
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 







แผนพฒันางานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์แผนพฒันางานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานีธานี



(52 ตรก. -21 PA) + 20 KPI 
นพ.สสจ./รอง นพ.สสจ./สสอ./ผอ.รพ.

(52 ตรก. -21 PA) + 20 KPI 

(55-3 ตรก. -21 PA) +20 KPI 



ผลการดาํเนินงาน ปี ผลการดาํเนินงาน ปี 25622562

PP&P 27 23 16 7

SE 28 26 17 9

ประเดน็ยทุธศาสตร์ ตวัชี วดั ประเมิน ผา่น ไม่ผา่น

SE 28 26 17 9

PE 4 3 2 1

GE 11 7 7 0

HCE 2 2 2 0

รวม 72 51 44 17



ผลการดาํเนินงาน ปี ผลการดาํเนินงาน ปี 25622562

PP&P 69.56 3.64

SE 65.38 3.28

ประเดน็ยทุธศาสตร์ ร้อยละ คะแนนเฉลี3ย

SE 65.38 3.28

PE 66.66 4.13

GE 100 4.71

HCE 100 5.00

รวม 72.13 4.15



ผลการดาํเนินงาน ปี ผลการดาํเนินงาน ปี 25622562
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แผนพฒันางานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานีแผนพฒันางานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี
ปี ปี 25632563



การจัดทาํร่างแผนพฒันางานสาธารณสุขจังหวดัฯ

ยุทธศาสตร์ชาตื

วเิคราะห์
องค์กร

ข้อมูล

ผลงาน

นโยบายรัฐ

องค์กร ผลงาน
แผนพัฒนา

กระทรวง

จังหวัด

บริบท

ปัจจัย



ยทุธศาสตร์ประเทศ









SEC



นโยบายรัฐบาล

แผนงานของ
เราเกี>ยวข้อง
กบัอะไรบ้าง

นโยบายรัฐบาล





นโยบายรัฐบาล



นโยบายรัฐบาล



































ค่านิยมร่วม :  S U R A T

S  =  Strategic Management บริหารเชิงกลยุทธ์ 

U  = Utilization management บริหารทรัพยากรร่วมกัน

R  = Results based management บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิY

A  = Agility ยืดหยุ่น พร้อมตอบสนองปัญหา

T  = Teamwork ทํางานเป็นทีมเดียวกัน

องค์กรที>เป็นเลศิ ด้านการจัดการสุขภาพ องค์กรที>เป็นเลศิ ด้านการจัดการสุขภาพ 
เพื>อประชาชนสุขภาพดีเพื>อประชาชนสุขภาพดี



แผนที่ยุทธศาสตร�สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร�ธานี 

วิสัยทัศน� : องค�กรที่เป"นเลิศด$านการจัดการสุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี

4. มุ่งสู่องค์กรธรร
มาภิบาล 

 2. ภาคีสุขภาพเข$มแข็ง1. ประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ
1. บริหารยทุธศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุที�ทนัสมยั 5. พฒันาบคุลากรให้มีความสามารถในการปฏิบตัิงาน
2. ควบคมุกํากบัและสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานสาธารณสขุ 6. สง่เสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ�งใหมแ่ละนวตักรรมสาธารณสขุ
3. สง่เสริมการมีสว่นร่วมของภาคีเครือขา่ยสขุภาพ 7. ขบัเคลื�อนเมืองสมนุไพรครบวงจรให้เป็นรูปธรรม
4. พฒันาระบบบริหาร วิชาการ และบริการสขุภาพให้มีคณุภาพ เพื�อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานสาธารณสขุในทกุระดบั

1. มุ่งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค
และคุ้มครองสุขภาพประชาชน 

5. มุ่งพฒันาเมือง
สมุนไพรครบวงจร 

3. มุ่งพฒันาทรัพยากร
บุคคล 

2. มุ่งพฒันาบริการ
สุขภาพ 

3. หน0วยงานได$มาตรฐาน

6. บริหารด$วยหลักธรรมาภิบาล 7. การจดัการความรู$สู0นวตักรรม

8. ระบบข$อมูลสารสนเทศทันสมัย 9. บุคลากรมีความเป"นมอือาชีพ

4. บุคลากรมีความสุข  5. ผลิตภัณฑ�สมนุไพรมคีุณภาพ









1. ถ่ายทอดยุทธศาสตร์
2. สสจ.โซนกาํกบัติดตามงาน
3. นิเทศบูรณาการ ปีละ 2 ครัdง 
4. ติดตามพืdนที>เจอะจงประเด็น
5. ติดตาม ประชุม กวป. 
6. ฐานข้อมูล HDC 6. ฐานข้อมูล HDC 



สวสัดี



ภาพรวมตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นางวราภา  จันทร์เอยีด

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ั ้ ่ ส่ ส ิ สหวหนากลุมงานสงเสรมสุขภาพ



ตัวชี้วัดและแผนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตัวชี้วัดกระทรวง 14 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดจังหวัด 32 ตัวชีว้ัด

แผนงาน 4 แผนงาน

*** ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร (การเข้าถึงบริการ

่ ่ตรวจร่างกายเพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพและความเสี่ยงต่อการเกิดโรค)



การทบทวนโครงการ/ตัวชี้วัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนงานที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุ

กลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
PP&P Excellence

โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยกลุม่สตรีและเด็กปฐมวยั

โ ั ้ ิ ั ไ ่ ั ี ั ่

โครงการพัฒนาและสร้าง

ศักยภาพทุกกลุ่มวัย
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่วยัเรียนและวัยรุ่น

ุ ุ

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มวยัผูสู้งอายุ



การทบทวนโครงการ/ตัวชี้วัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP&P Excellenceแผนงานที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุ

กลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการพัฒนาและสร้างศกัยภาพทุกกลุ่มวัย

ร อยละของตําบลที่มีระบบการส งเสริม
สขภาพดแลผ สงอายระยะยาว

ระดับความสําเร็จของพัฒนาการ

เด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของเด็กวัยเรียน 

ี สุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว

(Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ 
เดกตามเกณฑมาตรฐาน สูงสมดีสมส่วน

ร อยละของผูที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการ

ดูแลตาม care plan

ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 

ปี พัฒนาการสมวัย

ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 14 ปี 

สูงสมดีสมส่วน ู pู

ป ี่ ื่เปลียนชือ



การทบทวนโครงการ/ตัวชี้วัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP&P Excellenceแผนงานที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 

(ด้านสุขภาพ)

เพิ่ม

โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรโครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

 ั ้ ้ ปอตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 

(การเข้าถึงบรกิารตรวจร่างกายเพื่อค้นหาปญัหาสุขภาพ

ี่ ่ ิ โ )และความเสยงตอการเกดโรค)



การทบทวนโครงการ/ตัวชี้วัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาํเภอ PP&P Excellence

โครงการการพัฒนาคณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)ุ ( )

ร้อยละของอําเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตุ



การทบทวนโครงการ/ตัวชี้วัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP&P Excellenceแผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยง

ด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้

ภาวะฉกเฉินและภัยสขภาพ

โครงการคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านผลิตภัณฑ์

สขภาพและบริการสขภาพภาวะฉุกเฉนและภยสุขภาพ

ระดับความสําเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์

ปฏิบัติการภาวะฉกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักร้

สุขภาพและบรการสุขภาพ

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สขภาพกล่มเสี่ยงที่ได้รับการปฏบตการภาวะฉุกเฉน (EOC) และทมตระหนกรู

สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

ุ ุ

ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีก่ําหนด

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง (ผัก ผลไม้ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์

โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

อัตราผ้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกล่มเสี่ยงเบาหวาน ผลตภณฑเสรมอาหาร เครองสาอาง และผลตภณฑ

สมุนไพร) ที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัย

ตามเกณฑ์ที่กําหนด

อตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสยงเบาหวาน

และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขต

รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน



การทบทวนโครงการ/ตัวชี้วัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนงานที่ 4

PP&P Excellenceแผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แผนงานท 4

โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ร้อยละของจังหวัดทีม่ีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม

ย้าย

ย้ายมาจาก Service Excellence

รอยละของจงหวดทมระบบจดการปจจยเสยงจากสงแวดลอม

และสุขภาพอยา่งบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ยายมาจาก Service Excellence 
แผนที่ 8 โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมใน

พื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)

เปลี่ยน

ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยดา้นสิ่งแวดล้อม

ที่ส่งผลกระทบตอ่สขภาพ

เปลยน

ทสงผลกระทบตอสุขภาพ



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

มุ่งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองสุขภาพประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ ป ์

ตัวชี้วัด ผลงาน ปี 2562 ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ประชาชนสุขภาพดี
เปา้ประสงค์

ตวชวด ผลงาน ป 2562 คาเปาหมาย ป 2563

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 39.72 ≤17

2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก 82.74 652. รอยละของหญงตงครรภไดรบการฝากครรภครงแรก

ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ (ตัวชี้วัดจังหวัด)

82.74 65

3. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ 71.45 65

ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (ตัวชี้วัดจังหวัด)

4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอดีน ธาตุ

็ โ ิ ั ี้ ั ั ั

77.47 100

เหล็ก และกรดโฟลิก (ตัวชีวัดจังหวัด)

5. ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 97.18 85

้ ็ ปี ี ่ ่6. ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูง

เฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

63.18 60



ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

มุ่งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองสุขภาพประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ ป ์

