
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 แผนยุทธศาสตร�สุขภาพ  “ การพัฒนาระบบบริการ ” จังหวัดสมุทรปราการ 

ระยะ 5 ป" (พ.ศ.2559 -2563) 
 

ประเด็นจุดยืน (Strategic Positioning) 
 
SP 1 ยกระดับคุณภาพหน�วยบริการทุกระดับและเครือข�ายสุขภาพสู�มาตรฐานอย�างไร"รอยต�อด"วยหัวใจของ 
        ความเป&นมนุษย( 
SP 2 พัฒนาหน�วยบริการให"มีมาตรฐานโดยมุ�งเน"นสร"างความเชี่ยวชาญของบุคลากรในแต�ละสาขา 
SP 3 เพิ่มศักยภาพชุมชน  และภาคีเครือข�ายภาคเอกชนม่ีสวนร�วมในการส�งเสริมให"ประชาชนดูแล 
       ตนเองได" 
SP 4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานข"อมูลด"านสุขภาพ ในสถานบริการทุกระดับให"มีการเชื่อมโยงเป&น 
        ฐานข"อมูลเดียวกัน และมีช�องทางการสื่อสารสู�ชุมชน   
SP 5 กําหนดนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพร�วมกับภาคีเครือข�ายในการดูแลสุขภาพของประชาชนให" 
        ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
SP 6 พัฒนาสถานหน�วยบริการต"นแบบโดยอาศัยความร�วมมือจากภาคีเครือข�ายในการดูแลสุขภาพการ    
       ปรับพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค(สู�สุขภาวะอย�างย่ังยืน   
 

การประเมินศักยภาพและวิเคราะห�สภาพแวดล>อม 
 
 

จุดแขง็ (Strength : S) 
  1.ผู"บริหารให"การสนับสนุน กําหนดนโยบายสาธารณสุขที่ชัดเจน 
  2.ความเข"มแข็งของระบบการเช่ือมต�อเครือข�ายสาธารณสุข 
  3.ความเข"มแข็งทางการเงิน การคลังหลายช�องทาง 
  4.กลไกการขับเคลื่อนและต"นแบบความสําเร็จของแหล�งเรียนรู" 
  5.มีระบบการส�งต�อเชือ่มโยงทั้งจังหวัดฯ 
  6.มีเครือข�ายสุขภาพพ้ืนฐาน ได"แก� บุคลากร อสม.และท"องถ่ิน ครอบคลุมทุก 

  ชุมชนและมีความเข"มแข็งในการบูรณาการร�วมกัน 
  7.การไกการขับเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชน 
  8.มี อสม.สหเวชครอบคลุมทุกตําบล 
  9.เจ"าหน"าที่มคีวามมุ�งมั่นที่จะทํางานให"ประสบผลสําเร็จ และมีศักยภาพองค(
ความรู"หลากหลาย 
 



 
จุดอBอน (Weakness : W) 
  1.การทํางานเชิงรุกไม�เต็มประสิทธิภาพ 
  2.จํานวนบุคลากรไม�สมดุลกับภาระงาน 
  3.หน�วยบริการไม�เพียงพอ 
  4.การการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข�าย 
โอกาส (Opportunity : O) 

1.รัฐบาล จังหวัดให"ความสําคัญ 
2. นโยบายกระทรวงให"ความสําคัญเน"นหมอครอบครัว เอื้อต�อการมีสุขภาพดี 
3.มีช�องทางการกระจายความรู"หลากหลาย 
4.มีหน�วยงานส�วนกลางตั้งอยู�ในพ้ืนที ่
3.ท"องถ่ินให"ความสําคัญ 
4.รัฐบาลส�งเสริมรากฐานระบบประกันสุขภาพ 
5.แผน 12 
6.การเข"าสู�ประชาคมอาเซียนพัฒนาปDญหาสาธารณสขุ 
 

อุปสรรค (Threat : T) 
1.ประชากรแฝง/เคล่ือนย"าย 
2.ปDญหาสิ่งแวดล"อม 
3.วิถีชีวิตชุมชนเมือง 
4.การเมืองแทรกแซง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ทิศทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร�สขุภาพการพัฒนาระบบบริการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
วิสัยทัศน� ( VISION) 

 “ ระบบบริการสุขภาพทกุระดับ 

มีคุณภาพมาตรฐาน ด>วยหัวใจความเปRนมนุษย� เชือ่มโยงทรัพยากร 

ทั้งระบบแบบไร>รอยตBอ ภาคีเข>มแข็ง” 
 

โดยกําหนดคํานิยามของวิสัยทัศน( เพื่อเป&นเข็มมุ�งในการพัฒนาในช�วงปG พ.ศ.2259 – 2563  ดังน้ี 

ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) หมายถึง      การให"บริการสุขภาพใน 5 มิติ  การรักษา การ
ส�งเสริม   การปIองกัน  การฟKLนฟู และการคุ"มครองผู"บริโภคและสิ่งแวดล"อม อย�างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ทุกระดับ   (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) ภายใต" 6 Box Plus โดยจังหวัดสมุทรปราการมี 17 สาขา เน"น 
4 สาขาหลัก คือ หัวใจหลอดเลือด มะเร็ง อุบัติเหตุ และทารกแรกเกิด    

ระบบบริการสุขภาพมีมาตรฐาน  หมายถึง ระบบสุขภาพท่ีสมบูรณ(ท้ังด"านการส�งเสริม การควบคุมปIองกัน
โรค การรักษาฟKLนฟู และการคุ"มครองสุขภาพประชาชน 

ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพตามกระทรวงสาธารณสุข  หมายถึง  สถานบริการสุขภาพในทุกระดับมี
คุณภาพมาตรฐาน ผู"รับบริการเชื่อม่ันและวางใจในระบบบริการสุขภาพท่ีมีระบบบริการท่ีโดดเด�น  บุคลากร
ทางการแพทย(มีความเชี่ยวชาญ ทีมสนับสนุนมีความเป&นมืออาชีพ เทคโนโลยีมีความเหมาะสม  

บริการสุขภาพไร>รอยตBอ (Seamless Heath Core) คือการทําให"ทุกคนไม�ว�าจะเป&นผู"ให"บริการผู"มารับ
บริการระดับใด เข"าถึงข"อมูลสารสนเทศชุดเดียวกันนําไปสู�การรับรู"ตรงกันอันเป&นบรรทัดฐานเพื่อการบรรลุ 
การกระทําร�วมกันเพ่ือในท่ีสุดคนไข"มีสุขภาพดีและทรัพยากรได"อย�างเหมาะสม 

ภาคีเครือขBายเข>มแข็ง  หมายถึง องค(กรในชุมชน องค(กรสุขภาพ หน�วยงานในชุมชน หน�วยงานภาคเอกชน
ต�างๆท่ีอยู�ในชุมชนมีการจัดกระบวนการสนับสนุนให"ชุมชนได"มีการเรียนรู"ศักยภาพของตนเสริมสร"าง
ความรู"สึกเป&นเจ"าของร�วมกําหนดนโยบายในพื้นที่ สนับสนุนการทํางานขององค(กรภาคีเครือข�ายในชุมชนใน
ไปสู�การดูแลสุขภาพ  ได"ทําให"ชุมชนมีความเข"มแข็ง  จนสามารถจัดการตนเองและเป&นชุมชนสุขภาวะ 

ด>วยหัวใจความเปRนมนุษย�  คือ การดูแลสุขภาพแบบองค(รวม(Holistic Health) โดย ดูแลทั้ง กาย จิตใจ 
สังคม และวิญญาณครอบคลุมถึงการวินิจฉัยโรค การรักษา การบําบัดและการส�งเสริมสขุภาพ 

 

 

 



 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนานโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคลื่อนสู�การปฏิบัติทั่วทุกพื้นที่ ส�งเสริมภาคีทุกภาพส�วน

ร�วมสร"างสังคมสุขภาพดี  และการแก"ปDญหาสุขภาพท่ีสําคัญของพ้ืนที่ให"ยั่งยืน 
2. จัดบริการสุขภาพแบบองค(รวมเพ่ือส�งเสริมสุขภาพ  ปIองกันควบคุมโรค รักษาโรค ฟKLนฟูสุขภาพ 

การคุ"มครองผู"บริโภคของจังหวัดให"มีคุณภาพ มาตรฐานรองรับความต"องการของประชาชนในพ้ืนท่ี การ
พัฒนาตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และความจําเป&นในการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ 

3. ส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเครือข�ายสุขภาพของจังหวัดท้ังในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ ให"มีความเข"มแข็ง มีมาตรฐานในการจัดบริการ  การบริหาร ท่ีสามารถสนองตอบต�อปDญหาและ
แนวโน"มความต"องการของพ้ืนท่ีได"อย�างมีคุณภาพ  ท่ัวถึง เป&นธรรม และทันท�วงที 

4. เสริมสร"างการมีส�วนร�วมของชุมชนและภาคีเครือข�าย ในการจัดการสุขภาพของตนเองอย�าง
เข"มแข็งให"ประชาชนมีขีดสามารถในการพ่ึงตนเองทางสุขภาพได"  

5. ส�งเสริมการสร"างองค(ความรู" นวัตกรรมทางสุขภาพ และระบบข"อมูลสารสนเทศสุขภาพให"มี
ความเป&นปDจจุบัน มีคุณภาพท่ีสามารถรองรับการพัฒนาการบริการ และการบริหารท้ังในระดับพ้ืนที่ 
จังหวัดและเขตสุขภาพ 

 6. พัฒนาระบบการบริหารและระบบจัดการให"มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล พร"อมสู�ประชาคม
อาเซียน  
 
เป^าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร� (Ultimate Goals) 
ระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐานแบบไร"รอยต�อโดยการมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายสุขภาพในการ
จัดระบบบริการสุขภาพในชุมชน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร� (Strategic Issues) 

1. การยกระดับขีดความสามารถสถานบริการสุขภาพตาม  Service Planแบบไร"รอยต�อ 
๒. การเสริมสร"างความเข"มแข็งของภาคีเครือข�ายสุขภาพทั้งจังหวัดให"มีคุณภาพมาตรฐาน 

 

เป^าประสงค�ของแผนยุทธศาสตร�(Strategic Issues Goals ) 
๑. ระบบบริการสุขภาพของจังหวัดสมุทรปราการมีคุณภาพ มาตรฐาน ที่ย่ังยืน มีผลสัมฤทธ์ิทาง

การแพทย(ในระดับสถานบริการทุกระดับตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข การบริการที่ยอด
เย่ียมไร"รอยต�อ  โดยมีภาคีเครือข�ายเข"มแข็งในการจัดระบบสุขภาพชุมชน ประชาชนเข"าถึงด"วย
ความเชื่อม่ันและวางใจได" 

