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บทท่ี 1 บทน า 
 
1.1 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

การบริหารงานยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์นั้น เป็นกระบวนการส าคัญในการขับเคลื่อน
ให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุผลตามที่ตั้งไว้  
การบริหารงานยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกงหรา เพ่ือให้ประสบผลสัมฤทธิ์ 
ต้องประกอบไปด้วยกระบวนการหลายขั้นตอน โดยทั้งนี้จะต้องอาศัยความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับ 
นโยบาลของกระทรวงสาธารณสุข และการสนองตอบต่อความต้องการทางสุขภาพของพ้ืนที่  

โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกงหรา จึงได้น ารูปแบบการบริหารงานยุทธศาสตร์
เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และได้มีการศึกษา ปรับปรุง พัฒนาระบบริหารยุทธศาสตร์ที่จะตอบสนอง
ต่อนโยบายสุขภาพในระดับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาองค์กรและการแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง แต่จากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพที่ผ่านมา ยังพบว่า 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยังไม่ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่พึงประสงค์ และที่คาดหวังไว้ 
ประกอบกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินงาน
เพ่ิมมากขึ้น  

ดังนั้น เพ่ือเตรียมรับการเติบโตในอนาคต และพัฒนาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ของประเทศ โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกงหรา จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง มีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถน าศักยภาพโรงพยาบาล และ
เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์
อย่างสมบูรณ ์บรรลุเปูาหมายการด าเนินงานตามภารกิจ โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอกงหรา 
จึงได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพใหม่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ – 256๙ ขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอ าเภอกงหรา ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
และความท้าทายในอนาคตด้านสุขภาพ 

2) เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงานของโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกงหรา 
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

3) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในอ าเภอกงหรา ในการก าหนด
ทิศทางการบริหารโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ 

 
1.3 ระยะเวลาของแผน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีกรอบระยะเวลาของแผน ระยะ 5 ป ี
ตั้งแตป่ี พ.ศ. 256๕ – 256๙ 

 
 
 



                       

                    แผนยุทธศาสตร์สุขภาพอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  พ.ศ. 2565 – 2569 
 

 
2 

1.4 กรอบแนวทางการด าเนินการ/ปฏิทินการจัดท าแผน 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอ าเภอกงหรา พ.ศ. 256๕ – 256๙ เป็นเครื่องมือในการ

ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ เพ่ือน าไปสู่
เปูาหมายที่องค์กรก าหนดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์  ทั้งภายใน และภายนอก เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
1.5 ภาพรวมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอ าเภอกงหรา และเครือข่ายบริการสุขภาพ  

ภายหลังจากที่ได้มีการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔ 
และได้ต่อยอดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอ าเภอกงหรา พ.ศ. 256๕ – 256๙ ซึ่งการ
ด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ – 256๙ นี้ จะเน้นการบริหารแผนยุทธศาสตร์แบบครบวงจร 
และเสริมด้วยการสร้างความสมดุลเพ่ือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ โดยการสร้างวัฒนธรรม และ
ค่านิยมร่วมเชิงยุทธศาสตร์ การเชื่อมโยงการด าเนินงานยุทธศาสตร์กับการมีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
เชื่อมโยงความสมดุลทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ ทบทวนภารกิจ และโครงสร้างการบริหารยุทธศาสตร์ที่เน้น
ยุทธศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ จัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ ซึ่งในภาพรวมของการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอน 1  การศึกษาความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need Analysis) 
ขั้นตอน 2  การก าหนดจุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
ขั้นตอน 3  การประเมินศักยภาพขององค์กรการประเมินศักยภาพขององค์กร (TOWs Matrix) 
ขั้นตอน 4  การก าหนดทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์  
ขั้นตอน 5  การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติก าหนดกลยุทธ์  
ขั้นตอน 6  การก าหนดระบบวัดผล-ตัวชี้วัด 
ขั้นตอน 7  การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ขั้นตอน 8  การสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
ดังแสดงในแผนภาพ “โมเดลการบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอ าเภอกงหรา” 
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แผนภาพการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอ าเภอกงหรา แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ครบวงจรโดยใช้ Harvard Asia Model 
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บทท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไป และสภาพการณ์สุขภาพ 
อ าเภอกงหรา 

 
2.1 ประวัติอ าเภอกงหรา 

อ าเภอกงหรา เดิมอยู่ในการปกครองของอ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ต่อมาทางราชการได้พิจารณา
ท้องที่ 3 ต าบล คือ ต าบลชะรัด ต าบลกงหรา ต าบลคลองเฉลิม ซึ่งเป็นท้องที่ห่างไกลจากตัวอ าเภอมาก 
และเป็นพ้ืนที่สีแดง ง่ายต่อการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จึงยกฐานะของ 3 ต าบล 
ดังกล่าว เป็นกิ่งอ าเภอ โดยชื่อว่า กิ่งอ าเภอกงหรา และยกฐานะเป็นอ าเภอเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2524 ปัจจุบันอ าเภอกงหรา ประกอบด้วย ต าบล 5 ต าบล คือ ต าบลกงหรา ต าบลชะรัด ต าบลคลองเฉลิม 
ต าบลคลองทรายขาว และต าบลสมหวัง 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  แผนที่อ าเภอกงหรา 
 
 
 
 
 
 

สสอ.กงหรา 

แผนที่อ าเภอกงหรา 
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2.2 สภาพทางภูมิศาสตร์ 
อ าเภอกงหรา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ล้อมรอบด้วยเทือกเขาลักษณะคล้ายกระทะ โดย

แบ่งเป็นพ้ืนที่ปุา ร้อยละ 40 ที่ราบธรรมดา ร้อยละ 40 และที่ราบลุ่ม ร้อยละ 20 ด้านทิศตะวันตกของอ าเภอ 
คือ เทือกเขาบรรทัด อันเป็นแหล่งก าเนิดสายน้ าสายที่ส าคัญในจังหวัดพัทลุง เช่น คลองหวะหลัง คลอง
ทรายขาว คลองหลักสาม คลองบ้านพูด และมีน้ าตก อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดพัทลุง เช่น 
น้ าตกไพรวัลย์ น้ าตกมโนราห์ น้ าตกนกร า น้ าตกโตนแพรทอง น้ าตกวังตอ ฯลฯ  

สภาพพ้ืนที ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับการท านา และท าสวนยาง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพ
ท าสวนยางพารา สวนผลไม้ อันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของอ าเภอกงหรา  

สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้น มีฝนตกเกือบทั้งปี 
 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อ าเภอศรีนครินทร์ และอ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
ทิศใต้ ติดต่อกับ  อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ าเภอเขาชัยสน และอ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  เทือกเขาบรรทัด (อ.ย่านตาขาว อ.ปะเหลียน จังหวัดตรัง) 

 
2.3 เขตการปกครอง 

การปกครองของอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ต าบล มี
หมู่บ้านจ านวน 45 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนทั้งหมด 9,133 หลังคาเรือน ประชากร 36,048 คน เพศชาย 
17,813 คน เพศหญิง 18,235 คน  โดยมีจ านวนประชากร เฉลี่ย 3.9 คนต่อหนึ่งครัวเรือน ดังตาราง
ที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนหมู่บ้าน และประชากรอ าเภอกงหรา 
จ าแนกรายต าบลเปรียบเทียบข้อมูลจากการส ารวจ และข้อมูลจากทะเบียนราษฏร์ 

 

ต าบล 
จ านวน 
หมู่บ้าน 

จากการส ารวจ 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร จ านวนประชากร 

เฉลี่ยต่อหลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 
กงหรา 7 1,183 2,222 2,172 4,394 3.7 
ชะรัด 9 1,703 3,417 3,519 6,936 4.1 
คลองเฉลิม 14 3,358 7,098 7,199 14,297 4.2 
คลองทรายขาว 8 1,550 2,980 3,062 6,042 3.9 
สมหวัง 7 1,339 2,096 2,283 4,379 3.2 

รวม 45 9,133 17,813 18,235 36,048 3.9 
 
2.4 การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.4.1 การศึกษา 
อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีโรงเรียนทุกสังกัด จ านวน 27 โรงเรียน เป็นโรงเรียนใน

สังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 16 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จ านวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดเอกชน (ปอเหนาะ) จ านวน 9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
22 ศูนย์ ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนสถานศึกษาสังกัดต่างๆ ในอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ปี 256๔ 
 

ต าบล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(ศูนย์) 
โรงเรียน 

สังกัด สพฐ. สังกัดกรมสามัญศกึษา สังกัดเอกชน รวม 
กงหรา 1 3 0 0 3 
ชะรัด 6 3 0 0 3 
คลองเฉลิม 9 5 0 6 11 
คลองทรายขาว 5 3 1 3 7 
สมหวัง 1 2 1 0 3 

รวม 22 16 2 9 27 
 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ 1 กรกฎาคม 25๖๔ 
2.4.2 ศาสนสถาน และการนับถือศาสนา 

อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีวัด ทั้งหมด 9 วัด มัสยิด 42 แห่ง ประชากรนับถือศาสนาพุทธ 
ร้อยละ 50.69 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 49.31 ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนศาสนสถาน และการนับถือศาสนาของประชาชนอ าเภอกงหรา ปี 256๔ 

ต าบล 
ศาสนสถาน การนับถือศาสนา 

วัด มัสยิด 
พุทธ อิสลาม  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
กงหรา 2 0 4,394 100.00 0 0 
ชะรัด 1 11 1,590 22.92 5,346 77.07 
คลองเฉลิม 3 22 6,419 44.90 7,878 55.10 
คลองทรายขาว 1 9 1,501 24.84 4,541 75.15 
สมหวัง 2 0 4,369 99.77 10 0.22 

รวม 9 48 18,273 50.69 17,775 49.31 
 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ 1 กรกฎาคม 25๖๔ 
2.4.3 อาชีพ และเศรษฐกิจ 

ประชาชนส่วนใหญ่ของอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ประมาณร้อยละ 87 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น ท านา สวนผลไม้ สวนยางพารา เลี้ยงสัตว์ สภาวะทางเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่ 
มีฐานะปานกลาง 

 
2.5 การคมนาคม 

ปัจจุบันการคมนาคมของอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีความสะดวก สามารถใช้คมนาคมได้ทั้งปี 
ถนนสายหลักของอ าเภอกงหรา ซึ่งลาดยางแล้ว 6 สาย คือ 

1. สายคลองหมวย - กงหรา - แม่ขรี จากกิ่งอ าเภอศรีนครินทร์ผ่านต าบลกงหรา ต าบลคลองทรายขาว 
ต าบลคลองเฉลิม - อ าเภอตะโหมด 

2. สายกงหรา - หัวถนนท่านช่วย จากอ าเภอกงหราผ่านต าบลคลองเฉลิม ต าบลชะรัด 
ต าบลสมหวัง - อ าเภอเมืองพัทลุง 
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3. สายกงหรา - บ้านนาโหนด จากอ าเภอกงหราผ่านต าบลคลองเฉลิม ต าบลชะรัด   
ต าบลนาโหนด - อ าเภอเมืองพัทลุง 

4. สายกงหรา - บ้านปลวกล่อน จากอ าเภอกงหราผ่านต าบลคลองเฉลิม ต าบลชะรัด 
ต าบลสมหวัง - อ าเภอเมืองพัทลุง 

5. สายบ้านพูด - กม.42 จากอ าเภอกงหราผ่านต าบลคลองเฉลิม - เขาชัยสน 
6. สายปุาแก่ - ควนหมอนทอง จากอ าเภอกงหราผ่านต าบลคลองเฉลิม - อ าเภอเขาชัยสน 

 
2.6 สถานที่ท่องเที่ยว 

อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่เป็นธรรมชาติ และมีชื่อเสียง ดังนี้ 
1. น้ าตกไพรวัลย์ เป็นน้ าตกขนาดใหญ่ มีชื่อเสียง สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ มีความงดงาม

ตามธรรมชาติ มีทางถนนลาดยางถึงบริเวณน้ าตก มีร้านจ าหน่ายอาหารเครื่องดื่มไว้บริการ และมีเรือนพักรับรอง
ของกรมปุาไม้ไว้บริการส าหรับนักท่องเที่ยว ห่างจากอ าเภอกงหรา 8 กม. 

2. น้ าตกหนานสูง เป็นน้ าตกที่เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร มีสภาพสูงชัน ธรรมชาติสวยงาม 
ห่างจากอ าเภอกงหรา 5 กม. ต้องเดินเท้าก่อนถึงตัวน้ าตก 

3. น้ าตกมโนราห์ เป็นน้ าตกที่มีต านานเล่าว่า นางมโนราห์เล่นน้ า เป็นน้ าตกที่ยังคงสภาพ
ธรรมชาติงดงาม เอ้ืออ านวยต่อการพักผ่อน พักแรม และศึกษาชมสภาพธรรมชาติปุาไม้ ขุนเขา ทะเลหมอก  
มีค่ายเยาวชนพิทักษ์ปุา ห่างจากอ าเภอกงหรา 3 กม. ทางเข้าสะดวกสบาย 

4. น้ าตกนกร า เป็นน้ าตกที่เป็นแหล่งน้ าสวยงาม เหมาะส าหรับการว่ายน้ า อาบน้ า  
มีหลายชั้นสลับกัน ทางเดินบันไดหินก่อ 250 เมตร ห่างจากอ าเภอ 1 กม. 

5. สวนทะเลหมอก เป็นแหล่งทะเลหมอกยามเช้า ชมทิวเขาสลับซับซ้อน เป็นค่ายพักแรม  
ชมและศึกษาสภาพธรรมชาติ มีศาลาที่พักชมวิว มีค่ายเยาวชนพิทักษ์ปุา อยู่ในเขตน้ าตกมโนราห์  
ห่างกันราว 100 เมตร 

6. กงหราฮิลล์ไซต์ เป็นเนินเขาชมบรรยากาศเมืองกงหรา มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อน ปุาไม้ 
ทะเลหมอก และภูมิทัศน์รอบเมืองกงหรา เป็นการทดสอบสภาพร่างกาย ทางขึ้นเป็นบันไดหินก่อ 159 
ชั้น บนเนินเขามีศาลาเป็นจุดชมวิว ห่างจากอ าเภอกงหรา 500 เมตร 

7. พรุนาแด้ เป็นอ่างเก็บน้ า มีพ้ืนที่ 149 ไร่ เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีนกน้ ามาพัก
อาศัยตามฤดูกาล มีศาลาที่พักชมวิว และศาลากลางน้ า ทางเข้า 3 กม. จากถนนท่านช่วย กม.ที่ 11 

8. พรุโต๊ะเด็ม เป็นอ่างเก็บน้ า มีพ้ืนที่ 64 ไร่ เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ า มีศาลาที่พักชมวิว สีพ้ืน
น้ าสะท้อนสีเขียวอ่อนสวยงาม ทางเข้าสะดวกสบาย ประมาณ 500 เมตร จากแนวถนนสายกงหรา - หัวถนนท่าน
ช่วย 

  
2.7 ข้อมูลประชากร 

จ านวนประชากรอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จากการส ารวจ ณ 1 กรกฎาคม 25๖๔ มี
ประชากรทั้งหมด 36,048 คน เป็นเพศชาย 17,813 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40 และเพศหญิง 
18,235 คน คิดเป็นร้อยละ 50.59 โดยมีประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 - 59 ปี) จ านวน 23,632 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.55 ประชากรวัยพ่ึงพิง (อายุ 0 - 14 ปี) จ านวน 7,503 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.81 และประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 - 80+ ปี) จ านวน 4,913 คน คิดเป็นร้อยละ 13.63 ดัง
ตารางที่ 4 



   

                  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  พ.ศ. 2565 – 2569 
 

 

 

8 

ตารางท่ี 4  แสดงจ านวน และร้อยละของประชากรจากการส ารวจ 
จ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ อ าเภอกงหรา ปี 256๔ (ตรวจสอบกับประชากร UC) 

 

กลุ่มอายุ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
0 - 4 1,222 3.39 1,096 3.04 2,318 6.43 
5 - 9 1,328 3.68 1,288 3.57 2,616 7.26 

10 - 14 1,341 3.72 1,228 3.41 2,569 7.13 
15 - 19 1,438 3.99 1,358 3.77 2,796 7.76 
20 - 24 1,582 4.39 1,406 3.90 2,988 8.29 
25 - 29 1,367 3.79 1,482 4.11 2,849 7.90 
30 - 34 1,481 4.11 1,554 4.31 3,035 8.42 
35 - 39 1,520 4.22 1,395 3.87 2,915 8.09 
40 - 44 1,281 3.55 1,370 3.80 2,651 7.35 
45 - 49 1,251 3.47 1,248 3.46 2,499 6.93 
50 - 54 1,001 2.78 1,123 3.12 2,124 5.89 
55 - 59 854 2.37 921 2.55 1,775 4.92 
60 - 64 642 1.78 786 2.18 1,428 3.96 
65 - 69 500 1.39 661 1.83 1,161 3.22 
70 - 74 368 1.02 454 1.26 822 2.28 

75+ 279 0.77 318 0.88 597 1.66 
80+ 356 0.99 549 1.52 905 2.51 
รวม 17,813 49.41 18,235 50.59 36,048 100.00 

 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ ณ วันที ่1 กรกฎาคม 25๖๔ 
 

เมื่อพิจารณาการกระจายของประชากรตามกลุ่มอายุและเพศ พบว่า แผนภาพปิระมิด ประชากร
ของอ าเภอกงหรา เป็นรูประฆังคว่ า ฐานแคบลง ซึ่งหมายความว่า อัตราส่วนการพ่ึงพิงสูง ส่วนอัตราเกิด 
มีแนวโน้มลดลง ดังภาพที่ 2 
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แผนภาพที่ 2  แผนภาพปิระมิดประชากรของอ าเภอกงหรา จ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ปี 256๔ 
 

 

 
ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ ณ 1 กรกฎาคม 25๖๔ 

ตารางท่ี 5  แสดงข้อมูลสถิติชีพ ปี พ.ศ. 25๖๑ – 256๔ 

ปีงบประมาณ จ านวนการเกิด อัตราเกิด 
จ านวน 
การตาย 

อัตราตาย อัตราเพ่ิม 

25๖๑ 315 8.55 147 3.99 0.45 
25๖๒ 325 8.83 125 3.39 0.54 
25๖๓ 318 8.82 137 3.80 0.50 
256๔ 256 7.10 141 3.91 0.31 

 

ที่มา: จากสรปุรายงานกิจกรรมสาธารณสุข 
 

ตารางท่ี 6  แสดงข้อมูลสาเหตุการตาย ปี พ.ศ. 25๖๑ – 256๔ 

กลุ่มโรค/สาเหตุ 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 256๔ 
 

จ านวน
(ราย) 

อัตราต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน
(ราย) 

อัตราต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน
(ราย) 

อัตราต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน
(ราย) 

อัตราต่อแสน 
ปชก. 

1.ความดันโลหิตสูง 52 141.21 53 143.93 37 185.86 8 22.19 
2.เบาหวาน 18 48.88 22 59.74 20 55.48 4 11.10 
3.วัณโรค 2 5.43 4 10.86 13 36.06 3 8.32 
4.หัวใจ 9 24.44 16 43.45 6 16.64 10 27.74 
5.อุบัติเหต ุ 11 29.87 13 35.30 8 22.19 9 24.97 
6.ฆ่าตัวตาย 6 16.29 2 5.43 1 2.77 4 11.10 

3.39 

3.68 

3.72 

3.99 

4.39 

3.79 

4.11 

4.22 

3.55 

3.47 

2.78 

2.37 

1.78 

1.39 

1.02 

0.77 

0.99 

3.04 

3.57 

3.41 

3.77 

3.90 

4.11 

4.31 

3.87 

3.80 

3.46 

3.12 

2.55 

2.18 

1.83 

1.26 

0.88 

1.52 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

00-04 

10-14 

20-24 

30-34 

40-44 

50-54 

60-64 

70-74 

80+ 

% ชาย 

% หญิง 

รอ้ยละ 

กลุ่มอายุ 

ชาย หญิง 
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ข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่อง รพ.กงหรา 
1. ผู้สูงอายุ  - ติดเตียง จ านวน 0 คน   - ติดบ้าน   จ านวน - คน 
2. ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแล จ านวน - คน 
3. ผู้ปุวย Palliative care จ านวน - คน 

ข้อมูลทรัพยากรทางด้านสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง    1 แห่ง   
- รพ.สต.   9 แห่ง 
- PCU ในโรงพยาบาล  1 แห่ง  
- สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชนที่ข้ึนทะเบียน 6 แห่ง 
ส าหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภาครัฐ/เอกชนของอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

เมื่อคิดตามอัตราส่วนต่อประชากรที่รับผิดชอบตาม FTE พบว่า แพทย์ ทันตแพทย์ยังไม่เพียงพอ ส่วนเภสัชกร 
และพยาบาลวิชาชีพมีเพียงพอ ดังตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวนและอัตราบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อประชากร อ.กงหรา ปี 256๔ 

 

ต าแหน่ง จ านวน 
ที่ควรมี 

กรอบอัตราก าลัง  
(80% ของจ านวนที่ควรมี) 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 
(มีจริง) 

รวม ขาด/เกิน 

กรอบ 
(รวม) 

ขรก. 
(มีจริง) 

พรก. 
(มีจริง) 

พกส. 
(มีจริง) 

1 แพทย ์ 6.44 5 4    4 -1 
2 ทันตแพทย์ 5.84 5 3    3 -2 
3 เภสัชกร 3.61 3 6    6 +3 
4 พยาบาลวิชาชีพ 40 32 34  2 3 39 +7 
5 นักเทคนิคการแพทย ์ 2.10 2 2 1   3 +1 
6 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์       0 0 
7 นักกายภาพบ าบัด 3.30 3 - 1 1 - 2 -1 
8 นักรังสีการแพทย ์ 2.20 2 - - - - 0 -2 
9 เจ้าพนกังานรังสีการแพทย ์ - - - - - - 0 0 
10 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3.93 3 1 - 1 - 2 -1 
11 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2.57 2 2 - 2 - 4 +2 
12 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 
2.20 2 1 - - - 1 -1 

13 นักจิตวิทยาคลินิก 1.00 1 - - - - 0 -1 
14 นักเวชศาสตร ์

การสื่อความหมาย 
- - - - - - 0 0 

15 นักเทคโนโลยีหัวใจและ
ทรวงอก 

 -     0 0 

16 นักกายอุปกรณ ์  -     0 0 
17 นักกิจกรรมบ าบัด  -     0 0 
18 นักโภชนาการ  -     0 0 
19 นักสังคมสงเคราะห ์  -     0 0 



   

                  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  พ.ศ. 2565 – 2569 
 

 

 

11 

ต าแหน่ง จ านวน 
ที่ควรมี 

กรอบอัตราก าลัง  
(80% ของจ านวนที่ควรมี) 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 
(มีจริง) 

รวม ขาด/เกิน 

กรอบ 
(รวม) 

ขรก. 
(มีจริง) 

พรก. 
(มีจริง) 

พกส. 
(มีจริง) 

20 แพทย์แผนไทย 3.00 2   1  1 -1 
21 เจ้าพนักงานเวชสถิต ิ 1.00 1   1  1 0 
22 เจ้าพนกังานโสตทัศนศึกษา  -     0 -1 
23 เจ้าพนักงานสาธารณสุข

(เวชกิจฉุกเฉิน) 
2.00 2   1  1 -1 

24 นวก./จพ.สาธารณสุข 2.54 2 3  3 1 7 +3 
รวม 81.73 67 56 2 12 4 74  

 

ที่มา: โรงพยาบาลกงหรา ข้อมูล ณ 30 กันยายน 256๔ : ค านวณจากประชากรกลาง ปี 25๖๔ 
 
ส าหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

ในเขตอ าเภอกงหรา เมื่อคิดตามอัตราส่วนต่อประชากรที่รับผิดชอบตามกรอบอัตราก าลัง (FTE) พบว่า 
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข มีเพียงพอ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานประจ า รพ.สต. ซึ่ง รพ.สต.บ้านพูด มีการรับผิดชอบ
ประชากรของเจ้าหน้าที่มากที่สุด (1 : 991) น้อยที่สุด คือ PCU รพ.กงหรา (1 : 381) โดยมีค่าเฉลี่ย 
การรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ต่อประชากรทั้งหมด เท่ากับ 1 : 680 ดังตารางที่ 8 
 

ตารางท่ี 8  แสดงจ านวนการรับผิดชอบประชากรของเจ้าหน้าที่ประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 25๖๔ 

 

สถานบริการ 
จ านวน จนท.ท่ี
ปฏิบัติงานจริง 

จ านวน 
หมู่บ้าน  

จ านวน 
หลังคา 
เรือน 

ประชากร อัตราการ
รับผิดชอบ 

ปชช.ต่อ จนท. ชาย หญิง รวม 

รพ.สต.บา้นพูด 6 6 1,318 2,948 3,000 5,948 1:991 
รพ.สต.บา้นค ู 7 5 1,256 2,726 2,766 5,492 1:784 
รพ.สต.บา้นโละ๊จังกระ 4 3 784 1,424 1,433 2,857 1:714 
รพ.สต.บา้นชะรัด 6 6 1,085 2,406 2,463 4,869 1:811 
รพ.สต.บา้นพังกิ่ง 4 6 834 1,406 1,519 2,925 1:731 
รพ.สต.บา้นหัวหรั่ง 4 3 618 1,011 1,056 2,067 1:516 
รพ.สต.บา้นหวัง 4 2 505 690 764 1,454 1:363 
รพ.สต.กงหราใหม ่ 6 7 1,183 2,222 2,172 4,394 1:732 
รพ.สต.บา้นท่าเหนาะ 4 3 610 1,472 1,522 2,994 1:748 
  PCU รพ.กงหรา 8 5 940 1,508 1,540 3,048 1:381 

รวมทั้งหมด 53 45 9,133 17,813 18,235 36,048 1:680 
ที่มา: ข้อมูลประชากรจากการส ารวจ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 25๖๔ 

 



   

                  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  พ.ศ. 2565 – 2569 
 

 

 

12 

ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อ าเภอกงหรา มี อสม. ปฏิบัติงานทั้งหมด 
778 คน มีอัตราส่วนความรับผิดชอบหลังคาเรือนเฉลี่ย 1 : 12 ดังตารางที่ 9 
 

ตารางท่ี 9  แสดงจ านวน อสม. และอัตราส่วนความรับผิดชอบหลังคาเรือนจ าแนกรายสถานบริการ 
 

ต าบล สถานบริการ 

 
จ านวน 
หมู่บ้าน 

 

จ านวน 
หลังคาเรือน 

จ านวน  
อสม. 

อัตราส่วน 
ความรับผิดชอบหลังคาเรือน 

กงหรา สอ.บ้านกงหราใหม ่ 7 1,183 96 1 : 12 
 รวม 7 1,183 96 1 : 12 
ชะรัด สอ.บ้านชะรดั 6 1,085 106 1 : 10 
 สอ.บ้านหัวหรั่ง 3 618 76 1 : 8 
 รวม 9 1,703 182 1 : 9 
คลองเฉลิม สอ.บ้านพูด 6 1,318 97 1 : 13 

สอ.บ้านค ู 5 1,256 81 1 : 15 
สอ.บ้านโล๊ะจังกระ 3 784 68 1 : 11 

รวม 14 3,358 245 1 : 14 
คลองทรายขาว สอ.บ้านท่าเหนาะ 3 610 53 1 : 11 

รพ.กงหรา 5 940 91 1 : 10 
รวม 8 1,550 144 1 : 85 

สมหวัง สอ.บ้านหวัง 2 505 47 1 : 11 
 สอ.บ้านพังกิ่ง 5 834 63 1 : 13 
 รวม 7 1,339 110 1 : 13 

รวมท้ังอ าเภอ 45 9,133 778 1 : 12 
 

ที่มา: ข้อมูลครัวเรือนจากการส ารวจ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 256๔ 
 

ในการให้บริการผู้ปุวยของโรงพยาบาลกงหรา จ าแนกรายปีงบประมาณ พบว่า โรงพยาบาลกงหรา 
มีผู้รับบริการประเภทผู้ปุวยนอก (คนใหม่ในปี) เพ่ิมข้ึนทุกปี จาก 13,401 ในปีงบประมาณ 2557 และ
เพ่ิมขึ้นเป็น 16,060 และ 16,134 ในปีงบประมาณ 2558 และ 2559 ตามล าดับส่วนใน
ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. - มิ.ย. 60) มีผู้รับบริการประเภทผู้ปุวยนอก (คนใหม่ในปี) 15,468 คน มี
จ านวนครั้งในการให้บริการผู้ปุวยนอก 57,576 ครั้ง  

ในการให้บริการผู้ปุวยของสถานบริการ (รพ.สต.) จ าแนกรายปีงบประมาณ พบว่า รพ.สต. มีผู้รับบริการ
ประเภทผู้ปุวยนอก (คนใหม่ในปี) เพ่ิมข้ึนทุกปี จากจ านวน 20,236 คน ในปีงบประมาณ 2557 และ
เพ่ิมขึ้นเป็น 27,668 และ 27,519 ในปีงบประมาณ 2558 และ  2559 ตามล าดับส่วนใน
ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. - มิ.ย .60) มีผู้รับบริการประเภทผู้ปุวยนอก (คนใหม่ในปี) 23,911 คน มี
จ านวนครั้งในการให้บริการผู้ปุวยนอก 27,467 ครั้ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 
และการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ปุวยมากขึ้น ดังตารางที่ 10 
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ตารางท่ี 10 แสดงการให้บริการผู้ปุวยนอกของ รพ.สต./รพ.กงหรา จ าแนกรายปีงบประมาณ 25๖๑- 256๔ 
  
 

ปีงบประมาณ 
ผู้ป่วยนอกของ รพ. ผู้ป่วยนอกที่ รพ.สต. 

