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คำนำ 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ รวมไปถึง        

การปฏิรูปประเทศและปฏิรูประบบสุขภาพไปสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การนำ   

ของ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมาย “ประชาชน

สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” อีกทั้งได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                   

(ด้านสาธารณสุข) ให้มีความสอดคล้องและเชื ่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบาย 4.0 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ

สหประชาชาติ (Sustainable Development Goal: SDGs) โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ประกอบด้วยความเป็นเลิศ 

4 ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข คือ 1) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, 

Prevention & Protection Excellence) 2) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3) บุคลากรเป็นเลิศ (People 

Excellence) และ 4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดชัยนาทโดย นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้ถ่ายทอดนโยบายสู่การ

ปฏิบัติและนำองค์กรสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสรรพยา จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขอำเภอสรรพยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในการบูรณา

การสร้างและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่         

มีความสุข” ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดชัยนาท โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคี

เครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง และวางกรอบแนวคิดให้มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์พัฒนาเชิงกลยุทธ์   

เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขให้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัด 

 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสรรพยา ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงภาคีเครือข่ายสุขภาพ     

ที่เกี ่ยวข้องทุกภาคส่วนที่กรุณาให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ให้มีความ

สมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งถึงการนำแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ไปใช้ประโยชน์เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานและ

การควบคุมกำกับทรัพยากรสาธารณสุข เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ

สุขภาพยั่งยืน” ต่อไป 

 
             นายแพทย์อุทุมพร  สุมากรณ์ 

ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสรรพยา 



 

สารบัญ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองสุขภาพ 
   (Promotion, Prevention & Consumer Protection Excellence) 

 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  
บทที่ 4 การขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล 84 
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บทที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 บริบทพ้ืนที่และขอบเขตควำมรับผิดชอบ 

ค ำขวัญอ ำเภอสรรพยำ 
 “เขาสรรพยาบรรพต  หวานเลิศรสน ้าตาล แชมพูว่านหางจระเข้ จักสานเปลผักตบชวา ล ้าคุณค่า    
หอพระไตร เขื่อนใหญ่เจ้าพระยา” 

 1.1.1 บริบทของอ ำเภอสรรพยำ 
 อ้าเภอสรรพยา ตั งขึ นเมื่อปี พ.ศ.2440 อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดชัยนาท ห่างจากตัวจังหวัด                              
19 กิโลเมตร มีแม่น ้าเจ้าพระยาไหลผ่านตอนกลางของพื นที่อ้าเภอ สภาพบ้านเรือนราษฎรส่วนใหญ่ตั งอยู่      
ริมแม่น ้าเจ้าพระยาตลอดแนวฝั่งแม่น ้าเจ้าพระยาทั งสองฝั่ง เนื่องจากการคมนาคมในอดีตอาศัยทางน ้าเป็นหลัก 
สังเกตจากสภาพชุมชนปรากฏว่ามีชุมชนหนาแน่น เป็นทั งย่านการค้าและอยู่อาศัยหลายแห่ง เช่น ที่ชุมชนบ้าน
บางกระเบื อง หมู่ที่ 4 ต้าบลบางหลวง, ชุมชนบ้านบางไก่เถื่อน หมู่ที่ 3 ต้าบลตลุก, ชุมชนบ้านสรรพยา หมู่ที่ 4 
ต้าบลสรรพยา และชุมชน บ้านโพนางด้า หมู่ที่ 2 ต้าบลโพนางด้าตก เป็นต้น แต่ในปัจจุบันมีถนนสาย    
ชัยนาท – สิงห์บุรี และ สายเอเชีย ตัดผ่าน มีสะพานสรรพยาเชื่อมระหว่างสองฝั่งแม่น ้า ท้าให้ประชาชนนิยม  
ใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก 
 บริเวณตอนล่างมีภูเขาลูกเล็ก ๆ อยู่แห่งหนึ่งชื่อว่า "เขาสรรพยา" ปรากฏหลักฐานในพระราชนิพนธ์
เรื่อง รามเกียรติตอนหนึ่งว่า เมื่อพระลักษณ์ถูกหอกโมกข์ศักดิ์ของกุมกรรณ หนุมานได้อาสามาเอาตัวยาชื่อ  
"สังกรณี" และ  "ตรีชวา" ณ ที่ "เขาสรรพยา" แห่งนี  เพ่ือน้าไปบดเป็นกษัยผสมกับน ้าในแม่น ้ามหานทีใช้เป็นยา  
 อ้าเภอสรรพยามีสภาพทั่วไปเป็นสังคมชนบท  มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแบบเกษตรกรรมไทยโดยมีวิถี     
ชาวพุทธ และความเชื่อตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นจุดเด่นของสังคมชนบทที่ไม่โกลาหลแบบสังคม
เมืองแต่ก็มีความสะดวกสบายจากการที่มีสาธารณูปโภคที่จ้าเป็นขั นพื นฐานค่อนข้างครบถ้วน อีกทั ง            
การคมนาคมก็สะดวกรวดเร็ว  ซึ่งก็ส่งผลต่อประชากรที่มีการบริโภคข่าวสารที่มีความรวดเร็วและมีความ
ต้องการข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง  มีความทันสมัย 

 1.1.2 ที่ตั้งและอำณำเขต 

 อ้าเภอสรรพยา มีพื นที่ประมาณ 193.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 146,375 ไร่  ตั งอยู่ในเขตพื นที่ราบ
บริเวณสองฝั่งแม่น ้าเจ้าพระยา ห่างจากตัวเมืองชัยนาทโดยทางรถยนต์ 21 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อ้าเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ้าเภอตาคลี   จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ  อ้าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี และ อ้าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อ้าเภอสรรคบุรี และ อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
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แผนที่อ ำเภอสรรพยำ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 

  เข่ือนเจ้ำพระยำ    วัด    

สถำนีอนำมัย    โรงเรียน    

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ    สะพำนสรรพยำ  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ             โรงพยำบำลสรรพยำ 
  

 1.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

 อ้าเภอสรรพยา มีพื นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น ้าโดยมีพื นที่การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ใช้เป็น
พื นที่ประโยชน์ในการท้านา   นอกนั นเป็นพื นที่ท้าสวน ปลูกผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยมีแม่น ้าเจ้าพระยา
ไหลผ่านตลอดแนวกึ่งกลางอ้าเภอ จากทิศเหนือจรดทิศใต้ นอกจากนั นยั งมีเนินเขาเล็ก ๆ คือ เขาสรรพยา    
เขาแก้ว และเขานมโฑ 

 1.1.4 สภำพภูมิอำกำศ 

 อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจ้าฤดูท้าให้แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว      
ฤดูร้อน และฤดูฝน  

 1.1.5 กำรคมนำคมและขนส่ง 

 อ้าเภอสรรพยามีทางหลวงแผ่นดิน 2 สายส้าคัญ ที่สามารถใช้ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้โดยสะดวก  
คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  และทางหลวงหมายเลข 311  ส่วนการคมนาคมทางน ้าใช้แม่น ้าเจ้าพระยา 
ในการสัญจรไปมาระหว่างประชาชน 2 ฝั่งแม่น ้า 

 1.1.6 สถำนศึกษำ   
 อ้าเภอสรรพยา มีสถานศึกษา และสถานที่ที่ให้บริการด้านการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี   

- โรงเรียนประถมศึกษา   จ้านวน 15 แห่ง  
- โรงเรียนขยายโอกาส    จ้านวน 7 แห่ง 

  - โรงเรียนมัธยมศึกษา   จ้านวน 3 แห่ง 
  - ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน  จ้านวน 1 แห่ง 
  - ห้องสมุดประชาชน   จ้านวน 1 แห่ง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ้านวน 20 แห่ง 

 อ.เมืองชยันาท 

เข่ือนเจ้าพระยา 

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ์

อ.อินทรบุ์รี จ.สิงหบุ์รี 

อ.สรรคบุรี 

ต.บางหลวง 7หมู่บ้าน 

ต.หาดอาษา   9 หมู่บ้าน 

ต.เขาแก้ว  6 หมู่บ้าน 

ต.สรรพยา 6 หมู่บ้าน 

ต.โพนางด าตก 6 หมู่บ้าน 

ต.โพนางด าออก  8 หมู่บ้าน 

ต.ตลุก 12 หมู่บ้าน 
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 1.1.7 กำรศำสนำ  
 อ้าเภอสรรพยา  มีวัด  30 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

 1.1.8 กำรปกครอง 
 การปกครอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนภูมิภาค และ ส่วนท้องถิ่น 
  1. การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ต้าบล 55 หมู่บ้าน ได้แก่               
   - ต้าบลสรรพยา (Sapphaya)     จ้านวน 7 หมู่บ้าน   
   - ต้าบลตลุก (Taluk)       จ้านวน 12 หมู่บ้าน                                     
   - ต้าบลเขาแก้ว (Khao Kaeo)      จ้านวน 6 หมู่บ้าน   
   - ต้าบลโพนางด้าตก (Pho Nang Dam Tok)   จ้านวน 6 หมู่บ้าน   
   - ต้าบลโพนางด้าออก (Pho Nang Dam Ok)    จ้านวน 8 หมู่บ้าน   
   - ต้าบลบางหลวง (Bang Luang)     จ้านวน 7 หมู่บ้าน   
   - ต้าบลหาดอาษา (Hat Asa)      จ้านวน 9 หมู่บ้าน   

2. การปกครองส่วนท้องถิ่น  อ้าเภอสรรพยาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง 
แบ่งออกเป็น 8 เทศบาลต้าบล และ 1 องค์การบริหารส่วนต้าบล ได้แก่ 

 - เทศบาลต้าบลโพธิ์พิทักษ์ ครอบคลุมพื นที่บางส่วนของต้าบลโพนางด้าตก 
 - เทศบาลต้าบลโพนางด้าตก ครอบคลุมพื นที่ต้าบลโพนางด้าตก (เฉพาะนอกเขต 

เทศบาลต้าบลโพธิ์พิทักษ์) 
 - เทศบาลต้าบลสรรพยา ครอบคลุมพื นที่บางส่วนของต้าบลสรรพยา 

  - เทศบาลต้าบลเจ้าพระยา ครอบคลุมพื นที่ต้าบลสรรพยา (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
ต้าบลสรรพยา) 

    - เทศบาลต้าบลบางหลวง ครอบคลุมพื นที่ต้าบลบางหลวงทั งต้าบล 
 - เทศบาลต้าบลหาดอาษา ครอบคลุมพื นที่ต้าบลหาดอาษาทั งต้าบล 
 - เทศบาลต้าบลตลุก ครอบคลุมพื นที่ต้าบลตลุกทั งต้าบล 
 - เทศบาลต้าบลโพนางด้าออก ครอบคลุมพื นที่ต้าบลโพนางด้าออกทั งต้าบล 

  - องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาแก้ว ครอบคลุมพื นที่ต้าบลเขาแก้วทั งต้าบล  
 1.1.9 ข้อมูลประชำกร   
ตำรำงท่ี 1 จ้านวนประชากร ครัวเรือน หมู่บ้าน จ้าแนกรายต้าบล อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี 2564 

ต้าบล หมู่บ้าน พื นที่ 
(ตร.กม.) 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
ประชากร 

ต้าบลสรรพยา 7 29.26 2,133 2,966 3,136 6,102 
ต้าบลโพนางด้าออก 8 24.81 1,793 2,503 2,722 5,225 
ต้าบลโพนางด้าตก 6 16.10 1,707 3,089 3,210 6,299 
ต้าบลตลุก 12 47.55 2,606 4,074 4,389 8,463 
ต้าบลหาดอาษา 9 38.39 2,144 2,998 3,289 6,287 
ต้าบลบางหลวง 7 12.82 1,692 2,515 2,810 5,325 
ต้าบลเขาแก้ว 6 24.79 998 1,508 1,546 3,054 

รวม 55 193.72 13,073 19,653 21,102 40,755 

ที่มา : Datacenter ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
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 จากตารางที่ 1 อ้าเภอสรรพยา มีจ้านวนต้าบลทั งหมด 7 ต้าบล หมู่บ้านรวม 55 หมู่บ้าน มี 13,073
ครัวเรือน ประชากรทั งสิ น 40,755 คน เป็นประชากรชาย จ้านวน 19,653 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 ประชากร
หญิงจ้านวน 21,102 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 
 
ตำรำงท่ี 2  จ้านวนและร้อยละของประชากรตามกลุ่มอายุจ้าแนกตามเพศชาย-หญิง อ้าเภอสรรพยา ปี 2564 
 กลุ่มอำยุ   ชำย   หญิง   รวม  
   จ ำนวน   ร้อยละ   จ ำนวน   ร้อยละ   จ ำนวน   ร้อยละ  

0 - 4  ปี 489 1.6 431 1.4 920 2.9 
5 - 9  ปี 764 2.4 644 2.1 1,408 4.5 

10 - 14  ปี 940 3.0 854 2.7 1,794 5.7 
15 - 19  ปี 964 3.1 858 2.7 1,822 5.8 
20 - 24  ปี 885 2.8 794 2.5 1,679 5.4 
25 - 29  ปี 881 2.8 798 2.6 1,679 5.4 
30 - 34  ปี 764 2.4 743 2.4 1,507 4.8 
35 - 39  ปี 742 2.4 750 2.4 1,492 4.8 
40 - 44  ปี 876 2.8 922 2.9 1,798 5.7 
45 - 49  ปี 944 3.0 1,024 3.3 1,968 6.3 
50 - 54  ปี  1,075 3.4 1,303 4.2 2,378 7.6 
55 -59  ปี 1,318 4.2 1,603 5.1 2,921 9.3 

60 - 64  ปี 1,223 3.9 1,633 5.2 2,856 9.1 
65 - 69  ปี 977 3.1 1,344 4.3 2,321 7.4 
70 - 74  ปี 790 2.5 1,057 3.4 1,847 5.9 
75 - 79  ปี 482 1.5 692 2.2 1,174 3.8 
80 - 84  ปี 343 1.1 585 1.9 928 3.0 

85  ปี ขึ นไป 289 0.9 493 1.6 782 2.5 
รวม 14,746 47.2 16,528 52.8 31,274 100.0 

ที่มา : HDC ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (Type 1,3) 
 

 จากตารางจ้านวนประชากร พบว่า โครงสร้างอายุประชากรของอ้าเภอสรรพยา ปี 2564 มีสัดส่วนเพศ
หญิง ร้อยละ 51.8 เพศชาย ร้อยละ 48.2 มีเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย มีประชากรกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 2.9  เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.2 เด็กวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.8
ประชากรวัยท้างาน อายุ 15-59 ปี ร้อยละ 55.1 และผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ นไป ซ่ึงเป็นวัยพ่ึงพิง คิดเป็นร้อยละ 
31.7 ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น 
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 1.1.10 ควำมครอบคลุมสิทธิ์ทำงประชำกร 
 อ้าเภอสรรพยามีประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพ ณ 1 ตุลาคม 2564 จากประชากรอยู่จริงใน
พื นที ่(Type area 1,3) จ้านวน 31,274 คน เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันทุกภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 58.81 รองลงมา
คือ สิทธิประกันสังคม ร้อยละ 24.33 สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ท้องถิ่น ร้อยละ 11.14 สิทธิต่างด้าว ร้อยละ 
5.72  
 
 
        ประชากรทะเบียนราษฎร์ 40,755 คน 
        ชาย 19,653 คน หญิง 21,102 คน 
        ประชากรอยู่จริง 31,274 คน 
        ชาย 14,746 คน หญิง 16,528 คน 
        (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2564) 
 
 
 

 

1.2 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนทรัพยำกรสำธำรณสุข 

     1.2.1 ข้อมูลสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ 
1. โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (โรงพยาบาลสรรพยา)  จ้านวน 1 แห่ง 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล    จ้านวน 12 แห่ง  
 

แผนที่ตั้งของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ โรงพยำบำล และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
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1.2.2 ข้อมูลสถำนบริกำรสำธำรณสุขภำคเอกชน 

1. คลินิกแพทย ์       จ้านวน 3 แห่ง 
2. คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์    จ้านวน 10 แห่ง 
 1.2.3 ข้อมูลบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
ตำรำงที่ 3  จ้านวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจ้าแนกราย รพ.สต. และส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอสรรพยา  
ปี 2564 
 

ที ่ หน่วยบริการ 

สา
ธา

รณ
สุข

อ้า
เภ

อ 

ผู้อ
้าน

วย
กา

ร ร
พ.

สต
. 

พย
าบ

าล
วิช

าชี
พ 

นว
ก.ส

าธ
าร

ณส
ุข 

จพ
.สา

ธา
รณ

สุข
 

จพ
.ทั

นต
สา

ธา
รณ

สุข
 

แพ
ทย

์แผ
นไ

ทย
 

จน
ท.

