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คาํนํา 

แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  (ดานสาธารณสุข) พ.ศ.2560-2579  เปนแนวทางในการดําเนินงาน
ของหนวยงานดานสาธารณสุข  ในการพัฒนาระบบสุขภาพ เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายในระดับชาติ รวมไปถึงการ
ปฏิรูปประเทศการปฏิรูประบบสุขภาพไปสูประเทศไทย 4.0 และภายใตนโยบายนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข “ลดรายจาย เพ่ิมรายได รางกายแข็งแรง ทําใหเศรษฐกิจประเทศแข็งแรง “โดยการรวมแรงรวมใจกัน
ทํางานที่สําคัญ 5 ดาน ดังนี้  1 .พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ  2. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
ทั้งกาย ใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ  3.ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดแออัด ลดเหลื่อมล้ํา 
ลดรอคอย 4.พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข และ 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดกรอบและทิศทางการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขในอนาคต โดยมีเปาหมาย 
“ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”อีกท้ังไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
(ดานสาธารณสุข)ใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป(2560-2579)แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) นโยบายประเทศไทย 4.0 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการ
สหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ประกอบดวย ความเปน
เลิ ศ 4 ด าน ของกระทรวงสาธารณสุข คือ 1)ส งเสริมสุขภาพ ป องกันโรค และคุ มครองผู บ ริโภคเป นเลิศ
(Promotion,Prevention&Protection Excellence) 2)บริการเปนเลิศ (Service Excellence 3)บุคลากรเปนเลิศ
(People Excellence) และ  4)บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล Governance Excellence ทั้งนี้   สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โดย นายแพทยพัลลภ ยอดศิรจินดา ไดถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติและนําองคกรสูการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรระดับพื้นที่แบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน ดวยวิสัยทัศนที่วา “เปนองคกรบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพตนแบบ สถานบริการไดคุณภาพมาตรฐาน บุคลากรมีสมรรถนะและความสุข ประชาชนมีสุขภาวะ”  
     โรงพยาบาลหนองมะโมง  ไดกําหนดวิสัยทัศน “เปนโรงพยาบาลที่มีความเปนเลิศ ดานการจัดการเครือขาย 
ภายในป 2567”  โดยกําหนดแผนยุทธศาสตร 4 ดาน ดังนี้ 1. พัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ทุกกลุมวัย โดยการมีสวนรวมของประชาชน และภาคีเครือขายสุขภาพทุกภาคสวน 2.พัฒนาระบบบริการและเพิ่ม
ศักยภาพงานบริการเชิงรุก  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพและ4.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข และไดมีแผนงานโครงการ 
จํานวน  45  โครงการ  เพื่อขับเคลื่อนงานสาธารณสุขของอําเภอหนองมะโมงใหบรรลุตัวชี้วัดและประชาชนมี  
สุขภาวะ ภายใตสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการสรางสุขภาพ 

    โรงพยาบาลหนองมะโมง  ขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากร รวมถึงภาคีเครือขายสุขภาพที่เกี่ยวของ
ทุกภาคสวนท่ีกรุณาใหความสําคัญและมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ  ฉบับนี้ใหมีความสมบูรณ และหวัง    
เปนอยางยิ่งถึงการนําแผนยุทธศาสตรฯน้ีไปใชประโยชนเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานและการควบคุมกํากับ
ทรัพยากรสาธารณสุข เพ่ือบรรลุเปาหมาย “ประชาชนสุขภาพดี  เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน” ตอไป 

 
 
 นายมนตรี  หนองคาย 

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง 
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บทสรุปผูบริหาร 
     จากการดําเนินงานในปที่ผานมาของโรงพยาบาลหนองมะโมง ไดดําเนินงานหลายเร่ืองที่ประสบผลสําเร็จ 
เชน การพัฒนางานดานอนามัยสิ่งแวดลอมผานเกณฑ (GREEN&CLEAN  HOSPITAL) ระดับดีมาก Plus การพัฒนา
ระบบงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงผานเกณฑตําบล LTC  ความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 
รอยละ 100 การบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาลไมมีภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 การดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพหองปฏิบัติการสาธารณสุข ผานมาตรฐาน LA และโรงพยาบาลผานการประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพระดับพัฒนา เปนตน 

      อยางไรก็ตาม ยังพบวา ประเด็นสําคัญท่ีตองเรงรัดปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  ประชาชน
สุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข  ระบบสุขภาพย่ังยืน ของเครือขายบริการสุขภาพโรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัด
ชัยนาท  เรียงตามลําดับความสําคัญไดแก 1) ผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับนํ้าตาลไมได  2) ผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมความดันไมได 3)ผูปวย DM และ/หรือ HT ที่ไดรับการคนหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรังไมผานเกณฑ
4) ผูปวย CKD ท่ีมี eGFR  ลดลงนอยกวา 5 ml/min/1.73 เมตร2/yr  5) เด็ก 0-5 ป สูงดีสมสวนไมผานเกณฑ     
6) การใหบริการเคลือบหลุมรองฟนกรามแทกลุมเด็กอายุ 6-12 ป 7) ครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผูปวยวัณโรครายใหม
และกลับเปนซ้ํา 8) การตรวจคัดกรองสายตาในผูสูงอายุ  

     ดังนั้น  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้  โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จึงได กําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุขและเข็มมุงการพัฒนาสูความเปนเลิศ  จํานวน  4  ยุทธศาสตร 39 โครงการ โดยได
กําหนดเปาหมาย  ตัวชี้วัดและมาตรการ/กิจกรรมที่ตองบรรลุผลสําเร็จภายใน 1 ป นอกจากนี้ ไดกําหนดแนวทางการ
ควบคุมกํากับและติดตามประเมินผลที่สะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอน  เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใตงบประมาณและทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความคุมคามากที่สุด  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

บทที่ 1 

1.1 บริบทพื้นที่และขอบเขตความรับผิดชอบ 

1.1.1ประวัติความเปนมาของอําเภอหนองมะโมง   
 ชนเผาที่เปนบรรพบุรุษของชาวหนองมะโมง  โดยสวนใหญสืบเชื้อสายมาจากชาวลาว ที่เรียกตัวเองวา     
“ ลาวครั่ง ”  ไดอพยพยายถิ่นมาจากบานเกาเขากระจิว  จังหวัดสุพรรณบุรี เขามาตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูบริเวณ 
บานกุดจอกในราวป พ.ศ. 2427 เมื่อมีประชากรมากขึ้น  จึงไดมีการขยายพ้ืนที่ทํากินและกระจายตั้งบานเรือนไปยัง
พ้ืนที่ใกลเคียง  ชื่อ  “หนองมะโมง ” เกิดจากการตั้งชื่อตามสภาพภูมิประเทศของหมูบานซึ่งไดมาตั้งบานเรือนและ
ทํามาหากินบริเวณรอบ ๆ หนองน้ําที่มีตนมะโมงขึ้นอยู จึงเรยีกชื่อหมูบานวา “บานหนองมะโมง”  
       อําเภอหนองมะโมง แยกออกจากอําเภอวัดสิงห ตั้งเปนก่ิงอําเภอเม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม  พ.ศ.2539 
และไดรับการยกฐานะเปนอําเภอตามโครงการอําเภอ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เม่ือวันที่ 8 กันยายน  พ.ศ. 2550 

1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
      ลักษณะพื้นที่ของอําเภอหนองมะโมงสวนใหญเปนที่ราบสูงและเปนท่ีลุมทางทิศตะวันออกพื้นท่ี สภาพดิน

สวนใหญเปนดินรวนปนทรายคอนขางแหง ไมมีแมน้ําท่ีสําคัญไหลผาน มีเพียงลําหวยขุนแกวที่รับน้ํามาจากอําเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี  โดยรวมสภาพยังแหงแลง  ซึ่งปจจุบันอําเภอหนองมะโมง ไดนําแนวคิดของปราชญพระราชา 
โดยจัดทําธนาคารน้ําใตดิน เพื่อเติมน้ําลงสูชั้นหินอุมน้ําและเก็บไวใชในฤดูแลง  

1.1.3 ที่ต้ังและอาณาเขต 
       อํ าเภอหน องมะโมง ตั้ ง เป น ก่ิ งอํ า เภอ เมื่ อ วัน ที่  15   กรกฎาคม  2 53 9  ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง แบงเขตทองที่อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท  ตั้งเปนอําเภอหนองมะโมง ประกาศ ณ วันที่ 
26 มิถุนายน  2539  บนพื้นที่สาธารณประโยชน “ดอนเขารัก” หมูที่  1ตําบลหนองมะโมง อําเภอหนองมะโมง  
ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของจังหวัดชัยนาท ระยะทางหางจากจังหวัดชัยนาทประมาณ 43 กิโลเมตร หางจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 236 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 204,850 ไร หรือประมาณ  323.22 ตารางกิโลเมตร 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 ไดยกฐานะเปนอําเภออําเภอหนองมะโมง มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้  

  ทิศเหนือ ติดอําเภอหนองฉางและอําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี 

  ทิศใต  ติดอําเภอหันคาและอําเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท 

  ทิศตะวันออก ติดอําเภอวัดสิงห     จังหวัดชัยนาท 

  ทิศตะวันตก ติดอําเภอบานไร     จังหวัดอุทัยธานี 
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1.1.4 เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

         รูปที่ 1 แผนท่ีอําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            อําเภอหนองมะโมง  เปนหนึ่งใน 8 อําเภอของจังหวัดชัยนาท   แบงเขตการปกครองออกเปน 4 ตําบล  
จํานวน 41  หมูบาน เทศบาล  2 แหง  และองคการบริหารสวนตําบล 2 แหง  

 -ขนาดและพื้นที่   
อําเภอหนองมะโมง พ้ืนที่ประมาณ 204,850 ไร หรือประมาณ 327.76 ตารางกิโลเมตร  

      -ลักษณะภูมิประเทศ 
อําเภอหนองมะโมง มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบลุมสลับดอน ตั้งอยูนอกเขตชลประทาน 

      -ลักษณะดิน 
   สภาพดินเปนดินรวนปนทรายและดินดาน มีความเหมาะสมในการปลูกขาว ออย มันสําปะหลัง  
และพืชไรทั่วไป  
 

         -สภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล  
         อําเภอหนองมะโมง อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผานประจําฤดู มี 3 ฤดู   

 1) ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแตเดอืนพฤศจิกายน – มกราคม   
 2) ฤดูรอน เร่ิมตั้งแตเดือนกุมภาพันธ  - พฤษภาคม อากาศรอนจัด พ้ืนที่แหงแลง     
 3) ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน - ตุลาคม มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม 
     อุณหภูมิเฉลี่ย  :  อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส 

-วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสําคัญ   
  1. งานประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในงานออกพรรษา ณ วัดเขาดิน หมูที่ 1 ตําบลหนองมะโมง  
  2. งานลอยกระทง วัดเขาดิน หมูท่ี 1 บานหนองมะโมง  
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3. งาน “ตอนฮับสังขาร บุญสงกรานตปใหมไท” บานกุดจอก หมูที่ 1 ตําบลกุดจอก   
-การคมนาคม 

              อําเภอหนองมะโมง  สามารถติดตอระหวางจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน ดังนี้  
     1) ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3213  ถนนสายวัดสิงห–เขาตะพาบ ระยะทาง 43 กิโลเมตร 
    2) ทางหลวงชนบท  สายหนองมะโมง – บานหนองตะขบ ระยะทาง 10 กิโลเมตร 
    3) ทางหลวงชนบท  สายบานทุงโปง – บานน้ําพุ   ระยะทาง 18 กิโลเมตร 
    4) ทางหลวงชนบท  สายบานวังตะเคียน –  บานภิรมยสุข ระยะทาง  12  กิโลเมตร   
    5) ทางหลวงชนบท  สายบานหนองชุมสาย – บานภิรมยสุข ระยะทาง 25 กิโลเมตร 

1.1.5 การปกครอง  
แบงการปกครองออกเปน 2 เทศบาล 2 ตําบล รวมทั้งหมด 41 หมูบาน รายละเอียดดังนี้ 

  1. ตําบลหนองมะโมง   จํานวน  12 หมูบาน 
  2. ตําบลกุดจอก    จํานวน   6  หมูบาน 
  3. ตําบลสะพานหิน   จํานวน  10 หมูบาน 
  4. ตําบลวังตะเคียน   จํานวน  13 หมูบาน 
                    รวม  41  หมูบาน 
         1.1.6 การปกครองละการบริหารราชการ 
                   ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่และแบงเขตการปกครองเปน  4 ตําบล  41  หมูบาน  
    

ตําบล เทศบาล อบต. หมูบาน 
พื้นที่ 

(ตร.กม) 

วังตะเคยีน 
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 หนวยงานตางๆในพ้ืนท่ี   

       (1) สวนราชการ/หนวยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
     - ที่ทําการปกครองอําเภอหนองมะโมง   
  - สถานีตํารวจภูธรหนองมะโมง   
  - สถานีตํารวจภูธรวังน้ําขาว   
  - สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองมะโมง  
  - สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมะโมง 
  - สาํนักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมะโมง 
  - โรงพยาบาลหนองมะโมง 
  - สํานักงานปศสุัตวอําเภอหนองมะโมง 
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- สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองมะโมง 

  - สํานักงานที่ดินอําเภอหนองมะโมง 
  - สํานักงานสัสดีอําเภอหนองมะโมง 
  - ศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยหนองมะโมง (กศน.) 
            - การไฟฟาสาขาหนองมะโมง 
       (2) ธนาคารหรือสถาบันการเงิน     
  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
  - สหกรณการเกษตรหนองมะโมง จํากัด 
  - สหกรณเครดิตยูเนียนวังขนาย จํากัด 
  - สหกรณเครดิตยูเนียนกุดจอก 

 

 1.1.8 โครงสรางประชากร 
 ตารางที่ 2 จํานวนประชากรและหลังคาเรือนในพ้ืนที่รบัผิดชอบของ โรงพยาบาลหนองหนองมะโมง  
                จังหวัดชัยนาท ป 2564 

หมูบาน 
ประชากร จํานวน 

ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 

หมูที่ 1 บานหนองมะโมง 461 477 938 306 

หมูที่ 2 บานทุงโปง 141 160 301 96 

หมูที่ 12 บานประชารัฐ 157 146 303 73 

รวม 759 783 1,542 475 

 ที่มา  :  ขอมูลจากการสํารวจ  ( โปรแกรม HOSxP ณ วันที่ 1  ตุลาคม 2564) 
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนรอยละประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศ อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ป 2564 

กลุมอายุ 

ประชากร 

รวม รอยละ ชาย หญิง 

รวม รอยละ รวม รอยละ 

< 1 ป 
 

87 0.45 79 0.41 166 3.98 

1-4 ป 365 1.87 347 1.78 712 5.01 

5 – 9 ป 523 2.68 567 2.91 1,090 5.01 

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

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

20-24 ป 562 2.88 591 3.03 1,153 6.10 

25-29 ป 723 3.71 649 3.33 1,372 6.73 

30-34 ป 597 3.06 597 3.06 1,194 6.16 

35-39 ป 667 3.42 628 3.22 1,295 6.73 

40-44 ป 749 3.84 719 3.69 1,468 7.30 

45-49 ป 834 4.28 745 3.82 1,579 7.59 

50-54 ป 770 3.95 868 4.45 1,638 8.18 

55-59 ป 726 3.72 772 3.96 1,498 8.36 

60-64 ป 522 2.68 641 3.29 1,163 6.85 

65-69 ป 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 ป ขึ้นไป 100 0.51 155 0.80 255 1.60 

รวม 9,577 49.12 9,919 50.88 19,496 100.00 

          ท่ีมา  :  ขอมูลจากทะเบียนราษฎร 1 กรกฎาคม 2564 
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แผนภูมิท่ี 1 ปรามิดประชากรจําแนกตามกลุมอายุ อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ป 2564 

 

 พบวาโครงสรางอายุประชากรอําเภอหนองมะโมง ป 2564 มีสัดสวน เพศชาย 49.12 เพศหญิง 

รอยละ 50.88  โดยเพศหญิงมีสัดสวนสูงกวาเพศชาย กลุมเด็กอายุ 0-4 ป คิดเปนรอยละ 4.50 เด็กวัยเรียน 

(อายุ 5-14 ป) รอยละ 10.46  วัยรุน (อายุ 15-19ป)  รอยละ 5.31 วัยทํางาน (อายุ 20-59ป)  รอยละ 

57.15 วัยผูสูงอายุ (อายุ 60 ป ขึ้นไป)  คิดเปนรอยละ 23.10 ซึ่งอําเภอหนองมะโมงเขาสูสังคมผูสูงอายุอยาง

สมบูรณ 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงรอยละสิทธิการรักษา จําแนกรายสถานบริการในเครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมะโมง 
                ป 2564 ขอมูลจากการสํารวจ ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UC
74.60%

ปกส
12.25%

เบิกได
3.60%

อปท… UC ที่อ่ืน
9.08%

สิทธ์ิวาง
0.04%
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จํานวนประชากรทั้งหมด 19,496 คน ผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาในเขต จํานวน 14,544 

คน คิดเปนรอยละ 74.60 ผูมีสิทธิประกันสังคม จํานวน 2,388 คน คิดเปนรอยละ 12.25 ผูมีสิทธิขาราชการ
เบิกได จํานวน  702 คน คิดเปนรอยละ 3.60  ผูมีสิทธิขาราชการสวนทองถ่ิน จํานวน 85  คน คิดเปนรอยละ 0.44  
สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่อื ่น จํานวน 1,770 คน เปนรอยละ 9.08 และมีผูที่มีสิทธิวาง จํานวน 7 คน   
คิดเปนรอยละ 0.01 ซึ่งขอมูลดังกลาวนี ้แสดงผลการลงทะเบียนของผู มีสิทธิอําเภอหนองมะโมง ขอมูลนี้เพื ่อ
นําไปใชในการกํากับ ต ิดตาม ตรวจสอบ และเฝ าระวังสถานการณ การลงทะเบียนของหนวยบริการอําเภอ 
หนองมะโมง  
 
1.2 โครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรสาธารณสุข 

1.2.1 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 
โรงพยาบาลหนองมะโมง (F3)   ขนาด  10 เตียง 

  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน  7 แหง 
  -ตําบลหนองมะโมง    จํานวน  2 แหง 
  -ตําบลวังตะเคียน    จํานวน  2 แหง 
  -ตําบลสะพานหิน    จํานวน  2 แหง 
  -ตําบลกุดจอก     จํานวน  2 แหง 
 

1.2.2 สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 
ตารางที่ 4 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชนจําแนกรายตําบล อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท  
ป ๒๕64 

ตําบล 
โรงพยาบาล 

เอกชน 
คลินิก 

เวชกรรม 

คลนิิก 
เฉพาะทาง
เวชกรรม 

คลินิก          
ทันต 
กรรม
ทั่วไป 

คลินิกการ
พยาบาล
และการ
ผดุงครรภ 

สห
คลินิก 

คลินิก 
เทคนิค 

การแพทย 
รานยา รวม 

แหง เตียง 
หนองมะโมง 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

วังตะเคยีน 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 :   ขอมูลจากการสํารวจ ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
สถานบริการสาธารณสุขเอกชน ในอําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท มีคลินิกการพยาบาลและ 

การผดุงครรภ จํานวน 5 แหง รานยา จํานวน 2 แหง ไมมีคลินิกแพทย คลินิกทันตกรรม  
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1.2.3 บุคลากรสาธารณสุขและกรอบอัตรากําลัง 

 ตารางที่ 5  แสดงจํานวนและสัดสวนบุคลากรโรงพยาบาลตอจํานวนประชากรในพื้นที่  
อําเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท ป 2564 