คนใหม่ในปี 
(คน) 

มาสถานบริการ 
(ครั้ง) 

คนใหม่ในปี 
(คน) 

มาสถานบริการ 
(ครั้ง) 

25๖๑ 13,401 61,503 20,236 60,543 
25๖๒ 16,060 62,194 27,668 70,235 
25๖๓ 16,134 67,640 27,519 122,944 
256๔ 15,468 57,576 23,911 93,999 

ส่วนการให้บริการผู้ปุวยในตั้งแต่ปีงบประมาณ 25๖๒ – 25๖๔ พบว่า มีจ านวนผู้ปุวยใน 2,415 
คน 2,127 คน และ 2,163 คน และป ี2560 (ตค. - มิ.ย. 60) 2,200 คน ตามล าดับ ส่วนจ านวนวันนอน
ของผู้ปุวยใน มีแนวโน้มลดลง ในปี 2558 และ 2559 เนื่องจากจ านวนผู้ปุวยลดลง ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราการ
ครองเตียงที่ลดลง ในปี 2558 และ 2559 จากร้อยละ 43.69, 43.59 ตามล าดับ และอัตราการครอง
เตียงที่ลดลง ตามจ านวนผู้ปุวยในที่ลดลง และ ปี 2560 (ต.ค. - มิ.ย. 60) อัตราครองเตียงเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 
56.72 จากจ านวนผู้ปุวยใน 2,200 คนดังตารางที่ 11 

 

ตารางที่ 11 สรุปผลการให้บรกิารผู้ปุวยในของโรงพยาบาลกงหราปีงบประมาณ 25๖๑- 256๔ 
 

กิจกรรม หน่วย 
ปีงบประมาณ 

25๖๑ 25๖๒ 25๖๓ 256๔ 
  จ านวนผู้ปุวยใน คน 2,415 2,127 2,163 2,200 
  รวมวันนอนอยู่โรงพยาบาล วัน 5,914 4,784 4,773 4,645 
  จ านวนเตียง เตียง 30 30 30 30 
  จ านวนวันเฉลี่ยผู้ปุวยในต่อคน วัน 2.45 2.45 2.21 2.11 
  อัตราการครองเตียง % 54.00 43.69 43.59 56.72 
 

ท่ีมา: รายงานกิจกรรมสาธารณสุขข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน ๒๕๖๔ 

ตารางที่ 12  แสดงผลการให้บริการผู้ปุวยนอก, ผู้ปุวยในของ รพ.กงหรา/รพ.สต. 
ปีงบประมาณ 256๔ (ต.ค. – ก.ย. 6๔) จ าแนกรายเดือน 

 

เดือน 
ผู้ป่วยนอกของ รพ. ผู้ป่วยนอกที่ รพ.สต. ผู้ป่วยในทั้งหมด 

คนใหม่ในปี 
(คน) 

มาสถานบรกิาร 
(ครั้ง) 

คนใหม่ในปี 
(คน) 

มาสถานบรกิาร 
(ครั้ง) 

จ าหน่ายในเดือน 
(คน) 

รวมวันนอน 
(วัน) 

ต.ค.๖๓ 900 6,080 1,617 7,091 271 669 
พ.ย.๖๓ 811 6,369 1,618 8,268 236 525 
ธ.ค.๖๓ 739 6,162 2,313 12,108 325 678 
ม.ค.6๔ 4,451 6,875 7,742 16,642 230 455 
ก.พ.6๔ 3,163 8,066 3,610 13,335 228 456 
มี.ค.6๔ 1,822 6,338 2,858 13,296 264 501 
เม.ย.6๔ 1,127 5,075 1,413 8,058 181 392 
พ.ค.6๔ 1,345 6,838 1,394 7,071 242 501 
มิ.ย.6๔ 1,110 5,773 1,346 8,130 223 468 
รวม 15,468 57,576 23,911 93,999 2,200 4,645 
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ท่ีมา: รายงานกิจกรรมสาธารณสุขข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 256๔ 
ส าหรับสาเหตุการปุวยของผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ปุวยในโรงพยาบาลกงหรา 

ปีงบประมาณ 2558 - 2560 พบว่า Hypertensive disease เป็นสาเหตุการปุวยสูงที่สุด จ านวน 
201, 321 และ 369 ครั้ง ตามล าดับ พบว่า มีอัตราปุวย (ต่อแสน) ในปีงบประมาณ 2558 - 2560 
เพ่ิมสูงขึ้น  โดยมีอัตราปุวย (ต่อแสน) เท่ากับ 545.84, 890.48 และ ปี 2560 พบอัตราปุวย (ต่อแสน) 
1,023.64 ตามล าดับ รองลงมา Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory 
finding คือสาเหตุการปุวย จ านวน 270,262 และ 365 ตามล าดับ พบว่า มีอัตราปุวย (ต่อแสน) 
ลดลงในปีงบประมาณ 2559 และเพ่ิมสูงขึ้นในปี 2560 โดยมีอัตราปุวย (ต่อแสน) เท่ากับ 733.22, 
726.81 และ 1012.54 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนผู้ปุวยในของโรงพยาบาลกงหรา จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการปุวย 

75 กลุ่มโรค (รง.505) 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 25๖๒ – 256๔  
 

อันดบั กลุ่มโรค/อาการ 
ปีงบฯ 25๖๒ ปีงบฯ 25๖๓ ปีงบฯ 256๔ 

จ านวน 
อัตรา 

(ต่อแสน) 
จ านวน 

อัตรา 
(ต่อแสน) 

จ านวน 
อัตรา 

(ต่อแสน) 
1 Hypertensive diseasea 201 545.84 321 890.48 369 1,023.64 
2 Symptoms, signs and abnormal 

clinical and laboratory finding 
270 733.22 262 726.81 365 1,012.54 

3 Other intestinal infectious 
diseases 

197 534.98 200 554.82 267 740.68 

4 Other infectious and parasitic 
diseases 

131 355.75 168 466.05 245 679.65 

5 Pneumonia. 
 

179 486.10 107 296.83 198 549.27 

6 Diabetes mellitus 
 

138 374.76 163 452.17 181 502.11 

7 Complication of pregnancy, 
labor, delivery, puerperium 

245 665.33 154 427.21 146 405.02 

8 Other heart diseases 
 

102 276.99 136 377.27 139 385.60 

9 Other diseases of the digestive 
system 

155 420.92 118 327.34 132 366.18 

10 Chronic lower respiratory 
diseases 

132 358.46 147 407.79 130 360.63 
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ตารางท่ี 14  แสดงจ านวนและอัตราปุวยด้วยโรคที่ต้องรายงาน 10 อันดับ เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง 
 

โรค/อาการ 
ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ 

จ านวน 
อัตราต่อแสน

ประชากร 
จ านวน 

อัตราต่อแสน
ประชากร 

จ านวน 
อัตราต่อแสน

ประชากร 
1. Diarrhoea 1,190 3,472.63 856 2,278.78 978 2,717 
2. Pyrexia  225 656.59 286 761.37 313 870 
3. D.H.F,Total  30 87.55  14 37.27 213 592 
4. H.conjunctivitis 609 1,777.17 200 532.42 191 531 
5. Pneumonia 210 612.82 129 343.41 149 414 
6. Influenza   52 151.75  38 101.16 44 122 
7. Chickenpox  84 245.13  32 85.19 40 111 
8. Hand,foot  mouth 29 84.63 41 109.15 36 100 
9. Mumps  9 26.26   6 15.97 10 28 
10.FoodPoisoning  11 32.10  20 53.24 8 22 
 

ที่มา: งานระบาดวิทยา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ณ วันท่ี 3๐ กันยายน 25๖๔ 
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บทที่ 3  
ทิศทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอ าเภอกงหรา พ.ศ. 256๕ – 256๙ 

 
3.1 ทิศทางการด าเนินงานของโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพกงหราตามนโยบาย 

โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกงหรา ได้ศึกษา วิเคราะห์ความจ าเป็นเชิงนโยบาย 
พบว่า มีประเด็นส าคัญที่ควรค านึงถึง และแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

3.1.1 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
การพัฒนาสุขภาพในช่วงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564  

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ส าคัญของโรงพยาบาลกงหรา ดังนี้ 
1) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค  

โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากร
สาธารณสุขในปี 2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต่างกันถึง 3.6 เท่า 

2) การพัฒนาด้านสุขภาพ  
โดยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เ พ่ือรองรับการเป็น

สังคมผู้สูงอายุ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มี
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ทั้งในด้าน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 
เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญ
กับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

3) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก  
โดยพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 

โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุข และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม 
 

3.1.2 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 - 2563  
จากกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย มีความจ าเป็นที่เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกงหรา

ต้องมีการผลักดันขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพ 

1) สร้างเจตจ านงทางการเมือง ให้กลไกทุกระดับต้องก าหนดนโยบายการด าเนินงาน 
2) สร้างจิตส านึก ค่านิยม อุดมการณ์ ความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
3) สร้างศักยภาพของประชาชนและชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) แสวงหาความร่วมมือและเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
5) จัดโครงสร้างองค์กร/กลไกการขับเคลื่อนในทุกระดับแบบบูรณาการ 
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6) สร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบจัดให้มีระบบบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
 

3.1.3 นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีสาระส าคัญ

ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาล และเครือข่ายบริการสุขภาพ ดังนี้ 
ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

(1) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีงาน
หรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดย
จัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืนและโรงพยาบาล ความร่วมมือของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว 

(2) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สร้างความพร้อมแก่แรงงานไทยร่วมพัฒนาระบบ  

(3) จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
(1) วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน

อย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และ
บูรณาการข้อมูลทุกระบบหลักประกันสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขต 
แทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร 

(2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคและทรัพยากรสาธารณสุข 
ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้เอกชนสามารถมีส่วนในการจ้างบุคลากร เพ่ือ
จัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐ
และเอกชน ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยการส่งเสริม
การร่วมลงทุน และการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุม  

(3) เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และ
โรคอุบัติซ้ า โดยมีเครือข่ายหน่วยงานเฝูาระวัง และหน่วยที่สามารถตัดสินใจ 
เชิงนโยบายในการสกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 

(4) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ความแออัดด้านการจราจรน าไปสู่การบาดเจ็บ 
และเสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝุายต่างๆ ในการตรวจจับเพ่ือปูองกัน การรายงาน 
และการดูแลผู้บาดเจ็บ 

(5) ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชน 
ให้มีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้ง
พัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียง
แก่ประเทศชาติ 

(6) ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพ่ือปูองกัน และแก้ปัญหา
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและปัญหาด้านการแพทย์ และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูก
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ถ่ายอวัยวะ และสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสม
กับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม 

(7) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข 
โดยจัดให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะในการปูองกัน และ
รักษาโรคที่มีความส าคัญ 

 
3.1.4 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
มีนโยบายที่เก่ียวข้องกับโรงพยาบาลกงหรา ดังนี้ 

1) ทุกภาคส่วนมีความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการเพ่ือสุขภาพของประชาชน 
2) บริหารแบบมืออาชีพ มีธรรมาภิบาล  
3) เน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา 
4) สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่อยู่ในครรภ์

จนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิต 
5) ปูองกันควบคุมการบาดเจ็บ โดยเฉพาะ Road Traffic Injury 
6) โภชนาการปลอดภัย  
7) มุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทยในการพัฒนาสุขภาพ  
8) มีบทบาทด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งในภูมิภาคและในประชาคมโลก 

3.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงสาธารณสุข 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย 4 Excellence 

Strategies ดังนี้ 
1) P&P Excellence โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย มีการปูองควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ มีความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

2) Service Excellence โดยการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ มีการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3) People Excellence โดยการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ มีการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
มีการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ และมีการพัฒนา
เครือข่ายภาคประชาชน และภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ 

4) Governance Excellence โดยสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สร้างระบบ
ประกันสุขภาพ สร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ และการคุ้มครองผู้บริโภค และ
ระบบธรรมาภิบาล 
 

3.1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2559 - 2563 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง เป็นการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สภาพปัญหา

ความต้องการหรือความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Needs) เพ่ือเป็นการก าหนดจุดยืน และทิศทาง 
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การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ และเป็นกระบวนการวางแผนการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนา
สุขภาพของคนพัทลุงสู่การปฏิบัติ และน าไปสู่การก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนา  

นั่นคือ วิสัยทัศน์ “ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี 
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน” ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  
5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) การลดปัญหาสุขภาพ และโรคส าคัญของจังหวัดแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน 
2) การสร้างระบบการจัดการสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้  
3) การพัฒนาจังหวัดสู่เมืองสุขภาวะที่เข้มแข็งระดับประเทศ    
4) การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และระบบบริการที่เป็นเลิศ     
5) การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศ 

 
ซึ่งทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เป็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุงให้บรรลุ

เปูาหมาย โดยมีเปูาประสงค์ (Goal) คือ 
1) จังหวัดพัทลุงประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาสุขภาพ และโรคส าคัญของจังหวัด 

ให้ลดน้อยลงอย่างเป็นรูปธรรม และผ่านเกณฑ์ประเทศ 
2) มีชุมชนต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ และ

ระบบการจัดการสุขภาพชุมชนที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ แพทย์แผนไทย และการจัดการโรคเรื้อรัง    

3) จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองสุขภาวะที่เข้มแข็งระดับประเทศ มีนโยบายสุขภาพในทุกมิติ
ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง สามารถน าสุขภาพร่วมสนับสนุนการพัฒนา
จังหวัดในทุกมิติ  

4) ระบบสุขภาพสามารถสร้างคุณค่าต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด สร้างงานอาชีพ 
และความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน 

5) สถานบริการสุขภาพทุกระดับของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐานที่ยั่งยืน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการแพทย์ในระดับสถานบริการมาตรฐานการสาธารณสุข เป็นสถานบริการปลอดภัย 
ที่ประชาชนเชื่อมั่น วางใจได้  

6) สถานบริการทุกแห่งผ่านเกณฑ์การบริการที่ยอดเยี่ยม และมาตรฐานการบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

7) หน่วยงานในระบบสาธารณสุขเป็นองค์กรสมรรถนะสูง พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล 
ระบบงานมีความพร้อมสู่สากลเปิดสู่อาเซียน 

8) มีผลงานการวิจัย สร้างองค์ความรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
สุขภาพของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง  

9) บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรการสาธารณสุขในทุกระดับมีสมรรถนะ มีทักษะสากล 
มีความสุขในการปฏิบัติราชการ เป็นต้นแบบของคนสุขภาพดี 
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และมีกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
(1) สร้างจัดการปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่ที่ส าคัญให้ลดลง ด้วยมาตรการส่งเสริมสุขภาพ

การปูองกันและการควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างเข้มข้น 
ในระดับหมู่บ้าน และการรักษาและฟ้ืนฟูด้วยคุณภาพทางการแพทย์ในทุกระดับ 
แบบปฏิบัติการเชิงรุกด้วยภารกิจร่วม หมู่บ้านเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

(2) สร้าง และพัฒนาบริการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยบริการ
แบบครบวงจรเป็นองค์รวม และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ทั้งในมิติครอบครัว ชุมชน   

(3) บูรณาชุมชน ครอบครัว และภาคีทุกภาคส่วน ร่วมจัดระเบียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ให้เกิดค่านิยมทางสุขภาพใหม่ที่สามารถพ่ึงพาตนเองทางสุขภาพได้ 
จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

(4) สร้างระบบการจัดการสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นเน้นการน ากีฬามาใช้ในการสร้างสุขภาพ 
ขจัดปัจจัยเสี่ยงแก่เด็ก เยาวชน ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาพ 

(5) ส่งเสริมให้ชุมชนสร้างระบบการจัดการสุขภาพ และวัฒนธรรมทางสุขภาพที่เข้มแข็ง 
เป็นหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทย ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลไก
สมัชชาสุขภาพชุมชน  

(6) ส่งเสริมให้ภาคีทุกภาคส่วนร่วมสร้างนโยบายสุขภาพ และผลักดันมาตรการด้านสุขภาพ
ให้ได้การบรรจุในแผนพัฒนาของจังหวัด ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และท้องถิ่น   

(7) เพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขของประเทศ กระทรวง เขต 
ด้วยระบบการท างานเชิงบูรณาการร่วม และการควบคุมก ากับติดตาม ประเมินผล
ที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 

(8) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนทั้งในระบบสาธารณสุขนอกระบบสาธารณสุข 
ท้องถิ่น ชุมชน ประชาชนร่วมพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองแห่งสุขภาวะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
และพัฒนาสังคม ด้วยระบบสุขภาพ  

(9) ยกระดับคุณภาพการบริการ หน่วยบริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ยั่งยืน เป็นวัฒนธรรมคุณภาพท่ีเข้มแข็ง 

(10) ยกระดับการบริการสุขภาพให้มีความยอดเยี่ยม เน้นประชาชนมีความสุขระหว่าง
รอรับบริการ มีอัตลักษณ์ของการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่โดดเด่นใน
ระดับประเทศ บริการที่ปลอดภัย ไร้รอยต่อ ไม่รอนาน 

(11) เสริมสร้างประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค การรักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพในโรคที่เป็นปัญหา
ของจังหวัด ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์และทีมสหวิชาชีพเฉพาะทาง 
และวิทยาการทางการแพทย์ที่เหมาะสมตามท่ีเหมาะสม 

(12) พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดบริการทางการแพทย์ของสถานบริการทั้งในระดับปฐมภูมิ 
ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น และศรัทธาในการใช้บริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจอย่างแท้จริง 

(13) การสร้างเครือข่ายการเฝูาระวังปัญหาสุขภาพในระดับชุมชน การดูแล คุ้มครองสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน  

(14) สร้างความเข้มแข็งในระบบการสอบสวน ควบคุมโรคที่คลอบคลุมในระดับต าบล 
และสามารถตอบสนองต่อการควบคุมโรคทันเวลา มีมาตรฐานระดับดีมากในทุกแห่ง  
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(15) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด การจัดการปัญหาสุขภาพ 
ทั้งในในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน ให้มีความพร้อมระดับมาตรฐานประเทศ
รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

(16) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์วิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม รองรับความจ าเป็น
ทางสุขภาพของพ้ืนที่ การบริการแก่ประชาชน และแนวโน้มการพัฒนาระบบสุขภาพ
ของจังหวัด   

(17) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพให้มีคุณภาพ ทันสมัยเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริการ การสื่อสารสุขภาพแก่ประชาชน การบริหาร 
และการตัดสินใจเชิงนโยบาย    

(18) เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สมบูรณ์ในทักษะสากล 
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการ เป็นต้นแบบคนสุขภาพดี 
มีความสุข  

(19) พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพทุกแห่ง 
ให้มีสมรรถนะสูง บริหารจัดการภายในที่มีความคล่องตัว เด่นด้านแบบธรรมาภิบาล 
เข้มแข็งทางการเงินการคลัง  

(20) จัดระเบียบสภาพแวดล้อมองค์กรเป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สถานที่ท างาน
น่าอยู่ น่าท างาน และยั่งยืน เอ้ือต่อการบริการสุขภาพที่ดี 

 
3.1.7 ยุทศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง  

จากการพัฒนาที่ต่อเนื่องของจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนา ให้บรรลุเปูาหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ซึ่งทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เป็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเปูาหมายจาก  
5 ยุทธศาสตร์ จังหวัดได้มอบหมายให้สาธารณสุขจังหวัดด าเนินการ 1 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ มีเปูาประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 1 ข้อ 
กล่าวคือ ประชาชนมีคุณภาพ เรียนรู้ตลอดชีวิต สังคมน่าอยู่ และมีความสงบด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานในการจัดการระบบสุขภาพแก่สถานบริการสุขภาพ 
รองรับปัญหาการเจ็บปุวยและปุวยตายของประชาชน และสร้างภูมิคุ้มกันสังคม โดยการใช้หลักการพัฒนา
แบบเข้าถึง เน้นการบูรณาการร่วมที่สามารถดูแลได้จนถึงระดับบุคคลในกลุ่มเสี่ยงด้วยกลไกชุมชน 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณา พบว่า การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแผนจังหวัดคือการเชื่อมโยงระบบ
สาธารณสุขด้วยกลไกชุมชน โดยการใช้หลักการพัฒนาแบบเข้าถึง เน้นการบูรณาการร่วมที่สามารถดูแลได้
จนถึงระดับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง 
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3.2 จุดยืนของแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอ าเภอกงหรา พ.ศ. 256๕ – 256๙ 
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพอ าเภอกงหรา มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน สร้างนิเวศสุขภาพ

เพ่ือประชาชนสุขภาพดี การยกระดับระบบบริการสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ (คปสอ.) กงหรา 
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รองรับความเปลี่ยนแปลง และความจ าเป็นในอนาคตของพ้ืนที่ที่เป็นเลิศ เพ่ือให้ปัญหา
การเจ็บปุวยในโรคที่ส าคัญที่เป็นปัญหาของอ าเภอให้ลดลงอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ 
โดยการสร้างสรรค์รูปแบบเพ่ือการจัดระบบในการดูแลประชาชนกลุ่มสูงอายุ  โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
ให้อ าเภอกงหราเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นศูนย์ในการอภิบาลผู้สูงอายุแบบองค์ความ และบูรณาการ
จากองค์กรภายในชุมชน   

ส่วนในด้านการบริการสุขภาพจะเน้นการพัฒนาที่เป็นเลิศ และมีมาตรฐาน AHA รพสต. ผ่านเกณฑ ์
รพ.สต.ติดดาว มีนวัตกรรมการพัฒนาการบริหาร และระบบคุณภาพในระดับประเทศ และพัฒนาระบบบริการ
ในโรงพยาบาลให้มีความปลอดภัย ไร้รอยต่อ ส่งต่อรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ประชาชนปลอดภัย  

และยังเน้นการพัฒนาโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลดิจิทัล มีความเป็นเลิศของบุคลากรเน้นการพัฒนา
ให้มีความโดดเด่นรองรับภารกิจ และยุทธศาสตร์อย่างสมดุล ดังนี้ 

ในด้านการท างานเชิงพ้ืนที่เน้นการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพภาคประชาชนท้องถิ่น 
และประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ “เราท าดีด้วยหัวใจ” พัฒนากงหราให้เป็น
อ าเภอแห่งจิตอาสาทางสุขภาพ และแผนยุทธศาสตร์ยังได้ให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์การบริการสุขภาพ 
เพ่ือการหนุนเสริมเศรษฐกิจ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พัฒนากงหราให้เป็นเมืองสมุนไพรแบบครบวงจร 
เมืองอาหารเป็นยา และมีมาตรฐานระดับประเทศ พัฒนาโรงพยาบาลให้มีการบริการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือกที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้สามารถแจกแจงรายละเอียดในแต่ละจุดยืน และแนวทางการขับเคลื่อน 
ดังต่อไปนี้ 

SP๑ การส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน คุ้มครองผู้บริโภค สร้างนิเวศสุขภาพเพ่ือประชาชน
สุขภาพดี เน้น 
- การพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ จัดระเบียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือน 

ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละกลุ่มวัยในอ าเภอกงหรา ทั้งแม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น 
วัยท างาน และวัยสูงอายุ เพ่ือให้ทุกกลุ่มวัยในอ าเภอกงหรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
มีความฉลาดรู้ทางสุขภาพ เห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง คนในครอบครัว 
และชุมชน เป็นองค์รวมทั้งกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณได้อย่างยั่งยืน 

- ยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้อ าเภอกงหราเป็นเมืองนิเวศสุขภาพดี 
ระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมสร้างอ าเภอให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
จัดระบบสิ่งแวดล้อมสุขภาพในครัวเรือน ชุมชนให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ ลดภัยคุกคาม
ทางสุขภาพในทุกหมู่บ้านให้ลดลง  

- พัฒนาสภาพแวดล้อมสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพทางด้านอาคารสถานที่การจัดการ
ทั้งการปูองกัน และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค และพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
พ้ืนที่บริการของหน่วยบริการเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม    

- ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคการพัฒนาให้อ าเภอกงหราเป็นเมืองคุ้มครองผู้บริโภค 
ในระดับชั้นน าของประเทศ โดยเน้นการสร้างเครื่องมือ และนวัตกรรมที่ใช้ในการท างาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม ทันเหตุการณ์ 
สร้างความฉลาดรู้ (Health literacy) เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ให้ถูกต้องตามหลัก



   

                  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  พ.ศ. 2565 – 2569 
 

 

 

23 

โภชนาการ ส่งเสริมการออกก าลังกาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกคน ท้องถิ่นให้กงหรา
เป็นเมืองอาหารปลอดภัย และเมืองออกก าลังกาย 

SP๒ การแก้ปัญหาการเจ็บปุวยในโรคที่ส าคัญท่ีเป็นปัญหาของอ าเภอให้ลดลงอย่างยั่งยืน โดย 
- พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมการจัดการปัญหาไข้เลือดออกระดับประเทศ โดย

การมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน และประชาชนระดับครัวเรือน บุคคลในทุกครัวเรือน
อย่างเข้มข้น เน้นการจัดการตนเองเชิงปูองกันของชุมชน ครอบครัว และการสร้างวิถีชีวิตใหม่
แก่ประชาชน 

- การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และดูแลกลุ่มปุวยรายบุคคล เน้นการสร้างความฉลาดรู้  เพ่ือ 
การจัดการตนเอง ครอบครัว พร้อมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการโรคเรื้อรังแบบครบวงจร 
สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์แก่ชุมชน ครอบครัว และการสร้างความรู้ที่ถูกต้อง 
และการสร้างนวัตกรรมการบริโภค และการดูแลตนเองในชีวิตประจ าวันโดยใช้ต้นทุน
จากชุมชนเป็นทางออกในการแก้ปัญหาโรคเรื้อรัง มุ่งยกระดับโรงพยาบาลกงหรา และ
เครือข่ายบริการสุขภาพให้เป็นสถานบริการที่เป็นเลิศระดับประเทศในการดูแล ฟ้ืนฟูสุขภาพ
ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ด้วยนวัตกรรมธรรมชาติ และการดูแลแบบองค์รวม 

- การแก้ปัญหาทันตกรรมของอ าเภอกงหรา โดยเน้นการดูแลเชิงปูองกันในกลุ่มเด็กเล็ก 
และนักเรียนที่เข้าถึงในระดับบุคคล ผ่านความร่วมมือกับโรงเรียน ครอบครัว และ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย์ รองรับความต้องการของประชาชน 
จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 

