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ค าน า 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ.2560-2579  เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานด้านสาธารณสุข  ในการพัฒนาระบบสุขภาพ เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายในระดับชาติ รวมไปถึงการ
ปฏิรูปประเทศการปฏิรูประบบสุขภาพไปสู่ประเทศไทย 4.0 และภายใต้นโยบายนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข “ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ร่างกายแข็งแรง ท าให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง “โดยการร่วมแรงร่วมใจกัน
ท างานที่ส าคัญ  5 ด้าน ดังนี้  1 .พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ  2. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  
ทั้งกาย ใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ  3.ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดแออัด ลดเหลื่อมล้ า  
ลดรอคอย 4.พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข และ 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดกรอบและทิศทางการท างานของกระทรวงสาธารณสุขในอนาคต โดยมีเป้าหมาย 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”อีกทั้งได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(ด้านสาธารณสุข)ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(2560-2579)แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) นโยบายประเทศไทย 4.0 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ประกอบด้วย ความเป็น
เลิศ 4 ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข คือ 1)ส่ งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริ โภคเป็ น เลิ ศ
(Promotion,Prevention&Protection Excellence) 2)บริการเป็นเลิศ (Service Excellence 3)บุคลากรเป็นเลิศ
(People Excellence) และ  4)บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล Governance Excellence ทั้งนี้   ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โดย นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา ได้ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและน าองค์กรสู่การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นองค์กรบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพต้นแบบ สถานบริการได้คุณภาพมาตรฐาน บุคลากรมีสมรรถนะและความสุข ประชาชนมีสุขภาวะ”  
     โรงพยาบาลหนองมะโมง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศ ด้านการจัดการเครือข่าย 
ภายในปี 2567”  โดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้ 1. พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ทุกกลุ่มวัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน 2.พัฒนาระบบบริการและเพิ่ม
ศักยภาพงานบริการเชิงรุก  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพและ4.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และได้มีแผนงานโครงการ 
จ านวน   39  โครงการ  เพื่อขับเคลื่อนงานสาธารณสุขของอ าเภอหนองมะโมงให้บรรลุตัวชี้วัดและประชาชนมี  
สุขภาวะ ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการสร้างสุขภาพ 

    โรงพยาบาลหนองมะโมง  ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากร  รวมถึงภาคีเครือข่ายสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนที่กรุณาให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ  ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ และหวัง    
เป็นอย่างยิ่งถึงการน าแผนยุทธศาสตร์ฯนี้ไปใช้ประโยชน์เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานและการควบคุมก ากับ
ทรัพยากรสาธารณสุข เพ่ือบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ต่อไป 

 
 
 นายมนตรี  หนองคาย 

             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง 
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บทสรุปผู้บริหาร 
     จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาของโรงพยาบาลหนองมะโมง ได้ด าเนินงานหลายเรื่องที่ประสบผลส าเร็จ 
เช่น การพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ (GREEN&CLEAN  HOSPITAL) ระดับดีมาก Plus การพัฒนา
ระบบงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงผ่านเกณฑ์ต าบล LTC  ความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
ร้อยละ 100 การบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาลไม่มีภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 การด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ผ่านมาตรฐาน LA และโรงพยาบาลผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพระดับพัฒนา เป็นต้น 

      อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า ประเด็นส าคัญที่ต้องเร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพยั่งยืน ของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัด
ชัยนาท  เรียงตามล าดับความส าคัญได้แก่ 1) ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้  2) ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมความดันไม่ได้ 3)ผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรังไม่ผ่านเกณฑ์
4) ผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR  ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73 เมตร2/yr  5) เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วนไม่ผ่านเกณฑ์     
6) การให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้กลุ่มเด็กอายุ 6-12 ปี 7) ครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้ า 8) การตรวจคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุ  

     ดังนั้น  ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 นี้  โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จึงได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและเข็มมุ่งการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  จ านวน  4  ยุทธศาสตร์ 39 โครงการ โดยได้
ก าหนดเป้าหมาย  ตัวชี้วัดและมาตรการ/กิจกรรมที่ต้องบรรลุผลส าเร็จภายใน 1 ปี นอกจากนี้ ได้ก าหนดแนวทางการ
ควบคุมก ากับและติดตามประเมินผลที่สะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอน  เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใต้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

บทท่ี 1 

1.1 บริบทพ้ืนที่และขอบเขตความรับผิดชอบ 

1.1.1ประวัติความเป็นมาของอ าเภอหนองมะโมง   
 ชนเผ่าที่เป็นบรรพบุรุษของชาวหนองมะโมง  โดยส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวลาว ที่เรียกตัวเองว่า     
“ ลาวครั่ง ”  ได้อพยพย้ายถิ่นมาจากบ้านเก่าเขากระจิว  จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ามาตั้งถิ่ นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณ 
บ้านกุดจอกในราวปี พ.ศ. 2427 เมื่อมีประชากรมากข้ึน  จึงได้มีการขยายพื้นที่ท ากินและกระจายตั้งบ้านเรือนไปยัง
พ้ืนที่ใกล้เคียง  ชื่อ “หนองมะโมง ” เกิดจากการตั้งชื่อตามสภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านซึ่งได้มาตั้งบ้านเรือนและ
ท ามาหากินบริเวณรอบ ๆ หนองน้ าที่มีต้นมะโมงข้ึนอยู่ จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองมะโมง”  
       อ าเภอหนองมะโมง แยกออกจากอ าเภอวัดสิงห์ ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  พ.ศ.2539 
และได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอตามโครงการอ าเภอ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 8 กันยายน  พ.ศ. 2550 

1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
      ลักษณะพ้ืนที่ของอ าเภอหนองมะโมงส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและเป็นที่ลุ่มทางทิศตะวันออกพ้ืนที่ สภาพดิน

ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายค่อนข้างแห้ง ไม่มีแม่น้ าที่ส าคัญไหลผ่าน มีเพียงล าห้วยขุนแก้วที่รับน้ ามาจากอ าเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี  โดยรวมสภาพยังแห้งแล้ง  ซึ่งปัจจุบันอ าเภอหนองมะโมง ได้น าแนวคิดของปราชญ์พระราชา 
โดยจัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อเติมน้ าลงสู่ชั้นหินอุ้มน้ าและเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง  

1.1.3 ที่ตั้งและอาณาเขต 
       อ า เภอหนองมะโมง ตั้ ง เป็ นกิ่ งอ า เภอ  เมื่ อ วันที่  15   กรกฎาคม  2539  ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท  ตั้งเป็นอ าเภอหนองมะโมง ประกาศ ณ วันที่ 
26 มิถุนายน  2539  บนพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ “ดอนเขารัก” หมู่ที่  1ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง  
ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดชัยนาท ระยะทางห่างจากจังหวัดชัยนาทประมาณ 43 กิโลเมตร ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 236 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 204,850 ไร่ หรือประมาณ  323.22 ตารางกิโลเมตร 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 ได้ยกฐานะเป็นอ าเภออ าเภอหนองมะโมง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  

  ทิศเหนือ ติดอ าเภอหนองฉางและอ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
  ทิศใต้  ติดอ าเภอหันคาและอ าเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท 
  ทิศตะวันออก ติดอ าเภอวัดสิงห์     จังหวัดชัยนาท 
  ทิศตะวันตก ติดอ าเภอบ้านไร่     จังหวัดอุทัยธานี 
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1.1.4 เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
         รูปที่ 1 แผนที่อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            อ าเภอหนองมะโมง  เป็นหนึ่งใน 8 อ าเภอของจังหวัดชัยนาท   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ต าบล  
จ านวน 41  หมู่บ้าน เทศบาล  2 แห่ง  และองค์การบริหารส่วนต าบล 2 แห่ง  

 -ขนาดและพ้ืนที่   
อ าเภอหนองมะโมง พ้ืนที่ประมาณ 204,850 ไร่ หรือประมาณ 327.76 ตารางกิโลเมตร  

      -ลักษณะภูมิประเทศ 
อ าเภอหนองมะโมง มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับดอน ตั้งอยู่นอกเขตชลประทาน 

      -ลักษณะดิน 
   สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินดาน มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว อ้อย มันส าปะหลัง  
และพืชไร่ทั่วไป  
 

         -สภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล  
         อ าเภอหนองมะโมง อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจ าฤดู มี 3 ฤดู   

 1) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม   
 2) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  - พฤษภาคม อากาศร้อนจัด พ้ืนที่แห้งแล้ง     
 3) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม มีฝนตกชุกข้ึนตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 
     อุณหภูมิเฉลี่ย  :  อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส 

-วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีส าคัญ   
  1. งานประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในงานออกพรรษา ณ วัดเขาดิน หมู่ที่ 1 ต าบลหนองมะโมง  
  2. งานลอยกระทง วัดเขาดิน หมู่ที่ 1 บ้านหนองมะโมง  
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3. งาน “ต้อนฮับสังขาร บุญสงกรานต์ปีใหม่ไท” บ้านกุดจอก หมู่ที่ 1 ต าบลกุดจอก   
-การคมนาคม 

              อ าเภอหนองมะโมง  สามารถติดต่อระหว่างจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ดังนี้  
     1) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3213  ถนนสายวัดสิงห–์เขาตะพาบ ระยะทาง 43 กิโลเมตร 
    2) ทางหลวงชนบท  สายหนองมะโมง – บ้านหนองตะขบ ระยะทาง 10 กิโลเมตร 
    3) ทางหลวงชนบท  สายบ้านทุ่งโป่ง – บ้านน้ าพุ   ระยะทาง 18 กิโลเมตร 
    4) ทางหลวงชนบท  สายบ้านวังตะเคียน –  บ้านภิรมย์สุข ระยะทาง  12  กิโลเมตร   
    5) ทางหลวงชนบท  สายบ้านหนองชุมสาย – บ้านภิรมย์สุข ระยะทาง 25 กิโลเมตร 

1.1.5 การปกครอง  
แบ่งการปกครองออกเป็น 2 เทศบาล 2 ต าบล รวมทั้งหมด 41 หมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ 

  1. ต าบลหนองมะโมง   จ านวน  12 หมู่บ้าน 
  2. ต าบลกุดจอก    จ านวน   6  หมู่บ้าน 
  3. ต าบลสะพานหิน   จ านวน  10 หมู่บ้าน 
  4. ต าบลวังตะเคียน   จ านวน  13 หมู่บ้าน 
                    รวม  41  หมู่บ้าน 
         1.1.6 การปกครองละการบริหารราชการ 
                   ตารางท่ี 1 แสดงพื้นที่และแบ่งเขตการปกครองเป็น  4 ต าบล  41  หมู่บ้าน      

ต าบล เทศบาล อบต. หมู่บ้าน 
พื้นที่ 

(ตร.กม) 
วังตะเคียน 
หนองมะโมง 
สะพานหิน 
กุดจอก 

1 
1 
- 
- 

- 
- 
1 
1 

13 
12 
10 
6 

107.00 
85.24 
86.89  
44.00  

รวม 2 2 41 323.22 

 
1.1.7 หน่วยงานต่างๆในพื้นที่   

       (1) ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
     - ที่ท าการปกครองอ าเภอหนองมะโมง   
  - สถานีต ารวจภูธรหนองมะโมง   
  - สถานีต ารวจภูธรวังน้ าขาว   
  - ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอหนองมะโมง  
  - ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองมะโมง 
  - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองมะโมง 
  - โรงพยาบาลหนองมะโมง 
  - ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองมะโมง 
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- ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอหนองมะโมง 

  - ส านักงานที่ดินอ าเภอหนองมะโมง 
  - ส านักงานสัสดีอ าเภอหนองมะโมง 
  - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหนองมะโมง (กศน.) 
            - การไฟฟ้าสาขาหนองมะโมง 
       (2) ธนาคารหรือสถาบันการเงิน     
  - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  - สหกรณ์การเกษตรหนองมะโมง จ ากัด 
  - สหกรณ์เครดิตยูเนียนวังขนาย จ ากัด 
  - สหกรณ์เครดิตยูเนียนกุดจอก 
 
 1.1.8 โครงสร้างประชากร 
 ตารางที่ 2 จ านวนประชากรและหลังคาเรือนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ โรงพยาบาลหนองหนองมะโมง  
                จังหวัดชัยนาท ปี 2564 

หมู่บ้าน 
ประชากร จ านวน 

ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองมะโมง 461 477 938 306 

หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโป่ง 141 160 301 96 

หมู่ที่ 12 บ้านประชารัฐ 157 146 303 73 

รวม 759 783 1,542 475 

 ที่มา  :  ข้อมูลจากการส ารวจ  ( โปรแกรม HOSxP ณ วันที่ 1  ตุลาคม 2564) 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ปี 2564 

กลุ่มอายุ 
ประชากร 

รวม ร้อยละ ชาย หญิง 
รวม ร้อยละ รวม ร้อยละ 

< 1 ปี 
 

87 0.45 79 0.41 166 3.98 

1-4 ปี 365 1.87 347 1.78 712 5.01 

5 – 9 ปี 523 2.68 567 2.91 1,090 5.01 

10 – 14 ปี 594 3.05 565 2.90 1,159 5.45 

15 – 19 ปี 614 3.15 579 2.97 1,193 5.31 

20-24 ปี 562 2.88 591 3.03 1,153 6.10 

25-29 ปี 723 3.71 649 3.33 1,372 6.73 

30-34 ปี 597 3.06 597 3.06 1,194 6.16 

35-39 ปี 667 3.42 628 3.22 1,295 6.73 

40-44 ปี 749 3.84 719 3.69 1,468 7.30 

45-49 ปี 834 4.28 745 3.82 1,579 7.59 

50-54 ปี 770 3.95 868 4.45 1,638 8.18 

55-59 ปี 726 3.72 772 3.96 1,498 8.36 

60-64 ปี 522 2.68 641 3.29 1,163 6.85 

65-69 ปี 441 2.26 528 2.71 969 5.73 

70-74 ป ี 323 1.66 396 2.03 719 4.04 

75-79 ป ี 237 1.22 292 1.50 529 2.78 

80-84 ป ี 143 0.73 201 1.03 344 2.10 

85 ปี ขึ้นไป 100 0.51 155 0.80 255 1.60 

รวม 9,577 49.12 9,919 50.88 

 

 

19,496 100.00 

 
          ที่มา  :  ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร 1 กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 



 

-6- 

แผนภูมิที่ 1 ปิรามิดประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ปี 2564 

 

 พบว่าโครงสร้างอายุประชากรอ าเภอหนองมะโมง ปี 2564 มีสัดส่วน เพศชาย 49.12 เพศหญิง 
ร้อยละ 50.88  โดยเพศหญิงมีสัดส่วนสูงกว่าเพศชาย กลุ่มเด็กอายุ 0 -4 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.50 เด็กวัยเรียน 
(อายุ 5-14 ปี) ร้อยละ 10.46  วัยรุ่น (อายุ 15-19ปี)  ร้อยละ 5.31 วัยท างาน (อายุ 20-59ปี)  ร้อยละ 
57.15 วัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)  คิดเป็นร้อยละ 23.10 ซึ่งอ าเภอหนองมะโมงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ 

แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละสิทธิการรักษา จ าแนกรายสถานบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหนองมะโมง 
                ปี 2564 ข้อมูลจากการส ารวจ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UC
74.60%

ปกส
12.25%

เบิกได้
3.60%

อปท… UC ที่อื่น
9.08%

สิทธิ์ว่าง
0.04%
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จ านวนประชากรทั้งหมด 19,496 คน ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขต จ านวน 14,544 

คน คิดเป็นร้อยละ 74.60 ผู้มีสิทธิประกันสังคม จ านวน 2,388 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 ผู้มีสิทธิข้าราชการ
เบิกได้ จ านวน  702 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60  ผู้มีสิทธิข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 85  คน คิดเป็นร้อยละ 0.44  
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่อื่น จ านวน 1,770 คน เป็นร้อยละ 9.08 และมีผู้ที่มีสิทธิว่าง จ านวน 7 คน   
คิดเป็นร้อยละ 0.01 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี ้แสดงผลการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิอ าเภอหนองมะโมง ข้อมูลนี ้เพื ่อ
น าไปใช้ในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานการณ์การลงทะเบียนของหน่วยบริการอ าเภอ 
หนองมะโมง  
 
1.2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรสาธารณสุข 

1.2.1 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 
โรงพยาบาลหนองมะโมง (F3)   ขนาด  10 เตียง 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  7 แห่ง 
  -ต าบลหนองมะโมง    จ านวน  2 แห่ง 
  -ต าบลวังตะเคียน    จ านวน  2 แห่ง 
  -ต าบลสะพานหิน    จ านวน  2 แห่ง 
  -ต าบลกุดจอก     จ านวน  2 แห่ง 
 

1.2.2 สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 
ตารางท่ี 4 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชนจ าแนกรายต าบล อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท  
ปี ๒๕64 

ต าบล 
โรงพยาบาล 

เอกชน คลินิก 
เวชกรรม 

คลินิก 
เฉพาะทาง
เวชกรรม 

คลินิก          
ทันต 
กรรม
ทั่วไป 

คลินิกการ
พยาบาล
และการ
ผดุงครรภ์ 

สห
คลินิก 

คลินิก 
เทคนิค 

การแพทย์ 
ร้านยา รวม 

แห่ง เตียง 
หนองมะโมง 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
วังตะเคียน 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 
สะพานหิน 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
กุดจอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 5 0 0 2 5 

ที่มา :   ข้อมูลจากการส ารวจ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
สถานบริการสาธารณสุขเอกชน ในอ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท มีคลินิกการพยาบาลและ 

การผดุงครรภ์ จ านวน 5 แห่ง ร้านยา จ านวน 2 แห่ง ไม่มีคลินิกแพทย์ คลินิกทันตกรรม  
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1.2.3 บุคลากรสาธารณสุขและกรอบอัตราก าลัง 

 ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนและสัดส่วนบุคลากรโรงพยาบาลต่อจ านวนประชากรในพ้ืนที่  
อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท ปี 2564 

ประเภท จ านวน สัดส่วน 
1.แพทย์ 4 1 : 4,874 
2.ทันตแพทย์ 3 1 : 6,498 
3.เภสัชกร 2 1 : 9,748 
4.พยาบาลวิชาชีพ 25 1 : 779 
5.นักเทคนิคการแพทย์ 2 1 : 9,748 
6.นักวิชาการสาธารณสุข 4 1 : 4,874 
7.จพ.เภสัชกรรม 2 - 
8.จพ.ทันตาภิบาล 2 - 
9.ข้าราชการ สายงานอื่นๆ 9 - 
10. ลูกจ้าง ชั่วคราว/พกส./พนักงานราชการ 29 - 
11.ลูกจ้างรายวัน 23 - 

รวม 105 - 
 

1.2.4 อาสาสมัครสาธารณสุขและกรอบอัตราก าลัง 
 ตารางท่ี 6  แสดงจ านวนและสัดส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลหนองมะโมง 
ต่อจ านวนหลังคาเรือนในพ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดชัยนาท ปี 2564 

หมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน จ านวน อสม.  สัดส่วนต่อหลังคาเรือน 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองมะโมง 306 15  20.40 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโป่ง 96 10  9.60 
หมู่ที่ 12 บ้านประชารัฐ 73 7  10.43 

รวม 476 32  14.88 

       ที่มา :   ทะเบียน อสม. โรงพยาบาลหนองมะโมง  ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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1.2.5 ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ  
 ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพโรงพยาบาลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง   
                        จังหวัดชยันาท ปี 2564 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย 
จ านวน
สมาชิก  

ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 

1 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลหนองมะโมง 190 นายประมาณ  เพชรวงษ์ดี 0818869128 
2 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข 32 คน นายพิภพ ทองบุญ 0862034683 
3 โรงเรียนวัดเขาดิน 1 คน นายเกียรติศักดิ์ ค าชมพู 0882802027 
4 วัดเขาดิน 1 คน นายสวาส  จันทร์ศรี 0621797142 
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองมะโมง 4 คน นายเชิดวุฒิ  แจ่มรัศม ี 056466992 
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดจอก 5 คน นางอรวรรณ รติพพงศ์ธร 056466035 
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังตะเคียน 4 คน นายอนุวัฒ  จุ้ยแก้ว 056950079 
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวังตะเคียน 5 คน นางราตรี  สุพรมมา 056401202 
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะพานหิน 6 คน นางมยุรี  สิงห์เปีย 056413665 

10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองตะขบ 5 คน นายเฉลิม  ทองบุญ 056413667 
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านน้ าพุ 6 คน นางอารีรัตน์  แสงทอง 056010109 
12 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองมะโมง 5 คน นายศักรินทร์  บุษบงศ์ 056466991 
13 เทศบาลต าบลหนองมะโมง 1 แห่ง นายพัฒนา  สิงโต 0910306092 
14 ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ 1 แห่ง นางพรทิพย์  อินทร์งาม 0875259063 
15 ผู้ใหญ่บ้าน ม.1.บ้านหนองมะโมง 10 คน นายอ านาจ เสลารัตน์ 0918438885 
16 ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านทุ่งโปร่ง 10 คน นายอ านาจ ประดา 0884265746 
17 ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านประชารัฐ 10 คน นายสุเทพ  นิลฉ่ า 827746334 
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1.3 สถานะสุขภาพ 

     สถิติชีพ (อัตราการเกิด/ตาย) 
ตารางท่ี 8 จ านวนและอัตราการเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย มารดาตาย และอัตราเพ่ิม ตามธรรมชาติ   

อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท ปี 2560- 2564 

ประเภท เป้าหมาย
แผนฯ 
10 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

เกิดมีชีพ - 119 6.31 121 5.9 129 6.97 90 5.38   128 6.56 

ตาย - 55 2.91 69 3.3 61 3.3 70 4.18 129 6.61 

ทารก
ตาย 

อัตราไม่
เกิน  15/
พัน 

- - - - 2 15.5 - - - - 

มารดา
ตาย 

อัตราไม่
เกิน 18/
แสน 

- - - - - - - - - - 

อัตรา
เพิ่มตาม
ธรรม 
ชาติ 

ร้อยละ 
1.0 

64 3.39 52 2.6 68 3.67 20 1.20 -1 -0.05 

 

ที่มา :  รายงานการตายตามแบบ 1202 รง. 517/2(แจงนับจากมรณะบัตร และรายงานการเกิด) 
 

แผนภูมิที่ 3 อัตราการเกิดมีชีพ การตาย และอัตราเพ่ิม ตามธรรมชาติ  อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท  
                ปี 2560- 2564 
 