ประเภท จํานวน สัดสวน 

1.แพทย 4 1 : 4,874 

2.ทันตแพทย 3 1 : 6,498 

3.เภสัชกร 2 1 : 9,748 

4.พยาบาลวิชาชีพ 25 1 : 779 

5.นักเทคนิคการแพทย 2 1 : 9,748 

6.นักวิชาการสาธารณสุข 4 1 : 4,874 

7.จพ.เภสัชกรรม 2 - 

8.จพ.ทันตาภิบาล 2 - 

9.ขาราชการ สายงานอ่ืนๆ 9 - 

10. ลูกจาง ชั่วคราว/พกส./พนักงานราชการ 29 - 

11.ลูกจางรายวัน 23 - 

รวม 105 - 
 

1.2.4 อาสาสมัครสาธารณสุขและกรอบอัตรากําลัง 
 ตารางที่ 6  แสดงจํานวนและสัดสวนอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลหนองมะโมง 
ตอจํานวนหลังคาเรือนในพ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดชัยนาท ป 2564 

หมูบาน จํานวนหลังคาเรือน จํานวน อสม.  สัดสวนตอหลังคาเรือน 

หมูที่ 1 บานหนองมะโมง 306 15  20.40 

หมูที่ 2 บานทุงโปง 96 10  9.60 

หมูที่ 12 บานประชารัฐ 73 7  10.43 

รวม 476 32  14.88 

       ที่มา :   ทะเบียน อสม. โรงพยาบาลหนองมะโมง  ขอมลู ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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1.2.5 ภาคีเครือขายดานสุขภาพ  
 ตารางที่ 7 แสดงจํานวนภาคีเครือขายดานสุขภาพโรงพยาบาลหนองมะโมง อําเภอหนองมะโมง   
                        จังหวัดชัยนาท ป 2564 

ลําดับ ชื่อเครือขาย 
จํานวน
สมาชิก  

ผูประสานงาน โทรศัพท 

1 ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลหนองมะโมง 190 คน นายประมาณ  เพชรวงษดี 0818869128 

2 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข 32 คน นายพิภพ ทองบุญ 0862034683 

3 โรงเรียนวัดเขาดิน 1 คน นายเกียรติศักดิ์ คําชมพู 0882802027 

4 วัดเขาดิน 1 คน นายสวาส  จันทรศรี 0621797142 

5 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองมะโมง 4 คน นายเชิดวุฒิ  แจมรศัมี 056466992 

6 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดจอก 5 คน นางอรวรรณ รตพิพงศธร 056466035 

7 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังตะเคียน 4 คน นายอนุวัฒ  จุยแกว 056950079 

8 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวังตะเคยีน 5 คน นางราตรี  สุพรมมา 056401202 

9 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสะพานหิน 6 คน นางมยุรี  สิงหเปย 056413665 

10 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองตะขบ 5 คน นายเฉลิม  ทองบุญ 056413667 

11 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานน้ําพุ 6 คน นางอารีรตัน  แสงทอง 056010109 

12 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมะโมง 5 คน นายศักรินทร  บุษบงศ 056466991 

13 เทศบาลตําบลหนองมะโมง 1 แหง นายพัฒนา  สิงโต 0910306092 

14 ศูนยการศึกษานอกระบบฯ 1 แหง นางพรทิพย  อินทรงาม 0875259063 

15 ผูใหญบาน ม.1.บานหนองมะโมง 10 คน นายอํานาจ เสลารัตน 0918438885 

16 ผูใหญบาน ม.2 บานทุงโปรง 10 คน นายอํานาจ ประดา 0884265746 

17 ผูใหญบาน ม.2 บานประชารัฐ 10 คน นายสุเทพ  นิลฉํ่า 827746334 
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1.3 สถานะสุขภาพ 
     สถิติชีพ (อัตราการเกิด/ตาย) 

ตารางที่ 8 จํานวนและอัตราการเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย มารดาตาย และอัตราเพ่ิม ตามธรรมชาติ   

อําเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท ป 2560- 2564 

ประเภท เปาหมาย
แผนฯ 10 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

เกิดมชีีพ - 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 

อัตราไม
เกิน  15/
พัน 

- - - - 2 15.5 - - - - 

มารดา
ตาย 

อัตราไม
เกิน 18/
แสน 

- - - - - - - - - - 

อัตรา
เพ่ิมตาม
ธรรม 
ชาติ 

รอยละ 
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 และอัตราเพิ่ม ตามธรรมชาติ  อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท  

                ป 2560- 2564 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา   โปรแกรม HOSxP ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
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อัตราเกิดมีชีพอําเภอหนองมะโมง ใน 2560-2564 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น มีอัตราเกิดมีชีพ 6.31 , 5.9 , 
6.97 , 5.38,6.56 ตอประชากรพันคน  

อัตราตาย  ป 2560-2562 เทากับ 2.91 , 3.3 , 3.3 ตอประชากรพันคน มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในป 2563-
2564 เทากับ 4.18 , 6.61 ตอประชากรพันคน  

อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ  ป 2560-2564 มีแนวโนมลดลง เทากับ รอยละ 3.39 , 2.6 , 3.67 , 1.2 ,  
-0.05  ตามลําดับ 
 
7.ขอมูลการเจ็บปวย 

ตารางที่ 9 แสดงสาเหตุการปวยของผูปวยนอกตามกลุมโรค 10 อันดับแรกของโรงพยาบาลหนองมะโมง  

              จังหวัดชัยนาท ป 2564 

ท่ี โรค 
ป 2564 

จํานวน (ครั้ง) 

1 โรคความดันโลหิตสูง 4,130 

2 โรคเบาหวานชนิดที่ไมตองพึ่งอินสุลิน ไมมีภาวะแทรกซอน 2,489 

3 โรคกระเพาะอาหาร (Dyspepsia) 994 

4 โรคความผิดปกติของระบบทรงตัว 620 

5 โรคลมปลายปตคาตสัญญาณ 3 หลัง 575 

6 โรคเย่ือจมูกและลําคออักเสบ (Common cold)โรคปริทันตอักเสบ 531 

7 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 409 

8 โรคขอเขาเสื่อม 343 

9 โรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ 302 

10 โรคปริทันต 271 

ที่มา  โปรแกรม  HOSxP   ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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ตารางที่ 10 จํานวนผูปวยนอกจําแนกตามกลุมสาเหตุ 21 กลุมโรค  10 อันดับแรก ของโรงพยาบาลหนองมะโมง  
จังหวัดชัยนาท  ป 2560-2564 

กลุม
โรค 

สาเหตุการปวย (กลุมโรค) 
ป 

2560 
ป 

2561 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 

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

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

3 โรคระบบยอยอาหาร  รวมโรคในชองปาก 6,029 8,079 8,600 6,406 5,317 

4 โรคระบบกลามเน้ือรวมโครงรางและเน้ือยึดเสริม 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 อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบ 3,327 5,876 4,095 2,929 2,348 

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

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

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

    ที่มา  โปรแกรม  HOSxP  ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 

ตารางที่ 11 จํานวนผูปวยใน  10 อันดับแรก โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ป 2564 

กลุมโรค สาเหตุการปวย (กลุมโรค) ป 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  ขอมูล ณ วันที่  10 ตุลาคม 2564 
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อัตราและสาเหตุการตายท่ีสําคัญ (10 อันดับ) 

ตารางที่ 12 อัตราและสาเหตุการตายที่สําคัญ (10 อันดับ ) อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ป 2560 – 2564 

ที่มา  :  รายงานการตายตามแบบ 1202 รง. 517/2 (แจงนับจากมรณบัตร)  
   ขอมูล ณ วันที่ ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2564 
 
อัตราตายของประชาชน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 10 อันดับแรก ป 2560-2564  พบวา ในป 

2564 การตายตามธรรมชาติ มีอัตราตายสูงเปนอันดับแรก โดยมีอัตราตาย 297.49 ตอประชากรแสนคนรองลงมา 
ไดแก โรคมะเร็ง  โรคหัวใจ ปอดอักเสบติดเชื้อ และอุบัติเหตุ มีอัตราตาย เทากับ 112.84, 56.42, 46.16, 
35.09 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 

 

 

 

 
 

 
 
 

สาเหตุ 
การตาย 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน อัตรา/แสน จํานวน อัตรา/แสน จํานวน อัตรา/แสน จํานวน อัตรา/แสน จํานวน อัตรา/แสน 

มะเร็งทุกชนิด 9 47.78 13 63.65 17 90.44 12 70.00 22 112.84 

ตายตาม

ธรรมชาติ 
32 169.88 22 107.72 43 228.76 

 

33 71.70 58 297.49 

ติดเชื้อในกระแส

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 

อุบัติเหตุ 2 10.61 2 9.79 1 5.32 2 11.95 7 35.09 

จมนํ้า 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.กลุมโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) 

ตารางที่ 13 กลุมโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ป 2560 – 2564 

 
โรคท่ีเฝาระวังทาง 

ระบาดวิทยา 

ป พ.ศ. 

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

Diarrhoea 1,150.84 1,022.97 955.38 807.39 477.02 

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 30.69 40.92 167. 
 

45.73 
3 

102.59 

Food Poisoning 97.18 199.48 116.88 157.52 25.65 

Pulmonary TB. 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   :  รายงานผูปวยโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

อัตราปวย 10 อันดับแรก โรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยาของประชาชน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

ในป 2560-2564 พบวา Diarrhoea มีอัตราปวยสูงเปนอันดับแรกของโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา โดยมีอัตรา

ปวย 1,150.84, 1,022.97, 955.38, 807.39, 477.02 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ ในป 2564 โรคที่มี

อัตราปวยสูงสุดไดแก Diarrhoea รองลงมา ไดแก โรค Hand foot and mouth และ Pulmonary TB โดยมีอัตราปวย 

477.02, 102.59 , 82.07 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ  
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1.4  ทุนศักยภาพท่ีสําคัญขององคกรและพ้ืนที่ 

ในทุนในชุมชนของอําเภอหนองมะโมง ประกอบดวย เงิน คน ภูมิปญญา ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ไดแก  
- ทุนเงิน จากการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยในชุมชน ไดนําผลกําไรจาการดําเนินงาน ในการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ โตะ เกาอี่ เตนท ชอน ชาม แกวน้ํา ฯ ใชปรับปรุงซอมแซมศาลากลางหมูบานเพ่ือใชในการประชุมและ
ทํากิจกรรมรวมกันในชุมชน และอีกสวนมีการนําไปสนับสนุนเปนทุนการศึกษาใหกับนักเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

- ทุนคน/ทุนภูมิปญญา ในชุมชน หมูบาน ในพ้ืนที่อําเภอหนองมะโมง สวนใหญจะมีทุกหมูบาน เชน อสม. 
หมอนอย อปพร. พิธีกร มัคทายก ปราชญตางๆ ในหมูบาน ผูนําชุมชน ฯลฯ ซึ่งแตละคนจะมีความเชี่ยวชาญใน 
บทบาทหนาที่ของตน และเปนผูท่ีใหความชวยเหลือ ดแูลคน และใหความรูคนในชุมชน  

- ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่อําเภอหนองมะโมง มีปาชุมชน ในทุกตําบล ประชาชนจะอาศัยปา
ชุมชนในการหาของปา เชน เห็ดโคน ผักหวาน บุก ผักซึก ในชวงฤดูฝนชาวบานก็จะออกไปจับ อ่ึง กบ ฯ  

- พื้นท่ีในเขตอําเภอหนองมะโมงเปนพ้ืนท่ีดินปนทราย ซึ่งเหมาะแกการทําไร ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง  
การมีและใชประโยชนชุดขอมูลชุมชน ซึ่งจะไดนํามาพิจารณาเพื่อใหรูถึงความสามารถและการมีสวนรวมในการ
ใชทุนตางๆ ที่มีในชุมชน เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับ การรูตนทุน ศักยภาพและเปาหมายใน
เชิงหลักคิดของทุนที่มีในชุมชน ในการพิจารณาประเด็นนี้จะไดพิจารณาเก่ียวกับ ทุนคน ทุนเงิน ทุนวัสดุอุปกรณ 
และทุนความรูความสามารถในการจัดการ คละกันไป ในพื้นที่มีทุนคนที่เปนแกนนําอยูหลายทาน ในหลายดาน 
โดยในดานสาธารณสุขแกนนําสวนใหญจะเปน เจาหนาที่  รพ.สต ทั้ งสองแหง อสม. หมอนอย รวมทั้ ง 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลวังตะเคียน มีความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของในกิจกรรม
สาธารณสุขในระดับชุมชนหมูบานเปนอยางดี โดยเฉพาะในระดับหมูบานกิจกรรมดานสาธารณสุขสามารถ
ดําเนินการไปไดดวยดี เน่ืองจากแกนนําเปนผูดําเนินการเอง แตในระดับตําบลยังมีปญหาเก่ียวกับแกนนํา
ประสานงาน ท่ียังไมสามารถดึงศักยภาพของบุคคลเหลาน้ีออกมาได อยางไรก็ตาม แกนนําหลายทานมีปญหา
เก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสาธารณะ เนื่องจากหลายทานที่รับหนาที่ทางสังคมหลายอยาง จนไมมีเวลา
วางหรือเวลาสวนตัว เปนตน ดานทุนเก่ียวกับเงิน ปจจุบันมีหนวยงานท้ัง รพ.สต. และ เทศบาลใหทุนสนับสนุน
การดําเนินงานในดานสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลวังตะเคียน และยังมี
การขอรับทุนที่มาจากกองทุนเพ่ือการกูยืมตางๆ ในหมูบานอีกดวย แตยังไมไดรับการรวมมือมากนักเนื่องจากบาง
กลุมยังไมเขาใจถึงบทบาทของกองทุนและขอมูลการใชจายเงินของกองทุน ดานทุนสถานที่ วัสดุอุปกรณนับไดวา 
มีพอเพียงสําหรับประกอบกิจกรรม เชน ศาลากลางบาน สํานักงานเทศบาลและวัดสามารถใชเปนที่พบปะและจัด
กิจกรรมเก่ียวกับสาธารณสุขได ขอดอยประการหน่ึง คือ ไมมีผูนําภาคประชาชนระดับตําบลที่สามารถประสาน
ทุกฝายใหทํางานสาธารณะไดอยางสอดคลองกัน ผลักดันกิจกรรมสาธารณะใหคนสวนใหญยอมรับและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงตองมีการพัฒนาตอยอดผูนําดานสุขภาพเพ่ือประโยชนตอสุขอนามัยที่ดีของประชาชน
ในเทศบาลตําบลวังตะเคียนทุกคน โดยเฉพาะผูสูงอายุ ผูพิการ แมและเด็ก กลุมผูปวยโรคเร้ือรัง และผูประกอบ
อาชีพเสี่ยง จะไดมีความรูและดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัวได  
1.4.1 ทุนดานสุขภาพ 

 -กลุมผักปลอดสารพิษบานหนองมะโมง บานประชารัฐ 

 -ชมรมออกกําลังกาย อสม.บานหนองมะโมง 

 -สวนสมุนไพรบานประชารัฐ 

 -ชมรมผูสูงอายุแสนสุขบานหนองมะโมง 

 -ชมรมคุมครองผูบริโภค 
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1.4.2 ดานสังคม 

 -เทศบาลตําบลหนองมะโมง 

 -สภาเด็กตาํบลหนองมะโมง 

 -วัดเขาดิน 

 -โรงเรียนเขาดิน (วันครู 2505) 

 -โรงเรียนบานดอนใหญ 

 -ชมรมผูสูงอายุบานหนองมะโมง 

 -ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลหนองมะโมง 

 -โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ี 

1.4.3 ดานสิ่งแวดลอม 

 - ศนูยพัฒนาที่ดิน (เกษตรน้ําฝน) 

 - โรงงานผลิตเอธานอล 

 - ธนาคารน้ําใตดินเทศบาลหนองมะโมง 

 - ศนูยศึกษาธรรมชาติ (สระ 400 ไร) 

1.4.4 ดานเศรษฐกิจ 

 -ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหนองมะโมง 

 -กลุมไมกวาด 

 -กลุมจักสานไม  

 -กลุมปลูกแคนตาลูบ 

 -เจดียวัดเขาดิน 

1.4.5 ดานนโยบายและกฎหมาย  

 -กองทนุหลักประกันสุขภาพแหงชาติระดับพื้นที่ 

 -เทศบาลตําบลหนองมะโมง 

 -คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ/ตําบล 
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วิสัยทัศน โรงพยาบาลหนองมะโมง 
“เปนโรงพยาบาลที่มีความเปนเลิศ ดานการจัดการเครือขาย ภายในป 2567 ” 

 
พันธกิจ (Mission) 

1.การพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  
2.การบริหารทรัพยากรตามหลักธรรมาภิบาล 
3.การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายสุขภาพในการจัดการสุขภาพ 
 

คานิยมรวม  (Core Value)  
มุงเนนมาตรฐาน บริการดวยหัวใจ หวงใยสุขภาพ 
 

อัตลักษณ 
รับผิดชอบ ชื่อสัตย มีวินัย 
 

เปาประสงค (Goal) 
  “ประชาชนมีสุขภาพดี  เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)  4 ประเด็น 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัยฯ  
 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบบริการและเพิ่มศักยภาพงานบริการเชิงรุก  
 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน 
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บทที่ 2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา แนวโนมและขอสรุปสถานการณปญหา 
1.ผลการดําเนินงานท่ีผานมายังพบการดําเนินงานหลายประเด็นที่มีแนวโนมสูงขึ้นและจําเปนท่ีตองพัฒนา

ปรับปรุงแกไข โดยการวิเคราะหถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือประกอบการกําหนดมาตรการ/กิจกรรมหลัก 

ของการดําเนินงานใน ป 2565 ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดหลัก ผลลัพธ Position Gap Analysis มาตรการ/กิจกรรมหลัก 
1.เด็ก 0-5 ป 
สูงดีสมสวน  
ไมนอยกวา รอยละ 
64 

51.38 ไมผาน
เกณฑ 

1.เคร่ืองมือไมไดมาตรฐาน 
2.ดานพันธุศาสตร 

1.สงเสริมความรอบรูดาน
สุขภาพของผูปกครองดาน
โภชนาการ 
2.พัฒนาระบบโภชนาการ 
พฤติกรรมการบริโภค การ
เลนเปลี่ยนโรค การใหยา
เสริมธาตุเหล็กและการ
เคลือบทําฟลูออไรด
รวมกับ ศพด./อปท. 
ทุกแหง 

2.เด็กอายุ 3 ป ไดรบั
การตรวจสุขภาพชอง
ปากไมนอยกวา  
รอยละ 50 
 

รอยละ 41.40  
 

ไมผาน
เกณฑ 

1.สถานการณโรคโควิด-19 
2.โรงเรียนปดการเรียนการ
สอน ใชระบบเรียนออนไลน 
3.งดหัตถการฟุงกระจาย 

1.เรงรัดตรวจสุขภาพชอง
ปาก เด็ก 0-5 ป ที่อยูใน
พ้ืนท่ี 
2.ติดตามเด็ก 0-5 ป ใน
พ้ืนท่ีเคลือบ/ทําฟลูออไรด 
3.ใหบรกิารเด็ก 0-5 ป 
ในพื้นที่ ภายใตมาตรการ
ปองกันการระบาดของโรค 
COVID-19 

3.อัตราการใหบริการ
เคลือบหลุมรองฟน 
กรามแทกลุมเด็กอายุ 
6-12 ป ไมนอยกวา 
รอยละ 50 

รอยละ 12.28 
 

ไมผาน
เกณฑ 

1.สถานการณโรคโควิด-19 
2.โรงเรียนปดการเรียนการ
สอน ใชระบบเรียนออนไลน 
3.งดหัตถการฟุงกระจาย 

