
  
 

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2563-2565  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1. การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ  
เป้าประสงค์ 1.1 เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส่ มคีวามมั่นคง มีคณุธรรม และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ รหัส 
KPI 

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ความ
สอดคล้อง
ของ KPI 

ความส
ำเร็จ 

Strategy Objective  
 

KPI Baseline 63 64 65 Owner สสจ. HA 

1.1 ส่งเสริมระบบ
คุณธรรม จรยิธรรมใน
หน่วยงาน 

 

เพื่อส่งเสริมโรงพยาบาล
คุณธรรม 

01 ผา่นการประเมินโรงพยาบาลคณุธรรม 
ระดับ 5    

ระดับ 5  5 NA  ศูนย์
คุณภาพ 

√   

1.2 มีแผนการใช้จ่าย
และควบคมุกำกับให้
เป็นไปตามแผนและ
ส่งเสริมใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 

เพื่อควบคุมกำกับการใช้
เงินให้เป็นไปตามแผน 

02 ระดับการเงินอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เกิน
ระดับ 2  (7 ระดับ)  

ระดับ 0 0 0  บริหาร √   

เพื่อให้องค์กรมีระบบ
บริหารจดัการทรัพยากร
ด้านพัสดุอยา่งมี
ประสิทธิภาพและมี    
ธรรมาภิบาล 

03 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA 

ร้อยละ 89 100 100  บริหาร √   

 

 

 

 

  



  
 

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2563-2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ    
เป้าประสงค์ 2.1 มีระบบการดูแลสุขภาพภาคประชาชนโดยเครือข่ายสุขภาพ 
 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ รหัส 
KPI 

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ความสอดคล้อง
ของ KPI 

ความสำเร็จ 

Strategy Objective  
 

KPI Baseline 63 64 65 Owner สสจ. HA 

2.1 พัฒนาระบบ
สุขภาพอำเภอ ท่ีมี
คุณภาพ 

เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
อำเภอ เข้มแข็ง อย่าง
ยั่งยืน 
 

04 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่มี
คุณภาพ (พชอ.) District Health Board : 
DHB  

ผ่าน ผ่าน ผ่าน  กลุ่มงาน
บริการดา้น
ปฐมภูมิและ

องค์รวม 

√   

2.2 ส่งเสริมการ
ดำเนินงานตำบลจัดการ
สุขภาพตนเองแบบ
บูรณาการที่เข้มแข็ง
และต่อเนื่อง (THM) 

เพื่อส่งเสริมตำบลจดัการ
สุขภาพแบบบูรณาการ 

05 ตำบลต้นแบบเป้าหมาย (LTC) ผ่านเกณฑ์ 
ตำบลมีการจดัการดา้นสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 
เกณฑ์มาตรฐานบูรณาการระดบัดเียี่ยม 
อย่างน้อย 1 ตำบล  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  กลุ่มงาน
บริการดา้น
ปฐมภูมิและ

องค์รวม 

√   

 
 
 

 

 

 

  



  
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2563-2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและคุณภาพบริการตาม Service plan   
เป้าประสงค์ 3.1 หน่วยบริการมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ รหัส 
KPI 

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ความสอดคล้อง
ของ KPI 

ความสำเร็จ 

Strategy Objective  
 

KPI Baseline 63 64 65 Owner สสจ. HA 

3.1 พัฒนาคุณภาพ
บริการได้มาตรฐาน 
และผา่นการรับรอง
มาตรฐานอยา่ง
ต่อเนื่อง 
 

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
บริการที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

06 โรงพยาบาลไดร้ับการรับรองคณุภาพ HA   
re-ac 2  ปี 2565 

ผ่าน 
Re-ac 3 

ผ่าน     
Re-acc 2 

ผ่าน     
Re-acc 2 

 ศูนย์คุณภาพ  √  

07 งานบริการพยาบาลในโรงพยาบาล ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ QA  ผ่านระดบั 3 

ผ่าน   ผ่าน ผ่าน  กลุ่มการ
พยาบาล 

 √  

08 โรงพยาบาลผ่านเกณฑม์าตรฐาน รพ.
ส่งเสริมสุขภาพ (HPH) Re-1 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน  กลุ่มงาน
บริการด้าน
ปฐมภูมิและ
องค์รวม 

 √  

09 ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
MCH  Board                           

ผ่าน ผ่าน ผ่าน  MCH  Board                            √  

10 ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ของ
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ LA 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน  Lab  √  