ธุร
กา

ร 

รว
ม 

1 รพ.สต.บ้านวดัก้าแพง - 1 1 - 1 - - 1 4 
2 รพ.สต.อ้าเภอสรรพยา - 1 1 1 1 - - - 4 
3 รพ.สต.ตลุก - 1 1 - 2 - - - 4 
4 รพ.สต.บ้านหนอง - 1 2 1 1 1 - - 6 
5 รพ.สต.เขาแก้ว - 1 1 1 - 1 - - 4 
6 รพ.สต.โพนางด้าตก - 1 2 1 - - 1 - 5 
7 รพ.สต.โพนางด้าออก - 1 - 2 1 - - - 4 
8 รพ.สต.บางหลวง - 1 2 2 - 1 - 1 7 
9 รพ.สต.บ้านอ้อย - 1 1 1 - - - - 3 
10 รพ.สต.วังสาคร - 1 1 - 1 - - - 3 
11 รพ.สต.หาดอาษา - 1 1 - 2 - - - 4 
12 รพ.สต.บ้านเขาดนิ - 1 1 1 - - - - 3 
13 สสอ.สรรพยา 1 - - 4 2 - - - 7 
 รวม 1 12 14 14 11 3 1 2 58 

ที่มา : งานบุคลากร ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอสรรพยา ข้อมูล ณ ตุลาคม 64 
 
ข้อมูลจ้านวนบุคลากรทั งหมดในสังกัดส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอสรรพยา มีเจ้าหน้าที่สายวิชาชีพ

ทั งสิ น จ้านวน 56 คน ประกอบไปด้วย ต้าแหน่งทางการบริหาร จ้านวน 13 คน นักวิชาการสาธารณสุข จ้านวน 
14 คน พยาบาลวิชาชีพ 14 คน (จบหลักสูตรพยาบาลเวชฯ 13 คน) เจ้าพนักงานสาธารณสุข จ้านวน 11 คน 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จ้านวน  3 คน และนักการแพทย์แผนไทย จ้านวน 1 คน  

บุคลากรสายวิชาชีพในสังกัดส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอสรรพยา จ้านวน 56 คน ประกอบด้วย 
ข้าราชการ 53 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 คน และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1 คน  

บุคลากรสายสนับสนุน ลูกจ้างรายวัน (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) 11 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
(ธุรการ) 1 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่ประจ้าตึก) 1 คน ลูกจ้างรายวัน (คนงานท้าความ
สะอาด) 12 คน  

รวมเจ้าหน้าที่ในสังกัดส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอสรรพยา มีทั งสิ น 81 คน 
 



7 
 

 
ตำรำงที่ 4  จ้านวนและสัดส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร ของอ้าเภอสรรพยา ปี 2564 

ประชากร 

รวม (คน) 

พยาบาลวิชาชีพ นวก./จพ.สาธารณสุข จพ.ทันตสาธารณสุข 

จ้านวน 
(คน) 

อัตรา
(1:2,500) 

จ้านวน (คน) อัตรา
(1:1,250) 

จ้านวน (คน) อัตรา
(1:12,000) 

40,755 14 2,911 35 1,164 3 13,585 

ที่มา : งานบุคลากร ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอสรรพยา ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2564 
 
ตำรำงท่ี 5 การบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสรรพยา 

ต ำแหน่ง 
ประเภท 

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง 
แพทย์ 6 - 
ทันตแพทย์  4 - 
เภสัชกร 4 - 
พยาบาลวิชาชีพ 45 2 
นักเทคนิคการแพทย์ - 2 
นักรังสีการแพทย์ 1 - 
แพทย์แผนไทย 1 - 
นักกายภาพบ้าบัด 2 1 
นักวิชาการสาธารณสุข 2 1 
นักจัดการงานทั่วไป - - 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 2 
จพ.ทันตสาธารณสุข 3 - 
จพ.เภสัชกรรม 2 2 
จพ.เวชสถิติ - 1 
จพ.การเงินและบัญชี 1 - 
จพ.ธุรการ/พัสดุ 2 - 
จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 1 1 
นวก.การเงินและบัญชี - 1 
ข้าราชการอื่น 1 - 
ลูกจ้าง/พนักงานทั่วไปอื่น - 37 
ลูกจ้างประจ้า - 7 

รวม 75 57 
ที่มา : งานบุคลากร โรงพยาบาลสรรพยา ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2564 
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาแนวโน้มและข้อสรุปสถานการณ์ปัญหา 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ปี 2564 

KPI ที ่ เกณฑ ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ หมายเหต ุ
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน  ≤ 17 0  
2 เด็กไทยมีการเจรญิเติบโตและพัฒนาการสมวัย - - - 
 2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี  ≥ 64 51.29  
 2.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท้ังหมดตามช่วงอายุท่ีก าหนด ไดร้ับการคัดกรองพัฒนาการ ≥ 90 96.21  
 2.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า  ≥ 20 16.14  

 
2.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท้ังหมดตามช่วงอายุท่ีก าหนด มีพัฒนาการสงสยัล่าช้าไดร้ับ
การติดตาม ≥ 90 100  

 2.5 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย  ≥ 85 94.32  

 
2.6 ร้อยละของเด็กอาย ุ9,18,30,42,60 เดือนที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้าไดร้ับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน  ≥ 60 71.43  

3 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไมต่่ ากว่า 100 - - - 
4 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน  ≥ 66 43.07  
5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  ≤ 27 - - 
6 ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan  ≥ 85 -  
7 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน  - - - 
 7.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์ ≥ 50 - - 

 
7.2 ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term Care: 
LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์ ≥ 95 -  

9 จ านวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ  ≥ - - 
10 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคณุภาพชีวิตที่มคีุณภาพ  ≥ 75 ผ่าน  
11 ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวดั  100 - - 
12 ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหติสูง  - - - 
 12.1 ร้อยละการตรวจตดิตามกลุม่สงสัยป่วยโรคเบาหวาน  ≥ 60 82.77  
 12.2 ร้อยละการตรวจตดิตามกลุม่สงสัยป่วยโรคความดันโลหติสูง ≥ 70 86.72  

13 
จ านวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและปญัหาส าคญัในพ้ืนท่ี  100 - - 

15 
ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ 
ภายใน 21 - 28 วัน  100 - - 

16 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด     

 
16.1 ร้อยละของผลติภณัฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ≥ 80 - 

 

 
16.2 ร้อยละของผลติภณัฑ์เครื่องส าอางกลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ที่ก าหนด  ≥ 80 - 
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ปี 2564 (ต่อ) 

KPI ที ่ เกณฑ ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ หมายเหต ุ

17 
จังหวัดมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการ
ปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร)  ≥ 100 - - 

18 
ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital  - - - 

 
18.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital ผ่านเกณฑร์ะดับดีมากข้ึนไป  ≥ 90 - 

 

 
18.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital ผ่านเกณฑร์ะดับดีมาก Plus  ≥ 40 - 

 

19 
2) ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงดา้นสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่าน
เกณฑร์ะดับดีมาก  ≥ 100 - 

 

20 
จ านวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒*  ≥ 40 100  

21 
จ านวนประชาชนท่ีมีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ ที่มี
แพทย์เวชศาสตรค์รอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ*  ≥ 40 100  

22 ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมีคณุภาพชีวิตที่ดี     
 22.1 ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์  ≥ 60   

 
22.2 ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ไดร้ับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี ≥ 70   

23 ร้อยละต าบลเป้าหมายผา่นเกณฑต์ าบลจดัการคณุภาพชีวิต  ≥ 70 100  
25 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม ่    
 25.1 อัตราส าเรจ็ของการรักษาวณัโรคปอดรายใหม ่ ≥ 85   
 25.2 อัตราความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวณัโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า  ≥ 75   

26 
ระดับความส าเร็จในการเตรียมพรอ้มและตอบโต้การระบาดโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระลอกใหม ่ ≥ 100   

27 อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ  < 1.6 - - 

30 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอยา่งสมเหตุผล (RDU)  
RDU 

ขั้นที ่3   
 33 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน  < 3.6 0  

34 
ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคอง
อย่างมีคุณภาพ  ≥ 40 36.36  

35 
ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ 20.5 8.50  

36 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถงึบริการสุขภาพจิต  ≥ 71 -  
37 อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็  - - - 
 37.1 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ  ≤ 8 -  
 37.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี  ≥ 90 -  

38 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired  < 26 3.33  
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ปี 2564 

KPI ที ่ เกณฑ ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ หมายเหต ุ

40 
อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตาม
มาตรฐานเวลาที่ก าหนด  - - - 

 40.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกลา้มเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  < 9 0  
 40.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด  ≥ 60 - - 

42 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr  ≥ 66 70.74  
43 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดร้ับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน  ≥ 85 - - 

45 
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทีเ่ข้าสูก่ระบวนการบ าบัดรักษา ได้รบัการดูแลอยา่งมีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)  ≥ 55 - - 

49 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขท่ีมีการจดับริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์  ≥ 50 - - 
51 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ≥ 26 - - 
52 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ ์ER คุณภาพ  100 - - 
61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  - -  
62 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  - -  

63 
ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  - - 

 

64 
ร้อยละความส าเรจ็ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  ≥ 95 100  

65 
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคีุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 
3  ≥ 80 

ผ่านขั้น
3  

66 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว  ≥ 75 100  
67 ร้อยละของจังหวัดทีผ่่านเกณฑ์คณุภาพข้อมูล  ≥ 80 99.26  
68 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital  ≥ 50 มี  
72 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน  - 0  
74 ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีนวตักรรมการจดัการบริการสุขภาพ  - IMM  
76 ความครอบคลุมการไดร้ับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี  ≥ 90 92.76  
77 ความครอบคลุมการไดร้ับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 2 ปี  ≥ 90 94.34  
78 ความครอบคลุมการไดร้ับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 3 ปี  ≥ 90 94.98  
79 ความครอบคลุมการไดร้ับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี  ≥ 90 95.91  
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บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
 

อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

 
 แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอ าเภอสรรพยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข 4 ยุทธศาสตร์ และ นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โดยใช้กระบวนการ    
มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง และวางกรอบแนวคิดให้มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์
พัฒนาเชิงกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขให้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัด 
และน าเสนอแผนงานโครงการต่อคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรพยา เพ่ือพิจารณา
และสรุปแผนการด าเนินงานในปี 2566-2570 

 วิสัยทัศน์ 
 เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพมีคุณภาพได้มาตรฐาน  ในการบูรณาการสร้างและดูแลสุขภาพแบบ      
องค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เพ่ือให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข  

 พันธกิจ 

1) พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน   
2) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชนแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
3) พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
4) พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรคุณธรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพครอบคลุมทั้ง 4 มิติ   
2) พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3) พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมบุคลากรให้มีความสุข 
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ      

 ค่านิยมองค์กร 
 รับผิดชอบ สามัคคี มีคุณธรรม 
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วิเคราะห์กลยุทธ์และการมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 

เป็นเครือข่าย
บริการสุขภาพ 
มีคุณภาพได้ 
มาตรฐาน   

1.พัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพที่มี
คุณภาพ ได้ 
มาตรฐาน   

1.พัฒนาระบบบริการให้
มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน (Service Ex.) 
- มุ่งเน้น ผลลัพธ์   
เข็มมุ่ง  PCC  NCD 
(Stoke STEMI DM HT) 
KPI เชิงปริมาณ คุณภาพ 
- PCC คุณภาพ 
-รายโรค อัตราการตาย 
ป่วย  (Stoke STEMI 
DM HT) 

1 สนับสนุนให้สถาน
บริการผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน มีการ
พัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
2 พัฒนาคลินิกหมอ
ครอบครัวคุณภาพ 

1.ระบบบริการทุก
ระดับมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
2.ประชาชนเข้าถึง
ระบบบริการ
สุขภาพอย่างเสมอ
ภาคและพึงพอใจ 

ในการบูรณา
การสร้างและ
ดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม 
โดยการมีส่วน
ร่วมของภาคี 
เครือข่าย 
เพ่ือให้
ประชาชน
สุขภาพดี 

2.พัฒนา
ระบบการดูแล
สุขภาพ
ประชาชน
แบบบูรณา
การ โดยการมี
ส่วนร่วมจาก
ภาคีเครือข่าย  

2.ส่งเสริมและสนับสนุน
ภาคเีครือข่ายให้มีส่วน
ร่วมในการดูแลสุขภาพ
ครอบคลุมทั้ง 4 มิต ิ( PP 
Ex.) 
- มุ่งเน้น ผลลัพธ์   
เข็มมุ่ง  ผู้สูงอายุ  วัณโรค 
KPI  เชิงปริมาณ คุณภาพ 
1 รอยละของผูสูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแล
ตาม Care Plan  
2 รอยละของประชากร
สูงอายุที่มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค 
3 รอยละของต าบลที่มี
ระบบการสงเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ใน
ชุมชนผานเกณฑ  
4 อัตราความส าเร็จของ
การรักษาวัณโรคปอดราย
ใหม  
  

1 ขับเคลื่อนกลไกการ
มีส่วนร่วม 
(แผน ประชาคม ฯลฯ) 
2 พัฒนาระบบการ
เข้าถึงบริการสุขภาพ 
3.การส่งเสริมและ
ป้องกันเชิงรุก 
4. พัฒนาสมรรถนะ
เครือข่าย อสม ผู้ดูแล. 
 

3.ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบ
สุขภาพ 
4.ประชาชน
สามารถพ่ึงตนเอง
ด้านสุขภาพ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
เจ้าหน้าที่มี
ความสุข 
ภายในปี 
2565  
 

3.พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคลากรใน
การ 
ปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และมีความสุข 

3.พัฒนาสมรรถนะและ
ส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความสุข (People Ex.) 
- มุ่งเน้น ผลลัพธ์  -
องค์กรความสุข 
Happinometer /
สมรรถนะ 
 KPI เชิงปริมาณ คุณภาพ 
มีองคกรแหงความสุขที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 
(องค์กรความสุข)  

- ความพึงพอใจ
บุคลากร 

- ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ 

 จ านวน/
เพียงพอ/ภาระงาน 

1.พัฒนาสมรรถนะ
หลักตามสาขาวิชาชีพ  
2.สนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศการท างาน
อย่างมีความสุข (ปรับ 
Mindset) 
(กิจกรรม ส ารวจความ
ต้องการ จนท.) 
 

5.บุคลากรมี
สมรรถนะตาม
บทบาทหน้าที่และ
มาตรฐานวิชาชีพ 
6.บุคลากรมี
ความสุขในชีวิต
และการท างาน 

 4.พัฒนา
เครือข่าย
บริการสุขภาพ
ให้เป็นองค์กร
แห่งการ
เรียนรู้ และ
องค์กร
คุณธรรม 

4.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ     
(Gov Ex.) 
- มุ่งเน้น ผลลัพธ์  ข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพ /
การบริหารจัดการ 
การเงินการคลัง  

1.สนับสนุนการสร้าง
การเรียนรู้ด้าน
วิชาการ นวัตกรรม/
CQI /R2R/ วิจัย 
2. พัฒนาศูนย์ข้อมูล
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับ
อ าเภอ 
3.การพัฒนาการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง 

7.ระบบบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
 แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอ าเภอสรรพยา มุ่งเน้นให้ประชาชนสุขภาพดี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเน้นความครอบคลุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐาน
เชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุน ยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติ ประกอบไปด้วย  4 ยุทธศาสตร์ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพครอบคลุมทั้ง 4 มิติ   
2) พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3) พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมบุคลากรให้มีความสุข 
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ      
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดแูลสขุภาพ

ครอบคลุมทัง้ 4 มิติ   
(Promotion, Prevention & Protection Excellence) 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนไทยทุก
กลุ่มวัย 
(ด้าน
สุขภาพ) 

1.พัฒนาระบบ
บริการของ
สถานบริการ
สาธารณสุขทุก
ระดับใหไ้ด้
มาตรฐาน
อนามัยแม่และ
เด็กคุณภาพ 
2.เฝ้าระวังหญิง
ช่วงตั้งครรภ์ 
คลอด และหลัง
คลอดเพื่อลด
การตายของ
มารดาจากการ
ตั้งครรภ์และ
การคลอดอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3.จัดระบบการ
ส่งต่อหญิง
ตั้งครรภ์ภาวะ
ฉุกเฉินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดเร่งรดั 
1.1อัตราส่วน
การตายมารดา
ไทยต่อการเกิด
มีชีพแสนคน 

ปี 2561 = 0 
ปี 2562 = 0 
ปี 2563 = 0 
ปี 2564 = 0 

ไม่เกิน 17 
ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน  

ไม่เกิน 17 
ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน  

ไม่เกิน 17 
ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน  

ไม่เกิน 17 
ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน  

ไม่เกิน 17 
ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน  

ไม่เกิน 17 
ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน  

1.ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ใน
พื้นที ่
2.ส่งเสรมิให้ ญาติ ภาคี
เครือข่าย มสี่วนร่วมในการ
ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที ่
3.สร้างความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพตนเองของหญิง
ตั้งครรภ ์
4.ติดตามเยี่ยมบ้านหญิง
ตั้งครรภ์ตามเกณฑค์ุณภาพ 
5.พัฒนาระบบระบบเยี่ยม
ติดตามหลังคลอดทั้งแม่และ
เด็ก 
6.ประสานความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่ายในชุมชน
ร่วมกันท างานแบบบูรณา
การ 
7.ประกาศนโยบายและ
สื่อสารต่อสาธารณะ เรื่อง 
สถานบริการสาธารณสุขมุ่งสู่ 
ANC คุณภาพและ 

ตัวช้ีวัด
กระบวนการ
ท างาน 
1.หญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝาก
ครรภค์รั้งแรก
ก่อนหรือ
เท่ากับ 12 
สัปดาห ์

ปี 2561 = 
63.16  
ปี 2562 = 
72.32 
ปี 2563 = 
83.33 
ปี 2564 = 
84.21 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

2.หญิงตั้งครรภ์
ได้รับการดูแล
ก่อนคลอด 5 
ครั้งตามเกณฑ ์

ปี 2561 = 
46.62 
ปี 2562 = 
63.96 
ปี 2563 = 
80.77 
ปี 2564 = 
73.68 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

  3.หญิง
ตั้งครรภ์ไดร้ับ
การดูแลครบ 
3 ครั้งตาม
เกณฑ ์
 

ปี 2561 = 57.66 
ปี 2562 = 81.74 
ปี 2563 =80.00 
ปี 2564 = 79.45 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ขับเคลื่อน พรบ. ควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 
8.ผลักดันใหม้ีการน าเสนอ
เรื่องราวและเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ระบบ 
บริการอนามยัแม่และเด็ก
คุณภาพของหน่วยบริการ
สุขภาพต่าง ๆ สู่สาธารณะ
ในวงกว้างผ่านช่องทางการ
สื่อสารทางสังคม เช่น เวป
ไซต์หน่วยบริการ facebook 
และ line group อสม.หรือ
ร่วมกับกิจกรรมออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ ฯลฯ 