- การเจ็บปุวยจากการท างาน สร้างสรรค์การจัดการสุขภาพตนเองของวัยท างาน สร้างความ
ฉลาดทางด้านบริโภคในครัวเรือนของชาวสวนยาง ชาวสวนผลไม้ให้เหมาะสมกับสุข
ภาวะของบุคคลเพ่ือให้ครัวเรือนเกษตรกรในอ าเภอกงหรา ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
จากการท างาน เช่น โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นต้น โดยการสร้าง
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยท างาน ที่เน้นการเข้าถึงได้ในระดับรายบุคคลในสห
วิชาชีพ และบูรณาการจัดการสุขภาพพร้อมกับการจัดการดูแลตนเองที่สอดคล้องกับ
การท างาน การเสริมสร้างทักษะในการจัดการตนเองให้มีสุขภาพดีในการท างาน การ
เคลื่อนไหวร่างกาย การยืดเหยียด การดูแลตนเองที่บ้าน การใช้สื่อทันสมัยที่เข้าถึง
ประชาชน และการพัฒนาบริการในโรงพยาบาลเพ่ือรองรับกลุ่มวัยทางานโดยการ
พัฒนาแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ทั้งการบริการโรงพยาบาล และบริการถึง
ครัวเรือนพร้อมทั้งการร่วมมือกับท้องถิ่นในการดูแลวัยแรงงานเชิงรุกถึงชุมชน 

SP๓ เตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ โดยการสร้างสรรค์รูปแบบเพ่ือการจัดระบบในการ
ดูแลประชาชนกลุ่มสูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม ให้อ าเภอกงหราเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่
เป็นศูนย์ในการอภิบาลผู้สูงอายุแบบองค์ความ และบูรณาการจากองค์กรภายในชุมชน 
โดย 
- ผู้สูงอายุกลุ่มปกติ ให้การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ/การปูองกันโรค เพ่ือให้คงความมี

สุขภาพดี โดยใช้หลัก 3อ 2ส 1น มีชมรมผู้สู งอายุที่มีการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ดูแลได้ในรายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพและจิตอาสา 
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- ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง เน้นการให้ความรู้และรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พร้อม
สร้างพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวและวิถี ค่านิยมสุขภาพของครอบครัว ที่ เอ้ือต่อ
การมีสุขภาพดีแก่ผู้สูงอายุทุกคนในชุมชน   

- ผู้สูงอายุกลุ่มปุวย เน้นการรักษาอย่างต่อเนื่อง ปูองกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน มีจิตอาสา
ดูแลผู้ปุวยในชุมชน มี care giver และมีข้อมูลด้านสุขภาพเพ่ือวิเคราะห์/ดูแนวโน้มของ
ผู้สูงอายุทุกปี ประกอบการวางแผนจัดการดูแลในรายบุคคลผ่านระบบ digital home 
ward ที่ทันสมัย มีศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุในชุมชนที่บริหารอย่างมีประสิทธิภาพสูง 

SP๔ ด้านการบริการสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศ เน้นการ
พัฒนา 

- เสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ธรร
มาภิบาล น าองค์กรด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน AHA 
รพสต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว มีนวัตกรรมการพัฒนาการบริหาร และระบบคุณภาพ
ในระดับประเทศ 

- พัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาล และการเชื่อมโยงกับเครือข่ายสถานบริการให้มี
ความปลอดภัย ไร้รอยต่อ ส่งต่อรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ประชาชนปลอดภัยเน้นสร้าง
ระบบการจัดการให้โรงพยาบาลลดความเสี่ยงทางคลินิกทุกประเภท 

- พัฒนาระบบการบริการที่ทันสมัย เน้นการจัดระบบบริการผู้ปุวยนอกในโรงพยาบาล 
โดยการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาสนับสนุนการให้บริการในกลุ่มผู้ปุวยที่นัดติดตาม
อาการ โดยการส่งต่อข้อมูลและประสานการติดตามโดยทีมแพทย์ครอบครัว และมีการ
ปรึกษา Case ที่มารับบริการที่ รพ.สต.เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถรับบริการได้ที่ รพ.
สต. ลดระยะเวลาและความแออัดที่โรงพยาบาล รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ 
และมีการปรับทัศนคติบุคลากรต่อการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

- จัดระบบการรับผู้ปุวยกลับเพ่ือดูแลต่อ เพ่ือลดระยะเวลาวันนอนที่ รพท./รพศ. เพ่ือลดใช้
จ่ายในครอบครัว และพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ปุวยที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงมี
การจัดตั้งหน่วยช่วยเหลือผู้ปุวยที่ส่งต่อและมีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย โดยมีการบูรณาการ
ร่วมกับภาคประชาชนและกลุ่มจิตอาสา 

- การพัฒนารูปแบบธนาคารกายอุปกรณ์ เพ่ือการดูแลผู้ปุวยที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟู ผู้ปุวยติด
บ้านติดเตียง และคนพิการทั้งนี้ให้ความส าคัญกับการประยุกต์และการพัฒนากายอุปกรณ์
ภายในชุมชน ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน การสร้างรูปแบบการฟ้ืนฟูสุขภาพเชิงรุกให้ชุมชน 
ครอบครัว มีส่วนร่วม เพ่ือยกระดับการฟ้ืนฟูสุขภาพที่ประชาชนเป็นเจ้าของโดยยึดหลักการ
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

- พัฒนาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย รวดเร็ว ท้องถิ่นร่วม
บริการอย่างมืออาชีพ ให้มีการจัดท าระบบแผนที่ชุมชน น าระบบ GPS มาใช้ในการ
ค้นหาบ้านผู้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีการสนับสนุนให้เกิดพลังประชาชนผลักดันให้
เกิดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทุกต าบลที่มีมาตรฐาน 

SP๕ พัฒนาโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสู่โรงพยาบาลดิจิทัล เน้นการพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านบริการโดยการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ พร้อมการ
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ยกระดับโรงพยาบาลให้มีความทันสมัย เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่สมาร์ท digital hospital in 
the valley พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือให้เข้าถึงทุกกลุ่มวัย สร้างสรรค์กิจกรรมสุขภาพดิจิทัล และเสริมสร้างขีด
ความสามารถของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารสุขภาพ และการจัดการสุขภาพตนเองผ่านสื่อ
สังคม และการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลเพ่ืออ านวยความสะดวกทางการแพทย์   เพ่ือใช้
ในการบริการสุขภาพแก่ผู้ปุวย พร้อมทั้งน าระบบดิจิทัลมาใช้ในโรงพยาบาล ทั้งการสื่อสารใน
โรงพยาบาล และการน าส่งข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน พัฒนาบุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศกลางด้านสุขภาพของอ าเภอที่มีความ
ทันสมัย เชื่อมโยงข้อมูลการใช้ร่วมกันของระบบสุขภาพกับหน่วยบริการ ท้องถิ่น และภาคีทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

SP๖ เสริมสร้างความเป็นเลิศของบุคลากรเน้นการพัฒนาให้มีความโดดเด่นรองรับภารกิจ และ
ยุทธศาสตร์อย่างสมดุล ดังนี้ 

- พัฒนาระบบการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยนวัตกรรมการจัดการ
ระดับแนวปฏิบัติที่ดี มีการวางแผนทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาขีดความสามารถ
ของเครือข่ายสาธารณสุขภาคประชาชนให้มีความพร้อมในทักษะทางสุขภาพ และเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพระดับมืออาชีพ 

- เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรรองรับความเชี่ยวชาญของบุคลากรทาง
การแพทย์ในการจัดบริการทางด้านโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ และทันตก
รรม และพัฒนาความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ 

- สร้างและพัฒนาบุคลากรของเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีความสามารถทางบริการ
สุขภาพ พัฒนาศักยภาพด้านทักษะที่จ าเป็นในการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับ
การบริการที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มวัย และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการจัดการผู้ปุวยโรคเรื้อรัง และการรักษาดูแลผู้สูงอายุแบบ
องค์รวม 

- การสร้างความสุขในองค์กร ความภาคภูมิในการเป็นบุคลากรของเครือข่ายบริการสุขภาพ  
การพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีสุขภาพดี เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ เชื่อมโยง 
การมีสุขภาพดีกับประโยชน์เกื้อกูล สวัสดิการ สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมร่วมของ
เครือข่าย MOPH ให้เข้มแข็ง และการมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

SP๗ การพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายบริการสุขภาพภาคประชาชน ท้องถิ่น และ
ประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ “เราท าดีด้วยหัวใจ” พัฒนากงหรา
ให้เป็นอ าเภอแห่งจิตอาสาทางสุขภาพ ประชาชนตื่นตัว ร่วมดูแล และเกื้อกูลทางสุขภาพแก่
ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และการมีจิตอาสาในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้านให้เป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะด้านการจัดการโรคเรื้อรัง การส่งเสริมสุขภาพ 
และแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายก าลังคนภาคประชา
สังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีขีดความสามารถในการร่วมปฏิบัติการทางสุขภาพ
เชิงพ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง มีทักษะการจัดการสุขภาพแบบองค์รวมที่ประชาชน ชุมชน เชื่อมั่น และ
เป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในการร่วมในภารกิจสุขภาพเพ่ือประชาชน (Strong Alliance) 
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SP๘ การสร้างสรรค์การบริการสุขภาพเพ่ือการหนุนเสริมเศรษฐกิจ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ สร้างโอกาสทางรายได้จากการพัฒนาบริการสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพ และ
สร้างงาน อาชีพ รายได้แก่ชุมชน ประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนากงหราให้เป็นเมืองสมุนไพรแบบ
ครบวงจร เมืองอาหารเป็นยา และมีมาตรฐานระดับประเทศ พัฒนาโรงพยาบาลให้มีการ
บริการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกท่ีมีมาตรฐาน 

SP๙ การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการ การสร้างความคล่องตัวทางการ
บริหาร เช่นการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาล การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ เป็นต้นสร้างโอกาสทาง
รายได้เพ่ือความมั่นคงทางการเงิน การคลังของสถานบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กรเชิงรุก เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพรองรับคนที่
มีก าลังซื้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นแบรนด์ทางสุขภาพที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะจากด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาสมุนไพร และการแพทย์แผนไทย 

 
3.3  การประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมขององค์กรต่อการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกงหรา ได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบัน
ขององค์กร โดยน าเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้เพ่ือค้นหาศักยภาพในการบริหาร
จัดการด้านการด าเนินงานด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา โดยมอง
ว่าการวิเคราะห์หาจุดแข็ง หรือจุดเด่นภายในองค์กร (Strength) จะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
และพยายามควบคุมจุดอ่อน หรือข้อด้อย (Weakness) ภายในองค์กรที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผล
สัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาส หรือปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก (Opportunity) ที่ท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเฝูาระวังอุปสรรค หรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ผล ท าให้ได้ผลการวิเคราะห์องค์กรมีดังนี้ 
 
จุดแข็งภายในองค์กร (Strength : S) 

S๑ ระบบการบริการสุขภาพของโรงพยาบาลมีมาตรฐาน โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐาน  
HA และมีความเป็นเลิศในการส่งเสริมสุขภาพ การดูแล และฟ้ืนฟูผู้ปุวยโรคเรื้อรัง มีผลงาน
การจัดบริการสุขภาพระดับประเทศด้านการสร้างนวัตกรรมสุขภาพกลุ่มวัยท างาน ที่เน้นการ
เข้าถึงได้ในระดบัรายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ 

S๒ มีทีมสหวิชาชีพและทีมควบคุมโรคที่เข้มแข็ง สามารถจัดการปัญหาสาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

S๓ ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเข้มแข็ง มีมาตรฐานที่ดี  มี long term care (LTC) โดยการมี
ส่วนร่วมของ อปท. และชุมชน มี care manager และ care giver และมีกองทุน LTC มีศูนย์
ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ 

S๔ โรงพยาบาล/เครือข่ายขนาดเล็ก สะดวกในการบริหารจัดการ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบครบ  
ทุกหน่วยงานและให้ความร่วมมือดี เข้าถึงแหล่งข้อมูล สื่อ เทคโนโลยีง่าย สะดวก รวดเร็วขึ้น 
และระบบฐานข้อมูลสุขภาพมีคุณภาพ ข้อมูล 43 แฟูมใน HDC ที่ 99.97 

S๕ มีทีมงานจ านวนเพียงพอพร้อมให้บริการในการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลผู้ปุวยเรื้อรัง และ
ผู้สูงอายุ มีการสนับสนุนให้ทีมงานได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้ งด้านความรู้ ทักษะ อย่าง
ต่อเนื่อง และองค์กรให้ความส าคัญกับการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ 
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S๖ โรงพยาบาลกงหรามีระบบการบริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับหน่วยงานและทีมคร่อม มีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความเสี่ยงทางคลินิก มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ให้บริการ
เชื่อมโยงระหว่างแผนกและหน่วยบริการรับ-ส่งต่อ 

S๗ การฟ้ืนฟูสุขภาพเชิงรุกในชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลได้ในระดับครัวเรือน และบุคคล 
S๘ เครือข่ายบริการสุขภาพมีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร มีการบริการแพทย์แผนไทย แพทย์

ทางเลือก   
 
จุดอ่อนภายในองค์กร (Weakness : W) 

W๑ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกงหรา ยังขาดระบบการบริการอาชีวอนามัย เพ่ือการจัดการปัญหา
โรคจากการประกอบอาชีพ ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะและขาดฐานข้อมูลความเสี่ยง
ด้านอาชีวอนามัย เป็นปัญหาส าคัญจากแรงงานต่างด้าว 

W๒ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในพ้ืนที่ยังไม่ต่อเนื่อง สถานที่ในการจัดบริการยังไม่เหมาะสม ความไม่
เพียงพอของบุคลากร เด็กที่มีพัฒนาการไม่ได้ตามเกณฑ์/กลุ่มเสี่ยง ซึ่งกระทบต่อการอภิบาลสุขภาพ
เด็ก 

W๓ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอขาดการวางระบบที่ชัดเจน ท าให้ประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล
ระบบบริการผู้ปุวยที่ต้องดูแลต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย ไม่สมบูรณ์ ส่งผลเสียต่อการยกระดับบริการ
ของเครือข่าย  

W๔ การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการพ่ึงตนเองทางสุขภาพยังขาดความชัดเจนของนโยบาย แนว
ทางการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการความรู้ในองค์กร เจ้าหน้าที่ขาดความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่สอดคล้องกับภาวะความเปลี่ยนแปลงและความ
เพ่ิมขึ้นของภาระงานที่ไม่ได้อยู่ในแผนส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข บุคลากร
เครือข่ายบริการสุขภาพยังมีพฤติกรรมบริการที่ไม่เป็นมืออาชีพ เนื่องจากยังไม่ได้ขับเคลื่อน Core 
Value ให้เป็นรูปธรรมและจริงจัง และยังมีข้อร้องเรียน ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 

W๕ ความไม่พอเพียงขององค์ความรู้ต่อการสร้างสรรค์คุณค่าเพ่ิมจากการผ่านคุณภาพมาตรฐานท า
ให้ระบบงานภายในองค์กรขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา (CQI) ที่สามารถพัฒนาเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงและขาดนวัตกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการสุขภาพที่เกิดแก่ประชาชนและ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคส าคัญในการต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ AHA   

W๖ ประสิทธิภาพในการรายงานยังมีข้อผิดพลาด ไม่ถูกต้อง เพ่ือให้ได้รับการจัดสรรที่เหมาะสม
สูงสุดเต็มที่ น าไปสู่การได้รับการจัดสรรค่าตอบแทนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ท าให้เกิดปัญหาต่อ
การวางแผนสถานการณ์การเงินการคลังของ คปสอ.  

W๗ การจัดการสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลยังไม่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพดีขาดอาคาร
สถานที่ สื่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมทางจิตวิญญาณ ศูนย์การเรียนรู้ในโรงพยาบาล อาคารสถานที่
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน ไม่มีระบบบริการที่เป็นรูปแบบมาตรฐาน 

W๘ เครือข่ายบริการสุขภาพของอ าเภอยังมีปัญหาด้านการบริหารบุคลากร เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ 
ความเข้าใจทักษะด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ก าลังคน (เจ้าหน้าที่ท างานหลายภารกิจ) และ
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการเชิงรุกให้ครอบคลุม ทันเหตุการณ์ บุคลากรมีการย้ายไป
บรรจุใหม่ทุกปี มีการหมุนเวียนบ่อย เช่น ลาออก ท าให้เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ ท าให้งานไม่
ต่อเนื่อง บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
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สารสนเทศ และการท างานมีความจ าเพาะในทักษะ ต้องใช้ปะสบการณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ขาด
ทักษะและขาดผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงาน และเครือข่าย และ รพสต. ไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน 

W๙ ระบบการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางด้านสุขภาพยังมีข้อจ ากัด ขาดนักวิจัย 
ระบบการสร้างองค์ความรู้ขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ ไม่ให้แรงจูงใจแก่บุคลากรใน
การท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาต่อยอดใช้กับงานประจ า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
เสนอหรือแสดงความคิดเห็น มีโอกาสน้อยที่จะแสดงความคิดเห็น ขาดการมีปฏิสัมพันธ์และ
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและประชาชน 

W๑๐ รูปแบบของการบริการยังไม่ได้รับการพัฒนาที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมดิจิทัล 
โรงพยาบาลให้บริการในกลุ่มผู้ปุวยที่นัดติดตามอาการผ่านระบบโทรศัพท์ ไม่ได้น าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญและความทันสมัย 

W๑๑ ไม่มีระบบบริการสนับสนุน รถ EMS เครื่องมือ อุปกรณ์ในการรับผู้ปุวยกลับมารับการรักษา
ต่อทีโ่รงพยาบาล พยาบาลขาดสมรรถนะในการดูแลผู้ปุวยฉุกเฉิน 

 
โอกาสจากภายนอก (Opportunity : O) 

O๑ เป็นเมืองนิเวศสุขภาพ และมีสมุนไพรครบวงจร มีธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มี
หมอพ้ืนบ้าน มีสมุนไพรธรรมชาติ สามารถน าสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการดูแลสุขภาพ
เชิงท่องเที่ยว และเชิงอนุรักษ์ และการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวสุขภาพและอนุรักษ์ โดยใช้
แพทย์ทางเลือก Wellness Cluster 

O๒ ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เครือข่าย อสม. อปท. จัดสรรงบประมาณ, อสม. 
เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการจัดการ 

O๓ ระบบข้อมูลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงครอบคลุมทั้งอ าเภอ มี care plane ในการดูแลรายบุคคล
โดย Care manager และ care giver จากภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นโอกาสในการ
ขยายการดูแลที่เข้าถึงระดับบุคคล 

O๔ กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญในการให้อัตราก าลังคน และกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญ
ในการสร้างสุข นโยบายสาธารณสุขเอ้ือต่อการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มวัย และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการจัดการผู้ปุวยโรคเรื้อรัง และการรักษาดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม 
และกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการท าวิจัยและนวัตกรรม 

O๕ นโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญในการสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมร่วมของ
เครือข่าย MOPH ให้เข้มแข็ง และการมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

O๖ นโยบายรัฐสนับสนุนและ อปท. ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายบริการ
สุขภาพในชุมชน มีนโยบายของรัฐที่ก าหนดให้ อปท. จัดตั้ง long term care ทุกต าบล 

O๗ อ าเภอกงหรามีเขตรับผิดชอบทั้งหมด 5 ต าบล มีการด าเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับ
ต าบลแล้ว 3 ต าบล ซึ่งจะเป็นรูปแบบการด าเนินงานให้ต าบลอ่ืนที่ยังไม่ด าเนินการได้ศึกษา
รูปแบบการด าเนินการได ้

O๘ วิถีชีวิตของประชาชนมีความเรียบง่าย พ้ืนที่อ าเภอกงหรามีความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ ทรัพยากรทั้ง ปุา ภูเขา   แหล่งท่องเที่ยว แหล่งออกก าลังกาย ซึ่งเป็นโอกาสใน



   

                  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  พ.ศ. 2565 – 2569 
 

 

 

29 

การน ามาใช้ประโยชน์และการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ผสมผสานกับธรรมชาติให้เกิดใน
โรงพยาบาลและเครือข่าย 

O๙ ความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
จัดบริการผ่านระบบออนไลน์ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ และการเชื่อมโยงบูรณาการในการจัดบริการร่วมกับเครือข่าย 

O๑๐ ความร่วมมือกับสถานบันอุดมศึกษา มีสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณในพ้ืนที่ และ
ความหลากหลายขององค์ความรู้ในการจัดบริการทางการแพทย์ การส่งเสริมบริการสุขภาพ 
จากแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถเรียนรู้ และน ามาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานของสถานบริการ
สุขภาพของอ าเภอ 

O๑๑ การพัฒนาการบริการในระบบเขตบริการสุขภาพที่สามารถบูรณาการความร่วมมือในการ
พัฒนาขีดความสามารถทางการแพทย์ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ
การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันของเขตสุขภาพ 

 
อุปสรรคคุกคามจากภายนอก (Threat : T) 

T๑ ไม่สามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ขาดระบบการจัดการสมุนไพร
ธรรมชาติในท้องถิ่นแบบครบวงจร 

T๒ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความเครียดของประชาชน และท าให้ผู้ดูแลหลักใน
ครอบครัวไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

T๓ มีการหลั่งไหลของข้อมูลมาก แต่ประชาชนขาดทักษะในการประเมินความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ /โฆษณาต่างๆ ด้านสุขภาพไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม ทัศนคติ
ด้านพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนยังไม่ถูกต้อง 

T๔ ข้อจ ากัดความก้าวหน้าของโครงสร้างแต่ละวิชาชีพ เนื่องจากข้อจ ากัดของนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขท าให้บุคคลากรไม่มีขวัญก าลังใจ ขาดความก้าวหน้า 

T๕ ระบบเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ 3G ยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งเครือข่าย ท าให้การสื่อสาร  
การจัดบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่รวดเร็ว 

T๖ ปัญหาด้านขยะ และการจัดการขยะในชุมชนของอ าเภอ ยังขาดระบบการบริหารจัดการที่ดีใน
ด้านการก าหนดกติกาชุมชน การสร้างความรู้ ความตระหนักให้ประชาชนมีพฤติกรรมการ
ก าจัดขยะท่ีถูกต้อง รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะซึ่งเป็นปัญหาในการพัฒนา
เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green city) 

T๗ การเกษตรกรรมของอ าเภอยังมีการใช้สารเคมี เกษตรกรขาดองค์ความรู้และความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบที่ต่อตนเองและการท างาน การให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพอาชีวอนามัยใน
การท างานไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดโรคจากการท างานโดยเฉพาะในกลุ่มกล้ามเนื้อที่เพ่ิมสูงขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาส าคัญต่อการพัฒนาสุขภาวะ  

T๘ พ้ืนที่กงหรามีความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร ประชากรชื่นชอบอาหารหวาน มัน เค็ม ขาดการ
ออกก าลังกาย เป็นอุปสรรคต่อการปูองกันและรักษาโรคเรื้อรัง ส่งผลให้มีอัตราการเจ็บปุวย
ด้วยโรคเรื้อรัง มีผู้ปุวยที่มีภาวะพ่ึงพึง ติดบ้านติดเตียงมากขึ้น 

T๙ การบริหารจัดการงบประมาณของ อบต./อปท. มีข้อจ ากัดในมาตรฐานการด าเนินงาน ท าให้
ไม่สามารถด าเนินงานจัดบริการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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T๑๐ ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกท าให้เกิดภัยคุกคามต่อสุขภาพประชาชนทั้งการท า
การเกษตรที่ใช้สารเคมี ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกท าให้เกิดปัญหาด้าน
สาธารณสุข เกิดโรคระบาด โรคจากแมลง การปูองกันควบคุมโรคของอ าเภอกงหรา ยังพบโรค
อุบัติซ้ าที่เกิดการเคลื่อนย้ายประชากร ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ   
 

3.4  การก าหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ (TOWS Matrix) 
ทิศทางเชิงรุก (SO) 
๑) เสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายบริการสุขภาพเชิงพ้ืนที่ ให้เป็นมืออาชีพในการจัดการ

สุขภาพชุมชน และผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ 
๒) สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพชุมชน ที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นของการดูแล

สุขภาพด้วยโมเดลกงหราเมืองนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
๓) พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย ไร้รอยต่อ และทันสมัย ที่ประชาชนในพ้ืนที่ 

ผู้ใช้บริการจากอาเซียน และนักท่องเที่ยว เชื่อมั่นและวางใจ 
๔) พัฒนาระบบคุณภาพการจัดบริการที่มีมาตรฐานสากล ยกระดับการบริการสู่ความเป็นเลิศ

ระดับประเทศ 
๕) พัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพ่ือการดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับปฐม

ภูมทิี่สามารถสร้างมูลค่าให้กับสถานบริการ 
๖) พัฒนาระบบสุขภาพเชื่อมโยงการท่องเที่ยว หนุนเสริมเศรษฐกิจเพ่ิมมูลค่า 
๗) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และภูมิทัศน์สู่การเป็นโรงพยาบาลในสวนที่มีความโดดเด่นด้านการ

จัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ 
๘) สร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพ่ือหนุนเสริมการพัฒนาระบบสุขภาพ และการเติบโตใน

อนาคตขององค์กร เชื่อมโยงประเทศและนานาชาติ 
ทิศทางเชิงป้องกัน (ST) 

๑) พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ียอดเยี่ยม ยึดผู้ปุวย และผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง บริการด้วย
หัวใจ ความเป็นมนุษย์ ที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ 

 
ทิศทางแก้ไข (WO) 

๑) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีทุกภาคส่วนร่วมสร้างกงหราเมืองแห่งสุข
ภาวะ เมืองแห่งการออกก าลังกายระดับประเทศที่เข้มแข็ง 

๒) สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดีเพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง พลังครอบครัว และชุมชน 

๓) พัฒนาระบบการจัดการสุขภาพ ชุมชนเข้มแข็ง และมีระบบสวัสดิการสุขภาพชุมชนที่
เข้มแข็งเกิดขึ้นในทุกต าบลภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างมีพันธะสัญญา 

๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมและปูองกันโรคในพ้ืนที่อ าเภอ และในชุมชน เพ่ือให้หมู่บ้าน
และครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดโรค ด้วยการมีส่วนร่วม และสมรรถนะทีมเคลื่อนที่เร็ว 

๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีวอนามัย และสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อม หนุนเสริมการมี
สุขภาพดีแก่ประชาชน 
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๖) เสริมสร้างความเป็นเลิศการดูแลต่อเนื่องถึงครอบครัว และพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของ
ชุมชนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ า เติมบริการที่ต่อเนื่องแบบมีส่วนร่วม 

๗) ปรับระบบการบริหาร และการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับให้
มีสมรรถนะสูง สมบูรณ์ด้วยสมรรถนะสากล 

๘) สร้างสรรค์ระบบสวัสดิการสุขภาพแก่บุคลากร เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 
วัฒนธรรมเข้มแข็ง บุคลากรสุขภาพดี 

 
ทิศทางเชิงรับ (WT) 

๑) พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพมาตรฐาน แบบมี
ส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งทั่วทั้งอ าเภอ และดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง 

๒) บูรณาการการขับเคลื่อนภารกิจกับเครือข่ายบริการสุขภาพกงหราในระบบเขตสุภาพ และ
ภาคีเครือข่ายในอ าเภอให้มีความเข้มแข็ง เอ้ือต่อการพัฒนาโรงพยาบาล และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

๓) พัฒนาโรงพยาบาลกงหราและเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้มีขีดความสามารถสูง และเป็นองค์กร
ดิจิทัล 
  

ซึ่งทิศทางการพัฒนาในแต่ละด้าน โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพกงหราจะน าไปใช้ใน
การก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติต่อไป 
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อ าเภอกงหราเมืองสุขภาวะ ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้  

เครือข่ายบริการมีคุณภาพ ทันสมัย  

เป็นเลิศในการส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย 

บทท่ี 4 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพอ าเภอกงหรา  
พ.ศ. 2560 - 2564 

 
ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์สขุภาพอ าเภอกงหรา พ.ศ. 2560 - 2564 ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ ดัง
รายละเอียด ต่อไปนี้ 
 
๔.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

 
 
