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ข้อมูลทั่วไปอ ำเภอภกัดีชุมพล 
 

แผนท่ีอ ำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 
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ต.เจาทอง

ต.แหลมทอง

ต.บ้านเจียง

เขต
จงัห

วดัเ
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รูณ์

อ.หนองบัวแดง

อ.หนองบัวระเหว

อ.ล าสนธิ
จ.ลพบุรี

อ.เทพสถติ

 
 

ท่ีตั้ง 
  อ ำเภอภักดีชุมพล ตั้งอยู่ ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดชัยภูมิห่ำงจำกตัวจังหวัด 92
กิโลเมตร มีพื้นที่ 1,330 ตำรำงเมตรกิโลเมตร ร้อยละ 40 ของพื้นที่เป็นภูเขำ 

 
อำณำเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ อ ำเภอล ำสนธิ จังหวัดลพบุรีและอ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ ำเภอหนองบัวระเหว และอ ำเภอเทพสถิต  
ทิศตะวันตก ติดตอ่กับ อ.บึงสำมพัน อ.วิเชียรบุรี  อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 

 
ภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป   ของอ ำเภอภักดีชุมพลเป็นภูเขำและป่ำไม้   โดยมีภูเขำล้อมรอบทั้ง  
3 ด้ำน เว้นต้นทิศเหนือที่ติดกับอ ำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่เป็นที่รำบตำมช่องเขำสภำพป่ำบน
ภูเขำด้ำนทิศตะวันออกยังเป็นป่ำดงดิบ (เขตอุทยำนไทรทอง) ด้ำนทิศใต้เป็นพื้นที่ป่ำของหน่วยอนุรักษ์พันธ์ุ
สัตว์ป่ำ ล ำสนธิ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นต้นก ำเนิดล ำน้ ำเจำ ไหลลงไปบรรจบ ล ำน้ ำเจียงและไหลลงแม่น้ ำชี ที่
อ ำเภอหนองบัวแดง ภูเขำที่ส ำคัญ คือ ภูเขำพังเหย ภูเขำพญำฝ่อ ล ำน้ ำส ำคัญคือ ล ำน้ ำเจียงล ำน้ ำเจำ 
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ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติอ ำเภอภักดีชุมพล 
 *อ ำเภอภักดีชุมพล  ได้ตั้งเป็นกิ่งอ ำเภอเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม  2531  โดยแยกกำรปกครองมำจำก
อ ำเภอหนองบัวแดง จ ำนวน  3 ต ำบล  คือต ำบลบ้ำนเจียง  ต ำบลเจำทอง  และต ำบลวังทอง ได้มีพระรำช
กฤษฎีกำต้ังอ ำเภอ พ.ศ. 2538  และประกำศในพระรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฏีกำ เล่มที่ 112 ตอน 32 ก.
ลงวันที่ 8 สิงหำคม 2538    มีผลท ำให้กิ่งอ ำเภอภักดีชุมพล   ยกฐำนะเป็นอ ำเภอภักดีชุมพล  ตั้งแต่วันที่ 7 
กันยำยน 2538  เป็นต้นไป  ซึ่งต่อมำต ำบลบ้ำนเจียง ได้แยกต ำบลออกเป็น ต ำบลแหลมทอง  เพิ่มอีก 1 ต ำบล 
รวม 4 ต ำบล ในปัจจุบัน 
 ที่มำของช่ือ  “อ ำเภอภักดีชุมพล”  เป็นช่ือของ  พระยำภักดีชุมพล ( แล ) เจ้ำเมืองคนแรกของ
จังหวัดชัยภูมิ  เนื่องจำกมีประวัติมำว่ำขุนภักดีชุมพล  ( แล )  บรรดำศักดิ์ในขณะนั้น ประมำณ พ.ศ. 2366 /  
จ.ศ.1185 ได้ส่งคนมำขุดทองค ำที่ร่องเขำ “ภูข้ีเถ้ำ” บริเวณล ำห้วยขำด ซึ่งอยู่ทำงทิศตะวันออกของภูเขำพญำ
ฝ่อได้ทองค ำจ ำนวนมำก  เล่ำสืบกันมำว่ำขณะขุดทองนั้น บังเอิญพบทองค ำก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง หนักประมำณ
หนึ่งช่ังกลิ้งออกมำ ลักษณะกำรกลิ้งออกมำเช่นน้ี ภำษำอีสำน เรียกว่ำ “กลิ้งโข่โหล่” บ่อทองค ำนี้จึงได้ช่ือว่ำ 
“บ่อโข่โหล่”  หรือ “บ่อโขโหล” ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่บ้ำนคลองจันลำ หมู่ที่ 6 ต ำบลบ้ำนเจียง เมื่อขุนภักดีชุม
พล ( แล ) ได้น ำทองค ำที่ขุดได้ทูลเกล้ำถวำยเป็นเครื่องบรรณำกำร   จึงได้ปูนบ ำเหน็จควำมชอบเป็นกรณี
พิเศษ จำก “ขุน”   เป็น “พระ”   พร้อมทั้งได้ยกหมู่บ้ำนหัวเมืองที่ปกครองอยู่ให้เป็นเมือง   ใช้ช่ือว่ำ   
“เมืองชัยภูมิ” และพระยำภักดีชุมพล ( แล ) ได้ครองต ำแหน่งเจ้ำเมืองคนแรก 
 เมื่อเลิกขุดทองค ำแล้ว มีประชำชนบำงกลุ่มไม่อพยพกลับภูมิล ำเนำเดิมได้ตั้งบ้ำนเรือนอยู่ล ำน้ ำเจียง 
และให้ช่ือบ้ำนที่ตั้งว่ำ “บ้ำนเจียง” ตำมล ำน้ ำ ต่อมำมีประชำชนมำกข้ึนหลำยหมู่บ้ำนจนเป็นต ำบลบ้ำนเจียง 
ต่อมำ ก็ขยำยหมู่บ้ำนมำกขึ้นแยกออกเป็นต ำบลเจำทอง และต ำบลวังทองจนได้รับประกำศจัดต้ังเป็นกิ่งอ ำเภอ
ในที่สุด สภำต ำบลทั้ง 3 แห่ง ในขณะนั้นได้พร้อมกันให้ช่ือว่ำ เจ้ำพ่อพระยำแลเป็นช่ือกิ่งอ ำเภอเพื่ อเป็น
อนุสรณ์ ยกย่อง เชิดชู เกียรติพระยำภักดีชุมพล ( แล ) เพื่อเป็นสิริมงคล สร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีของ
ประชำชนในพื้นที่สืบไป ปัจจุบันมี นำยธงชัย ขิมทองมำก เป็นนำยอ ำเภอภักดีชุมพล 

*ที่มำข้อมลู :จำกหนังสืออนสุรณ์พิธีเปิดป้ำยอ ำเภอภักดีชุมพล : พฤศจิกำยน 2538 
 

     ค ำขวัญของอ ำเภอภักดีชุมพล 

    เมืองบ่อทองค ำ  ล ำน้ ำเจียงเจำ  
 ภูเขำล้อมรอบ  ขอบรอยต่อสำมภำค 
 หลำกหลำยพืชผล ประชำชนภักดี 

มำกมีน้ ำตก  มรดกถ้ ำแก้ว 
มำเที่ยวแล้ว  ไม่ผิดหวัง 

 
ข้อมูลกำรคมนำคม 

 ถนนทำงหลวงหมำยเลข 255  สำย ชัยภูมิ – นครสวรรค์ ระยะทำง 85 กิโลเมตร เป็นเส้นทำงหลักใน
กำรติดต่อระหว่ำงอ ำเภอกับจังหวัดชัยภูมิ ถนนเส้นน้ีเช่ือมต่อระหว่ำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือกับภำคเหนือ
ตอนล่ำง 
 ถนนทำงหลวง หมำยเลข 2359 สำย หนองบัวแดง – วังใหญ่ (ซึ่งแต่เดิมเป็นถนน ร.พ.ช.) ระยะทำง 
75 กิโลเมตร เป็นเส้นทำงหลักที่ หมู่บ้ำน ต ำบลต่ำง ๆ ใช้ติดต่อกับอ ำเภอภักดีชุมพล 
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ข้อมูลกำรปกครอง 
 
