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อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ก 
 

 
ค าน า 

 
 โรงพยาบาลชัยบุรี ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ พันธกิจ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ตาม
ประเด็นส าคัญของพ้ืนที่  ตลอดช่วงชีวิตโดยใช้มิติคุณภาพและร่วมสร้างระบบสุขภาพอ าเภอให้เข้มแข็ง ยั่งยืน  
โดยมีคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชัยบุรี ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล ให้ความเห็นชอบ อนุมัติ 
กรอบแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) ที่สอดคล้องกับปัญหาในพ้ืนที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและคุ้มทน 
 ทีมน าด้านบริหารโรงพยาบาล โดยมีส่วนร่วมของแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ  ได้ร่วมประชุมศึกษานโยบายรัฐบาล ประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหา จุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกาสพัฒนา ปัจจัยคุกคาม หรือปัจจัยขับเคลื่อน แนวโน้ม ความไม่แน่นอน ความเสี่ยงและข้อมูลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ประกอบการพิจารณาทบทวน และจัดท ากรอบแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี  พ.ศ.2560-
2564  ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลรวม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุกโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 
 แผนปฏิบัติงานประจ าปี  เป็นกลวิธีที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ที่สามารถ
วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทุกหน่วยงานต้องด าเนินการ ส าหรับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563 ของ
โรงพยาบาลชัยบุรี จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  และทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  2563 พร้อมจัดท า
ค าของบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรม  เป้าหมายการให้บริการ ซึ่งการด าเนินงานจะบรรลุ เป้าหมายที่
ก าหนดไว้  ต้องอาศัยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการช่วยกันขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
         
 
 
        (นางสาววิลาสินี  ฉิมภักด)ี 

 นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี 

           1 ตุลาคม 2562 
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วิสัยทัศน์(VISION) 

 

โรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพในการดูแลสุขภาวะของคนชัยบุรี  ภายในปี  2565 
 

 

 
 

ทิศทางโรงพยาบาลชัยบุรี : CHAIBURI Safety 
ค าส าคัญ นิยาม 

C: Continuous 
care 

การดูแลต่อเนื่อง 
วัดการส่งต่อ 

วัดการเยี่ยมบ้าน 

H: Holistic care 
การดูแลองค์รวม ตัวผู้ป่วย(กาย/ใจ) 

ครอบครัว สังคม 

วัดความพึงพอใจผู้ป่วย  
งาน Palliative care 

ผู้ดูแล ครอบคลุม ชุมชนมีส่วนร่วม 

A:Accessibility การเข้าถึง 
การคัดกรองเบาหวาน ความดัน ผู้สูงอายุ 

การรับรองผู้พิการ งาน EMS 
การออกหน่วยเคลื่อนที่ 

I : Integration 
การผสมผสาน บูรณาการ ไร้รอยต่อ

Seamless 
วัดคุณภาพงานเช่น NCD โรคเบาหวานโดย

ทีมสหวิชาชีพ 

B: Buddhism 
คุณธรรม 

ธรรมะหรือหลักปฏิบัติทางศาสนา 
การปฏิบัติตามศีล ท ากิจกรรม

สาธารณประโยชน์  ชมรมจริยธรรม 
U:Unity ความสามัคคี การด าเนินงานทีมต่างๆ / DHS 

R:Responsibility 
การตอบสนองความต้องการ

กลุ่มเป้าหมาย(บุคลากร ผู้ป่วย ชุมชน)  
ความรับผิดชอบ 

วัดความพึงพอใจ  การท าเรื่อง DHS  การ
ไม่ทิ้งน้ าเสียสู่ชุมชน  

I: Innovation การสร้างนวัตกรรม เรียนรู้สิ่งใหม่ จ านวน CQI  R2R  นวัตกรรม 
Safety ความปลอดภัย ให้ใช้  Patient safety goal 

 

พันธกิจ(MISSION) 
 

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตามประเด็นส าคัญของพ้ืนที่ ตลอดช่วงชีวิต   
โดยใช้มิติด้านคุณภาพและร่วมสร้างระบบสุขภาพอ าเภอให้เข้มแข็ง ยั่งยืน 

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางองค์กร คา่นิยมองค์กร ยุทธศาสตร ์
โรงพยาบาลชัยบุรี  อ าเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ค่านิยม(CORE VALUE) 

SMILE 
Service Mild        : มีจิตบริการที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
Management       : การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
Interaction          : การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยและญาติ เสมือนญาติของตนเอง 
Learning             : มีการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
Environment       : สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ในโรงพยาบาลมีการปรับปรุงพัฒนาให้น่าอยู่ 

จุดเน้น/เข็มมุ่ง 
1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 6 โรคส าคัญ คือ 1.DM 2.HT 3.STEMI  4.Stroke  5. Sepsis  6. PPH 
2. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย  2 P Safety เน้นระดับการพัฒนาสู่การเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) , อบุัติการณ์การเกิดข้อร้องเรียนจากการสื่อสารผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์และสื่ออ่ืนๆและโรคจากการท างานของบุคลากร   
3. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
4. พัฒนาสมรรถนะบุคคลากรตามบริการหลักขององค์กร         
 

ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue) 
         

          1.  พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
          2.  พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
          3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
          4.  บุคลากร  เก่ง  ดี  มีสุข 
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แผนท่ียทุธศาสตรโ์รงพยาบาลชยับุรี 

 

 

 

ยทุธศาสตร ์1 พฒันาคุณภาพระบบบรกิารสุขภาพ      
ใหม้คีุณภาพ 

ยทุธศาสตร ์2 พฒันาระบบสุขภาพ
ชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

ยทุธศาสตร ์3 พฒันาระบบบรหิารจดัการ

ภายในองคก์รแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธิ ์

ยทุธศาสตร ์4 บุคลากร เก่ง ด ีมสีุข 

ปร
ะส

ทิธ
ผิล

ฯ 

 

 

คุณ
ภา

พฯ
                                                                    

ปร
ะส

ทิธ
ภิา

พฯ
  

พฒั
นา

อง
คก์

ร  

วิสยัทศัน์ (vision) :    โรงพยาบาลชมุชนท่ีมีคณุภาพในการดแูลสขุภาวะของคนชยับรีุ ภายในปี  2565 

พนัธกิจ (mission):    พฒันาระบบการดแูลสขุภาพ  ตามประเดน็ส าคญัของพืน้ท่ี ตลอดช่วงชีวิต โดยใช้มติิด้านคณุภาพ  และร่วม

สร้างระบบสขุภาพอ าเภอให้เข้มแข็ง ยัง่ยืน 

  

  

เครือข่ายระบบบริการสุขภาพมีคณุภาพ    ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ประชาชนมีสขุภาวะ 

  ระบบการ
ให้บริการสุขภาพได้

มาตรฐาน 

ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ มี
ความพึงพอใจ 

 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ในการสร้างสุขภาพ 

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และบริการด้านสุขภาพ 

และตอบสนองความต้องการ

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และคุม้ค่า พัฒนาการบริหารงาน แบบธรรมาภิบาล 

 

 ส่งเสริม และสนับสนนุ บทบาท  และการ     

มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในระบบสขุภาพ 

สนับสนุน และเอื้ออ านวยความสะดวก

ด้านทรัพยากรอย่างเพียงพอ 

พัฒนาและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต และ
แรงจูงใจของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

เสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากร 

สนับสนุน พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย         
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ประเด็นยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปี 2563 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

1.พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
 

1.1  ผู้รับบริการได้รับบริการที่ได้คุณภาพ 1.  พัฒนาระบบการดูแลเฉพาะโรคอย่างต่อเนื่องโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย 

1.2  ผู้รับบริการปลอดภัย เข้าถึงบริการและพึงพอใจ 2.  ส่งเสริมการดูแลโดย  ใช้มาตรฐานตามหลัก Patient 
Safety goal 
3.  พัฒนาระบบบริการทั่วไปโดยเน้นความพึงพอใจ 
ประทับใจของผู้มารับบริการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ
องค์กร 

2.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 2.1 ชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเครือข่ายมี
ความสามารถในการดุแลสุขภาพ 

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 

3.1 เพ่ือให้โรงพยาบาลมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
การบริหารการเงิน การคลังมีประสิทธิภาพ 

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริหารการเงินการ
คลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการดูแล
ผู้ป่วย 

2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้มีประสิทธิภาพ 

4  บุคลากร  เก่งดี  มีสุข 
4.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ทักษะ ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและมีความผูกพันในการท างาน 

1.  พัฒนาความพร้อมและศักยภาพในการท างานของ
บุคลากรทุกระดับ 
2.  สร้างเสริมขวัญ ก าลังใจ  

4.2 เพ่ือให้บุคลากรมีความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน
และมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

3.  ส่งเสริมการมีสุขภาพดีของบุคลากรตามมาตรฐาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
(strategy) 

กิจกรรม/แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
(Initiatives/action plans/projects) 

ตัวชี้วัด 
Measures (KPIs) 

ค่าเป้าหมาย 
(Targets) 

 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

1 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพ
ให้มีคุณภาพ 

1.1 ผู้ รับบริการ
ได้ รับบริการที่ ได้
คุณภาพ 

1. พัฒนาระบบการ
ดูแลเฉพาะโรคอย่าง
ต่อเนื่องโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพและ
ภาคีเครือข่าย 

- พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญ 
- พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

1.อุบัติการณ์เสียชีวิตในโรงพยาบาล 0 ราย วิไลวรรณ 

-โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง และ CKD  โดย
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

-โครงการพัฒนาศักยภาพอสม.โรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง 
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบ
งานโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและทีมสหวิชาชีพ 

-โครงการคนชัยบุรีลดหวาน มัน เค็ม  เพ่ือ
สุขภาพ 

2.ผู้ป่วย DM สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ตามเกณฑ์ (HbA1C < 7%) ≥40% อรชร 
3.ผู้ป่วย HT สามารถควบคุมความดนัโลหิตสูงได้ตามเกณฑ์ (ระดับ BP 
≤140-90 mmHg ติดต่อกันอย่างนอ้ย 2 คร้ัง) 

≥50% สุวรรณทิพย์ 

-โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 
- โครงการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง  
คบสอ.ชัย-บุรีประจ าปี 2563 
จัดท าโครงการ 

4.อัตราป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ≤ 1% สุวรรณทิพย์ 
ภาวดี 

- โครงการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด 5.ร้อยละการตกเลือดหลังคลอดกรณีคลอดทางช่องคลอด < 5% อัมมร 

-โครงการพัฒนาคุณภาพการเข้าถึงบริการของ
ผู้ป่วยโรค STEMI 

6.อัตราผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลภายใน 1 ชั่วโมง 100% สุวรรณทิพย์ 