ั ี้ ั ี ่ ้ ี

ประชาชนสุขภาพดี
เปา้ประสงค์

ตัวชีวัด ผลงาน ปี 2562 ค่าเป้าหมาย ปี 2563

7. ร้อยละของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการ

พัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระต้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือพฒนาการลาชา ไดรบการกระตนพฒนาการดวยเครองมอ

มาตรฐาน (ตัวชี้วัดจังหวัด)

8. ร้อยละขงเด็กอายุ 0 – 12 ปี ฟันดีไมม่ผีุ (Cavity Free) 82.46 58ุ ุ y

(ตัวชี้วัดจังหวัด)

9. ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน 62.44 67

10. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ต่อพัน 10.35 34.0



ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

มุ่งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองสุขภาพประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ ป ์
ประชาชนสุขภาพดี

เปา้ประสงค์

ตัวชี้วัด ผลงาน ปี 2562 ค่าเป้าหมาย ปี 2563

11. ร้อยละของวัยทํางานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวล 48.83 49ุ

กายปกติ (ตัวชี้วัดจังหวัด)

12. ร้อยละของวัยทํางานอายุ 25 – 59 ปี ที่มกีาร - 30

เตรียมความพร้อมเขา้สู่วัยผู้สูงอายุ โดยมีพฤติกรรม

สุขภาพที่พึงประสงค์ (ตัวชี้วัดจังหวัด)

13 ร้อยละของบคลากรสาธารณสขได้รับการตรวจ 91 10013.รอยละของบุคลากรสาธารณสุขไดรบการตรวจ

สุขภาพประจําปี (ตัวชี้วัดจังหวัด)

91 100



ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

มุ่งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองสุขภาพประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ ป ์
ประชาชนสุขภาพดี

เปา้ประสงค์

ตัวชี้วัด ผลงาน ปี 2562 ค่าเป้าหมาย ปี 2563

14. ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์ - 40ู ู ุ ฤ ุ

(ตัวชี้วัดจังหวัด)

15.ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล

้

- 80

ผู้สูงอายุ (ตัวชีวัดจังหวัด)

16.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม 

Care Plan

- 80

Care Plan



ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

มุ่งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองสุขภาพประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ ป ์

้

ประชาชนสุขภาพดี
เปา้ประสงค์

ตัวชี้วัด ผลงาน ปี 2562 ค่าเป้าหมาย ปี 2563

17. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุม่เสี่ยงเบาหวาน 1.57 ≤ 2.4

18.อัตรากลุม่สงสยัป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ

ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

57.33 ≥ 40

19 ้ ป้่ โ ี่ ไ ้ 49 419.รอยละของผปูวยโรคเบาหวานทควบคุมได

(ตัวชี้วัดจังหวัด)

33.49 ≥ 40

20 ร้อยละของผ้ป่วยโรคความดันโลหิตสงที่ควบคมได้ 44 39 ≥ 5020.รอยละของผูปวยโรคความดนโลหตสูงทควบคุมได

(ตัวชี้วัดจังหวัด)

44.39 ≥ 50



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

มุ่งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองสุขภาพประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ ป ์
ภาคีสุขภาพเข้มแข็ง

เปา้ประสงค์

ตัวชี้วัด ผลงาน ปี 2562 ค่าเป้าหมาย ปี 2563ตวชวด ผลงาน ป 2562 คาเปาหมาย ป 2563

21. ร้อยละของอําเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนา

คณภาพชีวิตที่มีคณภาพ (พชอ.)

100 100

ุ ุ ( )

22. ตําบลจัดการคุณภาพที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน

และสามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง (ตัวชี้วัดจังหวัด)

80.15 85

ุ

23. ร้อยละของครอบครัวมศีักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง

ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด (ตัวชี้วัดจังหวัด)

62.48 65

24. ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก 

อสม. หมอประจําบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี

N/A 70



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เป้ ป ์

มุ่งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองสุขภาพประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์

ภาคีสุขภาพเข้มแข็ง
เปา้ประสงค์

ตัวชี้วัด ผลงาน ปี 2562 ค่าเป้าหมาย ปี 2563

25 ระดับความสําเร็จของจงัหวัดในการ 5 525.ระดบความสาเรจของจงหวดในการ

พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

(EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์

5 5

(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จรงิ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

มุ่งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองสุขภาพประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ ป ์
ภาคีสุขภาพเข้มแข็ง

เปา้ประสงค์

ตัวชี้วัด ผลงาน ปี 2562 ค่าเป้าหมาย ปี 2563ตวชวด ผลงาน ป 2562 คาเปาหมาย ป 2563

26.ร้อยละของอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัยจากสาร

ปนเปื้อน (ตรวจด้วย mobile unit/test kit) (ตัวชี้วัดจังหวัด)

98.05 80

27.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบผ่าน

มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด

90.53 80

28 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารOTOP น้ํา และน้ําแข็ง ที่ขึ้นทะเบยีน 96 09 8028.รอยละของผลตภณฑอาหารOTOP นา และนาแขง ทขนทะเบยน

แล้วได้รับการตรวจสอบผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด (ตัวชี้วัด

จังหวัด)

96.09 80

29.ร้อยละของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ (ร้านยา 

สถานที่ผลิตอาหาร สถานพยาบาลเอกชน สถานประกอบการเพื่อ

ี่ ิ ื่ ํ ) ไ ้ ั ฝ้ ั ( ั ี ้ ั

94.88 95

สุขภาพ สถานทีผลิตเครืองสําอาง) ได้รับการตรวจเฝา้ระวัง (ตัวชีวัด

จังหวัด)



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

มุ่งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองสุขภาพประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ ป ์
ภาคีสุขภาพเข้มแข็ง

เปา้ประสงค์

ตัวชี้วัด ผลงาน ปี 2562 ค่าเป้าหมาย ปี 2563

30.ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยั

สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

Hospital

ั ี-ระดับดี

-ระดับดีมาก

ระดับดีมาก Plus

13.05

82.60

4 35

-

60

10-ระดบดมาก Plus 4.35 10

31.ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

ดี ดี

ุ

(สสจ.วัดระดับ)





ประจําปีประจําปีงบประมาณ งบประมาณ 25622562    ประจาปประจาปงบประมาณ งบประมาณ 25622562    

  ศรุตยา  สุทธิรักษ์ศรุตยา  สุทธิรักษ์ุ ุุ ุ
18 18 กันยายน กันยายน 25622562



ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด (33-60)

 ตัวชี้วัดเดิม  18 ตัวชี้วัด
33.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครวัที่เปิดดําเนินการในพื้นที่

34.ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม

35.อัตราสําเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่

36.1ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตุผล (RDU) ผ่านเกณฑ์

้36.2ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ระดับ Intermediate

37.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

ั ิ38.อัตราตายทารกแรกเกิด 

39.ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วยประคบัประคองอย่าง

มีคณภาพ     มคุณภาพ

40.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต



ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด (33-60)

41.อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ (ต่อแสนประชากร)

ั ้ป่ ิ ื้ ใ ื ิ42.อัตราตายผู้ปว่ยติดเชอืในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired

44.ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด

46 ร้อยละผ้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 46.รอยละผูปวยมะเรง 5 อนดบแรกไดรบการรกษาภายในระยะเวลาทกาหนด

 48.ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

52.ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวดัที่ให้บริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผป้ว่ยใน52.รอยละสถานพยาบาลระดบ M และ F ในจงหวดทใหบรบาลฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน

53.ร้อยละของผูป้่วยที่เขา้รับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery

54.อัตราตายของผู้ปว่ยฉกุเฉนิ(Triage Level 1)ภายใน 24 ชม.ในโรงพยาบาลระดับ A,S และ M1ู

55.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉนิ

58.ร้อยละของผูป้่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วนิจิฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

      และการแพทย์ทางเลือก
 



ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด (33-60)

ตัวชี้วัดใหม่/ปรับปรุง 8 ตัวชี้วัด
่ ้ ้43.ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตัง้แต่ระดบั M 1 ขึ้นไป

45.อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนดิ STEMI

่47.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5ml/min/1.73m2/yr

49.อัตราส่วนของจํานวนผู้ยนิยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจํานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

     ระดับ A, S

50.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารบัการบําบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี

่51.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงไดร้ับการประเมิน บําบัดรักษาและติดตามดูแล

     ช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง

่ ้ ่ ่ ่56.ร้อยละจงัหวัดที่มีพืน้ที่เกาะสําหรบัการทอ่งเที่ยวทางทะเลมีระบบบริการสขุภาพที่มีประสิทธิภาพ (รอปรับ)

57.ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย



ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด (33-60)

ตัวชี้วัดพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 ตัวชี้วัด
่ ่59.ร้อยละอําเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม.ที่มีคณุภาพตามเกณฑ์  

60.อัตราการใช้บริการ สขุภาพช่องปาก รวมทุกสิทธิข์องประชาชน ในพื้นที่



        ตัวชี้วัดที่ 33 ร้อยละของคลนิิกหมอครอบครัวทีเ่ปิดดําเนินการในพื้นที่ 
(P i C Cl t ) (ร้อยละ 24/22 ทมี)(Primary Care Cluster) (รอยละ 24/22 ทม)