1.การคัดกรองประเมิน 
ความเส่ียงดานสุขภาพ 
ตามมาตรการโควิด-19  
2.การแกไข ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค  
การเลนเปลี่ยนโรค การให
ยาเสรมิธาตุเหล็ก  
(อายุ 6-12 ป) และการ
เคลือบ หลุมรองฟนกราม
แทรวมกันระหวาง
โรงเรียน ผูปกครอง และ
สถานบริการ 
 



 

 

ตัวช้ีวัดหลัก ผลลัพธ Position Gap Analysis มาตรการ/กิจกรรมหลัก 
4.อัตราการใชบรกิาร 
ตรวจสุขภาพชองปาก 
และขัดทําความ
สะอาดฟนในหญิง
ตั้งครรภ โดย 
ทันตบุคลากร 
ไมนอยกวา รอยละ 
75 

16.22 ไมผาน
เกณฑ 

 
 
 

1.สถานการณโรคโควิด-19 
2.งดหัตถการฟุงกระจาย 
 

1.เรงคนหาและฉีดวัคซีน 
เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะทํา
ใหเกิดการเสียชีวิตกลุม
หญิงตั้งครรภเกิน 12  
สัปดาห   
2.ทันตบุคลากร คนหา
หญิงตั้งครรภ ใหขอมูล
การเขารับบริการทันตก
รรมที่ถูกตอง และติดตาม 
HDC ตอเนื่อง  
3.ปรับปรุงมาตรฐาน
คลนิิกทันตกรรมในสถาน
บริการทุกแหง 

5.รอยละการตรวจ
ติดตามกลุมสงสัย 
ปวยโรคเบาหวาน   
มากกวารอยละ 80 

รอยละ 70.67 
 

ไมผาน
เกณฑ 

 

1.เจาหนาที่ไมทราบ 
แนวทางการดําเนินงาน 
 

1.ประชุมชี้แจง
ผูรบัผิดชอบงาน 
2.กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานของเครือขาย
หนวยบรกิาร 

6.ผูปวยโรคเบาหวาน
ที่ควบคุมระดับ
น้ําตาลไดดี ≥ รอยละ 
40 

รอยละ 17.72 
 

ไมผาน
เกณฑ 

-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ยังไมตอเนื่อง 
-บาง รพ.สต.ไมมี  CM  
-มาตรฐานการตรวจ 
HbA1c 
-มาตรการสงยากลับบาน 
ในชวงสถานการณโควิด-19 

1.การสรางความรอบรู
และความตระหนักในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
 
 

7.รอยละผูปวย ความ
ดันโลหิตสูง  
ที่ควบคุมความดัน 
ไดดี มากกวา 
รอยละ 60 
 

รอยละ 51.54 
 

ไมผาน
เกณฑ 

-สังคมวัฒนธรรมการกินเค็ม 
-หยุดยาเอง 
-มาตรการสงยากลับบาน 
ในชวงสถานการณโควิด-19 
 

1.การสรางความรอบรู
และความตระหนักในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
 

8.อัตราผูปวยความ
ดันโลหิตสูงรายใหม
จากกลุมเสี่ยงความ
ดันโลหิตสูง นอยกวา
รอยละ 4 
 
 

รอยละ 6.40 
 

ไมผาน
เกณฑ 

-สังคมวัฒนธรรมการกินเค็ม 
-พฤติกรรมสุขภาพ 

1.การสรางความรอบรู
และความตระหนักในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
 



 

 

ตัวช้ีวัดหลัก ผลลัพธ Position Gap Analysis มาตรการ/กิจกรรมหลัก 
9.ความครอบคลุม
การข้ึนทะเบียนผูปวย
วัณโรครายใหมและ
กลับเปนซ้ํา มากกวา 
รอยละ 88 

รอยละ 40.70 
 

ไมผาน
เกณฑ 

-การคดักรองวัณโรคเชิงรุก
ในชุมชนตามกลุมเปาหมาย
ไมพบผูปวย 
-ผูปวยที่มารักษานอกกลุม
กลุมเปาหมาย 

1.คัดกรองกลุมเสี่ยง 7 
กลุม 
2.จุดเนน เพ่ิมในกลุม
ผูสูงอายุที่เปนผูสัมผัสรวม
บานยอนหลงั 3 ป 
/กลุมผูปวยเบาหวาน/
กลุม HIV 
 

10.รอยละผูสูงอายุ 
60 ป ขึ้นไปไดการ
คัดกรองสายตา 
มากกวา รอยละ 75 

รอยละ 59.45 
 

ไมผาน
เกณฑ 

-ผลกระทบจากมาตรการ 
DMHTTA 
-ไมไดบันทึกขอมูลใน 
โปรแกรม Vision 2020 
 

1.พัฒนาระบบขอมูล 
(บันทึกฐานขอมูลผูสูงอายุ
ผาน โปรแกรม Vision 
2020 
2.คัดกรองตาตอกระจก 
โดย อสม.ทุกอําเภอ และ
บันทึกใน Vision 2020 
อยางตอเนื่อง 
 

11.รอยละของผูปวย 
CKD ท่ีมี eGFR 
ลดลงนอยกวา 5 
ml/min/1.73m2/y 
มากกวา รอยละ 66 

57.94 ไมผาน
เกณฑ 

-สังคมวัฒนธรรมการกินเค็ม 
-พฤติกรรมสุขภาพ 

1.การสรางความรอบรู
และความตระหนักในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
2.คัดกรองโรคไตเรื้อรังใน
ผูปวยDM และ/หรือ HT 
การสรางความตระหนัก 
ในระดับประชากรและ
กลุมเปาหมายเฉพาะทุก
หนวยบรกิาร โดยเฉพาะ
ผูปวย Stage 3 
 

12.รอยละของผูปวย 
DM และ/หรือ HT ที่
ไดรับการคนหาและ
คัดกรองโรคไตเร้ือรัง 
มากกวารอยละ 80 

67.23 ไมผาน
เกณฑ 

1.การคนหายังไมครอบคลุม 1.พัฒนาระบบการคดั
กรองผูปวยโรคเรื้อรัง 
2.พัฒนาระบบฐานขอมูล 
การบันทึก/การติดตาม 
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2.ขอสรุปความตองการและความจําเปนเรงดวนของปญหา 
 จากสภาพปญหาที่เกิดข้ึน โรงพยาบาลหนองมะโมง ไดกําหนดความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหา โดย
การเชื่องโยงเขากับกลุมวัยทั้ง 4 กลุมวัย และบูรณาการรวมกับ PA กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ปญหาในพื้นที่ 
ทุนทางสังคมที่มีในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาไดตรงจุด เปนองครวม ผสมผสาน ครอบคลุม ตั้งแต ตนน้ํา กลางนํ้า 
และปลายนํ้า ดังนี้ โดยใช 4 H เปนเครื่องมือในการวิเคราะหหาความจําเปนและเรงดวน ไดปญหาในการพัฒนา
ดําเนินงานแกไขในปงบประมาณ 2566-2570 จํานวน 5 ปญหา ดังน้ี 
 1.การพัฒนาคุณภาพงานโภชนาการในเด็ก 0-5 ป 
 2.การพัฒนาคุณภาพงานทันตสุขภาพทุกกลุมวัย 
 3.การพัฒนาคุณภาพงานควบคมุโรคไมติดตอเรื้อรัง (DM/HT) 
 4.การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูสูงอายุ 
 5.การพัฒนาคุณภาพงานควบคมุปองกันโรคติดตอ (วัณโรค,โควิด-19) 
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บทท่ี 3  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข 
อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

3.1 House Model แผนยุทธศาสตรสาธารณสุขโรงพยาบาลหนองมะโมง ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
          3.1.ยุทธศาสตรท่ี 1. พัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย โดยการมีสวนรวม 
ของประชาชน และภาคีเครือขายสุขภาพทุกภาคสวน 
-House Model กลุมสตรีและวัยเด็ก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-23- 
-House Model  กลุมวัยเรียน วัยรุน  

 

-House Model กลุมวัยทํางาน 
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- House Model กลุมวัยผูสูงอายุ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบบริการและเพ่ิมศักยภาพงานบรกิารเชิงรุกของสถานบริการ 
House Model : การบริการเปนเลิศ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพ 
House Model : บุคลากรเปนเลิศ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและย่ังยืน 
House Model :  การบริหารจัดการเปนเลิศ 
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3.2 สรุปหนางบแผนยุทธศาสตร โครงการและงบประมาณโรงพยาบาลหนองมะโมง  
      ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

แผนยุทธศาสตร โครงการ (จํานวน) งบประมาณ(บาท) ผูรับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา
ระบบการสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคทุกกลุมวัย 
โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน และภาคีเครือขาย
สุขภาพทุกภาคสวน 

16 282,105 นายสมเกียรติ  อุทัยวงษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา
ระบบบริการและเพ่ิม
ศักยภาพงานบริการเชิงรุก
ของสถานบรกิาร 

16 77,505 นางบุณฑริกา  วรรณกลึง 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ดานสุขภาพ 

3 36,100 นางบุณฑริกา  วรรณกลึง 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการดาน
สุขภาพบนความพอเพียง
และยั่งยืน 

10 39,380 1.นางบุณฑริกา  วรรณกลึง 
2.นายสมเกียรติ  อุทัยวงษ 

รวม 45 435,090  
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3.3 รายละเอยีดโครงการ คาเปาหมาย ตัวช้ีวัดและงบประมาณ 
โรงพยาบาลหนองมะโมง ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1พัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย  

โดยการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีเครือขายสุขภาพทุกภาคสวน 
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แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)/กิจกกรมหลัก : เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพพัฒนาการสมวัย

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

1 โครงการหนูนอย 0-5 ป 1.เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ ตุลาคม 2564 ถึง - - - - - นางสาววิชุตา 

อําเภอหนองมะโมง 0-5 ป ใหมีพัฒนาการสมวัยตาม กันยายน 2565 ทินวงษปาน

พัฒนาการสมวัย ชวงอายุ

กิจกรรมหลัก 2.เพื่อคนหาเด็กอายุ 0-5 ป ทีมี

1. การตรวจประเมินคัดกรอง พัฒนาการ พบสงสัยลาชาและ

พัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการกระตุนติดตามทันเวลา

- สํารวจจัดทําทะเบียนเด็ก 3.เพื่อสงตอเด็กที่มีพัฒนาการลา

อายุ 0-5 ป ในพื้นที่และทํา ชาไดรับการกระตุนดวย TEDA4I

แบบบันทึกการตรวจพัฒนา หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น

การเด็ก รายเดือน 4.เพื่อสงเสริมใหเด็กเจริญเติบโต

- สงบัตรนัดใหผูปกครองพา พัฒนาการสมวัย พรอมเรยีนรู

เด็กอายุ 0-5 ป มารับการ ตามชวงวัย

ตรวจพัฒนาการตามชวงอายุ

- ประเมินพัฒนาการเด็กตาม

ชวงอายุตามคูมือเฝาระวังและ

สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

(DSPM) ทั้ง 5 ดาน ไดแก

GM/FM/RL/EL/PS

* กรณพีัฒนาการสมวัย 3.รอยละของ

เด็กปฐมวัย

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

เด็กอายุ 9, 18, 

30, 

42, 60 เดือน ใน

พื้นที่

หมู 1 บานหนอง

มะโมง

หมู 2 บานทุงโปง

หมู 12 บาน

ประชารัฐ

1.รอยละของ

เด็กปฐมวัยมี

พัฒนาการสมวัย

ไมนอยกวา

รอยละ

85

2.รอยละของ

เด็กปฐมวัยที่

ไดรับ

การตรวจพัฒนา

การพบสงสัย

ลาชา

ไมนอยกวา

รอยละ

20

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงาน  บริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที่-ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

๓๑



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที่-ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

แนะนําใหผูปกครองฝกทักษะ

ในชวงอายุตอไป

* กรณพีัฒนาการพบสงสัยลา 

ชาหรือไมผานดานใดดานหนึ่ง

แนะนําใหผูปกครองฝกทักษะ

เรื่องนั้นบอยๆ เปนเวลา 1 

เดือน แลวมาพบเจาหนาที่ 

เพื่อประเมินซ้ํา

* กรณนีัดกระตุนติดตาม 1 

เดือนแลว ประเมินยังไมผาน

ใหสงตอ จนท.รพช. กระตุน

ของ TEDA4I

* กรณพีัฒนาการลาชา สงตอ

จนท.รพช. กระตุน TEDA4I

ทันที

2.พัฒนาศักยภาพและสราง

ความรวมมือภาคีเครือขาย

บุคลากรสาธารณสุข ศพด.

ผูปกครองและ อสม. ในการ

ตรวจคัดกรองพัฒนการให

สมวัยอยางตอเนื่องในสถาน

บริการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

และที่บาน

- - - - - -

เด็กปฐมวัย

พัฒนาการ

สงสัยลาชา

ไดรับการ

ติดตาม

ไมนอยกวา

รอยละ 90

รวมเงินทั้งสิ้น

๓๒



แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)/กิจกกรมหลัก : เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

2 โครงการสงเสริมโภชนาการและ 1.เพื่อสงเสริมเฝาระวังการเจริญ เด็กอายุ 0-5 ป ในพื้นที่ ต.ค. 2564 ถึง งบกองทุน 10,830 - - - นางสาววิชุตา 

การเจริญเติบโตเด็กปฐมวัยสูงดี เติบโตและภาวะโภชนาการเด็ก หมู 1 บานหนองมะโมง ก.ย. 2565 สุขภาพตําบล ทินวงษปาน

สมสวน ปฐมวัย หมู 2 บานทุงโปง 10,830

กิจกรรมหลัก 2.เพื่อสรางความรู ความเขาใจ หมู 12 บานประชารัฐ บาท

1.จัดอบรมใหความรูกับผูปกครอง และตระหนักเก่ียวกับภาวะทุพ จํานวน 30 คน (รุนหนึ่ง)

เก่ียวกับภาวะทุพโภชนาการเด็ก โภชนาการในเด็กปฐมวัย

ปฐมวัย 3.เพื่อพัฒนาคุณภาพการให

2.เฝาระวังติดตามการเจริญ บริการสาธารณสุขและการเฝา

เติบโตเด็กปฐมวัย ทุก 3 เดือน ระวังทางโภชนาการในคลินิก

- จัดทําเบียนรายช่ือเด็ก (สุขภาพเด็กดี WCC) และศูนย

- ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดรอบอก พัฒนาเด็ก

และวัดรอยศรีษะ

- บันทึกขอมูลและประเมินผลลง

กราฟการเจริญเติบโตของเด็ก

- สรุปผลใหผูปกครองทราบ

3.ใหคําแนะนําผูปกครอง

*กรณเีด็กน้ําหนักเกินหรืออวน

*กรณเีด็กน้ําหนักนอย เตี้ย ผอม

4.เสริมสรางพฤติกรรมกิน กอด

เลน เลา เฝาดูฟน เพื่อเสรมิสราง

ไอคิวและอีคิวของเด็ก

10,830 - - - - -

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

รวมเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นแปดรอยสามสิบบาทถวน)

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงาน  บริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

1.รอยละเด็ก 

0-5 ปสูงดีสม

สวนและสวนสูง

เฉลี่ยที่อายุ 5 ป

ไมนอยกวา

รอยละ 64

๓๓



แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)/กิจกกรมหลัก : เด็กไทยมีการเจรญิเติบโตและพัฒนาการสมวัย

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

3 1.เด็กวัยเรียนอายุ โครงการหนูนอยวัยเรียน 1.เพ่ือประเมินเฝาระวังติดตาม นักเรยีนชั้น ต.ค. 2564 ถึง - - - - - นางสาววิชุตา 

6-14 ป สูงดีสมสวน มีพัฒนาการสมวัย สูงดีสมสวน ภาวะโภชนาการของเด็กวัย ป.1-ป.6 ก.ย. 2565 ทินวงษปาน

ไมนอยกวารอยละ กิจกรรมหลัก เรียน โรงเรียนวัดเขาดิน

70 1.จัดทําทะเบียนรายชื่อนักเรียน 2.เพ่ือสงเสริมภาวะโภชนาการ จํานวน  75  คน

ชั้น ป.1-ป.6 ที่ถูกวิธี และมีพัฒนาการสมวัย

2.ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดรอบ

ศรีษะ และวัดรอบเอว

3.บันทึกขอมูลนักเรียนลงในสมุด

ตรวจสุขภาพประจําปของนักเรียน

เทอมละ 1 ครั้ง

4.นําขอมูลมาบันทึกลงโปรมแกรม

Bnutri-Gsp เพ่ือประเมินภาวะ

การเจรญิเติบโตของนักเรียน

5.สรุปผลการเจรญิเติบโตคืนขอ

มูลนักเรียนใหคุณครูและใหคําแนะ

นํานักเรียน

*กรณีเด็กน้ําหนักเกินหรืออวน

*กรณีเด็กน้ําหนักนอย เตี้ย ผอม

6.สงเสริมใหโรงเรียนเขารวมการ

ประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

(โรงเรียนรอบรู)

- - - - - -

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบ

รวมเงินทั้งสิ้น

     แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงาน  บริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่ถึง
วันที)่

งบประมาณ
รวม (บาท)

๓๔



แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ) / กิจกรรมหลัก : การคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

4 ประชาชนอายุ 35 

ปขึ้นไปไดรับการ

คัดกรองความเสี่ยง

ตอโรคเบาหวาน

และโรคความดัน

โลหิตสูงไมนอยกวา

รอยละ 95

คัดกรองความเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง

ในประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป ประจําป 

2565   

กิจกรรมหลัก                              

ขั้นเตรียมการ                   

1.ประชุมชี้แจงการดําเนินงานตาม

แผนงานโครงการใหอสม.ทราบ          

2.เตรียมเอกสารแฟมสุขภาพครอบครัว

แตละละแวก /แบบบันทึกสุขภาพแตละ

ชวงอายุของประชากร    

3.แบบสํารวจประชากรทุกหลังคาเรือน

4.แบบสํารวจบันทึกขอมูลสาธารณสุข

ครอบครวั                                 

5.แบบคัดกรองประชากรอาย3ุ5ปขึ้นไป

1.เพื่อใหประชาชนอายุ 

35 ปขึ้นไปไดรับการคัด

กรองความเสี่ยงตอ

โรคเบาหวาน และ     

โรคความดันโลหิตสูง   

 2.เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพของ

กลุมเสี่ยงใหเปนกลุม

ปกติ 3.ลดการเกิดโรค 

DM HTรายใหมในกลุม

เสี่ยงสูง

ประชาชน

อาย3ุ5 

ปขึ้นไป

หมูที่ 

1,2,12/

 จํานวน

554 คน

1 

ตุลาคม

2564-  

 30

กันยายน

2565

งบ 

กองทุน

สุขภาพ

ตําบล 

10,250 

บาท

10,250 - - - นางสาวรัณญภัช

สิงหสม

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงาน  บริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค
เปาหมาย

/จํานวน

ระยะเวลา
(ตั้งแต
วันท่ี-ถึง
วันท่ี)

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

๓๕



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65
ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค

เปาหมาย

/จํานวน

ระยะเวลา
(ตั้งแต
วันท่ี-ถึง
วันท่ี)

