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ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 
วิสัยทัศน์  องค์กรที่เป็นเลิศ ด้ำนกำรจัดกำรสุขภำพ เพื่อประชำชนสุขภำพดี 

นิยาม : 
  องค์กรที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการสุขภาพ เพ่ือประชาชนสุขภาพดี หมายถึง การบริหารจัดการ
องค์การตามแนวทาง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA) โดยประเมินผลลัพธ์ด้านที่ 7 จากตัวชี้วัดแผนพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
คะแนนเฉลี่ยระดับ 4 ขึ้นไป และมีจังหวัดคู่เทียบผลงานจากตัวชี้วัดตรวจราชการในเขตสุขภาพท่ี 11 
พันธกิจ  

1. บริหารยุทธศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย 
2. ควบคุมก ากับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ 
4. พัฒนาระบบบริหาร วิชาการ และบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานสาธารณสุขในทุกระดับ 
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
6. ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่และนวัตกรรมสาธารณสุข 
7. ขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรครบวงจรให้เป็นรูปธรรม 

ค่ำนิยมร่วม MOPH+SURAT 

M = Mastery เป็นนายตนเอง ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ท างาน คิดพูด 
อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้
สม่ าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ) 

 O = Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
P = People centered approach ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นที่ต้ัง เป็นศูนย์กลางในการ 
ท างาน 
H = Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม เคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟัง
ความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้ง ด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน 
S = Strategic management บริหารเชิงกลยุทธ์ 
U = Utilization management บริหารทรัพยากรร่วมกัน  
R = Results based management บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
A = Agility ยืดหยุ่น พร้อมตอบสนองปัญหา 
T = Teamwork ท างานเป็นทีมเดียวกัน 
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นโยบำยกำรขับเคลื่อนงำน 
1. SURAT ดี HEALTH CITY ด้วยค ำขวัญประจ ำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

“ เมืองร้อยเกำะ  เงำะอร่อย  หอยใหญ่  ไข่แดง แหล่งธรรมะ “ 
ร้อยเกำะ = สร้างระบบสุขภาพท่ีหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
เงำะอร่อย = สร้างระบบสุขภาพท่ีเป็นอัตลักษณ์สร้างรายได้ให้พ้ืนที่ เป็นอาชีพ 
หอยใหญ่ = สร้างระบบที่ยิ่งใหญ่ ที่เลื่องลือ มีคุณค่าในตัวเอง 
ไข่แดง  = สร้างระบบสุขภาพท่ีท าให้ทุกภาคีเครือข่ายรักษาและหวงแหน 

   (ให้ชุมชนหวงแหน ไม่ใช่ อยู่ที่ตัวเจ้าหน้าที่ ให้ผู้รับผลงานภูมิใจ) 
แหล่งธรรมะ = ธรรมที่นี่คือต้นแบบสาธารณสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ใช้แนวทางของ 

วัดสวนโมกขพลาราม โดยท่านพุทธทาส เป็นต้นแบบ 
2. ด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคภำยใต้กรอบปฏิญญำศรีวิชัย “HAPPEN” 
H = Health Literacy ส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนัก 
A = Appreciation เสริมพลังและสร้างคุณค่าภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบการสื่อสารเครือข่าย ด้วย 
 Digital Management พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และการรายงานข้อมูล 
P = PIRAB การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

P : Partner ชักชวนพันธมิตรทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เห็นความส าคัญและร่วมกันท างาน
ส่งเสริมสุขภาพแบบยั่งยืน โดยเฉพาะการก าหนดเรื่องสุขภาพเป็นประเด็นส าคัญในทุกนโยบายสุขภาพ 
(Health in All Policy) 

I : Invest กระตุ้นให้เกิดการเกิดลงทุนโดยเฉพาะด้านงบประมาณที่เพียงพอจากระดับ
นโยบายในทุกภาคส่วนเพื่อจัดการกับปัจจัยก าหนดสุขภาพท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ  

R : Regulate and Legislate ใช้การตรากฎและออกกฎหมาย เพ่ือคุ้มครองประชาชนจาก
ความเสี่ยงต่อสุขภาพทุกด้าน    

A : Advocate ชี้น า ชูประเด็น และสนับสนุนให้การเมืองทุกระดับให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ  บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม สร้างการท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วน 

B : Build Capacity พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถพัฒนานโยบาย     ทุก
ด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมทั้งการวิจัย การกระจายความรู้เพ่ือความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
ประชาชน 
P = Provincial Health Board เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคี ในรูปแบบ PHB/ DHB 
E = Empowerment เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย พัฒนาเครือข่าย อสม. /FCT 
ในการติดตามช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มปกติ 
N = Neo-Health ปรับระบบบริการให้เหมาะสมและมีคุณภาพ 
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จุดเน้นปี 2564 
1. MOPH+SURAT ให้เป็นรูปธรรม เช่น มาท างานตรงเวลา 
2. PA ผู้บริหารทุกระดับ 
3. SMART ตามทิศทางเขตสุขภาพ และ KPI ที่ยังเป็นปัญหาของจังหวัด/พ้ืนที่ เช่น แม่และเด็ก 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง Sepsis CKD 
4. องค์กรคุณภาพ (PMQA / OG / ITA / HA / รพ.สต.ติดดาว / นวัตกรรม / ผลงานเด่น) 

