
ยุทธศาสตรท์ี ่2 ด้านบรกิารเป็นเลิศ (Service  Excellence)

ประเด็น แผนงานที ่5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.โครงการพฒันา
ระบบการแพทย์
ปฐมภูมิ คลีนิคหมอ
ครอบครัว (PCC) 
เครือข่าย

1.เพ่ือก าหนดแผน 
เป้าหมาย ทิศทาง ละ
ยทุธศาสตร์ ในการ
ด าเนินงาน พฒันา 
PCC

1.จดัประชุมคณะกรรมการ 
คลีนิคหมอครอบครัว เพ่ือก า
(PCC) หนดแนวทางการพฒันา
ระบบบริการคลีนิคหมอ
ครอบครัว สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน

1.คณะกรรมการ 
คลีนิคหมอครอบครัว 
จ  านวน 50 คน จ านวน
 3 คร้ัง

1.ค่าหารกลางวัน/
อาหารว่างประชุม
คณะกรรมการ
คลีนิคหมอ
ครอบครัว จ านวน
50คน คนละ 120 
บาท เปน็เงิน 
6,000บาท 3 คร้ัง 
รวม 18,000บาท

18,000
นันท
มิตร

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สภาพปัญหา หรอื GAP พ้ืนทีอ่ าเภอเวียงสามกีารจัดทมีหมอครอบครวั 23 รพ.สต.100 % เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการใหบ้รกิารใหม้มีาตรฐานใกล้เคียงกันและใหม้กีารบรหิารจัดการ การใช้ทรพัยากรรว่มกัน ในรปูแบบโซน 5 โซน                     
 และรายสถานบรกิาร คปสอ เวียงสา ได้จัดทมีหมอครอบครวั 1 ทมีใหก้ารดูแลประชาชนประมาณ 12000 คน คนยังไมค่รอบคลุมเน่ืองจากมข้ีอจ ากัดเรื่องบุคลากร และอุปกรณ์การแพทย์ในการใหบ้รกิาร ส่วนกลุ่มเครอืข่ายบรกิารปฐมภูมยิัง
ขาดการประสานงานของคณะกรรมการและภาคีเครอืข่าย

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน 1.เพ่ือพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิPCC เครอืข่าย
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที ่(  Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเหน็หรอืได้อะไรทีดี่ข้ึน/ หรอืGAP  อะไรจะหมดไป / ระดับพ้ืนที ่ 1.คลีนิคหมอครอบครวัมกีารเช่ือมโยงระบบบรกิารปฐมภูมกัิบชุมชนและทอ้งทิน่อ
ย่างมคุีณภาพ  2.ผู้ปฎิบัติงานและทมีสหวิชาชีพมศัีกยภาพและปฎิบัติงานและใหบ้รกิารได้ตามมาตรฐาน

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/พืน้ที่

เปา้หมาย
รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



2.เพือ่ใหเ้จ้าหน้าที่
ทมีสหวิชาชีพผู้
ปฎิบติังาน PCC 
เข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงาน คลินิค
หมอครอบครัวและ
ฟืน้ฟศัูกยภาพทมีสห
วิชาชีพ

2.จดัประชุมเจา้หนา้ท่ีปฎิบติังาน
ใน คลีนิคหมอครอบครัว( PCC) 
 ทีมสหวิชาชีพ และผูเ้ก่ียวขอ้ง
เพ่ือถอดบทเรียนผลการ
ด าเนินงานและเพ่ือประชุมพฒันา
เพ่ือใหก้ารบริการตามมาตรฐาน 
เพ่ือพฒันาศกัยภาพทีมสหวิชาชีพ
 ใหมี้ความรู้ดา้น FCT /ตาม 
service plan / หลกัสูตรพยาบาล
เวชปฎิบติั/การฟ้ืนฟสูภาพแก่ 
สหวิชาชีพท่ีปฎิบติังานประจ า 
รพ.สต.เครือข่ายบริการเวทีถอด
บทเรียนผลงานเด่นพฒันาคลีนิค
หมอครอบครัว

2.ผู้ปฎิบติังาน ทมีสห
วิชาชีพ ทีป่ฎิบติังานใน
คลีนิคหมอครอบครัว 
จ านวน 20 คน 6 คร้ัง