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

ขั้นดําเนินการ                            

1.อสม.ลงพื้นที่สํารวจพรอมบันทึก

ขอมูลประชากร และสอบถามและ

บันทึกขอมูลคัดกรองความเสี่ยงของ

ประชากรอาย3ุ5ปขึ้นไป (สถานะการ

อยูอาศัย ประเภท 1,3) ที่ยังไมปวย  

2.จนท.ตรวจสอบขอมูลประชากรที่

สํารวจพรอมบันทึกขอมูลประชากรใน

HOS XPใหเปนปจจุบัน                 

3.จนท.ทําบัตรนัดเชิญกลุมเปาหมาย

ตรวจคัดกรองระบุตามวัน เวลา ตรวจ

คัดกรอง                                  

4.ทําหนังสือประชาสัมพันธให

ผูใหญบานประกาศแจงวัน/เวลาตรวจ

คัดกรอง

5.อสม.และจนท.ตรวจคัดกรองตามวัน

และเวลาแจงประกาศ

6.อสม.ติดตามตรวจคัดกรองใน

กลุมเปาหมายที่ยังไมไดรับการตรวจ 

ตามละแวกรับผิดชอบ                

7.จนท.คียขอมูลคัดกรองในระบบHOS 

XP
ขั้นสรุปผล

1.สรุปผลโครงการ

2.รายงานผลดําเนินโครงการ

10,250 10,250 - - -รวมเงินทั้งหมด (หนึ่งหมื่นสองรอยหาสิบบาทถวน)

๓๖



แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ) / กิจกรรมหลัก : การสราง HL  ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

5 กลุมเสี่ยงโรคไม

ติดตอเรื้อรังมีความ

รอบรูดานสุขภาพ

และพฤติกรรม

สุขภาพ รอยละ 70

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุม

เสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรัง ประจําป 2565

1.เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพของ

กลุมเสี่ยงใหเปนกลุม

ปกติ

2.เพื่อลดจํานวนผูปวย

โรคเรื้อรังรายใหม

200 คน 1 

ธันวาคม 

2564 - 

30

กันยายน 

2565

งบ PP 

3,996

3,996 - - - นางสาวรัณญภัช

สิงหสม

กิจกรรมหลัก คลินิก Pre-DM HT

ขั้นเตรียมการ 

1.ประชุมชี้แจงแผนงานกิจกรรม

ทบทวนความรูใหอสม.กอนปฏบิัติงาน  

2.จัดทําทะเบียนกลุมเสี่ยงที่คัดกรองได 

3.จัดทําแผนพับขอมูลความรูเรื่อง

โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 

และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

4.จัดทําสื่อคลิปวีดีโอ                   

4.1 คลิปความรูเร่ืองโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูง และการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

4.2 คลิปออกกําลังกายดวยยางยืด     

ยางยืดพิชิตโรค (4 ทาบอกลาโรค)

นางสาวรัณญภัช

สิงหสม

งบประมาณรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงาน  บริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค

เปาหมาย

/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแต

วันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

๓๗



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

งบประมาณรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค

เปาหมาย

/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแต

วันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

ขั้นดําเนินการ

1.อสม.ติดตามกลุมเสี่ยงทําแบบ

ประเมินความรอบรูสุขภาพ และ

พฤติกรรมสุขภาพกอนและหลังใหความรู

เรื่องโรคเบาหวาน และโรคความดัน

โลหิตสูง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ และการออกกําลังกายจากคลิป

วีดีโอ    

2.นัดกลุมเสี่ยงติดตามประเมินภาวะ

สุขภาพปละ 2 ครั้ง                      

3.นัดกลุมเสี่ยงสูงติดตามประเมินภาวะ

สุขภาพทุก 3 เดือน 

4.กลุมเสี่ยงภาวะลงพุง ออกกําลังกาย

ลดพุงดวยยางยืด/ติดตามภาวะสุขภาพ

ทุก 3 เดือน

 นางสาวรัณญภัช

สิงหสม

ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน

-สรุปและประเมินผลโครงการ

นางสาวรัณญภัช

สิงหสม

3,996 3,996 - - -รวมเงินทั้งหมด (สามพันเการอยเกาสิบหกบาทถวน)

๓๘



แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)  / กิจกรรมหลัก : ตรวจสุขภาพชองปากและทาฟลูออไรดวานิชเพื่อปองกันฟนผุแกเด็กพรอมใหทันตสุขศึกษา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

6 โครงการ :เด็กหนอง

มะโมงฟนดี

1.เพื่อแกไขปญหา

ฟนผุใหกับเด็ก

สถานบริการใน

อําเภอหนองมะโมง

ตุลาคม  64 31,878 15,939 - 15,939 - นางสาวขวัญใจ

 ประจําแถว

กิจกรรม ศพด .9 โรง กันยายน 65

๑.ตรวจฟนเด็กใน ศพด.

พรอมทั้งทาฟลูออไรด

วานิชเทอมละ 1 ครั้ง

โรงเรียน

ประถมศึกษา

13 แหง

นายภาคภูมิ 

ทองบุญ

๒. ตรวจงสุขภาพชองปาก

ทาฟลูออไรดวานิชและให

ทันตสุขศึกษาเพ่ือปองกัน

ฟนผุแกเด็ก ที่มีอายุ

6-12ป ในโรงเรียนประถม

ศึกษาในอําเภอหนอง

มะโมงเทอมละ1ครั้ง

-

31,878 15,939 - 15,939 -

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

1.เด็ก 3 ป - 5 ป 

ไดรับการตรวจ

สุขภาพชองปากและ

ทาฟลูออไรดวานิช

อยางนอยปละ ๒ ครั้ง

   

2.เด็ก 6 ป - 12 ป 

ไดรับการตรวจ

สุขภาพชองปากและ

ทาฟลูออไรดวานิช

อยางนอยปละ 2 ครั้ง

รวมเงินทั้งหมด (สามหมื่นหนึ่งพันแปดรอยเจ็ดสิบแปดถวน)

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงาน  ทันตกรรม  โรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

๓๙



แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือรองรับการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

7 รอยละของตําบลที่มีระบบ

การสงเสริมสุขภาพดูแล

ผูสูงอายุระยะยาว (Long 

Term Care ) ในชุมชนผาน

เกณฑ รอยละ 98

โครงการพัฒนาระบบ

บริการสาธารณสุขเพื่อ

รองรับการดูแลระยะ

ยาวดานสาธารณสุข

สําหรับผูสูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิง

กิจกรรมหลัก  

Conference cases 

ในพื้นที่อําเภอหนอง

มะโมง ทั้ง 4 ตําบล

เพื่อพัฒนาการดูแล

ผูสูงอายุใหมีคุณภาพ

ภายใตความรวมมือภาคี

เครือขาย ชุมชน และ

ครอบครวั

ตําบลดูแล

ผูสูงอายุระยาว

ทั้ง 4 ตําบล

ธันวาคม 

2564 - 

กันยายน 

2565

เงินบํารุง 

(กองทุน LTC )

 100,000 

บาท 

งบประมาณป

2563

25,130 30,420 32,450 12,000 น.ส.เวธิกา ไรนา

     แผนปฏิบัติการสาธารณสุข      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ที่ 1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงาน  บริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค
เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

๔๐



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค
เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

8 รอยละของผูสูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแล

ตาม Care Plan รอยละ 90

โครงการจัดบริการ

ดูแลระยะยาวดาน

สาธารณสุขสําหรับ

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เพื่อใหผูสูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงไดเขาถึง

ระบบบริการที่มี

คุณภาพตามชุดสิทธิ

ประโยชน

ผูสูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงทุก

คนทุกสิทธิการ

รักษา

ธันวาคม 

2564 - 

กันยายน 

2565

เงินบํารุง

LTC จาก

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ

ทองถ่ิน

45,000 บาท

5,400 10,800 10,800 18,000 น.ส.เวธิกา ไรนา

9 รอยละของประชากร

สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ

ที่พึงประสงค รอยละ 50

โครงการสงเสริม

สุขภาพดีชะลอชรา 

ชีวายืนยาว

เพื่อใหประชากรสูงอายุ

มีพฤติกรรมสุขภาพที่

พึงประสงค ทั้ง 8 ขอ 

ลดภาวะพึ่งพิง

ผูสูงอายุกลุม

ติดสังคม

 (คะแนน 

ADL>12 

คะแนน)

ทุกคน

ธันวาคม 

2564 - 

กันยายน 

2565

เงินบํารุง

จากกองทุน

หลักประกัน

สุขภาพทองถ่ิน

 31,200 บาท

1,200 15,000 15,000 น.ส.เวธิกา ไรนา

176,200 31,730 56,220 58,250 30,000รวมเงินทั้งหมด (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหกพันสองรอยบาทถวน)

๔๑



แผนงาน : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม / กิจกรรมหลัก :  การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

10  1. หนวยบริการสุขภาพ เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค -เพื่อสงเสริมใหมี ต.ค.64- - นางธันยสิตา

ปฐมภูมิจัดบริการ และภัยสุขภาพจากการ การจัดบริการ ก.ย.-65 ยอดออน

อาชีวอนามัยและ ประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม สุขภาพที่จําเปน

เวชกรรมสิ่งแวดลอม 1. พัฒนาเครือขายเฝาระวัง ปองกัน สําหรับบุคลากร -ผูรับผิดชอบ

ครอบคลุม 100% ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการ ภายในหนวยงาน งานรพ./สสอ. สคร.จัดประชุม พ.ย.-64

 2. หนวยบริการสุขภาพฯ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม และผูประกอบ 2 คน

ผานการประเมิน      - ประชุมชี้แจงแนวทาง อาชีพแรงงานใน -

ตามมาตรฐาน ดําเนินงานป 2565 ระบบและนอก สสจ.จัดประชุม ม.ค-ก.พ.65

จัดบริการอาชีวฯ 2. การจัดทําฐานขอมูลและจัดเก็บ ระบบ -ผูรับผิดชอบ พ.ย.-ธ.ค. 64

   -รพท./รพช.ยกระดับ ขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหเช่ือมโยง -เพื่อเฝาระวัง งาน รพ./สสอ.

   -รพ.สต. ผานระดับ ผลกระทบตอสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรค รพ.สต.9 คน

เริ่มตนพัฒนาขึ้นไป 3. ประสานงานเครือขายหนวยงาน และภัยสุขภาพ -รพ./รพ.สต.

รอยละ 30 ที่เก่ียวของ จากการประกอบ 8 แหง พ.ย.-ธ.ค. 64

อาชีพและสิ่งแวดลอม มีการสํารวจ

ขอมูลดาน

เกษตรกรรม

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

หนวยงาน  กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม

(บาท)
ผูรับผิดชอบ

๔๒



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม

(บาท)
ผูรับผิดชอบ

- หนวยบริการสุขภาพฯ 4. จัดบริการอาชีวอนามัยและ ในกลุมผูไดรับ รพช. 1 แหง - ประเมิน

จัดทําฐานขอมูล เวชกรรมสิ่งแวดลอมในหนวย ผลกระทบสุขภาพ รพ.สต. 7 แหง รับรอง

อาชีวอนามัยและ บริการ จากมลพิษสิ่งแวด

สิ่งแวดลอมดานเกษตรกรรม  - รพช. ยกระดับการประเมินรับรอง ลอม (กลุมเปราะ

ครอบคลุม 100%  - รพ.สต.จัดบริการอาชีวอนามัยฯ บาง,กลุมอาศัยใน

พื้นที่เสี่ยง,กลุม

5. รายงานขอมูลการเจ็บปวย ผูบริโภค) รพช. 1 แหง

โรคจากการประกอบอาชีพและโรค และกลุมผูประกอบ รพ.สต. 7 แหง

จากสิ่งแวดลอมรวมถึงการคัดกรอง อาชีพ (แรงงาน

ความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยในฐาน ในระบบ นอกระบบ

ขอมูล 43 แฟม และกลุมบุคลากร

6. สงเสริม สนับสนุน สปก.เขารวม

ประชาสัมพันธเชิญสถานประกอบการ โครงการฯ ประเมิน

เขารวมโครงการสถานประกอบการ อยางนอย รับรอง

สถานประกอบการกายใจเปนสุข อําเภอละ2 แหง

และไดรบัการประเมินรบัรอง

- - - - -รวมเงินทั้งหมด

๔๓



แผนงาน : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม / กิจกรรมหลัก :  พัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน GREEN & CLEAN  HOSPITAL 

ตัวชี้วัดโครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

11 โรงพยาบาล

พัฒนาอนามัย

สิ่งแวดลอมไดตาม

เกณฑ GREEN 

ระดับ ดีมาก Plus

 (คงสภาพ)

โครงการ พัฒนางาน

GREEN & CLEAN 

 HOSPITAL 

กิจกรรมหลัก

1.ทบทวนการ

ดําเนินงาน ปญหา

อุปสรรคในปที่ผาน

มา

2.จัดทําแผนพัฒนา

โรงพยาบาล ดาน

อนามัยสิ่งแวดลอม

ตามเกณฑ G & C 

Hospital

3.ประเมินตนเอง

ตามแบบประเมิน G

 & C Hospital

1.เพื่อใหเกิดการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมที่เอ้ือ

ตอการสรางเสริมสุขภาพ

2.เพื่อใหบุคลากรมีความ

ตระหนักและมีสวนรวมใน

กิจกรรมการจัดการ

สิ่งแวดลอม

เพื่อสรางเสริมสุขภาพ

1 แหง ตค.64-ก.ย.65 - - - - - น.ส.เสาวภา
แกลวเกษตรกรณ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

หนวยงาน  กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)งบประมาณ

รวม 

(บาท)
ระยะเวลาลําดับ

โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย/

จํานวน

๔๔



ตัวชี้วัดโครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)งบประมาณ

รวม 

(บาท)
ระยะเวลาลําดับ

โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย/

จํานวน

4.ดําเนินกิจกรรม 

 Green care        

G : Garbage

 R : Restroom  

 E : Energy    

 E : Environment 

 N : Nutrition

5.ประเมินรับรอง

คุณภาพ

ก.ย.-65

- - - - -รวมเงินทั้งหมด

๔๕



แผนงาน : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ กิจกรรมหลัก : จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูสัมผัสอาหารและประเมินคุณภาพรานอาหารแผงลอยจําหนายอาหาร

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

12 ต.ค. 64-

ก.ย. 65

งบ PP 

17,451 

บาท

- 17,451 - - น.ส.เสาวภา 

แกลว

เกษตรกรณ

17,451 - 17,451 - -

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงาน  บริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

รวมเงินทั้งหมด (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันส่ีรอยหาสิบเอ็ดบาทถวน)

เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)
ผูรับผิดชอบ

1.เพื่อใหประชาชน

ไดรับอาหารที่มีความ

ปลอดภยั

2.เพื่อใหผูรบัการ

อบรมมีความรูพื้นฐาน

 ดานสุขาภิบาลอาหาร

และปฏิบัติไดตาม

ขอกําหนด/มาตรฐาน

ดานสุขาภิบาลอาหาร

และน้ํา

โครงการเฝาระวังความ

ปลอดภยัดานสุขาภิบาล

อาหารและน้ํา ประจําป 

2565

กิจกรรมหลัก   

1. จัดอบรมหลักสูตร

สุขาภิบาลอาหารสําหรับผู

สัมผัสอาหาร

2. ตรวจประเมินคุณภาพ

รานอาหาร/แผงลอย

จําหนายอาหาร ตามเกณฑ

ขอกําหนดดานสุขาภิบาล

3.สรุปและประเมินผล

1.ผูสัมผัสอาหารใน

รานอาหารและแผง

ลอยจําหนายอาหาร ใน

เขตพื้นที่อําเภอหนอง

มะโมง จํานวน 40 คน

2.รานอาหารและแผง

ลอยจําหนายอาหาร ใน

เขตพื้นที่อําเภอหนอง

มะโมง

1.รอยละ 80 ของผู

เขารับการอบรม

ผานหลักสูตร

สุขาภิบาลอาหาร

สําหรับผูสัมผัส

อาหาร

2.รอยละ 70 ของ

แผงลอยจําหนาย

อาหารผานตาม

เกณฑขอกําหนด

ดานสุขาภิบาล

๔๖



แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) กิจกรรมหลัก :  ตรวจการจําหนายยาชุด ยาอันตราย ในรานคารานชํา จัดการอบรมใหความรูผูประกอบการ 

กลุมงานเภสัชกรรมชุมชนและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

13 1. ผูประกอบการ

รานคารานชําใน

พื้นที่มีความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑสุขภาพ ที่

จําหนายได/จําหนาย

ไมได

โครงการ : รานคาราน

ชําปลอดยาชุดยา

อันตราย อําเภอหนอง

มะโมง ป 25651. 

ออกตรวจรานคา/ราน

ชํา ใน 2 ตําบลนํารอง

 คือ ต.หนองมะโมง 

และ ต.สะพานหิน ไม

นอยกวารอยละ 80 

ของรานคารานชํา

ทั้งหมด

1. เพื่อใหรานคาราน

ชําในอําเภอหนองมะ

โมง มีความรู ความ

เขาใจกฎหมายที่

เก่ียวของกับ

ผลิตภัณฑสุขภาพ

และยา ที่จําหนายได 

และหามจําหนายใน

รานคา

รานคารานชําใน

อําเภอหนองมะ

โมง 2 ตําบลนํา

รอง ไมนอยกวา

รอยละ 80 ของ

รานคารานชํา

ทั้งหมด

1 พฤศจิกายน 

2564  ถึง  30

 กันยายน 2565

31,500 0 19,350 12,150 0 น.ส.สิรินทร

นาถอนันต

น.ส.ณัฐกานต 

พิพัฒนเสาวภาค

2. หลังการใหความรู

 รานคารานชําไมนํา

ยาชุด ยาอันตราย 

มาจําหนายในราน

2. จัดอบรมใหความรู

เรื่องการจําหนายยา

และผลิตภณัฑสุขภาพ

ในรานคาชํา ไมนอย

กวารอยละ 80 ของ

รานคารานชําทั้งหมด

2. เพื่อใหประชาชน

ในอําเภอหนองมะโมง

ไดรับความปลอดภยั

จากการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑสุขภาพที่

จําหนายโดยรานคา

ในชุมชน

31,500 0 19,350 12,150 0

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

รวมเงินทั้งหมด (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน)

     แผนปฏิบัติการสาธารณสุข      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค
เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

๔๗



แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)/กิจกรรมหลัก : การคัดกรอง ติดตาม เฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

14 โครงการ เฝาระวัง ปองกัน โรค  (COVID-19)

กิจกรรมหลัก

1.การคัดกรอง บรเิวณจุดคัดกรอง มีการวัด

อุณหภูมิ (วัดไขทางหนาผาก) แจกเจล

ตุลาคม 64 -

กันยายน 65

- - - - - นายธาตรี 

นอยอํ่า

แอลกอฮอลลางมือ และจัดระยะหางสังคม

(Social Distancing) ผูที่มารับบริการและ

ผูใหบริการ ตองมีการสวมใสหนากากอนามัย

หนากากผาทุกคน

2.การติดตามและเฝาระวังผูที่เดินทางกลับ

มาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดตอง

ปฏิบัติตามมาตรการ Home Quarantine 

3.การเฝาติดตามอาการผูปวย COVID-19

ในศูนย Community Isolation (CI) เพื่อ

ประเมินอาการและรักษาผูปวย COVID-19

ใหหายกลับมาเปนปกติ

4.หากผูที่เดินทางกลับเขามาในพื้นที่มาจาก

พื้นที่มีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

2019 และมีอาการเขาตามเกณฑ PUI ตอง

ทําการสอบสวนโรคและเก็บตัวอยางสิ่งสง

ตรวจทันที

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงาน  บริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

1. การคัดกรอง 

ติดตาม เฝาระวัง

ไมใหเกิดการ

ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา

1. เพื่อควบคุม ปองกัน

และเฝาระวังการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

2.เพื่อใหประชาชนมี

ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับโรค (COVID-19)

