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คำนำ 

 
การจัดการเชิงกลยุทธเปนการบริหารอยางมีระบบท่ีตองอาศัยวิสัยทัศนของผูนำ และอาศัยการ

วางแผนอยางมีข้ันตอน โดยผานการตัดสินใจและการประเมินแลววาเหมาะสมกับองคกร และสามารถนำไป
ปฏิบัติไดจริงอันจะนำความสำเร็จมาสูองคกรได การจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยใหนัก
บริหารกำหนทิศทางขององคกร วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในองคกร ชวยกำหนดกลยุทธท่ี
เหมาะสมกับองคกร เพ่ือท่ีจะนำกลยุทธเหลานั้นไประยุกตปฏิบัติและควบคุมประเมินผลการดำเนินงานของ
องคกรได  

โรงพยาบาลสอยดาว นำแนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธมาใชในการบริหารจัดการองคกรอยาง
จริงจังและจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสอยดาว และไดกำหนดทิศทางพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตรของโรงพยาบาลทุก ๕ ป จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาล ป 2561-2565 
โรงพยาบาลไดดำเนินการตามแผนฯมาไดระยะหนึ่ง แตดวยสถานการณความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สิง่แวดลอม ท่ีสงผลตออุบัติการณการเกิดโรคใหมตางๆ โดยเฉพาะสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ตั้งแตปลายป 2562 ไดสรางผลกระทบท้ังดานสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจตอประชาชน
อยางกวางขวาง และไดสรางผลกระทบตอตอระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสอยดาว และสงผลตอการ
ดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลตามแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาลป พ.ศ. 256๑ – 256๕ ซ่ึงไมสามารถ
ดำเนินการไดตามแผนท่ีกำหนด ตั้งแตระยะชวงเริ่มระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลมีการปรับเปลี่ยน
ระบบบริการ โดยการการระดมสรรพกำลัง เพ่ือการดำเนินการรวบรวมและการจัดการทรัพยากร ตางๆ แพทย 
พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาล งบประมาณ และสถานท่ี เพ่ือแกไขปญหาและควบคุมสถานการณฉุกเฉินของ
โรคโควิด-19 ใหเกิดผลกระทบตอประชาชนนอยท่ีสุด คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสอยดาว จึงได
ทบทวนยุทธศาสตรและพัฒนาตัวชี้วัด เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสอยดาว ฉบับ
ปรับปรุง ป 2565 โดยไดทบทวนความสอดคลองของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ใหตอบสนองกับขอมูลความทา
ทายท่ีกำหนด โดยเฉพาะประเด็นความตองการและการมีสวนรวมของชุมชน และการสรางเสริมสุขภาพตาม
กลุมโรคสำคัญในพ้ืนท่ี และเพ่ิมความครอบคลุมของสมรรถนะหลักในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในประเด็น DM HT ท่ี
จะดำเนินงานรวมกับเครือขาย ใหเหมาะสมกับสถานะโรงพยาบาลท่ีจะขยาย 90 เตียง และโรงพยาบาล M2 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและจัดแผนใหมุงสูพันธกิจ และวิสัยทัศนได 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสอยดาว หวังวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสอยดาว 
ฉบับปรับปรุงป 256๕ สามารถเปนกรอบในการพัฒนาองคกร เพ่ือเตรียมรับการเติบโตขององคกรในอนาคต 
และพัฒนาใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของปญหาสาธารณสุขท่ีรวดเร็ว พรอมท้ังมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
มีการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายสูงสุด ขององคกรได  

 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสอยดาว 

ป 2565 
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สารบัญ 
 

1. ขอมูลท่ัวไป และสถานการณสุขภาพ โรงพยาบาลสอยดาว 
 

2. วิสัยทัศน พันธกิจ และกรอบแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล 
 

3. แผนยุทธศาสตรดานสุขภาพโรงพยาบาลสอยดาว (ฉบับปรับปรุง ป 2565) 
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1. ขอมูลทั่วไป และสถานการณสุขภาพ โรงพยาบาลสอยดาว 
 

ขอมูลท่ัวไป 
อำเภอสอยดาวเปนอำเภอขนาดใหญแยกจากอำเภอโปงน้ำรอนเม่ือ 25 ธันวาคม 2530 และได 

ยกฐานะเปนอำเภอเม่ือ 9 เมษายน  2535 แบงการปกครองเปน 5 ตำบล 70 หมูบาน 2 เทศบาล  
4 องคการบริหารสวนตำบลมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 770.948 ตารางกิโลเมตรมีพ้ืนท่ีติดตอกับชายแดน
กัมพูชา มี 2 ตำบล คือตำบลทุงขนานมีหมูบานท่ีติดชายแดน 5 หมูบาน คือหมูท่ี  2,10,14,15 และหมูท่ี 
16 และตำบลสะตอน มีหมูบานติดชายแดน 2 หมูบาน คือหมู ท่ี 5 และหมูท่ี 12(ระยะทางรวม 16 
กิโลเมตร) 

ลักษณะภูมิประเทศอำเภอสอยดาวเปนท่ีราบเชิงเขามีอากาศคอนขางเย็น การประกอบอาชีพ 
สวนใหญทำการเกษตรกรรม โดยเฉพาะลำไย ซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของอำเภอสอยดาว ประชาชน 
สวนใหญ นับ ถือศาสนาพุทธ มียอดเขาท่ีสู งท่ี สุด  คือยอดเขาสอยดาว มีความสู ง 1 ,670 เมตร  
เหนือระดับน้ำทะเล และในบริเวณเทือกเขาสอยดาวแหงนี้ยังไดคนพบสัตวท่ีหายาก และเปนสัตวท่ีพบเปน 
แหงเดียวของประเทศไทย คือ“ กบอกหนาม ” 

 
แผนท่ีสังเขปแสดงอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
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ขอมูลบุคลากรสาธารณสุข คปสอ.สอยดาวป 256๕ 
ประเภท รพ. สสอ. รพสต. รวม 

ขาราชการ 113 7 48 168 
พนักงานราชการ 3 0 0 3 
ลูกจางประจำ 7 0 1 8 

พนักงานกระทรวง 74 0 20 94 
ลูกจางชั่วคราว 1 0 4 5 

รวม 198 7 69 278 
ท่ีมา:งานการเจาหนาท่ี  โรงพยาบาลสอยดาวและสสอ.สอยดาว  ณ  256๕ 
 

อัตรากำลังของโรงพยาบาลสอยดาวแยกตามวิชาชีพปงบประมาณ 256๕  

ท่ีมา:งานการเจาหนาท่ี  โรงพยาบาลสอยดาว 256๕ 

 
 
 
 
 
 

ลำดับ สายวิชาชีพ FTE เกิน/ขาด 
  มีจริง ควรมี  

1 แพทย 10 14 -4 
2 ทันตแพทย 7 6 +1 
3 เภสัชกร 6 8 -2 
4 พยาบาลวิชาชีพ/เทคนิค 67 84 -17 
5 นักเทคนิค/นักวิทยาศาสตร/จพ.