กลยทธ์/มาตรการผลงานปี 2562 แผนงาน/โครงการกลยุทธ/มาตรการ

พัฒนาคณภาพองค์กร
เป้าหมาย ร้อยละ 18

แผนงาน/โครงการ

โครงการพัฒนาปฐมภูมิและ
พฒนาคุณภาพองคกร

ผลงาน ร้อยละ  18.89 (17 ทีม) เครือข่ายปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมสําคัญ

1 อบรมชีแ้จงแนวทางการดําเนินงานจังหวัดสราษฎร์ธานี ชี้แจงเกณฑก์ารประเมิน 3S1.อบรมชแจงแนวทางการดาเนนงานจงหวดสุราษฎรธาน ชแจงเกณฑการประเมน 3S

2.เยี่ยมเสริมพลังติดตามการดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดําเนินการไปแล้ว

3.อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพฒันาคลินิกหมอครอบครัว



        ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองและ
ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมระยะเวลาทไดรบการรกษาทเหมาะสม
เกณฑ์ เป้าหมาย ปี 62 ผลงาน ปี 62 เป้าหมาย ปี 63

ร้อยละอตัราของผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองและระยะเวลาที่ได้รบัการรกัษาที่

เหมาะสม

1.อตัราตายของผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองตบี/อดุตนั ≤ 5 3.69 ≤ 5

2.อตัราตายของผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองแตก ≤ 25 18.77 ≤ 25

3.อตัราตายของผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมอง ≤ 7 5.17 ≤ 7

4.ร้อยละของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองที่มอีาการไมเ่กิน 72 ชม. ได้รบัการ ≥ 40% 70.72% ≥ 50%

รักษาใน Stroke Unit

5.ร้อยละของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองตบี/อุดตันระยะเฉียบพลันที่มีอาการ

ไ ไ ้ ้ ่ ื ื

≥ 50% 87.27% ≥ 60%

ไม่เกิน 4.5 ชม. ไดร้ับการรักษาด้วยยาละลายลมิเลอืดทางหลอดเลอืดดํา

ภายใน 60 นาที

6 ้ ป้่ โ ื ไ ้ ั ่ ั ใ 90 60% 100% 70%



        ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองและ
ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมระยะเวลาทไดรบการรกษาทเหมาะสม

กลยทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการกลยุทธ/มาตรการ

ลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด

แผนงาน/โครงการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
เลือดสมองในโรงพยาบาล จังหวดัสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมสําคัญ

1.พฒันา NCD Clinic plus

2 พฒันาระบบ Alarm and Alert โรคหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ ในชมชน2.พฒนาระบบ Alarm and Alert โรคหลอดเลอดสมอง และหลอดเลอดหวใจ ในชุมชน

3.สอบสวนทางระบาดวิทยาในรายที่เสียชีวิตด้วย Stroke



        ตัวชี้วัดที่ 35 อตัราสําเรจ็ของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่

( ้ )(ร้อยละ 85)
กลยทธ์/มาตรการผลงานปี 2562 แผนงาน/โครงการกลยุทธ/มาตรการ

1.การพฒันาระบบการค้นหากลุ่มเสี่ยงให้มีเป้าหมาย 

้

แผนงาน/โครงการ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ร.10 

ั ิ ้ ่ ั โประสทิธิภาพ

2.การพฒันาระบบการรักษาผูป้่วยวัณโรคทกุ

ร้อยละ 85

ผลงาน 

(การดูแล รกัษา ติดตามผู้ป่วยวัณโรค) 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ี
รายตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 94.25 ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมสําคัญกจกรรมสาคญ

                                1.จัดประชุมผู้รับผดิชอบงานครอบคลุมระดับ รพ.สต.

2.ประชุม DOT Meeting 

3.นิเทศงานโรงพยาบาล



        ตัวชี้วัดที่ 36.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ผ่านเกณฑ์ 

(RDU2 ร้อยละ 60 RDU3 ร้อยละ 20)(RDU2 รอยละ 60 RDU3 รอยละ 20)

          ตัวชี้วัดที่ 36.2 ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ
(AMR) ระดับ Intermediate (ร้อยละ 100)(AMR) ระดบ Intermediate (รอยละ 100)

กลยุทธ์/มาตรการผลงานปี 2562

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

(Service plan) ให้มคีณภาพ

RDU1 เป้าหมาย ร้อยละ 95 ผลงาน รอ้ยละ 75 

RDU2 เป้าหมาย ร้อยละ 20 ผลงาน รอ้ยละ 40 (Service plan) ใหมคณุภาพRDU2 เปาหมาย รอยละ 20 ผลงาน รอยละ 40

AMR เป้าหมาย ร้อยละ 20 ผลงาน รอ้ยละ 100

ํ ัแผนงาน/โครงการ

โครงการก้าวไปข้างหน้าส่การใช้ยาสมเหตผล

กิจกรรมสําคัญ

1 จัดอบรมวิชาการ 2 ลงเยี่ยมพืน้ที่โครงการกาวไปขางหนาสูการใชยาสมเหตุผล 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.จดอบรมวชาการ 2.ลงเยยมพนท

3.ประชุมติดตามงาน



        ตัวชี้วัดที่ 37 รอ้ยละการส่งต่อผู้ป่วย นอกเขตสุขภาพลดลง
( ้ 10)(รอยละ 10)

กลยทธ์/มาตรการผลงานปี 2562 กลยุทธ/มาตรการ

พัฒนาระบบการส่งต่อ 4 สาขาหลัก

โ ั ใ ั ิ ิ
เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 10 

่ ้ 1.สาขาโรคหัวใจ      3.สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

2.สาขาโรคมะเร็ง 4.สาขาทารกแรกเกิด
ผลงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2

(มะเร็ง 94 อบัติเหต 22(ม เรง 94 อุบตเหตุ 22

หัวใจ 11 ทารกแรกเกิด 2) กิจกรรมสําคัญ

แผนงาน/โครงการ

โครงการพัฒนาศนย์ความเป็นเลิศ

1.จัดอบรมวิชาการ 2.พัฒนาระบบการส่งต่อ

3.ลงเยี่ยมพืน้ที่โครงการพฒนาศูนยความเปนเลศ

ทางการแพทย์

3.ล เยยม น

4.ติดตามผลการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค



 ตัวชี้วัดที่ 38 อตัราตายทารกแรกเกิด
( 3 7 ่ 1 000 ิ ชีี )  (< 3.7 ตอ 1,000 ทารกเกดมชพ)

กลยทธ์/มาตรการผลงานปี 2562 แผนงาน/โครงการกลยุทธ/มาตรการ

บริการตามเป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพทารกแรกเกิด

มาตรฐานงาน

อนามัยแม่และเด็ก

< 3.8 ต่อ 1,000 

ผลงาน 3.27 ต่อ 1,000 

2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปัญหาทีพ่บบ่อยใน

การสง่ตอ่ทารกแรกเกิด 

กิจกรรมสําคัญ

           1.จัดประชุมทีมปฏิบัติการกู้ชีพทารกแรกเกิด

2 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการก้ชีพทารกแรกเกิด โดยใช้ระบบส่งต่อ           2.ตดตามและประเมนผลการดาเนนงานการกูชพทารกแรกเกด โดยใชระบบสงตอ 

3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปัญหาที่พบบ่อยในการส่งต่อทารกแรกเกิด 



          ตัวชี้วัดที่ 39 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong 
O i id M di ti ใ ้ป่ ป ั ป ่ ี ( ้ 45)Opioid Medication ในผูปวยประคบประคองอยางมคุณภาพ (รอยละ 45)

กลยทธ์/มาตรการผลงานปี 2562 กลยุทธ/มาตรการ

การบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการเป้าหมาย ร้อยละ 45
ต่างๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคอง

อย่างมีคุณภาพ
ผลงาน ร้อยละ 61.77

ุ

แผนงาน/โครงการ

โ ี่ ี ้ ํ ิ

กิจกรรมสําคัญ

โครงการแลกเปลียนเรียนรู้การดําเนินงาน

ดูแลผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 
1.ติดตามผลการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

2.พัฒนาระบบข้อมูล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2563

ู

3.นําเสนอแลกเปลี่ยนการดาํเนินงานระหว่างพื้นที่



             ตัวชี้วัดที่ 40 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (ร้อยละ ≥ 67)
ั ชี้ ั ี่ 41 ั ่ ั สํ ็ ( 6 0 ่ ส ป ช )                ตวชวดท 41 อตราการฆาตวตายสาเรจ (≤ 6.0 ตอแสนประชากร)

กลยทธ์/มาตรการผลงานปี 2562 แผนงาน/โครงการกลยุทธ/มาตรการ

พัฒนาคุณภาพระบบบริการโรคซึมเศร้า เป้าหมาย ≥ 63% 

แผนงาน/โครงการ

โครงการพัฒนาระบบ

สุขภาพจิตและจิตเวชให้ได้

มาตรฐานในหน่วยบริการทุกระดับ

ผลงาน 97.36%

ฆ่าตัวตาย เป้าหมาย ≤ 6.3 : แสน ปชก.

6 2 ส ปช

บริการงานสุขภาพจิต

และจิตเวชฐ ุ
ผลงาน  6.2 : แสน ปชก.

