
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
นโยบายการดําเนินงาน ป� 2562 

นายแพทย�มนู  ศุกลสกุล 
นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร�ธาน ี

 
1. PA ให�ความสําคัญกับคํารับรองปฏิบัติราชการ ท่ีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได�มอบให�กับ
ผู�บริหาร ทุกระดับ ดังนี้ 

1. HRH Transformation มีเครื่องมือ HRP, HRD, HRM, HRN เน�นการจัดการฐานข�อมูล
ทรัพยากรบุคคลให�เปAนปBจจุบัน และ Happy MOPH ดําเนินการตFอ 
    2 Digital Transformation มี 2 ประเด็น 

1.Service เน�น Smart hospital (Queue online, paperless) 
2.Data เน�นนําไปใช�ประโยชนUจากฐานข�อมูล มี Application ใน PCC และการใช� H4U 

3. Finance ปรับเกลี่ยระดับเขต Fixed RW จัดทําแผนเงินบํารุง Planfin และมีกลไกกํากับติดตาม 
4. Primary Care เน�นการเชื่อมโยงระหวFาง พชอ.- PCC - รพ.สต.ติดดาว พชอ. เชื่อมกับ ระบบ

บริการปฐมภูมิเดิม จุดสําคัญคือ PCC การเชื่อมโยงกับ 2nd care เน�น NCD HL ระบบลงทะเบียน 
5. Fast Track เน�น Stroke Sepsis Trauma จุดสําคัญ คือ ER  เกิด Stroke unit (Door to OR 

<90 นาที กรณีต�องผFาตัดฉุกเฉิน) Sepsis door to ATB < 2 ชม., Trauma door to OR < ร�อยละ 60  
Key step = Awarness Transfer Triage Fast track (Seamless care) 

6. Quality Organization เน�น HA รพช. ให�ได�ร�อยละ 90 จากร�อยละ 80 กวFา PMQA 
maintance สสจ.ทําหมวด 1 และ 5 เพ่ิมเติม 2 และ 4  และ สสอ.ทําได�ร�อยละ 40 

7. TB : Success rate ดีข้ึน เน�น Detection rate มาตรการ DOTs ติดตามการขาดยา 
8. MCH 

8.1 MMR ตายลดลง ปรับเปrาลดลงเปAน 17 ตFอแสน 
8.2 พัฒนาการ เด็ก เน�น Detect ความผิดปกติ Coverage screening กระตุ�นได�ตาม
เปrาหมาย 
8.3 กิจกรรมมหัศจรรยU 1000 วัน 

9. GREEN & CLEAN Hospital เน�นระดับดีมากร�อยละ 40 เพ่ิมระดับดีมาก plus เชFน green 
energy อาชีวอนามัย 

10. ยาเสพติด Implement Community based treatment จังหวัดละ 1 แหFง retention rate 
ดีข้ึน พัฒนา HA ยาเสพติด และสFงเสริมกิจกรรม To Be Number One  

11. RDU ใช�ยาสมเหตุผล/เฝrาระวังกลุFมเสี่ยง เชFน ผู�ป{วยเบาหวาน ผู�สูงอายุ โรคไต ต้ังครรภU 
- AMR เน�นบูรณาการการจัดการในโรงพยาบาล 



 

 

 

 