 
 

 
 

 ที่มา   โปรแกรม HOSxP ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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อัตราเกิดมีชีพอ าเภอหนองมะโมง ใน 2560-2564 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น มีอัตราเกิดมีชีพ 6.31 , 5.9 , 
6.97 , 5.38,6.56 ต่อประชากรพันคน  

อัตราตาย  ปี 2560-2562 เท่ากับ 2.91 , 3.3 , 3.3 ต่อประชากรพันคน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปี 2563-
2564 เท่ากับ 4.18 , 6.61 ต่อประชากรพันคน  

อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ  ปี 2560-2564 มีแนวโน้มลดลง เท่ากับ ร้อยละ 3.39 , 2.6 , 3.67 , 1.2 ,  
-0.05  ตามล าดับ 
 
7.ข้อมูลการเจ็บป่วย 
ตารางท่ี 9 แสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรกของโรงพยาบาลหนองมะโมง  
              จังหวัดชัยนาท ปี 2564 

ที ่ โรค 
ปี 2564 

จ านวน (ครั้ง) 

1 โรคความดันโลหิตสูง 4,130 

2 โรคเบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพ่ึงอินสุลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2,489 

3 โรคกระเพาะอาหาร (Dyspepsia) 994 

4 โรคความผิดปกติของระบบทรงตัว 620 

5 โรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 3 หลัง 575 

6 โรคเยื่อจมูกและล าคออักเสบ (Common cold)โรคปริทันต์อักเสบ 531 

7 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 409 

8 โรคข้อเข่าเสื่อม 343 

9 โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 302 

10 โรคปริทันต์ 271 

ที่มา  โปรแกรม  HOSxP   ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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ตารางที่ 10 จ านวนผู้ป่วยนอกจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค  10 อันดับแรก ของโรงพยาบาลหนองมะโมง  
จังหวัดชัยนาท  ปี 2560-2564 

กลุ่ม
โรค 

สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 

1 โรคระบบไหลเวียนเลือด 11,507 12,464 12,345 11,795 10,691 

2 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม 11,555 11,644 11,991 11,488 10,905 

3 โรคระบบย่อยอาหาร  รวมโรคในช่องปาก 6,029 8,079 8,600 6,406 5,317 

4 โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 8,430 10,711 10,331 7,992 6,223 

5 โรคระบบหายใจ 4,794 7,461 6,696 5,233 3,235 

6 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 3,260 4,499 4,777 4,342 3,523 

7 อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบ 3,327 5,876 4,095 2,929 2,348 

8 โรคระบบประสาท 1,709 1,752 1,839 1,527 1,182 

9 โรคติดเชื้อและปรสิต 1,026 1,811 2,179 1,791 1,688 

10 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้  ผวิหนัง 1,542 2,595 2,375 1,698 1,325 

    ที่มา  โปรแกรม  HOSxP  ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 
ตารางที่ 11 จ านวนผู้ป่วยใน  10 อันดับแรก โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ปี 2564 
กลุ่มโรค สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) ปี 2564 

1 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 155 
2 Pneumonia, organism unspecified 106 

3 Acute bronchitis 63 

4 Other chronic obstructive pulmonary disease 59 
5 Dyspepsia 55 

6 Other diseases of digestive system 42 

7 Intracranial injury 37 

8 Dengue fever [classical dengue] 37 

9 Acute tonsillitis 34 

10 Acute pharyngitis 31 

ที่มา  โปรแกรม  HOSxP  ข้อมูล ณ วันที่  10 ตุลาคม 2564 
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อัตราและสาเหตุการตายท่ีส าคัญ (10 อันดับ) 
ตารางท่ี 12 อัตราและสาเหตุการตายที่ส าคัญ (10 อันดับ ) อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ปี 2559 – 2564 

ที่มา  :  รายงานการตายตามแบบ 1202 รง. 517/2 (แจงนับจากมรณบัตร)  
   ข้อมูล ณ วันที่ ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2564 
 
อัตราตายของของประชาชน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท อัตราตาย 10 อันดับแรก ปี 2558-2562  

พบว่า มะเร็งทุกชนิด มีอัตราตายสูงเป็นอันดับแรกและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยมีอัตราตาย 41.01, 38.59, 
47.78,63.65,90.44  ต่อประชากรแสนคนรองลงมา ได้แก่ โรค หัวใจ ปี 2559- 2562 มีอัตราตาย 11.02, 
5.30, 14.68, 42.56 ในป ี2562 มี 2 โรคที่มีมีอัตราตายรองอันดับ 3 มีอัตราตายเท่ากัน คือ ปอดอักเสบติดเชื้อ
,ตับแข็ง อัตราตาย เท่ากับ 15.96 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุ 
การตาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน อัตรา/แสน จ านวน อัตรา/แสน จ านวน อัตรา/แสน จ านวน อัตรา/แสน จ านวน อัตรา/แสน 

มะเร็งทุกชนิด 9 47.78 13 63.65 17 90.44 12 70.00 22 112.84 

ตายตาม
ธรรมชาต ิ

32 169.88 22 107.72 43 228.76 

 

33 71.70 58 297.49 

ตดิเช้ือในกระแส
เลือด 

0 0 2 9.79 2 10.64 4 41.83 2 10.25 

ปอดอักเสบ   
ติดเชื้อ 

0 0 1 4.89 3 15.96 4 23.90 9 46.16 

หัวใจทุกประเภท 1 5.30 3 14.68 8 42.56 5 29.88 11 56.42 

อุบัติเหต ุ 2 10.61 2 9.79 1 5.32 2 11.95 7 35.09 

จมน้ า 2 10.61 2 9.79 1 5.32 0 0 1 5.12 

ไตวาย 0 0 1 4.89 0 0 3 17.93 2 10.25 

เบาหวาน 2 10.61 0 0 0 0 0 0 0 0 

ตับแข็ง 3 15.92 0 0 3 15.96 1 5.98 3 15.38 
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9.กลุ่มโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) 
ตารางที่ 13 กลุ่มโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ปี 2558 – 2562 

 
โรคที่เฝ้าระวังทาง 

ระบาดวิทยา 

ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
อัตรา/แสน อัตรา/แสน อัตรา/แสน อัตรา/แสน อัตรา/แสน 

Diarrhoea 1,150.84 1022.97 955.38 807.39 477.02 
Pneumonia 158.56 71.61 111.8 66.06 25.65 
H.conjunctivitis 61.38 35.80 40.65 5.08 0.00 
Hand,foot and mouth 
disease 

30.69 40.92 167. 
 

45.73 
3 

102.59 
Food Poisoning 97.18 199.48 116.88 157.52 25.65 
Pulmonary T.B. 53.08 71.61 86.50 15.24 82.07 
Chickenpox 56.26 5.11 5.08 45.73 41.03 
Influenza 56.26 51.15 30.49 137.19 0.00 
Herpes zoster 15.34 0.00 0.00 142.28 0.00 
D.H.F,Total 5.11 20.46 121.96 45.73 15.36 
Melioidosis 0 10.22 0.00 5.08 0.00 
 
ที่มา   :  รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

อัตราป่วย 10 อันดับแรกโรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของประชาชน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
ปี 2558-2562 พบว่า อุจจาระร่วงมีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับแรกของโรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดยมีอัตราป่วย 
1666.92, 2,566.32, 856.10, 1598.86, 1022.97, 955.38 ต่อประชากรแสนคนรองลงมา ได้แก่ Food 
Poisoning 56.39, 162.94, 97.18, 199.48, 116.88 และ โรค Pneumonia 41.51, 102.52, 152.76, 
158.56, 71.61, 111.8 ตามล าดับ  
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1.4  ทุนศักยภาพที่ส าคัญขององค์กรและพื้นที่ 
ในทุนในชุมชนของอ าเภอหนองมะโมง ประกอบด้วย เงิน คน ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ได้แก่  

- ทุนเงิน จากการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน ได้น าผลก าไรจาการด าเนินงาน ในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ่ี เต้นท์ ช้อน ชาม แก้วน้ า ฯ ใช้ปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้านเพ่ือใช้ในการประชุมและ
ท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน และอีกส่วนมีการน าไปสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

- ทุนคน/ทุนภูมิปัญญา ในชุมชน หมู่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอหนองมะโมง ส่วนใหญ่จะมีทุกหมู่บ้าน เช่น อสม. 
หมอน้อย อปพร. พิธีกร มัคทายก ปราชญ์ต่างๆ ในหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน ฯลฯ ซึ่งแต่ละคนจะมีความเชี่ยวชาญใน 
บทบาทหน้าที่ของตน และเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ ดูแลคน และให้ความรู้คนในชุมชน  

- ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่อ าเภอหนองมะโมง มีป่าชุมชน ในทุกต าบล ประชาชนจะอาศัยป่า
ชุมชนในการหาของป่า เช่น เห็ดโคน ผักหวาน บุก ผักซกึ ในช่วงฤดูฝนชาวบ้านก็จะออกไปจับ อ่ึง กบ ฯ  

- พ้ืนที่ในเขตอ าเภอหนองมะโมงเป็นพ้ืนที่ดินปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การท าไร่ อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง  
การมีและใช้ประโยชน์ชุดข้อมูลชุมชน ซึ่งจะได้น ามาพิจารณาเพ่ือให้รู้ถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมในการ
ใช้ทุนต่างๆ ที่มีในชุมชน เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ดังนี้ประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับ การรู้ต้นทุน ศักยภาพและเป้าหมายใน
เชิงหลักคิดของทุนที่มีในชุมชน ในการพิจารณาประเด็นนี้จะได้พิจารณาเกี่ยวกับ ทุนคน ทุนเงิน ทุนวัสดุอุปกรณ์ 
และทุนความรู้ความสามารถในการจัดการ คละกันไป ในพ้ืนที่มีทุนคนที่เป็นแกนน าอยู่หลายท่าน ในหลายด้าน 
โดยในด้านสาธารณสุขแกนน าส่วนใหญ่จะเป็น  เจ้าหน้าที่ รพ .สต ทั้งสองแห่ง อสม . หมอน้อย รวมทั้ง 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลวังตะเคียน มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของในกิจกรรม
สาธารณสุขในระดับชุมชนหมู่บ้านเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในระดับหมู่บ้านกิจกรรมด้านสาธารณสุขสามารถ
ด าเนินการไปได้ด้วยดี เนื่องจากแกนน าเป็นผู้ด าเนินการเอง แต่ในระดับต าบลยังมีปัญหาเกี่ยวกับแกนน า
ประสานงาน ที่ยังไม่สามารถดึงศักยภาพของบุคคลเหล่านี้ออกมาได้ อย่างไรก็ตาม แกนน าหลายท่านมีปัญหา
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสาธารณะ เนื่องจากหลายท่านที่รับหน้าที่ทางสังคมหลายอย่าง จนไม่มีเวลา
ว่างหรือเวลาส่วนตัว เป็นต้น ด้านทุนเกี่ยวกับเงิน ปัจจุบันมีหน่วยงานทั้ง รพ.สต. และ เทศบาลให้ทุนสนับสนุน
การด าเนินงานในด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลวังตะเคียน และยังมี
การขอรับทุนที่มาจากกองทุนเพ่ือการกู้ยืมต่างๆ ในหมู่บ้านอีกด้วย แต่ยังไม่ได้รับการร่วมมือมากนักเนื่องจากบาง
กลุ่มยังไม่เข้าใจถึงบทบาทของกองทุนและข้อมูลการใช้จ่ายเงินของกองทุน ด้านทุนสถานที่ วัสดุอุปกรณ์นับได้ว่า 
มีพอเพียงส าหรับประกอบกิจกรรม เช่น ศาลากลางบ้าน ส านักงานเทศบาลและวัดสามารถใช้เป็นที่พบปะและจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณสุขได้ ข้อด้อยประการหนึ่ง คือ ไม่มีผู้น าภาคประชาชนระดับต าบลที่สามารถประสาน
ทุกฝ่ายให้ท างานสาธารณะได้อย่างสอดคล้องกัน  ผลักดันกิจกรรมสาธารณะให้คนส่วนใหญ่ยอมรับและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงต้องมีการพัฒนาต่อยอดผู้น าด้านสุขภาพเพ่ือประโยชน์ต่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน
ในเทศบาลต าบลวังตะเคียนทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่และเด็ก กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประกอบ
อาชีพเสี่ยง จะได้มีความรู้และดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัวได้  
1.4.1 ทุนด้านสุขภาพ 
 -กลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านหนองมะโมง บ้านประชารัฐ 
 -ชมรมออกก าลังกาย อสม.บ้านหนองมะโมง 
 -สวนสมุนไพรบ้านประชารัฐ 
 -ชมรมผู้สูงอายุแสนสุขบ้านหนองมะโมง 
 -ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค 
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1.4.2 ด้านสังคม 
 -เทศบาลต าบลหนองมะโมง 
 -สภาเด็กต าบลหนองมะโมง 
 -วัดเขาดิน 
 -โรงเรียนเขาดิน (วันครู 2505) 
 -โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 
 -ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองมะโมง 
 -ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลหนองมะโมง 
 -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่ 
1.4.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ศูนย์พัฒนาที่ดิน (เกษตรน้ าฝน) 
 - โรงงานผลิตเอธานอล 
 - ธนาคารน้ าใต้ดินเทศบาลหนองมะโมง 
 - ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ (สระ 400 ไร่) 
1.4.4 ด้านเศรษฐกิจ 
 -ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหนองมะโมง 
 -กลุ่มไม้กวาด 
 -กลุ่มจักสานไม้  
 -กลุ่มปลูกแคนตาลูบ 
 -เจดีย์วัดเขาดิน 
1.4.5 ด้านนโยบายและกฎหมาย  
 -กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับพ้ืนที่ 
 -เทศบาลต าบลหนองมะโมง 
 -คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ/ต าบล 
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วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลหนองมะโมง 
“เป็นโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศ ด้านการจัดการเครือข่าย ภายในปี 2567 ” 

 
พันธกิจ (Mission) 

1.การพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  
2.การบริหารทรัพยากรตามหลักธรรมาภิบาล 
3.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพในการจัดการสุขภาพ 
 

ค่านิยมร่วม  (Core Value)  
มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ ห่วงใยสุขภาพ 
 

อัตลักษณ์ 
รับผิดชอบ ชื่อสัตย์ มีวินัย 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
  “ประชาชนมีสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  4 ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัยฯ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการและเพ่ิมศักยภาพงานบริการเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน 
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บทท่ี 2 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา แนวโน้มและข้อสรุปสถานการณ์ปัญหา 
1.ผลการด าเนินงานที่ผ่านมายังพบการด าเนินงานหลายประเด็นที่มีแนวโน้มสูงข้ึนและจ าเป็นที่ต้องพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข โดยการวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการก าหนดมาตรการ/กิจกรรมหลัก 
ของการด าเนินงานใน ปี 2565 ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดหลัก ผลลัพธ์ Position Gap Analysis มาตรการ/กิจกรรมหลัก 
1.เด็ก 0-5 ป ี
สูงดีสมส่วน  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
64 

51.38 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1.เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน 
2.ด้านพันธุศาสตร์ 

1.ส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของผู้ปกครองด้าน
โภชนาการ 
2.พัฒนาระบบโภชนาการ 
พฤติกรรมการบริโภค การ
เล่นเปลี่ยนโรค การให้ยา
เสริมธาตุเหล็กและการ
เคลือบท าฟลูออไรด์
ร่วมกับ ศพด./อปท. 
ทุกแห่ง 

2.เด็กอายุ 3 ปี ได้รับ
การตรวจสุขภาพช่อง
ปากไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 41.40  
 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1.สถานการณ์โรคโควิด-19 
2.โรงเรียนปิดการเรียนการ
สอน ใช้ระบบเรียนออนไลน์ 
3.งดหัตถการฟุ้งกระจาย 

1.เร่งรัดตรวจสุขภาพช่อง
ปาก เด็ก 0-5 ปี ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ 
2.ติดตามเด็ก 0-5 ปี ใน
พ้ืนที่เคลือบ/ท าฟลูออไรด์ 
3.ให้บริการเด็ก 0-5 ปี 
ในพ้ืนที่ ภายใต้มาตรการ
ป้องกันการระบาดของโรค 
COVID-19 

3.อัตราการให้บริการ
เคลือบหลุมร่องฟัน 
กรามแท้กลุ่มเด็กอายุ 
6-12 ปี ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ร้อยละ 12.28 
 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1.สถานการณ์โรคโควิด-19 
2.โรงเรียนปิดการเรียนการ
สอน ใช้ระบบเรียนออนไลน์ 
3.งดหัตถการฟุ้งกระจาย 

1.การคัดกรองประเมิน 
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตามมาตรการโควิด-19  
2.การแก้ไข ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค  
การเล่นเปลี่ยนโรค การให้
ยาเสริมธาตุเหล็ก  
(อายุ 6-12 ปี) และการ
เคลือบ หลุมร่องฟันกราม
แท้ร่วมกันระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง และ
สถานบริการ 
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ตัวช้ีวัดหลัก ผลลัพธ์ Position Gap Analysis มาตรการ/กิจกรรมหลัก 
4.อัตราการใช้บริการ 
ตรวจสุขภาพช่องปาก 
และขัดท าความ
สะอาดฟันในหญิง
ตั้งครรภ์ โดย 
ทันตบุคลากร 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
75 

16.22 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 

1.สถานการณ์โรคโควิด-19 
2.งดหัตถการฟุ้งกระจาย 
 

1.เร่งค้นหาและฉีดวัคซีน 
เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะท า
ให้เกิดการเสียชีวิตกลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์เกิน 12  
สัปดาห ์  
2.ทันตบุคลากร ค้นหา
หญิงตั้งครรภ์ ให้ข้อมูล
การเข้ารับบริการทันตก
รรมที่ถูกต้อง และติดตาม 
HDC ต่อเนื่อง  
3.ปรับปรุงมาตรฐาน
คลินิกทันตกรรมในสถาน
บริการทุกแห่ง 

5.ร้อยละการตรวจ
ติดตามกลุ่มสงสัย 
ป่วยโรคเบาหวาน   
มากกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 70.67 
 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

 

1.เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ 
แนวทางการด าเนินงาน 
 

1.ประชุมชี้แจง
ผู้รับผิดชอบงาน 
2.ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานของเครือข่าย
หน่วยบริการ 

6.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่ควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ดี ≥ ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 17.72 
 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ยังไม่ต่อเนื่อง 
-บาง รพ.สต.ไม่มี  CM  
-มาตรฐานการตรวจ 
HbA1c 
-มาตรการส่งยากลับบ้าน 
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

1.การสร้างความรอบรู้
และความตระหนักในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
 
 

7.ร้อยละผู้ป่วย ความ
ดันโลหิตสูง  
ที่ควบคุมความดัน 
ไดด้ี มากกว่า 
ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 51.54 
 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

-สังคมวัฒนธรรมการกินเค็ม 
-หยุดยาเอง 
-มาตรการส่งยากลับบ้าน 
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
 

1.การสร้างความรอบรู้
และความตระหนักในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
 

8.อัตราผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงความ
ดันโลหิตสูง น้อยกว่า
ร้อยละ 4 
 
 

ร้อยละ 6.40 
 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

-สังคมวัฒนธรรมการกินเค็ม 
-พฤติกรรมสุขภาพ 

1.การสร้างความรอบรู้
และความตระหนักในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
 



 

ตัวช้ีวัดหลัก ผลลัพธ์ Position Gap Analysis มาตรการ/กิจกรรมหลัก 
9.ความครอบคลุม
การข้ึนทะเบียนผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ า มากกว่า 
ร้อยละ 88 

ร้อยละ 40.70 
 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

-การคัดกรองวัณโรคเชิงรุก
ในชุมชนตามกลุ่มเป้าหมาย
ไม่พบผู้ป่วย 
-ผู้ป่วยที่มารักษานอกกลุ่ม
กลุ่มเป้าหมาย 

1.คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 7 
กลุ่ม 
2.จุดเน้น เพิ่มในกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่เป็นผู้สัมผัสร่วม
บ้านย้อนหลัง 3 ปี 
/กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน/
กลุ่ม HIV 
 

10.ร้อยละผู้สูงอายุ 
60 ปี ขึ้นไปได้การ
คัดกรองสายตา 
มากกว่า ร้อยละ 75 

ร้อยละ 59.45 
 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

-ผลกระทบจากมาตรการ 
DMHTTA 
-ไม่ได้บันทึกข้อมูลใน 
โปรแกรม Vision 2020 
 

1.พัฒนาระบบข้อมูล 
(บันทึกฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ผ่าน โปรแกรม Vision 
2020 
2.คัดกรองตาต้อกระจก 
โดย อสม.ทุกอ าเภอ และ
บันทึกใน Vision 2020 
อย่างต่อเนื่อง 
 

11.ร้อยละของผู้ป่วย 
CKD ที่ม ีeGFR 
ลดลงน้อยกว่า 5 
ml/min/1.73m2/y 
มากกว่า ร้อยละ 66 

57.94 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

-สังคมวัฒนธรรมการกินเค็ม 
-พฤติกรรมสุขภาพ 

1.การสร้างความรอบรู้
และความตระหนักในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
2.คัดกรองโรคไตเรื้อรังใน
ผู้ป่วยDM และ/หรือ HT 
การสร้างความตระหนัก 
ในระดับประชากรและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะทุก
หน่วยบริการ โดยเฉพาะ
ผู้ป่วย Stage 3 
 

12.ร้อยละของผู้ป่วย 
DM และ/หรือ HT ที่
ได้รับการค้นหาและ
คัดกรองโรคไตเรื้อรัง 
มากกว่าร้อยละ 80 

67.23 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1.การค้นหายังไม่ครอบคลุม 1.พัฒนาระบบการคัด
กรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
2.พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
การบันทึก/การติดตาม 
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2.ข้อสรุปความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วนของปัญหา 
 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โรงพยาบาลหนองมะโมง ได้ก าหนดความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา โดย
การเชื่องโยงเข้ากับกลุ่มวัยทั้ง 4 กลุ่มวัย และบูรณาการร่วมกับ PA กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ปัญหาในพ้ืนที่ 
ทุนทางสังคมที่มีในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เป็นองค์รวม ผสมผสาน ครอบคลุม ตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า ดังนี้ โดยใช้ 4 H เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาความจ าเป็นและเร่งด่วน ได้ปัญหาในการพัฒนา
ด าเนินงานแก้ไขในปีงบประมาณ 2566-2570 จ านวน 5 ปัญหา ดังนี้ 
 1.การพัฒนาคุณภาพงานโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี 
 2.การพัฒนาคุณภาพงานทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย 
 3.การพัฒนาคุณภาพงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM/HT) 
 4.การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ 
 5.การพัฒนาคุณภาพงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ (วัณโรค) 
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บทท่ี 3  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 