 อ ำเภอภักดีชุมพล  แบ่งกำรปกครองออกเป็น      4    ต ำบล 
    จ ำนวน อบต.                       4       แห่ง 
    จ ำนวนหมูบ่้ำน                  47   หมู่บ้ำน 
    จ ำนวนหลงัคำเรอืน     11,431   หลงัคำเรือน 
   

ประชำกร      ชำย    15,814 คน    
หญิง        15,287       คน 

          รวม     31,101 คน 

ระดับต ำบล 
อ ำเภอภักดีชุมพล มี 4 ต ำบล ประชำกรจ ำนวน 31,101 คน 11,431 หลังคำเรือน ดังนี ้

1. ต ำบลเจำทอง               มีจ ำนวนหลังคำเรอืน  3,617   หลังคำเรือน 
                                   มีจ ำนวนประชำกร            8,700   คน 

2. ต ำบลวังทอง                มีจ ำนวนหลังคำเรือน  3,618   หลังคำเรือน 
                                   มีจ ำนวนประชำกร   8,924   คน 

3. ต ำบลแหลมทอง            มีจ ำนวนหลังคำเรือน  2,139   หลังคำเรือน 
                                   มีจ ำนวนประชำกร   6,307   คน 

4. ต ำบลบ้ำนเจียง             มีจ ำนวนหลังคำเรือน  2,055   หลังคำเรือน 
                                   มีจ ำนวนประชำกร  6,869   คน 

 
ที่มำ : ส ำนักทะเบียนอ ำเภอภักดีชุมพล ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2562 
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ข้อมูลสำธำรณสุขและสถำนศกึษำ 
 

โรงพยำบำล ขนำด  30 เตียง   1    แห่ง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ   1   แห่ง 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล   6   แห่ง 
จ ำนวนร้ำนขำยยำ    3   แห่ง 
จ ำนวนสถำนพยำบำลเอกชน   9   แห่ง 
 

 
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชัยภูมิ เขต 1 จ ำนวน 22 โรงเรียน 

  โรงเรียนประถมศึกษำ 20  โรงเรียน 
  (ขยำยโอกำส)   9   โรงเรียน 
  โรงเรียนมัธยมศึกษำ  2   โรงเรียน 
  ศูนย์พัฒนำเด็กเลก็  9   แห่ง 
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ตำรำงแสดงจ ำนวน และร้อยละของประชำกร  จ ำแนกตำมเพศและกลุ่มอำยุ  อ ำเภอภักดีชุมพล ปี 2562 

 
โครงสร้ำงประชำกรอ ำเภอภกัดีชุมพล จ ำแนกตำมเพศและวัย  ปี พ.ศ. 2562 

 

 
ท่ีมำ : งำนทะเบียน อ ำเภอภักดีชุมพล 

กลุ่มอำยุ(ปี) ชำย หญิง รวม % ชำย % หญิง 
00-04 849 860 1,709 2.73 2.77 
05-09 1,079 1,015 2,094 3.47 3.26 
10-14 1,082 994 2,076 3.48 3.20 
15-19 1,103 948 2,051 3.55 3.05 
20-24 1,167 1,087 2,254 3.75 3.50 
25-29 1,226 1,099 2,325 3.94 3.53 
30-34 1,205 1,163 2,368 3.87 3.74 
35-39 1,361 1,243 2,604 4.38 4.00 
40-44 1,271 1,229 2,507 4.11 3.95 
45-49 1,271 1,266 2,537 4.09 4.07 
50-54 1,159 1,205 2,364 3.73 3.87 
55-59 965 968 1,933 3.10 3.11 
60-64 760 723 1,483 2.44 2.32 
65-69 542 557 1,099 1.74 1.79 
70-74 339 384 723 1.09 1.23 
75-79 200 255 455 0.64 0.82 
80+ 228 291 519 0.73 0.94 

ชำย 15,814 คน (ร้อยละ 50.85) 

ร้อยละ 50.22 
หญิง 15,287  คน (รอ้ยละ 49.11) 

ยละ 50.22 
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ควำมครอบคลุมกำรมีหลกัประกนัสุขภำพ  

ควำมครอบคลมุกำรมีหลักประกนัสุขภำพ (National Coverage) ณ เดือน สิงหำคม 2562 

บัตร UC  (24,087คน)  ร้อยละ 94.06 

ประกันสงัคม  (361 คน)  ร้อยละ 1.41 

ข้ำรำชกำร  (977 คน)  ร้อยละ 3.82 

อปท. (165 คน)  ร้อยละ 0.65 

อื่นๆ  (20 คน)  ร้อยละ 0.08 

 

94.05

1.41
3.81 0.65 0.08

UC
ประกันสังคม
ข้ำรำชกำร
อปท.
อื่นๆ
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ข้อมูลทั่วไปด้ำนสำธำรณสุข 

ผู้บริหำรเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอภักดีชุมพล 
 

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงพยำบำลภักดีชุมพล 
 

               ชื่อ – สกุล            ปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง 
1. นำยแพทย์วีรพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ           พ.ศ.2535 – 2536 
2. นำยแพทย์ดุสิต ข ำชัยภูมิ            พ.ศ.2537 – 2538 
3. นำยแพทย์เศรษฐพงศ์ ถ่ินชีลอง            พ.ศ.2538 – 2540 
4. นำยแพทย์กีรพรรดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ ์           พ.ศ.2541 – 2544 
5. นำยแพทย์สมชำย ปรำสำทแสนสวย           พ.ศ.2544 – 2546 
6. นำยแพทย์ณัฐพงศ์ หงษ์คู            พ.ศ.2546 – 2547 
7. นำยแพทย์บัณฑิต รุ่งนิ่ม            พ.ศ.2547 – 2548 
8. นำยแพทย์วัชรพงษ์ กระบี่ศร ี            พ.ศ.2548 – 2552 
9. นำยแพทย์เฉิดพันธ์ุ ภัทรพงศ์สินธ์ุ                 ธ.ค.2552 -เม.ย.2553 
10.นำยแพทย์วิชิต รุ่งพุทธิกุล            พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน

         
 

ท ำเนียบผู้บริหำรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล 
 

       ชื่อ – สกุล            ต ำแหน่ง          ปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง 
1. นำยศุภลักษณ์ อภัยฤทธิรงค์    สำธำรณสุขกิ่งอ ำเภอ         พ.ศ.2531-2536 
2. นำยเทียบ ศรีวัง     สำธำรณสุขกิ่งอ ำเภอ         พ.ศ.2536-2538 
3. นำยเทียบ ศรีวัง     สำธำรณสุขอ ำเภอ         พ.ศ. 2538-2541 
4. นำยศุภลักษณ์ อภัยฤทธิรงค์    สำธำรณสุขอ ำเภอ         พ.ศ. 2541-2543 
5. นำยสุรัตน์ ธงภักดิ์     สำธำรณสุขอ ำเภอ         พ.ศ. 2543-2546 
6. นำยสรำวุฒิ ด้นประดิษฐ ์    สำธำรณสุขอ ำเภอ         พ.ศ. 2547-มี.ค.2550 
7. นำยยงยุทธ ยุทธยง     สำธำรณสุขอ ำเภอ         พ.ศ. 2550-2550 
8.นำยวิชิต ค ำเบ้ำ     รก.สำธำรณสุขอ ำเภอ                  พ.ศ. 2550-2551 
9.นำยปรีดำ แย้มชัยภูมิ     สำธำรณสุขอ ำเภอ         พ.ศ.2551-2552 
10.นำยทรงศร วงศ์พรหม        สำธำรณสุขอ ำเภอ         พ.ศ.2552-ม.ค.2556 
11.นำยรัศมี สมรรถชัย     สำธำรณสุขอ ำเภอ         ก.ย.2556-ปัจจุบัน 
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ข้อมูลด้ำนอัตรำก ำลัง 