๒. หน�วยงานในระบบสาธารณสุขทุกระดับเป&นองค(กรคุณธรรม ธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูง  
ทันสมัย เป&นองค(กรดิจิตอล พร"อมสู�สากลเปgดสู�อาเซียน 

 
 
 
 



 
ตัวชี้วัดและคBาเป^าหมายของแผนยุทธศาสตร� (Key performance indicator and target) 
 

ตัวช้ีวัด / หนBวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลงานที่
ผBานมา 

คBาเป^าหมาย หนBวยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 2563 

เป^าประสงค�สูงสุด   
ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ
มาตรฐาน การบริการไร"รอยต�อ 
โดยมีภาคีเครือข�ายเข"มแข็งใน
การจัดระบบสุขภาพชุมชน 

       

เป^าประสงค�ที่ 2 ประชาชนได"รับการคุ"มครองทางสุขภาพอย�างทั่วถึง เป&นธรรม ชุมชนมีความเข"มแข็งพ่ึงตนเองทางสุขภาพได" 
และมีโดดเด�นเป&นเลิศระดับประเทศด"านการส�งเสริมสุขภาพในชุมชนเมือง การดูแลสุขภาพผู"สูงอายุ   และการจัดการ        โรค
เร้ือรัง        
KPI 03 :   ระดับความสําเร็จ
ของการดํา เนินงานคุ"มครอง
ผู"บ ริโภคด"านผลิตภัณฑ(  และ
บริการสุขภาพ     (ร"านขายยา 
การโฆษณาโอ"อวดสรรพคุณเกิน
จริง) 

5 5 5 5 5 5 ผู"บังคับการ
ตํารวจภูธร จังหวัด

ฯ 
อัยการจังหวัดฯ 

สํานักงาน 
หน�วยงานด"าน
การศึกษาฯ 
สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 
หน�วยงานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข"อง 
KPI 04 :จํานวนชุมชนต"นแบบท่ี
มีความโดดเด�นเป&นเลิศในการ
พึ่งตนเองทางสุขภาพได"   
- การส�งเสริมสุขภาพใน

ชุมชนเมือง (เทศบาล
นคร ,เทศบาลเมือง) 

- ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ
ผู"สูงอายุในชุมชนเมือง      

- การจัดการโรคเร้ือรังใน
กลุ�มปoวยในชุมชนเมือง      

 

 
 
- 
 
- 
- 
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40 
40 
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50 
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องค(กรปกครองส�วน
ท"องถ่ิน 

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย(

จังหวัดฯ 
สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด
ฯ 

หน�วยงานด"าน
การศึกษา 

หน�วยงานอ่ืนๆ         
ท่ีเก่ียวข"อง 

 



ตัวช้ีวัด / หนBวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลงานที่
ผBานมา 

คBาเป^าหมาย หนBวยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 2563 

เป^าประสงค�ที่ 4  ระบบสุขภาพแบบบูรณาการร�วมของภาคีเครือข�ายเข"มแข็ง สามารถสร"างคุณค�าต�อการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด  และความเป&นอยู�ท่ีดีแก�ประชาชน 
KPI 09 : จํานวนตําบลต"นแบบ
การจัดการสุขภาพร�วมของภาคี
เครือข�ายแบบบูรณาการเข"มแข็ง 
 (Area based collaborative : 
ABC) 
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องค(กรปกครองส�วน
ท"องถ่ิน 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด 
สื่อมวลชน 

หน�วยงานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข"อง 

เป^าประสงค�ที่ 5  สถานบริการสุขภาพทุกระดับของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน ท่ียั่งยืน มีผลสัมฤทธ์ิทางการแพทย(ในระดับ
สถานบริการมาตรฐานการสาธารณสุข เป&นสถานบริการปลอดภัย การบริการท่ียอดเย่ียม ไร"รอยต�อประชาชนเข"าถึงด"วยความ

เชื่อม่ัน และวางใจได" 
KPI 12 : ระดับความเชื่อม่ัน
ของผู"ใช"บริการต�อสถานบริการ
สุขภาพทุกระดับของจังหวัด 
(ตามตัวชี้วัดของกพร. คุณภาพ
ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล  ค ว า ม
เชี่ ย วช าญของบุคลากรทา ง
การแพทย(  ความพร"อมและ
ทันสมัยของเทคโนโลยีอุปกรณ(
ทางการแพทย(  ความสะดวก 
รวดเร็ว และการเข"าถึง และ
พฤติกรรมการให"บริการ)  
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สถานบริการ
สุขภาพในระบบ

สาธารณสุขจังหวัด 
สถานบริการ

สุขภาพเอกชน 
สถานบริการ

สุขภาพของ อปท. 
สํานักงานยุติธรรม 

จังหวัด
สมุทรปราการ 

KPI 13 : ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาระบบบริการทาง
ก า ร แ พ ท ย( แ บ บ ไ ร" ร อ ย ต� อ 
(Seamless one) ตาม
แ ผ น พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร 
(Service plan)  
- โรคหัวใจหลอดเลือด 1 
- มะเร็ง ๔ 
- อุบัติเหตุ ๒ 
- ทารกแรกเกิด ๓ 
   

ระดับ
ความสาํคัญ

ของโรค
ตาม

นโยบาย 

โรคหัวใจ
หลอด
เลือด 

 

โรคหัวใจ
หลอด
เลือด 
อุบัติเหตุ 

โรคหัวใจ
หลอด
เลือด 
อุบัติเหตุ
ทารก

แรกเกิด 

โรคหัวใจ
หลอด
เลือด 
อุบัติเหตุ
ทารก

แรกเกิด
มะเร็ง 

ทั้ง 4 
โรค คง
เดิม 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลเอกชน 
องค(กรปกครองส�วน

ท"องถ่ิน 
มูลนิธิ/อาสาสมัคร
ปIองกันบรรเทา       

สาธารณภัย 
หน�วยงานอ่ืนๆ ที่

เก่ียวข"อง 



ตัวช้ีวัด / หนBวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลงานที่
ผBานมา 

คBาเป^าหมาย หนBวยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 2563 

KPI 14 : จํานวนของสถาน
บริ กา รสุ ขภาพ ท่ีผ� าน เกณฑ(
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข 
- HA(โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลชุมชน) 
- ร"อยละ PCA ข้ัน 3 ข้ึน

ไป (โรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพ) 
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KPI 15 : ระยะเวลาในการรอ
รับบริการเฉลี่ยต�อผู"ใช"บริการใน
หอผู"ปoวยนอก / ผู" ใช"บริการท่ี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- ร"อยละของเร่ืองร"องเรียน

ของสํานักงาน
สาธารณสุขท่ีจัดการได"
ตามระยะเวลา
มาตรฐาน 15 วัน  

- โรงพยาบาล
ทั่วไป……………. 

- โรงพยาบาล
ชุมชน……………. 

- โรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพตําบล…………  
 

ชั่วโมง 
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การแปลงยุทธศาสตร�สูBการปฏิบัต ิ
  

 การแปลงยุทธศาสตร(สู�การปฏิบัติประกอบด"วยการกําหนดกลยุทธ( มาตรการแนวปฏิบัติของกลยุทธ( 
ตัวชี้วัดของกลยุทธ( แผนงานที่สําคัญ และหน�วยงานท่ีเก่ียวข"อง ดังรายละเอียด ต�อไปนี้ 
 
1. กลยุทธ�เพ่ือการขับเคล่ือนยุทธศาสตร�ตามหลัก Balanced Scorecard 
Financial perspective : F  
ลดปjวย ตายจากปkญหาสุขภาพ อยBางสร>างสรรค�แบบบูรณาการ ด>วยมาตรการสBงเสริมสุขภาพ  การ
ป^องกันและการควบคุมโรค การคุ>มครองผู>บริโภคด>านสุขภาพอยBางเข>มข>นในระดับหมูBบ>าน เชิงรุกด>วย
ภารกิจรBวม หมูBบ>านเปRนฐาน ประชาชนเปRนศูนย�กลาง 
 
Customer perspective : C  
1. สร"างความเชื่อม่ันในการบริการ 
2. ลดระยะเวลาการรอคอย 
3. ให"บริการตามาตรฐานและมีคุณภาพ 
 
 Internal process perspective : I 

1) ยกระดับคุณภาพการทางการแพทย(ของหน�วยบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และตติย
ภูมิ ให"มีคุณภาพมาตรฐาน   บริการยอดเย่ียม มีอัตลักษณ(ของการบริการด"วยหัวใจความเป&น
มนุษย( บริการที่ปลอดภัย ไร"รอยต�อ ไม�รอนานที่โดดเด�นในระดับประเทศ   

2) สร"างเครือข�ายการเฝIาระวังปDญหาสุขภาพในระดับชุมชน  การดูแล คุ"มครองสุขภาพ ผลิตภัณฑ(
สุขภาพ การคุ"มครองผู"บริโภคแก�ประชาชน   

3) สร"างความเข"มแข็งในระบบการสอบสวน ควบคุมโรค ที่เป&นสากล  มีมาตรฐานระดับดีมาก
ระดับประเทศที่ครอบคลุมในระดับตําบล และสามารถตอบสนองต�อการควบคุมโรคทันเวลา   

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการระบบการแพทย(ฉุกเฉินของจังหวัด การจัดการปDญหาสุขภาพทั้งใน
ภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน ให"มีความพร"อมระดับมาตรฐานประเทศ รองรับการเปgดประชาคม
อาเซียน   

Learning and innovation perspective : L 
1. สู�องค(กรแห�งการเรียนรู" องค(กรดิจิตอลที่ทันสมัยส�งเสริมสนับสนุนการสร"างสรรค(วิชาการ องค(ความรู" 

นวัตกรรม ระบบข"อมูลสารสนเทศทางสุขภาพให"มีคุณภาพ 
 
ดังรายละเอียดมาตรการและแนวปฏิบัติของแตBละกลยุทธ� ดังน้ี 
 
 
 
 



กลยุทธ�ที่ 1 จัดระเบียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู>ปjวยโรคเร้ือรัง ด>วยการบูรณาชุมชน ครอบครัว 
และภาคีทุกภาคสBวน ให>เกิดคBานิยมทางสุขภาพใหมBที่สามารถพึ่งพาตนเองทางสุขภาพได> จนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 

1. มุ�งแก"ปDญหาการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม�เหมาะสม ของกลุ�มปoวย กลุ�มเสี่ยง ตามแนวทางดังน้ี 
- การสร"างพฤติกรรมสุขภาพใหม�แก�กลุ�มปoวย กลุ�มเส่ียง ในการรุกไปยังชุมชนเน"นให"มีการสร"าง

ครัวเรือนที่ร�วมทําพันธะสัญญาแบบบูรณาการ 
- สร"างทีมที่ปรึกษาแบบสหวิชาชีพ เพ่ือการเป&นพี่เลี้ยงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท้ังกลุ�ม

