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ส่วนที่ 4 แผนยุทธ์ศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ (ฉบับย่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบสุขภาพ 
   ตามกลุ่มวัย 
  

1.1 ร้อยละ 90 ของหญิงตั้งครรภไ์ด้รับบริการฝากครรภ์คณุภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์            1.1 ส่งเสริม ให้หญิงตั้งครรภ์ หญงิหลังคลอด 
และทารกแรกเกิด ได้รบัการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ 

1.หัวหน้างานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน 1.2 ร้อยละ 60 ของหญิงตั้งครรภไ์ด้รับการฝากครรภค์รั้งแรกก่อนหรอืเท่ากับ 12 สปัดาห์   

1.3 ร้อยละทารกแรกเกิดน้้าหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ≤ ร้อยละ 7          
1.4 ร้อยละ 50 ของเด็ก 0-6 เดือนแรก กินนมแม่อย่างเดยีว 
1.5 ร้อยละ 85 ของเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัย 1.2 ส่งเสริม ให้เด็กปฐมวัย (0-5ปี)  ได้รับการ

ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟืน้ฟูสภาพ 
1.หัวหน้างานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน 1.6 ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ไดร้ับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ ์

1.7 ร้อยละของเด็กนักเรียนมภีาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 15        1.3 ส่งเสริม ให้เด็กวัยเรียน(5-14ปี) ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟืน้ฟูสภาพ 

1.หัวหน้างานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน 1.8 ร้อยละ 80 ของเด็ก ป.1 ท่ีมีปัญหาทางสายตาและการได้ยิน ไดร้ับการช่วยเหลือ  

1.9 อัตราการตั้งครรภ์ในหญิงอายนุ้อยกว่า 20 ปี (≤50ต่อพันหญิง 15-20 ป)ี 1.4 ส่งเสริมให้วัยรุ่น มีพฤติกรรม 
การป้องกันโรคและภยัสุขภาพท่ีเหมาะสม 

1.หัวหน้างานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน 

1.10 ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านมระยะที่ 1 และ 2 รับเข้า รพ. 1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มวัย
ท้างาน (15-19 ปี) ได้รับการตรวจคัดกรอง 
เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ ดูแล
ช่วยเหลือและส่งต่ออย่างเหมาะสม 

1.หัวหน้างานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน 1.11 ร้อยละ 50 ของประชาชนกลุ่มวัยท้างานกลุม่เสี่ยง DM/HT มีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส และลดเสี่ยง 
1.12 อัตราตายจากอุบัตเิหตุทางถนน ไม่เกิน16 ต่อ ปชก.แสนคน 
1.13 ร้อยละของผู้สูงอายุของผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการด้าเนินกิจวัตร
ประจ้าวันพ้ืนฐาน ไม่เกินร้อยละ 15 

1.6 ส่งเสริมใหผู้้สูงอายุ ผู้พิการ ผูดู้แล และ
องค์กร ภาคีเครือข่าย มีความรู้และทักษะ 
ในการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

1.หน.งานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ  

1.14 ร้อยละ 90 ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด)ไดร้ับบริการครบถ้วน 1.หน.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู

2.พัฒนาการแพทย์เฉพาะทางทุติย
ภูมิระดับสูง 

2.1 ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ห้องคลอดคุณภาพ 2.1 พัฒนาศักยภาพงานบริการสตู-ิ 
นรีเวชกรรม (ห้องคลอด) 
 

1.ประธานและเลขานุการ
PCT.สูต-ินรีเวชกรรม 2.2 ร้อยละการตกเลือดหลังคลอด ไม่เกินร้อยละ 2 

2.3 อัตราการเกิด Birth asphyxia (≤25ต่อ1000 เกิดมีชีพ) 
2.4 ร้อยละการติดเชื้อที่แผลฝเีย็บ  (ร้อยละ 0)  

2.2 พัฒนาศักยภาพงานบริการสตู-ินรีเวช
กรรม (สตู-ินรีเวชกรรม) 

2.5 อัตราการรับกลับเข้า รพ.ผู้ป่วยคลอดที่ท้า C/S ภายใน 28 วัน โดยไมไ่ด้วางแผน 
(≤1ต่อ1000 การคลอด) 
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แผนยุทธ์ศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ (ฉบับย่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