ข้อมูลบุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนท่ีโรงพยำบำลภักดีชุมพล 

ประเภท ข้ำรำชกำร (คน) ลูกจ้ำง (คน) รวม (คน) 

1. แพทย ์ 2 0 2 
2. ทันตแพทย ์ 3 0 3 
3. เภสัชกร 4 0 4 
4. นักเทคนิคกำรแพทย ์ 1 1 2 
5. นักกำยภำพบ ำบัด 1 1 2 
6. นักรังสกีำรแพทย ์ 1 0 1 
7. พยำบำลวิชำชีพ 25 (ลจ.9) 34 
8. กลุ่มไม่ใช่วิชำชีพเฉพำะ     
8.1 นักจัดกำรงำนทั่วไป  1 0 1 
8.2 นักวิชำกำรสำธำรณสุข 1 (พรก.1)(พกส.2) 4 
8.3 จพ.กำรเงินและบญัชี 1 (พรก.1) 2 
8.4 แพทย์แผนไทย 1 2 3 
8.5 จพ.ทันตสำธำรณสุข 2 1 3 
8.6 จพ.เภสัชกรรม 1 (พกส.1) 2 
8.7 จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 1 (พกส.1)(ลจ.1) 3 
8.8 จพ.สำธำรณสุขชุมชน 0 0 0 
8.9 จพ.วิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์ 1 0 1 
8.10 จพ.เวชสถิต ิ 1 0 1 
8.11 จพ.แพทย์แผนไทย 0 0 0 
8.12 จพ.พัสด ุ 0 (พรก.1) 1 
8.13 นักวิชำกำรกำรเงินและบญัชี 0 (พรก.1) 1 
8.14 จพ.ธุรกำร 0 (พรก.1)(พกส.1) 2 
8.14 นำยช่ำงเทคนิค/ผู้ช่วยช่ำงทั่วไป 0 (พกส.1)/(พกส.1) 2 
8.15 สำยสนับสนุนอื่นๆ 0 56 56 

รวม 47 83 130 
 
ท่ีมำ : ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่   โรงพยำบำลภักดีชุมพล ณ วันที่ 2 ธันวำคม 2562  
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ข้อมูลบุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนท่ีโรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพต ำบล (ณ วันท่ี 6 มิถุนำยน 2562 ) 

ประเภท 

รพ
.ส

ต.
บ้ำ

นเ
จีย

ง 

รพ
.ส

ต.
ลำ

ดช
ุมพ

ล 

รพ
.ส

ต.
นำ

ระ
ยะ

 

รพ
.ส

ต.
ถ้ ำ

แก
้ว 

รพ
.ส

ต.
หน

อง
ตะ

เคี
ยน

 

รพ
.ส

ต.
คล

อง
จัน

ลำ
 

สส
อ.

ภัก
ดีช

ุมพ
ล 

รว
ม 

จ.บริหำร 1 1 1 1 1 1 1 7 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข 1 0 0 1 1 1 2 6 
พยำบำลวิชำชีพ 1 2 1 1 1 1 0 7 
จพ.สำธำรณสุข 0 0 1 1 1 0 0 3 
จพ.ทันตสำธำรณสุข 0 1 0 1 0 0 0 2 
ผู้ช่วย จพ.ทันตสำธำรณสุข 0 1 0 1 0 0 0 2 
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 1 1 1 1 1 0 6 
ลูกจ้ำงทั่วไป 1 1 1 1 1 1 2 8 

รวม 5 7 5 8 6 5 5 41 

ตัวเลขขีดเส้นใต้ = ข้ำรำชกำร 
ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรเปรียบเทียบกับจ ำนวนประชำกรในเขตรับผิดชอบ 

สถำนบริกำร ประชำกรใน
เขตรับผิดชอบ 

พ.วิชำชีพ 
(คน) 

อัตรำส่วน 
พยำบำล

วิชำชีพ ต่อ
ประชำกร 

รวมเจ้ำหน้ำที่
สหวิชำชีพ 

(คน) 

อัตรำส่วน
เจ้ำหน้ำที่ ต่อ

ประชำกร 

รพ.สต.บ้ำนเจียง 4,384 1 (NP) 1 : 4,384 3 1 : 1,462 

รพ.สต.ลำดชุมพล 4,653 2 (NP) 1 : 2,285 4 1 : 1,164 

รพ.สต.นำระยะ 3,954 1 (NP) 1 : 3,954 3 1 : 1,318 

รพ.สต.ถ้ ำแก้ว 6,009 1 (RP) 1 : 6,009 5 1 : 1,201 

รพ.สต.หนองตะเคียน 2,879 1 (NP) 1 : 2,879 3 1 : 960 

รพ.สต.คลองจันลำ 2,181 1 (NP) 1 : 2,181 3 1 : 727 
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                     ข้อมูลกำรใหบ้รกิำร ปงีบประมำณ 2559 - 2563                       

ประเภทกำรให้บริกำร  ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ผู้มำรบับริกำรทัง้หมด (ครั้ง) 58,270 54,897 70,667 69,944 47,604 

เฉลี่ยผู้รบับริกำรทัง้หมด (visit) / วัน  160 165 193 192 262 
ผู้ป่วยนอก OPD  (ครั้ง) 48,315 45,956 62,707 61,908 38,255 
เฉลี่ยผู้ป่วยนอก (visit)  / วัน  133 148 172 170 210 
ผู้ป่วย ER  (ครั้ง) 18,746 15,696 23,281 22,348 11,149 
เฉลี่ยผู้ป่วย ER (visit) / วัน  52 56 64 62 61 
ผู้ป่วยใน (คน) 2,498 2,364 2,408 2,087 742 
เฉลี่ยวันนอน/วัน/คน  2.86 2.51 3.24 2.64 2.59 
เฉลี่ยผู้ป่วยในต่อวัน (คน)  20 19 21 14 12 
อัตรำกำรครองเตียง (ร้อยละ)  62.37 60.42 70.75 46.18 37.78 
รวมวันนอนผู้ป่วยใน  7,143 6,816 7,798 6,782 2,063 
ผู้ป่วยตำยรวม (คนต่อปี)  33 31 47 44 20 
จ ำนวนคนคลอด (คนตอ่ป)ี  168 166 169 166 112 

 
ท่ีมำ : งำนระบบข้อมลู (รำยงำนHos -XP)  กลุ่มงำนยทุธศำสตร์และสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ 
       โรงพยำบำลภักดีชุมพล  
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ข้อมูลสถิติชีพและสถำนะสุขภำพ 
 

 

1.  สำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับ  จ ำแนกตำมรหัสโรค  เปรียบเทียบ 3 ปี                 

 
อัน 
ดับ 

2560 2561 2562 
สำเหตุป่วย  (ชื่อโรค) จ ำนวน 

(ครั้ง) 
สำเหตุป่วย (ชื่อโรค) จ ำนวน 

(ครั้ง) 
สำเหตุป่วย (ชื่อโรค) จ ำนวน 

(ครั้ง) 
1 โรคควำมดันโลหิตสูง 4,120 โรคควำมดันโลหิตสูง 4,187 โรคควำมดันโลหิตสูง    5,980 
2 โรคเบำหวำน 3,318 โรคเบำหวำน 4,115 โรคเบำหวำน 3,834 
3 ไข้หวัด 1,696 ไข้หวัด 2,317 ไข้หวัด 2,443 
4 อำหำรไม่ย่อย 1,677 อำหำรไม่ย่อย 1,345 อำหำรไม่ย่อย    1,306 
5 กล้ำมเน้ือเคล็ด 1,663 กล้ำมเน้ือเคล็ด 1,273 โรคไขมันในเลือดสูง 1,172 
6 คออักเสบเฉียบพลัน 1,152 ไขมันในเลือดสูง 1,000 อุจจำระร่วง 1,148 
7 เวียนศีรษะ 1,045 อุจจำระร่วง 997 เวียนศีรษะ 1,119 
8 ไขมันในเลือดสูง 873 เวียนศีรษะ 907 ควำมผิดปกติของ

