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แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ได้คุณภาพ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบบริการดูแลเฉพาะโรคอย่างต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย  
ตัวช้ีวัด  อุบัติการณ์เสียชีวิตในโรงพยาบาล  
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 อุบัติการณ์การเสียชีวิตในโรงพยาบาล ตั้งแต่ ปี 2563-2565 มีจ านวน 13,11 และ 10 ราย ตามล าดับ โดยพบว่าที่แผนกผู้ป่วยในมีจ านวนผู้เสียชีวิตสูงสุด
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตคือโรคมะเร็งระยะสุดท้าย  กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะการติดเชื้อ รวมถึงผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัวเป็นโรคติดเชื้อที่มีภาวะแทรกซ้อนและอยู่ใน
ระยะท้ายๆของโรค ญาติมีความประสงค์ให้รักษาแบบประคับประคองด้วยยาเท่านั้นไม่ให้ท าหัตถการอ่ืนๆ ส่วนการเสียชีวิตที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและระหว่างส่งต่อ
สาเหตุการเสียชีวิตมาจากอุบัติเหตุจราจรผู้เสียชีวิตมักได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง รองลงมาเป็นผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และผู้ป่วย Post arrest  

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. พัฒนาระบบการดูแล

ผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

-ลดอุบัติการณ์การ
เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 

1.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีโดยการ
ฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ
ฉุกเฉินทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาล 
2.พัฒนาระบบการดูแลเฉพาะโรค  
ได้แก่ STEMI Stroke และ HI  
2.1 การทบทวนและปรับปรุงแนวทาง
ปฏิบัติ 
2.2 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีด้าน
ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย 
STEMI Stroke และ HI  

อุบัติการณ์เสียชีวิต
ในโรงพยาบาล
เป้าหมาย 0 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บุคคลากร
ทาง
การแพทย์
และการ
พยาบาล 

ต.ค.65-
ม.ค.66 

- - ทีม PCT 
และ 
จเร บุญเรือง 



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

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.3 การจัดหา/เตรียมความ
พร้อมของเครื่องมือเวชภัณฑ์
ช่วยชีวิตฉุกเฉินให้เพียงพอ
พร้อมใช้งาน 
2.4 กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพเพ่ือป้องกันโรคส าคัญ
และการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
2.5 การทบทวนและปรับปรุง
ระบบการส่งต่อและการขอ
ค าปรึกษา 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. พัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

1.มีศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายใน รพสต 
2 บุคลากรมีความรู้ในให้บริการ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหน่วย
บริการทุกระดับ 
3. มีระบบการส่งต่อข้อมูลการ
ดูแล 
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย อย่างต่อเนื่อง
ภายในเขตท่ีเชื่อมโยงกัน 
3.มภีาคีเครือข่ายที่สามารถ
ช่วยเหลือครอบครัวและผู้ป่วยใน
ชุมชนได้สมรรถภาพ 
4.ครอบครัวและผู้ป่วยสามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

-จัดตั้งศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายใน รพสต  
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ทีมสหวิชาชีพเกี่ยวกับระบบการ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
-จัดอบรม อสม. และcare 
giver เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายขณะอยู่ในชุมชนเรื่อง 
การก าจัดอาการรบกวนบรรเทา
ทุกข ์ 
ทรมานและ การก าจัดอาการ
ปวดทั้งวิธีการใช้ยาและไม่ใช้ยา 
-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.
66 

3,000 -เงิน
บ ารุง 
รพ. 
 
 
 

น.ส. อรชร  
อินแฉล้ม 
นางศศิณา 
รักบ ารุง 
 



แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ได้คุณภาพ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบบริการดูแลเฉพาะโรคอย่างต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพแดละภาคีเครือข่าย  
ตัวช้ีวัด  อัตราผู้ป่วย DM สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ตามเกณฑ์ (HbA1C<7%) ,  
  อัตราผู้ป่วย HT สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ (ระดับ BP ≤ 140-90 mmhg ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครั้ง )   
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์อัตราป่วยโรคเรื้อรังของอ าเภอชัยบุรี ในปี 2563-2565  พบอัตราป่วยโรคเบาหวานต่อแสนประชากร 3,534.86 , 
3,629.70  และ 3,902.07 ตามล าดับ    อัตราป่วยความดันโลหิตสูง  7,969.86 , 9,034.46  และ 9,467.67  ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายั งคงมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น  และเมื่อวิเคราะห์อัตราป่วย    รายใหม่  ในปี พ.ศ. 2563 - 2565 พบอัตราป่วยเบาหวานรายใหม่ต่อแสนประชากร, 480.26 , 388.31 และ 390.21 
ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และอัตราป่วยรายใหม่ความดันโลหิตสูง   พบอัตราป่วยต่อแสนประชากร 1,487.47 , 1,498.82  และ 1,482.79  ตามล าดับ  ซึ่งใน
ปี 2565 นั้นอัตราป่วยรายใหม่ความดันโลหิตสูงลดลงจาก ปี 2564 เล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องมาจากการมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การ
บริโภคอาหารไม่ถูกสัดส่วน  ขาดการออกก าลังกาย/ออกก าลังกายไม่สม่ าเสมอ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เป็นต้น   และเมื่อวิเคราะห์การควบคุมระดับ
น้ าตาลในผู้ป่วยเบาหวาน ในปี 2563-2565 สามารถควบคุมได้ร้อยละ 21.59, 27.52  และ 40.95 ตามล าดับ  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดัน
โลหิตได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 39.92 , 45.28  และ 55.16 ตามล าดับ  ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากการควบคุมระดับน้ าตาล ระดับความดันโลหิตไดไม่ดีนั้น ส่งผลท าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา  เช่นภาวะแทรกซ้อนทางตา  ไต  และเท้า  