อยางถูกตองและมีแนว

ทางการปองกันอยางถูก

วิธี

3.เพื่อใหเขตพื้นที่ มี

ความเสี่ยงในการระบาด

โรค (COVID-19) อยูใน

ระดับต่ําที่สุดและปฏบิัติ

ตามแนวทางมาตตราการ

ของกระทรวงสาธารณสุข

อยางเครงครัด

หมู 1 บาน

หนองมะโมง

หมู 2 บานทุงโปง

หมู 12 บาน

ประชารัฐ

๔๘



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

5.การตรวจประเมินความเสี่ยงสถานประกอบ

การรานคารานอาหาร รานเสริมสวยในพื้นที่

6.การใหสุขศึกษา/ความรูแกประชาชน 

ชุมชน และโรงเรียน เก่ียวกับวิธีการปองกัน

ตนเองไมใหติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

7. SWAB ประชาชนกลุมเสี่ยงและ SWAB 

เชิงรุกเพื่อคัดกรองตรวจหาเช้ือไวรสัโคโรนา

2019

8.การจายชุดตรวจ Antigen Test Kit(ATK)

ใหกับประชาชนกลุมเสี่ยงในพ้ืนที่ในการ

ตรวจหาเชื้อเบื้องตน

9.ดําเนินการฉีควัคซีนปองกันโรคCOVID-19

ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

10.ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการที่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนด

- - - - -รวมเงินทั้งสิ้น

หมายเหตุ : กรณเีกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ เบิกจากงบองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)

      จุดบริการคัดกรองในกิจกรรม ไดแก ตลาดนัด งานศพ งานบุญ/งานบวช งานแตง ธนาคาร โรงเรียน งานอื่นๆ ฯลฯ

๔๙



ตัวช้ีวัดโครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

15 1.อัตราความสําเร็จของการ เรงรัดการคนหาผูปวยวัณโรค 1.เพื่อคนหาผูปวยรายใหม คนหาผูปวย ต.ค.64-ก.ย.65 - - - - - นายสมเกียรติ

รักษาผูปวยวัณโรครายใหม รายใหมและพัฒนาคุณภาพ ในประชากรกลุมเสี่ยง วัณโรคปอดเขาสู อุทัยวงษ

≥รอยละ 85 ตดิตามรักษาผูปวยในชุมชน 2.เพื่อพัฒนาระบบ ระบบการรกัษา

2.รอยละความครอบคลุม กิจกรรมหลัก ในชุมชน การดูแลผูปวยวัณโรค จํานวน 26ราย/ป

การรกัษาผูปวยวัณโรค 1.การคัดกรองกลุมเสี่ยง

รายใหมและกลับเปนซ้ํา วัณโรคโดยการ

มากกวารอยละ 85 ถายภาพรังสีทรวงอก

2.เก็บเสมหะสงตรวจทางหอง

ปฏิบัติการในผูมีอาการสงสัย

วัณโรคปอด

3.ผูปวยวัณโรคทุกรายไดรับ

การรกัษาตามมาตรฐาน

การดําเนินงานวัณโรคแหงชาติ

ในสถานบริการ

1.ทบทวนแนวทางการดําเนิน

งานคลินิกวัณโรค

2.พัฒนามาตรฐาน โรงพยาบาล

คุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค

(QTB) จํานวน 10 มาตรฐาน

- - - - - -

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

รวมเงินทั้งหมด 

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เช่ือมโยงทุกระดับ

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) / กิจกรรมหลัก : การคนหา คัดกรองผูปวยวัณโรคในกลุมเสี่ยงสูง

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

งบประมาณ
รวม

(บาท)

๕๐



แผนงาน : การเพิ่มอายุคาดเฉลี่ยของประชากร กิจกรรมหลัก : การเพิ่มคุณภาพการปองกัน รักษาพยาบาล และฟนฟูสภาพ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

16 ลดอัตราตายจากโรค โครงการ เพิ่มอายุ 1.เพื่อลดอัตราตายโรคและ ลดจํานวนตายจากโรค ตค.64-ก.ย.65 - - - - - นายสมเกียรติ

และภัยสุขภาพ 5 คาดเฉลี่ยของประชากร ภยัสุขภาพ 5 อันดับแรก ที่เปนปญหา 5 อันดับ อุทัยวงษ

อันดับแรกของ กิจกรรมหลัก ลดลงรอยละ 5 จากป 2564 แรก

อําเภอหนองมะโมง 1.ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 2.เพื่อเพิ่มอายุคาดเฉลี่ย 1.โรคหลอดเลือด

กําหนดเปนประเด็นปญหา 0.5 ป ในสมอง ตายไมเกิน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 คน

ระดับอําเภอ (พชค.) 2.โรคหัวใจขาดเลือด

เพื่อใหทุกภาคสวนรวมกัน ตายไมเกิน 1 คน

วางแผนในการดําเนินงาน 3.อุบัติเหตุและขนสง  

2.กําหนดการเพิ่มอายุ ตายใมเกิน 1 คน

คาดเฉลี่ยเปนเปาหมาย 4.โรคปอดบวม

ในการทํางานและเปนตัวเชื่อม ตายใมเกิน 1 คน

ระบบงาน PP&P, service 5.โรคเนื้องอกที่ตับ

Plan ,บุคลากร , การบริหาร และทอน้ําดี 

จัดการ ตายใมเกิน 4 คน

3.ขับเคลื่อนงานหลักใหมี

คุณภาพ ดังนี้

1.งาน NCD, Stroke,STEMI

LTC,PC,HCC,EMS

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงาน  บริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค

๕๑



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค

4.การควบคุม กํากับ 

และประเมินผล ดวยกลไก

ของจังหวัด และพื้นที่

อยางตอเนื่อง

- - - - -

ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ

                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง

                  วันที่ 27 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

                           (นายมนตรี  หนองคาย)

.........................................................................................ผูเสนอแผนปฏิบัติการ

รวมเงินทั้งหมด 

๕๒
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.63 ม.ค.-มี.ค.64 เม.ย-มิ.ย. 64 ก.ค.-ก.ย. 64

17 1) รอยละของคลินิก

หมอครอบครัวที่เปด

บริการในพื้นที่

จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว

คุณภาพ ป 2565

1.เพื่อพัฒนาคลินิก

หมอครอบครัวใหผาน

เกณฑ 3 S

ทีมหมอครอบครัว 

จํานวน  1 แหง

ต.ค.64-ก.ย.65 - - - - - นายสมเกียรติ

 อุทัยวงษ

กิจกรรมหลัก

1.คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการขับเคลื่อน

นโยบายคลินิกหมอ

ครอบครวัระดับอําเภอ

2.จัดประชุมทีมหรือประชุม

รวมกับเครือขายตาม

ระยะเวลาที่เหมาะสมอยาง

ตอเนื่อง

3.จัดทีมหมอครอบครัว

(FCT) ตามเกณฑการพัฒนา

ระบบการแพทยปฐมภูมิ

4.จัดโครงสรางการกํากับ

งาน PCC ที่ชัดเจน 1 ทีม

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เช่ือมโยงทุกระดับ

แผนงาน : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ / กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวตามเกณฑ 3 S

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)งบประมาณ

รวม

(บาท)
ผูรับผิดชอบ

๕๔



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.63 ม.ค.-มี.ค.64 เม.ย-มิ.ย. 64 ก.ค.-ก.ย. 64

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)งบประมาณ

รวม

(บาท)
ผูรับผิดชอบ

5.การวางแผนการ

จัดบริการตามหลักเวช

ศาสตรครอบครวัของทีมสห

วิชาชีพ

6.จัดระบบสนับสนุน

ทรัพยากรในการดําเนินงาน

 PCC

7.จัดระบบรายงานผลการ

ดําเนินงาน PCC

8.สรุปและประเมินผล

- - - - -รวมเงินทั้งหมด

๕๕



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ต.ค.-ธ.ค.6๔ ม.ค.-มี.ค.6๕ เม.ย-มิ.ย. 6๕ ก.ค.-ก.ย. 6๕

18 กลุมเปาหมาย

ที่มีอาการและ

ภาวะเสี่ยงของ

โรค HIVไดรับ

การตรวจเลือด 

รอยละ 80

พัฒนาคุณภาพการดูแล

ผูปวยHIV/AIDs ใน

คลินิก ARV (แสงตะวัน)

กิจกรรมหลัก         

1.การพัฒนาคุณภาพ

การดูแลผูปวย 

HIV/AIDs ในคลินิก

ARV(แสงตะวัน)   

2.จัดประชุม

คณะกรรมการและ

บุคคลากรผูรับผิดชอบ

งานในคลินิกARV

(แสงตะวัน)

เพื่อคนหาผูปวย HIV/AIDsใหคลอบ

คลุมทุกกลุมเปาหมายที่มีอาการและ

ภาวะเสี่ยงที่มารับบริการทั้งในรพ.และ

รพ.สต.       

- ผูปวยมีภาวะ AIDs-Defining illness

- ผูปวย TB             

- หญิงตั้งครรภและสามี

- ผูติดยาเสพติด        

- ตรวจเลือดเพ่ือสมัครงาน/ประกันชีวิต 

- ตรวจเลือดแรงงานตางดาว

- คูนอน/คูสมรสปวยดวยโรคHIV/AIDs  

- หญิง/ชายรักรวมเพศ

- การเปลี่ยนถายอวัยวะ  

- บุคคลากรเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน

        

         

- ต.ค.256๔-

ก.ย.256๕

- - - - - นางบุณฑรกิา 

วรรณกลึง     

นางสาวสิลิมาส

วงษสุวรรณ

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เช่ือมโยงทุกระดับ

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) / กิจกรรมหลัก : เพื่อคนหาผูปวย HIV/AIDs ใหคลอบคลุมทุกกลุมเปาหมายที่มีอาการและภาวะเสี่ยงที่มารับบริการทั้งในรพ. และรพ.สต.

กลุมงานการพยาบาล แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค
เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

๕๖



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ต.ค.-ธ.ค.6๔ ม.ค.-มี.ค.6๕ เม.ย-มิ.ย. 6๕ ก.ค.-ก.ย. 6๕

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค
เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

ผูปวยผลตรวจ

เลือด HIV ผล

เลือดเปนบวกทุก

รายเขาสูระบบ

การรักษาตาม

มาตรฐานรอยละ 

100

3.ปรับปรงุและพัฒนา

แนวทางการดูแลผูปวย

 HIV/AIDs ในคลินิก

ARV(แสงตะวัน) ตาม 

Thailand National 

Guidelines On 

HIV/AIDs Treatment 

and Prevention 

2017

2.ผูปวยผลตรวจเลือด HIV เปนบวก

ทุกราย

ต.ค.256๔-   

ก.ย.25๖๕

4.คัดกรองผูมีอาการ

และภาวะเสี่ยงของโรค 

HIV โดยบูรณาการกับ

ทุกหนวยงานทั้งในรพ. 

และรพ.สต.

ต.ค.256๔-

ก.ย.256๕

5.ใหบริการรักษาผูปวย

ในคลินิกARV(แสง

ตะวัน) ตามแนวทาง

จํานวน ๒๘

 คน

ต.ค.256๔-

ก.ย.256๕

- - - - -รวมเงินทั้งหมด

๕๗



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

19 ผูปวยโรคเบาหวาน

ควบคุมระดับน้ําตาลไดดี

 อยูในเกณฑ≥40%

การพัฒนาระบบงาน

โรคเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูง

พัฒนาระบบงาน

โรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง

DM  299   คน 

HT  1,981 คนDM 

HT 902 คน

1 ต.ค.64-

ก.ย.65

0 นางบุณฑรกิา

วรรณกลึง

นางภทัรากรณ

ปติตานัง

โรคความดันโลหิตสูงที่

ควบคุมระดับBPไดดี

อยูในเกณฑ≥60%

กิจกรรมหลัก           

1.การตรวจyearly 

labsประจําป 2565   

 2.การตรวจคัดกรอง

ภาวะแทรกซอน

ประจําป 2565

ลดโอกาสการ

เสียชีวิต ลด

คาใชจายในการ

นอนโรงพยาบาล

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

งานโรคไมติดตอ

เรื้อรังของรพ.สตและ

ทีมโรงพยาบาล 15 

คน

1 ต.ค.64-

ก.ย.65

0

รอยละของผูปวย

เบาหวานที่ไดรับการ

ตรวจภาวะแทรก

ซอนทางตา รอยละ60

3.จัดประชุมชี้แจงและ

การทบทวนความรูใน

การดูแลผูปวยในกลุม

ปวยปกติและ

ภาวะแทรกซอน

พ.ย.64-ก.ย.

65

6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่ 2  การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและเช่ือมโยงทุกระดับ

แผนงาน :การพัฒนาระบบงานโรคไมติดตอเรื้อรังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง / กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงและการทบทวนความรูในการดูแลผูปวยในกลุมปวยปกติและภาวะแทรกซอน คัดกรอง

ภาวะแทรกซอนประจําป

กลุมงาน  การพยาบาล แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

๕๘



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

รอยละของผูปวย

เบาหวานที่ไดรับการ

ตรวจภาวะแทรกซอน

ทางเทา รอยละ60

4.จัดกิจกรรมชะลอไต

เสื่อมในระดับ CKD 

stage 3b ขั้นไป

พ.ย.2564-

ก.ย.2565

0

รอยละของผูปวย DM 

และ/หรือ HT 

ที่ไดรับการคนหาและคัด

กรองโรคไตเรื้อรังรอยละ

80

พ.ย.2564-

ต.ค.2565

0

รอยละของผูปวย CKD 

ที่มีอัตราการลดลงของ 

eGFR<5 

ml/min/1.73m2/yr

พ.ย.2564-

ต.ค.2565

0

6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500รวมเงินทั้งหมด (หกพันบาทถวน)

๕๙



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ต.ค.64-ธค.65 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

20 อัตราการเกิด

การกําเริบ

เฉียบพลันใน

ผูปวยโรคปอด

อุดก้ันเรื้อรังตอ

ประชากร อายุ 

15 ป ไมเกิน

รอยละ 130   

ตอแสนประชากร

ทบทวนแนวทาง  ในการดูแล

ผูปวยกับเจาหนาที่   ผูมีสวนรวม

ในการดูแลผูปวย 

กิจกรรม 

1. สงเจาหนาที่ผูมีสวนรวมในการ

ดูแลผูปวยเขาอบรมวิชาการ เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพในการดูแลผูปวย

2.ใหการรักษาพยาบาล

ตามแนวทางการดูแลผูปวย โรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตามแนวทางการ

รักษา

3. สงผูปวยสงสัยปอดอุดก้ันเรื้อรัง

รายใหมทุกรายพบผูรับผิดชอบงาน

เพื่อประเมินสมรรถภาพปอด และ

ติดตามผูปวย 

4.ทบทวนการบันทึกขอมูล : การ

ใหรหัสการวินิจฉัยโรค ICD 10 

ถูกตอง ตามมาตรฐาน แก

เจาหนาที่ที่เปนผูใหรหัสวินิจฉัยโรค

พัฒนา

ระบบงานและ

คุณภาพการ

ดูแลผูปวยโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

เจาหนาที่  ที่มี

สวนรวมในการ

ดูแลผูปวย

ตค.64-กย.65 - - - - - นางสาวไอลดา

  

สุขสิงหสําอางค

- - - - - -

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

รวมเงินทั้งหมด

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เช่ือมโยงทุกระดับ

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) / กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง

กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที่-ถึงวันที)่

๖๐



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

21 จัดหาเครื่องมือ

และอุปกรณทาง

กายภาพ

บําบัดสําหรับ

ปฏิบัติงานอยาง

เพียงพอ

การบริหารจัดการวัสดุ/ครุภัณฑ
ทางการแพทยงานกายภาพบําบัด
1.จัดซื้ออุปกรณทดแทน ดังน้ี

2.จัดซื้อเพ่ือครุภัณฑสํานักงาน ดังน้ี

 
เพ่ือจัดซื้อตามรายการ
ดังตอไปนี1้.1ผาขนหนู
1.2ผารองหมอน
1.3ผาเช็ดเจล
1.4ผาเช็ดมือ
1.5Safety transfer belt
 4“
2.1ชั้นวางผา 4*3.5 ฟุต 
3 ชั้น

 

30 ผืน
30 ผืน
20 ผืน
20 ผืน
1 อัน

1 ชั้น

1 ต.ค.64-
30ก.ย.65

 

8,400
2,670
200
300

1,000

1,000

1.นางสาวณิชมน
 มณีรอด  
2.นางสาววารุณี 
นุยปลี

นักกายภาพ

บําบัดไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ

ปละ1ครั้งตอคน

พัฒนาศักยภาพนักกายภาพบําบัด 1.เพ่ือนักกายภาพบําบัด
ไดรับความรู/เทคนิกการ
รักษาใหมตามกลุมโรค
สําคัญทางคลินิก

2 คน

ระยะเวลา
(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เชื่อมโยงทุกระดับ

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) / กิจกรรมหลัก : การพัฒนาระบบบริการกายภาพบําบัด

กลุมงาน เวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วดัโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
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ระยะเวลา
(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วดัโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

จนท.กายภาพ
บําบัดมีทักษะ/
ความรูการชวย
ฟนคืนชีพใน
สถาณการณ
จําลองไดอยาง
ถูกตอง
เหมาะสม
มากกวารอยละ
90

ซอมแผนรับมือตอภาวะฉุกเฉินงาน
กายภาพบําบัด

เพ่ือเจาหนาที่
กายภาพบําบัดมีทักษะใน
การชวยฟนคืนชีพในการ
รับมือตอผูปวยท่ีมีภาวะ
ฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว 
ถูกตองและปลอดภัย

3 คน

เครื่องมือ
กายภาพบําบัด
ไดรับ
Calibration
รอยละ100

การสอบเทียบเครื่องมือ
กายภาพบําบัด

1.เพ่ือใหเครื่องมืองาน
กายภาพบําบัดใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

7 เครื่อง

1.ผูปวย pain 
scaleลดลง
50% ภายใน5 
ครั้ง รอยละ80
2.ผูปวยมี
functional 
ROMไดภายใน
10ครั้งรอยละ
80

1.พัฒนาระบบการเขาถึง การเขา
รับบริการ    
2.พัฒนาระบบการประเมินรางกาย
 วินิจฉัย การตั้งเปาหมาย การรักษา
 ฟนฟูฯ การแลกเปลี่ยนขอมูล การ
ประเมินซ้ําการเสริมพลัง การ
จําหนายผูปวย

1.เพ่ือใหบริการ
กายภาพบําบัดใหมี
คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และตอบสนอง
ความตองการของ
ผูรับบริการ
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ระยะเวลา
(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วดัโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

1.ผูปวยฟนฟูฯ 
ADL>15/20
ภายใน3เดือน
รอยละ80
2.ความสมบูรณ
เวชระเบียน
มากกวารอยละ
80

 1.พัฒนาระบบการปรึกษา สงตอ 
และการดูแลตอเนื่อง 
2.นําผลทบทวนเวชระเบียนมา
ปรับปรุงและพัฒนาตอเน่ือง

รับการสง
ปรึกษาจาก
แพทยเพ่ือจาย
เครื่องชวยเดิน
ใหผูปวยรอยละ
100

พัฒนาระบบการจายเครื่องชวยเดิน เพ่ือพัฒนาระบบงานจาย
เครื่องชวยเดินให
เหมาะสมกับระยะการปวย
โดย สอดคลองกับสิทธิการ
รักษาของผูปวย

ระดับความพึง
พอใจตอการให
ความรวมมือใน
การปฏิบัติงาน
มากกวารอยละ
 80

สนับสนุนคลินิกโรคเรื้อรัง 1.เพ่ือใหความรวมมือตาม
นโยบายร.พ.
1.เพ่ือใหบริการรวมกัน
อยางเปนสหสาขาวิชาชีพ 
2.เพ่ือใหบริการสงเสริม
ปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนท่ีอาจ
เกิดขึ้นได3.เพ่ือฟนฟู
สมรรถภาพรางกาย/ปอด 
สงเสริมใหผูปวยสามารถ
อยูกับโรคเรื้อรังได

1.คลินิกDM

2.คลินิก
COPD/Asthma
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ระยะเวลา
(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วดัโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

สภากายภาพ
บําบัดประเมิน
มาตรฐานวิชา-
ชีพกายภาพ
บําบัด รพ.
หนองมะโมง 
ผานระดับ ดี

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
กายภาพบําบัด

เพ่ืองานกายภาพบําบัด
ดําเนินงานไดตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพไดอยาง
ถูกตอง

12,680รวมเงินทั้งหมด 12,680
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22 1. การประเมินคัดกรอง 

ภาวะซึมเศราและเสี่ยงตอ

การฆาตัวตาย ผูมารับ

บริการรพ.หนองมะโมง ใน

กลุม

๑.๑กลุมประชาชน

อาย๑ุ๕-๕๙ ปรอยละ 10

๑.๒กลุมผูปวยNCD

รอยละ ๘๐ 

๑.๓ผูสูงอายุ ๖๐ ปข้ึนไป

รอยละ ๘๐ 

๑.๔กลุมผูสูงอายุ

ติดบานติดเตียงรอยละ ๘๐ 

โครงการพัฒนาระบบการ

บริการและการดูแลผูปวย

โรคซึมเศรา

แบบบูรณาการ

กิจกรรมหลัก

1.ดําเนินการประเมินคัด

กรอง

ทุกกลุมเปาหมายที่มารับ

บริการในรพ.หนองมะโมง

โดยการบูรณาการกับ

ทุกหนวยงานในรพ.