กล้ำมเน้ือ 
1,017 

9 อุจจำระร่วง 847 ควำมผิดปกติทำงจิตและ
พฤติกรรมที่เกิดจำกกำรเสพ
สำรกระตุ้นระบบประสำท 

865 ไข้ไม่ทรำบสำเหตุ 655 

10 หอบหืดเฉียบพลัน 694 หอบหืดเฉียบพลัน 593 หอบหืด 635 
ท่ีมำ : งำนระบบข้อมลู (รำยงำนHos -XP)  กลุ่มงำนยทุธศำสตร์และสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
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2.  สำเหตุกำรป่วยผู้ป่วยใน 10 อันดับ  จ ำแนกตำมรหัสโรค  เปรียบเทียบ 3 ปี  
 

อันดับ 
2560 2561 2562 

สำเหตุป่วย  (ชื่อโรค) จ ำนวน 
(ครั้ง) 

สำเหตุป่วย (ชื่อโรค) จ ำนวน 
(ครั้ง) 

สำเหตุป่วย (ชื่อโรค) จ ำนวน 
(ครั้ง) 

1 กระเพำะอำหำรกับล ำไส้
อักเสบ 

161 กระเพำะอำหำรกับล ำไส้
อักเสบ 

118 ปอดบวม   51 

2 ทำลัสซีเมีย 91 ปอดบวม 84 เซลล์เน้ือเยื่ออักเสบที่ส่วน
อ่ืนที่แขนขำ   

42 

3 โรคโลหิตจำงไม่ได้ระบุ
รำยละเอียด 

78 กำรติดเชื้อในทำงเดิน
ปัสสำวะ 

59 กำรติดเชื้อในทำงเดิน
ปัสสำวะ   

40 

4 กำรติดเชื้อในทำงเดิน
ปัสสำวะ 

73 โรคเบำหวำน 55 ไข้เดงก่ี     39 

5 ปอดบวม 66 เซลล์เน้ือเยื่ออักเสบที่ส่วน
อ่ืนที่แขนขำ 

53 ภำวะเลือดออกจำก
ทำงเดินอำหำร   

30 

6 โรคเบำหวำน 57 เลือดออกในทำงเดิน
อำหำร 

51 ทำลัสซีเมีย 30 

7 โรคไตเรื้อรัง ระยะ 5 51 ทำลัสซีเมีย 35 ไตวำยเรื้อรัง 29 
8 โรคไตเรื้อรัง ระยะ 3 43 ตัวเหลืองในทำรกแรกเกิด 34 โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง 29 
9 อำหำรไม่ย่อย 38 หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ ำคั่ง 30 หัวใจล้มเหลว  28 
10 หลอดลมฝอยอักเสบ

เฉียบพลัน 
33 หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 29 โรคเบำหวำน 28 

ท่ีมำ : งำนระบบข้อมลู (รำยงำนHos -XP)  กลุ่มงำนยทุธศำสตร์และสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ 
       โรงพยำบำลภักดีชุมพล ยอด ณ. วันที่ 30 กันยำยน  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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3.  สำเหตุกำรป่วย ห้องฉุกเฉิน 10 อันดับ  จ ำแนกตำมรหัสโรค  เปรียบเทียบ 3 ปี  

 
อันดับ 

2560 2561 2562 
สำเหตุป่วย  (ชื่อโรค) จ ำนวน 

(ครั้ง) 
สำเหตุป่วย (ชื่อโรค) จ ำนวน 

(ครั้ง) 
สำเหตุป่วย (ชื่อโรค) จ ำนวน 

(ครั้ง) 
1 โรคกระเพำะอำหำรไม่

ย่อย 
1,132 ไข้หวัด 1,082 ไข้หวัด 1,356 

2 ไข้หวัด 813 โรคกระเพำะอำหำรไม่
ย่อย 

853 โรคกระเพำะอำหำรไม่
ย่อย 

1,079 

3 เวียนศีรษะ 720 อุจจำระร่วง 670 เวียนศีรษะ 796 
4 อุจจำระร่วง 592 เวียนศีรษะ 665 อุจจำระร่วง 795 
5 คอหอยอักเสบ

เฉียบพลัน 
554 คอหอยอักเสบเฉียบพลัน 351 กล้ำมเน้ือเคล็ด 356 

6 กล้ำมเน้ือเคล็ด 393 หลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน 

299 บำดเจ็บที่ขำท่อนปลำย 211 

7 ควำมดันโลหิตสูง 336 กล้ำมเน้ือเคล็ด 287 โรคเบำหวำน 147 
8 เบำหวำน 261 กำรติดเชื้อในทำงเดิน

ปัสสำวะ 
274 โรคหลอดเลือดสมอง 88 

9 โรคจิตเภท 174 โรคควำมดันโลหิตสูง 256 บำดเจ็บที่ศีรษะ 84 
10 ปวดหลังส่วนล่ำง 174 เบำหวำน 239 ภำวะเลือดออกจำก

ทำงเดินอำหำร 
79 

ท่ีมำ : งำนระบบข้อมลู (รำยงำนHos -XP)  กลุ่มงำนยทุธศำสตร์และสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ 
       โรงพยำบำลภักดีชุมพล ยอด ณ. วันที่ 30 กันยำยน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
สถำนกำรณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

 

ปีงบประมำณ 
โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง 

ประชำกร 
จ ำนวน (รำย) อัตรำ/แสน จ ำนวน (รำย) อัตรำ/แสน 

2557 980 3,188.55 1,290 4,197.17 30,735 
2558 1,110 3,601.91 1,405 4,559.18 30,817 
2559 1,329 4,291.25 1,975 6,377.14 30,970 
2560 1,298 4,184.13 2,050 6,608.21 31,022 
2561 1,346 4,321.16 2,236 7,178.40 31,124 
2562 1,331 4,279.33 2,324 7,471.95 31,103 

 
สถำนกำรณ์ โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง  อ ำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ  มีดังน้ี  
            1. อัตรำป่วยโรคเบำหวำน  ตั้งแต่ปี 2557 - 2562   อัตรำป่วยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ดังนี้ โรคเบำหวำน           
คิดเป็นอัตรำป่วย 3188.55, 3601.91 , 4,291.25 , 4,184.13 , 4,321.16  และ  4,279.33 ต่อแสนประชำกร
ตำมล ำดับ   
            2. อัตรำป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง  ตั้งแต่ปี 2557 - 2562   อัตรำป่วยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ดังนี้ 
4197.17, 4559.18 , 6,377.14 , 6,608.21 , 7,178.40  และ 7,471.95 ต่อแสนประชำกรตำมล ำดับ    
 จำกข้อมูลดังกล่ำวสำมำรถพยำกรณ์แนวโน้มของกำรเกิดโรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง และปัจจัย
โอกำสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะเพิ่มสูงข้ึนอย่ำงรวดเร็ว  ถ้ำไม่มีมำตรกำร
เร่งรัดในกำรลดเสี่ยง ลดโรคที่มีประสิทธิผลและต่อเนื่อง  
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                    สถำนกำรณ์โรคเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ ปี 2562 
สถำนกำรณ์โรคเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม – 15 กรกฎำคม 2562 ศูนย์

ระบำดวิทยำอ ำเภอภักดีชุมพล ได้รับรำยงำนโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ  จำกสถำนบริกำร
เครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังโรคทำงระบำดวิทยำ จ ำนวน  13 โรค ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต โรคที่มีอัตรำป่วยต่อ
ประชำกรแสนคน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อุจจำระร่วง 116 รำย อัตรำป่วยเท่ำกับ 378.76 รองลงมำ
คือ ไข้ไม่ทรำบสำเหตุ 93 รำย อัตรำป่วยเท่ำกับ 300.40 โรคปอดอักเสบ 69 รำย อัตรำป่วยเท่ำกับ 
225.30 

 

ล ำดับ รหสั โรค 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จ ำนวน อัตรำป่วย จ ำนวน อัตรำป่วย จ ำนวน อัตรำป่วย 