  4.เด็ก 0-6 
เดือน ไดร้ับ
นมแม่อย่าง
เดียว 

ปี 2561 = 50.43 
ปี 2562 = 84.94 
ปี 2563 = 82.05 
ปี 2564 = 62.13 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 
อัตราส่วนการ
ตายมารดา 

อัตราส่วนการตายต่อการเกิด
มีชีพแสนราย 

0 0 0 0 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางสุมาลี  ปรปิุณณากร โรงพยาบาลสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนไทยทุก
กลุ่มวัย 
(ด้าน
สุขภาพ) 

1. ส่งเสรมิให้
เด็ก
เจริญเติบโต 
พัฒนาการ
สมวัย พร้อม
เรียนรู้ ตามช่วง
วัย  
2. พัฒนา
ระบบบริการ
ตามมาตรฐาน
อนามัยแม่และ
เด็กคุณภาพ
ของหน่วย
บริการทุก
ระดับ 
3. ส่งเสรมิให้
ประชาชนมี
ความตระหนัก
รู้ เรื่องการ
เลี้ยงดเูด็กเล็ก
อย่างมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดเร่งรดั 
1.1ร้อยละของ
เด็กอายุ 0-5 ปี 
พัฒนาการ
สมวัย 

ปี 2561 = 97.77 
ปี 2562 = 97.67 
ปี 2563 =85.07 
ปี 2564= 92.31 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 1.ประชุมชี้แจงข้อตกลงและ
มาตรการร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐภาคท้องถิ่นและภาค
ประชาสังคมเพื่อปรับปรุง
ระบบบริการและการสื่อสาร
ให้สามารถเข้าถึงพัฒนาการ
เด็กกลุม่อายุ 0-5 ปี อย่าง
ครอบคลมุทั้งระบบปกติและ
ระบบส่งต่อและเป็นที่พึง
พอใจร่วมกัน 
2.พัฒนาระบบการตรวจคดั
กรอง การวิเคราะห์ปัญหา
และการแกไ้ขความเสี่ยง/
ปัญหา รวมถึงการบันทึกผล
การตรวจคัดกรองและ
ติดตามพัฒนาการด้วย 
Google form และไลน์กลุม่ 
แบบมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาครัฐ ภาคท้องถิ่นและภาค
ประชาสังคม 

ตัวช้ีวัด
กระบวนการ
ท างาน 
1.ร้อยละของ
เด็กอายุ 0-5 ปี 
ได้รับการคัด
กรอง
พัฒนาการ 

ปี 2561 = 88.79 
ปี 2562 = 93.29 
ปี 2563 =87.03 
ปี 2564 =96.21 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2.เด็กอายุ 0-5 
ปี ท่ีได้รับการ 
คัดกรอง
พัฒนาการ พบ
สงสัยล่าช้า 

ปี 2561 = 14.75 
ปี 2562 = 18.05 
ปี 2563 =19.41 
ปี 2564 =16.14 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

  3.เด็กอายุ 0-5 
ปี ท่ีมี
พัฒนาการ 
สงสัยล่าช้า
ได้รับการ
ติดตาม 
 

ปี 2561 = 
91.54 
ปี 2562 = 
95.63 
ปี 2563 
=92.39 
ปี 2564 = 
70 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 3.ทบทวนองค์ความรู้ และฟื้นฟู
ศักยภาพเพื่อเพ่ิมสมรรถนะบุคลา
การผูร้ับผิดชอบงาน อสม. ด้าน
การตรวจพัฒนาการ  
ด้วยเครื่องมือ DSPM 

4.เด็ก
พัฒนาการ
ล่าช้าไดร้ับการ 
กระตุ้น
พัฒนาการด้วย 
TEDA4I 

ปี 2561 = 
37.50 
ปี 2562 = 
70.00 
ปี 2563 = 
71.43 
ปี 2564= 
77.78 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 รวมถึงการตดิตามการกระตุ้น
พัฒนาการของเด็ก อายุ 0-5 ป ี
4.สร้างบัดดี้ ตรวจพัฒนาการ 
(เมื่อผู้รับผิดชอบงานหลักติด
ภารกิจอ่ืน) 
5.พัฒนาและเสริมองค์ความรู้
ให้แก่อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน หน่วยบริการละ 
5 คน เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ด้าน
การช่วยค้นหา การคดักรอง การ
ติดตาม และการกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ในเขต
รับผิดชอบ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

          ของตนเอง 
6.อาสาสมคัรสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน มีคู่หู
พัฒนาการในการช่วย
ค้นหา การคัดกรอง การ
ติดตาม  และการกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก 0-5 ป ี

   ค าอธิบาย : 
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 
ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ - 97.77 97.67  

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางนวพร ปาดอนไพร โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวสุปราณี  ต่ายเกิด  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
ไทยทุกกลุ่มวัย 
(ด้านสุขภาพ) 

1. ทราบถึง
สถานการณ์ความ
ฉลาดทาง
สติปัญญาของ
เด็กไทย 
2. เป็นแนวทางใน
การวางแผน
พัฒนาความฉลาด
ทางสติปัญญา
เด็กไทย 

1.2 เด็กไทยมี
ระดับสติปญัญา
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
100 

- ระดับ
สติปัญญา 
เฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 100 

    ระดับ
สติปัญญา 
เฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 100 

1.เด็กปฐมวัย อาย ุ9,18,30,42,60 
เดือน ท่ีไดร้ับการคดักรองแล้วพบว่ามี
พัฒนาการล่าช้า ได้รับการตรวจวินิจฉัย
เพิ่มเตมิและ/หรือประเมินพัฒนาการ 
พร้อมท้ังกระตุ้นพัฒนาการด้วยคูม่ือ
ประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มี
ปัญหาพัฒนาการ ด้วยเครื่องมือ 
TEDA4I 

ตัวช้ีวัดย่อย 
1. ร้อยละของ
เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการ 
คัดกรองแล้ว
พบว่ามี
พัฒนาการล่าช้า 
ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย 
เครื่องมือ
มาตรฐาน 

ปี 2561 = 40.00 
ปี 2562 = 75.00 
ปี 2563 = 71.43 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 

ค าอธิบาย : 
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวบุษยา  ด าค า          โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวสุปราณี  ต่ายเกิด  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนไทยทุก
กลุ่มวัย 
(ด้าน
สุขภาพ) 

 1.3 เด็ก 3 ปี 
cares free  
ร้อยละ 85 

- 
 
 
 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85   1. ตรวจสุขภาพช่องปากและทา
ฟลูออไรด์วานิชในเด็กกลุ่มเสีย่ง อายุ 
๙ ๑๘ ๒๔ ๓๖ เดือน ทุก ๖ เดือน 
และ ติดตามเด็ก จนถึงอายุ ๖๐ เดือน 
2. จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแล
สุขภาพช่องปาก เช่น ฝึกทักษะการ
แปรงฟันก่อนนอน จัดกิจกรรมแปรง
ฟันหลังอาหาร 
3. พัฒนาระบบข้อมูล จังหวัดควบคุม 
ก ากับติดตาม 

ร้อยละอ าเภอท่ี
จัดบริการสุขภาพ
ช่องปากใน รพ.
สต./ศสม.ที่มี
คุณภาพตาม
เกณฑ ์

       

อัตราการใช้
บริการสุขภาพช่อง
ปากของประชาชน
ในพื้นที่ 

       

จ านวนศูนย์ความ
เป็นเลิศทาง
การแพทย์ สาขา
สุขภาพ   ช่องปาก 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

  อัตราการ
ให้บริการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
และขัดท าความ
สะอาดฟันใน
หญิงตั้งครรภ์
โดยทันต
บุคลากร 

        

อัตราการ
ให้บริการ 
เคลือบ/ทา 
ฟลูออไรด์ใน
กลุ่มเด็กอายุ 4-
12 ปี และ
เคลือบหลุมร่อง
ฟันกรามแท้ ใน
กลุ่มเด็กอายุ 6-
12 ปี 

       

ค าอธิบาย : 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางสาวสุปราณี  ต่ายเกิด  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
ไทยทุกกลุ่มวัย 
(ด้านสุขภาพ) 

1. เพื่อส่งเสรมิ
โภชนาการสตรี
และเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการ
โภชนาการใน 
ANC WCC และ
ศูนย์เด็กเล็ก 
3. เพื่อให้มีการ
ด าเนินงานแบบ
บูรณาการใน 
ANC WCC 
หมู่บ้าน และศูนย์
เด็กเล็ก 
4. เพื่อสร้าง
กระแสและ
สื่อสารสาธารณะ
การส่งเสริม
สุขภาพสตรีและ
เด็ก 

ตัวช้ีวัดเร่งรดั 
1.1ร้อยละของ
เด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน และ
ส่วนสูงเฉลี่ยที่
อายุ 5 ป ี

ปี 2561 = 47.63 
ปี 2562 = 56.02 
ปี 2563=53.08 
 

ร้อยละ 66 ร้อยละ 66 ร้อยละ 66 ร้อยละ 66 ร้อยละ 66 ร้อยละ 66 1.ส่งเสรมิการพัฒนาและขยายผล
มาตรฐานต าบลบูรณาการการส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปีให้สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ
และพัฒนาการสมวัย 
2.ประเมินตนแองตามแบบประเมนิ
ต าบลส่งเสริมเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน ฟันไมผุ่ พัฒนาการสมวัย 
3.จัดอบรม ประชากรกลุม่ หญิง
ตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตรพ่อแม่/
ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดเูด็ก 0-5 ปี ในเรื่อง
มหัศจรรย1์000 วันแรกของชีวิต การ
ส่งเสริมโภชนาการ ร่วมกับการบูรณา
การงานสุขภาพอ่ืนๆ เช่น สุขภาพช่อง
ปากกิจกรรมทางกาย การนอน 
สุขาภิบาลอาหารและน้ า 

1.2ส่วนสูงเฉลี่ย
ที่อายุ 5 ปี 
- เด็กชาย 113 
เซนติเมตร 
- เด็กหญิง 112 
เซนติเมตร 

ปี 2561  
ช = 110.57 ซม. 
ญ = 108.76 ซม. 
ปี 2562  
ช = 109.03 ซม. 
ญ = 107.66 ซม. 
ปี 2563 
ช =109.16  ซม. 
ญ =  107.97 ซม. 

 
 

113 
 

112 

 
 

113 
 

112 

 
 

113 
 

112 

 
 

113 
 

112 

 
 

113 
 

112 

 
 

113 
 

112 

ค าอธิบาย : 
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางนวพร ปาดอนไพร         โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสุมาลี  ปรปิุณณากร       โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวสุปราณี  ต่ายเกิด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตคนไทย
ทุกกลุ่มวัย 
(ด้าน
สุขภาพ) 

1.ส่งเสรมิ
ความรอบรู้
สุขภาพของ
เด็กวัยเรียน 
เพื่อน าไปสู่
พฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึง
ประสงค ์
 

ตัวช้ีวัดเร่งรดั 
1.1ร้อยละเด็ก
อายุ 6-14 ปี 
ในโรงเรียน
ระดับ
ประถมศึกษา 
และ
มัธยมศึกษาทุก
สังกัด 
(มัธยมศึกษา
ตอนต้น ม.1-
ม.3   

ปี 2563  
ร้อยละ 42.86 

ร้อยละ 68 ร้อยละ 68 ร้อยละ 68 ร้อยละ 68 ร้อยละ 68 ร้อยละ 68 1 คืนข้อมูล  ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและจัดการ
ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนในพื้นท่ี 
2 จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมและจัดการ
ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน เน้นการส่งเสริมให้
เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน ผอม เตี้ย)  
- ผลักดันและพัฒนาให้มีโรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ โดยเน้นด้านโภชนาการ กิจกรรมทาง
กาย และการนอน    
- ผลักดันและพัฒนาให้มีโรงเรียนต้นแบบด้าน
โภชนาการ กิจกรรมทางกาย และการ
นอน             
- จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมความรอบรู้
สุขภาพของเด็กวัยเรียน เพื่อน าไปสู่พฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ด้านโภชนาการ กิจกรรม
ทางกาย การนอน และสุขอนามัย เช่น รณรงค์
ดื่มนมจืด ปีละ 2 ครั้ง ในวันเด็กแห่งชาติ 
กระโดดโลดเต้นเล่นสนุก  
3 ติดตาม ควบคุม ก ากับให้หน่วยงานในพื้นท่ี
รับผิดชอบรายงานข้อมูล
สถานการณ์                        
      

ค าอธิบาย : 
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจดัเก็บข้อมลู 2 ภาคเรยีน คือ : ภาคเรียนท่ี 1 (ปีการศึกษา 
2564) พื้นที่ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมลู เดือน ก.ค., ส.ค., 15 ก.ย. ส่วนกลางจะตดัข้อมูล
รายงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. ภาคเรยีนท่ี 2 (ปีการศึกษา 2564) พื้นที่ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล 
เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค. ส่วนกลางจะตดัข้อมูลรายงาน ณ วันที ่15 ก.พ. 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางบุษยา  ด าค า  โรงพยาบาลสรรพยา 
นายเดชา  อ่อนนารถ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนไทยทุก
กลุ่มวัย 
(ด้าน
สุขภาพ) 

เพื่อติดตามผล
การด าเนินงาน
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 

อัตราการ
คลอดมีชีพ
ในหญิง 
อายุ 15-19 
ปี 

ปี 2562 ร้อย
ละ 25 .13 
ปี 2563 ร้อย
ละ 14.62 

< ร้อยละ 
23 

< ร้อยละ 
23 

< ร้อยละ 
23 

< ร้อยละ 
23 

< ร้อยละ 
23 

< ร้อยละ 
23 

1 ตรวจสอบข้อมลูระบบ ปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้เป็นปจัจุบัน  
2.ขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อให้เกิด 
กลไกการท างานร่วมกันเป็นรูปธรรม  
(กิจกรรม ส ารวจความต้องการ จนท)                                
3.พัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ และระบบ
บริการสุขภาพทางเพศและอนามยัการเจริญ
พันธุ์ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่ 
หลากหลายครอบคลุมความต้องการของ
วัยรุ่น 
4. พัฒนาการด าเนินงานโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) และอ าเภออนามัย
การเจรญิพันธ์ุ 
5. สร้างการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้วัยรุ่น
เข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการ
เจริญพันธ์ุในรูปแบบท่ีหลายหลายตรงตาม
ความต้องการ 
 

ร้อยละของ
การตั้งครรภ์
ซ้ าในหญิง
อายุน้อยกว่า 
20 ปี 

0 ไม่เกินร้อย
ละ 10 

ไม่เกินร้อย
ละ 10 

ไม่เกินร้อย
ละ 10 

ไม่เกินร้อย
ละ 10 

ไม่เกินร้อย
ละ 10 

ไม่เกินร้อย
ละ 10 

ค าอธิบาย : 
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางบุษยา  ด าค า  โรงพยาบาลสรรพยา 
นายเดชา  อ่อนนารถ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 

 
 

 



26 

 

 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนไทยทุก
กลุ่มวัย 
(ด้าน
สุขภาพ) 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลส่งเสรมิสุขภาพจาก
ทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง     
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลที่บ้านอย่างต่อเนื่องตาม
ปัญหาสุขภาพและชุดสิทธิ
ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ชุมชน  และ
ท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  
3. สามารถลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพ ลดความแออัด 
ในหน่วยบริการ 
4. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน  

ร้อยละของผู้ทีม่ี
ภาวะพึ่งพิง
ได้รับ 
การดูแลตาม 
care plan 

* กองทุนที่เข้า
ร่วม 
โครงการ LTC 
สปสช. = 9 แห่ง 
มี CM = 17 คน 
มี CG = 106 คน 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

1.พัฒนาองค์ความรู้และ
ทักษะแก่ผู้จัดการดูแล
ผู้สูงอาย(ุCare Manager : 
CM) และ ผู้ดูแลผูสู้งอายุ
(Care Giver) ให้สามารถ
ตรวจคัดกรอง ประเมิน
ค้นหาความเสี่ยงและระบุ
ปัญหา ตลอดจนจดัท าแผน
แก้ไข (Care Plan) ร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาช่องทางการ
สื่อสารสุขภาพ การให้
ค าปรึกษาช่วยเหลือและส่ง
ต่อ ท่ีสะดวก รวดเร็วและ
ทันสมัยเพื่อเพิ่มความรอบรู้
และการเข้าถึงระบบบริการ
ระหวา่งผู้ให้บริการ และ
ผู้รับบริการในระดับสถาน
บริการและชุมชนท้ังใน
ภาวะปกติและวิกฤติฉุกเฉิน 
3.พัฒนาระบบการติดตาม
เยี่ยมเสรมิพลัง CM และ  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
 การส่งเสริม

สุขภาพใน
ชมรมผูสู้งอาย ุ

        CGของเครือข่ายบริการสุขภาพและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสรุปบทเรียน
และค้นหานวัตกรรมการดูแลผู้ที่มี
ภาวะพึ่งพิง ตลอดจนเพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติ CM 
และ CG หรือผู้ดูแลในครอบครัวของผู้
ที่มีภาวะพึ่งพิง 

 5.เพิ่มการ
เข้าถึงบริการ
ผู้ป่วยสมอง
เสื่อมท่ีมีปญัหา
พฤติกรรมและ
จิตใจ 

ร้อยละ 50ของ 
CG ที่ผ่าน 
การอบรมการ
ดูแล 
ผู้ป่วยสมอง
เสื่อมท่ีมี
ปัญหา 
พฤติกรรมและ
จิตใจ 
(Dementia 
care)  
ร้อยละ80ของ
ผู้ป่วย 
สมองเสื่อม
เข้าถึงบริการ 

ปี 2563 
Dementia 
Care 
manager  19 
คน 
Dementia 
Caregiver 15 
คน 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

