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ส่วนที่ ๒ 
จุดยืน และต าแหน่งการพัฒนาในช่วงระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 
๑. จุดยืน และต าแหน่งการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 จากภาพรวมของประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตสุขภาพที่ ๙ และ 
ความจ าเป็นในการพัฒนาของพ้ืนที่ในสาระส าคัญ สามารถก าหนดต าแหน่ง จุดยืนการพัฒนาทาง
ยุทธศาสตร์สุขภาพของจังหวัด ได้ดังนี้ 

- การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมป้องกันโรค (Health 
Promotion and Prevention Excellence) 

- การพัฒนาในด้านการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล ้า สร้างสรรค์ความเป็นเลิศในระบบ
บริการสุขภาพ (Service Excellence) 

- การพัฒนาและสร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ (People 
Excellence)  

- การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ (Governance Excellence)  
 

โดยในแต่ละจุดยืนเขตสุขภาพที่ ๙ ได้ก้าหนดองค์ประกอบย่อย เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน 
สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังรายละเอียด ต่อไปนี  
 
จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการ
ควบคุมป้องกันโรค (Health Promotion and Prevention Excellence) 
 เขตสุขภาพที่ ๙ มุ่งสร้างแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการเปลี่ยนแปลง โดยการให้ความส้าคัญกับการ
ปฏิรูปด้านสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง เร่งรัดพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพแก่ทุกกลุ่มวัย 
โดยเน้นการสร้างคนให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดย 

- การดูแลสุขภาพแม่และเด็กมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการที่
สมวัยเสริมสร้างความร่วมมือในการดูแลให้เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ 
แข็งแรง พร้อมที่จะเรียนรู้ส่งเสริมการเลี ยงลูกด้วยนมแม่และอาหารตามวัยที่ถูกหลัก
โภชนาการ เติบโตอย่างมีเขตสุขภาพมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ในด้านสุขภาพแม่และ
เด็ก โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ๔ กระทรวงหลักตามมาตรฐาน WHO และท้องถิ่น 
พร้อมทั งการสร้างการมีส่วนร่วมในการลงทุนด้านสุขภาพ เพ่ือร่วมสร้างอนาคตทางสุขภาพ
แก่แม่และเด็ก ของเขตสุขภาพ เร่งผลักดัน และพัฒนาให้เขตสุขภาพเป็นพื นที่อนามัยแม่และ
เด็ก สุขภาพดีระดับประเทศ โดดเด่นด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาการเด็ก ให้มีศูนย์
ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการเด็ก ในโรงพยาบาลในทุกจังหวัด 

- ในวัยเรียน เขตสุขภาพที ่๙ เน้นการพัฒนาศักยภาพระบบการเฝ้าระวัง คัดกรอง แก้ไข ส่งต่อ 
แบบยั่งยืน และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้รองรับด้านสุขภาพของเด็กวัยเรียน (อ้วน 
ฟันผุ สายตาผิดปกติ สุขภาพจิต) สนับสนุนให้หน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื นที่ให้สามารถ
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สร้างสรรค์ระบบการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนผ่านการผสานการท้างานร่วมกับโรงเรียน 
ครอบครัว และท้องถิ่น ในการพัฒนาให้ระบบการจัดการสุขภาพสามารถเข้าถึงการจัดการ
สุขภาพเด็กได้ในระดับบุคคล เพ่ือสร้างนิสัยสุขภาพดี รักษ์สุขภาพเป็นตั งแต่วัยเยาว์ การ
เสียชีวิตจากการจมน ้าในวัยเรียน 

- ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ ๙ เน้นการจัดการปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ยาเสพติด 
และการแก้ปัญหาการตั งครรภ์ก่อนวัยอันควร ผ่านการท้างานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และ
ครอบครัว จัดระบบการสแกนกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเป้าหมายที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา ในทุกพื นที่ เพ่ือการแยก และสร้างระบบการจัดการสุขภาพวัยรุ่นในรายบุคคล 
เน้นการใช้สื่อสังคม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพ การสร้างสรรค์
พื นที่ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพให้มีอย่างแพร่หลาย คุ้มครองสุขภาพ จากภัยคุกคามทางสุขภาพ
อย่างใกล้ชิด 

- ในวัยท้างาน เขตสุขภาพที่ ๙ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยี และ
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ที่ท้าให้วัยท้างานได้เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง จนเกิด
แรงจูงใจ และเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี และหันมาเปลี่ยน หรือสร้างพฤติกรรมสุขภาพ
ตนเองใหม่ที่น้าไปสู่การเป็นคนสุขภาพดีเพ่ือให้เกิดการมีประสิทธิภาพในการท้างาน และ
สร้างระบบการพัฒนาสุขภาพวันท้างาน โดยมุ่งให้ความส้าคัญกับการเตรียมวัยท้างานให้มี
ภาวะทางสุขภาพเพ่ือการก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุ  ให้ความส้าคัญกับวัยท้างานในภาค
การเกษตร และวัยท้างานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส้าคัญ การป้องกันการเสียชีวิตบนท้อง
ถนน 

- วัยผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๙ เน้นการพัฒนาการสาธารณสุขรองรับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
เรื อรัง การดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และการลดความเหลื่อมล ้า การพัฒนารูปแบบระบบ
บริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในหน่วยบริการและในชุมชนที่มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่อง
ถึงบ้านภายใต้ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในการจัดบริการสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ พร้อมทั งสนับสนุนการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่เป็นมาตรฐาน โดยบูรณาการ
กองทุนสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงบริการของประชาชน พร้อมหนุนเสริม
ระบบหลักประกันสุขภาพเพ่ือการจัดสวัสดิการสุขภาพของตนเองของชุมชน พร้อมทั งระบบ
หลักประกันสุขภาพที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ ให้มีศูนย์อภิบาลสุขภาพในระดับจังหวัดทุก
จังหวัด การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล โรงเรียนผู้สูงอายุสุขภาพดีในทุกต้าบล 
ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งในทุกหมู่บ้าน  การสร้างโอกาสแก่ผู้สูงอายุในการร่วมท้างานในสถาน
บริการสุขภาพอย่างเหมาะสม 
 