2.จัดกลุมหลังการคัดกรอง 

เพื่อการดูแลโดยแบงเปน

๓ กลุมดังนี้

 2.๑กลุมปกติ : 

 -จัดชุดกิจกรรม

แนะนําวิธีเผชิญและผอน

คลายความเครียด

1.เพื่อคาหาผูปวยโรค

ซึม

เศราใหคลอบคลุมทุก

กลุมเปาหมายที่มารับ

บริการที่รพ.หนองมะ

โมง

๒.เพื่อใหผูที่เปนโรค

ซึมเศราไดรับการดูแล

ตามแนวทาง

การดูแลรักษาผูปวยโรค

ซึมเศราอยางตอเนื่อง

๓.เพื่อลดภาวะอัตรา

การฆาตัวตายจาก

ภาวะซึมเศรา

๔.ผูปวยโรคซึมเศรา

มีภาวะคิดฆาตัว

ไดรับการเยี่ยมบาน

.กลุมเปาหมาย

ที่มารับบริการ

รพ.หนองมะโมง

  ๑.๑กลุมประชาชน

อาย๑ุ๕-๕๙ ป

  ๑.๒กลุมผูปวยNCD

  ๑.๓ผูสูงอายุ ๖๐ 

ปขึ้นไป

  ๑.๔กลุมผูสูงอายุ

  1.5กลุมติดบานติด

เตียง

1.6ผูติดสุราและใช

สารเสพติด

ต.ค.๖4-

ก.ย.๖5-

- - - - - นางบุณฑรกิา

วรรณกลึง

นาย.ชัชวาลย  

ยิ้มภาพันธุ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและเช่ือมโยงทุกระดับ

แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการบริการและการดูแลผูปวยโรคซึมเศราแบบบูรณาการ

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ
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ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

2. ผูปวยโรคซึมเศรา

เขาสูระบบการรักษา

ตามมาตรฐานรอยละ ๑๐๐

3. อัตราการฆาตัวตาย

จากภาวะซึมเศรา

≤6.3 ตอแสนประชากร

  2.๒กลุมเสี่ยง :

  -จัดชุดกิจกรรม

ใหสุขภาพจิตศึกษา วิธี

เผชิญและผอนคลาย

ความเครียด

 - ติดตามประเมินภาวะ

ซึมเศราซ้ําทุก ๓ เดือน

  2.๓กลุมปวยแบงออกเปน

3 กลุมดังนี้

   2.1.1 Mild depressive

9Q=7-12 คะแนน

 -ประเมิน8Q

 -ประเมินปญหาเพ่ือให

คําปรึกษา

 -พบแพทยเพื่อใหยาตาน

เศรา

 -ติดตามประเมินภาวะ

ซึมเศราซ้ําทุก ๑ เดือน

2.1.๒ Moderate 

depressive

๙Q=๑๓-๑๘ คะแนน

 -ประเมิน๘Q พบมีภาวะ

คิดฆาตัวตาย
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ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

 -ประเมินปญหาเพ่ือให

คําปรึกษา

 -ใหพบแพทยเพื่อใหยาตาน

เศรา

และพิจารณานอน รพ.

 -Psychotherapy

 -ติดตามประเมินภาวะ

ซึมเศราทุก ๒ สัปดาห ๑ 

ครั้ง และทุก ๑ เดือน จน

ครบ ๖ เดือน แลวลดยาลง

จนหยุดยาได

2.1.๓ Severe depressive

๙Q ≥ ๑๙ คะแนน

 -ประเมิน๘Q

 -ใหพบแพทยเพื่อให

 ยาตานเศรา

 -Psychotherapy

-ประเมินการฆาตัวตาย

พบวา ๙Q≥๑๗ พบมีภาวะ

คิดฆาตัวตาย

 -ประเมินปญหาเพ่ือ

 ใหคําปรึกษา
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ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

ส.ค.-ก.ย.๖5

- - - - -รวมเงินทั้งสิ้น

  -ใหพบแพทยเพื่อใหยาตาน

เศราและพิจารณานอน รพ.

 -ประเมินการฆาตัวตาย

3.ติดตามเยี่ยมบานรวมกับ

หนวยcoc กรณผีูปวยโรค

ซึมเศรา

มีภาวะคิดฆาตัวตาย

3.จัดทําทะเบียนผูปวย

โรคซึมเศราใหเปนปจจุบัน

4.ลงขอมูลผูปวยโรคซึมเศรา

ในโปรแกรมThaidepressive

โปรแกรมสปสช.

โปรแกรมSuicidthai

5.สรุปผลการดํานิน

โครงการ
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23 1.ผูสูงอายุเขารวม

การอบรมใน 
โครงการสงเสริมและ
ฟนฟูสุขภาพ
ผูสูงอายุโรคขอเขา
เสื่อมดวยการแพทย
แผนไทย
รอยละ 80

โครงการสงเสริมและ
ฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุ
โรคขอเขาเสื่อม ดวย
การแพทยแผนไทย

1.เพื่อสงเสริม
ความรูในการ
ดูแลตนเอง
เบ้ืองตนของ
ผูสูงอายุที่มี
ปญหาขอเขา
เสื่อมโดยใชองค
ความรูดาน
การแพทยแผนไทย

ผูสูงอายุที่มี
ปญหาโรคขอ
เขาเสื่อมในต.
หนองมะโมง 
ม.1, 2, 
12/50 คน

1 ต.ค.64 -
 30ก.ย.65

30,465 - - -  30,465 นางสาวลักษิกา
 จันทนาลักษณ

2.ผูสูงอายุมีความรู
และความเขาใจใน
เรื่อง
การดูแลตนเอง
เบ้ืองตนของผูสูงอายุ
ที่มีปญหาขอเขา
เสื่อมรอยละ 50

2.เพื่อฟนฟูและ
ชะลอความ
รุนแรงของปญหา
ขอเขาเสื่อมใน
ผูสูงอายุ

กิจกรรมที่ 1      
คาอาหาร 5,000
คาอาหารวาง
(2มื้อ) 2,500   
คาวิทยากร 3,600
คาเอกสาร 500
คาปาย 300

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค
เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลา
(ตั้งแตวันที-่

ถึงวนัที่)

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เชื่อมโยงทุกระดับ

แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) กิจกรรมหลัก :  สงเสริมและฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม ดวยการแพทยแผนไทย

หนวยงาน  กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  โรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

     แผนปฏบัิติการและแผนงบประมาณ สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณรวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

๖๙



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค
เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลา
(ตั้งแตวันที-่

ถึงวนัที่)

งบประมาณรวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

3.ผูสูงอายุมีระดับ
ความปวดเขาลดลง
หลังพอกเขาดวย
สมุนไพร รอยละ 50

กิจกรรมที่ 2      
คาอาหาร 5,000
คาอาหารวาง
(2มื้อ) 2,500   
คาวิทยากร 3,600
คาเอกสาร 1,000
คาสมุนไพร 2,815
คาอุปกรณ 1,500

4.ผูสูงอายุสามารถ
ปฎิบัติตนตาม
คําแนะนําตอโรคขอ
เขาเสื่อมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รอยละ
 50

กิจกรรมที่ 3      
คาอาหารวาง
(1มื้อ) 1,250   
คาเอกสารเลมสรุป
(3เลม) 900

5.ผูสูงอายุมีความพึง
พอใจในการเขารวม
โครงการสงเสริมและ
ฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุ
โรคขอเขาเสื่อมดวย
การแพทยแผนไทย 
รอยละ 80

30,465 - - - 30,465รวมเงินทั้งหมด (สามหม่ืนสี่รอยหกสิบเจ็ดบาทถวน)

๗๐



ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.

64
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย. 65

24 1.บุคลากรในเครือขาย การพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อพัฒนา  -จนท.รพ.จํานวน ต.ค.64- เงินบํารุง - 17,300 - - นางบุณฑริกา

บริการสุขภาพฯ บุคคลากรในการให ศักยภาพ  105 คน ก.ย.-65 วรรณกลึง

เขารับ การอบรมฯ บริการการแพทย บุคลากรทาง - จนท.สสอ.และ - คาอาหาร 113 คน นางมัชฌิมา

ไมนอยกวารอยละ ฉุกเฉิน การแพทยใน รพ.สต ที่เก่ียวของ  x 100 บาท x 1วัน หงษเวยีงจันทร

90 1. อบรมฟนฟูความรู การใหบริการ จํานวน 8 คน เปนเงิน 11,300 

ในการใหบริการ การแพทย รวม 113 คน

การแพทย ฉุกเฉิน

ฉุกเฉิน ไดแก

 - ชวยฟนคืนชีพขั้น

พื้นฐาน

 - ชวยฟนคืนชีพ

ขั้นสูง 

 - การปฐมพยาบาล

 - การเคลื่อนยาย

ผูปวย

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ  / กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและเช่ือมโยงทุกระดับ

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

     แผนปฏิบัติการสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

กลุมงาน การพยาบาล  โรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที่-ถึงวันที)่

๗๑



ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.

64
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย. 65

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที่-ถึงวันที)่

2. มีการซอมแผน 2. ซอมแผนอุบัติเหตุ - จนท.รพ. จํานวน - คาอาหาร 40 คน

อุบัติเหตุปละ   30 คน  x 100 บาท x 1วัน

1 ครั้ง - จนท.ตํารวจ   เปนเงิน 4,000 

  จํานวน 5 นาย

  - จนท.กูชีพ - คาวัสดุอุกรณ

เบื้องตน   เปนเงิน 2,000 

   จํานวน 5 คน   บาท

รวม 40 คน

17,300 - 17,300   - -รวม (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทถวน)

๗๒



ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย. 65

25 ต.ค.64- ก.ย.65 - - - - - นางบุณฑรกิา

วรรณกลึง

นางสาววรญัญรัตน

วาระชีวะ

- - - - -

1. เพื่อพัฒนศักยภาพ

บุคลากรทางการแพทย

ในการใหบริการ

งานหองคลอด

 - พยาบาลแผนก

ฝากครรภ จํานวน 

3 คน

-แพทยผูเกี่ยวของ

จํานวน 3 คน

LR คุณภาพ

1.สงบุคคลากรผูเก่ียวของใน

การใหบริการงานหองคลอด

เขารวมอบรมการพัฒนา

คุณภาพของ MCH boad

จังหวัดจัดเพ่ืออัพเดต

ขอมูลใหเปนปจจุบัน 

2.นําสิ่งที่ไดจาการอบรม/

ประชุม MCHboadจังหวัด

จัด มาสงตอและพัฒนา

ปรับปรงุแผนงานของ

โรงพยาบาลเพื่อให

ทันกับเหตุการณ

3.มีการอัพเดต CPG ใหเขา

กับโรงพยาบาลจังหวัด

4.มีการจัดอบรมการฟนคืน

ชีนทารกแรกเกิด(NCPR) 

รวมกับ

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและ

นิติเวช

รวมเงินทั้งหมด

1.บุคลากร

ผูเก่ียวของ

ในการใหบริการ

งานฝากครรภเขา

รับการอบรมไม

นอยกวารอยละ 

90

     แผนปฏิบัติการสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและเช่ือมโยงทุกระดับ

กลุมงาน การพยาบาล  โรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที่-ถึงวันที)่

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  / กิจกรรมหลัก :  การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการใหบริการงานหองคลอด

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

๗๓



ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย. 65

- 3,860 - - นางบุณฑรกิา

วรรณกลึง

น.ส.ดวงใจ

กรุดเงิน

3,860 - 3,860 - -

ต.ค.64- 

ก.ย.65

เงินบํารุง

1.คาอาหาร 21 คน

× 100 บาท× 1วัน

เปนเงิน 2,100บาท

2.คาโปสเตอร

ความรูเรื่อง STEMI

และการเขารับ

บริการ 1669

แผนละ 220 × 

8 แผน

เปนเงิน 1,760 

บาท

รวมเงินทั้งหมด  (สามพันแปดรอยหกสิบบาทถวน)

26 1.อัตราการเสียชีวิต

ในโรงพยาบาล

ดวย STEMI 

<รอยละ8

2.รักษาผูปวย STEMI 

ไดตามมาตฐาน

เวลาที่กําหนด ≥ 

รอยละ 60

การใหความรูผูปวยเรื่อง

 early warning

sign และวิธัเขาถึงบริการ

 EMS 1669

1. จัดทําสื่อความรูเร่ือง

อาการแสดงของ

 โรคกลามเนื้อหัวใจขาด

เลือดเฉียบพลัน

2.การปฏิบัติตัวเมื่อเกิด

อาการและการเขาถึง

EMS 1669

1.ลดอัตราการ

ตายจาก

โรคกลามเนื้อ

หัวใจตาย

เฉียบพลัน

ชนิด STEMI

 -ตัวแทน อสม.

ในเขตหนองมะ

โมง7แหง

แหงละ 3 คน

รวม 21 คน

รวม 21 คน

     แผนปฏิบัติการสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและเช่ือมโยงทุกระดับ

กลุมงาน การพยาบาล  โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-

ถึงวันที)่

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  / กิจกรรมหลัก :  การใหความรูผูปวยในดานของ early warning sign และวิธีเขาถึงการบริการ EMS 1669

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

๗๔



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ต.ค.64-ธค.65 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

27 รอยละการตายของผูปวย

ติดเช้ือในกระแสเลือด

แบบรุนแรงชนิด

community acquired 

 <รอยละ 26

การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ

ผูปวย sepsis

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการผูปวย sepsis

ผูปวยติดเชื้อใน

กระแสเลือดแบบ

รุนแรงชนิด 

community 

acquired

ต.ค.256๔-

ก.ย.256๕

- - - - -

นางบุณฑริกา 

วรรณกลึง

   

นางสาววนิดา

ภูปา

กิจกรรมหลัก     

1. มอบหมายผูรับผิดชอบใหชัดเจน

2. สงบุคลากรเขารับการอบรม

วิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ

ดูแลผูปวย sepsis และฝกอบรม

การคียขอมูลใน โปรแกรม sepnet

3. ใหการรักษาผูปวย sepsis  ตาม

มาตรฐานและ Guideline

4. ดําเนินการสงตอผูปวยตามระบบ

เครือขายของเขตบริการสุขภาพ

5. เก็บขอมูลตัวช้ีวัดมาตรฐานการ

รักษา

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เช่ือมโยงทุกระดับ

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) / กิจกรรมหลัก : ใหการรักษาผูปวย sepsis ตามมาตรฐานและ Guideline

กลุมงานการพยาบาล แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันท่ี-ถึง

วันที)่

๗๕



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ต.ค.64-ธค.65 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันท่ี-ถึง

วันที)่

6. ลงขอมูลผูปวย sepsis  ใน

โปรแกรม Sepnet และทําการลง

ขอมูลอยางสมํ่าเสมอ

7. ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงาน

- - - - - -รวมเงินทั้งหมด

๗๖



ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย. 65

28 รอยละของ

โรงพยาบาลระดับ

 Mและ F ใน

จังหวัดที่ใหการ

บริบาลฟน

สภาพระยะกลาง

แบบผูปวยใน

(intermediate 

bed/ward)

การพัฒนาคุณภาพ

การใหบริการบริบาล

ฟนสภาพระยะกลาง

แบบผูปวยใน 

(intermediate 

bed/ward)

เพื่อพัฒนาระบบบริการ

ฟนฟูสมรรถภาพและการ

ดูแลตอเนื่องในผูปวย 3 

กลุมโรค 

(Stroke,TBI,SCI) 

จนครบระยะเวลา 6 เดือน

คณะกรรมการการ

ดูแลผูปวยระยะ

กลางของ รพ.