วิทยาศาสตรฯ 
5 5 0 

6 นักกายภาพบำบัด 3 4 -1 
7 นักรังสีการแพทย 1 2 -1 
8 เจาพนกังานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 0 3 -3 
9 เจาพนักงานเภสัชกรรม 5 5 0 

10 แพทยแผนไทย/จพ.สาธารณสุข 1 3 -2 
11 เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 4 3 +1 
12 นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 4 11 -7 
13 นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร 1 2 -1 
14 นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก 0 2 -2 
15 นักวชิาการเวชสถิติ/จพ.เวชสถิต ิ 2 3 -1 
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สภาพปญหาสาธารณสุขของพ้ืนท่ี 
สถานะสุขภาพ 

แสดงประชากรกลางปจำแนกตามกลุมอายุป 2565 อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

 
 

ขอมูลประชากรกลางป  256๕ อำเภอสอยดาว มีประชากรท้ังหมด  64,019 คน เพศชาย  
32,147 คนเพศหญิง  31,872 คน ผูสูงอายุ  10,334 คน รอยละ 16.14  
ตารางแสดง ประชากรกลางปอำเภอสอยดาวจำแนกตามตำบล และเพศ ป 2565 

ตำบล จำนวนรวม ชาย หญิง 
ปะตง 15,228  7,598   7,630  
ทุงขนาน 10,931  5,458   5,473  
ทับชาง 16,463  8,298   8,165  
ทรายขาว 11,753  5,928   5,825  
สะตอน 9,644  4,865   4,779  
รวมท้ังอำเภอ 64,019 32,147 31,872 
ท่ีมา: ขอมูลประชากรตามทะเบียนราษฎรอำเภอสอยดาว  ณ  30  มิถุนายน  256๔  
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สรุปสภาพปญหาสาธารณสุขของอำเภอสอยดาว ป 2565 
 

ปญหาสำคัญ ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 
1. DM รายใหม (ตอแสนปชก.) ควบคุมระดับ
น้ำตาลไดดีต่ำกวาเกณฑ 

459.92 595.35 558.66 521.64 

2. HT รายใหม (ตอแสนปชก.) ควบคุมความ
ดันโลหิตสูงต่ำกวาเกณฑ 

1,128.47 1,482.29 1,283.07 1,330.18 

3. COVID-19 NA NA 976 12,251 
4. มะเร็งปากมดลูก (ตอแสนปชก.) 
มะเร็งเตานม (ตอแสนปชก.)  
สวนใหญอายุ 40 ปข้ึนไป 

77.72 103.18 102.87 103.30 

226.11 313.10 400.82 448.83 

Dead: STEMI 6.66 6.25 0 0 

Dead: Pneumonia < 5% 7.59 4.76 8.21 5.09 

วัณโรครายใหม 86.50 76.88 75.33 46.86 

กลุมโรคท่ีตองเฝาระวัง : TB, HIV,จิตเวช โรคท่ีตองสงตอ :TBI, Stroke, Sepsis  
กลุมแมและเด็ก : PPH, BA  
กลุมโรคสำคัญไดแก Trauma, TBI, STEMI, STROKE, Pneumonia, SEPSIS, DM, HT, CKD, CA, 
Suicide , DF/DHF, โรคติดตอ/โรคระบาด 

 
 
ทิศทางการพัฒนา ปงบประมาณ 2565 

๑. การสงเสริมสุขภาพ และเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพแกประชาชน 
๒. การควบคุมปองกันโรค และคุมครองสุขภาพแกประชาชนอยางท่ัวถึง 
๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย รักษาโรค และฟนฟูสุขภาพแกประชาชน  
๔. เครือขายสุขภาพมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณภาพและความสุข 
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การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร และสภาพแวดลอมภายนอก (SWOT Analysis) 
In

te
rn

al
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
๑. มีบุคลากรทางเฉพาะทางรองรับการระดับ รพ.  
๒. มีคุณภาพบริการผานมาตรฐาน HA รพ.สต.ติดดาว  
๓. มีบริการ NCD Center ในชุมชน  
๔. มีแผนการพัฒนาบุคลากรตาม Service Plan  
๕. มีสิ่งแวดลอมท่ีดีสวยงาม มีอาคารบริการผูปวยนอก 

และอุบัติเหตุฉุกเฉินท่ีทันสมัย  
๖. มีผลงานดีเดนในดานการควบคุมอุบัติเหตุจราจร  
๗. มีชองทางสื่อสังคมของโรงพยาบาล 

๑. ขอมลูสุขภาพของอำเภอยังแยกสวน 
๒. ขาดการวิเคราะหขอมูลแนวโนมในอนาคต และ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการดานสื่อ
ดิจิทัล  

๓. สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ  
๔. พ้ืนท่ีบริการบางสวนคับแคบและไมเพียงพอตอ

ความตองการ 

Ex
te

rn
al

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค/ภยัคุกคาม (Threats) 
๑. มีแมขาย รพศ.ท่ีมคีวามเช่ียวชาญ  
๒. ประชาชนมีกำลังทรัพยมีจิตศรัทธาบริจาคเงิน ท่ีดิน 

และเครื่องมือ  
๓. เครือขายภาคประชาชนเปนตนแบบจิตอาสา  
๔. เครือขายทองถ่ิน สวนราชการ ภาคประชาชนมีสวน

รวมพัฒนาระบบสขุภาพ  
๕. มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการสุขภาพ

ผูสูงอายุ คนดอยโอกาส และคนพิการ 

๑. ผูปวยตางชาติเขาเมืองผิดกฎหมายมีความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคระบาดในพ้ืนท่ี  

๒. สื่อหลากหลาย อาจทำใหประชาชนสบสนกับการรับ
ขอมูลสุขภาพท่ีผิดพลาด 

๓. มีการทำเกษตรโดยใชสารเคมี  
๔. การจัดสรรอัตรากำลังและงบประมาณจำกัด  
๕. มีการขยายตัวของเมืองมีปญหาอนามัยสิ่งแวดลอม 

ขยะ อุบัติเหตุจราจร  
๖. มีปญหาภัยแลง 

 
การกำหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ (TOWS Matrix) 

อุป
สร

รค
/ภ

ัยคุ
กค

าม
 (T

hr
ea

ts
) 

จุดออน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 
ทิศทางเชิงรับ (WT) 

๑) พัฒนาระบบรองรับการควบคุมโรคชายแดน 
โดยเฉพาะเขาเมืองผิดกฎหมายมีความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคระบาดในพ้ืนท่ี  

๒) สรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพใหประชาชน
อยางครอบคลมุ 

๓) วางแผนการจัดสรรอัตรากำลังบุคลากร  
๔) ทำแผนรองรับการจัดการปญหาสุขภาพท่ีมากับ

การขยายตัวของเมือง เชน อนามัยสิ่งแวดลอม 
ขยะ อุบัติเหตุจราจร และปญหาภัยแลง 

 

ทิศทางเชิงปองกัน (ST) 
๑) เพ่ิมประสิทธิภาพทีมดูแลผูปวยและพัฒนา

ขีดความสามารถทางการแพทยเพ่ือใหผูปวย
มีความตระหนักในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ
ผูปวยกลุมโรคเรื้อรัง  