3.1 House Model แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขโรงพยาบาลหนองมะโมง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 
          3.1.ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน และภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน 
-House Model กลุ่มสตรีและวัยเด็ก 
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-House Model  กลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น  

 
-House Model กลุ่มวัยท างาน 
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- House Model กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการและเพิ่มศักยภาพงานบริการเชิงรุกของสถานบริการ 
House Model : การบริการเป็นเลิศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพ 
House Model : บุคลากรเป็นเลิศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพบนความพอเพียงและย่ังยืน 
House Model :  การบริหารจัดการเป็นเลิศ 
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3.2 สรุปหน้างบแผนยุทธศาสตร์ โครงการและงบประมาณโรงพยาบาลหนองมะโมง  
      ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 
 

แผนยุทธศาสตร์ โครงการ (จ านวน) ผู้รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ทุกกลุ่มวัย โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และภาคีเครือข่าย
สุขภาพทุกภาคส่วน 

15 นายสมเกียรติ  อุทัยวงษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
บริการและเพ่ิมศักยภาพงาน
บริการเชิงรุกของสถานบริการ 

14 นางบุณฑริกา  วรรณกลึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพ 

3 นางบุณฑริกา  วรรณกลึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้านสุขภาพบนความ
พอเพียงและยั่งยืน 

7 1.นางบุณฑริกา  วรรณกลึง 
2.นายสมเกียรติ  อุทัยวงษ์ 

รวม 39  
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3.3 รายละเอียดโครงการ ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดและงบประมาณ 
โรงพยาบาลหนองมะโมง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  

จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุม่วัย  

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน 
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พ.ศ. 
2566

พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-2570

โครงการหนูน้อย 0-5 ปี
 อ าเภอหนองมะโมง 
พัฒนาการสมวัย

1.ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมวัย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

เด็กอายุ 9, 18, 30, 
42, 60 เดือน ในพืน้ที่
ม.1 บ้านหนองมะโมง
ม.2 บ้านทุง่โป่ง
ม.12 บ้านประชารัฐ

1.ปี 2562 ร้อย
ละ 93.75
2.ปี 2563 ร้อย
ละ 90.63
3.ปี 2564 ร้อย
ละ 95.92

96.0    96.5    97.0    97.5    98.0     98.0  1.จัดประชุมอบรม
พัฒนาศักยภาพ 
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ครู
ศูนย์พัฒนาเด็ก 
ผู้ปกครองและ อสม.
2.จัดท านวัตกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย
3.พัฒนาระบบการ
ตรวจคัดกรอง
พัฒนาการแบบ
ออนไลน์

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

จังหวัดชยันาท
เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย            

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

๓๑



พ.ศ. 
2566

พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-2570

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

2.ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยทีไ่ด้รับการ
ตรวจพัฒนาการพบ
สงสัยล่าช้า
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

เด็กอายุ 9, 18, 30, 
42, 60 เดือน ในพืน้ที่
ม.1 บ้านหนองมะโมง
ม.2 บ้านทุง่โป่ง
ม.12 บ้านประชารัฐ

1.ปี 2562 ร้อย
ละ 14.89
2.ปี 2563 ร้อย
ละ 25.31
3.ปี 2564 ร้อย
ละ 25.00

25.5    25.7    25.9    26.1    26.5     26.5  1.สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้
ผู้ปกครองกระตุ้น
พัฒานการเด็ก
ปฐมวัย  ตามคู่มือ 
DSPM

3.ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าได้รับการ
ติดตาม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เด็กอายุ 9, 18, 30, 
42, 60 เดือน ในพืน้ที่
ม.1 บ้านหนองมะโมง
ม.2 บ้านทุง่โป่ง
ม.12 บ้านประชารัฐ

1.ปี 2562 ร้อย
ละ 85.71
2.ปี 2563 ร้อย
ละ 100.0
3.ปี 2564 ร้อย
ละ 100.0

100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   100.0  1.พัฒนาระบบการ
ติดตามพัฒนาการ
พบสงสัยล่าช้าผ่าน
ระบบออนไลน์



ค าอธิบาย :
เดก็ปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กทุกคนได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5
 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการคร้ังแรก รวมกับเด็กทีพ่บพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการ
ประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน
พัฒนาการ 5 ดา้น
          1. ด้านการเคล่ือนไหว (GM: Gross Moter)
          2.ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (FM: Fine Moter)
          3.ด้านความเข้าใจภาษา (Receptive Language)
          4.ด้านการใช้ภาษา (EL: Expressive Language)
          5.ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม (PS: Personal and Social)

รายละเอียดขอ้มลูฐาน :  ข้อมูลจากโปรแกรม Health Data Center สสจ.ชัยนาท

๓๒
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2568
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พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-2570

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา



ค าอธิบาย :
เดก็ปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กทุกคนได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5
 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการคร้ังแรก รวมกับเด็กทีพ่บพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการ
ประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน
พัฒนาการ 5 ดา้น
          1. ด้านการเคล่ือนไหว (GM: Gross Moter)
          2.ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (FM: Fine Moter)
          3.ด้านความเข้าใจภาษา (Receptive Language)
          4.ด้านการใช้ภาษา (EL: Expressive Language)
          5.ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม (PS: Personal and Social)

รายละเอียดขอ้มลูฐาน :  ข้อมูลจากโปรแกรม Health Data Center สสจ.ชัยนาท

๓๓



พ.ศ. 
2566

พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-2570

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและการ
เจริญเติบโตเด็ก
ปฐมวัย สูงดีสมส่วน

1.ร้อยละเด็ก 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน และ
ส่วนสูง เฉล่ียทีอ่ายุ 5
 ปี  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 64

เด็กอายุ 0-5 ปี ใน
พืน้ที่
หมู่ 1 บ้านหนองมะ
โมง
หมู่ 2 บ้านทุง่โป่ง
หมู่ 12 บ้านประชา
รัฐ

1.ปี 2562
ไตรมาส1 ร้อยละ 48.53
ไตรมาส2 ร้อยละ 58.57
ไตรมาส3 ร้อยละ 47.69
ไตรมาส4 ร้อยละ 53.13
2.ปี 2563
ไตรมาส1 ร้อยละ 54.10
ไตรมาส2 ร้อยละ 51.85
ไตรมาส3 ร้อยละ 83.33
ไตรมาส4 ร้อยละ 63.64
3.ปี 2564
ไตรมาส1 ร้อยละ 64.86
ไตรมาส2 ร้อยละ 51.52
ไตรมาส3 ร้อยละ 53.13
ไตรมาส4 ร้อยละ 56.25

66.0   66.5   67.0  68.5  69.0    69.0 1.จัดหาเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ทีไ่ด้มาตรฐาน 
ในการชั่งน้้าหนักและ
วัดส่วนสูง
2.พัฒนาระบบการ
ส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ พฤติกรรม
การบริโภค การเล่น
เปล่ียนโรค และการให้
ยาน้้าเสริมธาตุเหล็ก 
ต้ังแต่เด็กอายุ 6 เดือน
 ทีม่าบริการคลินิก EPI
3.ระบบการเฝ้าระวัง
ติดตามเด็กทีม่ีภาวะทุพ
โภชนาการเกิน/ขาด
4.สร้างภาคีเครือข่าย
ระหว่างคุณครู 
ผู้ปกครอง และ อสม. 
ในการติดตามผลการ
เจริญเติบโตของเด็ก
ปฐมวัย

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

จังหวัดชยันาท
เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย            

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

๓๔
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พ.ศ. 
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2570

พ.ศ.
2566-2570

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

โครงการหนูน้อยวัย
เรียน มีพัฒนาการ
สมวัย สูงดีสมส่วน

1.เด็กวัยเรียนอายุ 
6-14 ปี สูงดีสมส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

นักเรียนชั้น ป.1-ป.
6 โรงเรียนวัดเขาดิน

1.ปี 2562
เทอม 1 ร้อยละ 66.10
เทอม 2 ร้อยละ 70.31
2.ปี 2563
เทอม 1 ร้อยละ 64.71
เทอม 2 ร้อยละ 68.12
3.ปี 2564 
เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดบาดของโรคติดเชื้อโค
วิด-19 ท้าให้โรงเรียนมีการ
ปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนผ่านระบบออนไลน์จึงท้า
ให้ไม่มีการติดตามเฝ้าระวัง
ภาวะโภชนาการของนักเรียน

71.0   71.5   72.0  72.5  73.0    73.0 1.ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร การออกก้าลัง
กาย และการให้ยาน้้า
เสริมธาตุเหล็กของเด็ก
นักเรียน
2.ระบบการเฝ้าระวัง
ติดตามเด็กทีม่ีภาวะทุพ
โภชนาการเกิน/ขาด
3.สร้างภาคีเครือข่าย
ระหว่างคุณครู 
ผู้ปกครอง และ อสม. 
ในการติดตามผลการ
เจริญเติบโตของเด็ก
นักเรียน
4.ส่งเสริมจัดหา
กิจกรรมให้นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ค าอธิบาย :
เดก็อายุ 0 - 5 ป ีหมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
เดก็วัยเรียน หมายถึง เด็กอายุ 6 ปี ถึง 14 ปี เรียนอยู่ชั้น ป.1 ถึง ม.3
สูงด ีหมายถึง เด็กทีม่ีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2563 (และประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
สมส่วน หมายถึง เด็กทีม่ีน้้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตน้้าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (และ
ประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้้าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง
สูงดสีมส่วน หมายถึง เด็กทีม่ีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน ในคนเดียวกัน
ส่วนสูงเฉลี่ยทีอ่ายุ 5 ป ีหมายถึง ค่าเฉล่ียของส่วนสูงในเด็กเพศชาย และเด็ก เพศหญิงทีอ่ายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

รายละเอียดขอ้มลูฐาน :  ข้อมูลจากโปรแกรม Health Data Center สสจ.ชัยนาท

๓๕
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แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

ค าอธิบาย :
เดก็อายุ 0 - 5 ป ีหมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
เดก็วัยเรียน หมายถึง เด็กอายุ 6 ปี ถึง 14 ปี เรียนอยู่ชั้น ป.1 ถึง ม.3
สูงด ีหมายถึง เด็กทีม่ีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2563 (และประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
สมส่วน หมายถึง เด็กทีม่ีน้้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตน้้าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (และ
ประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้้าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง
สูงดสีมส่วน หมายถึง เด็กทีม่ีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน ในคนเดียวกัน
ส่วนสูงเฉลี่ยทีอ่ายุ 5 ป ีหมายถึง ค่าเฉล่ียของส่วนสูงในเด็กเพศชาย และเด็ก เพศหญิงทีอ่ายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

รายละเอียดขอ้มลูฐาน :  ข้อมูลจากโปรแกรม Health Data Center สสจ.ชัยนาท

๓๖
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การบริการ
ทันตกรรม
ทุกกลุ่มวัย

กลุ่มหญิงต้ังครรภ์

1.ร้อยละหญิง
ต้ังครรภไ์ด้รับการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปากและขัดท า
ความสะอาด (ร้อย
ละ30)

หญิงต้ังครรภ์
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก

จังหวัด 
ป6ี3 : 18.21
ป6ี4 :15.88

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 48 1.ลงไปในคลินกิANC
เพื่อไปหาเปา้หมาย
2.ใหค้วามรู้ และสอน
ทักษะวิธีการดูแล
สุขภาพช่องปากให้
หญิงต้ังครรภ์
3.ตรวจสุขภาพช่อง
ปากใหห้ญิงต้ังครรภ์
และนดัใหบ้ริการ
๔.ใหบ้ริการทันตกรรม

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

จังหวัดชยันาท
เปา้หมายการพัฒนา : เปน็โรงพยาบาลทีม่คีวามเปน็เลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย            

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชีว้ัด เปา้หมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเปา้หมาย

๓๗
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แผนงาน/กิจกรรม ตวัชีว้ัด เปา้หมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเปา้หมาย

กลุ่มเด็ก0 - 2 ป ี
(ก่อนวัยเรียน)

2.เด็ก0 - 2 ป ี
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก  
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ
 50
ตวัชีว้ัดย่อย
ร้อยละของเด็กแรก
เกิด0 - ๒ปไีด้รับ
การตรวจสุขภาพ
ช่องปากและได้รับ
บริการ
ทาฟลูออไรด์วานชิ
ปอ้งกันฟันผุ (ร้อย
ละ 50)

เด็ก0 - 2 ป ี
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก

จังหวัด
ป6ี2 : 59.89
ป6ี3 : 55.74
ป6ี4 : 51.33

๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 50 1.ลงไปในคลินกิวัคซีน
2.ตรวจสุขภาพช่อง
ปากเด็กและทา
ฟลูออไรด์
3.ใหค้วามรู้ผู้ปกครอง
ในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากเด็กแต่ละรายบคุคล

๓๘
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แผนงาน/กิจกรรม ตวัชีว้ัด เปา้หมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเปา้หมาย

กลุ่มเด็ก 3 ป ี- 5
(ศพด/ก่อนวัยเรียน)

3เด็ก 3 ป ี- 5 ปี
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ
50
ตวัชีว้ัดย่อย
ร้อยละของเด็ก๓ปี
 - ๕ ปี
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
และได้รับบริการ
ทาฟลูออไรด์วานชิ
ปอ้งกันฟันผุ  
(ร้อยละ 50)

เด็ก 3 ป ี- 5 ปี
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก

จังหวัด
ป6ี2 : 54.15
ป6ี3  : 64.89
ป6ี4  : 50.09

๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 60 1.ลงไปในศพด.
2.ตรวจสุขภาพช่อง
ปากและทาฟลูออไรด์
ใหเ้ด็ก
3แจ้งผลสุขภาพช่อง
ปากใหก้ับผู้ปกครอง
เด็กทราบ
๔คืนข้อมูลผลการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก
เด็กใหศ้พด.

๓๙
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แผนงาน/กิจกรรม ตวัชีว้ัด เปา้หมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเปา้หมาย

กลุ่มเด็ก6 ป ี- 12
 ป(ีวัยเรียน)

4.เด็ก 6-12 ปี
ได้รับการ เคลือบ
หลุมร่องฟันกราม
แท้ ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ30
ตวัชีว้ัดย่อย
ร้อยละของเด็ก๖ปี
 - ๑๒ปไีด้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ช่องปากไม่นอ้ย
กว่า ร้อยละ70 
ร้อยละของเด็ก 
6-12 ปไีด้รับการ
ได้รับการเคลือบ
หลุมร่องฟันกราม
แท้ ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ30

เด็ก 6-12 ปี
ได้รับการ
เคลือบหลุม
ร่องฟันกรามแท้

จังหวัด 
ป6ี3 : 26.43
ป6ี4 : 11.84

30

70

30

30

70

30

30

70

30

30

70

30

30

70

30

30

70

30

1.ตรวจสุขภาพช่อง
ปากเด็ก
2.สรุปข้อมูล
๓.น าเด็กมารับบริการ
ทันตกรรม
๔.สอนวิธีการดูแล
สุขภาพช่องปาก
๕ คืนข้อมูลใหร้ร.

๔๐
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แผนงาน/กิจกรรม ตวัชีว้ัด เปา้หมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเปา้หมาย

กลุ่มอาย1ุ5-59ปี ผู้มีอาย1ุ5-59ปี
ได้รับบริการทันต-
กรรมไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 25

ผู้มีอาย1ุ5-59
ปไีด้รับบริการ
ทันต- 
กรรมไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 25

ภาพจังหวัด 
ป6ี2  : 16.79
ป6ี3 : 15.16
ป6ี4 : 12.86

 30  30  30  30  30  30 1.การใหบ้ริการทาง
ทันตกรรม
ทุกสิทธิ์ในคลินกิ
ทันตกรรม

กลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละกลุ่ม
ผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปากไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 40

ผู้สูงอายุได้รับ
การตรวจ
สุขภาพช่องปาก

ภาพจังหวัด 49.88
ป6ี2  : 37.21
ป6ี3  : 34.99
ป6ี4 : 29.46

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐  40 1.ลงไปในชมรมผู้สูงอายุ
๒.ตรวจสุขภาพช่องปาก
๓.ใหท้ันตสุขศึกษา
๔.นดัรับบริการ
ทันตกรรม

ค าอธบิาย :

๔๑
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การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ
ของกลุ่มเส่ียงต่อโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง

1.อตัราผู้ปว่ย
เบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเส่ียง  
≤ ร้อยละ1.85 

1.เพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ
ของกลุ่มเส่ียงให้
เปน็กลุ่มปกติ
2.เพื่อลดจ านวน 
และปอ้งกนั
ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ปว่ยโรคไมติ่ดต่อ
เร้ือรังรายใหม่

1.
ป ี2562 = 3.96
ป ี2563 = 3.16
ป ี2564 = 2.53

≤ร้อยละ 
1.80

≤ร้อยละ 
1.80

≤ร้อยละ 
1.70

≤ร้อยละ 
1.70

≤ร้อยละ 
1.70

 ≤ร้อยละ
 1.70

 1.ตรวจสอบขอ้มูล
แยกกลุ่มเส่ียง  กลุ่ม
เส่ียงสูง วางแผนงาน
กระตุ้นการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ   
2.พฒันา นวตักรรม 
ส่งเสริม การออก
ก าลังกาย และ
ติดตามอยา่งต่อเนื่อง

2.ร้อยละการตรวจ
ติดตามกลุ่มสงสัย
ปว่ยโรคเบาหวาน ≥
ร้อยละ80

2.
ป ี2563 = 
69.23
ป ี2564 = 100

 ≥ร้อยละ
 80

 ≥ร้อยล
90

 ≥ร้อยละ
90

      100       100  100  3.ทบทวนแนวทาง
การด าเนินงาน การ
ส่งตรวจ ติดตาม 
ใหแ้กผู้่รับผิดชอบ
งานทุกระดับ

3.อตัราผู้ปว่ยความ
ดันโลหติสูงรายใหม่
จากกลุ่มเส่ียง ≤ 
ร้อยละ 4

3.
ป ี2562 = 5.63
ป ี2563 = 0.00
ป ี2564 = 7.14

 ≤ ร้อยละ
 3

 ≤ ร้อยละ
 3

 ≤ ร้อยละ
2

 ≤ ร้อยละ
2

 ≤ ร้อยละ
 2

 ≤ ร้อยละ 
2

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

จงัหวัดชยันาท
เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลที่มคีวามเป็นเลศิ ดา้นการจดัการเครือขา่ย            

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชีว้ัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
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พ.ศ. 
2566

พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-
2570

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชีว้ัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

4.ร้อยละการตรวจ
ติดตามกลุ่มสงสัย
ปว่ยโรคความดัน
โลหติสูง ≥ร้อยละ80

4.
ป ี2563 = 88.1
ป ี2564 = 
98.25

 ≥ร้อยละ
80

 ≥ร้อยละ
90

 ≥ร้อยละ
90

      100       100  100

ค าอธิบาย:               
1.พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏบิติัหรือการแสดงออกของบคุคล ในการกระท า หรืองดเว้นการกระท าในส่ิงที่มผีลต่อสุขภาพของตนเองในรูปของ ความรู้ 
ความคิด และการกระท า  
2.การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปรับเปล่ียนทางด้านที่เกีย่วข้องกบัสุขภาพซ่ึงเกดิขึน้ทั้งภายใน และภายนอก                                            
         
รายละเอียดขอ้มลูฐาน :                                                                                                                     
1.ข้อมลูจากโปรแกรม Health Data Center สสจ.ชัยนาท                                                                                 
2.กองสุขศึกษา กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.
2566-2570

1.คัดกรองความ
เส่ียงต่อโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังใน
ประชากร อายุ 35
 ปีขึ้นไป

1.ประชากรอายุ
35ปีขึ้นไปได้รับ
การคัดกรองต่อ
โรคเบาหวานไม่
น้อยกว่าร้อยละ
90 
2.ประชากรอายุ
35ปี ขึ้นไป 
ได้รับการคัด
กรองต่อโรค
ความดันโลหิตสูง
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ90

เพือ่ให้ประชากร
อายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจคัด
กรองโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังและรับรู้
ภาวะสุขภาพของ
ตนเอง

1.ปี 2560 = 
 81.31        
 ปี 2561 = 
92.29   
 ปี 2562 = 
94.07   
2. ปี 2560 =
 80.98   
ปี 2561 = 
92.54     
ปี 2562 = 
94.17

 95  95  95  95  95  95  1.ลงพื้นที่ส ารวจ
จ านวนประชากร
ตามสถานะการอยู่
อาศัยจริงให้
ถูกต้องและ
ครบถ้วน

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

จังหวัดชยันาท
เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย            

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine 

data)
แนวทางการพัฒนา
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.
2566-2570

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine 

data)
แนวทางการพัฒนา

ค าอธิบาย :       
1.พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติหรือการแสดงออกของบุคคล ในการกระท า หรืองดเว้นการกระท าในส่ิงทีม่ีผลต่อสุขภาพของตนเองในรูปของ ความรู้ ความคิด 
และการกระท า   
2.การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปรับเปล่ียนทางด้านทีเ่กี่ยวข้องกับสุขภาพซ่ึงเกิดขึ้นทัง้ภายใน และภายนอก                                                     
รายละเอียดขอ้มลูฐาน :        
1.ข้อมูลจากโปรแกรม Health Data Center สสจ.ชัยนาท  
2.กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.
2566-
2570

โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สาธารณสุขเพือ่
รองรับการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุ
ทีม่ีภาวะพึง่พิง
กิจกรรมหลัก  
Conference 
cases ในพืน้ที่
อ าเภอหนองมะ
โมง ทัง้ 4 ต าบล

ต าบลทีม่ีระบบ
การส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาว (Long 
Term Care ) 
ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 
98

ต าบล
ดูแล
ผู้สูงอายุ
ระยะ
ยาวทัง้ 
4 ต าบล

ปี 2563 ทีผ่่าน
มาต าบลดูแล
ผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
100 
ปี 2564 มี 3
ต าบล
(1.สะพานหิน ,
2.หนองมะโมง
3.วังตะเคียน)ที่
ต้อง Re-accredit 
ใหม่
แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
โควิด-19

