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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ระยะ 20 ป ี
พ.ศ. 2560 –2579 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้าน
สาธารณสุข ได้แบ่งระยะของการพัฒนาเป็น 4 ระยะ (Phase) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ 12–ฉบับที่16  (พ.ศ.2560-2579)  ดังนี้   
  Phase 1  พ.ศ.2560 –2564  ปฏิรูประบบ  
  Phase 2  พ.ศ.2565 –2569 สร้างความเข็มแข็ง  
  Phase 3  พ.ศ.2570 –2574  สู่ความยั่งยืน  
  Phase 4  พ.ศ.2575 –2579  เป็น 1 ใน 3 ของประเทศ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ระยะ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)นี้ จัดท าขึ้นโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานขององค์กรสุขภาพจังหวัด
จันทบุรีน าไปสู่เป้าหมายที่องค์กรก าหนดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอก
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภาพรวมของแผนฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ( แผนภาพ 1 ) 
1.วิสัยทัศน์(Vision) : ประชาชนสุขภาพดี  ระบบสุขภาพมีความเป็นเลิศ  ชุมชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้  
                            พัฒนาสู่เมืองบริการสุขภาพอาเซียน  และเมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน 
2. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission)  

1) พัฒนานโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในทั่วทุกพ้ืนที่ แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริม

ภาคีทุกภาพส่วนของพ้ืนที่ร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี  

2) จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมและมีคุณภาพ มาตรฐานตอบสนองนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข และความจ าเป็นในการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ 

3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพของจังหวัดทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ

ตติยภูมิ ให้มีความเข้มแข็ง  มีมาตรฐานในการบริหาร การจัดบริการ ที่สามารถสนองตอบต่อ

ปัญหา และแนวโน้มความต้องการของพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และทันท่วงที 

4) เสริมสร้างขีดความสามารถแก่บุคลากรการสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสากล ส่งเสริมการมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีความม่ันคงในชีวิต และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
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5) ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และ ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพให้มี

ความเป็นปัจจุบัน มีคุณภาพที่สามารถรองรับการพัฒนาการบริการและการบริหารทั้งในระดับ 

พ้ืนที่ จังหวัด และเขตสุขภาพ 
6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล  

3. เป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) 
จันทบุรีเป็นสังคมสุขภาวะ ประชาชน ชุมชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

4.ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
  1) การเสริมสร้างการมีสุขภาพดี ของประชาชนแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน 

2) การสร้างชุมชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3) การพัฒนาจังหวัดสู่เมืองบริการสุขภาพอาเซียน    
4) การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และระบบบริการที่เป็นเลิศ     
5) การสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และ ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ 

  6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร และการสร้างสุขในการท างาน 

5.เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ ( Outcome  Goal )  
1) ประชาชนมีสุขภาพดี ปัญหาสุขภาพทีส่ าคัญของทุกพ้ืนที่ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม 
2) ชุมชนมีระบบการจัดการสุขภาพที่สามารถจัดการสุขภาพของตนเองให้ส าเร็จได้อย่างเป็น

รูปธรรม 
3) ระบบบริการสุขภาพบูรณาการ  เชื่อมโยงไร้รอยต่อ  และการจัดการสาธารณสุขชายแดนเป็นไป

ตามมาตรฐานสากล 
4) สถานบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมพร้อม

รับสถานการณ์  การพัฒนาระบบสุขภาพเกิดคุณค่าต่อผู้ใช้บริการ 
5) ผู้รับบริการเชื่อมั่นและวางใจในระบบบริการสุขภาพบริการสุขภาพเพ่ิมมูลค่าต่อการพัฒนา

จังหวัด 
6) กลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์  มีองค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และระบบ

ข้อมูลสารสนเทศสุขภาพเป็นปัจจุบัน สามารถรองรับระบบบริการ และระบบบริหารทั้งในระดับ
พ้ืนที่ จังหวัด และเขตสุขภาพ 

7) บุคลากรทางการแพทย์ และทีมสาธารณสุขมีสมรรถนะสูงมีความสุขและเป็นต้นแบบ 
คนสุขภาพดีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง  
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แผนภาพ 1 : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560 – 2579) 

 
 

 

พันธกิจ : 
(Mission) 

วิสัยทัศน ์: 
(Vision) 

ประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพมีความเป็นเลิศ ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ พัฒนาสู่เมืองบริการสุขภาพอาเซยีน และเมืองสุขภาวะท่ียั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์:
(Strategic Issues) 

1.การเสริมสร้างการมีสุขภาพดี  
ของประชาชนแบบมีสว่นร่วมจากภาคี 
ทุกภาคส่วน 

2.การสร้างชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

4.การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มี
คุณภาพ และระบบบริการที่เปน็เลิศ     

 

1.พัฒนานโยบายสุขภาพในทุกระดับ 
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบตัิในทั่วทุกพื้นที่  
แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมภาคทีุกภาพส่วน 
ของพื้นที่ร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี  

 

2.จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมและ 
มีคุณภาพมาตรฐานตอบสนองนโยบาย 
ของกระทรวงสาธารณสุข และความจ าเปน็ใน
การพัฒนาจังหวัดในทุกมิต ิ

 

3.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพของจังหวัดทั้งในระดับ 
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ให้มีความเข้มแข็ง  มีมาตรฐานในการ 
บริหาร การจัดบริการ ท่ีสามารถสนองตอบต่อปัญหา และแนวโน้ม 
ความต้องการของพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึง เป็นธรรม และทันท่วงที 

4.เสริมสร้างขีดความสามารถแก่บคุลากรการ
สาธารณสุขให้มีสมรรถนะสากล สง่เสริมการมี
คุณภาพชีวติที่ด ีมีสุขภาพที่ดี มีความมั่นคงใน
ชีวิต และปฏิบัตงิานอย่างมีความสุข  

 

3.การพัฒนาจังหวัดสู่เมืองบริการสุขภาพอาเซียน    
 

5.การสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวตักรรมทาง
สุขภาพ และ ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ 

 

6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร และการสรา้งสุข 
ในการท างาน 

 

5.ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
นวัตกรรมทางสุขภาพ และระบบข้อมูล
สารสนเทศสุขภาพให้มีความเปน็ปัจจบุัน มี
คุณภาพที่สามารถรองรับการพฒันาการ
บริการ และการบริหารทั้งในระดับพื้นที่ 
จังหวัด และเขตสุขภาพ 

 

6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง มีธรรมาภบิาล  
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เป้าประสงค์ :G 
(Goal)/ 

กลยุทธ:์ S 
(Strategic) 

 
 

G1ประชาชนมีสขุภาพดี ปัญหา
สุขภาพทีส่ าคัญของทุกพ้ืนทีล่ดลง
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

G2ชุมชนมีระบบการจัดการสุขภาพ ที่
สามารถจัดการสุขภาพของตนเองให้
ความส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

G3ระบบบริการสุขภาพบูรณาการ     
เชื่อมโยงไร้รอยต่อ และการจัดการ
สาธารณสุขชายแดนเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  
 

 

G4สถานบริการสขุภาพทุกระดับมีคุณภาพ  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
พร้อมรับสถานการณ์ การพัฒนาระบบสุขภาพ
เกิดคุณค่าต่อผู้ใช้บริการ 
 

G5ผู้รับบริการเชื่อมั่นและวางใจใน
ระบบบริการสุขภาพบริการสุขภาพเพ่ิม
คุณค่าต่อการพัฒนาจังหวัด 
 

G6กลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์มีองค์ความรู้
นวัตกรรมทางสุขภาพและระบบข้อมูลสารสนเทศสขุภาพเป็น
ปัจจุบนัสามารถรองรับระบบบริการและระบบบริหาร ทั้งใน
ระดับพ้ืนที่ จังหวัด และเขตสุขภาพ 
 

G7บุคลากรทางการแพทย์ และทีมสาธารณสุขมสีมรรถนะสูง มี
ความสุขและเป็นต้นแบบคนสขุภาพดีวัฒนธรรมองค์กร 
ที่เข้มแข็ง  
 

S1เพิ่มประสิทธิภาพและการพฒันา
รูปแบบการจัดการปัญหาสุขภาพของ
พื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทและ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
 

S2 สร้างเสริมสุขภาพตามวิถีของ
ชุมชนด้วยวัฒนธรรม   
และสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพของ
ชุมชนให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี   

S3พัฒนาระบบบริการแบบไร้รอยต่อ  
ไม่รอนาน และมีความสุขระหว่างรอรับ
บริการ ลดต้นทุน และภาระสุขภาพแก่
ประชาชน  
 
 

 

S4ยกระดับคุณภาพการบริการในหน่วยบริการ
สุขภาพทุกระดับ ให้มีความปลอดภัย และ 
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
S5ส่ ง เส ริ ม ก ารจั ดบ ริ ก ารสุ ขภ าพ ด้ วยการ
ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทย และพัฒนาแพทย์
แผนไทย แพทย์ทางเลือกให้เข้มแข็ง มีมาตรฐาน   
 
 
 

S6เสริมสร้างความเข้มแข็งของเมือง
บริการสุขภาพอาเซียนผ่านความ
ร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 
 

S7พัฒนาระบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขในทุกระดับ
ให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างระบบการวางแผนและการ
บริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ  
S8สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม และพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศทางสุขภาพให้มีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อมโยงอย่าง
เป็นระบบ      
 
 

S9พัฒนาหนว่ยงานสาธารณสุข 
ให้มีสมรรถนะสูง บริหารแบบธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
S10 การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดบริการสุขภาพบุคลากรมีความสุขและเป็น
ต้นแบบคนสุขภาพดี 
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ค าน า 
 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ฉบับนี้จัดท าขึ้น 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวทางในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงบูรณาการ
อย่างมีประสิทธิผลและมุ่งสู่วิสัยทัศน์“ประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพมีความเป็นเลิศ ชุมชนพึ่งตนเอง
ทางสุขภาพได้ พัฒนาสู่เมืองสุขภาพอาเซียน และเมืองสุขภาวะท่ียั่งยืน”  

 ด้วยความตระหนักในการพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ตามความจ าเป็นจากภารกิจทางการแพทย์
และสาธารณสุข สู่อนาคตและการเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับภารกิจการจัดการสุขภาพของประชาชนใน
จังหวัดจันทบุรี การวิจัยและบริการวิชาการและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และท่ีส าคัญคือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
เข้มแข็ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จึงได้มีการระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายผู้บริหาร 
บุคลากร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานของหน่วยงานได้แก่ สถานบริการสุขภาพ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.พิสัณห์  นุ่นเกลี้ยง ประธานกรรมการ Harvard Asia 
ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ และมีทีมงานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และบุคลากร
ทุกระดับที่ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์น าเสนอแนวทางท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดจันทบุรี 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์คุณภาพและประสิทธิภาพต่อการจัดการ
วิชาการ และการบริการทางด้านสุขภาพท่ีสนองตอบต่อความต้องการทางสุขภาพในพ้ืนที่ และเป็นส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริการทางสุขภาพของประเทศต่อไป 

 

 
                                                                      (นางเกศรินทร์  ไทยศรีวงศ์) 

ประธานคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี (CIO/St) 
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สารจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
 
 “ แผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง “ ค ากล่าวนี้ ปัจจุบันยังมีผู้กล่าวถึงกันอยู่บ่อยครั้ง ในความหมายทั่วไป 
ค าว่า “ แผนดี ” ย่อมหมายถึง  มีการใช้ข้อมูลที่ดี มีกระบวนการจัดท าแผนที่ดี ก็จะท าให้ได้แผนที่ดีด้วย 
ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วย “มีชัย” 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ใช้ “ แผนยุทธศาสตร์” เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จึงให้ความส าคัญอย่างยิ่ง
กับแผนยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นระยะยาว แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ฉบับนี้จึงเกิดขึ้น จาก
กระบวนการรวบรวมนโยบายที่ส าคัญ  ตั้งแต่ระดับประเทศ กระทรวง จังหวัด และปัญหาในพ้ืนที่เพ่ือ
วางเป้าหมายที่ว่า “ประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพมีความเป็นเลิศ ชุมชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ พร้อมสู่
เมืองอาเซียน และเมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน” ต่อไป 
 
 
 
        (นายอภิรักษ์  พิศุทธ์อาภรณ์) 
           นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2560 – 2579 ฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานองค์กรสุขภาพจังหวัดจันทบุรีเพ่ือการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวทางในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิผลและมุ่งสู่วิสัยทัศน์“ประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพมีความเป็นเลิศ 
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ พัฒนาสู่เมืองบริการสุขภาพอาเซียน และเมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน” แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
รวมทั้งได้ให้ความส าคัญกับการน าเทคนิคและกระบวนการวางแผนกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้โดยด าเนินงาน
ตามล าดับขั้นตอนตั้งแต่จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้นว่า ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินงานภายใต้บริบทด้านสุขภาพ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการจัดบริการสุขภาพที่
รับผิดชอบต่อสังคม การมีธรรมาภิบาล ตลอดจนการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯด้วยจากนั้นได้น ามาก าหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ผลผลิตตัวชี้วัดตลอดจนแผนงาน /โครงการให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้น ามาประชาพิจารณ์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนและเสนอต่อผู้บริหารให้
ความเห็นชอบตามล าดับ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
1.2.2 เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทิศทางการ

พัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข และการเปลี่ยนแปลงด้านระบบสุขภาพ 
1.2.3 เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการบริหารองค์กร 

 

1.3 ระยะเวลาของแผน 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรีมีกรอบระยะเวลาของแผน ระยะ 20 ปีตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2560 – 2579  โดยแบ่งระยะของการพัฒนาเป็น 4 ระยะ (Phase) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 – ฉบับที่16  (พ.ศ.2560-2579)  ดังนี้   
  Phase 1  พ.ศ.2560 –2564  ปฏิรูประบบ  
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  Phase 2  พ.ศ.2565 –2569 สร้างความเข็มแข็ง  
  Phase 3  พ.ศ.2570 –2574  สู่ความยั่งยืน  
  Phase 4  พ.ศ.2575 – 2579  เป็น 1 ใน 3 ของประเทศ 

1.4 ภาพรวมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี 
 ภายหลังจากที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้มีการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาที่ผ่านมา และได้ต่อยอดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ พ.ศ.2560– 2579โดยการ
สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมเชิงยุทธศาสตร์ การเชื่อมโยงการด าเนินงานยุทธศาสตร์กับการมีส่วนได้ส่วน
เสีย การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การเชื่อมโยงความสมดุลทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ ทบทวนภารกิจและโครงสร้างการบริหารยุทธศาสตร์ที่เน้น
ยุทธศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ จัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ การยกระดับภาวะผู้น า
แก่ทีมบริหารซึ่งในภาพรวมของการด าเนินการ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ (แผนภาพ 2) 

ขั้นตอน 1การศึกษาความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need Analysis) 
ขั้นตอน 2 การก าหนดจุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)  
ขั้นตอน 3 การประเมินศักยภาพขององค์กรการประเมินศักยภาพขององค์กร (TOWS Matrix) 
ขั้นตอน 4 การก าหนดทิศทางการพัฒนา วิสัยทัศน์  
ขั้นตอน 5 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ก าหนดกลยุทธ์  
ขั้นตอน 6 การก าหนดระบบวัดผล – ตัวชี้วัด  
ขั้นตอน 7 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์   

    ขั้นตอน 8 การสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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แผนภาพ 2 : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ครบวงจรตามหลัก Balanced Scorecard 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชื่อมโยงความสมดุลทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ 

- ทบทวนภารกิจและโครงสร้างการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่เน้นยุทธศาสตร ์

- พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์

- การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
สื่อสารทางยุทธศาสตร ์

- จัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร ์

- การยกระดับภาวะผู้น าแก่ทมีบริหาร 

ขั้นตอน 3 การประเมินศักยภาพขององค์กร 
- จุดแข็งภายในที่ท าให้จุดยืนบรรลุผล (Strength: S) 
- จุดอ่อนที่ท าใหจุ้ดยืนไม่บรรลุผล (Weakness: w) 
- โอกาสจากภายนอกที่ส่งเสริมในการสนองตอบต่อ

จุดยืนการพัฒนา (Opportunity: O) 
- อุปสรรคภายนอกที่คุกคามท าให้ไม่สามารถสนองตอบ

จุดยืนการพัฒนา (Threat: T) 
   (น าศักยภาพไปใช้ในการก าหนดกลยทุธ์) 
 

   
ขั้นตอน 4 การก าหนดทิศทางการพัฒนา 
วิสัยทัศน์ : เส้นทางสู่ภาพฝันในอนาคต (Vision) 
พันธกิจ :ภารกิจเพื่อการพัฒนาสู่วิสัยทศัน์ และภารกิจหลกัของ
องค์กร (Mission) 
ประเด็นยทุธศาสตร์ :วาระหลักของการพัฒนาในช่วงเวลาของ
แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
เป้าประสงค์ : ผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวทีเ่ป็นผลลัพธ์ (Outcome) 
ของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (Goal)  
ผลผลิต :ผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้น รอบปีงบประมาณนั้นๆ   

 
 

 

   

ขั้นตอน 5 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏบิัติ 
- ก าหนดกลยุทธ ์:มาตรการทางการปฏิบัติที่เน้นการใช้ศักยภาพ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Strategy) 
- ก าหนดแผนงาน : แผนงานหลัก (Master Plan) 
- ก าหนดโครงการ :กิจกรรมหลกั ผลผลิตการด าเนนิงาน 

ระยะเวลางบประมาณและผูร้ับผิดชอบ (Action Plan) 
- การจดัท าโครงการเชิงกลยุทธ์พรอ้มรายละเอียด 

   

ขั้นตอน 6 การก าหนดระบบวัดผล 
- ตัวชี้วัด :การบ่งชี้ที่ส าคัญที่สะทอ้นการบรรลุผลการด าเนนิงาน 

ตามผลสัมฤทธิท์ี่ก าหนดไว้ (Key Performance Indicator: KPI) 

- ค่าเป้าหมาย : ค่าเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุแต่ละตัวชี้วัดนั้นๆ

(Target) 
-  

   

ขั้นตอน 8 การสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- การสรุปผลการด าเนินงานของโครงการในรอบปีงบประมาณ 
- การสรุปผลตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ 
- การวิเคราะห์ผลเพื่อการพัฒนาในรอบปงีบประมาณต่อไป 
- การเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการบริหาร 
- การปรับแผนยุทธศาสตร์ 

   
ขั้นตอน 7การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
- การแปลงแผนปฏบิัติสู่การปฏิบัต(ิDO) 
- การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานของ

โครงการ(CHECK) 
- การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา (ACTION) 

  

การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมเชิงยุทธศาสตร์  การเชื่อมโยงการด าเนินงานยุทธศาสตร์กับการมีส่วนได้ส่วนเสีย  การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 

 

ขั้นตอนท่ี 2การก าหนดจุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
ความจ าเปน็ทางยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ จุดยืนการพัฒนาของยุทธศาสตร ์
ความส าคัญตอ่ภารกิจ     ผลกระทบตอ่ลกูค้าหลัก  
สภาพปัญหา ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
ความเชือ่มโยงกับนโยบายและการพัฒนาประเทศ 

 

ขั้นตอนที่ 1การศึกษาความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need Analysis) 
นโยบาย(P)  ศึกษาให้เข้าใจ  ความจ าเป็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(S)  วิเคราะห์ความเกีย่วข้อง   ทางยุทธศาสตร์ 
ภารกิจและสภาพการณ์(B) วินิจฉยัสิ่งที่ต้องท า 
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บทที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐาน และสถานการณ์สุขภาพจังหวัดจันทบุรี 

 
2.1 ความเป็นมา 

 จันทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยมีการส ารวจโบราณคดี

หลายแห่งในจันทบุรี พบเครื่องมือเครื่องใช้ยุคหินอายุประมาณ 2,000 ปี ในเขตอ าเภอมะขามอ าเภอท่าใหม่ 

