
แผนงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 

ปีงบประมาณ 2563 

           แผนงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงป่าเป้าป ี2563  ได้จัดท าขึ้นภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด   โดยให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ โดยงาน
หรือโครงการจะ ประกอบด้วยกิจกรรม (Activities) ซึ่งมีเง่ือนไขระยะเวลาที่ชัดเจน  เพ่ือให้บรรลุตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข  และวิสัยทัศน์ เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอเวียงป่าเป้าคือ     

“เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพ   ที่ใช้หลักการหมอครอบครัว 
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะ ภายในปี 2564” 

พันธกิจ 
       1.จัดบริการสุขภาพทุกกลุ่มวัยตามหลักการหมอครอบครัว   
       2.ร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพกับภาคีเครือข่าย   
 
เป้าประสงค์ 
       1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี    
       2.บุคลากรมีศักยภาพให้บริการและเก่ง ดี มีสุขและเป็นต้นแบบที่ดี   
       3.ภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าของในการขับเคลื่อน 
 
เข็มมุ่ง 
      1. 2P Safety 
      2.น าแนวคิดหมอครอบครัวมาใช้กับทุกงานบริการ 
 
กลยุทธ์  :  5 SMART 
            1.SMART  Environment               2.SMART  service                     3.SMART  network                 
             4.SMART  people                      5.SMART Governance  
 
ค่านิยม (Values) : สามัคคี    มีวินัย   ใส่ใจประชาชน  



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเวยีงป่าเป้า พ.ศ. 2563 

วสัิยทศัน์ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพ   ท่ีใชห้ลกัการหมอครอบครัวเพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาวะ ภายในปี 2564 

พนัธกจิ 1.จดับริการสุขภาพทุกกลุ่มวยัตามหลกัการหมอครอบครัว  
2.ร่วมแกไ้ขปัญหาสุขภาพกบัภาคีเครือข่าย  

เป้าประสงค์ในปี 2563 1.ประชาชนทุกกลุ่มวยัมีสุขภาพดี    
2.บุคลากรมีศกัยภาพใหบ้ริการและเก่ง ดี มีสุขและเป็นตน้แบบท่ีดี   

3.ภาคีเครือข่ายเป็นเจา้ของในการขบัเคล่ือน 

 

  
 

ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ 1 พฒันาคุณภาพ
บริการ (Service Excellence) 

ยุทธศาสตร์ 2 พฒันา
คุณภาพเครือข่ายบริการ 
(Smart Network ) 

ยุทธศาสตร์ 3  พฒันา
คุณภาพบุคคลากร (People 
Excellence) 

ยุทธศาสตร์ 4 พฒันา
ส่ิงแวดลอ้มท่ี
ปลอดภยัและเอ้ือต่อ
การส่งเสริมสุขภาพ 
(Environment 
Excellence) 

ยุทธศาสตร์ 5 พฒันาระบบ
บริหารจดัการ (Governance 
Excellence) 
( องคก์รคุณภาพ / 
นวตักรรมการบริหาร
จดัการ  ของเขตสุขภาพ) 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผูรั้บบริการปลอดภยัและพึงพอใจ
ในระบบบริการ 

1.พฒันาเครือข่ายหมอ
ครอบครัว ใหรู้้ทนั เขา้ถึง 
ส่งต่อ อยา่งทนัการณ์ 
2.พฒันาเครือข่ายการ
แกไ้ขปัญหาสุขภาพ
ร่วมกบัภาคีเครือข่าย 

เสริมสร้างและพฒันา
สมรรถนะบุคลากร ใหเ้ก่ง 
ดี มีความสุข 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเยยีวยาผูป่้วยอยา่ง
ปลอดภยัและมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบบริหารจดัการท่ีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

  
 

 

   



แผนงานส าคญั 1. สุขภาพทุกกลุ่มวยั (SS.6 
/SS.10 /SS.11/SS.20/SN.2/SP.1/SE.1 /SG.2 
/SG.7) 

SS.6 โครงการพฒันาระบบสุขภาพ 
ดา้นอนามยัแม่และเด็กSS.10 
โครงการพฒันาระบบสุขภาพสาขา
กมุารเวชกรรมSS.11  โครงการ
พฒันาระบบสุขภาพสาขาอายรุก
รรมSS.20 โครงการพฒันาความ
รอบรู้ดา้นสุขภาพของประชากรทุก
กลุ่มวยั 

SN.2 โครงการพฒันา
เครือข่ายบริการสุขภาพ 
พชอ. 