11 โรงพยาบาลผ่านเกณฑม์าตรฐานสขุศึกษา NA ผ่าน ผ่าน  คณะกรรมการ
สุขศึกษา 

 √  

12 โรงพยาบาลผ่านการประเมินงานคุณภาพยา
เสพติด 

NA ผ่าน ผ่าน  ยาเสพติด  √  

13 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมนิ HAIT NA NA NA  คณะกรรมการ
สารสนเทศ 

 √  

 

 

 



  
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2563-2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและคุณภาพบริการตาม Service plan   (ต่อ)  
เป้าประสงค์ 3.1 หน่วยบริการมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ รหัส 
KPI 

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ความสอดคล้อง
ของ KPI 

ความสำเร็จ 

Strategy Objective  
 

KPI Baseline 63 64 65 Owner สสจ. HA 

3.2 พัฒนาคุณภาพ
บริการตาม Service 
plan 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ 14 อัตราการตาย ทารกแรกเกิด (per 1,000 
LB) 

4:1,000 
ทารกมีชีพ 

0 0  ห้องคลอด  √  

15 อัตราการตายมารดา (per 100,000 live 
birth) 

ไม่เกิน15:
การเกิดมีชีพ

แสนคน 

0 0  ห้องคลอด  √  

16 ร้อยละการเกดิภาวะแทรกซ้อนหลังการทำ
ศัลกรรมช่องปาก   

<  ร้อยละ 
1  

0.54 0  ทันตกรรม  √  

17 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหติสูงที่มคีวามดัน
โลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (SBP<140 
และ DBP<90) 

≥ ร้อยละ 
50 

69.86 73.63  คลินิก  √  

18 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานท่ีมรีะดับ HbA1c 
น้อยกว่า 7% 

> ร้อยละ 
40  

40.03 33.59  คลินิก  √  

19 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลภายใน 3 ช่ัวโมง 

ร้อยละ 72 77 87.5  ER  √  

20 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลภายใน 2 ช่ัวโมง 

ร้อยละ 67 65 85.48  ER  √  

21 ร้อยละผู้ป่วย DHF  เกดิภาวะ  DSS < ร้อยละ 
10  

0 0  ward  √  

 

 

 



  
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2563-2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ และสร้างสุขในองค์กร   
เป้าประสงค์ 4.1 บุคลากรมสีมรรถนะ (เก่ง ดี มีสุข)  
 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

รหัส 
KPI 

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ความสอดคล้อง
ของ KPI 

ความ
สำเร็จ 

Strategy Objective  
 

KPI Baseline 63 64 65 Owner สสจ. HA 

4.1 ส่งเสริมองค์ความรู้
ตาม Service plan
และสร้างนวตกรรม  
งานวิจัย ในการพัฒนา
งาน  

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ และ
สมรรถนะ 

22 จำนวนผลงานวิชาการ (กิจกรรมพฒันา
คุณภาพนวัตกรรมงานวิจัย R2R KM CQI 
เรื่องเล่าคณุภาพ)  ( >15 ผลงาน/ปี) 

15 67 

ผลงาน 

81  ผลงาน  คุณพนิดา  √  

4.2 ส่งเสริมบุคลากรให้
มีความสุขจากการ
ทำงานและได้รับ
สวัสดิการอย่าง
เหมาะสม           

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีขวัญกำลังใจ 
และคณุธรรม 
จริยธรรม ในการ
ทำงาน  
 

23 ร้อยละความพึงพอใจในการทำงานของ
บุคลากรในโรงพยาบาล    80 %  

72.86 NA  คุณจิตต ิ  √  

 ร้อยละการ turnover rate (การย้าย, 
ลาออก)   

< 5 %  5 5  บริหาร  √  

 ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนาบุคลากร
ด้านบริหารและบริการ   

> 70 % NA NA  คุณจิตต ิ  √  

4.3 ส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากรใหส้ามารถ
ป้องกันการเจ็บป่วย
จากการทำงาน 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากรใหส้ามารถ
ป้องกันการเจ็บป่วย
จากการทำงาน 

24 ร้อยละของบุคลากรได้รบัการตรวจร่างกาย
ประจำป ี

> 95 % 100 100  คุณมลิสา  √  

-  ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI > 25 < 30 % 30 31.69  คุณอนุชิดา  √  

- ร้อยละบุคลากรในโรงพยาบาลได้รับวัคซีน
ตามความจำเป็นพื้นฐาน 

> 90 % 94.16 100  คุณพิกุล  √  

 

 

 



  
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2563-2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5. การพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการตามกลุ่มวัย    
เป้าประสงค์ 5.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยไดร้ับการดูแลอยา่งเหมาะสมตามบริบทของอำเภอภักดีชุมพล 
 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