และท่ีราบเชิงเขาที่บ้านคลองบอนอ าเภอโป่งน้ าร้อน 

 ในยุคขอม ได้มีการตั้งเมืองครั้งแรกที่บริเวณหน้าเขาสระบาปโดยมีหลักฐานคือ ปราสาทหินจันทบูรณ์

ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 1,000 ปี ต่อมา พ.ศ. 2200 ได้ย้ายมาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านลุ่มซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ า

จันทบุรี(บริเวณค่ายตากสินในปัจจุบัน) และหลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้า

ตากสินมหาราชได้เข้ายึดเมืองจันทบุรีเพ่ือใช้เป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารและรวบรวมก าลังพล เพ่ือใช้ในการ

กอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หั วได้ย้ายเมืองไปตั้งที่บ้านเนินวง  

ซึ่งอยู่ในที่สูงเพ่ือเป็นที่มั่นในการป้องกันการถูกรุกรานของชาวญวนแต่เนื่องจากห่างไกลจากแหล่งน้ าในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงย้ายเมืองจันทบุรีกลับมาตั้งที่บ้านลุ่มตามเดิมตราบจนทุกวันนี้ 

ในปี พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองเมืองจันทบุรีไว้นานถึง  

11 ปีจนไทยต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงให้กับฝรั่งเศสเพ่ือแลกเมืองจันทบุรีกลับคืนมาต่อมาในปี  

พ.ศ.2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่เมืองจันทบุรีจึงมีฐานะเป็นจังหวัดมาจนถึง

ปัจจุบัน 

 จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดชายแดนที่ตั้งอยู่ ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก อยู่ห่างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ 245 กิโลเมตร (กม.) มีเนื้อที่ 6,338 ตร.กม.เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ดินฟ้าอากาศ

เอ้ืออ านวยต่อการปลูกผลไม้หลายชนิด โดยเฉพาะทุ เรียน เงาะ มังคุดและพืชผลทางการเกษตรอ่ืนๆ เช่น 

พริกไทย ยางพารานอกจากนั้น จันทบุรียังเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านการค้าอัญมณีและมีแหล่งท่องเที่ยวที่

น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นภูเขา ป่าไม้ น้ าตก ชายทะเลและโบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ 

2.2 คนพ้ืนเมือง 
ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ชาวชองหรือชนเผ่าในตระกูลมอญ-เขมรเป็นชนพ้ืนเมืองกลุ่มแรกท่ีเข้ามาตั้ง

รกรากอยู่ในป่าฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อจันทบุรี -ตราดซึ่ง
เป็นแหล่งของป่าและสมุนไพรที่อุดมสมบูรณ์ในสมัยก่อนชาวชองด ารงชีพด้วยการเก็บของป่าออกมาขายแต่ใน
ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าลดน้อยลงเพราะถูกหักร้างเพ่ือท าสวน ท าไร่ถูกจับจองโดยคนไทยและคนจีน ตลอดจนการเก็บ
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ของป่ากลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายพรานป่าอย่างชาวชองจึงต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นแรงงานในเมืองบางส่วน
กลายเป็นชาวนา ชาวไร่ชุมชนของชาวชองในปัจจุบันยังปรากฏให้เห็นบริเวณบ้านคลองพลูอ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
 

2.3 อาณาเขต 
 

 ทิศเหนือติดต่อจังหวัดสระแก้ว 
ฉะเชิงเทราและชลบุรี 

 ทิศใต้ติดต่อกับอ่าวไทย 

 ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดตราด 
และราชอาณาจักรกัมพูชา 

 ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดระยอง 

 
2.4 ภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยพ้ืนที่ราบลูกฟูกหรือที่ราบลูกระนาด  มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ

ลุ่มแม่น้ าสลับกับที่เนินเตี้ย ๆมีเทือกเขาที่ส าคัญ ได้แก่ ยอดเขาสอยดาวใต้ และยอดเขาสอยดาวเหนือ มีลุ่มน้ าล า

ธารที่ส าคัญของจังหวัดจันทบุรีได้แก่ แม่น้ าจันทบุรี แม่น้ าเวฬุ ซึ่งก้ันระหว่างจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราดมี

แม่น้ าวังโตนด และมีล าน้ าขนาดเล็กกั้นระหว่างจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง คือ แม่น้ าพังราดมีอุณหภูมิ

โดยเฉลี่ย28.59 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 3,120 มิลลิเมตรต่อปี (ปี 2554-2558) 

2.5 ตราประจ าจังหวัด 
 
 
 
 

รูปกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์ เปล่งแสงเป็นประกาย โดยแสงจันทร์ หมายถึง ความสวยงาม เยือกเย็น 
ละมุนละไม เปรียบได้กับความสงบ รื่นรมย์ และร่มเย็นเป็นสุข ส่วนรูปกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของดวง
จันทร์ เปรียบดวงจันทร์เป็นจังหวัดจันทบุรีที่เป็นเมืองโบราณมีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารมาตั้งแต่แรกสร้าง
กรุงศรีอยุธยา    

จังหวัดจันทบุรีใช้อักษรย่อว่า  “จบ” 
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2.6 ค าขวัญ 
"น้ าตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดีอัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระ

เจ้าตากสินมหาราช รวมญาติ กู้ชาติที่จันทบุรี" 
 

2.7 การปกครอง 
จันทบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอท่าใหม่อ าเภอขลุง อ าเภอแหลมสิงห์ 

อ าเภอโป่งน้ าร้อน อ าเภอมะขาม อ าเภอสอยดาวอ าเภอนายายอาม อ าเภอแก่งหางแมว และอ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 47 แห่ง (เทศบาล

เมือง 5แห่งเทศบาลต าบล 42 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต าบล 34 แห่ง  (ตาราง 1) 
 
ตาราง  1 แสดงการแบ่งเขตการปกครองจ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดจันทบุรี 
 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน หลังคา
เรือน 

เทศบาล อบต. พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ประชากร ความหนาแน่น
(ปชก./ตร.กม.) 

1 เมือง 11 95 64,714 10 4 253 126,194 498.79 
2 ขลุง 12 90 16,434 7 5 756 56,514 74.75 
3 ท่าใหม่ 14 124 24,817 6 7 613 70,315 114.71 
4 โป่งน้ าร้อน 5 47 16,968 4 2 927 43,458 46.88 
5 มะขาม 6 59 13,060 7 - 480 31,385 65.39 
6 แหลมสิงห์ 7 65 12,132 2 4 191 30,360 158.95 
7 สอยดาว 5 70 25,639 2 4 734 64,436 87.79 
8 แก่งหางแมว 5 66 19,046 1 4 1,254 41,561 33.14 
9 นายายอาม 6 67 12,889 3 4 300 33,252 110.84 
10 เขาคิชฌกูฏ 5 45 12,235 5 - 830 28,478 34.31 

รวม 76 728 217,934 47 34 6,338 526,266 82.50 

ที่มา: ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน2560 
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2.8 ประชากร 
จ านวนประชากรปี 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 526,266 คน เป็นชาย 258,050 คน (ร้อยละ 49.04)  

หญิง 268,176 คน (ร้อยละ 50.96)  
สัดส่วนประชากรกลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ทั้งชายและหญิง มีจ านวนทั้งสิ้น 36,324 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 6.9 ของประชากรทั้งหมด 
สัดส่วนประชากรกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี) ทั้งชายและหญิง มีจ านวนทั้งสิ้น 62,048 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 10.65 ของประชากรทั้งหมด 
สัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ทั้งชายและหญิง มีจ านวนทั้งสิ้น 82,704 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.71 ของประชากรทั้งหมด  (ตาราง 2) 
 

ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรตามช่วงอายุ จ าแนกตามเพศชาย-หญิง 
 

ช่วงอายุ(ปี) ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 
0-4 15,709 2.99 14,657 2.79 30,366 5.77 
5- 9 15,467 2.94 14,918 2.83 30,385 5.77 

10 -14 16,375 3.11 15,288 2.91 31,663 6.02 
15-19 18,283 3.47 17,403 3.31 35,686 6.78 
20-24 19,208 3.62 19,714 3.75 38,742 7.36 
25-29 18,606 3.54 18,241 3.47 36,847 7.00 
30-34 19,716 3.75 19,135 3.64 38,851 7.38 
35-39 20,111 3.82 20,336 3.86 40,447 7.69 
40-44 20,458 3.89 21,158 4.02 41,616 7.91 
45-49 21,163 4.02 22,653 4.30 43,816 8.33 
50-54 19,722 3.75 21,439 4.07 41,161 7.82 
55-59 16,004 3.04 17,938 3..41 33,942 6.45 
60-64 12,344 2.35 13,907 2.64 26,251 4.99 
65-69 8,801 1.67 10,205 1.94 19,006 3.61 
70-74 6,122 1.16 6,983 1.33 13,105 2.49 
75-79 4,825 0.92 6,124 1.16 10,949 2.08 

80 ขึ้นไป 6,316 1.01 8,077 1.53 13,393 2.55 

รวม 258,050 49.04 268,176 50.96 526,226 100 
ที่มา: ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2560 
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2.9 ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
 

 โครงสร้างการบริหารและมอบหมายงาน (แผนภูมิ 1) 
แผนภูม ิ1 การบริหารและมอบหมายงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
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 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 
 จังหวัดจันทบุรี มีโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลพระปกเกล้า (ระดับ A) มีโรงพยาบาล
ชุมชน 11 แห่ง (อ าเภอท่าใหม่ มี 3 รพ.คือ รพ.ท่าใหม่ รพ.สองพ่ีน้อง และ รพ.เขาสุกิม) สถานีอนามัยหรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 105 แห่ง  (ตาราง 3) 
 

ตาราง 3 แสดงจ านวน และประเภทสถานบริการภาครัฐจังหวัดจันทบุรี จ าแนกรายอ าเภอ 
 

ล าดับ 
อ าเภอ 

 
รพศ. รพช. ระดับ สสอ. 

สอ./ 
รพ.สต. 

PCU 
ที่ตั้ง 

สอ./รพ.
สต. 

ที่ตั้ง 
รพ. 

อปท. รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

เมือง 
ขลุง 
ท่าใหม่ 
โป่งน้ าร้อน 
มะขาม 
แหลมสิงห์ 
สอยดาว 
แก่งหางแมว 
นายายอาม 
เขาคิชฌกูฎ 

1 0 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

A 
F1 
F2 
F2 
F1 
F2 
F1* 
F2 
F1 
F2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

13 
15 
17 
8 
10 
7 
11 
11 
7 
6 

13 
15 
17 
8 
10 
7 
11 
11 
7 
6 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

16 
16 
20 
9 
11 
8 
12 
12 
8 
7 

รวม 1 11 11 10 105 105 12 2 119 
 
ที่มา : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 พฤศจิกายน 2560 
หมายเหตุ* รพ.สอยดาว อยู่ระหว่างขอปรับยกระดับเป็น M2 
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 สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 
 ประกอบด้วยโรงพยาบาลเอกชน 2แห่ง สถานพยาบาลไม่มีเตียงแผนปัจจุบันสาขาเวชกรรมชั้น 1 
จ านวน 70 แห่ง สถานผดุงครรภ์ไม่มีเตียงชั้น 1 จ านวน 50แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน 115แห่ง ร้าน
ขายยาแผนโบราณ จ านวน 17แห่ง และคลินิกแพทย์แผนไทย จ านวน 7 แห่ง (ตาราง 4) 
 

ตาราง 4 แสดงข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชนจังหวัดจันทบุรี 
 

ประเภทสถานบริการ จ านวน 
คลินิกเวชกรรม 39 
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 31 
คลินิกทันตกรรม 27 
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง 1 
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 53 
คลินิกเทคนิคการแพทย์ 1 
คลินิกกายภาพบ าบัด 5 
คลินิกการแพทย์แผนไทย 8 
สหคลินิก 3 
โรงพยาบาลเอกชน 2 
พยาบาลชั้น 2 1 
ทันตกรรมชั้น 2 1 
คลินิกการประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนจีน 2 

 
ที่มา:  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
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 ก าลังคนด้านสุขภาพภาครัฐ 
 ก าลังคนด้านสุขภาพจังหวัดจันทบุรี  4  สาขาหลัก  เมื่อวิเคราะห์ตามกรอบขั่นต่ าโครงสร้างใหม่ 
พบว่า สายงานแพทย์  ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลวิชาชีพ มีส่วนขาด 119 คน 16 คน 18 คน และ
336 คนตามล าดับ (ตาราง 5) 
 

ตาราง 5 แสดงข้อมูลก าลังคนด้านสุขภาพจังหวัดจันทบุรี 4 สาขาหลัก แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
          และพยาบาลวิชาชีพ 
 
ที ่ หน่วยงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

จ านวน
ที่ควรมี
(ขั่นต่ า) 

มีจริง +เกิน/ 
-ขาด 

จ านวน
ท่ีควรมี
(ข่ันต่ า) 

มีจริง +เกิน/ 
-ขาด 

จ านวน
ท่ีควรมี
(ขั่นต่ า) 

มีจริง +เกิน/ 
-ขาด 

จ านวน
ท่ีควรมี
(ขั่นต่ า) 

มีจริง +เกิน/ 
-ขาด 

1 รพ.พระปกเกล้า 179 111 -68 22 18 -4 53 41 -12 1,017 657 -360 

2 รพช. 11 แห่ง 92 41 -51 46 34 -12 56 50 -6 414 460 46 

3 รพ.สต. 105 แห่ง          170 148 -22 

รวม 271 152 -119 68 52 -16 109 91 -18 1,601 1,265 -336 

 
ที่มา :  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน  2560 
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 สถานะการเงินการคลัง 
สถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาล มีภาวะวิกฤตทางการเงินและแนวโน้มขาดสภาพคล่อง (ตาราง 6) 
 

ตาราง 6 แสดงข้อมูลสถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาล  
 

โรงพยาบาล 
Current 
Ratio 

Quick 
Ratio 

Cash Ratio 
Networking 

Capital (NWC) 
Net Income 

Risk 
Scoring 

พระปกเกล้า 2.63  2.44  1.28  432,922,135.43  15,037,576.08  0 
สอยดาว 0.95 0.79 0.57 -1,596,884.10  5,945,691.48 4 
โป่งน้ าร้อน 0.86  0.77  0.47  -3,983,413.91  4,915,154.75  4 
ขลุง  0.88  0.78  0.60  -4,827,336.83  -1,902,524.96  7 
แก่งหางแมว 1.06  0.97  0.77  1,281,533.89  299,747.82  3 
มะขาม 0.77 0.72 0.53 -8,825,715.99  -882,841.60  7 
เขาคิชฌกูฏ 1.00 0.90 0.63 -53,237.47  -1,508,504.43  7 
เขาสุกิม 0.38 0.30 0.12 -12,436,848.56  388,779.60 4 
นายายอาม 1.07  0.96  0.33  1,385,431.82  1,812,060.66  3 
สองพ่ีน้อง 1.07 0.89 0.67 1,404,771.38  520,781.14  3 
แหลมสิงห์ 0.79 0.63 0.33 -3,871,142.93  13,344.07 4 
ท่าใหม่ 1.55 1.46 1.17 10,270,084.11 9,210,673.72 0 

 

ที่มา: กลุ่มงานบริหาร  ข้อมูล  ณ 31ตุลาคม 2560 
 

 ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  

         จังหวัดจันทบุรีได้ใช้โปรแกรม HOSxP เป็นระบบฐานข้อมูลหลัก ยกเว้น โรงพยาบาลพระปกเกล้า ที่ใช้
โปรแกรม PPK2003 ซึ่งต่อมาในปี 2557-2560 ได้มีการพัฒนาด้านการเขียนโปรแกรมจนท าให้สามารถส่งออก 43 
แฟ้มได้ แต่ยังพบปัญหาด้านคุณภาพของข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแฟ้ม (ตาราง 7) 
 

ตาราง 7 แสดงโปรแกรมท่ีใช้บันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยและส่งออก 43 แฟ้ม  
 

ล าดับ สถานบริการ โปรแกรมท่ีใช้ จ านวนแห่ง การส่งออก 43 แฟ้ม 
1 รพศ.พระปกเกล้า PPK11 1 ไดไ้ม่ครบทุกแฟ้ม 
2 รพช. HOSxP 11 ได้ 
3 รพ.สต. HOSxP PCU  105 ได้ 

 

ที่มา: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ข้อมูล  ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน  2560 
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2.10 ข้อมูลด้านสุขภาพ 
 

 อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพ่ิมของประชากร 
 

 อัตราเพ่ิมของประชากรจังหวัดจันทบุรี มีแนวโน้มลดลง แม้ว่าอัตราตายจะอยู่ในระดับคงที่ แต่ อัตราเกิดมี
แนวโน้มลดลง (ตาราง 8) 
 
ตาราง 8 แสดงจ านวน และอัตราเกิด ตาย เพิ่ม ทารกตาย และมารดาตาย ปีงบประมาณ 2555-2560 
 

    เกิด ตาย เพ่ิม ทารกตาย มารดาตาย 

ปี ประชากร จ านวน 
อัตรา

เกิด ต่อ จ านวน 
อัตรา

ตาย ต่อ จ านวน 

อัตรา
เพ่ิม 
ต่อ 

จ า 
นวน 

อัตรา
ทารก

ตาย ต่อ 
จ า 

นวน 

อัตรา
มารดา
ตาย ต่อ 

    

เด็กเกิด 1,000 
Pop. 

คนตาย 1,000 
Pop. 

คนเพ่ิม 100 
Pop. 

