
 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์  

ท่ี  อบ. ๐๐๓๒.๐๐๙.๐๓/๔๗๕                 วันที่    ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๔  

เร่ือง  ขออนุมัติเผยแพร่ นโยบายยุทธศาสตร์โรงพยาบาลโขงเจียม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม                                               

      เรื่องเดิม 
   ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ซึ่งมีกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี ได้แก่  ๑. ดัชนีความโปร่งใส  ๒.ดัชนี
ความพร้อมรับผิด ๓.ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔.ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ ๕. ดัชนี
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
  ข้อพิจารณา 
  จึงเห็นควรให้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบายและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลโขงเจียม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานอื่นและสาธารณชนท่ัวไปทราบ  บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโขงเจียม  
  ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้ด าเนินการเผยแพร่ นโยบายและยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลโขงเจียม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานอื่นและสาธารณชนท่ัวไปทราบ ต่อไป 
  
         

 
 

                       (นายตรองทรัพย์  สายกนก) 
                                                                         นักนักวิชาการพัสดุ 
                                                                 หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
                              
 
 
                            อนุญาต/อนุมัต ิ                                    
                     
                  
 
                          (นายสิทธิพงษ์    อุ่นทวง) 
              นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 
                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
โรงพยาบาลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานราชการบริหารในส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลโขงเจียม 
วัน/เดือน/ปี   :  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๔ 
หัวข้อ   เผยแพร่ นโยบายยุทธศาสตร์โรงพยาบาลโขงเจียม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
รายละเอียด  
           ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งมี
กรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี ได้แก่  ๑. ดัชนีความโปร่งใส  ๒.ดัชนีความพร้อมรับผิด ๓.ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ๔.ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ ๕. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
          จึงเห็นควรให้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบายยุทธศาสตร์โรงพยาบาลโขงเจียม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔  ให้หน่วยงานอื่นและสาธารณชนท่ัวไปทราบ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโขงเจียม ต่อไป 
Link ภายนอก  : 
                    www.kchhospital.go.th โรงพยาบาลโขงเจียม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ  : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

(นายตรองทรัพย์  สายกนก) 
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
วันท่ี ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
( นายปรัชญา  พลอยเพชร ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

อนุมัติรับรอง 

 

(นายสิทธิพงษ์  อุ่นทวง) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

http://www.kchhospital.go.th/
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  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสขุ 
   โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี    

ปีงบประมาณ 2564 
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ด้วยโรงพยาบาลโขงเจียมได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลขึ้นเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาธารณสุขโรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี   ปีงบประมาณ 2564     เพื่อให้ครอบคลุมท้ังในส่วน
ของการบริการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน ดูแลรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ รวมท้ังการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ โดยผู้มีส่วนท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์องค์กร SWOT 
Analysis ตลอดจนมีการวิเคราะห์ศักยภาพและผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาของตนเอง พร้อมท้ังบูรณาการ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจท่ีได้บัญญัติไว้ คือ ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน ดูแลรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม
อย่างมีคุณภาพ ให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพอย่างเข้มแข็งและยั่ งยืนและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

วิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลแห่งความสุข  เป็นเลิศด้านส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์ 3 เปูาประสงค์ 11 กลยุทธ์ 57 ตัวช้ีวัดหลัก การพัฒนากลยุทธ์ให้บรรลุผลสําเร็จได้นั้น จะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในทุกระดับในองค์กร การประสานงานระหว่างทีมสหวิชาชีพทุกสาขา 
โดยเฉพาะทีมผู้บริหารในการขับเคล่ือนแผนงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะต้องมีการรับ -ส่งต่อ-เช่ือมโยงตัวช้ีวัด    
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ รวมท้ังติดตาม-ประเมินผล-ทบทวน-พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

สุดท้ายนี้ ในนามของโรงพยาบาลโขงเจียม ขอขอบคุณ และช่ืนชมทุกหน่วยงาน ท่ีได้มาร่วมกันพัฒนา     
แผนกลยุทธ์นี้ เพื่อนําไปสู่การขับเคล่ือนพันธกิจของหน่วยงานให้ไปถึงจุดหมายอย่าง  มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

 
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข  

โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี    
                                                                                                        ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
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  หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

- ประวัติโรงพยาบาลโขงเจียม 2 
- ข้อมูลบุคลากร 4 
- ข้อมูลทางการเงิน 5 
- ข้อมูลการให้บริการ 6 
- การวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) 9 
- การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงการแข่งขันขององค์กร 11 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 
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ข้อมูลทั่วไป 

1. ประวัติอ าเภอโขงเจียม   
ประวัติเมืองโขงเจียม  โดยสังเขปในสมัยรัชกาลท่ี 2   แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์โปรด 

เกล้าฯ ให้ต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2364 ในตอนนั้นเมืองโขงเจียมได้ขึ้นตรงต่อเมืองนครจําปาศักด์ิ   และต่อมารัชกาล
ท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดเกล้าฯ ให้เมืองโขงเจียมมาขึ้นตรงต่อเมืองเขมราฐในปี พ.ศ. 2371  และใน
ปีพ.ศ. 2443-2445  เมืองโขงเจียมก็ได้ถูกลดฐานะลงเป็นอําเภอโขงเจียม ขึ้นตรงกับเมืองเขมราฐ จากนั้นอีกไม่
นานเมืองเขมราฐได้ถูกลดฐานะจากเมืองเขมราฐเป็นอําเภอเขมราฐขึ้นกับเมืองอุบลราชธานี จึงทําให้อําเภอโขง
เจียมข้ึนตรงกับเมืองอุบลราชธานีด้วย 

อําเภอโขงเจียม แยกออกจากอําเภอศรีเมืองใหม่ (เดิมช่ืออําเภอโขงเจียม) จัดต้ังเป็น กิ่งอําเภอ 
บ้านด่านปากมูล ในปี พ.ศ. 2502 โดยมีนายจิตร สุวรรณไลละ เป็นนายอําเภอกิ่ง ต่อมายกฐานะเป็นอําเภอ
บ้านด่าน    มีเขตการปกครองแบ่งได้ 6 ตําบล คือ ตําบลโขงเจียม ตําบลคําเขื่อนแก้ว ตําบลหนองแสงใหญ่ 
ตําบลห้วยไผ่ ตําบลห้วยยาง และตําบลนาโพธิ์กลาง       
         เมื่อวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2514 ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่า คําว่าโขงเจียม เหมาะสมกับ 
ประวัติศาสตร์และชุมชนดังเดิมแถบนี้ จ่ึงเปล่ียนช่ือเป็นอําเภอโขงเจียม     