2.พัฒนาการแพทย์เฉพาะทาง 
ทุติยภูมิระดับสูง (ต่อ) 

2.6 ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านมระยะที่ 1 และ 2 รับเข้า รพ. 2.3 พัฒนาศักยภาพงานบริการ 
กลุ่มโรคศัลยกรรม 

1.ประธานและเลขานุการ
PCT. ศัลยกรรม 2.7 ร้อยละการสูญเสียอวัยวะ (Amputation Rate) ในผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับ 

การวินิจฉัย NF ไม่เกินร้อยละ 10 
2.8 ร้อยละการเกิด Rebleeding ภายใน 72 ช่ัวโมงในผู้ป่วย UGIB ไม่เกินร้อยละ 5          
2.9 ร้อยละการเกิดไส้ติ่งแตก ในผูป้่วยท่ีมาด้วยอาการปวดท้อง RLQ ≤ ร้อยละ 20 
2.10 ร้อยละการกลับมารักษาซ้้าที่แผนกผู้ป่วยในด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหติสูง  
ภายใน 28 วัน โดยไมไ่ด้วางแผน ไม่เกินร้อยละ 3 

2.4 พัฒนาศักยภาพงานบริการ 
กลุ่มโรคอายุรกรรม 

1.ประธานและเลขานุการ
PCT. อายุรกรรม 

2.11 ร้อยละ 95 ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจเฉียบพลันได้รับ Thrombolytic Agents  
ใน 30 นาที 
2.12 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานท่ีมรีะดับ HbA1C น้อยกว่า 7% ≥ร้อยละ 40 
2.13 ร้อยละของผู้ป่วย Ischemic Stroke ได้รับยาละลายลิ่มเลือดเพิ่มขึ้น ≥ร้อยละ 70          
2.14 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ไดร้ับบริการกายภาพบ้าบัดมีการฟื้นตัว 
ด้านการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือน ≥ร้อยละ 80 
2.15 ร้อยละการเกดิ Septic shock  ในผู้ป่วยติดเชื้อ ≤ ร้อยละ 2 
2.16 ร้อยละส่งต่อผู้ป่วยกลุม่โรคอายุรกรรม นอกเขตบริการ (ลดลง) 
2.17 ร้อยละอัตรา Fail plate ในผู้ป่วยหลังผ่าตดั ORIF และ Plate  (ร้อยละ ≤2) 2.5 พัฒนาศักยภาพงานบริการ 

กลุ่มโรคออร์โธปดิิกส์ และข้อ 
1.ประธานและเลขานุการ
PCT. ศัลยกรรม 
ออร์โธปิดิกส์ และข้อ 

2.18 ร้อยละการติดเชื้อในข้อเข่าหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าภายใน 1 ปี (≤ ร้อยละ 3) 
2.19 ร้อยละส่งต่อผู้ป่วยกลุม่โรคศลัยกรรมออร์โธปดิิกส์ นอกเขตบรกิาร (ลดลง) 
2.20 ร้อยละการเกดิภาวะ Shock ในผู้ป่วย Viral AGE (ร้อยละ) 2.6 พัฒนาศักยภาพกลุ่มโรคกุมารเวชกรรม 1.ประธานและเลขานุการ

PCT. กุมารเวชกรรม 
 

2.21 ร้อยละการกลับมารักษาซ้้าที่แผนกผู้ป่วยใน ด้วยโรค Asthma ในเด็ก ภายใน 28 วัน  
โดยไม่ได้วางแผน (ร้อยละ 1)          
2.22 ร้อยละส่งต่อผู้ป่วยกลุม่โรคกมุารเวชกรรม นอกเขตบริการ (ลดลง) 
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   แผนยุทธ์ศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ (ฉบับย่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

2.พัฒนาการแพทย์เฉพาะทาง 
ทุติยภูมิระดับสูง (ต่อ) 

2.23 ร้อยละการเกดิภาวะแทรกซอ้นจากการผ่าตัดทอนซลิ 2.7 พัฒนาศักยภาพกลุ่มโรคหู คอ จมูก 1.นพ.นันทกร  ด้ารงรุ่งเรือง 
2. พยาบาลแผนก ENT 2.24  ร้อยละการตดิเช้ือหลังผ่าตดั Thyroidectomy ไม่เกิน≤ร้อยละ 5)          