1.พัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่
ผู้จัดการดูแลผูสู้งอายุสมองเสื่อม 
(Dementia Care manager)  และ 
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ(Dementia 
Caregiver) ให้สามารถตรวจคัดกรอง 
ประเมินค้นหาความเสีย่งและระบุ
ปัญหา ตลอดจนจดัท าแผนการดูแล
ฟื้นฟูผู้ป่วยสมองเสื่อม ร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2.พัฒนาระบบการติดตามเยีย่มบา้น
ฟื้นฟู ผู้ป่วยและผู้ดูแล ในครอบครัว
ผู้ป่วยสมองเสื่อม 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
   ค าอธิบาย : 

ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางอาภัสรา พิมพ์พรรค์  โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวสุปราณี  ต่ายเกิด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
นางสาวบุษยา  ด าค า Dementia Care manager  โรงพยาบาลสรรพยา  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 
ข้อมูลฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 
2566-
2570 

การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตคนไทย
ทุกกลุ่มวัย 
(ด้าน
สุขภาพ) 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแลส่งเสรมิ
สุขภาพจากทีมสห
สาขาวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง     
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแลที่บ้าน
อย่างต่อเนื่องตาม
ปัญหาสุขภาพและชุด
สิทธิประโยชน์โดยการ
มีส่วนร่วมของ
ครอบครัว ชุมชน  
และท้องถิ่นเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี  
3. สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
ลดความแออัด ใน
หน่วยบริการ 
 

ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีติด
สังคม 
รวมถึงพระสงฆ์ มี
พฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ ได้แก่ *
พฤติกรรม 
การดูแลสุขภาพตนเอง 8 
ประการ: 
อาหาร ออกก าลังกาย 
อารมณ ์
งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา 
การใช้ยา  
สุขภาพฟัน และการนอน 

ปี 2560 = 36.66 
ปี 2561 = 40.00  
ปี 2562 = 51.24 
ปี 2563 = 20.35 
*เสี่ยงหกลม้ = 
5.05 
*เสี่ยงสมองเสื่อม 
= 1.15 
*เสี่ยงความดัน 
โลหิตสูง = 9.53 
*เสี่ยงเบาหวาน = 
9.04 
*ภาวะสุขภาพ
พระสงฆ ์
สูบบุหรี่ = - 
ระดับไขมันใน
เลือด 
สูง = - 
ระดับน้ าตาล FBS 
= - 
รอบเอวเกิน = - 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

1.พัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่
แกนน าผู้สูงอายุและกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุดา้นการตรวจคัดกรอง
ประเมินความเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ
ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม และ
สามารถวางแผนแก้ไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ได ้
2.ส่งเสรมิบูรณาการทุนศักยภาพและ
กิจกรรมการ 
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์แบบมีส่วนร่วมระหว่าง บ้าน 
วัด โรงเรยีนผูสู้งอายุและสถานบรกิาร
สุขภาพ (บวรส.)  
3.พัฒนาช่องทางการสื่อสารสุขภาพ 
การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือและส่งต่อ 
ที่สะดวก รวดเร็วและทันสมัยเพื่อเพิ่ม
ความรอบรู้และการเข้าถึงระบบ
บริการระหว่างส าหรับผู้สูงอายุใน
สถานบริการและชุมชนท้ังในภาวะ
ปกติและวิกฤติฉุกเฉิน 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
 4. เพื่อ

ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
เข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
การส่งเสริม
สุขภาพใน
ชมรม
ผู้สูงอายุ  

 ค าอธิบาย : 
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางอาภัสรา พิมพ์พรรค์  โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวสุปราณี  ต่ายเกิด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
 

4.ส่งเสรมิการค้นหาและยกย่องเกยีรติ
คุณบุคคล ชุมชนและวัดต้นแบบ 5 ดี 
(คนดี อาหารดี กายดี สิ่งแวดล้อมดี
และมีจติอาสา) 4 Smart (ไม่ลม้ ไม่ลืม 
ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย) เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
จัดการสุขภาพท่ีพึงประสงค์ด้วยตนเอง 
5.พัฒนากลไกและระบบติดตามเยีย่ม
เสรมิพลังแกนน าผูสู้งอายุและ
คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนผลการ
ด าเนินงาน สรุปและถอดบทเรียนเพื่อ
พัฒนาต่อยอดขยายผล 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนไทยทุก
กลุ่มวัย (ด้าน
สุขภาพ) 

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการ
เข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
การส่งเสริม
สุขภาพใน
ชมรมผูสู้งอาย ุ

ร้อยละของ
ต าบลที่มี
ระบบการ
ส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาว (Long 
Term Care) 
ในชุมชนผ่าน
เกณฑ ์

* กองทุนที่เข้า
ร่วม 
โครงการ LTC 
สปสช. = 9 
แห่ง 
มี CM = 17 
คน 
มี CG = 106 
คน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

1. พัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่ผู้จัดการ
ดูแลผูสู้งอายุ(Care Manager : CM) และ 
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ(Care Giver) ให้สามารถ
ตรวจคัดกรอง ประเมินค้นหาความเสี่ยงและ
ระบุปัญหา ตลอดจนจัดท าแผนแก้ไข(Care 
Plan) ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารสุขภาพ การให้
ค าปรึกษาช่วยเหลือและส่งต่อ ท่ีสะดวก 
รวดเร็วและทันสมัยเพื่อเพ่ิมความรอบรู้และ
การเข้าถึงระบบบริการระหว่างผู้ให้บริการ
และผูร้ับบริการในระดับสถานบรกิารและ
ชุมชนทั้งในภาวะปกติและวิกฤติฉกุเฉิน 
3. พัฒนาระบบการตดิตามเยี่ยมเสริมพลัง 
CM และ CG ของเครือข่ายบริการสุขภาพ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี เพื่อสรุปบทเรียน
และค้นหานวัตกรรมการดูแลผู้ที่มภีาวะ
พึ่งพิง ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ CM และ CG หรือผู้ดูแล
ในครอบครัวของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 
2566-
2570 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนไทยทุก
กลุ่มวัย (ด้าน
สุขภาพ) 

1.เพื่อยกระดับคณุภาพของการ
บริการข้อมลูและจัดกจิกรรมทาง
กายให้เอื้อต่อการเข้าถึงและเข้าใจ
อย่างเพียงพอต่อการตดัสินใจ  
2.เพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้น 
และเสรมิสร้างทักษะแก่ประชาชน
ในการดแูลสุขภาพของตนเองเชิง
รุก ด้วยการเขา้ถึงและเข้าใจข้อมลู
และกิจกรรมทางกายที่จ าเป็น 
ประเมินความเหมาะสมของข้อมลู
และกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
กับสถานะของตนเอง และร่วม
ตัดสินใจเลือกรับกจิกรรมทางกาย
กับผู้จดักิจกรรม 

จ านวนครอบครัว
ไทยมีความรอบรู้
สุขภาพเรื่อง
กิจกรรมทางกาย 

อ าเภอสรรพยาม ี
ชมรมออกก าลัง
กาย = 13 
ชมรม 

      1.สร้างคลังความรู้เพื่อเพ่ิมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ ในกลุม่Line อส
ม. เป็นหลัก รณรงค์สรา้งกระแส 
สื่อสาร ประชาสมัพันธ์ ด้านสุขภาพ
ข้อมูลบริการต่างๆเพื่อสร้างความ
รอบรู้ให้เข้าถึงประชาชนผ่าน อสม. 
และหน่วยบริการ 
2.การขับเคลื่อนชุมชนรักการออก
ก าลังกาย โดยชมรมออกก าลังกาย
ของทุก รพ.สต. โดยการเต้นแอโร
บิก การเต้นบาสโลป การร าวงแบบ
ไทย และฮูลา่ฮูป 
3.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและประชาชนและสรา้ง
แกนน าออกก าลังกายในชุมชน 
 
 

ค าอธิบาย : 
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 
2565 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางสาวสุปราณี  ต่ายเกิด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตระดับ
อ าเภอ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ในพื้นที่ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น โดยใช้
หลักการ “พื้นที่
เป็นฐาน 
ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง” 
เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของ
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพ้ืนท่ี 
พ.ศ.2561 

ร้อยละของ
อ าเภอผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตที่มี
คุณภาพ 

 ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ประเด็นขับเคลื่อนงาน พชอ.อ าเภอสรรพยา 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ   
2.ส่งเสรมิการออกก าลังกายชาวสรรพยาแข็งแรง 
3.การจัดการขยะในตลาดนดัชุมชนและในครัวเรือน  
4.พอพึ่งผันสรรพยาโมเดล   
แนวทางการบริหารจัดการ พชอ.อ าเภอสรรพยา   
- การประสานงาน : ฝ่ายเลขานุการ พชอ. หรือ สสอ. 
สรรพยา เป็นผู้ประสานงาน การจดัประชุม และ 
ประสานงานกับ คณะท างาน พชอ. และรวบรวม การ
รายงานผลการด าเนินงาน   
- การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ : ด าเนินงาน 
แบบมีส่วนร่วม ร่วมคดิ ร่วมด าเนนิการ ร่วมตดัสินใจ โดย
การบูรณาการกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีคณะท างาน
พชอ.4 คณะขับเคลื่อนด าเนินงานตาม ประเด็น  
- การถ่ายทอดงาน พชอ. และเชื่อมโยงการ ด าเนินงาน 
ทุกระดับจากระดบัอ าเภอ สูต่ าบล หมู่บ้าน   
- การบริหารจัดการงบประมาณ ได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 
ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดสรร และ
แหล่งงบอ่ืนๆ 
 

ค าอธิบาย : 
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 
2565 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางสาวขันทอง บุญเสรมิ  โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวศุภศริิ อยู่ชู  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
การป้องกัน
ควบคุมโรค
และลด
ปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 

เพื่อยกระดับ
การพัฒนา
ระบบ 
ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน
ให้สามารถ
รับมือภาวะ
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขท่ี
เกิดจากโรค
และภยั
สุขภาพได ้

ระดับ
ความส าเร็จใน
การจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน
ทาง
สาธารณสุข
ของหน่วยงาน 
(EOC 
คุณภาพ) 

ปี 61 : 100 ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในแตล่ะ
ภารกิจตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบตัิการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในรูปแบบ E-
leaning  
2.จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงสรา้ง
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิ 
และเตรียมความพร้อมในการใช้งาน  
3.การประชุมซ้อมแผนปฏิบัติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  
4.การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานทีมตระหนัก
รู้สถานการณร์ายสัปดาห์และพัฒนา
ในส่วนขาด 
 
 
 
 

ค าอธิบาย : 
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางสาวพรวดี  มะหิงษา  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
นายสุนทร  ม่วงเพ็ชร โรงพยาบาลสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 
ข้อมูลฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
การ
ป้องกัน
ควบคุม
โรคและ
ลดปัจจยั
เสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

เพื่อยืนยันว่ากลุ่ม
สงสัยป่วยมีค่าระดับ
น้ าตาลในเลือดสูง
จริง และส่งต่อพบ
แพทย์เพื่อรับการ
วินิจฉัยโรคเบาหวาน 

DM รายใหม่จากกลุม่เสี่ยง ไม่
เกินร้อยละ 2.04 

ปี60       1.63 % 
ปี61       2.79 % 
ปี62       1.55 % 

2 2 2 2 2 2 1.ตรวจสอบข้อมลู
กลุ่มเป้าหมายจากการคดักรอง  
2.ทบทวนกระบวนการเจาะ
เลือดส่งตรวจใหไ้ด้มาตรฐาน  
3.ปรับเปลีย่นพฤติกรรมแบบ
เข้มข้น 

HT รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง ลดลง 
ร้อยละ 3 

ปี60       3.5 % 
ปี61       6.4 % 
ปี62       5.91 % 

3 3 3 3 3 3 1.ตรวจสอบข้อมลู
กลุ่มเป้าหมายจากการคดักรอง  
2.พัฒนาจิตอาสาวัดความดัน
โลหิตและให้ความรู้  
3.ปรับเปลีย่นพฤติกรรมแบบ
เข้มข้น 

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานควบคมุ
ระดับน้ าตาลไดด้ ี

2560 =39.58% 
2561=88.89% 
2562=38.90% 

≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
ในเครือข่ายอ าเภอสรรพยา                   
2.พัฒนาการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเชิงรุกในชุมชน           
3.ส่งเสรมิให้ผู้ป่วยสามารถดูแล
ตนเองไดโ้ดยการท า SMBG 
HBP  
4.พัฒนาระบบงานIT ทั้ง
เครือข่าย 

ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ควบคุมความดันโลหิตได้ด ี

2560=35.43% 
2561=35.41% 
2562=37.48% 

≥50% ≥50% ≥50% ≥50% ≥50% ≥50% 

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 

2560=91.65% 
2561=35.41% 
2562=92.53% 

90 90 90 90 90 90 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 
ข้อมูลฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
  ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/

ความดันโลหิตสูงได้รับข้อมูลด้าน
การสื่อสารความเสี่ยง (health 
literacy) ป้องกันโรค Stoke , STEMI 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 1.จัดกิจกรรมส่งเสรมิการรับรู้เรื่อง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และ
หลอดเลือดหัวใจ (health literacy) 
ผ่านสื่อตา่งๆ เสยีงตามสาย หอ
กระจายข่าว อสม.เคาะประตูบ้าน 
เป็นต้น 
2.ประเมินการรับรู้ และพฤติกรรม
สุขภาพผา่นแบบส ารวจ 

ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน 

2560=89.76% 
2561=93.17% 
2562=62.52%  

≥30% ≥30% ≥30% ≥30% ≥30% ≥30% 

ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคความดันโลหติสูง 

2560=NA 
2561=34.491% 
2562=97.44%  

≥70% ≥70% ≥70% ≥70% ≥70% ≥70% 

ค าอธิบาย :  
1.ผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่รับผดิชอบและอยู่จริงหรือมาอาศยัอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ทะเบียน
บ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจ HbA1CและมรีะดับHbA1Cครั้งสดุท้ายน้อยกว่า7  
2.ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและอาศัยอยู่ในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบได้รับการวินิจฉัย
ด้วย I10-I15และมรีะดับความดันโลหติ 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน<140/90mmHgในปีงบประมาณทั้งนี้ไม่
ว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมโีรคร่วมเบาหวานหรือไม่   
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
   3.ผู้ป่วยเบาหวานและหรือความดันโลหิตสูงที่มีอายุ35-60ปีอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบมาอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือผู้ป่วย

อาศัยในเขตพื้นที่รับผดิชอบแต่ทะเบยีนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบได้รับการประเมิน CVD Risk                                                                                                    
4.ประชากรที่มีอายุ 35ปีขึ้นไปอาศยัอยู่ในเขตพื้นที่รับผดิชอบทั้งหมดที่ไมรู่ว้่าเป็นเบาหวานและหรือไมเ่คยได้รบัการวินิจฉัยเป็น
เบาหวานได้รับการคัดกรองเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ที่มรีะดับน้ าตาล( FPG )อยู่ระหว่าง100-125mg/dl หรือมีค่าระดับน้ าตาลไม่อด
อาหาร≥104-199mg/dlไดร้ับการตรวจระดับน้ าตาลซ้ าและประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความดันโลหติสูงและมีคา่
ระดับความดันโลหติ≥140/90mmHg และรอการวินิจฉัยจากแพทย์ในปีงบประมาณ และได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านหลังจาก
มารับบริการคดักรอง 
รายละเอียดข้อมูลฐาน :  HDC    
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด : นางสาวจิตรา  โพธิ์เปี่ยม รพ.สรรพยา 
นางสาวจิตรา  โพธิ์เปี่ยม       รพ.สรรพยา 
นางสาวพรวดี  มะหิงษา  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การป้องกัน
ควบคุมโรค
และลด
ปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 

เพื่อให้จังหวัด
มีความพร้อม
รับมือการ
ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19) 

1.ร้อยละของจังหวัดที่
สามารถควบคุม
สถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้สงบได้ 
ภายใน 21 – 28 วัน 
2.ระดับความส าเร็จใน
การเตรียมพร้อมและ
ตอบโต้การระบาดโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

100 100 100 100 100 100 -พัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา
2019 ในระดับหมู่บ้าน 
ชุมชน วัด  โรงเรียน 
-สนับสนุนสื่อ การเรียนรู้ในการ
สื่อสารความเสี่ยงในกับหมู่บ้าน 
ชุมชน วัด  โรงเรียน 
-เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
สอบสวนและควบคุมโรค 
 

- 
 
 
 
 

ระดับดี
มาก 

ร้อยละ 
100 

- - - - ระดับดี
มาก 

ร้อยละ 
100 

ค าอธิบาย :  
ใช้เอกสารตามรายละเอียดคู่มือการป้องกันและควบคมุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับประชาชน 
พ.ศ. 2565 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นายสุนทร ม่วงเพ็ชร                                โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวพรวดี มะหิงษา  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

 

การป้องกัน
ควบคุมโรค
และลด
ปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 

1.พืชผักและ
ผลไมส้ดที่มีการ
วางขายในตลาด
นัด จ านวน 15 
แห่ง มีความ
ปลอดภัยจาก
สารเคมีก าจดั
ศัตรูพืช 
 
 
 
 

1.ร้อยละ90
ของผักและ
ผลไมส้ดมี
ความปลอดภัย
จากสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช 
 
 
 
 
 
 

1ข้อมูลตลาดนัดแยก
รายต าบลจ านวน  15 
แห่ง 
-สรรพยา  1  แห่ง 
-เขาแก้ว  1  แห่ง 
-หาดอาษา 3 แห่ง 
-บางหลวง 3 แห่ง 
-โพนางด าออก 3  แห่ง 
-โพนางด าตก   2  
แห่ง 