รหัส 
KPI 

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ความสอดคล้อง
ของ KPI 

ความ
สำเร็จ 

Strategy Objective  
 

KPI Baseline 63 64 65 Owner สสจ. HA 

5.1 ส่งเสริม 
สนับสนุนใหส้ตรี
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรคและฟื้นฟู
สภาพ                

เพื่อให้สตรี
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการส่งเสรมิ
สุขภาพ ป้องกัน
โรคและฟื้นฟู
สภาพ                

25 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์
คุณภาพ  5  ครั้งตามเกณฑ์   (ไมน่้อยกว่า 
60) 

40.60 75.96 64.08  กลุ่มงาน
บริการดา้น
ปฐมภูมิและ
องค์รวม 

√ 

 

  

5.2 สง่เสริม 
สนับสนุนให้เด็ก
ปฐมวัย (0-5ปี) ได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรคและฟื้นฟู
สภาพ 

เพื่อพัฒนาการ
สุขภาพเด็กปฐมวัย 
(0-5ปี) มี
พัฒนาการสมวัย 

26 ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวยั
(≥ร้อยละ 85) 

 

99.75 95.73 79.98  กลุ่มงาน
บริการดา้น
ปฐมภูมิและ
องค์รวม 

√   

 

 

 

 

 

   



  
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2563-2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5. การพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการตามกลุ่มวัย  (ต่อ)   
เป้าประสงค์ 5.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยไดร้ับการดูแลอยา่งเหมาะสมตามบริบทของอำเภอภักดีชุมพล 
 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ ์

รหสั 
KPI 

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดช
อบหลัก 

ความสอดคล้อง
ของ KPI 

ความส
ำเร็จ 

Strategy Objective  
 

KPI Baseline 63 64 65 Owner สสจ. HA 

5.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้
เด็กวัยเรียน (5-14ปี) ได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรคและฟื้นฟูสภาพ 

เพือ่ให้เด็กวัยเรียน       
(5-14ปี )มีสุขภาพดี
สมวัย 

27 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วนและเริ่ม
อ้วน (ไม่เกินร้อยละ 10)  

10.77 8.18 5.64  กลุ่มงาน
บริการ

ด้านปฐม
ภูมิและ
องค์รวม 

√   

28 ร้อยละของเด็กวัยเรยีน (6-12ปี) ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก   ( ≥20% ) 

 100 73.56  ทันตกรรม √   

5.4 พัฒนาศักยภาพเยาวชน 
(อายุ 15-19 ปี) ให้สามารถ
ดูแลสุขภาพของตนเองและ
ผู้อื่นได ้        

เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม
วัยทำงาน (15-19 ปี) 
ได้รับการตรวจคัด
กรอง เฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงดา้น
สุขภาพ ดูแลช่วยเหลือ
และส่งต่ออย่าง
เหมาะสม 

29 อัตราการเสียชวีิตจากการจมน้ำของเด็กอายุ
น้อยกว่า 15 ปี    

0 0 0  ER √   

30 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่
เกิน 42 ต่อ ปชก หญิงอายุ 15-20 ปี 1,000 
คน)  

 29.83 17.45  กลุ่มงาน
บริการ

ด้านปฐม
ภูมิและ
องค์รวม 

√   

 

 

  



  
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2563-2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5. การพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการตามกลุ่มวัย  (ต่อ)   
เป้าประสงค์ 5.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยไดร้ับการดูแลอยา่งเหมาะสมตามบริบทของอำเภอภักดีชุมพล 
 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ รหัส 
KPI 

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ความสอดคล้อง
ของ KPI 

ความ
สำเร็
จ Strategy Objective  

 
KPI Baseline 63 64 65 Owner สสจ. HA 

5.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนกลุ่มวัยทำงาน 
ได้รับการตรวจคัดกรอง เฝ้า
ระวังพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
สุขภาพ  

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มวัย
ทำงาน  ได้รับการตรวจ
คัดกรอง เฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงดา้น
สุขภาพ  

31 ประชากร 35 ปีข้ึนไปได้รับการคัดกรองและ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  ˃ 80% 

 91.56 94.74  กลุ่มงาน
บริการด้าน
ปฐมภูมิและ
องค์รวม 

√   

5.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแล 
และองค์กร ภาคเีครือข่าย 
มีความรู้และทักษะในการ
ดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

32 ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายไุด้รับการคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจ   

42 92.37 86.89  กลุ่มงาน
บริการด้าน
ปฐมภูมิและ
องค์รวม 

√   

33 มรีะบบการดูแลระยะยาว   (Long Term 
Care)  ด้านสุขภาพ 

4 4 4  กลุ่มงาน
บริการด้าน
ปฐมภูมิและ
องค์รวม 

√   

  