1.2 ผู้ รับบริการ
ปลอดภัย เข้าถึง
บ ริ ก า ร แ ล ะ พึ ง
พอใจ 

2. พัฒนาความ
ปลอดภัยในการ
บริการและส่งเสริม
การดูแลโดย ใช้
มาตรฐานตามหลัก 
Patient Safety 
goal  

- โครงการ IC Day 
- โครงการ Delivery Hand Hygiene 

8.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล  0:1000 วัน
นอน 

เสาวรส 

- โครงการเครือข่ายเข้มแข็ง 
RDU เข้มข้น ชุมชนต้นแบบ 

9.ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล   

ระดับ 3 สวนิตย ์

-แผนการประชุม ระบบยาทุก 3 เดือน 11.อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ E ขึ้นไป 
 

0 คร้ัง สวนิตย ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
(strategy) 

กิจกรรม/แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
(Initiatives/action plans/projects) 

ตัวชี้วัด 
Measures (KPIs) 

ค่าเป้าหมาย 
(Targets) 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1  พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
ระบบบริการสุขภาพ
ให้มีคุณภาพ 

 3.พัฒนาระบบบริการทั่วไป
โดยเน้นความพึงพอใจ 
ประทับใจของผู้มารับบริการ 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร 

- แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรอง 
-แผนพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก 

14.อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก ≥85% สุวรรณทิพย์ 

-โครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือสร้าง
ความประทับใจ ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการผู้ป่วยใน 

15.อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน ≥85% ศศิณา 

2  พั ฒ น า ร ะ บ บ
สุ ข ภ า พ ชุ ม ช น ใ ห้
เข้มแข็ง 

ชุมชนเข้มแข็ง และมี
ส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพตนเอง 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนและเครือข่ายมี
ความสามารถในการดุแล
สุขภาพ 

- แผนงานพัฒนาคลินิก DPACในชุมชน  16.อัตราการเกิด DM รายใหม่ ในกลุ่ม Pre-DM   <2.5%  ศินันญา 

17.อัตราการเกิด HT รายใหม่ ในกลุ่ม Pre-HT   ≤ 10% 

-โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงโดยโภชน
บ าบัด หมู่ 2,หมู่9 ต.ชัยบุรี/หมู่3,หมู่ 9 
 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 

18.หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่านเกณฑ์   
 

37 หมู่บ้าน 

3 .   พั ฒ น า ร ะ บ บ
บริหารจัดการภายใน
องค์ กรแบบมุ่ ง เน้ น
ผลสัมฤทธิ์ 

3.1  เพ่ือให้
โรงพยาบาลมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี 
การบริหารการเงิน 
การคลังมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และบริหารการเงินการคลัง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ก าหนดมาตรการการเพ่ิมรายได้ 
- ก าหนดมาตรการลดรายจ่าย 

19.ระดับวิกฤติทางการเงินการคลังโรงพยาบาล   
 

ระดับ 3 
 

สิริกร 

3.2  มีระบบ
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ดูแลผู้ป่วย 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ให้มีประสิทธิภาพ 

- โครงการ พัฒนาศักยภาพค่าดัชนีผู้ปว่ยใน 
(CMI) 

20.ดัชนีชี้วัดผู้ป่วยใน (CMI)   
 

> 0.60% 
 

เสาวนีย ์

- โครงการพัฒนาอัตราความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอก 

21.อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอก    ≥80% 

- โครงการพัฒนาอัตราความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนผู้ป่วยใน 

22.อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยใน    ≥80% 

- โครงการพัฒนาระบบการลงบันทึกข้อมูล 
50 แฟ้ม 

23.อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูล น าเข้า 50 
แฟ้ม 

100% 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
(strategy) 

กิจกรรม/แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
(Initiatives/action plans/projects) 

ตัวชี้วัด 
Measures (KPIs) 

ค่าเป้าหมาย 
(Targets) 

 

ผู้รับผิดชอบ 

4  บุคลากร  เก่ง ดี มี
สุข 

4.1  เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ทักษะ ศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานและมี
ความผูกพันในการ
ท างาน 

1.  พัฒนาความพร้อมและ
ศักยภาพในการท างานของ
บุคลากรทุกระดับ 

- โครงการพัฒนาพฤติกรรมบุคลากร 24.อัตราความผูกพันของบุคลากร ≥80 % สุมล 
 
 
 
 

2.  สร้างเสริมขวัญ ก าลังใจ  25.อัตราการลาออกของลูกจ้างสายวิชาชีพ < 10% 

4.2  เพ่ือให้บุคลากรมี
ความปลอดภัยจากการ
ปฏิบัติงานและมี
สุขภาพอนามัยที่ดี 

ส่งเสริมการมีสุขภาพดีของ
บุคลากรตามมาตรฐาน อาชี
วอนามัยและความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล 

-กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่ม
บุคลากรกลุ่มเสี่ยงในเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอชัยบุรี 

26.ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงเปลีย่นเป็นกลุ่มปกติ
หลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   
 

≥ 50% สุริสา 
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลชัยบุรี 
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แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ได้คุณภาพ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบบริการดูแลเฉพาะโรคอย่างต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย  
ตัวชี้วัด  อุบัติการณ์เสียชีวิตในโรงพยาบาล  
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 อุบัติการณ์การเสียชีวิตในโรงพยาบาล ตั้งแต่ ปี 2550-2562 มีจ านวน 11 , 10 และ 13 ราย ตามล าดับ โดยพบว่าที่แผนกผู้ป่วยในมีจ านวนผู้เสียชีวิตสูงสุดสาเหตุส าคัญที่ท าให้
ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย เข้ามารับการรักษาแบบประคับประคอง  และผู้ป่วย Septic shock ส่วนการเสียชีวิตที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นผู้ป่วยสงสัย
โรคหลอดเลือดหัวใจและกลุ่มการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดซึ่งเป็นการเสียชีวิตโดยไม่คาดหมาย 1 ราย  

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. พัฒนาระบบการดูแล

ผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

-ลดอุบัติการณ์
การเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยกลุ่ม Fast 
track โดย 
-การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อ STEMI Stroke 
-ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการฉุกเฉินของโรคที่
ต้องรีบมาโรงพยาบาล 
-ประชาสัมพันธ์ 1669 
-ลดขั้นตอนการรับบริการ 
2.พัฒนาศักยภาพการดูแลกลุ่มโรคท่ีมีอัตรา
เสี่ยงในการเสียชีวิตสูง 
-พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าด้านความรู้และ
ทักษะการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน 
-พัฒนาระบบการดูแลเฉพาะโรค  
-การจัดหา/เตรียมความพร้อมของ 

อุบัติการณ์เสียชีวิต
ในโรงพยาบาล
เป้าหมาย 0 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บุคคลากร
ทาง
การแพทย์
และการ
พยาบาล 

ต.ค.62-มี.ค.
63 

0  วิไลวรรณ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือเวชภัณฑ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินให้
เพียงพอพร้อมใช้งาน 
-การทบทวนและปรับปรุงระบบการส่ง
ต่อและการขอค าปรึกษา 
3.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันโรคส าคัญ  

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

2. พัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

1.มีศูนย์การดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายใน รพสต 
2 บุคลากรมีความรู้ใน
ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายในหน่วยบริการทุก
ระดับ 
3. มีระบบการส่งต่อข้อมูล
การดูแล 
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย อย่าง
ต่อเนื่องภายในเขตที่
เชื่อมโยงกัน 
3.มภีาคีเครือข่ายที่
สามารถช่วยเหลือ
ครอบครัวและผู้ป่วยใน
ชุมชนได้สมรรถภาพ 
4.ครอบครัวและผู้ป่วย
สามารถพ่ึงตนเองได้ 

-จัดตั้งศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ใน รพสต  
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมสห
วิชาชีพเกี่ยวกับระบบการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย 
-จัดอบรม อสม. และcare giver เรื่อง
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายขณะอยู่ใน
ชุมชนเรื่อง การก าจัดอาการรบกวน
บรรเทาทุกข์ 
ทรมานและ การก าจัดอาการปวดทั้ง
วิธีการใช้ยาและไม่ใช้ยา 
-ติดตามเยี่ยมบ้าน 
 

อุบัติการณ์การ
เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 
เป้าหมาย 0 

1.ทีมสห
วิชาชีพที่
เกี่ยวข้องครั้ง
ที่ 1 จ านวน 
20 คน 
2.อสม. และ
care giver 
20 คน 
3.ประชาชน 
4 ต าบลใน
อ าเภอชัยบุรี
รวมจ านวน
20 คน 

ม.ค.-ก.ย.
63 

3,000 -เงิน
บ ารุง 
รพ. 
 
 
 

น.ส. อรชร  
อินแฉล้ม 
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แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 1. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ  2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ 3. ประชาชนมีสุขภาวะ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ตัวชี้วัด  1. ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ตามเกณฑ์ (HbA1C < 7 %) > รอ้ยละ 40 
  2.ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ > ร้อยละ 50 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

  จากสถานการณ์อัตราป่วยโรคเรื้อรังของอ าเภอชัยบุรี ในปี 2560 -2562  พบอัตราป่วยโรคเบาหวานต่อแสนประชากร 3,164.44   3 ,177.56  และ 3,219.02 
ตามล าดับ    อัตราป่วยความดันโลหิตสูง  8,121,.64 , 8,126.81  และ 8,318.19 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังคงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  และจากการวิเคราะห์การควบคุมระดับน้ าตาล
ในผู้ป่วยเบาหวาน ในปี 2560-2562  พบว่าผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ร้อยละ  27.52, 40.95 และ 33.73 ตามล าดับ  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 45.28 , 55.16   และ 55.30 ตามล าดับ   ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากการควบคุม    ระดับน้ าตาล ระดับความดันโลหิตได้ไม่ดีนั้น ส่งผลท าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา  เช่นภาวะแทรกซ้อนทางตา  ไต  และเท้า    ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยกลุ่มเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  และส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ป่วย
ที่มีปัญหาเก่ียวกับระบบทางเดินปัสสาวะ  ทั้งนี้เนื่องมาจากการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  ได้แก่  การควบคุมระดับน้ าตาล  และความดันโลหิตได้ไม่ดี การบริโภคอาหารที่มีรสเค็ม  การใช้
สารปรุงรสที่ไม่จ าเป็น  การบริโภคเกลือโซเดียมที่เกินปริมาณในแต่ละวัน  รวมถึงการซื้อยา  อาหารเสริมต่างๆ มารับประทานเองจากสื่อออนไลน์ต่างๆ  รวมถึงจากการเร่ขายในชุมชน ที่ไม่
จ าเป็นต่อสุขภาพมารับประทาน  ซึ่งส่งผลการควบคุมระดับน้ าตาล  และระดับความดันโลหิต ดังนั้นการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค  การลดความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยลด
การเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. โครงการพัฒนา

ระบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง 
และ CKD  โดย
ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วม 
 