๒) ใชนวัตกรรมใหบริการ และใชมาตรฐานใน
การประเมินคุณภาพในการบริการเพ่ือการ
ยกระดั บ คุ ณ ภ าพบ ริ ก าร  เพ่ื อรองรั บ
ผูรับบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

๓) ส ง เส ริ ม ก า ร เข า ถึ ง  Health literacy 
โดยเฉพาะกลุมคนวยัทำงาน 

๔) สงเสริมการควบคุมปองกันโรคติดตอทาง
ชายแดน 
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ทิศทางแกไข (WO) ทิศทางเชิงรุก (SO) 
๑) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ใหมีประสิทธิภาพ โดยมี 

สสจ.และ รพศ. แมขายใหการสนับสนุน 

๒) ใชนวัตกรรมและงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
ภาคประชาชนในการพัฒนาบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ 
จัดหาเครื่องมือท่ีทันสมัย เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
บริการของโรงพยาบาลใหเปน Smart hospital 

๓) ออกแบบรูปแบบเฉพาะของการสงเสริมสุขภาพ เฉพาะ
พ้ืนท่ี เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเมืองแหงการออก
กำลังกาย 

๔) ปรับปรุงแนวทางการออกแบบงานดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 
ดวยความรวมมือจากเครือขายสวนทองถ่ินภายในพ้ืนท่ี 
ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

๕) สรางเครือขายคัดกรองโรคติดตอบริเวณชายแดน ดวย
กฎหมายการรับเขาทำงาน และความรวมมือระหวาง
ประเทศ ดานการปองกันและควบคุมโรคติดตอทาง
ชายแดน 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถแพทยเฉพาะ
ทางและทีมงานโดยมี รพศ.แมขายรวมมือสนับสนุน
ท้ั งในเรื่ องความรู และการฝ กอบรมเพ่ื อเพ่ิ ม
ประสิท ธิภาพการรักษาโรคของโรงพยาบาล  
และเครอืขายสุขภาพ สูมาตรฐานระดับประเทศ 

๒) ยกระดับคุณภาพการใหบริการดวยนวัตกรรมท่ี
ทันสมัยโดยไดรับการสนับสนุนจากภาคประชาชน  
ใหไปสู smart hospital 

๓) พัฒนานวัตกรรม digital เพ่ือการสงเสริมสุขภาพใน
การออกกำลังกาย เพ่ือยกระดับสูนิเวศนสุขภาพดี 
เมืองแหงการออกกำลังกาย 

๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือใหเกิดการ
ดู แลผู สู งอายุ ในแบบ digital home ward โดย
ไดรับการสนับสนุนจากเครือขาย และนโยบายจาก
สวนกลาง 

๕) พัฒนาระบบ SRRT และ คสช. ดวยความรวมมือกัน
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงความรวมมือ
ระหวางไทย-กัมพูชา เพ่ือยกระดับการควบคุม
ปองกันโรคติดตอจากชายแดน 

๖) พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี digital และ social media 
เพ่ื อส งเสริมการเผยแพรปญหา/ขอมู ล ท่ี เป น
ประโยชน และถูกตองแกประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือ
ยกระดับเปนเมืองคุมครองผูบริโภคช้ันนำ   

 
 
 

2. วิสัยทัศน พันธกิจ และกรอบแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล 
วิสัยทัศน (Vision) 

โรงพยาบาลคุณภาพสมรรถนะสูงระดบัประเทศ ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข 
โรงพยาบาลคุณภาพสมรรถนะสูงระดับประเทศ หมายถึง โรงพยาบาลท่ีมีความสมบูรณระดับ M ๒ 

ของกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานทางการแพทยและนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศในการบริการทาง
การแพทยดานการดูแลผูปวยเรื้อรัง อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทันตกรรม และเปนโรงพยาบาลท่ีมีสมรรถนะสูงทางการ
บริหารจัดการและมีธรรมาภิบาล มีความทันสมัย บุคลากรทางการแพทยและสายสนบัสนุนมีสรรถนะสูง ระบบ
การบริการมีความโดดเดนมีคุณภาพการบริการท่ียอดเยี่ยม และมีบริการระดับพรีเม่ียม โรงพยาบาลเปนศูนย
การบริการการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกท่ีมีมาตรฐาน 

ประชาชนสุขภาพดี หมายถึง ประชาชนมีความตระหนักรู เห็นคุณคาตอของการมีสุขภาพดี สามารถ
จัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได ปญหาการเจ็บปวยในโรคท่ีปองกันไดลดลง เกิดหมูบานสุขภาพ
ดีท่ีเขมแข็งท่ัวท้ังอำเภอ 
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เจาหนาท่ีมีความสุข หมายถึง บุคลากรปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยตอการมีสุขภาพดี  
และมีความสุขแบบองครวมท้ังกาย จิตใจ อารมณ และสังคม บุคลากรนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการทำงาน และการใชชีวิต คานิยม MOPH มีความเขมแข็ง 

 
เปาประสงคสูงสุด (Ultimate Goals) 
๑. ลดการตายในกลุมโรคสำคัญ STEMI, STROKE, Pneumonia 
๒. ลดเหตุการณไมพึงประสงค (adverse event; ลด AE)  
๓. เพ่ิม Patient Engagement  
๔. เพ่ิม Staff Performance 
๕. Smart Finance 
๖. Health Literacy  

 
 

พันธกิจ (Mission)  
กรอบในการดำเนินงานตามภารกิจของการสาธารณสุข และภารกิจการพัฒนาไปสูวิสัยทัศน 

ยุทธศาสตรไดกำหนดพันธกิจ ดังนี้ 
๑. สงเสริมสุขภาพ ควบคุมและปองกันโรค รักษาโรค และฟนฟูสุขภาพแกประชาชนในพ้ืนท่ี ดวยมาตรฐาน

การจัดบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 
๒. บูรณาการและระดมพลังภาคีทุกภาคสวน เพ่ือรวมเสริมสรางอำเภอสอยดาวใหเปนเมืองสุขภาวะ 

ท่ีมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพ เสริมสรางความฉลาดรูทางสขุภาพแกประชาชน ชุมชน
ใหมีความเขมแข็งในการจัดการสุขภาพท่ีสามารถพ่ึงตนเองไดอยางเทาทันตามบริบทของพ้ืนท่ี  
และความเปลี่ยนแปลง 

๓. เสริมสรางขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพ สถานบริการสุขภาพ บุคลากรทางสุขภาพ 
เครือขายการบริการสุขภาพของอำเภอใหมีสมรรถนะสูงในการใหบริการสุขภาพอยางมีมาตรฐาน ใน
การพัฒนาการสาธารณสุข เพ่ือประชาชนสุขภาพดีไดดวยตนเอง 

๔. เสริมสรางความเขมแข็งของโรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพดานการบริหารจัดการบุคลากร 
การเงินการคลังท่ีพ่ึงตนเองไดสูง การมีธรรมภิบาล และการเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีความ
ทันสมัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)  
๑. การสงเสริมสุขภาพ และเสริมสรางความฉลาดรูทางสุขภาพแกประชาชน เพ่ือการพ่ึงตนเองไดอยาง