ทารก
ตาย 

1,000 
เด็กเกิดมี

ชีพ 

มารดา
ตาย 

แสน 
เด็กเกิด
มีชีพ 

2555 518,665 7,493 14.45 3,128 6.03 4,365 0.84 44 5.87 4 53.38 

2556 520,056 7,143 13.74 3,368 6.48 3,775 0.73 37 5.18 0 0.00 

2557 525,170 7,008 13.34 3,412 6.50 3,596 0.68 37 5.28 2 28.54 

2558 523,702 6,807 13.00 3,842 7.34 2,965 0.57 31 4.55 0 0.00 

2559 522,877 5,384 10.30 4,014 7.68 1,370 0.26 38 7.06 0 0.00 

2560 526,226 5,670 10.77 3,842 7.30 1,828 0.35 42 7.41 0 0.00 

หมายเหตุ 
1.อัตราเกิด ปี 2555-2558 แจงนับจากรายงาน ก.2 (รวมคลอดทั้งในเขต+นอกเขต) ตั้งแต่ปี2559จากสูติ

บัตร 
2.อัตราตาย แจงนับจากมรณบัตร (เฉพาะในเขต) 

ที่มา: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ข้อมูล  ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน  2560 
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 อายุคาดเฉลี่ยของประชากร 
ประชากรจังหวัดจันทบุรี เพศชายมีอายุคาดเฉลี่ย 73.47 ปี เพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ย 81.62 ปี ซึ่งสูงกว่าอายุ

คาดเฉลี่ยของระดับประเทศ (ตาราง 9) และเมื่อวิเคราะห์อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (โรคเบาหวาน) พบว่า 
ประชากรจังหวัดจันทบุรี มีอายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดี 72.18  ปี  

 

ตาราง 9 แสดงอายุคาดเฉลี่ยของประชากร จังหวัดจันทบุรี  
 

  
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี อายุคาดเฉลี่ย(ประเทศ) อายุคาดเฉลี่ย 

(ภาคตะวันออก) 

พ.ศ. (Life Expectancy at Birth) (Life Expectancy at 60 Years)  (คิดเป็นช่วง 5 ปี) * (คิดเป็นช่วง 5 ปี) * 

 

ชาย 
(Male) 

หญิง 
(Female) 

ชาย 
(Male) 

หญิง 
(Female) 

ชาย 
(Male) 

หญิง 
(Female) 

ชาย 
(Male) 

หญิง 
(Female) 

2555 72.87 81.57 22.38 26.16 71.93 78.82 69.70 76.80 
2556 72.94 80.45 21.68 25.6 71.93 78.82 69.70 76.80 
2557 72.33 80.71 20.45 25.45 71.93 78.82 69.70 76.80 
2558 72.78 81.35 21.39 25.28 71.93 78.82 69.90 78.80 
2559 72.97 81.99 21.96 26.39 73.28 80.10 70.09 77.23 
2560 73.47 81.62 - - - - - - 
  
ที่มา : * ข้อมูลจาก สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2555 – 2559 
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 สาเหตุการตาย 
โรคมะเร็ง (รวม) เป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 1 ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี (แผนภูมิ 2) และเมื่อจ าแนกตามอวัยวะที่พบมะเร็ง พบว่า มะเร็งหลอดคอ-หลอดลมใหญ่และปอดพบ
มากที่สุด  และมีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งมะเร็งตับ ท่อน้ าดี    และมะเร็งเต้านมก็เป็นสาเหตุการตายที่มีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นเช่นกัน (แผนภูมิ 3) 
แผนภูมิ 2 แสดงแนวโน้มอัตราตายต่อแสนประชากร จ าแนกตามสาเหตุการตาย ปี 2555-2560 

 
 

แผนภูมิ 3 แสดงแนวโน้มอัตราตาย จ าแนกตามอวัยวะที่เกิดโรคมะเร็ง ปี 2555-2560

 

2555 2556 2557 2558 2559 2560

มะเร็งรวม 60.54 118.64 123.39 116.86 139.8 140.24

โลหิตเป็นพิษ 44.54 38.07 36.37 36.65 41.12 26.98

โรคหัวใจ 40.49 37.11 51.22 42.39 39.78 45.23

อุบัติเหตุรวม 25.64 42.5 50.84 43.54 55.65 55.49

ท ำร้ำยตนเอง 7.33 8.08 11.04 7.45 11.67 9.5

เบำหวำน 4.05 8.65 16.76 9.36 10.52 18.62
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2555 2556 2557 2558 2559 2560

หลอดคอ หลอดลม ปอด 15.62 24.81 26.66 22.15 22.57 29.84

ตับ ท่อน  ำดี 15.62 19.04 14.47 16.14 21.04 20.71

หลอดอำหำร 6.36 7.88 11.04 10.5 10.52 8.55

เต้ำนม 3.66 5.19 5.9 5.54 8.03 8.17

ปำกมดลูก 3.47 4.81 2.67 4.01 4.78 4.94
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 การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
ปี 2555-2559 พบว่าโรคที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยสูงขึ้นในจังหวัดจันทบุรี คือ ไข้หวัดใหญ่      ปอดบวม และ

ไข้หวัดใหญ่และในปี 60 ทุกโรคมีแนวโน้มเจ็บป่วยลดลง ยกเว้น ไข้หวัดใหญ่ที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (แผนภูมิ 4) 
 

แผนภูมิ 4 แสดงแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2550-2560 
 

 
 
 
 

2555 2556 2557 2558 2559 2560

อาหารเป็นพิษ 142.48 258.24 287.57 291.96 210.18 225.76

ไข้เลือดออก 226.74 284.74 210.67 403.66 119.72 62.14

มาลาเรีย 123.78 38.84 14.51 4.77 3.25 9.88

ปอดบวม 313.3 339.77 304.37 420.27 373.89 452.09

ไข้หวัดใหญ่ 161.76 118.26 168.41 211.19 443.32 613.23
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บทที่ 3 
จุดยืน และทิศทางการพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี  

 

3.1จุดยืนการพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี  
จุดยืนการพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี  ได้ก าหนดขึ้นมาจากการวิเคราะห์ จุดยืนการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2579 ได้ก าหนดขึ้นมาจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยน าเข้าเชิงนโยบาย
ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นใน
อนาคต จนได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ความส าคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนต่อ
ปัญหา ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ความเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และความเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขจนท าให้ได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลักส าคัญของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
จันทบุรี ประกอบด้วย 11 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่ที่ส าคัญให้ลดลง ลดปัญหาการเจ็บป่วย การป่วยตายได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยการบูรณาการการดูแลสุขภาพจากภาคีทุกภาคส่วน ชุมชน ประชาชนทั้งการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ การรักษาและ
ฟ้ืนฟู เน้นความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์ที่เปลี่ยนแปลงภายใน 5ปีจนสร้างเป็นโมเดลความส าเร็จ
ของพ้ืนที่ลดโรคให้เกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ในทุกหน่วยบริการอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยนวัตกรรมสุขภาพ
เชิงพ้ืนที่ และการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน 

2. สร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน สร้างสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในชุมชนให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
สร้างระบบการจัดการสุขภาพในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนมีความ
ฉลาดรู้ เห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี พ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ เกิดค่านิยม และวัฒนธรรมทาง
สุขภาพ มีหมู่บ้านต้นแบบที่มีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพของชุมชนในทุกพ้ืนที่ที่เป็น
รูปธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาหมู่บ้านสุขภาพดีที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในทุกต าบล 

3. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนทั้งในระบบสาธารณสุข  นอกระบบสาธารณสุข 
ท้องถิ่น ชุมชน ประชาชนและความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีพันธะสัญญาร่วมอย่างเข้มแข็งใน
การพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้เป็นเมืองแห่งสุขภาวะ และเมืองบริการสุขภาพอาเซียน พร้อมทั้งน า
ระบบสุขภาพร่วมสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาการค้า
ชายแดน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนาการสาธารณสุข
ชายแดน และสาธารณสุขทางทะเล ในพ้ืนที่ของจังหวัดให้มีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนา
ของกระทรวงสาธารณสุข และมีมาตรฐานสากล 

4. การสร้างรูปแบบการด าเนินงาน และการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ให้มีประสิทธิภาพเกิดต้นแบบความส าเร็จของพ้ืนที่ที่สามารถ
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จัดการปัญหาให้น้อยลงผ่านเกณฑ์ประเทศ พร้อมการเตรียมพร้อมระบบสุขภาพของจังหวัดใน
การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ เน้นให้ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการคัดกรองสุขภาพการจัดสภาพแวดล้อม
การบริการที่เอ้ือต่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  การพัฒนาระบบบริการรองรับการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม ทั่วถึง ต่อเนื่อง และการสร้างระบบการบริการในการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวทั้งในมิติครอบครัว ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 

5. การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในระดับชุมชน  การดูแล คุ้มครองสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน และสร้างความเข้มแข็งในระบบการ
สอบสวน ควบคุมโรค ที่คลอบคลุมในระดับต าบล และสามารถตอบสนองต่อการควบคุมโรค
ทันเวลา  มีมาตรฐานระดับดีมากในทุกแห่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการปัญหาสุขภาพใน
ภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน 

6. ยกระดับคุณภาพการบริการในหน่วยบริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ให้มีมาตรฐาน
การจัดบริการในระดับสากล และตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วย
บริการที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีความโดดเด่นในการจัดบริการแบบไร้รอยต่อ ไม่รอนาน 
และมีความสุขระหว่างรอรับบริการ พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้สามารถรองรับการส่งกลับผู้ป่วย
จากโรงพยาบาลศูนย์ เพ่ือลดความแออัด ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างต้นแบบที่ดีที่โดดเด่น
ระดับประเทศด้านการวินิจฉัยโรค การรักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรทางการแพทย์ และทีมสหวิชาชีพ การมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์
ที่เหมาะสม  การผสมผสานกับภูมิปัญญาทางสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการเพ่ือรองรับ
ความจ าเป็นทางสุขภาพของพ้ืนที่ และการพัฒนาเป็นเมืองบริการสุขภาพของอา เซียนที่มี
คุณภาพในระดับมาตรฐานทางการแพทย์ในระดับชั้นน าของประเทศ 

7. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดบริการทางการแพทย์ของสถานบริการทั้งในระดับปฐมภูมิ  
เน้นการสร้างระบบบริการสุขภาพเชิงพ้ืนที่ท้องถิ่น ชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม และการ
จัดบริการแบบเชิงรุกที่เข้าถึงครัวเรือน และบุคคล การร่วมสร้างสุขภาวะประชาชนในพ้ืนที่แบบ
องค์รวมที่เข้าถึงอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น และศรัทธาในการใช้บริการ
แบบใกล้บ้านใกล้ใจ 

8. พัฒนาระบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขในทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง สร้างระบบการ
วางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาระบบควบคุมก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์สุขภาพ และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และการบูรณาการ 
การผลักดันมาตรการด้านสุขภาพให้ได้การบรรจุในแผนภาค  แผนกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาของ
จังหวัด และท้องถิ่น  
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9. สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม เพ่ือรองรับความจ าเป็นทางสุขภาพของพ้ืนที่ การบริการแก่
ประชาชน และแนวโน้มการพัฒนาระบบสุขภาพของจังหวัด  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางสุขภาพให้มีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
บริการ การสื่อสารสุขภาพแก่ประชาชนการบริหาร และการตัดสินใจเชิงนโยบาย    

10. การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดบริการสุขภาพ พัฒนา
บุคลากรรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และนานาชาติที่สมบูรณ์ทั้งทักษะสากลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ พร้อมสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมบูรณาการ
ที่เข้มแข็งในทั่วทุกพ้ืนที่ที่เข้าถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการ และการส่งเสริมให้บุคลากรเป็นต้นแบบคนสุขภาพดีมี
ความสุข  

11. พัฒนาหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพทุกแห่งให้ มีสมรรถนะสูง มีระบบการ
บริหารจัดการภายในที่มีความคล่องตัว ลดการท างานที่ซ้ าซ้อน บริหารแบบธรรมาภิบาล โดยยึด
หลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีใน
ระดับเขต และประเทศ พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังในหน่วยบริการสุ ขภาพให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  การพัฒนานวัตกรรมการจัดบริการในกลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้มีก าลังซื้อ และ
สร้างระบบการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง ป้องกันการสูญเสีย ความผิดพลาดทางการเงินการคลัง
และพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขเป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม(ขยะติดเชื้อส้วม 
น้ าเสีย สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน และยั่งยืน) เอ้ือต่อการบริการสุขภาพและปลอดภัยต่อ
บุคลากร เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการดูแลสุขภาพกายใจของบุคคลากรให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขต้นแบบสุขภาพดี 

 

3.2 การประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมขององค์กรต่อการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันขององค์กรโดยน าเครื่องมือ
ทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้เพ่ือค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการด าเนินงานด้วยการ
วิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็งอุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาโดยมองว่าการวิเคราะห์หาจุดแข็งหรือจุดเด่น
ภายในองค์กร (Strength) จะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์และพยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย 
(Weakness) ภายในองค์กรที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาสหรือ
ปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก (Opportunity) ที่ท าให้การด าเนินงานภายในบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเฝ้าระวัง
อุปสรรคหรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ผล ท าให้ได้ผล 
การวิเคราะห์องค์กรมีดังนี ้
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จุดแข็ง (Strength : S) 
S1 การจัดบริการสุขภาพของจังหวัดเน้นการจัดบริการแบบองค์รวมในทุกสถานบริการสุขภาพและมีการ

จัดบริการด้านสุขภาพทั้ง 5 มิติ ทั้งด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู คุ้มครองผู้บริโภค 
ดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ครอบคลุมทุกระดับ      

S2 ระบบการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่มีความเข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดีในการท างานด้าน
สาธารณสุขกับภาคีเครือข่าย  มีระบบการจัดการสุขภาพในชุมชนแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทุกคปสอ. ในการจัดท าแผนสุขภาพต าบลแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับเขต
สุขภาพที่ 6 ด้านการบริหารงานแบบDHS ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสุขภาพต าบล 

S3 ระบบการสาธารณสุขชายแดนมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสุขภาพชายแดน (คสช.) เพ่ือด าเนินการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังป้องกันโรค  
มีโครงสร้างก าลังคนที่ชัดเจนในทุกระดับทีรับผิดชอบการดูแล การจัดการปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่และ
จังหวัดเป็นเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือเป็นแกนหลักในการพัฒนาขีดความสามารถการจัดการ
สาธารณสุขชายแดน มีการจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือการ
สาธารณสุขชายแดน  มีหน่วยงานมีแผนพัฒนาสาธารณสุขชายแดนที่มีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจน
และมีการถ่ายทอดสู่ระดับหน่วยบริการพื้นที่ชายแดน 

S4 มีบุคลากรทางด้านสุขภาพมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการจัดการปัญหา
สุขภาพ มีแพทย์เฉพาะทาง และ excellence Center ในการบริการดูแลรักษาผู้ป่วยมีโรงพยาบาล
ศูนย์ที่สามารถวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยในโรคส าคัญของจังหวัดได้ 

S5 การพัฒนาระบบสาธารณสุขในทุกระดับมีการน าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านสุขภาพ มีแนวทางการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและการควบคุมโรค 
สู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่และผู้บริหารมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขพร้อมทั้งมีการ
ก าหนด Road Map ที่ชัดเจน ทั่วถึง ครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร จังหวัด และอ าเภอมีแผน
ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองนโยบายในระดับประเทศ  เขต และจังหวัดและมีการก ากับติดตามประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม มีการท างานอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับต าบลถึงระดับจังหวัด มีทีมควบคุมโรค
ครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อ าเภอและระดับต าบล 

S6 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเฝ้าระวัง/ควบคุมโรคที่ตอบสนอง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มีเวที
วิชาการในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลการด าเนินงานด้านการสอบสวนโรคในระดับจังหวัดและ
มีการฝึกปฏิบัติการสอบสวนโรคอย่างต่อเนื่องทุกปี 

S7 จังหวัดจันทบุรีมีคลินิกโรคเรื้อรังในทุกระดับ มีพยาบาลเวชปฏิบัติทุก รพ.สต. และใช้ HOSxP 
เป็นฐานข้อมูลในการให้บริการ ท าให้สามารถจัดบริการสุขภาพให้ผู้ป่วยเรื้อรังเข้าถึงบริการได้ทั่วถึง 
ครอบคลุมทั้งจังหวัด และมีต าบลต้นแบบระดับจังหวัดในการสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับผู้สูงอายุ   
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และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งมีการคัดกรองสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย สถานบริการทุกแห่ง  
มีการจัดตั้งคลินิกดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย  มีสถานบริการที่มีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับ
เขต ประเทศด้านอนามัยแม่และเด็ก และการดูผู้สูงอายุระยะยาว   

S8 มีศูนย์กลางข้อมูลอยู่ที่จังหวัด และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยมีการเชื่อมโยงระบบ
ข้อมูลที่มีความครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีทีมงานพัฒนาสารสนเทศพัฒนาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริการ และการด าเนินงานทางวิชาการในด้านสุขภาพ
เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ 

S9 สถานบริการสุขภาพของจังหวัดเป็นสถานบริการสาธารณสุขมีการปรับภูมิทัศน์สวยงาม เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานทุกแห่งมีสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี  เป็นต้นแบบการเรียนรู้  
แก่หน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร 
 

จุดอ่อน (Weakness: W) 
W1 การดูแลประชาชนยังไม่สามารถท าได้อย่างครอบคลุม ทีมหมอครอบครัวขาดการบูรณาการร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายในการดูแลประชาชนในพ้ืนที่อย่างจริงจัง ต่อเนื่องและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทักษะ
และองค์ความรู้ในด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและพัฒนาไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการท างานยังมุ่งเน้นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 

W2 องค์ความรู้และรูปแบบวิธีการในการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพยังขาดความหลากหลายโดยเฉพาะ 
ในกลุ่มวัยรุ่น วัยท างาน และผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ และขาดการบูรณาการ
รูปแบบวิธีการให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย  

W3 ภาระงานไม่สอดคล้องกับก าลังคนที่มีอยู่ (work load  สูง) เนื่องจากการผลิตและการจัดสรรก าลัง
บุคลากรไม่เพียงพอ รูปแบบวิธีการในการสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอ่ืนยังขาดความต่อเนื่อง 
และเหมาะสมบุคลากรมีข้อจ ากัดด้านการสื่อสารทางภาษาต่างประเทศ มีพยาบาลเฉพาะทางจ านวน
น้อย ไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถจัดบริการรายกรณีให้มีประสิทธิภาพ/ทั่วถึง 

W4 การส่งเสริมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดียังไม่ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย ไม่เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะในพ้ืนที่สาธารณะ 
และพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายใน ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพร้านอาหารวัดสถานประกอบการ
ส้วมสาธารณะ  

W5 โปรแกรมบันทึกข้อมูลด้านสาธารณสุขมีความไม่เสถียร ท าให้บันทึกข้อมูลได้อย่างไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพการคืนข้อมูลสุขภาพสู่ชุมชนยังด าเนินการไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ และคุณภาพของข้อมูล 
ไม่ตอบสนองตามเงื่อนไข ข้อมูลไม่สมบูรณ์ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์คุณภาพได้อย่าง
เต็มที่  
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W6 สถานบริการมีภาวะความไม่เข้มแข้งทางการเงิน ขาดการควบคุมดูแล ก ากับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน ขาดการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ 
หน่วยบริการบางแห่งข้อมูลด้านการเงินการคลังยังไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ยังไม่
เข้าใจรูปแบบการท างานทางการเงิน ขาดความเข้าถึงให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและขาดการ
พัฒนารูปแบบการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

W7 ขาดมาตรการในการจูงใจ กระตุ้นให้บุคลากรทางสาธารณสุขมีความมุ่งมั่นและทักษะในการท า
ประชาคมเพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีในชุมชน  การค้นหาปัญหาด้านสุขภาพและน ามาแก้ไขให้ตรงจุด 
บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในด้านทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขาดความเชี่ยวชาญในด้าน
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศท าให้การเรียนรู้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงมีข้อจ ากัดการสร้างสรรค์
เพ่ือการพัฒนาสุขภาพยังมีน้อย 

 

โอกาส (Opportunity: O) 
O1 นโยบาย กระทรวงสาธารณสุข  20 ปี และสาธารณสุข 4.0 เน้นการพัฒนานวัตกรรมการบริการ

สุขภาพ และนโยบายการพัฒนาประเทศ 20 ปีให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาการเจ็บป่วยในโรค
ส าคัญ และการเตรียมพร้อมสังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนาสุขภาพวะในเด็กเป็นส าคัญ 

O2 มีภาคีเครือข่ายสุขภาพนอกระบบสาธารณสุขให้ความร่วมมือในการท างานด้านสุขภาพในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ทราบนโยบาย  ตื่นตัวและพร้อมให้ความร่วมมือในการท างาน  

O3 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความรวดเร็วประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งเป็นโอกาสในการเชื่อมโยง
การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ( จังหวัด อ าเภอ ต าบล )และการพัฒนาบริการแก่ประชาชนด้วยระบบ
การสื่อสารที่ทันสมัย 

O4 ทุกต าบลมีกองทุนสุขภาพต าบลและสามารถขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่  
มีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน และองค์กรเอกชน สนับสนุนงบประมาณและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการด าเนินงานอย่างเข้มแข็ง ทั้งทางด้าน
งบประมาณและการมีส่วนร่วม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการสนับสนุน ผลักดัน และบรรจุ
แผนด้านสุขภาพไปไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

O5 มีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการด าเนินงานสอบสวน และควบคุมโรค  
มีหน่วยงานจากภายนอกสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการและวัสดุอุปกรณ์ด้านการสอบสวนและ
ควบคุมโรค 

O6 สปสช.มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าแผนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่ส าคัญของพ้ืนที่รัฐบาล  
มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางสุขภาพในอาเซียนจังหวัด  
มีการประกาศนโยบายเป็นเมืองแห่งความสุข กระตุ้นและปลูกจิตส านึกให้ภาคีเครือข่ายและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณสุข 
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O7 บทบาทความร่วมมือขององค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมสนับสนุนงบประมาณและร่วมด าเนินการในการ
จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ส่งผลให้หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุและ 
ผู้พิการได้ทั่วถึงมากขึ้นการส่งต่อผู้ป่วย/ผู้ป่วยฉุกเฉิน(กู้ชีพฉุกเฉิน) การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 
เช่น ชมรมผู้สูงอายุ  อสม. อาสานมแม่ ฯลฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การออกเทศบัญญัติ/
ข้อบังคับการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชนภายใต้ พรบ.สาธารณสุขปี2535 ที่เอ้ือต่อ  
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพในชุมชน และมีการด าเนินงานด้านกองทุนสุขภาพต าบลครบทุกอ าเภอ 