ในปี  พ.ศ.2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี9ได้มีพระราชกฤษฎีกาต้ังอําเภอ 
สิรินธร  ให้ผนวกเอาตําบลคําเขื่อนแก้ว อยู่ในเขตอําเภอสิรินธรด้วย จึงทําให้อําเภอโขงเจียมเหลือเขตการ
ปกครองจํานวน 5 ตําบล จนถึงปัจจุบัน 
 

2.ที่ต้ังและอาณาเขต    
อําเภอโขงเจียมต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวดั มีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 765 ตาราง 

กิโลเมตร ประชากร 37,953 คน    มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ 
ทิศเหนือ   ติดต่อ อําเภอศรีเมืองใหม่ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อ แขวงสาละวันและแขวงจําปาศักด์ิ (ประเทศลาว) 
ทิศใต้    ติดต่อ อําเภอสิรินธร 
ทิศตะวันตก   ติดต่อ อําเภอพิบูลมังสาหารและอําเภอศรีเมืองใหม่ 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2364
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2371
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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3.ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปเป็นที่ราบ ภูเขาล้อมรอบ สูงสลับกับโนน (เนิน) เต้ียๆ  ค่อนไปทางทิศตะวันออก  

โดยมีแม่น้ําโขงเป็นแนวกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

4.ลักษณะภูมิอากาศ 
 เนื่องจากอําเภอโขงเจียมมีสภาพพื้นท่ีท่ีถูกล้อมรอบโดยภูเขาสูง และปกคลุมด้วยปุาไม้เป็นจํานวนมาก 
ลักษณะภูมิอากาศขึ้นอยู่กับอิทธิพลรมมรสุมท่ีพัดประจําฤดูกาล ซึ่ง 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพา
มวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยต้ังแต่ประมารกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทําให้มีภูมิอากาศหนาวเย็นและแห้งท่ัวไป และลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ท่ีพัดพามวลอากาศขึ้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทําให้มีฝนตกชุกท่ัวไป 
 

5.ฤดูกาล 
ฤดูกาลของ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาตามลักษณะของลมฟูาอากาศของประเทศไทย

สามารถแบ่งออก ได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
-  ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงท่ีมรสุม  

ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยท่ัวไปจะหนาวเย็นและแห้ง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวัน 
และเดือนท่ีมีอากาศหนาวมากท่ีสุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม แต่ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของบริเวณ ความ
กดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย 

-  ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าว 
โดยท่ัวไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี  
      -  ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
เอา ความช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย  ประกอบกับในช่วงดังกล่าวร่องความกดอากาศตํ่าท่ี
พาด  อยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเล่ือนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ 
ประเทศไทย ท้าให้อากาศเริ่มชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป  โดยเฉพาะเดือน 
สิงหาคมเป็นเดือนท่ีมีฝนตกชุกหนาแน่นมากท่ีสุดในรอบปี  แต่อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวท่ีให้มีฝนตกชุก 
แล้วยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนท่ีเคล่ือนตัวเข้าใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย 
 

6. อุณหภูมิ  
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงและมีเทือกเขา

สลับซับซ้อน ทําให้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อน และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น โดย
อุณหภูมิเฉล่ีย ตลอดท้ังปี 27.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 22.1 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 
33.0 องศา เซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าวมากท่ีสุดในรอบปี ซึ่งเคยวัดอุณหภูมิสูงท่ี สุดได้ 
42.6 องศา เซลเซียส เมื่อวันท่ี 15 เมษายน 2459 ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวท่ีสุดในเดือนมกราคมวัด
อุณหภูมิตํ่า ท่ีสุดได้ 6.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2518 (ท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรอุบลราชธานี) 
 

7.การแบ่งเขตการปกครอง         
 7.1การปกครองส่วนภูมิภาค 
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อําเภอโขงเจียมแบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 5 ตําบล 54 หมู่บ้าน ได้แก่ 
7.1.1 โขงเจียม  14 หมู่บ้าน 
7.1.2 ห้วยยาง  11 หมู่บ้าน 
7.1.3 นาโพธิ์กลาง 10 หมู่บ้าน 
7.1.4 หนองแสงใหญ่   9 หมู่บ้าน 
7.1.5 ห้วยไผ่  10 หมู่บ้าน 

7.2 การปกครองส่วนท้องถิ่น          
 ท้องท่ีอําเภอโขงจียมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่  
  7.2.1 เทศบาลตําบลบ้านด่านโขงเจียม   

7.2.2 องค์การบริหารส่วนตําบลโขงเจียม  
7.2.3 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  
7.2.4 องค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์กลาง  
7.2.5 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสงใหญ่  
7.2.6 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไผ่  

8.ประชากรและอาชีพ 
ประชากรในพื้นท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทํานา ทําไร่ ทําประมง และรับจ้างท่ัวไป 
 

9. สถานที่ท่องเที่ยว 
อําเภอโขงเจียมมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง เช่น ผาแต้ม อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม น้ําตก

สร้อยสวรรค์ น้ําตกลงรู เถาวัลย์ยักษ์ รอยพระพุทธบาทบ้านท่าล้ง เข่ือนปากมูล แก่งตะนะ และ แม่น้ําสองสี 
เป็นจุดท่ีแม่น้ํามูล ไหลลงสู่แม่น้ําโขง 

 

10.การคมนาคม 
อําเภอโขงเจียมห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศตะวันออก 75 กิโลเมตร โดยใช้ถนนสถิตนิ

