
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 
 
 
 
 
 
 
 

-ลดอุบัติการณ์การ
เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยกลุ่ม 
Fast track โดย 
-การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อ STEMI 
Stroke 
-ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการฉุกเฉินของ
โรคที่ต้องรีบมาโรงพยาบาล 
-ประชาสัมพันธ์ 1669 
-ลดขั้นตอนการรับบริการ 
2.พัฒนาศักยภาพการดูแลกลุ่มโรคท่ีมี
อัตราเสี่ยงในการเสียชีวิตสูง 
-พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าด้านความรู้
และทักษะการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ
ฉุกเฉิน 
-พัฒนาระบบการดูแลเฉพาะโรค  
-การจัดหา/เตรียมความพร้อมของ 

อุบัติการณ์เสียชีวิต
ในโรงพยาบาล
เป้าหมาย 0 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บุคคลากร
ทาง
การแพทย์
และการ
พยาบาล 

ต.ค.62-
มี.ค.63 

0  วิไลวรรณ 



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 
 

 

 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. การจดัการระบบติดตามผู้ป่วยที่ขาดนัด 
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
ไดต้ามเกณฑ์  
> รอ้ยละ 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 
 



 

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 
 

 

 

 



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. ติดตามประเมนิผลการด 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 
 

 



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   
ทีป่ระชุมส่วนราชการ 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 
 

 

 

 

 

 

 

 



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  ในกรณีที่ไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลชัยบุรี  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.เพ่ือลดระยะเวลา
รอคอยในการรับ
บริการ 
๓.เพ่ิมความพึงพอใจ
ต่อการรับบริการ
ผู้ป่วยนอก 
๔.เพ่ือให้บุคลากรมี
การปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
 

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

อัตราความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยนอก 
เป้าหมาย ≥ 85%  
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการ
ผู้ป่วยนอก 

ต.ค. 62-
ส.ค. 63 

- - สุวรรณทิพย์ 

 



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 ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
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
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยในปี พ.ศ. 2560-2562 มีผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) รายใหม่จ านวน 24, 20 และ 11 ราย มีผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันเสียชีวิต คิดเป็น 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
(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 
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 
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 

 



 

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 



 

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 



 

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 วัตถุประสงค์ 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 การติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงสูง 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 

 



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 

 



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. 

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงโดยโภชนบ าบัด  
หมู่ 2,หมู่9 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุร ีจ.สุ
ราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ  
2563 

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงโดยโภชนบ าบัด  
หมู่ 3,หมู่9 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี 
จ.สุราษฎร์ธานี ประจ าปี
งบประมาณ  2563 

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 4 
หมู่บ้าน 
 
 
 
 

หมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยน
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 



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 2563 

ยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
เป้าประสงค์ 1. เพื่อให้โรงพยาบาลมีระบบการบริหารจัดการที่ดี การบริหารการเงิน การคลังมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  ระดบัวิกฤติทางการเงินการคลังโรงพยาบาล    
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 



ล า
ดับ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
2. ก าหนดมาตรการลดรายจ่าย  1. ลดค่าใช้จ่ายด้านยา 

2. ลดค่าใช้จ่ายด้านเวชภัณฑ์มิใช่
ยา 
3. ลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4.ลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุทันตกรรม 
5. ลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุงานบ้าน
งานครัว 
6. ลดค่าไฟฟ้า 
7. ลดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง 
8. บริหารบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
9. ควบคุมค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งระบบ 

   - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 โดยใช้ ข้อมูลที่เป็นค่าปัจจุบันของระดับสถาน
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 ซึ่งหากเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงโรงพยาบาลชุมชนมีศักยภาพไม่เพียงพ อในการรักษาเพราะไม่มีแพทย์เฉพาะทางและ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องมีการส่งต่อไปยังสถานพยาบาล ซึ่งแสดงให้ว่าเห็นว่าศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลมีศักยภาพไม่แตกต่างจากโรงพยาบาลชุมชนในระดับ
เดียวกันแต่ค่า CMI เพียงอย่าเดียวในการวัดศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนในการให้บริการผู้ป่วยก็ไม่ถูกต้องมากนักเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการลงวินิจฉัย 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  ทุก 3 เดือน 10,000 เงินบ ารุง 

 