90 90 90 90 90 90 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีในการด าเนินการคุม้ครอง
ผู้บริโภคในชุมชนโดยการให้ความรู้
ทุกรูปแบบ 
2.การประชุมหารือของกลุ่ม
เจ้าหน้าท่ีและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. การท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ 
4..การแสวงหาแหล่งเงินทุนหรือ
งบประมาณสนับสนุนในพื้นที่ฯลฯ 
5.การขอสนับสนุนหน่วยรถโมบาย
เคลื่อนที ่ในการเฝ้าระวังการตรวจสาร
ปนเปื้อน 
6.การตั้งทีมติดตามเฝ้าระวังและ
ประเมินผลและการด าเนินงานและถอด
บทเรียนในแต่ละป ี

2.เครื่องส าอางค์
ที่มีการวางขาย
ในร้านค้าช า
ผลิตและ
จ าหน่ายใน
ประเทศถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

2..ร้อยละ 80 
ของ
เครื่องส าอางค์ที่
ผลิตและ
จ าหน่ายใน
ประเทศถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
 
 

2.จ านวนร้านค้าช าใน
อ าเภอสรรพยาจ านวน 
116 ร้าน 
 
 
 

80 80 80 80 80 80 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

 3.ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารหรืออาหาร
กลุ่มพบสารลด
น้ าหนักหรือ
เสรมิสร้าง
สมรรถภาพทาง
เพศที่มีการ
วางขายในร้าน
ขานยา/ร้านขาย
ยาแผนโบราณ/
ร้านนวด  ไดร้ับ
การจัดการ 
 

3.ร้อยละ100ของ
ผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารหรืออาหารมี
ฤทธิ์การลดน้ าหนัก
หรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเพศ 
 
 
 
 
 

3.สถาน
ประกอบการ 
- ร้านขายยา 9 
ร้าน 
-ยาแผนโบราณ 
1 ร้าน 
- ร้านนวด 3 
ร้าน 
 
 
 
 
 
 

100 100 100 100 100 100  

4.การโฆษณา
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ
ทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียง
ที่ผิดกฎหมาย
ได้รับการจัดการ 
 
 

4.ร้อยละ 100ของ
การโฆษณา
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ
ทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียงท่ี
ผิดกฎหมายไดร้ับ
การจัดการ 
 

4.สถานีวิทยุ
กระจาย 
เสียงของอ าเภอ
สรรพยาจ านวน 
1 แห่ง 
 
 

100 100 100 100 100 100 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

 5.อาหารที่มีการ
วางจ าหน่ายใน
สถาน
ประกอบการฯ
ได้รับการเฝ้าระวัง
และตรวจหาสาร
ปนเปื้อน 5 ชนิด 

5.ปลอดสาร
ปนเปื้อน ≥95% 

5.ชนิดของสาร
ปนเปื้อน 
-สารบอแรกซ ์
-สารฟอร์มาลีน 
-สารฟอกขาว 
-สารกันรา 
-สารฟอร์มาลีน 
 

≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95%  

ค าอธิบาย :  
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นายเดชา  อ่อนนารถ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ลดปัจจยัเสีย่ง
ด้านสุขภาพ 

1.การสรา้งและ
พัฒนาชมรม
คุ้มครองผู้บริโภค 
1 อ าเภอ 7 ต าบล 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละ100ของ
ชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯมีการ
ด าเนินกิจกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

1.มีการจัดตั้ง
ชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับ
อ าเภอ1 ชมรม
และระดับ
ต าบล7ต าบล 

100 100 100 100 100 100 1. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขให้การ
สนับสนุนวิชาการในทุกรูปแบบ 
2. ให้ทุกชมรมเขียนแผนการ
ด าเนินงานคุ้มตรองผู้บริโภคใน
ชุมชน 
3. คณะกรรมการชมรมออกตดิตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน 

2.การสรา้งและ
พัฒนาชมรม อย.
น้อยในโรงเรียน
25โรงเรียน 
 

2.ร้อยละ100ของ
สถานศึกษาทุกแห่ง
ด าเนินกิจกรรม อย.
น้อยที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียน 
อย.น้อยระดบัดีขึ้น
ไป 

2.มีการจัดตั้ง
ชมรม อย.น้อย
ทุกโรงเรียน 

100 100 100 100 100 100 1. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขให้ความรู้
แก่ครูและนักเรียนในรูปแบบการ
ท ากิจกรรม อย.น้อยในโรงเรยีน 
2.คณะกรรมการออกติดตาม
ประเมินผลตามเกณฑ์เป็น4ระดับ 
ได้แก่ ระดับพอใช้/ ระดบัดี/ ระดบั
ดีมาก/ ระดับดีเยีย่ม 
 

ค าอธิบาย :  
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นายเดชา  อ่อนนารถ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้
โรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มี
การพัฒนา
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
ได้ตามเกณฑ์ 
GREEN & 
CLEAN 
Hospital  
และ GREEN & 
CLEAN 
Hospital Plus 

ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN 
Hospital 

รพ.สรรพยา
ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ ดมีาก 
PLUS 

รพช.   
1 แห่ง 

ระดับ ดมีาก 
PLUS 

 

- - - - รพช.   
1 แห่ง 

ระดับ ดมีาก 
PLUS 

 

พัฒนาตามแนวทาง 
Green&Clean ตามระดับ
สู่ระดับดีมาก Plus และ
รักษาสภาพระดับดีมาก 
Plus 

ค าอธิบาย :  
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นายสุนทร  ม่วงเพ็ชร  โรงพยาบาลสรรพยา 
นายเดชา  อ่อนนารถ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม 

1.เทศบาลและ 
อบต.ทุกแห่ง 
มีการ
จัดบริการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
มาตรฐาน
(EHA) 
 
 

1.ร้อยละ100
ของเทศบาล
และ อบต.ทุก
แห่งมีการ
จัดบริการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
มาตรฐาน
(EHA) 
 

1.เทศบาล
จ านวน 8 
เทศบาลและ1
อบต.มีผลการ
ด าเนินการ
บริการอนามยั
สิ่งแวดล้อม 
ได้ตามเกณฑ์ 
EHA ครบ
100% 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 100 1.คณะกรรมการออกตรวจ
ประเมินการจดับริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้
มาตรฐาน(EHA)เพื่อการคง
สภาพประจ าทุกป ี
 
 
 
 

2.เทศบาลและ 
อบต.ทุกแห่งมี 
การต่อยอด
การจัดบริการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
มาตรฐาน
(EHA) 
9 หมวด 

2.ร้อยละ100
ของ 
เทศบาลและ 
อบต.ทุกแห่งมี 
การต่อยอด
การจัดบริการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
มาตรฐาน
(EHA) 
9 หมวด 

2.เทศบาล
ต าบลหาด
อาษาเป็น
ต้นแบบ(EHA) 
9 หมวด(ท า
ส าเรจ็แล้ว) 

ครบ 8 
เทศบาลและ
อีก1 อบต. 

- - - - ครบ 8 
เทศบาลและ
อีก1 อบต. 

1.แนะน าถ่ายทอดองค์
ความรู้(EHA) 9 หมวด ที่
เหลืออีก 8แห่งโดยให้
เทศบาลต าบลหา อาษา
เป็นพี่เลี้ยง 
2.ก าหนดนโยบายผ่าน
สาธารณสุขอ าเภอไปถึง
นายอ าเภอ 
3.ติดตามใหค้ าแนะน าและ
มีส่วนร่วมในการลงมือท า 
4.ขอรับรองมาตรฐานจาก
จังหวัด 

ค าอธิบาย :  
ใช้เอกสารผลการด าเนินงานจดับรกิารอนามัยสิ่งแวดล้อมไดม้าตรฐาน(EHA)ของฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ชัยนาท 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นายสุนทร  ม่วงเพ็ชร  โรงพยาบาลสรรพยา 
นายเดชา  อ่อนนารถ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การป้องกัน
ควบคุมโรค
และลด
ปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 

1.พัฒนาคลินิก
สุขภาพเกษตรใน
หน่วยบริการ  
(รพ.สต.) 
การจัดบริการ
ตรวจคัดกรองหา
ความเสีย่งจาก
สารก าจดัศัตรูพืช 
 
 

1.ร้อยละ100
คลินิกสุขภาพ
เกษตรในหน่วย
บริการ  (รพ.สต.) 
ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน 
 
 
 
 

1.การพัฒนาฯคลินิก
สุขภาพเกษตรในหน่วย
บริการ  (รพ.สต.) 
ผ่านระดับเริ่มต้นมาแล้ว 
12 รพ.สต/1 รพช. เข้าสู่
ระดับพื้นฐาน/ระดับด/ี
ระดับดีเยี่ยม 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 100 1.ตรวจพัฒนาคลินิก
สุขภาพเกษตรในหน่วย
บริการ  (รพ.สต.) 
เพื่อการคงสภาพประจ าทุก
ปีโดยคณะกรรมการ 
 
 
 

2.ตรวจคัดกรอง
หาความเสี่ยงจาก
สารก าจดัศัตรูพืช 
 
 

2.ร้อยละ100ของ 
เกษตรกรกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการ
ตรวจคัดกรอง 

2.ทะเบียนรายชื่อ
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงใน 
รพ.สต.และ โรงพยาบาล 

100 100 100 100 100 100 2.ตรวจค้นหาและคดักรอง
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงในพ่ืนท่ี
โดยเจา้หน้าท่ีและ อสม. 
 

ค าอธิบาย :  
ใช้เอกสารผลการด าเนินงานจดับรกิารอนามัยสิ่งแวดล้อมไดม้าตรฐาน(EHA)ของฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.
ชัยนาท 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นายสุนทร  ม่วงเพ็ชร  โรงพยาบาลสรรพยา 
นายเดชา  อ่อนนารถ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบบริการให้มีคณุภาพและได้มาตรฐาน  

(Service Excellence) 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 
ข้อมูลฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 
2566-
2570 

การพัฒนา
ระบบ
การแพทย์
ปฐมภูม ิ

-เพื่อให้ประชาชน
ทุกคนได้รับบริการ
ทุกที่ท้ังในหน่วย
บริการและในชุมชน 
โดยแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว
และคณะผู้ให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิ  
-เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
สามารถดูแลตนเอง
และครอบครัว
เบื้องต้นเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยได้อย่าง
เหมาะสม 

1.จ านวนการจัดตั้ง
หน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ ตาม
พระราชบัญญัตริะบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 
2562 
2.จ านวนประชาชนท่ีมี
รายชื่ออยู่ในหน่วย
บริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ได้รับการดูแล
โดยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ท่ี
ผ่านการอบรมและคณะ
ผู้ให้บริการสุขภาพปฐม
ภูม ิ
 
 

อ าเภอสรรพยาเปิด 
PCC จ านวน 3 ทีม  
ขึ้นทะเบียนเมื่อเดือน 
กรกฎาคม 2562 
-PCC บางหลวง 
-PCC งานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
(รพช.สรรพยา) 
-PCC บ้านหนอง 
 
** เปิดครบร้อยละ 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

-จัดตั้งคณะกรรมการประเมินคลินกิหมอ
ครอบครัว เพื่อประเมินคณุภาพคลินิก
หมอครอบครัวที่เปิดบริการให้มีคณุภาพ 
ระดับอ าเภอ 
-วางแผนอัตราก าลังสหวิชาชีพเพื่อให้
เพียงพอต่อการบริการPCC 
-ขึ้นทะเบียนและสมัครการขอรับคา่บริการ
เพิ่มเตมิของ PCC 
-ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของแพทย์และสหสาขาวิชาชีพทีม PCC 
ให้มีความรู้ความสามารถตามหลักเวช
ศาสตร์ครอบครัวฯ 
-วางแผนการจัดระบบริการในคลนิิก PCC 
ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว และให้เกิด
การเช่ือมโยงและบูรณาการงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่นงาน NCD รพ.สต.ติดดาว เยี่ยมบ้าน 
ฯลฯ 
- ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการ
บุคลากร / ทรัพยากร /อุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์ ให้ครบถ้วน เพื่อให้ PCC สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
   ค าอธิบาย : 

หน่วยบริการปฐมภมูิและเครือขา่ยหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องผ่านเกณฑ์ 3 S คือ 
Staff - แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว 1 คน รับผดิชอบประชากรเตม็เวลา โดยควรมเีวลาปฏิบตัิงานในพื้นทีเ่พื่อให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมไิม่น้อยกวา่ 3 วัน/สัปดาห ์
       - พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เปน็อย่างน้อย 
       - นักวิชาการ/เจา้พนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 คน เป็นอยา่งน้อย  
System  
- มีพื้นที่รับผดิชอบดูแลประชาชน ประมาณ 10,000 คน +/- 2,000 คน  
- มีรูปแบบการจดับริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
- มีระบบให้ค าปรึกษาเพื่อใหป้ระชาชนเข้าถึงได้สะดวกโดยใช้เทคโนโลย ี
- ระบบดูแลส่งต่อเช่ือมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือหน่วยบรกิารที่มีศกัยภาพสูงกวา่ 
- การจดับริการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 
- ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการ 
- ข้อมลูสถานะสุขภาพ กลุม่วัย/รายครอบครัว/รายบุคคล 
Structure   
- มีอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้ออ านวยตอ่การใหบ้ริการสุขภาพปฐมภูมติามความเหมาะสมกับจ านวนผูร้ับบริการ 
สถานที่ตั้งหน่วยบรกิารอยู่ในพื้นที่ท่ีสะดวกต่อการเข้ารบับริการสุขภาพปฐมภูมิของผูร้ับบริการในเขตพื้นทีข่องหน่วยบรกิารนั้น 
ผู้ให้ข้อมลูทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นายแพทย์อุทุมพร สมุากรณ ์ โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวศุภศริิ  อยู่ชู   ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอสรรพยา 
นางสาวขนัทอง บญุเสรมิ โรงพยาบาลสรรพยา 

-ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน PCC ของแต่
ละทีมเพื่อการปรับปรุง
กระบวนการท างาน 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
(Service Plan) 

- ลดอัตราตาย
ของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
ในโรงพยาบาล 
- เพิ่มการเข้าถึง
บริการ 
(การไดรับยา
ละลายลิม่เลือด
และ การรักษาใน
หออภิบาลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือด
สมอง) 

ลดอัตราตายโรคหลอดเลือด
สมอง 

<10% <7 <7 <7 <7 <7 <7 1.เจ้าหน้าท่ี รพสต.และ รพช. 
ช่วยกันรณรงคล์ดความปัจจัย
เสี่ยงโรค หลอดเลือดสมอง  
2. เจ้าหน้าท่ี รพสต.และ รพช. 
ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง 
stroke alert มาเร็ว รอดตาย 
ลดพิการ 
3.In hospital care at ER 
รพช.  Early detection  ส่ง
ต่อให้เร็วที่สดุ ด้วยความ
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน 
4.การไดร้ับยาละลายลิ่มเลือด
ที่ทันเวลา 4.5 ชม 
5. การจัดตั้ง stroke unit.ใน
รพ.ที่มีความพร้อม 
6.การป้องกัน การกลับ เป็นซ้ า 
 Control Risk factor  
7.การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยและ
การลดความพิการ 
 

ลดอัตราตายโรคหลอดเลือด
สมองแตก 

 <25% <25% <25% <25% <25% <25% 

ลดอัตราตายโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/อุดตัน 

 <5% <5% <5% <5% <5% <5% 

Pt.มีอาการภายใน 4.5 ชม.
ได้รับยาภายใน 60 นาที 

 ≥60% ≥60% ≥60% ≥60% ≥60% ≥60% 

Pt.มีอาการภายใน 72 ชม.
ได้รับการรักษา Stroke Unit 

 ≥60% ≥60% ≥60% ≥60% ≥60% ≥60% 

- เพิ่มการเขา 
ถึงบริการที่มี คุณภาพตาม
ระบบ Fast track  

20 % >25% >25% >25% >25% >25% >25% 

- ลดภาวะ แทรกซ้อน การ
กลับ 
เปนซ้ า 

 
<10% 

 
<10% 

 
<10% 

 
<10% 

 
<10% 

 
<10% 

 
<10% 

-ลดความพิการ 70% <80% <80% <80% <80% <80% <80% 
ค าอธิบาย :  
ใช้เอกสารรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางสาวนงนุช  เสรีกุลธนากร  โรงพยาบาลสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
การพัฒนา
ระบบ
บริการ
สุขภาพ 
(Service 
Plan) 

1.เพื่อให้ผู้ติดเชื้อ
วัณโรคและผู้ป่วย
วัณโรคเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพใน
ด้านการตรวจ
วินิจฉัย ป้องกัน 
ดูแลรักษาท่ีได้
มาตรฐานและ
รักษาหายรักษา
ครบ 
2..เพื่อพัฒนา
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพใน
การตรวจวินจิฉัย 
ป้องกัน ดูแลรักษา
ผู้ติดเชื้อวัณโรค
และผูป้่วยวัณโรค
ของสถานบริการ
สาธารณสุข 

อัตราความส าเร็จ
ของการรักษาวัณ
โรคปอดรายใหม่ 
(Success Rate) 

ปี 61:  88.98 ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

1.การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเข้าสู่ระบบการรักษาในกลุ่มเสี่ยง 
เพื่อเพิ่ม TB treatment coverage  
1.1 กลุ่มผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้านย้อนหลัง 3 ปี  
1.2 กลุ่มท่ีมารับบริการในหน่วยบริการให้มีการคัดกรอง
วัณโรคทุกราย  
1.3 กลุ่ม HIV/เบาหวาน/COPD/แรงงานข้ามชาติ/ผู้ต้องขัง 
และบุคลากรสุขภาพ คัดกรองต่อเน่ือง  
2.เฝ้าระวังการเสียชีวิตในกลุ่มสูงอายุและเน้นดูแลรายท่ี
เสีย่งเสียชีวิตสูง โดยสหสาขาวิชาชีพ (Case 
Management Team) ในพื้นท่ีพื้นท่ีเร่งรัดการ  
3.การจัดบริการดูแลรักษาวัณโรคระยะแฝงในกลุ่มเสี่ยงสูง 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก    0-5 ปี กลุ่ม HIV และกลุ่มผู้ต้องขัง  
4.การติดตามก ากับการกินยาในผู้ป่วยวัณโรคทุกรายอย่าง
ครอบคลุม เพื่อความส าเร็จการรักษา ลดอัตราการ
เสียชีวิต และป้องกันการเกิด วัณโรคดื้อยา (MDR/XDR-
TB)  
5.การสื่อสารความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ
การเข้าสู่ระบบการรักษาวัณโรค  
6.การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องในระดับ ต าบล /หมู่บ้าน 
7.ผู้ดูแล (สมาชิกในครอบครัวท่ีมีผู้ป่วย) มีความรู้ 
ความเข้าใจถูกต้อง ครบถ้วน เชี่ยวชาญและมี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยวัณโรค 
 