ปoวย กลุ�มเส่ียง 
- สร"างแพ็คเกจพฤติกรรมสุขภาพสําหรับกลุ�มเสี่ยงรายใหม�นําไปเป&นแนวทางปฏิบั ติในการ

ปรับเปลี่ยน  พฤติกรรม 
2. มุ�งแก"ปDญหาความไม�เข"าใจในการดูแลตนเองของกลุ�มปoวย/กลุ�มเสี่ยง โรคเร้ือรัง 
- สร"างคู�มือสุขภาพครัวเรือนในการบันทึกสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวและนํามาใช"ในการร�วมกัน

ดูแล 
- พฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว ที่เข่ือมโยงกับทีมสุขภาพ 
- สร"างให"เกิดกระบวนการ  health literacy  ในกลุ�มประชาชน (เพื่อสร"างสํานึกในการดูแล

สุขภาพจนสามารถพึ่งตนเองได" ใช"ในกลุ�มผู"ปoวยโรคเร้ือรัง) 
- กําหนดเกณฑ(ประเมินพฤติกรรมและสภาวะสุขภาพในกลุ�มปoวย/กลุ�มเสี่ยงเพ่ือคัดกรองผู"ท่ีไม�

ประสบ ความสําเร็จในการปรับพฤติกรรมและนําเข"าสู�กระบวนการดูแลท่ีเข"มข"น 
3. มุ�งแก"ปDญหาความไม�พอเพียงของทีมบริการสุขภาพผู"จัดการโรคเรื้อรัง 
- ขับเคลื่อนนโยบายในการเพ่ิมแพทย(เวชศาสตร(ครอบครัวให"ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลและมี

พยาบาล  
ผู"จัดการโรคเร้ือรังทุกตําบล 

- กําหนดเป&นนโยบายระดับจังหวัดในการให"ทุกภาคส�วนร�วมรับผิดชอบ จัดการปDญหาโรคเร้ือรัง  
4. พัฒนาต�อยอดความสําเร็จของทีมผู"ดูแลสุขภาพ 
- ต�อยอดพัฒนาคลินิกโรคเร้ือรัง และ CKD Clinic เป&น entry point  โดยนําแนวทางปgงปองจราจร 

7 สี เพื่อการพัฒนาและดูแลผู"ปoวยต�อยอดโดย ทีมสหวิชาชีพร�วมกับองค(กรส�วนท"องถ่ิน 
- พัฒนาด"านบริการทางการแพทย(ในคลินิกโรคเรื้อรังท้ังระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิทุกแห�ง 
- การพัฒนาต�อยอดทีมหมอครอบครัวที่ดูแลผู"ปoวยโรคเร้ือรังที่ดูแลถึงท่ีบ"านโดยพัฒนาร�วมกับทีมท้ัง

ในและนอกระบบสาธารณสุขในรูปแบบของจิตอาสา 
5. พัฒนาต�อยอดความสําเร็จของทรัพยากรบุคคลด"านการส�งเสริมสุขภาพ 
- การพัฒนา อสม. เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมทุกตําบล เพ่ือก"าวสู�การเป&น อสม.เชี่ยวชาญเฉพาะโรค       

(โรคเรื้อรัง) 
- นําบุคคลต"นแบบด"านสุขภาพเข"าสู�กระบวนการ KM ในเวทีระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาต�อยอดให"เกิด

การ   
เรียนรู"ท่ีปฏิบัติได"จริงและมีบุคคลต"นแบบเพ่ิมข้ึน 
 



 
6. พัฒนาต�อยอดการส�งเสริมสุขภาพในชุมชนและสถานประกอบการ 
- ผลักดันให"เป&นนโยบายระดับจังหวัดในการพัฒนาพยาบาลและเจ"าหน"าท่ีความปลอดภัยในการ

ทํางาน (จป.) ให"มี   
- บทบาทในการส�งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ โดยใช"หลัก 3อ.2ส. 
- ภูมิปDญญาท"องถ่ินด"านการส�งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่  ได"รับการพัฒนาเชิงวิชาการและนําออกเผยแพร�

อย�างกว"างขวาง 
7. ริเริ่มมาตรการส�งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการในการร�วมดูแลสุขภาพเพ่ือแก"ปDญหาโรคเร้ือรัง 
- กําหนดมาตรการร�วมกับภาคเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมในการนําเกณฑ(ทางสุขภาพในการให"

โบนัสพนักงานเพื่อพัฒนาสุขภาพตนเองของ  กลุ�มปoวยโรคเรื้อรังของกลุ�มเสี่ยงโรคเรื้อรังในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย( 

- กําหนดมาตรการในระบบราชการในการนําเกณฑ(ทางสุขภาพในการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือ
พัฒนาสุขภาพตนเองของ  กลุ�มปoวยโรคเรื้อรังของกลุ�มเสี่ยงโรคเรื้อรังในการบริหารทรัพยากรมนุษย( 

- ส�งเสริมให"ผู"ปoวยร�วมออกแบบกิจกรรมสุขภาพของตนเอง ชุมชน ในการแก"ปDญหาโรคเรื้อรัง ส�งเสริม
ให"สถานประกอบการท่ีมีคนปoวยโรคเรื้อรังเข"ามามีส�วนร�วมในการปรับเปลี่ยนตนเอง โดยใช"
มาตรการฟKLนฟูและการจูงจัง และมีภาคีเป&นที่ปรึกษาร�วม 

- จัดทําระบบติดตามผู"ปoวย/กลุ�มเสี่ยงโรคเรื้องรังด"วยระบบ Social network เช�นระบบแจ"งเตือน   
การนัด  

- การให"คําปรึกษาผ�าน Social network เช�นการต้ังกลุ�ม Self Help Group ทาง Line 
- การใช"ประโยชน(ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู" มุ�งสร"างจิตอาสาวัยเรียน เพื่อดูแลผู"ปoวยโรคเร้ือรังและ

ผู"สูงอายุ โดยผ�านการอบรมด"านสาธารณสุข และมีพื้นพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติจิตอาสา 
- การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพที่เข"าถึงผู"ปoวยโรคเร้ือรังที่สอดคล"องกับวิถีความเป&นอยู�ของ

ผู"ปoวยโรคเร้ือรังท่ีสอดคล"องกับสภาพการณ(นั้นๆ โดยใช"ผู"ปoวยให"สอดคล"องกับบริบท 
- พัฒนาทักษะการสื่อสารโรคไปยังกลุ�มผู"ปoวย โดยนําผู"ปoวยเร้ือรังท่ีดูแลตนเองดีข้ึนแล"วมาเป&นผู"

สื่อสารสุขภาพ 
 

แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สําคัญ และผู>ที่เก่ียวข>อง 
1) การสร"างพันธะสัญญากับกลุ�มปoวย  กลุ�มเสี่ยง เพ่ือที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหม�                 

(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
2) การสร"างทีมท่ีปรึกษาสุขภาพแบบสหวิชาชีพ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
3) การสร"างแพ็คเกจปรับเปลี่ยนสุขภาพสําหรับกลุ�มเสี่ยงรายใหม� (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
4) การสร"างคู�มือสุขภาพครอบครัวและใช"วางแผนปรับเปลี่ยนสุขภาพร�วมกับทีม                                  

(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
5) การกําหนดเกณฑ(ประเมินกลุ�มเสี่ยงเข"าสู�ระบบการดูแลแบบเข"มข"น (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
6) การกําหนดนโยบายเพ่ิมบุคลากรทางการแพทย(ที่เข่ียวชาญด"านโรคเรื้อรัง (สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด) 
 
 



7) เสนอให"กําหนดเป&นนโยบายระดับจังหวัดในการร�วมแก"ปDญหาโรคเร้ือรังจากทุกภาคส�วน                         
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

8) การพัฒนาปgงปองจราจร 7 สี แบบสหสาขาวิชาชีพ(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
9) การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย(ในคลินิคโรคเรื้อรังทุกระดับ(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
10) การพัฒนาทีมหมอครอบครัว แบบบูรณาการภารกิจสู�พื้นท่ี(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
11) พัฒนา อสม.เชี่ยวชาญสู� อสม.เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเรื้อรัง(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
12) จัด KM.ในกลุ�มบุคคลต"นแบบสุขภาพ(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
13) ผลัดดันให"เกิดนโยบายระดับจังหวัดในการเพิ่มศักยภาพสถานประกอบการในการสร"างเสริมสุขภาพ

(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
14) ส�งเสริมภูมิปDญญาท"องถ่ินด"านส�งเสริมสุขภาพให"แพร�หลาย(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
15) ร�วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการนําเกณฑ(สุขภาพสู�ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล (อุตสาหกรรม

จังหวัด) 
16) การส�งเสริมให"ผู"ปoวยร�วมสร"างสรรค(กิจกรรมสุขภาพ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
17) การพัฒนาระบบ IT และการส่ือสารโรคเรื้อรังสู�ผู"ปoวย (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

 
กลยุทธ�ที่ 2 สBงเสริมให>ชุมชนสร>างระบบการจัดการสุขภาพและวัฒนธรรมทางสุขภาพที่เข>มแข็ง          
เปRนหมูBบ>านสุขภาพดีวิถีไทย ย่ังยืนด>วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด>วยกลไกสมัชชาสุขภาพ
ชุมชน 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 

1. มุ�งแก"ปDญหาสําคัญ/วิกฤติของระบบการจัดการสุขภาพ และวัฒนธรรมทางสุขภาพท่ีเข"มแข็ง  
• การแก"ปDญหาระบบการจัดการสุขภาพชุมชนโดยการสร"างระบบการจัดการสุขภาพชุมชนให"

เข"มแข็ง สามารถแก"ไขปDญหาสุขภาพชุมชนได" ตามแนวทางดังนี้ 
- ใช"กลไกการจัดการสุขภาพโดยสมัชชาสุขภาพ (เวทีในการพูดคุย  ค"นหาทางออกร�วมกัน) 
- การสร"างรูปแบบแนวปฏิบัติวัฒนธรรมสุขภาพที่ครอบคลุมชุมชนเกษตร แออัด เมือง จัดสรร 

อาคารสูง ซ่ึงต"องมีรูปแบบการจัดการสุขภาพที่แตกต�างกัน 
- กําหนดให"มีวิทยุชุมชน ต"องเป&นพันธมิตรกับวิทยุชุมชน เป&นช�องทางการสื่อสารถึงประชาชน 
ใช"แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามบริบทพ้ืนที่ ในการจัดการสุขภาพอย�างย่ังยืน 
ประกอบด"วย 1) มีความพอประมาณตามบริบทของพ้ืนท่ี 2) ความมีเหตุผล การมีข"อมูลรองรับ  
3) การมีภูมิคุ"มกันต�อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและนอกองค(กร เช�น องค(ความรู" การพัฒนา 
ทีมสหวิชาชีพและทีมหมอครอบครัว) 