 เขตสุขภาพที่ ๙ เน้นการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานสาธารณสุขสร้างสรรค์มาตรการเพ่ือการพัฒนา
ความตระหนักรู ้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพ และการ
ส่งเสริมให้บุคคล ชุมชน และประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้มีความรู้ ความฉลาดรู้ทางสุขภาพ และทัศนคติที่
ถูกต้องด้านสุขภาพ เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดโรค ไม่ป่วยและตายด้วยโรคที่ป้องกัน
ได้ มีจิตส้านึกและร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุภาพให้ประชาชน และชุมชน มีระบบการจัดการสุขภาพ
ของตนเอง และพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ สามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทันตามความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
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การจัดการกับภัยสุขภาพ และวิธีสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่ เป็นผู้ให้การ
สนับสนุน 
 
 เขตสุขภาพที่ ๙ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
ควบคุม ป้องกัน และการคุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการ โดยการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนา
                                                                         โดยการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบโรค และระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิผล มีความปลอดภัยด้าน
อาหารให้พื นที่ของเขตสุขภาพที่ ๙ ในทุกอ้าเภอเกิดต้นแบบหมู่บ้านอาหารปลอดภัยที่มีความเข้มแข็ง 
ยั่งยืน เป็นโมเดลความส้าเร็จในระดับประเทศ พร้อมทั งส่งเสริมหน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่เร่งพัฒนา
และส่งเสริมการคิดค้น สร้างสรรค์แนวปฏิบัติด้านการจัดการที่มีประสิทธิภาพพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน และสร้างมาตรการทางสังคมเพ่ือการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ และภัยสุขภาพของ
พื นที ่ 
 เขตสุขภาพท่ี ๙ มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการดูแลประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนจน คน
พิการ ให้ได้รับบริการสุขภาพที่ดี ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล ้า ให้สามารถพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสมตามสภาพ และการได้รับบริการสุขภาพอย่างเป็นธรรม และให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มี
คุณภาพ และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การส่งเสริมให้หน่วยบริการสุขภาพสร้างสรรค์การบริการเพ่ือลด
ภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน ให้เขตสุขภาพที่ ๙ เป็นแหล่งฟ้ืนฟูสุขภาพแบบครบวงจรส้าหรับผู้ป่วยเรื อรัง 
 
 เขตสุขภาพที่ ๙ มุ่งยกระดับการพัฒนาระบบการผ่านแดนในมิติสาธารณสุขในพื นที่ชายแดน  
ในพื นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคและการบริหาร
จัดการภัยสุขภาพตามบริบทของพื นที่ ที่มีความทันสมัยและมีนวัตกรรมในการป้องกันควบคุมโรคที่
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาชายแดน และการสร้างระบบสุขภาพที่เป็นสากล มีคุณภาพเป็น
ที่เชื่อม่ันและวางใจในระดับนานาชาติ การรับมือโรคอุบัติใหม่จากการท่องเที่ยวผ่านชายแดน 
 
จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนาในด้านการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล  า สร้างสรรค์ความเป็น
เลิศในระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) 
 เขตสุขภาพท่ี ๙ มุ่งยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพ โดยการพัฒนาและขยายขีดความสามารถ
ยกระดับให้เป็นเครือข่ายบริการด้านสุขภาพของหน่วยบริการทุกระดับตั งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และ
ตติยภูมิขั นสูง ตลอดจนความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์เฉพาะทาง สร้างศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง
กระจายทรัพยากร (Share resource) ในพื นที่เขตสุขภาพ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานของการให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขให้มีความทันสมัยมากขึ น มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม และคุ้มค่าใน
ทุกพื นที่เขตสุขภาพโดยมีภาคีเครือข่ายเป็นส่วนร่วม มีระบบส่งต่อที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยจุดเน้น
ส้าคัญของการบริการสุขภาพท่ีเป็นเลิศของเขตสุขภาพท่ี ๙ คือ 

- สร้างระบบการบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์ ให้มีความเป็นเลิศ เป็นศูนย์ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของประเทศ ที่มีศักยภาพในระดับสากล สร้างระบบการบริการ และ
นวัตกรรมทางการแพทย์ คุณภาพและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ และวิทยาการทางการ
แพทยท์ีท่ันสมัย และรูปแบบการจัดบริการระดับสากล เพ่ือมุ่งลดอัตราตายที่ส้าคัญของพื นที่ 
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ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และการพัฒนาบริการเพ่ือรองรับการจัดบริการทาง
การแพทย์ที่เชื่อมโยงการบริการกับนานาชาติ   

- สร้างระบบการบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วไปเพ่ือให้เป็นเครือข่ายทางการแพทย์
ที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการทางการแพทย์ เป็นหน่วยส่งต่อผู้ป่วยของพื นที่ และมีความ
พร้อมในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นเลิศทางการแพทย์ตามศักยภาพ และความจ้าเป็น
ของพื นที่ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบการบริการทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลที่มีพื นที่
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือบ้าน เพ่ือการพัฒนาบริการรองรับความต้องการของแรงงาน และ  
ผู้ก้าลังซื อและการพัฒนา 

- พัฒนาขีดความสามารถทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชน ให้สามารถจัดบริการสุขภาพได้
อย่างมีมาตรฐาน และเน้นการเสริมสร้างความโดดเด่นตามศักยภาพของหน่วยบริการ ให้
สามารถรองรับการเชื่อมยง การส่งต่อจากระดับปฐมภูมิ และการเป็นแหล่งอภิบาลสุขภาพใน
รับพื นที่ท่ีมีมาตรฐาน 