ร้อยละความ
ครอบคลมุการ
รักษาผู้ป่วยวณั
โรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ า 

 ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

อัตราความ
ครอบคลมุการ
รักษาวัณโรค (TB 
treatment 
coverage ) 

ปี 62: 82 ร้อยละ 
82.5 

ร้อยละ 
82.5 

ร้อยละ 
82.5 

ร้อยละ 
82.5 

ร้อยละ 
82.5 

ร้อยละ 
82.5 

ค าอธิบาย :  
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางสาวขันทอง  บุญเสริม โรงพยาบาลสรรพยา 
นางนิภา  พานทอง  โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวพรวดี  มะหิงษา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
การพัฒนา
ระบบ
บริการ
สุขภาพ 

เพื่อให้ความ
ปลอดภัย
จากการใช้ยา 
และลด
ค่าใช้จ่าย
ด้านยาที่ไม่
จ าเป็น 

-ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่ใช้
ยาอย่างสมเหตผุล 
(RDU) 
-โรงพยาบาล
สรรพยาผ่าน
เกณฑ์ RDU        
ขั้นที่ 3 
-รพ.สรรพยา ผ่าน
เกณฑ์ 14 ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 100 
-รพ.สต. ทั้ง 12 
แห่ง ผ่านเกณฑ์ 
RDU  2 กลุ่มโรค 
(AD,URI) ร้อยละ 
100 

-ผลการด าเนินงาน ปี 
2562 ผ่านเกณฑ์ 14 
ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 
92.86) 
-ผลการด าเนินงาน ปี 
2563 ผ่านเกณฑ์ 14 
ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 100) 

ไตรมาส 1          
ร้อยละ 100  
ไตรมาส 2          
ร้อยละ 100   
ไตรมาส 3         
ร้อยละ 100   
ไตรมาส 4         
ร้อยละ 100 

 ไตรมาส 1          
ร้อยละ 100
ไตรมาส 2          
ร้อยละ 100   
ไตรมาส 3         
ร้อยละ 100   
ไตรมาส 4         
ร้อยละ 100 

 ไตรมาส 1          
ร้อยละ 100 
ไตรมาส 2          
ร้อยละ 100   
ไตรมาส 3         
ร้อยละ 100   
ไตรมาส 4         
ร้อยละ 100 

ไตรมาส 1          
ร้อยละ 100 
ไตรมาส 2          
ร้อยละ 100    
ไตรมาส 3         
ร้อยละ 100    
ไตรมาส 4         
ร้อยละ 100 

  1. ตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูล ICD10 
ที่น ามาใช้ในการ
ค านวณ 
2. พัฒนาระบบ IT 
เพิ่มข้อมูลการแจ้ง
เตือนเพื่อสั่งใช้ยา
อย่างเหมาะสม 
 -ผลการด าเนินงาน ปี 

2562 ผ่านเกณฑ์ 12 
แห่ง (ร้อยละ 100) 
-ผลการด าเนินงาน ปี 
2563 ผ่านเกณฑ์ 10 
แห่ง (ร้อยละ 83.33) 

ไตรมาส 1          
ร้อยละ 91.67 
 ไตรมาส 2          
ร้อยละ 100   
ไตรมาส 3         
ร้อยละ 100   
ไตรมาส 4         
ร้อยละ 100 

 ไตรมาส 1          
ร้อยละ 100 
ไตรมาส 2          

ร้อยละ 100   
ไตรมาส 3         

ร้อยละ 100   
ไตรมาส 4         

ร้อยละ 100 

ไตรมาส 1          
ร้อยละ 100 
ไตรมาส 2          

ร้อยละ 100   
ไตรมาส 3         

ร้อยละ 100   
ไตรมาส 4         

ร้อยละ 100  

ไตรมาส 1          
ร้อยละ 100    
ไตรมาส 2          
ร้อยละ 100    
ไตรมาส 3         
ร้อยละ 100    
ไตรมาส 4         
ร้อยละ 100 

  

ค าอธิบาย : ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  RDU2016 ,HDC 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางสาวภิญญดา  นฤบุญญฤทธ์ิ  โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวศุภศริิ  อยู่ช ู  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 

เพื่อใหม้ีความ
ปลอดภัยจากการ
ใช้ยา และลด
ค่าใช้จ่ายด้านยาที่
ไม่จ าเป็น 

ระดับ
ความส าเร็จการ
ส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล
ในชุมชน ผ่าน
เกณฑร์ะดับ 3 

มีการด าเนินงาน
ส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลใน
ชุมชน  ตามเกณฑ์ 
5 ข้อที่ก าหนด  

มีการ
ด าเนินงาน 
RDU 
communi
ty แล้ว 1 
ต าบล  

มีการ
ด าเนินงาน
ระดับ
ต าบลไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 
10 

มีการ
ด าเนินงาน
ระดับ
ต าบลไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 
30 

มีการ
ด าเนินงาน
ระดับ
ต าบลไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 
60 

มีการ
ด าเนนิงาน
ระดับ
ต าบลไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 
80 

มีการ
ด าเนินงาน
ระดับ
ต าบล ร้อย
ละ 100 

1. ส่งเสรมิการด าเนินงานการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมการ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่าง สสอ รพ. 
และ รพ.สต. และภาคเอกชน 
2. ส่งเสรมิการใช้โปรแกรม ตาไว 
เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 
- ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก
แอพพลิเคชั่นและสามารถใช้
ประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลผลิตภณัฑ์
สุขภาพท่ีเป็นปญัหาให้ตรวจสอบได้ 

ค าอธิบาย : ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  RDU2016 ,HDC 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางสาวภิญญดา  นฤบุญญฤทธ์ิ  โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวศุภศริิ  อยู่ช ู  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
(Service Plan) 

เพื่อให้ผู้ป่วยระยะ
ท้ายไดร้ับการ
จัดการอาการปวด 
และอาการรบกวน
ในระยะท้ายของ
ชีวิต ด้วย Opioid 
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละการ
บรรเทาอาการ
ปวดและจดัการ
อาการต่าง ๆ 
ด้วย Opioid ใน
ผู้ป่วย
ประคับประคอง
ระยะท้ายอย่างมี
คุณภาพ 

40 50 50 50 50 50 50 1.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ด้านการดูแลผู้ป่วย และปฏิบัติ
ตาม ระบบPC ของโรงพยาบาล 
2.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 
PC ภายในโรงพยาบาล ให้
ครอบคลมุทุกสหวิชาชีพ  
3.สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย
PC ในชุมชน  
4.เพิ่มทักษะการดูแลตนเอง ของ
ผู้ป่วยและญาติ พร้อมเชื่อมโยง
แผนการดูแลต่อเนื่องสู่บ้านและ
ชุมชน 

ค าอธิบาย :  
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
โรงพยาบาลสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
(Service 
Plan) 

เพื่อใหผปูวย
โรคซึมเศราได
รับการดูแล
รักษา มี
มาตรฐานต
อเนื่อง ลด
ความรุนแรง 
และระยะเวลา
การปวยของ
โรคซึมเศรา 
และไมกลับเป
นซ้ า 

ร้อยละของ
ผู้ป่วย
ซึมเศรา้
เข้าถึงบริการ 

87.72 ≥ร้อยละ71 ≥ร้อยละ71 ≥ร้อยละ71 ≥ร้อยละ71 ≥ร้อยละ71 ≥ร้อยละ71 1.เพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรในการดูแลผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า          
2.พัฒนาระบบการคดั
กรอง/ส่งต่อโรคซึมเศร้า 

ค าอธิบาย : การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซมึเศร้า ได้รบัการบริการตามแนว
ทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ตามเกณฑ์ DSM-5 
และ ICD-10 หมวด F32.x,F33.x,f34.x,f38.xและ f39.x ที่มารับบรกิารสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2563 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : รวบรวมข้อมูลผลการเข้าถึงบริการของสถานบริการจากข้อมูล 43 แฟ้ม  เป็นรอบไตรมาส 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2563 วัดจากฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า กรมสุขภาพจติ โดยโรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธ์ิ แล้ววิเคราะหป์ระมวลผลรายจังหวัด  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางบุษยา  ด าค า  โรงพยาบาลสรรพยา 
นายเดชา  อ่อนนารถ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
 

 
 
 



55 

 

 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
(Service Plan) 

1.ท าให้ทราบถึงภาวะ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงระหว่าง 
เพศ กลุ่มบุคคล อาชีพ 
สถานท่ี  ช่วงเวลา เมื่อ
น ามาเปรยีบเทียบกัน 
2.เป็นเครื่องช้ีวัดปัญหา
สาธารณสุขและความ
รุนแรงของปัญหานั้น สู่การ
ก าหนดมาตรการและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ทั้งในระบบพ้ืนท่ี ภูมิภาค
และประเทศต่อไป 

อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ 11.67 ≤6.5ต่อ
ประชากร
แสนคน 

≤6.5ต่อ
ประชากร
แสนคน 

≤6.5ต่อ
ประชากร
แสนคน 

≤6.5ต่อ
ประชากร
แสนคน 

≤6.5ต่อ
ประชากร
แสนคน 

≤6.5ต่อ
ประชากร
แสนคน 

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เครือข่ายบริการ                   
2.พัฒนาระบบศักยภาพ
บุคลากร ฟ้ืนฟู/ทบทวน
ระบบการคัดกรอง/ส่งต่อ     
3. พัฒนามาตรฐานงาน
ส่งเสริมป้องกันสุขภาพจติ
ทุกสถานบริการ 

ร้อยละของผู้พยายาม
ฆ่าตัวตายไม่กลับมา
ท าร้ายตัวเองซ้ าใน
ระยะเวลา 1 ป ี

100 ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ค าอธิบาย :  
การฆ่าตัวตายส าเร็จ คือ การกระท าของบุคคลในการปลดิชีวิตตนเองโดยสมคัรใจและเจตนา
ที่จะตายจริง เพ่ือให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจท่ีเกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะ
กระท าอย่างตรงไปตรงมาหรือกระท าโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งท าไดส้ าเร็จ    
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
รวบรวมข้อมลูสถติิจ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย ท่ีมารับบริการในหนว่ยบริการสาธารณสุข 
น าข้อมูลที่ไดม้าวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปแบบของอัตราต่อประชากรแสนคน 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางบุษยา  ด าค า  โรงพยาบาลสรรพยา 
นายเดชา  อ่อนนารถ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
ระบบ
บริการ
สุขภาพ 
(Service 
Plan) 

เพื่อลดอัตรา
การเสยีชีวิต
จากภาวะการ
ติดเชื้อใน
กระแสเลือด
แบบรุนแรง
ของผู้ป่วยท่ี
เข้ารับการ
รักษาใน
โรงพยาบาล 
รวมถึงการ
พัฒนา
เครือข่ายการ
ดูแลรักษา
ผู้ป่วย 

1)   อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อ
ในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-
acquired         

30 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

1.พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และปฏิบตัิตาม  
Sepsis six care 
bundle 
2.พัฒนาระบบการช่วย
วินิจฉัยโรคโดยใช้การ
เจาะ blood lactate 
level   
3.พัฒนาระบบระบบการ
บริหารยา 
norepinephrine 
4.จัดซื้อเครื่องควบคมุ
ปริมาณสารน้ าทางหลอด
เลือดด า 
5.พัฒนาระบบการส่งต่อ 
6.ทบทวนต้นทุนในการ
น าผลการตรวจ  H/C มา
ใช้ในการวางแผนการ
รักษาพยาบาล  
 

2)อัตราการได้รับ 
Antibiotic ภายใน 1 ชม.
(นับจากเวลาที่ได้รับ การ
วินิจฉัย) 

>90 

 

 

94 

 

 

94 

 

 

94 

 

 

94 

 

 

94 

 

 

94 

 

 

3)อัตราการเจาะ H/C ก่อน
ให ้Antibiotic        

>90 

 

94 

 

94 

 

94 

 

94 

 

94 

 

94 

 
4)อัตราการได้รับ IV 30 
ml/kg ใน 1 ชม.แรก(ใน
กรณไีม่มีข้อ
ห้าม)
 
  

>90 

 

94 94 94 94 94 94 

ค าอธิบาย :  
ใช้เอกสารรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
โรงพยาบาลสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 
ข้อมูลฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
(Service Plan) 

เพื่อลดอัตรา
ตายจากโรค
กล้ามเนื้อ
หัวใจตาย
เฉียบพลัน
ชนิด STEMI 

อัตราตายของผู้ป่วย
โรคกลา้มเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน ชนิด 
STEMI และการให้การ
รักษาตามมาตรฐาน
เวลาที่ก าหนด  
1.อัตราตายของผู้ป่วย
โรคกลา้มเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI  

ลดลงร้อยละ 10 
ในระยะ 5 ปี  
(จากฐานข้อมูลปี 
พ.ศ.2560 : 28 
ต่อแสนประชากร) 

ไม่เกิน   
ร้อยละ 

8 

ไม่เกิน   
ร้อยละ 

8 

ไม่เกิน   
ร้อยละ 

8 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

8 

  1.ให้ค าแนะน าผู้ป่วยและญาตเิรื่อง 
Early warning sign และการใช้
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669                
2.พัฒนาความรู้และทักษะของ
บุคลากรในการคัดกรองผู้ป่วยกลุม่
เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ                   
3.พัฒนาบุคลากรให้ปฏบิัติตามระบบ 
STEMI Fast track                                                                       
4.ปฏิบัติตามระบบการปรึกษาแพทย์
เฉพาะทาง              
5.พัฒนาความรู้และทักษะในการ
บริหารยา Streptokinase                                                             
6.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยขณะส่ง
ต่อและการประสานการส่งต่อในกรณี
ผู้ป่วยมีอาการทรุดลงระหวา่งการ
น าส่งรพ.ที่มีศักยภาพสูงกว่า                         
7.มีการทบทวนอุบัติการณ์จากการดู
แผลผู้ป่วยทุกครั้ง      

2.ร้อยละของการให้
การรักษาผู้ป่วย 
STEMI ไดต้าม
มาตรฐานเวลาที่
ก าหนด
 
  

 ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

  

ค าอธิบาย :  
ใช้เอกสารรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางสาวนงนุช  เสรีกุลธนากร  โรงพยาบาลสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
(Service 
Plan) 

-พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาโรคหัวใจ :
ผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน    
ชนิด STEMI 
โดยการเพิ่ม
ศักยภาพ  
รพ.ในตั้งแต่
ระดับ F2 ทุก
แห่ง ให้สามารถ
ให้ยาละลายลิ่ม
เลือดได้ มียา 
ใช้ได้ตลอดเวลา 
และไม่เก็บไว้จน
ยาหมดอาย ุ

ร้อยละของ
ผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจ
ชนิดSTEMI 
ได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือด 
(Fibrinolytic 
drug) ที่ 
โรงพยาบาล
ชุมชนสรรพยา 

75% 
(9/12) 

 

>80% >80% >80% >80% >80% >80% 1. โรงพยาบาลมีแนวทางในการให้ยาละลายลิ่ม
เลือด (Fibrinolytic drug) โดยมรีะบบการให้ 
ค าปรึกษาตลอด 24 ช่ัวโมงจากรพ.แม่ข่าย 
2. โรงพยาบาลมยีาละลายลิม่เลือด 
(Fibrinolytic drug) และมีระบบการบริหารยา
ละลายลิม่เลือด โดยต้องมีพร้อมให้ตลอด 24 
ช่ัวโมงทุกวันและมีระบบหมุนเวียนยาระหว่าง
โรงพยาบาลแม่ข่ายและ โรงพยาบาลชุมชน 
3. มีการให้ยาละลายลิม่เลือดได้จริงและมีข้อมลู
ร้อยละของการใหย้าในผู้ป่วย STEMI 
4. มีความพร้อมของหน่วยงานและทีมงาน มี
อุปกรณ์เครื่องช่วยชีวิต มีรถพยาบาลพร้อมส่งใน
กรณี ฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง 

ค าอธิบาย :  
ใช้เอกสารรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางสาวนงนุช  เสรีกุลธนากร  โรงพยาบาลสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
ระบบ
บริการ
สุขภาพ 
(Service 
Plan) 

เพื่อใช้ประเมิน
ผลส าเร็จที่เป็น
ภาพรวมของการ
ชะลอความเสื่อม
ของไตในผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรัง (CKD) ที่
เกิดจากผลการดา
เนินการของ
หลายๆมาตรการ
รวมกัน 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD 
ที่มีอัตราการลดลงของ
eGFR<5ml/min/1.73
m2/yr 