 5. ขับเคลื่อนงานภายใต้แนวคิด “สุขภาพดีวิถีใหม่” 

ประเด็นกำรพัฒนำ “5 มุ่ง” สู่ควำมเป็นเลิศ 
1. มุ่งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองสุขภาพประชาชน (Promotion, Prevention & 
Protection Excellence) 
2. มุ่งพัฒนาบริการสุขภาพ (Service Excellence) 
3. มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Excellence) 
4. มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
5. มุ่งพัฒนาเมืองสมุนไพรครบวงจร (Herbal city Excellence) 

ประเด็นที่ 1. มุ่งส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองสุขภำพประชำชน 
(Promotion, Prevention & Protection Excellence) 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาสุขภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

1.1.1 หญิงตั้งครรภ์ /เด็กปฐมวัย 

 1. การจัดการระบบเฝ้าระวังมารดาตาย 

 2. บริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 

 3. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

4. สร้าง/พัฒนา องค์ความรู้ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 3 F : family Free Fun” 

CPR (Creativity, Positivity, Responsibility) 

1.1.2 วัยเรียน /วัยรุ่น 

 1. ขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS)  

 2. เสริมสร้างความรอบรู้ และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์แก่เด็กและเยาวชน  

 3. ขับเคลื่อน พรบ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

 4. บริการตามมาตรฐานงานวัยรุ่น 

 5. บริการตามมาตรฐานงานอนามัยโรงเรียน 
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1.1.3 วัยท างาน 

1. การคัดกรองค้นหาปัจจัยพฤติกรรมเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

2. ลดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง 

3. สร้างสมดุลชีวิตให้กับวัยท างานให้ครบทุกมิติ 

  3. ส่งเสริมวัยท างานให้มีสุขภาพแข็งแรง รอบรู้ และมีความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  

 4. 10 ล้านครอบครัวไทย ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

1.1.4 วัยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และ ภิกษุ สามเณร 

 1. คัดกรองภาวะสุขภาพและได้รับการดูแล เป็นองค์รวมต่อเนื่อง จนถึงระยะสุดท้าย

ของชีวิต 

 3. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ SALE  MODEL  

 4. ส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งสามารถดูแลตนเอง และช่วยเหลือสังคม 

ได้ตามศักยภาพ 

 5. ขับเคลื่อนคลินิกผู้สูงอายุและระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) พัฒนา 

 ระบบการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม 

 6. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ+ครอบครัว 

7..ขับเคลื่อนระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพ คุณภาพตามมาตรฐาน 

       8. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร 
 กลยุทธ์ 1.2 ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
  1.2.1 ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาข้องพ้ืนที่และโรคอุบัติใหม่ 
   1. โครงการพระราชด าริ 
   2. เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) 
   3. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
   4. ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหาของพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

1.3.1 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

1. ประชุมสัมมนาภาคีเครือข่าย 

                2. สร้างสัมพันธภาพกับภาคีเครือข่าย 
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1.3.2 เสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายต้นแบบสุขภาพ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. ประกวดองค์กรต้นแบบ 

1.3.3 ขยายผลการด าเนินงานพ้ืนที่เครือข่ายสุขภาพ 

       1. ระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 

              2. สร้าง Buddy องค์กรต้นแบบ 

กลยุทธ์ 1.4 คุ้มครองสุขภาพประชาชน 
 1.4.1 ควบคุม ก ากับดูแลมาตรฐานของสถานที่ผลิต จ าหน่าย น าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

  สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐาน 

 1.4.2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานพยาบาลและ

  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 1.4.3 พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้บริโภค 

 1.4.4 สร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยและตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร 

กลยุทธ์ 1.5 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

1.5.1 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 

การคัดแยกขยะ การปลูกผักปลอดสารพิษ 

1.5.2 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ต าบลจัดการสุขภาพ CFGT ตลาดนัดปลอดโฟม/ลดพลาสติก 

1.5.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน 

GREEN & CLEAN Hospital (รพ./รพ.สต.) ในหน่วยงาน Happy Workplace 

ประเด็นที่ 2. มุ่งพัฒนำบริกำรสุขภำพ (Service excellence) 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ 

- พัฒนา Service plan ทุกสาขา ให้มีคุณภาพ 

- โรงพยาบาลแม่ข่าย (Node Center) 

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน 

- การพัฒนาระบบ ECS/EMS 

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ 
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- พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เอ้ือต่อการบริการชาวต่างชาติ 

กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่พิเศษ 

- พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการและเครือข่ายบริการในพ้ืนที่พิเศษ 

- คลินิกเวชศาสตร์นักท่องเที่ยว 

- การแพทย์เชิงสุขภาพในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ประเด็นที่ 3. มุ่งพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (People Excellence) 

กลยุทธ์ 3.1 บริหารก าลังคนด้านสุขภาพ( FTE HRD) 