1 02 อุจจำระร่วง 116 378.76 117 382.03 152 496.31 

2 18 ไข้ไม่ทรำบสำเหต ุ 92 300.40 59 192.65 55 179.59 

3 31 ปอดอักเสบ 69 225.30 22 71.83 14 45.71 

4 15 ไข้หวัดใหญ ่ 63 205.71 0 0.00 3 9.80 

5 26 ไข้เลือดออก 19 62.04 5 16.33 21 68.57 

6 17 อีสุกอีใส 7 22.86 6 19.59 1 3.27 

7 03 อำหำรเป็นพิษ 3 9.80 1 3.27 6 19.59 

8 71 มือเท้ำปำก 2 6.53 6 19.59 13 42.45 

9 14 ตำแดง 2 6.53 1 3.27 18 58.77 

10 44 สครับไทฟัส 1 3.27 0 0.00 0 0.00 

ท่ีมำ : ศูนย์ระบำดวิทยำอ ำเภอภักดีชุมพล รำยงำน 506 (ข้อมูล 1 มกรำคม – 15 กรกฎำคม 2562) 
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กรำฟแสดง จ ำนวนผู้ป่วย 10 อันดับโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ ระหว่ำงวันที่ ข้อมูล 1 มกรำคม – 15 
กรกฎำคม 2562 เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (2560 – 2562)              
   

 
 
จำกกรำฟ พบว่ำ โรคที่มีกำรระบำดเพิ่มข้ึนในปี 2562 ได้แก่ โรคไข้ไม่ทรำบสำเหตุ โรคปอดอักเสบ 

โรคไข้หวัดใหญ่และโรคอีสุกอีใส โดยโรคติดต่อทำงอำหำรและน้ ำเป็นสื่อมำแนวโน้มลดลง และโรคไข้เลือดออก
ที่เป็นปัญหำส ำคัญของพื้นที่ ยังต้องเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง   
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แผนกลยุทธ์ โรงพยำบำลภักดีชุมพล  ปีงบประมำณ  2563 

วิสัยทัศน์ 
 โรงพยำบำลภักดีชุมพล  เป็นโรงพยำบำลพอเพียง   มีเครือข่ำยเข้มแข็ง ให้บรกิำรตำมมำตรฐำน  
บุคลำกรรอบรู ้ มุ่งสู่ประชำชนสุขภำพดี  

“เป็นโรงพยาบาลพอเพียง”    หมำยถึง  เป็นโรงพยำบำลที่มีกำรด ำเนินงำนตำมแนวคิดหลัก 
ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง  คือ  มีควำมพอประมำณ  มีควำมมีเหตุผลทุกกำรตัดสินใจ  ทุกกำรกระท ำ   
ทุกกำรลงทุน  และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง  ที่พรอ้มจะเผชิญผลกระทบด้ำนต่ำงๆทีเ่กิดข้ึน 

“มีเครือข่ายเข้มแข็ง”      หมำยถึง มีภำคีเครือข่ำยด้ำนสุขภำพจำกทกุภำคส่วน  ที่มีส่วนร่วมใน 
กำรพัฒนำสุขภำพประชำชนอย่ำงเข้มแข็ง 
 “ให้บริการตามมาตรฐาน”     หมำยถึง  เป็นโรงพยำบำลที่มีผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนตำมมำตรฐำน 
ต่ำงๆ  อำทิ  มำตรฐำนคุณภำพ HA  , มำตรฐำนโรงพยำบำลสง่เสรมิสุขภำพ , มำตรฐำนทำงกำรพยำบำล 
 “บุคลากรรอบรู้”        หมำยถึง บุคลำกรมีสมรรถนะ  มีควำมสุข  มีคุณธรรม จริยธรรม  

“มุ่งสูป่ระชาชนสขุภาพดี”     หมำยถึง  ประชำชนมีหลักประกันสุขภำพ   มีสุขภำพดี  มีส่วนร่วม 
ดูแลสุขภำพตนเอง มีพฤติกรรมสุขภำพเหมำะสม และเข้ำถึงระบบบริกำรสุขภำพ 
 
พันธกิจ 

1. บรหิำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
2. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยสุขภำพ 
3. ให้บรกิำรสุขภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
4. ส่งเสริมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้และสร้ำงขวัญก ำลงัใจของบุคลำกรในองค์กร 
5. เน้นกำรดูแลสง่เสรมิสุขภำพตนเองตำมวิถีชุมชนแบบองค์รวม 

   
ค่ำนิยมองค์กร ( Share Value ) SSTC 

1. Satisfy  : พึงพอใจ 
2. Standard  : ได้มำตรฐำน 
3. Team  : ท ำด้วยทีมงำน 
4. Customer Focus  : บริกำรประชำชน 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลแผนกลยุทธ์โรงพยำบำลภกัดีชุมพล 
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นโยบำยผู้อ ำนวยกำร  ทิศทำงพัฒนำปีงบประมำณ 2563 
     1. GREEN & CLEAN Hospital 
     2. SMART Hospital  
 

1. กำรพัฒนำมำตรฐำน GREEN & CLEAN Hospital 
 GREEN & CLEAN Hospital เป็นกำรปรบัภำพลกัษณ์ของโรงพยำบำล ในเชิงควำมรบัผิดชอบต่อ
สังคมทีจ่ะไมก่่อใหเ้กิดมลพิษทีส่่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น กำรจัดกำรมลูฝอยติดเช้ือ กำรจัดกำรน้ ำเสีย พร้อม
ทั้งสง่เสรมิใหห้น่วยงำนท ำงำนเชิงรกุ คือ ท ำมำกกว่ำกำรรกัษำโรค โดยสง่เสรมิสุขภำพประชำชนให้รูจ้ักดูแล
สุขภำพตนเอง ตั้งแต่อำหำรกำรกิน กำรออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ และควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมในกำร
จัดกำรขยะและกำรประหยัดพลงังำน ในกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ใช้หลกักำรสุขำภิบำลอย่ำงยั่งยืนและ
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation) โดยใช้กลยุทธ์ CLEAN และกิจกรรม 
GREEN ท ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำลได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ และไม่สง่ผลกระทบต่อ
ชุมชนโดยรอบ รวมถึงเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่ประชำชน ผู้มำใช้บริกำร ในกำรรณรงค์และขยำยผลสู่สงัคมได้ 
 

2. กำรพัฒนำให้โรงพยำบำลเป็น SMART  Hospital  
กำรพัฒนำ กำรด ำเนินงำน SMART hospital มันเป็นค ำย่อ ประกอบด้วย Service Market 

Accounting Revenue Technology แปลเป็นภำษำไทย คือ เรำจะพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำร กำรจัดเกบ็
รำยได้ กำรลดรำยจ่ำย กำรพัฒนำเรื่องควำมโปร่งใส ธรรมำภิบำล กำรพฒันำคน เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม 
ในกำรดูแลผู้ป่วย 
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เป้ำประสงค์และกลยุทธ์ในกำรด ำเนนิงำน 
 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์
1. เป็นองค์กรทีม่ีควำมโปรง่ใส่ มีควำมมั่นคง มี
คุณธรรม และมกีำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
 

1.1 ส่งเสรมิระบบคุณธรรม จริยธรรมทุกหน่วยงำนใน
องค์กร 
1.2 มีแผนกำรใช้จ่ำยและควบคุมก ำกบัใหเ้ป็นไปตำมแผน
และสง่เสรมิใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 

2. มีกำรสง่เสรมิ ป้องกันสุขภำพโดยภำคี
เครือข่ำย 
 

2.1 พัฒนำเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอ DHS ให้เข้มแข็งตำม
นโยบำยสำธำรณะ (LTC,DM/HT,อำหำรปลอดภัย)  
2.2 ส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนต ำบลจัดกำรสุขภำพตนเองแบบ
บูรณำกำรที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง (THM) 

3. หน่วยบริกำรมีคุณภำพตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
 

3.1 พัฒนำคุณภำพบริกำรได้มำตรฐำน และผ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำนอย่ำงตอ่เนื่อง 
3.2  พัฒนำคุณภำพบรกิำรตำม Service plan 