1.เสาวนีย์   
ศรีเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 



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 

 

 



แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

 ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนต่างๆ ทุกหน่วยบริการจะมีการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประจ าวันในโปรแกรมระบบ
สารสนเทศของหน่วยบริการนั้นๆ ซึ่งการบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบเกี่ยวกับการกระจายของสถานการณ์สุขภาพ ของแต่ละกลุ่มประชากร ช่วยชี้
กลุ่มเป้าหมาย หรือประชากรที่ต้องได้รับการติดตาม ช่วยในการติดตามผลงานบริการ อันเป็นการสนับสนุนการท างานของสถานบริการปฐมภูมิและพัฒนาคุณภาพข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การจัดสรรงบประมาณในโครงการหลักประกันคุณภาพ 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 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. มีการอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ที่เก่ียวข้อง
กับการลงข้อมูลทุกส่วนครบ 100% 
2. มีการทบทวนความรู้และเพ่ิมเติมใน
ส่วนใหม่ๆของโปรแกรมประจ าทุกปี โดย
เน้นส่วนที่ขาดของหน่วยงาน(ดูจากการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์การส่งออกข้อมูล
ในทุกๆเดือน 
3. มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อชี้แจง
รายละเอียด การส่งข้อมูลในแต่ละเดือน 
ตอบค าถาม ข้อสงสัยในผู้ที่เกี่ยวข้อง 

อัตราความ
สมบูรณ์ของการ
บันทึกข้อมูล 
น าเข้า 50 แฟ้ม   

เป้าหมาย 100% 

 

 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการลง
ข้อมูล 50 
แฟ้มทุกคน 

ต.ค 62-ก.ย 
63 

- - นายธีรยุทธ 
มิตตะกา 



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 

เป้าหมา
ย 

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% 

 
 
 
 
 
 

บุคลากร
ใน
โรงพยาบ
าลชัยบุรี 
จ านวน 
150 คน 

ตุลาคม62-
ก.ย.63 

    -    - จิราวรรณ 

 



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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.เพ่ือให้บุคลากร
ได้รับความรู้และ
ทักษะในการดูแล
สุขภาพตามหลัก 
3อ2ส 
2.เพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้
บุคลากรเห็น
ความส าคัญของ
การดูแลสุขภาพ 
3.เพ่ือป้องกันการ
เกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในกลุ่ม
บุคลากร 
4.เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดเครือข่ายการ
ดูแลสุขภาพ
ภายในองค์กร 
 

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 
 

ร้อยละของ
บุคลากรกลุ่ม
เสี่ยง
เปลี่ยนเป็น
กลุ่มปกติหลัง
การ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
เป้าหมาย ≥ 
50 % 

บุคลากรโรงพยาบาลชัยบุรี จ านวน 149 ราย ต.ค.62-ก.ย.
63 

5,000 เงิน
บ ารุง
รพ.ชัย
บุรี 
 

อรนุช 
บัวพรหม 

 

 

 



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 ลดการเกิด
กลุ่มป่วยใน
บุคลากร 

1.คลินิกDPAC นัด
ติดตามทุก 1 เดือน
ในวันอังคารโดยการ
ให้ความรู้รายบุคคล
ในเรื่องการ
รับประทานอาหาร
และการออกก าลัง
กาย เป็นระยะเวลา
ติดต่อกัน 12 เดือน 

ร้อยละของ
บุคลากรกลุ่ม
เสี่ยง
เปลี่ยนเป็น
กลุ่มปกติหลัง
การ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
เป้าหมาย ≥ 
50 % 

กลุ่มบุคลากรที่มีภาวะเสี่ยงโดยประกอบด้วย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรใน
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ที่มี
ภาวะเสี่ยง 
โดยยึดเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
1.กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน หมายถึง มีภาวะน้ าหนัก
เกินและอ้วน (รอบเอว ≥90 ซม. ในผู้ชาย
หรือ ≥80 ซม.ในผู้หญิง) หรือมีดัชนีมวลกาย 
≥ 25 กก./ม2 
2.กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง(Pre-HT) 
หมายถึง มีค่าระดับความดันโลหิต 120-
139/80-89 mmHg3.กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
(Pre-DM) หมายถึง มีค่าระดับFBS 100 – 
125 mg/dl 
4. มีระดับไขมันในเลือด ผิดปกติโดยโดยใช้
เกณฑ์แก่ 
 1. ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่า 200 
มก./ดล. 
 2. ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงกว่า 150 
มก./ดล. 
3.ระดบัแอลดีแอลในเลือดสูงกว่า 160 มก./
ดล. 
4.ระดับเอชดีแอลในเลือดต่ ากว่า 50 มก./
ดล. 
จ านวน 69 ราย 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