กิจกรรมสําคัญ

1.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน                                     4.ประชุมอบรม

2 จัดประชมให้ความร้เรื่องระบาดวิทยาโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย 5 ออกนิเทศติดตามงาน2.จดประชุมใหความรูเรองระบาดวทยาโรคซมเศราและการฆาตวตาย    5.ออกนเทศตดตามงาน

3.จัดประชุมเรื่องการบันทึกข้อมูลผู้ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว 6.สรุปผลการดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้



        ตัวชี้วัดที่ 42 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด

community acquired(กล่มผ้ป่วย community acquired sepsiscommunity-acquired(กลุมผูปวย community-acquired sepsis

< ร้อยละ 28 กลุ่มผู้ป่วย hospital-acquired sepsis < ร้อยละ 50)
กลยทุธ/์มาตรการ

พฒันาระบบบริการ

ผลงานปี 2562

กล่มผ้ป่วย community-acquired sepsis

แผนงาน/โครงการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนร้พฒนาระบบบรการ

สุขภาพ 5 สาขาหลัก

กลุมผูปวย community acquired sepsis

เป้าหมาย < ร้อยละ 30 ผลงาน ร้อยละ 42.25

ู

พัฒนาการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ

ในรพ.และชุมชน

กิจกรรมสําคัญ

1.จัดประชมเชงิปฏบิัติการ                                                                    6.สร้างช่องทางด่วน(Sepsis Fast Track) ุ ฏ ( p )

2.สร้างทีมงานคอยประสานและติดตามตัวชี้วัดในโรงพยาบาลทุกแห่ง  7.มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกนั

3.เนน้การค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็ว โดยใช้เครื่องมือช่วยในการคัดกรอง 8.พัฒนาระบบข้อมูลู ู

4.จัดทําแนวทางการดแูลรกัษาเบื้องตน้ โดยทําในรูปแบบมาตรฐาน  9.เยี่ยมเสริมพลัง

5.จัดทําแนวทางการสง่ต่อที่ชดัเจนเพื่อทําให้เกดิการสือ่สารและดแูลอย่างตอ่เนื่อง  10.สรุปผลการดําเนินงาน ส่งจังหวัดทุกเดือน



                ตัวชีว้ัดที่ 43 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มทีีม Refracture Prevention 

ใ โ ั้ ่ ั M1 ึ้ ไป ( M1 ึ้ ไป ั ั้ ี 30%             ในโรงพยาบาลตงแตระดบ M1 ขนไป (รพ. M1 ขนไป จดตงทม 30% 

Refracture  28% Early surgery >50%) y g y

กลยทุธ/์มาตรการ

พัฒนาระบบบริการ

ผลงานปี 2562

1 รพ M1 ขึ้นไป จัดตั้งทีม เป้าหมาย 20% ผลงาน 50%

แผนงาน/โครงการ

โ ัพฒนาระบบบรการ 

5 สาขาหลัก

1.รพ.M1 ขนไป จดตงทม เปาหมาย 20% ผลงาน 50%

2.Refracture   เป้าหมาย <30% ผลงาน 1.58 %

3.Early surgery  เป้าหมาย >50% ผลงาน 82.35%

โครงการพฒนาระบบ 

บริการ 5 สาขาหลัก 
y g y

กิจกรรมสําคัญ

้1.พัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วย Refracture Prevention และ Early surgery ในโรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้นไป

2.จัดตั้งทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลM 1 ขึ้นไป

ิ ํ ิ ั3.ติดตามผลการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค



       ตัวชีว้ดัที่ 44 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตาม  

ี่ ํ ( ้ 60)          มาตรฐานเวลาทกาหนด (รอยละ 60)

ตัวชีว้ดัที่ 45 อัตราตายของผูป้่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
        ชนิด STEMI) (25 ต่อแสนประชากร)

กลยทธ์/มาตรการผลงานปี 2562 กลยุทธ/มาตรการ

1.ผู้ป่วย STEMI ได้รับการรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด

ั โ ื ั ใ ้ ใ

ผลงานป 2562

1.การให้การรักษาผู้ป่วย STEMI  

เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 100 2.ลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลงร้อยละ 10 ใน

ระยะเวลา 5 ปี 

เปาหมาย รอยละ 100 ผลงาน รอยละ 100

2.อัตราตาย STEMI เป้าหมาย 26 ต่อแสนปชก. 

ผลงาน 20.93 ต่อแสนปชก.
ิ ํ ั

ผลงาน 20.93 ตอแสนปชก.

แผนงาน/โครงการ

์ ั ใ ็

กิจกรรมสําคัญ

1.จัดทําข้อมูลระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ และวิเคราะหป์ัจจัยเชิงสาเหตุ

คนสุราษฎร์หัวใจแข็งแรง 2.นิเทศติดตามการดําเนินงาน Stroke Unit

3.สรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง



        ตัวชี้วัดที่ 46 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดระยะเวลาทกาหนด

เกณฑ์ เป้าหมาย ปี 62 ผลงาน ปี 62 เป้าหมาย ปี 63

1.ร้อยละของผูป้่วยที่ได้รับการรกัษาด้วยการผ่าตัด

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

≥ ร้อยละ 70 ร้อยละ 61.60 ≥ ร้อยละ 70

ภายในระยะเวลา 4 สปดาห

2.ร้อยละของผูป้่วยที่ได้รับการรกัษาด้วยเคมีบําบัด

ใ 6 สัป ์

≥ ร้อยละ 70 ร้อยละ 83.90 ≥ ร้อยละ 70

ภายในระยะเวลา 6 สปดาห

3.ร้อยละของผูป้่วยที่ได้รับการรกัษาด้วยรงัสีรกัษา ≥ ร้อยละ 60 ร้อยละ 73.08 ≥ ร้อยละ 60

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์



        ตัวชี้วัดที่ 46 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดระยะเวลาทกาหนด

กลยทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการกลยุทธ/มาตรการ

ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด 

เคมีบําบัด รังสีรักษา ของ

1.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดําเนินงานป้องกันและควบคุม

โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลก และมะเร็งลําไส้ใหญ่และไส้ตรงเคมบาบด รงสรกษา ของ

มะเร็ง 5 อันดับแรก
โรคมะเรงเตานม มะเรงปากมดลูก และมะเรงลาไสใหญและไสตรง 

2. โครงการติดตามการดําเนินงานป้องกันและควบคมุโรคมะเร็ง

กิจกรรมสําคัญ

1.สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ระบบการส่งต่อ    4.ลงพื้นที่ ติดตามกระบวนการทํางานและผลการดําเนินงาน ุ ญ ุ

2.นําเสนอแลกเปลี่ยนการดําเนินงานระหว่างพื้นที่ 5.พัฒนาระบบการส่งต่อ 

3.พัฒนาระบบการจัดการและบันทึกข้อมูล                      6.สรุป ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาู ุ ญ ุ ญ



        ตัวชี้วัดที่ 47 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดของ

4 l/ i / / ( ้ )eGFR<4ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 66 )

กลยทธ์/มาตรการผลงานปี 2562 แผนงาน/โครงการกลยุทธ/มาตรการ

ชะลอความเสื่อมของไตใน

้ป่ โ ไ ื้ ั

เป้าหมาย ร้อยละ 66

้

แผนงาน/โครงการ

พัฒนา  CKD  Clinic plus
ผู้ป่วยโรคไตเรือรัง (CKD)ผลงาน ร้อยละ 63.69

กิจกรรมสําคัญ

นิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนร้การดําเนินงาน CKD Clinic plus     นเทศตดตามและแลกเปลยนเรยนรูการดาเนนงาน CKD  Clinic plus



        ตัวชี้วัดที่ 48 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract)
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (ร้อยละ 85 )ไดรบการผาตดภายใน 30 วน (รอยละ 85 )

กลยทธ์/มาตรการผลงานปี 2562 กลยุทธ/มาตรการ

พัฒนา รพ.แม่ข่าย การผ่าตัดต้อกระจกสู่

ผลงานป 2562

เป้าหมาย รอ้ยละ 85 ู

โรงพยาบาลชุมชนระดับ 60 เตียง เพิ่ม 1 แห่ง
เปาหมาย รอยล  85

ผลงาน รอ้ยละ 80.84

แผนงาน/โครงการ

อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาใน รพช. 2 คน 

                อบรม Eye Nurse 2 คน



        ตัวชี้วัดที่ 49 อัตราสว่นของผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย
ต่อจํานวนผ้เสียชีวิตใน รพ ระดับ A S (0 9 100)ตอจานวนผูเสยชวตใน รพ. ระดบ A,S (0.9 : 100)

กลยทธ์/มาตรการผลงานปี 2562 แผนงาน/โครงการกลยุทธ/มาตรการ

พัฒนาระบบบริการ

ผลงานป 2562

เป้าหมาย 0.8 : 100

แผนงาน/โครงการ

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สุขภาพผลงาน 0.98 : 100 ในโรงพยาบาลระดับ A, M1

กิจกรรมสําคญั

์ ้ ้ ้ ้ ใ           1.รณรงค์การบริจาคฯ เน้นการสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ

2 พัฒนาระบบการใหบ้ริการในโรงพยาบาลระดับ A M1           2.พฒนาระบบการใหบรการในโรงพยาบาลระดบ A, M1

3.ติดตามกํากับการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 



        ตัวชีว้ัดที่ 50 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษา
ล ติดตามด ลอย่างต่อ นื่อง 1 ปี (ร้อยล 22)และตดตามดูแลอยางตอเนอง 1 ป (รอยละ 22)