 ต าบลดูแล
ผู้สูงอายุ
ระยะยาว ทัง้
 3 ต าบล
(สะพานหิน,
หนองมะโมง,
วังตะเคียน) 
 มีการ
Re-accredit
 ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 100

 ต าบลดูแล
ผู้สูงอายุ
ระยะยาว   
 จ านวน 1 
ต าบล     
(กุดจอก)    
มีการ
Re-accredit
 ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 100

ต าบลดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาวทัง้ 4 
ต าบล ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ
100

ต าบลดูแล
ผู้สูงอายุ
ระยะยาวทัง้
 4 ต าบล 
ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 100

ต าบลดูแล
ผู้สูงอายุ
ระยะยาวทัง้
 4 ต าบล 
ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 100

ต าบลดูแล
ผู้สูงอายุ
ระยะยาวทัง้
 4 ต าบล 
ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 100

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท า Case Conference ใน
พืน้ทีท่ัง้  4 ต าบล โดยการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
 ชุมชนและครอบครัว 
2.สนับสนุนทีมสหวิชาชีพใน
การลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุทีม่ี
ภาวะพึง่พิง
3.ขยายผลนวัตกรรม
แบบประเมิน ADLออนไลน์ 
ใช้ในเครือข่ายการดูแล
ผู้สูงอายุหนองมะโมง 
4.คิดค้นนวัตกรรมแบบ
ประเมินออนไลน์ทีใ่ช้ในการ
ประเมินการดูแลผู้สูงอายุ 
(TAI) เพือ่ใช้ในเครือข่ายการ
ดูแลผู้สูงอายุหนองมะโมง

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันาท

เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย            

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.
2566-
2570

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

โครงการ
จัดบริการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุ
ทีม่ีภาวะพึง่พิง

ผู้สูงอายุทีม่ี
ภาวะพึง่พิง
ได้รับการดูแล
ตาม Care Plan
 ร้อยละ 90

ผู้สูงอายุ
ทีม่ี
ภาวะ
พึง่พิง
ทุกคน
ทุกสิทธิ
การรักษา

ปี 2564 ผู้สูงอายุ
ทีม่ีภาวะพึง่พิง
ได้รับการดูแลตาม
 Care Plan 
จ านวน 9 คน ร้อย
ละ 100

ผู้สูงอายุทีม่ี
ภาวะพึง่พิง
ได้รับการ
ดูแลตาม 
Care Plan 
ร้อยละ 95

ผู้สูงอายุทีม่ี
ภาวะพึง่พิง
ได้รับการ
ดูแลตาม 
Care Plan 
ร้อยละ 97

ผู้สูงอายุทีม่ี
ภาวะพึง่พิง
ได้รับการดูแล
ตาม Care 
Plan ร้อยละ 
98

ผู้สูงอายุทีม่ี
ภาวะพึง่พิง
ได้รับการ
ดูแลตาม 
Care Plan
ร้อยละ 100

ผู้สูงอายุทีม่ี
ภาวะพึง่พิง
ได้รับการ
ดูแลตาม 
Care Plan 
ร้อยละ 100

ผู้สูงอายุทีม่ี
ภาวะพึง่พิง
ได้รับการ
ดูแลตาม 
Care Plan 
เพิม่ขึ้น

1.สนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ (Care Giver) และ
การเข้าใช้งานโปรแกรม 3C
 กรมอนามัย เพือ่จัดท า
แผนการดูแลรายบุคคล 
(Care plan)

โครงการส่งเสริม
สุขภาพดีชะลอ
ชรา ชีวายืนยาว

ประชากร
สูงอายุมี
พฤติกรรม
สุขภาพทีพ่ึง
ประสงค์ 
ร้อยละ 50

ผู้สูงอายุ
กลุ่มติด
สังคม 
(คะแนน
 ADL>
12 
คะแนน)
ทุกคน

ปี 2564 
ประชากรสูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพ
ทีพ่ึงประสงค์ 
ร้อยละ 35.95

ประชากร
สูงอายุมี
พฤติกรรม
สุขภาพทีพ่ึง
ประสงค์ 
ร้อยละ 52

ประชากร
สูงอายุมี
พฤติกรรม
สุขภาพทีพ่ึง
ประสงค์ 
ร้อยละ 52

ประชากร
สูงอายุมี
พฤติกรรม
สุขภาพทีพ่ึง
ประสงค์ 
ร้อยละ 52

ประชากร
สูงอายุมี
พฤติกรรม
สุขภาพทีพ่ึง
ประสงค์ 
ร้อยละ 52

ประชากร
สูงอายุมี
พฤติกรรม
สุขภาพทีพ่ึง
ประสงค์ 
ร้อยละ 52

ประชากร
สูงอายุมี
พฤติกรรม
สุขภาพทีพ่ึง
ประสงค์ 
ร้อยละ 52

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมโครงการส่งเสริม
สุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืน
ยาว ในชมรมผู้สูงอายุ
2.ส่งเสริมสนับสนุนชมรม
ผู้สูงอายุให้ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ และมีความยั่งยืน
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.
2566-
2570

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

ค าอธิบาย:  ผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง หมายถึง ผู้สูงอายุหรือบุคคลอื่นทีม่ีคะแนนประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันตามแบบประเมิน (Barthel ADL index) 
เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 คะแนน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม และมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ 
Long Term Care/LTC หมายถึง การบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง 
Care giver/CG หมายถึง ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง 
Care manager/CM หมายถึง ผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุข 
Care plan หมายถึง แผนการดูแลรายบุคคล 
Case Conference หมายถึง การประชุมปรึกษาปัญหารายกรณี 
TAI หมายถึง เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมินสภาวะของผู้สูงอายุ หรือเป็นเคร่ืองมือในการวัดความสามารถในการท ากิจกรรม (Function) ของผู้สูงอายุ
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.
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การเพิ่มอายุคาด
เฉล่ียของประชากร 
อ.หนองมะโมง

อัตราตายจากโรค
และภยัสุขภาพ 5 
อันดับลดลงร้อยละ
 5 จากป ี2564

อายุคาดเฉล่ียของ
อ.หนองมะโมง 
เท่ากับ 79 
ภายใน 2570

อายุคาดเฉล่ีย ป ี
2560 -2563 
เท่ากับ 76.83 ,
76.04,74.86,
77.81 ตามล าดับ

78 78.5 79 79.5 80 80 1.จัดท า
แผนปฏบิติัการ
สาธารณสุข
ประจ าป ีเพื่อให้
เกิดกลไก
ขับเคล่ือนการ
ด าเนนิงาน

แผนงาน/กิจกรรม
ตวัชีว้ัด

ประเดน็การพัฒนา
เปา้หมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseline data)

 2.ก าหนดเปน็
ประเด็นปญัหาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 
(พชค.)เพื่อใหทุ้ก
ภาคส่วนร่วมกัน
วางแผนในการ
ด าเนนิงาน

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

จังหวัดชยันาท
เปา้หมายการพัฒนา : เปน็โรงพยาบาลทีม่คีวามเปน็เลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย            

ค่าเปา้หมาย

แนวทางการพัฒนา
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.
2566-2570แผนงาน/กิจกรรม

ตวัชีว้ัด
ประเดน็การพัฒนา

เปา้หมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseline data)

ค่าเปา้หมาย

แนวทางการพัฒนา

3.การก าหนดอายุ
คาดเฉล่ียเปน็

 4.การควบคุม 
ก ากับ และ
ประเมินผล ด้วย
กลไกของจังหวัด 
และพื้นที่อย่าง
ต่อเนือ่ง

ค าอธบิาย :
1.อายุคาดเฉล่ีย (LE : Life Expectancy) หมายถึง การคาดประมาณจ านวนปโีดยเฉล่ียของการมีชีวิตอยู่ของประชากร
2.อายุคาดเฉล่ียเมือ่แรกเกิด (Life Expectancy at Birth) หมายถึง อายุที่คาดว่าประชากรแรกเกิดจะมีอายุอีกกี่ปกี่อนเสียชีวิต

เปน็เปา้หมายใน
การท างานและ
เปน็ตัวเชื่อม
ระบบงาน PP&P, 
service Plan ,
บคุลากร , การ
บริหารจัดการ
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.
2566-2570แผนงาน/กิจกรรม

ตวัชีว้ัด
ประเดน็การพัฒนา

เปา้หมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseline data)

ค่าเปา้หมาย

แนวทางการพัฒนา

3.แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ป ีของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579) ได้ก าหนดเปา้หมายการเพิ่มอายุคาดเฉล่ีเมือ่แรกเกิดของคนไทย ภายในระยะ 20 ป ีเพิ่มขึ้นไม่
นอ้ยกว่า 85 ป ี ในป ี2562 อ าเภอหนองมะโมง มีอายุคาดเฉล่ียเมือ่แรกเกิด เท่ากับ 74.86 ป ีซ่ึงต่ ากว่าภาพรวมของจังหวัดชัยนาท และเขตสุขภาพที่ 3 75.14 ป ีและ 
76.50 ป ีตามล าดับ จากการวิเคราะหข์้อมูลการเสียชีวิตอ าเภอหนองมะโมง สาเหตุที่เปน็ปญัหาส าคัญ 5 อันดับ ได้แก่ โรคหลอดเลือดในสมอง,โรคหวัใจขาดเลือด,อุบติัเหตุการ
ขนส่ง ,โรคปอดบวม และ โรคเนือ้งอกที่ตับ
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     พ.ศ.     
2566

พ.ศ. 
2567

    พ.ศ.    
2568

  พ.ศ.  
 2569

  พ.ศ.  
 2570

พ.ศ.
2566-2570

          แนวทาง          
         การพัฒนา

1.อัตราปว่ยตาย
ของผู้ปว่ยผู้ติดเชื้อ
 COVID-19 < 
ร้อยละ 1.55

1.เพื่อลดอัตรา
การปว่ยตาย
ของผู้ติดเชื้อ 
COVID-19

ป ี2563 ตรวจ หาเชื้อ
COVID-19 จ านวน 10 
ราย ผลไม่พบการติดเชื้อ
ป ี2564 ตรวจหาเชื้อ 
COVID-19 จ านวน 
627 ราย ผลพบติดเชื้อ
 83 ราย เสียชีวิต 1ราย
 ร้อยละ 0.86

< ร้อยละ 1.50 < ร้อยละ 1 < ร้อยละ 0.5 -     -     -

2.สามารถควบคุม
สถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
(COVID-19)
ใหส้งบได้ภายใน 
21 - 28 วัน

2.เพื่อสามารถ
ควบคุม
สถานการณ์
ของโรคใปอ้ง
กันการแพร่
ระบาดของโรค
COVID-19 ได้

ป ี2563 ไม่พบการติด
เชื้อในพื้นที่อ าเภอหนอง
มะโมง      
ป ี2564 พบการติดเชื้อ
ในพื้นที่อ าเภอหนองมะ
โมง 6 ราย สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ของ
โรคได้ ภายใน 21 - 28 
วัน ร้อยละ 100

 100  100  100  100  100  100

การจัดท าแผน
เตรียมความพร้อม
เพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์แพร่
ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 และมีการ
ซ้อมแผนรวมถึง
การทบทวนแผน
ใหม้ีประสิทธิภาพ

1. เฝ้าระวังผู้ปว่ยที่เข้า
ตามนยิาม 
-ในสถานบริการ       
-ในชุมชน               
2.จัดระบบการดูแล
รักษาและตรวจวินจิฉัย
ผู้ปว่ยตามหลักการ
ปอ้งกันการ
แพร่กระจายเชื้อ 
3.การติดตามอาการ
ของผู้สัมผัสผู้ปว่ยยืนยัน
4.จัดระบบการ
ประสานงานและ
เชื่อมโยงข้อมูลจาก
หนว่ยที่เกี่ยวข้อง 
5.จัดกลไกการส่ือสาร
ความเส่ียงที่มีประสทธิ
ภาพ

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

จังหวัดชยันาท
เปา้หมายการพัฒนา : เปน็โรงพยาบาลทีม่คีวามเปน็เลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย            

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชีว้ัด
 เปา้หมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเปา้หมาย
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แผนงาน/กิจกรรม ตวัชีว้ัด
 เปา้หมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเปา้หมาย

ค าอธบิาย : องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศต้ังชื่ออย่างเปน็ทางการส าหรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยใช้ชื่อว่า COVID-19 ซ่ึงย่อมาจาก “coronavirus 
disease starting  in 2019”หรือโรคไวรัสโคโรนาที่เร่ิมต้นในป ี2019
ขอ้มลูฐาน : 1.ข้อมูลจ านวนผู้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา จากโปรแกรมการใหบ้ริการในโรงพยาบาล (HOSxP)
             2.ข้อมูลท่ีได้รับแจ้งจาก รพ.สต. ในพื้นที่
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.
2566-2570

การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอม

รอยละของโรงพยาบาล
ที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวด
ลอมไดตามเกณฑ
GREEN&CLEAN 
Hospital

1.พัฒนา GREEN
 &CLEAN 
Hospital  ระดับ
ท้าทาย

ป ี2561 =
พื้นฐาน 
ป2ี562 = ดีมาก
 Plus

 ท้าทาย  ท้าทาย  ท้าทาย  ท้าทาย  ท้าทาย  ท้าทาย  1.ขับเคล่ือนการ
ด าเนนิงานผ่าน
กลไกในพื้นที่ เช่น
 พชอ./พชต./

2.ขยายกิจกรรม 
GREEN Care 
ไปสู่ รพ.สต.ทุก
แหง่

 2.สนบัสนนุ อปท.
 พัฒนาระบบ EHA

ค ำอธบิำย :  กิจกรรม GREEN ได้แก่ G : Garbage  จัดการมูลฝอยด้วยกระบวนการ  3 R , R : Rest room พัฒนาส้วมตามมาตรฐานส้วมสาธารณะ สะอาด เพียงพอ ปลอดภยั 
( HAS ) , E : Energy  ใช้มาตรการ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง , E : Environment จัดกิจกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การปลูกต้นไม้ การลดละ เลิก ใช้โฟม
  เปน็ภาชนะบรรจุอาหาร , N : Nutriton แผงลอยจ าหนา่ยอาหารผ่านเกณฑ์  มีจุดบริการน้ าด่ืมสะอาด แก่ผู้รับบริการและดูแลระบบประปาตามมาตรฐาน / กลยุทธ์ CLEAN ได้แก่ C
 : Communication การส่ือสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจ , L : Leader  สร้างบทบาทน าเพื่อเปน็ตัวอย่างในการด าเนนิงาน , E : Effectiveness ให ้บงัเกิดผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ , A : Activity สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านกึอย่างมีส่วนร่วม , N : Networking ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการด าเนนิงาน 
หมำยเหต ุปงีบประมาณ 2566 มีการขับกลุ่มโรงพยาบาล มีการปรับเกณฑ์การประเมินเปน็ GREEN & CLEAN Hospital Challenge โดยมีการปรับแนวทางการวัดและประเมินผล
โดยมีการปรับระดับเปน็ 3 ระดับคือ ระดับมาตรฐาน ระดับดีมาก และระดับท้าทาย

แบบฟอร์มสรุปแผนงำนและโครงกำรส ำคัญของโรงพยำบำลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

จังหวัดชยันำท
เปำ้หมำยกำรพัฒนำ : เปน็โรงพยำบำลทีม่คีวำมเปน็เลิศ ดำ้นกำรจัดกำรเครือขำ่ย            

แผนงำน/กิจกรรม
ตวัชีว้ัด

เปำ้หมำย
ขอ้มลูฐำน

(Baseiine data)

ค่ำเปำ้หมำย

แนวทำงกำร
พัฒนำ
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.
2566-2570

การเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรค
 และภัยสุขภาพ

มีระบบเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อ
สุขภาพและการ
จัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อมให้
ได้ตามมาตรฐาน

1.ลดผลกระทบต่อ
สุขภาพจากปัจจัย
เส่ียงด้าน
ส่ิงแวดล้อม   
2.มีความร่วมมือ
ระหว่างประชาชน 
ชุมชน ท้องถิ่นและ
ภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ในการด าเนินงาน
อนามัยส่ิงแวดล้อม

1.มีระบบ SRRT
 ระดับ อ าเภอ/
ต าบล   
2. พชอ./
พชต./พชม.

มี มี มี มี มี มี  1.เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ชุมชนในการ
เฝ้าระวังและ
จัดการปัญหา 
อนามัย
ส่ิงแวดล้อม    
  2. สร้าง
ความเข้มแข็ง
และส่งเสริม
บทบาท
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

จังหวัดชยันาท
เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย            

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด
 เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine 

data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการ

พัฒนา

๕๕



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.
2566-2570

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด
 เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine 

data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการ

พัฒนา

ค ำอธิบำย : 
1.การจัดการปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม หมายถึง การด าเนินการค้นหาและประเมินความเส่ียง และก าหนดมาตรการการด าเนินงานแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมทีส่่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ รวมทัง้มีกลไกการบริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2.ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนทีเ่ร็ว (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) หมายถึงทีมงานประจ าหน่วยงานสาธารณสุขทีม่ีบทบาทหน้าทีเ่กี่ยวกับการเฝ้า
ระวังโรคติดต่อทีแ่พร่ระบาดได้รวดเร็วรุนแรงโดยการสอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พชอ หมายถึง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
4. พชต หมายถึง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล 
5. พชม หมายถึง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน

๕๖



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
พ.ศ.

2566-
2570

องค์ประกอบที่ 1 
การบริหาร จัดการ

1.1มีการส่ือสารนโยบาย
ให้กบั

1.1มีการก าหนดนโยบาย  -องค์ประกอบที่
 1

มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า  -มีการส่ือสาร
 1  การบริหาร บุคลากรในโรงพยาบาล

และ
การจัดบริการเวชกรรม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70 นโยบายใน

จัดการเพื่อสนับ หน่วยงานภายนอก ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นลาย ร้อยละ 70 วันประชุม
สนุนการจัด ลักษณ์อกัษร หัวหน้าฝ่ายต่างๆ
บริการอาชีว 1.2มีการจัดท าแผน 1.2มกีารจัดท าแผนปฏบิติัการ ในโรงพยาบาล
อนามัยและ ปฏิบัติการระยะ 3-5 ปี ระยะ 3-5 ป(ีกลุ่มบุคลากร  -ผลการประเมิน

เวชกรรมส่ิง ส าหรับบุคลากรใน ในโรงพยาบาล กลุ่มผู้ ระดับดี  -มีการจัดท าแผน

แวดล้อม โรงพยาบาลและด้าน ประกอบอาชีพอื่นๆ และ หนังสือ สสจ. ด้านอาชีวอนามัย
เวชกรรมส่ิงแวดล้อม ประชาชนที่อาจได้รับผล ลงวันที่ ร่วมกนัระหว่าง
ร่วมกนัระหว่าง กระทบจากมลพิษ 23 กย.64 เครือข่ายที่เกี่ยว
หน่วยงานเครือข่าย นโยบายของโรงพยาบาล ข้อง

ที่เกี่ยวข้องภายในและ นโยบายของโรงพยาบาล
ภายนอกโรงพยาบาล นโยบายของโรงพยาบาล

นโยบายของโรงพยาบาล

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

จงัหวัดชยันาท
เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลศิ ดา้นการจดัการเครือขา่ย            

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มูลฐาน
(Baseline 

data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการ

พัฒนา
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1.3จัดต้ังเป็นกลุ่มงาน 1.3โครงสร้างอตัราก าลัง
รองรับ

 1.ผู้รับผิดชอบ
อาชีวเวชกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

การจัดบริการอาชีวอนามัย  งานเข้ารับการ
ผู้รับผิดชอบหลักมีวุฒิ และเวชกรรมส่ิงแวดล้อม  อบรมหลักสูตร
การศึกษาทางด้าน  เฉพาะทาง

อาชีวอนามัย หรือ อาชีวอนามัย 
อนามัยส่ิงแวดล้อมหรือ 60 ชั่มโมง
สาธารณสุขศาสตร์หรือ 2.เข้ารับการ
ผ่านการอบรมทางด้าน อบรมพัฒนา
อาชีวอนามัยพยาบาล ศักยภาพและ
ผ่านการอบรมเฉพาะ จัดท าทะเบียน
ทางอาชีวอนามัย
หลักสูตร 60 ชั่วโมง 3.มีการจัดองค์
นักวิชาการสาธารณสุข ความรู้ด้านการ
/อื่นๆ ที่ผ่านการ บริการอาชีว
อบรมทางอาชีวอนามัย อนามัย โดยมี
พื้นฐาน การจดบันทึก
1.3.2 มทีะเบยีนบคุลากร ความรู้ที่ได้ มีข้อ
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 4.มีการศึกษา
ศักยภาพด้านอาชีวอนามยั วิจัยเพื่อพัฒนา
และเวชศาสตร์ งานด้านอาชีว
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ส่ิงแวดล้อม อนามัยหรืองาน
1.3.3 มีการจัดการ ด้านเวชศาสตร์
ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม 
และเวชศาสตร์ และมีการน า
ส่ิงแวดล้อม เสนอในเวที
1.3.4 มีการศึกษาวิจัย ระดับจังหวัด
หรือการท า R2R ขึ้นไป
หรือนวตกรรมส่ิง 5.จัดท าค าส่ัง
ประดิษฐ์ เพื่อพัฒนา คณะท างาน
งานอาชีวอนามัยและ เครือข่าย
เวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย
1.3.5 ท างานร่วมกบั ในอ าเภอ
เครือข่ายภายนอกใน หนองมะโมง
พื้นที่ เพื่อพัฒนา และมีการ
งานอาชีวอนามัย ประชุม ปีละ 3 
ความปลอดภัยและ คร้ัง
สภาพแวดล้อมการ    -ก าหนดงาน
ท างานและการด าเนิน อาชีวอนามัย
งานเวชศาสตร์ เป็นงานส าคัญ
ส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัด ของอ าเภอ
หรืออ าเภอ
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1.3.6 สนับสนุนให้ 6.สร้างระบบ
รพ.สต.ด าเนินการจัด การคัดกรอง 
บริการอาชีวอนามัย ส่งต่อ ผู้ป่วย
และเวชกรรม ที่สงสัยโรค
ส่ิงแวดล้อม จากการท างาน

 -มีแผนและ
การสนับสนุน
ให้ รพ.สต.มีการ
จัดบริการ
อาชีวอนามัย

องค์ประกอบ 2.1.1 มีคณะกรรมการ 2.1 มีคณะกรรมการ  -องค์ประกอบที่ มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า

ที่ 2 การจัด ด้านอาชีวอนามัยฯ ด าเนินงานด้าน  2 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70