 

1. เพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน  ความดัน
โลหิตสูง และโรคไต
เรื้อรัง  โดยภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม 
2. ผู้ป่วยเบาหวาน  
สามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลได้ตาม
เกณฑ์ 
3. ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงสามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาล
ได้ตามเกณฑ์ 
3.ลดอัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยเบาหวาน  และ
ความดันโลหิตสูง 
 

1.จัดประชุมคณะกรรม NCD Board ทุก 3 
เดือน 
2. จัดท าทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน  ความดัน
โลหิตสูง ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและครอบคลุม
ในทุกหน่วยบริการ 
3.จัดท าแผนในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  ความ
ดันโลหิตสูงในทุกหน่วยบริการ 
4. ด าเนินงานตามองค์ประกอบ NCD Clinic 
Plus 
5. จัดท าแนวปฏิบัติ  และสื่อต่างๆในการใน
การดูแลผู้ป่วย 
6.ให้บริการตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  และโรคไตเรื้อรัง 
7.ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา ไตเท้า 
โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
8. การจัดการระบบติดตามผู้ป่วยที่ขาดนัด 
9. จัดระบบการให้บริการแก่ผู้ป่วยเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูงที่ยากต่อการเข้าถึงบริการ  
เช่น ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน  ติดเตียง 
10. การเข่ือมโยงฐานข้อมูลการให้บริการ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังของเครือข่าย 
11. ส่งต่อผู้ป่วยที่ควบคุมได้ไปรับบริการ
ต่อเนื่องที่รพ.สต. และส่งกลับผู้ป่วยที่มีปัญหา
สุขภาพกลับคลินิกโรคเรื้อรังของรพ. 

1. ผู้ป่วย
เบาหวาน
สามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลได้
ตามเกณฑ์ 
(HbA1C<7 %) 
> ร้อยละ 40 
2.ผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูง
สามารถควบคุม
ความดันโลหิต
ได้ตามเกณฑ์  
> ร้อยละ 50 
 

ผู้ป่วย
เบาหวาน  
ความดัน
โลหิตสูงใน
พ้ืนที่
รับผิดชอบ
อ าเภอชัยบุรี  
และพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

ต.ค. 62-
มิ.ย.63 

 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบ DM 
HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.สวุรรณ
ทิพย์  ชูทัพ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
พื้นที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
2. โครงการพัฒนา

ศักยภาพอสม.โรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
อสม. ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
และประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ 
อสม. ในการดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง  
1.1 การวัดความดันโลหิต 
1.2 การเจาะระดับน้ าตาล
ในเลือด 
1.3 การวัดความดันโลหิตที่
บ้าน (HBPM) 
1.4 การแปลผล  การให้
ข้อมูล  การให้ค าแนะน าแก่
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  และ
การดูแลผู้ป่วยในชุมชน 
1.5 แนวทางในการติดตาม
และดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องใน
ชุมชน 
2. ติดตามนิเทศการ
ด าเนินงานของ อสม. โดย
ทีมพ่ีเลี้ยงของเครือข่าย 

1. ผู้ป่วยเบาหวาน
สามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลได้ตาม
เกณฑ์ (HbA1C  
< 7 %)  
> ร้อยละ 40 
2.ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงสามารถ
ควบคุมความดัน
โลหิตได้ตามเกณฑ์ 
> ร้อยละ 50 
 

อสม. หมู่บ้านละ  
2 คน  จ านวน 74 
คน 

ม.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

13,500 เงินบ ารุง
รพ.ชัย
บุรี 

น.ส.สวุรรณทิพย์  
ชูทัพ 
นางศิริสุข   
ใสสะอาด 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 

3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังและ
ทีมสหวิชาชีพ 

เพ่ือให้บุคลากรใน
เครือข่ายมีความรู้
ในการดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังแก่ทีมสหวิชาชีพ 
1.1 การประเมินความเสี่ยงของ
ผู้ป่วย  ได้แก่ ระดับน้ าตาล  ระดับ
ความดันโลหิต  การประเมิน CVD 
Risk  ภาวะซึมเศร้า  บุหรี่/
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัณโรค 
1.2 การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน 
ตาไตเท้า  โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมอง 
1.3 โภชนาการในผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง 
1.4 การแปลผล  และการให้ข้อมูล
และเทคนิคการให้ค าแนะน าการให้
ค าปรึกษาแกผู้ป่วยและญาติ 
1.5 การจัดการฐานข้อมูลและการ
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน  ความ
ดันโลหิตสูงในโปรแกรม HOSXP 
และ JHCIS 
1.6 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย
เบาหวานความดันโลหิตสูง 
2. ติดตามประเมินผลการด าเนิน
ทุก 1 เดือน 

1. ผู้ป่วยเบาหวาน
สามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลได้ตาม
เกณฑ์ (HbA1C  
< 7 %)  
> ร้อยละ 40 
2.ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงสามารถ
ควบคุมความดัน
โลหิตได้ตามเกณฑ์ > 
ร้อยละ 50 
 

บุคลากร 
ทีมสหวิชาชีพ
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอ
ชัยบุรี จ านวน 
25 คน 

ม.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

7,000 เงินบ ารุง
รพ.ชัย
บุรี 

น.ส.สวุรรณทิพย์  
ชูทัพ 
นางศิริสุข   
ใสสะอาด 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 

4. โครงการคนชัยบุรี
ลดหวาน มัน เค็ม  
เพ่ือสุขภาพ 

1. เพื่อให้
ประชาชนทั่วไป  
และผู้ป่วยโรค
เรื้อรังมีความรู้ใน
การหลีกเลี่ยง 
และลดการ
บริโภคโซเดียม
อาหารรสเค็ม  
และรสหวาน 

1.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในอ าเภอชัยบุรีโดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ  เช่น  สื่อออนไลน์  
กลุ่มไลน์  ที่ประชุมหมู่บ้าน   
ที่ประชุมส่วนราชการ เป็นต้น 
2. อบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านอาหารในอ าเภอ
ชัยบุรี  เพื่อหวาน มัน เค็ม 
 

1. ผู้ป่วยเบาหวาน
สามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลได้ตาม
เกณฑ์ (HbA1C  
< 7 %)  
> ร้อยละ 40 
2.ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงสามารถ
ควบคุมความดัน
โลหิตไดตามเกณฑ์ > 
ร้อยละ 50 
 

37 หมูบ้าน 
ร้านอาหารที่
สมัครใจเข้าร่วม
โครงการ  

ม.ค.63 – 
ก.ย.63  

5,000 เงินบ ารุง 
(งบ DM 
HT) 

น.ส.สวุรรณทิพย์  
ชูทัพ 
นางศิริสุข   
ใสสะอาด 
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แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 1. ผู้รับบริการปลอดภัย เข้าถึงบริการและพึงพอใจ   2. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบบริการโดยเน้นความพึงพอใจประทับใจของผู้มารับบริการ การลดระยะเวลา รอคอย ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
ตัวชี้วัด  อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการรับบริการในปี 2560 - 2562 คิดเป็นร้อยละ  86.79 83.70 และ 85.93 ตามล าดับ ซึ่งพบว่าประเด็นที่ควรพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ 
ระยะเวลารอคอยในการรับบริการ  ซึ่งจากข้อมูลระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการผู้ป่วยนอก  ในกรณีที่ไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลชั ยบุรี  ในปีงบประมาณ 
2559 - 2561 เท่ากับ 37,  72 และ 64 นาที และในปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) มีระยะเวลารอคอยเฉลี่ย 66 นาที กรณีที่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในปีงบประมาณ  2559 - 2561  เท่ากับ 114,  137  และ 102 นาที และในปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)  มีระยะเวลารอคอย
เฉลี่ย 125 นาที ซึ่งมีระยะเวลารอคอยเฉลี่ยนานกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. พัฒนาระบบบริการ

ผู้ป่วยนอก   
1.เพ่ือลดขั้นตอน
การรับบริการ 
๒.เพ่ือลด
ระยะเวลารอคอย
ในการรับบริการ 
๓.เพ่ิมความพึง
พอใจต่อการรับ
บริการผู้ป่วยนอก 
๔.เพ่ือให้บุคลากรมี
การปฏิบัติตามแนว

1.ทบทวนและจัดท าแนวปฏิบัติในการคัด
กรองผู้ป่วย 
2. ทบทวนระบบการให้บริการผู้ป่วย 
2.1 ผู้ป่วยที่นัดหมายมารับบริการ 
2.2 ผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมายมารับบริการ 
3. ชี้แจงแนวปฏิบัติในการให้บริการแก่เจ้าที่
รับทราบเพื่อปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
4.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วย
นอกแก่ผู้รับบริการทราบ 
๕.ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
6. น าปัญหาที่ได้จากการประเมินเพ่ือ

อัตราความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยนอก 
เป้าหมาย ≥ 85%  
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการ
ผู้ป่วยนอก 

ต.ค. 62-
ส.ค. 63 

- - สุวรรณทิพย์ 
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ปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
 

ปรับปรุงระบบบริการ 

 

แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ได้คุณภาพ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบการดูแลเฉพาะโรคอย่างต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย  
ตัวชี้วัด  ร้อยละการตกเลือดหลังคลอดกรณีคลอดทางช่องคลอด  
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 การตกเลือดหลังคลอดเป็นภาวะแทรกซ้อนของการคลอดที่พบได้มากที่สุดและเป็นสาเหตุการตายของมารดาทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่ก าลังพัฒนามีอัตราการตายของมารดาสูง 
และในประเทศไทยการตกเลือดก็เป็นปัญหาระดับต้นๆในการเสียชีวิตของมารดา ในอ าเภอชัยบุรีไม่มีการตายของมารดา แต่อัตราการตกเลือดหลังคลอดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ในช่วง
ปี 2560-2562 คือ 3.65,4.19 และ 5.73 ตามล าดับ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการคัดกรอง และป้องกันการเกิดการตกเลือดหลังคลอดอย่างจริงจัง 

ล าดั
บ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
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1. โครงการป้องกันการ
ตกเลือดหลังคลอด 

เพ่ือให้ผู้คลอด หลังคลอด 
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจาก
การตกเลือดหลังคลอด 

-การคัดกรองความเสี่ยงต่อการตก
เลือดขณะฝากครรภ์ 
-การดูแลและคัดกรองขณะรอคลอด 
-การดูแลขณะคลอด 
-การดูแลหลังคลอด 
การอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแล
ดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง- 
Preterm - PIH -PROM  -
Dystocia- PPH  - GDM   -
Abnormally Presentation-- 
Proleped Cord  - แนวทางส่งต่อ   

ร้อยละการตกเลือด
หลังคลอดกรณี
คลอดทางช่อง
คลอด 
เป้าหมาย < 5% 
 
  
 
 
 
 
 