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพสู่การ
ควบคุมระดับน้ าตาล ระดับ
ความดันโลหิต 
 

 

1.ผู้ป่วยเบาหวานความ
ดันโลหติสูง มีความรู้ใน
การการดูแลตนเอง 
2. ผู้ป่วยเบาหวานมีการ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีขึ้น 
3. ผู้ป่วยเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง
สามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ตามเกณฑ ์

1. ประชาสัมพันธ์การเข้า
ร่วมโครงให้แก่ผู้ป่วยและ
ญาติทราบ 
2. ด าเนินกิจกรรมค่าย
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมโดยใช้
เวลารุ่น ละ 2 วัน จ านวน 5 
รุ่น  รุ่นละ 30 คน 
 

อัตราผู้ป่วย DM สามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลไดต้ามเกณฑ์ 
(HbA1C<7%) เป้าหมาย ≥ 40% 
 
อัตราผู้ป่วย HT สามารถควบคมุ
ความดันโลหิตไดต้ามเกณฑ์ (ระดบั 
BP ≤ 140-90 mmhg ติดต่อกัน
อย่างน้อย 2 ครั้ง )เป้าหมาย        
≥ 50% 

ผู้ป่วยเบาหวาน  
ความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมโรค
ได้ไม่ด ี (ท่ีสมัคร
ใจเข้าร่วม
โครงการ )  ใน
พื้นที่รับผิดชอบ
อ าเภอชัยบุรี   

ก.พ.-พ.ค. 65 
 

50,000 
 

เงินกองทุน 
 

คลินิกโรค
เรื้อรัง/กลุ่ม
งานบริการ
ปฐมภูมิและ
องค์รวม 

 



แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ได้คุณภาพ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบบริการดูแลเฉพาะโรคอย่างต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย  
ตัวช้ีวัด  อัตราป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 ในปี 2563-2565 โรงพยาบาลชัยบุรี  มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม่ มีจ านวน 38, 36 และ 29 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
138.53,130.65 และ104.01 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ ซึ่งพบว่ายังอยู่ในอัตราท่ีต่ ากว่าของระดับประเทศ จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าอัตราผู้ป่วย
ด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคน ปี 2561– 2565 เท่ากับ 330.60,354.54, 366.81, 352.30 และ 425.24 ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังได้แก่ HT DM  กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ไม่เข้ารับการรักษาเนื่องจากไม่
ทราบ หรือไม่มีอาการผิดปกติใดๆ โดยในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางส่วนเกิดจากการไม่ได้รับยาต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองมักจะมารับการรักษาที่
โรงพยาบาลล่าช้าเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจความเข้าใจต่ออาการของโรค 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. โครงการพัฒนาระบบ

การดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานความ
ดันโลหิตสูง 

ลดอัตราป่วยด้วยโรค
หลอดเลือดสมอง 

1. จัดท าแผนในการดูแลผูป้่วยเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูงในทุก 
หน่วยบริการ 
2. ด าเนินงานตามองค์ประกอบ NCD Clinic 
Plus 
3. จัดท าฐานข้อมูลผู้ป่วยให้ครอบคลุมและ
เป็นปัจจบุัน  
4. จัดท าแนวปฏิบัติ  และสื่อต่างๆในการใน
การดูแลผู้ป่วย 
5. การจัดการระบบติดตามผูป้ว่ยที่ขาดนัด 

อัตราป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
เป้าหมาย ≤ 1% 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ป่วย
เบาหวาน  
ความดัน
โลหิตสูงใน
พ้ืนที่
รับผิดชอบ
อ าเภอชัย
บุรี  และ
พ้ืนที่
ใกล้เคียง 

ต.ค. 65-
ก.ย.66 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินบ ารุง 
รพ.สต./
เงินบ ารุง 
รพ.ขัย
บุรี 
 
 
 

น.ส.สวุรรณ
ทิพย์  ชูทัพ 
 



ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
   6. จัดระบบการให้บริการแก่ผู้ป่วย

เบาหวาน  ความดันโลหิตสูงที่ยากต่อการ
เข้าถึงบริการ  เช่น ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยติดบ้าน  ติดเตียง 
7. ทบทวนและติดตามผลการด าเนินงาน 
ทุก 1 เดือน 

      

2. 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการคัดกรอง
เบาหวานความดัน
โลหิตสูง  
คบสอ.ชัย-บุรี
ประจ าปี 2563 
จัดท าโครงการ 

1.ผู้ป่วยเบาหวานความ
ดันโลหิตสูง มีความรู้ใน
การการดูแลตนเอง 
2. ผู้ป่วยเบาหวาน    
ความดันโลหิตสูง  
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ขึ้น 
3. ผู้ป่วยเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง
สามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลและความดัน
โลหิตได้ตามเกณฑ์ 
ค้นหากลุ่มป่วย
โรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูงรายใหม่เพ่ือให้
การรักษาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

1. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงให้แก่
ผู้ป่วยและญาติทราบ 
2.ออกคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง 
ในประชากรอายุ 35ปี ขึ้นไป 
ทุกราย ทั้ง 37 หมู่บ้าน 
 

อัตราป่วยด้วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
เป้าหมาย≤ 1% 

ผู้ป่วย
เบาหวาน  
ความดัน
โลหิตสูงที่
ควบคุม
โรคได้ไม่ดี
(ท่ีสมัครใจ
เข้าร่วม
โครงการ )  
ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ
อ าเภอ 
ชัยบุรี 
ประชากร
อายุ 35ปี 
ขึ้นไป 
37 
หมู่บ้าน 