กลยทธ์/มาตรการผลงานปี 2562 แผนงาน/โครงการกลยุทธ/มาตรการ

ลดปัจจยัเสี่ยงด้าน

ป ้ใ ้
เป้าหมาย ร้อยละ 20

แผนงาน/โครงการ

โครงการพัฒนาระบบบริการ

ํ ั ั ้สุขภาพประชาชน ผู้ใช้/

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ผลงาน ร้อยละ 35.54 บําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

กิจกรรมสําคัญ

1. จัดสรรค่าบําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดให้(โรงพยาบาล) หน่วยบริการสาธารณสุขในการบําบัดรักษาฯ ในระบบสมัครใจ และบังคับบําบัดแบบไม่ควบคุมตัว

2. การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน สสอ.ในการบริหารจัดการงานยาเสพติด

3. พัฒนาสถานบําบัดผ่านการรับรองคุณภาพ HA    ยาเสพติด และการประเมินซ้ํา ปี 2563

4 ั ื่ โ H d ti ใ ส ่ ี่ ี่ ้4. ขบเคลอนนโยบาย Harm reduction ในสถานพยาบาลและหนวยงานทเกยวของ

5. พัฒนาระบบข้อมูลการบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด  ยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ข้อมูลรายงาน ข้อมูลติดตาม ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ปี 2563



        ตัวชี้วัดที่ 51 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมนิ 
ํ ั รั ิ ช่ ื ร ั ร ร ่ ่ ื่ (ร้ 42)              บาบดรกษาและตดตาม ดูแลชวยเหลอตามระดบความรุนแรงอยางตอเนอง (รอยละ 42)

ผลงานปี 2562 แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย ร้อยละ 40

ผลงาน ร้อยล 52 73

โครงการสุราษฎร์เมืองคนดี เป็นที่หนึ่งได้โดยไม่พึ่งพา

ยา สพติดผลงาน รอยละ 52.73 ยาเสพตด

กิจกรรมสําคัญ

                 1.พัฒนาจงัหวัด TO Be Number ONE  ต้นแบบระดับยอดเพชร

2 ประชมคณะกรรมการ TO Be Number ONE จงัหวัดสราษฎร์ธานี               2.ประชุมคณะกรรมการ TO Be Number ONE จงหวดสรุาษฎรธาน

               3.พฒันาชมรม TO Be Number ONE  ในชุมชน

               4.ประกวด TO Be Number ONE  IDOL

               5.ประกวด TO Be Number ONE  Dancercise



         

  ตัวชี้วัดที่ 52 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้บริบาลฟื้นสภาพ

ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate bed/ward) (ร้อยละ 75 )
      เกณฑ์ เป้าหมาย ปี 62 ผลงาน ปี 62 เป้าหมาย ปี 63

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจงัหวัดที่ให้

บริบาลฟืน้สภาพระยะกลางแบบผ้ป่วยใน

ร้อยละ 50 ร้อยละ 84.21 ร้อยละ 75

บรบาลฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน 

- ผู้ป่วย Stroke,TBI และ SCI ที่รอดชีวิตและมีคะแนน 

BI<15 รวมคะแนน BI≥15 with multiple

ร้อยละ 60 ร้อยละ 81.81 ร้อยละ 70
BI<15 รวมคะแนน BI≥15 with multiple 

impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและ

ติดตามจนครบ 6 เดือนหรือจน BI=20ตดตามจนครบ 6 เดอนหรอจน BI=20



         

  ตัวชี้วัดที่ 52 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้บริบาลฟื้นสภาพ

้ ใ ้ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate bed/ward) (ร้อยละ 75 )
      กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการุ

พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง(IMC)เพื่อลด

ภาวะแทรกซ้อน และลดความพิการ
พัฒนารูปแบบบริการที่ไร้รอยต่อในระยะกึ่ง

เฉียบพลันเฉยบพลน

กิจกรรมสําคัญ

ํ ั้ ี ี ี ี่ ้ ั1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 3 ครัง/ปี 6.ประชุมทีมสหวิชาชีพวางระบบการเยียมบ้านและพัฒนาระบบการดูแล

2.ประชุมฟื้นฟูความรู้ CG ในเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยในพื้นที่

ื้ ั้ ั ั ้ ใ ้3.อบรมพยาบาลฟืนฟูระยะสันหลักสูตร 3 – 5 วันอย่างน้อย 2 คน/รพ.ให้ครบ 100%        7.ประชุมติดตามงาน

4.อบรมการใช้ ICF เพื่อพัฒนาศกัยภาพเครือข่าย 8.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย IMC  1 ครั้ง/ปี

ใ ้โ ี่ ั ั้5.อบรมการใช้โปรแกรม Thai coc (บูรณาการงาน Palliative care)   9.เยียมนิเทศตดิตาม รพ.ระดับ M และ F 1ครัง/

                                                                                       โซน รวม 4 โซน/ปี                                            



        ตัวชีว้ัดที่ 53 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery

( ้ 25)(ร้อยละ 25)

กลยทธ์/มาตรการผลงานปี 2562 แผนงาน/โครงการกลยุทธ/มาตรการ

พัฒนาระบบการให้เป้าหมาย ร้อยละ 20 

แผนงาน/โครงการ

โครงการพัฒนาระบบ

บริการผู้ป่วย 

One Day Surgery
ผลงาน ร้อยละ 49.18 การให้บริการ

One Day Surgery

กิจกรรมสําคัญ

1.จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการ

2 พัฒนาระบบการให้บริการ O D S2.พฒนาระบบการใหบรการ One Day Surgery

3.นิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงาน



          ตัวชี้วัดที่ 54 อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉินภายใน 24 ชม.ในโรงพยาบาลระดับ 
A S M1 ที่ ER และ Ad itA, S, M1 ท ER และ Admit

เกณฑ์ เป้าหมาย ปี 62 ผลงาน ปี 62 เป้าหมาย ปี 63

54. อัตราตายของผูป้่วยฉุกเฉินภายใน 24 ชม. ในรพ.ระดับ A, S, M1 12% 11.22% 12%

1.1 อัตราของผูป้ว่ย Trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตดั 80% 87% 80%

1.2 อัตราของผูป้ว่ย Trauma triage level 1,2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม. 60% 55.13% 60%

2.1 อัตราตายของผูป้่วย PS score > 0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับและได้รบั 100% 68.42% 100%ู ุ

การทํา root cause analysis ไมต่่าํกว่าร้อยละ 60

2.2 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง 45% 23.73% 45%

3.1 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A,Sและ M1 ที่ผ่านเกณฑ์

ประเมินคุณภาพ

50% 80% 80%

3.2 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS 

คุณภาพ

80% 100% 80%



        ตัวชีว้ัดที่ 54 อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน(Triage Level 1)ภายใน 24 ชม.ใน

โรงพยาบาลระดับ A S M1 ที่ ER และ Admit (ต่อ)โรงพยาบาลระดบ A,S,M1 ท ER และ Admit (ตอ)

ตัวชีว้ดัที่ 55 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
้(ร้อยละ 24)

กลยทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการผลงานปี 2562 กลยุทธ/มาตรการ

พัฒนาระบบบริการ

์ ิ

แผนงาน/โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายในการขับเคลื่อนกลไกศนย์ความ
เป้าหมาย ร้อยละ 22

การแพทย์ฉุกเฉิน เครอขายในการขบเคลอนกลไกศูนยความ

ปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)ระดับอําเภอ ผลงาน ร้อยละ 15.30

กิจกรรมสําคัญ

ประชมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการขับเคลื่อนกลไกศนย์ความปลอดภัยประชุมเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพเครอขายในการขบเคลอนกลไกศูนยความปลอดภย

ทางถนน (ศปถ.) ระดับอําเภอ (โดยใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น)



ตัวชี้วัดที่ 57 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ความงามและแพทย์แผนไทย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5)ความงามและแพทยแผนไทย (เพมขนรอยละ 5)

              ตัวชี้วัดที่ 58 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค  
ื้ ้ ์ ์ ไ ์ ื         และฟืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

เกณฑ์ เป้า ปี 62 ผลงาน ปี 62 เป้า ปี 63เกณฑ เปา ป 62 ผลงาน ป 62 เปา ป 63

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ 18.5% 19.90%

1.โรงพยาบาลศูนย์ 11% 7.29% 10%

2 โรงพยาบาลทั่วไป 11% 9 36% 15%2.โรงพยาบาลทวไป 11% 9.36% 15%

3.โรงพยาบาลแม่ข่าย (M2) 19% 12.26% 18.5%

โ4.โรงพยาบาลชุมชน 19% 19.27% 21%

5.โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตําบล/ศสม. 36% 34.81% 36%



ตัวชี้วัดที่ 57 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ความงามและแพทย์แผนไทย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5)ความงามและแพทยแผนไทย (เพมขนรอยละ 5)

              ตัวชี้วัดที่ 58 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค  
และฟื้นฟสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก         และฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลอก

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ

พฒันาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก

กิจกรรมสําคัญ

ั ิ ์ ไ ์ ื1.พัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2.อบรมชีแ้จงการบูรณาการศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยในการดูแลผู้ป่วยโรคโหลอดเลือดสมองให้

กับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลกล่มเป้าหมาย                          กบทมสหวชาชพโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย

3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทยแ์ผนไทยเรื่องการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองหลังพ้นภาวะวิกฤต