ผู้คลอด ต.ค 62-ก.ย
63 

2,000  ชลธิชา 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 1. ผู้รับบริการได้รับบริการท่ีได้คุณภาพ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบการดูแลเฉพาะโรคอย่างต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย  
ตัวชี้วัด  อัตราผู้ป่วย STEMI ท่ีมาถึงโรงพยาบาลภายใน 1 ชั่วโมง  
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 จากสถิติของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาลชัยบุรีนั้น พบว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) เป็นกลุ่มโรคเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1 ใน 5 อันดับแรกของ
โรงพยาบาล ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงมักพบในผู้ชาย อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ดื่มสุรา หรือกลุ่มที่มีภาวะเครียดสูง และบางส่วนพบในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง
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เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยในปี พ.ศ. 2560-2562 มีผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) รายใหม่จ านวน 24, 20 และ 11 ราย มีผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันเสียชีวิต คิดเปน็ 14.58 (4ราย) ,17.93(5ราย)และ17.08 (5ราย) ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล และมีบางรายเสียชีวิต
ขณะส่งต่อเนื่องจากเกิดภาวะ Cardiogenic  Shock  ตั้งแต่ห้องฉุกเฉินและได้รับการช่วยเหลือก่อนส่ง การเข้ารับบริการยังล่าช้าด้วยหลายสาเหตุที่พบบ่อยๆคือกลุ่มที่มีอาการคล้ายอาการ
อาหารไม่ย่อยผู้ป่วยมักไปรักษาตามคลินิกหรือซื้อยามากินเอง กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องรอบุตรหลานพามาโรงพยาบาล กลุ่มที่มีอาการตอนดึกๆ มักจะรอดูอาการก่อนและบางส่วนอยู่ไกลจาก
โรงพยาบาล ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการรวดเร็วมักเป็นกลุ่มที่มีอาการหนักมาจากบ้าน โดยในปี 2561 -2562 พบว่า มีผู้ป่วยSTEMI ที่เข้ารับการรักษาภายใน 1 ชั่วโมง ร้อยละ 71.43 และ 
54.55 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพ

การเข้าถึงบริการของ
ผู้ป่วยโรค STEMI 

-เพ่ือให้ผู้ป่วย STEMI
ได้รับการรักษา
รวดเร็วและปลอดภัย 
 

-ก าหนดและชี้แจงแนวทางในการคัด
กรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
(STEMI) โดยใช้ CVD Risk และ EKG 
แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
-ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้เรื่องโรค
แก่กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั้งใน
สถานบริการและในชุมชน 
-ประชาสัมพันธ์ 1669 โดยแจก
สติ๊กเกอร์  และการให้ประชาชน 

อัตราผู้ป่วย 
STEMI ที่มาถึง
โรงพยาบาล
ภายใน 1 
ชั่วโมง  
เป้าหมาย 
100% 
  

-เจ้าหน้าที่ รพสต 
ทุก รพสต 
-อสม.หมู่บ้านละ 
1 คน 
-กู้ภัย จ านวน 15 
คน 
-ผู้ป่วยที่มีค่า 
CVD Risk ตั้งแต่ 
20 ขึ้นไป 

เม.ย.63-
ก.ค.63 

14,1๐๐ 
 
 

 -QOF 
 
 

ทีม PCT 
และ 
กฤติยาสุข
กาย 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

   บันทึกเบอร์ 1669 ไว้ในโทรศัพท์
ตนเองและคนในครอบครัว 
-จัดท าแผนที่บ้านผู้ป่วยที่มีค่า CVD 
Risk ตั้งแต่ 20 ขึ้นไป และผู้ป่วย
โรคหัวใจขาดเลือดรายเก่า 
-คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาด
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(STEMI)โดยใช้ CVD Risk และ EKG 
พร้อมให้ค าแนะน าอาการส าคัญที่
ต้องรีบมาโรงพยาบาลเป็นรายบุคล 
-พัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินให้สามารถเข้าถึงบ้านผู้ป่วย
ด้วยความรวดเร็วโดยการใช้แผนที่
ดาวเทียมน าทาง 
-ลดขั้นตอนในการรับบริการของกลุ่ม
ที่สงสัย STEMI  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 1. ผู้รับบริการปลอดภัย เข้าถึงบริการและพึงพอใจ 
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กลยุทธ์  1. พัฒนาความปลอดภัยในการบริการและส่งเสริมการดูแลโดยใช้ มาตรฐานตามหลัก Patient Safety goal  
ตัวชี้วัด  อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 0:1000 วันนอน  
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในปี 2562 (0.32: 1000 วันนอน) อุบัติการณ์การติดเชื้อที่เกิดขึ้น พบอัตราการติดเชื้อสูงเกินค่ามาตรฐานที่
โรงพยาบาลตั้งไว้ (0:1,000 วันนอน)  แต่ยังคงต่ ากว่าค่ามาตรฐานที่ระดับจังหวัดตั้งไว้ (<1:1,000 วันนอน) พบว่าเป็นการติดเชื้อจากการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า ซึ่งจากการ
วิเคราะห์พบว่าเกิดจากปัจจัยจากยา และทักษะหัตถการการแทงเข็มของพยาบาล รวมถึงการดูแลบริเวณท่ีให้สารน้ าทั้งโดยพยาบาลและผู้ป่วยเอง จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าโดยสหวิชาชีพ พัฒนาจัดให้มีการฝึกทักษะการประเมินผู้ป่วยและการให้ยา/สารน้ าแก่ผู้ป่วยให้กับพยาบาลจบใหม่จากพยาบาลที่ช านาญกว่าและ 
ICWN ก าหนดแบบฟอร์มการเฝ้าระวังและติดตามการอักเสบของหลอดเลือดด าในผู้ป่วยที่ให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าทุกราย-ทุกเวร  
 นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลจาก Target surveillance เป็นการเฝ้าระวังแบบ Hospital wide เพ่ือให้ครอบคลุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
โดยเน้นเรื่อง Isolation precaution และ standard precaution เน้นย้ าให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด กระตุ้นให้เกิด hand hygiene ทั้ง          
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
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1. 

 

 

 

 

 

2. 

โครงการ IC Day 

 

 

 

 

 

โครงการ Delivery 
Hand Hygiene 

เพ่ือป้องกันและลด
อัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

 

 

 

 
1.เพ่ือกระตุ้น
บุคลากรทางการ
แพทย์ปฏิบัติในเรื่อง
ของการล้างมือแบบ
5 กิจกรรมและ
ครบถ้วน 7 ขั้นตอน 
2.เพ่ือลดอัตราการ
ติดเชื้อ และ
แพร่กระจายเชื้อใน
โรงพยาบาล 
3.เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมการล้างมือ
แบบยั่งยืน 
 

-ประชุมคณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติด
เชื้อในโรงพยาบาล 
-ประเมินความรู้ ความเข้าใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับความรู้ด้าน IC 
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่
เพ่ือพัฒนาความรู้ด้าน IC 
 
-เป็นโครงการเชิงสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมการล้างมือ  
5.moment และการล้างมือ 7 
ขั้นตอนในบุคลากรในหน่วยงาน 
-เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งวิเคราะห์
ข้อมูล 
-จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือ นิเทศ
ติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ล้างมือที่ถูกวิธี 

อัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 
0:1000 วันนอน
เป้าหมาย 0 

 

 

 

อัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 
0:1000 วันนอน
เป้าหมาย 0 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรทุก
คนในรพ.ชัย
บุรี 

 

 

 

 

บุคลากรทุก
คนในรพ.ชัย
บุรี 

ม.ค.63-
ก.ย.63 

 

 

 

 

ต.ค.62 -
ก.ย.63 

10,000 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

เสาวรส 
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แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 1. ผู้รับบริการปลอดภัย เข้าถึงบริการและพึงพอใจ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาความปลอดภัยในการบริการและส่งเสริมการดูแลโดยใช้มาตรฐานตามหลัก Patient Safety goal 
ตัวชี้วัด  ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 ปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลของประชาชนเป็นปัญหาที่ซับซ้อน มีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายส่วนทั้งจากตัวผู้ใช้เอง ผู้สั่งใช้ยา ผู้ผลิตยา การกระจายยา และการควบคุมก ากับตาม
กฎหมาย ซึ่งยังมีความบกพร่องท าให้เกิดปัญหาด้านยาตามมา ทั้งเชื้อดื้อยา การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ มูลค่ายาที่สูงเกินความจ าเป็น การส่งเสริมใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลช่วยลดการใช้ยาซ้ าซ้อนและให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผล ลดปัญหาการดื้อยาในผู้ป่วย ท าให้ประชาชนได้รับยาอย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งประชาชนมีความรู้ในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยได้ 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1 โครงการเครือข่าย

เข้มแข็ง 
RDU เข้มข้น ชุมชน
ต้นแบบ 
 

1.เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลแก่เครือข่ายใน
ชุมชน อ าเภอชัยบุรี 
โดยเฉพาะ อย.น้อยใน
โรงเรียน ทุกแห่งในอ าเภอ  
2.เพ่ือให้ชุมชนมีเครือข่าย 
โรงเรียนต้นแบบ ที่
สามารถให้ความรู้หรือ
บอกต่อคนในชุมชนได้ 

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการชมรม/แกนน า 
อย.น้อยและคุณครู 
  

ระดับความส าเร็จ
การพัฒนาสู่การ
เป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยา
อย่าสมเหตุสมผล   
เป้าหมาย ระดับ 
3 

 
 
 
 
 

1.คณะกรรมการ
ชมรม/แกนน าอย.
น้อยและคุณครู 
ในเขต อ าเภอชัย
บุรี 

มิ.ย.63 - 
ส.ค. 63 

38,000 เงินบ ารุง สวนิตย์ ดี
อ้อม 
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แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 1. ผู้รับบริการปลอดภัย เข้าถึงบริการและพึงพอใจ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบบริการทั่วไปโดยเน้นความพึงพอใจประทับใจของผู้มารับบริการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
ตัวชี้วัด  อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน สูงกว่าค่าเป้าหมาย ได้คะแนนสูงสุดในหัวข้อ ความพึงพอใจด้านการบริการของเจ้าหน้าที่พยาบาล/แพทย์/เจ้าหน้าที่/ความรวดเร็วใน
การให้บริการ ส่วนคะแนนความพึงพอใจต่ าสุด คือ ด้านอาคารสถานที่ไม่สะอาดห้องน้ าไม่สะอาด 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. โครงการพัฒนาระบบ

บริการเพื่อสร้างความ
ประทับใจ ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ  

เพ่ือสร้างความ
ประทับใจและเพ่ิม
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

-ส ารวจความต้องการในใบแสดงความ
คิดเห็นทุก3 เดือน 
-จัดบริการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน/ผู้ใช้บริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
-กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุก 6 เดือน 
-วิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจ 
-การจัดการข้อร้องเรียนตามแนวทาง
ปฏิบัติ 

อัตราความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยใน 
เป้าหมาย ≥ 85%  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียงาน
ผู้ป่วยใน 

มี.ค.63 
และก.ย.63 

- - ศศิณา 
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แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 2. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ 1. ชุมชนเข้มแข็ง และมีสว่นร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง 
กลยุทธ์  1. สร้างเสริมความรู้/ทักษะการดูแลสุขภาพและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายแสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในการดุแลสุขภาพ 
ตัวชี้วัด  อัตราการเกิด DM รายใหม่ ในกลุ่ม Pre-DM    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

        อัตราการเกิด DM รายใหม่ กลุ่ม Pre-DM ในปี 2562 มีกลุ่มเสี่ยง 118 คน รายใหม่คิดเป็นร้อยละ4.96  ในปีงบประมาณ 2563 มีกลุ่มเสี่ยง 95 คน ไตรมาสที่ 2  ราย
ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 2.11 ข้อมูลตาม HDC ณ. 2563 การด าเนินงานจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงมีการติดตาม 1,3,6,12 เดือน เพ่ือวัดผลการด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยงที่สมัครใจและสนใจเข้าร่วม ในรายที่ไม่สนใจเข้าร่วมหรือยังไม่ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของตนเอง จะมีการให้สุขศึกษาเรื่อง 3 อ. 2 ส. การลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ
โดยให้สุขศึกษารายกลุ่ม 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1 แผนงานพัฒนา

คลินิก DPAC      
ในชุมชน  

 

 

 

 

1.เพ่ือ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน 

 

1.การจัดกิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย 
1.1 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเบาหวาน กิจกรรมสาธิต
อาหารและอาหารทางเลือกท้ัง 4 หมู่บ้าน  
1.2 จัดกิจกรรมการเสริมทักษะการสร้างแรงจูงใจใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ความรู้ และฝึก
ทักษะแก่กลุ่มเสี่ยง เรื่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ 3อ. 
(อาหาร  ออกก าลังกายอารมณ์) หลีกเลี่ยง 2ส (สุรา
และบุหรี่) 
1.3 การติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในกลุ่มเสี่ยงสูง อย่างต่อเนื่องทุก 1,3,6 เดือนและ1 ปี 

อัตราการเกิด 
DM รายใหม่ ใน
กลุ่ม Pre-DM   
เป้าหมาย 
<2.5%  
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน 
95 คน 

ต.ค.62 -  
ก.ย.63 

- - ศินันญา 
เจริญรักษ์ 
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แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 2. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ 1. ชุมชนเข้มแข็ง และมีสว่นร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง 
กลยุทธ์  1. สร้างเสริมความรู้/ทักษะการดูแลสุขภาพและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายแสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในการดุแลสุขภาพ 
ตัวชี้วัด  อัตราการเกิด HT รายใหม่ ในกลุ่ม Pre-HT    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

         อัตราการเกิด HT รายใหม่ กลุ่ม Pre-HT ในปี 2562 มีกลุ่มเสี่ยง 114 คน รายใหม่คิดเป็นร้อยละ 4.39 ในปีงบประมาณ 2563 มีกลุ่มเสี่ยง 10 คน ไตรมาสที่ 1  ราย
ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 10 ข้อมูลตาม HDC ณ. 2562 การด าเนินงานจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงมีการติดตาม 1,3,6,12 เดือน เพื่อวัดผลการด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยงที่สมัครใจและสนใจเข้าร่วม ในรายที่ไม่สนใจเข้าร่วมหรือยังไม่ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของตนเอง จะมีการให้สุขศึกษาเรื่อง 3 อ. 2 ส. การลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ
โดยให้สุขศึกษารายกลุ่ม 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1 แผนงานพัฒนาคลินิก 

DPACในชุมชน  

 

 

 

 

 

เพ่ือให้
ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูงที่ 
ได้รับการ
ปรับเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลง
อยู่ในระดับ
ปกติ ร้อยละ
50 

1.การจัดกิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย 
1.1 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคความดัน กิจกรรมทั้ง 
4 หมู่บ้าน 
1.2 จัดกิจกรรมการเสริมทักษะการสร้างแรงจูงใจ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ความรู้ และ
ฝึกทักษะแก่กลุ่มเสี่ยง เรื่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
และ 3อ. (อาหาร  ออกก าลังกายอารมณ์) 
หลีกเลี่ยง 2ส (สุราและบุหรี่) 
1.3 การติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงสูง อย่างต่อเนื่องทุก 1,3,6 
เดือนและ1 ปี 

อัตราการเกิด 
HT รายใหม่ 
ในกลุ่ม Pre-
HT   
เป้าหมาย ≤ 
10%  
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเสี่ยง 
300  คน 

 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

- - ศินันญา 
เจริญรักษ์ 
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แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 2. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ 1. ชุมชนเข้มแข็ง และมีสว่นร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง 
กลยุทธ์  1. สร้างเสริมความรู้/ทักษะการดูแลสุขภาพและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายแสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 
ตัวชี้วัด  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่านเกณฑ์    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่านเกณฑ์  ผ่านเกณฑ์ในทุกหมู่บ้าน ในปีที่ผ่านมามีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย แกนน า
สุขภาพในภาคประชาชนและผู้น าท้องถิ่นเป็นอย่างดี และได้รับการประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับดีเด่นระดับอ าเภอในปี 2562  
 สภาพปัญหา การด าเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประสบความส าเร็จในแต่ละพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับความสามารถของแกนน าและผู้น าชุมชนในการสนับสนุน และการตระหนักถึง
ปัญหาสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง 

ล า 
ดับ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. 
 
 
 
 
 
 

2. 

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
โดยโภชนบ าบัด  
หมู่ 2,หมู่9 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุร ีจ.สุ
ราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ  
2563 

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
โดยโภชนบ าบัด หมู่ 3,หมู่9 ต.สอง
แพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 

1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
เข้ารับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมมากกว่ากว่า
ร้อยละ 70  

2.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการปรับเปลี่ยน 

1.ประชุมคณะแกนน าสุขภาพให้เป็น
วิทยากรร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.คณะท างานประเมินสถานการณ์
โรคและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ
กลุ่มเป้าหมายโดยชุมชม                              
๓.การจัดกิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย                   
3.1 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กลุ่ม
เสี่ยงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด
โรคเบาหวาน/ความดัน กิจกรรม
สาธิตอาหารและอาหารทางเลือก
หมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน 
 

หมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพผ่าน
เกณฑ์   
เป้าหมาย 4 
หมู่บ้าน 
 
 
 
 

หมู่บ้าน
ปรับเปลี่ย
น
พฤติกรรม
สุขภาพ   
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  
4 หมู่บ้าน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

10,250 
 
 
 
 
 
9,890 

กองทุน 
สปสช.
ต าบล 
ชัยบุรี 
 
กองทุน 
สปสช.
ต าบล 
ชัยบุรี
ต าบล
สอง
แพรก 

ศินันญา 
เจริญรักษ์ 
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ล า
ดับ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
  พฤติกรรมมีความรู้ความ

เข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70  
3. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ที่ได้รับ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มีผลระดับ
น้ าตาลในเลือดและความ
ดันโลหิต เปลี่ยนแปลง
อยู่ในระดับปกติ ร้อยละ
50 

  ๓.2 จัดกิจกรรมการเสริมทักษะ
การสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพให้ความรู้ และฝึก
ทักษะแก่กลุ่มเสี่ ยง เรื่อง โรคไม่
ติดต่อเรื้อรั ง และ 3 อ. (อาหาร  
ออกก าลังกายอารมณ์) หลีกเลี่ยง 2ส 
(สุราและบุหรี่) 
    3.3 การติดตามประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง
สูง อย่างต่อเนื่องทุก 1,3,6 เดือน
และ1 ปี 
4. กิจกรรมต่อเนื่องในชุมชม 
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แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
เป้าประสงค์ 1. เพื่อให้โรงพยาบาลมีระบบการบริหารจัดการที่ดี การบริหารการเงิน การคลังมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  ระดับวิกฤติทางการเงินการคลังโรงพยาบาล    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

           โรงพยาบาลชัยบุรีประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2559 ปี 2560 ระดับ 6 และระดับ 7 ในปีงบประมาณ 2561 ส่วนในปี 2562 
วิกฤติระดับ 2 ปัจจุบันปี 2563 ณ.เดือนกุมภาพันธ์ 2563 วิกฤติระดับ 0 จากการวิเคราะห์สถานะทางการเงินปี 2562 พบว่าโรงพยาลมีรายรับเพิ่มขึ้น 978,198.19 บาท และ
รายจ่ายลดลง 2,843,670.30 บาท ท าให้ปีงบประมาณ 2562 มีอัตราทุนส ารองสุทธิเพ่ิมข้ึน 3,632,303.19 บาท  ในสว่นด้านค่าใช้จ่ายต้นทุนค่ายา เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆลดลง ท าให้ปีงบประมาณ 2562 วิกฤติทางการเงินอยู่ที่ระดับ 2 มีสภาพคล่องดีขึ้น มีอัตราทุนส ารองสุทธิเพ่ิมข้ึน 
3,632,303.19 บาท  เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2561 ยกเว้นต้นทุนด้านบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น 2.44 ล้านบาท   
                   วิเคราะห์ปี 2563 ณ.เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รพ.มีผลประกอบการมีก าไร 7,941,798.27 บาท วิกฤติการเงินอยู่ที่ระดับ 0 รพ.มีสภาพคล่องทางการเงินดี ด้านการ
จัดหารายได้ในภาพรวมสามารถจัดหารายได้มากกว่าแผน เป็นจ านวน 6,671,309.28 บาทและด้านค่าใช้จ่ายสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงน้อยกว่าแผนในภาพรวมเป็นจ านวนเงิน 
955,130.76 บาท มีทุนส ารองสุทธิ 12,565,929.10 บาท เงินบ ารุงคงเหลือ 20,856,885.09 บาท มีหนี้สินและภาระผูกพัน 12,846,819.34 บาท 

ล า
ดับ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดมาตรการการเพ่ิม
รายได้ 

เพ่ือให้ โรงพยาบาลมีเงิน
เพียงพอส าหรับการ
บริหารจัดการภายใน
หน่วยงาน 

1. ก าหนดมาตรการการเพ่ิมรายได้
จากการตรวจสุขภาพ สิทธิ
ข้าราชการ ประกันสังคม และ  
2. เพิ่มรายได้ค่ารักษา UC IP  
3. เพ่ิมรายได้ประกันสังคมกรณีทัน-
ตกรรม 
4. รายได้อ่ืนทุกสิทธิการรักษา 

ระดับวิกฤติทาง
การเงินการคลัง
โรงพยาบาล   
เป้าหมาย  
ระดับ 0 

คณะกรรมการ 
CFO ของ
โรงพยาบาล
และบุคลกร
ทุกหน่วยงาน
ของ รพ. 