71.05 71.05 71.05 71.05 71.05 71.05 71.05 1.คัดกรองผู้ป่วยจากกลุ่มเสียง
DM HT อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง               
2.ให้ความรู้เป็นรายบุคคลใน
ผู้ป่วยท่ีeGFR<60    
3.ในผู้ปวยCKD stage3.ตรวจ Cr 
U/A  MAU ซ้ าในผู้ป่วยHT ใน
DM ไม่ต้องตรวจMAU CKD 
stage 4 เหมือนstage3 เพิ่มCBC 
Elrctrolyte calcium albumin         
4.พบสหวิชาชีพเมื่อพบปัญหา 
เช่นเรื่องยาส่งพบเภสัช ปวดเมื่อย
ที่จ าเป็นต้องทานยาแก้ปวดเป็น
ประจ าส่งพบกายภาพ เป็นต้น 
5.แจ้งผลlab ที่ตรวจซ้ าใหผู้้ป่วย
ทราบเพื่อร่วมในการวางแผนการ
รักษาต่อไป                 
6.ส่งต่อผู้ป่วยไป รพท ในCKD 
stage 5 

ค าอธิบาย :  
ใช้เอกสารรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นายแพทย์ณภัทร  ตะปะสา โรงพยาบาลสรรพยา 
นางวัลลภา  บินชัย  โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวพรวดี  มะหิงษา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
 
 
 
 
 

 



60 

 

 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
(Service 
Plan) 

ผู้ป่วยยาเสพ
ติด ท่ีไดร้ับการ
คัดกรองเป็น
ผู้ใช้ ผู้เสพ และ
ผู้ติดยาเสพติด 
ได้รับการ
บ าบัดรักษา
และตดิตาม
ดูแลต่อเนื่อง
อย่างน้อย 1 ปี 

ร้อยละของผู้ป่วยของ
ผู้ป่วยยาเสพตดิเข้ารับ
การบ าบัดรักษา และ
ติดตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 1 ปี 
(Retention Rate) 

50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 1.เพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรในการคัดกรอง
ผู้ป่วยยาเสพตดิ            
2.พัฒนาระบบการ
บ าบัดรักษายาเสพติด  
3.พัฒนาระบบการติดตาม
ในชุมชน 

ค าอธิบาย :  
ผู้ป่วยยาเสพตดิ หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพตดิทุกระบบ ทุกระดับความรุนแรงที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและมี
คะแนนประเมินความรุนแรงตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ.(V2) ดังนี้ ผู้ใช้ยาเสพตดิ (User) คะแนน 2-3,ผู้เสพ
ยาเสพตดิ (Abuse) คะแนน 4-6, ผู้ติดยาเสพติด (Dependence) คะแนน 27 ข้ึนไป     
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
รวบรวมข้อมลูการบ าบดัรักษา จากรายงานข้อมูลของสถานบริการทีบ่ันทึกข้อมูลเข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูการ
บ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต)           
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นายแพทย์พงศกร นภามรกต   โรงพยาบาลสรรพยา 
นางพันธ์ทิพย์ นนทารมย์  โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวศิริวรรณ  จันทร์งาม   โรงพยาบาลสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
ระบบ
บริการ
สุขภาพ 
(Service 
Plan) 

 ร้อยละของผู้ป่วยของ
ผู้ป่วยยาเสพตดิกลุ่ม
เสี่ยงก่อความรุนแรง
ได้รับการประเมิน
บ าบัดรักษาและ
ติดตามดูแล
ช่วยเหลือตามระดับ
ความรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่อง 

NA ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70   1.พัฒนาระบบฐานข้อมูล  
2.เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการ
ประเมินผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อ
ความรุนแรง     
3.พัฒนาระบบการบ าบดัรักษา/การส่ง
ต่อ 

ค าอธิบาย :  
ผู้ป่วยยาเสพตดิกลุ่มเสีย่งก่อความรุนแรง หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการหรือพฤติกรรมในข้อใดข้อ
หนึ่ง อย่างน้อย 1 ข้อ ตามเกณฑต์่อไปนี้  1.มีประวตัิการฆ่าตัวตายด้วยวิธีการรุนแรงโดยตั้งใจจะให้
เสียชีวิตตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 2.มีประวัติการก่อความรุนแรง ท าร้ายผู้อื่น หรือสร้างความ
รุนแรงในชุมชนตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 3.อาการทางจติปัจจุบันของผู้ป่วยท่ีมีอาการหลงผิด 
หวดระแวง เสี่ยงต่อการก่อความรนุแรงต่อผู้อื่น 4.มีประวัติก่อคดีอาญารุนแรงตลอดชีวิตทีผ่่านมาจนถงึ
ปัจจุบัน (คดีความผิดต่อชีวิต ต่อรา่งกายและเกีย่วกับเพศ)        
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
สถานบ าบัดผู้ป่วยยาเสพตดิกลุม่เสี่ยงก่อความรุนแรง จัดเก็บข้อมลูผู้ป่วยยาเสพตดิและบันทึกรายงาน
เข้าสู่ระบบฐานข้อมลูการบ าบดัรักษายาเสพตดิของประเทศ (บสต) 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด : 
นางพันธ์ทิพย์ นนทารมย์  โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวศิริวรรณ  จันทร์งาม   โรงพยาบาลสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
(Service 
Plan) 

 อัตราการคดักรอง
มะเร็งเต้านมในสตร ี
อายุ 30-70 ปี ร้อย
ละ 80 

ปี 62 : 90.92 
ปี 63 : 88.63 

  80    80    80    80    80    80  1. ตรวจสอบข้อมลูกลุ่มเป้าหมายจากการ
คัดกรอง  
2. เร่งรัดการคัดกรองให้ได้ตาเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  
3. รณรงคส์ร้างกระแสเพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่เกิดความตื่นตัวในการเข้ารับการ
ตรวจคัดกรองโรค 

อัตราการคดักรอง
มะเร็งปากมดลูกใน
สตรีอายุ 30-60 ปี 
ร้อยละ 80 (ยอด
สะสม 5 ปี 63-67)  
 

ปี 62 : 29.97 
ปี 63 : 7.19 
 

60 60 60 60 60 60 1. ตรวจสอบข้อมลูกลุ่มเป้าหมายจากการ
คัดกรอง  
2. เร่งรัดการคัดกรองให้ได้ตาเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  
3. รณรงคส์ร้างกระแสเพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่เกิดความตื่นตัวในการเข้ารับการ
ตรวจคัดกรองโรค  
4. สร้างนวตกรรมใหมเ่พื่อให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจในการเข้ารบับรกิาร
ตรวจคัดกรองโรค 

อัตราการคดักรอง
มะเร็งล าไส้ใหญ่ใน
กลุ่มประชาชนอายุ  
50-70 ปี (สิทธ์ิ UC) 
 
 

ปี 63 : 10 10 10 10 10 10 10 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

   ค าอธิบาย :  
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นายแพทย์อุทุมพร  สุมากรณ ์ โรงพยาบาลสรรพยา 
นางนวพร  ปาดอนไพร  โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวพรวดี  มะหิงษา    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 
ข้อมูลฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
(Service 
Plan) 

1. พัฒนาระบบบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่อง
ในผู้ ป่วย Stroke, traumatic 
brain injury , spinal cord 
injury ไปจนครบระยะเวลา 6 
เดือน  
2. สร้างเครือข่ายบริการโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ  
3. เพิ่มคุณภาพชีวิต ป้องกัน
และลดความพิการของผู้ป่วย  
4. เพิ่มทักษะในการดูแลตนเอง
ของผู้ ป่วยและญาติ พร้อม
เช่ือมโยงแผนการดูแลต่อ เนื่องสู่
ที่บ้านและชุมชน  
5. ลดความแออัด รพศ.รพท. / 
เพิ่มอัตราครองเตียง รพช. 

1.ร้อยละ ผู้ป่วย 
Stroke,TBI, SPI 
ได้รับการประเมินและ
ฟื้นฟูสภาพระยะกลาง 
(IMC case) 

70 90 90 90 90 90 90 1.พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ด้านการดูแลผู้ป่วย 
และปฏิบตัิตาม ระบบ 
IMC ของโรงพยาบาล 
2.พัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วย IMC ภายใน
โรงพยาบาล ให้ครอบคลมุ
ทุกสหวิชาชีพ  
3.สร้างเครือข่ายการดูแล
ผู้ป่วย IMC ในชุมชน ( 
อสม,CG ) 
4.เพิ่มทักษะการดูแล
ตนเอง ของผู้ป่วยและ
ญาติ พร้อมเชื่อมโยง
แผนการดูแลต่อเนื่องสู่
บ้านและชุมชน 

2.ร้อยละ ผู้ป่วย 
Stroke,TBI, SPI ที่มี
คะแนน Barthel 
Index < 15 รวมทั้งที่
มีคะแนน Barthel 
Index > 15 with 
multiple 
impairment ที่ได้รับ
การฟื้นฟูสภาพระยะ
กลาง (IMC case) 
และตดิตามจนครบ 6 
เดือน หรือจน 
Barthel Index=20 

70 90 90 90 90 90 90 

ค าอธิบาย :  
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด : 
นางสาวสุรีพร  ฟักนุ่ม  โรงพยาบาลสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 
ข้อมูลฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์
ฉุกเฉินครบ
วงจรและ
ระบบการส่ง
ต่อ 

1.เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าด้าน
คุณภาพ
บริการทาง
การแพทย์
ฉุกเฉินแก่
ประชาชน 
2.เพื่อให้
ประชาชน
เจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต
สามารถเข้าถึง
บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉินให้   
ครอบคลมุทุก
พื้นที ่

1.เพิ่มการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
1.1 ป่วยฉุกเฉินมาโดยระบบ EMS >30% 
1.2 จ านวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินระดับ 4 และ 
5 มาใช้บริการห้องฉุกเฉิน < 40% 

 
4.14% 
75.92% 
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30 
40 

 

 
30 
40 

 

 
30 
40 

 

 
30 
40 

 

 
30 
40 

 

1.มีการให้ความรู้และ
ประชาสมัพันธ์การเรียกใช้
รถ EMS  
2.มีการคัดกรองผู้ป่วยโดย
ใช้ Moph ED Triage 
2.พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มโรคฉุกเฉิน /การช่วย
ฟื้นคืนชีพ                                                  
-.พัฒนาระบบการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพให้มีความ
พร้อมใช้                                                         
-.พัฒนาระบบการส่งต่อให้
รวดเร็วและปลอดภัย                        
-พัฒนาอาคารสถานท่ีให้มี
พื้นทีส าหรับการท า CPR 
3. พัฒนาระบบECS ให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 
 

2.ลดอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 
-อัตราการเสียชีวิตผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
ภายใน 24 ช่ัวโมง <12% 

NA 
 
 

12 
 
 

12 
 
 

12 
 
 

12 
 
 

12 12 

3.ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรมี
คุณภาพ มาตรฐาน  -ECS คุณภาพ 
โรงพยาบาล F2 ขึ้นไป >70% 

60 70 70 70 70 70 70 

ค าอธิบาย :  
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางสาวนงนุช  เสรีกุลธนากร  โรงพยาบาลสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
(Service 
Plan) 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน
เข้าถึงบริการ
ด้านการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือกที่มี
คุณภาพ 
ครอบคลมุ
หน่วยบริการ
สาธารณสุขทุก
ระดับ 

ร้อยละของ
ผู้ป่วยนอก
ทั้งหมดที่ได้รับ
บริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษา
โรค และฟื้นฟู
สภาพด้วย
ศาสตร์
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

13.81 ร้อยละ 
20.5 

ร้อยละ 
20.5 

ร้อยละ 
20.5 

ร้อยละ 
20.5 

ร้อยละ 
20.5 

ร้อยละ 
20.5 

1. ให้การตรวจโรค วินิจฉัยโรค และ
การท าหัตถการ ทางด้านงานแพทย์
แผนไทย 
-สุมยา ในโรคภูมิแพ้ (อบสมุนไพร) 
-พอกเข่า ในโรคปวดเข่า ข้อเข่าเสือ่ม 
-นวด+ประคบสมุนไพร ในผู้ป่วยอมั
พฤกษ์ อัมพาต  
-พอกตา ,นวด+ประคบ ในโรคไม
เกรน 
-สอนท่ากายบริหารด้วยท่าฤาษีดดัตน 
ที่เหมาะสมใน 4 โรค และสมาธิบ าบัด 
2. ให้ความรู้ค าแนะน าในการส่งเสริม
และป้องกัน ในการปฏิบัตติัวให้
สุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรค 
3. จ่ายยาสมุนไพรที่เหมาะสมกับโรค
ทั้ง 4 โรค และให้ค าแนะน าในเรื่อง
การใช้ยาสมุนไพรในการบ าบัดโรค 
4.ส่งเสรมิให้ประชาชนกินอาหาร
สมุนไพรตามธาตุเจา้เรือนเพื่อป้องกัน
การเกิดโรค 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
(Service Plan) 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึง
บริการดา้น
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือกที่มี
คุณภาพ 
ครอบคลมุหน่วย
บริการสาธารณสุข
ทุกระดับ 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความ
งามและแพทย์
แผนไทย 
 
 

        - - - - -   ให้บริการนวด ประคบ อบสมุนไพร 
พอกตา พอกเข่า เผาท้อง สปาเพือ่
สุขภาพความงามนวดเพื่อสุขภาพยา
สมุนไพรและอาหารสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ 

จ านวนคลินิก
การให้บริการ
ค าแนะน า และ
ด้านค าปรึกษาใน
เรื่องของการใช้
ยาที่มีกัญชาผสม
อยู ่

         - 
 
 
 
 
 
 
 

รพช. 1 
แห่ง 

PCC 1 
แห่ง 

PCC 2 
แห่ง 

4 แห่ง   บริการให้ค าปรึกษาการใช้สมุนไพรที่
มีกัญชาผสมอยู่ในด้านการรักษาและ
ป้องกันโรค 

ค าอธิบาย :  
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางรุจิรา  อุ่นปานทอง โรงพยาบาลสรรพยา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมบุคลากรให้มีความสุข 

(People Excellence) 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการ
ก าลังคนด้าน
สุขภาพ 

พัฒนา
สมรรถนะ
และส่งเสรมิ
บุคลากรให้
มีความสุข  

ด้านบุคลากร 
1ด้านบริหาร
จัดการก าลังคน1.1 
ฐานข้อมูลบุคลากร
ด้านสาธารณสุข 
ความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน 

ร้อยละ75 ร้อยละ90 ร้อยละ90 ร้อยละ90 ร้อยละ90 ร้อยละ90 ร้อยละ90 1 ตรวจสอบข้อมลูระบบ  
2.ปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจุบัน  
3.พัฒนาสมรรถนะตาม
สายวิชาชีพ  
4.สนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศการท างาน
อย่างมีความสุข (ปรับ 
Mindset) 
(กิจกรรม ส ารวจความ
ต้องการ จนท) 

ด้านสมรรถนะ 
1.พัฒนาสมรรถนะ
หลักตามสาขา
วิชาชีพ  
1.1ฐานข้อมูล
บุคลากรด้าน
สาธารณสุขและ
เครือข่าย (เช่น อสม. 
CG ) ดีเด่น พยาบาล
ดีเด่น องค์กร
คุณธรรม) 

ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 1.สนับสนุนบุคคลากร
พัฒนาสมรรถนะตาม
สาขาวิชาชีพและทิศ
ทางการน าขององค์กร  2.
จัดอบรม/สนับสนุน 
หลักสตูรแก่เครือข่าย 3.
สนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจ
ในการท างาน 

ค าอธิบาย :   
ประเภทบุคคลากร ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ ลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายเดือน 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด : 
นางสาวปัญจพร  หริ่งรอด โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวศุภศริิ  อยู่ชู  สสอ.สรรพยา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ      
(Governance Excellence) 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance  Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ 

1. เพื่อประเมินผล
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
2. เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและให้การ
บริหารราชการมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
3. เพื่อน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาตนเองด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
 
 

ร้อยละของ
หน่วยงานใน
สังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
ITA 

 92 93 94 95 100 95 * CUP BUDDY 
*The MUST (First small 
success) 

ค าอธิบาย :   
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด : 
นายปรีชา  บุญสรณะ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance  Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ 

1.เพื่อยกระดับ
คุณภาพการ
ปฏิบัติงานของส่วน
ราชการให้สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 
2.เพื่อน าเกณฑ์
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 
2558 มาใช้เป็น
แนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กรและ
เป็นบรรทัดฐานการ
ติดตามและ
ประเมินผลของส่วน
ราชการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
ส่วนราชการใน
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขท่ี
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ปี 2563 : หมวด 
3, หมวด 6 

หมวด  
1- 6 

หมวด  
1- 6 

หมวด  
1- 6 

หมวด  
1- 6 

หมวด  
1- 6 

หมวด  
1- 6 

1.จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร 
จ านวน 13 ข้อค าถาม และทบทวน
ทุกป ี
2.ด าเนินการภาคบังคับในปี 2561-
2563 ปีละ 2 หมวด และปี 2564 -
2565  ปีละ 6 หมวด   
3.ด าเนินการตามแผนพัฒนา
องค์การของส่วนราชการ 
4.จัดส่งเอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
5.ตรวจประเมินผลการด าเนินงาน
ส่วนราชการในพ้ืนท่ี  

ค าอธิบาย :   
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด : 
น.ส.ศุภศริิ อยู่ชู ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance  Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 

 
ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2670 

การพัฒนา
ระบบธรรมา   
ภิบาลและ
องค์กร
คุณภาพ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
หน่วยงาน
บริการดา้น
สุขภาพ 

ร้อยละของ
โรงพยาบาล

สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมี

คุณภาพ
มาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA 

ขั้น 3 
 
 

ผ่านการประเมิน
ขั้นที่ 3 

 

คงสภาพ คงสภาพ คงสภาพ คงสภาพ คงสภาพ คงสภาพ 1.ส่งทีม FA เข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 
2.ส่งคณะกรรมการ
จากทีมคร่อมสายงาน
เข้ารับการอบรมใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
PCT ,  
RM , ENV ฯลฯ 
3.Internal Survey  
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และส่ง
เจ้าหน้าท่ีร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
เวทีต่าง ๆ 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบาย : 
HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมวีัฒนธรรมคณุภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเช่ือมโยง 
เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถว้น 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางอรสา  แสงแก้ว  โรงพยาบาลสรรพยา  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance  Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 