- เสริมสร้างขีดความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต้าบลให้สามารถจดบริการ
สุขภาพที่ประชาชนเชื่อมั่น และวางใจ สร้างสรรค์ระบบการบริการที่สามารถบริหารจัดการ
สุขภาพประชาชนในพื นที่รับผิดชอบได้ในระดับบุคคลในทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน   เพ่ือให้ประชาชน ได้รับการดูแล ส่งเสริมป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู โดยมี
เทคโนโลยีสนับสนุน และมีการเสริมพลังโดยหมอครอบครัวของเครือข่ายสุขภาพของพื นที่
และให้ความส้าคัญกับการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกระจาย
ครอบคลุมทุกพื นที่ เพ่ือดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมเร่งรัดพัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิทั งในเขตเมืองและชนบท พัฒนาความร่วมมือในด้านวิชาการ การวิจัย และการจัดบริการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับกับมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ให้บริการสุขภาพ เพ่ือการพัฒนาความโดดเด่นในการบริการสุขภาพ
ของสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

- การสร้างความพร้อมในการพฒันาบริการสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ มุ่งสร้างนวัตกรรมการ
การบริบาลผู้สูงอายุโดยการจัดสร้างศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร (Aging Medical Plaza) 
ในุกจังหวัด การจัดบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุตามปัญหาในพื นที่ การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
เชิงรุกผ่านระบบดิจิทัล  
  

 เขตสุขภาพที่ ๙ มุ่งมั่นในการสนับสนุนหน่วยบริการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการอย่าง
ต่อเนื่อง สนับสนุนโรงพยาบาลศูนย์พัฒนาไปสู่มาตรฐานสากลที่ก้าหนด เช่น AHA JCI และโรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนตามมาตรฐาน AHA พร้อมทั งส่งเสริมการสร้างสรรค์การบริการที่ยอดเยี่ยมใน
โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานที่ก้าหนด ให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใน
ระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างนักจัดการคุณภาพ เพ่ือเป็นกลไกส้าคัญในการพัฒนาระบบคุณภาพของ
โรงพยาบาล และส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพในสถานบริการสุขภาพท่ีเข้มแข็ง 
 
 เขตสุขภาพที่ ๙ เน้นการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
สะดวก ไม่เป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่ายสร้างความโดดเด่น และเป็นเลิศในการเป็นพื นที่ต้นแบบของการ
จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐานในระดับสากล มีระบบการรักษา เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
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คุณภาพความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ระบบการส่งต่อ การเข้าถึง การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทางบก ทาง
อากาศ และการสั่งการที่รวดเร็วมีมาตรฐานสูง และทันสมัย สร้างระบบการจัดบริการทางการแพทย์
รองรับวิกฤติฉุกเฉินของพื นที่ 
 
 เขตสุขภาพที่ ๙ เน้นการพัฒนาศูนย์กลางด้านสุขภาพ บริการ และผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ 
เน้นการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพในพื นที่ชายแดน โดยการพัฒนาระบบอินเตอร์เคลม การเชื่อม
บริการระหว่างประเทศ การอ้านวยความสะดวกในการผ่านแดน ส่งเสริมให้มีระบบบริการสุขภาพส่วนหน้า
พื นที่ด่านชายแดน (สุรินทร์ บุรีรัมย์)  
 
 เขตสุขภาพที่ ๙ มุ่งเสริมสร้างระบบการจัดการเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการไกล่เกลี่ยลด
ความขัดแย้งระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการเมื่อเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในเรื่องกระบวนการรักษาสิทธิประโยชน์ และความ
คาดหวัง เพ่ือให้ผู้บริการสามารถปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสร้างระบบการ
บริหารจัดการข้อร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมสื่อสารการบริการสุขภาพสู่สาธารณะ พร้อมส่งเสริมให้มี
ระบบจิตอาสาในโรงพยาบาลเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่สังคม จัดบริการเพ่ือตอบสนองผู้รับบริการตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 เขตสุขภาพที่ ๙ มุ่งส่งเสริมขีดความสามารถของหน่วยบริการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
บริการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร การพัฒนาระบบการบริการสุขภาพแพทย์แผนไทย 
และแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน  
 
                                                                                  การ
ก าลังคนด้านสุขภาพ (People Excellence)  
 เขตสุขภาพที่ ๙ มุ่งเน้นและให้ความส้าคัญกับการปฏิรูประบบและกลไกการบริหารจัดการ
ก้าลังคนด้านสุขภาพในทุกระดับ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านก้าลังคน การวางแผนก้าลังคนด้าน
สุขภาพ สนับสนุนการวางแผน ผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้มีความเป็นเลิศ และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มี
ทักษะการท้างานเป็นทีมสุขภาพ เติมทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ) และการศึกษา
ต่อเนื่องทางการแพทย ์
 
 เขตสุขภาพท่ี ๙ เน้นการผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับเชี่ยวชาญ เพ่ือรองรับ
การพัฒนาการบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ และ การจัดการปัญหาสุขภาพของพื นที่ และความจ้าเป็น 
ความท้าทาย ของระบบสุขภาพในอนาคต และให้ความส้าคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวิชาชีพหน่วยผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านสุขภาพ ภาคเอกน และภาค
ประชาสังคมในเขตสุขภาพให้มีบทบาทร่วมกันในการวางแผนการผลิต เร่งผลิตและพัฒนาก้าลังคน
                                                                              ทั่วถึง 
การธ้ารงรักษาและการบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพให้มีความเพียงพอความเป็นธรรมตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง 
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 เขตสุขภาพท่ี ๙ เน้นการสร้างเสริมการเป็นบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สร้างสรรค์นวัตกรรมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ เน้นการใช้ทรัพยากรบุคคล
ร่วมกัน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ เน้นการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการดูแลบุคลากรได้รายบุคคลให้มีคุณภาพชีวิต และมีความสุขในการท้างาน ใส่ใจในการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตสอดคล้องกับการศึกษาวิชาชีพแบบ Transformative Learning ในศตวรรษที่ 
21 เป็นต้นแบบคนคุณภาพดี พร้อมทั งการพัฒนานวัตกรรมระบบการบริหารและบุคลากร เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ในการเป็นแหล่งอภิบาลความรู้และสร้างก้าลังคนสุขภาพยุคดิจิตอล (Academic Center 
แบบ ๔.๐) 