เขมแข็ง   
๒. การควบคุมการปองกันโรค และคุมครองสุขภาพแกประชาชนในพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง มีประสิทธิภาพและ

การมีสวนรวม 
๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย รักษาโรค และฟนฟูสุขภาพแกประชาชนในพ้ืนท่ี 
๔. การพัฒนาเครือขายสุขภาพสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และบุคลากรมีคุณภาพ มีความสุข 
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เข็มมุง 
มาตรฐานสำคัญจำเปน 9 ขอ และ 1 ขอ 
1. การผาตัดผิดคน ผิดขาง ผิดตำแหนง ผิดหัตถการ 
2. การติดเชื้อท่ีสำคัญตามบริบทขององคกรในกลุม SSI, VAP, CAUTI, CABSI 
3. บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหนาท่ี 
4. การเกิด Medication Errors และ Adverse Drug Event 
5. การใหเลือดผิดคน ผิดหมู ผิดชนิด 
6. การระบุตัวผูปวยผิดพลาด 
7. ความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรค 
8. การรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ/พยาธิวิทยาคลาดเคลื่อน 
9. การคัดกรองท่ีหองฉุกเฉินคลาดเคลื่อน 
และ ๑๐. ระบบสงตอมีคุณภาพ 

 
กรอบแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล 
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3. แผนยุทธศาสตรดานสุขภาพโรงพยาบาลสอยดาว (ฉบับปรับปรุงป ๒๕๖๕) 
สรุปการดำเนินงานระยะ ๕ ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 หรือโควิด-19 ตั้งแตปลายป 2562 ไดสรางผลกระทบท้ังดานสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจตอ
ประชาชนอยางกวางขวาง จนกระท้ังองคการอนามัยโลกประกาศใหเปนโรคระบาดครั้งใหญท่ัวโลก สำหรับ
ประเทศไทยไดมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศใหโรคโควิด-19 เปนโรคติดตออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 เพ่ือใชมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการระบาดของโรคใน
ประเทศ การดำเนินงานควบคุมโรคในชวงการระบาดภายในประเทศ รัฐบาลไดกำหนดมาตรการขอความ
รวมมือใหประชาชนปรับพฤติกรรมความเปนอยูใหม โดยการใหความสำคัญกับการเวนระยะหางทางสังคม งด
กิจกรรมทางสังคม เนนใสหนากากอนามัยเม่ือออกจากบาน ลางมือบอย ๆ มีการกำหนดมาตรการสำหรับ
ประชาชนท่ีเดินทางจากพ้ืนท่ีเสี่ยง ตองมีการเฝาระวังอาการดวยการกักตัวเองอยูบาน และตองมีเจาหนาท่ี
สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขคอยติดตามอาการอยางสม่ำเสมอ เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อ
โรค และปองกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน 

จากสถานการณขางตน ไดสรางผลกระทบตอตอระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสอยดาว และสงผล
ตอการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลตามแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาลป พ.ศ. 256๑ – 256๕ ซ่ึงไม
สามารถดำเนินการไดตามแผนท่ีกำหนด ตั้งแตระยะชวงเริ่มระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบบริการ โดยการการระดมสรรพกำลัง เพ่ือการดำเนินการรวบรวมและการจัดการทรัพยากร 
ตางๆ แพทย พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาล งบประมาณ และสถานท่ี เพ่ือแกไขปญหาและควบคุม
สถานการณฉุกเฉินของโรคโควิด-19 ใหเกิดผลกระทบตอประชาชนนอยท่ีสุด ตามแนวทางของศูนยบริหาร
สถานการณโควิด – 19 หรือ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข 

จากผลการดำนเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาลป พ.ศ. 256๑ – 256๕ พบวารอยละ
ของการบรรลุกลยุทธในองคกร ตามเปาหมายรอยละ 80 ข้ึนไป พบวาการดำเนินงานต่ำกวาเกณฑเปาหมาย 
คือ รอยละ 50.00, 66.67, 77.78 และ 66.67 ตามลำดับ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสอยดาว จึง
ไดพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาล ป 2565 และมีระยะเวลาดำเนินการตอในป 2566 
โดยไดทบทวนความสอดคลองของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ใหตอบสนองกับขอมูลความทาทายท่ีไดรวบรวมไว 
โดยเฉพาะประเด็นความตองการและการมีสวนรวมของชุมชน และการสรางเสริมสุขภาพตามกลุมโรคสำคัญใน
พ้ืนท่ี เพ่ือนําไปจัดทำแผนปฏิบัติการ สนับสนุนทรัพยากร และติดตามการปฏิบัติไดอยางสอดคลอง และเพ่ิม
ความครอบคลุมของ Core Competency ในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในประเด็น DM HT ท่ีจะดำเนินงานรวมกับ
เครือขาย ใหเหมาะสมกับสถานะโรงพยาบาลท่ีจะขยายระดับเปน M2 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและจัดแผนใหมุง
สูพันธกิจ และวิสัยทัศนได 

ดังนั้นเพ่ือการพัฒนาโรงพยาบาลใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรท่ีกำหนด เพ่ือเตรียมรับการเติบโตใน
อนาคต และพัฒนาใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของปญหาสาธารณสุขท่ีรวดเร็ว พรอมท้ังมีระบบการบริหาร
จัดการท่ีดี มีการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำศักยภาพโรงพยาบาล และบุคลากรท่ี
มีอยูมาใชประโยชนอยางคุมคาเพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลใหเปนองคกรท่ีมุงเนนยุทธศาสตรอยางสมบูรณบรรลุ
เปาหมายการดำเนินงานตามภารกิจ โรงพยาบาลจึงไดจัดใหมีการทบทวนขยายระยะเวลาแผนยุทธศาสตรของ
โรงพยาบาลในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป 2565)  ดังนี้ 
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หนา้ | ๑๒  
 

ตารางสรุปแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ โรงพยาบาลสอยดาว ในระยะ ๕  ป (ปรับปรุง ป 2565) 
 

วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

เปาประสงค 
แนวทางการ

พัฒนา 
แผนปฏิบัติการ 

แผนพัฒนา
บุคลากร 

ตัวชี้วัด ขอมูล
ปจจุบัน 
2565 

คาเปาหมาย 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : การสงเสริมสุขภาพ และสรางความรอบรูดานสุขภาพแกประชาชน เพ่ือการพ่ึงตนเองไดอยางเขมแข็ง 
1. การสงเสริม

สุขภาพ สราง

ความรอบรูดาน

สุขภาพและ

พฤติกรรม

สุขภาพแก

ประชาชน  

2. ลดอัตรา
ผูปวยใหมในกลุม
โรคเรื้อรัง (DM, 
HT) 
 

