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แผนยุทธศาสตร ์
 
1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

          ทิศทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง 5 ปี  (พ.ศ.2559-2563) ด้านสาธารณสุข 
 

วิสัยทัศน์   
 

1.  
2.  

 

พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission) 
1. พัฒนานโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติทั่วทุกพื้นที่ ส่งเสริมภาคีทุกภาคส่วน ร่วมสร้าง

สังคมสุขภาพดี และการแก้ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพ้ืนที่ให้ยั่งยืน  
2. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาโรค ฟ้ืนฟูสุขภาพ การคุ้มครอง

ผู้บริโภคของจังหวัดให้มีคุณภาพ มาตรฐานรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และความจำเป็นในการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพของจังหวัดทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ให้มี
ความเข้มแข็ง มีมาตรฐานในการจัดบริการ การบริหาร ที่สามารถสนองตอบต่อปัญหา และแนวโน้มความ
ต้องการของพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และทันท่วงที 

4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพของตนเองอย่างเข้มแข็ง  ให้ประชาชนมีขีด
ความสามารถในการพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ 

5. ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพให้มีความเป็น
ปัจจุบัน มีคุณภาพท่ีสามารถรองรับการพัฒนาการบริการ และการบริหารทั้งในระดับพ้ืนที่ จังหวัด และเขต
สุขภาพ 

6. พัฒนาบุคลากรการสาธารณสุข ระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

 

เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) 

พัทลุงเป็นสังคมสุขภาวะ  ประชาชนสุขภาพดี  มีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
1. การลดปัญหาสุขภาพ และโรคสำคัญของจังหวัดแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน 
2. การสร้างระบบการจัดการสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้  
3. การพัฒนาจังหวัดสู่เมืองสุขภาวะที่เข้มแข็งระดับประเทศ    
4. การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และระบบบริการที่เป็นเลิศ     
5. การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (Outcome Goal) 

“ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพด ี
ชุมชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน” 
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1. จังหวัดพัทลุงประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาสุขภาพ และโรคสำคัญของจังหวัดให้ลดน้อยลง อย่างเป็น
รูปธรรม และผ่านเกณฑ์ประเทศ 

2. มีชุมชนต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ และระบบการจัดการสุขภาพ
ชุมชนที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แพทย์แผนไทย และการจัดการ
โรคเรื้อรัง    

3. จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองสุขภาวะที่เข้มแข็งระดับประเทศ มีนโยบายสุขภาพในทุกมิติทั้งในและนอกระบบ
สาธารณสุขที่เข้มแข็ง สามารถนำสุขภาพร่วมสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ  

4. ระบบสุขภาพสามารถสร้างคุณค่าต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และความเป็นอยู่ที่ดี
แก่ประชาชน 

5. สถานบริการสุขภาพทุกระดับของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน ที่ยั่งยืน มีผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์ในระดับ
สถานบริการมาตรฐานการสาธารณสุข เป็นสถานบริการปลอดภัย ที่ประชาชนเชื่อมั่น วางใจได้  

6. สถานบริการทุกแห่งผ่านเกณฑ์การบริการที่ยอดเยี่ยม และมาตรฐานการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
7. หน่วยงานในระบบสาธารณสุขเป็นองค์กรสมรรถนะสูง พัฒนาสู่องค์กรดิจิตอล ระบบงานมีความพร้อมสู่

สากลเปิดสู่อาเซียน 
8. มีผลงานการวิจัย สร้างองค์ความรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด

อย่างต่อเนื่อง  
9. บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรการสาธารณสุขในทุกระดับมีสมรรถนะ มีทักษะสากล มีความสุขใน

การปฏิบัติราชการ เป็นต้นแบบของคนสุขภาพดี 
 

กลยุทธ์  
ในการกำหนดกลยุทธ์ได้นำศักยภาพและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมากำหนดทิศทางการ

พัฒนา และกลยุทธ์ ตามหลัก Balanced Scorecard โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
1. สร้างจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่ที่สำคัญให้ลดลง ด้วยมาตรการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันและการ

ควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างเข้มข้นในระดับหมู่บ้าน และการรักษาและฟื้นฟูด้วย
คุณภาพทางการแพทย์ในทุกระดับ แบบปฏิบัติการเชิงรุกด้วยภารกิจร่วม หมู่บ้านเป็นฐาน ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง  

2. สร้าง และพัฒนาบริการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยบริการแบบครบวงจรเป็นองค์รวม 
และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั้งในมิติครอบครัว ชุมชน   

3. บูรณาการชุมชน ครอบครัว และภาคีทุกภาคส่วน ร่วมจัดระเบียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ให้เกิดค่านิยมทางสุขภาพใหม่ที่สามารถพ่ึงพาตนเองทางสุขภาพได้ จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

4. สร้างระบบการจัดการสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นเน้นการนำกีฬามาใช้ในการสร้างสุขภาพ ขจัดปัจจัยเสี่ยงแก่เด็ก 
เยาวชน ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาพ 

5. ส่งเสริม ให้ชุมชนสร้างระบบการจัดการสุขภาพ และวัฒนธรรมทางสุขภาพที่เข้มแข็งเป็นหมู่บ้านสุขภาพดี
วิถีไทย ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลไกสมัชชาสุขภาพชุมชน  

6. ส่งเสริมให้ภาคีทุกภาคส่วนร่วมสร้างนโยบายสุขภาพ และผลักดันมาตรการด้านสุขภาพให้ได้การบรรจุใน
แผนพัฒนาของจังหวัด ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และท้องถิ่น   
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7. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขของประเทศ กระทรวง เขตด้วยระบบการทำงานเชิง
บูรณาการร่วมและการควบคุมกำกับติดตาม และประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ   

8. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนทั้งในระบบสาธารณสุข  นอกระบบสาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน 
ประชาชน ร่วมพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองแห่งสุขภาวะ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคม ด้วยระบบ
สุขภาพ  

9. ยกระดับคุณภาพการบริการ หน่วยบริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
ที่ยั่งยืนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพท่ีเข้มแข็ง เป็นสถาน  

10. ยกระดับการบริการสุขภาพให้มีความยอดเยี่ยม เน้นประชาชนมีความสุขระหว่างรอรับบริการ มีอัตลักษณ์
ของการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที ่โดดเด่นในระดับประเทศ บริการที ่ปลอดภัย ไร้รอยต่อ  
ไม่รอนาน 

11. เสริมสร้างประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพในโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัด 
ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ และทีมสหวิชาชีพเฉพาะทาง และวิทยาการทางการ
แพทย์ที่เหมาะสมตามที่เหมาะสม 

12. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดบริการทางการแพทย์ของสถานบริการทั้งในระดับปฐมภูมิ ให้ประชาชน  
มีความเชื่อม่ัน และศรัทธาในการใช้บริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจอย่างแท้จริง 

13. การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในระดับชุมชน การดูแล คุ้มครองสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
การคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน  

14. สร้างความเข้มแข็งในระบบการสอบสวน ควบคุมโรค ที่คลอบคลุมในระดับตำบล และสามารถตอบสนอง
ต่อการควบคุมโรคทันเวลา มีมาตรฐานระดับดีมากในทุกแห่ง  

15. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด การจัดการปัญหาสุขภาพทั้งในภาวะปกติ 
และภาวะฉุกเฉิน ให้มีความพร้อมระดับมาตรฐานประเทศ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

16. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์วิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม รองรับความจำเป็นทางสุขภาพของพื้นที่ 
การบริการแก่ประชาชน และแนวโน้มการพัฒนาระบบสุขภาพของจังหวัด   

17. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพให้มีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการบริการ การสื่อสารสุขภาพแก่ประชาชน การบริหาร และการตัดสินใจเชิงนโยบาย    

18. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สมบูรณ์ในทักษะสากล พัฒนาคุณภาพชี วิต 
ที่ดี เสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการ เป็นต้นแบบคนสุขภาพดีมีความสุข  

19. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพทุกแห่งให้ ให้มีสมรรถนะสูง 
บริหารจัดการภายในที่มีความคล่องตัว เด่นด้านแบบธรรมาภิบาล เข้มแข็งทางการเงินการคลัง  

20. จัดระเบียบสภาพแวดล้อมองค์กรเป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 
และยั่งยืน เอ้ือต่อการบริการสุขภาพที่ดี 
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ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดที่ 01: อัตราการลดลงของการเจ็บป่วยในโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัด 
ตัวชี้วัดที่ 02: อัตราการลดลงของการป่วยตายในโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัด 
ตัวชี้วัดที่ 03: จำนวนชุมชนตน้แบบการจัดการสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ตามเกณฑ์ 
ตัวชี้วัดที่ 04: ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการสุขภาพที่โดดเด่นเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
ตัวชี้วัดที่ 06: จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนที่ประกาศนโยบายสุขภาพ และนำสู่

การปฏิบัติจนเป็นรูปธรรม  
ตัวชี้วัดที่ 07: ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของจำนวนรายได้จากการจำหน่าย ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด   
ตัวชี้วัดที่ 08: ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นและวางใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพสถานบริการสุขภาพ 

ทุกระดับ 
ตัวชี้วัดที่ 9.1: ร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน HA              
ตัวชี้วัดที่ 9.2: ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน PCA 
ตัวชี้วัดที่ 10: ร้อยละของหน่วยบริการ ที่ผ่านเกณฑ์การบริการที่ยอดเยี่ยม ของจังหวัดพัทลุง 
ตัวชี้วัดที่ 11: จำนวนสถานบริการในทุกระดับที่มีความสำเร็จในการพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้เป็นหน่วย

บริการ (SMART) 
ตัวชี้วัดที่ 12: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
ตัวชี้วัดที่ 14.1: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด 
ตัวชี้วัดที่ 14.2: จำนวนผลงานนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัดที่ 15: จำนวนบุคลากรสุขภาพระดับเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
ตัวชี้วัดที่ 16: ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัดที่ 17: ร้อยละความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 18: ร้อยละบุคลากรสุขภาพเป็นต้นแบบคนสุขภาพดี 
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2. ปัญหาสาธารณสุข 

การจัดปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้กระบวนการวิเคราะห์
และจัดอันดับปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะห์สภาวการณ์ทางสุขภาพโดยกลุ่มงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ 
2. ระบุปัญหาโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ค่าเฉลี่ย ข้อมูลในอดีต 
3. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากภาคส่วนต่าง ๆ ให้คะแนนโดยพิจารณาใน 4 

ประเด็น คือ ขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา และความสนใจ/ความ
มีส่วนร่วมของชุมชน 

4. จัดอันดับปัญหาตามลำดับคะแนน 
 

ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ 10 อันดับแรกของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ไต 
2. ไข้เลือดออก 
3. โรคหัวใจ/หลอดเลือด 
4. มะเร็งทุกชนิด 
5. บาดเจ็บ/ตาย จากอุบัติเหตุจราจร 
6. อนามัยแม่และเด็ก 
7. การฆ่าตัวตายสำเร็จ 
8. ยาเสพติด 
9. สูงดีสมส่วน 
10. วัณโรค 