 
ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2670 
การพัฒนา
ระบบธรร
มาภิบาล
และองค์กร
คุณภาพ 

เพื่อพัฒนา
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพต าบล
ให้มีคุณภาพ 

ร้อยละของ 
รพ.สต. ที่
ผ่านเกณฑ์
การพัฒนา
คุณภาพ รพ.
สต. ตดิดาว 

- รพ.สต.ในพ้ืนท่ีอ าเภอสรรพยา 
12 แห่ง 
- อ าเภอสรรพยาผ่านการประเมิน 
รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาวสะสม 
คิดเป็น 
ปี 2560=8.33% 
ปี 2561=41.67% 
ปี 2562=100% 
รพ.สต.สรรพยา เป็นรพ.สต.ติด
ดาวต้นแบบระดับจังหวดั และ
ระดับเขตสุขภาพที่ 3 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

Re-ac 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

Re-ac 

1.พัฒนาทีมพี่เลี้ยงทุกระดับ  ครู ข 
ครู ค ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์และเปา้หมายการพัฒนา 
2.พัฒนาองค์ความรู้ในหน่วย
บริการปฐมภูมดิ้านมาตรฐาน
วิชาชีพ เช่น งานเภสัช, LAB, IC, 
IT 
3.พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริม
การท างานประจ าใหเ้ป็นผลงาน
วิชาการ CQI วิจัย  นวัตกรรม 
และR2R  เพื่อเป็นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในงานท่ีท า 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ปี 2562 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการภาพรวม คิดเป็นร้อย
ละ 91.54 

≥ ร้อยละ 
90 

≥ ร้อยละ 
90 

≥ ร้อยละ 
90 

≥ ร้อยละ 
90 

≥ ร้อยละ 
90 

≥ ร้อยละ 
90 

1.พัฒนาบริการที่ดี Service 
Excellence  โดยจัดอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมบริการเป็นเลิศ (หลักสูตร 
ESB : ExcellentService Behavior)  
2.ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance  Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

   ค าอธิบาย : 
1. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของรพ.สต.ใหไ้ด้ตามเกณฑ์คณุภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลตดิดาวท่ีก าหนด คือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย  
1) บริหารดี  2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรที่ดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพด ี
มีเกณฑป์ระเมินดังน้ี 
หมวด 1 การน าองค์กรและการจดัการที่ด ี
หมวด 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเป้าหมายชุมชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
หมวด 5 ผลลัพธ์ 
โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี ้
ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพือ่การพัฒนา) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพือ่การพัฒนา) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป และทุกหมวดตอ้งผ่าน ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 ดาว  
2. การรับรองผล จังหวัดและเขตรว่มพัฒนาและรบัรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพ รพ.สต.
ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่ 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

12 แห่ง ร้อยละ - 8.33 
(1 แห่ง) 

41.67 
(5 แห่ง) 

100 
(12 แห่ง) 

100 
(12 แห่ง) 

100 
(12 แห่ง) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  นางสาวศุภศิริ  อยูชู่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance  Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ 

เพื่อให้ทุก
หน่วยงานสามารถ
น าผลการประเมิน
ดัชนีความสุขของ
คนท างาน 
(Happinometer) 
และสุขภาวะ
องค์กร(HPI) มาใช้
ในการพัฒนา
องค์กร เพื่อส่งเสรมิ
ความสุขในการ
ท างานอย่างตรง
ประเด็น ซึ่งจะ
ส่งผลให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมของ
องค์กร “ประชาชน
สุขภาพดี 
เจ้าหน้าท่ีมี
ความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน” 
 
 

-จ านวนองค์กร
แห่งความสุข ที่มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 
-ดัชนีสุขภาวะ
องค์กร 
-ดัชนีความสุข
ของคนท างาน 

รพช.ร้อยละ63.6 
เครือข่ายบริการ
สุขภาพ/สสอ 
ร้อยละ 66.02 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

1.วิเคราะห์ข้อมลูน าไปสู่การ
วางแผนและเพื่อการน าไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
2.เสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร   
3.พัฒนาบุคคลากรปรับ 
Mindset  
4.ประเมินความพึงพอใจ 

ค าอธิบาย :  
ประเภทบุคคลากร ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (หน่วยงานส่วนกลาง เขต
สุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. (รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.) 
มีการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตามกระบวนการขับเคลื่อน 5 ขั้นได้แก ่
ขั้นที่ 1 การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) 
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) 
และสุขภาวะองค์กร (HPI) 
ขั้นที่ 3 การจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ขั้นที่ 4 การด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ขั้นที่ 5 มีความก้าวหน้าของการขบัเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขท่ีเปน็รูปธรรม    
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance  Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
การพัฒนา
ระบบข้อมลู
สารสนเทศ
ด้านสุขภาพ 

1.เพื่อพัฒนา
คุณภาพของ
ข้อมูลพื้นฐาน
บริการสุขภาพใน
หน่วยบริการ 
2.เพื่อจัดเตรียม
โครงสร้างข้อมูล
พื้นฐานบริการ
สุขภาพท่ีส าคญั
และจ าเป็น
ส าหรับการ
แลกเปลีย่นและ
เชื่อมโยงข้อมูล
สุขภาพภายใต้
การปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง
มาตรฐานข้อมลู
สุขภาพรูปแบบ
อื่นๆ 

-ร้อยละของ
หน่วยบริการ
ที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ
ข้อมูล 
-ร้อยละ
คุณภาพ
ข้อมูล 43 
แฟ้ม ของ
หน่วยบริการ 

-ปี 2562 คุณภาพข้อมูล
ของอ าเภอสรรพยา ร้อย
ละ 96.13 และ
โรงพยาบาลสรรพยา 
ร้อยละ 95.54 
-ไม่มีศูนยร์วมข้อมลูของ
อ าเภอในการก ากับผล
การด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดซึ่งไมส่ามารถน า
ข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดในการ
ท างานได ้
-การจัดท ารายงานที่ผ่าน
มาใช้การรายงานผ่าน 
Google sheet รวบรวม
ในระบบ Online ส่ง 
สสจ. 
 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 - จัดตั้งค าสั่งคณะท างาน
ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านสุขภาพ
อ าเภอสรรพยา 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของอ าเภอ
สรรพยา ให้ตอบสนอง
การใช้งานข้อมูลให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 
- พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม้ีความรู้ความ
เข้าใจระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านสุขภาพ 
- การจัดท าระบบการ
รายงานออนไลน ์
- ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance  Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2670 
   ค าอธิบาย : 

คุณภาพข้อมูล  หมายถึง คุณภาพของข้อมูลบริการสุขภาพ ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับและสถานบริการปฐมภูมิ สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ (Health Information Exchange HIE) การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตรวจสอบจาก
ข้อมูลที่หน่วยบริการส่งผ่าน Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2563 ตามเกณฑ์
คุณภาพ 4 มิติ ประกอบด้วย 

1. ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy)  
2. ความสอดคล้อง (Consistency) 
3. ความครบถ้วน สมบูรณ์ (Completeness) 
4. ความทันต่อการใช้งานหรือทันเวลา (Timeliness) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
คุณภาพข้อมลู ร้อยละ - - 96.13 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางสาวศุภศริิ  อยู่ชู  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance  Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ 

การน าเทคโนโลยมีาใช้
ใน Primary Care 

- ปี 2564 จัดหา
อุปกรณ ์
 

- - - - - - -การเช่ือมโยงข้อมูล (ไร้
รอยต่อ) ระหว่าง โรงพยาบาล 
กับ รพ.สต. ด้วยระบบ VPN 
(Virtual Private Network)  
ปี 2565 เริ่มด าเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์ที่หน่วยบริการ 
- TeleMed 
 

ค าอธิบาย : 
ประเด็นนโยบายปลดักระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางสาวศุภศริิ  อยู่ชู  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา  
นายวิรุฬห ์พราหมณ ี โรงพยาบาลสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance  Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การบริหาร
จัดการดา้น
การเงินการ
คลังด้าน
สุขภาพ 

1. เพื่อเป็น
เกณฑ์
มาตรฐาน
ส าหรับการ
ประเมินสภาพ
คล่องและเฝ้า
ระวังภาวะ
วิกฤติทาง
การเงิน 
2. เป็นข้อมูล
ส าหรับน าไปสู่
การการจดัสรร
ทรัพยากร
สุขภาพให้เกิด
ความเป็นธรรม 

ร้อยละของ
หน่วย
บริการที่
ประสบ
ภาวะวิกฤต
ทางการเงิน 

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน : 

ระดับ 0 ระดับ 0  ระดับ 0 ระดับ 0 ระดับ 0 ระดับ 0 1.จัดหารายไดเ้พิ่ม   
1.1 หารายไดจ้ากการตรวจสุขภาพ 
(เป้าหมายกลุ่มข้าราชการ เดือนละ 
และอปท.เดือนละ 50 ราย  
1.2 หารายไดจ้ากการรับบริจาค 
1.3 หารายไดเ้พิ่มจากบริการนวด
แผนไทย กายภาพบ าบัด 
1.4 พัฒนาคุณภาพการ Key ข้อมูล
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
2.ควบคุมค่าใช้จ่ายทุกหมวดไม่ให้
เกินค่ากลางระดับประเทศ 
3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้าน
การเงินการคลัง 
4.ควบคุมก ากับและติดตามเครื่องมือ
ประเมินประสิทธิภาพทางการเงินทุก
เดือน 
 

ค าอธิบาย : 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้น าเงื่อนไขดังตาราง 4 มาใช้ในการจัดกลุ่มโรงพยาบาลที่ประสบวิกฤต
ทางการเงินเป็น 7 ระดับ ดังนี ้
 ระดับ 0-1  ปกติ 
 ระดับ 2  คาดว่าจะดีขึ้นภายหลัง 3 เดือน 
 ระดับ 3  คาดว่าจะดีขึ้นภายใน 3 เดือน 
 ระดับ 4  คาดว่าจะประสบปัญหาภายหลัง 6 เดือน 
 ระดับ 5  คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 6 เดือน 
 ระดับ 6  คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 3 เดือน 
 ระดับ 7  มีภาวะวิกฤตทางการเงินข้ันรุนแรง 
การขับเคลื่อนการเงินการเงินคลังปี 2564 
1.มาตรการในการขับเคลื่อนด้านการเงินการคลัง 
มาตรการที่ 1 : การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation) 
มาตรการที่ 2 : พัฒนาระบบบัญชี (Accounting Management) 
มาตรการที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ และด้านหลักประกันสุขภาพ 
มาตรการที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินการคลัง (Efficient Management) 
มาตรการที่ 5 : ติดตาม ก ากับ เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน วางระบบเฝ้าระวัง 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางอรสา  แสงแก้ว  โรงพยาบาลสรรพยา  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance  Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
งานวิจัยและ
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพ 

เพื่อพัฒนาการแพทย์
และสาธารณสุขให้มี
ประสทิธิภาพยิ่งขึ้น
ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยสีุขภาพ 

จ านวน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สุขภาพท่ีคิดค้น
ใหม่หรือที่
พัฒนาต่อยอด 

ปี 2560=36 เรื่อง 
ปี 2561=4 เรื่อง 
ปี 2562=19 เรื่อง 
ปี 2563 = - 
ปี 2564 = - 

จ านวน
นวัตกรรม 

หรือ
เทคโนโลยี
สุขภาพท่ี
คิดค้นใหม่ 

หรือท่ี
พัฒนาต่อ

ยอดที่
เพิ่มขึ้น
จาก

ฐานข้อมูล 

- - - - จ านวน
นวัตกรรม 

หรือ
เทคโนโลยี
สุขภาพท่ี
คิดค้นใหม่ 

หรือท่ี
พัฒนาต่อ

ยอดที่
เพิ่มขึ้น
จาก

ฐานข้อมูล 

1.รวบรวมฐานข้อมลูด้านวิชาการ 
2.สนับสนุนการสร้างการเรียนรู้
ด้านวิชาการ นวัตกรรม /CQI 
/R2R/ วิจัย และการเผยแพร่
ผลงาน 
3.แลกเปลีย่นเรยีนรู้ น าเสนอ
ผลงาน การพัฒนานวัตกรรม 
/วิชาการ และรวบรวมผลงาน 

ค าอธิบาย : 
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางบุษยา  ด าค า  โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวศุภศริิ  อยู่ช ู ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance  Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
งานวิจัยและ
นวัตกรรม
ด้านสุขภาพ 

เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธภิาพ 
และลดภาระงาน
(IMM) 

มีการพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ปี 2562 
อ าเภอเมือง 
ปี 2563 สรรพ
ยา มโนรมย ์
ปี 2564  

-การใช้
โปรแกรม
การเงิน 
พัสด ุ
-การจัดซื้อ
วัสดุรวม 
-ลดขั้นตอน
การเงินและ
พัสด ุ

-ลดขั้นตอน
การเงินและ
พัสด ุ

-ลดขั้นตอน
การเงินและ
พัสด ุ

-ลดขั้นตอน
การเงินและ
พัสด ุ

-ลดขั้นตอน
การเงินและ
พัสด ุ

-ลดขั้นตอน
การเงินและ
พัสด ุ

Strategy1 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการทุก
ระดับด้านการด าเนินงานลด
ภาระงานสนับสนุนหน่วย
บริการปฐมภูม ิ
2.ส ารวจบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านสนับสนุนหน่วยบริการ
บริการ 
3.ช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงานแก่ รพ.สต.ทุกแห่ง
และผูเ้กี่ยวข้อง 
Strategy2 
1.พัฒนาระบบงานสนับสนุน
หน่วยบริการปฐมภูมิแบบรวม
ศูนย์ระดับอ าเภอ 
2.ประชาสัมพันธ์และ
ด าเนินงานระบบสนับสนุน
หน่วยบริการปฐมภูม ิ
3.ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบและพัฒนา
ระบบทุกด้าน 

ค าอธิบาย : 
ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
ปี 2562 จังหวัดชัยนาทน าร่องที่อ าเภอเมืองชัยนาท 1 แห่ง ปี 2563 จังหวัดชัยนาทเลือกพื้นที่น าร่อง 2 อ าเภอ 
คือ อ าเภอสรรพยา และอ าเภอมโนรมย ์
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นายปรีชา  บุญสรณะ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
นางสาวปัญจพร หริ่งรอด โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวศุภศริิ อยู่ชู  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
นางสาวสุปราณี ตา่ยเกิด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance  Excellence 

แผนงาน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

การพัฒนา
งานวิจัยและ
นวัตกรรม
ด้านสุขภาพ 

ด าเนินการ
กระจายยาด้วย
ระบบ refill 
และ logistic 
โดย 
refilled ยา 
ให้กับ รพ.สต.
ทุกแห่งใน
อ าเภอ  
 
 

1. ทุกกระบวน 
การของงาน
บริหารเวชภัณฑ์ 
(5กระบวนการ) 
ใช้ระบบdigital 
2.รพสต.ไดร้ับ
การจัดส่ง 
logistic ยา 
ครบถ้วน  

ผลการ
ด าเนินงาน ปี 
2564
กระบวนการ
การบริหาร
เวชภัณฑ์ใช้
ระบบ digital 
ร้อยละ 80 

กระบวนการ
การบริหาร
เวชภัณฑ์ใช้
ระบบ 
digital ร้อย
ละ 85 

กระบวนการ
การบริหาร
เวชภัณฑ์ใช้
ระบบ 
digital ร้อย
ละ 90 

กระบวนการ
การบริหาร
เวชภัณฑ์ใช้
ระบบ 
digital ร้อย
ละ 95 

กระบวนการ
การบริหาร
เวชภัณฑ์ใช้
ระบบ 
digital ร้อย
ละ 100 

กระบวนการ
การบริหาร
เวชภัณฑ์ใช้
ระบบ 
digital ร้อย
ละ 100 

กระบวนการ
การบริหาร
เวชภัณฑ์ใช้
ระบบ 
digital ร้อย
ละ 100 

1.วิเคราะหผ์ลลัพธ์มลูค่า
ส ารองยา ภาระงานของ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
และความพึงพอใจ 
2.ประเมินประสิทธิผล
การขนส่งยา logistec 

ผลการ
ด าเนินงาน ปี 
2564 การขนส่ง
ยาด้วยระบบ 
logistic ส าเร็จ 
ร้อยละ 86 

 การขนส่งยา
ด้วยระบบ 
logistic 
ส าเรจ็ ร้อย
ละ 90 

 การขนส่งยา
ด้วยระบบ 
logistic 
ส าเรจ็ ร้อย
ละ 95 

 การขนส่งยา
ด้วยระบบ 
logistic 
ส าเรจ็ ร้อย
ละ 100 

 การขนส่งยา
ด้วยระบบ 
logistic 
ส าเรจ็ ร้อย
ละ 100 

 การขนส่งยา
ด้วยระบบ 
logistic 
ส าเรจ็ ร้อย
ละ 100 

 การขนส่งยา
ด้วยระบบ 
logistic 
ส าเรจ็ ร้อย
ละ 100 

ค าอธิบาย : ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  Hosxp pcu 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางสาวภิญญดา  นฤบุญญฤทธ์ิ  โรงพยาบาลสรรพยา 
นางสาวศุภศริิ  อยู่ช ู  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
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บทที่ 4 การขับเคลื่อนติดตาม 
 

และประเมินผล 

  
 อำเภอสรรพยา มีแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแนวทาง

ขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 

2565 โดยระบบการรายงานข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานของทุกหน่วยบริการผ่าน Health Data 

Center และระบบระเบียนรายงานทุกเดือน/ไตรมาส พร้อมการกำกับติดตามประเมินโดยสำนักงา น

สาธารณสุขอำเภอสรรพยาและโรงพยาบาลสรรพยา ปีละ 2 ครั้ง 

 

แนวทางขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพที่ 3  

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

 

 