ต.ค.65-
ม.ค.66 
 

67,500 
 

กอง ทุน
ต าบล 
 

นางภาวดี 
พรหมทัต 
 
 



แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ได้คุณภาพ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบการดูแลเฉพาะโรคอย่างต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย  
ตัวช้ีวัด  ร้อยละการตกเลือดหลังคลอดกรณีคลอดทางช่องคลอด  
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 การตกเลือดหลังคลอดเป็นภาวะแทรกซ้อนของการคลอดที่พบได้มากที่สุดและเป็นสาเหตุการตายของมารดาทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่ก าลังพัฒนามีอัตราการ
ตายของมารดาสูง และในประเทศไทยการตกเลือดก็เป็นปัญหาระดับต้นๆในการเสียชีวิตของมารดา ในอ าเภอชัยบุรีไม่มีการตายของมารดา แต่อัตราการตกเลือดหลังคลอด
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ในช่วงปี 2560-2562 คือ 3.47 , 3.65 และ 4.19 ตามล าดับ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการคัดกรอง และป้องกันการเกิดการตกเลือดหลัง
คลอดอย่างจริงจัง 

ล า
ดับ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. โครงการป้องกันการตก

เลือดหลังคลอด 
เพ่ือให้ผู้คลอด หลังคลอด 
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจาก
การตกเลือดหลังคลอด 

-การคัดกรองความเสี่ยงต่อการตก
เลือดขณะฝากครรภ์ 
-การดูแลและคัดกรองขณะรอคลอด 
-การดูแลขณะคลอด 
-การดูแลหลังคลอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละการตกเลือด
หลังคลอดกรณี
คลอดทางช่อง
คลอด 
เป้าหมาย < 5% 
 
  
 

ผู้คลอด ต.ค 65-ก.ย
66 

2,000 เงินบ ารุง 
รพ. 

อมัมร/ชลธิชา 



แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ได้คุณภาพ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบการดูแลเฉพาะโรคอย่างต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย  
ตัวช้ีวัด  อัตราผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลภายใน 1 ชั่วโมง  
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 ในปี พ.ศ. 2563-2565  โรงพยาบาลชัยบุรีมีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเข้ารับการรักษา (STEMI) จ านวน 15,24 รายและ14 ราย 
ตามล าดับ พบอัตราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด (STEMI) 7.29 ( 2ราย) , 14.58(4ราย)และ14.52 (4) ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิตก่อน
ถึงโรงพยาบาลเนื่องจากผู้ป่วยไม่ทราบอาการที่ต้องรีบมาโรงพยาบาล และมีบางรายเสียชีวิตขณะส่งต่อเนื่องจากเกิดภาวะ Cardiogenic  Shock  ตั้งแต่ห้องฉุกเฉินและ
ได้รับการช่วยเหลือก่อนส่งต่อ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โดยส่วนใหญ่โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน มักพบในเพศชาย มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา อายุตั้งแต่ 
40 ปีขึ้นไป และยังพบในผู้ป่วยมีประวัติเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การเข้ารับบริการยังล่าช้าด้วยหลายสาเหตุที่พบบ่อยๆคือกลุ่มที่มีอาการคล้ายอาการอาหารไม่
ย่อยผู้ป่วยมักไปรักษาตามคลินิกหรือซื้อยามากินเอง กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องรอบุตรหลานพามาโรงพยาบาล กลุ่มที่มีอาการตอนดึกๆมักจะรอดูอาการก่อนและบางส่วนอยู่ไกล
จากโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการรวดเร็วมักเป็นกลุ่มที่มีอาการหนักมาจากบ้าน โดยในปี 2564 พบว่า มีผู้ป่วย STEMI ที่เข้ารับการรักษาภายใน 1 ชั่วโมง ร้อยละ 
71.43  

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. รู้เร็วปลอดภัยจากหัวใจ

ขาดเลือด(STEMI) 
เพ่ือให้ผู้ป่วย
โรคหัวใจขาด
(STEMI) เลือดเข้ารับ
บริการด้วยความ
รวดเร็ว 

-ประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
เครือข่ายเรื่องแนวทางการดูแลกลุ่ม
เสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือด
(STEMI)พร้อมให้ความรู้เรื่อง
โรคหัวใจขาดเลือด 
-คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาด
(STEMI)โดยใช้ CVD Risk และ EKG 
-ให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจ 

อัตราผู้ป่วย 
STEMI ที่มาถึง
โรงพยาบาล
ภายใน 1 
ชั่วโมง  
เป้าหมาย 
100% 
  

-เจ้าหน้าที่ รพสต 
ทุก รพสต 
-อสม.หมู่บ้านละ 1 
คน 
-กู้ภัย จ านวน 25 
คน 
-ผู้ป่วยที่มีคา่ CVD 
Risk ตั้งแต่ 20 ข้ึน
ไป 

เม.ย.66-
ก.ค.66 

- - ทีม PCT 
และ 
กฤติยา สุข
กาย 



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

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

   ขาดเลือดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในกลุ่มเสี่ยง 
-ให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจขาดเลือดใน
กลุ่มประชาชนทั่วไป 
-จัดท าแผนที่บ้านผู้ป่วยที่มีค่า CVD 
Risk ตั้งแต่ 20 ขึ้นไป และผู้ป่วย
โรคหัวใจขาดเลือดรายเก่า 
-สร้างโมเดลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
ที่สามารถดูแลตนเองได้ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 