- พัฒนาฐานข้อมูลด้านก าลังคนระดับจังหวัด 

- กระจายอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงานแต่ละพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ 3.2 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายใต้แนวคิด SURAT MOPH (HRM) 

S – พัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างทรัพยากรภายในเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

            U – บูรณาการในการด าเนินงาน 

R – นิเทศติดตามประเมินผล เพื่อท าข้อมูลเป็นฐานในการพัฒนา 

  A – ลดขั้นตอนการพัฒนาที่ยุ่งยากซับซ้อน 

  T – พัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม 

  M – พัฒนาบุคคลต้นแบบ 

  O – ส่งเสริมการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 

  P – ส่งเสริมบริการ Service mind และ Happy Workplace 

  H – ส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม 

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านสุขภาพตาม Service plan (HRD) 

- พัฒนาศักยภาพบุคคลตามกรอบ Service plan ที่เหมาะสมถึงพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ 3.4 สร้างเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ (HRN) 

- ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือผลิตก าลังคนด้านสุขภาพ 

- ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย เพ่ือจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ 

ประเด็นที่ 4 มุ่งสู่องค์กรธรรมำภิบำล (Governance Excellence) 

กลยุทธ์ 4.1 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่องค์กรธรรมาภิบาล 

4.1.1 ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม 

- ส่งเสริมทักษะบุคลากรและประกวดบุคคลต้นแบบ 
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- พัฒนาองค์กรสาธารณสุขตามมาตรฐานหน่วยงานคุณธรรม ITA 

- ประเมินหน่วยงานคุณธรรม 

- ประกวดหน่วยงานคุณธรรมระดับต่างๆ 

- ควบคุมติดตาม ระบบบริหารภายในจากองค์กรภายนอก 

 4.1.2 ก ากับดูแลองค์การที่ดี 

  - ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกระดับ 

  - ส่งเสริมการจัดท าแผนงานทุกระดับแบบมีส่วนร่วม 

  - เผยแพร่แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

  - นิเทศ ติดตาม ก ากับ ประเมินผล แผนงาน โครงการ  

กลยุทธ์ 4.2 พัฒนาคุณภาพองค์กร 

4.2.1 พัฒนาคุณภาพหน่วยงาน สสอ.และ สสจ. (PMQA) 

4.2.2 พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ รพ.สต. ศสม. รพ. (รพ.สต.ติดดาว / HA) 

กลยุทธ์ 4.3 พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.3.1 จัดท าฐานข้อมูลกลางขอหน่วยงาน ด้านทรัพยากรสาธารณสุข และพัสดุ 

4.3.2 จัดการระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 

กลยุทธ์ 4.4 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

ประเด็นที ่5. มุ่งพัฒนำเมืองสมุนไพรครบวงจร (Herbal city excellence) 

 กลยุทธ์ 5.1 บริหารจัดการเมืองสมุนไพร 

  5.1.1 จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพร 
5.1.2 ประชุมคณะกรรมการวิจัยสมุนไพร 
5.1.3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร 
5.1.4 ก ากับติดตามแผนและประเมินผลโครงการเมืองสมุนไพร 

 กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (เส้นทาง ในบาง /ท่าฉาง / เขื่อนรัชชประภา) 

5.2.1 ก าหนดอัตลักษณ์เด่นของแต่ละพ้ืนที่ 
5.2.2 สร้างเรื่องราวที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
5.2.3 จัดท าแผนการพัฒนาศูนย์กลางการท่องเที่ยวแต่ละพ้ืนที่ 
5.2.4 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 

5.2.5 บูรณาการความร่วมมือพัฒนาเส้นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพ 
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 กลยุทธ์ 5.3 สร้างความเข้มแข็งโรงงานและโรงแปรรูปสมุนไพร 

5.3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดสอบการตลาดก่อนผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
5.3.2 อบรมความรู้การเป็นผู้ประกอบการ 
5.3.3 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแปรรูปสมุนไพร 
5.3.4 จัดท าแผนพัฒนาระบบผลิตและโรงงานผลิตสมุนไพร 

 กลยุทธ์ 5.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สมุนไพร 

  5.4.1 ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนเครื่องหมายการค้า “มนต์ไพร” 
5.4.2 ประชุมคณะกรรมการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
5.4.3 ร่วมกิจกรรมมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 
5.4.4 จัดงานงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จังหวัดภาคใต้ 

 กลยุทธ์ 5.5 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่สากล 

  5.5.1 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
5.5.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
5.5.3 การตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสมุนไพร 
5.5.4 พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนสู่มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ 

 กลยุทธ์ 5.6 เพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป้าหมายด้วยนวัตกรรมแบบครบวงจร 

(ขมิ้นชัน มะพร้าว เห็ดแครง) 

  5.6.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสมุนไพรเป้าหมาย 
5.6.2 พัฒนาการปลูกขม้ินชันมาตรฐาน GAP หรือ เกษตรอินทรีย์ 
5.6.3 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาขม้ินชัน น้ ามันมะพร้าว และ เห็ดแครง 

5.6.4 พัฒนาทักษะวิสากิจชุมชนและผู้ประกอบการสมุนไพรเป้าหมาย 