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63 

- - สิริกร ชูนาวา 
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ล า
ดับ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
2. ก าหนดมาตรการลดรายจ่าย  1. ลดค่าใช้จ่ายด้านยา 

2. ลดค่าใช้จ่ายด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
3. ลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
4.ลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุทันตกรรม 
5. ลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 
6. ลดค่าไฟฟ้า 
7. ลดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง 
8. บริหารบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
9. ควบคุมค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งระบบ 

   - -  
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แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
เป้าประสงค์ 1. เพื่อให้โรงพยาบาลมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี การบริหารการเงิน การคลังมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  ดัชนีชี้วัดผู้ป่วยใน (CMI)    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการให้มีการพัฒนาระบบบริการโดยมีการใช้ข้อมูลเป็นค่าเป้าหมาย 5 ปี มุ่งพัฒนา
ระบบบริการทุกระดับ เพ่ือที่สถานบริการได้ใช้ข้อมูลเป็นค่าเป้าหมายในการพัฒนา รวมถึงประเมินการด าเนินงานด้านการรักษาพยาบาล โดยใช้ข้อมูลที่เป็นค่าปัจจุบันของระดับสถาน
บริการในกลุ่มเดียวกันมาเป็นค่าอ้างอิงเปรียบเทียบศักยภาพกับโรงพยาบาลระดับเดียวกัน และอ้างอิงข้อมูลเพ่ือประสิทธิภาพติดตามการพัฒนาในปีต่อไป  Case mix index: CMI จึงเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาล ของสถานบริการสุขภาพ โดยส านักบริหารการสาธารณสุขได้จัดท าระบบรายงานข้อมูลศักยภาพการให้บริการ
รักษาพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม DRGs Index เพ่ือติดตามผลการด าเนินการของสถานบริการ และเพ่ือที่สถานบริการน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ไปใช้เพื่อหาส่วนขาด (Gap analysis) ข้อมูลดังกล่าวใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสถานบริการ รวมไปถึงการเชื่อมโยงการจัดท าต้นทุนของสถานบริการในภาพร่วมจังหวัดฯ 

โดยโรงพยาบาลชัยบุรีเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก อัตราการครองเตียงยังอยู่ในระดับที่มีการใช้เตียงไม่คุ้มค่า และโรคที่ผู้ป่วยมารับบริการแล้ว
มีการรับเป็นผู้ป่วยในส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่มีน้ าหนักของโรคน้อย ซึ่งหากเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงโ รงพยาบาลชุมชนมีศักยภาพไม่เพียงพอในการรักษาเพราะไม่มีแพทย์เฉพาะทางและ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องมีการส่งต่อไปยังสถานพยาบาล ซึ่งแสดงให้ว่าเห็นว่าศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลมีศักยภาพไม่แตกต่างจากโรงพยาบาลชุมชนในระดับ
เดียวกันแต่ค่า CMI เพียงอย่าเดยีวในการวัดศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนในการให้บริการผู้ป่วยก็ไม่ถูกต้องมากนักเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการลงวินิจฉัย และการให้รหัสโรคต่างๆ 
ถ้ามีการลงรหัสไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนก็จะท าให้ค่า CMI ความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1 โครงการ พัฒนา

ศักยภาพค่าดัชนีผู้ป่วย
ใน (CMI) 

เพ่ือให้ค่าดัชนีผู้ป่วย
ใน (CMI) มีค่า
เพ่ิมข้ึน 

1. จัดอบรม  แนวทางการสรุปและ
การบันทึกรหัสทางการแพทย์ 
2. จัดตั้งทีม Orditor ระดับ
โรงพยาบาล 
3. ทีมจัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลรหัส
โรคของผู้ป่วยในทุกๆ 3 เดือน 
4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ในการดูแลผู้ป่วยในของทีม PCT 

ดัชนีชี้วัดผู้ป่วยใน 
(CMI)   
เป้าหมาย  
> 0.60% 
 
 
 
 

    50  ทุก 3 เดือน 10,000 เงินบ ารุง 

 

1.เสาวนีย์   
ศรีเทพ 
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แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
เป้าประสงค์ 1. มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 ตามท่ี ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการก าหนดแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit : MRA) เพ่ือส่งเสริมให้หน่วย
บริการมีระบบการบันทึกข้อมูลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยและส่งผลให้มีการเบิกจ่ายชดเชยที่ถูกต้อง และให้สามารถน าข้อมูลต่างๆไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น 
ประโยชน์ในการรักษาต่อเนื่อง ประโยชน์ในทางกฎหมาย ประโยชน์ทางด้านการศึกษาการวิจัยและประโยชน์ด้านการพัฒนาและการวางแผนระบบ เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 

 โรงพยาบาลชัยบุรีในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก จะอยู่ที่ 80.01 ซึ่งถือว่ามากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. โครงการพัฒนาอัตรา

ความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอก 
 
 

เพ่ือเพ่ิมอัตราความ
สมบูรณ์ของเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอก   
 

 

 

1.การจัดอบรมชี้แจงเกณฑ์การ
ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอก 
2.ตรวจสอบความผิดพลาดการบันทึก 
ในทุกวัน 
3.ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทุกๆ3
เดือน 
4.รายงานผลต่อผู้ปฎิบัติ 

อัตราความสมบูรณ์
ของเวชระเบียน
ผู้ป่วยนอก   
เป้าหมาย ≥80% 
 
 
 
 
 

60 ต.ค.62 ถึง 
ก.ย.63 

 5,000 เงินบ ารุง 

 

1.เสาวนีย์   
ศรีเทพ 
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แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
เป้าประสงค์ 1. มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 ตามท่ี ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการก าหนดแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit : MRA) เพ่ือส่งเสริมให้หน่วย
บริการมีระบบการบันทึกข้อมูลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยและส่งผลให้มีการเบิกจ่ายชดเชยที่ถูกต้อง และให้สามารถน าข้อมูลต่างๆไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น 
ประโยชน์ในการรักษาต่อเนื่อง ประโยชน์ในทางกฎหมาย ประโยชน์ทางด้านการศึกษาการวิจัยและประโยชน์ด้านการพัฒนาและการวางแผนระบบ เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน 

 โรงพยาบาลชัยบุรีในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน จะอยู่ที่ 86.69 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด แต่จ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาให้
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. โครงการพัฒนาอัตรา

ความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนผู้ป่วยใน 
 
 

เพ่ือเพ่ิมอัตราความ
สมบูรณ์ของเวช
ระเบียนผู้ป่วยใน  
 

 

 

1.การจัดอบรมชี้แจงเกณฑ์การ
ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอก 
2.ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทุกๆ3
เดือน 
3.รายงานผลต่อผู้ปฎิบัติ 
 
 
 

อัตราความสมบูรณ์
ของเวชระเบียน
ผู้ป่วยใน   
เป้าหมาย ≥80% 
 
 
 
 

60 ต.ค.62 ถึง 
ก.ย.63 

 5,000 เงินบ ารุง 

 

1.เสาวนีย์   

ศรีเทพ 

 



35 
 

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยบุรี  ปีงบประมาณ  2563  

แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
เป้าประสงค์ 1. มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูล น าเข้า 50 แฟ้ม    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนต่างๆทุกหน่วยบริการจะมีการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประจ าวันในโปรแกรมระบบ
สารสนเทศของหน่วยบริการนั้นๆซ่ึงการบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบเกี่ยวกับการกระจายของสถานการณ์สุขภาพของแต่ละกลุ่มประชากรช่วยชี้กลุ่มเป้าหมาย 
หรือประชากรที่ต้องได้รับการติดตามช่วยในการติดตามผลงานบริการอันเป็นการสนับสนุนการท างานของสถานบริการปฐมภูมิและพัฒนาคุณภาพข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดสรร
งบประมาณในโครงการหลักประกันคุณภาพ การตรวจสอบ การลงข้อมูล 50 แฟ้มถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมคุณภาพโรงพยาบาล 
 โรงพยาบาลชัยบุรีมีการส่งออกข้อมูล 50 แฟ้มในทุกๆเดือน ในปี 2559-2562 ซึ่งพบว่า อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกของมูลน าเข้า 50 แฟ้มอยู่ ในเกณฑ์ คือ 98.80 
97.88 , 98.88และ 99.80 ตามล าดับ แต่ยังพบส่วนที่ลงข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงมีการพัฒนาการลงข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย าเพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบ
สารสนเทศต่อไป 

ล า
ดับ 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. โครงการพัฒนา

ระบบการลง
บันทึกข้อมูล 
50 แฟ้ม 

1.มีระบบการลง
ข้อมูล 50 แฟ้มใน
ส่วนที่รับผิดชอบทุก
ส่วนครบ 100 % 

 

1. มีการอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ที่เก่ียวข้องกับการลงข้อมูลทุก
ส่วนครบ 100% 
2. มีการทบทวนความรู้และเพ่ิมเติมในส่วนใหม่ๆของ
โปรแกรมประจ าทุกปี โดยเน้นส่วนที่ขาดของหน่วยงาน(ดู
จากการตรวจสอบความสมบูรณ์การส่งออกข้อมูลในทุกๆ
เดือน 
3. มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อชี้แจงรายละเอียด การส่ง
ข้อมูลในแต่ละเดือนตอบค าถามข้อสงสัยในผู้ที่เกี่ยวข้อง 

อัตราความ
สมบูรณ์ของ
การบันทึก
ข้อมูล น าเข้า 
50 แฟ้ม   

เป้าหมาย 
100% 

ผู้ที่
เกี่ยวข้อง
กับการลง
ข้อมูล 50 
แฟ้มทุกคน 

ต.ค 62-ก.ย 
63 

- - นายธีรยุทธ 
มิตตะกา 
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แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 4. บุคลากร เก่ง ดี มีสุข 
เป้าประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ทักษะ ศักยภาพ ในการปฏิบัติงานและมีความผูกพันในการท างาน 
กลยุทธ์  1. สร้างเสริมขวัญ ก าลังใจ 
ตัวชี้วัด  อัตราการลาออกของลูกจ้างสายวิชาชีพ    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 โรงพยาบาลชัยบุรี ได้ประเมินความผูกพันของบุคลากรและได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์มีคะแนนรวม 77.32%  ซึ่งยังไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนด โรงพยาบาลชัยบุรีจึงได้ด าเนินการ 
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาความผูกพันบุคลากรให้มีความผูกพันเพิ่มข้ึน 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. โครงการพัฒนา

พฤติกรรมบุคลากร 
เพ่ือพัฒนาพฤติกรรม
บุคลากรและ
เสริมสร้างความ
ผูกพันบุคลากร 

จัดท าโครงการพัฒนาพฤติกรรมและ
เสริมสร้างความผูกพันบุคลากร 

อัตราการลาออก
ของลูกจ้างสาย
วิชาชีพ 
เป้าหมาย < 10% 

 
อัตราความผูกพัน
ของบุคลากร 
เป้าหมาย ≥80% 

 
 