4. บุคลำกรมีสมรรถนะ (เกง่ ดี มีสุข) 
 

4.1 ส่งเสรมิองค์ควำมรู้ตำม Service plan 
และสร้ำงนวตกรรม  งำนวิจัย ในกำรพัฒนำงำน  
4.2 ส่งเสรมิบุคลำกรให้มีควำมสุขจำกกำรท ำงำนและได้รบั
สวัสดิกำรอย่ำงเหมำะสม           
4.3 ส่งเสรมิสุขภำพบุคลำกรให้สำมำรถปอ้งกันกำรเจ็บป่วย
จำกกำรท ำงำน 

5. ประชำชนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรดูแลอย่ำง
เหมำะสมตำมบริบทของอ ำเภอภักดีชุมพล 

5.1 ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ตรกีลุม่เป้ำหมำย ได้รับกำร
ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภำพ                                      
5.2 ส่งเสรมิ สนับสนุนใหเ้ด็กปฐมวัย  (0-5ป)ี ได้รับกำร
ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภำพ                                                     
5.3 ส่งเสรมิ สนับสนุนใหเ้ด็กวัยเรียน (5-14ป)ี ได้รับกำร
ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภำพ                                      
5.4 พัฒนำศักยภำพเยำวชน (อำยุ 15-19 ป)ี ให้สำมำรถ
ดูแลสุขภำพของตนเองและผูอ้ื่นได้         
5.5 ส่งเสรมิ สนับสนุนใหป้ระชำชนกลุ่มวัยท ำงำน (15-59 
ป)ี ได้รับกำรตรวจคัดกรอง เฝ้ำระวังพฤติกรรมเสี่ยงด้ำน
สุขภำพ ดูแลช่วยเหลือและส่งต่ออย่ำงเหมำะสม                                
5.6 ส่งเสรมิ สนับสนุนใหผู้้สงูอำยุ ผู้พกิำร ผู้ดูแล และ
องค์กร ภำคีเครือข่ำย มีควำมรู้และทกัษะในกำรดูแล
สุขภำพได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 
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 กรอบโครงสร้ำงแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ ปีงบประมำณ 2560-2564  
โรงพยำบำลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISION 1: 
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล   

 

MISION 2: 
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย
สุขภำพ 

 

MISION 3: 
ให้บริกำรสุขภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

  

MISION 4: 
ส่งเสริมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้และสร้ำงขวัญก ำลังใจ
ของบุคลำกรในองค์กร 

 

Strategy issue  : 
1. กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรจัดกำรระบบสุขภำพ 
 
 

กลยุทธ ์: 
1.1 ส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม
ทุกหน่วยงำนในองค์กร 
1.2 มีแผนกำรใช้จ่ำยและควบคุมก ำกับ
ให้เป็นไปตำมแผนและส่งเสริมใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
 
 
 
 

 
 

Strategy issue : 
2. พัฒนำภำคีเครือข่ำยให้มีส่วนร่วม

ในกำรจัดกำรสุขภำพ 
 

Strategy issue : 
 3.  กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพและ

คุณภำพบริกำรตำม service plan 
 

Strategy issue : 
4. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมรู้  

และสร้ำงสุขในองค์กร 

Goal  : 
1. เป็นองค์กรท่ีมีควำมโปร่งใส่ มีควำม
มั่นคง มีคุณธรรม และมีกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
 
  
 

Goal : 
2. มีกำรส่งเสริม ป้องกันสุขภำพโดยภำคี
เครือข่ำย 
 

Goal  : 
3. หน่วยบริกำรมีคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 
  
 

Goal  : 
4. บุคลำกรมีสมรรถนะ (เก่ง ดี มีสุข) 
 

VISION : 
เป็นโรงพยำบำลภักดีชุมพล  เป็นโรงพยำบำลพอเพียง   มีเครือข่ำยเข้มแข็ง ให้บริกำรตำมมำตรฐำน  บุคลำกรรอบรู้  มุ่งสู่ประชำชนสุขภำพดี 

 

กลยุทธ ์: 
2.1 พัฒนำเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอ DHS 
ให้เข้มแข็งตำมนโยบำยสำธำรณะ 
(LTC,DM/HT,อำหำรปลอดภัย)  
2.2 ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนต ำบลจัดกำร
สุขภำพตนเองแบบบูรณำกำรท่ีเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง (THM) 
 
 

กลยุทธ ์ : 
3.1 พัฒนำคุณภำพบริกำรได้มำตรฐำน 
และผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
3.2  พัฒนำคุณภำพบริกำรตำม Service 
plan 
 

กลยุทธ ์ : 
4.1 ส่งเสริมองค์ควำมรู้ตำม Service plan 
และสร้ำงนวตกรรม  งำนวิจัย ในกำร
พัฒนำงำน  
4.2 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมสุขจำกกำร
ท ำงำนและได้รับสวัสดิกำรอย่ำงเหมำะสม          
4.3 ส่งเสริมสุขภำพบุคลำกรให้สำมำรถ
ป้องกันกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน  
 

MISION 5: 
เน้นกำรดูแลส่งเสริมสุขภำพตนเองตำมวิถีชุมชน
แบบองค์รวม 

 

Strategy issue : 
5. กำรพัฒนำสุขภำพแบบบูรณำกำร

ตำมกลุ่มวัย 

Goal  : 
5. ประชำชนทุกกลุม่วัยได้รับกำรดูแลอย่ำง
เหมำะสมตำมบริบทของอ ำเภอภักดีชุมพล 

กลยุทธ์  : 
5.1 สง่เสริม สนับสนุนให้สตรีกลุ่มเป้ำหมำย ได้รับ
กำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและฟื้นฟสูภำพ                                     
5.2 สง่เสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัย  (0-5ป)ี 
ได้รับกำรสง่เสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและฟื้นฟู
สภำพ                                                    
5.3 สง่เสริม สนับสนุนให้เด็กวัยเรียน (5-14ปี) 
ได้รับกำรสง่เสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและฟื้นฟู
สภำพ                                                    
5.4 พัฒนำศักยภำพเยำวชน (อำยุ 15-19 ป)ี ให้
สำมำรถดูแลสุขภำพของตนเองและผู้อื่นได้        
5.5 สง่เสริม สนับสนุนให้ประชำชนกลุ่มวัยท ำงำน 
ได้รับกำรตรวจคัดกรอง เฝ้ำระวังพฤติกรรมเสี่ยง
ด้ำนสุขภำพ 5.6 สง่เสริม สนับสนุนใหผู้้สงูอำยุ ผู้
พิกำร ผู้ดูแล และองคก์ร ภำคีเครือข่ำย มีควำมรู้
และทักษะในกำรดูแลสุขภำพได้อย่ำงถูกต้อง 
เหมำะสม 
 

ปรับปรุง  ธันวำคม 2562 
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แผนยุทธศำสตร์โรงพยำบำลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1. กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจดักำรระบบสขุภำพ 
เป้ำประสงค ์ 1.1 เป็นองค์กรที่มีควำมโปร่งใส่ มีควำมมั่นคง มคีุณธรรม และมีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ  
 

กลยุทธ์ วัตถปุระสงค์เชิงกลยุทธ ์ รหัส 
KPI 

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด ฐำนขอ้มูล ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอบ
หลัก 

ควำมสอดคลอ้ง
ของ KPI 

ควำมส ำเ
ร็จ 

Strategy Objective  
 

KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner สสจ. HA 

1.1 ส่งเสริมระบบ
คุณธรรม จริยธรรมใน
หน่วยงำน 

 

เพ่ือส่งเสริมโรงพยำบำล
คุณธรรม 

01 ผ่ำนกำรประเมินโรงพยำบำลคุณธรรม ระดับ 5    ระดับ 5  5 5 5   ศูนย์คุณภำพ √   

1.2 มีแผนกำรใช้จ่ำยและ
ควบคุมก ำกับให้เป็นไป
ตำมแผนและส่งเสริมใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 