โดยเงื่อนไข 
- มีความรอบรู" การพัฒนาความรู"ของทีมสหวิชาชีพและทีมหมอครอบครัว 
- คุณธรรมเรื่องขอความโปร�งใสของการบริหารจัดการของ 3 ก 
- ส�งเสริมให"ชุมชนร�วมกําหนดค�านิยมในการจัดการสุขภาพท่ีเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี             

(เช�น การออกกําลังกายของคนในชุมชน การกินผัก การกินข"าวกล"อง) 
- ส�งเสริมให"เกิดความเข"มแข็งของทีมหมอครอบครัวของชุมชน  เช�น พัฒนาองค(ความรู" 

ระดมทรัพยากรในการดําเนินงาน 
 



 
 

2. สนับสนุนให"เกิดระบบการบริหารจัดการสุขภาพที่เข"มแข็ง โดย 
- พัฒนาเคร่ืองมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร(ระบบสุขภาพตําบลและระบบสุขภาพอําเภอ                      

( เช�น SRM ,ธรรมนูญตําบล, UCARE) 
- บูรณาการการมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายสุขภาพในพ้ืนที่ ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชน 

3. ต�อยอดการพัฒนาระบบจัดการสุขภาพชุมชน  ตําบล อําเภอ จังหวัดต"นแบบท่ีประสบความสําเร็จ  
จากพ้ืนที่ต"นแบบเดิม ให"มีความครอบคลุมในทุกประเด็นที่เป&นปDญหาของพ้ืนท่ี และสร"างวัฒนธรรมด"านสุขภาพ
ของชุมชน โดย 

- ให"ภาคีเครือข�ายสุขภาพเข"ามาบริหารจัดการแบบมีส�วนร�วม 
4. ขยายตําบลต"นแบบ รูปแบบระบบจัดการสุขภาพชุมชนท่ีเข"มแข็ง   มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ

ของตนเอง เช�น ตําบลจัดการสุขภาพผู"สูงอายุ ตําบลจัดการสุขภาพชุมชนนมแม� ตําบลจัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง 
โดย 

- เสริมสร"างศักยภาพแกนนําระดับชุมชน ตําบล 1 เช�นการจัดการความรู"KM , CBL 
5. ถอดบทเรียนผ�านสถาบันการศึกษาหน�วยงาน/ภายนอก 
6. ประเมินผลลัพธ(ต�อประชาชนในระบบจัดการสุขภาพชุมชน 
7. ให"ชุมชนออกแบบรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง โดยมีภาครัฐเป&นพ่ี 

เลี้ยง (ทําแผนร�วมกัน วางแผนร�วมกัน ดําเนินร�วมกัน ประเมินผลร�วมกัน มีนวัตกรรมของชุมชน) 
- ให"ภาคีเครือข�ายสุขภาพทุกภาคส�วน  เข"ามาบริหารจัดการแบบมีส�วนร�วม (ท"องที่, ท"องถ่ิน) 

 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สําคัญ และผู>ที่เก่ียวข>อง 

1) จัดเวทีสมัชชาสุขภาพชุมชน(เวทีในการพูดคุย  ค"นหาทางออกร�วมกัน) 
2) การจัดการสุขภาพโดยใช"แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามบริบทพ้ืนที่ในการจัดการสุขภาพ

อย�างย่ังยืน  
3) สร"างค�านิยมในการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี  
4) การส�งเสริมให"เกิดความเข"มแข็งของทีมหมอครอบครัวของชุมชน  เช�น พัฒนาองค(ความรู"  ระดม

ทรัพยากรในการดําเนินงาน 
5) การพัฒนาเคร่ืองมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร(ระบบสุขภาพตําบลและระบบสุขภาพอําเภอ                   

( เช�น SRM ,ธรรมนูญตําบล, UCARE) 
6) การบูรณาการการมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายสุขภาพในพื้นที่ ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ

ชุมชน 
7) สนับสนุนให"ภาคีเครือข�ายสุขภาพเข"ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ 
8) เสริมสร"างต"นแบบพื้นที่การพัฒนาและขยายรูปแบบระบบจัดการสุขภาพชุมชนท่ีเข"มแข็ง มีศักยภาพ 

ในการจัดการสุขภาพของตนเอง เช�น ตําบลจัดการสุขภาพผู"สูงอายุ ตําบลจัดการสุขภาพชุมชนนมแม� 
ตําบลจัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง  

9) เสริมสร"างศักยภาพแกนนําระดับชุมชน ตําบล  
10) ให"ภาคีเครือข�ายสุขภาพทุกภาคส�วน  เข"ามาบริหารจัดการแบบมีส�วนร�วม (ท"องที่ ท"องทุ�ง ท"องถ่ิน) 



กลยุทธ�ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการทางการแพทย�ของหนBวยบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ 
และตติยภูมิ ให>มีคุณภาพมาตรฐาน   บริการยอดเย่ียม มีอัตลักษณ�ของการบริการด>วยหัวใจความเปRน
มนุษย� บริการที่ปลอดภัย ไร>รอยตBอ ไมBรอนานที่โดดเดBนในระดับประเทศ 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
1. การแก>ปkญหา คุณภาพของหนBวยบริการที่ยังไมBผBานเกณฑ�มาตรฐานและให>เกิดความย่ังยืน ทั้งใน
ระดับ     ทุติยภูมิและตติยภูมิ ตามแนวทางดังน้ี 
- ผลักดันโรงพยาบาลที่ยังไม�ผ�าน HA โดยใช"ระบบพ่ีช�วยน"อง เพื่อนช�วยเพื่อนเพ่ือช�วยพัฒนาส�วนขาดใน

การพัฒนาคุณภาพบริการ 
- การพัฒนาสถานบริการที่ผ�านการรับรองคุณภาพให"เป&นสถานบริการคุณภาพที่ย่ังยืนและเข"มแข็งโดย 

สร"างค�านิยมในองค(กรให"เกิดความตระหนักโดยเน"นการมีส�วนร�วมของบุคลากร และมีการสร"างระบบ
การนิเทศกํากับ/แรงจูงใจให"เกิดการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 

- การใช"ประโยชน(จากสถานบริการท่ีผ�านการรับรองให"เกิดคุณค�าโดย ให"ผู"รับบริการได"รับบริการอย�างมี
คุณภาพและปลอดภัย และสร"างความเชื่อม่ันในกลุ�มผู"รับบริการ ท่ีมีศักยภาพและสถานะทางเศรษฐกิจ
ดี  

- มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานคุณภาพบริการของจังหวัดสมุทรปราการ 
- การลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ� โดยกําหนดเกณฑ(มาตรฐาน การสร"างเกณฑ(มาตรฐานของ

การส�งต�อผู"ปoวย  
- การจัดระบบบริการและเพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือรองรับการเป&นเมืองสุขภาพดี 
- การเตรียมพร"อมในการเปgดอาเซียนและการเป&นเมืองศูนย(กลางการพัฒนาเชื่อมโยงนานาชาติ 

2. ความเพียงพอในการรองรับบริการสุขภาพให>เหมาะสมกับประชากรในชุมชนเมือง 
- การขยาย/ยกระดับโรงพยาบาลภาครัฐให"สูงข้ึนตามลําดับ เพ่ือให"เหมาะสมกับประชากรชุมชนเมือง  

การกําหนดบทบาทภาระงานตาม service plan ในแต�ละระดับให"ชัดเจน 
- รัฐร�วมเอกชน (PPP) 

 
3.การตBอยอดพัฒนาคุณภาพของหนBวยบริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิให>ย่ังยืนตามแนวทาง
ดังน้ี 
- พัฒนาคุณภาพการบริการ ให"มีความโดดเด�นเฉพาะทางโดยเน"นความเสี่ยงตามบริบทของพ้ืนท่ี ให"เกิด

มาตรฐานแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู"ปoวย 
- พัฒนาคุณภาพการบริการ ให"เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเป&นพี่เลี้ยงทางคุณภาพการดูแล

เฉพาะด"านในเครือข�าย 
- สร"างระบบการเรียนรู" /การกระตุ"นการทํา CQI การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู"ปoวยอย�างต�อเน่ือง 

สนับสนุนและกํากับติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใต"หลักการ PDCA อย�างจริงจัง  
- พัฒนายกระดับศักยภาพ รพท. ให"เป&น รพ.ศูนย(ครบวงจรและที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด"านอาชีวอนา

มัย และมีเครือข�ายท่ีต�อเนื่องเชื่อมโยงคู�ขนานในระดับ รพช. และเครือข�าย  (ศูนย(อนามัยสิ่งแวดล"อมฯ 
สําโรง/ราชประชาฯ) 

 
 



 
4. ริเริ่มการพัฒนาคุณภาพของหนBวยบริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ให>เข>มแข็งตาม
แนวทาง 
ดังน้ี 
- สร"างระบบการเรียนรู" /การศึกษาข"อมูลการพัฒนาคุณภาพการดูแลอย�างเป&นระบบ R2R และเป&น

เกณฑ(การประกอบการพิจาณาความดีความชอบ สร"างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู" Best Practice ระดับ
หน�วยงานเพ่ือแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพทุกระดับอย�างต�อเน่ือง 

- จัดระบบมาตรฐานการดูแลด"านอาชีวอนามัย ในโรงงานอุตสาหกรรมเขตชุมชนเมืองโดยเน"นการมีส�วน
ร�วมของผู"ประกอบการและพนักงาน 

5.แก>ปkญหาการให>บริการของสถานบริการและเปRนบริการที่ยังไมBสามารถสร>างความไว>วางใจและความ
ม่ันใจให>กับผู>รับบริการได>  โดยแนวทาง   

1) มุ�งแก"ปDญหาของผู"รับบริการ ลดการรอคอย ดังน้ี 
- สร"างระบบ Smart OPD  โดยการนัดหมายผู"บริการมารับบริการตามช�วงเวลา  และแยกประเภท

กลุ�มผู"ปoวย 
- สร"างระบบนัดหมายผ�านระบบอิเลคทรอนิกส( 
- คลินิกรุ�งอรุณ คลินิกสนธยา คลินิกวันหยุด และคลินิกพิเศษ 24 ชั่วโมง   
- จัดระบบ  One stop Service โดยเน"นนําร�องในระดับ รพศ. , รพท. , รพช. และ รพ.สต. 