 

 
 
 
 
กรอบนิยามของวิสัยทัศน์ ในช่วงปี พ.ศ. 256๔ – 256๙ 
อ าเภอกงหราเมืองนิเวศสุขภาพชั้นน า หมายถึง สภาพแวดล้อมของอ าเภอเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี เป็น
เมืองธรรมชาติ มีวิถีสุขภาวะของชุมชนที่เข้มแข็งจนเป็นวัฒนธรรมชุมชนสุขภาพดีทีย่ั่งยืน 
 
ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ หมายถึง ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวมทั้งการ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมปูองกันโรค การรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและทันสถานการณ์ อ าเภอประสบความส าเร็จในระดับชาติด้านการท าให้ มีชุมชน
ต้นแบบที่ประชาชนมีความฉลาดรอบรู้ทางสุขภาพ สามารถพ่ึงตนเองทางสุขภาพ ดูแลครอบครัว และ
ชุมชนมีสุขภาพดีข้ึน และประชาชนมีดัชนีความสุขจากการมีสุขภาพดีทีเ่ติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
เครือข่ายบริการมีคุณภาพ ทันสมัย หมายถึง เครือข่ายการบริการสุขภาพมีคุณภาพยอดเยี่ยมในการ
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เป็นโรงพยาบาลปลอดภัยไร้รอยต่อ โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน AHA 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาตรฐานติดดาวทุกแห่ง และบริการด้วยระบบดิจิทัลที่ทันสัย 
 
ความเป็นเลิศในการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย หมายถึง อ าเภอกงหรามีนวัตกรรมเพ่ือ
การส่งเสริมสุขภาพ นวัตกรรมการจัดการสุขภาพในกลุ่มประชาชนที่เจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรัง และมีนวัตกรรม
การดูแล และฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และเป็นองค์รวม (ดูแลทั้งกาย ใจ สังคม และจิต
วิญญาณ)  
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๔.๒ เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) 
๑. ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลมีสุขภาพดี พึ่งตนเองทางสุขภาพได้ อายุยืนเฉลี่ย  

85 ปี อายุสุขภาพดีเฉลี่ย 80 ปี  
๒. อ าเภอกงหราประสบความส าเร็จในการจัดการการเจ็บปุวยของประชาชน ปัญหาโรคที่ส าคัญ  

5 ล าดับแรกของพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลลดลงตามเกณฑ์ของประเทศ คือโรคเรื้อรัง 
(เบาหวาน ความดัน หัวใจขาดเลือด อัมพฤติ อัมพาต) ไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง ไข้หวัด 
และโรคปอดบวม และการปุวยตาย 3 ล าดับส าคัญในโรคหัวใจขาดเลือด อุบัติเหตุ และมะเร็ง 

๓. ประชาชนเจ็บปุวยได้รับการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคและส่งต่อด้วยความเชี่ยวชาญ ปลอดภัย 
รวดเร็ว มีความเชื่อม่ันในคุณภาพทางการแพทย์ และการบริการของโรงพยาบาลมากกว่าร้อย
ละ 85  

 
๔.๓ พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission) 

กรอบในการด าเนินงานตามภารกิจของการสาธารณสุข และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ได้ก าหนดพันธกิจ ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและปูองกันโรค รักษาโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ ด้วยมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 

๒. บูรณาการและระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมเสริมสร้างอ าเภอกงหราให้เป็นเมือง
สุขภาวะ ที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความฉลาดรู้ทางสุขภาพแก่ประชาชน 
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพที่สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างเท่าทันตามบริบทของพ้ืนที่ และ
ความเปลี่ยนแปลง   

๓. เสริมสร้างขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพ สถานบริการสุขภาพ บุคลากรทาง
สุขภาพ เครือข่ายการบริการสุขภาพของอ าเภอให้มีสมรรถนะสูงในการให้ บริการสุขภาพอย่างมี
มาตรฐานสากล ในการพัฒนาการสาธารณสุขเพ่ือประชาชนสุขภาพดีได้ด้วยตนเอง   

๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ด้านการบริหารจัดการ
บุคลากร การเงินการคลังที่พ่ึงตนเองได้สูง การมีธรรมภิบาล และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความ
ทันสมัย 

๔.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
๑. การส่งเสริมสุขภาพ และเสริมสร้างความฉลาดรู้ทางสุขภาพแก่ประชาชน ชุมชนแบบบูรณา

การ เพ่ือการพ่ึงตนเองได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน   
๒. การควบคุมการปูองกันโรค และคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง ทันท่วงที  

มีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   
๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย์ รักษาโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ประชาชน 

ในพ้ืนที่ ด้วยมาตรฐานสากล และนวัตกรรมการบริการสุขภาพ  
๔. การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอให้มีสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และ

บุคลากรมีคุณภาพ มีความสุข 
 

โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีแนวคิดหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
และมาตรการ แผนงานโครงการ พร้อมผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริมสุขภาพ และเสริมสร้างความฉลาดรู้ทางสุขภาพแก่ประชาชน ชุมชนแบบบูรณาการ 

เพื่อการพึ่งตนเองได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน 
 
๑. แนวคิดและหลักการ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  มุ่งเน้นที่จะบูรณาการการมีส่วนร่วมของพหุภาคี พัฒนา
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย การปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การ
จัดการด้านความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยมีเปูาหมายส าคัญคือ ประชาชนสุขภาพดี พร้อมทั้งก าหนดการปฏิรูปด้านสาธารณสุขระยะ
เร่งด่วน โดยเน้นการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและเด็ก พร้อมทั้งก าหนด
เปูาหมายด้านการลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง และมะเร็ง และลดการบาดเจ็บจากการจราจร พร้อมทั้งการส่งเสริม
การเลิกบุหรี่ทั่วไทย 

 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มุ่งสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี
เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายและโภชการที่
เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย การใช้มาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมและส่งเสริมอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การสร้างกลไกในการจัดท านโยบายสาธารณะที่ต้องค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพที่จะน าไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี พร้อมทั้งการเสริมสร้างความเป็น
ธรรม และลดความเหลื่อมล้ า โดยการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมาย ประชากรที่มีรายได้ต่ าสุดให้
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งการกระจายการจัดบริการ ด้านการสาธารณสุขที่เข้าถึง
บริการประชาชนอย่างทั่วถึงโดยมีเปูาหมายส าคัญคือต้องการมีคนไทยมีคุณลักษณะของการเป็นคนไทยที่
สมบูรณ์มีสุขภาพกายและใจที่ดี และแผนการพัฒนาการบริการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเขต
สุขภาพที่ 12 ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ โดยบูรณาการร่วมกับแพทย์แผนไทย 
 จากสาเหตุการเจ็บปุวยด้วยโรค 5 ล าดับแรก ในผู้ปุวยนอกของอ าเภอกงหรา ได้แก่ 1.เนื้อเยื่อ
ผิดปกติ  2.โรคความดันโลหิตสูง 3.โรคเบาหวาน 4.โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ  5.โรคฟันผุ และการปุวย
ด้วยโรคที่ต้องเฝูาระวังทางระบาดวิทยา 5 ล าดับแรก ได้แก่ 1.โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 2.โรคปอด
บวม 3.โรคตาแดง 4.ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5.โรคมือ เท้า ปาก และจากการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของประชาชนในอ าเภอ  ปี 2560 พบว่า จากการประเมินในคลินิกโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง) และจากการคัดกรองโรคเบาหวานความดันในชุมชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพอยู่ในระดับดี แต่ไม่สามารถจัดการด้านสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม 
 
๒. วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑) เพ่ือบูรณาการการท างานด้านการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพให้ดีขึ้น ลดปัญหาสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นท่ีอ าเภอกงหรา  

๒) เพ่ือเตรียมความพร้อมระบบสุขภาพในระดับปฐมภูมิ รองรับการเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุ  
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๓) เพ่ือสร้างชุมชนต้นแบบให้มีการจัดการสุขภาพแบบยั่งยืน โดยระบบสุขภาพอ าเภอในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดูแลสุขภาพตนเองและบุคคล
ในครอบครัวโดยการสร้างนวัตกรรมนิเวศสุขภาพดีในครัวเรือน ปูองกันโรคเรื้อรังร่วมกับท้องถิ่น 

 
๓. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลปจัจบุัน 
2559 

ค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 2563 2564 

ให้ประชาชนสามารถ
จัดการสุขภาพตนเองได้
และมีสุขภาพดี 

1.ร้อยละของความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ
โดยรวม 

- - 80 85 90 95 

 2. ร้อยละพฤติกรรม
สุขภาพตามหลัก 3อ  
2ส 

ร้อยละ 
73.16 

74 77 80 83 86 

 3.อัตราปุวยของโรค
ที่ปูองกันได้ลดลง 

ร้อยละ 30 25 20 15 10 10 

มีระบบสขุภาพอ าเภอ
เข้มแข็ง 

1. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อ าเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งระดับด ี

0 100 100 100 100 100 

 2. ร้อยละของต าบล 
ผ่านเกณฑ์ต าบล LTC 
ทุกต าบล 

40 40 60 80 100 100 

 3. ร้อยละของหมู่บ้าน
ผ่านเกณฑ์หมู่บา้น
จัดการสุขภาพระดับดี  

80 85 90 95 100 100 

 
๔. กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

๑) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีทุกภาคส่วน ร่วมสร้างกงหราเมืองแห่งสุขภาวะ 
เมืองแห่งการออกก าลังกายระดับประเทศที่เข้มแข็ง  
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(๑) สร้างศักยภาพของภาคีเครือข่ายและพันธมิตร  พัฒนาศักยภาพของบุคคล ชุมชน 

ประชาชนกลุ่มต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาค
ประชาสังคมด้าน สุขภาพ ให้มีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง สามารถแสดง
บทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ตลอดจนสามารถน าแนวคิด และประสานการด าเนินงาน ด้านสุขภาพเชิงรุกในพ้ืนที่ 

(๒) บูรณาการองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการ
ด าเนินงานด้านสุขภาพที่หนุนเสริมซึ่งกันและกัน ไม่ซ้ าซ้อน สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
ในการเสริมสร้างเมืองสุขภาวะ โดยเฉพาะการสร้างแหล่งสันทนาการทางสุขภาพในชุมชน 

(๓) สร้างนวัตกรรมโมเดลสุขภาพ 4 ดี (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และนิเวศน์สุขภาพดี) โดยการระดม
พลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมพัฒนากระบวนการก าหนดนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมด้าน
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สุขภาพ เพ่ือสุขภาพดีอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน ตามหลักการ “ทุก
นโยบายกงหราห่วงใยสขุภาพประชาชน” (Health in All Policy) โดยมีเปูาหมายส าคัญที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานราชการในอ าเภอกงหราให้เข้มแข็ง มีการก าหนด
นโยบายสุขภาพในองค์กรอย่างชัดเจน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปรับปรุง
ระเบียบ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติในด้านการสาธารณสุขที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตร์สุขภาพของอ าเภอ 

(๔) ให้การดูแลบุคลากร การส่งเสริการตรวจสุขภาพ การดูแลสุขภาพรายบุคคล เพ่ือให้เป็น
บุคลากรสุขภาพดี มีประสิทธิภาพการท างานสูง (Be healthy More Productivity) 

(๕) สร้างโมเดลเมืองออกก าลังกายระดับประเทศ (Exercise City) ปรับพ้ืนที่ออกก าลังกาย 
สนับสนุนการจัดสร้างสวนสาธารณะ พื้นที่สันทนาการ และให้มีการออกก าลังกายในทุกวัน 
และให้มีกิจกรรมของอ าเภอในการส่งเสริมการทุกสัปดาห์ ทุกเดือน และทุกปี โดยการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่มีอยู่ และบรรยากาศที่สวยงาม 
 

๕. วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
๔) เพ่ือบูรณาการการท างานด้านการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพให้ดีขึ้น ลดปัญหาสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นท่ีอ าเภอกงหรา  
๕) เพ่ือเตรียมความพร้อมระบบสุขภาพในระดับปฐมภูมิ รองรับการเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุ  
๖) เพ่ือสร้างชุมชนต้นแบบให้มีการจัดการสุขภาพแบบยั่งยืน โดยระบบสุขภาพอ าเภอในการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดูแลสุขภาพตนเองและบุคคล
ในครอบครัวโดยการสร้างนวัตกรรมนิเวศสุขภาพดีในครัวเรือน ปูองกันโรคเรื้อรังร่วมกับท้องถิ่น 

 
๖. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลปจัจบุัน 
2559 

ค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 2563 2564 

ให้ประชาชนสามารถ
จัดการสุขภาพตนเองได้
และมีสุขภาพดี 

1.ร้อยละของความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ
โดยรวม 

- - 80 85 90 95 

 2. ร้อยละพฤติกรรม
สุขภาพตามหลัก 3อ  
2ส 

ร้อยละ 
73.16 

74 77 80 83 86 

 3.อัตราปุวยของโรค
ที่ปูองกันได้ลดลง 

ร้อยละ 30 25 20 15 10 10 

มีระบบสขุภาพอ าเภอ
เข้มแข็ง 

1. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อ าเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งระดับด ี

0 100 100 100 100 100 

 2. ร้อยละของต าบล 
ผ่านเกณฑ์ต าบล LTC 
ทุกต าบล 

40 40 60 80 100 100 

 3. ร้อยละของหมู่บ้าน 80 85 90 95 100 100 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลปจัจบุัน 
2559 

ค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 2563 2564 

ผ่านเกณฑ์หมู่บา้น
จัดการสุขภาพระดับดี  

 
๗. กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

๒) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีทุกภาคส่วน ร่วมสร้างกงหราเมืองแห่งสุขภาวะ 
เมืองแห่งการออกก าลังกายระดับประเทศที่เข้มแข็ง  
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(๖) สร้างศักยภาพของภาคีเครือข่ายและพันธมิตร  พัฒนาศักยภาพของบุคคล ชุมชน 

ประชาชนกลุ่มต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาค
ประชาสังคมด้าน สุขภาพ ให้มีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง สามารถแสดง
บทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ตลอดจนสามารถน าแนวคิด และประสานการด าเนินงาน ด้านสุขภาพเชิงรุกในพ้ืนที่ 

(๗) บูรณาการองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการ
ด าเนินงานด้านสุขภาพที่หนุนเสริมซึ่งกันและกัน ไม่ซ้ าซ้อน สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
ในการเสริมสร้างเมืองสุขภาวะ โดยเฉพาะการสร้างแหล่งสันทนาการทางสุขภาพในชุมชน 

(๘) สร้างนวัตกรรมโมเดลสุขภาพ 4 ดี (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และนิเวศน์สุขภาพดี) โดยการระดม
พลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมพัฒนากระบวนการก าหนดนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมด้าน
สุขภาพ เพ่ือสุขภาพดีอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน ตามหลักการ “ทุก
นโยบายกงหราห่วงใยสขุภาพประชาชน” (Health in All Policy) โดยมีเปูาหมายส าคัญที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานราชการในอ าเภอกงหราให้เข้มแข็ง มีการก าหนด
นโยบายสุขภาพในองค์กรอย่างชัดเจน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปรับปรุง
ระเบียบ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติในด้านการสาธารณสุขที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตร์สุขภาพของอ าเภอ 

(๙) ให้การดูแลบุคลากร การส่งเสริการตรวจสุขภาพ การดูแลสุขภาพรายบุคคล เพ่ือให้เป็น
บุคลากรสุขภาพดี มีประสิทธิภาพการท างานสูง (Be healthy More Productivity) 

(๑๐) สร้างโมเดลเมืองออกก าลังกายระดับประเทศ (Exercise City) ปรับพ้ืนที่ออกก าลังกาย 
สนับสนุนการจัดสร้างสวนสาธารณะ พื้นที่สันทนาการ และให้มีการออกก าลังกายในทุกวัน 
และให้มีกิจกรรมของอ าเภอในการส่งเสริมการทุกสัปดาห์ ทุกเดือน และทุกปี โดยการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่มีอยู่ และบรรยากาศที่สวยงาม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การควบคุม การป้องกันโรค และคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง  

ทันท่วงที มีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
๑.๑ แนวคิดและหลักการ  

นโยบายรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ให้การคุ้มครอง
สุขภาพประชาชน การคุ้มครองผู้บริโภค ให้ประชาชน มีความปลอดภัยจากภัยสุขภาพ ที่ผ่านมาการเกิด
โรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นในอ าเภอกงหรา เกี่ยวข้องกับโรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง ซึ่งมีอัตราปุวยในปี 
พ.ศ. 2558 จ านวน 2655 ปี พ.ศ. 2559 มีอัตราปุวยถึง 2722 และปี พ.ศ. 2560 มีอัตราปุวยแล้ว
ถึง 1950 ราย 3 อันดับแรกได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระ  และโรคตาแดง โดยมีอัตราปุวย
ย้อนหลัง 3 ปี (2557-2559) โรคไข้เลือดออกมีอัตราปุวย 87.55, 37.27 และ 592 ต่อแสน
ประชากรตามล าดับ โรคอุจจาระมีอัตราปุวย 3,472.63, 2,278.78 และ 2,717 ต่อแสนประชากร
ตามล าดับ และโรคตาแดง มีอัตราปุวย 1,777.17 532.42 และ 531 ต่อแสนประชากรตามล าดับ 
ซึ่งสาเหตุส าคัญของปัญหาการเจ็บปุวยเกิดจากการไม่ดูแลตนเองในการรับประทาน และการจัดการพ้ืนที่
ในชุมชนไม่ให้มีภัยคุกคามทางสุขภาพ โดยเฉพาะจากสภาพแวดล้อมในการท าการเกษตร (สวนยาง) ซึ่งมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแพร่ระบาดของยุงลาย ความจ าเป็นของอ าเภอกงหราในอนาคตคือการสร้าง
ระบบสุขภาพเพ่ือการรับมือกับความท้าทายในอนาคตของการควบคุมโรค การเกิดโรคที่มากับพื้นที่การ
ท่องเที่ยว ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกการ
ควบคุมปูองกันโรคหรือลดความรุนแรงได้ด้วยวิธีปูองกันควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ ถูกวิธี รวดเร็ว และ
ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โรคติดต่อท าให้เจ็บปุวยเสียชีวิต ยังส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจใน
วงกว้าง เช่น โรคไข้หวัดนก ท าให้เป็ด ไก่ และไข่ ขายไม่ได้ สูญเสียงบประมาณในการควบคุมปูองกัน 
และตัวชุมชนก็ไม่มีรายได้ ต้องท าลายทิ้งจ านวนมหาศาล ปัจจุบันโรคติดต่อมีแนวโน้มที่จะพบโรคระบาด
บ่อยข้ึน ความรุนแรงเพิ่มขึ้น และมีโรคชนิดใหม่ๆ มากขึ้น เนื่องจากจ านวนประชากรมากขึ้น เขตเมืองมี
ประชากรหนาแน่น และมีชุมชนแออัดเพ่ิมขึ้น โรงงานที่มีคนงานจ านวนมากเกิดขึ้นทั่วประเทศ โรงเลี้ยง
ไก่ โรงเลี้ยงหมู กระชังเลี้ยงปลา ประชาชนจึงติดโรคง่าย แต่ปูองกันโรคยากกว่าเดิม การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วขึ้น ทั้งถนนหนทางที่ทันสมัย และการเดินทางโดยเครื่องบิน ท าให้เชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่จาก
ต่างประเทศ สามารถเข้าถึงหมู่บ้านเล็กๆ ได้ ภายในไม่ก่ีวัน จากเดิมต้องใช้เวลาหลายเดือน หรือเป็นปี มีแหล่ง
โรคร่วมกันมากขึ้น   
 
๒.๑ วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑) เพ่ือลดปัญหาการเกิดโรคระบาด โรคติดต่อในพ้ืนที่ให้ลดลง และสร้างมาตรฐานการควบคุม
ปูองกันโรค ที่มีมาตรฐานการจัดการระดับสากล  

๒) เพ่ือให้การคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนในทุกกลุ่มวัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
๓) เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมสุขภาพให้ประชาชนอยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี มีอนามัย

สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดีระดับประเทศ  
๔) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติการของหน่วยควบคุมโรคให้มีสมรรถนะสูง ทันสมัย 
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๓.๑ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลปจัจบุัน 
2559 

ค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 2563 2564 

อ าเภอกงหราเป็นพื้นที่ท่ี
มี ระบบการควบคุมโรคที่
มีประสิทธิภาพการเกิด
โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ าในพื้นที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง 

อัตราการลดลงของ
การเกิดโรคตดิต่อใน
พื้นที ่
-โรคไข้เลือดออก 
-โรคอุจจาระร่วง 
-โรคตาแดง 

0 
 
 

592 
2,717 
531 

 

0 
 
 

5 
20 
50 

0 
 
 

5 
20 
50 

0 
 
 

5 
20 
50 

0 
 
 

5 
20 
50 

0 
 
 

5 
20 
50 

สภาพแวดล้อม อนามัย
สิ่งแวดล้อมของอ าเภอ  
เอื้อต่อการมสีุขภาพด ี

-ร้อยละค่าเฉลีย่ของ
ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ
อนามัยสิ่งแวดล้อมของ
อ าเภอ และพื้นท่ี 
-ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภาพมีความ
ปลอดภัยมากกว่า 95 

N/A 
 
 
 
 

87 

N/A 
 
 
 
 

95 

80 
 
 
 
 

96 

85 
 
 
 
 

97 

90 
 
 
 
 

98 

95 
 
 
 
 

99 

 
๔.๑ กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

๑) เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อ าเภอ และในชุมชน เพื่อให้หมู่บ้าน
และครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดโรค ด้วยการมีส่วนร่วม และสมรรถนะทีมเคลื่อนที่เร็ว 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(1) ก าหนดบทบาทหน้าที่และโครงสร้างในการบริหารและการบริการระบบการจัดการสุขภาพ 

และสร้างกระบวนการ แนวทางปฏิบัติแก่ภาคีเครือข่าย อปท. และประชาชนในการจัดการ
ปัญหาโรคและภัยสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันภัยคุกคามทางสุขภาพในพ้ืนที่เสี่ยง ตามแนวทาง ดังนี้ 
- สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมจัดท าแผนปูองกันภัยทางสุขภาพในพ้ืนที่เสี่ยง 

ฟาร์มปศุสัตว์ โรงน้ ายาง โรงเลื่อย เพ่ือให้มีการบูรณาการภารกิจ ทรัพยากร และการ
สร้างมาตรการรองรับแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน   

- สร้างระบบสื่อสาร ระบบเตือนภัยเพ่ือการปูองกันภัยทางสุขภาพ ที่สามารถสื่อการสาร
แนวทางการด าเนินงาน ความรู้สุขภาพแก่ประชาชน ให้เกิดการการสั่งการและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเกษตรกร และประชาชนที่ประกอบ
กิจการที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ปศุสัตว์ โรงน้ ายาง โรงเลื่อย 

- การสร้างมาตรการในการคัดกรอง การจัดการสุขภาพของแรงงาน ในการร่วมจ่าย หรือ
การสร้างชุดสิทธิประโยชน์แก่แรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่ โดยเฉพาะแรงงานที่มารับจ้าง
ด้านเกษตร เช่น ในฟาร์ม โรงไม้  โรงน้ ายาง โรงเลื่อย กลุ่มปศุสัตว์ 
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- การพัฒนารูปแบบการจัดการมาตรฐานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม การตอบ
โต้ ภัยสุขภาพในพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยกลไกการมีส่วนร่วมทุกภาคี   เพ่ือการ
จัดการโรคไข้เลือดออก อุจจาระร่วงปอดบวม มือเท้าปาก และ Scrub Typhus 

- การสร้างระบบการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพ ที่อ่อนไหวต่อการเกิดโรค เช่น กลุ่ม
เกษตรกรในสถานประกอบการ  ที่มีความทันสมัย   

(3) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การควบคุมโรคในระดับต าบล หมู่บ้าน และรายครอบครัวกลุ่มเสี่ยงโดย
การมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน ไข้เลือดออก อุจจาระร่วงปอดบวม มือเท้าปาก และโรค
ฉี่หนู 

(4) สร้างนักจัดการสุขภาพในระดับพ้ืนที่ทุกภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามทิศทางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือลดปัญหาโรคและภัย
สุขภาพที่มีผลกระทบต่อประชาชน และพัฒนาทักษะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ของอ าเภอ 
ในกลุ่ม อปท. ผู้ประกอบการ สถานศึกษา กลุ่มผู้น าชุมชน ผู้น าจิตวิญญาณ ผู้น าศาสนา 
และอาสาสมัคร 

(5) จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้าง ระบบสุขภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาพ้ืนที่เขตนิเวศสุขภาพของ
อ าเภอกงหราในด้านการจัดบริการสุขภาพ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ส าหรับบริการประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้มีก าลังซื้อจากจังหวัดใกล้เคียง  
โครงสร้างระบบสุขภาพแพทย์แผนไทย สมุนไพร แพทย์ทางเลือก และจัดระเบียบแหล่ง
ท่องเที่ยวสถานประกอบการ 

(6) การจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโรคในพ้ืนที่ที่มีมาตรฐานทันสมัย โดย 
- พัฒนาระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค ที่ด าเนินการอยู่ตลอดแนวพ้ืนที่ ให้ได้รับการ

พัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของสภาพพ้ืนที่ โดยค านึงถึงความ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลและแนว 
ปฏิบัติมาตรฐาน สร้างระบบสื่อสาร และระบบเตือนภัยระบบดิจิทัลเพ่ือให้เข้าถึง
เครือข่ายบริการสุขภาพและชุมชน 

- การเฝูาระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ าได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรค MERS และ 
ไวรัสซิกาที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายประชากร ทั้งแรงงานจากประชาคมอาเซียนและ
นักท่องเที่ยว และการจัดการในพ้ืนที่เสี่ยงด้วยความร่วมมือของเครือข่ายในระบบ
สาธารณสุขและนอกระบบสาธารณสุขอย่างเข้มแข็ง  

- การพัฒนาขีดความสามารถของ ทีม SRRT ทุกระดับ เพ่ือการควบคุมและปูองกันโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ าโรคไข้หวัดนก โรค MERS และ ไวรัสซิกา ในพ้ืนที่  ในด้านองค์
ความรู้ อุปกรณ์ การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันเวลา  

- เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหาสุขภาพระดับพ้ืนที่เสริมสร้างองค์
ความรู้และทักษะการด าเนินงานเมื่อเกิดภัยทางสุขภาพ พร้อมการสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก าหนด ปรับปรุงข้อบังคับในการจัดการสุขภาพและ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  

(7) สร้างกลไกการขับเคลื่อนสร้างวาระการจัดการสุขภาพร่วมกัน โดยก าหนดให้เป็นภารกิจในการ
จัดการโรค การควบคุมโรคในพ้ืนที่ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการ
ตามบทบาทหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มีการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ ร่วมกันเพ่ือ
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การบริการสุขภาพแก่ประชาชน และส่งเสริมให้มีแผนปูองกันภัยทางสุขภาพ และมาตรการ
ด าเนินงานในระดับ อ าเภอ ต าบล มีการซักซ้อมการด าเนินงาน รองรับการเกิดภัยทางสุขภาพ 
จากการเกิดโรคระบาด 

๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีวอนามัย และสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อม หนุนเสริม 
การมีสุขภาพดีแก่ประชาชน 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(๑) จัดการฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมของการขนส่งประเภทของสารเคมีทางการเกษตร สารเคมี

อ่ืนๆ ที่มีอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่ใช้สารเคมีใน
กลุ่มเกษตรกรในระดับอ าเภอ 

(๒) จัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการ ในระดับอ าเภอ พร้อมวางมาตรการแนวทางในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและเหตุร าคาญ สร้างภาคีเครือข่ายพร้อมกับวางมาตรการแนวทาง
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเหตุร าคาญ เช่น ในฟาร์ม โรงไม้  โรงน้ ายาง โรงเลื่อย 
กลุ่มปศุสัตว์ 

(๓) พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร ระดับครอบครัว ต าบล และอ าเภอ ที่สามารถด าเนินการได้
ครอบคลุมทั้งภัยสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค และภัยสุขภาพท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อม  