- - อรนุช 
บัวพรหม 

 

 



 



  

ติดตามตวัช้ีวดัตามแผนปฏิบติัราชการโรงพยาบาลชยับรีุ รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 

ที ่

รายการ เป้าหมาย ไตรมาส 
1 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ไตรมาส 
2 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ไตรมาส 
3 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ไตรมาส 
4 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 อุบัติการณ์เสียชีวิตในโรงพยาบาล   0 ราย 2  4      วิไลวรรณ 

2 อัตราป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ≤1% 74.74  42.71      
3 อัตราผู้ป่วย DM สามารถควบคุมระดับน  าตาลได้ตามเกณฑ์ 

(HbA1C<7%) 
 ≥40% 26.98  36.93      สุวรรณ

ทิพย ์

4 อัตราผู้ป่วย HT สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์     
(ระดับ BP     ≤140-90 mmhg ติดต่อกันอย่างน้อย 2 
ครั ง) 

≥50% 30.65  52.04      

5 อัตราการติดเชื อในโรงพยาบาล 0:1000 วันนอน 0 0      0      เสาวรส 

6 ร้อยละการตกเลือดหลังคลอดกรณีคลอดทางช่องคลอด < 5 % 5.26  10.71      อัมมร 

7 อัตราผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลภายใน 1 ชั่วโมง
  

100% 66.67(2/
3) 

 0(0/2)      วิไลวรรณ 

8 
ร้อยละผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ที่มีภาวะติดเชื อในกระแสโลหิตได้รับ
ยา ภายใน 1 ชั่วโมง 

100% 100(3/3)  
100(1/1) 

 
 

 
 

 วิไลวรรณ 

9 อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ E ขึ นไป 0 ครั ง 0     0      สวนิตย ์

10 จ านวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกระดับ G-I  0 ครั ง 1  1      ศิริขวัญ 

11 จ านวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไประดับ 4-5 0 ครั ง 1  1      

12 อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก ≥85% 84.87  85.76      สุวรรณ
ทิพย ์

13 อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน ≥85% 89.12  85.56      ศศิณา 

14 อัตราการเกิด DM รายใหม่ในกลุ่ม Pre-DM <5% 2.11  2.11      ศินันญา 

15 อัตราการเกิด HT รายใหม่ในกลุ่ม Pre-HT ≤2.5% 10(1คน)  10(1คน)      



  

ที ่

รายการ เป้าหมาย ไตรมาส 
1 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ไตรมาส 
2 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ไตรมาส 
3 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ไตรมาส 
4 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

16 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่านเกณฑ์ 4 หมู่บ้าน NA  2      
17 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ≥80% 80.06  82.68      เสาวนีย ์

18 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน ≥80% 85.97  82.95      
19 ระดับวิกฤติทางการเงินการคลังโรงพยาบาล ระดับ 3 0  0      สิริกร 

20 ดัชนีตัวชี วัดผู้ป่วยใน (CMI) >0.60% 0.6824  0.5243      เสาวนีย ์

21 อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูล น าเข้า 50 แฟ้ม 100% 99.7  99.8      ธีรยุทธ 

22 อัตราความผูกพันของบุคลากร ≥80% ก าลัง
ด าเนินการ 

 ก าลัง
ด าเนินการ 

     จิราวรรณ 

23 อัตราการลาออกของลูกจ้างสายวิชาชีพ <10% 0  0      อมรรัตน์ 

24 ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล (RDU) 

ระดับ 3 3  3      สวนิตย ์

25 
อุบัติการณ์การเกิดข้อร้องเรียนระดับ 3-4 จากการสื่อสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่ออ่ืนๆ 

0 0  0      ศรัณย์พร 

26 ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงเปลี่ยนเป็นกลุ่มปกติ ≥ 50% ก าลัง
ด าเนินการ 

 ก าลัง
ด าเนินการ 

     สุริสา 

 

 