ประชาชนมีรอบ

รูดานสุขภาพ

และพฤติกรรม

สุขภาพท่ีดีข้ึน 

เพ่ือลดอัตราการ

ปวยในกลุมโรค

เรื้อรัง ภายใน 

3-5 ป 

บูรณาการ

รวมกับเครือขาย

ในชุมชน เพ่ือจัด

กิจกรรมสราง

เสริมความรอบรู

ดานสุขภาพและ

พฤติกรรม

สุขภาพให

ประชาชนกลุม

เสี่ยงอยาง

ครอบคลมุ และ

คัดกรองในกลุม

เสี่ยง 

1. สงเสริม 
สนับสนุนการมี
สวนรวมของ
บุคลากร และ
องคกรภาคี
เครือขาย เพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพ 
สรางความรอบรู
ดานสุขภาพ 
พฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชน 
2. พัฒนาระบบ
การจัดการ
สุขภาพ ชุมชน
เขมแข็ง เพ่ือลด
อัตราการปวยใน
กลุมโรคเรื้อรัง 
 
 
 
 
 

1. อบรม
พยาบาล 
PCC  
๒. นวก. PCC 
เพ่ือเปนแกน
นำการสราง
ความรอบรู
ดานสุขภาพ 
๓. อบรม อส
ม.เช่ียวชาญ 
4. ประชุม
พัฒนา
บุคลากร
เครือขายผาน 
พชอ. 

1. รอยละของ

ความรอบรูดาน

สุขภาพ 3อ. 2ส. 

>80% 

85.08 ≥ 85% 
 
 
 
 

≥ 86% 
 
 
 
 

≥ 87% 
 
 
 
 

≥ 88% 
 
 
 
 

≥ 89% 
 
 
 
 

2. รอยละ

พฤติกรรมสุขภาพ

ตามหลัก 3อ 2ส 

>85% 

85.63 ≥ 85% 
 
 
 
 

≥ 86% 
 
 
 
 

≥ 87% 
 
 
 
 

≥ 88% 
 
 
 
 

≥ 89% 
 
 
 
 

3. อัตราปวยราย

ใหมของ DM ตอ

แสนประชากร

ลดลง 

521.64/

แสนปชก. 

(ลดลง 

6.59%) 

ลดลง≥5% ลดลง≥5% ลดลง≥5% ลดลง≥5% ลดลง≥5% 

4. อัตราปวยราย

ใหมของ HT ตอ

แสนประชากร

ลดลง 

1,330.18 

/แสนปชก. 

เพ่ิม 

3.71% 

ลดลง
≥2.5% 

ลดลง
≥2.5% 

ลดลง
≥2.5% 

ลดลง
≥2.5% 

ลดลง
≥2.5% 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

เปาประสงค 
แนวทางการ

พัฒนา 
แผนปฏิบัติการ 

แผนพัฒนา
บุคลากร 

ตัวชี้วัด ขอมูล
ปจจุบัน 
2565 

คาเปาหมาย 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การควบคุม การปองกันโรค และคุมครองสุขภาพแกประชาชนในพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง มีประสิทธิภาพและการมีสวนรวม    
1. มีจัดการภาวะ
ฉุกเฉินโรคติดตอ
ในพ้ืนท่ีอยางมี
ประสทิธิภาพ  
2. เพ่ือควบคุม
ปองกันโรค CD, 
NCD ลดความ
รุนแรงจาก
ภาวะแทรกซอน
ของโรคเรื้อรงั 

บุคลากรและ
เครือขายมี
ศักยภาพในการ
จัดการโรค
ระบาดและ
ภาวะฉุกเฉินใน
พ้ืนท่ีและ
เครือขาย
สุขภาพ
ชายแดนภายใน 
1-2 ป 

 

 

 

 

 

 

 
 

พัฒนาระบบ
รองรับและ
จัดการภาวะ

ฉุกเฉิน
โรคติดตอใน

พ้ืนท่ี  เครือขาย
บริการสุขภาพ

ในอำเภอ
ใกลเคียง และ

เครือขาย
ชายแดน 

1. เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ควบคุมและ
ปองกันโรคใน
อำเภอ เพ่ือลด
อัตราการเกิด
โรคตดิตอ โรคไม
ติดตอเรื้อรัง 
2. เสริมสราง
พัฒนาระบบการ
จัดการภาวะ
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 
รวมกับเครือขาย
ในอำเภอใกลเคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อบรม 
จนท. CDCU 
ระดับจังหวัด 
2. อบรม 
จนท.
เครือขายการ
จัดการภาวะ
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 
3. พัฒนา
บุคลากรดาน
สาธารณภัย 
4. อบรม 
Motivation 
Interviewing 
ในกลุม อสม. 

1. อัตราการลดลง

ของการเกิด

โรคตดิตอในพ้ืนท่ี 

(โรคไขเลือดออก) 

ลดลง 

75.26 
<median 

20% 
<median 

20% 
<median 

20% 
<median 

20% 
<median 

20% 

2. ระดับ
ความสำเร็จในการ
จัดการภาวะ
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 5 
ระดับ 

5 5 5 5 5 5 

3. อัตราการเกิด 
Stroke ในกลุม 
DM < 0.8% 

1.03 < 0.8% < 0.8% < 0.8% < 0.8% < 0.8% 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

เปาประสงค 
แนวทางการ

พัฒนา 
แผนปฏิบัติการ 

แผนพัฒนา
บุคลากร 

ตัวชี้วัด ขอมูล
ปจจุบัน 
2565 

คาเปาหมาย 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย รักษาโรค และฟนฟูสุขภาพแกประชาชนในพ้ืนท่ี 
เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การจัดบริการ
ทางการแพทย 
รักษาโรค การสง
ตอ และฟนฟู
สุขภาพ เพ่ือลด
อัตราตายในกลุม
ผูปวยวิกฤต
สำคัญ ลดการ
ตายกอนวัยอัน
ควร 

ระบบการรักษา
และสงตอมี
คุณภาพ ลด
อัตราตายใน
กลุมผูปวย
วิกฤตและกลุม
โรคสำคัญ 

พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

เพ่ือการ
จัดบริการทาง

การแพทย 
รักษาโรค และ
ฟนฟูสุขภาพแก

ประชาชน  

1. พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพทีมี
คุณภาพ ไร
รอยตอ  
2. เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดบริการทาง
การแพทย รกัษา
โรค และฟนฟู
สุขภาพ เพ่ือลด
อัตราตายในกลุม
ผูปวยวิกฤตสำคัญ 
ลดการตายกอน
วัยอันควร 

1. พัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการ
กำลังคนดาน
สุขภาพ และ
สนับสนุนการ
พัฒนาคนตาม
ความกาวหนา
ของวิชาชีพ 
2. ทุนแพทย
เฉพาะทาง 
(อายุรกรรม, 
กุมารเวช
ศาสตร, สูติ
นรีเวช, 
ศัลยศาสตร
ชองปาก
และแม็กซลิ
โลเฟเชียล) 
3. พัฒนา
พยาบาล
เฉพาะดาน 