เขตสุขภาพที่ ๙ เน้นการสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถสร้างก้าลังใจและจูงใจให้
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความสุขและเห็นคุณค่าของการท้างาน ส่งเสริมให้มีกลไกประชา
รัฐในระดับพื นที่ให้เขามามีส่วนร่วมในการบริการด้านสุขภาพ และสนับสนุนการสร้างกลไกการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ กิจกรรม และการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสุขภาพทั งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ในระดับท้องถิ่น ส่งเสริมหน่วยบริการสุขภาพเพ่ือการสร้างระบบสวัสดิการที่
สูงกว่าสวัสดิการพื นฐานแห่งรัฐ เพ่ือรักษาคนดี คนมีความสามารถไว้กับระบบสุขภาพ 

เขตสุขภาพที่ ๙ ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่
เป็นปัญหาที่ส้าคัญของพื นที่ให้สามารถน้าผลการวิจัย/นวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนางานบริการ และการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพเขตสุขภาพที่ ๙ ส่งเสริมให้ผู้บริหารในแต่ละระดับ เป็นนักบริหารมืออาชีพ 
และพัฒนาบุคลากรในแต่ละวิชาชีพ และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีคุณภาพ สมรรถนะสูง ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มวิชาชีพ เพ่ือการสานสัมพันธ์ ในการท้างาน พร้อมทั งสร้างความเป็นรูปธรรมในการปรบเปลี่ยน
พฤติกรรมสู่ค่านิยมร่วม MOPH ให้มีความเข้มแข็ง มีวัฒนธรรมการท้างานที่โดดเด่นด้านทีมสุขภาพ และ
การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นต้นแบบคนสุขภาพดี  

เขตสุขภาพท่ี ๙ เน้นการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนให้มีขีดความสามารถสูง  
เป็นก้าลังคนทางสุขภาพภาคประชาชนที่เข้มแข็งทั งอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน อาสาสมัคร
สาธารณสุขต่างประเทศ อาสาสมัครสาธารณสุขครอบครัว การสร้างจิตอาสาสุขภาพในโรงพยาบาลทุก
ระดับ พร้อมบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจสุขภาพของพื นที่ 

จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนาด้านการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ 
(Governance Excellence)  
 เขตสุขภาพที่ ๙ ให้ความส้าคัญกับการปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการระบบสุขภาพของเขตสุขภาพ
ให้เกิดความเป็นเอกภาพ มีธรรมาภิบาล จัดตั งกลไกที่มีหน้าที่ในการก้าหนดนโยบายและก้ากับทิศทางด้าน
สุขภาพของเขตสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป้าหมายการท้างานของ
พื นที่ พร้อมสนับสนุนการพัฒนา และปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ น เน้นการสร้างความสมดุลระหว่างผู้ซื อและผู้ให้บริการ ส่งเสริมให้มีการจัดท้ายุทธศาสตร์สุขภาพ
ระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด อ้าเภอ แลให้มีการก้าหนดวาระสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื นที่ทุกระดับ
ร่วมกัน (Health in All Policy) 
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 เขตสุขภาพที่ ๙ มุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการของหน่วยบริการในแต่ละระดับเพ่ือการ
พัฒนาสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลคุณธรรม และเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ ให้ความส้าคัญกับการบริหารยุทธศาสตร์แบบครบวงจร การสร้างสรรค์กระบวนการท้างานที่มี
ความคล่องตัว ลดขั นตอน เป็นส้านักงานที่ทันสมัย (SMART Office) สร้างนักยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
ระดับมืออาชีพ ทั งระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอ้าเภอ มีระบบการติดตาม ประเมินผล การสร้าง
สารสนเทศทางยุทธศาสตร์สนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหาร และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการพัฒนาหน่วยงานในยุกต์การพัฒนาประเทศ ให้มีศักยภาพในการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
เป็นองค์กร ๔.๐ เป็นหน่วยงานสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hospital) ที่ให้ความส้าคะญ
กับการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการขยะ การสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในองค์กร 
 
 เขตสุขภาพที่ ๙ เน้นการก้าหนดทิศทาง นโยบาย และสนับสนุนการพัฒนาการด้าเนินงานด้าน
การเงินการคลังของหน่วยบริการสุขภาพให้สามารถบริหารจัดกรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย 

- พัฒนากลไกการบริหารการเงินการคลังระดับเขต / จังหวัด/ อ้าเภอ โดยเชื่อมโยงการจัดสรร
งบประมาณระดับกระทรวง ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอ้าเภอ การบริหารจัดการร่วม  
๓ กองทุน  พัฒนาคณะท้างาน ๕X๕ เป็นคณะกรรมการบริหารร่วมจากหลายภาคส่วน 
ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน 

- พัฒนาระบบคุณภาพบัญชี ให้ได้มาตรฐานเดียวกันและสามารถน้าข้อมูลมาใช้ในการบริหาร
ได้ พัฒนาระบบการจัดท้า Unit Cost ของหน่วยบริการ วางแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในของหน่วยบริการ และประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วย 
ไปตรวจ  

- พัฒนาการบริหารจัดการด้านพัสดุ ในการด้าเนินการจัดซื อ จัดจ้าง จัดหา พัสดุ ครุภัณฑ์  
การลงทุนของหน่วยบริการ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และธรรมาภิบาล 

- เสริมขีดความสามารถและโอกาสทางการเงิน ในการจัดบริการทางการแพทย์รองรับผู้มีก้าลัง
ซื อจากในพื นที่ นักท่องเที่ยว และผู้ใช้บริการจากอาเซียน เพ่ือให้หน่วยบริการมีรายได้จาก
การจัดบริการสุขภาพ เพื่อน้ามาพัฒนาการบริการสุขภาพประชาชนให้ดียิ่งขึ น 

- ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีการกระจายอย่างเหมาะสม มีระบบข้อมูลสุขภาพที่
เเม่นย้า ครบถ้วน ทันเวลา สามารถใช้ประโยชน์ได้ สนับสนุนการพัฒนาและสร้างระบบยา
เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความจ้าเป็นของ
หน่วยบริการ และความเปลี่ยนแปลงของพื นที่ในอนาคต    

 
 เขตสุขภาพที่ ๙ มุ่งมั่นในการพัฒนา และส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการพัฒนา
ระบบดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพ และการบริหารในยุคอนาคต โดย 

- สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเทคโนโลยีสารสนทศให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการใช้อย่างคุ้มค่า ให้ทุกหน่วยงานสาธารณสุขมีระบบ
LiFi หรือ “WiFi ที่มีประสิทธิภาพสูง ปรับปรุงเว็บไซต์กลางของเขตสุขภาพให้เป็นช่องทาง
การพัฒนาระบบสุขภาพในระบบดิจิทัล และเป็นเว็บไซต์สากลที่มีหลากหลายภาษา  และ
ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานสาธารณสุขพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกระดับให้มีความทันสมัย 
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- ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาระบบดิจิทัลรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพ
รองรับ ความจ้าเป็นทางสุขภาพในอนาคต และการพัฒนาเทคโนโลยีการบริการในระบบ
ดิจิทลัเพื่อจัดบริการสุขภาพเชื่อมโยงการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ผ่านระบบ Smart Health 
ที่ทันสมัย ส่งเสริมโรงพยาบาลศูนย์พัฒนาตนเองสู่องค์กรดิจิทัลที่มีมาตรฐานสากล (Digital 
Hospital) 

- เน้นการสร้างสรรค์เทคโนโลยีในการพัฒนาการบริการสุขภาพส้าหรับการดูแลผู้มีก้าลังซื อ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และสาธารณสุขชายแดน ในรูปแบบของการบริการบนแพลตฟอร์ม
เพ่ือการบริการสุขภาพแบบครบวงจร และส่งเสริมการสร้างแอพพลิเคชั่น ส้าหรับพื นที่ 

- ให้ความส้าคัญกับการร่วมกันพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการแพทย์
และสาธารณสุขเพ่ือรองรับการจัดบริการด้านการแพทย์ ของหน่วยบริการสุขภาพในทุกระดับ  
และ การส่งต่อ ทั งในหน่วยบริการและเชิงรุกในชุมชน โดยการน้าเทคโนโลยีทีทนสมัยในยุค
ดิจิทัลมาใช้ 

- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจับริการสุขภาพเพ่ือลด
การรอคอย การเพ่ิมสะดวกในการเข้าถึงการบริการสุขภาพ อาทิ การพัฒนาระบบนัด การ
พัฒนาระบบเวชระเบียน การดูแลต่อเนื่อง เป็นต้น 

- ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยเรื อรัง มุ่งสร้างดิจิทัล 
โฮมวอร์ดในระดับพื นที่ โดยเฉพาะพื นที่ที่มีปัญหาด้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง การพัฒนา
นวัตกรรมการบริการในโรงพยาบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ 

- การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๙ ให้สามารถน้าไปใช้ประโยชน์
ได้ครอบคลุมและเป็นข้อมูลด้านบริการ เป็นคลังสารสนเทศสุขภาพเชิงพื นที่ทันสมัยที่ทุก
หน่วยงานในระบบสาธารณสุขในพื นที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และการ
เชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร และการบูรณาการการจัดการ
สุขภาพ  

 
 เขตสุขภาพท่ี ๙ มุ่งพัฒนาคลังปัญญาหรือคลังสมองสนับสนุนระบบสารณสุขของพื นที่ใน ด้านองค์
ความรู้ทางสุขภาพ เน้นการสร้างทีมงานวิจัยทางสาธารณสุข การสร้างวัฒนธรรมการวิจัย และการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ สนับสนุนให้หน่วยงานสาธารณสุขสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาที่มีความเป็นเลิศ ในด้านที่เป็นความจ้าเป็นทางสุขภาพของพื นที่ อาทิ นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย
เรื อรัง นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นวัตกรรมการจัดการสาธารณสุขชายแดน นวัตกรรมการ
สร้างสรรค์การบริการสุขภาพเพ่ิมค่า และการบริการสุขภาพมูลค่าสูง นวัตกรรมการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการในยุคดิจิทัล นวัตกรรมการบริการสุขภาพประชาชนด้วยระบบดิจิทัล นวัตกรรมการ
จัดบริการสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก นวัตกรรมการรักษาโรค นวัตกรรมการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ เป็นต้น  
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 เขตสุขภาพที่ ๙ มุ่งเน้นการส่งเสริมหน่วยบริการทุกระดับในการใช้ศาสตร์ในพระราชด้าริในการ
ดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด้าเนินชีวิต พร้อมสนับสนุน และส่งเสริม
นโยบายตามโครงการพระราชด้าริ เช่น โครงการพยาธิใบไม้ในตับ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ และส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่สถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นต้น และน้าหลักปรัชญา
ของเศราฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริการสุขภาพประชาชน และการบริหารจัดการองค์กร 
 
๒. การประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมขององค์กรต่อการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์   
  เขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของการสาธารณสุขของเขตสุขภาพ  
โดยน าเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้เพ่ือค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการ
ด าเนินงานด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา โดยมองว่าการ
วิเคราะห์หาจุดแข็งหรือจุดเด่นภายใน  (Strength) จะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ และพยายาม
ควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย (Weakness) ภายในองค์กรที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์  
ในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาสหรือปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก  (Opportunity) ที่ส่งเสริมให้การ
ด าเนินงาน บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเฝ้าระวังอุปสรรคหรือภาวะคุกคามจากภายนอก  (Threat) ที่ท าให้การ
ด าเนินงานไมบ่รรลุผลสัมฤทธิ์ผล ท าให้ได้ผลการวิเคราะห์สามารถ สรุปได้ดังนี้ 
 