(๔) เตรียมความพร้อมของบุคลากรในการซ้อมแผนเตรียมรับมือกับภัยสุขภาพที่จะเกิด
ภายในพ้ืนที่ โดยเฉพาะการใช้สารเคมีทางการเกษตร และงานอาชีวอนามัย สารเคมี
ตกค้างในเกษตรกร  ไข้หวัดนก อุจาระร่วง  

(๕) สร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดภัยสุขภาพจากการใช้สารเคมีที่
เกิดจากอาชีพเกษตรกรรม และภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม ฟาร์มปศุสัตว์ โรงน้ ายาง 
เพ่ือรองรับและโต้ตอบภัยสุขภาพได้ 

(๖) การส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการรีสอร์ท โรงแรม โฮมสเตย์ ให้มี
มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานทางอาชีวอนามัย พร้อมทั้งการผลักดันให้
ผู้ประกอบการร่วมสนับสนุนทรัพยากรทางการแพทย์ การสนับสนุนการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ รองรับความต้องการในอนาคต 

(๗) บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการจัดการสุขภาพ เพ่ือรองรับนัก
ลงทุนนักท่องเที่ยว ผู้มีก าลังซื้อจากจังหวัดใกล้เคียง สร้างกลไกในการเฝูาระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเครือข่าย
ภาคประชาชน 

(๘) สร้างและพัฒนาคลินิกส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในโรงพยาบาล เพ่ือรองรับความ
ต้องการของประชาชน และพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพ และอาชีวอนามัย ใน
สถานประกอบการ ตามกฎหมาย  

(๙) สร้างกลไกในการเฝูาระวังโรคและภัยสุขภาพจากอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน แรงงานข้ามชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่มีคุณภาพ โดยเครือข่ายภาคประชาชนในชุมชนและเครือข่ายชุมชนที่มีส่วน
ร่วม มีหน่วยงานรับผิดชอบในรูปแบบศูนย์ประสานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมประจ า
ต าบลแบบเบ็ดเสร็จ 
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๓) พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพมาตรฐาน แบบมี
ส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งทั่วทั้งอ าเภอ และดูแลประชาชนอย่างท่ัวถึงต่อเนื่อง 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(๑) บังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการน าเข้าและผลิต อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

และให้ความรู้และสร้างความตระหนักผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการใช้สื่อสังคมที่มีความทันสมัยในการแจ้งเตือน และให้ความรู้
แก่ประชาชน โดยเฉพาะการโฆษณาโอ้อวดอวดอ้างสรรพคุณ 

(๒) เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายครอบครัว,ชุมชน,อปท., สถาบันการศึกษาและ
ผู้ประกอบการให้มีความฉลาดรู้ ทักษะในเลือกบริโภคและการด าเนินงานเฝูาระวังการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่ได้ด้วยตนเอง 

(๓) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือการตรวจด้านความปลอดภัยในอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วย
กระบวนการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เพ่ือรองรับการบริการแก่ประชาชน และ
ผู้ประกอบการ และการคุ้มครองในพ้ืนที่ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ 

(๔) ให้การส่งเสริมอ าเภอผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย ด้วยมาตรการเชิงรุก เน้นการจัด
ระเบียบตลาดสด ตลาดนัดในชุมชน โดยการน ามาตรการสุขาภิบาลอาหารมาใช้อย่าง
เข้มข้นในทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชุมชน ตลาดสดกลางของอ าเภอตลาดนัดในชุมชน 
สถานศึกษา และแหล่งท่องเที่ยว การตรวจสอบเฝูาระวังกระบวนการผลิตในสถาน
ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ และประชาสัมพันธ์เพ่ิม
ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการตรวจความปลอดภัยในอาหาร ร้านอาหาร อย่าง
ต่อเนื่อง 

(๕) สร้างสรรค์เครื่องมือ หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการท างานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม ทันเหตุการณ์ละนวตกรรมส่งเสริมและ สร้างความฉลาด
รู้ (Health literacy) เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 
๕.๑ แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ 

(๑) โครงการการจัดการโรคติดต่อแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
(๒) โครงการพัฒนาการควบคุมโรคในชุมชน โดยชุมชน 
(๓) โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนเชิงรุก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย์ รักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ 

ด้วยมาตรฐานสากล และนวัตกรรมการบริการสุขภาพ 
๒.๑ แนวคิดและหลักการ  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุขเน้นการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ ศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (Wellness cluster) โดยน า
ธรรมชาติมาใช้ในการผสมผสานการดูแลสุขภาพประชาชน (Green city) ให้ความส าคัญกับระบบเวช
ศาสตร์ครอบครัว การพัฒนาระบบ long term care ในการดูแลผู้ปุวย และการพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

โดยสาเหตุการตายของประชากรอ าเภอกงหราในปี พ.ศ. 2558 – 2560  ส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน) เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 รองลงมาคือ 
โรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุและโรควัณโรค ตามล าดับ โดยโรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโน้ม
สูงขึ้น และสาเหตุหลักของการมารับบริการของผู้ปุวยนอก คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด ระบบเมตาโม
ลิกและระบบทางเดินหายใจ ส่วนสาเหตุหลักของการมารับบริการของผู้ปุวยใน ได้แก่ โรคติดเชื้อใน
ระบบทางเดินอาหาร การรับบริการเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอด และระบบทางเดินหายใจ 
นอกจากนี้โรคไข้เลือดออกยังเป็นโรคที่มีอัตราปุวยสูงกว่าอัตราปุวยของประเทศ รวมทั้งสถานการณ์การ
เคลื่อนย้ายของแรงงาน ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ภัยสุขภาพที่เพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดโรคอุบัติ
ซ้ า เช่น วัณโรค ที่ควบคุมและติดตามการรักษาได้ยาก มีอัตราปุวยรายใหม่และอัตราการตายจากวัณโรค
สูงขึ้น   

จากการที่อ าเภอกงหราเป็นพ้ืนที่ที่เกษตรกรรม มีความสมบูรณ์ด้านอาหาร ประชาชนมี
พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาด้านการ
จัดบริการทางการแพทย์ในกลุ่มโรคส าคัญตามศักยภาพและขีดความสามารถ ซึ่งเป็นภารกิจของ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิคือ โรคเรื้อรังและการดูแลผู้สูงอายุ การอนามัยแม่และเด็ก อุบัติเหตุฉุกเฉิ น
และการส่งต่อ และโรคอุบัติซ้ า โดยการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ การพัฒนาระบบ
การจัดบริการทางการแพทย์ให้มีความพร้อมของเทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
จัดการบริการที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่ผู้ใช้บริการ 
 
๒.๒ วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑) เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมของบุคลากร เทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ไปสู่
สถานบริการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

๒) เพ่ือจัดบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยมุ่งเน้นการรักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ 
รองรับการบริการผู้ปุวยโรคเรื้อรัง/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน อนามัยแม่
และเด็ก ของประชากรในพ้ืนที่ และผู้ใช้บริการจากอาเซียน และนานาชาติ 

๓) เพ่ือสร้างนวัตกรรมการทางแพทย์ในการฟ้ืนฟูสุขภาพ และการดูแลผู้ปุวยระยะยาวที่บ้านและ
ชุมชนที่เป็นองค์รวม ทันสมัย โดยใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
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๒.๓ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูล

ปัจจุบัน 
2559 

ค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.) 
256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 

ประชาชน 
ผู้รับบริการได้รับ
บริการทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน เป็น
โรงพยาบาลปลอดภัย  
ไร้รอยต่อ 

ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจต่อ
บริการทางการแพทย์
ของผู้ใช้บริการ   

NA 85 86 87 88 89 
 
 

 อัตราตายของผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดสมอง 

NA ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 

 อัตราตายจากการติด
เชื้อ (Sepsis) 

NA 0 0 0 0 0 

 ร้อยละการส่งต่อผู้ปุวย
นอกเขตสุขภาพลดลง 

      

โรงพยาบาลมี
คุณภาพ มีขีด
ความสามารถทาง
การแพทย์และ
มาตรฐานรองรับการ
พัฒนาพื้นที่นิเวศ
สุขภาพ
ระดับประเทศ 

ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาโรงพยาบาล
รองรับ 
การจัดบริการทาง
การแพทย์ในพ้ืนที่
นิเวศสุขภาพ
ระดับประเทศ 
 
 

HA HA AHA AHA AHA AHA 

 ร้อยละของผู้ปุวยนอก
ได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือกท่ีได้
มาตรฐาน 

 50 55 60 65 65 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.
สต.) มีศักยภาพใน
การจัดบริการทาง
การแพทย์ในพ้ืนที่
อย่างมีมาตรฐาน 

จ านวนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานสูงสุด
ของกระทรวง
สาธารณสุข 
(รพสต.ติดดาว) 

1 5 7 9 9 9 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูล
ปัจจุบัน 
2559 

ค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.) 
256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 

ดูแลประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 
ประชาชนเชื่อมั่นและ
วางใจ 
 ร้อยละของคลินิกหมอ

ครอบครัวที่เปิด
ด าเนินการในพ้ืนที่ 
(Primary care 
Cluster) 

 100 100 100 100 100 

 
๒.๔ กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

๑) พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย ไร้รอยต่อ และทันสมัย ที่ประชาชนในพื้นที่ 
ผู้ใช้บริการจากอาเซียน และนักท่องเที่ยว เชื่อม่ันและวางใจ 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(๑) ปรับระบบการบริการผู้ปุวยในโรงพยาบาล โดยเน้นให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ทั้งผู้ให้

และผู้รับบริการ 
- การน าระบบ Lean Management, Risk Management, Patient Value chain 

Management 
- จัดระบบการบริการดูแลผู้ปุวยที่มีปัญหาสุขภาพของโรคหลายๆ โรค ให้เป็น One 

Stop Service โดยทีมแพทย์สหสาขา  
- ส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้ให้บริการ โดยเน้นการจัดการความเสี่ยงในหน่วยบริการ

ที่มีความเสี่ยงสูง (อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ปุวยใน ทันตกรรม และห้องคลอดหน่วย
สนับสนุนงานบริการ (งานซ่อมบ ารุง)) ให้มีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติ พร้อมทั้ง
การตรวจวินิจฉัยต้นเหตุในรายกลุ่มและรายบุคคลโดยเน้นการปรับปรุงโครงสร้าง  
สร้ างหรือปรับปรุ งห้องพิ เศษเ พ่ือรองรับความต้องการของนักท่องเที่ ยว      
สภาพแวดล้อมภายใน ทางลาดทางชัน  ทางเชื่อมเพ่ือปูองกันอุบัติเหตุจากการ
เคลื่อนย้ายผู้ปุวย  การจัดหาอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย   การจัดระเบียบการเข้า
ออกในพ้ืนที่ให้บริการผู้ปุวยที่ค านึงถึงความปลอดภัย การจัดระบบโลจิสติกส์ผู่ปุวย
ภายในโรงพยาบาลและเครือข่ายโรงพยาบาล   

(๒) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ผู้ปุวยภายในโรงพยาบาล จากเครือข่ายสู่โรงพยาบาล และจาก
โรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า  
- ระบบโลจิสติกส์ผู้ปุวยจากเครือข่ายสู่โรงพยาบาล จัดให้มีระบบโลจิสติกส์รถโมบาย

ที่มีประสิทธิภาพสูง มีทีมที่มีทักษะเฉพาะครอบคลุมทุกกลุ่มโรค พร้อมการประสาน
ภาคีเครือข่ายโดยจัดหารถน าส่งผู้ปุวยให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกรพ.สต 
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- การพัฒนาระบบการส่งต่อของโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า โดย
การจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน เพ่ือการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยที่มีความสะดวก ทันสมัย 
และปลอดภัย (High Performance Ambulance) การจัดระบบการประสานการ
บริการรองรับระบบขนส่งผู้ปุวย และจัดให้มีระบบโลจิสติกส์ รถโมบายที่มี
ประสิทธิภาพสูง มีทีมที่มีทักษะเฉพาะครอบคลุมทุกกลุ่มโรค 

- การสร้างสรรค์ระบบงานใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง โดยการ
พัฒนาระบบ Logistic Transfer ในเครือข่าย โดยมีระบบการส่งต่อ ด้วยทีมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยการมีส่วนร่วมกับการขนส่งสาธารณะในการส่งต่อให้มีความ
รวดเร็ว ปลอดภัย และทันเวลา การสร้าง Computerized Hospital Document ใน
ทุกกระบวนการท างาน 

- การปรับปรุงระบบการส่งต่อ - ส่งกลับระหว่างหน่วยงาน ระหว่างโรงพยาบาลให้
เหมาะสม รวดเร็วและมีความปลอดภัย โดยใช้ระบบฐานข้อมูลเดียวกันทั้งเครือข่าย 
การปรับปรุงระบบ Internal Logistic Patient Service ในการลดระยะเวลารอ
คอยและขั้นตอนการรับบริการของผู้ปุวยทั้งผู้ปุวยในและผู้ปุวยนอก ให้บริการบัตร
คิวโดยใช้ระบบดิจิทอลในการให้บริการผู้ปุวยนอก  มีปูายให้ข้อมูลอย่างน้อยสอง
ภาษา  การปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารกระบวนการรักษา โดยสื่อสารผ่านระบบ 
Online และ Inform Consent โดยมีหน่วยให้ค าปรึกษาที่ด่านหน้า  

(๓) ยกระดับบริการโรงพยาบาลสู่มาตรฐานการบริการที่ปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง โดย 
- ปรับปรุงการเฝูาระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่มยา 

ความเสี่ยงสูง กลุ่มแพ้ยาซ้ า และการประสานรายการยา (Med Reconcile)  
- การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านยาให้ปลอดภัย เหมาะสม ได้ผลคุ้มค่า คุ้มทุน 

(สมเหตุสมผล-Rational drug use) โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
- การเพ่ิมบริการเตรียมยาผู้ปุวยเฉพาะรายในกลุ่ม Opioid, Antibiotic, High Alert Drug และ 

ยาที่ใช้ในผู้ปุวยเด็ก เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา ลดการใช้ทรัพยากร และลดความ
คลาดเคลื่อนทางยา โดยมีปูายห้ามรบกวนขณะเตรียมยา  

- การปรับปรุงและควบคุมการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการเกิดความเสี่ยง โดยเน้นการจัด
อาคาร โซน อุปกรณ์การจัดเก็บและขนย้าย เพ่ือปูองกันการแพร่กระจายเชื้อ การจัดการ
ติดเชื้อทุกพ้ืนที่ที่ให้บริการแก่ผู้ปุวย ผู้มาเยือน และบุคลากร รวมถึงบ้านผู้ปุวย  

- การปรับปรุงและพัฒนาระบบการส่ง - รับสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการเลือดให้มีความเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ปุวย 

(๔) ปูองกันการบาดเจ็บขณะเคลื่อนย้าย โดยเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการแพทย์ในการ
เคลื่อนย้าย จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นและทันสมัยที่ช่วยให้การเคลื่อนย้ายมีความปลอดภัย 
โดย 
- พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรให้มีความช านาญในการใช้อุปกรณ์และการ

เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
- การจัดหารถไฟฟูา เตียงเฉพาะส าหรับการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยในโรงพยาบาลที่ต้องได้รับ

การรักษาพิเศษเพ่ือไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือน 
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- การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปุวยและญาติ เพ่ือการเคลื่อนย้ายตนเองของ
ผู้ปุวยและการช่วยเหลือของญาติอย่างปลอดภัย 

- สร้างทางลาดส าหรับเคลื่อนย้ายทุกอาคารผู้ปุวยและหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารทุก
อาคาร 

- จัดให้มีระบบโมบายเครื่องมือ/วิธีการ/ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือลดการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
โดยเฉพาะผู้ปุวยที่ต้องใช้เครื่องมือ จัดให้มีการจัดเส้นทางเฉพาะการเคลื่อนย้าย
ผู้ปุวย และการจัดอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพื่อผ่อนแรงส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
สุขสบาย 

๒) พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ยอดเยี่ยม ยึดผู้ป่วยและผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง บริการด้วย 
หัวใจความเป็นมนุษย์ ที่ประชาชนเชื่อม่ัน และวางใจ 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(๑) การพัฒนากระบวนการการจัดบริการภายในให้เหมาะต่อการบริการที่สะดวกรวดเร็ว 

โดย 
- จัดท าแผนผังและสถานท่ี พร้อมใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการท าปูายบอกทิศทางและ

เส้นทางเดินไปยังจุดบริการต่างๆ ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก โดยมีทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการบริการชาวต่างประเทศ 

- ปรับระบบการบริการผู้ปุวยนอกโดยการน ารูปแบบของการบริการผู้ปุวยนอกจาก
โรงพยาบาลชั้นน าทั้งภาครัฐและเอกชน ผสมผสานกับการบริการส่วนหน้าของ
โรงแรมเพ่ือการสร้างรูปแบบการบริการผู้ปุวยนอกของโรงพยาบาลภายใต้แนวคิด 
“Hospital Model” 

- การปฏิรูปการจัดการไหลของผู้ปุวยและการจัดโซนนิ่ง โดยการจัดกลุ่มผู้รับบริการ
และจัดบริการแบบ One Stop Service : OSS การวางแผนพัฒนาระบบบริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการส่วนหน้า 

(๒) ลดขั้นตอน และระยะเวลาการรอคอยในการมารับริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โดย 
- เพ่ิมโอกาสและสร้างช่องทางการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่มีข้อจ ากัดไม่

สามารถมาใช้บริการได้ในเวลาปกติ โดยจัดให้มีคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการเพ่ือ
รองรับกลุ่มเปูาหมายข้าราชการ ผู้มีก าลังซื้อ และประชาชนทั่วไป 

- จัดให้มีระบบการนัดล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น การน าระบบการจัดการคิวดิจิทัลมา
ใช้เพื่อการสร้างระบบการประกันระยะเวลารองรับบริการ 

- การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการเพ่ิมความสุขระหว่างรอรับบริการ 
- มีการตกลงบริการและประมาณการค่าใช้จ่าย ในระบบนัดล่วงหน้า ส าหรับผู้ปุวยใน

ที่มีการนัดล่วงหน้า 
- จัดบริการผู้ปุวยที่ได้รับการจ าหน่ายแบบ One stop service โดยทีมสหวิชาชีพ 
-  สร้างระบบการดูแลผู้ปุวยก่อนและหลังมารับบริการในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มี

ระบบ Online เพ่ือรองรับการบริการในโรงพยาบาลที่ทันสมัย ลดระยะเวลาในการ
รอคอย และระบบติดตามหลังรับบริการในโรงพยาบาล  
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(๓) การแสวงหาความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความสะดวกในการดูแล
และบริการผู้ป่วย   
- สร้างการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโดยการ

แบ่งปันขีดความสามารถทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกับหน่วยบริการปฐมภูมิและ
โรงพยาบาลจังหวัด 

- พัฒนาระบบ Service Delivery แบบ Co-Pay ในเรื่อง OPD Delivery, Drug 
Delivery,  Transfer Delivery ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัด 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารผู้ปุวยในโดยการยกระดับการให้บริการรักษาพยาบาลที่
ยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ศึกษาความต้องการด้านการรักษาพยาบาลของ
ผู้ปุวยและญาติ เพ่ือการพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล พร้อมการวางแผนและด าเนินการจัดกระบวนการรักษาพยาบาลให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปุวย (Total care) การจัดบริการผู้ปุวยกลุ่มต่างๆ 
ที่มีความต้องการแตกต่างกันอย่างเหมาะสม การติดตามข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
ของผู้รับบริการ เพ่ือน ามาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

(๔) การจัดบริการโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางด้วยโมเดลกงหราบริการยอดเยี่ยม (K-Service 
excellence) 
- การสร้างระบบการบริหารข้อร้องเรียนจากผู้ ใช้บริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง

ภายในและภายนอกที่มีต่อโรงพยาบาล โดยการพัฒนาช่องทางการร้องเรียนและให้
ข้อเสนอแนะในระบบออนไลน์ การจัดท าระเบียบปฏิบัติ เพ่ือการร้องเรียนในระดับ
โรงพยาบาลและหน่วยงานภายในโรงพยาบาลทุกแห่ง การสร้างระบบการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนแบบครบวงจร เพ่ือปูองกันการเกิดปัญหาซ้ า พร้อมทั้งให้การ
ระวังเป็นพิเศษแก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่มีปัญหาข้อร้องเรียนที่ต้องได้รับการ
ปูองกันและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดกรองผู้ปุวยฉุกเฉินและการเฝูาระวังที่ต่อเนื่อง โดยเพ่ิมความ
เข้มข้นในการบังคับใช้การปฏิบัติงานตามช่วงเวลามาตรฐาน พร้อมจัดระบบการเฝูา
ติดตาม 

- จัดหน่วยบริการผู้ปุวย โดยค านึงถึงกระบวนการท างาน ความเป็นส่วนตัวของผู้ปุวย 
ความสะอาดและสวยงามของสถานที่ตกแต่งภายในและภายนอกอาคารให้สวยงาม
เป็นธรรมชาติให้ผู้ปุวยและญาติรู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียดจากการรับบริการ การ
ออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลให้มีความเหมาะสมต่อศาสนกิจ 

- การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการ โดยเน้นการปรับปรุงระบบบริการให้
ครอบคลุมสิทธิผู้ปุวยในด้านการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอในการตัดสินใจยินยอม
หรือไม่ยินยอมในการรักษา และการปกปิดความลับของผู้ปุวย การปรับปรุงระบบการ
ควบคุมก ากับการปฏิบัติตามกระบวนการดูแลผู้ปุวย (Care Process) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน  

- เสริมประสิทธิภาพการดูแลผู้ปุวยในต่อเนื่อง โดยการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยบริการปฐมภูมิ ชุมชน และครอบครัวในการร่วมให้การดูแลผู้ปุวยต่อเนื่ องถึง
ครอบครัว เป็นรายบุคคลจนคืนสู่ภาวะปกติ การจัดบริการผ่านระบบบริการ Online 
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โดยเฉพาะการให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาการบริการ และการพัฒนาระบบการมีส่วน
ร่วมในการดูแลผู้ปุวยร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ 

- ก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีช่องทาง
ส าหรับจุนเจือการรักษาพยาบาลผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการรักษา 
และจัดการบริการที่มีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายส าหรับผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ 

(๕) พัฒนาระบบบริการ Palliative Care Center ที่สามารถให้บริการครอบคลุมทั้ง
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล โดยเน้น 
- การสร้างระบบการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายแบบครบวงจร และสมศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ โดยเฉพาะผู้ปุวยโรคมะเร็ง พร้อมทั้งพัฒนาระบบการดูแลและฟ้ืนฟู
สุขภาพจิตของญาติผู้เสียชีวิต (Bereavement care) โดยการบูรณาการหลักธรรม
ทางศาสนามาเตรียมสภาพจิตใจของผู้ปุวยระยะสุดท้าย  

- การสนองตอบต่อการดูแลสุขภาพต่อจิตวิญญาณ (No One Die Alone) สร้างและ
พัฒนาทีมเครือข่าย Palliative Care ระดับชุมชน จัดตั้งศูนย์ Palliative Care ระดับ
โรงพยาบาล ให้สหสาขาวิชาชีพมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยอย่างเป็นรูปธรรมที่บ้าน 

- จัดตั้งศูนย์ประสานงานและมีเจ้าหน้าที่ประจ าเพ่ือรองรับการบริการจากทั้งภายใน
และภายนอก พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานและมีการขยายเครือข่ายไป
ยัง รพ.สต. และ Volunteer Community (อาสาสมัครชุมชน) 

(๖) การสร้างระบบบริการที่ โดดเด่นด้านการบริการด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ 
(Humanized Health Care) โดย 
- การสร้างระบบประกันการดูแลผู้ปุวยในรายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ การดูแลแบบ  

องค์รวม การพิทักษ์สิทธิผู้ปุวยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมของการ
ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ให้ความส าคัญกับการดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ตามสิทธิของผู้ปุวย 

- การสร้างอัตลักษณ์การบริการของโรงพยาบาลที่เน้นความเป็นรูปธรรมอย่างเข้มแข็ง
ภายใต้หลัก “ใจบริการ ท างานอย่างมืออาชีพ” และให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทีมบริการแบบสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ปุวย สร้างระบบการประกันคุณภาพ 
เพ่ือท าให้มั่นใจว่าผู้ปุวยทุกคนจะได้รับการดูแลด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

- สร้างสิ่งแวดล้อมในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับการจัดบริการที่
ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ โดยเน้นความเป็นสากล ทันสมัย และมีมาตรฐานทาง
การแพทย์ในระดับโรงพยาบาลชั้นน า และสภาพแวดล้อมการบริการที่เอ้ือต่อคน
พิการ การดูแลสุขภาพประชาชนตามหลักฮาลาล (ในกลุ่มประชาชนมุสลิม) ผู้สูงอายุ
ที่เป็นอารยสถาปัตย์ (Universal Design)  

- การสร้างระบบการสื่อสารแบบไร้พรมแดนรองรับการขยายระบบการจัดการความ
เจ็บปวด/บรรเทาความทุกข์ทรมานทั้งภายในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน 

- จัดภูมิทัศน์เพ่ือการพักผ่อนของผู้ปุวยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติให้ได้พักฟ้ืน
ท่ามกลางสวนที่ร่มรื่น (Garden Patient Daycare)  

- วางมาตรการเพื่อการเพิ่มระยะเวลาในการให้ผู้ปุวยได้มีโอกาสพูดคุยและปรึกษากับ
บุคลากรทางการแพทย์ให้มากขึ้น ทั้งการพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาออนไลน์ และการ
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เพ่ิมระยะเวลาการพูดคุยของบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ใช้บริการหรือญาติในขณะ
ให้บริการ 

- การส่งเสริมให้ผู้มีจิตศรัทธา จิตอาสา เข้าสู่กระบวนการพัฒนาเป็นจิตอาสาบริการ
สุขภาพในโรงพยาบาลเพ่ือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างทัศนคติ
แก่ประชาชนที่มีต่อโรงพยาบาลและหนุนเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทรของ
สังคมอ าเภอกงหรา 

 
๓) เสริมสร้างความเป็นเลิศการดูแลต่อเนื่องถึงครอบครัว และพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ

ของชุมชนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ า เติมบริการที่ต่อเนื่องแบบมีส่วนร่วม  
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(๑) เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงให้

ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยระบบจิตอาสาบริการสุขภาพที่
เข้มแข็ง โดย 
- พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย Stroke ติดเตียง คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ติด

เตียง/ติดบ้าน) โดยชุมชนและภาคีเครือข่าย และขอรับค าปรึกษาที่สามารถ
ประสานงานการบริการผ่านระบบดิจิทัลที่ทันสมัย  

- พัฒนาระบบบริการเพ่ือการดูแลผู้ปุวยต่อเนื่อง โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โซเชียลมีเดีย เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพสารสนเทศ รองรับการเติบโตของสังคม
ดิจิทัล (Digital home ward) 

- พัฒนาระบบการให้ยืม-หมุนเวียนอุปกรณ์ฟ้ืนฟูทางการแพทย์ พร้อมพัฒนาระบบ
บริการของธนาคารขายอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการ 

- พัฒนาผู้ดูแลผู้ปุวยในครอบครัวและเพ่ือนบ้านใกล้เคียงให้มีความรู้ ทักษะในการ
ดูแลตนเองและผู้ปุวยในครอบครัว ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ปุวยใน
ครอบครัวตนเอง ร่วมจัดตั้งกองทุนในการดูแลสุขภาพตนเอง 

- พัฒนาศักยภาพ อสม., อสค., อสต., ผู้ดูแล , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อปท. ให้มี
ความสามารถเป็นแกนน าในการจัดการวางแผนการดูแลผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายแบบ
เฉพาะราย พัฒนาระบบ Care Giver ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน/
จิตอาสา ต้นแบบธนาคารกายอุปกรณ์ 

- พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยแบบผสมผสาน ส่งเสริมการใช้สมาธิบ าบัด (SKT) ในการ
ดูแลผู้ปุวยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