2.25 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยท่ีได้รบั HA ได้รับการตรวจฟ้ืนฟูทางการไดย้ิน   
2.26 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอประสาทได้รับการรักษาด้วยเลเซอร์  2.8 พัฒนาศักยภาพกลุ่มโรคจักษุวิทยา 1.นพ.เปรมชัย  ธัญญะผลิน 

2. พยาบาลแผนกจักษุวิทยา 2.27 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน   
2.28 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุไดร้บับริการใส่ฟันเทียม 2.9 พัฒนางานบริการทันตกรรมเฉพาะทาง 

  
1.หัวหน้ากลุ่มงาน 
ทันตกรรม 2.29 ร้อยละการเกดิภาวะแทรกซอ้นหลังท้าหัตถการ ภายใน 3 เดือน (≤ร้อยละ 0.5) 

2.30 ร้อยละ 18 ของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ที่ได้มาตรฐาน   

2.10 พัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทย 1.หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบตัิ
ครอบครัวและบริการ 
ปฐมภูม ิ2.31 ร้อยละ 100 โรงพยาบาลมีการจัดบริการแพทย์แผนไทยคู่ขนานแผนกผู้ป่วยนอก 

2.32 ร้อยละความครอบคลมุการให้บริการกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ 
≥ร้อยละ 80 

2.11 พัฒนาศักยภาพการบริการงาน 
เวชกรรมฟื้นฟ ู

1.หัวหน้ากลุ่มงาน 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

2.33 ร้อยละ 90 ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับบริการครบถ้วน 2.12 พัฒนาศักยภาพงานขาเทียม 
2.34 ร้อยละ 100 ความปลอดภยัจากการให้โลหิต 2.13 พัฒนาศักยภาพศูนย์บริการทดสอบ

วินิจฉัยโรคประกอบการ(Central Lab) 
1.หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์   

2.35 ร้อยละ การถ่ายภาพเอกซเรย์ซ้้า ไมเ่กินร้อยละ 2 2.14 พัฒนาศักยภาพศูนย์บริการทดสอบ
วินิจฉัยโรคประกอบการ(รังสีวิทยา) 

1.หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา   

2.36 ร้อยละการเกดิแพ้ยาซ้้า  (ร้อยละ 0) 2.15 พัฒนาศักยภาพด้านเภสัชกรรม 1.หัวหน้ากลุ่มงานเภสัช
กรรมและคุม้ครองผู้บริโภค 2.37 อัตรา Administration error  เท่ากับ 0 ต่อ 1,000 วันนอน 
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    แผนยุทธ์ศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดชัยภูมิ (ฉบับย่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนาการแพทย์เฉพาะทาง 
ทุติยภูมิระดับสูง (ต่อ) 

2.38 ร้อยละ 25 ผู้ป่วย Emergency มีการเรียกใช้บริการ EMS  (≥ ร้อยละ 25)          2.16 พัฒนาศักยภาพงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 
และบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

1.หัวหน้ากลุ่มงานอุบัตเิหตุ
ฉุกเฉิน 2.39 ร้อยละ 100 ของ ER คุณภาพ และผ่านเกณฑม์าตรฐาน     

2.40 อัตราการเกิด VAP ไมเ่กิน 10 ต่อ 1000 วันใส่อุปกรณ ์ 2.17 พัฒนาศักยภาพงานบริการผูป้่วยหนัก 1.หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 
2.41 ร้อยละอัตราการผา่ตัดซ้้า 2.18 พัฒนาศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วย

ผ่าตัดและวสิัญญี   
1.หัวหน้างานห้องผ่าตัด  

2.42 อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังผา่ 48 
ช่ัวโมง (Major Perioperative Complications) (≤ 100 ต่อ10,000) 

1.หัวหน้างานวิสัญญ ี

2.43 ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก (OPD) 2.19 พัฒนาศักยภาพงานบริการผูป้่วยนอก 1.หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 
2.44 อัตราฆา่ตัวตายส้าเร็จต่อประชากรแสนคน ไม่เกิน≤6.5 ต่อประชากร 100,000 คน 2.20 พัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิต 

และจิตเวช 
1.หัวหน้างานสุขภาพจิต 

2.45 ร้อยละส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ ลดลงร้อยละ 50 2.21 พัฒนาระบบรับ และส่งต่อให้ม ี
ประสิทธิภาพ 