SP.1 โครงการพฒันา
สมรรถนะบุคคลากร 
(จนท.รพ/รพสต./อสม) 
โรคตามกลุ่มวยั 

SE.1 โครงการบริหาร
จดัการเคร่ืองมือและ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเอ้ือ
ต่อการเยยีวยาผูป่้วย
ทุกกลุ่มวยั 

SG.4 โครงการพฒันา
ระบบขอ้มูล/ข่าวสารดา้น
สุขภาพทุกกลุ่มวยัSG.7 
โครงการพฒันางานวจิยั / 
นวตักรรม และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์ 

2. การควบคุมป้องกนัวณัโรค 
(SS.4/SN.3/SP.1/SE.1 /SG.4/SG.7) 

SS.4 โครงการพฒันาระบบบริการ
สุขภาพ โรคติดต่อ โรคอุบติัใหม่
และอุบติัซ ้ า  
(TB,; เนน้คดักรอง TB กลุ่ม active 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในไตรมาส 1 กลุ่ม 
passive แลว้เสร็จภายในไตรมาส 
2) 
(Dengue, SRRT : kick off 5.5.63) 

SN.3 โครงการพฒันา
ระบบ EOC,SRRT 
ร่วมกบัเครือข่าย 

SP.1 โครงการพฒันา
สมรรถนะบุคคลากร 
(จนท.รพ,รพสต.,อสม) 
โรคติดต่อ 

SE.1 โครงการบริหาร
จดัการเคร่ืองมือและ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ
ป้องกนัการระบาด
ของโรคติดต่อ 

SG.4 โครงการพฒันา
ระบบขอ้มูลข่าวสารและ
การเฝ้าระวงัโรคทางระบาด
วทิยา 

3. จดัการภัยคุกคามความมัน่คงทางสุขภาพ 
(SS.5/SS.22./SN.3/SP.1 /SE.1/SG.4 /SG.7) 

SS.22 โครงการอาหารและเกษตร
ปลอดภยัโครงการควบคุมและ
แกปั้ญหาหมอกควนโครงการ
จดัการขยะติดเช้ือท่ีปลอดภยัSS.5 
โครงการป้องกนัและควบคุมการ
ด้ือยาตา้นจุลชีพและการใชย้าอยา่ง
สมเหตุผล 

SN.3 โครงการสร้าง
เครือข่ายตา้นภยัสุขภาพ 
(ทุกภาคส่วน: พชอ.) 

SP.1 โครงการพฒันา
ศกัยภาพอสม.และ
เครือข่ายในการตา้นภยั
สุขภาพ 

SE.1 โครงการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้ม
ทางการเกษตรท่ี
ปลอดภยัและชุมชน
ปลอดภยั 

SG.4 โครงการพฒันา
ระบบขอ้มูล/ข่าวสารดา้น
ภยัคุกคามสุขภาพ 



4. พฒันาระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
(SS.1/SS.12/SN.1/SN.2/SN.3 /SP.1 /SE.1 
/SG.2 /SG.7) 

SS.1 โครงการพฒันาระบบ
การแพทยป์ฐมภูมิ (PCC+PCU) 
SS.12  โครงการพฒันาระบบ
สุขภาพสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

SN.1 โครงการพฒันา
คุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ 
SN.2 โครงการพฒันา
เครือข่ายบริการสุขภาพ
หมอครอบครัว 

SP.1 โครงการพฒันา
สมรรถนะบุคคลากร 
(จนท.รพ,รพสต.,อสม) 
โรคตามกลุ่มวยั 

SE.1 โครงการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อการบริการปฐม
ภูมิ 

SG.2 โครงการพฒันา
องคก์รคุณภาพ (เร่งด่วน) 
 - DHSA 
 - รพสต.ติดดาว 
 - มาตรฐานแม่และเด็ก 
(ประเมิน 63) 
SG.7 โครงการพฒันา
งานวจิยั / นวตักรรม/R2R/ 
ภาพถ่าย ระดบัปฐมภูมิ 

5. ลดแออดั ลดรอคอยในโรงพยาบาล (SS.3 
/SN.2 /SP.1/SP.1 /SE.1 /SG.5 ) 

SS.3 โครงการลดความแออดัผูป่้วย
นอก(Smart OPD/Smart 
NCD)SS.16 โครงการพฒันาระบบ
บริการทางการแพทยฉุ์กเฉินครบ
วงจร (Smart ER) 

SN.2 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพเครือข่าย
บริการสุขภาพดา้นการ
บริการทางการแพทย ์

SP.1 โครงการพฒันา
สมรรถนะบุคคลากรใน 
รพสต.ดา้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการ 
(Lean) 

SE.1 โครงการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อลดความแออดั 

SG.5 โครงการ Smart 
Hospital /Smart 
PCC/Smart offic 

6. Fast Track (SS.16/SN.2 /SP.1/SE.1/SG.4 
/SG.7 ) 

SS.16 โครงการพฒันาระบบ
การแพทยฉุ์กเฉินและการส่งต่อ 
(MI/Stroke/อุบติัเหตุจราจร/จมน ้ า) 