2.ค่าหารกลางวัน/
อาหารว่างประชุมผู้
ปฎิบติังานทมีสห
วิชาชีพคลีนิคหมอ
ครอบครัว จ านวน
20คน คนละ 120 
บาท เปน็เงิน 
2,400บาท 6 คร้ัง 
รวม 14,400บาท

14,400

3.พฒันาการใหบ้ริการดา้นการ
รักษาพยาบาล การส่งเสริมฟ้ืนฟู
สุขภาพ ในคลีนิคหมอครอบครัว
ใหมี้ประสิทธิภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการใหบ้ริการ

3.ประชาชนทัว่ไปใน
เขตบริการคลินิคหมอ
ครอบครัว

1.เคร่ืองตัว
ออกซิเจนปลายนิ้ว 
จ านวน 6 เครืองๆ
ละ 1,300 บาท

7,800

2.กระเปา๋เย่ียมบา้น
 จ านวน 2 ใบๆละ
1000 บาท

2,000

3.พลาสเตอร์กันน้ า 
50 ชิ้น/กล่องๆละ 
150 บาท จ านวน 6
 กล่อง

900

4.speeulum s=30
 ราคา 350 บาท ,
M=10 ราคา 450 
บาท

15,000

3.เพือ่เพิม่การเข้าถึง
บริการผู้ปว่ยนอกที่
จ าเปน็ส าหรับประชน
อย่างมีคุณภาพ



5.โมเดลเต้านม 
จ านวน 2 ชุดๆละ 
3,000 บาท

6,000

6.กระเปา๋ 
Emergency ราคา
อันละ 1,000 บาท 
จ านวน 8 อัน

8,000

7.sterie strip 
จ านวน 2 ม้วนๆละ 
2,800 บาท

5,600

8.แพมเพสิ ไซร์ S ,
M=40,L=20 
ราคาแพค็ละ 350 
บาท

21,000

9..กรรไกรตัดไหม 
ขนาด 14.5 ซม.อัน
ละ 900/set จ านวน
 10 ชั้น

9,000

10.Needle holder
 ขนาด 15 ซม.ราคา
 1,284/set จ านวน
 10 อัน

12,840

11.ถ้วยเล็ก set D/S
 ขนาด 2.5 ซม.อัน
ละ 40 บาท จ านวน
 20 อัน

8,000

12.ถาดสแตนเลสข
นาด 6.5 ราคา 
124/set จ านวน 10
 อัน

1,240

13.tooth forceps 
ขนาด 16 ซม.ราคา 
600/set จ านวน 10
 อัน

6,000



14.non tooth 
forceps ขนาด 16 
ซม.ราคา 600/set
จ านวน 10 อัน

6,000

15.ยาเปลือกมังคุด 
ราคาขวดละ 45 
บาท จ านวน 20 ขวด

900

16.ยาหอมทพิโอสถ
 ราคากล่องละ 190
 บาท จ านวน 30 
กล่อง

5,700

17.ยานวดไพล(ยา
ทา)ขนาด 25 กรัม 
ราคาขวดละ 30 
บาท จ านวน 100 
ขวด

3,000

18.ยาครีมพญายอ 
ขนาด 5 กรัม ราคา
 35 บาท จ านวน 
30 ขวด

1,050

19.ยาเม็ดรางจืด 
กล่อง ละ 100บาท 
จ านวน 10 กล่อง

1,000

20.ยาชงหญ้าดอก
ขาว กล่องละ 90 
บาท จ านวน 10 
กล่อง

900

21.ลูกประคบ
สมุนไพร ลูกละ 40 
บาท จ านวน 300 
ลูก

12,000

รวม 166,330

..........................................      ..........................................      ..........................................



(.......................................................)
ต าแหน่ง ..................................................... ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 
ผู้เสนอแผน

    (...................................................)     (...................................................) ............................................
รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข (นายนิพนธ์  พฒันกิจเรือง)

             ระดับอ าเภอ (คปสอ.) ......................              ระดับอ าเภอ (คปสอ.) ...................... นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้เหน็ชอบแผน ผู้เหน็ชอบแผน ผู้อนุมัติแผน