- สร้างจิตอาสาบุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณ/ออกจากราชการเพ่ือสร้างแรงจูงใจและ 
เป็นต้นแบบให้กับประชาชนในพื้นท่ีให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวย 

๔) พัฒนาระบบคุณภาพการจัดบริการที่มีมาตรฐานสากล ยกระดับการบริการสู่ความเป็นเลิศ
ระดับประเทศ  

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(๑) ยกระดับระบบคุณภาพของหน่วยบริการสู่มาตรฐานระดับประเทศ และสากล โดย 
- ประเมินศักยภาพงานคุณภาพภายในองค์กร และให้ความรู้เรื่องกระบวนการ

คุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ พร้อมศึกษามาตรฐาน นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี และ
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น าข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมินภายนอกด้านคุณภาพ และท า Gap Analysis 
Development Planning ในทุกเกณฑ์มาตรฐานของ AHA พร้อมเชื่อมโยงแนว
ทางการพัฒนาสู่แผนยุทธศาสตร์  แผนงานประจ าปี และแผนปฏิบัติการของ
โรงพยาบาล 

- สร้าง Model ระบบงานคุณภาพของโรงพยาบาลและโมเดลคุณภาพของทุก
หน่วยงานในโรงพยาบาลที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบูรณาการ
ภารกิจ เกณฑ์คุณภาพ นวัตกรรมคุณภาพ อัตลักษณ์คุณภาพการบริการ โดยเฉพาะ
คุณภาพการจัดบริการเชิงรุกสู่ชุมชน และครอบครัว 

- บูรณาการระบบงานคุณภาพสู่งานประจ า โดยการเชื่อมโยงกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบ (Job Descriptive) ระบบประเมินผลระดับบุคคล (Performance 
Agreement) การพิจารณาความดีความชอบ ค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 

- การสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล ปรับปรุง และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระบบคุณภาพของโรงพยาบาลและระบบคุณภาพของ
หน่วยงาน พร้อมเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในทุกหน่วยงานให้
สร้างสรรค์นวัตกรรมในระบบคุณภาพ 

- ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลสร้างสรรค์สิ่งใหม่ นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
งานคุณภาพของหน่วยงาน โดยการน าเกณฑ์ AHA เข้ามาใช้เป็นแนวทาง พร้อมให้มี
การสร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในระบบคุณภาพที่
สามารถน ามาใช้ในการเพ่ิมคุณค่าแก่ภารกิจให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- การแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่ายบริการสุขภาพทั้งในเขตสุขภาพ  
ในระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือการยกระดับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล พร้อม
ทั้งแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพ่ือน ามาปรับใช้ในการพัฒนาระบบ
คุณภาพของโรงพยาบาล 

- การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระบบคุณภาพของโรงพยาบาลในทุกหน่วยงาน 
เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนงานในภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจการ
พัฒนาคุณภาพ AHA   

(๒) ยกระดับการบริการทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ ทันตกรรม โดย 
- เสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริการด้านทันตกรรม โดยเชื่อมโยงการบริการ

ด้านทันตกรรมของศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตกรรมของโรงพยาบาลกงหรากับการ
รองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเน้นการพัฒนาเป็นศูนย์ประสานงานและอ านวย
ความสะดวกในพ้ืนที่ และพัฒนาการบริการทันตกรรมใน รพ.สต.ให้มีคุณภาพ 
ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการเข้าถึงบริการมากขึ้น และความเป็นเลิศด้านทันตกรรม
เฉพาะทาง ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมแม่และเด็ก ทันตกรรมผู้สูงอายุ 

(๓) ยกระดับการบริการทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ แม่และเด็ก โดย 
- เสริมสร้างความเป็นเลิศในการดูแลอนามัย แม่และเด็ก โดยการพัฒนาระบบการ

ดูแลอนามัยแม่และเด็ก ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ด้วย
มาตรฐานการอนามัยแม่และเด็ก เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผสมผสานการแพทย์แผนไทย 
โดยภาคีเครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วม 
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- การพัฒนาระบบการอนามัยแม่และเด็ก ในรูปแบบการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพ่ือ
แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ที่เน้นการ 
o การส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการท้องก่อนวัยอันควร เข้าถึงช่องทาง 

ที่หลากหลายของสื่อความรู้และการปรึกษาปัญหาสุขภาพ 
o การส่งเสริมให้เยาวชนที่มีปัญหาท้องก่อนวัยอันควรยังคงได้รับการเรียนรู้ 

ด้วยกลไกของการศึกษานอกโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
o การน าความรู้เรื่องเพศศึกษาเข้าสู่ครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน ให้เข้าถึงเด็ก

เยาวชน ผ่านระบบการเรียนในโรงเรียน การเข้าถึงในครอบครัว ให้เด็ก 
เยาวชน ทุกคน ผ่านการพัฒนาทักษะการปูองกันตนเอง การสร้างทักษะแก่ผู้
ถ่ายทอดความรู้ด้านเพศศึกษาแก่ครู บุคลากรของชุมชน หรือครอบครัว เพ่ือ
ท าหน้าที่ในการจัดการปัญหาของครอบครัว หรือพ้ืนที่ 

o การส่งเสริมให้มีทัศนคติใหม่แก่ชุมชน ครอบครัว ที่มีต่อปัญหาที่ตามมาของ  
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

- การพัฒนาระบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5  ปี เพ่ิมความไวในการคัดกรองและ
กระตุ้นพัฒนาการเด็กโดยครอบครัวและภาคีชุมชนมีส่วนร่วม 

- ร่วมมือกับท้องถิ่นในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก เน้นการพัฒนา
บุคลากรของศูนย์เด็กเล็ก เน้นการพัฒนาสื่อสารเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ และการ
พัฒนาการเรียนรู้ และสุขภาพของเด็กเล็ก ทั้งนี้ เน้นการขับเคลื่อนโดยท้องถิ่น และ
ทุกภาคส่วนของพ้ืนที่เป็นส าคัญ 

- ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการปรับปรุง พัฒนาแผนให้เกิดความส าเร็จของการมี
พัฒนาการสมวัย การสร้างนิสัยสุขภาพที่ให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย และ
การมีภาวะโภชนาการดี ให้กงหราเป็นเมืองที่เด็กเยาวชน มีนิสัยติดการออกก าลัง
กาย สร้างแหล่งออกก าลังกาย กิจกรรมการออกก าลังกาย ประจ าชุมชน มีวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬาที่ครบถ้วน มีผู้น าการฝึกเรียน สอนทางการกีฬา การสร้างรายการ
แข่งขันกีฬาของท้องถิ่น และร่วมกับท้องถิ่นในการ จัดการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ส าหรับเด็กและเยาวชน และจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการออกก าลังกาย การ
มีภาวะโภชนาการที่ดี เน้นการเฝูาระวังภัยคุกคามต่อสุขภาพของเด็ก เยาวชน อย่าง
เคร่งครัด ให้ทุกโรงเรียนปลอดอาหารที่ไม่เป็นมิตรต่อสุขภาพเด็ก เยาวชน  

- สร้างทีมนักจัดการสุขภาพเด็กและเยาวชน จากภาคีเครือข่ายระดับ อ าเภอ ต าบล 
หมู่บ้าน และองค์กรเอกชน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และ
สนับสนุนการดูแลสุขภาพที่เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายรายบุคคล ที่มีปัญหาซ้ าซาก เป็น
พฤติกรรมที่มีปัญหาเดิม พัฒนาครูที่รับผิดชอบในด้านอนามัยของเด็กเยาวชนในทุก
โรงเรียน เพื่อให้มีความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มวัย  

- ร่วมมือกับสถานศึกษา ท้องถิ่น สาธารณสุขในการสร้างคลังอาหารกลางที่ถูกหลัก
โภชนาการในท้องถิ่น เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ที่มีปัญหาทางด้าน
พัฒนาการ และให้ก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติหรือข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติของ
ท้องถิ่น 
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- สร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน ในทุกพ้ืนที่ โดยการสนับสนุนของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรม
เสี่ยงในเด็กและเยาวชน ในรูปแบบ Knowledge Park ประจ าอ าเภอ  

- สร้างต้นแบบเด็กและเยาวชนให้มีในทุกชุมชน และท าหน้าที่นักสื่อสารสุขภาพเด็ก
และเยาวชนเพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพในเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น เน้นให้เกิดความส าเร็จของ
การมีพัฒนาการสมวัย การสร้างนิสัยสุขภาพที่ให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย 
การมีภาวะโภชนาการดี และมีทักษะชีวิตดี ให้เด็ก เยาวชนที่สมบูรณ์พร้อม ได้มีทุน
สนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจ โดยใช้เงินจากกองทุนสวัสดิการเด็กเยาวชน 

- ส่งเสริมการคลอดทางธรรมชาติร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้
ได้มาตรฐานการอนามัยแม่และเด็ก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

- พัฒนารูปแบบการฝากครรภ์โดยการออมก่อนคลอดในชาวต่างชาติ เพ่ือให้
ผู้รับบริการได้รับการฝากครรภ์ตามเกณฑ์และการคลอดตามมาตรฐาน 

(๔) เสริมสร้างความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมและธรรมชาติบ าบัด 
ต้นแบบระดับประเทศโดย 
- การเตรียมความพร้อมการบริการในทุกมิติ และบุคลากรสุขภาพของอ าเภอรองรับ

การจัดบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ให้ทุกสถานบริการสุขภาพ มีระบบริการสุขภาพ
เพ่ือผู้สูงอายุ  

- การเตรียมพร้อมประชาชนที่มีอายุครบ 57-59 ปี เพื่อการพัฒนาเป็นผู้ที่มีศักยภาพ
ในการปรับเปลี่ยนตนเองให้ก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ที่สามารถดูแลตนเอง
ได้ ให้ประชาชนเปูาหมายร้อยละ 70 ได้รับการเตรียมพร้อม ผ่านกลไกร่วมของ
ท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน และหน่วยงานสาธารณสุข ตามบริบทในแต่ละพ้ืนที่นั้นๆ 
ทั้งนี้ครอบคลุมถึง การตรวจสุขภาพ การอบรมการดูแลสุขภาพตนเองในวัยสูงอายุ  

- การน าผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี เข้ามามีส่วนร่วมในการน าสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลง
สุขภาพในชุมชน ให้มีผู้น าการเปลี่ยนแปลงสุขภาพที่เป็นผู้สูงอายุสุขภาพดีในทุก
หมู่บ้านๆ ละ 5 คน   

- การส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุในทุกต าบล เพ่ือการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ 
ทักษะในการจัดการสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ โดยท้องถิ่น และภาคีทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ให้ผู้สูงอายุทุกคนมีแผนการจัดการสุขภาพตนเองรายปี 
(Individual care plan) จนถึงอายุ 87 ปี 

- การสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง ที่เข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ
ทุกคน ให้มีผู้ดูแลประจ าชุมชน มีอาสาสมัครสุขภาพเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุประจ า
ครัวเรือน และสร้างนักดูแลสุขภาพในครัวเรือนเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนที่มี
ความสามารถ ผ่านการพัฒนาสมรรถนะหมู่บ้านละ 10 คน (Care giver) 

- การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพในทุกแห่งทุกระดับ ให้เอ้ือต่อ
การจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ (Aging friendly Hospital) 

- สร้างวาระสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุระดับ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ที่เป็นปัญหาส าคัญ
ของผู้สูงอายุในชุมชนด้านสุขภาพ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการดูแลสุขภาพ
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ผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพ เพ่ือยกระดับการเตรียมความพร้อมของเครือข่ายทั้ง
ในและนอกระบบบริการดูแลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมทุกมิติ (ร่างกาย จิตใจ สั งคม 
สวัสดิการ) และส่งเสริมให้องค์กรภาคีเครือข่าย อปท. และภาคเอกชนร่วมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์สุขภาพผู้สูงอายุของพ้ืนที่ และมีกลไกในการสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการ
ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุของชุมชน หมู่บ้าน 

- จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสุขภาพ เพ่ือผู้สูงอายุในระดับหมู่บ้าน ในทุกหมู่บ้าน เพ่ือการดูแล
กันเองของประชาชน โดยการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาชน และองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้มีการยกระดับชมรม
ผู้สูงอายุ เป็นสภาผู้สูงอายุ 

- การบูรณการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชนในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มี
สุขภาพดีให้มีงานท าและมีตลาดรองรับผลิตผล 

- การสร้างนวัตกรรมการบริการสุขภาพ เพ่ือการรองรับการบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
ที่มีก าลังซื้อทั้งที่เป็นประชาชนในพ้ืนที่บริการ และชาวต่างประเทศ การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของส่วนราชการทุกแห่ง และสถานที่บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้
เอ้ือต่อการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ โดยให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานในการดูแลผู้สูงอายุให้ได้
มาตรฐาน ห้องน้ า ทางขึ้น ทางลาด พร้อมราวจับ และช่องทางด่วนบริการส าหรับ
ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ แต่ค านึงถึงสุขภาพของผู้สูงอายุ
เป็นส าคัญ (Aging Health in All Policy) ในทุกหน่วยราชการ ร่วมมือของทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาภูมิสถาปัตย์ส าหรับผู้สูงอายุในระดับครัวเรือนให้
เป็น Excellent Home ward   

- จัดสร้างศูนย์การอภิบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร จ านวน 1 
แห่ง พร้อมสร้าง และพัฒนานักกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลชุมชน ร่วมมือกับองค์การ
ภาคีเครือข่ายในภาคท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุงพัฒนาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อนามัยสิ่งแวดล้อม สวัสดิการผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดขึ้นในทุก 
อปท. ผลักดันกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ/พันธะสัญญาเข้าสู่ธรรมนูญสุขภาพชุมชน 
และผลักดันทรัพยากร/ภารกิจสู่ อปท.  

- สร้างผู้จัดการ และผู้ร่วมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Care Manager จ านวน 5 คน Care 
Giver จ านวน 30 คน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจากกลุ่มเยาวชนหมู่บ้านละ 10 คน 
และคู่บัดดี้ผู้สูงอายุในจ านวน 1 ต่อ 1) (ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเยาวชน) 

- สร้างระบบการติดตาม และประเมินระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในระดับบุคคล ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สร้างระบบ Information Data Link ของผู้สูงอายุ  

- ส่งเสริม องค์กรเอกชน ร่วมบูรณาการในกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ ผ่านกลไกการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และ
ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ และกิจกรรมสันทนาการ ภายใต้การด าเนินงานระบบ
สวัสดิการสุขภาพของชุมชน และชมรมผู้สูงอายุ พร้อมการบูรณาการกับองค์กรทาง
ศาสนา ในการเตรียมพร้อมผู้สูงอายุในวาระสุดท้าย ให้ตายอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็น



   

                  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  พ.ศ. 2565 – 2569 
 

 

 

55 

มนุษย์ ให้ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป ทุกคนได้รับการดูแลในช่วงสุดท้ายอย่างสมบูรณ์ 
(Palliative Care) 

- เสริมสร้างความร่วมมือกับ อปท. หน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ องค์กรของชุมชน เพ่ือร่วมใน
การเสริมสร้างสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ร่วมมือกับ อปท. ในการสร้างผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ประจ าหมู่บ้าน  ร่วมมือกับสถานศึกษาในการใช้พ้ืนที่ เพ่ือที่จะพัฒนาเป็นโรงเรียน
ผู้สูงอายุ และร่วมกับสถานประกอบการในการน าผู้สูงอายุสุขภาพดีเข้าร่วมท างานใน
สถานประกอบการ 

(๕) เสริมสร้างความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด้วยระบบการแพทย์ทางเลือก 
และการสร้างนิสัยสุขภาพใหม่ในรายบุคคล โดย 
- พัฒนาการท างานของเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิเพ่ือดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังให้

เชื่อมโยงและบูรณาการไปในทางเดียวกัน โดยการพัฒนาให้มีระบบสวัสดิการ
สุขภาพให้ครอบคลุมทุกชุมชน การสร้างระบบ Home Ward ให้ครบทุกชุมชน 
ภายใต้การมีส่วนร่วมการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิให้ทุก รพ.สต. จัดบริการ
ทางการแพทย์ในด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และยกระดับ รพ.สต. ให้เป็นด่านหน้า 
(Front Line) และการพัฒนาระบบดิจิตอล เพ่ือดูแลผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในทุก
ครัวเรือน โดยประสานความร่วมมือของเครือข่ายและจิตอาสา 

- สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ในการบริการของศูนย์ความเป็นเลิศที่เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดบริการประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างสรรค์คุณค่าของ
การดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง NCD Model ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วทั้งจังหวัด
และเชื่อมโยงเขตสุขภาพ  สร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพเฉพาะถิ่นส าหรับผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
ภายใต้เอกลักษณ์แบรนด์ของโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ และส่งเสริม
การใช้สมุนไพรและการใช้วิธีการบ าบัดทางธรรมชาติเพ่ือการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ปุวยโรค
เรื้อรัง 

- การสร้างระบบบริการทางการแพทย์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้วยวิทยาการทาง
การแพทย์ที่ผสมผสานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาระบบการแพทย์ของ
โรงพยาบาล (Medical System 4.0) เช่น การดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องที่บ้านผ่าน 
Digital Homeward การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพ่ือการดูแล
ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ผู้ปุวยที่มีภาวะพ่ึงพิงและผู้พิการ และการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพวัยท างาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโซเซียลมีเดียในรูปแบบแอปพลิเคชั่น 

 
๕) พัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับปฐมภูมิ 

ที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับสถานบริการ  
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(๑) ก าหนดนโยบายให้ผู้รับบริการรักษาเลือกใช้สมุนไพรเป็นอันดับแรก และส่งเสริมให้

ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองด้วยสมุนไพร 
(๒) เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยสร้างระบบจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แบบ

ออนไลน์ให้มีความทันสมัย 
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(๓) พัฒนาศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกล พัฒนาแพ็คเกจให้มี
ความหลากหลาย เรียบหรู ทันสมัย จัดสร้างศูนย์ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ภายใต้แบรนด์  K-Herb  เพ่ือเป็นการหนุนเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชนให้
ประชาชนเป็นผู้ปลูกสมุนไพร เพ่ือปูอนสู่โรงพยาบาล และน าเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐาน  

(๔) พัฒนาบริการทางด้านคลินิกแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ไม
เกรน ข้อเข่าเสื่อม และภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นให้ครอบคลุมเครือข่ายบริการสุขภาพ 
โดยใช้สมุนไพรไทยในท้องถิ่น  

(๕) ให้การส่งเสริม สนับสนุนการต่อยอดภูมิปัญญาทางสุขภาพของชุมชนที่มีคุณค่าต่อการดูแล
สุขภาพ ระบบการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกมีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจนมีความโดดเด่นและมีแนวปฏิบัติที่ดีในระดับนานาชาติ โดย 

- พัฒนาเป็นศูนย์บริการสุขภาพแพทย์แผนไทยและสปา โดยเชื่อมโยงกิจกรรมสุขภาพ
กับการบริการของโรงแรมและรีสอร์ท 

- ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเข้ามาช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพ โดย
ออกแบบการบริการที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Hospital) เพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness cluster) 

- สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญา สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย 
- การรวมกลุ่มของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพสมุนไพร โดยกลุ่มได้จัดพ้ืนที่ปลูก

สมุนไพรที่เหมาะสม 
- ท าแบรนด์ภูมิปัญญาทางสุขภาพ มีรูปแบบภูมิปัญญาที่หลากหลาย (หลายขนาด, หลาย

รูปทรง) สร้างกลุ่มสร้างเครือข่าย พัฒนาศักยภาพคนในชุมชนเรื่องการบริหาร
จัดการกลุ่ม 

- สนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล โดยการพัฒนาอุปกรณ์อบตัว
สมุนไพรที่สามารถน าไปอบตัวที่บ้านได้ และส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นชุมชนหมู่บ้าน
ต้นแบบด้วยการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร 

- พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษแก่ผู้ให้บริการ 
- พัฒนาระบบการดูแลมารดาก่อน-หลังคลอดโดยใช้ศาสตร์ทางแพทย์แผนไทย 

 
๖) พัฒนาระบบสุขภาพเชื่อมโยงการท่องเที่ยว หนุนเสริมเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า   

มาตรการและแนวปฏิบัติ 
(๑) การสร้างระบบ Register ของผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลซึ่งเป็นกลุ่มท่องเที่ยวให้มี

ระบบที่เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพ้ืนที่ ดึงดูดนัก
ลงทุนให้มาใช้บริการด้านการตรวจสุขภาพประจ าปีของโรงพยาบาล  

(๒) การสร้างระบบ Insurance รองรับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจ
ทางการเงินและความสะดวกในการช าระค่าบริการแก่ผู้ใช้บริการ พัฒนาระบบการเรียก
เก็บค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวและผู้ประกันตน (International Claim) ทั้งใน
เรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัทประกันเอง และในเรื่องติดต่อ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบเรียกเก็บค่ารักษาแบบ Easy Pay 
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(๓) ส่งเสริมบริการสุขภาพแพทย์แผนไทย งานนวดไทย สปา นวดบ าบัดรักษาโรค และ
แพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยจัดชุดบริการเพ่ือ
ส่งเสริมมูลค่าการบริการ ก าหนดมาตรฐานค่าบริการงานนวดไทย สปา นวดบ าบัดรักษา
โรค และแพทย์ทางเลือก เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจทางการเงินและความสะดวกในการ
ช าระค่าบริการ 

(๔) การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ทในพ้ืนที่ 

(๕) สร้างระบบบริการทางการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ในระดับ Premium อย่างครบ
วงจร รองรับกลุ่มผู้มีก าลังซื้อนักท่องเที่ยว และการจัดบริการทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการบริการสุขภาพนานาชาติ โดย 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการบริการให้มีความพิเศษ มีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างตามบริบทของ

พ้ืนที่  โดยมุ่งเน้นการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีสัดส่วนชัดเจน ในการ
จัดบริการ Premium พร้อมทั้งความมีเอกลักษณ์เฉพาะในการจัดบริการที่มีความโดด
เด่น ด้วยการมีบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะ การบริการรวดเร็ว ทันสมัย เข้าถึง
สะดวกและเป็นสากล 

- การพัฒนาระบบบริการเคลื่อนที่และการออกแบบชุดบริการสุขภาพรองรับความ
ต้องการของผู้รับบริการรายบุคคลในกลุ่มผู้มีก าลังซื้อ 

- สร้างระบบการดูแลผู้ปุวยในระดับ International Care Network ในกลุ่มอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการสร้าง International Refer และ 
International Claim 

- สร้างระบบ Membership ในกลุ่ม Dental Care กลุ่มโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ตรวจ
สุขภาพส าหรับผู้มีก าลังซื้อ 

- จัดสร้างศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจรและจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ปุวยกลุ่มโรค
เรื้อรังแบบครบวงจรที่มีระบบการบริการที่ทันสมัย การดูแลผู้ปุวยในระดับรายบุคคล
ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ การมีโปรแกรมเพ่ือการฟ้ืนฟู เฉพาะกับผู้ปุวยแต่ละรายการ
จัดบริการ Home Healthcare Premium Service 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในด้านการสื่อสารเพ่ือให้บริการด้าน
สุขภาพทั้งภาษาอังกฤษ และยกระดับขีดความสามารถ เพ่ือการบริการด้วยทักษะ
สากล (เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสมัยใหม่และวัฒนธรรม
สากล) เพื่อท าหน้าที่ล่ามหรือร่วมอ านวยความสะดวกในการให้บริการด้านภาษาแก่
ผู้รับบริการ 

- จัดสร้างศูนย์อภิบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ปุวยเรื้อรัง เพ่ือให้เป็นศูนย์ดูแล
แบบองค์รวมทั้งกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ ผ่านกระบวนการกิจกรรมทาง
สุขภาพที่ดูแลผู้เชี่ยวชาญและจิตอาสาที่ผ่านการพัฒนา นอกจากการให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนที่แล้วยังรวมถึงผู้ที่มีก าลังซื้อและนักท่องเที่ยว เพ่ือเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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๒.๕ แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ 
๑) โครงการโรงพยาบาลปลอดภัย ไร้รอยต่อ 
๒) โครงการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ K-Service  Excellence  
๓) โครงการลดความเหลื่อมล้ าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
๔) โครงการบริการสุขภาพมาตรฐานสากล 
๕) โครงการเมืองสมุนไพร (K-Herb City) 
๖) โครงการ Medical 4.0 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอให้มีสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล  

และบุคลากรมีคุณภาพ มีความสุข 
 
๑. แนวคิดและหลักการ  

ปัจจุบันพบว่าเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกงหรามีความขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขในบางสาขาวิชาชีพ อาทิเช่น นักกายภาพบ าบัด โภชนากร พยาบาลดูแลผู้ปุวยเฉพาะทาง
สาขาไต จิตเวช นักวิชาการสาธารณสุขไม่เพียงพอต่อการรองรับภาระงานที่มากขึ้นอันเกิดจากการเดิน
ทางเข้าออกของแรงงานและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้บุคลากรขาดการพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัย 
บุคลากรไม่ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับนโยบายการพัฒนาจังหวัด เน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท า
ให้อ าเภอกงหราต้องเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว และด้วยพ้ืนที่
ของอ าเภอกงหราอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล และตั้งอยู่ในหุบเขา ซึ่งเป็นบริเวณอับสัญญาณ จึงท าให้มีปัญหาใน
เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียร เป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขาดความ
คล่องตัว ซึ่งเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ ต้องการยกระดับคุณภาพองค์กรไปสู่องค์กรดิจิตอล โดยการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ และเป็นการตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศตามโมเดล
เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 และกระทรวงสาธารณสุข 4.0 ที่มุ่งเสริมสร้างระบบ Digital Health 

ปัญหาดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความส าคัญจึงก าหนดนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขได้ก าหนดค่านิยมร่วม MOPH พร้อมทั้งได้ก าหนดเปูาหมายส าคัญในการเสริมสร้างเจ้าหน้าที่
ทุกระดับให้มีความสุขในการท างาน จากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 67.16 โดยมีประเด็นที่ส าคัญเป็นความต้องการ
ของบุคลากรคือสวัสดิการในการท างาน สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน และค่าตอบแทนที่
สมเหตุสมผลกับความจ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

ความเสี่ยงด้านบุคลากรที่ผ่านมา  มีการขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพซึ่งกระทบการจัดบริการของ
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ และการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับชาติ
ที่เป็นเลิศ 
 
๒. วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑) เพ่ือสร้างพฤติกรรมใหม่ของบุคลากรตามค่านิยมร่วมของกระทรวงสาธารณสุขและค่านิยมร่วมของ
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงหรา MOPH ให้มีความเข้มแข็ง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน 

๒) เพ่ือสร้างความสุขในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้บุคลากรมี
ความรักและความผูกพันต่อองค์กร  

๓) เพ่ือสร้างความส าเร็จในการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง เข้มแข็งทางการเงิน 
๔) โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพเป็นองค์กรนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๕) เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลและเครือข่ายมีความเข้มแข็งในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้

มาตรฐาน 
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๓. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูล
ปัจจุบัน 
2559 

ค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.) 
256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 

มีระบบการบริหารจดัการ
ก าลังคนและการธ ารงรักษา
ก าลังคนด้านสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพจนสามารถลด
การสญูเสยีบุคลากรคณุภาพ
และเพิ่มความสุขความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบตัิงาน 

1. ร้อยละบุคลากร 
ที่ผ่านเกณฑ์ขีด
ความ สามารถของ
บุคลากรด้าน
สุขภาพท่ีมีศักยภาพ
สูงตามสมรรถนะ 
และมีทักษะสากล  

NA NA 65 70 75 80 

2. ร้อยละเฉลี่ย
ของระดับความสุข
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้าน
สุขภาพ (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ80) 

70.51 68.90 70 75 80 85 

โรงพยาบาลกงหราและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ทุกแห่งมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล บุคลากรมี
สมรรถนะสูง และมีความ
ผาสุกในชีวิต 

1. ร้อยละของ
เครือข่ายบริการ
สุขภาพผา่นการ
รับรองคุณภาพ
เกณฑ์ที่ก าหนด 
AHA, SCI, รพ.สต, 
ติดดาว >90%  
(รพ. 1 แห่ง, รพ
สต.9 แห่ง) 