                         ด้วยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย



            ตัวชี้วัดที่ 59 ร้อยละอําเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพ

ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 80)ตามเกณฑ (รอยละ 80)
            ตัวชี้วัดที่ 60 อัตราการให้บริการสุขภาพช่องปาก รวมทุกสิทธิ์ในพื้นที่ (ร้อยละ 40)

์เกณฑ์ เป้าหมาย ปี 62 ผลงาน ปี 62 เป้าหมาย ปี 63 กลยุทธ์/มาตรการ

บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพช่องปาก

ของประชาชนทกกล่มวัย

เกณฑ เปาหมาย ป 62 ผลงาน ป 62 เปาหมาย ป 63

ร้อยละอําเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปาก 60% 78.94% 80%

อัตราการให้บริการสขภาพช่องปาก 40% 35 86% 40% ของประชาชนทุกกลุมวย

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสําคัญ

1 โครงการประชมหัวหน้าฝ่ายทนัตสาธารณสข ประชมชี้แจงนโยบายและติดตามตัวชี้วัด

อตราการใหบรการสุขภาพชองปาก 40% 35.86% 40%

1.โครงการประชุมหวหนาฝายทนตสาธารณสุข ประชุมชแจงนโยบายและตดตามตวชวด

2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศทันตสาธารณสุข 

ประชุมคณะทํางานบริหารจัดการข้อมูลทันตสาธารณสุข

3.โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอผลงานวิชาการ
ทันตสาธารณสุข ปี 2563

เป็นเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานและนําเสนอผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
ทันตสาธารณสุข

4.โครงการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี

5.โครงการทันตกรรมเอื้ออาทรแก่ผู้ด้อยโอกาส จัดบริการทันตกรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสในสถานพินิจเรือนจําสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย



(ราง)แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ประจําป
งบประมาณ 2563
ยทุธศาสตรบ์คุลากรเป็นเลศิ (People Excellence) 



กลุมงานบริหารทรพัยากรบคุคล จํานวน ๒ ตัวช้ีวัด

ประเดน็ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด
ผลงานเปาหมาย

ป 2562

คาเปาหมาย

ป 2563

๑.มุงพัฒนาทรพัยากร

บุคคล

หนวยงานได

มาตรฐาน

รอยละของเขตสุขภาพ

ที่มีการบริหารจัดการ

กําลังคนที่มี

ประสิทธิภาพ

๗๒.๙๕ ๗๕.๐๐

๒.มุงพัฒนาทรพัยากร

บุคคล
บุคลากรมีความสุข

รอยละของหนวยงานที่

มีการนําดัชนีความสุข

ของคนทํางาน (Happy 

Work Life Index) ไป

ใช

๑๐๐ ๘๐



กลยุทธและแผนการดําเนินงาน
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสรุาษฎรธานี 
ป 2563 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Excellence)



มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Excellence)

๑. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการวางแผนอัตรากําลัง

กลยุทธ/มาตรการ กิจกรรมสําคญั หนวยงานรบัผิดชอบ

พัฒนาระบบขอมูลและวางแผน

ผลิตกําลงัคนดานสขุภาพตาม

แผนอัตรากาํลงั

พัฒนาฐานขอมูลบคุลากรมีความ

ถูกตอง เปนปจจุบนั และ 

สามารถนาํไปใชประโยชน (ระบบ 

HROPS)

กลุมงานบรหิารทรพัยากรบคุคล 

สสจ.สุราษฎรธานี



มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Excellence)

๒.ปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม

กลยุทธ/มาตรการ กิจกรรมสําคญั หนวยงานรบัผิดชอบ

แผนกําลงัคนดานสขุภาพตาม

แผนอัตรากาํลงั

ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการ

บรรจุใหมโดยหนวยงานตนสงักนั

และรวมสัมมนาเครอืขาย

กลุมงานบรหิารทรพัยากรบคุคล 

สสจ.สุราษฎรธานี



มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Excellence)

๓.โครงการพัฒนาวิชาการและจัดการความรู

กลยุทธ/มาตรการ กิจกรรมสําคญั หนวยงานรบัผิดชอบ

บริหารจัดการทรพัยากรบคุคล 

ภายใตแนวคิด MOPH SURAT 

(HRH)

ประกวดผลงานในระดบัจังหวัด 

และระดบัเขตสุขภาพที ่๑๑ 

คบสอ./เครอืขาย มีงานวิจัย R2R 

เรื่องเลา หรือนวัตกรรม สุขภาพ

เพื่อแกปญหา หรือพัฒนางานใน

พื้นที่

กลุมงานบรหิารทรพัยากรบคุคล 

สสจ.สุราษฎรธานี



มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Excellence)

๔. ประชุมคณะกรรมการ EC เพื่อพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย สสจ.สุราษฎรธานี

กลยุทธ/มาตรการ กิจกรรมสําคญั หนวยงานรบัผิดชอบ

บริหารจัดการ ทรัพยากรบคุคล 

ภายใตแนวคิด MOPH SURAT 

(HRH)

ดําเนินการพจิารณาจรยิธรรมการ

วิจัยในมนุษย สสจ.สุราษฎรธาน ี

โดยคณะกรรมกรรมการตามคาํสัง่

กลุมงานบรหิารทรพัยากรบคุคล 

สสจ.สุราษฎรธานี



มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Excellence)

๕.ประชุมวชิาการสาธารณสุขประจําป 2563

กลยุทธ/มาตรการ กิจกรรมสําคญั หนวยงานรบัผิดชอบ

บริหารจัดการ ทรัพยากรบคุคล 

ภายใตแนวคิด MOPH SURAT 

(HRH)

พัฒนาบคุลากรดานวิชาการและ

แลกเปลีย่นเรยีนรูภายในจังหวัด      

สุราษฎรธานี

กลุมงานบรหิารทรพัยากรบคุคล 

สสจ.สุราษฎรธานี



มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Excellence)

๖. โครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหมเพื่อสงเสริมและรองรับบุคลากรดานการจัดการ

กลยุทธ/มาตรการ กิจกรรมสําคญั หนวยงานรบัผิดชอบ

บริหารจัดการ ทรัพยากรบคุคล 

ภายใตแนวคิด MOPH SURAT 

(HRH)

พัฒนาบคุลากรดานงานวิจัย R2R

นวัตกรรม เรื่องเลา KM

กลุมงานบรหิารทรพัยากรบคุคล 

สสจ.สุราษฎรธานี



มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Excellence)

๗. โครงการวิเคราะหขอมูล happinometer และ HPI ไปใชขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข

กลยุทธ/มาตรการ กิจกรรมสําคญั หนวยงานรบัผิดชอบ

Happy MOPH กระทรวง

สาธารณสขุ กระทรวงแหง

ความสุข

หนวยงานมีผลการ วิเคราะห

ขอมูลจาก happinometer และ 

HPI ดําเนินงานตามแผนงาน

โครงการองคกรแหงความสุข

กลุมงานบรหิารทรพัยากรบคุคล 

สสจ.สุราษฎรธานี



มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Excellence)

๘. โครงการพัฒนาแผนกําลังคนตาม Service plan

กลยุทธ/มาตรการ กิจกรรมสําคญั หนวยงานรบัผิดชอบ

พัฒนาศกัยภาพ กําลังคนดาน 

สุขภาพตาม service plan 

(HRD)

กําหนดแผนฝกอบรมและลาศกึษา

ตอ จังหวัดสุราษฎรธานี 2563

กลุมงานบรหิารทรพัยากรบคุคล 

สสจ.สุราษฎรธานี



มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Excellence)

๙. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2563 (ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน)

กลยุทธ/มาตรการ กิจกรรมสําคญั หนวยงานรบัผิดชอบ

พัฒนาศกัยภาพกาํลงัคนดาน 

สุขภาพตาม service plan 

(HRD)

พัฒนาศกัยภาพบคุลากร 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด     

สุราษฎรธานี

กลุมงานบรหิารทรพัยากรบคุคล 

และทุกกลุมงาน 

สสจ.สุราษฎรธานี 





ยทุธศาสตร์ที ่4 

มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล



2



ร้อยละความสําเร็จของ
ส่วนราชการในสังกัดสป. 