เพ่ือควบคุมก ำกับกำรใช้เงิน
ให้เป็นไปตำมแผน 

02 ระดับกำรเงินอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เกินระดับ 2  
(7 ระดับ)  

ระดับ 0 0 0 0   บริหำร √   

เพ่ือให้องค์กรมีระบบบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรด้ำนพัสดุ
อย่ำงมีประสิทธิภำพและมี    
ธรรมำภิบำล 

03 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA 

ร้อยละ 89 54.88 90 100   บริหำร √   
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แผนยุทธศำสตร์โรงพยำบำลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2. ภำคีเครือขำ่ยมีส่วนร่วมในกำรจดักำรสุขภำพ 
เป้ำประสงค ์ 2.1 มีระบบกำรดูแลสุขภำพภำคประชำชนโดยเครือข่ำยสุขภำพ 
 

กลยุทธ์ วัตถปุระสงค์เชิงกลยุทธ ์ รหัส 
KPI 

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด ฐำนขอ้มูล ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอบ
หลัก 

ควำมสอดคลอ้ง
ของ KPI 

ควำมส ำเร็จ 

Strategy Objective  
 

KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner สสจ. HA 

2.1 พัฒนำระบบ
สุขภำพอ ำเภอ ท่ีมี
คุณภำพ 

เพ่ือพัฒนำระบบสุขภำพ
อ ำเภอ เข้มแข็ง อย่ำงยั่งยืน 
 

04 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอที่มีคุณภำพ 
(พชอ.) District Health Board : DHB  

ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน   งำนแผนและ
ยุทธศำสตร ์

√   

2.2 ส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนต ำบลจัดกำร
สุขภำพตนเองแบบ
บูรณำกำรท่ีเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง (THM) 

เพ่ือส่งเสริมต ำบลจัดกำร
สุขภำพแบบบูรณำกำร 

05 ต ำบลต้นแบบเป้ำหมำย (LTC) ผ่ำนเกณฑ์ ต ำบลมี
กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ 5 กลุ่มวัย เกณฑ์มำตรฐำน
บูรณำกำรระดับดีเยี่ยม อย่ำงน้อย 1 ต ำบล  

ดีเยี่ยม ดี ดี
เยี่ยม 

ดีเยี่ยม   กลุ่มงำน
บริกำรด้ำน
ปฐมภูมิและ

องค์รวม 

√   

 
 
 
 
 

 

 

แผนยุทธศำสตร์โรงพยำบำลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพและคุณภำพบริกำรตำม Service plan  
เป้ำประสงค ์ 3.1 หน่วยบริกำรมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 

กลยุทธ์ วัตถปุระสงค์เชิงกลยุทธ ์ รหัส 
KPI 

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด ฐำนขอ้มูล ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอบ
หลัก 

ควำมสอดคลอ้งของ 
KPI 

ควำมส ำเร็จ 

Strategy Objective  
 

KPI Baseline 60 61 62 6
3 

64 Owner สสจ. HA 

3.1 พัฒนำคุณภำพ
บริกำรได้มำตรฐำน และ
ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้รับ
บริกำรที่มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ 

06 โรงพยำบำลได้รับกำรรับรองคุณภำพ HA   re-ac 
2  ปี 2561 

ผ่ำน 
Re-ac 1 

ผ่ำน ยื่นขอ 
Re-

acc 2 

ยื่นขอ 
Re-

acc 2 

  ศูนย์คุณภำพ  √  

07 งำนบริกำรพยำบำลในโรงพยำบำล ผ่ำนกำร
ประเมินตำมเกณฑ์ QA  ผ่ำนระดับ 3 

ผ่ำน   ผ่ำน ผ่ำน -   กลุ่มกำร
พยำบำล 

 √  

08 โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน รพ.ส่งเสริม
สุขภำพ (HPH) Re-1 

ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน   กลุ่มงำน
บริกำรด้ำน
ปฐมภูมิและ
องค์รวม 

 √  

09 ประเมินมำตรฐำนงำนอนำมัยแม่และเด็ก MCH  
Board                           
 

ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน   MCH  
Board                           

 √  

10 ห้องปฏิบัติกำรเทคนิคกำรแพทย์ของโรงพยำบำล
ผ่ำนเกณฑ์ LA 

ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน   Lab  √  

11 โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสุขศึกษำ NA ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน   คณะกรรมก
ำรสุขศึกษำ 

 √  

12 โรงพยำบำลผ่ำนกำรประเมินงำนคุณภำพยำเสพติด NA NA NA รอ
ประเมิ
น 

  ยำเสพติด  √  
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แผนยุทธศำสตร์โรงพยำบำลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพและคุณภำพบริกำรตำม Service plan   (ต่อ)  
เป้ำประสงค ์ 3.1 หน่วยบริกำรมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 

กลยุทธ์ วัตถปุระสงค์เชิงกลยุทธ ์ รหัส 
KPI 

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด ฐำนขอ้มูล ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอบ
หลัก 

ควำมสอดคลอ้ง
ของ KPI 

ควำมส ำเ
ร็จ 

Strategy Objective  
 

KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner สสจ. HA 

3.2 พัฒนำคุณภำพ
บริกำรตำม 
Service plan 
 

เพ่ือพัฒนำคุณภำพบริกำร 13 อัตรำกำรตำย ทำรกแรกเกิด (per 1,000 
LB) 

4:1,000 
ทำรกมีชีพ 

0 1 0   ห้องคลอด  √  

14 อัตรำกำรตำยมำรดำ (per 100,000 live 
birth) 

ไม่เกิน15:
กำรเกิดมีชีพ

แสนคน 

0 0 0   ห้องคลอด  √  

15 ร้อยละกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนหลังกำรท ำศัล
กรรมช่องปำก   

<  ร้อยละ 1  0.16 0.03 0.24   ทันตกรรม  √  

16 ร้อยละผู้ป่วยควำมดันโลหิตสงูที่มคีวำมดนั
โลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (SBP<140 
และ DBP<90) 

≥ ร้อยละ 
50 

52.87 60.76 68.72   คลินิก  √  

17 ร้อยละผู้ป่วยเบำหวำนที่มีระดับ HbA1c 
น้อยกว่ำ 7% 

> ร้อยละ 
40  

22.43 29.8 40.12   คลินิก  √  

18 อัตรำผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเข้ำรับกำร
รักษำในโรงพยำบำลภำยใน 3 ชั่วโมง 

ร้อยละ 72 76 72 74   ER  √  

19 อัตรำผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้ำรับกำร
รักษำในโรงพยำบำลภำยใน 2 ชั่วโมง 

ร้อยละ 67 68 64 66   ER  √  

20 ร้อยละผู้ป่วย DHF  เกิดภำวะ  DSS < ร้อยละ 10  1.26 0 5   ward  √  

 

แผนยุทธศำสตร์โรงพยำบำลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564  



25 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมรู้ และสร้ำงสุขในองค์กร 
เป้ำประสงค ์ 4.1 บุคลำกรมีสมรรถนะ (เก่ง ดี มีสุข)  
 

กลยุทธ์ วัตถปุระสงค์เชิงกลยุทธ ์ รหัส 
KPI 

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด ฐำนขอ้มูล ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอบ
หลัก 

ควำมสอดคลอ้ง
ของ KPI 

ควำม
ส ำเร็จ 

Strategy Objective  
 

KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner สสจ. HA 

4.1 ส่งเสริมองค์ควำมรู้
ตำม Service plan
และสร้ำงนวตกรรม  
งำนวิจัย ในกำรพัฒนำ
งำน  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรมี
ควำมรู้ และสมรรถนะ 

21 จ ำนวนผลงำนวิชำกำร (กิจกรรมพัฒนำคุณภำพ
นวัตกรรมงำนวิจัย R2R KM CQI เร่ืองเล่ำ
คุณภำพ)  ( >15 ผลงำน/ปี) 