1.ประธานศูนยร์บส่งต่อ   

3. พัฒนาภาคีเครือข่าย 
 ในการจัดการสุขภาพ 
 

3.1 ร้อยละ 50 ของเด็กต่้ากว่า 3 ปี ได้รับฟลูออไรด์              3.1 ส่งเสริมการจัดบริการทันตสาธารณสุข 1.หัวหน้ากลุ่มงาน 
ทันตกรรม    3.2 ร้อยละ 30 ประชาชนท่ัวไปไดร้ับบริการแบบผสมผสาน 

3.3 ร้อยละ 80 ของผู้เสพยาเสพตดิที่ผ่านการบา้บัดที่ได้รับการตดิตามไม่กลับไปเสพซ้า้ 3.2 พัฒนาระบบบริการแบบบรูณา 
งานยาเสพตดิ 

1.หัวหน้างานยาเสพติด    

3.4 ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้้าตาลได้ด ี  3.3 ส่งเสริมการจัดบริการ ในการควบคุม 
ป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหติสูง และ 
โรคเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ 

 
3.5 ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไดด้ี  
3.6 ร้อยละป่วยรายใหม่จากโรคเบาหวานและความดันโลหติสูงลดลง 
3.7 ระดับความส้าเร็จในการจดับริการประชาชนตามแผน DHS  
(10 เรื่อง ตาม essential care) 

3.4 ส่งเสริมระบบสุขภาพอ้าเภอ (DHS) 1.หัวหน้างานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน    

3.1.8 ระดบัความส้าเรจ็ของศูนย์อ้านวยการและระบบการตอบโต้ฉกุเฉินทางสาธารณสุข 
หรือภัยพิบัตหิรือสาธารณภัย (PHER)   

3.5 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการระบาด
โรคตดิต่อโรคอุบัติใหม่และอุบตัิซ้้าในคนและ
โรคที่ส้าคัญของพื้นที่หรือสาธารณภัย(PHER) 

1.หัวหน้างานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน    

3.1.9 อัตราผู้ป่วยโรคไขเ้ลือดออก (≤50 ต่อ 100,000 ปชก.) 
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  แผนยุทธ์ศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ (ฉบับย่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

3. พัฒนาภาคีเครือข่าย 
 ในการจัดการสุขภาพ (ต่อ) 

3.10 ร้อยละผูต้ิดเชื้อ HIV รายใหม่ ลดลง 2 ใน 3 3.5 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการระบาด
โรคตดิต่อโรคอุบัติใหม่และอุบตัิซ้้าในคนและ
โรคที่ส้าคัญของพื้นที่หรือสาธารณภัย(PHER 

1.หัวหน้างานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน    3.11 ร้อยละ 95 ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ไดร้ับยาต้านไวรัสตามเกณฑ์   

3.12 ร้อยละ 98 ของข้อร้องเรียนของผู้บริโภคไดร้ับการแกไ้ขภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 3.6 ส่งเสริมการด้าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 1.หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  
3.13 ร้อยละ 100 น้้าท้ิง ระบบบ้าบัดน้้าเสยีของโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   3.7 ส่งเสริมการบรหิารจดัการ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 
1.ประธาน ENV 

3.14 ระดับความสา้เรจ็ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร (ระดับ 4) 
3.15 สัดส่วนผู้ป่วยนอกผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ของ และรพ.สต.เทียบกับ 
โรงพยาบาลแม่ข่าย และมผีลการควบคุมความดันโลหิตสูง/เบาหวาน ดีขึ้น ร้อยละ 50  

3.8 ขับเคลื่อนระบบบริการทุตยิภมูิสู่ชุมชน
และพัฒนาระบบบริการแบบใกลบ้้านใกล้ใจ 

1.งานบริการผู้ป่วยนอก   

3.16 สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอก(OPD) ที่ รพ.สต. /ต่อการใช้บริการ  ที่ รพ. (≥1.3) 
4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
และคุณภาพบริการ 

4.1 ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (ร้อยละ100) 4.1 พัฒนาคุณภาพบริการไดม้าตรฐาน  
และผา่นการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