จุดแข็งของเขตสุขภาพที่ ๙ ในปัจจุบัน (Strength) 

S๑ บุคลากรมีพื นฐานทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งผลให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ท้างานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ท้างานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น 
คนดีศรีสาธารณสุข โรงพยาบาลคุณธรรม และคนต้นแบบ 

S๒ มีสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท้าหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้มี
ปริมาณและมีคุณภาพของบุคลากรเพียงพอและเหมาะสม 

S๓ เขตสุขภาพที่9 มีเครือข่ายบริการด้านสุขภาพครอบคลุมหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ มีศูนย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีกระจายทรัพยากร เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในพื นที่เขตสุขภาพ 
ท้าให้ผู้บริการได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ 

S๔ เขตสุขภาพที่9 มีระบบส่งต่อที่ปลอดภัยครอบคลุมทุกระดับบริการสุขภาพ มีการประสานงาน
กับภาคีเครือข่าย ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

S๕ คุณภาพหน่วยบริการมีมาตรฐานที่ดี มีโรงพยาบาลศูนย์ในเขตสุขภาพที่9 ได้รับการประเมิน  
HA / การ Re-accredited  โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ 9 ผ่าน
การประเมิน HA รพ.สต.ในเขตสุขภาพท่ี 9 ได้รับการประเมินเป็น รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5  

S๖ หน่วยบริการมีนวัตกรรมการบริการมีการสร้างนวัตกรรมระบบส่งต่อผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่9
โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รับการประเมินเป็นต้าบลจัดการสุขภาพดีเด่นระดับเขตมีการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลบุรีรัมย์  โรงพยาบาลสุรินทร์ (BSCD) และ
ให้บริการตามมาตรฐานทุกหน่วยบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานภายใต้เครือข่าย
บริการสุขภาพอย่างปลอดภัยไร้รอยต่อ (Seamless) 
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S๗ ระบบบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป มีระบบการส่งต่อข้อมูล 
เช่น thai refer thai COC R9 Digital health Korat report telemedicine และมีเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเช่น One hospital one province มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ โดยใช้แนวทางปฏิบัติการส่งต่ออย่างเป็นระบบ 

S๘ ทีม EMS มีการบริหารจัดการและพัฒนาขีดความสามารถได้ในระดับสากล มีการสร้างทีมดูแล
ภาวะอุบัติเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติในชุมชน มีทีมแพทย์ที่มีความรู้ ทักษะ และความช้านาญ
ในการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้บริหารให้ความส้าคัญกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

S๙ บุคลากรมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายสาขา เป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข มีการผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านสุขภาพในสาขาต่างๆ โดยการจัดท้าแผนพัฒนา
บุคลากร 
มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านก้าลังคนที่เป็นปัจจุบัน สามารถน้ามาวางแผนในระยะสั นและระยาว
ได้ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อเนื่อง ประชุม อบรมต่อเนื่อง การพัฒนาหลักสูตร
ระดับเขตบริการสุขภาพร่วมกับสถาบันการศึกษาแก้ไขภาวะความขาดแคลนก้าลังคนและการ
พัฒนาตามแผน  เขตได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านศาสตร์หลักและศาสตร์สนับสนุนด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศต่างๆเพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะที่โดดเด่นใน
การจัดระบบบริการสุขภาพเช่นศูนย์เชี่ยวชาญสาขาหัวใจ อุบัติเหตุ มะเร็ง ทารกแรกเกิด เพ่ือให้
ทีมสุขภาพสามารถจัดระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

S๑๐ หน่วยบริการมีโครงสร้างและการบริการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลในพื นที่ โดยเชื่อมโยง  
บูรณาการ แผนงานโครงการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยก้าหนดนโยบายการบรรจุแต่งตั ง
ข้าราชการและสวัสดิการ ค่าตอบแทนวิชาชีพ รวมถึงถึงการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือธ้ารงรักษา
บุคลากรเพ่ือให้อยู่ในระบบ 

S๑๑ ความครอบคลุมของหน่วยบริการสุขภาพ ตั งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และตติยภูมิ  
ขั นสูงที่สามารถออกแบบ และจัดบริการสุขภาพ เพ่ือดูแลกลุ่มเป้าหมายในลักษณะเชิงรุกสู่พื นที่  
มีศูนย์ฟ้ืนฟู และอภิบาลสุขภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนจน คนพิการ มีนวัตกรรมในการจัดการ
สุขภาพแบบองค์รวมในกลุ่มเป้าหมายขึ นทะเบียน 

S๑๒ มีหน่วยงานวิชาการในพื นที่ บริการสาธารณสุขในพื นที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนหน่วยงานด้ าน
สาธารณสุขทุกระดับ มีมาตรการเพื่อพัฒนาความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ลดปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพ 

S๑๓ มีหน่วยบริการครอบคลุมพื นที่เขตชายแดน ทุกระดับ มีการส่งต่อที่มีความรวดเร็ว ท้าให้การ
ป้องกันและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรมีศักยภาพได้รับความเชื่อมั่น ไว้วางใจ 
ทางระบบสาธารณสุขไทย และมีทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว(SRRT)ระดับจังหวัดและอ้าเภอที่
เข้มแข็งและทันสถานการณ์ 

 
จุดอ่อนของเขตสุขภาพที่ ๙ ในปัจจุบัน (Weakness) 