O8 มีพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคเกิดขึ้นใหม่ ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถช่วย
เยียวยาปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับประชาชนได้มากข้ึน 

O9  นโยบายการพัฒนาจังหวัด เน้น“สุขทุกวันที่จันทบุรี” และมีนโยบายสนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนา
ส้วมสาธารณะให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 

 

อุปสรรค (Threat: T) 
T1 การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN  ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติและคนต่างชาติ

ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ และโรคติดต่ออุบัติใหม่  อุบัติซ้ า 
และมีการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝง แรงงานต่างด้าวทั้งในและนอกระบบท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ 
ปัญหาในการสื่อสารสุขภาพ มีการเกิดขึ้นของโรคอุบัติใหม่ที่มาพร้อมกับแรงงานต่างด้าว และยังขาด
ความครอบคลุมในจัดบริการสุขภาพในประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว บุคคลที่พิสูจน์สิทธิ์ไม่ได้  ท าให้
มีปัญหาด้านสุขภาพและโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทย  โดยเกิดข้ึนจากประชากรต่างด้าว 

T2 ประชาชนขาดความใส่ใจในเรื่องสุขภาพของตนเอง ซึ่งให้ความส าคัญในการประกอบอาชีพ มีค่านิยม
ในการบริโภคอาหาร หวาน  มัน   และวัฒนธรรมประเพณีในพ้ืนที่ จังหวัดจันทบุรี เช่น งานบวช งาน
แต่งงานเน้นอาหารรสชาติหวาน ส่งผลให้เอ้ือต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และมีวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมทางสังคมของประชาชนยังยึดติดอยู่กับความเคยชินเดิมๆ ไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
อย่างต่อเนื่อง 

T3 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ เอ้ือต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  สภาพภูมิอากาศไม่
เอ้ืออ านวยต่อการสอบสวนโรค เช่น ฝนตกหนัก ภัยพิบัติ 

T4 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อน มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น แต่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายกรณี ส่วนหนึ่งไม่
สามารถเข้ารับบริการได้ตามก าหนดนัดหมาย เนื่องจากขาดผู้ดูแล/ภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ ส่งผลให้การ
จัดบริการไม่มีประสิทธิภาพ และวิถีชีวิตของผู้ป่วยยังไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาพการร์เจ็บป่วย ยังมีพฤ
คิกรรมเสี่ยง 

T5  นโยบาย/ความเร่งด่วน/ความต้องการของข้อมูลในระดับหน่วยงาน ไม่สอดคล้องกับภารกิจ/
บุคลากร/ทรัพยากรที่มีอยู่ ท าให้เกิดการไม่ทันเวลา และข้อมูลที่ได้ไม่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ และมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทั้งในระดับประเทศ และกระทรวงตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร  
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T6 การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพยังขาดการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด  ท า
ให้การบริการด้านสุขภาพไม่ครอบคลุม สมบูรณ์ ขาดความชัดเจน เจ้าภาพหลักในการประสานงาน
และดูแลการด าเนินงานด้านสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

 

ทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ (TOWs Matrix)  
ทิศทางเชิงรุก (SO) 
1. ขับเคลื่อนงานสุขภาพเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ ครบวงจร เน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย  

ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพ่ือมุ่งสู่เมืองสุขภาวะสร้างระบบจัดการสุขภาพในชุมชน  
โดยการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ 

2. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาทีมสอบสวนโรคและควบคุมโรค ครอบคลุมในระดับต าบลโดยใช้
บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในจังหวัดเป็นแกนน าและสนับสนุนทางด้านวิชาการของทีมรวมถึง
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการในเวทีระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ 

3. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาสุขภาพประชาชนโดยการน าแผนพัฒนา
สุขภาพจังหวัดเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให้แผนงานด้านสุขภาพบรรจุในแผนของเครือข่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการจัดการสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมของสถานบริการสาธารณสุข 
ท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยค านึงถึงการให้บริการแบบองค์รวม การเข้าถึงบริการและ
ความครอบคลุมทุกกลุ่มวัยในชุมชน 

5. น าระบบเทคโนโลยีพร้อมทีมงานพัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ ไปบูรณาการ
เพ่ือเชื่อมโยงและสื่อสารข้อมูลให้กับหน่วยบริการในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ
จัดการ และด าเนินงานด้านสาธารณสุขทุกพ้ืนที่ในจังหวัดจันทบุรี 

6. ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขน านโยบายของผู้บริหารในระดับจังหวัดไปใช้ในการพัฒนา
เครือข่ายการให้บริการสุขภาพ เกิดเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานเป็นทีมแบบบูรณาการ  
เพ่ือสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในการจัดบริการสุขภาพให้สมบูรณ์ด้วยทักษะสากล 

7. ผู้น าองค์กรและภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสรรค์ สถานบริการสาธารณสุขให้มีภูมิทัศน์สวยงาม 
ปลอดภัยเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน บุคลากรมีความสุขกายสุขใจมุ่งสู่
จันทบุรีเมืองแห่งความสุข  
 

ทิศทางเชิงป้องกัน (ST) 
1. จัดระเบียบ สร้างระบบสุขภาพชายแดน ควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น และ

การจัดการสุขภาพประชากรแฝง แรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพพัฒนารูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและคนต่างชาติ 
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2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนลดเสี่ยงลดโรค เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หวาน มัน
เค็ม และเหล้าบุหรี่ ส่งเสริมให้คลินิกโรคเรื้อรังใน รพ.สต.มีส่วนร่วมในการดูแลและการจัดบริการ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายกรณีได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใน
การจัดบริการ 

3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของชุมชนให้เอ้ือต่อการเข้าถึงบริการของประชาชนเน้น
การบูรณาการร่วมของภาคีมุ่งสู่ชุมชนสุขภาพดีที่ยั่งยืน  เน้นการจัดท าแผนสุขภาพต าบลที่แก้ไข
ปัญหาสุขภาพของชุมชน โดยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมต่อการมี
สุขภาพดี 

4. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิของผู้บริโภคและการรักษา
สิทธิกรณีเกิดความไม่ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

5. ใช้ความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศระดับจังหวัด
ที่มีประสิทธิภาพ ในการดูแลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการ
ด าเนินงานในหน่วยงานทั้งระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล 

6. จัดบริการด้านสุขภาพทั้ง 5 มิติ ทั้งด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู คุ้มครองผู้บริโภค 
ดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย และครอบคลุมในจัดบริการสุขภาพในประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว 
บุคคลที่พิสูจน์สิทธิ์ไม่ได้   

 

ทิศทางเชิงแก้ไข (WO) 
1. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งของทีมหมอครอบครัวโดยใช้นโยบายเป็นตัว

ขับเคลื่อนเพ่ือดูแลประชาชนและแก้ปัญหาสุขภาพพ้ืนที่ 
2. พัฒนาทักษะบุคลากรในการจัดการปัญหาสุขภาพเชิงรุกในพ้ืนที่ ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรเอกชน 
3. การน านโยบายด้านสุขภาพจากทุกระดับถ่ายทอดลงสู่บุคลากรทุกระดับให้มีความครอบคลุมและ

ชัดเจนสามารถน าไปแปลงสู่การปฏิบัติได้พร้อมส่งเสริมบุคลากรมีโอกาสได้รับการศึกษาและ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารสากลเพ่ือสนองตอบต่อนโยบายการเป็นเมืองสุขภาพอาเซียน 

4. ร่วมมือกับท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมสร้างสรรค์รูปแบบการจัดบริการสุขภาพในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่ต้องการการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มป่วย
อ่ืนๆ เน้นการดูแล พ่ึงพากันเองในชุมชน 

5. ใช้ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสร้างสรรค์รูปแบบการพัฒนา
โปรแกรมเสริม เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและใช้ในการบริหารจัดการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข 
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ทิศทางเชิงรับ(WT) 
-- 
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“ประชาชนสุขภาพดีระบบสุขภาพมีความเป็นเลิศ ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้  
พัฒนาสู่เมืองบริการสุขภาพอาเซียน และเมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน” 

 
” 

บทที่ 4  
ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2560-2579 

 
 ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
ด้านสาธารณสุข ได้แบ่งระยะของการพัฒนาเป็น 4 ระยะ (Phase) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 – 16  (พ.ศ.2560-2579)  ดังนี้   
  Phase 1  พ.ศ.2560 –2564  ปฏิรูประบบ  
  Phase 2  พ.ศ.2565 –2569 สร้างความเข็มแข็ง  
  Phase 3  พ.ศ.2570 –2574  สู่ความยั่งยืน  
  Phase 4  พ.ศ.2575 –2579  เป็น 1 ใน 3 ของประเทศ 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดจันทบุรีประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายสูงสุดของ
แผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 

4.1 วิสัยทัศน์(Vision) 
 
 
 

 
โดยก าหนดนิยามของวิสัยทัศน์เพื่อเป็นเข็มมุ่งในการพัฒนาช่วงปี พ.ศ.2560-2579 ดังนี้ 
ประชาชนสุขภาพดี หมายถึง การมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

- ปัญหาการเจ็บป่วย การป่วยตาย และปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญลดลงอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพ้ืนที่ 
ระบบสุขภาพมีความเป็นเลิศ หมายถึง การมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

- ระบบบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพลดภัยคุกคามและความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ 

- ผู้รับบริการเชื่อมั่นและวางใจในระบบบริการสุขภาพที่มีระบบบริการที่โดดเด่น ไร้รอยต่อมีความสุข
ระหว่างรอรับบริการ 

- สถานบริการสุขภาพในทุกระดับมีคุณภาพ มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
- บุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ ทีมสนับสนุนมีความเป็นมืออาชีพ 
- เทคโนโลยีทางการแพทย์มีความเหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาทางสุขภาพอย่างสมดุลตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- มีการสร้างสรรค์ นวัตกรรม รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพของจังหวัด

และพ้ืนที่ 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ หมายถึง การมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
- ชุมชนมีระบบการจัดการ และการบริการสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถดูแล เฝ้าระวัง และจัดการ

ภัยสุขภาพของชุมชนได้ 
- ชุมชนสามารถสร้างเป็นโมเดลในการจัดการสุขภาพของตนเองให้ความส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม 
- สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในชุมชนให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ระบบการจัดการสุขภาพในชุมชนมีความเข้มแข็ง มี

ประสิทธิภาพ ประชาชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้จนเกิดเป็นค่านิยม และวัฒนธรรมทางสุขภาพ ตามวิถีคนจันท์ 
เมืองบริการสุขภาพอาเซียน หมายถึง การมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

- สถานบริการสุขภาพและบุคลากรมีขีดความสามารถในการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
เชื่อมั่น และศรัทธาจากผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ 

- บริการสุขภาพร่วมสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ  ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 

เมืองสุขภาวะท่ียั่งยืนหมายถึง การมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
- เมืองที่ประสบความส าเร็จในการจัดการสุขภาพของประชาชน ให้ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนสามารถ

จัดการสุขภาพของตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4.2 พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission)  

กรอบในการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และภารกิจการพัฒนา
ไปสู่วิสัยทัศน์ประกอบด้วยพันธกิจ ดังนี้ 

1) พัฒนานโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในทั่วทุกพ้ืนที่ แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริม

ภาคีทุกภาพส่วนของพ้ืนที่ร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี  

2) จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมและมีคุณภาพ มาตรฐานตอบสนองนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข และความจ าเป็นในการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ 

3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพของจังหวัดทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ

ตติยภูมิ ให้มีความเข้มแข็ง  มีมาตรฐานในการบริหาร การจัดบริการ ที่สามารถสนองตอบต่อ

ปัญหา และแนวโน้มความต้องการของพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และทันท่วงที 

4) เสริมสร้างขีดความสามารถแก่บุคลากรการสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสากล ส่งเสริมการมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีความม่ันคงในชีวิต และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  

5) ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และ ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพให้มี

ความเป็นปัจจุบัน มีคุณภาพที่สามารถรองรับการพัฒนาการบริการ และการบริหารทั้งในระดับ

พ้ืนที่ จังหวัด และเขตสุขภาพ 
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6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล  

4.3 เป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) 
จันทบุรีเป็นสังคมสุขภาวะ ประชาชน ชุมชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
ประเด็นหลักที่ส าคัญหรือวาระการพัฒนาที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เติบโต สู่วิสัยทัศน์ด้วย

วิธีการของแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1) การเสริมสร้างการมีสุขภาพดี ของประชาชนแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน 

2) การสร้างชุมชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3) การพัฒนาจังหวัดสู่เมืองบริการสุขภาพอาเซียน    
4) การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และระบบบริการที่เป็นเลิศ     
5) การสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และ ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ 
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร และการสร้างสุขในการท างาน 

4.5 เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์(Outcome Goal)  
1) ประชาชนมีสุขภาพดี ปัญหาสุขภาพทีส่ าคัญของทุกพ้ืนที่ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม 
2) ชุมชนมีระบบการจัดการสุขภาพ ที่สามารถจัดการสุขภาพของตนเองให้ความส าเร็จได้อย่างเป็น

รูปธรรม 
3) ระบบบริการสุขภาพบูรณาการ  เชื่อมโยงไร้รอยต่อ  และการจัดการสาธารณสุขชายแดนเป็นไป

ตามมาตรฐานสากล 
4) สถานบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมพร้อม

รับสถานการณ์  การพัฒนาระบบสุขภาพเกิดคุณค่าต่อผู้ใช้บริการ 
5) ผู้รับบริการเชื่อมั่นและวางใจในระบบบริการสุขภาพบริการสุขภาพเพ่ิมมูลค่าต่อการพัฒนา

จังหวัด 
6) กลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์  มีองค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และระบบ

ข้อมูลสารสนเทศสุขภาพเป็นปัจจุบัน สามารถรองรับระบบบริการ และระบบบริหารทั้งในระดับ
พ้ืนที่ จังหวัด และเขตสุขภาพ 

7) บุคลากรทางการแพทย์ และทีมสาธารณสุขมีสมรรถนะสูงมีความสุขและเป็นต้นแบบ 
คนสุขภาพดีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
ด้านสาธารณสุข  Phase 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ปฏิรูประบบ  โดยมีเป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายของ
เป้าประสงค์สูงสุด  และเป้าประสงค์ ในช่วงระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ(Key performance indicator and target) 

ตัวช้ีวัด 
ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล เจ้าภาพหลัก 

2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าประสงค์สูงสุด จันทบุรีเป็นสังคมสุขภาวะ ประชาชน ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

KPI 1 : อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ปี) 
           - เพศชาย 
          - เพศหญิง  

80.13 >80 
(72.97) 
(81.99) 

>80 >80 >80 >80 ฐานข้อมูล
ทะเบียน
ราษฎร์และ
มรณบตัร 

ยุทธฯ 

KPI 2 : อายุคาดเฉลี่ยของการมี 
สุขภาพดี (ปี) 

72.18 >72 
(72.18) 

>72 >72 >72 >72 ฐานข้อมูล
ทะเบียน
ราษฎร์และ
มรณบตัร 

ยุทธฯ 

เป้าประสงค์ที่ 1ประชาชนมีสุขภาพดี ปัญหาสุขภาพทีส่ าคัญของทุกพื้นที่ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม 

KPI 01:อัตราการป่วยด้วยโรคที่ส าคัญ
ของจังหวัดลดลง(ต่อแสนประชากร) 

        

1)อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 134.14 ลดลงจากค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง รง.ระบาดวิทยา CD 

2)อัตราป่วยรายใหม่โรคเบาหวาน  537.17 ลดลงร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา HDC NCD 

3)อัตราป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสงู 1653.68 ลดลงร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา HDC NCD 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 ชุมชนมีระบบการจัดการสุขภาพ ท่ีสามารถจัดการสุขภาพของตนเองให้ส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม 
KPI 02 : ร้อยละของต าบลทีผ่่าน
มาตรฐานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
(QMT : Quality Management of Life  
Tambon)    ระดับดีมากข้ึนไป 

31.58 40 
(67.11) 

50 60 70 80 แบบประเมิน
ตนเอง 

พัฒนาฯ 

เป้าประสงค์ที่ 3 ระบบบริการสุขภาพบูรณาการ เชื่อมโยง ไร้รอยต่อ และการจัดการสาธารณสุขชายแดนเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
KPI 03 :ร้อยละของศูนย์ประสานการ
ส่งต่อระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
ท าหน้าที่ในการประสานงานรับ- ส่งต่อ

-  80 100 100 100 การประเมิน พัฒนาฯ 
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ตัวช้ีวัด 
ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล เจ้าภาพหลัก 

2560 2561 2562 2563 2564 
ผู้ป่วยตามแนวทางการพัฒนาและมี
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การส่งต่อผู้ป่วย  
KPI 04 :ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการเฝ้าระวงัควบคุมโรค
ระหว่างประเทศ(IHR2005)* 

60 70 
(100) 

80 90 100  100 การประเมิน CD 

เป้าประสงค์ที่ 4  สถานบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
พร้อมรับสถานการณ์   การพัฒนาระบบสุขภาพเกิดคุณค่าต่อผู้ใช้บริการ 
KPI 05 : ร้อยละของโรงพยาบาล ผ่าน
มาตรฐานคุณภาพตามที่ก าหนด 

83 
(10แห่ง) 

>80 
(11แห่ง) 

100 
(12แห่ง) 

100 
(12แห่ง) 

100 
(12แห่ง) 

100 
(12แห่ง) 

การประเมิน พัฒนาฯ 

KPI 06 :ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 
ติดดาว 

- 10 
(13แห่ง) 

25 
(24แห่ง) 

50 
(48แห่ง) 

75 
(71แห่ง) 

100 
(105แห่ง) 

การประเมิน พัฒนาฯ 

เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้รับบริการเชื่อม่ันและวางใจในระบบบริการสุขภาพ บริการสุขภาพเพิ่มมูลค่าต่อการพัฒนาจังหวัด 
KPI 07 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่
ผ่านเกณฑ์บริการสุขภาพที่เป็นมิตร 
(Friendly Service) 

 100 
(12แห่ง) 

100 
(12แห่ง) 

100 
(12แห่ง) 

100 
(12แห่ง) 

100 
(12แห่ง) 

การประเมิน ประกันฯ 

KPI 08 : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
การจัดบริการสุขภาพแก่ชาวต่างชาต ิ

 

 
5 
 

5 5 5 5 Web 
manager 

ยุทธฯ 

เป้าประสงค์ที่ 6 กลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศสุขภาพเป็นปัจจุบันสามารถรองรับระบบบริการ และระบบบริหารทั้งในระดับพื้นที่ จังหวัด และเขตสุขภาพ 
KPI 09 :ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรมด้าน
สุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

 20 
(40.63) 

20 20 20 20 รายงาน พัฒนาฯ 

เป้าประสงค์ที่ 7 บุคลากรทางการแพทย์ และทีมสาธารณสุขมีสมรรถนะสูง มีความสุขและเป็นต้นแบบคน สุขภาพดี 
มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 
KPI 10: ร้อยละของบุคคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์ดัชนีชีว้ัดความสุข 

- >60 >60 >60 >60 >60 การแบบประเมิน
Happinometer 

ทรัพย์ 

หมายเหต*ุ  IHR    = International  Health  Regulations 
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บทที่ 5  
การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการ 

 

 การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติ โดยได้น า
ทิศทางการพัฒนา มาก าหนดเป็นกลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
 ในการก าหนดกลยุทธ์ได้น าศักยภาพ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาก าหนดทิศทางการพัฒนา 
และกลยุทธ์ ตามหลัก Balanced Scorecard โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับบริบท
และประชาชนทุกกลุ่มวัย 

2. สร้างเสริมสุขภาพตามวิถีของชุมชน ด้วยวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดี   

3. พัฒนาระบบบริการแบบไร้รอยต่อ ไม่รอนาน และมีความสุขระหว่างรอรับบริการ ลดต้นทุน และ
ภาระสุขภาพแก่ประชาชน  

4. ยกระดับคุณภาพการบริการในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มีความปลอดภัย และได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5. ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพด้วยการผสมผสานกับภูมิปัญญาไทย และพัฒนาแพทย์แผนไทย 
แพทย์ทางเลือกให้เข้มแข็ง มีมาตรฐาน  

6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเมืองบริการสุขภาพอาเซียนผ่านความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนทั้ง
ในและต่างประเทศ 

7. พัฒนาระบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขในทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างระบบ
การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

8. สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพให้มีคุณภาพ 
ทันสมัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ      

9. พัฒนาหน่วยงานสาธารณสุข ให้มีสมรรถนะสูง บริหารแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดบริการสุขภาพ บุคลากร 
มีความสุขและเป็นต้นแบบคนสุขภาพดี 

โดยแต่ละกลยุทธ์ประกอบด้วยมาตรการและแนวปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทและ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ 
1. สร้างเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโดยใช้นโยบายเป็นกลไกขับเคลื่อน เพ่ือดูแลประชาชนและ

แก้ปัญหาสุขภาพพ้ืนที่ เน้นการลดปัญหาอุปสรรคในการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน

งานบริการหมอครอบครัวเพ่ือดูแลประชาชนและแก้ปัญหาสุขภาพพ้ืนที่ โดยการเสริมสร้างทีมงานบริการหมอ

ครอบครัวให้เข้มแข็งโดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย พร้อมพัฒนาการดูแลสุขภาพโดยทีมหมอครอบครัว

ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะในการดูแลสุขภาพให้แก่ทีมหมอ

ครอบครัวตามเกณฑ์มาตรฐาน และการสร้างทีมหมอครอบครัวแบบบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและ

ผลักดันให้เป็นวาระสุขภาพของท้องถิ่น  

2. ส่งเสริมการจัดท าแผนกองทุนสุขภาพต าบลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่  โดย

การสร้างความเข้าใจและทักษะในการวิ เคราะห์ปัญหาชุมชนเพ่ือจัดท าแผนกองทุนสุขภาพต าบลใน 

การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนกองทุนสุขภาพต าบลให้

ครอบคลุมปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่แบบองค์รวม พร้อมทั้งผลักดันให้มีการใช้มาตรการร่วมของชุมชนในการแก้ไข

ปัญหาสุขภาพของประชาชน และส่งเสริมให้มีธรรมนูญสุขภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในต าบล และบรรจุใน

แผนกองทุนสุขภาพต าบล และส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดท าแผนกองทุนสุขภาพต าบลที่มีการสร้างนวัตกรรมที่

เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาในพ้ืนที่ 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค การรักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ทางการแพทย์ และทีมสหวิชาชีพ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค การรักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพ  

ของบุคลากรทางแพทย์เฉพาะโรคท่ีเป็นปัญหาโดยการจัดหลักสูตร ระยะสั้นส าหรับแพทย์เฉพาะโรคที่เป็นปัญหา

ผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในระดับชั้นน าการสร้างระบบการสอนงาน และพ่ีเลี้ยงเพ่ือการพัฒนาขีด

ความสามารถทางการแพทย์ของบุคลากรทางการแพทย์ การสร้างบรรยากาศในการท างานให้บุคลากรเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ และร่วมมือกับส่วนราชการมหาวิทยาลัย ส่วนท้องถิ่น 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างาน สนับสนุนทรัพยากร เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ  

4. จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี และเครื่องมือทางการแพทย์รองรับความจ าเป็นในปัจจุบัน และปัญหาทาง

สุขภาพในอนาคต ของจังหวัด เน้นการเครื่องมือในการรองรับการเติบโตของกลุ่มโรคเรื้อรังเครื่องมือทางการ



 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2560 –2579 

  

34 
 

แพทย์รองรับการจัดบริการผู้สูงอายุ และเครื่องมือทางการแพทย์รองรับการจัดบริการในโรคที่ส าคัญของจังหวัด 

และการเป็นเมืองสุขภาพอาเซียน 

5. แสวงหาโรงพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ส าคัญ มาเป็น Partnership เป็นรูปแบบ Public to Public

เพ่ือการพัฒนาวินิจฉัยโรค การรักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพในโรคท่ีเป็นปัญหาของจังหวัด และส่งเสริมให้คลินิก

โรคเรื้อรังใน รพ.สต.มีส่วนร่วมในการดูแลและการจัดบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายกรณีได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม

ทั้งจังหวัด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดบริการ และการพัฒนามาตรการเพ่ือการจัดการโรคเรื้อรัง 

โดยการลดปัญหา อุปสรรคในการเสริมสร้างให้บริการคลินิกโรคเรื้อรังใน รพ.สต. มีส่วนร่วมในการดูแลและ 

จัดบริการ (เนื่องจากพยาบาลเวชปฏิบัติยังไม่มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังรายกรณี) เน้นการ

เสริ มสร้ างความรู้ และทั กษะในการดู แลและจั ดบริ การผู้ ป่ วยรายกรณี แก่ พยาบาลเวชปฏิ บั ติ  

ใน รพ.สต. การสนับสนุนระบบสารสนเทศให้พร้อมการจัดบริการ และการพัฒนาระบบการดูแลและการจัดบริการ

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายกรณีใน รพ.สต. โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและวางระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน/

ความดันโลหิตสูง) แก่พยาบาลเวชปฏิบัติใน รพ.สต. ให้สามารถดูแลและการจัดบริการเบื้องต้นในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

รายกรณีที่ไม่มารับบริการที่โรงพยาบาล พร้อมทั้งริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการดูแลและการจัดบริการผู้ป่วยโรค

เรื้อรังรายกรณี และผลักดันให้เกิดการจัดบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายกรณีที่ รพ.สต. โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การช่วยในการจัดบริการ 

6. ร่วมมือกับท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมสร้างสรรค์รูปแบบการจัดบริการสุขภาพในการดูแล

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่ต้องการการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มป่วยอ่ืนๆ เน้นการดูแล 

พ่ึงพากันเองในชุมชน เพ่ือลดปัญหา อุปสรรคในการเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในการ

ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยการเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะในการจัดการสุขภาพประชาชนแก่ท้องถิ่น

และภาคีเครือข่ายของชุมชน การเสริมสร้างความต่อเนื่องในการจัดการสุขภาพแก่ประชาชนเชิงพ้ืนที่ด้วยการจัดท า

แผนสุขภาพของชุมชน และผลักดันให้บรรจุในแผนพัฒนาของท้องถิ่น และการพัฒนาการดูแลสุขภาพประชาชน

ร่วมกับท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดย 

- การพัฒนากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายให้พัฒนาต่อเนื่อง มีความสม่ าเสมอ

และประชาชนเข้าร่วมเพ่ิมมากข้ึน พร้อมทั้งมีพ้ืนที่ที่เหมาะสม ปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม

สุขภาพในทุกกลุ่มวัย 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพสวัสดิการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ให้ขยายแนวคิดสวัสดิการสุขภาพ 

ไปยังกลุ่มเป้าหมายอ่ืน เช่น คนพิการ เด็ก เยาวชน หรือกลุ่มเป้าหมายพิเศษอ่ืนๆ ของพ้ืนที่ 
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7. ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพ่ือการบูรณาการการจัดการสุขภาพเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและภาคี

เครือข่ายของชุมชน โดยการผลักดันให้เกิดวาระร่วมของท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในชุมชน เพ่ือสร้างวาระสุขภาพ

ร่วมชุมชนที่เป็นมติร่วมของจังหวดจันทบุรี และในระดับชุมชน และส่งเสริม สนับสนุนให้ท้องถิ่นและชุมชน

จัดบริการสุขภาพในชุมชน ตามความต้องการของชุมชน โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก 

(Major Supporter) 

8. การพัฒนาที่มุ่งเทียบเคียงและน าแนวปฏิบัติมาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยการส่งเสริม สนับสนุนทุกหมู่บ้าน

ภายใต้การน าของผู้น าท้องถิ่น ปราชญ์ของหมู่บ้านและประชาชนร่วมสร้างระบบธรรมนูญสุขภาพเพ่ือการจัดการ

ตนเอง และสร้างระเบียบสุขภาพชุมชน และการส่งเสริมให้เครือข่ายสุขภาพและ อสม. ร่วมกับชุมชนในการจัดท า

สารสนเทศสุขภาพชุมชนและแฟ้มสุขภาพครัวเรือนในทุกครัวเรือน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพของ

ชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยร่วมมือกับท้องถิ่นและ

ชุมชนที่มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม และอภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร 

9. การร่วมมือกับท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการจัดระบบในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

ระยะยาว (Long Term care) ระดับต าบลให้ครอบคลุมทุกต าบล พร้อมทั้งการลดปัญหา อุปสรรคในการ

เสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่โดยการถ่ายทอดนโยบาย 

สร้างความรู้ ความเข้าใจ แจ้งสถานการณ์ผู้สูงอายุ ระดับประเทศ/จังหวัด และคืนข้อมูลให้ระดับพ้ืนที่การประสาน

ความร่วมมือ/จัดท าแผนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและผลักดันให้บรรจุอยู่ในแผนสุขภาพต าบ และการ

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวร่วมกับท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดย 

- จัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

- พัฒนาชมรมผู้สูงอายุตามเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 

- บริการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกับท้องถิ่น พร้อมทั้งริเริ่มสร้างสรรค์การดูแลผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพ่ึงพิงแบบองค์รวม โดยการบูรณาการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ร่วมกับภาคี

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นและชุมชน จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ตามความต้องการ

ของชุมชน โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก 

- พร้อมทั้งการพัฒนาที่มุ่งเทียบเคียงและน าแนวปฏิบัติมาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ทุกต าบลภายใต้การน าของท้องถิ่นและประชาชนร่วมสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ

ยาวที่มีภาวะพ่ึงพิงการส่งเสริมให้เครือข่ายสุขภาพและ อสม. ร่วมกับชุมชน ในการจัดท าสารสนเทศ
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สุขภาพผู้สูงอายุ และแฟ้มสุขภาพครัวเรือนทุกครัวเรือน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุในชุมชน และสร้างนวัตกรรมการจัดการระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนแบบมีส่วน

ร่วม โดยร่วมมือกับท้องถิ่นและชุมชนที่มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุในระดับต าบล 

10. ผลักดันให้ทีมหมอครอบครัวเป็นวาระสุขภาพในการท างานของภาคีเครือข่ายเพ่ือสร้างสุขภาวะในกลุ่ม

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และภาวะพ่ึงพิง มุ่งลดปัญหาอุปสรรคในการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการ

ขับเคลื่อนงานสุขภาพเชิงรุก โดยการเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะในการจัดการสุขภาพประชาชนแก่ท้องถิ่นและ

ภาคีเครือข่าย และเสริมสร้างความต่อเนื่องในการจัดการสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยการจัดท าแผนสุขภาพ

ของชุมชนและผลักดันให้บรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่พัฒนาการดูแลสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายให้ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร และริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพ่ือร่วมบูรณาการการจัดการสุขภาพเชิงพ้ืนที่ร่วมกับ

ภาคีเครือข่าย ร่วมผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเพ่ือให้เกิดพันธสัญญาด้านสุขภาพอย่าง

เข้มแข็ง และให้การสนับสนุนในการพัฒนาที่มุ่งเทียบเคียงและน าแนวทางปฏิบัติมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริม

สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้เกิดการสร้างธรรมนูญสุขภาพเพ่ือการจัดการตนเองและสร้างระเบียบสุขภาพชุมชน และ

การสร้างนวัตกรรมการจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผ่านร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่มีความพร้อมในการสร้างทีม

หมอครอบครัวแบบบูรณาการและเข้มแข็งในการส่งเสริมและอภิบาลกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และภาวะพ่ึงพิง 
 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเสริมสุขภาพตามวิถีของชุมชน ด้วยวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดี   
มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ 

1. สร้างระบบเฝ้าระวังโรควิถีชีวิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ในระดับพ้ืนที่ โดยเน้น 

- การพัฒนาศักยภาพระบบเฝ้าระวังโรควิถีชีวิตที่มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือป้องกัน ควบคุมโรค และภัย

คุกคามสุขภาพ (การสร้างระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังวิถีชีวิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน : การพัฒนา

กลไกระบบเครือข่าย; ระบบการส ารวจสุขภาพประชากร; ระบบทะเบียนข้อมูลสุขภาพของโรค

เป้าหมาย; ระบบสถิติชีพ; ระบบ Provincial Electronic Surveillance System ที่มีมาตรฐาน 

- การพัฒนาระบบรายงานการเฝ้าระวังโรคในวิถีชีวิตคนเมืองจันทร์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน : ระบบการ

สื่อสารและรายงานการเฝ้าระวังโรคท่ีเป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานสู่กลุ่มเป้าหมาย; การเพิ่มศักยภาพ
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บุคลากรที่เก่ียวข้องให้สามารถเฝ้าระวังโรควิถีชีวิต; การจัดตั้ง   Provincial Health and Lifestyle 

Surveillance System Center) 

2. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างเข้มข้นในระดับหมู่บ้าน ตามแนวทาง ดังนี้ 

- การพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครหมู่บ้านในการเป็นผู้เฝ้าระวังภัยคุกคาทางสุขภาพ 

- การตรวจเข้มภัยสุขภาพในทุก 6 เดือน ในทุกหมู่บ้าน ตดต่อกัน 5  ปี ด้วยทีมบูรณาการร่วมของ

ระบบสาธารณสุข และท้องถิ่น 

- การพัฒนาระบบการสื่อสารความรู้ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน โดยการร่วมมือกับผู้น าท้องที่ พร้อม

พัฒนาศักยภาพผู้น าท้องที่ในการร่วมคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในระดับหมู่บ้าน 

3. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาทีมสอบสวนโรค และควบคุมโรค ครอบคลุมในระดับต าบลโดยใช้

บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในจังหวัดเป็นแกนน าและสนับสนุนทางด้านวิชาการของทีมรวมถึงเข้าร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการในเวทีระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ 

- เพ่ิมทักษะการเขียนรายงานสอบสวนโรคให้ถูกต้องตามเกณฑ์เพ่ือให้ได้มาตรการณ์ในการควบคุม 

ป้องกันโรคท่ีแท้จริง 

- พัฒนาทีมสอบสวนโรคให้ได้ทันเวลา ถูกต้องได้มาตรฐานระดับดีมากทุกอ าเภอ 

- พัฒนา อสม.ให้สามารถสอบสวนโรคเบื้องต้นได้ 

- สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ 

- สร้างความร่วมมือกับครัวเรือนให้เกิดวาระหมู่บ้านด้านการควบคุมป้องกันโรค 

4. เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการจัดการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของสถานบริการสาธารณสุข ท้องถิ่น 

ภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยค านึงถึงการให้บริการแบบองค์รวม การเข้าถึงบริการและความครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

ในชุมชน 

1) ลดปัญหา อุปสรรคในการเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

ประชาชนในพ้ืนที่โดย 

- เสริมสร้างความเข้าใจและทักษะในการจัดการสุขภาพประชาชนแก่ท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย 

ของชุมชน 

- เสริมสร้างความต่อเนื่องในการจัดการสุขภาพแก่ประชาชนเชิ งพ้ืนที่ด้วยการจัดท าแผนสุขภาพ 

ของชุมชน และผลักดันให้บรรจุในแผนพัฒนาของท้องถิ่น 
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2) พัฒนาการดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกับท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาคลินิก

ดูแลสุขภาพประชาชนของสถานบริการให้มีคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดกรองสุขภาพประชาชน

ทุกกลุ่มวัย 

3) ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพ่ือการบูรณาการการจัดการสุขภาพเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและ

ภาคีเครือข่ายของชุมชน เน้นการส่งเสริม สนับสนุนให้ท้องถิ่นและชุมชนจัดบริการสุขภาพในชุชน และการคัดกรอง

สุขภาพแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการของชุมชน โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก 

4) การพัฒนาที่มุ่งเทียบเคียงและน าแนวปฏิบัติมาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยการส่งเสริมให้เครือข่าย

สุขภาพ ครอบครัว ชุมชน ร่วมกับผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมในคลินิกบริการด้านสุขภาพในสถานบริการ การ

ส่งเสริม/สนับสนุนให้ท้องถิ่นและชุมชนพัฒนารูปแบบบริการ การคัดกรองสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยในพ้ืนที่ 

5) สร้างนวัตกรรมการจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยการร่วมมือกับท้องถิ่นและเครือข่ายจัดตั้ง

ศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแบบครบวงจรส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของชุมชนให้เอ้ือ

ต่อการเข้าถึงบริการของประชาชนเน้นการบูรณาการร่วมของภาคีมุ่งสู่ชุมชนสุขภาพดีที่ยั่งยืน 

6) ลดปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่โดย การเสริมสร้างความร่วมมือใน

การพัฒนาระบบบริการร่วมกับประชาชน โดยการบูรณาการจัดการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ โดยพัฒนารูปแบบบริการเชิงรุกใน

ชุมชน ในกลุ่มที่ยังไม่เข้าถึงบริการ และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนให้เกิดความ

ตระหนักในการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

7) ริเริ่มสร้างสรรค์ระบบบริการรูปแบบใหม่ เพื่อการบูรณาการการจัดการสุขภาพเชิงพ้ืนที่ร่วมกับ

ประชาชน ครอบครัว และชุมชน พร้อมผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณด้านสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถจัดการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเป็นระบบ และส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจัดระบบบริการสุขภาพในชุมชน ตามความต้องการของชุมชนเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการโดยหน่วยงาน

สาธารณสุขร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก 

5. ร่วมมือกับท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในชุมชนเพ่ือสร้างระบบจัดการสุขภาพในชุมชน โดยให้การดูแล 

คุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชน ให้ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ เกิดค่านิยม และวัฒนธรรมทางสุขภาพขึ้น

ในทุกต าบล มุ่งลดปัญหาอุปสรรคในการสร้าความร่วมมือกับท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในการจัดระบบการจัดการ

สุขภาพในชุมชน สร้างความเข้าใจและทักษะในการจัดระบบการจัดการสุขภาพในชุมชน และการสร้างเสริมความ

ต่อเนื่องในการจัดระบบการจัดการสุขภาพในชุมชนด้วยการจัดท าต าบลจัดการสุขภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนา
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ระบบการจัดการสุขภาพในชุมชนร่วมกับท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการจัดการ

สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กและสถานประกอบการด้านอาหารให้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง มีความ

สม่ าเสมอมากขึ้น และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมระบบEHAให้ครอบคลุมทุกท้องถิ่น 

6. ริเริ่มสร้างสิ่งใหม่เพ่ือจัดการบูรณาการระบบการจัดการสุขภาพ โดยการผลักดันจัดกิจกรรมสร้างเสริม

สุขภาพโดยจัดท าแผนสุขภาพเป็นของท้องถิ่นภายใต้คณะกรรมการกองทุนสุขภาพด าเนินการการพัฒนาที่มุ่ง

เทียบเคียงและน าแนวทางปฏิบัติมาเป็นแนวทางสู่ความเป็นเลิศ และร่วมสนับสนุนทุกต าบลภายใต้การน าท้องถิ่น 

จัดท าต าบลสุขภาวะ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ สร้างค่านิยม วัฒนธรรมทางสุขภาพในต าบล  

และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ โดยให้มีการก าหนดให้ท้องถิ่นเป็นต้นแบบด้านการใช้มาตรการ

ทางกฎหมายสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมเต็มรูปแบบ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการแบบไร้รอยต่อ ไม่รอนาน และมีความสุขระหว่างรอรับบริการ ลดต้นทุน และ
ภาระสุขภาพแก่ประชาชน  
มาตรการและแนวปฏิบัติ 

1. ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการ ปรับระบบสาธารณสุข ปฐมภูมิลดแออัด มุ่งเน้นการดูแลกลุ่ม

คนที่มีความเปราะบาง  โดยการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ ( ที่นั่งรอ ห้องน้ า ที่จอดรถ น้ าดื่ม )

การให้มีกิจกรรมเพ่ือการสร้างความสุขระหว่างรอรับบริการ (ตามลักษณะความจ าเป็น และบริบทของพ้ืนที่)

การพัฒนาระบบบริการ สิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการร่วมมือกับท้องถิ่น ในการจัดรถบริการรับ – ส่ง

ผู้ป่วยของต าบลในการเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลอ าเภอ โรงพยาบาลศูนย์ เน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดคิว ลดความแออัดในโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน ที่มีความพร้อม พร้อม

ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการที่ปลอดภัย โดยเน้นการส่งเสริมให้สถานบริการทุกแห่งจัดท าระบบการบริหาร

ความเสี่ยงในทุกหน่วยบริการ (กลุ่มคนพิการ กลุ่มติดบ้านติดเตียงกลุ่มผู้สูงอายกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มคนจน

ที่มีภาวะพ่ึงพิง) 

2. พัฒนาการสาธารณสุขให้เติบโตสู่สังคมดิจิทัล ใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลรองรับการให้บริการ

สุขภาพและการพัฒนาการบริหารจัดการ การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาระบบ digital เพ่ือ

สนับสนุนจัดบริการสุขภาพในยุคอนาคต เช่น E-Health, tele medicine เป็นต้น  พร้อมทั้งการปรับปรุง

มาตรฐานการรับ – ส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัด และในเขตสุขภาพ ตามลักษณะโรคที่ส าคัญของจังหวัดการพัฒนา

ระบบข้อมูลรองรับการส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน และระยะเวลาด าเนินการการพัฒนา
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ระบบดิจิทัลรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพรองรับการดูแลผู้ที่มีก าลังซื้อ นักท่องเที่ยว และ

การจัดบริการในพ้ืนที่เกาะตามแนวทางการพัฒนาของการสาธารณสุขทางทะเล 

3. สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือ

รองรับการจัดบริการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การส่งต่อ ทั้งในหน่วยบริการและเชิงรุกในชุมชน ส่งเสริม

ให้มีดิจิทัลโฮมวอร์ดในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง  การพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศด้านสุขภาพเขตบริการสุขภาพที่ ๖ ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมและใช้เป็นข้อมูลด้าน

การบริการ เป็นคลังสารสนเทศสุขภาพเชิงพ้ืนที่ เน้นให้ทุกที่หน่วยงานในระบบสาธารณสุขเข้าถึงได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว และใช้ประโยชน์ในการสื่อสารสุขภาพสู่สาธารณะและระบบที่สามารถรองรับการตัดสินใจ

ทางการบริหาร เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุขทั้งใน และ

ต่างประเทศ 

4. ส่งเสริมสถานบริการพัฒนาระบบบริการที่เน้นการมีพ้ืนที่ หรือกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาการบริการ เพ่ือ

การแก้ปัญหาการรอพบแพทย์ให้ใช้เวลาน้อยลง เช่นการก าหนดช่วงระยะเวลาในการตรวจช่วงเช้า 09.00 น. 