บริการอาชีว มีการติดตามการ อาชีวอนามัย ร้อยละ 70
อนามัยส าหรับ ด าเนนิงานมขี้อเสนอแนะ ความปลอดภัยและ
บุคลากรใน 2.2.1 มีการประเมิน สภาพแวดล้อม  -ผลการประเมิน  -มีการสรุป
โรงพยาบาล ติดตาม(ตามแบบ RAH01) ในการท างานของ ระดับดี ผลการส ารวจ

และสรุปผลการด าเนนิงาน โรงพยาบาล หนังสือ สสจ.ลง (ตามแบบ 
ตามแผนบริหารจัดการ 2.2 มีการเดินส ารวจแผนก วันที่ 23 กย.64 RAH01) และ
ความเส่ียงและน าเสนอ ต่างๆในโรงพยาบาล เพื่อการ น าเสนอผู้บริหาร
ผู้บริหาร บริหารจัดการความเส่ียง
2.3.1 มีการตรวจ จากการท างาน
ประเมินสภาพแวดล้อม
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ในการท างาน 2.3 การตรวจประเมิน  -มีการตรวจ
2.3.2 มีการน าผล สภาพแวดล้อมการท างาน สุขภาพบุคลากร
การตรวจประเมินสภาพ แกห่นว่ยงานในโรงพยาบาล ในโรงพยาบาล
แวดล้อมการท างานไปใช้ ด้วยเคร่ืองมอือาชีวสุขศาสตร์ ด้วยเคร่ืองมือ
เฝ้าระวังสุขภาพ/ อาชีวสุขศาสตร์
โรคจากการท างาน
2.4 มกีารใหว้ัคซีนพื้นฐาน 2.4 การให้ภูมิคุ้นกนัตาม
ที่จ าเป็น โดยขึ้นอยูก่บั ปัจจัยเส่ียงของงานแก่
ปัจจัยเส่ียงของงาน บุคลากรในโรงพยาบาล
2.5 มผีลการตรวจสุขภาพ 2.5 การจัดท ารายงานผล  -สรุปผลการ
ตามปัจจัยเส่ียง ผลการ การตรวจสุขภาพและสภาพ ตรวจสุขภาพตาม
ตรวจสุขภาพทั่วไปและ แวดล้อมการท างานของ ปัจจัยเส่ียง
ผลการตรวจสภาพแวดล้อม บุคลากร ผลการตรวจ
การท างานตามแบบ สุขภาพทั่วไป
RAH 06 ของส านัก และผลการตรวจ
โรคจากการประกอบ สภาพแวดล้อม
อาชีพฯโดยมกีารวิเคราะห์ การท างาน
เปรียบเทยีบและเชื่อมโยง ตามแบบ
ระหว่างข้อมลูด้านสุขภาพ RAH 06
และสภาพแวดล้อมการ ของส านัก
ท างาน โรคจากการ

ประกอบอาชีพฯ
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2.6 มีการประเมินผล 2.6 การให้บริการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้านอาชีวอนามัยความ
ภายหลังการฝึกอบรม ปลอดภยัและสภาพแวดล้อม

2.7 มีการทบทวน คู่มือ/ ในการท างาน
แนวทางการปฏิบัติงาน 2.7 จัดท าคู่มือ/แนวทาง
เพื่อมาปรับปรุงเนื้อหา ปฏบิติังานเพื่อความปลอดภยั
ให้เป็นปัจจุบัน ในการท างานส าหรับ
2.8 เตรียมความพร้อมด้าน บุคลากรในโรงพยาบาล
อปุกรณ์/เคร่ืองมือ เช่น 2.8 โรงพยาบาลจัดเตรียม
อปุกรณ์คุ้มครอง ความพร้อมและตอบโต้ภาวะ
ความปลอดภยัส่วนบคุคล ฉุกเฉินทางด้านอาชีวอนามยั
 -ร่วมจัดท าแผนการฝึก และความปลอดภัย
ซ้อมและฝึกซ้อมดับเพลิง

และอพยพหนไีฟ อย่างนอ้ย

ปีละ 1 คร้ัง
พร้อมสรุปรายงาน
 -ร่วมจัดท าแผนเตรียม
ความพร้อมภาวะฉุกเฉิน

ด้านสารเคมีหรือรังสี
ภายในโรงพยาบาล
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2.9 มีการจัดการความ 2.9 ความครอบคลุมของการ
เส่ียงจากการท างาน จัดการความเส่ียงเมื่อสภาพ
ในแผนกต่างๆครอบคลุม แวดล้อมการท างานของ
8 แผนกเส่ียงที่ส าคัญ โรงพยาบาลไม่ปลอดภัย
ระดับปานกลางขึ้นไป 2.10 อตัราความถี่ของการ
2.10 มีการจัดเกบ็ข้อมูล บาดเจ็บจากการท างานของ

อตัราความถี่ของการ บุคลากรในโรงพยาบาล
บาดเจ็บในกลุ่มบุคลากร

องค์ประกอบ 3.1.1 มีการเดินส ารวจ  -มีการเดินส ารวจสถาน  -องค์ประกอบที่ มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า
ที่ 3 การจัด สถานประกอบการ ประกอบการ หรือสถานที่  3 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70
บริการ ให้ค าแนะน า/กบัสถาน ท างาน เพื่อการบริหารจัด ร้อยละ 70
อาชีวอนามัย ประกอบการ/เครือข่าย การความเส่ียง  -ผลการประเมิน
และเวชกรรม ที่เกี่ยวข้องในการ ระดับดี
ส่ิงแวดล้อม ด าเนนิงานบริหารจัดการ หนังสือ สสจ.ลง
เชิงรุกแกผู้่ ความเส่ียง พร้อมจัดท า วันที่ 23 กย.64
ประกอบอาชีพ รายงานสรุปผลการ
ภายนอก บริหารจัดการ

ความเส่ียง
3.1.2 จัดบริการสร้างเสริม  - การจัดบริการ
สุขภาพ โดยการมส่ีวนร่วม สร้างเสริมสุขภาพโดยการ
กบักลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ วางแผนและออกแบบ
มีผลการด าเนินงานกอ่น โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ
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 -หลังที่ส าเร็จชัดเจน ที่สอดคล้องกบัสภาวะ
3.1.3 มีการให้บริการ สุขภาพของผู้รับบริการ
ทางวิชาการด้านอาชีว   - การให้บริการทาง
อนามัยโดยมีการ วิชาการด้านอาชีวอนามัย
ประเมินและปรับปรุง ความปลอดภัยและสภาพ
กระบวนการให้บริการ แวดล้อมในการท างาน
3.2.1 มีการสนับสนุน  - มีแนวปฏิบัติให้สถาน  -จัดท าแนวทาง
ให้สถานประกอบการ ประกอบการ มกีารคัดกรอง คัดกรอง ส่งต่อ
ส่งต่อผู้ป่วย/ผู้ที่สงสัย ส่งต่อผู้ป่วย/ผู้ที่สงสัย โรค ผู้ป่วย/ผู้ที่สงสัย
โรคจากการท างาน จากการท างานมายังหน่วย โรคจากการ
มายังหน่วยบริการ บริการ ท างานมายัง
3.2.2 มกีารขยายผลการ โรงพยาบาล
ด าเนินงาน อย่างน้อย 1
 แห่ง
  -มกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู   -มีการเกบ็รวบรวมข้อมูล
พื้นฐานผู้ประกอบอาชีพ พื้นฐานผู้ประกอบอาชีพ
ครอบคลุมบุคลากรใน
โรงพยาบาลแรงงานใน
ระบบ แรงงานนอก
ระบบ
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 - มสีถานการณ์โรคจากการ  -มีการเฝ้าระวังส่ิงคุกคาม
ท างาน มกีารวิเคราะหแ์ละ สุขภาพ อย่างน้อย 3 ปี
จัดท ารายงานการเฝ้าระวัง

ส่ิงคุกคามอย่างต่อเนื่อง
3 ปี

องค์ประกอบ  -มีการจัดท าแนวทาง  - มีการบันทึกข้อมูลโรคจาก  -องค์ประกอบ มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า
ที่ 4 การจัด ในการเข้ารับบริการ/ การท างานตาม ICD-10 ที่ 4 ยังไม่ผ่าน ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70
บริการอาชีว ขั้นตอนการเข้ารับบริการ  -มีการวินิจฉัย รักษา ผู้ป่วย เกณฑ์
อนามัยและ โดยมกีารทบทวน ประเมนิ

เวชกรรมส่ิงแวด และปรับปรุงกระบวนการ

ล้อมเชิงรับ เข้าถึงบริการอาชีวอนามยั

การประเมิน และเวชกรรม
การวินิจฉัย ส่ิงแวดล้อม
การดูแลรักษา  -มกีารคัดกรองผู้ปว่ยหรือ

ผู้ป่วยโรค/ ผู้สงสัยโรคจากการ
อบุัติเหตุจาก ท างานและโรคจาก
การท างาน ส่ิงแวดล้อม
การส่งต่อ และ  - มีการบันทึกข้อมูลโรค
การฟื้นฟู จากการท างานตาม
สมรรถภาพ  ICD-10
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พ.ศ.

2566-
2570

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มูลฐาน
(Baseline 

data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการ

พัฒนา

 -มกีารวินจิฉัย รักษา ผู้ปว่ย

โรคจากส่ิงแวดล้อมตาม
แนวทางที่ก าหนด
 -มีการจัดบริการ/  -จัดบริการ
ประสานการฟื้นฟู ติดตามผู้ป่วย
สมรรถภาพผู้ป่วย เพื่อฟื้นฟู
โดยมีการติดตามผู้ป่วย สมรรถภาพ
อย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วย 
 -มีแนวทางประสาน  -มีหลักฐานแสดงรายชื่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ผู้ป่วยที่ได้รับการประเมิน
ประเมินภาวะสุขภาพ สภาวะสุขภาพกอ่นกลับเข้า
ผู้ป่วยกอ่นกลับ ท างาน
เข้าท างาน มีการติดตาม
และสรุปผลการเยีย่ม
ติดตาม
 - มีการประเมินความ  -จัดท าแบบ
พงึพอใจผู้รับบริการเชิงรับ ประเมินความ
และเชิงรุกและน าผล พึงพอใจและน า
มาวิเคราะห์ ผลมาวิเคราะห์
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
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2566-
2570

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มูลฐาน
(Baseline 

data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการ

พัฒนา

องค์ประกอบ  -ร่วมหรือด าเนนิการจัดท า มีการเกบ็รวมรวมข้อมูล  -องค์ประกอบ มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า  -จัดท ารายงาน
ที่ 5 การด าเนิน สถานการณ์และจัดล าดับ แหล่งก าเนิดพิษส่ิงแวดล้อม  ที่ 5ยังไม่ผ่าน ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70 ร้อยละ70 สถานการณ์
งานจัดบริการ ปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม ในพื้นที่รับผิดชอบ หรือคาด เกณฑ์ การเฝ้าระวัง
เวชกรรม ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ว่าจะเป็นแหล่งก าเนิดพิษ ด้านส่ิงแวดล้อม
ส่ิงแวดล้อม ของประชาชน ที่จะส่งผล

 -มีการจัดท ารายงาน กระทบ
สถานการณ์การเฝ้าระวัง ต่อสุขภาพ
ด้านส่ิงแวดล้อมที่จะส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ค าอธิบาย :  การจัดบริการอาชีวอนามัย หมายถึง  กจิกรรมที่ด าเนินงานโดยบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านอาชีวอนามัย เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพกลุ่มต่างๆ เช่น 
กลุ่มแรงงานในระบบ กลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ให้บริการสุขภาพ ได้รับการดูแลสุขภาพ มีการจัดบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ที่มุ่งเน้นด้านการป้องกนัโรคและ
การบาดเจ็บจากการท างาน การส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ
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2566-2570

การป้องกันควบคุม
โรคและลดปัจจัย
เส่ียงด้านสุขภาพ

1. ร้านอาหาร/
แผงลอย
จ าหน่ายอาหาร 
ผ่านตามเกณฑ์
ข้อก าหนดด้าน
สุขาภิบาล

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับอาหารทีม่ี
ความปลอดภัย

ปี 2564
ร้านอาหาร/
แผงลอย
จ าหน่าย  ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ
 73.68

 75  78  81  84  87  87  1.พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและ
การบูรณาการ
ท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน   
 2.เก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ส่งตรวจ
วิเคราะห์ความ
ปลอดภัย

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

จังหวัดชยันาท
เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย            

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine 

data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.
2566-2570

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine 

data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

2.ตลาดนัด ผ่าน
เกณฑ์ตลาดนัด
น่าซ้ือ 
ระดับพืน้ฐาน

เพือ่ยกระดับ
พัฒนาตลาดนัด
ให้ผ่านมาตรฐาน
 ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล

ตลาดนัด 
จ านวน 6 แห่ง
 ยังไม่ผ่านเกณฑ์

1 แห่ง  1 แห่ง  1 แห่ง  1 แห่ง  1 แห่ง 1 แห่ง  1.สนับสนุนให้มี
การจัดต้ังชมรม
ผู้ขายของในตลาด  
 2.ประสาน 
ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมิน ให้
ค าแนะน าด้าน
วิชาการแก่
ผู้ประกอบการ
กิจการตลาดนัด 
พ่อค้า แม่ค้า

ค าอธิบาย : ร้านอาหาร หมายถึง  สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 
2561     
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร หมายถึง แคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอื่นใดที ่ขายอาหาร เคร่ืองด่ืม น้ าแข็ง โดยต้ังประจ าที ่  
ตลาดนัด หมายถึง ตลาดประเภทที ่2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 
มาตรฐานตลาดนัด น่าซ้ือ (Temporary Market) หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซ้ือ ประกอบด้วยเกณฑ์ 20 ข้อ ซ่ึงครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม ด้านความปลอดภัยของอาหาร และด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดยแบ่งการรับรองเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพืน้ฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ซ่ึงต้องผ่าน
ระดับพืน้ฐานขึ้นไป
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การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

1.อัตรา
ความส าเร็จ
การรักษา
ผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม่ >
ร้อยละ 85

1เพือ่ให้ผู้ป่วย 
วัณโรคทุกราย
เข้าสู่ระบบการ
รักษาตาม
มาตรฐาน

ปี 2560 =  80.0    
ปี 2561 =  78.57  
ปี 2562  = 100     
ปี 2563 =100      
ปี 2564 = 100

100 100  100  100  100  100  1.การค้นหาผู้ป่วย
วัณโรคเข้าสู่ระบบ
การรักษาในกลุ่ม
เส่ียงเพือ่เพิม่ TB 
treatment 
coverage   
1.1 กลุ่มผู้สัมผัส
วัณโรคร่วมบ้าน
ย้อนหลัง 3 ปี

2.ร้อยละความ
ครอบคลุมการ
รักษาผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่
และกลับเป็น
ซ  า>ร้อยละ 88

ปี 2560  =  43.48
ปี 2561  =  53.85 
ปี 2562  =  61.54
ปี 2563 =   48.00
ปี 2564 =   40.70

50.00 60.00  70.00 80.00      90.00       90.00  1.2 กลุ่มทีม่ารับ
บริการในหน่วย
บริการให้มีการคัด
กรอง
วัณโรคทุกราย

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันาท

เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย  

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
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แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

  1.3 กลุ่ม HIV/
เบาหวาน/COPD/
แรงงานข้ามชาติ/
ผู้ต้องขัง และ
บุคลากรสุขภาพ

 1.4จุดเน้น 
ผู้สูงอายุทีม่ีโรคร่วม
หรือเป็นผู้สัมผัส
ร่วมบ้านผู้ป่วยวัณ
โรคและผู้สัมผัส
ร่วมบ้านผู้ป่วยวัณ
โรค 10 ปีทีผ่่านมา

 2.เฝ้าระวังการ
เสียชีวิตในกลุ่ม
สูงอายุและเน้นดูแล
รายทีเ่ส่ียงเสียชีวิตสูง

๗๑
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แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

 โดยสหสาขา
วิชาชีพ (Case 
Management 
Team) ในพื นที่

 3.การจัดบริการ
ดูแลรักษาวัณโรค
ระยะแฝงในกลุ่ม
เส่ียงสูง
 โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
 0-5 ปี กลุ่ม HIV 
และกลุ่มผู้ต้องขัง

 4.การติดตาม
ก ากับการกินยาใน
ผู้ป่วยวัณโรคทุก
รายอย่างครอบคลุม
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แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

 เพือ่ความส าเร็จ
การรักษา ลดอัตรา
การเสียชีวิต 
และป้องกันการเกิด
วัณโรคดื อยา 
(MDR/XDR-TB)

 5.การส่ือสาร
ความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันและ
การเข้าสู่ระบบ

 6.การก ากับ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องในระดับ
ต าบล
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แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

ค าอธิบาย : ความส าเร็จของการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ทีม่ีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ 
1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ทีม่ีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื อวัณโรคก่อนเร่ิมการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเชื อวัณโรคอย่างน้อยหนึ่ง
ครั งก่อนสิ นสุดการรักษา และในเดือนสุดท้ายของการรักษา
1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ทีรั่กษาครบก าหนดโดยไม่มีหลักฐานทีแ่สดงว่าการรักษาล้มเหลว ซ่ึงผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสาร
ทีแ่สดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสุดท้ายของการรักษา ทั งนี มีผลตรวจเสมหะเป็นลบอย่างน้อยหนึ่งครั งก่อนสิ นสุดการรักษา รวมทั งผู้ป่วยทีไ่ม่ได้ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดทีไ่ม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วยทีรั่กษาวัณโรคน้อยกว่า 1 เดือน และไม่เคยขึ นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติ
 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยทีม่ีผลตรวจยืนยันพบเชื อวัณโรค (Bacteriologically confirmed: B+) และ ผู้ป่วยทีว่ินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B-)

๗๔
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
(Service Plan)

1.อัตราการ
ตายของผู้ป่วย
โรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด
STEMI

1.เพือ่ให้อัตรา
การตายของ
ผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อ
หัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด
 STEMI 
<ร้อยละ 8

1.ปี 2563 มี
อัตราการตาย
ของผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI 
<ร้อยละ 8

< ร้อยละ8 < ร้อยละ8 < ร้อยละ8 < ร้อยละ8 < ร้อยละ8 < ร้อยละ8  1.สนับสนุนส่ือ
ประชาสัมพันธ์
เพือ่ให้ผู้ป่วยทราบ
ถึงอาการ
กล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือด (patiant 
awareness)และ
การเข้าถึงEMS 
1669

2.ร้อยละของ
การให้การ
รักษาผู้ป่วย 
STEMI ได้
มาตรฐานเวลา
ทีก่ าหนด

2.เพือ่ให้ยา
ละลายล่ิม
เลือดภายใน 
30นาทีนับ
จากผู้ป่วย
ได้รับการ
วินิจฉัย STEMI
 (EKG 
diagnosis)

2.ปี 2564 
ผู้ป่วย
 STEMI ทีไ่ด้รับ
ยาละลายล่ิมเลือด
ภายใน 30 นาที
นับจากผู้ป่วย
ได้รับการวินิจฉัย 
STEMI ≥ ร้อยละ
 60

  ≥ร้อยละ60 ≥ร้อยละ70 ≥ร้อยละ70 ≥ร้อยละ70 ≥ร้อยละ70 ≥ร้อยละ70  ส่งบุคลากรอบรม
ความรู้ในการดูแล
รักษาผู้ป่วย FAST
TRACK STEMI

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันาท

เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย  

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

๗๖



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

3.เพือ่ส่งต่อไป
โรงพยาบาลที่
สามารถท า PCI
ได้ ภายใน 120
นาที นับจาก
ผู้ป่วยได้รับ
การวินิจฉัย 
STEMI (EKG 
diagnosis)

3. ปี 2564 การ
เพือ่ส่งต่อไป
โรงพยาบาลที่
สามารถท า PCI
ได้ภายใน 120 
นาที นับจาก
ผู้ป่วยได้รับการ
วินิจฉัย STEMI 
(EKG diagnosis)
 < ร้อยละ 60

 ≥ร้อยละ60 ≥ร้อยละ70 ≥ร้อยละ70 ≥ร้อยละ70 ≥ร้อยละ70 ≥ร้อยละ70  พัฒนาระบบส่ง
ต่อFAST  TRACK 
STEMI ให้
สอดคล้องกับ
บริบทในพืน้ทีแ่ต่
ละพืน้ที่

ค าอธิบาย: การให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนดหมายถึง สาสมรถให้ยาละลายล่ิมเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI 
(EKG diagnois) และสามารถส่งต่อไปทีโ่รงพยาบาลทีท่ า PCI ได้เพือ่ให้ได้รับการท า Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnois)

๗๗



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

< ร้อยละ2๒ < ร้อยละ2๒  1.พัฒนาให้
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการใช้
เคร่ืองมือ sepsis 
screening tools
 และจัดท า 
Standing order
 , sepsis bundle
 , Flow chart 
ในการประเมิน
ผู้ป่วยและการส่ง
ต่อ พร้อมทัง้มี
แนวทางการให้
ค าปรึกษา ใน รพ.
  2.ใช้โปรแกรม 
Sepnet ลงข้อมูล

การพัฒนาระบบ
ระบบบริการ
สุขภาพ (Service
 Plan)

ร้อยละการ
ตายของผู้ป่วย
ติดเชื้อใน
กระแสเลือด
แบบรุนแรง
ชนิด
community 
acquired  
<ร้อยละ 26			

เพือ่ลดอัตราการ
เสียชีวิตจาก
ภาวะการติดเชื้อ
ในกระแสเลือด
แบบ
รุนแรงของผู้ป่วย
ทีเ่ข้ารับ
การรักษาใน
โรงพยาบาล 
รวมถึงการพัฒนา
เครือข่ายการดูแล
รักษาผู้ป่วย

ร้อยละการตาย
ของผู้ป่วยติดเชื้อ
ในกระแสเลือด
แบบรุนแรงชนิด
community 
acquired  ปี 
2564 พบ ร้อย
ละ
0

< ร้อยละ24 < ร้อยละ2๒ < ร้อยละ2๒ < ร้อยละ2๒

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันาท

เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย  

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

๗๘



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

 

ค าอธิบาย: ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ป่วยทีเ่ข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ severe sepsis หรือ septic shock 
 Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากทีบ่้านหรือทีชุ่มชน โดยต้องไม่อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis                                          
(แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยสมาคมเวช   บ าบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย )
รายละเอียดข้อมูลฐาน :  รายงานผลจากฐานข้อมูล HDC และฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหนองมะโมง

๗๙



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรทาง
การแพทย์ ในการ
ให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน

บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมประชุมทาง
วิชาการเร่ืองการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรในการ
ให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินอบรมฟืน้ฟู
ความรู้ในการให้ 
บริการการแพทย์ 
ฉุกเฉิน ได้แก่ 
-ช่วยฟืน้คืนชีพ
ขั้นพืน้ฐาน
- ช่วยฟืน้คืนชีพ
ขั้นสูง     
- การปฐมพยาบาล
- การเคล่ือนย้าย
ผู้ป่วย

1. เพือ่พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรทาง
การแพทย์ใน
การให้บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน  

ปี 2563 
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมประชุมทาง
วิชาการ ร้อยละ 
98.54

≥96% ≥97% ≥98% ≥98% ≥99% ≥99%  1.จัดอบรม
ความรู้ทางวิชาการ
เพือ่พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ทางการแพทย์ใน
การให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันาท

เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

๘๐



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

ค าอธิบาย : ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน คือ ระบบทีม่ีการเตรียมความพร้อมในด้านทรัพยากรและบุคลากรทีจ่ะให้บริการรักษาพยาบาลทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยทีไ่ด้รับ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินทัง้นอกและในโรงพยาบาล 
รายละเอียดขอ้มลูฐาน : แบบสรุปผลการด าเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจ าปี

๘๑



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

การพัฒนาการ
ดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายแบบ
ประคับประคอง

1) ร้อยละของ
ผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายได้มีการ
ท า Advance 
Care Planning

มีการท า
Advance 
Care 
Planningด้วย
กระบวนการ
Family 
Meeting 
ในผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย

ปี 2562 = 100  100  100  100  100  100  100  1.สนับสนุนระบบ
การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายแบบ
ประคับประคองให้มี
การท าAdvance 
Care Planningด้วย
กระบวนการFamily
 Meetingในผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย

2) ร้อยละการ
บรรเทาอาการ
ปวดและ
จัดการอาการ
ต่างๆด้วย 
Stong Opioid
 Medication 
ในผู้ป่วย
ประคับประคอง
อย่างมีคุณภาพ

ผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายได้รับ
การดูแล
จัดการอาการ
รบกวนต่างๆ 
และอาการ
ปวดอย่างมี
คุณภาพ

 ปี 2562 ผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย
ได้รับการจัดการ
บรรเทาอาการ
รบกวนและ
อาการปวดด้วย 
Stong Opioid 
Medication     
 ร้อยละ 29

 30  30  30  30  30  30  1.พัฒนาองค์
ความรู้และทักษะใน
การประเมินอาการ
รบกวนต่างๆ แก่ทีม
การดูแลผู้ป่วย

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันาท

เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนาเป้าหมาย

๘๒



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนาเป้าหมาย

3) ร้อยละของ
ผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายได้รับ
การติดตามการ
เยี่ยมบ้านโดย
ทีม สหวิชาชีพ
และภาคี
เครือข่าย

ผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายมี
คุณภาพชีวิต
ทีดี่เมื่ออยู่ที่
บ้าน 
ครอบครัว
สามารถดูแล
ผู้ป่วยได้เมื่อ
กลับบบ้าน

ปี 2562 ผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย
ได้รับการติดตาม
เยี่ยมบ้าน ร้อย
ละ64.7

 65  65  66  67  68  66  1.พัฒนาระบบการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน
โดยการมีส่วนร่วม
ของทีมสหวิชาชีพ 
ภาคีเครือข่าย ชุมชน
และครอบครัว 
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการคืน
ข้อมูลของผู้ป่วยจาก
พืน้ทีก่ารดูแลสู่ทีม
การดูแลผู้ป่วย

4) ร้อยละความ
พึงพอใจในการ
ดูแลแบบ
ประคับประคอง

ปี 2562 ความ
พึงพอใจในการ
ดูแลแบบ
ประคับประคอง
จากแบบสอบถาม
จ านวน 15ชุดได้
คะแนนร้อยละ  
91.3%

 92  93  94  95  96  94

๘๓



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนาเป้าหมาย

ค าอธิบาย : การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care) หมายถึง เป็นการดูแลส าหรับผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยทีป่่วยด้วยโรคร้ายแรงทีคุ่กคามต่อชีวิต
เป็นการดูแลแบบองค์รวมโดยมุ้งเน้นทีก่ารจัดการอาการไม่สุขสบายทัง้ทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณรวมทัง้การดูแลครอบครัวของผู้ป่วยด้วย การดูแลแบบ
ประคับประคองสามารถท าร่วมกับการรักษาตัวโรค ซ่ึงตอบสนองต่อเป้าหมายการดูแลทีผู้่ป่วยต้องการ โดยมีเป้าหมายหลักคือให้ผู้ป่วยระยะท้ายมีคุณภาพชีวิตทีดี่ทีสุ่ด
เท่าทีเ่ป็นได้
รายละเอียดขอ้มลูฐาน : แบบประเมินความพึงพอใจการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

๘๔



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

การพัฒนาการ
ดูแลผู้ป่วยระยะ
กลาง 
(intermediate 
care)

1) ร้อยละของ
โรงพยาบาล
ระดับ M และ F
 ในจังหวัดทีใ่ห้
การบริบาลฟืน้
สภาพระยะ
กลางแบบผู้ป่วย
ใน 
(intermediate 
bed/ward)

มีการ
ให้บริการ
บริบาลฟืน้
สภาพการ
ดูแลผู้ป่วย
ระยะกลาง
แบบผู้ป่วยใน 
ใน
โรงพยาบาล
ระดับ M และ
 F

ปี 2562 = 50
 %

 100  100  100  100  100  100 1. มีการจัดโซน / 
พืน้ที ่ส าหรับผู้ป่วย 
IMC ในตึกผู้ป่วยในที่
ชัดเจน รวมทัง้มีพืน้ที่
ทีอ่ านวยความสะดวก
ในการฟืน้ฟูสภาพ
ร่างกายทีป่ลอดภัย

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันาท

เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

๘๕



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

2) ร้อยละของ
ผู้ป่วยและญาติ
ได้มีส่วนร่วมใน
การวางแผน
การดูแล ฟืน้ฟู
สภาพ และมี
การสร้าง
เครือข่ายการ
ดูแลโดยทีมสห
วิชาชีพ

ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย 
(3 กลุ่มโรค 
ได้แก่ 
Stroke,Traum
atic Brain 
Injury,Spinal
 Cord Injury
 ) ทีร่อดชีวิต
ได้รับการ
ประเมิน
รวมทัง้
วางแผนการ
บริการบริบาล
ฟืน้สภาพ

ปี 2562 = 60
 %

 60  60  60  60  60  60 2.มีการท า Team 
meeting เพือ่วาง
แผนการบริการ
บริบาลและฟืน้ฟู
สภาพผู้ป่วยให้
เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่
ละคน

๘๖



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

3) ร้อยละของ
ผู้ป่วยระยะ
กลางได้รับการ
ติดตามเยี่ยม 
ในระยะเวลาที่
ก าหนด ได้แก่ 
1,3,6 เดือน
หลังจ าหน่าย
ออกจาก
โรงพยาบาล 
อย่างครบถ้วน

ผู้ป่วยระยะ
กลางทีร่อด
ชีวิตและมี
คะแนน 
Barthel 
index < 15 
คะแนน หรือ 
คะแนน 
Barthel 
index > 15 
คะแนน with
 multiple 
impairment 
ได้รับการ
บริบาลฟืน้
สภาพและ
ติดตามจนครบ
 6 เดือน

ปี 2562 ผู้ป่วย
ระยะกลางที่
ได้รับการติดตาม
เยี่ยมบ้าน = 33
 %

 50  60  70  70  70  70 3.พัฒนาระบบการ
ติดตามเยี่ยมบ้านโดย
การมีส่วนร่วมของ
ทีมสหวิชาชีพ ภาคี
เครือข่าย ชุมชนและ
ครอบครัว

๘๗



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

4) ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ในการดูแล
ผู้ป่วยระยะกลาง

ปี 2562 = 0  70  80  80  80  80  80

ค าอธิบาย : 1.ผู้ป่วยระยะกลาง หมายถึง ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มโรค ได้แก่ Stroke,Traumatic Brain Injury,Spinal Cord Injury มีคะแนน Barthel index < 15 
คะแนน หรือ คะแนน Barthel index > 15 คะแนน with multiple impairment
รายละเอียดขอ้มลูฐาน :
1.ร้อยละของผู้ป่วย หมายถึง ผู้ป่วยระยะกลางทัง้หมดทีไ่ด้รับการดูแลภายในปีงบประมาณ

๘๘



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

การพัฒนา
คุณภาพการดูแล
ผู้ป่วย    โรคปอด
อุดกั้นเร้ือรัง

อัตราการเกิด
การก าเริบ
เฉียบพลันใน
ผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเร้ือรัง    
ไม่เกิน 130 
ต่อแสน
ประชากร

การก าเริบ
เฉียบพลันใน
ผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเร้ือรัง
ลดลง

ปี 2562 
1276.32       
ต่อแสนประชากร
ปี 2563 
1256.92       
 ต่อแสนประชากร
ปี 2564   
784.97
ต่อแสนประชากร

 น้อยกว่า
ร้อยละ 
765 
ต่อแสน
ประชากร

 น้อยกว่า
ร้อยละ 
530     
ต่อแสน
ประชากร

 น้อยกว่า
ร้อยละ 
395      
ต่อแสน
ประชากร

 น้อยกว่า
ร้อยละ 
260      
ต่อแสน
ประชากร

 น้อยกว่า
ร้อยละ 
130     
ต่อแสน
ประชากร

 น้อยกว่าร้อยละ 
130
ต่อแสนประชากร

 ทบทวนการดูแล
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เร้ือรัง
ตามแนวทางการ
รักษาและการให้รหัส
การวินิจฉัยโรคถูกต้อง

ค ำอธิบำย: อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง หมายถึง อัตราการก าเริบเฉียบพลันทีต้่องเข้ารับการรักษาทีห่้องฉุกเฉิน และหรือต้องเข้ารับการรับ
การรักษา
ในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังต่อประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ         
รำยละเอียดขอ้มลูฐำน : https://cnt.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=
67473ea582306d345ce1bb44b06ba2e9&id=8dc31d2079e509de188a3b0117459379

แบบฟอร์มสรุปแผนงำนและโครงกำรส ำคัญของโรงพยำบำลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันำท

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ : เป็นโรงพยำบำลทีม่คีวำมเป็นเลิศ ดำ้นกำรจัดกำรเครือขำ่ย

แผนงำน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้ำหมำย
ขอ้มลูฐำน

(Baseiine data)
ค่ำเป้ำหมำย

แนวทำงกำรพัฒนำ
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
เข้าสู่ระบบการ
รักษาตามมาตรฐาน

1.ร้อยละของ
ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึง
บริการ
สุขภาพจิต

_> ร้อยละ 74 ร้อยละ 98.2  100  100  100  100  100  100  1.เพิม่การคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า และ
เส่ียงต่อการฆา่ตัวตาย
ในแต่ละกลุ่มทัง้ในรพ.
 และในรพ.สต.      
 2.จัดกลุ่มหลังการ
คัดกรองเพือ่การจัด
ชุดกิจกรรมให้การ
ดูแลตามมาตรฐาน
อย่างเหมาะสม ได้แก่
 กลุ่มปกติ, กลุ่มเส่ียง,
 กลุ่มป่วย และกลุ่ม
ป่วยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ Mild 
depressive, 
Moderate 
depressive, Severe 
depressive

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันาท

เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

๙๐



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

2.อัตราการฆา่
ตัวตายส าเร็จ

ไม่เกิน8.0ต่อ
แสนประชากร

10.17 ต่อแสน
ประชากร

 8/แสน
ประชากร

 7/แสน
ประชากร

 6/แสน
ประชากร

 5/แสน
ประชากร

 4/แสน
ประชากร

 4/แสนประชากร  2.ประชุมชี้แจงและ
ทบทวนความรู้และ
การดูแลผู้ป่วยในกลุ่ม
ปกติและกลุ่มเส่ียง

3.ร้อยละของผู้
พยายามฆา่ตัว
ตายไม่กลับมา
ท าร้ายตัวเองซ้ า
ในระยะเวลา 1
 ปี

ร้อยละ 90 ร้อยละ 75 ร้อยละ80 ร้อยละ90 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 3.ติดตามเยี่ยมบ้าน
กับหน่วย coc กรณี
ผู้ป่วยมีภาวะคิดฆา่
ตัวตาย

ค าอธิบาย :

๙๑



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

อัตราการตาย
ของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือด
สมอง
 <ร้อยละ7

ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือด
สมองทีม่ารับ
การรักษาใน
โรงพยาบาล

ปี 2564 อัตรา
การตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง ร้อย
ละ 8.19

<ร้อยละ7 <ร้อยละ7 <ร้อยละ7 <ร้อยละ7 <ร้อยละ7 <ร้อยละ7  บูรณาการณ์การ
สอนสุขศึกษาเร่ือง
โรคหลอดเลือดสมอง
กับทีมสุขศึกษา
โรงพยาบาลในการให้
ความรู้เร่ืองหลอด
เลือดสมอง

ค ำอธิบำย : 1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยทีรั่บไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล(admit) นานต้ังแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ทีม่ี principal diagnosis (pdx)
 เป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)
2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึงการตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)
3. การจ าหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การทีผู้่ป่วยในออกจากโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)

แบบฟอร์มสรุปแผนงำนและโครงกำรส ำคัญของโรงพยำบำลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันำท

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ : เป็นโรงพยำบำลทีม่คีวำมเป็นเลิศ ดำ้นกำรจัดกำรเครือขำ่ย

แผนงำน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้ำหมำย
ขอ้มลูฐำน

(Baseiine data)
ค่ำเป้ำหมำย

แนวทำงกำรพัฒนำ
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

การพัฒนา
คุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิต
สูง

1.ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน
ควบคุมระดับ
น ้าตาลได้ดี

ผู้ป่วยDM
ได้รับการ
ตรวจติดตาม
ระดับHBA1C
และควบคุมอยู่
ในเกณฑ์
≥40%

ผลงาน
ปีงบประมาณ    
    ปี 2561 55
   %           ปี
2562  20.34 
  %      ป2ี563
 28.06   %     
  ป2ี564  
17.72 %

≥20% ≥25% ≥30% ≥35% ≥40% ≥45%  1.ส่งเสริมการดูแล
ตัวเองของผู้ป่วย       
    2.จัดท้าแนวทาง
การพัฒนาเพือ่
มาตรฐานคลินิก
เบาหวาน เพือ่เป็น
แนวทางในการดูแลผู้
เป็นเบาหวานอย่าง
ครอบคลุมและเป็น
ระบบ

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันาท

เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

2.โรคความดัน
โลหิตสูงที่
ควบคุมระดับ
BPได้ดี

ผู้ป่วยHT
ได้รับการ
ตรวจติดตาม
ระดับBPและ
ควบคุมอยู่ใน
เกณฑ์≥60%

ผลงาน
ปีงบประมาณ    
 ปี 2561 
45.32    %     
 ป2ี562  
55.39   %     
 ป2ี563 
52.66   %      
 ป2ี564  
51.70 %

≥55% ≥57% ≥59% ≥61% ≥63% ≥65%  3.พัฒนาบุคลากร
และสถานพยาบาลให้
มีศักยภาพในการดูแล
รักษา ผู้เป็นเบาหวาน
ให้ทันสมัยตามบริบท
ของสถานพยาบาล
เพือ่บูรณาการการ
บริบาลผู้เป็น
เบาหวานให้ สามารถ
ด้าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องด้วยความ
ราบร่ืน

๙๔



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

3.ร้อยละของ
ผู้ป่วย
เบาหวานที่
ได้รับการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อน
ทางตา

ผู้ป่วยDM
ได้รับการ
ตรวจติดตาม 
ภาวะแทรกซ้อ
นทางตาและ
ควบคุมอยู่ใน
เกณฑ์≥60%

ผลงาน
ปีงบประมาณ    
    ปี 2561 
46.2    %      
ป2ี562  
44.75   %     
 ป2ี563 
46.89   %      
 ป2ี564  
16.10 %

≥30% ≥40% ≥50% ≥60% ≥70% ≥80%  4.พัฒนาระบบและ
เครือข่ายบริการ

4.ร้อยละของ
ผู้ป่วย
เบาหวานที่
ได้รับการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อน
ทางเท้า

ผู้ป่วยDM
ได้รับการ
ตรวจติดตาม 
ภาวะแทรกซ้อ
นทางเท้าและ
ควบคุมอยู่ใน
เกณฑ์≥60%

ผลงาน
ปีงบประมาณ    
    ปี 2561 
41.1    %      
ป2ี562  44.4 
  %        ปี
2563 47.99  
 %       ป2ี564
  27.36 %

≥60% ≥61% ≥62% ≥63% ≥64% ≥65%  5.การส่งต่อผู้ป่วยที่
มีภาวะแทรกซ้อน
ปานกลางให้แผนก
แพทย์แผนไทย

๙๕



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

5.ร้อยละของ
ผู้ป่วย DM 
และ/หรือ HT 
ทีไ่ด้รับการ
ค้นหาและคัด
กรองโรคไต
เรื อรัง

ผู้ป่วยDM HT
ได้รับการคัด
กรอง 
ภาวะแทรกซ้อ
นทางไตและ
ควบคุมอยู่ใน
เกณฑ์≥80%

ผลงาน
ปีงบประมาณ    
      ปี 2561 
74.93    %     
 ป2ี562  
67.66   %      
 ป2ี563 
60.29   %      
 ป2ี564  
67.23 %

≥70% ≥75% ≥80% ≥85% ≥90% ≥95%  6.พัฒนาคุณภาพ
การบริการในคลินิก
CKD

6.ร้อยละของ
ผู้ป่วย CKD ทีม่ี
อัตราการลดลง
ของ eGFR<5
 
ml/min/1.73
m2/yr

ผู้ป่วย CKD 
ได้รับการ
ตรวจติดตาม
อัตราการ
ลดลงของ 
eGFR<5 
ml/min/1.73
m2/yrอยู่ใน
เกณฑ์≥70%

ผลงาน
ปีงบประมาณ    
      ปี 2561 
60   %          
 ปี 2562  
58.82 %       
 ป2ี563 
70.13  %       
 ป2ี564  
58.12 %

≥60% ≥65% 70% ≥75% ≥80% ≥85%

๙๖



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

ค าอธิบาย : DM  (Diabetes mellitus)หมายถึง โรคเบาหวาน HT(hypertension) หมายถึง โรคความดันโลหิตสูง CKD  (chronic kidney disease ) หมายถึง โรคไต
เรื อรัง eGFR (Estimated glomerular filtration rate )หมายถึง อัตราการกรองของเสียของไต HBA1C ( Hemoglobin A ทีม่ีโมเลกุลของ  Glucose มาจับกับ 
N-terminal valine  ของ ß-chain) หมายถึง ระดับน ้าตาลเฉล่ียสะสมในเลือด เกิดจากการทีน่ ้าตาลในเลือดไปจับกับฮีโมโกลบิน มีอายุ 3 เดือน

๙๗



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

การพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

1) ร้อยละ
ผู้ป่วยนอกที่
ได้รับบริการ
การแพทย์แผน
ไทยฯ (ไม่นับ
รวมการ
ส่งเสริมสุขภาพ)

ประชาชนใน
อ าเภอหนอง
มะโมงเข้าถึง
บริการ แพทย์
แผนไทย
การแพทย์
ทางเลือก 
และสมุนไพรที่
ได้คุณภาพ 
และมาตรฐาน

ในปี 2564 
ผู้ป่วยนอกทีไ่ด้รับ
บริการการแพทย์
แผนไทยฯ (ไม่นับ
รวมการส่งเสริม
สุขภาพ) ร้อยละ 
11.87

19% 20% 21% 23% 24% 24% 1. จ่ายยาและ
สนับสนุนแพทย์แผน
ปัจจุบันจ่ายยา
สมุนไพร  Frist Line
 Drugs /ยาสมุนไพร
ทดแทนยาแผน
ปัจจุบัน 
2. จัดบริการแพทย์
แผนไทยให้ครอบคลุม
ใน PCC
ร้อยละ 100ในแต่
ละปีทีเ่ปิดให้บริการ

2) ร้อยละของ
มูลค่าการใช้ยา
สมุนไพร

 มูลค่าการใช้ยา
สมุนไพรปี 2562
 ร้อยละ 4.34
ปี 2563 ร้อยละ
 2.95 ปี 2564 
ร้อยละ 1.00

3% 4% 5% 5% 5% 5% 3. พัฒนาระบบส่ง
ต่อแพทย์แผน
ปัจจุบันกับแพทย์แผน
ไทย
4. พัฒนาระบบ
บริการให้ได้ตาม
มาตรฐาน HA

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันาท

เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

๙๘



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

3.) ความ
ครอบคลุมการ
จัดบริการ
แพทย์แผนไทย
ในสถานบริการ
ในคลินิกหมอ
ครอบครัว
(เกณฑ์ 1 PCC:
 แพทย์แผนไทย
 1 คน)

N/A N/A  50 % 
ของPCC

 50 % 
ของPCC

 100 % 
ของPCC

 100 % 
ของPCC

 100 % ของPCC แพทย์แผนไทย หรือ 
รพ. สส.พท นวดแผน
ไทย      
๕. บูรณาการ
เชื่อมโยงการแพทย์
แผนไทยกับService 
Plan สาขาอื่นๆ 
 ๖. พัฒนางาน R2R/
งานวิจัย/นวัตกรรม 
ในระดับอ าเภอ อย่าง
น้อย 1 เร่ือง/ปี

4.) คลินิก
กัญชาทาง
การแพทย์แผน
ไทย

คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผน
ไทยและแบบ
บูรณาการ

คลินิก
กัญชาทาง
การแพทย์
แผนไทย
และแบบ
บูรณาการ

คลินิก
กัญชาทาง
การแพทย์
แผนไทย
และแบบ
บูรณาการ

คลินิก
กัญชาทาง
การแพทย์
แผนไทย
และแบบ
บูรณาการ

คลินิก
กัญชาทาง
การแพทย์
แผนไทย
และแบบ
บูรณาการ

คลินิก
กัญชาทาง
การแพทย์
แผนไทย
และแบบ
บูรณาการ

คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย
และแบบบูรณาการ

7. ส่งเสริมและให้
ความรู้ประชาชนใน
การดูแลสุขภาพได้
ด้วยตนเอง
8.พัฒนาระบบการ
ให้บริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์
แผนไทยและแบบ
บูรณาการ เพือ่เพิม่
การเข้าถึง