SN.2 โครงการพฒันา
เครือข่ายบริการการแพทย์
ฉุกเฉินและระบบการส่ง
ต่อ 
CO:โครงการ
ประชาสมัพนัธ์ระบบ
การแพทยฉุ์กเฉิน 

SP.1 โครงการพฒันา
ศกัยภาพบุคคลากรดา้น
การแพทยฉุ์กเฉินและภาคี
เครือข่าย 

SE.1 โครงการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้ม
และเคร่ืองมือท่ีเอ้ือต่อ
การส่งต่อและ
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้ 
 CO : หน่วยงาน
ภายนอก : โครงการ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อลดอุบติัเหต ุ

SG.4 โครงการพฒันา
ระบบขอ้มูลข่าวสารระบบ
การแพทยฉุ์กเฉินและการ
ส่งต่อ  
SG.7 โครงการพฒันา
งานวจิยั / นวตักรรมระบบ
การแพทยฉุ์กเฉินและการ
ส่งต่อ  



7. การเข้าถึงกญัชาทางการแพทย์ 
(SS.15/SN.2/SN.2/SE.1/SG.4 ) 

SS.15 โครงการจดัตั้งคลินิกให้
ค  าปรึกษากญัชาทางการแพทย ์

SN.2 โครงการใหค้วามรู้
ดา้นกญัชาแก่เครือข่าย
บริการสุขภาพ อสม.และ
ประชาชน 

SN.2 โครงการใหค้วามรู้
ดา้นกญัชาแก่บุคคลกรทาง
การแพทย ์

SE.1 โครงการจดัหา
ผลิตภณัฑก์ญัชาทาง
การแพทยท่ี์เหมาะสม
และปลอดภยั 

SG.4 โครงการพฒันา
ระบบขอ้มูลข่าวสาร 
เทคโนโลยสุีขภาพ 

8. นวตักรรมทางการแพทย์เพือ่เศรษฐกจิ 
(SS.8/SS.25 /SN.2/SP.1/SE.1 /SG.7 /SG.4) 

SS.8 โครงการพฒันาระบบบริการ 
การแพทยแ์ผนไทย แพทย์
ผสมผสาน และ
กายภาพบ าบดัSS.25 โครงการ
บริการสุขภาพเชิงรุกการแพทย์
แผนไทย แพทยผ์สมผสาน และ
กายภาพบ าบดั 

SN.2 โครงการพฒันา
เครือข่ายบริการสุขภาพ
ดา้นการแพทยแ์ผนไทย 
แพทยผ์สมผสาน และ
กายภาพบ าบดั 

SP.1 โครงการพฒันา
ศกัยภาพบุคคลากรสาสุข
ดา้นความรู้และเทคโนโลยี
ทางการแพทยแ์ผนไทย 
แพทยผ์สมผสาน และ
กายภาพบ าบดั 

SE.1 โครงการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการบริการ
ผูป่้วยดา้นการแพทย์
แผนไทย แพทย์
ผสมผสาน และ
กายภาพบ าบดั 

SG.7 โครงการพฒันา
งานวจิยั / นวตักรรมดา้น
การแพทยแ์ผนไทย แพทย์
ผสมผสาน และ
กายภาพบ าบดัSG.4 
โครงการพฒันาระบบ
ขอ้มูลข่าวสารดา้น
การแพทยแ์ผนไทย แพทย์
ผสมผสาน และ
กายภาพบ าบดั 

9.การเข้าถึงการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพตดิและ
จติเวช (SS.13/SS.9/SN.2/SN2.1/SP.1 
/SE.1/SG.4 /SG.3) 

SS.13 โครงการพฒันาระบบ
บ าบดัรักษาผูป่้วยยาเสพติด 
SS.9 โครงการพฒันาระบบบริการ
สุขภาพดา้นสุขภาพจิตและจิตเวช 

SN.2 โครงการพฒันา
เครือข่ายบริการสุขภาพ
ดา้นการบ าบดัรักษาผูป่้วย
ยาเสพติดและจิตเวช 
SN2.1 การสร้างชุมชน
ตน้แบบต่อตา้นยาเสพติด 
(CBTX) 

SP.1 โครงการพฒันา
ศกัยภาพดา้นการ
บ าบดัรักษาผูป่้วยยาเสพติด
และจิตเวช 

SE.1 โครงการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้ม
และเคร่ืองมือเพื่อดา้น
การบ าบดัรักษาผูป่้วย
ยาเสพติดและจิตเวช 

SG.4 โครงการพฒันา
ระบบขอ้มูลข่าวสารดา้นยา
เสพติดและจิตเวช 



10.องค์กรคุณภาพ (SS.24/SN.4/SP.1 
/SP.4/SP.2/SE.1/SG.1/SG.6/SG.5/SG.2/SG.3) 