ดําเนินการ  ตรวจสิทธิ  ซักประวัติ  ตรวจโรค  จ�ายยา  เก็บเงิน  ณ จุดบริการ 
- ปรับเปลี่ยนภารกิจของห"องบัตร โดยกําหนดให"หน�วยบริการผู"ปoวยนอก สามารถจัดทําบัตรและ

ตรวจสอบสิทธิได" 
- ส�งเสริมให"มีบริการในรูปแบบกลุ�มผู"ปoวย  โดยเฉพาะ ด"านส�งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา โดยยึดถือสิทธิ

ของผู"ปoวยเป&นสําคัญ 
2) ยกระดับระบบการบริการสุขภาพ 
- มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ (เก"าอ้ี ท่ีจอดรถ ห"องนํ้า น้ําด่ืม) 
- จัดให"มีกิจกรรมสร"างความสุขขณะรอรับบริการ โดยจัดให"มีกิจกรรมผ�อนคลายตามบริบทของพื้นที่  

เช�น ดนตรี เกมส( ฯลฯ  
- ยกย�องต"นแบบท่ีมีอัตลักษณ(ของการบริการ และเผยแพร�ประชาสัมพันธ(  เพ่ือเป&นแบบอย�างท่ีดี 
- พัฒนาระบบการส�งต�อผู"ปoวย(มาตรฐาน + ข"อมูล) แบบไร"รอยต�อ  
- สร"างระบบบริการเชิงรุกมุ�งไปสู�ชุมชน ตามแนวทางหมอครอบครัว 

 
6.การพัฒนาตBอยอดความสําเร็จการจัดการปkญหาที่มีอยูBในด>านการให>บริการ 

1) จัดระบบบริการที่ตอบสนองต�อความต"องการและปDญหาของผู"รับบริการ  ลดการรอคอย 
- คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 

2) พัฒนาทีมบริการด�านหน"า เป&นอัตลักษณ(  เป&น Information  Smart  Team  เน"นความรู"  ทักษะการ
บริการ การเจรจาต�อรองที่เป&นเลิศ 

3)  พัฒนาระบบบริการส�งต�อแบบไร"รอยต�อเชื่อมโยง ชุมชน ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  โดยการ 
- ปรับปรุงมาตรฐานการรับส�งต�อผู"ปoวยในจังหวัดและเขตสุขภาพ 
- พัฒนาระบบข"อมูลเพ่ือรองรับอย�างมีประสิทธิภาพ 



4) แลกเปลี่ยนเรียนรู" ชื่นชม  เร่ืองเล�าท่ีประทับใน  ถอดบทเรียนการทํางาน  (Story Telling)  เผยแพร�        
สู�สากล 

5) จัดระบบ Medical logistic ต้ังแต�เข"ามารับบริการจนถึงกลับบ"าน 
6) สร"างระบบนัดหมายล�วงหน"าผ�านระบบอิเลคทรอนิกส( โดยเน"นนําร�อง รพศ. , รพท. , รพช. และ รพ.

สต. 
7.การริเริ่มสร>างสรรค�ส่ิงใหมB  เพื่อพัฒนาบริการที่มีความโดดเดBน  ด>าน  Smart Service และ  
Humanize Care ตามแนวทางดังน้ี  

1)  เพ่ิมช�องทางการสื่อสารกับผู"รับบริการ   ระบบ Call Center  ติดตามผลการรักษา นัดหมาย  เลื่อน
นัด  

2)  เจ"าหน"าท่ีสามารถสื่อภาษา ( Bilingual ) ได"อย�างน"อย 2 ภาษา 
3)  สร"างระบบ  Line  Official  Healthy 
4)  บริการ  Free wifi 
5) พัฒนาบริการด"าน  Smart Service  ในด"าน 
- Ageing Care  โดยการจัดให"มีคลินิกบริการเฉพาะผู"สูงอายุ   
- Palliative Care สร"างระบบบริการดูแลผู"ปoวยประคับประครองโดยเน"นความม่ันใจว�าผู"ปoวยจะได"รับ

การดูแลแบบองค(รวม  
- Smart Service base on  Humanize Care ในด"านนักลงทุน นักท�องเที่ยวและผู"ท่ีมีกําลังซ้ือ 

6) เตรียมความพร"อมรองรับแรงงานจากอาเซียน กระบวนการทํางาน สิทธิO 
7) การจัดบริการเฉพาะในด"านอาชีวอนามัยสู�เมืองสุขภาพดี เป&น Smart excellent 

 
8.การแก>ปkญหาการบริการสุขภาพงานที่ยังไมBสามารถปฏิบัติงานแบบบูรณาการได>อยBางตBอเน่ือง และมี
มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

1) จัดระบบแนวทางการวินิจฉัยโรค การรักษาและการฟKLนฟู (CPG) เพื่อเป&นแนวทางเดียวกันและเชื่อมต�อ
ทุกระดับ 

- Service Plan(ระบบบริการทางการแพทย( 11 สาขา) 
- DHS (ระบบสุขภาพอําเภอเข"มแข็ง) 
- FCT (พัฒนาทีมหมอครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ) 

9.การแก>ปkญหาสําคัญ วิกฤตในด>านการพัฒนาคุณภาพ และการจัดบริการที่ยังไมBได>คุณภาพมาตรฐาน 
และสอดคล>องกับการเปRนไปของพ้ืนที่ ตามแนวทางดังน้ี 

1) การแก"ปDญหาการดําเนินงานที่ยังไม�เชื่อมโยงกันระหว�างหน�วยบริการปฐมภูมิและทติยภูมิ        
ในการส�งต�อบริการ  การเชื่อมโยงข"อมูล  การจัดสรรทรัพยากรร�วมกัน  ตามแนวทางดังนี้   
- พัฒนาระบบการส�งต�อระหว�างหน�วยบริการ  แบบ  Two  way  communication   
- สถานบริการทุกระดับต"องดําเนินงานตาม  sercive  plan  อย�างเป&นรูปธรรม 
- สนับสนุนการจัดระบบบริการบูรณาการเชื่อมโยงงานระหว�างหน�วยบริการปฐมภูมิ ทุติย

ภูมิ และตติยภูมิ ภายใต"มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติเดียวกัน   
- ปรับปรุงระบบฐานข"อมูลของหน�วยบริการปฐมภูมิให"มีประสิทธิภาพ ทันสมัยเชื่อมโยงสู�

โรงพยาบาลเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดบริการ 
- มีระบบการติดตาม  และประเมินผลอย�างต�อเนื่อง 



2) การแก"ปDญหาสําคัญด"านการสร"างความเชื่อม่ัน  และศรัทราในการให"บริการ  โดยการสร"าง
ค�านิยมและวัฒนธรรมองค(กรอย�างเป&นรูปธรรม 
- ผู"บริหารกําหนดเป&นนโยบายด"านค�านิยมและวัฒนธรรมองค(กรอย�างเป&นรูปธรรม และ

นําไปสู�การปฏิบัติอย�างจริงจังและต�อเน่ือง  มีผลต�อการพิจารณาความดีความชอบ ดังนี้ 
- กําหนดค�านิยมหน�วยบริการปฐมภูมิ ในการส�งเสริม ปIองกัน ฟKLนฟู อย�างมีมาตรฐาน 
- กําหนดค�านิยมหน�วยบริการทุติยภูมิ ในการรักษา และส�งต�ออย�างมีมาตรฐาน 
- กําหนดค�านิยมหน�วยบริการตติยภูมิ ในการรักษา การรักษาโรคเฉพาะทาง และส�งต�อ 

อย�างมีมาตรฐาน 
3) การแก"ปDญหาบุคลากรที่ยังไม�สามารถปฏิบัติงานได"ตามมาตรฐาน 
- สร"าง CPG การปฏิบัติงานระดับ ปฐมภูมิ  ทุติยภูมิและตติยภูมิ ให"เป&นมาตรฐานเดียวกัน 
- ผู"บริหารมีนโยบายให"บุคลากรทางด"านการแพทย(ปฏิบัติงานตาม CPG อย�างจริงจัง 

ต�อเน่ือง 
10.ตBอยอดคุณภาพการจัดบริการของเครือขBายปฐมภูมิ/รพช./รพท./รพศ. ที่ประสพความสําเร็จให>
เพ่ิมและขยายการพัฒนาอยBางตBอเน่ือง 

1) ต�อยอดระบบคุณภาพให"ผ�านเกณฑ( เช�น DHS   PCA .ในรพ.สต. มาตรฐาน HA ทุก
โรงพยาบาล 

2) การส�งเสริมให"เครือข�ายนําระบบสารสนเทศมาใช"ในการจัดการสุขภาพประชาชนทุกกลุ�มวัย 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการเข"าถึงบริการของประชาชนทุกกลุ�มวัยและสามารถจัดการสุขภาพของ

ตนเองได" 
4) จัดสิ่งอํานวยความสะดวกให"เพียงพอ เช�น ที่จอดรถ ห"องนํ้าผ�านมาตรฐาน HAS 
5) พัฒนาโครงสร"าง ภูมิทัศน( ภูมิสถาปDตย( ให"สวยงาม น�ามาใช"บริการ 

11.ยกระดับบริการสุขภาพ โดย 
1) จัดบริการเฉพาะทางในโรงพยาบาลชุมชนโดยใช"  Out  source เช�น CT  scan  
2) จัดบริการด"านอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลชุมชนโดยโรงพยาบาลสมุทรปราการเป&นพี่เลี้ยง 
3) ขยายระบบ EMS ให"ครอบคลุมทุกท"องถ่ิน และยกระดับ EMS ในท"องถ่ินที่มีอยู�ให"มีระดับสูง

ข้ึน 
4) ลดระยะเวลาการรอคอย 
- จัดคลินิกรุ�งอรุณ คลินิกพลบคํ่า คลินิกพิเศษ 
- จัดระบบ One stop service 
- การนัดหมายผู"รับบริการด"วยระบบอิเล็คโทรนิค 
- ประสานความร�วมมือกับชุมชน เครือข�ายในการเจาะ DTX ในผู"ปoวยเบาหวานก�อนไปพบ

แพทย(ท่ีรพ. 
5) พัฒนากรอบอัตรากําลังให"เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดสมุทรปราการ 
6) ประสานความร�วมมือกับภาคเอกชน  

12.การริเร่ิมสร>างสรรค�เพ่ือการจัดบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามแนวทางดังน้ี 
1) จัดระบบการให"คําปรึกษาของแพทย(เฉพาะทางแก�โรงพยาบาลที่ไม�มีแพทย(เฉพาะใน

โรงพยาบาลชุมชน 
2) การจัดบริการโดยแพทย(เฉพาะทางร�วมกันระหว�างโรงพยาบาลใกล"เคียง 



3) จัดให"มีบุคลากรทางการแพทย(ต�างชาติให"บริการในโรงพยาบาล 
 
กลยุทธ�ที่ 4 สร>างเครือขBายการเฝ̂าระวังปkญหาสุขภาพในระดับชุมชน  การดูแล คุ>มครองสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ�สุขภาพ การคุ>มครองผู>บริโภคแกBประชาชน 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 