ช่วงบ่าย 13.30 ช่วงเย็น 16.00 การก าหนดเป้าหมายการรอรับบริการในทุกหน่วยบริการที่ต้องมีระยะเวลาลด

น้อยลงในทุกหน่วยงานทุกปี พร้อมน าผลที่ได้มาเชื่อมโยงกับการพิจารณาความดีความชอบ ค่าตอบแทน 

ประโยชน์เกื้อกูลการพัฒนาการบริการแก่ผู้ป่วยที่นัดหมายรับบริการ โดยการพัฒนาระบบนัดผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบนัด การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

การแก้ปัญหาการรอผลเลือด และการตรวจสอบสิทธิ์  การสื่อสารบริการของโรงพยาบาลให้ เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการเพ่ือการรับรู้ ข้อมูลการบริการที่ถูกต้อง ลดการแออัดในการรอรับบริการอ่ืนๆ ตาม

ความเหมาะสมของแต่ละโรงพยาบาล และปัญหาที่เป้นอยู่ หรือแนวโน้มความต้องการในอนาคตการมีสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่เพียงพอ (ท่ีนั่งรอ ห้องน้ า ที่จอดรถ น้ าดื่ม) โดยเฉพาะเพ่ือการรองรับกลุ่มคนที่มีความ

จ าเป็นและมีข้อจ ากัดทางการเคลื่อนไหว เช่น ผู้สูงอายุ พิการ เด็ก เป็นต้น เน้นการมีสิ่งอ านวยความสะดวก

เพ่ือให้เกิดความสุขระหว่างรอ และสอดคล้องกับสภาพความเจ็บป่วยอย่างเหมาะสม เป็นต้น 

5. ยกระดับระบบบริการเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว ในโรงพยาบาลน าร่องตามแนวทาง ดังนี้ 

- สร้างพ้ืนที่บริการเฉพาะส าหรับผู้ป่วยกลุ่มพระภิกษุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ โดยการจัดพ้ืนที่บริการ

เฉพาะ การเตรียมการในอนาคตรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยการจัดสร้างตึก และคลินิกผู้สูงอายุใน

พ้ืนที่บริการใหม่ของโรงพยาบาล 
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- การปรับปรุงระบบเว็บไซต์เพ่ือการรองรับการนัด การจองคิวบริการ การติดตามผลการรักษา 

เป็นต้น 

- การเปิดคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาโดยเน้นคลินิกเด็ก คลินิกออร์โธปิดิก คลินิกอายุรกรรม 

เป็นต้น 

- สร้างระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีมาตรฐานการจัดการในระดับโรงพยาบาลชั้นน า  

เน้นการสื่อสาร ท าความเข้าใจ และสอบสวนข้อร้องเรียน และการจัดการปัญหาไม่ให้  

เกิดซ้ า โดยด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอย่างเคร่งครัด พร้อมพัฒนาระบบบริการที่

เหนือความคาดหวัง 

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในจุดบริการ เน้นการลดภาระผู้รับบริการ และการเสริมความ

สะดวกสบาย การจัดพื้นที่ให้ผู้บริการได้พักผ่อนขณะรอรับบริการ   

- พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริเวณ

เคาน์เตอร์ และการมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุกในการให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการขณะรอรับบริการ  

6. การส่งเสริมในทุกสถานบริการสุขภาพให้มีอัตลักษณ์ของการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่โดด

เด่นในระดับประเทศ โดย 

- การยกย่องต้นแบบมีอัตลักษณ์ของการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับอ าเภอ จังหวัด 

พร้อมให้มีประโยชน์เกื้อกูลที่เหมาะสมในระดับประจ าเดือน ประจ าปี 

- การฝึกอบรมการบริการที่ยอดเยี่ยม พร้อมเรียนรู้ความเป็นเลิศจากสถานบริการ การจัดท า

มาตรฐานการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ พร้อมตรวจประเมินรับรอง ตามเกณฑ์ของ

จังหวัด 

- การสร้างระบบการบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ของโรงพยาบาลให้มีความโดดเด่นใน

ระดับประเทศ การสร้างระบบการดูแลรักษาที่เน้นความม่ันใจได้ว่าผู้ป่วยทุกคนจะได้รับการดูแล

ด้วยทีมสหวิชาชีพ และการบริการแบบองค์รวม 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลสร้างสรรค์จิตบริการแก่บุคลากร พร้อมให้

ความส าคัญกับการสนับสนุนบุคลากรต้นแบบการบริการที่ยึดหั วใจความเป็นมนุษย์ 

ให้ เกิดขึ้นทุกหน่วยงาน และขยายสู่บุคลากรทุกคน จัดให้มีการติดตาม ประเมินผล 

การจัดบริการของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบริการในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีสมรรถนะสูง ในการจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน และภาคีทุกภาคส่วนให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น และศรัทธาในการใช้บริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจ 

อย่างแท้จริง โดยเน้น 

- ขับเคลื่อนระบบปฐมภูมิตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นการจัดกลุ่มหน่วย 

- บริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) ให้เป็นเครือข่ายการดูแลประชาชนที่อยู่ ในเขต

รับผิดชอบร่วมกันเป็นการประจ าต่อเนื่องด้วยทีมสุขภาพ (สหสาขาวิชาชีพ) โดยให้  Primary 

Care Cluster ๑ Cluster ประกอบด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ๓ ทีมให้การดูแล

รับผิดชอบประชากรประมาณ 30,000 คน (๑ ทีมต่อประชากร 10,000 คน) 

- สร้างสรรค์การจัดการสุขภาพในระดับปฐมภูมิด้วยระบบดิจิทัลเพ่ือการให้บริการทุกคน ทุกที่  

ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีที่ เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบดิจิทัลเพ่ือสุขภาพในระดับชุมชน 

ผ่านความร่วมมือของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุ 

ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 

- เสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายสุขภาพ 

เชิงพ้ืนที่ที่มีความเข้มแข็ง (Primary care cluster) โดย 

- มีระบบการสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ) เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทีมหมอ

ครอบครัวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- จัดระบบการให้บริการระบบสารสนเทศเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทีมสหวิชาชีพกับ

ทีมหมอครอบครัว และระหว่างหน่วยบริการ และมีกระบวนการด าเนินการที่แสดงถึงผลลัพธ์ต่อ

ประชาชน ว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

- สร้างกลไกเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างทีมหมอครอบครัว ระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน 

และระหว่างหน่วยบริการ 

2. เพ่ิมขีดความสามารถของหน่วยบริการทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานของแผนการจัดบริการด้าน

การแพทย์และสาธารณสุขและความเชี่ยวชาญที่เป็นเลิศ โดย 
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- การลดปัญหาผู้ป่วยเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยการใช้ 

Trigger Tool เพ่ือค้นหาสัญญาณเตือน  

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนผู้ป่วยปลอดภัย (Patient safety goal) โดยการพัฒนาระบบ

การติดตามตัวชี้วัดทุกตัวในทุกสัปดาห์ และพัฒนาสู่ระบบรายวัน โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้เต็มระบบทั้งโรงพยาบาล การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางคลินิกในทุกหน่วยบริการ การ

พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งโรงพยาบาล 

- การตั้งเป้าหมายการลดลงของการ Re- admit และ Re-Visit โดยโดยการใช้ Trigger Tool เพ่ือค้นหา

สัญญาณเตือนในแต่ละหน่วยบริการของโรงพยาบาล พร้อมก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการ

ลดปัญหาในหน่วยงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ 

- ยกระดับการบริการสุขภาพโรงพยาบาลพระปกเกล้าสู่ความเป็นเลิศในด้านหัวใจและมะเร็ง 

- ยกระดับคุณภาพบริการที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติโดยพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลพระปกเกล้าตาม

เกณฑ์ JCI  พัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลชุมชนทุกระดับตามเกณฑ์ HA และพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพระดับต าบลตามเกณฑ์ รพ.สต.คุณภาพ(รพ.สต.ติดดาว)โดยเน้นการกระตุ้นให้มีกิจกรรมเพ่ือการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ การบริหารในทุกปี พร้อมส่งเสริมให้มีการน านวัตกรรมเพ่ือการปรับ

กระบวนงาน กระบวนการจัดบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล และการสื่อสารเพ่ือการใช้ประโยชน์ใน

ระดับจังหวัด เขตสุขภาพ  และในระดับประเทศ 

3. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการทุกระดับตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 

โดยเชื่อมโยงทุกระดับบริการให้ไร้รอยต่อลดช่องว่างของการบริการสุขภาพ(Service Gap) เพ่ือลดปัญหาสุขภาพ โดย 

- น าระบบการจัดการความเสี่ยงทางการแพทย์มาใช้ในการควบคุมคุณภาพ เพ่ือยกระดับให้เป็นโรงพยาบาล

ปลอดภัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์โดยเน้นการด าเนินงานที่สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพ และการพัฒนา

ระบบงานที่สอดคล้องกับสภาพการบริการของโรงพยาบาล 

- ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการบริการทางการแพทย์ 

- สร้างจิตส านึกคุณภาพที่ยั่งยืนตามแนวทาง โดยก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานจิตส านึกคุณภาพ ทั้งในระดับ

โรงพยาบาลที่เน้นโรงพยาบาลคุณภาพ และโรงพยาบาลคุณธรรมและผลักดันให้ทุกหน่วยบริการของ

โรงพยาบาลชุมชน จังหวัด ได้ด าเนินการจัดสร้างจิตส านึกคุณภาพ  พร้อมทั้งน าเกณฑ์ไปใช้ในการสรรหา 

ประเมินบุคลากรประจ าปีงบประมาณ ที่ต้องเน้นความส าคัญกับการประเมินจิตบริการ 

- ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนา Service Plan ให้ครอบคลุมทุกระดับการบริการและพ้ืนที่ 
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- ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนา ทั้งในส่วนงบประมาณการลงทุน และก าลังคน 

4. พัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มีความปลอดภัยเสริมสร้างความเข้มแข็งใน

ผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์ที่ยั่งยืน โดย 

- การแก้ปัญหาวิกฤติของเกิดความเสี่ยงทางคลินิกการลดปัญหาผู้ป่วยเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงหลังเข้ารับ

การรักษาในโรงพยาบาล โดยการใช้ Trigger Tool เพ่ือค้นหาสัญญาณเตือน  

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนผู้ป่วยปลอดภัย (Patient safety goal) โดยการพัฒนาระบบ

การติดตามตัวชี้วัดทุกตัวในทุกสัปดาห์ และพัฒนาสู่ระบบรายวัน โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้เต็มระบบทั้งโรงพยาบาล การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางคลินิกในทุกหน่วยบริการ การ

พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งโรงพยาบาล 

- การตั้งเป้าหมายการลดลงของการ Re- admit และ Re-Visit โดยโดยการใช้ Trigger Tool เพ่ือค้นหา

สัญญาณเตือนในแต่ละหน่วยบริการของโรงพยาบาล พร้อมก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการ

ลดปัญหาในหน่วยงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ 

- น าระบบการจัดการความเสี่ยงทางการแพทย์มาใช้ในการควบคุมคุณภาพ เพ่ือยกระดับให้เป็นโรงพยาบาล

ปลอดภัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์โดยเน้นการด าเนินงานที่สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพ และการพัฒนา

ระบบงานที่สอดคล้องกับสภาพการบริการของโรงพยาบาล 

- ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการบริการทางการแพทย์ 

- สร้างจิตส านึกคุณภาพที่ยั่งยืนตามแนวทาง โดยก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานจิตส านึกคุณภาพ ทั้งในระดับ

โรงพยาบาลที่เน้นโรงพยาบาลคุณภาพ และโรงพยาบาลคุณธรรมและผลักดันให้ทุกหน่วยบริการของ

โรงพยาบาลชุมชน จังหวัด ได้ด าเนินการจัดสร้างจิตส านึกคุณภาพ  พร้อมทั้งน าเกณฑ์ไปใช้ในการสรรหา 

ประเมินบุคลากรประจ าปีงบประมาณ ที่ต้องเน้นความส าคัญกับการประเมินจิตบริการ 

5. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยของหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัยสามารถเชื่อมโยงสู่

โรงพยาบาล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการจัดบริการ  โดยการสร้างและพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับการจัดการระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลทุกระดับ และ

การสร้างมาตรการและทีมก ากับ ติดตามเพ่ือตรวจสอบความมีคุณภาพของฐานข้อมูลผู้ป่วย และประชาชนใน

หน่วยบริการปฐมภูมิ พร้อมสนับสนุนการต่อยอดคุณภาพการจัดบริการของเครือข่ายปฐมภูมิที่ประสบ

ความส าเร็จให้เพ่ิมและขยายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมให้เครือข่ายฯ ปฐมภูมิน าระบบ

สารสนเทศมาใช้ในการจัดการสุขภาพประชาชนในทุกกลุ่มวัย(กลุ่มแม่และเด็กกลุ่มวัยเรียนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัย
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ท างานกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ) การขยายความส าเร็จของหน่วยบริการปฐมภูมิที่สามารถบริหารจัดการ

งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ การต่อยอดระบบคุณภาพให้ผ่านเกณฑ์เช่น DHS-PCA โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพติดดาว และการเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ ประชาชนทุกกลุ่มวัย และสามารถจัดการ

สุขภาพตนเองได้โดยมี รพ.สต.ขนาดใหญ่ เป็นต้นแบบ 

6. สร้างสรรค์ระบบบริการของเครือข่ายปฐมภูมิที่เข้มแข็งให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เน้นการพัฒนาที่

เป็นเลิศในการเพ่ิมการมีส่วนร่วม และศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยและญาติ และให้ประชาชน

สามารถตระหนักถึงปัญหาสุขภาพในทุกกลุ่มวัย การส่งเสริมให้หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งด าเนินการพัฒนา

ระบบบริการเชิงรุก ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว ชุมชน อ าเภอ และจังหวัด พร้อมการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ

ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โดยจิตอาสา อสม. Care giver โดยมีทีมหมอครอบครัวระดับต าบล และอ าเภอเป็นที่

ปรึกษา โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีความโดดเด่น เป็นเลิศ พ่ึงตนเองได้สูง โดย 

- การเพ่ิมสัดส่วนของบุคลากรต่อประชากรในพ้ืนที่ 

- การจัดสรรงบประมาณตามผลงานคุณภาพ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับต าบล และระดับอ าเภอ 

7. สร้างสรรค์ให้ รพ.สต. ขนาดใหญ่มีคลินิก ANC คุณภาพ และสามารถให้บริการการคลอดคุณภาพ โดย

การสร้างต้นแบบน าร่อง  โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นต้นแบบตามนโยบายของประเทศ ในการจัดการด้าน

แม่และเด็ก และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และตอบสนองต่อการดูแลอนามัย

แม่และเด็ก 

8. สร้างระบบการจัดการสุขภาพแบบพ่ึงพาตนเองของพ้ืนที่ โดยจัดตั้งระบบให้ค าปรึกษาปัญหาด้าน

สุขภาพประจ าต าบล อ าเภอ และสนับสนุนการปรับปรุงการแก้ปัญหาวิกฤตของหน่วยบริการปฐมภูมิ

ในด้านข้อมูลและการคัดกรองที่เกิดสัมฤทธิ์สูงสุดโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมผ่านทีมหมอครอบครัวระดับ

ชุมชนเปลี่ยนระบบข้อมูลเป็น HosXP ทั้งเครือข่าย การจัดรถโมบายสนับสนุนการคัดกรอง การพัฒนาต่อยอด 

และขยายหมู่บ้านจัดการสุขภาพให้เต็มพ้ืนที่ และทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน ให้เกิดประโยชน์กว้างขวางใน

พ้ืนที่รับผิดชอบของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลทุกระดับ และการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล

สารสนเทศด้านสุขภาพภายในเครือข่ายให้ทันสมัย สร้างสื่อที่เข้าถึงประชาชนผ่านการสร้างเครือข่าย

สื่อสาธารณะ online ลดปัจจัยเสี่ยง และการเจ็บป่วยด้านโรคเรื้อรัง พร้อมสร้างระบบคัดกรองโรค

เรื้อรัง online  
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9. ยกระดับการจัดบริการเพ่ือรองรับกลุ่มคนที่มีก าลังซื้อ Convenience Service แก่คนต่างชาติที่มี

ก าลังซื้อดังนี้   

- ให้มีการจัดบริการสุขภาพหญิงตั้งครรภ์อย่างครบวงจรในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

- ให้มีการจัดระบบบริการเฉพาะ ส าหรับดูแลผู้ป่วยต่างด้าวในภาวะวิกฤติในโรงพยาบาล

พระปกเกล้า 
 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพด้วยการผสมผสานกับภูมิปัญญาไทย และพัฒนาแพทย์แผนไทย 
แพทย์ทางเลือกให้เข้มแข็ง มีมาตรฐาน  
มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โดยให้มีการจัดบริการ OPD แพทย์

แผนไทยคู่ขนาน OPD ปกติในโรงพยาบาลทุกระดับ(รพศ./รพท./รพช.)ให้มีระบบการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุในหน่วยบริการปฐมภูมสร้างโอกาสเชิงคุณค่า 

