


Shared Expectations
Clarify Intension

ดร.นเรศ  คงโต  
งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข



เรียนรู้ท ำควำมเข้ำใจ 4 เรื่อง
เรื่องที่ 1 การจัดท าห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ประเด็นส าคัญ ปี 2564

เรื่องที่ 2 การน าห่วงโซ่คุณค่าไปจัดท าแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจ าปี 2564

เรื่องที่ 3 การจัดท าโครงการแบบบันไดผลลัพธ์

เรื่องที่ 4 การสร้างนวัตกรรมด้วย Design Thinking



ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)

แผนปฏิบัติกำรสำธำรณสุข (Action Plan)

โครงกำรแบบบันไดผลลัพธ์ (Result Ladder Project)

นวัตกรรมด้วย 
Design Thinking



ยุทธศำสตร์ (Strategy) 



วิสัยทัศน์
จังหวัดนครสวรรค์มีระบบสุขภาพที่ดี 

ภาคีมีส่วนร่วม สังคมมีจิตส านึกด้านสุขภาพ 
สู่เป้าหมายประชาชนมีสุขภาพดี ผู้ให้บริการ
มีความสุข

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง ก.ค. 2561



พันธกิจ 
1.พัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ปัจจัยทางสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพื่อให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน
และสังคม สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ให้เกิดความเท่าเทียม ทั่วถึงและเป็นธรรม 

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

4.พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เกิดความผาสุก
และส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพในทุกระดับ



ค่ำนิยมร่วม (Core Values) : MOPH R3
M : Mastery เป็นนายตัวเอง
O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P : People Centered Approach ใส่ใจประชาชน
H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
R : Record ถึงพร้อมข้อมูล
R : Race เพิ่มพูนแข่งดี
R : Robust สามัคคีมุ่งมั่น



เป้ำประสงค์สูงสุด (Ultimate Goals)
1. เพื่อให้องค์กรสาธารณสุขทุกแห่งมีระบบคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมทั้งด้านการ

บริหาร การจัดบริการ และด้านวิชาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร
2. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงทั้ง สุขภาพ

กาย สุขภาพจิต สุขภาพทางปัญญา และทางสังคม บูรณาการสุขภาพในด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา และอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ สามารถจัดการตนเองด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม



ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

(Promotion Prevention & Protection Excellence) 
2.ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3.ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
4.ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)



กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๖๐ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด 
2. ด าเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด 
3. ก ากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดเพ่ือให้

การปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ 

4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวง 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษาและการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย



เรื่องที่ 1
การจัดท าห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

ประเด็นส าคัญ ปี 2564





























จังหวัดนครสวรรค์
ประเด็นสุขภาพส าคัญ
ปีงบประมาณ 2564



10 ประเด็นส าคัญ จ.นครสวรรค์ พ.ศ. 2564

1.ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
2.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

6.ป้องกันควบคุมวัณโรค
7.เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โควิค 19

3.การป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
4.การป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

5.การคัดกรองและรักษาโรคมะเร็ง

8.การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
และคลินิกหมอครอบครัว

9.การบริหารการเงินการคลัง
10.การพัฒนาระบบก ากับ ติดตามและประเมินผล



เรื่องที่ 2
การน าห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

ไปจัดท าแผนปฏิบัติการสาธารณสุขประจ าปี 2564



ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)

1.Information

2.Potential

3.Service system

4.Target group

4.Target group



แผนปฏิบัติกำรสำธำรณสุข ส ำนกังำนเขตสุขภำพที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
แผนงำนพัฒนำระบบดูแลสุขภำพแม่และเด็กที่มีคุณภำพ

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ระยะเวลำ งบประมำณ กำรประเมิน ผู้รับผิดชอบ

1.การพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน MCH และสร้าง
หลักสูตรเตรียมความพร้อมหญิงวัยเจริญพันธ์

1.มีและใช้สารสนเทศเพ่ือการวางแผน
พัฒนางาน MCH และเกิดหลักสูตรฯ 
ตรงตามความต้องการ

1 ชุดสารสนเทศ
และ 
1 หลักสูตร

ต.ค.-ธ.ค.63 20,000 1.ระบบสารสนเทศและ
หลักสูตรฯ ถูกน าไปใช้
ประโยชน์

นาย......