12. Initiative Management Model สุราษฎรUธานีเปAนท่ีต้ังสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 11 เน�นการ
บริหารเบ็ดเสร็จของเขต และรูปแบบการจัดการ เพ่ือให�เขต มีศักยภาพมากข้ึน เขตเปAนเขตสุขภาพจริงๆ 
ไมFใชFเฉพาะเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข วัด Result ผลลัพธUได� 
2. Herbal city เมืองสมุนไพรครบวงจร เปAนพ้ืนท่ีหลัก 1 ใน 4 จังหวัด ของประเทศ สFงเสริมกิจกรรม ต�น
ทาง กลางทาง ปลายทาง ให�ตFอเนื่อง โดยมีโรงพยาบาลทFาฉางเปAนสถานท่ีผลิตยาสมุนไพร ท่ีได�มาตรฐาน 
และเน�นการใช�ยาสมุนไพรในหนFวยบริการให�มากข้ึน 
3. MOPH+SURAT ดําเนินการในองคUกรให�เปAนรูปธรรม เชFน มีความซ่ือสัตยU มีคุณธรรม จริยธรรม รักการ
เรียนรู� ค�นหาความรู�สมํ่าเสมอ มีวินัย ตรงตFอเวลา และมีความรับผิดชอบ 
4. ITA พัฒนาองคUกรตามมาตรฐานหนFวยงานคุณธรรม มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมติดตาม ระบบบริหาร
ภายใน จากองคUกรภายนอก 
5. KPI ท่ียังเปAนปBญหาของจังหวัด เชFน โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง แมFและเด็ก และระบบข�อมูล 
การวินิจฉัยสาเหตุการตาย การสFงฐานข�อมูลแฟrมงานให�ทันเวลา จัดการโดยมีคณะทํางาน 
6. นโยบาย 100 ป� การสาธารณสุขไทย ประชาชนสุขภาพดี 100 ป� แหFงการพัฒนา ดําเนินการให�แล�ว
เสร็จตามแผน และจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล�อมหนFวยงานอยFางตFอเนื่อง 
7. นโยบาย Appendic center, Intermediate center และ Orthopedic center ยังคงต�องดําเนินการ
ตFอไป 

 
วันท่ี 10 ตุลาคม 2561 

…………………………………………………………… 



มาตรฐานองค์กร ปี 2562 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสุราษฎร์ธานี 

1.การจดัประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
1.1 เนน้ครู ก. ไม่เนน้ รพ.สต. ยกเวน้เป็นทกัษะพิเศษสิ�งใหม่ และงดประชุมเป้าหมายจากพื+นที�ใน 
วนัที� 1-3 และพุธที� 1 และ 3 
1.2 เป้าหมายประชุม อบรม ไม่เกิน 60 คน จดัที� สสจ. 

1.2.1 จนท.ใน สสจ.ไม่มีอาหารวา่ง มีอาหารเที�ยง 
1.2.2 จนท.อื�น /บุคคลภายนอก มีอาหารวา่งสมุนไพรเพื�อสุขภาพ มีอาหารเที�ยง 

1.3 เป้าหมายประชุม อบรม เกิน 60 คน จดัโรงแรม ในจงัหวดั 
1.4 กรณีจดักิจกรรม ในพื+นที�เกาะหรือต่างจงัหวดั ใหข้อความเห็นชอบจาก นพ.สสจ. 
1.5 ประชุม อบรม ให ้KAP จดัในไตรมาสแรกเท่านั+น ยกเวน้กิจกรรมต่อเนื�อง 
1.6 ค่าใชจ่้ายจดัประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ ใหย้ดึตามหลกัเกณฑแ์ละกรอบ

อตัราการเบิกค่าใชจ่้ายตามมาตรการประหยดั 

2. จดันํ+าดื�ม/แกว้บริการหนา้หอ้งประชุม งดนาํขวดนํ+าพลาสสติก และโพมมาใชใ้น สสจ. 
3. ไปนิเทศ /ติดตามงาน คบสอ./รพ./รพ.สต. ส่งแผนล่วงหนา้และใหช่้วยเหลือค่าอาหารพื+นที�ทุกครั+ ง  
4. กรณีแจง้ หารือทั�วไป นิเทศนอกรอบ ใหใ้ช ้ระบบวีดิทศัน์ทางไกล VCS 
5. จดัทาํไฟลอ์อนไลน์แทนการแจกเอกสาร 
6. ไปราชการในพื+นที�เท่าที�จะจาํเป็น ทั+งจาํนวนคนและครั+ งที�ไป จนท.สสจ.งดเบิกเบี+ยเลี+ยงในอาํเภอเมือง 
7. โครงการ/กิจกรรม ที�จะแจง้ผูบ้ริหารทราบ ใหชี้+แจงช่วงเชา้ก่อน กวป.หรือนาํเขา้วาระใน กวป. 
8. แผนงาน/กิจกรรมเนน้ PA เป็นหลกัตามดว้ย ตวัชี+วดัตรวจราชการ และ สสจ.  
9. บุคลากรไปประชุมพฒันางานตามความตอ้งการไม่เกิน 2 ครั+ ง ต่อปี 
10.เบิกค่าใชจ่้าย ประชุม อบรม และไปราชการ ภายใน 30 วนั 
 

 