1. อัตราของการ
ใหการรักษาผูปวย 
STEMI ไดตาม
มาตรฐานเวลาท่ี
กำหนด 

88.89 60% 60% 60% 60% 60% 

2. อัตราการสงตอ
ผูปวย Stroke 
ทันเวลา ภายใน 
30 นาที 

78.18 ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% 

3. อัตราผูปวย 
Stroke ท่ีฟนฟูมี
คะแนน ADL 
เพ่ิมข้ึน 1 ระดับ 

81.46 ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% 

4. อัตราการตาย
ผูปวย STEMI 
<0% 

0 <0% <0% <0% <0% <0% 

5. อัตราการตาย

ผูปวย Stroke 

<3% 

6.3 <3% <3% <3% <3% <3% 

6. อัตราการตาย

ในผูปวยTrauma 

RTS >4 (0) 

0 0 0 0 0 0 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

เปาประสงค 
แนวทางการ

พัฒนา 
แผนปฏิบัติการ 

แผนพัฒนา
บุคลากร 

ตัวชี้วัด ขอมูล
ปจจุบัน 
2565 

คาเปาหมาย 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

7. อัตราตายดวย 

Pneumonia < 

5% 

5.09 < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% 

8. อุบัติการณการ

พยายามฆาตัวตาย

ซ้ำสำเร็จภายใน 1 

ป (0) 

1 0 0 0 0 0 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาเครือขายสุขภาพสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และบุคลากรมีคุณภาพ มีความสุข 
เพ่ือสรางองคกร
แหงความสุข 
องคกรสมรรถนะ
สูง ทันสมัย มี
ความมั่นคง
ทางการเงินการ
คลัง มีศักยภาพ
พ่ึงตนเองได และ
มีธรรมาภิบาล
เพ่ือรองรับการ
ขยายสู M2 

1.มีการพัฒนา
กำลังคนตาม
แผนใหเพียงพอ
ในการ
ปฏิบัติงาน
รองรับการ
ขยายระดับของ
โรงพยาบาล 
2.โรงพยาบาลมี
ความมั่นคง
ทางการเงินการ
คลัง มีศักยภาพ
พ่ึงตนเองได 
และมีธรรมาภิ
บาล 

พัฒนาเครือขาย
สุขภาพมี

สมรรถนะสูง 
ทันสมัย มีธรร

มาภบิาล 
บุคลากรมี

คุณภาพ และ
ความสุข 

1. พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพ่ือมุงสูการปรับ
ระดับศักยภาพ
ของหนวยบริการ
สุขภาพ M2 
2. เพ่ิมความ
มั่นคงทางการเงิน
การคลัง มี
ศักยภาพ
พ่ึงตนเองได และ
มีธรรมาภิบาล 

1.แผนพัฒนา
ความสุขของ
บุคลากร 
สงเสริมความ
รักความ
สามัคคีใน
องคกร 

2.พัฒนา 
บุคลากรใหมี
สมรรถนะสูง 
และมี
ความสุขใน
การทำงาน 

1. รอยละความสุข
องคกร 
(Happinometer) 
>70 

63.05 >70% >75% >80% >85% >90% 

2. อัตราแพทยท่ี
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพตามแผน 

2 ทุน 2 ทุน 4 ทุน 2 ทุน - - 

3. ระดับการ
ประสบภาวะวิกฤต
ทางการเงิน (Risk 
score) ไมเกิน 0 

0 0 0 0 0 0 

4. เครือขาย
สุขภาพผานการ
รับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ITA 

100 90% 90% 90% 90% 90% 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสอยดาว (พ.ศ.256๑ – 256๕) ปรับปรุง ป 2565 
 

หนา้ | ๑๖  
 

แผนปฏิบัติการ ป 2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การสงเสริมสุขภาพ และเสริมสรางความฉลาดรูทางสุขภาพแกประชาชน ระบบชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือการพ่ึงตนเองไดอยางเขมแข็ง  

วัตถุประสงค 1. การสงเสริมสุขภาพ สรางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพแกประชาชน  
2. ลดอัตราผูปวยใหมในกลุมโรคเรื้อรัง (DM, HT) 

เปาประสงค  ประชาชนมีรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีข้ึน เพ่ือลดอัตราการปวยในกลุมโรคเรื้อรังภายใน 3-5 ป   

ตัวชี้วัด 1. รอยละของความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน ≥80%  
2. รอยละพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ≥85%  
3. อัตราปวย DM รายใหมลดลง <5%  
4. อัตราปวย HT รายใหมลดลง <2.5%  

โครงการหลัก 1 สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของบุคลากร และองคกรภาคีเครือขาย เพ่ือการสงเสริมสุขภาพ สรางความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพประชาชน 
 

โครงการยอย 
1) โครงการสรางการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนในการเฝาระวังและแกไขปญหาสุขภาพประชาชน 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีเครือขายบริการสุขภาพอำเภอสอยดาวและติดตามเยี่ยมบานในชุมชน 
3) โครงการขับเคลื่อน พชอ. ในประเด็นการปองกันและควบคุมโรคในกลุมเปราะบาง 

โครงการหลัก 2 พัฒนาระบบการจัดการสุขภาพ ชุมชนเขมแข็ง เพ่ือลดอัตราการปวยในกลุมโรคเรื้อรัง 

 โครงการยอย 
4) โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ี 
5) โครงการสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน 
6) โครงการเสริมสรางศักยภาพในระดับอำเภอและตำบลเก่ียวกับแนวทางตำบลจัดการคุณภาพชีวิต และหมูบานอยูเย็นเปนสุข (ผาน พชอ.) 
7) โครงการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมกลุมเสี่ยงและกลุมปกติโดยกระบวนการมีสวนรวมในชุมชน 

 
 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสอยดาว (พ.ศ.256๑ – 256๕) ปรับปรุง ป 2565 
 

หนา้ | ๑๗  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การควบคุม การปองกันโรค และคุมครองสุขภาพแกประชาชนในพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง มีประสิทธิภาพและการมีสวนรวม    

วัตถุประสงค 1. มีจัดการภาวะฉุกเฉินโรคติดตอในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือควบคุมปองกันโรค CD, NCD ลดความรนุแรงจากภาวะแทรกซอนของโรคเรื้อรัง   

เปาประสงค  1. บุคลากรและเครือขายมีศักยภาพในการจัดการโรคระบาดและภาวะฉุกเฉินในพ้ืนท่ีและเครือขายสุขภาพชายแดนภายใน 1-2 ป 
2. ผูปวยโรคเรื้อรังไมมีภาวะแทรกซอน 

ตัวชี้วัด 1. อัตราการลดลงของการเกิดโรคติดตอในพ้ืนท่ี (<median 20%) (โรคไขเลือดออก) 
2. ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (5ระดับ) 
3. อัตราการเกิด Stroke ในกลุม DM < 0.8% 

โครงการหลัก 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมและปองกันโรคในอำเภอ เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคติดตอ โรคไมติดตอเรื้อรัง 
 

โครงการยอย 
1) โครงการพัฒนาระบบการเฝาระวัง ควบคุม ปองกันโรค และกระบวนการคัดกรองโรคในผูเดินทางระหวางประเทศ 
2) โครงการพัฒนาคลินิก NCDs และเพ่ิมศักยภาพของเครือขายใหมีความพรอม และทำงานรวมกันเปนเครือขายท่ีสอดคลองกับ สุขภาพแนวใหม 