มานกาล (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217) จากวารินชําราบ-สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร เล้ียวซ้ายผ่านส่ี
แยกธนาคารออมสิน ตรงไป ข้ามสะพานข้ามแม่น้ํามูล แล้วเล้ียวขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2222 
ประมาณ 30 กิโลเมตร ถึงอําเภอโขงเจียม นอกจากเส้นทางนี้ แล้วยังมีเส้นทางอื่นท่ีจะเดินทางมาได้ คือ 
เส้นทางอุบลราชธานี-ตระการพืชผล 50 กิโลเมตร เล้ียวขวาท่ีอําเภอตระการพืชผล เข้าทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2134 อีก 60 กิโลเมตรถึงอําเภอโขงเจียม และเส้นทางสุดท้าย คือ อุบลราชธานี -ตาลสุม-โขงเจียม 
ระยะทาง 75 กิโลเมตร แต่สภาพถนนไม่สะดวกต่อการเดินทาง 

 

11.สถานศึกษาในอ าเภอ 
- โรงเรียนบ้านด่าน 
- โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
 

12. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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13.ธนาคารในอ าเภอ 
- ธนาคารกรุงไทย 
- ธนาคารออมสิน 
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

14.  องค์การบริการส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอ 
- เทศบาลตําบลบ้านด่านโขงเจียม 
- องค์การบริหารส่วนตําบลโขงเจียม 

ประวัติโรงพยาบาลโขงเจียม          
  โรงพยาบาลโขงเจียม  ก่อตั้งเมื่อวันท่ี22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2522 โดยมีนายแพทย์ไชยยศ ประสาน
วงค์  เป็นผู้อํานวยการคนแรก ต้ังอยู่ท่ีบริเวณริมฝ่ังแม่น้ํามูล ถนนภู่กาชัย หมู่ท่ี  1  บ้านด่านเก่า  ตําบลโขง
เจียม  อําเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  บนเนื้อท่ี  15  ไร่ทีคุ่ณพ่อเสรี  สมสะอาดและคุณตาพันธ์  สืบ
แก้ว ร่วมบริจาคก่อสร้าง   เนื่องจากท่ีต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ํามูล  ทําให้เกิดน้ําท่วมบริเวณโรงพยาบาลในฤดูฝน  
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ  จึงได้ทําการย้าย โรงพยาบาลมาก่อสร้างใหม่ในท่ีดินราช
พัสดุของตํารวจตระเวนชายแดนขนาด  30 ไร่ บนถนนสายพิบูลมังสาหาร-โขงเจียม   ในปีงบประมาณ2534   
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการก่อสร้างตึกปฏิบัติการ 1 อาคาร ซึ่งเป็นท่ีต้ังโรงพยาบาล
ในปัจจุบัน เปิดดําเนินการเมื่อวันท่ี  29 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10  เตียง   มีแพทย์มา
ประจําการ1 คน คือแพทย์หญิงวรรณา  หาญเชาว์วรกุล เป็นผู้อํานวยการ  พร้อมทีมงานพยาบาลและ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอื่นๆ  การบริหารงานโรงพยาบาลโขงเจียม ในขณะนั้น แบ่งเป็น  4 ฝุายได้แก่ ฝุาย
บริหารงานท่ัวไป,ฝายการพยาบาล,ฝุายส่งเสริมสุขภาพและฝุายสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ปี พ.ศ. 2539  เนื่องจากมีปริมาณผู้รับบริการจํานวนมากขึ้นตามลําดับ  ประกอบกับรัฐบาลต้องการ
ยกระดับโรงพยาบาลชุมชน 10 เตียง เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่ม
ศักยภาพในการให้บริการและดูแลรักษาประชาชน ให้เพิ่มขึ้น      จึงจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาล
โขงเจียม ให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 30  เตียง  และยกระดับเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง เปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันท่ี 21 มกราคม  พ.ศ. 2542 มีการก่อสร้างอาคารอํานวยการปละอาคารผู้ปุวยใน 30 เตียง 
ได้รับจัดสรรแพทย์ประจําการเพิ่มเป็น2คน มีพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีเพิ่มขึ้นจํานวนมาก มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีจําเป็นเพิ่มข้ึน  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ  โรงครัวและพัสดุ อาคารบ้านพัก
พยาบาล อาคารบ้านพักแพทย์และส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ เช่นรถพยาบาล รถยนต์บรรทุก  รวมท้ัง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ     ทําให้โรงพยาบาลโขงเจียมมีการพัฒนาขึ้นตามลําดับ        

โรงพยาบาลโขงเจียม  มีการพัฒนาตามยุคตามสมัยมาอย่างต่อเนื่อง  ต้ังแต่เริ่มก่อตั้ง ตลอดระยะเวลา
ท่ีผ่านมามีท้ังวิกฤติและโอกาสของการพัฒนาควบคู่กันมาโดยตลอด  โดยเฉพาะในช่วงต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็น
ต้นมา ภายใต้การนําของท่านผู้อํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียมคนปัจจุบัน  นายแพทย์สิทธิพงษ์  อุ่นทวง    มี
การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นหลายๆด้าน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับสถานการณ์และบริบทท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

แม้ว่าการพัฒนาของโรงพยาบาลโขงเจียม  จะได้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเป็นลําดับ ดังจะเห็นจาก
ดัชนีช้ีวัดสถานะสุขภาพประชาชนโดยรวมดีขึ้นกว่าสมัยก่อน แต่อย่างไรก็ตามประชาชนยังคงประสบปัญหา
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ด้านสุขภาพที่มีปัญหามาจากเช้ือโรค โรคจากพฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจน จากสภาวะส่ิงแวดล้อม
ท่ีเปล่ียนแปลงและคุกคาม และในยุทธศาสตร์ในการท่ีจะเอาชนะปัญหาสุขภาพเหล่านี้  

ช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาใช้ท้ังยุทธศาสตร์การต้ังรับ ด้วยการเน้นหนักในการรักษาพยาบาล การฟื้นฟู
สมรรถภาพ   และยุทธศาสตร์เชิงรุก นั่นคือการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค   โดยมุ่งเน้นท่ีประชาชน 
ให้ประชาชน   เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา อาศัยการเคล่ือนไหวทางสังคม ด้วยการเสริมสร้างความ
ร่วมมือ ร่วมใจ  ของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนร่วมคิดร่วมทํา มีจิตสํานึกและตระหนักถึงคุณค่าและความ
จําเป็น ในการช่วยเหลือ พึ่งพาดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนของตนเองมิให้เกิดการเจ็บปุวย หลีกเล่ียง
ปัจจัยเส่ียงท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง ตลอดจนสร้างเสริมสภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อ       
ต่อการมีสุขภาวะท่ีดี เพื่อยกระดับสถานะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น 