มูลค่าจากการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานโดยให้มีการจัดบริการ  OPD แพทย์
แผนไทยคู่ขนาน OPD ปกติในโรงพยาบาลทุกระดับ(รพศ./รพท./รพช.)ให้มีระบบการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

2. ส่งเสริมให้โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏมีการผลิต ยาสมุนไพรที่ได้คุณภาพและมาตรฐานทดแทนการ

น าเข้ายาจากต่างประเทศและสนับสนุนการพัฒนาขีดวามสามารถของบุลากรแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก 

โดยการร่วมมือกับหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลชั้นน า เพ่ือการผลิต พัฒนาบุคลากรการ

สาธารณสุขของจังหวัด ให้มีศักยภาพในการจัดบริการแพทย์แผนไทยคุณภาพ พร้อมส่งเสริมการจัดท าแปลง

สมุนไพรอินทรีย์เพ่ือเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แพทย์แผนไทย เพ่ือ

การใช้ในการจัดบริการของสถานบริการในทุกระดับ พร้อมส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของจังหวัด 

3. ส่งเสริมให้สถานบริการสุขภาพในทุกระดับ พัฒนาการบริการของหน่วยงานให้มีมาตรฐานการ

จัดบริการแพทย์ตามเกณฑ์แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการแพทย์แผนไทยในสถาน

บริการเพ่ือเป็นทางเลือกในการรักษา ฟ้ืนฟูผู้ใช้บริการ และการเป็นกิจกรรมการบริการที่ก่อเกิดรายได้ในสถาน

บริการ 

4. ส่งเสริมพัฒนาระบบการพ่ึงพาตนเองด้านยาและเวชภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีการจัดบริการแบบครบวงจร เพ่ือการบูรณาการกับสหสาขาวิชาชีพในการให้บริการ

ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ให้เกิดในทั่วทุกพ้ืนที่ของจังหวัดจันทบุรี และพัฒนาสู่เมืองแห่งสมุนไพร (Herb City) 
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5. การส่งเสริมการพัฒนาบริการทางการแพทย์ที่คุณภาพสูงโดยการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical 
& Wellness Hub) ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทยโดยเน้นการสร้างสรรค์บริการ 
และแบรนด์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในด้าน 

- การสนับสนุนกิจการสปา 

- การส่งเสริมสุขภาพ 

- การแพทย์แผนไทย 

- ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย 

6. ต่อยอดการบริการหัตถการทางการแพทย์แผนไทย  สู่ระบบการบริการนวด อบ ประคบ สปา เผายา 
ย่างยา สุมยา พอกยา กักยา รักษาโดยใช้ยาสมุนไพร และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย เน้น
การจัดรูปแบบการบริการแพทย์แผนไทยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) การการ
จัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยด้วยระบบดิจิทัล (Digital Service System) 

 

กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเมืองบริการสุขภาพอาเซียนผ่านความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนทั้ง
ในและต่างประเทศ 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบการจัดการสาธารณสุขชายแดนให้มีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาจังหวัด สู่เมืองบริการ
สุขภาพอาเซียน โดยมุ่งลดปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติและการเฝ้าระวังโรคอุบัติ
ใหม่ โดยการเสริมสร้างระบบบริการสุขภาพ และควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังโรคติดต่อชายแดนและโรค 
อุบัติใหม่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามเกณฑ์I HR2005 การซ้อมแผนควบคุมป้องกันโรคระหว่างประเทศ
การพัมนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การมุ่งลดอุบัติเหตุในการเคลื่อนย้ายแรงงานในพ้ืนที่ และส่งเสริมให้มี
การจัดท าแผนสาธารณสุขชายแดนแบบมีส่วนร่วมเชิงพ้ืนที่  เพ่ือการพัฒนาระบบบริการการสาธารณสุข
ชายแดนแบบเบ็ดเสร็จ และสนับสนุนาการจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพ่ือการเฝ้าระวัง และคัดกรองภัยคุกคาม
ทางสุขภาพในพื้นที่ชายแดน  

2. พัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพและความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพในกลุ่มต่างด้าว  
และประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดน  โดยการเพ่ิมความครอบคลุมของการมีหลักประกันสุขภาพในกลุ่มต่างด้าว
และประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนการจัดท าสื่อ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาษาเขมรเพ่ือการสร้างความเข้าใจ 
และความร่วมมือในการจัดการปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วม การจัดบริการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์บริการ
สุขภาพชาวต่างชาติ (Foreigner Customer Service Center : FCSC) การจัดบริการตามเกณฑ์โรงพยาบาล
ให้บริการแบบมิตร(Friendly service) การพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ (Foreigner Customer 
Service Center : FCSC)  ในโรงพยาบาล ผ่านระดับ2 ขึ้นไป (20%) และพัฒนาศักยภาพทักษะการสื่อสาร
ภาษากัมพูชา/ภาษาอังกฤษ แก่เจ้าหน้าที่ 
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3. สร้างระบบบริการรับส่งต่อระหว่างประเทศโดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย  เน้นการผลักดันระบบ
การประสานข้อมูลด้านสุขภาพและการรับส่งต่อระหว่างประเทศการสัมมนาปัญหาการสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศประจ าปี การพัฒนาระบบการส่งต่อและส่งกลับระหว่างโรงพยาบาลคู่ขนานตามแนวชายแดน และ
การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและคนต่างชาติผ่านการสร้าง
ความร่วมมือกับท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามเฝ้าระวังป้องกันควบคุมกลุ่มแรงงานข้ามชาติและคนต่างชาติที่
เข้ามาในพ้ืนที่  

4. ส่งเสริมการน าระบบสุขภาพ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ  โดยการส่งเสริม 
สนับสนุน การพัฒนาปราชญ์ชาวบ้านด้านสุขภาพ ให้มีบทบาทในการจัดการความรู้ปราชญ์ชาวบ้านด้าน
สุขภาพ เพ่ือสร้างต าราสุขภาพชาวบ้าน ภูมิปัญญาสุขภาพ และการส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านด้านสุขภาพ มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนอย่างถูกต้องในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชายแดน 
พร้อมทั้งการส่งเสริมการสร้างงาน อาชีพ ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการสุขภาพที่มีศักยภาพของจังหวัด  
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัด โดยการจัดให้มีรายการ กิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือ
สุขภาพ ของจังหวัด และส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่  การส่งเสริมขบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการระหว่างประเท และการการควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพตาม
แนวชายแดน 
 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขในทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างระบบการ
วางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
มาตรการและแนวปฏิบัติ 

1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการน าองค์กรของผู้บริหารในหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับให้เป็น

ทีมบริหารที่เข้มแข็ง เรียนรู้แนวปฏิบัติทีดีจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในวาระ ส าคัญทาง

สุขภาพของจังหวัด คือ 

- การลดหวาน มัน เค็ม อย่างจริงจัง ให้ส าเร็จในระดับหมู่บ้าน 
- การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเกษตรในการส่งเสริมการผลิตและบริโภค

อาหารเกษตรปลอดสารพิษ (ผักและผลไม้) ให้ประชาชนในทุกหมู่บ้านเพ่ิมการเข้าถึงวัตถุดิบ 
เครื่องดื่ม อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอาหารเกษตรปลอดสารพิษ (ผักและผลไม้๗ ใน
ราคาที่เหมาะสมและมีความรับผิดชอบ 

- การมีส่วนร่วมของร้านอาหารในจังหวัดจันทบุรีให้ยกระดับมาตรฐานโรงแรม ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร ผู้ผลิตอาหาร และผู้จ าหน่าย ให้มีเมนูเพ่ือสุขภาพ และลดหวาน มัน เค็ม  มีการใช้
วัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
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2. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ พร้อมกระจายสู่การปฏิบัติแก่ทุกระดับเพ่ือให้จัดท าแผนยุทธศาสตร์

สุขภาพจังหวัด อ าเภอ และต าบล โดยการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน พร้อมจัดให้มีการเสริมแรงในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมอย่างเหมาะสม โดยเน้นการด าเนินการ ด้าน 

- สร้างการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการพัฒนาให้มีสถานที่ออกก าลังกายและเล่นกีฬาในพ้ืนที่ 
(สวนสาธารณะ ทางเดินเท้า ทางจักรยาน สถานที่และอุปกรณ์ในการออกก าลังกายและเล่น
กีฬา, ฟิตเนตเซนเตอร์อย่างง่ายในชุมชน , ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก
อย่างต่อเนื่อง) 

- สร้างการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน ครอบครัวในการส่งเสริมครอบครัวออกก าลังกาย เด็กและ
เยาวชนเล่นกีฬาและออกก าลังกายเป็นวิถีชีวิต  และการสร้างมาตรการส่งเสริมการได้รับ
ประโยชน์จากการออกก าลังกาย  และมาตรการสร้างภาพลักษณ์กติกาเชิงบังคับทางสังคม) 

- ร่วมกับส่วนราชการ และท้องถิ่นในการสร้างนโยบายการสร้างพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่สีเขียว 
ระบบขนส่งมวลชน การก่อสร้างอาคาร สภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวก ที่เอ้ือต่อ
การออกก าลังกาย ใกล้บ้าน ใกล้ที่ท างาน ใกล้ชุมชน ได้อย่างปลอดภัย 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรสุขภาพ และองค์กรที่เกี่ยวข้อทั้งในและ

ต่างประเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และการจัดบริการสุขภาพ ทั้งในประชาคมอาเซียน และเชื่อมโยง

ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพของเขตสุขภาพ ทั้งการจัดการความรู้และวิจัยแบบบูรณาการในทุกระดับ (การ

พัฒนาระบบต้นแบบด ารงชีวิตแบบคนเมืองจันทร์เพ่ือการมีสุขภาพดี) การพัฒนาระบบการจัดการความรู้และ

วิจัยด้านสุขภาพดีวิถีเมืองจันทร์ที่น าไปใช้ได้การศึกษาวิจัยนโยบายยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากร การ

บริหารความเสี่ยง, การศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพที่มีนโยบายระดับจังหวัด อ าเภอ มาเกี่ยวข้องการ

เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชน ท้องถิ่น เขตสุขภาพ และประเทศ 

4. ส่งเสริมให้เกิดกลไกประชารัฐในการร่วมลงทุนด้านการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขบน

พ้ืนฐานประโยชน์ของประชาชน ตามแนวทาง ดังนี้ 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการ
ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยกลไก แนวทางประชารัฐ ที่มีความเข้มแข็งรองรับ
การพัฒนาสุขภาพในพื้นที ่

- เพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานเครือข่ายสุขภาพแบบบูรณาการหน่วยงานภาครัฐเอกชน
และประชาชนทั่วทั้งจังหวัด 

- เสริมสร้างการลงทุนร่วมกับท้องถิ่นในการผลักดันให้เกิดการจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งตนเองได้ของประชาชนและการช่วยเหลือกันในชุมชน 
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- ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพ่ือบูรณาการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ร่วมลงทุนด้านการให้บริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน โดยใช้กลไกกฎหมายร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 

- ส่งเสริมการสร้างธรรมนูญสุขภาพหมู่บ้าน 
- การสร้างระบบบริหารจัดการและกลไกการด าเนินงานวิธีใหม่ (การจัดตั้งศูนย์และสร้างต้นแบบ

การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ (Work System Model), Management 
Information System, รูปแบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์, การสร้างแรงจูงใจให้
เกิดผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้) 

- มีระบบคุณภาพและการประเมินผลภาพรวมอย่างบูรณาการ เน้นการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 
ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพอย่างบูรณาการ (การพัฒนากรอบการวางแผนร่วมกันของการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ร่วม, การพัฒนาระบบข้อมูลและการใช้ประโยชน์
ข้อมูลในการเฝ้าระวังเชิงบริหารและการประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์, การพัฒนาระบบ
คุณภาพเพ่ือการบริหารจัดการอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง) 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขของประเทศ กระทรวง เขตด้วยระบบการ

ท างานเชิงบูรณาการร่วมและการควบคุมก ากับติดตาม และประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ  โดย

การจัดตั้งคณะคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับ  และพัฒนาศักยภาพการท างานของคณะท างาน

ประสิทธิภาพขยายการท างานของ DHS ให้ครอบคลุมทุกต าบล พร้อมทั้งถอดบทเรียนระบบการท างาน DHS 

ในระดับต าบลและจัดท าแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกันในระดับอ าเภอโดยการมีการส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่าย   

6. พัฒนาการจัดการน้ าหนักส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของประชากร แบบเชิงรุก เข้าถึง โดยการ

จัดการปัญหาที่ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และโรงเรียน เน้นการสร้างนโยบาย

ส่งเสริมจัดการน้ าหนัก (จัดเมนูอาหารสุขภาพ, กินผักและผลไม้, ปลอดเครื่องดื่มรสหวาน, ปลอดขนมกรุบ

กรอบ, ออกก าลังกายและสันทนาการ) ส่วนในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และแรงงาน

ในสถานประกอบการ เน้นนโยบายจังหวัด“อร่อยฮิ ไม่มีพุง” (จัดสถานที่จ าหน่ายเครื่องดื่มอาหาร และ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุขอนามัย, สถานที่ออกก าลังกาย, การผ่อนคลาย

ความเครียด, อาหารว่างสุขภาพ, มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอื่น ๆ) 

7. ส่งเสริมสถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ของจังหวัดในการมีส่วน

ร่วมและเป็นเครือข่ายในการสร้างวิถีชีวิตเพ่ือการมีสุขภาพดีได้ โดย 
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- การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (การสร้างและพัฒนาความร่วมมือ
ด้านการสื่อสารเพื่อสังคมสุขภาวะ และเครือข่ายการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน) 

- ส่งเสริมนักวิชาการสาธารณสุขมีบทบาทในการจัดการความรู้ในการขับเคลื่อนสังคมและการ
สื่อสารสาธารณะ (การจัดความรู้และพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น ศึกษาวิจัย, แลกเปลี่ยนเรียนรู้, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านปัจจัยเสี่ยงฯ, การพัฒนาคุณภาพ
สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นต้น) 

- พัฒนาขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพของประชาชน มุ่งลดปัญหาสุขภาพจากการท างาน 
อาชีพ พร้อมสร้างมาตรการทางด้านอาชีวอนามัย แบบเชิงรุก ตามแนวทางการส่งเสริมให้มี
สถานประกอบการต้นแบบอาชีวอนามัยในพ้ืนที่  

- การรณรงค์ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง ลดปัญหาการเจ็บป่วยจากการท างาน Office 
syndrome โดยเน้นในส่วนราชการ และกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา และสร้างต้นแบบสถาน
ประกอบการที่ให้ความส าคัญในการสงเสริมสุขภาพแก่พนักงาน 

8. บูรณาการความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น และองค์กร รับรู้ เข้าใจ ตระหนัก สามารถดูแลและ

จัดการเกี่ยวกับสุขภาพดีวิถีชีวิตคนเมืองจันทร์ โดย เน้น 

- การสร้างความตระหนักและเสริมสร้างพลังชุมชนสุขภาพดีด้วยวิถีผู้น าของชุมชน (การปรับ
กระบวนทัศน์ของบุคลากร ผู้น าภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน 

- การสนับสนุนกิจกรรมน าร่องเสริมสร้างสุขภาพชุมชน โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ลักษณะเครือข่ายและการจัดการสนับสนุนรูปแบบนวัตกรรมการลดเสี่ยงโรคในชุมชน 

- การบูรณาการนโยบาย แผน การจัดการทรัพยากร สภาพแวดล้อมของเครือข่ายในระดับ
ชุมชนร่วมกับหน่วยงานรัฐของจังหวัด  ท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามวาระสุขภาพของ
จังหวัด 

- ส่งเสริมให้คณะกรรมการประสานงานสุขภาพอ าเภอพัฒนาโครงสร้าง เครื่องมือ และระบบ
การนิเทศติดตามประเมินผลที่เน้นการสร้างความร่วมมือสนับสนุนกระบวนการแบบบูรณา
การในการสร้างสุขภาพวิถีชีวิตคนเมืองจันทร์ภายในชุมชน  

- บูรณาการบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสารชุมชน หมู่บ้าน (การสนับสนุนข้อมูลและข่าวสาร
อย่างบูรณาการ, การบูรณาการข้อมูลข่าวสารโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างชุมชนและเครือข่าย) 

- สร้างต้นแบบพ้ืนที่การพัฒนาและขยายรูปแบบชุมชน ท้องถิ่น และองค์กร ที่มีศักยภาพใน
การจัดการลดเสี่ยงโรค (การพัฒนาและขยายรูปแบบในลักษณะต่าง ๆ เช่น ชุมชนต้นแบบ
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สุขภาพดีวิถีเมืองจันทร์ ชุมชนต้นกล้าลดเสี่ยง  ชุมชนอ่อนหวาน ชุมชนปลอดความโกรธ 
ถนนชุมชนสุขภาพ ต่อยอดชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง ความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการในชุมชน  

- คัดกรองความเสี่ยงระดับหมู่บ้าน เพ่ือการพัฒนากลไกการท างานและสนับสนุนบูรณาการ
ทรัพยากรแบบเครือข่าย สนับสนุนการจัดการความรู้แบบบูรณาการของเครือข่ายและ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับสนับสนุนให้มีการก าหนดและใช้มาตรการทางสังคมและ
กฎหมายที่ลดเสี่ยงและสร้างสุขภาพ  

9. พัฒนาขีดความสามารถของผู้น าและบุคลากรมีศักยภาพในการบริหารจัดการและสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีเมืองจันทร์ในทุกระดับโดย 

- การเพ่ิมขีดความสามารถของผู้น าและบุคลากร (การเสริมสร้างศักยภาพผู้น าระดับบริหาร
และแกนน าระดับปฏิบัติการ : ระดับนโยบายระดับจังหวัด ระดับพ้ืนที่/ท้องถิ่น ระดับองค์กร 
ระดับบุคลากร, การพัฒนาศูนย์ประสานและจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กรร่วมกับ
ชุมชน) 

 

กลยุทธ์ที่ 8 สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพให้มีคุณภาพ 
ทันสมัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงและเพ่ิมศักยภาพการจัดบริการโดยใช้นวัตกรรม งานวิจัยอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
- เสริมสร้างขีดความสามารถทางการวิจัยแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลกรสายสนับสนุนที่มี

ศักยภาพและสามารถจัดบริการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การส่งต่อ ทั้งในหน่วยบริการ

และเชิงรุกในชุมชน ส่งเสริมให้มีดิจิทัลโฮมวอร์ดในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้าน

ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 

- ส่งเสริมให้มีนวัตกรรม งานวิจัย โดยก าหนด 1 เรื่อง/หน่วยงาน /ปี  พัฒนาระบบดิจิทัลรองรับ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพรองรับการดูแลผู้ที่มีก าลังซื้อ นักท่องเที่ยว โดย

ก าหนด 1 เรื่อง/หน่วยงาน /ปี   

- เพ่ิมช่องทางการน าเสนอเผยแพร่ นวัตกรรมงานวิจัย ทั้งในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

วารสารให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมและใช้เป็นข้อมูลด้านการบริการ เป็นคลัง

สารสนเทศสุขภาพเชิงพ้ืนที่ ที่ทุกหน่วยงานในระบบสาธารณสุขเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

และใช้ประโยชน์ในการสื่อสารสุขภาพสู่สาธารณะ 
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- สนับสนุนการน านวัตกรรม งานวิจัยของภายใน/นอกองค์กรไปใช้ประโยชน์ โดยมีกระบวนการ

กลั่นกรองอย่างเป็นระบบก่อนน าไปใช้ 

2. พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐเอกชน และองค์กรอิสระ ในการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมรองรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาในกลุ่มโรคส าคัญ ร่วมสร้างเครือข่ายใน
การแลกเปลี่ยน เรียนรู้/ฝึกอบรม/สอนงานและศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศร่วมศึกษาวิจัยกับสถาบัน
การแพทย์ชั้นน า ทั้งรัฐบาลและเอกชน 