๙๙



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

5.) ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของผู้มารับ
บริการ

ในปี 2564 
ความพึงพอใจ
ของผู้มารับ
บริการร้อยละ 
85.90

88% 90% 92% 94% 95% 95% และทางเลือกในการ
รักษาแก่ประชาชน

ค าอธิบาย : 1.บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟืน้ฟูสภาพทางการแพทย์แผนไทย และนอกเหนือจาก
การแพทย์ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย  
2.ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนทีม่ารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟืน้ฟูสภาพแบบไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพทีเ่กี่ยวข้องทีไ่ด้
มาตรฐาน 
3.ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร หมายถึง (มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร*100)/มูลค่าการใช้ยารวมทัง้หมด 
4.PCC หมายถึง คลินิกหมอครอบครัว 
5.คลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง การจัดบริการให้ผู้รับบริการทีม่ีข้อบ่งชี้ ทัง้แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย 
6.คลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดบริการ คัดกรอง ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค จ่ายยา และให้ค าปรึกษาผู้ป่วยทีต้่องใช้ยากัญชา
ปรุงผสม โดยและหรือร่วมกันระหว่างแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย หมอพืน้บ้าน
รายละเอียดขอ้มลูฐาน : 
1.https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=30bc6364fc06a33a7802e16bc596ac3b                                                   
2.แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ รพ.หนองมะโมง

๑๐๐



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

พัฒนาระบบ
บริการรังสีวิทยา

1.ผู้รับบริการ
ได้รับการ
ถ่ายภาพรังสี
ครบถ้วน       
ร้อยละ 100

1.ผู้รับบริการ
ทัง้ผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยใน ห้อง
ฉุกเฉิน ผู้ป่วย
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีได้รับ
การถ่ายภาพ
รังสีครบถ้วน

 พ.ศ.2562 = 
88%          
พ.ศ.2563 = 
96%
พ.ศ.2564 = 
98%        
พ.ศ.2565 = N/A

100% 100% 100% 100% 100% 100% 1. พัฒนาระบบ
ให้บริการถ่ายภาพ
รังสี ให้มีคุณภาพ 
ชัดเจน ถูกต้อง 
ครบถ้วน และได้
มาตรฐานโดย
ค านึงถึงความ
ปลอดภัย
 2. พัฒนาความรู้
และทักษะการท างาน
ของบุคคลากร     
3 พัฒนาระบบ
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการรังสี

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันาท

เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

๑๐๑



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

2.เคร่ืองเอกซเรย์
 ห้องเอกซเรย์ 
อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจาก
รังสี ได้รับการ
ตรวจวิเคราะห์
มาตรฐานจาก
ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทุก 
2 ปี  ร้อยละ 
100

2.เพือ่ให้ห้อง
ตรวจรังสี
วิทยาได้
มาตรฐานและ
มีความ
ปลอดภัย
อันตรายจาก
รังสี

 พ.ศ.2562 = 
100%        
พ.ศ.2563 = 
100%        
พ.ศ.2564 = 
100 %      
พ.ศ.2565 = N/A

100% 100% 100% 100% 100% 100% วินิจฉัย กระทรวง
สาธารณสุข
4.รับการเยี่ยมส ารวจ
 ประเมินความเส่ียง 
จากศูนย์วิศวกรรม
ความปลอดภัย สบส.
เขต 3 นครสวรรค์ 
ปีละ 1 คร้ัง

๑๐๒



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

3. ลดความ
ผิดพลาดจาก
การถ่ายภาพรังสี

3.อัตราการ
ถ่ายภาพรังสีซ้ า

พ.ศ.2562 =
2.95 %      
พ.ศ.2563 = 
2.32 %     
พ.ศ.2564 =  
2.76 %   
พ.ศ.2565 = N/A

3% < 2.80% < 2.70 % < 2.60 % < 2.50 % <2.50%

๑๐๓



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

4.เพือ่ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ

4. ผู้รับบริการ
มีความพึง
พอใจในการ
ให้บริการรังสี
วิทยา

พ.ศ.2562 = 92
 %      
พ.ศ.2563 = 90
 %     
พ.ศ.2564 = 94
 %    
พ.ศ.2565 = N/A

95% 96% 97% 98% 100% 100%

5. การนัด
หมายตรวจ
พิเศษถูกต้อง 
ผู้ป่วยได้รับการ
ตรวจตามนัด
ทุกคน 
ตรวจสอบได้

5. มีการนัด
หมายการ
ตรวจพิเศษกับ
 รพ.แม่ข่าย
อย่างเป็น
ระบบ นัด
หมายถูกต้อง 
ตรวจสอบได้

N/A ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน

๑๐๔



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

ค าอธิบาย : ภาพถ่ายรังสี หมายถึง ภาพของผู้ป่วยทีเ่กิดจากการใช้รังสีในการถ่ายภาพ และภาพทางการแพทย์อื่นๆทีเ่กิดจากการใช้เคร่ืองมือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เร่ืองก าหนดเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยาพ.ศ. 2549 โดยภาพทีไ่ด้อาจจะพิมพ์หรือถ่ายลงบนฟิล์มกระดาษ หรือภาพอิเล็กทรอนิกส์            
การถ่ายภาพรังสี หมายถึง เป็นเทคนิกการถ่ายภาพชนิดหนึ่งซ่ึงใช้รังสีเอกซ์เพือ่ตรวจดูลักษณะโครงสร้างภายในของวัตถุ การประยุกต์ใช้การถ่ายภาพรังสีทีส่ าคัญ ได้แก่ 
การถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์ และทางอุตสาหกรรม
ห้องตรวจทางรังสี หมายถึง ห้องทีใ่ช้ตรวจทางรังสีวินิจฉัย

๑๐๕



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

พัฒนาระบบ
บริการ
กายภาพบ าบัด

1.อัตราการเกิด
 medical risk 
(ไหม้พอง,หกล้ม
,เป็นลม,มี
อาการ
เปล่ียนแปลง
จากการรักษา)

ประชาชนใน
อ าเภอหนอง
มะโมงเข้าถึง
บริการ
กายภาพบ าบัด
ทีไ่ด้คุณภาพ 
และมาตรฐาน

medical risk 
ปี 2560 1 คร้ัง 
ปี 2561 0 คร้ัง 
ปี 2562 0 คร้ัง
 2563 0 คร้ัง 
2564 0 คร้ัง 
2565 N/A คร้ัง 

medical 
risk 0 คร้ัง 

medical 
risk 0 คร้ัง 

medical 
risk 0 คร้ัง 

medical 
risk 0 คร้ัง 

medical 
risk 0 คร้ัง 

medical risk 0 คร้ัง 

 2.ร้อยละ
ผู้ป่วย stroke 
ระยะ acute ที่
 admit ใน รพ.
ได้รับการฟืน้ฟู
จากนัก
กายภาพบ าบัด

STROKE ปี 
2560 N/A ปี 
2561 100% 
ปี 2562 100%
2563 100% 
2564 100% 
2565 N/A%

 STROKE
 100%

 STROKE
 100%

 STROKE 
100%

 STROKE 
100%

 STROKE 
100%

STROKE 100% 

1. พัฒนาระบบ
บริการ
กายภาพบ าบัดให้คง
ตามมาตรฐาน
กายภาพบ าบัด 
2. พัฒนาการคัด
กรองในกลุ่มผู้ป่วย 
DM 
3. พัฒนาความรู้ 
และทักษะการ
ท างานของบุคลากร
ทุกระดับ
4. ส่งเสริมและให้
ความรู้ประชาชนใน
การดูแลสุขภาพได้
ด้วยตนเอง

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันาท

เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

๑๐๖



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

3. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
 ต่อการ
ให้บริการ 

ความพึงพอใจ ปี 
2560 82.17%
 ปี 2561 
89.56% ปี 
2562 90.63% 
2563 90.84% 
2564 90.92% 
2565 N/A%

 ความพงึพอใจ
 91%

 ความพงึพอใจ
92%

 ความพงึพอใจ
93%

 ความพงึพอใจ
94%

 ความพงึพอใจ
95%

ความพึงพอใจ 95%

4. ร้อยละการ
ตรวจประเมิน 
Diabetic foot

DM ปี 2560 
50.96% ปี 
2561 48.22
 % ปี 2562 
32.64% 2563 
52.86% 2564 
33.46% 2565 
N/A%

DM 40% DM 45% DM 50% DM 55% DM 60% DM 60%

๑๐๗



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

ค าอธิบาย: 1. โรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน (Acute stage) หมายถึง ระยะทีผู้่ป่วยเร่ิมมีอาการจนกระทัง่อาการคงที ่ระยะเวลา 24 - 48 ชั่วโมง
2.เท้าเบาหวาน(Diabetic foot) หมายถึง กลุ่มอาการของเท้าทีเ่กิดจากปลายประสาทเส่ือมเส้นเลือดส่วนปลายตีบตัน และการติดเชื้อ ซ่ึงก่อให้เกิดบาดแผลและน าไปสู่การ
สูญเสียการท างานหรือการถูกตัดขาได้
รายละเอียดขอ้มลูฐาน :
1.ระบบบริหารความเส่ียงโรงพยาบาลหนองมะโมง
2.โปรแกรม Hosxp
3.แบบสอบถามความพึงพอใจแผนกกายภาพบ าบัด
4.ฐานข้อมูลHDC

๑๐๘



ป ี๒๕๖6 ป ี๒๕๖7 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70 ป ี๒๕๖6-๒๕70

1.การส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในชุมชน 
RDU community

ระดับ
ความส าเร็จการ
ส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสม
เหตุผลในชุมชน
 ผ่านเกณฑ์
ระดับ 3

มีการ
ด าเนนิงาน
ส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสม
เหตุผลในชุมชน
 ตามเกณฑ์ 5 
ข้อที่ก าหนด ท้ัง
 4 ต าบล

1. มีการด าเนนิงาน
 RDU ใน
โรงพยาบาลและ 
รพ.สต. ผ่านขั้น3
ในปงีบประมาณ
2564 และขยาย
การด าเนนิงานเปน็ 
RDU3Plus ใน
สถานพยาบาล
(โรงพยาบาลและ 
รพ.สต.)

มีการ
ด าเนนิงาน
ระดับ
ต าบล 1 
แหง่

มีการ
ด าเนนิงาน
ระดับต าบล
 2 แหง่

มีการ
ด าเนนิงาน
ระดับ
ต าบล 3 
แหง่

มีการ
ด าเนนิงาน
ระดับ
ต าบลทั้ง 4
 แหง่

คงระดับ
การ
ด าเนนิงาน 
RDU 
Communit
y ใหค้รบทั้ง
 4 ต าบล/1
โรงพยาบาล/
 7 รพ.สต.

ด าเนนิงาน RDU 
Community ให้
ครบทั้ง 4 ต าบล/1
โรงพยาบาล/ 7 รพ.
สต.

1. ส่งเสริมการ
ด าเนนิงานการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลใน
ชุมชนอย่างต่อเนือ่ง 
โดยการด าเนนิงาน
ร่วมกันระหว่าง สสจ 
สสอ รพ และ รพ.สต.
2. ด าเนนิงานใน
ระดับภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
(คลินกิ/ร้านยา)
3. ส่งเสริมการใช้
โปรแกรม ตาไว เพื่อให้
ทุกคนสามารถมีส่วน
ร่วมในการด าเนนิงาน

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันาท

เปา้หมายการพัฒนา : เปน็โรงพยาบาลทีม่คีวามเปน็เลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชีว้ัด เปา้หมาย
ขอ้มลูพ้ืนฐาน 

(Baseline data)

ค่าเปา้หมาย
แนวทางการพัฒนา

๑๐๙



ป ี๒๕๖6 ป ี๒๕๖7 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70 ป ี๒๕๖6-๒๕70
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชีว้ัด เปา้หมาย

ขอ้มลูพ้ืนฐาน 
(Baseline data)

ค่าเปา้หมาย
แนวทางการพัฒนา

2. ขยายการ
ด าเนนิงาน RDU สู่
ชุมชน

กิจกรรม
1.ส่งเสริมการสร้าง
ความรู้เร่ืองการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลแก่
เจ้าหนา้ที่และ
ประชาชน
2. สอนการใช้งาน
แอพพลิเคชั่น ตาไว 
ใหก้ับเจ้าหนา้ที่ระดับ
อ าเภอ รพ 
3.ส่งเสริมใหป้ระชาชน
รู้จักแอพพลิเคชั่นและ
สามารถใช้ประโยชน์
ในการแจ้งข้อมูล
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่เปน็
ปญัหาใหต้รวจสอบได้ 
4.จัดกิจกรรมในอ าเภอ
เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนนิงานและจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้

๑๑๐



ป ี๒๕๖6 ป ี๒๕๖7 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70 ป ี๒๕๖6-๒๕70
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชีว้ัด เปา้หมาย

ขอ้มลูพ้ืนฐาน 
(Baseline data)

ค่าเปา้หมาย
แนวทางการพัฒนา

ระดับความส าเร็จ ค าอธิบาย
ระดับ 1 1.จงัหวัดออกแบบระบบบริหารจดัการ ได้แก ่ก าหนดองค์ประกอบ โครงสร้างการจดัการ ระบบขอ้มูลสารสนเทศ ระบบติดตามประเมินผล และระบบอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง

2.โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง่ในพื้นที่อ าเภอเปา้หมาย หรือศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. หรือหนว่ยบริการสุขภาพสังกัดอื่น ที่สมัครใจ
 ด าเนนิการ Proactive Hospital based surveillance

ระดับ 2 ผ่านเกณฑ์ระดับ 1 และด าเนนิการกิจกรรมหลัก Active Community based Surveillance
ระดับ 3 ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 และด าเนนิการกิจกรรมหลัก community participation
ระดับ 4 ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และมีการด าเนนิการกิจกรรมหลักที่เหลือ อย่างนอ้ย 1 ข้อ
ระดับ 5 ด าเนนิการครบ 5 กิจกรรมหลัก 

ค าอธบิาย: การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) 
เกณฑ์ผ่านตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
หนว่ยวัด ระดับจังหวัด
ค าอธบิาย      แต่ละจังหวัด มีการออกแบบบริหารจัดการเพื่อใหม้ีการด าเนนิงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน อย่างนอ้ย 1 อ าเภอ ซ่ึงแต่ละอ าเภอด าเนนิการ 
อย่างนอ้ย 1 ต าบล โดยก าหนดใหม้ีผู้ประสานงานระดับจังหวัด และอ าเภอ โดยมีโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข เปน็หนว่ยงานหลักในการประสานเชื่อมโยงกับ
หนว่ยงานระดับท่ีสูงกว่า หนว่ยงานระดับเดียวกันหรือระดับรองลงมา ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จนถึงชุมชน และเครือข่ายอื่นๆ ในชุมชน ภายใต้กลไก
คณะกรรมการระดับอ าเภอท่ีเกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการหวัหนา้ส่วนราชการในระดับอ าเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ คณะกรรมการธรรมนญูสุขภาพ
อ าเภอ คณะกรรมการประสานงานด้านสาธารณสุขระดับอ าเภอ เปน็ต้น 
     การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ด าเนนิการ 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การเฝ้าระวังความปลอดภยัด้านยาในหนว่ยบริการสุขภาพ (Proactive Hospital based surveillance)
2. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Community Participation) 
3. การเฝ้าระวังความปลอดภยัด้านยาเชิงรุกในชุมชน  (Active Community based Surveillance)
4. การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector) เช่น ร้านช า ร้านยา คลินกิ โรงพยาบาลเอกชน
5. การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU Literacy) 

๑๑๑



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

การพัฒนาระบบ
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลและ
ในเครือข่าย รพ.
สต. ในด้าน
บริหารจัดการ 
ด้านวิชาการ และ
ด้านการบริการ

1.ผ่านการ
รับรองระบบ
บริหารงาน
คุณภาพตาม
มาตรฐานงาน
เทคนิค
การแพทย์
อย่างต่อเนื่อง

1.เพือ่ให้มีระบบ
บริการทีม่ีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
รายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์ที่
ถูกต้อง แม่นย า
ทันเวลา
ผู้รับบริการพึงพอใจ

1.ผ่านการ
รับรองรอบที่1 
(LA) ปี 2560   
 2.ผ่านการ
รับรองรอบที่2 
(Re-LA2) ปี 
2563

 ผ่านการ
รับรองรอบ

ที3่ 
(Re-LA3)

 การตรวจ
ติดตาม
ระบบ

คุณภาพ
ภายใน

(Laboratoly
 Internal 
Audit)ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน

 การตรวจ
ติดตาม
ระบบ

คุณภาพ
ภายใน

(Laboratoly
 Internal 
Audit)ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน

 ผ่านการ
รับรองรอบ

ที4่ 
(Re-LA4)

 การตรวจ
ติดตาม
ระบบ

คุณภาพ
ภายใน

(Laboratol
y Internal
 Audit)ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน

 ผ่านการรับรอง
รอบที่3 (Re-LA3)
 และรอบที ่4 
(Re-LA4)

 -พัฒนาความรู้
และศักยภาพ
บุคลากร เช่น การ
ได้รับการอบรม
ทางวิชาการด้าน
การบริหารจัดการ
ระบบบริการและ
การพัฒนาระบบ
ควบคุมคุณภาพ
ทางห้องปฏิบัติการ
  2.ศึกษาดูงาน
จาก
ห้องปฏิบัติการ
ต้นแบบ

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันาท

เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย  

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด
 เป้าหมาย ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

๑๑๒



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด
 เป้าหมาย ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

2.บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ
การตรวจ
วิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ
ในเครือข่าย
บริการ
สุขภาพอ าเภอ
 ได้แก่ จุด
งานต่างๆใน 
รพ. รพสต. 
และอสม.
ได้รับการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
อย่างน้อยปีละ
 1 คร้ัง

2.เพือ่ให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ 
และพัฒนาทักษะ 
เกี่ยวกับการเก็บส่ิง
ส่งตรวจ การ
ประกันคุณภาพ
และการตรวจ
วิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 
รวมถึงเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงาน 
เกิดเป็นภาคี
เครือข่ายทาง
ห้องปฏิบัติการใน
เครือข่ายบริการ
สุขภาพระดับอ าเภอ

1.ปี 
2560-2563มี
การจัดอบรม 
จนท.ใน รพ.และ
 รพสต. ปีละ 1
คร้ัง              
2.ปี 2562 มี
การจัดอบรม อส
ม.ในเครือข่าย 1
 คร้ัง               
 3.ปี 2564 ไม่
มีการจัดอบรม

 1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  5 คร้ัง  -สร้างเครือข่าย
การประกัน
คุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 
โดยใช้เทคโนโลยี
สารเทศมาช่วยใน
การควบคุม
ติดตามและ
ประเมินผล

ค าอธิบาย: การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ( Laboratory Accreditation ; LA ) หมายถึง กระบวนการตรวจประเมินระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ ทีม่ีการวางระบบพัฒนาคุณภาพ ผ่านเกณฑ์และเง่ือนไข ได้รับการรับรองตามมติสภาเทคนิคการแพทย์ (สทพ.) โดยก าหนดให้มีอายุการรับรองรอบละ
 3 ปี

๑๑๓
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคน
ด้านสุขภาพ

1.บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมประชุม
วิชาการเร่ืองการ
ป้องกันและ
ควบคุมการติด
เชื้อ
ในเครือข่าย
บริการสุขภาพ 
อ.หนองมะโมง 
ร้อยละ 80

1.เพือ่ให้บุคลากร
เครือข่ายบริการ
สุขภาพ อ าเภอ
หนองมะโมง 
เข้าร่วมประชุม
วิชาการเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ

1.ปี 2564 
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
ประชุม
วิชาการ ร้อย
ละ 91.58

≥80% ≥85% ≥90% ≥95% ≥95% ≥95%  การทดสอบความรู้ 
 ความเข้าใจในการ
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อและ
ทดสอบการล้างมือ  
ก่อนการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ
เกี่ยวกับการป้องกัน
และควบคุม
การติดเชื้อ

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันาท

เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine 

data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

๑๑๕



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine 

data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

2.ผลการ
ประเมินความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคติด
เชื้อใน
โรงพยาบาล 
มากกว่า ร้อยละ
 80

2.เพือ่ฟืน้ฟู
ความรู้และทักษะ
บุคลากรในการ
ป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ
ในเครือข่าย
บริการสุขภาพ
อ าเภอหนองมะโมง

2.ปี 2564 
ผลการ
ประเมิน
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ควบคุมการติด
เชื้อ ใน
โรงพยาบาล
ร้อยละ 94.66

≥80% ≥85% ≥90% ≥95% ≥95% ≥95%  จัดอบรมความรู้ทาง
วิชาการและฝึก
ทักษะการป้องกัน
และควบคุมการติด
เชื้อในสถานบริการ
ในเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอหนอง
มะโมง

๑๑๖



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine 

data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

3.ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการเร่ือง
การป้องกันและ
ควบคุมการติด
เชื้อในเครือข่าย
บริการสุขภาพ
อ าเภอหนองมะ
โมง มากกว่า 
ร้อยละ 80

3.เพือ่ประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการ   
การป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ
ในเครือข่าย
บริการสุขภาพ
อ าเภอหนองมะโมง

3. ปี 2564 
ผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
ประชุมทาง
วิชาการ 
ร้อยละ 91.20

≥80% ≥85% ≥90% ≥95% ≥95% ≥95%  การประเมินความ
พึงพอใจและความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ หลังการ
เข้าร่วมประชุม
วิชาการเกี่ยวกับ    
การป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ

๑๑๗



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570
แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine 

data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

4.อัตราการติด
เชื้อใน
โรงพยาบาล 
เท่ากับ 0

4.ลดอัตราการติด
เชื้อในผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการ

4.อัตราการติด
เชื้อใน
โรงพยาบาล 
เท่ากับ 0

0 0 0 0 0 0  ทบทวนคู่มือแนว
ทางการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ 
และรณรงค์สร้าง
ความตระหนักโดย
ให้บุคลากร มีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
และควบคุมการติด
เชื้อโดยจัดกิจกรรม
รณรงค์ การล้างมือ,
การแยกขยะถูก
ประเภท