จํานวน 20 คน

ต.ค.64-

ก.ย.65

บูรณาการ

รวมกับโครงการ

Long term care

,Palliative 

care

- - - - น.ส.สายฝน

ขําเดช

 

น.ส.พัชรา  

นกเล็ก

     แผนปฏิบัติการสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

กลุมงาน การพยาบาล  โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-

ถึงวันที)่

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและเช่ือมโยงทุกระดับ

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) / กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพการใหบริการบริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน 

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

๗๗



ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย. 65

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

รอยละของการ

ดูแลผูปวยระยะ

กลางที่รอดชีวิต

ไดรับการวาง

แผนการบริบาล

ฟนสภาพ

จัดประชุมวาง

แผนการดูแลผูปวย

ระยะกลางรวมกับ

ทีมสหวิชาชีพ

 (Team meeting )

เพื่อวางแผนการ

ใหบริการบริบาลฟน

สภาพแบบผูปวยใน 

ในโรงพยาบาล

เพื่อสรางเครือขายการ

ใหบริการโดยทีมสหวิชาชีพ

ทีมสหวิชาชีพที่มี

สวนในการบริการ

บริบาลฟนสภาพ

ผูปวยระยะกลาง

รอยละของผูปวย

ระยะกลางที่รอด

ชีวิตและมีคะแนน

 Barthel index 

< 15 คะแนน 

หรือ คะแนน 

Barthel index

ประชุมวางแผนการ

ดูแล เพิ่มทักษะการ

ดูแล และติดตาม

สนับสนุนการดูแล

อยางตอเนื่องที่บาน

โดยทีมสหวิชาชีพ

และภาคีเครือขาย

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 

ปองกันและลดความ

พิการของผูปวย รวมทั้ง

เพิ่มทักษะในการดูแล

รพ.สต. ในเขต 

อ.หนองมะโมง

จํานวน 7 แหง ,

ผูชวยเหลือดูแล

ผูสูงอายุ (Care 

giver) ของแตละ

รพ.สต

๗๘



ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย. 65

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

 > 15 คะแนน 

with multiple 

impairment 

ไดรับการบริบาล

 ฟนสภาพและ

ติดตามจนครบ 6

 เดือน หรือ

Barthel index =

 20 คะแนน

ตนเองของผูปวยและญาติ

 พรอมทั้งเช่ือมโยง

แผนการดูแลตอเนื่องสูที่

บานและชุมชน

- - - - -รวมเงินทั้งหมด

๗๙



ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย. 65

29 1.รอยละของ

ผูปวยระยะ

สุดทายและ

ครอบครวัไดมีสวน

รวมในการวาง

แผนการดูแล

พัฒนาระบบงานการดูแล

ผูปวยระยะสุดทายของ

ชีวิต  

กิจกรรมหลัก    

1.จัดประชุมวางแผนการ

ดูแลผูปวยและญาติ

(Family meeting)ใหมี

สวนรวมในการดูแล และ

ใหคําปรึกษาแกผูปวย 

ผูดูแล และครอบครัว

เพื่อใหผูปวยระยะ

สุดทายไดตัดสินใจตาม

ความประสงคของตน

ในชวงสุดทายของชีวิต 

และชวยใหผูดูแล

และครอบครัว ดูแล

ปวยไดอยางมีคุณภาพ

คณะกรรมการ

การดูแลแบบ

ประคับประคอง

ของรพ.จํานวน 

21 คน

ต.ค.64- ก.ย.65 - - - - - นางสาวศุภร

ดาแพบัว  

นางธันยสิตา 

ยอดออน

2.รอยละของ

ผูปวยระยะสุดทาย

ไดรับการจัดการ

อาการรบกวนและ

อาการปวดอยางมี

คุณภาพ

2.ประเมินผูปวยแตละ

รายเก่ียวกับอาการ

รบกวนตางๆรวมถึง

อาการปวด โดยใชแบบ

ประเมินESAS และให

การดูแลจัดการอาการ

ตางๆอยางมีคุณภาพ

เพื่อใหผูปวยระยะ

สุดทายมีคุณภาพชีวิตที่

ดีจนถึงวาระสุดทาย

ของชีวิต

ผูชวยเหลือดูแล

ผูสูงอายุ (Care 

giver) ของแตละ

รพ.สต.ในเขต

อ.หนองมะโมง

จํานวน 7 แหง

     แผนปฏิบัติการสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

กลุมงาน การพยาบาล  โรงพยาบาลหนองมะโมง    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที่-ถึงวันที)่

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) / กิจกรรมหลัก :  พัฒนาระบบงานการดูแลผูปวยระยะสุดทายของชีวิต   

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและเช่ือมโยงทุกระดับ

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

๘๐



ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย. 65

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที่-ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

3.รอยละของ

ผูปวยระยะสุดทาย

ไดรับการติดตาม

การเยี่ยมบานโดย

ทีม สหวิชาชีพ

และภาคีเครือขาย

3.ประชุมวางแผนการ

ดูแล และติดตาม

สนับสนุนการดูแลอยาง

ตอเนื่องที่บานโดยทีมสห

วิชาชีพ และภาคีเครือขาย

เพื่อพัฒนาการดูแล

ผูปวยระยะสุดทายใหมี

คุณภาพ ภายใตความ

รวมมือของทีมสห

วิชาชีพ ภาคีเครอืขาย 

ชุมชนและครอบครัว

- - - - -รวมเงินทั้งหมด

๘๑



ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.63
ม.ค.-มี.ค.

64
เม.ย-มิ.ย. 64 ก.ค.-ก.ย. 64

30 1.บุคลากรในเครือขาย - จนท.รพ. ต.ค.64- - - 7,200 - นางสุพัตรา

 บริการสุขภาพฯ เขารับ จํานวน 28 คน ก.ย.-65 สุวรรณศิริ

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ - จนท.สสอ.และ นางสาวสวรรยา

 ไมนอยกวารอยละ 80 รพ.สต ที่เกี่ยวของ อํานาจ

2. บุคลากรในเครือขาย จํานวน 8 คน

 บริการสุขภาพฯ รวม 36 คน

 มีความรูและทักษะ

ในการเก็บสิ่งสงตรวจ

การนําสง และตรวจ

วิเคราะหไดอยางถูกตอง

7,200 - - 7,200 -

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เช่ือมโยงทุกระดับ

กลุมงานเทคนิคการแพทยโรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

รวม (เจ็ดพันสองรอยบาทถวน)

โครงการฟนฟูความรู

และทักษะบุคลากรใน

การเก็บสิ่งสงตรวจการ

นําสงและตรวจวิเคราะห

ทางหองปฏิบัติการใน

เครือขายบริการสุขภาพ

อําเภอหนองมะโมง

ปงบประมาณ2565

1 จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการในการให

ความรูทางวิชาการ

และพัฒนาทักษะในการ

เก็บสิ่งสงตรวจ

และตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการไดอยาง

ถูกตอง

เพื่อฟนฟูความรู

และพัฒนาทักษะ

บุคลากร ในการ

เก็บสิ่งสงตรวจ

และตรวจ

วิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการ 

ในเครือขาย

บริการสุขภาพ

อําเภอหนองมะโมง

เงินบํารุง

- คาอาหาร 36

 คน x 100 

บาท x 1วัน

เปนเงิน 3,600

 บาท

-คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม 

36 คน x 25 x

 2 มื้อ x 1วัน

เปนเงิน 1,800

 บาท

- คาวัสดุ

อุปกรณ เปนเงิน

 1,800 บาท

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมหลัก : ฟนฟูความรูและทักษะบุคลากรในการเก็บสิ่งสงตรวจและการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการไดอยางถูกตอง

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

82



ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย. 65

ต.ค.64- ก.ย.65 - - - - - นางบุณฑรกิา

วรรณกลึง

น.ส.วรัญญรตัน

วาระชีวะ

- - - - -รวมเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ

รวม (บาท)

31 1.บุคลากรผู

เก่ียวของในการ

ใหบริการงาน

ฝากครรภ เขารับ

การอบรมไมนอย

กวา รอยละ 90

ANC คุณภาพ

1.สงบุคคลากรผูเก่ียวของ

ในการใหบริการงาน

ฝากครรภเขารวมอบรมการ

พัฒนาคุณภาพ

ของ MCH boad จังหวัดจัด

เพื่ออัพเดตขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

2.นําสิ่งที่ไดจาการอบรม

/ประชุม MCH boad

จังหวัด จัด มาสงตอและ

พัฒนาปรับปรุงแผนงาน

ของโรงพยาบาลเพ่ือใหทัน

กับเหตุการณ

1. เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

 บุคลากรทาง

การแพทย

 ในการใหบริการ

งานฝากครรภ

1.พยาบาลแผนก

ฝากครรภ จํานวน 3 

คน

2.จนท.สสอ.และ 

รพ.สต ที่เกี่ยวของ 

จํานวน 8 คน

รวม 11 คน

     แผนปฏิบัติการสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองปนโรคทุกกลุมวัย (PP&P Excellence)

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  / กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการใหบริการงานฝากครรภ

กลุมงาน การพยาบาล  โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที่-ถึงวันที)่

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

๘๓



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ต.ค.64-ธค.65 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

32 การพัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง

อัตราตายของ

ผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง

ต.ค.256๔-

ก.ย.256๕
- - - - -

นางบุณฑรกิา 

วรรณกลึง

นางสาวสุขฤทัย

เที่ยงจิต

กิจกรรมหลัก              

1. มอบหมายผูรับผิดชอบให

ชัดเจน

2. สงบุคลากรเขารับการ

อบรมวิชาการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพในการดูแลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมอง

3. จัดทําแบบฟอรมคัดแยก

ผูปวยที่มีอาการทางหลอด

เลือดสมองในใบTriage

4. ประชาสัมพันธชองทาง

ในการเรยีกรถพยาบาล โทร

 1669

     แผนปฏิบัติการสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

อัตราตายของ

ผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง

(Stroke : 

I60-I69) นอย

กวารอยละ 7

เพื่อพัฒนา

คุณภาพการ

ใหบริการผูปวย 

โรคหลอดเลือด

สมอง

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เช่ือมโยงทุกระดับ

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) / กิจกรรมหลัก : ใหการรักษาพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ตามแนวทางการรักษา

กลุมงานการพยาบาล แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที่)

งบประมาณรวม

 (บาท)

๘๔



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ต.ค.64-ธค.65 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที่)

งบประมาณรวม

 (บาท)

4. ใหการรักษาพยาบาล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

ตามแนวทางการรักษา

5. สงตอผูปวยตามระบบ

เครือขายของเขตบริการ

สุขภาพ

6. บันทึก/จัดทํารายงาน

ตัวชี้วัดมาตรฐานดานโรค

หลอดเลือดสมองที่ถูกตอง

และรวดเรว็

7. ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงาน

- - - - -รวมเงินทั้งหมด

...............................................................ผูเสนอแผนปฏิบัติการ            
            (นายมนตรี  หนองคาย)         
   ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง
  วันที่  27 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

...............................................................ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ            
  (...........................................................)         
   

๘๕



 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพ

 

 

 

 

86 



  กิจกรรมหลัก :  การใหความรูและซอมแผนอัคคีภยั

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.

64

ม.ค.-มี.ค.

65

เม.ย-มิ.ย.

65
ก.ค.-ก.ย.65

33 1.รอยละของบุคลากร โครงการซอมแผนอัคคีภัย 1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความ  -จนท. รพ. เม.ย.-ส.ค. เงินบํารุง - - 9,300     - นางบุณฑรกิา

มีความรู ความเขาใจ ในโรงพยาบาลหนองมะโมง เขาใจในการปองกันและระงับ หนองมะโมง 2565 - คาอาหารกลางวัน วรรณกลึง

ในการปองกันและระงับ ปงบประมาณ 2565 อัคคีภัย จํานวน คนละ100 บาท*50 คน

อัคคีภัย 1. เขียนโครงการเสนอตามลําดับ 2.เพื่อเตรียมความพรอมของ 50 คน เปนเงิน 5,000  บาท

2.ทุกหนวยงานใน 2. ติดตอ ประสานงานกับ อุปกรณและบุคลากรในดาน - คาอาหารวางพรอม

โรงพยาบาลมีแนวทาง หนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ การปองกันและแกไขกรณี เครื่องดื่ม คนละ25บาท

ในการปองกันและแกไข 3. จัดการอบรมใหความรู เกิดอัคคีภยั *50คน*2มื้อ

กรณเีกิดอัคคีภยั เก่ียวกับการปองกันอัคคีภยั 3.เพื่อใหบุคลากรเกิดทักษะและ เปนเงิน 2,500 บาท

3.รอยละของบุคลากร 4. ดําเนินการซอมแผนฯ สามารถปฏิบัติการตามแผน -คาตอบแทนวิทยากร 

มีทักษะและสามารถ 5. ประเมินผล ไดทันทีในกรณทีี่เกิดอัคคีภยั จํานวน 3 ชั่วโมงๆละ

ปฏิบัติการตามแผนทันที 600 บาท 

ที่เกิดอัคคีภัย เปนเงิน 1,800 บาท

9,300 - -       9,300    - -

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

รวม (เกาพันสามรอยบาทถวน)

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพ

กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค

เปาหมาย/

จํานวน
ระยะเวลา

งบประมาณ

(บาท)

๘๗



  กิจกรรมหลัก :  การจัดทําฐานขอมูลบุคลากรทุกระดับและใหไดรับการฝกอบรม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

34 1.ฐานขอมูลถูกตอง โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาบุคลากร บุคลากรโรงพยาบาล ต.ค.64 - - - - - - นางบุณฑรกิา

  ครบถวน เปนปจจุบัน โรงพยาบาลหนองมะโมง โรงพยาบาลหนองมะโมง หนองมะโมง ก.ย.65 วรรณกลึง

2.เจาหนาที่ไดรับเลื่อน กิจกรรมหลัก จํานวน 104 คน

  ระดับตามกรอบเวลา 1.จัดทําฐานขอมูลบุคลากรให

3.เจาหนาที่ไดรับการ   ถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน

  อบรมที่เก่ียวของกับ 2.วางแผนเก่ียวกับกําลังคน

  งานอยางนอย2ครั้ง/ 3.การสรรหาบุคลากร

  คน/ป 4.การคัดเลือกบุคลากร

5.การบรรจุหรือแตงตั้ง

6.การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง

7.การฝกอบรม

8.การจัดการบริหารคาตอบแทน

9.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- - - - - -รวมเงินทั้งหมด

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค
เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-

ถึงวันที)่

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพ

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ

กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

งบประมา

ณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

๘๘



  กิจกรรมหลัก : ฟนฟูความรูและทักษะในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-ม.ีค.65 เม.ย-ม.ิย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

35 1.บุคลากรในเครือขาย ต.ค.64- เงินบํารุง - 26,800 - - นางบุณฑรกิา

 บริการสุขภาพฯ เขารับ ก.ย.-65 วรรณกลึง

 การอบรมฯ ไมนอยกวา นางอมรศิริ

 รอยละ 80 อุทัยวงษ

2. บุคลากรในเครือขาย

 บริการสุขภาพฯ มี

 ความรูในการปองกัน - คาอาหาร 112 คน

 และควบคุมโรคติดเช้ือฯ   x 100 บาท x 1วัน

 ไมนอยกวารอยละ 80 เปนเงิน 11,200 บาท

-คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 112 คน

- จนท.รพ. จํานวน  x 25 x 2 มื้อ x 1วัน

  104 คน เปนเงิน 5,600 บาท

- จนท.สสอ.และ - คาวัสดุอุกรณ เปนเงิน

  รพ.สต ที่เกี่ยวของ  5,000 บาท

  จํานวน 8 คน - คาวัสดุอุกรณ

รวม 112 คน เปนเงิน 5,000 บาท

ผูรับผิดชอบ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพ

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ

กลุมงานการพยาบาลโรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

เพื่อฟนฟู

ความรูและ

ทักษะบุคลากร

ในการปองกัน

และควบคุม

การติดเช้ือใน

เครือขาย

บริการ

สุขภาพอําเภอ

หนองมะโมง

โครงการฟนฟูความรู

และทักษะ

ในการปองกันและ

ควบคุมการ-

ติดเช้ือในเครือขาย

บริการสุขภาพ

อําเภอหนองมะโมง

ปงบประมาณ

๒๕๖๕

1 จัดอบรมความรู

ทางวิชาการและ

ทักษะในการปองกัน

และควบคุมการติด

เช้ือ

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

๘๙



ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-ม.ีค.65 เม.ย-ม.ิย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

2 การรณรงคการ

ลางมือ

- จนท.รพ. จํานวน 

 107 คน

26,800 - 26,800 - -รวมเงินทั้งหมด (สองหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน)

...............................................................ผูเสนอแผนปฏิบัติการ            
            (นายมนตรี  หนองคาย)         
   ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง
  วันที่  27 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

...............................................................ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ            
  (...........................................................)         
   

๙๐



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียง 

                     และยั่งยืน 

 

 

 

 



แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ    กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรม 5 ส. การบริหารความเสี่ยงและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในหนวยงาน

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

36 จนท.ทุกระดับ ตค.64-กย.65 -

จํานวน 106 คน

/

/ / / /

/ / / /

/

/

/

- - - - -รวมเงินทั้งหมด 

นางบุณฑรกิา

วรรณกลึง
เพื่อใหโรงพยาบาล

หนองมะโมง

มีการดําเนินงาน

ตามมาตรฐานHA

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ตามมาตรฐาน HA

1. ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

2. สงเจาหนาที่เขารับการอบรม 

" พัฒนาในหลักสูตรตางๆของ 

สรพ."

3. รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ 

รพช.จังหวัดชัยนาท

4. จัดกิจกรรมหัวหนาพา

ทบทวนคุณภาพ 12 กิจกรรม

5. จัดกิจกรรม 5 ส.ในหนวยงาน

6. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

7. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพใน

หนวยงาน

โรงพยาบาล

หนองมะโมงมี

คุณภาพ

มาตรฐานผานการ

รับรอง HA ขั้น 1

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณรวม

 (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

๙๒



แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ    กิจกรรมหลัก : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียนแกบุคลากรที่เกี่ยวของ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

37 ความสมบูรณของ การพัฒนาความสมบูรณของเวช- เพื่อพัฒนาความ - พยาบาลวิชาชีพ ตค.64-กย.65 1.คาอาหารกลางวัน 5,500 นางบุณฑรกิา

เวชระเบียน ระเบียน สมบูรณของ   29 คน   จํานวน 44 คนๆ วรรณกลึง

ไมนอยกวา 1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวชระเบียน - สหวิชาชีพ   ละ 100 บาท x

รอยละ 90   การบันทึกเวชระเบียนแกผูที่   15 คน    1 มื้อ เปนเงิน

  เก่ียวของ รวม 44 คน    4,400.-บาท

2. ตรวจสอบเวชระเบียนของ รพ. 2.คาอาหารวาง

  โดยคณะกรรมการเวชระเบียน   จํานวน 44 คนๆ

3. ดําเนินการปรับปรงุแกไขใน    1 มื้อ เปนเงิน

  กรณีที่การบันทึกเวชระเบียน    1,100.-บาท

  ไมครบถวน

4. รวมตรวจสอบเวชระเบียน รวมเงิน 5,500บาท

  ในระดับจังหวัด 

5. ประเมินผลคุณภาพของ

   เวชระเบียน

5,500 - - 5,500 -รวมเงินทั้งหมด (หาพันหารอยบาทถวน)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-

ถึงวันที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

๙๓



ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยนื

กิจกรรมหลัก : จัดการอบรมการเสริมสรางจริยธรรม ปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชนทับซอน

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

38 ๑. โรงพยาบาลหนอง- การเสริมสรางจริยธรรม ปองกัน เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมและ บุคลากร  ต.ค.64- 1.คาอาหารกลางวัน - 8,050 - - นางบุณฑริกา

มะโมง มีแผนการปองกัน และตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ คานิยมสุจริตใหบุคลากร จํานวน 50 คน ก.ย.65   จํานวน 50 คนๆละ วรรณกลึง

และปราบปรามการทุจริต และผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาล โรงพยาบาลหนองมะโมงให   100 บาท x 1 มื้อ

๒. ไมมีอุบัติการณ การ หนองมะโมง ป 2565 ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต    เปนเงิน 5,000บาท

รองเรียนการทุจริต จน กิจกรรมหลัก ปองกันพฤติกรรมการกระทําผิด 2.คาอาหารวาง

ถูกตั้งกรรมการสวบสวน 1.ทบทวน/แตงต้ังคณะกรรมการ และเอื้อตอการมีผลประโยชน   จํานวน 50 คนๆละ

ทางวนิัย  ควบคุมภายในและคณะกรรมการ ทับซอน   25 บาท x 1 มื้อ

 ตรวจสอบภายใน รพ.หนองมะโมง    เปนเงิน 1,250บาท

2.จัดทําแผนการปองกันและ 3.คาตอบแทนวิทยากร

 ปราบปรามการทุจริต  แบบบรรยาย จํานวน

3.จัดการอบรมการเสริมสราง  1 คน x ๖๐๐ บาท

 จริยธรรม ปองกันและตอตาน   x 3 ชั่วโมง 

 การทุจริต ประพฤติมิชอบ และ เปนเงิน1,800บาท

 ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากร รวมเงิน 8,050บาท

4.สรุปผลการดําเนินงาน 

8,050 - 8,050 - -รวมเงินทั้งหมด (แปดพันหาสิบบาท)

     แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ลําดับ ตัวชี้วดัโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค
เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

แผนงาน : การพัฒนาระบบ  ธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ    

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

๙๔



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

39 โรงพยาบาลหนองมะโมง โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาระบบ กลุมงานที่ ต.ค.64-ก.ย.65 - / นางบุณฑรกิา

ผานเกณฑการประเมิน โรงพยาบาลหนองมะโมงป 2565 การควบคุมภายใน เก่ียวของกับ วรรณกลึง

 EIA ≥  รอยละ 80 กิจกรรมหลัก ใหมีประสิทธิภาพ ระบบควบคุม

1.จัดประชุมคณะกรรมการจัดระบบ

ควบคุมภายในเพื่อทําความเขาใจและ

กําหนดทิศทางรูปแบบใหเปนแนวทาง

เดียวกันกับจังหวัด และมีระบบติดตาม

ทางระบบ IT

ภายใน

2.กําหนดใหมีผูสอบทานและวิธีการ

สอบทานที่ชัดเจน เปนระยะๆ และ

ตอเนื่องใหเปนเหมือนงานประจํา

3.ทบทวนกฎระเบียบที่เก่ียวของ เพื่อ

ปองกันความผิดพลาดและเกิดการทุจริต

4.นําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช

เพื่อบันทึกความเสี่ยงและวางระบบ

ปองกันความเสี่ยง

4.นําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช

เพื่อบันทึกความเสี่ยงและวางระบบ

ปองกันความเสี่ยง

- - - - -

ผูรับผิดชอบ

รวมเงินทั้งหมด

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

แผนงาน : การพัฒนาระบบ  ธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ    กิจกรรมหลัก : การทบทวนระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ

กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค
เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

งบประมา

ณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

๙๕



แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  กิจกรรมหลัก : การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-ม.ีค.65 เม.ย-ม.ิย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

40 รพ.มีรายไดเพิ่มขึ้นจาก เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1.รพ.มีรายรับจาก ต.ค.64-ก.ย.65 - - - - - นางสมมารถ 

การใหบริการผูปวยนอก รายได ป 2565 การจัดเก็บรายได การใหบริการผูปวย แสงแกว

/ผูปวยใน รอยละ 10 กิจกรรมหลัก ของโรงพยาบาล เพิ่มขึ้น

1.ทบทวนคําสั่งแตงตั้งศูนย

จัดเก็บรายได

2.เพื่อควบคุมรายจาย

ของโรงพยาบาล

และผูรับผิดชอบประจําศูนย 3.เพื่อพัฒนาระบบงาน

ตามเกณฑคุณภาพ 4S4C

2.วิเคราะหสถานการณ

องคกร

เพื่อใชประกอบการจัดทํา

แผนงานธุรกิจ

3.ประชุมคณะกรรมการ 

CFOกําหนดแผนธุรกิจของ รพ.