1.ประธานศูนย์คณุภาพ 
4.2 ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก (ภาพรวม)   
4.3 ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้ป่วยใน (ภาพรวม)   
4.4 สัดส่วนการรายงาน near miss : miss (≥ร้อยละ 50) 4.2 ส่งเสริมการจัดระบบบริหารความเสี่ยง 1.ประธาน/เลขานุการ RM 
4.5 ร้อยละของความเสี่ยง ระดับ E ขึ้นไปไดร้ับการทบทวน (ร้อยละ 100)                              
4.6 อัตราการเกิดแผลกดทับ ระดบั 2-4  เท่ากับ 0 ครั้ง ต่อ 1,000 วันนอน  4.3 ส่งเสริมการจัดระบบการบริหารจัดการ

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
1.ประธาน/เลขานุการ IC 

4.7 อัตราการตดิเช้ือในโรงพยาบาล ไมเ่กิน 3 ครั้ง ต่อ 1,000 วันนอน       
4.8 อัตราค่าดัชนี Case Mix Index (CMI)  มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8   
 

4.4 ส่งเสริมการจัดระบบบริการงาน 
เวชสถิติและข้อมูล 

1.ประธาน/เลขานุการ IM 

4.9 ร้อยละ 99.97 ของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพไดร้ับการลงทะเบียนสิทธ์ิ  
 

4.5 ส่งเสริมการจัดระบบบริการงานประกัน
สุขภาพ 

1.หัวหน้างานประกัน
สุขภาพ 

4.10 ร้อยละ 100 โรงครัวขอ รพ.ได้รับการประเมินตามมาตรฐานการสขุาภิบาลอาหาร  
กรมอนามัย ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก   

4.6 พัฒนางานโภชนศาสตร ์ 1.หัวหน้างานโภชนศาสตร ์

4.11 ระดับความสา้เรจ็ในการพัฒนาระบบงานโสตทัศนศึกษา 4.8 พัฒนาระบบงานโสตทัศนศึกษา 1.หัวหน้างานโสติทัศนูปกรณ์ 
4.12 ร้อยละ 50 ประชาชนมีความสามารถและรอบรู้ในการจัดการความเสีย่งด้านสุขภาพ 4.9 พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขศึกษา

และการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
1.หัวหน้างานสุขศึกษา 

4.13 ร้อยละ 90 ของตัวช้ีวัดตามกลยุทธ์โรงพยาบาลที่บรรลตุามเปา้หมาย ที่ก้าหนด   4.10 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้าน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์อย่างมีคุณภาพ 

1.หัวหน้างานแผนงาน 
และยุทธศาสตร์เครือข่ายฯ 
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แผนยุทธ์ศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดชัยภูมิ (ฉบับย่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์) กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

5. ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล 

5.1 ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคมุปัญหาทางการเงินระดับ 7  
ของหน่วยบริการในพ้ืนท่ี ไม่เกินระดับ 4 

5.1 ส่งเสริมการบรหิารจดัการงานพัสดุ 
และการจัดซื้อจดัจ้าง 
5.2 ส่งเสริมการบรหิารจดัการด้านการเงิน
การคลัง 

1.หัวหน้ากลุ่มงาน 
การจัดการ    

5.2 ระดับความส้าเร็จการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐาน 

5.3 ร้อยละของการลาออกของบุคลากร (Turn Over rate) 5.3 ส่งเสริมการบรหิารและจดัการทรัพยากร
บุคคล 

1.ประธาน HRD 
5.4 ร้อยละความพึงพอใจในการทา้งานของบุคลากร 
5.5 ระดับความส้าเร็จในการดา้เนนิงานธุรการและซักฟอก 5.4 ส่งเสริมการบรหิารและจดัการระบบงาน

ธุรการและซักฟอก 
1.หัวหน้ากลุ่มงานการ
จัดการ    

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านสุขภาพ 

6.1 ร้อนละของ หน่วยบริการในอ้าเภอภูเขยีวมีระบบสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพ 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสุขภาพ 

1.หัวหน้างานเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์   

6.2 ระดับความส้าเร็จในการบริหารจัดการมีวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

6.2 พัฒนาระบบ Hardware ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เพียงพอ พร้อมใช้และมี
ประสิทธิภาพ 

1.หัวหน้างานเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์   

6.3 ร้อยละ 85 ของข้อมูล 43 แฟ้มผ่านเกณฑ์คณุภาพ 6.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับมี
ความรู้ด้านสารสนเทศตามภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ เพ่ือให้ข้อมูลมีคุณภาพ 

1.หัวหน้างานเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์   

 