ี่ ํ ิ ั
ร้อยละของหน่วยบริการที่

ทีดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่
กําหนด

ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน

ร้อยละของหน่วยงานใน

กาหนด

มลค่าการจดัซื้อร่วมของรอยละของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวง

สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

มูลคาการจดซอรวมของ
ยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 
วัสดุวิทยาศาสตร์ และ

วัสด  ทันตกรรม
บริหารด้วย

หลักธรรมมาภิบาล

ุ

3



ร้อยละของ
โรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขมี

ร้อยละของ รพ.สต.ที่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา

ิ
ุ

คุณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA ขัน้ 3

คุณภาพ รพ.สต. ตดิ
ดาว

หน่วยงานได้
มาตรฐาน

4



ร้อยละของ
หน่วยบริการที่

จํานวนนวัตกรรม หรอื
เทคโนโลยสีุขภาพที่
คิดคน้ใหม่ หรือที่

ั ่

ร้อยละของ
จังหวัดที่ผ่าน

์

เป็น Smart 
Hospital ร้อยละของทีม 

PCC ที่มีการใช้ 

พัฒนาต่อยอด 

ระบบข้อมูล

เกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูล

Application 
สําหรับ PCC

การจัดการความร้ส่
สารสนเทศ
ทันสมัย

การจดการความรูสู

นวตกรรม

5



11  

้

ชื่อตัวชี้วัด ผลงาน 62  
ค่าเป้าหมาย 

63

ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน

เกณฑ์การประเมิน ITA (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

90% 90%

2 ร้อยละความสําเร็จของส่วนราชการในสังกัดสป ที่ 100% 100%2.รอยละความสาเรจของสวนราชการในสงกดสป. ท

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่าน

เกณฑ์ที่กําหนด(กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ)

100% 100%

3.ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี

คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3(กลุ่มงาน

พัฒนาคณภาพฯ)

รพศ./รพท. 100%

รพช. 94 %

100%

รพช. 90 %

พฒนาคุณภาพฯ)



ชื่อตัวชี้วัด ผลงาน 62  ค่าเป้าหมาย 63

11  

้

4.ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 

รพ.สต. ติดดาว(กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ)

72.29% 100 % (80)

ํ ่ ี่ ป็ ์ ่ ส ( ้ % %
ตัวชี้วัด

5.จานวนหนวยงานทเปนองคกรแหงความสุข (ยายมา

จาก PE) (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)

100% 80 %

6.ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ไม่เกินร้อยละ25 ไม่เกินร้อยละ 25 ของุ ู

(กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์ฯ) ของการตาย

ทั้งหมด

การตายทั้งหมด

้ ่ ิ ี่ ็ ้7.ร้อยละของหน่วยบริการทีเปน็ Smart Hospital

(กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์ฯ)

รพศ./รพท.

1 แห่ง

ร้อยละ 50 ของ

ร้อยละ 100

รพศ./รพท.

ร้อยละ 70 รพช.

รพช.
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้

ชื่อตัวชี้วัด ผลงาน 62  ค่าเป้าหมาย 63

8 ร้อยละของทีม PCC ที่มีการใช้ Application สําหรับ PCC 50 % 100 %

ตัวชี้วัด
8.รอยละของทม PCC ทมการใช Application สาหรบ PCC

(กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์ฯ)

50 % 100 %

9.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ร้อยละ 0 ไม่เกินร้อยละ 4

(กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

10.จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพทีค่ิดคน้ใหม่ 

หรือที่พัฒนาต่อยอด (กล่มงานพฒันายทธศาสตร์ฯ)

8 เรื่อง 10 เรื่อง

หรอทพฒนาตอยอด (กลุมงานพฒนายุทธศาสตรฯ)

11.มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุ

วิทยาศาสตร์ และวัสดุ  ทันตกรรม 

32 35

(ของจังหวัด) (กลุ่มงานคุ้มครองฯ)
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แผนงาน/โครงการ 

25632563



กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

และรปแบบบริการและรูปแบบบรการ
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โครงการยกระดับการพัฒนา

- ลงพื้นทีแ่ลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามมาตรฐาน HA, QA, LA,

XRAY , มาตรฐานงานสุข
ศึกษา PMQA

- ประชุมทมีพี่เลี้ยง QLN 
- ประชุมคณะกรรมการ

ส่งต่อ

คณุภาพโรงพยาบาลสู่ความ

เปน็เลศิ

ศกษา PMQA

- จัดอบรมมาตรฐาน HA - จัดอบรมมาตรฐานสข
- ประชุมถอดบทเรียน

จดอบรมมาตรฐาน HA 
2 วัน

จดอบรมมาตรฐานสุข
ศึกษา

จุดเน้นกลุม่โรคสําคญั 4 
หน่วยงาน

- ประชุมสญัจร กลุ่มการ
พยาบาล กลุ่มงานเวชฯ 
งานรังสีวินจิฉัย, งาน

- ประชุมการดําเนินงาน
PMQA 2วัน

- ประชุมคณะทํางาน 
PMQA สสจ.

เอกซเรย์
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โครงการพัฒนาปฐมภูมิ
อบรมชี้แจงแนวทางการ

ดําเนินงานของจังหวัดและ
ี้ ี ป ิและเครือข่าย

ปีงบประมาณ 2563

ดาเนนงานของจงหวดและ
เกณฑ์มาตรฐาน  รพ.สต.ตดิ

ดาว (ครู ข)

อบรมชีแจงทีมประเมิน

ปร มิน รพ สต ตดิดาวตาม
ถอดบทเรียนการพัฒนา รพ.

สต ติดดาว ล มอบประเมน รพ.สต.ตดดาวตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

สต.ตดดาว และมอบ
ประกาศนียบัตรรับรอง 

(ระดับ 5 ดาว) 



กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กล่มงานบริหารทรัพยากรงานบคคลกลุมงานบรหารทรพยากรงานบุคคล
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-อบรมใหค้วามรู้บคุลากรสาธารณสุข
โครงการประเมิน

คุณธรรมและความ
(กลุ่มงานบริหาร)โปร่งใสแบบบรูณา

การ

โครงการพัฒนา

องค์กรหน่วยงาน
-ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

ัองคกรหนวยงาน

คุณธรรมใน

หน่วยงานภาครัฐ

(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 



กล่มงานประกันสขภาพกลุมงานประกนสุขภาพ



โครงการพัฒนาระบบ
โครงการพัฒนา

ั ป ั

โครงการประชุม นิเทศ 

ิ ิ ้
การเรียกเก็บค่าบริการ

ทางการแพทย์หน่วย

บริการ

ศักยภาพหน.งานประกัน

สุขภาพ CUP และ

เจ้าหนา้ที่กลุม่งาน

ประกัน สสจ

ตดิตามการบริหารดา้น

การเงินการคลัง

เครือข่ายหนว่ยบริการ 

โดย CFO จังหวัดฯประกน สสจ. โดย CFO จงหวดฯ

-ประชุม หน.งานประกัน 

้ ี่ ้ ั้

 -ประชุม CFO จังหวัด/

เขต/กองฯ

- จัดประชุมทีมศนูย์จดัเก็บ

รายได้ รพ.และผู้เกียวข้อง 3 ครง 

ต่อปี 

-ประชุมเจ้าหนา้ทีก่ลุ่มงาน

เขต/กองฯ

-ประเมิน Planfin

Control/  7 plus 

ffi i / ตน้ทนบรกิาร

รายได

นิเทศงานศนูย์จัดเก็บรายได้ 

รพ.

ประกัน ตามนโยบาย

กระทรวง

efficiency/ ตนทนุบรการ 

Unit cost/ เฝ้าระวัง Risk 

scoring

ตดิตามการใช้โปรแกรม E-

HOS Accounting 



กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
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- ประชุมคณะทํางานดําเนนิการสืบราคาร่วม
โครงการพัฒนาการ

บริหารจดัการด้าน

่ (กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคฯ)ยาและเวชภัณฑ์ที่

มิใช่ยา ปี 2563

โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนร้
-ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

ั ์แลกเปลยนเรยนรู

นวตกรรม

และผลงานเดน่

(กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์ฯ) 
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ขอบคณค่ะขอบคุณคะ



ป ็ ์ ี่ป ็ ์ ี่ ่ ั ื ไ่ ั ื ไประเด็นยุทธศาสตรท์ ีประเด็นยุทธศาสตรท์ ี5 5 มุ่งพัฒนาเมืองสมุนไพรครบวงจร มุ่งพัฒนาเมืองสมุนไพรครบวงจร 

((HerbalHerbal CCityity EExcellence)xcellence)((Herbal Herbal CCity ity EExcellence)xcellence)



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 5 มุ่งพฒันาเมืองสมุนไพรครบวงจรมุ่งพฒันาเมืองสมุนไพรครบวงจร

เป้าหมาย : ต้องผ่านร้อยละ ต้องผ่านร้อยละ 80 80 

ผลงานปี 2562 : ผ่านร้อยละ ผ่านร้อยละ 100 100 

เป้าหมาย : ระดบัอําเภอ ทุก ทุก CUPCUP  ผ่านระดับ ผ่านระดับ 3 3 ระดับจังหวัด ต้องผ่านระดับ ต้องผ่านระดับ 5 5 จํานวน จํานวน 55 CUPCUP

ผลงานปี 2562 : ผ่าน ระดับ ผ่าน ระดับ 5 5 จํานวน จํานวน 11 CUP CUP ระดับ ระดับ 4 4 จํานวน จํานวน 5 5 CUP CUP 

      ระดับ ระดับ 3 3 จํานวน จํานวน 7 7 CUPCUP



ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ::  ระดับความสาํเร็จในการพฒันาเมืองสมุนไพรระดับความสาํเร็จในการพฒันาเมืองสมุนไพร

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ

การบริหารจัดการเมืองสมนไพร
บริการจัดการและกํากับติดตามการดําเนินงานของ

การบรหารจดการเมองสมุนไพร
โครงการเมืองสมุนไพร

กิจกรรมสําคัญ

1.จัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

2.ประชุมคณะกรรมการวจิัย

3 ประชมคณะกรรมการขับเคลือ่น3.ประชุมคณะกรรมการขบเคลอน

4.ประเมินผลโครงการเมืองสมุนไพรและกํากับติดตามแผน



ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ::  ระดับความสาํเร็จในการพฒันาเมืองสมุนไพรระดับความสาํเร็จในการพฒันาเมืองสมุนไพร

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสขภาพ
1.พัฒนาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคลองร้อยสาย