(รวมกับเทศบาลตำบลทรายขาว) 
3) โครงการเสริมสรางใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพ ดวยชุมชนวิถีใหมหางไกล CD, NCDs (รวมกับเทศบาลตำบลทรายขาว) 
4) โครงการบูรณาการกับอปท.และสรางความรวมมือของชุมชน ในการสงเสริมการดูแลตนเองในเรื่องการปองกันควบคุมโรคติดตอ 
5) โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง/ อบรม Motivation Interviewing ในกลุม อสม. (รวมกับ

เทศบาลตำบลทรายขาว) 
โครงการหลัก 2 เสริมสรางพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข รวมกับเครือขายในอำเภอใกลเคียง 

 โครงการยอย 
6) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสุขภาพชุมชนชายแดน ในการเฝาระวังโรคติดตอและภัยสุขภาพชุมชนชายแดน 
7) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการภาวะฉุกเฉินดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล (ซอมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล) 
8) โครงการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณภัย 

 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสอยดาว (พ.ศ.256๑ – 256๕) ปรับปรุง ป 2565 
 

หนา้ | ๑๘  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย รักษาโรค และฟนฟูสุขภาพแกประชาชนในพ้ืนท่ี  

วัตถุประสงค 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย รักษาโรค การสงตอ และฟนฟูสุขภาพ  
2. ลดอัตราตายในกลุมผูปวยวิกฤตสำคัญ ลดการตายกอนวัยอันควร 

เปาประสงค  ระบบการรักษาและสงตอมีคุณภาพ ลดอัตราตายในกลุมผูปวยวิกฤตและกลุมโรคสำคัญ 

ตัวชี้วัด 1 อัตราของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกำหนด (60%) 
2. อัตราการสงตอผูปวย Stroke ทันเวลา ภายใน 30 นาที (≥80%) 
3. อัตราผูปวย Stroke ท่ีฟนฟูมีคะแนน ADL เพ่ิมข้ึน 1 ระดับ (≥80%) 
4. อัตราการตายผูปวย STEMI <0% 
5. อัตราการตายผูปวย Stroke <3% 
6. อัตราการตายในผูปวยTrauma RTS >4 (0) 
7. อัตราตายดวย Pneumonia < 5% 
8. อุบัติการณการพยายามฆาตัวตายซ้ำสำเร็จภายใน 1 ป (0) 

โครงการหลัก 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ไรรอยตอ 
 

โครงการยอย 
1) โครงการการจัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานคลินิคหมอครอบครัว 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงานคลินิคหมอครอบครัวตามแนวทางเวชศาสตรครอบครัว 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำบานดูแลผูปวยติดบานติดเตียง ผูพิการ/ผูดอยโอกาสท่ีมีภาวะพ่ึงพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคไมติดตอ 

(NCD) ครอบคลุมทุกหมูบาน/ชุมชน 
4) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรองรับการจัดบริการผูปวยโรคไมติดตอทุกระดับ Case Manager(CM), miniCM, Motivation 

Interviewing (MI) 
5) โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ การเขาถึงและการดูแลท่ีไดมาตรฐาน Stroke Fast track 
6) โครงการพัฒนาบุคลากรและชุมชนเก่ียวกับสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง (รณรงคประชาสัมพันในชุมชน) 
7) โครงการพัฒนาระบบแนวทางรับสงตอ ใหมีประสิทธิภาพครอบคลุมท้ังภาวะปกติและสถานการณโรคระบาด 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสอยดาว (พ.ศ.256๑ – 256๕) ปรับปรุง ป 2565 
 

หนา้ | ๑๙  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย รักษาโรค และฟนฟูสุขภาพแกประชาชนในพ้ืนท่ี  

8) โครงการจัดบริการการแพทยฉุกเฉินตามมาตรฐานดานการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System ECS) 
9) โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการการแพทยฉุกเฉินพ้ืนท่ีรอยตออำเภอสอยดาว 
10) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสงตอผูปวย FastTrack STEMI 

โครงการหลัก 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย รักษาโรค และฟนฟูสุขภาพ 

 โครงการยอย 
11) พัฒนาระบบบริการสขุภาพโดย ติดตาม เฝาระวัง กลุมท่ีมีปญหาสุขภาพจิตและพยายามฆาตัวตาย 
12) เสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย 2 P safety/ มหกรรม CQI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสอยดาว (พ.ศ.256๑ – 256๕) ปรับปรุง ป 2565 
 

หนา้ | ๒๐  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเครือขายสุขภาพสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และบุคลากรมีคุณภาพ มีความสุข  

วัตถุประสงค เพ่ือสรางองคกรแหงความสุข องคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีความม่ันคงทางการเงินการคลัง มีศักยภาพพ่ึงตนเองได และมีธรรมาภิบาลเพ่ือรองรับการ
ขยายสู M2 

เปาประสงค  1. มีการพัฒนากำลังคนตามแผนใหเพียงพอในการปฏิบัติงานรองรับการขยายระดบัของโรงพยาบาล 
2. โรงพยาบาลมีความม่ันคงทางการเงินการคลัง มีศักยภาพพ่ึงตนเองได และมีธรรมาภิบาล ภายใน 3-5 ป 

ตัวชี้วัด 1. อัตราแพทยท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพตามแผน 
2. ระดับการประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (Risk score) ไมเกิน 0 
3. เครอืขายสุขภาพผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ITA  

โครงการหลัก 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือมุงสูการปรับระดับศักยภาพของหนวยบริการสุขภาพ M2 
 

โครงการยอย 
1) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย เพ่ิมความผูกพันและความสุขในการทำงาน 
2) โครงการพัฒนากลไกการบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคลใหมีประสทิธิภาพตามความกาวหนาทางวิชาชีพ 
3) โครงการสนับสนุนทุนศึกษาตอเฉพาะดานเพ่ือพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาบุคลากร 

โครงการหลัก 2 เพ่ิมความม่ันคงทางการเงินการคลัง มีศักยภาพพ่ึงตนเองได และมีธรรมาภิบาล 

 โครงการยอย 
13) โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน  พัฒนาและประเมินผลการควบคุมภายในตามเกณฑกระทรวงการคลัง 
14) โครงการพัฒนาเครือขายและศักยภาพบุคลากรดานการเงินการคลัง 
15) โครงการบริหารจัดการและติดตาม กำกับแผนการเงิน (Planfin) และแผนเงินบำรุง 

 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสอยดาว (พ.ศ.256๑ – 256๕) ปรับปรุง ป 2565 
 

หนา้ | ๒๑  
 

ตัวช้ีวัดการบรรลุตามวิสัยทัศนของโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลคุณภาพสมรรถนะสูงระดับประเทศ ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข 

 

วิสัยทัศน ตัวชี้วัดเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน ขอมูล ณ ปจจุบัน (ป 2565) แผนพัฒนาป 2566 - 2570 