W๑ ความเหลื่อมล ้าของหน่วยบริการสุขภาพแต่ละแห่งท้าให้บุคลากรทางการแพทย์กระจุกตั ว 
ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และข้อจ้ากัดทางการแพทย์ทั งความไม่เพียงพอของบุคลากรทาง
การแพทย์ การเปลี่ยนงานของบุคลาการทางด้านการแพทย์  บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมเฉพาะโรค 
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W๒ ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพยังไม่ได้มีการบริหารจัดการอยางบูรณาการ และเชื่อมโยง
กันอย่งเป็ฯระบบกับหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ และเครือข่าย ยังไม่สอดคล้องกับการใช้
ประโยชน์ทางการบริหาร และการพัฒนาการบริการของหน่วยบริการ 

W๓ ระบบการสรรหา ทดแทน พัฒนา ธ้ารงรักษาบุคลากรให้อยู่ในระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้บุคลากรมีปริมาณและคุณภาพไม่เหมาะสม ระบบการกระจายก้าลังคน  ไม่ค้านึงถึง
สภาพปัญหาของพื นที่  ส่งผลให้การบริการไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
บางหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิยังมีการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและแพทย์เฉพาะทางไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพได้ล่าช้าและเกิดความเหลื่อมล ้าระหว่างคนในชุมชนและคนเมือง 

W๔ เขตสุขภาพที่ 9 ยังมีหน่วยบริการสุขภาพบางหน่วย ที่มีบุคลากรที่ไม่เพียงพอ การพัฒนา
บุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านแหล่ง
การศึกษาส่วนกลางและการไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าอบรม ส่งผลต่อเกณฑ์การประเมิน
หน่วยบริการความเชียวชาญเฉพาะด้าน และหน่วยบริการบางแห่งมีก้าลังคนไม่เพียงพอ ยัง
ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร(คน เงิน ของ ระบบ) ส่งผลให้เกิดความ
เหลื่อมล ้าด้านทรัพยากรโดยเฉพาะก้าลังคนและการลาออกจากระบบ 

W๕ บุคลากรของหน่วยบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 9 ยังขาดความเชี่ยวชาญ ความสามารถ
เฉพาะในการดูแล และฟ้ืนฟูประชาชนในกลุ่มคนพิการ ท้าให้การฟ้ืนฟูและดูแลแบบองค์รวม
ท้าได้ไม่มีประสิทธิภาพ และมีอัตราก้าลังยังไม่เพียงพอต่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง 

W๖ บุคลากรด้านสาธารณสุขยังขาดทักษะการจัดการสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร
สุขภาพที่ทันกับยุคดิจิทัล และความเปลี่ยนแปลง บุคลากรขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
มีการปรับเปลี่ยนสายงานท้าให้ ขาดทักษะการท้างานเชิงบูรณาการกับเครือข่าย การเชื่อมโยง
แผนงาน PP ทั ง  
4 ด้านอย่างใกล้ชิด สมรรถนะทางภาษาท้องถิ่นไม่สามารถสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพแก่
ประชาชน 

W๗ ความแออัดของสถานที่ให้บริการของหน่วยบริการ ท้าให้เป็นปัญหาต่อการขยายการบริการ 
และในระดับนโยบายขาดการวางแผนในระยะยาวเพ่ือการพัฒนาหน่วยบริการรองรับการ
บริการในอนาคต โดยเฉพาะในระดับโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป 

W๘ รูปแบบการจัดบริการภายในของหน่วยบริการขาดการสร้างสรรค์  และพัฒนานวัตกรรมที่ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ ความจ้าเป็นของสถานการณ์ของหน่วยบริการ และความ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก  

W๙ การออกแบบโครงสร้างพื นฐานการบริการในโรงพยาบาล และระบบการบริการ ยังไม่เอื อต่อ
การส่งต่อโดยเฉพาะ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย การบริการแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ 
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โอกาสจากภายนอกที่ส่งเสริมสนับสนุนของเขตสุขภาพที่ ๙ (Opportunity) 
O๑ มีสถาบันอุดมศึกษา ผลิต/พัฒนาบุคลากร/มีนวัตกรรม เพ่ือสร้างเครือข่ายพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากร มี MOU ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบุคลากรด้าน
สาธารณสุข ส่งผลให้มีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ 

O๒ มีเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฐานข้อมูล) เรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลไร้ขีดจ้ากัด ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี น้ามาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและหนุนเสริมการให้บริการของบุคลากร 

O๓ นโยบายHuman resource sharing (นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข) และนโยบายสุขภาพ
สาธารณสุข4.0 ประเทศ   เป็นโอกาสในการผลักดันการเติบโตทางด้านสุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ โดยการการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการบริการที่มีมูลค่าสูงขึ น 
เพ่ือตอบสนองผู้มีก้าลังซื อ 

O๔ ภายในระยะเวลา 5 ปี พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เป็น excellence service  
O๕ คามตืนตัวของจิตอาสาในระดับพื นที่ท้าให้เป็นโอกาสในการเพ่ิมศักยภาพรพ.สต. ในการ

ให้บริการผู้ป่วยทุกกลุ่มวัย ผู้ป่วยโรคเรื อรัง ผู้พิการ Long term care, Palliative care  และ
การเพ่ิมศักยภาพของเครือข่ายในระบบต้าบลจัดการสุขภาพโดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  
ในการดูแลสุขภาพภาคประชาชน 

O๖ ความท้นสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศท้าให้การให้ข้อมูลและการให้ค้าปรึกษาการให้บริการ
ผ่านระบบเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทันสมัย (Line consult) เพ่ิมศักยภาพของระบบส่งต่อและการ
เข้าถึงบริการได้รวดเร็ว  

O๗  นโยบายการบริหารแบบเขตสุขภาพ Integrate ของกระทรวงสาธารณสุข ระบบบริการตั งแต่
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และตติยภูมิขั นสูงจนถึงระดับ excellence และนโยบายสาธารณะ 
แผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ PP excellent 20 ปี ด้านสาธารณสุข 4 ด้าน และนโยบาย
ส่งเสริมการจัดการสุขภาพของตนเอง และพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ 