1. การแก"ปDญหาสําคัญของการเฝIาระวังปDญหาสุขภาพในระดับชุมชน  การดูแล คุ"มครองสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ(สุขภาพ การคุ"มครองผู"บริโภคแก�ประชาชน ดังน้ี 
1.1 การไม�มีเครือข�ายเฝIาระวังปDญหาสุขภาพในระดับชุมชน ตามแนวทางดังนี้ 
- สร"างกลไกการขับเคลื่อนของเครือข�ายท่ีมาจากปDญหาของคนในพ้ืนท่ี โดยการประชุม

ร�วมกันของผู"มีส�วนได"ส�วนเสียในชุมชน เพ่ือกําหนดเป&นพันธสัญญาในการเฝIาระวังปDญหา
สุขภาพ และการคุ"มครองผู"บริโภคด"านสุขภาพในชุมชน รวมถึงวิธีการข้ันตอนการ
ดําเนินงาน การสื่อสาร การประสานงาน การทํางานร�วมกัน การรับและส�งคืนข"อมูล 
ระหว�างเครือข�าย กําหนดผู"รับผิดชอบเป&นแม�ข�าย 

- พัฒนาความรู"ความสามารถที่จําเป&นต�อการเฝIาระวังคุ"มครองผู"บริโภค ด"านสุขภาพ  
1.2 ความไม�ต�อเน่ืองของการดําเนินงานเครือข�ายคุ"มครองผู"บริโภคด"านสุขภาพ เนื่องจากขาด

ความต�อเน่ืองของนโยบายจากผู"บริหาร และขาดการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน
ของเครือข�ายตามแนวทางดังน้ี 
- ผู"บริหารกําหนดเป&นนโยบายสําคัญในการดําเนินงานเฝIาระวังการคุ"มครองผู"บริโภคด"าน

สุขภาพผ�านเครือข�าย และสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานของเครือข�าย  
2. การพัฒนาต�อยอดการดําเนินการส�งเสริมความเข"มแข็งของเครือข�ายการเฝIาระวังปDญหาสุขภาพ 

ในระดับชุมชน การดูแล คุ"มครองสุขภาพผลิตภัณฑ(สุขภาพ โดย 
- ส�งเสริมความเข็มแข็งในการดําเนินงานของเครือข�าย โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู"   

สร"างแรงจูงใจในการดําเนินงานของเครือข�ายในทุกระดับ 
- มอบเกียรติบัตร/รางวัลเพื่อสร"างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจในดําเนินการของเครือข�าย  

3. การริเร่ิมสร"างสรรค(สิ่งใหม�ในการดําเนินการเครือข�ายการเฝIาระวังปDญหาสุขภาพในระดับชุมชน  
การดูแล คุ"มครองสุขภาพ ผลิตภัณฑ(สุขภาพ การคุ"มครองผู"บริโภคแก�ประชาชน 
- จัดต้ังองค(กรคุ"มครองผู"บริโภคด"านสุขภาพ เป&นคุ"มครองผู"บริโภคด"านสุขภาพภาค

ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ 
      4.การคุ"มครองผู"บริโภค โดยการมีส�วนร�วมของท>องถ่ินต้ังแต�เกิดจนตายประชาชนต"องดูแลตัวเองได"      
ยึดแบบอย�างวิถีชีวิตคนด้ังเดิม   
      5.ส�งเสริมผลักดันให"โรงเรียนเป&นศูนย(เรียนรู"ชุมชนให"เด็กมีทักษะชีวิต   
      6.การสร"างจรรยาบรรณสุขภาพ (health code of conduct) ในชุมชนในทุกสาขาอาชีพ                    
      7.การบังคับใช"กฎหมายอย�างเข"มข"นในการคุ"มครองสุขภาพ โดยความร�วมมือกับหน�วยงานสาธารณสุข  
ทั้งในมิติด"าน การชี้แจง การตรวจสอบติดตาม และการดําเนินงานตามกฎหมาย (ภาคประชาชน) 
     8.การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ(สุขภาพชุมชนด"านสุขภาพ ควรให"มีมาตรฐาน OTOP ซ่ึงสามารถลด
ปDญหาสุขภาพ คุ"มครองผู"บริโภค รวมทั้งส�งเสริมผลิตภัณฑ( OTOP  ผลิตภัณฑ(สุขภาพ เพื่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก (เกษตรจังหวัดฯ , เกษตรและสหกรณ(จังหวัดฯ) 



    9.การคุ"มครองผู"บริโภคจากการบริโภคผลิตภัณฑ(ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ การส�งเสริมการเกษตร
อินทรีย(แบบพ่ึงตนเอง  ดูแลสุขภาพของเกษตรกรแบบบูรณาการ สร"างจิตสํานึกการลดปDญหาสารตกค"างใน
กระแสเลือด ส�งเสริมให"ประชาชนเข"าถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ดีต�อสุขภาพ  สร"างนิสัยการบริโภคที่ชาญ
ฉลาด  (เกษตรจังหวัดฯ , เกษตรและสหกรณ(จังหวัดฯ) 
    10.การเฝIาระวังการคุ"มครองการพัฒนาร"านขายยาให"มีมาตรฐาน (ระบุมาตรฐาน) เพ่ือการคุ"มครอง
สุขภาพแก�ประชาชน   
    11.การสร"างเครือข�ายภาคประชาชน และ NGOs ให"เข"ามามีบทบาทร�วมในการเฝIาระวังคุ"มครองด"าน
สุขภาพ โดยให"ประชาชนเป&นศูนย(กลางในทุกเรื่อง 
    12.พัฒนาและยกระดับทีมหน�วยงานท่ีเร็วให"มีประสิทธิภาพ ระดมทรัพยากรร�วมกันในทุกภาคส�วน
ภายใต"เครือข�ายการเชื่อมโยงท่ีครอบคลุมท้ังจังหวัด  
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สําคัญ และผู>ที่เก่ียวข>อง 

1. สร"างกลไกการขับเคลื่อนของเครือข�ายเฝIาระวังปDญหาสุขภาพที่มาจากปDญหาของคนในพ้ืนท่ี 
2. พัฒนาความรู"ความสามารถท่ีจําเป&นสําหรับการดําเนินงานของเครือข�ายเฝIาระวังปDญหาสุขภาพ 
3. กําหนดเป&นนโยบายสําคัญในการดําเนินงานเฝIาระวังการคุ"มครองผู"บริโภคด"านสุขภาพผ�าน

เครือข�าย 
4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู"การดําเนินงานของเครือข�ายเฝIาระวังปDญหาสุขภาพและเครือข�ายเฝIา

ระวังการคุ"มครองผู"บริโภคด"านสุขภาพ 
5. มอบเกียรติบัตร/รางวัลเพ่ือสร"างแรงจูงใจในการดําเนินงาน 

จัดต้ังองค(กรคุ"มครองผู"บริโภคด"านสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ 

กลยุทธ�ที่ 5 สร>างความเข>มแข็งในระบบการสอบสวน ควบคุมโรค ที่เปRนสากล  มีมาตรฐานระดับดีมาก
ระดับประเทศที่คลอบคลุมในระดับตําบล และสามารถตอบสนองตBอการควบคุมโรคทันเวลา 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 

1. การแก>ปkญหาสําคัญ วิกฤตของระบบการสอบสวน ควบคุมโรค ที่ครอบคลุมในระดับตําบล 
และสามารถตอบสนองตBอการควบคุมโรคทันเวลา มีมาตรฐานระดับดีมากในทุกแหBง ดังน้ี 

1.1 มุ�งแก"ปDญหาทีมสอบสวนและควบคุมโรคท่ียังไม�ครอบคลุมทุกตําบล ยังไม�ได"มาตรฐาน ด"าน     
องค(ความรู" การมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�าย มีวิธีการจัดการ ดังนี้ 
- จัดต้ังทีมให"ครอบคลุมทุกตําบล โดยมีภาคีเครือข�ายเข"ามามีส�วนร�วม และกําหนดบทบาท

หน"าที่ ที่ชัดเจน และทํางานร�วมกันแบบไร"รอยต�อ 
- สร"างทีมเชี่ยวชาญแยกตามบริบทเฉพาะโรค เช�น โรคอุบัติใหม� โรคระบาดในพื้นที่เสี่ยงต�างๆ 

ได"แก� พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมเสี่ยง พื้นที่ชุมชนแรงงานต�างด"าว พ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 
พ้ืนที่เรือนจํา  

- ให"โรงงานอุตสาหกรรมมีส�วนร�วมในการเฝIาระวัง โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเป&นสากล 
1.2 มุ�งแก"ปDญหาบุคลากรท่ียังขาดความรู" และเชี่ยวชาญในเรื่องโรคอุบัติใหม� โรคอุบัติซํ้า มีวิธีการ

จัดการ ดังนี้ 
- พัฒนาองค(ความรู"ของบุคลากรทุกภาคส�วนให"ทันต�อโรค ตอบสนองต�อสถานการณ(ของโรค  

ในพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมเสี่ยง พื้นที่ชุมชนแรงงานต�างด"าว พื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ พื้นที่
เรือนจํา 



1.3 มุ�งแก"ปDญหาเครื่องมือในการสอบสวนและควบคุมโรค เช�น เคร่ืองพ�นยุงท่ีทันสมัย และบุคลากรใน
การควบคุมโรคในพื้นที่ โดยเฉพาะวันหยุดราชการ แก"ไขโดย โดยมีวิธีการจัดการ ดังน้ี 
- เตรียมความพร"อมในเรื่องของยานพาหนะ ชุดอุปกรณ(ปIองกันส�วนบุคคล เครื่องพ�นยุงชนิด

พ�นหมอกควันและละอองฝอย เวชภัณฑ( 
- เตรียมทีมบุคลากรให"พร"อมต�อสถานการณ(โรคเพ่ือควบคุม ปIองกันโรคทั้งในเวลาราชการ

และนอกเวลาราชการ 
1.4 มุ�งแก"ปDญหาพ้ืนท่ีเสี่ยงต�างๆ ไม�มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 
- ในพ้ืนท่ีเสี่ยง ได"แก� โรงงานอุตสาหกรรมเสี่ยง พื้นที่ชุมชนแรงงานต�างด"าว พ้ืนท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิ พ้ืนท่ีเรือนจํา มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินตามบริบทของพ้ืนที่ 
1.5 มุ�งแก"ปDญหาความไม�เชื่อมโยงของระบบสารสนเทศ ทําให"ล�าช"า ผิดพลาด ไม�ครอบคลุม ระบบ

ข"อมูลท่ีผิดพลาด 
- พัฒนาระบบส�งต�อข"อมูลที่ถูกต"อง รวดเร็ว ครอบคลุม ต้ังแต�ระดับชุมชน ภาครัฐ และ

ภาคเอกชน 
1.6 มุ�งแก"ปDญหาขาดการรวบรวมสถิติทางระบาดทวิทยา และไม�สามารถนํามาวางแผนในการ

แก"ปDญหาได" 
- มีการจัดทําสถิติข"อมูลทางระบาดวิทยา เพ่ือวิเคราะห(สถานการณ(แนวโน"มการเกิดโรค 