โรงพยาบาลคุณภาพ
สมรรถนะสูง
ระดับประเทศ 

มุงสูโรงพยาบาลระดับ M ๒  
1) แพทยเฉพาะทาง 4 สาขา (สูตินรีเวชกรรม สาขาศัลยกรรม

ท่ัวไป สาขาอายุรกรรม และสาขากุมารเวชกรรม ) 
2) CMI (≥ 0.8)/ SumAdJ RW (≥ 6,300/ป)/ 

Active bed (≥80) 
3) มีความมั่นคงทางการเงินการคลัง Risk Score index ชวง 4 

ไตรมาสเทากับ 0 
4) มีมาตรฐานทางการแพทยและนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ

ในการบริการทางการแพทยดานการดูแลผูปวยเรื้อรัง 
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทันตกรรม 

5) โรงพยาบาลเปนศูนยการบริการการแพทยแผนไทยและแพทย
ทางเลือกท่ีมีมาตรฐาน 

โรงพยาบาลระดับ F1 จำนวน 62 เตียง 
1) แพทยท่ัวไป3 ศัลยกรรม1 อายรุกรรม1  เวชศาสตรฉุกเฉิน

2 เวชฯ ทันตแพทย5 
2) CMI= 0.71/ SumAdJ RW=3,939.33/  

Active bed=69.12 
3) ไตรมาส1=0 ไตรมาส2=0 ไตรมาส3=0 ไตรมาส4= 0 

 
4) นวัตกรรมคลีนิก NCD center กระจายจุดบริการในชุมชน 

และมีการจัดบริการการแพทยฉุกเฉินตามแนวทางจาก
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

5) มีแผนพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพ 13 สายงาน 
โดยเฉพาะตำแหนงแพทย พยาบาลวิชาชีพ 

6) มีการบริการการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 

• วางแผนระยะยาวสงแพทยเรียนเฉพาะทาง 
• ป 2565  

แพทยสาขากุมารเวชศาสตร 1 ทุน
แพทยสาขาอายุรกรรม 1 ทุน  

• ป 2566  
แพทยเวชศาสตรครอบครัว 1 ทุน 
แพทยสูตินรเีวช 1 ทุน   
แพทยสาขาอายุรกรรม 1 ทุน  
แพทยสาขาศัลยกรรม 1 ทุน   

• ป 2567 
แพทยสาขากุมารเวชศาสตร 1 ทุน
แพทยสูตินรเีวช 1 ทุน   
สงผลใหมีแผนจดัสรรกำลังคนให
เพียงพอในการปฏิบัติงานในอนาคต 

• อาคารพัสดุ งบลงทุนป 2567 
• อาคารแพทยแผนไทย งบลงทุนป 2567 
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วิสัยทัศน ตัวชี้วัดเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน ขอมูล ณ ปจจุบัน (ป 2565) แผนพัฒนาป 2566 - 2570 

ประชาชนสุขภาพดี ประชาชนมีความตระหนักรู เห็นคุณคาตอของการมีสุขภาพดี 
สามารถจัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได ปญหาการ
เจ็บปวยในโรคท่ีปองกันไดลดลง เกิดหมูบานสุขภาพดีท่ีเขมแข็งท่ัว
ท้ังอำเภอ 
1) ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  
2) อัตราปวยดวย DM, HT รายใหมลดลง 
3) มีชุมชนหมูบานสุขภาพดีท่ีเขมแข็ง 

1) ป 2564-2565 ความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน 
รอยละ 85.4, 85.08 (เปาหมาย≥80%) และพฤติกรรม
สุ ข ภ าพ ต าม ห ลั ก  3อ  2ส  ร อ ย ล ะ  84.25, 85.63 
(เปาหมาย≥85%) มีโครงการสรางเสริมความรอบรูดาน
สุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุม
เสี่ยงและกลุมปวยโรค DM, HT 

2) อัตราปวย DM รายใหม 521.64/แสน ปชก. ลดลงจากป 
2564 รอยละ 6.63 สวนอัตราปวย HT รายใหม 
1330.18/แสน ปชก. เพ่ิมข้ึนจากป 2564 รอยละ 3.71  

3) มีชุมชนตัวอยางดานการจดัการสิ่งแวดลอม หมูบานปลอด
ขยะ ในเขต อบต.ปะตง ชมรม NCD มีรูปแบบการควบคุม
อุบัติเหตุจราจรโดยชุมชนมีสวนรวม มีแนวทางการสอบสวน
และควบคมุโรครวมกับเครือขายสขุภาพกับพ้ืนท่ีและ
ระหวางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ขยายกลุมชุมชนสรางความรอบรูดานสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพในกลุมอ่ืนๆ เชน 
ผูสูงอายุ วัยรุน วัยเรียน เปนตน 

• กำหนดเปาหมายความทาทาย DM รายใหม 
นอยกวารอยละ 5 และ HT รายใหมลดลง
นอยกวารอยละ 2.5  

• ตอยอดชุมชนสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมี
สุขภาพท่ีดี (Green Community) ไดแก 
ชุมชนปลอดขยะ ชุมชนเขมแข็งดานสุขภาพ 
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วิสัยทัศน ตัวชี้วัดเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน ขอมูล ณ ปจจุบัน (ป 2565) แผนพัฒนาป 2566 - 2570 

เจาหนาท่ีมีความสุข บุคลากรปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยตอการมีสุขภาพ
ดี และมีความสุขในการทำงาน 
1. รอยละความสุของคกร (Happinometer) ≥70% 
2. มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยตอการมีสุขภาพดีในการทำงาน 

 
1) ความสุของคกร (Happinometter) ป 2565 รอยละ 

63.05 ดานท่ีมีคะแนนต่ำคือ Happy money (53.19) 
Happy Relax (57.34) และ Happy Body (60.82) 

2) สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล ผานการประเมนิ Green and 
Clean ระดับดมีาก 

 

• พัฒนาความสุของคกร ในดาน Happy Relax 
/ happy body โดยจัดกิจกรรมกีฬามหาสนุก 
ออกกาลังกายทุกวันพุธ อบสมุนไพร มีหอง 
fitness สำหรับ จนท.ออกกำลังกาย ดาน 
Happy money ให ค ว าม รู ด า น ก า ร เ งิ น 
สงเสริมการออมเงินใหกับ จนท.โดยสหกรณ 
รพ ./ส ห ก รณ อ อ ม ท รั พ ย จ ว ./ส ง เส ริ ม
ความกาวหนาในวิชาชีพ 

• คุณภาพชีวิตในการทำงานระบบคาตอบแทน
ท่ีเปนธรรม สิทธิประโยชน แรงจูงใจในการ
ทำงานและความกาวหนาในอาชีพ มีแผน
กิจกรรมสันทนาการและการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร เชน กีฬาสีภายใน กิจกรรม
สังสรรค กิจกรรมสำคัญประจำป สนับสนุน
การฝกอบรม ศึกษาดูงานภายใน มีสวัสดิการ
บานพักท่ีเพียงพอสำหรับบุคลากร มีการตรวจ
สุขภาพประจำป และบริการดานอาชีวอนามัย 
สงเสริมใหบุคลากรออกกำลังกาย 

• แผนปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลท่ีเอ้ือ
ตอการมีสุขภาพท่ีดี ตามแผนงานสิง่แวดลอม 
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