อย่างไรก็ตาม  การให้บริการดูแลรักษาสุขภาพด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ ก็มิได้ถูกละเลย   
แต่อย่างใด ยังคงให้ความสําคัญโดยมุ่งเน้น ไปท่ีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทุกสาขาและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพและ
เคารพในสิทธิของผู้รับบริการอย่างเคร่งครัด มีการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ท่ีสําคัญและจําเป็น 
พัฒนาระบบการดูแลต่อท่ีบ้าน ระบบการส่งต่อให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการทุกคน 

ยิ่งไปกว่านั้น โรงพยาบาลโขงเจียม ได้ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของโรงพยาบาล ให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสม  ตลอดจนสร้างกลไกท่ีจําเป็นต่อการเปล่ียนแปลงมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล  มีการแสวงหาความร่วมมือกับส่วนราชการอื่น ท้ังภาครัฐและเอกชน  
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพของโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาสุขภาพในพื้นท่ีและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง  

ความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ทําให้โรงพยาบาล โขงเจียม ได้รับการรับรองคุณภาพ                   
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) เมื่อปี 2542 ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ขั้น2   ปี พ.ศ. 2551และผ่านการประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขั้น3 ปีพ.ศ. 2561 

พัฒนาการด้านต่างๆของโรงพยาบาลโขงเจียม แม้จะมีปัญหาและข้อจํากัด  ก็มิได้ทําให้โรงพยาบาล
โขงเจียม หยุดนิ่งหรือชะลอการพัฒนา แต่ในสถานการณ์เหล่านี้กลับเป็นส่ิงท้าทายให้ผู้บริหารและบุคลากรทุก
คนท่ีต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจผลักดันหาวิธีให้เกิดการพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เปูาหมาย
การมีสุขภาวะท่ีดีของประชาชนชาวโขงเจียม    ซึ่งเป็นความสุขและความภาคภูมิใจของบุคลากรโรงพยาบาล
โขงเจียมทุกคน 

 
ข้อมูลบุคลากร 
ตาราง 1 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังหิน 
 
 
 

ประเภท ปีงบประมาณ2561 ปีงบประมาณ2562 ปีงบประมาณ2563 

ข้าราชการ 44 45 55 
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ประเภท ปีงบประมาณ2561 ปีงบประมาณ2562 ปีงบประมาณ2563 

ลูกจ้างประจํา 7  4 7 5 
พนักงานราชการ 6 6 5 
ลูกจ้างช่ัวคราว 42 53 50 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 26 18 15 
รวม 125 129 130 
ที่มา : งานการเจ้าหน้าท่ี โรงพยาบาลโขงเจียม ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 
 
ตารางที่ 2 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโขงเจียม จ าแนกประเภทข้าราชการ ตาม จ.18 

ประเภท 
ตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 

จ านวน (คน) 
ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน (คน) 

แพทย์ 3 3 
ทันตแพทย์ 2 2 
เภสัชกร 4 4 
นักเทคนิคการแพทย์ 1 1 
พยาบาลวิชาชีพ 28 28 
นักจัดการงานท่ัวไป 1 1 
นักวิชาการสาธารณสุข 5 5 
นักกายภาพบําบัด 2 2 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 5 5 
เจ้าพนักงานทันตกรรม 1 1 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี 1 1 
เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 1 
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 2 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 2 
ที่มา : งานการเจ้าหน้าท่ี โรงพยาบาลวังหิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทางการเงิน 
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ตารางที่ 3 สถานะเงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2557 – กันยายน 2560 

รายการ ปีงบประมาณ  
2561 2562 2563 2564 

เงินสด/งานฝากธนาคาร/เงินฝาก
คลัง 

    

ลูกหน้ีเงินยืม     
ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาล/อื่น ๆ สุทธิ     
หน้ีสิน     
วัสดุคงคลงั     
รายได้     
ค่าใช้จ่าย     
ที่มา : งานการเงนิ โรงพยาบาลโขงเจียม  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
 
ตารางที่ 6 ดัชนีทางการเงิน ปี 2557 – 2560 

ที่มา : งานการเงนิ โรงพยาบาลโขงเจียม  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
 
ข้อมูลการให้บริการ 
ตารางที่ 7 การให้บริการของโรงพยาบาลโขงเจียม ปีงบประมาณ 2560-2563 

รายการ/ปี 2560 2561 2562 2563 
ผู้ปุวยนอก (ครั้ง)  67271 70151 67095 59069 
เฉล่ียผู้ปุวยนอกครั้ง/วัน  251.01 261.76 250.35 220.41 
จํานวนผู้ปุวยใน (คน)  2728 2693 4701 4387 
วันนอนผู้ปุวยใน (วัน)  6802 6544 11407 10363 
อัตราการครองเตียงผู้ปุวยใน  62.12 59.76 104.17 97.13 
วันนอนเฉล่ียผู้ปุวยใน  2.49 2.43 2.43 2.42 
ค่า Case Mixed Index : CMI 0.6194 0.6028 0.5174 0.5637 
ที่มา : งานเวชระเบียน  โรงพยาบาลโขงเจียม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
ตารางที่ 8 สาเหตุการปุวยของผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลโขงเจียม 10 อันดับแรก 

ล าดับ โรค ปีงบประมาณ 

ล าดับ
ท่ี 

ดัชนีทางการเงิน ค่า
มาตรฐาน 

2560 2561 2562 2563 

1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  
(Current ratio) 

≥ 1.50     

2 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 
(Quick Ratio) 

≥ 1.00     

3 อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ต่อหนี้สินหมุนเวียน (Cash Ratio) 