2.พัฒนาศักยภาพ MCH Board เขต/จังหวัด 2.MCH Board สามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

MCH Board 
เขต 1 คณะและ 
จังหวัด 5 คณะ

ม.ค.-เม.ย.64 150,000 2.ร้อยละของ MCH 
Board มีส่วนร่วมในการ
พัฒนางาน

นพ.......

3.การสุ่มประเมินระบบ MCH คุณภาพ 3.ระบบบริการ MCH มีคุณภาพ ร้อยละ 20 รพ.
รายจังหวัด

เม.ย.-มิ.ย.64 30,000 3.ฝากครรภ์คุณภาพ 
4.ห้องคลอดคุณภาพ

น.ส.......

4.การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเฝ้าระวังความ
เส่ียงและถอดบทเรียนกรณีทารก-มารดาตาย

4.เกิดมาตรฐานการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาทารก-มารดาตาย ส่งผลให้อัตรา
ทารก-มารดาตายลดลง

ระดับเขต 1 ครั้ง 
ระดับจังหวัดๆ 
ละ 1 ครั้ง

มิ.ย.-ส.ค.64 80,000 5.ชุดบทเรียนน าไปสู่
แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา

พญ.........

แผนปฏิบัติกำร จำก Value Chain



เรื่องที่ 3
การจัดท าโครงการแบบบันไดผลลัพธ์ (Result Ladder) 



แผนปฏิบัติกำรสำธำรณสุข ส ำนกังำนเขตสุขภำพที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
แผนงำนพัฒนำระบบดูแลสุขภำพแม่และเด็กที่มีคุณภำพ

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ระยะเวลำ งบประมำณ กำรประเมิน ผู้รับผิดชอบ

1.การพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน MCH และสร้าง
หลักสูตรเตรียมความพร้อมหญิงวัยเจริญพันธ์

1.มีและใช้สารสนเทศเพ่ือการวางแผน
พัฒนางาน MCH และเกิดหลักสูตรฯ 
ตรงตามความต้องการ

1 ชุดสารสนเทศ
และ 
1 หลักสูตร

ต.ค.-ธ.ค.63 20,000 1.ระบบสารสนเทศและ
หลักสูตรฯ ถูกน าไปใช้
ประโยชน์

นาย......

2.พัฒนาศักยภาพ MCH Board เขต/จังหวัด 2.MCH Board สามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

MCH Board 
เขต 1 คณะและ 
จังหวัด 5 คณะ

ม.ค.-เม.ย.64 150,000 2.ร้อยละของ MCH 
Board มีส่วนร่วมในการ
พัฒนางาน

นพ.......

3.การสุ่มประเมินระบบ MCH คุณภาพ 3.ระบบบริการ MCH มีคุณภาพ ร้อยละ 20 รพ.
รายจังหวัด

เม.ย.-มิ.ย.64 30,000 3.ฝากครรภ์คุณภาพ 
4.ห้องคลอดคุณภาพ

น.ส.......

4.การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเฝ้าระวังความ
เส่ียงและถอดบทเรียนกรณีทารก-มารดาตาย

4.เกิดมาตรฐานการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาทารก-มารดาตาย ส่งผลให้อัตรา
ทารก-มารดาตายลดลง

ระดับเขต 1 ครั้ง 
ระดับจังหวัดๆ 
ละ 1 ครั้ง

มิ.ย.-ส.ค.64 80,000 5.ชุดบทเรียนน าไปสู่
แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา

พญ.........

