
กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพทัลุง

M

O

P

H

สรุปกรอบทศิทางการขบัเคล่ือน
ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัด้านสาธารณสุข

จงัหวดัพทัลุง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.
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ปัญหาสาธารณสุข 10 อนัดบัแรก ปีงบประมาณ 2562 
ส าหรับใช้วางแผนแก้ปัญหา ในปีงบประมาณ 2563

5 โรคความดนัโลหิตสูง 

2 โรคเบาหวาน

1 โรคไข้เลือดออก

3 อบัุตเิหตุทางถนน

4 โรคหลอดเลือดสมอง

ฆ่าตวัตาย

7 มะเร็งปากมดลูก

6 โรคหัวใจขาดเลือด

8 มะเร็งเต้านม

9 มารดาตาย

10
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ยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านสาธารณสุข จังหวดัพทัลุง ปีงบประมาณ 2563

จดัการปัญหา
สุขภาพ

สร้างระบบสุขภาพ
ชุมชน

ขบัเคล่ือน
นโยบายสุขภาพ

พฒันาองคก์ร
บุคลากร

บริการมีคุณภาพ
มาตรฐาน

5 จุดยนื
ทางยทุธศาสตร์

เมืองลุงเมืองสุขภาวะ (ต าบลสุขภาวะ) 

วสัิยทศัน์
ระบบสุขภาพทุกระดบัมีคุณภาพมาตรฐาน 

ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื

PP&P Excellence Service
Excellence

People/Governance Excellence

ขับเคล่ือน เน้นหนัก 6 โรค  4 สนับสนุน  

19

K O N S U Kสุขภาวะ

พชอ., HA,  รพ.สต.ติดดาว PMQA



20แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข จ.พทัลงุ พ.ศ.2559 - 2563

วสัิยทศัน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดบัมคุีณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพด ี ชุมชนพึง่ตนเอง
ทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะทีย่ัง่ยืน

พันธกิจ
1. พัฒนานโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติทั่วทุกพ้ืนที่ ส่งเสริมภาคีทุกภาพส่วนร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี และ

การแก้ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของพื้นที่ให้ยั่งยืน 
2. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของ

จังหวัดให้มีคุณภาพ มาตรฐานรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

ประเด็น
ยุทธ
ศาสตร์

1. การลดปัญหา
สุขภาพ และโรค
ส าคัญของจังหวัด
แบบมีส่วนร่วม
จากภาคีทุกภาค
ส่วน

2. การสร้างระบบ
การจัดการ
สุขภาพชุมชนให้
เข้มแข็งพ่ึงตนเอง
ได้ 

3. การพัฒนาจังหวัด
สู่เมืองสุขภาวะที่
เข้มแข็ง
ระดับประเทศ   

4.  การพัฒนาสถาน
บริการสุขภาพให้
มีคุณภาพ และ
ระบบบริการที่
เป็นเลิศ    

5. การพัฒนาองค์กร 
บุคลากร และการ
บริหารจัดการให้มี
ความเป็นเลิศ

1. จังหวัดพัทลุงประสบความส าเร็จ
ในการแก้ปัญหาสุขภาพ และโรค
ส าคัญของจังหวัดให้ลดน้อยลง 
อย่างเป็นรูปธรรม และผ่านเกณฑ์
ประเทศ

2. ชุมชนต้นแบบการจัดการสุขภาพ
ชุมชนที่เข้มแข็งพ่ึงตนเองทาง
สุขภาพได้ และระบบการจัดการ
สุขภาพชุมชนที่โดดเด่นเป็นเลิศ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

3. จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองสุขภาวะ
ที่เข้มแข็งระดับประเทศ มี
นโยบายสุขภาพในทุกมิติทั้งใน
และนอกระบบสาธารณสุขที่
เข้มแข็ง 

เป้า
ประสงค์
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K O N S U K

K Knowledge เป็นผูรู้้

O Originality เป็นผูส้ร้างสรรคน์วตักรรม

N Natural เป็นคนธรรมดา พอเพียง

S Strong เป็นคนเขม้แขง็

U Unity เป็นอนัหน่ึงอนัเดียว

K Keep fit เป็นผูมี้สุขภาพดี



STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM

ระบบสุขภาพทุกระดบัมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื

Strategic Formulation

1. จดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดัดา้นสาธารณสุข จงัหวดัพทัลุง 
โดยก าหนดยทุธศาสตร์ ดงัน้ี
1.1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค 

และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
1.2 บริการเป็นเลิศ
1.3 บุคลากรเป็นเลิศ
1.4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล

2. การจดัท าจุดเนน้การพฒันาเพื่อแกไ้ข
ปัญหาในพื้นท่ี

Implementation

1. แผนยทุธศาสตร์การ
พฒันาจงัหวดัดา้น
สาธารณสุข

2. แผนปฏิบติัการประจ าปี
3. แผนพฒันา Service Plan
4. ถ่ายทอดนโยบายสู่การ

ปฏิบติั (Kick off)
5. แผนบริหารงบประมาณ
6. แผนพฒันาก าลงัคน

M&E

1. ระบบตรวจราชการประจ าปี
2. การก ากบัติดตามโครงการ/

งบประมาณ รายเดือน/ไตรมาส 
(ผา่นระบบ SMS)

3. การติดตามการพฒันาก าลงัคน
ใหเ้ป็นไปตามแผน

4. การติดตามขอ้มูลสุขภาพผา่น
ระบบสารสนเทศ (HDC, MIS, 
Activity Report)

5. การนิเทศงานผสมผสาน

Feedback & Report

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานรายเดือน/ไตรมาส
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี (Annual Report)

Rolling Plan

1. การทบทวนแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัดา้นสาธารณสุข
2. การทบทวนจุดเนน้การพฒันาแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี

C
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ขอความร่วมมือผูเ้ก่ียวขอ้ง

o ท า  HOUSE MODEL รายประเดน็
o ท าตวัช้ีวดั เป้าหมายการพฒันา พร้อม Template 

ตวัช้ีวดั 
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ตวัช้ีวดัยทุธศาสตร์ท่ีตอ้งติดตาม ปีงบประมาณ 2563

ประเดน็ ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย ผูรั้บผดิชอบ
o แม่ตาย
o ฆ่าตวัตาย
o ไขเ้ลือดออก
o อุบติัเหตุทางถนน
o มะเร็ง
o คนพทัลุงไร้พงุ (DM/HT)
o IMC (Intermediate Care)
o Health literacy
o ระบบธรรมมาภิบาล (ควบคุมภายใน)
o องคก์รสร้างสุข



ปี2563 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุขจังหวดัพทัลุง

3.People Excellence

1.Prevention Promotion 
& Protection Excellence

4.Governance Excellence

2.Service Excellence

1. การพฒันาคุณภาพ
ชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั  

(ด้านสุขภาพ)

2.การพฒันาคุณภาพชีวติ
ระดับอ าเภอ

3.การป้องกนัควบคุมโรคและ
ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

4.การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

ประกอบด้วย 4 แผนงาน13โครงการ ประกอบด้วย 3 แผนงาน5โครงการ
2. การพฒันาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan)

1. การพฒันาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ

ประกอบด้วย 3 แผนงาน10โครงการ ประกอบด้วย 1 แผนงาน 2โครงการ

1. การพฒันาระบบบริหาร
จัดการก าลงัคนด้านสุขภาพ

1. การพฒันา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ
ด้านสุขภาพ

2.การพฒันาระบบ
ธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ

3.การบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลงัสุขภาพ

4Excellence
11 แผนงาน30โครงการ 

3.อตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเทีย่ว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย



แบบฟอร์มแผนปฏิบตัิการ63
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพทัลุง ประจ าปี 2563

ยุทธศาสตร์กระทรวง ด้าน.......... 
แผนงานที ่.............................
ช่ือโครงการ ........................

ระดบัความส าเร็จ 1.).................
เป้าหมายระยะที1่
(พศ.2563) ...................... เป้าหมายระยะ3ปี (พศ.2565)......

วตัถุประสงค์ของโครงการ 1.........

ล าดับ โครงการ/กจิกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
กจิกรรม

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพืน้ที/่
กลุ่มคน)

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่-ถึง)

งบประมาณ
รวม(บาท)

งบประมาณด าเนินงานรายไตรมาส(บาท)

ผู้รับผดิชอบไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เมย.-มยิ. กค.-ตค.
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แผนงานที่ 1 : การพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั  (ด้านสุขภาพ)

1.โครงการพฒันาและสร้างศักยภาพคน
ไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั

1. พฒันาระบบส่งต่อ (ภาวะเส่ียง)
2.เฝ้าระวงัภาวะเส่ียงจากการตั้งครรภ์
3.ขบัเคล่ือนการด าเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วนั

2.โครงการพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพ
คนไทยกลุ่มวยัเรียนและวยัรุ่น

4.การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
5.การติดตามโภชนาการในเดก็วยัเรียน

3.โครงการพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพ
คนไทยกลุ่มวยัท างาน

6.คนพทัลุงไร้พุง  (DPAC) 



28PP&P Excellence Project

แผนงานที่ 2 : การพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ

1. โครงการการพฒันาคุณภาพชีวติ
ระดับอ าเภอ (พชอ.)