≥ 0.70     
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2561 2562 2563 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1 Essential (primary) hypertension       6254 5.02 6208 4.98 6189 5.96 
2 Non-insulin-dependent diabetes 

mellitus type 2 at 
5316 4.27 4669 3.74 4736 4.56 

3 Dyspepsia            4985 4.00 3236 2.59 2295 2.21 
4 Hyperlipidemia, unspecified          1401 1.12 1709 1.37 1829 1.76 
5 Acute nasopharyngitis [common 

cold]      
4685 3.76 2536 2.03 1672 1.61 

6 Unspecified diabetes mellitus at 
without complicat 

1714 1.38 1936 1.55 1266 1.22 

7 Low back pain     546 0.44 663 0.53 1210 1.16 
8 Fever, unspecified      1486 1.19 2812 2.25 1044 1.00 
9 Mental and behavioural disorders 

due to use of oth 
1055 0.85 1442 1.16 863 0.83 

10 Myalgia Lower leg      61 0.05 135 0.11 859 0.83 
ที่มา : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลโขงเจียม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
 

ตารางที ่9 สาเหตุการปุวยของผู้ปุวยใน โรงพยาบาลโขงเจียม 10 อันดับแรก 

ล าดับ โรค 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 212 8 292 6 359 8 
2 Pneumonia, unspecified 121 4 109 2 291 7 
3 Other and unspecified gastroenteritis and 

colitis 
37 1 159 3 187 4 

4 Fever, unspecified 122 5 278 6 179 4 
5 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 

2 at 
20 1 183 4 144 3 

6 Urinary tract infection, site not specified 51 2 107 2 136 3 
7 Acute bronchitis, unspecified 58 2 123 3 108 2 
8 Dyspepsia 39 1 81 2 92 2 
9 Post-traumatic wound infection, not 

elsewhere clas 
39 1 77 2 85 2 

10 Chronic obstructive pulmonary disease 
with acute 

53 2 86 2 79 2 

ที่มา : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลวังหิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
ตารางที่ 10 การให้บริการผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลโขงเจียม  

รายการ ปีงบประมาณ 
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2561 2562 2563 
จ านวน 
(ราย) 

เฉลี่ย/วัน 
จ านวน 
(ราย) 

เฉลี่ย/
วัน 

จ านวน 
(ราย) 

เฉลี่ย/วัน 

ผู้ปุวยนอก 70,151 261.76 67,095 250.36 59,069 220.40 
หมายเหตุ : จํานวนผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลโขงเจียม เฉล่ียต่อวัน = จํานวนผู้ปุวย (ราย) / 365 
ที่มา : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลวังหิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
 

ตารางที่ 11 ผู้ปุวยในจ าหน่ายต่อวัน โรงพยาบาลโขงเจียม  

รายการ 

ปีงบประมาณ 
25961 2562 2563 

จ านวน 
(ราย) 

เฉลี่ย/วัน 
จ านวน 
(ราย) 

เฉลี่ย/
วนั 

จ านวน 
(ราย) 

เฉลี่ย/วัน 

ผู้ปุวยนอก 2728 7.47 2693 7.38 4387 12.02 
 
 
ตารางที่12 

รายการ 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 

จ านวน 
(ราย) 

เฉลี่ย/วัน 
จ านวน 
(ราย) 

เฉลี่ย/วัน 
จ านวน 
(ราย) 

เฉลี่ย/วัน 
จ านวน 
(ราย) 

เฉลี่ย/วัน 

ผู้ปุวยนอก 3,200 9 2470 7 3055 9 3107 9 
หมายเหตุ : จํานวนผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลวังหิน เฉล่ียต่อวัน = จํานวนผู้ปุวย (ราย) / 365 
ที่มา : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลวังหิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงการแข่งขันขององค์กร 
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ข้อมูลทั่วไป 
 
 เปรียบเทียบศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล  
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบข้อมูล CMI ของโรงพยาบาลระดับ F2 ในจังหวัดอุบลราชธาน ี

ล าดับที่ โรงพยาบาล 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563  

จํานวนผู้ปุวย ค่า CMI จํานวนผู้ปุวย ค่า CMI จํานวนผู้ปุวย ค่า CMI 
1 ศรีเมืองใหม่ 5827 0.53 6154 0.53 2460 0.54 
2 โขงเจียม 2676 0.60 4648 0.51 4386 0.54 
3 เข่ืองใน 13544 0.70 10371 0.67 10105 0.67 
4 เขมราฐ 5184 0.59 5279 0.60 2435 0.67 
5 นาจะหลวย 3371 0.56 3517 0.62 3190 0.71 
6 น้ํายืน 6237 0.51 6156 0.50 3193 0.50 
7 บุณฑริก 8122 0.61 6097 0.57 5408 0.58 
8 กุดข้าวปุูน 1014 0.55 3471 0.57 4344 0.61 
9 ม่วงสามสิบ 6173 0.63 6881 0.62 8573 0.65 
10 ตาลสุม 1629 0.64 1983 0.60 918 0.54 
11 พิ์ไทร 3954 0.60 3986 0.61 1210 0.66 
12 สําโรง 4014 0.57 2312 0.54 1740 0.59 
13 ดอนมดแดง 2243 0.65 2663 0.59 2233 0.57 
14 สิรินธร 3790 0.57 3738 0.62 2515 0.58 
15 ทุ่งศรีอุดม 1732 0.54 25989 0.48 2933 0.52 
16 นาตาล 2556 0.65 2551 0.61 3493 0.65 
ที่มา : งานประกนัสุขภาพ โรงพยาบาลโขงเจียม  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

 

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบจัดสรรเงินUC ล่วงหน้ากับผลงานจริงตามค่าน้ าหนักสัมพัทธ ์

ปีงบประมาณ    Adj.RW จัดสรรล่วงหน้า    Adj.RW  ผลงานจริง 
ร้อยละผลงานจริงเทียบการ

จัดสรรล่วงหน้า 
IP01 IP02 IP01 IP02 IP01 IP02 

2561 2020 35     
2562       
2563       

ที่มา : งานประกนัสุขภาพ โรงพยาบาลโขงเจียม  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
 IP01=ผู้ปุวยในเขต(สปสช.) 
 IP02=ผู้ปุวยนอกเขต(สปสช. 
 