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

 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในปี 2565 (0.32: 1000 วันนอน) อุบัติการณ์การติดเชื้อที่เกิดขึ้น พบอัตราการติดเชื้อสูงเกินค่า
มาตรฐานที่โรงพยาบาลตั้งไว้ (0:1,000 วันนอน)  แต่ยังคงต่ ากว่าค่ามาตรฐานที่ระดับจังหวัดตั้งไว้ (<1:1,000 วันนอน) พบว่าเป็นการติดเชื้อจากการให้สารน้ าทาง
หลอดเลือดด า ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าเกิดจากปัจจัยจากยา และทักษะหัตถการการแทงเข็มของพยาบาล รวมถึงการดูแลบริเวณท่ีให้สารน้ าทั้งโดยพยาบาลและผู้ป่วย
เอง จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าโดยสหวิชาชีพ พัฒนาจัดให้มีการฝึกทักษะการประเมินผู้ป่วยและการให้ยา/สารน้ าแก่
ผู้ป่วยให้กับพยาบาลจบใหม่จากพยาบาลที่ช านาญกว่าและ ICWN ก าหนดแบบฟอร์มการเฝ้าระวังและติดตามการอักเสบของหลอดเลือดด าในผู้ป่วยที่ให้สารน้ าทางหลอด
เลือดด าทุกราย-ทุกเวร  
 นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลจาก Target surveillance เป็นการเฝ้าระวังแบบ Hospital wide เพ่ือให้ครอบคลุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาลโดยเน้นเรื่อง Isolation precaution และ standard precaution เน้นย้ าให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด 
กระตุ้นให้เกิด hand hygiene ทั้ง          ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อใน
โรงพยาบาล 
 
 

 

 

 

 

 



 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการ
ปลอดภัยไม่
มีการติดเชื้อ
ใน
โรงพยาบาล 

ม.ค.66-
ก.ย.66 

5,000 
 
 
 
 
 

5,000 
 

 

เงินบ ารุง 
รพ. 
 
 
 
 
เงินบ ารุง 
รพ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสาวรส 



แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 

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

 ปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลของประชาชนเป็นปัญหาที่ซับซ้อน มีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายส่วนทั้งจากตัวผู้ใช้เอง ผู้สั่งใช้ยา ผู้ผลิตยา การกระจายยา และการ
ควบคุมก ากับตามกฎหมาย ซึ่งยังมีความบกพร่องท าให้เกิดปัญหาด้านยาตามมา ทั้งเชื้อดื้อยา การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ มูลค่ายาที่สูงเกิน
ความจ าเป็น การส่งเสริมใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลช่วยลดการใช้ยาซ้ าซ้อนและให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผล ลดปัญหาการดื้อยาใน
ผู้ป่วย ท าให้ประชาชนได้รับยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

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 ต.ไทรทอง 
โดยเฉพาะ อย.น้อยใน
โรงเรียน เพื่อเป็นชุมชน
ต้นแบบ 

2.เพ่ือให้ชุมชนมีเครือข่าย 
โรงเรียนต้นแบบ ที่
สามารถให้ความรู้หรือ
บอกต่อคนในชุมชนได้ 

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการชมรม/แกนน า 
อย.น้อยและคุณครู 
 2.จัดอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียนในโรงเรียนต้นแบบเพ่ือ
สร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

ระดับการพัฒนาสู่
การเป็น
โรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยา
อย่าสมเหตุสมผล   
เป้าหมาย ระดับ 
3 

 
 
 
 
 

1.คณะกรรมการ
ชมรม/แกนน าอย.
น้อยและคุณครู 
ในเขตต าบลไทร
ทอง 
2.นักเรียนและ
คุณครูโรงเรียน
บ้านควนสินชัย 

เมย. 65-
ก.ย. 66 

30,000 เงินบ ารุง 
รพ. 

สวนิตย์ ดี
อ้อม 



แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 1. ผู้รับบริการปลอดภัย เข้าถึงบริการและพึงพอใจ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาความปลอดภัยในการบริการและส่งเสริมการดูแลโดยใช้ Patient Safety goal  
ตัวช้ีวัด  อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ E ขึ้นไป  
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในระบบยาของโรงพยาบาลชัยบุรี ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และในรอบ 3 ปีที่ผ่านมายังไม่มีความคลาดเคลื่อนในระดับ E 
แต่คณะกรรมการระบบยาได้มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ขึ้น 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. ประชุม ระบบยาทุก 3 

เดือน 
เพ่ือสามารถติดตาม
อุบัติการณ์การเกิด
ความคลาดเคลื่อน
ทางยาท่ีเกิดข้ึน และ
จัดการวางแผน
ป้องกัน 

1.จัด ประชุมระบบยาทุก 3 เดือน 
2.ทบทวนอุบัติการณ์ และท า RCA 
3.ติดตามผลงานทุก 3 เดือน 

อุบัติการณ์
ความคลาดเคลื่อน
ทางยาระดับ E ขึ้น
ไป 
เป้าหมาย 0 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรม 
การระบบยา
เครือข่าย
อ าเภอชัยบุรี 

ตค.65-กย.
66 

- - สวนิตย์ ดีอ้อม 

 



แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 1. ผู้รับบริการปลอดภัย เข้าถึงบริการและพึงพอใจ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบบริการทั่วไปโดยเน้นความพึงพอใจประทับใจของผู้มารับบริการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
ตัวช้ีวัด  อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 จากการให้บริการในปี 2564 พบการคัดกรองผิดพลาดและมีอุบัติการณ์ผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงแย่ลงขณะรอตรวจแผนกผู้ป่วยนอก จึงน าปัญหามาทบทวน
พบว่าเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน บางครั้งผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้เกี่ยวกับการคัดกรอง ทางแผนกจึงแก้ปัญหาท าเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนาระบบคัดกรองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การคัดกรอง 
-ผู้ป่วยได้รับการคัด
กรองและประเมิน
อาการอย่างถูกต้อง 
-ผู้ป่วยที่มีภาวะ
ฉุกเฉินเร่งด่วน รับ
การตรวจรักษาท่ี
รวดเร็ว ปลอดภัย 