 
 
 

บุคลากใน
โรงพยาบาล
ชัยบุรี 
จ านวน 
150 คน 

ตุลาคม62-
ก.ย.63 

    -    - จิราวรรณ 
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แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 4.บุคลากร เก่ง ดี มีสุข 
เป้าประสงค์ 1.เพื่อให้บุคลากรมีความปลอดภัยจากการปฏิบัติและมีความสุขอนามัยท่ีดี 
กลยุทธ์  1.ส่งเสริมการมีสุขภาพดีของบุคลากรตามมาตรฐาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
ตัวชี้วัด  ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงเปลี่ยนเป็นกลุ่มปกติหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

ได้มีการจัดท าโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่  โดยมีการให้ความรู้ และกิจกรรมต่างๆ โดยการใช้หลัก ๓อ. ๒ส. ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ได้แก่ 
กินอย่างไร ให้หุ่นดี เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาวะ และปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  การออกก าลังกายสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 
๓ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ นาที  การจัดการทางด้านอารมณ์ เช่น ฝึกการนั่งสมาธิ การสวดมนต์ก่อนนอน  รวมถึงการไม่สูบบุหรี่ และงดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิ ด และบริหารอย่างไร ให้
คลายปวด เกี่ยวกับการบริหารร่างกายเพื่อลดการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕63 พบว่า บุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคลดลงจากปี ๒๕62 ร้อยละ 7.69 ส าหรับในปี 
๒๕63 บุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงลดลง ร้อยละ 13.75  และพบว่าบุคลากรกลุ่มป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องมีการเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

ในปี งบประมาณ 2563 จึงได้จัดให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงทุกรายเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลินิก DPAC) โดยมีการให้ความรู้ และกิจกรรมต่างๆ โดยการใช้หลัก ๓อ. ๒ส. ใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ได้แก่ การให้ความรู้ เรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม ตามโซนสี  เน้นการกินผักและผลไม้เพ่ิมขึ้น การส ารวจพฤติกรรมการกิน เพ่ือวางแผนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกัน การออกก าลังกายสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ นาที  และเพ่ิมการให้ค าแนะน าเรื่องการออกก าลังกายแบบคาร์ดิโอ ช่วยกระตุ้นระบบ
เผาผลาญไขมันในร่างกาย และกระตุ้นการท างานของหัวใจและหลอดเลือด ท าให้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้   
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ล า 
ดับ 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. โครงการ

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
บุคลากร
โรงพยาบาลชัยบุรี 
ปีงบประมาณ 
2563 

1.เพ่ือให้บุคลากรได้รับ
ความรู้และทักษะใน
การดูแลสุขภาพตาม
หลัก 3อ2ส 
2.เพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้บุคลากร
เห็นความส าคัญของ
การดูแลสุขภาพ 
3.เพ่ือป้องกันการเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน
กลุ่มบุคลากร 
4.เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
เครือข่ายการดูแล
สุขภาพภายในองค์กร 
 

1.กิจกรรมให้ความรู้ 
“กินอย่างไร ให้หุ่น
ดี” เกี่ยวกับการเลือก
รับประทานอาหารให้
เหมาะสมกับสุขภาวะ
ปัจจุบันของผู้เข้าร่วม
โครงการ และปรับ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 
2.ให้ความรู้ “บริหาร
อย่างไร ให้คลาย
ปวด” เกี่ยวกับการ
บริหารร่างกายเพ่ือ
ลดการเกิดโรค
ออฟฟิศซินโดรม 
3.ให้ความรู้ “ท า
อย่างไร ให้คลาย
เครียด” เกี่ยวการ
การผ่อนคลายทาง
ร่างกาย การลดความ
ตึงเครียดทางจิตใจ 
 

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเสี่ยงเปลี่ยนเป็น
กลุ่มปกติหลังการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เป้าหมาย ≥ 50 % 

บุคลากรโรงพยาบาลชัยบุรี 
จ านวน 149 ราย 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

5,000 เงิน
บ ารุง
รพ.ชัย
บุรี 
 

อรนุช 
บัวพรหม 

 

 



39 
 

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชัยบุรี  ปีงบประมาณ  2563  

ล า 
ดับ 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1 กิจกรรม

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
บุคลากรเครือข่าย
บริการสุขภาพ
อ าเภอชัยบุรี 
ปีงบประมาณ 
2563 

1.เพ่ือ ลดการ
เกิดกลุ่มป่วย
ในบุคลากร 

1.คลินิกDPAC นัด
ติดตามทุก 1 เดือน
ในวันอังคารโดย
การให้ความรู้
รายบุคคลในเรื่อง
การรับประทาน
อาหารและการออก
ก าลังกาย เป็น
ระยะเวลาติดต่อกัน 
12 เดือน 

ร้อยละของ
บุคลากร
กลุ่มเสี่ยง
เปลี่ยนเป็น
กลุ่มปกติ
หลังการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
เป้าหมาย ≥ 
50 % 

กลุ่มบุคลากรที่มีภาวะเสี่ยงโดยประกอบด้วยประชากร
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอชัยบุรี ที่มีภาวะเสี่ยง 
โดยยึดเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
1.กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน หมายถึง มีภาวะน้ าหนักเกินและ
อ้วน (รอบเอว ≥90 ซม. ในผู้ชายหรือ ≥80 ซม.ใน
ผู้หญิง) หรือมีดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก./ม2 
2.กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง(Pre-HT) หมายถึง มีค่า
ระดับความดันโลหิต 120-139/80-89 mmHg3.
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง มีค่าระดับFBS 
100 – 125 mg/dl 
4. มีระดับไขมันในเลือด ผิดปกติโดยโดยใช้เกณฑ์แก่ 
 1. ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่า 200 มก./ดล. 
 2. ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงกว่า 150 มก./ดล. 
3.ระดับแอลดีแอลในเลือดสูงกว่า 160 มก./ดล. 
4.ระดับเอชดีแอลในเลือดต่ ากว่า 50 มก./ดล. 
จ านวน 69 ราย 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

- - อรนุช 
บัวพรหม  
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วิเคราะห์องค์กร 
SWOT    MATRIX 

 
 

จุดแข็ง(S) อุปสรรค (T) 
1. ผู้น ามีวิสัยทัศน์ 
2. บุคลากรมีความสามัคคี เข้มแข็ง และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 
3. บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพ และได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. การพัฒนาระบบบริการมุ่งเข้าสู่มาตรฐาน มีเป้าหมายที่
ชัดเจน มีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายในการ
ด าเนินงาน 
5. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
6. มีระบบข้อมูล-ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี 
7. มีระบบการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว 
8. มีระบบบริการเชิงรุกที่มีศักยภาพมากข้ึน 
9. การบริหารงบประมาณถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
10. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน ทั้งระดับอ าเภอ 
ต าบล โดยสอดคล้องกับระดับจังหวัด 
11. มีบรรยากาศในการท างานที่ดี 
12. มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน และหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน 
13. มีการท างานเป็นทีม 
14. มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงาน 
15. จ านวนบุคลากรเพียงพอกับภาระงาน 

1. ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ยังมี
แนวคิดเดิมคือสุขภาพเป็นหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ ท าให้กลุ่ม
โรคเรื้อรัง เช่น โรค DM , HT, MI เพ่ิมขึ้น 
2. นโยบายและระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขมีการ
ปรับเปลี่ยนบ่อย 
3. ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับพื้นฐาน 
4. ประชาชนมีการมั่วสุมอบายมุข (หวย ยาเสพติด) 
5. ประชาชนส่วนหนึ่งย้ายที่อยู่บ่อย ท าให้ความครอบคลุมใน
การให้บริการไม่ดีเท่าท่ีควร เช่น การสร้างเสริมภูมิคุ้นกันโรค 
การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด ฯลฯ 
6. มีประชาชนแฝงเพิ่มขึ้น (ประชากรต่างถิ่น ต่างชาติ) อพยพ 
เข้ามาประกอบอาชีพในพ้ืนที่มากขึ้น ก่อให้เกิดโรคและท าให้กา
ควบคุมโรคท าได้ยาก เช่น โรคเอดส์ วัณโรค 
7. ผู้บริหารท้องถิ่นน าการเมืองเข้ามาเก่ียวข้องกับการท างาน
ของ เจ้าหน้าที่ 
8. กองทุนสุขภาพต าบลบางแห่งมีปัญหาด้านการบริหาร
จัดการ 
9. สภาพด้านภูมิศาสตร์อยู่ในเขตทุรกันดารมีความห่างไกล 
หลายพื้นท่ีเป็นป่า เป็นขา ซึ่งเอ้ือต่อการเกิดโรคระบาด เช่น 
โรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก 
10. นโยบายการจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการด้านค่าตอบแทนใน
วิชาชีพมีความเหลื่อมล้ า มากเกินไป 
11. การเกิดโรคอุบัติใหม่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
12. มีผลกระทบด้านสาธารณสุขจากภัยธรรมชาติ 
13. ประชาชนคาดหวังต่อคุณภาพบริการภาครัฐสูง มีการ
เรียกร้องสิทธิของผู้ป่วยกรณีมีความผิดพลาด  

 
ST = จุดแข็งเผชิญภาวะคุกคาม/อุปสรรคกลยุทธ์ขยายงาน 
ST1  ส่งเสริมและประสานงานระหว่างองค์กรในภาคีเครือข่าย S1, 2, T8 
ST2  ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริการเชิงรุก โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  S3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุกโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
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การวิเคราะห์องค์กร 
           SWOT    MATRIX 

 
จุดอ่อน(W) โอกาส (O) 

1. บุคลากรยังขาดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ความล่าช้าในการสนับสนุนงบประมาณ 
3. ระบบการบริการพฤติกรรมบริการยังไม่เหมาะสมจากข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการ 
4. องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ยังไม่เท่าเทียมกัน 
5. ขาดการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
6. ไม่มีศูนย์รวมข้อมูลและการน าไปใช้ 
7. ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่ชัดเจน 
8. การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ และไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
9. ไม่มีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ดีเท่าท่ีควร (ขาดการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน) 
10. มีการเปลี่ยนแปลงแพทย์บ่อย ๆ 
11. บุคลากรส าคัญมีการโยกย้ายบ่อย การปฏิบัติงานในงาน
จึงขาดความต่อเนื่อง 
12. ขาดความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบสารสนเทศ 
13. ขาดระบบการประสานงานและการสื่อสารที่ดี 
14. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ 
15. ผู้รับผิดชอบบางงานยังขาดทักษะในการด าเนินการที่ดี 
16. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
17. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 
18. องคก์รยังขาดการน าองค์ความรู้ใหม่ การคิดค้น
นวัตกรรม และการผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
19. การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ขาดความต่อเนื่อง 