ค าอธิบาย: การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ หมายถึง การป้องกันและควบคุมการเพิม่ขึ้นของการติดเชื้อจากอัตราพืน้ฐานโดยอาจเป็นการติดเชื้อทีต่ าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง
มากอย่างผิดปกติหรือ  การติดเชื้อทีเ่กิดจากเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่งเพิม่มากขึ้นอย่างผิดสังเกตหรือมีการติดเชื้อของเชื้อโรคทีม่ีความส าคัญทางระบาดวิทยา (สถาบันบ าราษ
นราดูร, 2556) 
รายละเอียดข้อมูลฐาน :  แบบสรุปผลการด าเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ประจ าปี และ IC Surveillance Program

๑๑๘



พ.ศ. 
2566

พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-
2570

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคน
ด้านสุขภาพ

1.ทุกหนว่ยงานใน
โรงพยาบาลมีแนวทาง
ในการปอ้งกันและ
แก้ไขกรณีเกิดอัคคีภยั

พัฒนาบคุลากร
ในการปอ้งกัน
และระงับอัคคีภยั

โรงพยาบาลมีการ
ซ้อมแผนปอ้งกัน
และระงับอัคคีภยั
ทุกปี

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 5 คร้ัง

1.ก าหนดนโยบาย และแผนปอ้งกัน
ระงับอัคคีภยั พร้อมทั้งประกาศ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหท้ราบโดย
ทั่วกัน

2.ร้อยละของบคุลากร
มีทักษะและสามารถ
ปฏบิติัการตามแผน
ทันที ในกรณีที่เกิดเหตุ
อัคคีภยั

2.จัดท าค าส่ังประกาศแต่งต้ัง ผู้
บญัชากร และคณะกรรมการแผน
ฉุกเฉิน ในกาปอ้งกันและระงับ
อัคคีภยั ของโรงพยาบาลหนองมะ
โมงพร้อมทั้งก าหนด อ านาจหนา้ที่ 
ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่าง
ชัดเจนเปน็ลายลักษณ์อักษร

 3. จัดอบรมแก่บคุลากร
โรงพยาบาลหนองมะโมง
3.1การปอ้งกันและระงับอัคคีภยั
 3.2การใช้อุปกรณ์ในการปอ้งกัน
และระงับอัคคีภยั
 3.3การดูแลและเคล่ือนย้ายผู้ปว่ย
(Lifting-Moving)
3.4การเคล่ือนย้ายทรัพย์สิน

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันาท

เปา้หมายการพัฒนา : เปน็โรงพยาบาลทีม่คีวามเปน็เลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย

แนวทางการพัฒนา

ค่าเปา้หมาย

แผนงาน เปา้หมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ตวัชีว้ัด

ประเดน็การพัฒนา

(2) (3)(4)(2) (3)(4)(2) (3)(4)12) (3)(4) (1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) ((2) (3)(4)(2) (3)(4)(2) (3)(4)12) (3)58. (1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(7)(2)(2)(2)12) (3)(4)(3)(4)(3)(4)(3)(4)(2)(2)(2)12) (3)(4)(3)(4)(3)(4)(3)(4)

๑๑๙



พ.ศ. 
2566

พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-
2570

แนวทางการพัฒนา

ค่าเปา้หมาย

แผนงาน เปา้หมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)
ตวัชีว้ัด

ประเดน็การพัฒนา

(2) (3)(4)(2) (3)(4)(2) (3)(4)12) (3)(4) (1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) ((2) (3)(4)(2) (3)(4)(2) (3)(4)12) (3)58. (1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(1)(7) (1)(7)(2)(2)(2)12) (3)(4)(3)(4)(3)(4)(3)(4)(2)(2)(2)12) (3)(4)(3)(4)(3)(4)(3)(4) 4.ซ้อมแผนระงับอัคคีภยั

ค าอธบิาย : 1.อัคคีภยั หมายถึง ภยัพิบติัที่เกิดจากเพลิงไหม้
2.การปอ้งกันอัคคีภยั หมายถึง การด าเนนิการเพื่อมิใหเ้กิดเพลิงไหม้ และใหห้มายความรวมถึงการ เตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ์เมือ่เกิดเพลิงไหม้ด้วย
3.ระงับอัคคีภยั หมายถึง การดับเพลิงและการลดการสูญเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินอัน เนือ่งมาจากการเกิดเพลิงไหม
รายละเอียดขอ้มลูฐาน :  -

๑๒๐



พ.ศ. 
2566

พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-
2570

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคน
ด้านสุขภาพ

1.ฐานข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.จัดท าฐานข้อมูล
บุคลากรให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

2.เจ้าหน้าทีไ่ด้รับ
เล่ือนระดับตาม
กรอบเวลา

2.วางแผนเกี่ยวกับ
ก าลังคน                
3.การสรรหาบุคลากร

 4.การคัดเลือกบุคลากร
 5.การบรรจุหรือแต่งต้ัง

6.การเล่ือนขั้นเล่ือน
ต าแหน่ง
7.การฝึกอบรม
8.การจัดการบริหาร
ค่าตอบแทน
9.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ค ำอธิบำย : การพัฒนาบุคลากรคือ การเพิม่ประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช านาญในการ
ท างาน ตลอดจนปรับเปล่ียนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การ
เพิม่ประสิทธิภาพบุคลากรสามารถท าได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ
 ร่วมสัมมนาทัง้ในและนอกสถานที ่ฯลฯ เพือ่บุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
 และมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
รำยละเอียดขอ้มลูฐำน : -

แบบฟอร์มสรุปแผนงำนและโครงกำรส ำคัญของโรงพยำบำลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันำท

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ : เป็นโรงพยำบำลทีม่คีวำมเป็นเลิศ ดำ้นกำรจัดกำรเครือขำ่ย

แผนงำน เป้ำหมำย
ขอ้มลูฐำน

(Baseiine data) แนวทำงกำรพัฒนำ
ตวัชี้วัด

ประเดน็กำรพัฒนำ

ค่ำเป้ำหมำย
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-2570

การพัฒนา
ระบบธรรมาภิ
บาลและ
องค์กรคุณภาพ

1 ร้อยละของ รพ.
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA 
ขั้น 3

โรงพยาบาล
หนองมะโมงได้
รับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล 
HA ขั้น 3

เปิดบริการ IPD 
ครบ 3 ปี เมย.
2564

5 ส. HA ขั้น 3 HA ขั้น 3 HA ขั้น 3 HA ขั้น 3 HA ขั้น 3

RM RM RM RM RM RM
CQI CQI CQI CQI CQI CQI

ตวัชี้วัด
ประเดน็การพัฒนา

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

จังหวัดชยันาท
เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย

แนวทางการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย

1.ทบทวน
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
2.ส่งเจ้าหน้าเข้ารับ
การอบรมพัฒนาใน
หลักสูตรต่างๆของ 
สรพ.
3.การพัฒนา
ระบบงาน 5ส.

แผนงาน เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

๑๒๓



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-2570

ตวัชี้วัด
ประเดน็การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

4.พัฒนาระบบ
บริหารความเส่ียง
โรงพยาบาล
5.จัดอบรมการคิด
เชิงระบบแก่บุคลากร
ในโรงพยาบาล
6.จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ เพือ่พัฒนา
ให้เกิดคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

ค าอธิบาย HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องคการมหาชน) (สรพ.) โดยมี 3 ขั้น ดังนี้
- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการส ารวจและปองกันความเส่ียง น าปญหามาทบทวน
เพือ่แกไขปองกัน ปฏิบัติตามแนวทางปองกันปญหาครอบคลุมปญหาทีเ่คยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง
- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะหเปาหมาย/กระบวนการ/
พัฒนาคุณภาพทีส่อดคลองกับเปาหมาย/ครอบคลุมกระบวนการส าคัญทัง้หมด ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
HA ไดตามเกณฑขั้น 2
- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เร่ิมดวยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA 
พัฒนาอยางเชื่อมโยง เปนองคกรเรียนรู/ ผลลัพธทีดี่ขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ไดครบถวน

๑๒๔



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
พ.ศ.

2566-2570

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ก าลังคนด้านสุขภาพ

ดัชนีสุขภาวะ
องค์กร  
มากกว่า 70%

เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข 58.10% 65% 70% 75% 80% 80% 80%

ดัชนีความสุข
ของคนท างาน 
มากกว่า 70% 64% 65% 70% 75% 80% 80% 80%

ค าอธิบาย : องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (หน่วยงานส่วนกลาง เขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. 
รพช. สสอ. (รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.) มีการด าเนินการขับเคล่ือนองค์กรแห่งความสุขตามกระบวนการขับเคล่ือน 5 ขั้นได้แก่
ขั้นที ่1  การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI)
ขั้นที ่2  การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI)
ขั้นที ่3  การจัดท าแผนขับเคล่ือนองค์กรแห่งความสุข
ขั้นที ่4  การด าเนินงานตามแผนขับเคล่ือนองค์กรแห่งความสุข
ขั้นที ่5  มีความก้าวหน้าของการขับเคล่ือนองค์กรแห่งความสุขทีเ่ป็นรูปธรรม 
รายละเอียดข้อมูลฐาน : จ านวนหน่วยงานทีเ่ป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)การท าแบบประเมิน Happinometer : บุคลากรทุก
คนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1. ข้าราชการ 2. พนักงานราชการ 3. ลูกจ้างประจ า 4. พนักงานราชการ 5. ลูกจ้างชั่วคราว (ไม่รวมลูกจ้าง
โครงการและพนักงานจ้างเหมา) การท าแบบประเมิน HPI : บุคลากรระดับหัวหน้างานของหน่วยงานขึ้นไปทุกคน โดยหน่วยงานประกอบด้วย 1. 
หน่วยงานส่วนกลาง 2. เขตสุขภาพ 3. สสจ. 4. รพศ. 5. รพท. 6. รพช. 7. สสอ. (รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.)

เป้าหมาย

1. วิเคราะห์/
สังเคราะห์ ข้อมูล
และการน าไปสู่
การวางแผน การ
น าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2.การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
3.ส่งเสริมการ
ก าหนดข้อตกลง
ร่วมกัน
4.พัฒนาการ
บุคลากรด้านจิต
วิญญาณ 
(Mindset)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการ

พัฒนา

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดชยันาท

เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine 

data)

 ๑๒๕



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-
2570

การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ

ร้อยละของ
หน่วยงานใน
CUP ผ่าน
เกณฑ์ประเมิน 
ITA

โรงพยาบาล
หนองมะโมง
และส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอหนองมะ
โมงผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA

ปี 62-63 รพ.
หนองมะโมงผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
ITA ร้อยละ 
100,92.31 
ตามล าดับ

100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร้าง
ความร่วมมือใน
องค์กรเกี่ยวกับการ
ประเมิน ITA ร่วมกับ
กลุ่มงานนิติการ 
สสจ.ชัยนาท

2.การสร้างความรู้
ความเข้าใจด้าน
องค์กรคุณธรรมแก่
บุคลากร

ตวัชี้วัด
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

ค าอธิบาย : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย ๑. 
ความโปร่งใส (Transparency) ๒. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ๓. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) ๔. วัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ๕. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity)

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

จังหวัดชยันาท
เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย

เป้าหมายแผนงาน/กิจกรรม

 126



พ.ศ. 
2566

พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-
2570

การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ

โรงพยาบาลหนอง
มะโมงผ่านเกณฑ์
การประเมิน EIA ≥ 
 ร้อยละ 80

โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินการ
ควบคุมภายใน 5
 มิติ

ปีงบประมาณ 
2562 รพ.หนอง
มะโมงได้คะแนน 
EIA =68.10

≥80% ≥85% 90% 95% 100% 100% 1.ผู้บริหารประกาศ
เป็นนโยบายเร่ืองการ
ควบคุมภายใน และ
การป้องกันการทุก
จริตชัดเจน

 2.จัดประชุม
คณะกรรมการ
จัดระบบควบคุม
ภายในเพือ่ท าความ
เข้าใจและก าหนด
ทิศทางรูปแบบให้
เป็นแนวทางเดียวกัน
ทัง้จังหวัด และมี
ระบบติตามทางระบบ
 IT

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนาเป้าหมาย

จังหวัดชยันาท
เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย

๑๒๗



พ.ศ. 
2566

พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-
2570

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนาเป้าหมาย

3.ก าหนดให้มีผู้สอบ
ทานและวิธีการสอบ
ทานทีช่ัดเจน เป็น
ระยะๆ และต่อเนื่อง
ให้เป็นเหมือนงาน
ประจ า

4.ทบทวน
กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องในระบบงาน
 5 มิติ เพือ่ท าความ
เข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติทุก
ระดับ เพือ่ป้องกัน
ความผิดพลาด และ
เกิดการทุกจริต

๑๒๘



พ.ศ. 
2566

พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-
2570

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนาเป้าหมาย

5.ส่ง จนท.ที่
รับผิดชอบการ
ควบคุมภายในเข้ารับ
การอบรม ในมิติที่
เกี่ยวข้อง

6.น าระบบการ
บริหารความเส่ียงมา
ใช้เพือ่บันทึกความ
เส่ียงและวางระบบ
ป้องกันความเส่ียง

7.ผู้บริหารแต่ละ
หน่วยติดตามและ
ควบคุมก ากับอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง

๑๒๙



พ.ศ. 
2566

พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-
2570

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนาเป้าหมาย

8. มีการควบคุม
ก ากับระบบงานตาม
กฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด และเสมอ
ภาคกันโดยไม่มี
ข้อยกเว้น

ค าอธิบาย :  ระบบการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal  Audit : EIA) หมายถึง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์มาช่วย
ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังด้วยระบบควบคุมภายใน โดยระบบจะเชื่อมโยงการประมวลผลกับฐานข้อมูลทีน่ าเข้า จึงสามารถทราบผลการประเมิน
ได้ทันที ท าให้เกิดการคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ ส่งผลต่อการก ากับดูแลการด าเนินงานและการ
ตัดสินใจของผู้บริหารหน่วยงานทีร่วดเร็วและสะดวกขึ้น ทัง้นี้    การประเมินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการประมวลผลข้อมูลการประเมินการควบคุมภายใน ๕ มิติ 
ได้แก่ 
๑. มิติด้านการประเมินระบบควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง
๒. มิติด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล 
๓. มิติด้านการเงิน 
๔. มิติด้านพัสดุ
๕. มิติด้านงบการเงิน

๑๓๐



พ.ศ. 
2566

พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-
2570

การบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง
สุขภาพ

หน่วยบริการไม่
ประสบวิกฤติ
การเงินระดับ 7

หน่วยบริการ
ไม่ประสบ
ปัญหาวิกฤติ
การเงิน

หน่วยบริการประสบ
วิกฤติการเงินระดับ 7 
ไตรมาส 3 ปี 2558 
และ ไตรมาส 4 ปี 
2559

ไม่มีวิกฤติ
การเงิน

ระดับ4-7

ไม่มีวิกฤติ
การเงิน

ระดับ4-7

ไม่มีวิกฤติ
การเงิน

ระดับ4-7

ไม่มีวิกฤติ
การเงิน

ระดับ4-7

ไม่มีวิกฤติ
การเงิน

ระดับ4-7

ไม่มีวิกฤติ
การเงิน

ระดับ4-7

1. คณะกรรมการ
การเงินการคลัง
(CFO)จัดท าแผนการ
เงิน(Planfin)มี
คุณภาพ เน้น
ประเด็นการใช้
ข้อมูลการ
ด าเนินงานจริงมา
จัดท าแผนการเงิน

แนวทางการพัฒนาเป้าหมาย

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

จังหวัดชยันาท
เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย

แผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

๑๓๑



พ.ศ. 
2566

พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-
2570

แนวทางการพัฒนาเป้าหมายแผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

2.การควบคุมก ากับ
เปรียบเทียบแผนการ
เงิน(Planfin)กับผล
การด าเนินงานเพือ่
สะท้อนคืนข้อมูลให้
ผู้บริหารใช้ตัดสินใจ
ในการพัฒนา 
วางแผนงาน 
ปรับปรุงงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ

๑๓๒



พ.ศ. 
2566

พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-
2570

แนวทางการพัฒนาเป้าหมายแผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

3.การควบคุมก ากับ
การจัดเก็บรายได้
โดยใช้เกณฑ์
ประสิทธิภาพทาง
การเงิน (ระยะเวลา
ถัวเฉล่ียในการเรียก
เก็บหนี้  สปสช.  
<=60 วัน ,  
ระยะเวลาถัวเฉล่ีย
ในการเรียกเก็บหนี้  
กรมบัญชีกลาง<=
60 วันและ
ระยะเวลาถัวเฉล่ีย
ในการเรียกเก็บหนี้ 
ประกันสังคม <=90
 วัน)

๑๓๓



พ.ศ. 
2566

พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-
2570

แนวทางการพัฒนาเป้าหมายแผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

4.พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการข้อมูล
ด้านรายได้ค่า
รักษาพยาบาลจาก
ให้บริการโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
เน้นการตรวจสอบ
สิทธิการรักษาที่
ถูกต้อง, ระบบการ
ต้ังลูกหนี้ในทุกสิทธ,ิ
 การตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนการเรียก
เก็บ (OP,IP) , การ
รับรู้รายได้ทีถู่กต้อง
ทันเวลา , ระบบการ
ส่งข้อมูลให้นักบัญชี

๑๓๔



พ.ศ. 
2566

พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-
2570

แนวทางการพัฒนาเป้าหมายแผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

5.การปรับเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้/
ควบคุมค่าใช้จ่าย6.
พัฒนาระบบบัญชีให้
ได้มาตรฐาน โดยใช้
โปรแกรมบัญชี
ส าเร็จรูป (Express)

ค าอธิบาย :  หน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทีม่ีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิด
วิกฤติทางการเงิน ระดับ 7   (Risk Scoring) ดังนี้  1. กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย์ 2. กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน 3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่
ปัญหาการเงินรุนแรง

๑๓๕



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-
2570

การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณธรรม

หน่วยบริการใน
เครือข่ายได้รับ
การนิเทศ
ติดตามผลงาน
ตามตัวชี้วัดและ
ประเด็นปัญหา
ในพืน้ที ่จ านวน
 2 คร้ัง/ปี

เพือ่ประชุม
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานและ
การนิเทศ
ติดตามงาน
สาธารณสุขใน
พืน้ที่

ปี 2562 ประชุม  
คปสอ. 5 คร้ัง,
ประชุมรับการนิเทศ
งาน 1 คร้ัง

2  คร้ัง/ปี 2  คร้ัง/ปี 2  คร้ัง/ปี 2  คร้ัง/ปี 2  คร้ัง/ปี -  1.ทบทวนค าส่ัง
คณะกรรมการนิเทศ
งานสาธารณสุข
ผสมผสานของ
เครือข่ายบริการ        
2.ประชุมชี้แจงแนว
ทางการควบคุมก ากับ
และติดตามการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด
สาธารณสุขทุกระดับ

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

จังหวัดชยันาท
เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย

แนวทางการพัฒนาแผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

๑๓๖



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-
2570

แนวทางการพัฒนาแผนงาน/กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

 3.สรุปผลการ
ด าเนินงาน วิเคราะห์
ปัญหา และก าหนด
แนวทางในการพัฒนา
งานร่วมกันทุกระดับ
เพือ่ให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล

ค าอธิบาย : การนิเทศงาน หมายถึง การติดตามผลงาน ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ เสนอแนะ สังเกตการณ์ กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจในงานที่
รับผิดชอบเพือ่ให้มี การปรับปรุงการท างาน

๑๓๗



พ.ศ. 
2566

พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-2570

การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ คุณภาพ
ของข้อมูล
กระทรวง
สาธารณสุข

เพือ่น าส่งข้อมูลทีม่ี
คุณภาพตามเกณฑ์
ทีก่ระทรวง
สาธารณสุขก าหนด

- ความถูกต้องของ
ข้อมูลในระบบ HIS 
เพือ่น าส่งฐานข้อมูล
กลางของกระทรวง
สาธารณสุข (43แฟ้ม)

85% 90% 95% 95% 95% 95% - จัดท าค าส่ัง
คณะท างานด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงพยาบาล

 - การใช้ใบส่ังยาใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

80% 90% 100% 100% 100% 100% - วางแผนการ
ด าเนินงานทุกไตรมาส

- มีระบบบริหาร
จัดการ Back office

30% 40% 50% 80% 100% 100% - ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน

- มีระบบเพิม่ความ
รวดเร็วและถูกต้องใน
การตรวจสอบสิทธิ์
และส่งตรวจ
ผู้รับบริการในระบบ 
HIS

100% 100% 100% 100% 100% 100% - ถอดบทเรียนจากการ
ด าเนินงาน

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของโรงพยาบาลหนองมะโมง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

จังหวัดชยันาท
เป้าหมายการพัฒนา : เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวามเป็นเลิศ ดา้นการจัดการเครือขา่ย

แผนงาน/กิจกรรม
ตวัชี้วัด

ประเดน็การ
พัฒนา

เป้าหมาย
ขอ้มลูฐาน

(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

๑๓๘



พ.ศ. 
2566

พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

พ.ศ.
2566-2570แผนงาน/กิจกรรม

ตวัชี้วัด
ประเดน็การ

พัฒนา
เป้าหมาย

ขอ้มลูฐาน
(Baseiine data)

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

- ระบบท าประวัติ
ผู้รับบริการรายใหม่
อัตโนมัติ (Online 
และ Onsite)

50% 60% 80% 90% 100% 100% - ถอดบทเรียนจากการ
ด าเนินงาน

- มีระบบช่วยส่งตรวจ
ผู้ป่วย

50% 60% 80% 90% 100% 100% - ถอดบทเรียนจากการ
ด าเนินงาน

ค าอธิบาย : Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล สนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลด
ขั้นตอน และอ านวยความสะดวก ทัง้ต่อผู้ให้และผู้รับบริการ

๑๓๙



 

บทท่ี 4 การขับเคลื่อนติดตามและประเมินผล 

4.1 แนวทางการขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุข 
     และเขตสุขภาพที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
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พ.ค.-มิ.ย. 
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4.2 กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขและติดตามประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลหนองมะโมง อ าเภอ หนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท  

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.-ธ.ค. 
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-ม.ิย. 

ก.ค.-ก.ย. 
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4.3 ตัวช้ีวัดค ารับรองการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารอ้างอิง 
 

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขและ PA 
[อินเทอร์เน็ต].2564[เข้าถึงเมื่อ 5 ตุลาคม 2564].  เข้าถึงได้จาก: 
http://bps.moph.go.th/new_bps/StrategyPlanAndPA. 
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