นําไปวางแผนเฝIาระวังควบคุมโรคในปGต�อไป 
1.7 มุ�งแก"ปDญหาประชาชนไม�ทราบข"อมูลสถานการณ(ของโรคในชุมชน 
- การคืนข"อมูลสุขภาพกลับสู�ชุมชน เพ่ือให"รับรู"สถานการณ(สุขภาพของชุมชนตนเอง โดยผ�าน

ทางสื่อต�างๆ เช�น ทีมหมอครอบครัว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน Social Media  
2. การพัฒนาตBอยอดความสําเร็จในการจัดการปkญหาการสร>างความเข>มแข็งในระบบการ

สอบสวน ควบคุมโรค ที่ครอบคลุมในระดับตําบล และสามารถตอบสนองตBอการควบคุมโรคทันเวลา มี
มาตรฐานระดับดีมากในทุกแหBง   ตามแนวทางดังน้ี 

2.1 พัฒนาทีมสอบสวนและควบคุมโรคให"มีมาตรฐานระดับดีมากในทุกแห�ง 
2.2 พัฒนาความรู"ของบุคลากรทุกภาคส�วนในเรื่อง โรคอุบัติใหม� และโรคอุบัติซํ้าให"เหมาะสมกับ

บริบทในแต�ละพ้ืนที่โดย 
- จัดทําคู�มือ แนวทางปฏิบัติสอบสวน และควบคุมปIองกันโรคตามเกณฑ(ที่กําหนดในทุกระดับ 

2.3 จัดหาเคร่ืองมือที่ใช"ในการสอบสวนและควบคุมโรค ให"เพียงพอและพร"อมใช" ได"แก� ของ
ยานพาหนะ ชุดอุปกรณ(ปIองกันส�วนบุคคล เครื่องพ�นยุงชนิดพ�นหมอกควันและละอองฝอย 
เวชภัณฑ( 

2.4 จัดเตรียมความพร"อมของทีมสอบสวนและควบคุมโรคทั้งในและนอกเวลาราชการ 
2.5 เพิ่มช�องทางในการสื่อสารข"อมูล แจ"งเตือน และเฝIาระวังโรคที่กําลังมีปDญหาอย�างเร�งด�วน ฉับไว 

ทันท�วงที โดย ชุมชนเอง เช�น เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ( ทีมหมอครอบครัว และผ�านทาง 
Social Media เป&นต"น 

2.6 พัฒนาระบบ warning system ข"อมูลสถิติทางระบาดวิทยา โดยพัฒนาโปรแกรมทางระบาด
วิทยาให"ทันสมัย ครอบคลุม และบุคคลภายนอกสามารถเข"าถึงข"อมูลได" 

2.7 ใช"กลไก FCT ท่ีเชื่อต�อถึงแกนนําสุขภาพครอบครัว 



3. การริเริ่มสร>างสรรค�ส่ิงใหมB เพ่ือการจัดการปkญหาการสร>างความเข>มแข็งในระบบการสอบสวน 
ควบคุมโรค ที่ครอบคลุมในระดับตําบล และสามารถตอบสนองตBอการควบคุมโรคทันเวลา มีมาตรฐาน
ระดับดีมากในทุกแหBง   ตามแนวทางดังน้ี 

3.1 จัดต้ังทีมสอบสวนและควบคุมโรคในระดับชุมชน  และสามารถดําเนินการตามมาตรฐาน อย�าง
น"อย รพ.สต.ละ 1 ชุมชน 

3.2 มีทีมสอบสวนและควบคุมโรคที่เชี่ยวชาญเฉพาะพ้ืนท่ี ได"แก� โรงงานอุตสาหกรรมเสี่ยง พ้ืนที่
ชุมชนแรงงานต�างด"าว พื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ พื้นท่ีเรือนจํา 

3.3 ส�งเสริมให"ประชาชนมีส�วนร�วมในการสองสวน ควบคุม และปIองกันโรค 
3.4 มีการประกวดชุมชน เฝIาระวังควบคุมโรคเข"มแข็งและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู"ในระดับชุมชน 

(KM) ปGละ 1 คร้ัง  
4. การแสวงหาความเปRนเลิศ เพ่ือการเทียบเคียง การพัฒนาการจัดการปkญหา การสร>างความ

เข>มแข็งในระบบการสอบสวน ควบคุมโรค ที่ครอบคลุมในระดับตําบล และสามารถตอบสนองตBอการ
ควบคุมโรคทันเวลา มีมาตรฐานระดับดีมากในทุกแหBง  ) ตามแนวทางดังน้ี 

4.1 ส�งเสริมให"ทีมสอบสวน และควบคุมโรค เป&นทีมท่ีมีความเข"มแข็ง มีการบริหารจัดการที่เป&นระบบ  
มีโครงสร"าง แผนงาน มีผู"รับผิดชอบ  โดยให"มีการเสนอแผนงานขอรับงบประมาณ จากหน�วยงาน
ท่ีมีในระบบและนอกระบบสาธารณสุข 

4.2 มีการจัดการสภาพแวดล"อมในครัวเรือน/ชุมชน ให"มีสภาพแวดล"อมท่ีดีข้ึน และไม�เอ้ือต�อการเกิด
โรคระบาดที่เป&นโรคอุบัติใหม� และโรคอุบัติซํ้า 

4.3 สร"างแนวทางควบคุม ปIองกันโรค ในโรงงานอุตสาหกรรมเสี่ยง พื้นที่ชุมชนแรงงานต�างด"าว พื้นที่
สนามบินสุวรรณภูมิ พ้ืนที่เรือนจํา พ้ืนที่ท่ีมีโรคอุบัติใหม� โรคอุบัติซํ้า 

5. การสร>างสรรค�นวัตกรรม ก>าวกระโดดในการดูแลปkญหาการสร>างความเข>มแข็งในระบบการ
สอบสวน ควบคุมโรค ที่ครอบคลุมในระดับตําบล และสามารถตอบสนองตBอการควบคุมโรคทันเวลา มี
มาตรฐานระดับดีมากในทุกแหBง   ตามแนวทางดังน้ี 

- จัดเวทีประกวด แลกเปลี่ยนเรียนรู" และนําเสนอนวัตกรรมในระดับจังหวัดปGละ 1 ครั้ง 
 
กลยุทธ�ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการระบบการแพทย�ฉุกเฉินของจังหวัด การจัดการปkญหาสุขภาพ
ทั้งในในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน ให>มีความพร>อมระดับมาตรฐานประเทศ รองรับการเปxดประชาคม
อาเซียน 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ  

1. มุ�งแก"ปDญหาวิกฤตสําคัญในการให"บริการการแพทย(ฉุกเฉิน ดังน้ี 
1.1 การแก"ปDญหาการเข"าถึงระบบการแพทย(ฉุกเฉิน  
- การประชาสัมพันธ(ให"เข"าถึงสําหรับประชาชนท่ัวไป 
- การจัดทีม EMS ไม�ครอบคลุมทุกพื้นท่ี เช�น ภายในระยะทางไม�เกิน ๑๐ กม. 
- ทีมการแพทย(ฉุกเฉินระดับ Basic เป&นกลุ�มอาสาสมัครซ่ึงไม�มีความพร"อมตลอดเวลา 
- ท"องถ่ินเข"ามามีบทบาทระบบการแพทย(ฉุกเฉินไม�ครอบคลุม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไม�

เพียงพอ ปDญหาซับซ"อนภายในระหว�างอาสาสมัคร 
- จัดสรรงบประมาณให"ลงถึงผู"ปฏิบัติงานลดปDญหาแสวงผลประโยชน(จากทีมกู"ชีพ 
- ยานพาหนะและอุปกรณ(ระดับ Basic ไม�ได"มาตรฐาน 



- การร�วมมือกับภาคีทุกภาคส�วนกับการเคลื่อนย"ายผู"ปoวยทางอากาศ ทางทะเล กรณี
ประสบอุบัติเหตุอุปภัย 

- การเพ่ิมความครอบคลุมในการฝ�กซ"อมรับมือวิกฤตฉุกเฉิน ในโรงงานที่มีความเส่ียง ท้ัง
ทางนํ้า ทางอากาศ เน"นการฝ�กซ"อมทุกปG 

- การจัดทํามาตรฐานและข"อปฏิบัติสําหรับการรับมือวิกฤตสุขภาพในภาวะฉุกเฉินที่
ครอบคลุมด"านโรงงานสารเคมีวิกฤติสาธารณภัย วิกฤตอุบัติภัย หรือภัยอ่ืนๆ สําหรับ
ชุมชนนั้นๆ 

- การพัฒนาทักษะเฉพาะแก�บุคลากรทางการแพทย(ฉุกเฉินที่สําคัญ เช�น สารเคมี เป&นต"น 
- การจัดหาวัสดุอุปกรณ(และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับวิกฤตที่สําคัญ 

2. ต�อยอดคุณภาพการจัดบริการทางการแพทย(ฉุกเฉิน โดย 
- การต�อยอดระบบการประสานงาน ระบบการสื่อสารในการเข"าถึงจุดเกิดเหตุ เน"นการ

พัฒนาต�อเนื่องโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช"ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดบริการ เป&นการเพ่ิมประสิทธิภาพตรวจวินิจฉัยที่เกิดเหตุ 

- สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขด"านการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย(เพ่ือยกระดับการ
วินิจฉัย รักษาด"านฉุกเฉินของโรงพยาบาล  โดยเน"นส�งเสริมบุคลากรคิดค"นและ 

- สร"างนวัตกรรม 
3. การสร"างสรรค(การจัดบริการทางการแพทย(ฉุกเฉินโดย 

- การพัฒนาระบบส�งต�อผู"ปoวยฉุกเฉินโดยการนํา IT มาใช"ในการประเมินผู"ปoวย ณ.ที่เกิดเหตุ 
- การเตรียมความพร"อมในการจัดบริการโดยการส�งต�อผู"ปoวยทางอากาศ ทางน้ําโดยความ

ร�วมมือกับเครือข�ายในพ้ืนท่ี 
- พัฒนาการแพทย(ฉุกเฉินในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ/สารเคมีแพร�กระจาย/โรค

อุบัติใหม�ในระดับจังหวัดและประทศ 
4. การเทียบเคียงผลลัพธ(การดําเนินงานด"านการดูแลผู"ปoวยฉุกเฉินเพ่ือมุ�งสู�ความเป&นเลิศ 

- แสวงหาความร�วมมือกับโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญทางอุบัติเหตุท้ังในและนอกเครือข�ายเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพด"านการแพทย(ฉุกเฉิน รองรับเส"นทางอาเซียน 

 
กลยุทธ�ที่ 7 พัฒนาสูBองค�กรแหBงการเรียนรู> องค�กรดิจิตอลที่ทันสมัย     สBงเสริมสนับสนุนการ
สร>างสรรค�วิชาการ องค�ความรู> นวัตกรรม ระบบข>อมูลสารสนเทศทางสุขภาพให>มีคุณภาพ 
มาตรการและแนวปฏิบัติ   