SS.24 โครงการบริการสุขภาพ
ท่ีปลอดภยั ทั้งผูรั้บบริการ ผู ้
ใหบ้ริการ(2P safety) และ
ผูรั้บบริการพึงพอใจSS.24.1
โครงการพฒันามาตรฐาน
บริการทางการแพทยS์S.24.2 
โครงการพฒันามาตรฐานการ
บริหารจดัการองคก์ร 

SN.4 โครงการพฒันา
เครือข่ายพฒันาและ
ประเมินระบบคุณภาพ
และความปลอดภยัในการ
บริการผูป่้วยSN.4.1 
โครงการพฒันาเครือข่าย
พฒันาการบริหารจดัการ
องคก์ร 

SP.1 โครงการพฒันา
ศกัยภาพบุคคลากรดา้น
ระบบคุณภาพและความ
ปลอดภยัในสถาน
บริการSP.4 โครงการ
พฒันาสู่องคก์รแห่ง
ความสุขSP.2 โครงการ
บริหารการจดัการก าลงัคน
ดา้นสุขภาพ 

SE.1 โครงการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี
ปลอดภยัและเอ้ือต่อ
การเยยีวยาผูป่้วย 

SG.1โครงการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใส 
(ITA)SG.6 โครงการ
บริหารจดัการดา้นการเงิน
การคลงัSG.5 โครงการ 
Smart Hospital SG.2 
โครงการพฒันาองคก์ร
คุณภาพ (เร่งด่วน) - HA - 
DHSA - PMQA - รพสต.
ติดดาวSG.3 โครงการ 
Happy MOPH 

11.บริการสุขภาพเชิงรุกและโครงการ
พระราชด าริ 
(SS.25/SS.17/SN.4/SP.3/SP.1/SE.1/SG.4 
) 

SS.25 โครงการบริการสุขภาพ
เชิงรุก 
SS.26 โครงการตรวจคดักรอง
เพื่อการคน้หาโรค 
SS.17 โครงการพระราชด าริ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และ
โครงการพื้นท่ีเฉพาะ 

SN.4 โครงการพฒันา
เครือข่ายบริการและ
การใหบ้ริการเชิงรุก
ร่วมกบัภาคีเครือข่าย 

SP.3 โครงการจิตอาสา 
SP.1 โครงการพฒันา
ศกัยภาพดา้นการ
บริการตามโครงการ 

SE.1 โครงการ
บริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและ
เคร่ืองมือท่ี
ปลอดภยัและเอ้ือ
ต่อการบริการ 

SG.4 โครงการพฒันา
ระบบขอ้มูลข่าวสาร
ดา้นการบริการสุขภาพ
เชิงรุกและโครงการ
พระราชด าริ 



12.ระบบลูกค้าสัมพนัธ์ 
(SS.27/SN.5/SP.5/SE.2/SG.5/SG.4) 

SS.27 พฒันาระบบบริการ
ลูกคา้และระบบการส่ือสารทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ร 

SN.5 พฒันาระบบ
ลูกคา้สัมพนัธ์ร่วมกบั
ภาคีเครือข่าย 

SP.5 โครงการเพิ่ม
ศกัยภาพบุคคลากรดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการประชาสัมพนัธ์ 

SE.2 พฒันา
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือ
ต่อการบริการและ
การเขา้ถึงบริการ
อยา่งเป็นระบบ 

SG.4 โครงการพฒันา
ระบบขอ้มูลข่าวสารดา้น
ลูกคา้สมัพนัธ ์

 
 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาระบบแผนงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเวียงป่าเป้า    ให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  โดยใช้นโยบายเร่งด่วนของ  
                   กระทรวงสาธารณสุข และวิสัยทัศนเ์ครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอเวียงป่าเป้า เป็นกรอบในการด าเนินงาน 
 
เป้าหมาย : สถานบริการสาธารณสุข  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  :  1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563 
 
กลยุทธ์  :  5 SMART ( ตามวิสัยทันศ์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเวียงป่าเป้า ) 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
           1.โครงการที่จัดท าตอบสนองและบรรลุตามเป้าหมายนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข และวิสัยทัศน์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเวียงป่าเป้า   
           2.มีการบูรณาการโครงการ ท าให้ลดการใช้งบประมาณ  และระยะเวลาด าเนินการ ตลอดจนถึงทรัพยากรต่างๆ  
 
การประมาณเมินผล : 1.ประเมินผลงานและตัวชี้วัดจาก โปรแกรม Health  Data center ( HDC )  
                            2.ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากระบบคิว / แบบสอบถาม 
 
ผู้รับผิดชอบ :  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 