1.ร่วมหา Km ของกลุ่มการพยาบาล 
เรื่องการคัดกรองผู้ป่วยร่วมกับแผนก
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
2.ปรับปรุงคู่มือการคัดกรองผู้ป่วย
ร่วมกับ ER 
3.ปรับปรุงใบคัดกรอง ตามคู่มือการ
คัดกรอง 
4.เพ่ิมอัตราการลงในช่วงเวลารีบด่วน 
08.00-09.00 น. 

อัตราความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยนอก 
เป้าหมาย ≥ 85%  
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการ
ที่มา รพ.
ทั้งหมด 

มี.ค. 66 – 
ต.ค. 66 

- - พยาบาลวิชาชีพ
ประจ าแผนก
ผู้ป่วยนอก 

 



แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 1. ผู้รับบริการปลอดภัย เข้าถึงบริการและพึงพอใจ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบบริการทั่วไปโดยเน้นความพึงพอใจประทับใจของผู้มารับบริการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
ตัวช้ีวัด  อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน สูงกว่าค่าเป้าหมายและแนวโน้มดีขึ้น ได้คะแนนสูงสุดในหัวข้อ ความพึงพอใจด้านการบริการของเจ้าหน้าที่พยาบาล/
แพทย์/เจ้าหน้าที่/ความรวดเร็วในการให้บริการ ส่วนคะแนนความพึงพอใจต่ าสุด คือ ด้านอาคารสถานที่ไม่สะอาดห้องน้ าไม่สะอาด 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. โครงการพัฒนาระบบ

กระบวนการเสริมสร้าง
ความประทับใจ ความพึง
พอใจ และความเชื่อมั่นใน
คุณภาพบริการพยาบาล
ของประชาชน 
 

 -จัดบริการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน/ผู้ใช้บริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
-การจัดการข้อร้องเรียน 
-กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยใน 
เป้าหมาย ≥ 85%  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียงาน
ผู้ป่วยใน 

ธ.ค.65 – 
ก.ย.66 

- - ศศิณา 



แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตร์ 2. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ 1. ชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง 
กลยุทธ์  1. สร้างเสริมความรู้/ทักษะการดูแลสุขภาพและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายแสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในการดุแลสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด  อัตราการเกิด DM รายใหม่ ในกลุ่ม Pre-DM ,  อัตราการเกิด HT รายใหม่ ในกลุ่ม Pre-HT   
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

  อัตราการเกิด DM รายใหม่ กลุ่ม Pre-DM ในปี 2565 มีกลุ่มเสี่ยง 85 คน รายใหม่คิดเป็นร้อยละ 5.88 ในปีงบประมาณ 2565 มีกลุ่มเสี่ยง 118 คน 
ไตรมาสที่ 1  รายใหม่ คิดเป็นร้อยละ 1.69 ข้อมูลตาม HDC ณ. 2566 การด าเนินงานจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงมีการติดตาม 1,3,6,12 เดือน เพ่ือวัดผลการ
ด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยงที่สมัครใจและสนใจเข้าร่วม ในรายที่ไม่สนใจเข้าร่วมหรือยังไม่ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของตนเอง จะมีการให้สุข
ศึกษาเรื่อง 3 อ. 2 ส. การลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพโดยให้สุขศึกษารายกลุ่ม 

  อัตราการเกิด HT รายใหม่ กลุ่ม Pre-HT ในปี 2565 มีกลุ่มเสี่ยง 118 คน รายใหม่คิดเป็นร้อยละ 5.08 ในปีงบประมาณ 2566 มีกลุ่มเสี่ยง 121 คน 
ไตรมาสที่ 1  รายใหม่ คิดเป็นร้อยละ 0.83 ข้อมูลตาม HDC ณ. 2566 การด าเนินงานจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงมีการติดตาม 1,3,6,12 เดือน เพ่ือวัดผลการ
ด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยงที่สมัครใจและสนใจเข้าร่วม ในรายที่ไม่สนใจเข้าร่วมหรือยังไม่ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของตนเอง จะมีการให้สุข
ศึกษาเรื่อง 3 อ. 2 ส. การลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพโดยให้สุขศึกษารายกลุ่ม 

 

 

 

 

 

   



 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1 แผนงานพัฒนา

คลินิก DPAC      
ในชุมชน  
 
 
 
 

1.เพ่ือพัฒนา
ขยายคลินิก 
DPAC ลงสู่
ชุมชน 
2.เพ่ือ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน 

1.การจัดกิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย1.1 จัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด
โรคเบาหวาน กิจกรรมสาธิตอาหารและอาหาร
ทางเลือกท้ัง 4 หมู่บ้าน 1.2 จัดกิจกรรมการเสริม
ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพให้ความรู้ และฝึกทักษะแก่กลุ่มเสี่ยง เรื่อง โรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง และ 3อ. (อาหาร  ออกก าลังกาย
อารมณ์) หลีกเลี่ยง 2ส (สุราและบุหรี่)1.3 การ
ติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุ่ม
เสี่ยงสูง อย่างต่อเนื่องทุก 1,3,6 เดือนและ1 ปี 