1. องค(ความรู"และจัดการที่แก"ปDญหาสุขภาพในพื้นที่ยังไม�สามารถตอบโจทย(การแก"ไขปDญหาสุขภาพ
ในพ้ืนท่ีได" 
- ส�งเสริมให"หน�วยงานสาธารณสุขทุกแห�งมีการสร"างสรรค(วิชาการจากงานประจําสู�งานวิจัยโดย

กําหนดเป&นนโยบายให"ต"องนําเสนอผลงานอย�างน"อยปGละ 2 เรื่อง ของทุกหน�วยงานในทุกระดับ 
พร"อมคัดเลือกผลงานวิชาการเด�นนํามาใช"ขยายผลให"ใช"ทั้งจังหวัด 

- สร"างทีมนักวิจัยคุณภาพท่ีเป&นทีมสหวิชาชีพในทุก คปสอ.  เพ่ือให"สามารถต้ังโจทย(การวิจัยท่ีเป&น
ปDญหาในพื้นท่ี และใช"กระบวนการวิจัยในการสร"างองค(ความรู" และวิชาการโดยจะต"องนําผลงาน
การวิจัยท่ีพัฒนาข้ึนมาไปใช"ในการแก"ไขปDญหาสุขภาพในพ้ืนที่จริงจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ เป&นรูปธรรม 



และกําหนดให"กลุ�มงานยุทธศาสตร( สสจ.สป. ดําเนินการถอดบทเรียน และคัดเลือกชุดองค(ความรู"
เด�น เพ่ือนํามาพัฒนาเป&นระเบียบปฏิบัติของ  สสจ.สป.ต�อไป 

- ส�งเสริมให"มีการสร"างนวัตกรรมในทุกหน�วยงาน ในการแก"ปDญหาสุขภาพในพ้ืนที่ โดยนํามาเป&น
แนวทางปฏิบัติในและนอกหน�วยงาน สาธารณสุขทุกระดับ 

- สนับสนุน และคัดเลือกนวัตกรรมของทุกหน�วยงานที่สามารถแก"ปDญหาสุขภาพของพื้นที่ โดย
นํามาขยายผลใช"ทั้งจังหวัด 

- การพัฒนาระบบการส่ือสารทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(ในกลุ�มคนหูหนวกตาบอด 
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศผ�านส่ือมิเดียที่มีความทันสมัยเพ่ือเข"าถึงกลุ�มเฉพาะ เช�น เด็ก 

วัยรุ�น  
- พัฒนาความรู"สุขภาพในเชิงรุกลงสู�พื้นที่ 
- ปรับปรุงเว็บไซด(เป&นสองภาษา เพื่อรองรับอาเซียน และให"ความสําคัญเก่ียวกับการส่ือสารภาษา

อาเซียนในกลุ�มแรงงานอาเซียน 
- Database รายกลุ�มวัย และรายกลุ�มโรค ให"ภาคีทุกภาคส�วนเข"าถึง เพ่ือนําไปสู�การพัฒนา (การใช"

ประโยชน(เปgดกว"างท้ังจังหวัด) 
2. พัฒนาความร�วมมือกับองค(กรท้ังภาครัฐและเอกชน ในการสร"างสรรค(ผลงานทางวิชาการองค(ความรู" 

นวัตกรรมรองรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคที่เป&นปDญหาสําคัญในพ้ืนที่ 5 โรค  
- สร"างเครือข�ายแลกเปลี่ยนเรียนรู"อย�างต�อเนื่องโดยการนําผลงานการวิจัยมาประยุกต(ใช"เป&นการ

เรียนรู"ที่สามารถตอบโจทย(ปDญหาของพื้นที่ได" ฝ�กอบรมศึกษาดูงาน ท้ังภายในจังหวัดและนอก
จังหวัด 

- ร�วมศึกษาวิจัยกับสถาบันการศึกษาและสถาบันการแพทย(ท้ังภาครัฐและเอกชน 
- พัฒนาทีมนักวิจัยคุณภาพโดยร�วมกับสถาบันการแพทย(ทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. การคิดริเริ่มสร"างสรรค(สิ่งใหม�เพื่อการจัดการด"านวิชาการ องค(ความรู" นวัตกรรมรองรับความจําเป&น
ทางสุขภาพของพื้นท่ี สามารถแก"ปDญหาระบบสุขภาพของจังหวัดได"ตามแนวทางดังนี้   
- พัฒนาหน�วยบริการสาธารณสุขต"นแบบทุกระดับ เป&นองค(กรที่สามารถถ�ายทอดความรู"ซ่ึงกันและ

กัน เพ่ือให" เกิดแนวทางปฏิบัติให"ดีท่ีสุด (Best Practices) นําไปสู�การพัฒนา และสร"างเป&น
ฐานความรู"ที่เข"มแข็ง 

- สร"างองค(ประกอบการเรียนรู"ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุ�มและระดับองค(การ พร"อมส�งเสริมให"เกิด
องค(กรแห�งการเรียนรู"ต"นแบบ และ FCT เชี่ยวชาญเฉพาะด"าน 

4. แก"ปDญหาวิกฤติของการใช"ประโยชน(อย�างแท"จริงจากข"อมูลสารสนเทศ ทั้งในด"านบริการ การสื่อสารสู�
ประชาชน, ด"านบริหาร และไม�สามารถใช"ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได"   
      4.1) สร"างระบบสารสนเทศที่ตอบสนองความต"องการ ในทุกระดับด"วยการจัดต้ังศูนย(ข"อมูล
ข�าวสารทีสามารถให"บริการทั้งภายใน-ภายนอกองค(กร 

                 4.2) บริหารจัดการบุคลากรด"าน IT ท่ีมีอยู�ให"เกิดประโยชน(ต�อระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ   
      4.3) พัฒนาบุคลากรให"นําเข"าข"อมูลที่มีคุณภาพ และมีระบบตรวจสอบข"อมูลท่ีน�าเชื่อถือ 

5. การพัฒนาต�อยอดความสําเร็จแก"ปDญหาเก่ียวกับ ข"อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ ดังนี้   
           5.1) พัฒนาต�อยอดฐานข"อมูลสารสนเทศสุขภาพระดับอําเภอ (พัฒนาเดิม ๓ แห�ง อ.พระสมุทร
เจดีย(/อ.บางพล/ีอ.บางบ�อ,เพ่ิมเติมอําเภอท่ีไม�มีการจัดเก็บ) 



                  5.2) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง สาธารณสุข ในการใช"ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให"เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
                  5.3) พัฒนาและปรับปรุง ระบบ Internet หน�วยบริการ ทุกระดับให"เป&นช�องทางการสื่อสาร
องค(กร สื่อสารสุขภาพและการจัดบริการด"านสุขภาพแก�ประชาชน 

- Web site สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ปรับปรุง) เพ่ือรองรับการสื่อสารด"านบริการและ
บริหาร ครอบคลุมทุกกลุ�มวัยอย�างมีประสิทธิภาพ ( ลูกค"าภายใน > บุคลากร, ลูกค"าภายนอก 
> ประชาชนทั่วไป ) 

- Web site สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ปรับปรุง) เพื่อรองรับการสื่อสารด"านบริหาร 
          5.4) ตลาดนัดความรู"ในการเลือกใช"โปรแกรมคอมพิวเตอร( เพ่ือพัฒนาให"เหมาะสมกับหน�วยงานที่
ใช"งานแล"ว เพ่ือเลือกอบรมให"ตรงกับความต"องการ 

6. การริเร่ิมสร"างสรรค(เพ่ือการแก"ปDญหาการใช"ประโยชน( ข"อมูลสารสนเทศด"านสุขภาพ (CB) 
       6.1) การเชื่อมโยงฐานข"อมูลสารสนเทศด"านสุขภาพระดับอําเภอสู�ระดับจังหวัดและภาคีเครือข�าย 
อ่ืนๆ เช�น อุตสาหกรรมจังหวัด สถานประกอบการ ด"วยโปรแกรม smutphakarn smart health 
information  ผ�านระบบ social network แบบ Real Time    
      6.2) สนับสนุนการกําหนดกรอบอัตรากําลังด"าน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช�น นักวิชาการ
คอมพิวเตอร( ระดับตําบล 

            6.3) การสร"างสรรค(พัฒนาระบบบริการสุขภาพอัตโนมัติผ�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การบริการด"วยระบบ smart service เช�น การนัดหมาย การติดตามผู"ปoวย การประเมิน

สถานะผู"ปoวย ระบบส�งต�อ แบบ online 
- มี app samutprakarn smart health service   
- การพัฒนาระบบ video conference เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการประหยัด

ต"นทุนในการดําเนินงาน 
       7.เสริมสร"างความร�วมมือในการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อเป&นฐานข"อมูลในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 
แผนงาน/โครงการ 

1 โครงการจัดระเบียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู"ปoวยโรคเรื้อรัง ด"วยการบูรณาการชุมชน 
ครอบครัว และภาคีทุกภาคส�วน ให"เกิดค�านิยพึ่งพาตนเองทางสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ 
         2. โครงการยกระดับคุณภาพทางการแพทย(ของหน�วยบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ 
และตติยภูมิ ให"มีคุณภาพมาตรฐาน   ด"านบริการยอดเย่ียม ปลอดภัย ไร"รอยต�อ ด"วยหัวใจความเป&นมนุษย( 
มีอัตลักษณ(บริการที่โดดเด�นในระดับประเทศ 
         3. โครงการสร"างความเข"มแข็งระบบการสอบสวน ควบคุมโรค ท่ีเป&นสากลที่คลอบคลุมในระดับ
ตําบล และสามารถตอบสนองต�อการควบคุมโรคทันเวลา  มีมาตรฐานประเทศระดับดีมาก 
        4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการระบบการแพทย(ฉุกเฉินของจังหวัด การจัดการปDญหา
สุขภาพทั้งในในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน ให"มีมาตรฐานประเทศ รองรับการเปgดประชาคมอาเซียน 
 
 
 



 
 
        5. โครงการพัฒนาระบบข"อมูลสารสนเทศทางสุขภาพให"มีคุณภาพ สนับสนุนการสร"างสรรค(วิชาการ 
องค(ความรู" นวัตกรรม สู�องค(กรดิจิตอลท่ีทันสมัย      
         6.โครงการยกระดับคุณภาพหน�วยบริการท่ีประสิทธิภาพ ให"ระบบริการมีมาตรฐาน ปลอดภัย ไร"
รอยต�อ  สอบสวน ควบคุมโรค และการบูรณาสู�ชุมชนพ่ึงพาตนเอง ความเข"มแข็ง บริการ ระบบข"อมูลสาร  
บริการท่ีปลอดภัย ไร"รอยต�อ 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 