1. รัฐบาลมีนโยบาย และมีระเบียบกฎหมายด้านการจัดการ
สุขภาพชัดเจน 
2. ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีมีฐานะทางด้านเศรษฐกิจ
ค่อนข้างดี มีรายได้ตลอดทั้งปี 
3. ชุมชนให้ความร่วมมือดี มีวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความเอ้ือ
อาทร อยู่แบบสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
4. ภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพเข้มแข็ง 
5. อ าเภอมีการจัดท าและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ 
7. มีการถ่ายโอนนโยบายด้านสาธารณสุขลงสู่ระดับท้องถิ่น 
8. มีการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล ที่มุ่ง
สู่บริการพยาบาลที่เป็นเลิศ เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน จาก 
องค์กรภายนอก 
9. นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ท าให้
ประชาชนใช้บริการภาครัฐสูงขึ้น 
10. การส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนมีคุณภาพชีวิต และมีขวัญก าลังใจการปฏิบัติราชการ 
11. การสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามา
ใช้ในหน่วยงาน 
12. การปฏิรูประบบสุขภาพช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพ และช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานต้องเร่งรัดและวางแผน
ระบบบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ 
13. มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย 
14. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาครอบคลุม 

 
WO = โอกาสปิดจุดอ่อนกลยุทธ์การพัฒนา 
WO1  พัฒนาทักษะของบุคลากรด้านเทคโนโลยี และการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
         W1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13   O12 
WO2  พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง W 17, 18  O8, 10, 12, 13 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :   พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
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การวิเคราะห์องค์กร 
SWOT    MATRIX 

 
จุดอ่อน(W) อุปสรรค (T) 

1. บุคลากรยังขาดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ความล่าช้าในการสนับสนุนงบประมาณ 
3. ระบบการบริการพฤติกรรมบริการยังไม่เหมาะสม จากข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการ 
4. องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ยังไม่เท่าเทียมกัน 
5. ขาดการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
6. ไม่มีศูนย์รวมข้อมูลและการน าไปใช้ 
7. ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่ชัดเจน 
8. การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ และไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
9. ไม่มีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ดีเท่าท่ีควร (ขาดการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน) 
10. มีการเปลี่ยนแปลงผู้น าบ่อย 
11. บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย การปฏิบัติงานจึงขาดความ
ต่อเนื่อง 
12. ขาดความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบสารสนเทศ 
13. ขาดระบบการประสานงานและการสื่อสารที่ดี 
14. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
15. ผู้รับผิดชอบบางงานยังขาดทักษะในการด าเนินการที่ดี 
16. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
17. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 
18. องค์กรยังขาดการน าองค์ความรู้ใหม่ การคิดค้นนวัตกรรม 
และการผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
19. การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ขาดความต่อเนื่อง 

1. ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ยังมี
แนวคิดเดิมคือสุขภาพเป็นหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ ท าให้
กลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น โรค DM , HT, MI เพ่ิมข้ึน 
2. นโยบายและระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขมีการ
ปรับเปลี่ยนบ่อย 
3. ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับพื้นฐาน 
4. ประชาชนมีการมั่วสุมอบายมุข (หวย ยาเสพติด) 
5. ประชาชนส่วนหนึ่งย้ายที่อยู่บ่อย ท าให้ความครอบคลุมใน
การให้บริการไม่ดีเท่าท่ีควร เช่น การสร้างเสริมภูมิคุ้นกันโรค 
การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด ฯลฯ 
6. มีประชาชนแฝงเพิ่มขึ้น (ประชากรต่างถิ่น ต่างชาติ) 
อพยพ เข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่มากข้ึน ก่อให้เกิดโรค
และท าให้กาควบคุมโรคท าได้ยาก เช่น โรคเอดส์ วัณโรค 
7. ผู้บริหารท้องถิ่นน าการเมืองเข้ามาเก่ียวข้องกับการท างาน
ของ เจ้าหน้าที่ 
8. กองทุนสุขภาพต าบลบางแห่งมีปัญหาด้านการบริหาร
จัดการ 
9. สภาพด้านภูมิศาสตร์อยู่ในเขตทุรกันดารมีความห่างไกล 
หลายพื้นท่ีเป็นป่า เป็นขา ซึ่งเอ้ือต่อการเกิดโรคระบาด เช่น 
โรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก 
10. นโยบายการจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการด้านค่าตอบแทน
ในวิชาชีพมีความเหลื่อมล้ า มากเกินไป 
11. การเกิดโรคอุบัติใหม่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
12. มีผลกระทบด้านสาธารณสุขจากภัยธรรมชาติ 
13. ประชาชนคาดหวังต่อคุณภาพบริการภาครัฐสูง มีการ
เรียกร้องสิทธิของผู้ป่วยกรณีมีความผิดพลาด 

 
WT = ระมัดระวังจุดอ่อนและหลบหลีกภาวะคุกคามกลยุทธ์ ปรับปรุงองค์กร 
WT1  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร W11, 15, 20, 21,  T13 
WT2  บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล W7, 11  T14 
WT3  ส่งเสริมการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน W18, 3  T1, 3, 4, 5, 6, 9, 12 
WT4  พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรค W18, 3  T1, 3, 4, 5, 6, 9, 12 
WT5  ทบทวนระบบการจัดการสารสนเทศ  W1, 6, 8, 12, 13, 5  T1, 6, 9, 16 

 ประเด็นยุทธศาสตร์    :  พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ 
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สรุปรายรับ-รายจ่าย ปีงบ 2556-2561 

ปีงบประมาณ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ยกมา 13,402,128.05 17,621,784.70 5,279,438.40 3,729,903.57 6,765,682.20 4,183,387.84 

รับ 53,989,254.26 43,424,847.27 53,083,386.40 59,597,290.30 55,833,836.26 65,306,102.90 

จ่าย 49,769,597.61 55,767,193.57 54,632,921.23 56,561,511.67 58,416,130.65 57,135,598.26 

คงเหลือ 17,621,784.70 5,279,438.40 3,729,903.57 6,765,682.20 4,183,387.84 12,353,892.48 
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แบบสรุปประมาณการรายรับล่วงหน้า ปีงบประมาณ 2563 

รายได้ ประมาณการ 
รายได้ UC 42,424,055.93 
รายได้ EMS 41,000.00 
รายได้เบิกต้นสังกัด 164,648.00 
รายได้ค่ารักษา อปท 675,443.80 
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 3,496,162.92 
รายได้ประกันสังคม 1,951,060.27 
รายได้แรงงานต่างด้าว 464,658.52 
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ 4,428,072.04 
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 28,576,679.36 
รายได้อ่ืน 4,718,935.30 
รายได้งบลงทุน 1,431,141.22 
รวมรายได้ 88,371,857.36 
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แบบสรุปประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ปีงบประมาณ 2563 

รายได้ ประมาณการ 
ต้นทุนยา 5,375,069.34 
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 2,364,332.66 
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 875,200.86 
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,405,107.60  
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 28,576,679.36  
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอ่ืน 13,439,418.92  
ค่าตอบแทน 17,236,830.88  
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน  2,354,014.94  
ค่าใช้สอย 2,953,424.75  
ค่าสาธารณูปโภค  2,123,743.32  
วัสดุใช้ไป  2,686,665.00  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 4,954,525.12  
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 190,908.20  
ค่าใช้จ่ายอื่น 1,935,074.60  
รวมรายจ่าย 87,470,995.55 
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สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโรงพยาบาลชัยบุรี ปีงบประมาณ 2563 
 

โครงการ/กิจกรรม QOF PPA กองทุน เงินบ ารุง เงินบ ารุง UC รวม ผู้รับผิดชอบ 
      ต าบล รพ. รพ. สต.       

1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญ             0 ทีม PCT /จเร 
2. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย       3,000     3,000  อรชร/ศศิณา 
3. โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่การควบคุมระดับ
น้ าตาล ระดับความดันโลหิต   

  
50,000       50,000 คลินิกโรคเรื้อรัง/ 

4.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูง   

  
15,000 

  
    15,000 คลินิกโรคเรื้อรัง/ 

5. โครงการคัดกรอง CVD risk ประชากรเขตรับผิดชอบรพ.ชัย
บุรี ประจ าปี 2562   

  
67,500       67,500 ภาวดี 

6. โครงการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด       2,000     2,000 อัมมร/ชลธิชา 
7. โครงการรู้เร็วปลอดภัยจากหัวใจขาดเลือด(STEMI)               0 ทีม PCT /จเร 
8. โครงการ IC Day       5,000     5,000 เสาวรส 
9. โครงการ Delivery Hand Hygiene       5,000     5,000 เสาวรส 
10. โครงการเครือข่ายเข้มแข็ง RDU เข้มข้น ชุมชนต้นแบบ       30,000     30,000 สวนิตย์ 
11. โครงการแผนการประชุมทีมระบบยาทุก 3 เดือน             0 สวนิตย์ 
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรอง 

  
  

  
  

    0 
พยาบาลวิชาชีพประจ าแผนก
ผู้ป่วยนอก 

13. โครงการพัฒนาระบบกระบวนการเสริมสร้างความ
ประทับใจ ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นในคุณภาพบริการ
พยาบาลของประชาชน   

  
  

  
    0  อรชร/ศศิณา 
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โครงการ/กิจกรรม 
  

QOF 
  

PPA 
  

กองทุน 
ต าบล 

เงินบ ารุง 
รพ. 

เงินบ ารุง 
รพ. สต. 

UC รวม ผู้รับผิดชอบ 
      

14. แผนงานพัฒนาคลินิก DPAC ในชุมชน              0 ศินันญา 
15. โครงการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงเขตรับผิดชอบ
รพ.ชัยบุรี ประจ าปี 2562   

  
  

  
    0 ภาวดี 

16.โครงการ “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง ตามวิถีชุมชน  หมู่ 2, ๙  ต.ชัยบุรี  อ.ชัยบุรี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี” 

  

  

14,290 

  

    14,290 ศินันญา 
17. โครงการ “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง ตามวิถีชุมชนหมู่ 3, ๙   ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี”   

  
14,290 

  
    14,290 ศินันญา 

18. โครงการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย             0 สิริกร 
19. โครงการ พัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน       10,000     10,000 เสาวนีย์ 
20. โครงการพัฒนาอัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วย
นอก/ผู้ป่วยใน 

  
  

  5,000     5,000 เสาวนีย์ 
21. โครงการพัฒนาระบบการลงบันทึกข้อมูล 50 แฟ้ม             0 ธีรยุทธ 
22. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

            0 จิราวรรณ 

23. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มบุคลากรกลุ่มเสี่ยงใน
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี 

  
  

  5,000     5,000 อรนุช 

รวม             226,080   
 