อัตราการเกิด 
DM รายใหม่ ใน
กลุ่ม Pre-DM   
เป้าหมาย 
<5%  
 
อัตราการเกิด 
HT รายใหม่ ใน
กลุ่ม Pre-HT   
เป้าหมาย ≤ 
2.5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน
118  คน 
 
 
 
กลุ่มเสี่ยง 
121  คน 
 
 

ต.ค.65- 
30 ก.ย.66 
 
 
 
 
ต.ค.65- 
30 ก.ย.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

ศินันญา 
เจริญรักษ์ 



แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตร์ 2. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ 1. ชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง 
กลยุทธ์  1. สร้างเสริมความรู้/ทักษะการดูแลสุขภาพและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายแสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่านเกณฑ์    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่านเกณฑ์  ผ่านเกณฑ์ในทุกหมู่บ้าน ในปีที่ผ่านมามีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการความร่วมมือจากภาคี
เครือข่าย แกนน าสุขภาพในภาคประชาชนและผู้น าท้องถิ่นเป็นอย่างดี และได้รับการประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับดีเด่นระดับอ าเภอในปี 2565 เป็น
ตัวแทนระดับอ าเภอเข้าร่วมการแข่งขันประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนระดับจังหวัด  
 สภาพปัญหา การด าเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประสบความส าเร็จในแต่ละพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับความสามารถของแกนน าและผู้น าชุมชนในการสนับสนุน 
และการตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง 

ล า 
ดับ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. 
 
 
 
 
 

2. 

โครงการ “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยน
ชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง ตามวิถีชุมชน  หมู่ 2, ๙   
ต.ชัยบุรี  อ.ชัยบุรี   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี” 
โครงการ “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยน
ชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง ตามวิถีชุมชนหมู่ 3, ๙   
ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี            
จังหวัดสุราษฎร์ธานี” 

1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
เข้ารับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมมากกว่ากว่า
ร้อยละ 70  

2.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการปรับเปลี่ยน 

1.ประชุมคณะแกนน าสุขภาพให้เป็น
วิทยากรร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.คณะท างานประเมินสถานการณ์โรค
และปัจจัยต่างๆ ที่เกีย่วข้องของ
กลุ่มเป้าหมายโดยชุมชม                              
๓.การจัดกิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย                   
3.1 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กลุ่ม
เสี่ยงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด
โรคเบาหวาน/ความดัน กิจกรรมสาธิต
อาหารและอาหารทางเลือกหมู่บ้านทั้ง 
4 หมู่บ้าน 
 

หมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพผ่าน
เกณฑ์   
เป้าหมาย 
37 หมู่บ้าน 
 
 
 
 

หมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพ   
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  
4 หมู่บ้าน 

ต.ค.65 – 
ก.ย.66 

14,290 
 
 
 
 
 
14,290 
 

กองทุน 
สปสช.
ต าบล  
ชัยบุรีและ 
 
 
กองทุน 
สปสช.ต าบล  
ชัยบุรี ต าบล
สองแพรก 

ศินันญา 
เจริญรักษ์ 



ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
  พฤติกรรมมีความรู้

ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70  
3.เพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มีผลระดับ
น้ าตาลในเลือดและ
ความดันโลหิต 
เปลี่ยนแปลงอยู่ใน
ระดับปกติ ร้อยละ50 

๓.2 จัดกิจกรรมการเสริมทักษะการ
สร้ างแรงจู ง ใจในการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมสุขภาพให้ความรู้ และฝึก
ทักษะแก่กลุ่มเสี่ยง เรื่อง โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง และ 3อ. (อาหาร  ออกก าลัง
กายอารมณ์) หลีกเลี่ยง 2ส (สุราและ
บุหรี่) 
    3.3 การติดตามประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงสูง 
อย่างต่อเนื่องทุก 1,3,6 เดือนและ1 
ปี 
4. กิจกรรมต่อเนื่องในชุมชม 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 

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

           โรงพยาบาลชัยบุรีประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2562 ในปีงบประมาณ 2565 จากการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินพบว่าโรงพยาลมีรายรับเพิ่มขึ้นทุกสิทธิการรักษายกเว้นรายได้ UC มีรายรับลด -3.5 ล้านบาท  ในส่วนด้านค่าใช้จ่ายต้นทุนค่าวัสดุลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2564 ยกเว้นต้นทุนด้านบุคลากรเพ่ิมสูงขึ้น 2.5 ล้านบาท ท าให้ติดวิกฤติระดับ 7 ในปีงบประมาณ 2562 ปี 2563-2565 มีรายรับจากการดูแลผู้ป่วย
โควิดแต่รายจ่ายด้านสาธารณูปโภคในโรงพยาบาลเพิ่มข้ึนจึงต้องมีการก าหนดมาตรการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มากข้ึน 

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 าหนดมาตรการการเพ่ิม
รายได้จากการตรวจสุขภาพ สิทธิ
ข้าราชการ ประกันสังคม และ 
อปท 
2. เพิ่มรายได้ค่ารักษา UC IP  
3. เพ่ิมรายได้เงินบริจาค 
4. เพ่ิมรายได้จากการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและการฝัง
ยาคุมก าเนิดในกลุ่มวัยรุ่นหลัง
คลอด 
5. รายได้อ่ืนทุกสิทธิการรักษา 
 
 

ระดับวิกฤติทาง
การเงินการคลัง
โรงพยาบาล   
เป้าหมาย  
ระดับ 0 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
CFO ของ
โรงพยาบาล
และบุคลกร
ทุกหน่วยงาน
ของ รพ. 