1.คนพทัลุงมคุีณภาพชีวติทีด่ภีายใต้
ระบบ พชอ.
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แผนงานที ่3 : การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการที4่.โครงการพฒันาระบบการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

1.โครงการพฒันาศูนย์ปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทมีตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
ระดบัจังหวดัและอ าเภอ

โครงการที5่.โครงการควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ

2.โครงการป้องกนัควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- มะเร็งเต้านม  - มะเร็งปากมดลูก
- เบาหวาน       - ความดนัโลหิตสูง

3.โครงการบ้านสะอาดน่าอยู่ปลอดภัยจาก
ไข้เลือดออก 

-ประกวดบ้านสะอาดปลอดลูกน า้ยุงลาย 
( ประกวดบ้าน จนท.)

-ธนาคารขยะสร้างสุขปลอดโรค
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แผนงานที ่3 : การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการที6่.โครงการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลติภัณฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ

4.โครงการการตรวจประเมนิสถานผลติอาหารตามเกณฑ์คุณภาพ
• การเฝ้าระวงัผลติภัณฑ์สุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
• การให้ความรู้ผู้บริโภคด้านผลติภัณฑ์สุขภาพ
• สถานบริการสุขภาพขอบริการถูกต้องและได้รับการตรวจสอบ

5.โครงพฒันาความรอบรู้ด้านสุขภาพ - ตามกลุ่มวยั / ตามพื้นท่ี / ให้
ประชาชน/จนท.มีความตระหนกัรู้ /การเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลง)

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

โครงการที7่.โครงการการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

1. โครงการธนาคารขยะสร้างสุขปลอดโรค
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แผนงานที ่5 : การพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

โครงการที8่.โครงการพฒันาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ

1. โครงการสนับสนุนแพทย์ไปเรียน Famed
2. โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

โครงการที่ 9. โครงการพฒันาเครือข่าย
ก าลงัคนด้านสุขภาพ และ อสม.

3. โครงการพฒันาเครือข่ายก าลงัคนด้านสุขภาพ 
และ อสม.

แผนงานที ่6 : การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
4.การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
-แลกเปลีย่นเรียนรู้ การบริหารจดัการ Service Plan ระหว่าง
สาขา / ตดิตามการด าเนินงานแต่ละสาขา

แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย

โครงการที่ 29. โครงการพฒันาการ
ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพและการแพทย์

5. โครงการพฒันาการการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก
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แผนงานที่ 10: การพฒันาระบบบริหารจัดการก าลงัคนด้านสุขภาพ

โครงการ 31. โครงการบริหารจัดการ
ก าลงัคนด้านสุขภาพ

1. โครงการพฒันาหน่วยงานสู่องค์กรสร้างสุข
• จัดตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
• จัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้
2. โครงการจัดตั้ง HR unit
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แผนงานที ่11 : การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการ32 โครงการประเมนิคุณธรรม
ความโปร่งใส 

1.โครงการประเมนิคุณธรรมความโปร่งใส 
2. โครงการพฒันาระบบควบคุมภายใน
3.โครงการขบัเคล่ือนนโยบายยุทธศาสตร์และการ
ก ากบัติดตาม

โครงการ33. โครงการพฒันาองค์กร
คุณภาพ

4. โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพ 
(พฒันาองคค์วามรู้ -HA -PMQA -PNC -รพ.สต.ติดดาว)

โครงการ34. โครงการ Happy MOPH 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่ง
ความสุข

5. โครงการค้นหาบุคคลต้นแบบ MOPH
6. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร

ด้าน Digital ภาครัฐ
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แผนงานที ่12 : การพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

โครงการ35. โครงการพฒันาระบบข้อมูล
ข่าวสารเทคโนโลยสุีขภาพแห่งชาต ิ

1. โครงการพฒันาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี

โครงการ36. โครงการ Smart Hospital 2. จัดท าระบบควิออนไลน์ 

แผนงานที ่13 :การบริหารจัดการด้านการเงินการคลงัสุขภาพ

โครงการ37. โครงการลดความเหล่ือมล า้
ของ 3 กองทุน

1. ก าหนดนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งก าหนดค่า
รักษาพยาบาลเท่าเทยีมกนัทุกสิทธิ 

โครงการ38. โครงการบริหารจัดการด้าน
การเงนิการคลงั

2. พฒันาระบบ CFO 
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