4.ประชาสัมพันธ/จัด

กิจกรรม

สงเสริมการขาย

5.ประสานการดําเนินงานกับ

รพ.สต. รวมดําเนินงาน

6.สรุปผลการดําเนินงาน

- - - - -

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

รวมเงินทั้งหมด

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

กลุมงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

งบประมาณ

รวม

(บาท)

๙๖



แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  กิจกรรมหลัก :  การพัฒนาคุณภาพระบบควบคุมภายใน

ไตรมาส

 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

41 รพ.ไมประสบปญหา ปรับเพิ่มประสิทธิภาพบริหาร 1.เพื่อพัฒนาระบบงานการเงิน 1.งานการเงิน ต.ค.64-ก.ย.65 - - - - - นายสมเกียรติ

วิกฤติการเงินระดับ 7 การเงินการคลัง ป 2565 บัญชี พัสดุ และหนวยจัดเก็บ 2.งานระบบบัญชี อุทัยวงษ

รายได 3.งานพัสดุ

กิจกรรมหลัก 2.เพื่อใหการบริหารจัดการ 4.หนวยจัดเก็บรายได

1.ประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบงาน ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ

งานการเงิน บัญชี พัสดุ เพิ่มขึ้น

หนวยจัดเก็บรายได  และ

ผูเก่ียวของ
3.ประสิทธิภาพการบริหาร

การเงินการคลัง

2.จัดทําขั้นตอนปฏิบัติงาน ผานระดับ B ทุกไตรมาส

(Flow chart)แตละระบบงาน

โดยละเอียด

3.ประชุมคณะกรรมการ CFO 

และผูรับผิดชอบงานรวมกําหนด

กระบวนงาน

เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงข้ันตอน

การปฎิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

กลุมงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

งบประมาณ

รวม

(บาท)

๙๗



ไตรมาส

 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

งบประมาณ

รวม

(บาท)

4.ผูรับผิดชอบงาน การเงิน บัญชี 

พัสดุ และหนวยจัดเก็บรายได

จัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพ

ระบบงาน

5.ประชุมคณะกรรมการสรุปผล

การดําเนินงานทุก 3 เดือน เพื่อ

ทบทวน และแกไขปรับปรุง

ขั้นตอน และระยะเวลาใหเกิด

ความเหมาะสม

- - - - -รวมเงินทั้งหมด

๙๘



แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  กิจกรรมหลัก : การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

42 1.คปสอ.มีการ

ประชุมและ

ติดตามผลการ

ดําเนินงานและ

ตัวชี้วัดดาน

สุขภาพทุก 3 

เดือน

โครงการการประชุมคปสอ.

หนองมะโมง ป 2565

กิจกรรมหลัก          

1.ชี้แจงแนวทางการควบคุม

กํากับและติดตามการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัด

สาธารณสุขทุกระดับ

1. เพื่อควบคุมกํากับ

ติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ดานสุขภาพตามแผน

ยุทธศาสตรสาธารณสุข

คณะกรรมการ 

คปสอ. ป 65

จํานวน 21 คน

ต.ค.64-ก.ย.65 เงินบํารุง           

 1.คาอาหารวาง 

การประชุม จํานวน

 21 คน คนๆละ 

25 บาท X 6 ครั้ง 

เปนเงิน 3,150 

บาท

 525  1050  1050  525 นายสมเกียรติ

 อุทัยวงษ

2.ทบทวน/ปรับปรงุรายชื่อ

คณะกรรมการประสานงาน

สาธารณสุขระดับอําเภอ (คป

สอ.) เสนอ สสจ.แตงตั้ง

2.เพื่อรับทราบปญหา

และอุปสรรคในการ

ดําเนินงานของหนวย

บริการสาธารณสุขใน

เครือขาย

นายศักรินทร

 บุษบงค

3.จัดการประชุม คปสอ. ฯ 

ทุก 3 เดือน

3.เพื่อรวมกําหนด

นโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติงานดาน

สุขภาพของประชาชน

ในพื้นที่

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค

เปาหมาย/

จํานวน
ระยะเวลา

งบประมาณรวม

(บาท)

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

กลุมงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ตัวชี้วัดโครงการ

๙๘



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค

เปาหมาย/

จํานวน
ระยะเวลา

งบประมาณรวม

(บาท)
ตัวชี้วัดโครงการ

4.สรุปและวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปน

รายไตรมาส นําเสนอขอมูล

ในที่ประชุม คปสอ.

เพื่อกําหนดแนวทางและ

สนับสนุนทรัพยากร

5.สรุปและประเมินผลโครงการ

3,150 525        1,050   1,050      525        -รวมเงินทั้งหมด (สามพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน)

๙๙



แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  กิจกรรมหลัก : การติดตาม นิเทศงานสาธารณสุขเครือขายบริการสุขภาพ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส

 4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

43 รพ.สต.ทุกแหงไดรับการ การนิเทศงานสาธารณสุข 1.สงเสริมการดําเนินงาน ทีมนิเทศงาน CUP เงินบํารุง - 3,840   3,840   - นายสมเกียรติ

นิเทศติดตามผลงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอ ตามตัวช้ีวัดหลักของ จํานวน 16 คน คาเบี้ยเลี้ยงคณะ อุทัยวงษ

ตามตัวชี้วัด จํานวน หนองมะโมง ป 2565 หนวยบริการ สธ. ใหผาน กรรมการฯ

 2 ครั้ง/ป) กิจกรรมหลัก ตามเกณฑตัวช้ีวัดที่กําหนด จํานวน 16 คนๆละ 

1.ชี้แจงแนวทางการนิเทศ 2.เพื่อประเมินผลการ ธ.ค.64 120 บาท จํานวน 

ติดตามการดําเนินงานของ ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  4 วัน เปนเงิน 

หนวยบริการสาธารณสุข ที่เก่ียวของของหนวย 7,680.- บาท

2.กําหนดทีมนิเทศติดตามและ บริการสาธารณสุข ธ.ค.64

ประเมินผลงานของหนวยบริการ

ในภาพ คปสอ.

3.กําหนดชวงเวลาการออก ม.ค,มิ.ย.65

นิเทศติดตามงาน ปละ 2 ครั้ง

4.ดําเนินการออกนิเทศติดตาม

งานตามตัวชี้วัด ในรอบระยะ ม.ิย.65

เวลาที่กําหนดข้ึน

5.วิเคราะหสภาพปญหาที่ไดรับ ก.ย.65

จากการนิเทศติดตาม เพื่อนําเสนอ

ตอที่ประชุม คปสอ.

กลุมงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

งบประมาณรวม

(บาท)

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

ตัวชี้วัดโครงการ

๑๐๐



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส

 4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

งบประมาณรวม

(บาท)ตัวชี้วัดโครงการ

6.สงมอบขอมูลจากการนิเทศ ม.ค.-ส.ค.65

ติดตามใหผูบังคับบัญชาของหนวย

งานที่เก่ียวของทราบ เพ่ือใช

ประกอบการเรงรัดผลงาน

7. ประเมินผลโครงการ ก.ย.-65

                7,680 - 3,840  3,840  - -รวมเงินทั้งหมด (เจ็ดพนัหกรอยแปดสิบบาทถวน)

๑๐๑



แผนงาน : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.63 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64

44 โรงพยาบาลมี

ระบบใบสั่งยา

อิเล็กทรอนิกส

การใชใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 1. เพื่อลดปริมาณ

การใชกระดาษพิมพ

ใบสั่งยา

ทุกจุดงาน

ยกเลิกพิมพ

ใบสั่งยา

1 ต.ค. 2564

 - 30 ก.ย. 

2565

- - - - - วิทยา     

จันทโรจน

กิจกรรมหลัก  1. จัดทําระบบใบสั่งยา

อิเล็กทรอนิกส

2. เพื่อลดข้ันตอน

และความซ้ําซอน

ของงาน    1.1 เขียนโปรแกรมคัดลอกใบสั่งยาจาก

 HIS เขาสูระบบใบสั่งยาดิจิตอลที่สรางข้ึน

3. เพิ่มความสะดวก

 รวดเรว็ในการ

ตรวจสอบความถูก

ตองของขอมูลบริการ

    1.2 จัดทําระบบตรวจสอบความถูกตอง

 และแจงเตือนกรณีใบสั่งยาใน HIS ถูก

แกไขไมตรงกับระบบใบสั่งยาดิจิตอล

    1.3 จัดทําระบบรายงานเพื่อสรุป

ยอดจากงาน UC นําสงงาน บัญชี

2. พัฒนาบุคลากรใหสามารถใชงาน

โปรแกรมได

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาโปรแกรมใบสั่งยาดิจิตอล 

กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร และสารสนเทศทางการแพทย โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค
เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-

ถึงวันที)่

๑๐๒



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.63 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค

เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-

ถึงวันที)่

3. พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมใหสอดคลอง

กับการใชงานอยางตอเนื่อง

4.สรุปและประเมินผล

โรงพยาบาลมี

ระบบบริหาร

จัดการ Back 

office

โปรแกรมชวยสนับสนุนงาน Back office 1. เพิ่มความถูกตอง

 รวดเรว็

มีโปรแกรม

ชวยในการ

ทํางานอยาง

นอย 1 

โปรแกรมใน

ระบบ Back 

office

- - - - -

กิจกรรมหลัก  1. จัดหาหรือจัดทํา

โปรแกรมชวยสนับสนุนงานของ Back 

office

2. ลดความซ้ําซอน

ของงาน

2. ติดตั้ง ใชงาน ประเมินผล และพัฒนา

ตอยอดหากทําได

3. นําขอมูลมาใช

งานไดอยางรวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ

๑๐๓



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.63 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค

เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-

ถึงวันที)่

มีระบบเพ่ิม

ความรวดเรว็

และถูกตองใน

การตรวจสอบ

สิทธิ์และสง

ตรวจ

ผูรับบริการใน

ระบบ HIS

โปรแกรมชวยตรวจสอบสิทธิ์ และบันทึก

เขาสูระบบ HIS แบบกึ่งอัตโนมัติ

1. เพื่อเพิ่มความ

ถูกตองและรวดเร็ว

ในการเปด visit ใน

ระบบ HIS

มีโปรแกรม

ชวยวิเคราะห

สิทธิ์ที่ควรสง

สําหรับ

ผูรับบริการ

แตละราย 

และชวย

บันทึก

รายละเอียด

สิทธิ์ลง HIS 

ในคลิกเดียว

1 ต.ค. 2564

 - 30 ก.ย. 

2565

- - - - -

กิจกรรมหลัก  1. จัดทําโปรแกรมชวย

ตรวจสอบสิทธิ์ ที่ใหคําแนะนําในสิทธิ์ที่ควร

เลือกใชและบันทึกลงในระบบ HIS แบบ

ก่ึงอัตโนมัติ

2. ลดระยะเวลารอ

คอยการสงตรวจ

ผูปวยจากหองเวช

ระเบียน

2. ติดตั้งโปรแกรมที่สรางข้ึน 3. ลดภาระงาน

เจาหนาที่ ลดการ

เพิ่มกําลังคนไดใน

อนาคต

3. สอนการใชงาน ทดลองใช และแกไข

หากเกิดขอผิดพลาด

๑๐๔



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.63 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค

เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-

ถึงวันที)่

มีระบบชวยสง

ตรวจผูปวย

โปรแกรมชวยใหผูรับบริการสงตรวจผาน

เครื่องดวยตนเอง

1. เพื่อเพิ่มทางเลือก

ในการรับบริการ

ผูรับบริการ 

40% ใช

บริการสง

ตรวจผาน

เครื่อง

อัตโนมัติ 

ภายในป 

2566

1 ต.ค. 2564

 - 30 ก.ย. 

2566

- - - - -

กิจกรรมหลัก  1. จัดทําโปรแกรมสงตรวจ

อัตโนมัติผานเครื่องมือที่พัฒนาข้ึนมา

2. ลดปริมาณการ

ติดตอกับเจาหนาที่

หองบัตรเพียงจุด

เดียว

2. ทดสอบใชงานโดยเจาหนาที่เปน

ผูดําเนินการใหกอน เพื่อดูความสมบูรณ

ของระบบ

3. ปรับปรงุแกไขหากพบขอผิดพลาด

4. สรุปผล

๑๐๕



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.63 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค

เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-

ถึงวันที)่

ระบบทําประวัติ

ผูรับบริการราย

ใหมอัตโนมัติ 

(Online และ 

Onsite)

พัฒนาโปรแกรม 1. มีระบบทํา

ประวัติผูรับบริการ

รายใหมอัตโนมัติ 

(Online และ 

Onsite) ภายในป 

2570

1 ต.ค. 2564

 - 30 ก.ย. 

2570

- - - - -

กิจกรรมหลัก  1. จัดทําโปรแกรม Online

 สําหรับผูรับบริการรายใหมกรอกประวัติ

ใหครบถวน

2. จัดทําโปรแกรมคียขอมูลประวัติใหมเขา

ระบบ HIS แบบอัตโนมัติ

3. ทดสอบและแกไขหากพบขอผิดพลาด

4. สรุปผล

๑๐๖



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.63 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค

เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-

ถึงวันที)่

ความถูกตอง

ของขอมูลใน

ระบบ HIS เพื่อ

นําสงฐานขอมูล

กลางของ

กระทรวง

สาธารณสุข 

(43แฟม)

ตรวจสอบขอมูลบุคคลในแฟม Person ให

ครบถวน ถูกตอง

1. เพื่อพัฒนา

คุณภาพของขอมูล

พื้นฐานบริการ

สุขภาพใน

โรงพยาบาล

มากกวารอย

ละ 80 ใน

ปงบประมาณ

 2565

1 ต.ค. 2564

 - 30 ก.ย. 

2565

- - - - -

กิจกรรมหลัก  1. แตงตั้งคณะทํางานดาน

การตรวจสอบขอมูลพื้นฐานในหนวยงาน

2. แกไขขอมูลใหถูกตองกอนนําสงทุกครั้ง

2. เพื่อจัดเตรยีม

โครงสรางขอมูล

พื้นฐานบริการ

สุขภาพที่สําคัญและ

จําเปนสําหรับการ

แลกเปลี่ยนและ

เช่ือมโยงขอมูล

สุขภาพ ภายใตการ

ปรับเปลี่ยน

โครงสรางมาตรฐาน

ขอมูลสุขภาพ

รูปแบบอ่ืนๆใน

อนาคต

- - - - -รวมเงินทั้งหมด

๑๐๗



แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  กิจกรรมหลัก : การรบัการนิเทศงานและการตรวจราชการ

ไตรมาส

 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

45 คปสอ.รับการนิเทศ รับการนิเทศงานและตรวจราชการ 1.เพื่อนําเสนอผลงานของ 1.คณะกรรมการ ก.พ. ,มิ.ย. 65 เงินบํารุง - 7,500 7,500 - นายสมเกียรติ

ติดตามงานสาธารณสุข ดานสาธารณสุข คปสอ.หนองมะโมง หนวยบริการในเครือขาย คปสอ. จํานวน 1.คาอาหารกลางวัน อุทัยวงษ

ในพื้นที่ จํานวน ป 2565 2.เพื่อประชาสัมพันธผล 21 คน จํานวน 50 คนๆละ

1 ครั้ง/ป กิจกรรมหลัก การดําเนินงานของหนวย 2.จนท.สธ.อ่ืน ๆ 100 บาท จํานวน

1.ประชุมชี้แจง คณะทํางาน งาน คปสอ.หนองมะโมง ที่เก่ียวของ 2 วัน เปนเงิน

ในการรวบรวมและนําเสนอผล จํานวน 9 คน 10,000 บาท

งานของหนวยบริการและเครอืขาย 3.ทีมนิเทศงานจาก 2.คาอาหารวาง 

2.ประสานงานกับหนวยบริการ สสจ./เขต/อ่ืนๆ จํานวน 50 คนๆละ 

ทุกแหงเพ่ือจัดเก็บและรวบรวม จํานวน 20 คน 2 มื้อๆละ 25 บาท2วัน

ขอมูลเพื่อใชในการนําเสนอผล เปนเงนิ 5,000 บาท

งาน ตามตัวช้ีวัดที่กําหนด รวมทั้งสิ้น 50 คน

3. ประชุมคณะทํางานจัดเตรียม

ขอมูลเพื่อรับการนิเทศและนําเสนอ

เสนอผลงานจากหนวยงาน

นิเทศงานตามรูปแบบที่กําหนด

5.จัดทําเอกสารเพื่อรับการ

นิเทศงาน

กลุมงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

งบประมาณรวม

(บาท)

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

ตัวชี้วัดโครงการ

๑๐๘



ไตรมาส

 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

งบประมาณรวม

(บาท)ตัวชี้วัดโครงการ

6. จัดกิจกรรมการนําเสนอผลงาน

เพื่อรับการนิเทศงานจากหนวย

งานนิเทศงาน ปละ 2 ครั้ง

7.ประเมินผลโครงการ

               15,000 - 7,500 7,500 - -รวมเงินทั้งหมด (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)

...............................................................ผูเสนอแผนปฏิบัติการ            
            (นายมนตรี  หนองคาย)         
   ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง
  วันที่  27 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

...............................................................ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ            
  (...........................................................)         
   

๑๐๙



 

 

บทที่ 4 การขบัเคลื่อนติดตามและประเมินผล 

4.1 แนวทางการขับเคล่ือนติดตามและประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุข 

     และเขตสุขภาพท่ี 3 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธ.ค.-มี.ค. 

พ.ค.-มิ.ย. 
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4.2 กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสาธารณสุขและติดตามประเมินผล ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลหนองมะโมง อําเภอ หนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท  

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.-ธ.ค. 
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. 

ก.ค.-ก.ย. 
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4.3 ตัวช้ีวัดคาํรับรองการพัฒนายุทธศาสตรดานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท ประจําปงบประมาณ 2565 
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