การวิเคราะห์องค์การ (SWOT Analysis) 
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 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
  จุดแข็ง (S : Strengths) 
    S1. ผู้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนางานทุกด้าน 
    S2. มีสหวิชาชีพครบทุกวิชาชีพ 
    S3. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี มีประสบการณ์เข้าใจบริบทของพื้นท่ี 
     S4. ภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
          S5. มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 จุดอ่อน (W : Weaknesses) 
   W1. ระบบการประเมินผลติดตามการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน  
   W2. ระบบโครงสร้างอาคารสถานท่ีไม่เอื้อต่อการพัฒนาระบบบริการ 
   W3. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
   W4. การประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรยังไม่ครอบคลุม 
         W5. งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากประชากรนอ้ย 
 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส (O : Opportunities) 
   O1. มีภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันอันตรายจากโรคและภัยพิบัติต่าง ๆ 
อย่างเข้มแข็ง 
   O2. ประชาชนให้ความร่วมมือในการปูองกัน ควบคุมโรค และการสร้างสุขภาพมากขึ้น 
   O3. มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ผ่านมาตรฐานทุกระบบงาน 

            O4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เข้าถึง ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
   O5. มีรายได้เพิ่มเติมจากผู้รับบริการในช่วงเทศกาลวันหยุดเนื่องจากเป็นเมืองท่องเท่ียว 

อุปสรรค (T : Threats) 
   T1. เป็นพื้นท่ีชายแดนและทุรกันดาร  ยากต่อการพัฒนาระบบริการส่งต่อ 
   T2. ประชาชนในเขตรอยต่อไปใช้บริการท่ีโรงพยาบาลอื่นทําให้สูญเสียค่าบริการทาง 
การแพทย์บางส่วนและทําให้ได้รับงบประมาณน้อยลงกว่าท่ีควรจะได้รับในแต่ละปี  
   T3. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่ีเป็นลูกข่ายมาก ยากต่อการควบคุมกํากับติดตาม 
   T4. ประชาชนมีความคาดหวังต่อบริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 
   T5. ประชาชนยังมีค่านิยมและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องทําให้เกิดปัญหาสุขภาพ 
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ส่วนที่ 2  
แผนกลยุทธ์โรงพยาบาลโขงเจียม 

พ.ศ. 2564 
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 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “โรงพยาบาลแห่งความสุข  เป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 
 
 พันธกิจ (Mission) 

1. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ดูแลรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม                  
อย่างมีคุณภาพ 

2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้  

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

1. การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
2. การพัฒนาระบบริการสุขภาพ 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
 เปูาประสงค์ (Goals) 

1. ประชาชนมีสุขภาพดี 
2. เจ้าหน้าท่ีมีความสุข 
3. ระบบสุขภาพและส่ิงแวดล้อมยั่งยืน 

 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 

1. เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคจากภาวะคุกคามด้านสุขภาพ  
2. เพื่อยกระดับการบริการทางการแพทย์และพัฒนาคุณภาพให้ได้รับรองมาตรฐาน HA 
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย 
4. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
5. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
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 ค่านิยม  
 “” 
 กลยุทธ์ (Strategy) 

1. ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 
2. ประชาชนเข้าถึงบริการและมีความพึงพอใจ 
3. การส่งเสริมสุขภาพมีคุณภาพ 
4. ภาคีเครือข่ายเข้มแข็งและมีส่วนร่วม 
5. โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 
6. การปูองกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ 
7. การคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ 
8. การดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ มีประสิทธิภาพ 
9. การส่งต่อมีประสิทธิภาพ 
10. การให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
11. การจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการให้บริการ 
12. องค์กรโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
13. การบริหารการเงินการบัญชีพัสดุมีคุณภาพ 
14. การบริหารแผนและประเมินผลงานมีประสิทธิภาพ 
15. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
16. การจัดการความรู้ในองค์กร 
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ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ แผนงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหน่วยงาน แผนงาน/โครงการ 

1.Promotion   
Prevention & 
Protection 
Excellence 
(ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ)  Happy 
Community 
ชุมชนมีสุขภาวะ 

ประชาชน
สุขภาพดี       

แผนงานท่ี 1 : 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนไทยทุกกลุ่ม
วัย (ด้าน
สุขภาพ)  

พัฒนาสุขภาพ
ทุกกลุ่มวัย 

1)อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน 

1)โครงการรับประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 

2)ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน 2)โครงการจัดบริการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตใน
กลุ่มเด็ก6-15 ปี จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 

3)ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ท้ังหมดตามช่วง
อายุท่ีกําหนดมีพัฒนาการสมวัย 

3)โครงการติดตามเยี่ยมหญิงต้ังครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด 

4)ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 

4)โครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อลดโรคอ้วนลงพุงในองค์กร 

5)ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน(TEDA4I) 

5)โครงการเฝูาระวังปูองกันสตรีจากมะเร็งเต้านม และมะเร็งปาก
มดลูกปี 2564 

6)ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ปุวยโรคสมาธิส้ัน
ในเด็ก 6-15 ปี 

6)โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564 

7)ร้อยละของเด็กอายุ6 - 14 ปีสูงดีสมส่วน 7)โครงการนม 90 วัน 90 กล่อง สําหรับหญิงต้ังครรภ์ ปี 2564เข
ตอบต.โขงเจียม  

8)อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19ปี 8)โครงการนม 90 วัน 90 กล่อง สําหรับหญิงต้ังครรภ์ ปี 2564
เทศบาลตําบลบ้านด่าน 

9)ร้อยละของตําบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์ 

9)โครงการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนสุขภาพดี ปลอดภัย สมวัย 
ปี 2564 
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ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ แผนงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหน่วยงาน แผนงาน/โครงการ 

1.Promotion   
Prevention & 
Protection 
Excellence 
(ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ)  Happy 
Community 
ชุมชนมีสุขภาวะ 

ประชาชน
สุขภาพดี       

แผนงานท่ี 1 : 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนไทยทุกกลุ่ม
วัย (ด้าน
สุขภาพ)  

พัฒนาสุขภาพ
ทุกกลุ่มวัย 

10)ร้อยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 

10)โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัยห่างไกลภาวะซึมเศร้า อบต.โขง
เจียม 