3. พัฒนาให้มีโรงพยาบาลน าร่องให้เป็น “องค์กรสุขภาพแห่งการเรียนรู้”เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทาง
ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากรควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอกเป้าประสงค์ส าคัญ
คือเอ้ือให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง
(Core competence) ขององค์กรเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  ตามแนวทาง ดังนี้ 

- สร้างองค์ประกอบของระบบการเรียนรู้  (Learning) หรือพลวัตการเรียนรู้  (Learning 

Dynamics) ทั้งในระดับการเรียนรู้ได้แก่ การเรียนรู้ระดับบุคคล การเรียนรู้ระดับกลุ่ม และการ

เรียนรู้ระดับองค์การ พร้อมส่งเสริมให้เกิดประเภทของการเรียนรู้  ได้แก่  การเรียนรู้จากการ

ปรับตัว การเรียนรู้จากการคาดการณ์ การเรียนรู้เพ่ือเรียนรู้ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติในทุก

หน่วยงานของโรงพยาบาล  

- เพ่ิมทักษะการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการจัดการการเรียนรู้ของโรงพยาบาล และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพน าร่องให้เกิดทุกอ าเภอ ตามหลักการ 6 องค์ประกอบ 

 บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) 
 แบบแผนทางความคิด (Mental Model) 
 การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)  
 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 
 การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)  
 การสนทนาแบบมีแบบแผน (Dialogue)  

4. น าเทคโนโลยี (Technology) หรือการน าเทคโนโลยีไปใช้ (Technology Application) รองรับการจัดการความรู้
ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีพื้นฐานของการเรียนรู้ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
การจัดการความรู้ 

5. สร้างมาตรฐานองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลน าร่องที่มีแนวทางในการสร้างโรงพยาบาลแห่ง
การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ให้เกิดข้ึนในทุกหน่วยงาน โดยต้องมีตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
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- มีบุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึงการเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเริ่มต้นคนใน

องค์กรจะต้องให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ 

- มีการจัดท าแบบแผนทางความคิด (Mental Model) หมายถึงแบบแผนทางความคิดความเชื่อ

ทัศนคติแสดงถึงวุฒิภาวะ (Emotional Quotient, EQ) ที่ ได้จากการสั่ งสมประสบการณ์

กลายเป็นกรอบความคิดที่ท าให้บุคคลนั้นๆมีความสามารถในการท าความเข้าใจวินิจฉัยตัดสินใจ

ในเรื่องต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

- มีการมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ในการพัฒนาหน่วยงานหมายถึงการสร้างทัศนคติร่วม

ของคนในหน่วยงานให้สามารถมองเห็นภาพและมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน 

- มีระบบการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)หมายถึงการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกใน

ลักษณะกลุ่มหรือทีมงานในหน่วยงานเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องท าให้เกิดขึ้นเพ่ือให้มีการ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กันอย่างสม่ าเสมอ 

- มีระบบการส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) หมายถึงการที่คนในหน่วยงานมี

ความสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆโดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กันเป็นระบบโดยรวม

(TotalSystem)ได้อย่างเข้าใจแล้วสามารถมองเห็นระบบย่อย(Subsystem) ที่จะน าไปวางแผน

และด าเนินการท าส่วนย่อยๆนั้นให้เสร็จทีละส่วน 

6. ส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์ และสายสนับสนุน และหน่วยงานของโรงพยาบาลน าร่องร่วมสร้าง
ลักษณะส าคัญ 5 ประการของโรงพยาบาลแห่งการเรียนรู้ ดังนี้คือ 

- การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ(Systematic problem Solving) โดยอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์ 

เช่น การใช้วงจรของ Deming (PDCA : Plan, Do, Check, Action)  

- การทดลองปฏิบัติ (Experimental) ในสิ่งใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อองค์การเสมอ โดยอาจจะเป็น 

Demonstration Project หรือเป็น Ongoing program  

- การเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต (Learning from their own experience) มีการบันทึกข้อมูล

เป็นcasestudyเพ่ือให้สมาชิกในหน่วยงานของโรงพยาบาลได้ศึกษาถึงความส าเร็จและความ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์

ของสมาชิก 
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- การเรียนรู้ จากผู้ อ่ืน (LearningfromtheOthers)โดยใช้การสัมภาษณ์  (Interview), การสั งเกต 

(Observation) ฯลฯ 

- การถ่ายทอดความรู้โดยการท า Report, Demonstration, Training & Education, Job Rotationฯลฯ  

7. ส่งเสริม สนับสนุน โรงพยาบาล หน่วยบริการสุขภาพของจังหวัดด าเนินการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Software) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความเสถียร ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์โดย ก าหนดเป้าหมายใน
การปรับปรุง ดังต่อไปนี้ 

- การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นในการใช้โปรแกรม Microsoft Office,โปรแกรม Anti-Virusของแต่ละ

หน่วยงานเพ่ือการปรับให้ทันสมัย เป็น Version ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- การจัดหาชุดคอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนโดยเน้นการเรียงล าดับความส าคัญกับหน่วยงานที่ต้องเพ่ิมการ

จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชน 

- สร้างสรรค์ระบบTele-Medicineและ Tele-Conference ในโรงพยาบาลศูนย์  ศึกษาดูงานโรงพยาบาลชั้นน า  

ด้านระบบ Tele-Medicineและ Tele-Conference การวางแผนจัดสรรงบประมาณด้าน

อุปกรณ์ และบุคลากรและการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการจัดบริการตามแผนการพัฒนาบริการ และการ

ขับเคลื่อนบริการสู่ความเป็นเลิศให้จังหวัดมีความโดดเด่นด้านมะเร็งและหัวใจ และการส่งเสริมให้

ทุกหน่วยบริการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือการจัดบริการในการรักษาและฟ้ืนฟู

สุขภาพแก่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มการรักษาด้านโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญต่อการเจ็บป่วยและ

เสียชีวิตของประชาชน ประกอบด้วยกลุ่มโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ของพ้ืนที ่

8. พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล(Database) จากส านักงานสาธารณสุขกับสถานบริการ และ
สาธารณสุขอ าเภอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการของหน่วยงานต่างๆ  และรองรับการส่งต่อ โดยมี
แนวทาง ดังนี้ 

- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการบริการ ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการส่งต่อข้อมูลบริการของโรงพยาบาล กับหน่วยบริการในทุกระดับให้

ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ทุกโรค และทุกพ้ืนที่บริการของโรงพยาบาล 

- การพัฒนาระบบรายงานของโรงพยาบาลในทุกระดับ ให้มีความทันสมัย รองรับความเปลี่ยนแปลงและความ

ต้องการใช้ของผู้รับบริการทั้งนี้ ก าหนดให้มีการส ารวจเพ่ือการปรับปรุงระบบรายงานในทุก 2 ปี

และมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานทุก 6 เดือน 
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9. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

- การเพ่ิมขีดความสามรถของบคุลากรในการจัดการข้อมูล และวิเคราะห์เพ่ือเป็นสารสนเทศในการพัฒนาระบบ

บริการและการบริหาร 

- การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ในการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ผ่านระบบ

คอมพิวเตอร์ โดยเน้นความครอบคลุมในทุกจุดบริการของโรงพยาบาล 

- การเสริ มสร้ างขี ดความสามารถของบุ คลากร เพ่ื อรองรั บการพั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ล 

ที่กระทรวงพัฒนาเพ่ือให้โรงพยาบาลใช้ ประกอบด้วย ระบบการเงินและบัญชี ระบบพัสดุ ระบบฐานข้อมูล

บุคลากร ภาระงาน (FTE) 

- การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

10. การปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลในทุกระดับให้เป็นช่องทางการสื่อสารองค์กร สื่อสาร
สุขภาพ และการจัดบริการทางสุขภาพแก่ประชาชนโดยมีแนวทาง ดังนี้ 

- ปรับปรุง Website ของโรงพยาบาลทุกแห่งเป็น Website 2 ภาษา เพ่ือพร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

- ปรับปรุงเนื้อหาเพ่ือการสื่อสารความรู้ทางสุขภาพให้กับประชาชน โดยเน้นความครอบคลุมของทุกกลุ่มวัย และ

ทุกโรคที่ส าคัญของพ้ืนที่ 

- ส่งเสริมให้สถานบริการด าเนินการสร้างระบบโซเชียลมีเดีย เพ่ือการเชื่อมต่อการสื่อสารองค์กรให้รับรู้ในภาพ

กว้างมากขึ้น 

- ส่งเสริมให้โรงพยาบาลจังหวัดด าเนินการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือรองรับการจัดบริการสุขภาพในกลุ่ม

ประชาชนที่มีศักยภาพ เช่น คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกให้ค าปรึกษาคลินิกโรคส าคัญ Fast Track คลินิกนมแม่การ

พัฒนาระบบให้ค าปรึกษาทางอินเตอร์เน็ต 

- การจัดบริการWifi เพ่ือการรองรับผู้เข้ามารับบริการในโรงพยาบาล และจุดบริการอินเตอร์เน็ต ฟรี

และสื่อสารให้รับรู้ในภาพกว้าง 

11. ส่งเสริมให้สถานบริการทุกแห่งด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
เสถียรภาพ และรองรับการพัฒนาภารกิจของโรงพยาบาลในอนาคต ตามแนวทาง ดังนี้ 

- การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ ยงและความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกอบด้วย 



 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2560 –2579 

  

57 
 

 การทบทวนการเข้าถึงข้อมูล (Access Right) โดยเฉพาะข้อมูลทางการแพทย์และการ
พยาบาล 

 การเฝ้าระวังการล่มของระบบ การ Hack ข้อมูล 
 การพัฒนาประสิทธิภาพการส ารอง และการกู้คืน(Safety) 
 การพัฒนาระบบ Firewall เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ 

12. สร้างสรรค์การพัฒนาระบบการบริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการบริการที่ครอบคลุม
ในทั่วทุกพ้ืนที่ และสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และ
รพสต. โดย 

- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการ การส่งต่อผู้ป่วยจาก

ระดั บ พ้ื นที่  ม า โรงพยาบาล จั งห วัด  (Health Service Information Queuing Linkage 

System) การจองคิวออนไลน์การดูผล Lab ออนไลน์ การให้ค าปรึกษาโดยแพทย์ที่ปรึกษา

ออนไลน์ในโรคที่ส าคัญแก่ โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต. ในความรับผิดชอบ  

รวมถึงการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน  

- การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือรองรับบริการสุขภาพในอนาคตที่

มีมากข้ึน เช่น จัดท าฐานข้อมูลโรคที่ส าคัญร่วมของเครือข่ายบริการสุขภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาหน่วยงานสาธารณสุข ให้มีสมรรถนะสูง บริหารแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการน าองค์กรของส านักงานสาธารณสุขด้วยทีมน าที่มีคุณภาพสูงและการใช้แผน
ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรโดยก าหนดกรอบในการด าเนินการ ดังนี้ 

- การพัฒนาระบบการน า (Leadership System) โดยโรงพยาบาลจะปรับโครงสร้าง และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกลไกการตัดสินใจของผู้น าในองค์กร โดยน าสารสนเทศจากการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์มาใช้ใน
การตัดสินใจ พร้อมทั้งน าผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์และสมรรถนะมาใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการและพัฒนาทีมน า 

- การลดขั้นตอน ความซ้ าซ้อน ความยุ่งยากของระบบงานภายใน (Lean Management) ไม่ให้เป็น
อุปสรรคต่อการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานด าเนินการวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากความไม่คล่องตัวในการท างาน ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ  เพ่ือลดขั้นตอนในการประสานงานกับหน่วยงานระดับอ าเภอ และ
โรงพยาบาล 
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2. ส่งเสริมพัฒนาหน่วยงานในสังกัด สสจ.จันทบุรีทุกแห่งโดยสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและความ
เข้มแข็งทางการเงินการคลังด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการให้ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลในเจ้าหน้าที่
ทุกระดับ ในสังกัด สสจ. การจัดให้มีระบบการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน การจัดท าคู่มือด้าน
การเงินการคลัง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการทุกระดับจัด
ให้มีทีมตรวจสอบด้านการเงินการคลังให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมี
ระบบการบริหารความเสี่ยง 

3. ประยุกต์/สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแผนงาน/โครงการของทุกหน่วยบริการในสังกัด มุ่ง
แก้ปัญหาหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีระบบบริหารจัดการ ไม่มีความคล่องตัวทางการเงิน  ด้วยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการพัฒนา หน่วยบริการทุกแห่งให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องให้หน่วยบริการขอสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ในการน ามาแก้ไขปัญหา ของหน่วยงา น จัดท าข้อมูลด้านสุขภาพของหน่วย
บริการให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน ทันเวลา เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่สนับสนุน และจัดท า
แผนลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ของหน่วยบริการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งการพัฒนาระบบ
ข้อมูลทางการเงินของหน่วยบริการให้ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา การจัดประกวดหน่วยบริการต้นแบบเป็นเลิศด้าน
การลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ของหน่วยบริการ 
 

กลยุทธ์ที่ 10 เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดบริการสุขภาพ    บุคลากร
มีความสุขและเป็นต้นแบบคนสุขภาพดี 
มาตรการและแนวปฏิบัติ 

1. ลดต้นทุนการด าเนินงานด้านบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และความจ าเป็นของภารกิจ ยุทธศาสตร์สุขภาพของจังหวัดและความจ าเป็นในการ
พัฒนาสุขภาพตามแนวทางต่อไปนี้ 

- จัดท าแผนร่วมกับสถาบันการศึกษา แหล่งผลิต ในการพัฒนาหลักสูตรที่มีความจ าเป็นของ
ภารกิจ รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และพัฒนา Learning center ระดับจังหวัด 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบการจัดการความรู้(KM) โดยการสร้าง
รูปแบบการใช้ประโยชน์ร่วมกันของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงทั้งบุคลากรทาง
การแพทย์และบุคลากรสายสนับสนุนในรูปแบบ HR Sharingส่งเสริมสนับสนุนหน่วยบริการ
สุขภาพทุกแห่งพัฒนารูปแบบการลดการสูญเสียในการท างานของบุคลากรและการเพ่ิมผลิตภาพ
ในการท างานโดยการเชื่อมโยงกับระบบประเมินผลงานรายบุคคล 

- จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมาทดแทนการท างานของบุคลากรทั้งในส่วนที่เป็นบริการ
หลักและทีมสนับสนุน 
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- การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดการเตรียมความพร้อมของทีมน าใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล และการเสริมสร้างขีดความสามารถในการน าพาองค์กร
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการภารกิจส าคัญ ด้านการ
จัดการสุขภาพ  

- การเตรียมความพร้อมในการจัดหาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
ทั่วไป   และการเตรียมความพร้อมในการจัดหาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสนับสนุน  

- การส่งเสริมการรวมกลุ่มของบุคลากรระหว่างวิชาชีพ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และการ
เสริมสร้างความเข้าใจในการท างานร่วมกัน ที่ก่อให้เกิดความผูกพันในองค์กรผ่านกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ การศึกษานอกสถานที่ 

2. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่มีศักยภาพ เพ่ือรองรับการพัฒนาของจังหวัด การเชื่อมโยงกับ
นานาชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สุขภาพ ตามแนวทาง ดังนี้ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรทางการแพทย์ระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา และ
ถ่ายทอดความรู้ (Tacit Knowledge) ทักษะ ความช านาญของผู้รู้สู่กลุ่มเป้าหมายผู้เป็นทายาท
ความรู้ (Explicit Knowledge) โดยใช้กระบวนการสอนงาน กระบวนการพ่ีเลี้ยง (Coacher & 
Mentor)  

- จัดหาระบบค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ให้เทียบเคียงกับเอกชน เพ่ือเพ่ิมความผูกพัน
และความสุขของบุคลากรอย่างยั่งยืน 

- การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัด ระยะ 5 ปี และสอดคล้องกับการ
พัฒนาตามแผนบริการของจังหวัด 

- การเตรียมความพร้อมของทีมน าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร และการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการน าพาองค์กรก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพในการ
จัดการภารกิจส าคัญ ด้านการจัดการสุขภาพ  เพ่ือรองรับกลุ่มคนที่มีก าลังซื้อจากอาเซียนและ
นักท่องเที่ยวนานาชาติ 

- การเตรียมความพร้อมในการจัดหาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
ศูนย์เพ่ือรองรับความเป็นเลิศ ด้านมะเร็งและหัวใจ   

- การเตรียมความพร้อมในการจัดหาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสนับสนุน โดยเน้น
ความสามารถด้านการใช้สื่อดิจิทัลในการท างานและการเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ 

- การส่งเสริมการรวมกลุ่มของบุคลากรระหว่างวิชาชีพ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และการ
เสริมสร้างความเข้าใจในการท างานร่วมกัน ที่ก่อให้เกิดความผูกพันในองค์กรผ่านกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ การศึกษานอกสถานที่ 
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- การเตรียมพร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับการสาธารณสุขทางทะเล สาธารณสุขชายแดน และการ
ท่องเที่ยว 

3. พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรบุคคลโดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างสมรรถนะ การพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน และน าผลของสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการประเมินผลบุคลากร และการ
เชื่อมโยงการพิจารณาความดีความชอบ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์จูง ใจต่าง ๆ (Performance 
Management System)  

4. การสร้างระบบการจัดการค่านิยมร่วมบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดสู่วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  ตามแนวทาง ดังนี้ 

- น าค่านิยมมาก าหนดระดับพฤติกรรมและน าระดับพฤติกรรมมาเชื่อมโยงกับต าแหน่งงาน พร้อม
จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือการเปลี่ยนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร และการประเมินผล
ขององค์กรเพื่อการปรับเปลี่ยน 

- ผลักดันให้เป็นมีต้นแบบโรงพยาบาล หน่วยงานที่โดดเด่นด้านการร่วมสรรค์สร้างระบบสุขภาพ
เพ่ือประชาชน  เรียนรู้ต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพ 

- คัดเลือกบุคลากรต้นแบบค่านิยม พร้อมจัดสรรสวัสดิการจูงใจ ในทุกปี 

- จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมใหม่ตามค่านิยม 

5. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและโครงสร้างทางกายภาพทั้งภายในและนอกอาคารตามมาตรฐาน ตาม
แนวทาง ดังนี้ 

- จัดระเบียบสภาพแวดล้อมบริเวณในโรงพยาบาลทุกระดับ และส านักงาน (Greenand clean) 

- จัดระเบียบและระบบความปลอดภัยให้เป็นโรงพยาบาล ส านักงานให้เป็นที่ปลอดภัยก าจัดขยะ
บ าบัดน้ าเสีย  และน าน้ ามาใช้ประโยชน์หลังผ่านการบ าบัดแล้ว 

- ส่งเสริมให้โรงพยาบาลทุกแห่งลดการใช้พลังงาน และพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

- สร้างจิตส านึกให้บุคลากรมีความตระหนักในการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง  
6. เสริมสร้างความสุขในการท างานของบุคลากร และความผูกพันต่อโรงพยาบาล โดย 

- สร้างวัฒนธรรมการท างานโดยการมีส่วนร่วมลดความขัดแย้ง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
พร้อมสร้างขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจในการท างาน และเสริมพลังให้บุคลากรเห็นคุณค่าใน
ตัวเอง และงาน 

- สร้างเสริมบรรยากาศในการท างานร่วมกัน โดยการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้บุคลากรรวมกลุ่มชมรมเพ่ือการสันทนาการในองค์กร 

- ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นแบบอย่าง และการคุ้มครองสุขภาวะของบุคลากรจากการ
ปฏิบัติงาน พร้อมเชื่อมโยงสู่การประเมินผลบุคคล 
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- สร้างระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรคุณภาพ และบุคลากรที่มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ใน
การพัฒนา โดยจัดตั้งหอเกียรติยศขึ้นบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี (Hall of flame) 

- เสริมสร้างความสุขในการท างานของบุคลากร และความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวทาง happy 
work place  โดยสร้างระบบการรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมการบริการสุขภาพและกิจกรรม
อ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ โดยเน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี   
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