1 ต.ค.
2565- 30 
ก.ย.2566 
 

- - สิริกร ชูนาวา 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - -  



แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
เป้าประสงค์ 1. เพื่อให้โรงพยาบาลมีระบบการบริหารจัดการที่ดี การบริหารการเงิน การคลังมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด  ดัชนีชี้วัดผู้ป่วยใน (CMI)    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการให้มีการพัฒนาระบบบริการโดยมีการใช้ข้อมูลเป็นค่า
เป้าหมาย 5 ปี มุ่งพัฒนาระบบบริการทุกระดับ เพ่ือที่สถานบริการได้ใช้ข้อมูลเป็นค่าเป้าหมายในการพัฒนา รวมถึงประเมินการด าเนินงานด้านการรักษาพยาบาล โดยใช้
ข้อมูลที่เป็นค่าปัจจุบันของระดับสถานบริการในกลุ่มเดียวกันมาเป็นค่าอ้างอิงเปรียบเทียบศักยภาพกับโรงพยาบาลระดับเดี ยวกัน และอ้างอิงข้อมูลเพ่ือประสิทธิภาพ
ติดตามการพัฒนาในปีต่อไป  Case mix index: CMI จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาล ของสถานบริการสุขภาพ โดย
ส านักบริหารการสาธารณสุขได้จัดท าระบบรายงานข้อมูลศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม DRGs 
Index เพ่ือติดตามผลการด าเนินการของสถานบริการ และเพ่ือที่สถานบริการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้เพ่ือหาส่วนขาด (Gap analysis) ข้อมูลดังกล่าวใช้เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของสถานบริการ รวมไปถึงการเชื่อมโยงการจัดท าต้นทุนของสถานบริการในภาพร่วมจังหวัดฯ 

โดยโรงพยาบาลชัยบุรีเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก อัตราการครองเตียงยังอยู่ในระดับที่มีการใช้เตียงไม่คุ้มค่า และโรคที่ผู้ป่วย
มารับบริการแล้วมีการรับเป็นผู้ป่วยในส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่มีน้ าหนักของโรคน้อย ซึ่งหากเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงโรงพยาบาลชุมชนมีศักยภาพไม่เพียงพอในการรักษา
เพราะไม่มีแพทย์เฉพาะทางและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องมีการส่งต่อไปยังสถานพยาบาล  ซึ่งแสดงให้ว่าเห็นว่าศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลมี
ศักยภาพไม่แตกต่างจากโรงพยาบาลชุมชนในระดับเดียวกันแต่ค่า CMI เพียงอย่าเดียวในการวัดศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนในการให้บริการผู้ป่วยก็ไม่ถูกต้องมากนัก
เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการลงวินิจฉัย และการให้รหัสโรคต่างๆ ถ้ามีการลงรหัสไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนก็จะท าให้ค่า CMI ความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 

 

 

 

 



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  ม.ค.-มี.ค.65 
 

10,000 เงินบ ารุง 
รพ. 
 

เสาวนีย์   
ศรีเทพ 

 

 



แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
เป้าประสงค์ 1. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด  อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 ตามท่ี ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการก าหนดแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit : MRA) เพ่ือ
ส่งเสริมให้หน่วยบริการมีระบบการบันทึกข้อมูลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยและส่งผลให้มีการเบิกจ่ายชดเชยที่ถูกต้อง และให้สามารถน าข้อมูลต่างๆไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆได้ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ประโยชน์ในการรักษาต่อเนื่อง ประโยชน์ในทางกฎหมาย ประโยชน์ทางด้านการศึกษาการวิจัยและประโยชน์ด้านการพัฒนาและการวางแผน
ระบบ เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 

 โรงพยาบาลชัยบุรีในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก จะอยู่ที่ 79.67 ซึ่งถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  ดังนั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

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.65 -
ก.ย.66 

 5,000 เงินบ ารุง 
รพ. 

 

เสาวนีย์   
ศรีเทพ 

 

 



แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
เป้าประสงค์ 1. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด  อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 ตามท่ี ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการก าหนดแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit : MRA) เพ่ือ
ส่งเสริมให้หน่วยบริการมีระบบการบันทึกข้อมูลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยและส่งผลให้มีการเบิกจ่ายชดเชยที่ถูกต้อง และให้สามารถน าข้อมูลต่างๆไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆได้ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ประโยชน์ในการรักษาต่อเนื่อง ประโยชน์ในทางกฎหมาย ประโยชน์ทางด้านการศึกษาการวิจัยและประโยชน์ด้านการพัฒนาและการวางแผน
ระบบ เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน 

 โรงพยาบาลชัยบุรีในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน จะอยู่ที่ 83.22 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด แต่จ าเป็นที่
ต้องมีการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

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.65 ถึง 
ก.ย.66 

 5,000 เงินบ ารุง 
รพ. 
 

เสาวนีย์   
ศรีเทพ 

 



แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
เป้าประสงค์ 1. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด  อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูล น าเข้า 50 แฟ้ม    
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

 ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนต่างๆ ทุกหน่วยบริการจะมีการบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องในการให้บริการประจ าวันใน
โปรแกรมระบบสารสนเทศของหน่วยบริการนั้นๆ การบันทึกข้อมูลในการรักษาให้มีความสมบูรณ์นั้นเป็นพื้นฐานของคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงการจัดสรร
งบประมาณในโครงการหลักประกันคุณภาพ การตรวจสอบ การลงข้อมูล 50 แฟ้มถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมคุณภาพโรงพยาบาล 

 โรงพยาบาลชัยบุรีมีการส่งออกข้อมูล 50 แฟ้มในทุกๆเดือน ในปี 2562-2565 ซึ่งพบว่า อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกของมูลน าเข้า 50 แฟ้มอยู่ ในเกณฑ์
ที่ดี คือ 99.73 ตามล าดับ แต่ยังพบส่วนที่ลงข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงมีการพัฒนาการลงข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย าเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบ
สารสนเทศต่อไป 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1. โครงการพัฒนาระบบ

การลงบันทึกข้อมูล 50 
แฟ้ม 

1.มีระบบการลง
ข้อมูล 50 แฟ้มใน
ส่วนที่รับผิดชอบทุก
ส่วนครบ 100 % 

 

1. มีการอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับการลงข้อมูลทุกส่วนครบ 
100% 

2. มีการทบทวนความรู้และเพ่ิมเติ่มใน
ส่วนใหม่ๆของโปรแกรมประจ าทุกปี 
โดยเน้นส่วนที่ขาดของหน่วยงาน(ดู
จากการตรวจสอบความสมบูรณ์การ
ส่งออกข้อมูลในทุกๆเดือน 

อัตราความสมบูรณ์
ของการบันทึก
ข้อมูล น าเข้า 50 
แฟ้ม   

เป้าหมาย 100% 

 

 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการลง
ข้อมูล 50 
แฟ้มทุกคน 

ต.ค 65 -
ส.ค 66 

- - นายธีรยุทธ 
มิตตะกา 



แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 

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

 โรงพยาบาลชัยบุรี ได้ประเมินความผูกพันของบุคลากรและได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์มีคะแนนรวม 77.32%  ซึ่งยังไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนด โรงพยาบาลชัยบุรีจึงได้
ด 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% 

 
 
 

บุคลากรใน
โรงพยาบาล
ชัยบุรี 
จ านวน 
151 คน 

ตุลาคม65-
ก.ย.66 

    -    - สุมล . 
สุรสิา 

 

 



แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 

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

ได้มีการจัดท าโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ โดยการใช้หลัก ๓ อ. ๒ส. ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ  ได้แก่ การบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม ตามโซนสี  เน้นการกินผักและผลไม้เพ่ิมขึ้น  การออกก าลังกายสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง ครั้ง
ละ ๓๐ นาที  การจัดการทางด้านอารมณ์ เช่น ฝึกการนั่งสมาธิ การสวดมนต์ก่อนนอน  รวมถึงการไม่สูบบุหรี่ และงดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ซึ่งในปีงบประมาณ 
๒๕64 พบว่า บุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคลดลงจากปี ๒๕65 ร้อยละ ๖.๕๐ ส าหรับในปี ๒๕66 บุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ.๐๘ ทั้งนี้เนื่องจากมี
บุคลากรที่เข้าใหม่บางรายมีภาวะเสี่ยงทางด้านสุขภาพตั้งแต่ก่อนเข้าท างาน  เช่น BMI เกิน  และนอกจากนี้ยังพบว่าบุคลากรกลุ่มป่วย เพ่ิมขึ้นจากเดิม ซึ่งต้องมีการเน้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพ่ิมข้ึน 

ในปี งบประมาณ 2565 จากการตรวจสุขภาพประจ าปีตั้งแต่ปี2563-2565 พบว่าบุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรีพบว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
โรคในกลุ่มNCD 34.98,25,34.08  จะเห็นได้ว่าบุคลากรกลุ่มเสี่ยงขึ้นทุกปี จึงได้จัดให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงทุกรายเข้าคลินิกDPAC โดยการใช้หลัก ๓ อ. ๒ส. ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ได้แก่ การบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม ตามโซนสี  เน้นการกินผักและผลไม้เพ่ิมขึ้น  การออกก าลังกายสม่ า เสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 
๓ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ นาที   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล า 
ดับ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 

1. กิจกรรม
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกลุ่ม
บุคลากรกลุ่มเสี่ยง
ในเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอชัย
บุรี 

เพ่ือ ลดการ
เกิดกลุ่มป่วย
ในบุคลากร 
 

1.คลินิกDPAC นัด
ติดตามทุก 1 เดือน
ในวันอังคารโดยการ
ให้ความรู้รายบุคคล
ในเรื่องการ
รับประทานอาหาร
และการออกก าลัง
กาย เป็นระยะเวลา
ติดต่อกัน 6 เดือน 
2.ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โภชนาการและการ
ออกก าลังกาย/ออฟ
ฟิสซินโดม 
 

ร้อยละของ
บุคลากรกลุ่ม
เสี่ยงเปลี่ยนเป็น
กลุ่มปกติหลัง
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
เป้าหมาย ≥ 
50 % 

กลุ่มบุคลากรที่มีภาวะเสี่ยงโดยประกอบด้วย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรใน
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ที่มีภาวะ
เสี่ยง โดยยึดเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
1.กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน หมายถึง มีภาวะน้ าหนัก
เกินและอ้วน (รอบเอว ≥90 ซม. ในผู้ชายหรือ 
≥80 ซม.ในผู้หญิง) หรือมีดัชนีมวลกาย ≥ 25 
กก./ม2 
2.กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง(Pre-HT) 
หมายถึง มีค่าระดับความดันโลหิต 120-
139/80-89 mmHg3.กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
(Pre-DM) หมายถึง มีคา่ระดับFBS 100 – 
125 mg/dl 
4. มีระดับไขมันในเลือด ผิดปกติโดยโดยใช้
เกณฑ์แก่ 
 1. ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่า 200 
มก./ดล. 
 2. ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงกว่า 150 
มก./ดล. 
3. ระดับแอลดีแอลในเลือดสูงกว่า 160 มก./
ดล. 
4.ระดับเอชดีแอลในเลือดต่ ากว่า 50 มก./ดล. 
จ านวน 22 ราย 
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