11)ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับการ
ดูแลตาม Care Plan 

11)โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัยห่างไกลภาวะซึมเศร้า  เทศบาล
ตําบลบ้านด่าน 

 12)โครงการส่งเสริมใช้สมุนไพร(สบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ)เทศบาล
ตําบลบ้านด่านโขงเจียม  

 13)โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพร(สบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ)
ตําบลโขงเจียม  

 14)โครงการยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตําบล
บ้านด่านโขงเจียม  

 15)โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต แม่และเด็ก
คุณภาพ อําเภอโขงเจียม ปี 2564 

 16)โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและพัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพอําเภอโขงเจียม ปี 2564 

 17)โครงการปูองกันการจมน้ําในเด็กอายุน้อยกว่า15ปี 
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ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ แผนงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหน่วยงาน แผนงาน/โครงการ 

1.Promotion   
Prevention & 
Protection 
Excellence 
(ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ)  Happy 
Community 
ชุมชนมีสุขภาวะ 

ประชาชน
สุขภาพดี       

แผนงานท่ี 1 : 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนไทยทุกกลุ่ม
วัย (ด้าน
สุขภาพ)  

พัฒนาสุขภาพ
ทุกกลุ่มวัย 

 18)โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ์
และคลินิกวัยรุ่น ปี 2564 

 19)โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและการ ปูองกันการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่นวัยเรียน 

 20)โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 21)โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี 

 22)โครงการโรงเรียนปลอดฟันแท้ผุ 

 23)โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 

 24)โครงการสร้างเสริมทันตสุขภาพในส่วนราชการ 

 25)โครงการโขงเจียมอุ่นใจห่างไกลมะเร็งช่องปาก 

 26)โครงการฟันสวยยิ้มสดใสผู้สูงอายุไม่ใส่ฟันปลอมเถ่ือน  

 27)โครงการ To Be NO.1 

 28)โครงการฟลูออไรด์วาร์นิชในคลินิกเด็กดี(WBC) 
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ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ แผนงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหน่วยงาน แผนงาน/โครงการ 

1.Promotion   
Prevention & 
Protection 
Excellence 
(ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ)  Happy 
Community 
ชุมชนมีสุขภาวะ 

ประชาชน
สุขภาพดี       

แผนงานท่ี 3 : 
การปูองกัน
ควบคุมโรค
และลดปัจจัย
เส่ียงด้าน
สุขภาพ 

การปอูงกัน
ควบคุมโรคมี
ประสิทธิภาพ 

 1)โครงการ “ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีกลุ่มเส่ียงและตรวจวัด
ส่ิงแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี 2563” โรงพยาบาลโขงเจียม 
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  

 2)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท่าทางการทํางานท่ีถูกต้องของ
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลโขงเจียม ประจําปี 2564     

 3)โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียงโรคเรื้อรัง ปี 
2564  อบต.โขงเจียม 

 4)โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียงโรคเรื้อรัง ปี 
2564 บ้านด่าน 

 5)โครงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ คปสอ.โขงเจียม 

 6)โครงการปูองกันควบคุม โรคไข้เลือดออกอําเภอโขงเจียม ปี
2564 

 7)โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพ อําเภอโขงเจียม ปีงบประมาณ 2564 
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ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ แผนงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหน่วยงาน แผนงาน/โครงการ 

1.Promotion   
Prevention & 
Protection 
Excellence 
(ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ)  Happy 
Community 
ชุมชนมีสุขภาวะ 

ประชาชน
สุขภาพดี       

แผนงานท่ี 3 : 
การปูองกัน
ควบคุมโรค
และลดปัจจัย
เส่ียงด้าน
สุขภาพ 

การปูองกัน
ควบคุมโรคมี
ประสิทธิภาพ 

 8)โครงการประเมินความเส่ียงในการทํางานของเกษตรกรจากการ
สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตําบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปี 
2564 อบต.โขงเจียม 

 9)โครงการประเมินความเส่ียงในการทํางานของเกษตรกรจากการ
สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตําบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปี 
2564 เทศบาลตําบลบ้านด่าน 

 10)โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย รถเร่ ผู้
จําหน่ายอาหาร ตลาดสด อําเภอโขงเจียม ปีงบประมาณ 2564 

 11)โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าร้านชํา อําเภอโขงเจียม 
ปีงบประมาณ 2564 

 12)โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ในจนท.คปสอ.โขงเจียม 
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ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ แผนงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหน่วยงาน แผนงาน/โครงการ 

1.Promotion   
Prevention & 
Protection 
Excellence 
(ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ)  Happy 
Community 
ชุมชนมีสุขภาวะ 

ระบบ
ส่ิงแวดล้อม
ยั่งยืน       

แผนงานท่ี 4 : 
การบริหาร
จัดการ
ส่ิงแวดล้อม 

การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ี
ปลอดภัยและ
เอื้อต่อการ
ให้บริการ 

1)ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์GREEN&CLEAN 
Hospital 

2)ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเส่ียงด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

3)รพ.ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

4)เจ้าหน้าท่ีและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล(ตัวชี้วัดHA) 

1)โครงการซ้อมแผนปูองกันอัคคีภัย โรงพยาบาลโขงเจียม 
ประจําปี 2564 

2)โครงการรณรงค์ BiG Cleaning Day และปรับภูมิทัศน์ 
โรงพยาบาลโขงเจียม ปีงบประมาณ 2564 

3)โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจคุณภาพน้ําด่ืม น้ําประปาและน้ํา
เสียของโรงพยาบาลโขงเจียม ประจําปี 2564 
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ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ แผนงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหน่วยงาน แผนงาน/โครงการ 

2.ด้านบริการเป็น
เลิศ (Service 
Excellence) 

ประชาชนมี
สุขภาพดี 

แผนงานท่ี 2 : 
การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
(Service 
Plan)       

การดูแลรักษา
และฟื้นฟูสภาพ
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปูองกัน
ควบคุมโรคมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
การคุ้มครอง
ผู้บริโภคมี
ประสิทธิภาพ 

1)อัตราตายผู้ปุวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบ
รุนแรง ชนิด community-acquired 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)โครงการติดตามเยี่ยมผู้ปุวยระยะกลาง (Intermediate Care)  