แผนปฏิบัติกำร จำก Value Chain



โครงกำรพัฒนำระบบดูแลสุขภำพแม่และเด็กที่มีคุณภำพ เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงกำรแบบบันไดผลลัพธ์ 
กิจ

กร
รม

ผล
ลัพ

ธ์
ตัว

ชี้ว
ัด

MCH Board 
มีศักยภำพ เข้มแข็ง

ระบบสำรสนเทศทันสมัย 
เข้ำถึงได้สะดวก

หญิงหญิงวัยเจริญพันธุ์
มีควำมรอบรู้/พร้อมมีบุตร

คลินิก ANC ห้องคลอดและ
หลังคลอดคุณภำพ

ลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัย

สุขภำพแข็งแรง

●ทบทวนแต่งตั้งและประชุม
MCH Board
-ระดับเขต และจังหวัด
●อบรมพัฒนาศักยภาพ MCH

Board

●MCH Board มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 
●MCH Board มีความรู้

ความสามารถตามมาตรฐาน

●พัฒนาฐานข้อมูล MCH ให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
●วิเคราะห์ข้อมูลสู่สารสนเทศ

ท่ีมีความน่าเชื่อถือสูง

●มีชุดข้อมูล MCH ที่เพียงพอ
ในการใช้ประโยชน์ > ร้อยละ 90
●สารสนเทศท่ีน าไปใช้เพื่อการ

จัดการ MCH > ร้อยละ 70

●การพัฒนาหลักสูตร HL-MCH
●การอบรม/เผยแพร่ HL-MCH

ทุกระดับ

●ชุดหลักสูตรที่ได้รับพัฒนาและ
ใช้ประโยชน์
●หญิงวัยเจริญพันธุ์กลุ่มเป้าหมาย

มีความรอบรู้ MCH > ร้อยละ 80

●การประเมินคลินิก ANC ห้องคลอด
และหลังคลอด

●คลินิก ANC คุณภาพ 
ห้องคลอดคุณภาพ และหลังคลอด
คุณภาพ ร้อยละ 100

●RCA ทารกตาย-มารดาตาย
●ถอดบทเรียนและจัดท า  CPGs

หรือแนวทางฯ เขตสุขภาพท่ี 3

●มีชุดบทเรียนและแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทารก-
มารดาตาย

วัตถุประสงค์ 1. มีและใช้สารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนางาน MCH และเกิดหลักสูตรฯ ตรงตามความต้องการ
2. MCH Board สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบบริการ MCH มีคุณภาพ
4. เกิดมาตรฐานการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทารก-มารดาตาย ส่งผลให้อัตราทารก-มารดาตายลดลง

จุดเน้น : MCH Board เข้มแข็ง



เรื่องที่ 4
การสร้างนวัตกรรมด้วย Design Thinking 











WORK SHOP



แบ่ง 6 กลุ่ม  
ตามรายชื่อติดประกาศหน้าห้องประชุม



6 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก,  ส่งเสริมสุขภาพผู้สุงอายุ
กลุ่มที่ 2  ป้องกันควบคุมวัณโรค,  เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โควคิ 19
กลุ่มที่ 3 การป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมอง,  การคัดกรองและรักษาโรคมะเร็ง
กลุ่มที่ 4 การป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
กลุ่มที่ 5 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
กลุ่มที่ 6  การบริหารการเงินการคลัง,  การพัฒนาระบบก ากับ ติดตามและประเมินผล



กติกำกำรประชุมกลุ่ม
1.ช่วยกันท าห่วงโซ่คุณค่าให้เสร็จสมบูรณ์มากที่สุด ไม่เสร็จต้องชี้แจงและมอบงาน
2.วิทยากรกลุ่มและสมาชิกกลุ่มสามารถออกแบบงานได้ตามมติกลุ่ม
2.เรามีเวลาท างานนับจากนี้ไปจนถึง 14.30 น. 
3.ช่วง 14.30-15.20 น. น าเสนอห่วงโซ่คุณค่าประเด็นละไม่เกิน 5 นาที
4.เปิดอภิรายทั่วไป 10 นาที และปิดประชุมภาคกลางวัน เวลา 15.30 น.  



สุโข สังฆัสสะ สามัคคี