่ ่
การพฒนาการทองเทยวเชงสุขภาพ

2.พัฒนาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่าฉางโมเดลและเขื่อนรัชชประภา

กิจกรรมสําคัญ

1.กําหนดอัตลักษณ์เด่นของแต่ละตําบล

2.สร้างเรื่องราวที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

3 จัดทําแผนการพัฒนาศนย์กลางการท่องเที่ยวแต่ละตําบล3.จดทาแผนการพฒนาศูนยกลางการทองเทยวแตละตาบล

4.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว



ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ::  ระดับความสาํเร็จในการพฒันาเมืองสมุนไพรระดับความสาํเร็จในการพฒันาเมืองสมุนไพร

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ

การสร้างความเข้มแข็งโรงแปรรปสมนไพร

ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุข

พัฒนาระบบผลิตและโรงงาน พัฒนาตํารับยาสมนไพร/การสรางความเขมแขงโรงแปรรูปสมุนไพร พฒนาระบบผลตและโรงงาน พฒนาตารบยาสมุนไพร/

เครื่องสําอาง/อาหารในจังหวัดสรุาษฎร์ธานี

กิจกรรมสําคัญ

1.พัฒนาผลิตภัณฑ์เด่นแต่ละกลุ่ม

2.อบรมความรู้การเป็นผู้ประกอบการ

3 ั ป ช ั ป ปส ไ3.จดประชุมคณะกรรมการพฒนาการแปรรูปสมุนไพร



ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ::  ระดับความสาํเร็จในการพฒันาเมืองสมุนไพรระดับความสาํเร็จในการพฒันาเมืองสมุนไพร

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ

การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองสมุนไพรให้เป็นที่รู้จัก 

้
การสงเสรมการตลาดและการประชาสมพนธ

พร้อมทั้งการออกจําหน่ายสินค้าสมุนไพรตามงานและบูธต่างๆ

กิจกรรมสําคัญ

1.ประชาสัมพันธ์และขับเคลือ่นแบรนด์ “มนต์ไพร” 2.จัดงาน Food&Herb air

3.ประชุมคณะกรรมการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 4.จัดงาน  Surat Thani Herbal City Fair

5.จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเมืองทองธานี 6.มหกรรมแพทย์แผนไทยภาคใต้(จงัหวัดภูเก็ต)



ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ::  ระดับความสาํเร็จในการพฒันาเมืองสมุนไพรระดับความสาํเร็จในการพฒันาเมืองสมุนไพร

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ

การพัฒนาคณภาพผลติภัณฑ์สมนไพรส่สากล พัฒนาผลิตภัณฑ์สมนไพรการพฒนาคุณภาพผลตภณฑสมุนไพรสูสากล พฒนาผลตภณฑสมุนไพร

กิจกรรมสําคัญ

1.พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2.การตรวจวิเคราะห์คณุภาพผลติภัณฑ์จากสมุนไพร

3.การอบรมใหค้วามรู้วสิาหกิจชุมเพื่อการยื่นรับมาตรฐาน



ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ::  ระดับความสาํเร็จในการพฒันาเมืองสมุนไพรระดับความสาํเร็จในการพฒันาเมืองสมุนไพร

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ

การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป้าหมาย

ด้วยนวัตกรรมแบบครบวงจร สร้างเครือข่ายการปลก/แปรรป/ผลิตและใช้สมนไพรครบวงจรดวยนวตกรรมแบบครบวงจร 

(ผลิตภัณฑ์ ขมิ้นชัน มะพร้าว เหด็แครง)

สรางเครอขายการปลูก/แปรรูป/ผลตและใชสมุนไพรครบวงจร 

กิจกรรมสําคัญ

1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสมุนไพรเป้าหมาย

2.พัฒนาการปลูกขมิ้นชันมาตรฐานGAP หรือ อินทรีย์

3.อบรมใหค้วามรู้การปลูกวัตถุดิบสมุนไพร



ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ::  ระดับความสาํเร็จในการพฒันาเมืองสมุนไพรระดับความสาํเร็จในการพฒันาเมืองสมุนไพร

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ

การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป้าหมาย

ด้วยนวัตกรรมแบบครบวงจร สร้างเครือข่ายการปลก/แปรรป/ผลิตและใช้สมนไพรครบวงจรดวยนวตกรรมแบบครบวงจร 

(ผลิตภัณฑ์ ขมิ้นชัน มะพร้าว เหด็แครง)

สรางเครอขายการปลูก/แปรรูป/ผลตและใชสมุนไพรครบวงจร 

กิจกรรมสําคัญ

1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสมุนไพรเป้าหมาย

2.พัฒนาการปลูกขมิ้นชันมาตรฐานGAP หรือ อินทรีย์

3.อบรมใหค้วามรู้การปลูกวัตถุดิบสมุนไพร



        ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ::  ระดับความสาํเร็จของการขับเคลื่อนระบบงานแพทย์แผนไทยครบวงจรระดับความสาํเร็จของการขับเคลื่อนระบบงานแพทย์แผนไทยครบวงจร

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ

ขับเคลือ่นงานในภาพรวมระดับจังหวัดโดย

1.พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต/เบาหวาน

ด้วยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย

2 พัฒนาประสิทธิภาพความค้มทนการให้บริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสราษฎร์ธานี
เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(CUP)

2.พฒนาประสทธภาพความคุมทุนการใหบรการแพทยแผนไทยจงหวดสุราษฎรธาน

3.อบรมความรู้ยาสมุนไพรเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแพทยแ์ผนไทย

และสหวิชาชีพ

กิจกรรมสําคัญ

1.การพัฒนางานระดับพื้นฐาน : ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สส.พท

2.การพัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ : การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการให้บริการแพทย์แผนไทย

้3.การพัฒนางานแพทย์แผนไทยเชิงลึก : การดูแลผูป้่วยโรคเรือรัง การจา่ยยาปรุงเฉพาะราย การนําภูมิปัญญามาใช้ในสถานบริการ

4.การพัฒนางานแพทย์แผนไทยอย่างยั่งยนื : การพัฒนาระบบปลูก แปรรูปและใช้ยาสมุนไพรในอําเภอ 



นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

..................................................... 
กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง มีภารกิจดูแลประชาชนทุกช่วงวัย 

ต้ังแต่เกิดจนส้ินอายุขัย ต้องทํางานท้ังในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือลดความเจ็บป่วย ลดความจน 
ของประชาชน ดังนั้น นโยบายท่ีต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทกุคนในประเทศไทย นับจากวันนี้ คือ 

 “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทําให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”  
โดยการร่วมแรงร่วมใจกันทํางาน ที่สําคัญ 5  ด้าน ดังนี้ 

1. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ              
และโครงการที่ เ ก่ียวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เ พ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด              
และพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

2. การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคง   
ทางสุขภาพ เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง 

(2.1) สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี 
ส่งเสริมการออกกําลังกาย และโภชนาการท่ีถูกสุขอนามัย  ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี         
ในทุกพ้ืนที่ 

(2.2) พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ ต้ังแต่อยู่ในครรภ์อย่างต่อเน่ือง จนถึงเด็กวัยเรียน      
ให้มีพัฒนาการสมวัย  มีคุณภาพเพ่ือส่งต่อการพัฒนาในระยะถัดไป 

(2.3) จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี     
ลดจํานวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เข้าถึงการบริการอย่างมีศักด์ิศรี สนับสนุนให้ ชุมชน ท้องถ่ิน และ
ภาคเอกชน เข้ามาจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ โดยกํากับดูแลให้มีมาตรฐาน  

(2.4) จัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ ป้องกัน  
และควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซํ้า        
การคุ้มครองผู้บริโภค  โดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน ท้องถ่ิน และเอกชน        
รวมทั้งการยกระดับความร่วมมือทางสาธารณสุขกับต่างประเทศ ด้านความม่ันคงทางสุขภาพ               
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชายแดน และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหล่ือมล้ํา             
ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 

(3.1) เพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป เพ่ิมขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล      
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(รพ.สต.) จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง รวมทั้ง         
การพัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และกําลังคนที่เพียงพอ 

(3.2) พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หรือ อสม. ให้เป็น
หมอประจําบ้าน  ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน  ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ  เข้าถึงข้อมูล 
และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย์ 

(3.3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      
การบริการ ได้แก่ ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  ระบบคิว  ระบบงานบริการของโรงพยาบาล      
ระบบส่งต่อ ตลอดจนการเช่ือมโยงข้อมูลการบริการสุขภาพให้เป็นหน่ึงเดียว  เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data)  ในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 
(4.1) ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย    

เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์  อุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ เพ่ือสร้างโอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ของประชาชน  โดยกําหนด
กลไกการดําเนินงานท่ีรัดกุมเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบทางสังคม ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

(4.2) ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  ทั้งด้านระบบบริการ    
ทางการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนา
กําลังคนด้านสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เพ่ิมรายได้ของประชาชน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub) 

5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
(5.1) ให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน      

กระจายอํานาจการบริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสู่เขตสุขภาพ เพ่ือความคล่องตัว       
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ดียิ่งข้ึน 

(5.2) สร้างขวัญกําลังใจบุคลากร  ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความสําคัญ        
กับการดูแลบุคลากรต้ังแต่เริ่มเข้าทํางาน  ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน  การพัฒนาศักยภาพ 
ความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม เพ่ือธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ               
ในการให้บริการแก่ประชาชน 
 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 
การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข 

ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  