2)โครงการติดตามเยี่ยมผู้ปุวยระยะท้ายแบบประคับประคอง 

3)โครงการการพัฒนาระบบการบริการอาหารผู้ปุวยใน
โรงพยาบาลโขงเจียม 

4)โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการและฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการการ
ช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดให้แก่ จนท.คปสอ.โขงเจียม 

5)โครงการรับนิเทศติดตามผลการด าเนินงานวัณโรค 

6)โครงการอบรมฟื้นฟูการท าคลอด การท าหัตถการช่วยคลอด 
และภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม 

7)โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็ก
เครือข่ายอ าเภอโขงเจียม 

8)โครงการศึกษาดูงานการพยาบาลผู้ปุวยที่ได้รับการฟอกไต
ทางหน้าท้อง 

9)โครงการแพทย์เคลื่อนที่สู่รพ.สต. ใกล้บา้น ใกล้ใจ 
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ระดับความสําเร็จการดําเนินงานควบคุมปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

ระดับความสําเร็จการดําเนินงานระบาดวิทยา 

7)อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรคปอด
ตัวชี้วัดย่อย 1) อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณ
โรคปอดรายใหม่ 2) ร้อยละความครอบคลุมการ
รักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ํา  
****** 1. คัดกรอง.....................  2.อัตราการขาด
ยา   3.อัตราตาย                        กําหนดเพิ่ม  
1.ค้นหาผู้ปุวยHIVรายใหม่  2. อัตราการกินยา
ต่อเนื่องของผู้ปุวยHIV  3.อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ผู้ปุวยลดลงร้อยละ20 4.อัตราการใช้ยาprep(50
ราย) 

ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ แผนงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหน่วยงาน แผนงาน/โครงการ 

2.ด้านบริการเป็น
เลิศ (Service 
Excellence) 

ประชาชนมี
สุขภาพดี 

แผนงานท่ี 2 : 
การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 

  10)โครงการพัฒนาบุคลากรมุ่งการขับเคลื่อนภูมิปัญญาแพทย์
แผนไทยสู่เครือข่ายชุมชน 

11)โครงการรับนิเทศติดตามผลการด าเนินงานควบคุม
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(Service 
Plan)       

โรคติดต่อ 

12)โครงการรับนิเทศติดตามผลการด าเนินงานเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์

13)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพวัยรุ่นและ
เยาวชน "เพศศึกษารอบด้าน" 

14)โครงการออกติดตามผลการรักษาและประเมินสุขภาพ
ผู้ปุวยวัณโรค 

15)โครงการพัฒนางานควบคุมและปูองกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

16)โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ ์

17)โครงการ ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 

ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ แผนงาน กลยุทธ์ ตัวชีวั้ดหน่วยงาน แผนงาน/โครงการ 

2.ด้านบริการเป็น
เลิศ (Service 
Excellence) 

ประชาชนมี
สุขภาพดี 

แผนงานท่ี 2 : 
การพัฒนา

ระบบบริการ
สุขภาพ 

  18)โครงการแพทย์แผนไทยใสใจผู้สูงอายุและผู้ปุวยเร้ือรังใน
ชุมชน 

19)โครงการเฝูาระวังและจัดการปัญหาสุขภาพจิตในผู้ปุวยโรค
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(Service 
Plan)       

ไม่ติดต่อเร้ือรังเขตพื้นที่อ าเภอโขงเจียม 

20)โครงการจัดต้ังคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลโขง
เจียม 

21)โครงการร่วมกันดูแลผู้ปุวยผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 

22)โครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อชะลอไตเสื่อมในกลุ่มผู้ปุวย
โรคเรื้อรัง 

23)โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกายแก่ผู้ปุวย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

24)โครงการควบคุม เฝูาระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวย 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

25)โครงการพัฒนาคลินิกNCD คุณภาพ 

26)โครงการพัฒนาคลินิกCKD คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ แผนงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหน่วยงาน แผนงาน/โครงการ 

2.ด้านบริการเป็น
เลิศ (Service 
Excellence) 

ประชาชนมี
สุขภาพดี 

แผนงานท่ี 2 : 
การพัฒนา

ระบบบริการ
สุขภาพ 

  27)โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายใหบ้ริการงานโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง   
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(Service 
Plan)       

28)โครงการพัฒนาคลินิก Ashtma&COPD 

29)โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของกลุ่มผู้ปุวยรับยาต้านไวรัสเอดส์ โรงพยาบาลโขง
เจียม ปีงบประมาณ 2564 

31)โครงการพี่เลี้ยงใจดีดูแลฟรีไม่คิดตังค์ ปีงบประมาณ 2564 

32)โครงการหมู่บ้านปลอดวัณโรคเพื่อลดความเสี่ยงสู่ชุมชน 

33)โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อด าเนนิการค้นหา
ผู้ปุวยวัณโรค 

34)โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ”การใช้ยาปลอดภัยสม
เหตุผลในโรงเรียน” ในเขตพื้นที่อ าเภอโขงเจียม 

35)โครงการปูองกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหลอด
เลือดหัวใจในกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 

 

ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ แผนงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหน่วยงาน แผนงาน/โครงการ 

2.ด้านบริการเป็น
เลิศ (Service 
Excellence) 

ประชาชนมี
สุขภาพดี 

แผนงานท่ี 2 : 
การพัฒนา

ระบบบริการ

  36)โครงการ คลินิกดูแลสุขภาพเท้าในผู้ปุวยเบาหวาน ใน
อ าเภอโขงเจียม    
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สุขภาพ 
(Service 
Plan)       

37)โครงการชะลอไตเสื่อม    

 

 ประชาชนมี
สุขภาพดี 

แผนงานท่ี 3 : 
การพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์
ฉุกเฉินครบ
วงจรและ
ระบบการส่ง
ต่อ 

  โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการและฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงALSให้แก่ จนท.คปสอ.โขงเจียม 

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการและฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐานBLSให้แก่ จนท.คปสอ.โขงเจียม 

โครงการฝึกอบรมขั้นสูงเพื่อช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
(Advanced Trauma Life Support ATLS )ให้แก่ จนท.รพ.
โขงเจียม 
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