15 56 
ผลงำน  

44 
ผลงำน 

62 
ผลงำน 

  คุณจิตต ิ  √  

4.2 ส่งเสริมบุคลำกรให้
มีควำมสุขจำกกำร
ท ำงำนและได้รับ
สวัสดิกำรอย่ำง
เหมำะสม           

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรมี
ขวัญก ำลังใจ และ
คุณธรรม จริยธรรม ใน
กำรท ำงำน  
 

22 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของบุคลำกรใน
โรงพยำบำล    80 %  59.94 69.82 -   คุณจิตต ิ  √  

 ร้อยละกำร turnover rate (กำรย้ำย, ลำออก)   < 5 %  16 15 2.3   คุณจิตต ิ  √  

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน
บริหำรและบริกำร   

> 70 % 80.59 73.26 63.84   คุณจิตต ิ  √  

4.3 ส่งเสริมสุขภำพ
บุคลำกรให้สำมำรถ
ป้องกันกำรเจ็บป่วยจำก
กำรท ำงำน 
 

เพ่ือส่งเสริมสุขภำพ
บุคลำกรให้สำมำรถ
ป้องกันกำรเจ็บป่วยจำก
กำรท ำงำน 

23 ร้อยละของบุคลำกรได้รับกำรตรวจร่ำงกำยประจ ำปี > 95 % 88.29 100 100   คุณมลิสำ  √  

-  ร้อยละของบุคลำกรที่มีค่ำ BMI > 25 < 30 % 22.56 32.04 21.87   คุณอนุชิดำ  √  

- ร้อยละบุคลำกรในโรงพยำบำลได้รับวัคซีนตำม
ควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน 

> 90 % ไข้หวัดใหญ่ 
= 66.40 
HB1 =100 
HB2=97.67  

ไข้หวัด
ใหญ่ = 
100 
 

ไข้หวัด
ใหญ่ = 
90.08 
 

  คุณพิกุล  √  
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แผนยุทธศำสตร์โรงพยำบำลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5. กำรพัฒนำสุขภำพแบบบูรณำกำรตำมกลุ่มวัย  
เป้ำประสงค ์ 5.1 ประชำชนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสมตำมบริบทของอ ำเภอภักดีชุมพล 
 

กลยุทธ์ วัตถปุระสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

รหัส 
KPI 

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด ฐำนขอ้มูล ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอบหลกั ควำมสอดคลอ้ง
ของ KPI 

ควำม
ส ำเร็จ 

Strategy Objective  
 

KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner สสจ. HA 

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้
สตรีกลุ่มเป้ำหมำย ได้รับ
กำรส่งเสริมสุขภำพ 
ป้องกันโรคและฟ้ืนฟู
สภำพ                

เพ่ือให้สตรี
กลุ่มเป้ำหมำย ได้รับ
กำรส่งเสริมสุขภำพ 
ป้องกันโรคและฟ้ืนฟู
สภำพ                

24 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรฝำกครรภ์
คุณภำพ  5  ครั้งตำมเกณฑ์   (ไม่น้อยกว่ำ 60) 

40.60 41.09 47.06 70.54   กลุ่มงำนบริกำร
ด้ำนปฐมภูมิและ
องค์รวม 

√ 
 

  

5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้
เด็กปฐมวัย (0-5ปี) ได้รับ
กำรส่งเสริมสุขภำพ 
ป้องกันโรคและฟ้ืนฟู
สภำพ 

เพ่ือพัฒนำกำร
สุขภำพเด็กปฐมวัย 
(0-5ปี) มีพัฒนำกำร
สมวัย 

25 ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนำกำรสมวัย(≥ร้อย
ละ 85) 
 

99.75 97.93 92.54 97.86   กลุ่มงำนบริกำร
ด้ำนปฐมภูมิและ
องค์รวม 

√   
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แผนยุทธศำสตร์โรงพยำบำลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5. กำรพัฒนำสุขภำพแบบบูรณำกำรตำมกลุ่มวัย  (ต่อ)   
เป้ำประสงค ์ 5.1 ประชำชนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสมตำมบริบทของอ ำเภอภักดีชุมพล 
 

กลยุทธ์ วัตถปุระสงค์เชิงกลยุทธ ์ รหัส 
KPI 

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด ฐำนขอ้มูล ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอ
บหลัก 

ควำมสอดคลอ้งของ 
KPI 

ควำมส ำ
เร็จ 

Strategy Objective  
 

KPI Baseline 60 61 62 6
3 

64 Owner สสจ. HA 

5.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กวัย
เรียน (5-14ปี) ได้รับกำร
ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและ
ฟ้ืนฟูสภำพ 

เพ่ือให้เด็กวัยเรียน       
(5-14ปี )มีสุขภำพดีสมวัย 

26 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภำวะอ้วนและเร่ิมอ้วน (ไม่
เกินร้อยละ 10)  

10.77 3.20 4.72 14.31   กลุ่มงำน
บริกำรด้ำน
ปฐมภูมิและ

องค์รวม 

√   

27 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-12ปี) ได้รับกำรส่งเสริม
สุขภำพช่องปำก   ( ≥20% ) 

 95.94 65.26 75.47   ทันตกรรม √   

5.4 พัฒนำศักยภำพเยำวชน 
(อำยุ 15-19 ปี) ให้สำมำรถดูแล
สุขภำพของตนเองและผู้อ่ืนได้         

เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มวัย
ท ำงำน (15-19 ปี) ได้รับ
กำรตรวจคัดกรอง เฝ้ำ
ระวังพฤติกรรมเส่ียงด้ำน
สุขภำพ ดูแลช่วยเหลือ
และส่งต่ออย่ำงเหมำะสม 

28 อัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรจมน้ ำของเด็กอำยุน้อยกว่ำ 
15 ปี    

0 2 0 0   ER √   

29 อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 42 
ต่อ ปชก หญิงอำยุ 15-20 ปี 1,000 คน)  

 16.75 1.98 -   กลุ่มงำน
บริกำรด้ำน
ปฐมภูมิและ

องค์รวม 

√   
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แผนยุทธศำสตร์โรงพยำบำลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5. กำรพัฒนำสุขภำพแบบบูรณำกำรตำมกลุ่มวัย  (ต่อ)   
เป้ำประสงค ์ 5.1 ประชำชนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสมตำมบริบทของอ ำเภอภักดีชุมพล 
 

กลยุทธ์ วัตถปุระสงค์เชิงกลยุทธ ์ รหัส 
KPI 

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด ฐำนขอ้มูล ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอ
บหลัก 

ควำมสอดคลอ้ง
ของ KPI 

ควำมส ำ
เร็จ 

Strategy Objective  
 

KPI Baseline 60 61 62 6
3 

64 Owner สสจ. HA 

5.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชำชนกลุ่มวัยท ำงำน ได้รับ
กำรตรวจคัดกรอง เฝ้ำระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงด้ำนสุขภำพ  

เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มวัย
ท ำงำน  ได้รับกำรตรวจคัด
กรอง เฝ้ำระวังพฤติกรรมเส่ียง
ด้ำนสุขภำพ  

30 ประชำกร 35 ปีขึ้นไปได้รับกำรคัดกรองและเส่ียง
ต่อโรคเบำหวำน  ˃ 80% 

 70.99 97.84 91.88   กลุ่มงำน
บริกำรด้ำน
ปฐมภูมิและ
องค์รวม 

√   

5.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ดูแล และ
องค์กร ภำคีเครือข่ำย มีควำมรู้
และทักษะในกำรดูแลสุขภำพได้
อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 

เพ่ือให้ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 
สำมำรถดูแลสุขภำพตนเองได้
อย่ำงเหมำะสม 

31 ร้อยละ 60 ของผู้สูงอำยุได้รับกำรคัดกรอง/
ประเมินสุขภำพทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ   

42 95 92.72 92.1   กลุ่มงำน
บริกำรด้ำน
ปฐมภูมิและ
องค์รวม 

√   

32 มีระบบกำรดูแลระยะยำว   (Long Term 
Care)  ด้ำนสุขภำพ 

1 1 1 4   กลุ่มงำน
บริกำรด้ำน
ปฐมภูมิและ
องค์รวม 

√   

 

 