10 10 70 80 90 100 

2. ร้อยละของการ
เพิ่มความสมบูรณ์
และความ
ครอบคลมุข้อมูลใน 
HDC สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
ได้ >99% 

99.95 99.95 99.97 99.99 99.99 99.99 

3. อัตราการ
โยกย้าย,ลาออก
ของบุคลากร=0 

2.18 2.18 1.5 1 1 1 

4. ร้อยละของ
บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาองค์ความรู้ 
สมรรถนะในส่วน
ขาด>90% 
 

90 90 95 100 100 100 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูล
ปัจจุบัน 
2559 

ค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.) 
256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 

5. ร้อยละบุคลากร
ที่มีสุขภาพดี และ
เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สุขภาพ 

48 48 50 55 60 65 

โรงพยาบาลมีความมั่นคง
ทางการเงินการคลัง มี
ศักยภาพพึ่งตนเองได้ และมี
ธรรมาภิบาล 

1. จ านวนรายได้
จากการจัดบริการ
พิเศษของ
โรงพยาบาล 

20,000 45,000 70,000 100,000 100,000 120,000 

2. จ านวน
ข้อเสนอแนะจากผู้
ตรวจสอบภายใน
ของ สสจ.พัทลุง 

14 12 10 7 5 5 

เครือข่ายบริการสุขภาพมี
สมรรถนะสูง มีนวัตกรรม และ
ทันสมัย 

1. จ านวน
นวัตกรรมในการ
จัดการสุขภาพแก่
ประชาชน 

7 10 10 10 10 10 

2. ความส าเรจ็ใน
การพัฒนาการ
บริการบนระบบ
ดิจิทัล 

      

 
๔. กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

๑) บูรณาการการขับเคลื่อนภารกิจกับเครือข่ายบริการสุขภาพกงหราในระบบเขตสุภาพ และ
ภาคีเครือข่ายในอ าเภอให้มีความเข้มแข็ง เอื้อต่อการพัฒนาโรงพยาบาล และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(๑) การสร้างความร่วมมือทางการแพทย์กับสถานบริการสุขภาพชั้นน าทั้งในกระทรวง

สาธารณสุขและสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรใน
โรงพยาบาล โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารด้านทันตกรรม งานอนามัยแม่และเด็ก 
และการดูแลผู้สูงอายุ 

(๒) การใช้กลไกของเขตสุขภาพ สถานบริการสุขภาพระดับประเทศ และนานาชาติ ในการน า
บุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เฉพาะทางของเขตสุขภาพ  เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ทางการแพทย์  มาร่วมจัดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการบริการของศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องถึงที่บ้าน 

(๓) การใช้กลไกประชารัฐเพ่ือการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
ธุรกิจในการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเพ่ือ
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รองรับความต้องการ ด้านการดูแลสุขภาพในพ้ืนที่โดยเฉพาะผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 
อุบัติเหตุฉุกเฉิน และผู้ปุวยด้านจิตเวช 

(๔) สร้างระบบเครือข่ายกับองค์กรเอกชนทั้งในระบบสาธารณสุขและนอกระบบสาธารณสุขให้มี
ส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เพ่ือรองรับการเติบโตของ
จังหวัดและการพัฒนาสู่พื้นที่นิเวศสุขภาพระดับประเทศ 

 
๒) พัฒนาโรงพยาบาลกงหราและเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้มีขีดความสามารถสูง และเป็นองค์กร

ดิจิทัล  
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(๑) เสริมสร้างโรงพยาบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง พร้อมปฏิรูประบบงานสนับสนุนที่มี

คุณภาพสูงและทันสมัย โดย 
- การพัฒนาสมรรถนะโรงพยาบาล โดยการสร้างความมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยมาตรฐาน

ระดับโลก โดยน าเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality มาเป็นกรอบเพื่อให้
บรรลุผลการด าเนินงานตามเปูาหมายขององค์กรในภาพรวม โดยมีการประเมินและ
เทียบเคียงผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลกับมาตรฐาน และ/หรือเกณฑ์รับรอง
คุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล ได้แก่ AHA และ รพ.สต. ติด
ดาว อย่างต่อเนื่องเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ และเสริมประสิทธิภาพการน าองค์กรด้วยทีม
น าระดับคุณภาพที่มีศักยภาพ พร้อมการใช้ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กรทั่วทั้ง
องค์กร 

- การพัฒนาศักยภาพให้หน่วยบริการทุกหน่วยของโรงพยาบาลด าเนินการสร้างองค์
ความรู้ จากงานประจ าและการน าระบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (CQI) เพ่ือการต่อยอด
ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 

- พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงการ
บริการ  สิทธิขั้นพ้ืนฐานและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน 

(๒) พัฒนาโรงพยาบาล และเครือข่ายบริการสุขภาพสู่การบริการ ด้วยระบบดิจิทัลทันสมัย 
โดย 
- ใช้โปรแกรม OPEN Source Office เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรม และมี

โปรแกรม Antivirus มีการอัพเดทฐานข้อมูล Antivirus และต่อ License ทุกปี 
- เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบบริการสุขภาพ (Hos XP) ในจังหวัดให้ครอบคลุมเครือข่าย

บริการสุขภาพทั้งในระดับเขต และระดับประเทศ โดย 
o การจัดท า Data Center โดยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลของเครือข่าย

บริการสุขภาพภายในอ าเภอ  
o พัฒนาระบบรายงานของโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้ทันสมัย 

ส ารวจ ปรับปรุงระบบรายงาน เพ่ือรองรับการวินิจฉัยโรครายกลุ่มโรค และการ
ตัดสินใจในการบริหาร  

o พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดเก็บ และการกระจายภาพทางการแพทย์ 
(PACS.)  
โดยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลของโรงพยาบาลจังหวัด  
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- พัฒนาโปรแกรม การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองและระยะยาว (LTC) โปรแกรม
การส่งต่อผู้ปุวย (Thai Refer) โปรแกรมเยี่ยมบ้าน (Thai COC.) เป็น Application บน
สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เพ่ือสะดวก รวดเร็วต่อการเข้าถึงและให้บริการในภาวะ
วิกฤติ  

- พัฒนาโปรแกรมการประเมินความพึงพอใจในการบริการด้ วยระบบดิจิทัล ทั้งใน
โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ ในทุกจุดบริการ และการประเมินความพึง
พอใจผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

- พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ดูแลระบบ (Administrator) และผู้ใช้งาน 
(User) ให้ทันสมัยตลอดเวลา และส่งเสริมความสามารถของบุคลากรในการจัดการข้อมูล 
(Administrator, Reporter) และวิเคราะห์เพ่ือเป็นสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริการและ
การบริหาร 

- การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการใช้โปรแกรม การดูแลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคองและระยะยาว (LTC) โปรแกรมการส่งต่อผู้ปุวย (Thai Refer) โปรแกรมเยี่ยม
บ้าน (Thai COC.)  

- พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ 
(HIS) ให้ครอบคลุมในทุกจุดบริการของโรงพยาบาล  

- การส่งเสริม และจัดอบรมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (User) รองรับการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลในจังหวัดให้ครอบคลุมทั้งเครือข่าย เขตบริการสุขภาพที่12 
ระดับประเทศ 

- การให้ความรู้ที่จ าเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือประโยชน์สูงในการ
จัดบริการแบบออนไลน์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจ าหน่าย 

- จัดท าระบบ OPD Card Online (EMR) และยกเลิกการบันทึกข้อมูลลงในกระดาษ 
(Paperless) เพ่ือสะดวกต่อการเข้าถึงของผู้ให้บริการ ลดระยะเวลารอคอย  

- เปลี่ยนระบบบริการทางโทรศัพท์ จากระบบ Analog เป็น IP Telephone เพ่ือลด
ต้นทุนค่าใช้จ่าย/การเพ่ิมขีดความสามารถของระบบโทรศัพท์ เช่น การจัดตั้ง Call 
Center/การ Forward โทรศัพท์ เป็นต้น  

- ปรับปรุง Website ของโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ เป็น Website 3 ภาษา 
เพ่ือพร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียน ปรับปรุงเนื้อหาเพ่ือการสื่อสารความรู้ทางสุขภาพ
ให้กับประชาชน โดยเน้นความครอบคลุมของทุกกลุ่มวัย และทุกโรคท่ีส าคัญของพ้ืนที่
บริการ พร้อมพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นห้องบริการสุขภาพแบบออนไลน์ การจัดบริการฟรี 
Wifi ที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวก เพ่ือการรองรับผู้รับบริการในโรงพยาบาล 
และจุดบริการอินเตอร์เน็ตฟรี และสื่อสารให้รับรู้ในภาพกว้าง 

 
๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และภูมิทัศน์สู่การเป็นโรงพยาบาลในสวนที่มีความโดดเด่นด้านการ

จัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(๑) จัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้าง พร้อมวีดีทัศน์ในรูปแบบของดิจิทัล เพ่ือการวางแผนการ

จัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของโรงพยาบาลในอีก 20 ปีข้างหน้า พร้อมการเชื่อมโยงกับการ
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ประชาสัมพันธ์ในระบบอินเตอร์เน็ต การขอรับการจัดสรรงบประมาณ และการขอรับการ
สนับสนุนจากภาคีทุกภาคส่วน จัดสร้างอาคารศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ปุวยโรคเรื้อรัง จัดสร้าง
อาคารกายภาพบ าบัดและแพทย์แผนไทย จัดสร้างศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร 
พร้อมทั้งจัดหาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาลในอนาคตทั้งในรูปแบบของการ
ขอรับบริจาค และหรือการจัดซื้อ 

(๒) ปรับภูมิทัศน์ และตกแต่งภายในโรงพยาบาลใหม่ โดยเน้นการปรับในพ้ืนที่ผู้ปุวยนอก  
ให้มีความสะดวกสบาย สวยงาม และโอ่โถง เน้นการเป็นโรงพยาบาลสะอาดที่มีบรรยากาศ
ธรรมชาติ ปรับปรุงห้องน้ าให้มีความสะอาด สวยงาม ทันสมัย น่าใช้ (Hospital In Garden and 
Garden in Hospital) พร้อมทั้งปรับปรุงทุกจุดบริการให้มีระบบระบายอากาศที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีอากาศเย็นสบาย ทั้งนี้ค านึงถึงความปลอดภัยทางการแพทย์เป็น
ส าคัญ โดยเฉพาะการควบคุมและปูองกันโรค 

(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมการบริการในหน่วยบริการผู้ปุวยในอย่างมีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง 
ที่เน้นความสะดวกสบาย สวยงาม ปลอดภัย และการออกแบบสภาพแวดล้อมการบริการ 
ที่สอดคล้องกับผู้ปุวยแต่ละประเภท ในระดับโรงพยาบาลชั้นน า 
- การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอ้ือต่อการบริการผู้สูงอายุ (Elder Friendly 

Hospital) 
- การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอ้ือต่อการบริการผู้ปุวยเด็ก (Child Friendly 

Hospital) 
- การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่ เอ้ือต่อการบริการคนพิการ (Disabled Friendly 

Hospital) 
- การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอ้ือต่อผู้ปุวยระยะสุดท้าย (Palliative Care Friendly 

Hospital) 
- การจัดบริการเพ่ือรองรับกลุ่มผูปุ้วยและผู้ใช้บริการทุกศาสนา (Legion Friendly 

Hospital) 
- การสร้างสภาพแวดล้อมภายในและระบบบริการสุขภาพที่เอ้ือต่อการบริการตามหลักฮา

ลาลแก่ประชาชนมุสลิม และการอุปัฏฐากภิกษุสงฆ์และสามเณรที่สอดคล้องกับ
หลักธรรมวินัย และมีมาตรฐานการจัดบริการทางแพทย์ (Buddhist Monks 
Friendly Hospital) 

(๔) การเสริมสร้างการเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุงระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด
ประหยัดพลังงานทั้งระบบ การติดตั้งระบบโซล่าเซลส าหรับให้แสงสว่างพ้ืนที่ทางเดินและ
พ้ืนที่ด้านนอก การน าระบบโซล่ารูฟมาใช้เพ่ือลดการพ่ึงพาพลังงานไฟฟูา และการจัดการ
โซนนิ่งในโรงพยาบาล ที่ค านึงถึงความปลอดภัยและลดมลพิษ พร้อมทั้งการปรับและ
ออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ที่เอ้ือต่อการจัดบริการต่อผู้ปุวยอย่างปลอดภัย มี
มาตรฐาน และมีความสุข พร้อมการพัฒนาสู่มาตรฐานโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกัสิ่งแวด
ล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001 

(๕) จัดระเบียบภายในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัย การจัดระเบียบการสร้างจุดจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้
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ผู้รับบริการและบุคลากร การเพ่ิมกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั่วทั้งโรงพยาบาลและ
เชื่อมโยงกับระบบการรักษาความปลอดภัยของต ารวจ พร้อมทั้งการจัดระเบียบ
การจราจรด้านหน้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ 
 

๔) ปรับระบบการบริหาร และการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ 
ให้มีสมรรถนะสูง สมบูรณ์ด้วยสมรรถนะสากล  
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(๑) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐาน ทันสมัย 

และเป็นมืออาชีพ รองรับการพัฒนาบริการตามภารกิจและยุทธศาสตร์โรงพยาบาล โดย 
- พัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมูลให้สามารถน ามาบริหารจัดการได้แบบ Real-Time 

ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา น าระบบ IT มาจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านบุคลากร โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศก ากับดูแลและสามารถเอ้ือ
ต่อการบริหาร บริการ วิชาการ และพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปรับระบบการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล โดยปรับระบบการคัดสรรบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเข้ามาท างาน การจัดฝึกอบรมก่อนและระหว่างปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ และพัฒนาหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ภาระงาน การมอบหมายงาน การก ากับดูแล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้เข้าใจ ปฏิบัติได้ง่าย 
และมีความเป็นธรรม 

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในชื่อ "Talent Acquisition" ภายใต้แนวคิดที่ว่า 
"Bring Out The Talent in You" โดยมีหลักปฏิบัติ "มุ่งมั่นในการพัฒนาด้านเรียนรู้ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและระบบสวัสดิการที่ดีต่อแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาล รวมถึงมี
การสร้าง Career Path หรือความก้าวหน้าทางวิชาชีพเพ่ือให้พนักงานทุกระดับมี
ความสนใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวความคิด “I 
Learn, I Grow” เพ่ือให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถมองเห็นถึงศักยภาพภายใน
ตัวเอง พร้อมทั้งโอกาสในการพัฒนาตนเองเมื่อได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของ
โรงพยาบาล 

- การพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล ภายใต้แนวคิด “Hospital 4.0 Way” ซึ่ง
ประกอบด้วย Care - Smart - Clear - Modern เพ่ีอให้พนักงานทุกคนสามารถ
ให้บริการได้ เป็นมืออาชีพและได้รับมาตรฐานสากล โดยเน้นการสร้างความประทับใจ
แก่ลูกค้า การสร้างสัมพันธไมตรีแบบไทย มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การ
บริการระดับมาตรฐานสากล และความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 

(๒) สร้างระบบในการพัฒนาบุคลากรโดยใช้ระบบ E-Learning และเชื่อมโยงการเรียนรู้ของ
บุคลากรผ่านมาตรการค่าตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูล และพัฒนาบุคลากรรองรับการ
เป็นโรงพยาบาลดิจิทัล โดย  

- พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ดูแลระบบ (Administrator) และผู้ใช้งาน 
(User) ให้ทันสมัยตลอดเวลา โดยก าหนดเป็นสมรรถนะที่ทุกคนต้องผ่านการประเมิน 
เชื่อมโยงกับการให้ค่าตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูล 
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- การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการใช้โปรแกรม การดูแลผู้ปุวยระยะประคับ 
ประคองและระยะยาว (LTC) โปรแกรมการส่งต่อผู้ปุวย (Thai Refer) โปรแกรมเยี่ยมบ้าน 
(Thai COC.)  

- การส่งเสริมและการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (User) รองรับการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลในจังหวัดให้ครอบคลุมทั้งเครือข่าย เขตบริการสุขภาพ และ
ระดับประเทศ 

(๓) การพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานAHA พร้อมการน าแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมา
ปรับใช้ พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในระยะ 5 ปี ที่สัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์และ
ให้มีแผนพัฒนาบุคลากรในทุกหน่วยงานย่อยของโรงพยาบาล 

(๔) การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เฉพาะทางของบุคลากรทางการแพทย์ทุก
วิชาชีพ โดยการร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพชั้นน าเพ่ือการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
ให้ตอบสนองกับพ้ืนที่ ประกอบด้วย 

- แพทย์ด้านอนามัยแม่และเด็ก ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ด้าน
อาชีวเวชศาสตร์   

- ทันตแพทย์เฉพาะทาง ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมส าหรับเด็ก ทันตกรรม
ผู้สูงอายุ 

- พยาบาลเฉพาะทางสาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุ    
- จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในจังหวัด และเครือข่ายเขตสุขภาพ เพ่ือการ

พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันของเขตสุขภาพ 
(๕) สร้างมาตรฐานการประเมินทรัพยากรบุคคล และการให้สวัสดิการ ค่าตอบแทนเกื้อกูลที่

เป็นธรรมเป็นมาตรฐานสากลและเป็นต้นแบบระดับประเทศโดยเชื่อมโยงการปฏิบัติตาม
ภารกิจหน้าที่ ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ ความสมบูรณ์เชิงสมรรถนะและวัฒนธรรม   

(๖) ส่งเสริม สนับสนุน ขีดความสามารถแก่หัวหน้างานในทุกหน่วยงานในการบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างระบบการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงพยาบาล โดยใช้ระบบการสอนงานและพ่ีเลี้ยง (Coaching 
and Mentoring) พร้อมสร้างระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือร่วมพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกสาขา
วิชาชีพ 

๕) สร้างสรรค์ระบบสวัสดิการสุขภาพแก่บุคลากรเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 
วัฒนธรรมเข้มแข็ง บุคลากรสุขภาพดี 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(๑) พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรรายบุคคลตลอดอายุการปฏิบัติงาน โดยมี

การทบทวนทุก 5 ปี เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ ทันยุคทันเหตุการณ์ และตอบสนองความก้าวหน้า
ในอาชีพ (Succession Plan) 

(๒) พัฒนาโรงพยาบาลสู่การเป็นโรงพยาบาลแห่งความสุข โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 8 Happy 
และ M 10 (Mind Fullness In Organization) เพ่ือการดูแลความสุขที่ยั่งยืนแก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลเป็นรายบุคคล 
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(๓) จัดระบบการประเมินความพึงพอใจ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร น ามาวิเคราะห์เชิงลึก 
และแก้ปัญหาเฉพาะด้าน เฉพาะกลุ่มได้อย่างเหมาะสม สร้างระบบ Engagement and 
Retention Strategy ให้มีโปรแกรมหลากหลายในการเพ่ิมความผูกพันของบุคลากร เช่น 
Town Hall Meeting เพ่ือลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงาน
และสร้างความเข้าใจในเรื่องทิศทางและนโยบายองค์กร  

(๔) ริเริ่มให้มีการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือหนุนเสริม เพ่ิมสุข เพ่ิมผลิตภาพ โดย 
- สนับสนุนให้มีเวทีเรื่องเล่าความส าเร็จจากการท างานทุก 4 เดือน (3 ครั้ง/ปี) โดยมี

ผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังและมีการรวบรวมเพ่ือเผยแพร่ผ่านทางระบบสารสนเทศ และ
มีการคัดเลือกเรื่องที่ดี 1 เรื่องต่อปีรับรางวัล Best of Year และรับใบประกาศ
เกียรติคุณ 

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งชมรมตามความสนใจของบุคลากรในโรงพยาบาล 
เพ่ือให้บุคลากรได้ผ่อนคลายและมีความสุขในการท างาน สร้างความรักความ
สามัคคีในองค์กร เช่น ชมรมลีลาศ ดนตรีสากล แอโรบิค   

- จัดสร้างหอเกียรติยศบุคลากรที่มีผลงานเด่น และสร้างคุณูปการระบบสุขภาพอ าเภอ
กงหรา ( Hall of Fame) 

- จัดเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ทั้งสร้างระบบการให้รางวัลตาม
ผลงาน การจัดท าระบบตัวชี้วัดระดับบุคคล พร้อมการพัฒนาระบบสวัสดิการที่สูง
กว่าสวัสดิการพ้ืนฐานของรัฐ เพ่ือการเสริมสร้างความพึงพอใจ ความมั่นคง และ
ความสุขแก่บุคลากร สร้างบันไดความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรทุกกลุ่มงาน 
โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เ พ่ือหนุนเสริ มความเป็นเลิศของ
โรงพยาบาล 

(๕) จัดสถานที่ท างานและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสม เพ่ือให้
บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีความสุขเต็มตามศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการที่เป็นเลิศให้บุคลากรทุกกลุ่ม โดยการพัฒนาห้องออกก าลังกาย ให้มีความ
เพียงพอ ทันสมัย  

(๖) พัฒนาระบบการบริหารการเสริมสร้างความสุข ความภาคภูมิใจในวิชาชีพและความศรัทธาต่อ
องค์กร 

- การจัดระบบสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสูงกว่าสวัสดิการพ้ืนฐานของ
รัฐ การจัดตั้งกองทุนหรือมูลนิธิสวัสดิการของบุคลากร และจัดสวัสดิการระดับ 
Premium ส าหรับบุคลากรที่เสียสละ/ท าความดีชื่อเสียงให้กับองค์กร   

- จัดให้มีกิจกรรม เสริมสร้างรายได้ แก่บุคลากร ตามนโยบาย Green Hospital 
- ส่งเสริมความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี กิจกรรมท าความดีและสร้างคุณค่าให้

เกิดกับทุกวิชาชีพ จัดตั้งหอเกียรติยศบุคลากรของโรงพยาบาลที่สร้างคุณงามความดี 
และท าประโยชน์ต่อองค์กร จนเป็นที่ประจักษ์ 

- ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพดี การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและการอ านวยความ
สะดวกให้แก่บุคลากรโดยการจัดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกก าลังกาย ตรวจ
สุขภาพประจ าปี สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานและขั้นที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรที่
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เหนือความคาดหมายพร้อมเชื่อมโยงกับการพิจารณาความดีความชอบ ค่าตอบแทน 
และประโยชน์เกื้อกูล 
 

๖) สร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อหนุนเสริมการพัฒนาระบบสุขภาพ และการเติบโต 
ในอนาคตขององค์กร เชื่อมโยงประเทศ และนานาชาติ 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(๑) ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อให้บุคลากรได้ความรู้และสร้างนวัตกรรม  
(๒) รวบรวมความรู้ทางสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ เป็นคลังสุขภาพ ในรูปแบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
(๓) สร้างสรรค์ ความรู้และนวัตกรรมบริการเพ่ือหนุนเสริมบริการทันตกรรม อนามัยแม่เด็ก 

ผู้สูงอายุ  
(๔) การแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา สถานบริการสุขภาพ ทั้งในและ

ต่างประเทศเพ่ือการจัดการความรู้ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล 
 
๕. แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ 

๑) โครงการ Smart and digital hospital 
๒) โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์แก่บุคลากร 
๓) โครงการบุคลากรมีความสุข 
๔) โครงการสถานบริการมาตรฐานสากล (AHA, รพ.สต.ติดดาว) 
๕) โครงการองค์กรนวัตกรรม 
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บทท่ี 5 แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 

การแปลงยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาสุขภาพอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 256๕ – 256๙ ไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย โครงการหลัก 19 โครงการ ดังต่อไปนี้ 
 

โครงการที่ 1  โครงการกงหราเมืองแห่งสุขภาวะ 
โครงการที่ 2  โครงการพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เข้มแข็งและยั่งยืน  
โครงการที่ 3  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่สุขภาพดีแบบยั่งยืน 
โครงการที่ 4  โครงการจัดการสุขภาพหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการสุขภาพ 
โครงการที่ 5  โครงการนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ ยุค 4.0 
โครงการที่ 6  โครงการการจัดการโรคติดต่อแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
โครงการที่ 7  โครงการพัฒนาการควบคุมโรคในชุมชน โดยชุมชน 
โครงการที่ 8  โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนเชิงรุก 
โครงการที่ 9  โครงการโรงพยาบาลปลอดภัย ไร้รอยต่อ 
โครงการที่ 10  โครงการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ K-Service  Excellence  
โครงการที่ 11  โครงการลดความเหลื่อมล้ าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
โครงการที่ 12  โครงการบริการสุขภาพมาตรฐานสากล 
โครงการที่ 13  โครงการเมืองสมุนไพร (K-Herb City) 
โครงการที่ 14  โครงการ Medical 4.0 
โครงการที่ 15  โครงการ Smart and digital hospital 
โครงการที่ 16  โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์แก่บุคลากร 
โครงการที่ 17  โครงการบุคลากรมีความสุข 
โครงการที่ 18  โครงการสถานบริการมาตรฐานสากล (AHA, รพ.สต.ติดดาว) 
โครงการที่ 19  โครงการองค์กรนวัตกรรม 
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๗๐ 

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอ าเภอกงหรา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 256๕ – 256๙ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างความฉลาดรู้ทางสุขภาพแก่ประชาชน ระบบชมุชนแบบบรูณาการเพื่อการพึ่งตนเองไดอ้ย่างเข้มแข็ง 
 

โครงการ และกิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 5 ปี 

และที่มา 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 

256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 
โครงการที่ 1 โครงการกงหราเมืองแห่งสุขภาวะ 
๑.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคีเครือข่าย

ด้านสุขภาพใหม้ีความสามารถในการดูแล
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

เครือข่ายองค์กร 50 
แห่ง 

จังหวัด/สสจ. 400,000 
(สสจ.) 

- 0.1 0.1 0.1 0.1 

๑.๒ การตรวจสุขภาพบุคคลกร  10 แห่ง 200 คน รพ.กงหรา 800,000 
(รพ.) 

- 0.2 0.2 0.2 0.2 

๑.๓ สร้างโมเดลสุขภาพ 4 ดี คนดี สุขภาพดี 
รายได้ดี นิเวศสุขภาพด ี

1 โมเดลหมู่บ้านต้นแบบ 
4 ด ีจ านวน 35 

หมู่บ้าน 

สสอ./ รพ.กงหรา 20,000,000  
(สสส. อปท. สสจ.) 

- 5.0 5.0 5.0 5.0 

๑.๔ สร้างโมเดลเมืองออกก าลังกาย (สร้างสวน
สุขภาพประจ าต าบลพร้อมเครื่องออกก าลังกาย) 

5 ต าบล อปท. 5,000,000 
(อปท.) 

- 5.0 - - - 

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายเชิงพ้ืนที่เข้มแข็งและยั่งยนื 
๒.๑ พัฒนาสมรรถนะในการส่งเสริมสุขภาพแก่

เครือข่าย 
1 เครือข่าย 50 แห่ง สสอ. 400,000 

(สสจ.) 
- 0.1 0.1 0.1 0.1 

๒.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข  บุคคลากร 150 คน สสอ./ รพ.กงหรา 200,000 
(สสจ.) 

- 0.5 0.5 0.5 0.5 

๒.๓ ยกระดับสมรรถนะ อสม. สู่นกัจดัการสขุภาพ
มืออาชีพ 

 อสม. 768 คน สสอ./ รพ.กงหรา 4,000,000 
(สสจ.) 

- 2.0 2.0   

๒.๔ พัฒนา อสค. ในการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
และผูสู้งอายุ ในชุมชน 

อสค. 5,000 คน สสอ./ รพ.กงหรา 5,000,000 - 1.25 1.25 1.25 1.25 

๒.๕ สร้าง อสต. เพื่อดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว  10 คน สสอ./ รพ.กงหรา 200,000 - 0.1 - 0.1 - 
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๗๑ 

โครงการ และกิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 5 ปี 

และที่มา 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 

256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 
๒.๖ การพัฒนาหลกัสตูรการจัดการสขุภาพมืออาชีพ     1  หลักสูตร สสอ./  

รพ.กงหรา/ 
ม.ทักษิณ 

400,000 - 0.2 - 0.2 - 

๒.๗ จัดท าแพลตฟอรม์ดิจิทลัสุขภาพ  10 แห่ง สสอ./รพช. 2,000,000  
(สสจ.) 

- 2 - - - 

๒.๘ สร้างสุขศาลา  10 แห่ง อปท. 2,000,000  
(อปท.) 

- 2 2 2 2 

๒.๙ สร้างหมู่บา้นต้นแบบดา้นการจดัการสุขภาพ 36 แห่ง รพ.สต. 3,600,000 
(อปท.) 

- 0.9 0.9 0.9 0.9 

โครงการที่ 3  โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพสู่สขุภาพดีแบบย่ังยืน 
๓.๑ สร้างสรรค์นวตักรรมช่องทางการเผยแพร่

ความรู้แก่ประชาชนผ่าน application  
1 ผลงาน สสอ./ รพ.กงหรา 5,000,000 

(สสจ.) 
- 5 - - - 

๓.๒ ค้นหา และตรวจคดักรองสารเคมตีกค้าง 
ในกระแสเลือดในเกษตรกรกลุ่มเสีย่ง 

1,000 คน รพ.สต. 400,000 
กองทุนต าบล 

- 0.1 0.1 0.1 0.1 

๓.๓ จัดตั้งทีมยุวชนสุขภาพในพ้ืนท่ี  10 ทีม รพ.สต. 400,000 
กองทุนต าบล 

- 0.1 0.1 0.1 0.1 

๓.๔ สร้างบอรด์ดิจิทัลสุขภาพประจ าต าบล 5 แห่ง อปท 2,500,000 
(อปท.) 

- 2.5 - - - 

โครงการที่ 4  โครงการจัดการสขุภาพหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการสขุภาพ 
๔.๑ สร้างบุคคลต้นแบบสุขภาพดี (healthy 

change agent)  
2,000 คน คปสอ 20,000,000 

(สสจ/พัฒนาจังหวดั) 
- 5 5 5 5 

โครงการที่ 5  โครงการนวัตกรรมส่งเสรมิสขุภาพ ยุค 4.0 
๕.๑ สร้างสรรค์นวตักรรมการส่งเสริมสขุภาพเชิง

พื้นที่  
10 นวัตกรรม สสอ./ รพ.กงหรา 800,000 - 0.2 0.2 0.2 0.2 
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๗๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การควบคุมการป้องกันโรค และคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม และการมีส่วนร่วม 
 

โครงการ และกิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 5 

ปี และที่มา 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 

256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 
โครงการที่ 1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคในพ้ืนที่อ าเภอกงหราโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
๑.๑ จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างระบบสุขภาพ

ด้าน การจัดบริการสุขภาพ ด้านคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภค  การจั ดการด้ านอนามั ย
สิ่งแวดล้อมระดับอ าเภอ 

- มีแผนพัฒนาโครงสรา้ง
สุขภาพเป็นต้นแบบ 

คปสอ.  
กงหรา 

100,000 
(คปสอ. ) 

- 0.1 - - - 

๑.๒ ส่งเสริมจัดท าแผนยุทธศาสตร์การควบคุม
โรคในระดับต าบล หมู่บ้าน  

- มีแผนควบคุมโรคใน
ระดับหมู่บ้านและต าบล 

อปท 900,000 
(อปท.) 

- - - 0.9 - 

๑.๓ สร้างระบบสื่อสารสร้างระบบสื่อสาร 
ระบบเตือนภัยเพื่อการปูองกันภัยทาง
สุขภาพที่สามารถสื่อการสารแนวทางการ
ด าเนินงาน 

- มีระบบการสื่อสารโรค
ระบาดผ่านระบบ GIS 

 

คปสอ.  
กงหรา 

1,000,000 
(สสจ.) 

- - - 1 - 

๑.๔ สร้างนักจัดการสุขภาพในระดับพื้นที่ทุก
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 

- มีนักจัดการสุขภาพทุก
สถานประกอบการ  

คปสอ.  
กงหรา 

1,200,000 
(อปท.) 

- 0.3 0.3 0.3 0.3 

 - มีนักจัดการสุขภาพ 
หมู่บ้านละ 5 คน 

       

 - มี 45 หมู่บ้าน        
๑.๕ การพัฒนาขีดความสามารถของ ทีม 

SRRT ประสานชุมชนทุกระดับ เพือ่
จัดการปญัหาโรคไขเ้ลือดออก อุจจาระ
ร่วงและปอดบวม  

- ผ่านการอบรมศักยภาพ
หมู่บ้านละ 5 คน 

คปสอ.  
กงหรา 

300,000 - 0.1 0.1 0.1 0.1 

- สื่อให้ความรู้และประชา 
สัมพันธ์ 

       

โครงการที่ 2  โครงการเมืองอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๒.๑ จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่ใช้สารเคมีใน

กลุ่มเกษตรกรในระดบัอ าเภอ 
- ได้ฐานข้อมลูระดับ

อ าเภอ 
สสอ. 200,000 

(คปสอ.) 
- 0.2 - - - 
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๗๓ 

โครงการ และกิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 5 

ปี และที่มา 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 

256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 
๒.๒ พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครอนามัย

สิ่งแวดล้อมระดับครอบครัว ต าบลและ
อ าเภอ 

- อาสาสมัครจ านวน 450 
คน  

สสอ. 200,000 
(คปสอ.) 

- 0.2 - - - 

๒.๓ สร้างศูนยส์่งเสริมสุขภาพเกษตรกรแบบ
ครบวงจร 

- มีอาคารส่งเสริมสุขภาพ 
แบบครบวงจร 

รพ.กงหรา 5,000,000 
(จังหวัด) 

- - - 5.0 - 

๒.๔ ศูนย์ประสานงานอนามัยสิ่งแวดลอ้ม
ประจ าต าบลแบบเบ็ดเสรจ็ 

- ศูนย์ประสานงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 5 
แห่ง 

อปท. 1,000,000 
(อปท.) 

- - - 1.0 - 

๒.๕ พัฒนาบุคลากร และระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- อปท. จ านวน 5 แห่ง 
- มีระบบอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

อปท. 1,000,000 
(อปท.) 

- - - 1.0 - 

โครงการที่ 3  โครงการกงหราเมืองอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย 
๓.๑ บังคับใช้ ให้เฝูาระวัง ฝังความรู้สูผู่บ้ริโภค - ผลิตภณัฑ์อาหารสด และ

อาหารแปรรูปมีความ
ปลอดภัย มากกว่า ร้อยละ 
95 

คปสอ.  
กงหรา 

200,000 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

 - สถานพยาบาล และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามทีก่ฎหมายก าหนดรอ้ย
ละ100 

       

๓.๒ เสรมิสร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย และ
ผู้ประกอบการในการคุม้ครองสุขภาพ  

- ร้อยละ90 ของภาคี
เครือข่าย และ
ผู้ประกอบการมคีวามฉลาด
รู้ในการคุ้มครองสุขภาพ 

สสอ. 300,000 
(อปท.) 

- 0.075 0.075 0.075 0.075 
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๗๔ 

โครงการ และกิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 5 

ปี และที่มา 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 

256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 
 - ระดับความส าเร็จในของ

ภาคีเครือข่ายเฝูาระวังการ
จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์อาหาร 
ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในพื้นที่ 

       

๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพตรวจ ด้านความ
ปลอดภัยในอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
กระบวนการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

- ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ไดร้ับ
การตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนดมากกว่า  ร้อยละ 
95 

รพ.กงหรา 400,000 
(อปท.) 

- 0.1 0.1 0.1 0.1 

 - ระดับความส าเร็จในการ
บริการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สุขภาพแก่ประชาชน
และผู้ประกอบการ และ
การคุ้มครองในพ้ืนท่ี 

       

๓.๔ ส่งเสริมอ าเภอผลิตภณัฑส์ุขภาพ
ปลอดภัย 

- ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภ า พ ที่
ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนดมากกว่า  ร้อยละ 
95 

คปสอ.  
กงหรา 

200,000 
(อปท.) 

- 0.05 0.05 0.05 0.05 

 - เรื่ องร้องเรียนได้ รับการ
แก้ไข ร้อยละ 100 
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๗๕ 

โครงการ และกิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 5 

ปี และที่มา 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 

256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 
๓.๕ จัดงานมหกรรมกงหราเมืองอาหาร

ปลอดภัย 
- มี น วั ต ก ร ร ม ใ น ก า ร

ท างานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริ โภคเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อยปีละ 5 ผลงาน 

อปท. 300,000 
(อปท.) 

- - 0.1 0.1 0.1 

๓.๖ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร (อาหาร
ปลอดภัยในชุมชน) 

- ค รั ว เ รื อ น จ า น ว น 
5,000 ครัวเรือน มีผัก
สวนครัวปลอดภัย  

เกษตรอ าเภอ 500,000 
(จังหวัด) 

- - - 0.5 - 
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๗๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย์ รักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ด้วยนวัตกรรมสุขภาพ 4.0 
 

โครงการ และกิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 5 ปี 

และที่มา 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 

256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 
โครงการที่ 1 โครงการโรงพยาบาลปลอดภัย ไร้รอยต่อ 
๑.๑ พัฒนาระบบบริการผู้ปุวยใน - มี ห้ องพิ เศษที่ มี ความ

สะดวกทันสมัย จ านวน 
5 ห้อง 
 

รพ.กงหรา 2,000,000 
(รพ.,การขอรบั

บริจาค) 

- 2 - - - 

๑.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพปลอดภัย  
ไร้ความเสีย่ง 

- การปรับปรุงโครงสร้าง
ทางลาด ทางชัน ทาง
เชื่อม 

รพ.กงหรา 2,000,000 - - 2 - - 

 - การจัดหาอุปกรณ์ในการ
เคลื่อนย้าย โดยจัดซื้อรถ
ฉุ ก เ ฉิ น ที่ ทั น ส มั ย 
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สภาพแวดล้อม จ านวน 3 
คัน  

รพ.กงหรา 15,000,000 - - - 7 8 

 - จัดหารถน าส่งผู้ปุวยให้
ครอบคลุมพื้นที่ทุก รพ.
สต จ านวน 9 คัน 

 
 

 13,500,000 - - - 7 6.5 

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ K-Service Excellence  
๒.๑ พัฒนาบริการผูปุ้วยนอกแบบ Hospital - อาคารบริการผู้ปุวยนอก

ได้ รับการปรับปรุงให้มี
ความสะดวก และมีความ
ทันสมัย 

รพ.กงหรา 20,000,000 
(กระทรวง) 

- - - - 20 
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๗๗ 

โครงการ และกิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 5 ปี 

และที่มา 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 

256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 
๒.๒ จัดท า Application เพื่อการนัดหมาย 

และตดิตามการรักษา 
- Application เพื่อการ

นัดหมายและติดตามการ
รักษาของผู้ปุวย 

คปสอ. 2,000,000 
(สสจ.) 

- - - 2 - 

๒.๓ พัฒนาบริการโมเดลกงหรายอดเยีย่ม - โมเดลการบริการผู้ปุวย
เป็นศูนย์กลาง 

คปสอ. 500,000 
(โรงพยาบาล) 

- - 0.5 - - 

๒.๔ พัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่ผู้ปุวยวาระ
ท้าย 

- มีศูนย์บริการสุขภาพแก่
ผู้ปุวยวาระท้ายในระดับ
พื้นที่ จ านวน 3 แห่ง 

คปสอ. 3,000,000 
(.....) 

- - 1 1 1 

๒.๕ พัฒนาอัตลักษณ์ใจบริการ ท างานอย่าง
มืออาชีพ 

- บุคลากรเครือข่าย
บริการสุขภาพทุกคน
ผ่านการพัฒนาอัต
ลักษณ์บริการ 

คปสอ. 1,400,000 
(คปสอ.) 

- 0.7 - 0.7 - 

๒.๖ การพัฒนาภูมิทัศน์โรงพยาบาลชุมชน - มีภูมิทัศน์ท่ีสอดคล้อง
กับอารยสถาปตัย ์

 

รพช. 2,000,000 
(รพ.) 

- 0.5 0.5 0.5 0.5 

โครงการที่ 3 โครงการลดความเหลื่อมล้ าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
๓.๑ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยติดบ้าน

ติดเตียงด้วยรูปแบบดิจิทัล (Digital 
Homeward) 

- มี Digital Homeward 
จ านวน 100 ครัวเรือน 

รพช. 5,000,000 
(จงัหวัด) 

- - 5 - - 

๓.๒ ธนาคารกายอุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูและ
ดูแลคนพิการ ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 

- มีชุดอุปกรณ์ และห้อง
จัดเก็บและสาธติการใช้
กายอุปกรณ ์

รพช. 1,500,000 
(สสจ.) 

- - 1.5 - - 

๓.๓ การพัฒนาอาสาสมัครจิตอาสา “เราท าดี 
ด้วยหัวใจ” เพื่อดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง 

- มีจิตอาสาจ านวน 100 
คน 
 

คปสอ. 1,000,000 
(รพ.) 

- - 0.5 - 0.5 
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๗๘ 

โครงการ และกิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 5 ปี 

และที่มา 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 

256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 
โครงการที่ 4 โครงการบรกิารสุขภาพมาตรฐานสากล 
๔.๑ พัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลชุมชนสู่

มาตรฐาน AHA 
- ผ่านการรับรอง

มาตรฐาน AHA 
รพ.กงหรา 2,000,000 

(รพช.) 
- 0.5 0.5 0.5 0.5 

๔.๒ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลตดิ
ดาว 

- รพ.สต. 9 แห่งผ่าน
มาตรฐาน  

- รพ.สต.ติดดาว 

รพ.สต. 2,000,000 
(คปสอ.) 

- 0.5 0.5 0.5 0.5 

๔.๓ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านทันตกรรม - สามารถจัดท าฟันเทียม
ผู้สูงอายุ, ทันตกรรม
ประดิษฐ ์

รพ.กงหรา 4,000,000 
(สสจ.) 

- - 2 - 2 

๔.๔ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านแม่และเด็ก - มีศูนย์พัฒนาการเด็ก
ครบวงจร 

รพ.กงหรา 2,000,000 
(รพช.) 

- - 2 - - 

๔.๕ จัดสร้างอาคาร/ศูนย์บรบิาล และฟื้นฟู
ผู้สูงอายุและผูปุ้วยโรคเรื้อรัง 

- มีศูนย์ฟื้นฟสูุขภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
แบบครบวงจรด้วยวิถี
ธรรมชาติบ าบัดประจ า
จังหวัดพัทลุง 

รพ.กงหรา 50,000,000 
(จังหวัด) 

- - - 25 25 

๔.๖ จัดสร้าง Excellence Homeward 
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

- ครัวเรือนผู้สูงอายุ 200 
ครัวเรือน  

- มีระบบ Homeward 

เทศบาล, อบต. 10,000,000 
(อปท.) 

- - - 5 5 

๔.๗ การพัฒนาอาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ - มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
จ านวน 500 คน 
 

เทศบาล, อบต. 2,000,000 
(อปท.) 

- - - 1 1 

โครงการที่ 5 โครงการเมืองสมุนไพร (K-Herb City) 
๕.๑ สร้างอาคารผลิตภณัฑส์มุนไพรครบวงจร - มีอาคารผลิตภณัฑ์

สมุนไพร 
สสจ. 40,000,000 

(จังหวัด) 
- - 20 20 - 
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๗๙ 

โครงการ และกิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 5 ปี 

และที่มา 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 

256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 
๕.๒ ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพื่อสุขภาพ - มีเครือข่ายสมุนไพร 200 

ราย 
เกษตรอ าเภอ 5,000,000 

(จังหวัด) 
- - 1.5 1.5 2 

๕.๓ พัฒนาแบรนด์การตลาด และจัดท า
ระบบการซื้อขายสมุนไพรแบรนด์
โรงพยาบาล 

- มีระบบการซื้อขาย
ออนไลนส์ินค้าสมุนไพรของ
โรงพยาบาล 

 
 

คป.รพช. 600,000 
(คป.สอ.) 

- - 0.6 - - 

โครงการที่ 6 โครงการ Medical 4.0 
๖.๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

(Medical Tourism) 
- มีรีสอร์ท โฮมสเตย์

สุขภาพจ านวน 20 แห่ง 
- มีโปรแกรมทัวรส์ุขภาพ

เมืองกงหรา 

อ าเภอ 5,000,000 
(จังหวัด) 

- - 2 2 1 

๖.๒ การสร้างระบบเรียกเก็บค่าบริการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (International 
Claim) 

- มีระบบเรียกเก็บ
ค่าบริการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(International Claim) 

รพ.กงหรา 200,000 
(คป.สอ.) 

- 0.2 - - - 

๖.๓ สร้างชุดสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล 
(Package Medical) ในระบบ Social  
Network 

- มีนักท่องเที่ยวมาใช้
บริการปีละไม่น้อยกว่า 
1,000 คน 

รพ.กงหรา 400,000 
(คป.สอ.) 

- 0.1 0.1 0.1 0.1 

๖.๔ พัฒนาทักษะบุคลากรรองรับ Medical 
Tourism 

- มีบุคลากรรองรับ 
Medical Tourism 

รพ.กงหรา 200,000 
(รพ.) 

- 0.1 - 0.1 - 

๖.๕ การพัฒนาบริการสุขภาพระดบัพรเีมี่ยม - มีรายได้จากการ
จัดบริการสุขภาพ
ระดับพรีเมี่ยมปีละ 
3,000,000 บาท 

รพ.กงหรา 800,000 
(รพ.) 

- 0.2 0.2 0.2 0.2 
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๘๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และบุคลากรมีคุณภาพ มีความสุข 
 

โครงการ และกิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 5 ปี 

และที่มา 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 

256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 
โครงการที่ 1 โครงการ Smart and digital hospital 
๑.๑ จัดตั้งศูนย์บริการอินเตอร์เนต็ฟร ี - 10 แห่ง รพ.กงหรา 500,000 - 0.2 0.3 - - 
๑.๒ พัฒนา Website ของโรงพยาบาลและ

เครือข่ายบริการสุขภาพ เป็น Website 3 
ภาษา 

- 1 website เครือข่ายเป็น
สากล 

รพ.กงหรา 500,000 - 0.5 - - - 

๑.๓ พัฒนาระบบ IT มาจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านบุคลากร (e-HR) 

- 10 แห่ง รพ.กงหรา/รพสต 500,000 - - 0.5 - - 

๑.๔ จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานของ
โรงพยาบาลในอีก 20 ปีข้างหนา้ และ
ประชาสมัพันธ์ในรูปแบบดิจิทลั 

- โมเดลโครงสร้างพื้นฐาน 
ในรูปแบบมิติ รพ. 

รพ.กงหรา 100,000 - 0.1 - - - 

๑.๕ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
อ าเภอกงหรา 

- ระบบข้อมลู รพ.กงหรา 100,000 - 0.1 - - - 

๑.๖ พัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลและ
เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบดิจิทลั 
(ระบบนัด) 

- 10 แห่ง รพ.กงหรา./รพ.สต. 500,000 - - 0.5 - - 

๑.๗ พัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ปุวยระยะประ
คับ ประคองและระยะยาว (LTC) ใน
รูปแบบดจิิทัล 

- มีโปรแกรม รพ.กงหรา/รพ.สต. 200,000 - 0.2 - - - 

๑.๘ พัฒนาโปรแกรมการส่งต่อผู้ปุวย - 10 แห่ง รพ.กงหรา./รพ.สต. 200,000 - 0.2 - - - 
๑.๙ พัฒนาโปรแกรมเยี่ยมบ้านด้วยดิจทิัล - 1 โปรแกรม รพ.กงหรา./รพ.สต. 200,000 - 0.2 - - - 
๑.๑๐ พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของบุคลากร 
- บุคลากรทุกคน 
- ได้รับการพัฒนา 

รพ.กงหรา./รพ.สต. 400,000 - 0.1 0.1 0.1 0.1 

๑.๑๑ สร้างระบบการประเมินความพึงพอใจ - ระบบประเมิน รพ.กงหรา./รพ.สต. 100,000 - - - - 0.1 
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๘๑ 

โครงการ และกิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 5 ปี 

และที่มา 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 

256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 
การบริการด้วยระบบดจิิทัล 

๑.๑๒ ติดตั้งระบบโซล่าเซลส าหรับ
โรงพยาบาล 

- 50 จดุ กระทรวงพลังงาน 1,000,000 - 1 - - - 

๑.๑๓ สร้างความร่วมมือทางการแพทย์กบั
สถานบริการสุขภาพ 

- 10 ความร่วมมือ รพ.กงหรา 400,000 - - 0.2 - 0.2 

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์แก่บคุลากร 
๒.๑ การจัดการความรู้เพื่อความเป็นเลศิของ

บุคลากรทางการแพทย ์
- มีเครือข่ายพัฒนา

บุคคลากร 
มหาวิทยาลยั

ทักษิณ 
รพ.กงหรา./รพ.สต. 

400,000 
(รพ.) 

- 0.1 0.1 0.1 0.1 

๒.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม Service 
plan 

- มีระบบคดัสรร และระบบ
พัฒนาศักยภาพ 

รพ.กงหรา 2,000,000 
(สสจ.) 

- 0.5 0.5 0.5 0.5 

๒.๓ พัฒนารูปแบบการเสรมิสร้างสมรรถนะ
รายบุคคล 

- มีแผนพัฒนาสมรรถนะ คป.สอ. 100,000 
(คป.สอ.) 

- 0.1  -  

๒.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีการบริการระดับ
มาตรฐาน สากล (Service Excellence) 

- บุคลากรไดร้ับการอบรม
เรื่องบริการตาม
มาตรฐานสากล 
 

คป.สอ. 100,000 
(คป.สอ.) 

- - - 0.1 - 

๒.๕ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในระยะ 5 ปี  
ที่สัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร ์

- มีแผนพัฒนาบุคลากร รพ.กงหรา./รพ.สต. 400,000 
(คป.สอ.) 

- 0.1 0.1 0.1 0.1 

๒.๖ พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลผู้ปุวยโรค
เรื้อรัง ผูสู้งอายุ แพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก 

- บุคลากรได้รับการอบรม
ครบทุกสาขาความ
เชี่ยวชาญตามยุทธศาสตร์
เครือข่าย 

เขตบริการสุขภาพ 
ที ่12 

1,000,000 
(รพ.) 

- 0.2 0.2 0.3 0.3 

โครงการที่ 3 โครงการบุคลากรมีความสุข 
๓.๑ พัฒนาระบบการดูแลความสุขและการ - ผลการประเมินความสุข รพ.กงหรา./รพ.สต. 400,000 - 0.1 0.1 0.1 0.1 
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๘๒ 

โครงการ และกิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 5 ปี 

และที่มา 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 

256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 
ดูแลสุขภาพแก่บุคลากรรายบุคคล  มากกว่า ร้อยละ 75 (คป.สอ.) 

๓.๒ พัฒนาระบบการตอบสนองจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  

- ระดับความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นปีละ 2% 

รพ.กงหรา./รพ.สต. 200,000 
(คป.สอ.) 

- - - 0.1 0.1 

๓.๓ จัดสร้างห้อง fitness ที่มีความพรอ้ม 
และทันสมัย เพื่อสวสัดิการบุคลากรและ
บริการประชาชน  

- 1 แห่ง เทศบาล 500,000 
(รพ.) 

- - - 0.5 - 

๓.๔ สร้างสุขส าหรับบุคลากรเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอกงหรา (OD ประจ าปี) 

- 5 ชมรม รพ.กงหรา./รพ.สต. 
(จากการสมทบทนุ

เจ้าหน้าที)่ 

800,000 
(คป.สอ.) 

- 0.2 0.2 0.2 0.2 

๓.๕ จัดตั้งกองทุนสวสัดิการหรือมลูนิธิ
โรงพยาบาลส าหรับบุคลากร 

 

- 1 แห่ง รพ.กงหรา 100,000 
(รพ.) 

- 0.1 - - - 

โครงการที่ 4 โครงการสถานบรกิารมาตรฐานสากล (AHA, รพ.สต.ติดดาว) 
๔.๑ จัดตั้งศูนย์ความเลิศด้านการดูแลผูปุ้วยที่

บ้าน 
- 5 ศูนย ์ เทศบาล 1,000,000 

(กองทุนสุขภาพต าบล) 
- 0.2 0.2 0.2 0.4 

๔.๒ พัฒนาขีดความสามารถทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลรองรับการดูแลทางด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลผู้ปุวยโรค
เรื้อรัง ผูสู้งอายุ แพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก 

- บุคลากรทางการแพทย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

รพ.กงหรา 2,000,000 
(สสจ.) 

- 0.5 0.5 0.5 0.5 

๔.๓ พัฒนาสมรรถนะโรงพยาบาลใหผ้า่น
เกณฑ์มาตรฐาน AHA 

- 1 แห่ง รพ.กงหรา 400,000 - 0.1 0.1 0.1 0.1 

๔.๔ พัฒนาสมรรถนะเครือข่ายบริการสุขภาพ 
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 

- 9 แห่ง รพ.สต. 900,000 - 0.2 0.2 0.2 0.3 

๔.๕ จัดหางบประมาณรองรับการขยายตัว - แฟลต 1 แห่ง รพ.กงหรา 10,000,000 - - - - 10 



   

                  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  พ.ศ. 2565 – 2569 
 

 

 

๘๓ 

โครงการ และกิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 5 ปี 

และที่มา 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 

256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 
ของโรงพยาบาลในอนาคต (สร้างแฟลต) -  (สสจ.) 

๔.๖ จัดหาพื้นที่รองรับการขยายตัวของ
โรงพยาบาลในอนาคต  

- พื้นที่ 1 แปลง รพ.กงหรา ขอรับบริจาคพื้นท่ี - - - - - 

๔.๗ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลทั้งภายนอก
และภายใน 

- ภูมิทัศน์ รพ. ในสวน รพ.กงหรา 2,000,000 
(รพ.) 

- - - 2 - 

๔.๘ สร้างสภาพแวดล้อมภายในหอผู้ปวุย
อย่างมีเอกลักษณ์ใหส้อดคล้องกับผู้ปุวย
แต่ละประเภท 

- หอผู้ปุวยในไดร้ับการ
ปรับปรุง 

รพ.กงหรา 2,000,000 
(สสจ.) 

- - - 2 - 

๔.๙ พัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลที่เปน็มิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 

- มีระบบจดัการขยะและน้ า
เสีย 

รพ.กงหรา 100,000 
(รพ.) 

- - - 0.1 - 

๔.๑๐ จัดระเบียบภายในโรงพยาบาลและรพ.
สต.ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ระบบ CCTV 100 จุด คป.สอ. 5,000,000 
(คป.สอ.) 

- - - 2 3 

โครงการที่ 5 โครงการองค์กรนวัตกรรม 
๕.๑ สร้างระบบเครือข่ายนวัตกรรมสุขภาพกับ

องค์กรเอกชนท้ังในและนอกระบบ
สาธารณสุข 

- มีเครือข่ายใน
ระดับประเทศและ
นานาชาติ 10 แห่ง 

รพ.กงหรา 400,000 
(คป.สอ.) 

- 0.1 0.1 0.1 0.1 

๕.๒ ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัย
ทาง การสาธารณสุข 

- มีงานวิจัยใน
ระดับประเทศและ
นานาชาติ 10 เรื่อง/ป ี

คปสอ 400,000 
(คป.สอ.) 

- 0.1 0.1 0.1 0.1 

๕.๓ จัดตั้งคลังสุขภาพในรูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและงานมหกรรมบริการ
สุขภาพอ าเภอกงหรา 

- มีคลังสารสนเทศสุขภาพ คปสอ 1,000,000 
(สสจ.) 

- 0.5 - - 0.5 
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 ๘๔ 

ภาพประกอบการประชุมประชาพจิารณแ์ผนยุทธศาสตร ์คปสอ.กงหรา จ. พัทลุง 
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 ๘๕ 

          

          



   

                  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  พ.ศ. 2565 – 2569 
 

 

 ๘๖ 
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 ๘๗ 
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 ๘๘ 
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 ๘๙ 
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 ๙๐ 
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 ๙๑ 

 

           

 

 
 