O๘ มีสถาบันอุดมศึกษาที่โดดเด่นในพื นที่ ที่จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
ร่วมมือกับเขตสุขภาพ ในการผลิตบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริการอย่างมืออาชีพ 
ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพให้แก่หน่วยบริการ และมีการผลิตและพัฒนาบุคลากร โดย
ประสานความร่วมมือกับสถาบันทางการรักษาซึ่งมีความโดดเด่นในพื นที่ รวมทั งมีแหล่ง
สนับสนุนแหล่งงบประมาณ ในการด้าเนินการผลิตและพัฒนาพัฒนา เพ่ือให้ได้บุคลากรมี
สมรรถนะที่ดีสามารถจัดระบบบริการสุขภาพ และยังเป็นสวัสดิภาพรวมถึงการสร้างขวัญและ
ก้าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ให้มีสวัสดิการในการท้างาน 

O๙ นโยบายสุขภาพถ้วนหน้าของกระทรวงสาธารณสุข และประเทศ มุ่งเน้นการลดความเลื่อมล ้า  
และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านสาธารณสุขที่เข้าถึงทุกกลุ่มประชากร อย่างทั่วถึง และนโยบายของ
การปฏิรูปประเทศที่ไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง เป็นโอกาสในการประสานความร่วมมือกับพื นที่ ภาคี
ทุกภาคส่วน ในการดูแลผู้ด้อยโอกาส คนจน คนพิการ ให้สุขภาพดี และดูแลอย่างท่ัวถึง 

O๑๐ การขยายภารกิจด้านการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีภาคีเครือข่าย 
และประชาชน ส่งผลให้การดูแลสุขภาพประชาชนในพื นที่ทั่วถึงมากขึ น และโอกาสในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพให้ประชาชนและชุมชน ทุกพื นที่ที่เป็นแกนน้าในการสร้าง
สุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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O๑๑  โอกาสในเชิงนโยบายในการพัฒนาภารกิจอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการมีนโยบายส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับชาติ  และการมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (พรบ.การสาธารณสุข พรบ.การป้องกัน
และควบคุมโรค พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น) และคณะกรรมการด้าเนินงานควบคุมก้ากับ
ติดตาม มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 

O๑๒ การขยายตัวของเมืองตามนโยบายรัฐบาล การพัฒนาจังหวีดนครราชสีมาให้เป็นเมืองนานาชาติ 
กาพัฒนาโครงสร้างพื นฐานท้าให้มีชาวต่างชาติเข่ามาท้าธุรกิจ และลงทุนในพื นที่ และการเติบโต
ของประเทศเพ่ือนบ้าน และการมีนโยบายความร่วมมือด้านสาธารณสุขในเขตพื นที่ชายแดนของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  ยกระดับศักยภาพและคุณภาพสถานพยาบาล เน้นความครอบคลุมเข้าถึง 
เท่าเทียม ท้าให้การพัฒนาขีดความสามารถในระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพสู่ระดับสากล เพ่ือ
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีก้าลังซื อเพ่ิมขึ นสถาบันการศึกษา
ในพื นที่มีการผลิตเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย  
 

ภาวะคุกคามจากภายนอกของเขตสุขภาพที่ ๙ ในปัจจุบัน (Threat) 
T๑ ประชาชนในเขตสุขภาพที่9 ยังมีวิถีชีวิตที่ไม่เอื อต่อการมีสุขภาพดี และอยู่ในกลุ่มภาวะพ่ึงพึง

เยอะ มีผู้สูงอายุมากว่าเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้
เกิดโรคไม่ติดต่อ โรคเรื อรังสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยท้างาน 

T๒ การเพ่ิมขึ นของปัจจัยคุกคาม และภัยสุขภาพทั งจากการใช้สารเคมี อนามัยสิ่งแวดล้อม และการ
ขยายตัวของเมือง ส่งผลต่อการเกิดโรค และปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

T๓ สภาพของการคมนาคมที่ไม่ได้มาตรฐาน การเติบโตของเมืองที่ไม่เป็นระบบ และการเป็นพื นที่
ของเขตสุขภาพเป็นทางผ่าน สัญจรของนักท่องเที่ยว คนเดินทาง ท้าให้เกิดอุบัติเหตุทาง
การจราจรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 

T๔ การแข่งขันด้านบริการสุขภาพของเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่เพ่ิมมากขึ น  สถานบริการ
เอกชนเติบโต ส่งผลให้คนดีมีคุณภาพออกจากระบบ ท้าให้ขาดคน คุณภาพการบริการลดลง  

T๕ กระแสสื่อสังคมที่มีการเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ วีดีโอ การแชร์ที่ขาดจรรยาบรรณ ท้าให้เกิดการ
ฟ้องร้อง และส่งผลให้บุคลากรขาดความสุขในการท้างาน 

T๖ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน 
เทคโนโลยีบางสิ่งท้าให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง และความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงของวิถีทางสังคมท้าให้เกิดกลุ่มคนจน 
ความเครียดเพ่ิมมากขึ น ส่งผลต่อขีดความสามารถของหน่วยบริการในการดูแลได้อย่างทั่วถึงเท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง 

T๗ นโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวง และข้อจ้ากัดตามระเบียบของ กพ. ไม่ชัดเจน 
มีการปรับเปลี่ยนและไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของเขต 

T๘ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ท้าให้เกิดโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ ้าที่ยากต่อ
การป้องกัน รวมทั งประชาชนในพื นท่ีชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้านขาดความรู้และทักษะด้าน
สุขภาพน้าเชื อโรคระบาดเข้ามา ส่งผลให้การควบคุมป้องกันโรคข้ามแดนท้าได้ยาก 
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๓. ทิศทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ตามศักยภาพ และสภาพแวดล้อม 

ทิศทางเชิงรุก (SO) 
๑) สร้างเครือข่ายความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา

ทั งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 
เ พ่ือการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มี
ปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อปัญหา
สุขภาพของพื นที่  

๒) การยกระดับการจัดบริการทางการแพทย์ที่
ทันสมัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพ่ิมมูลค่า
การให้บริการ และการให้บริการกลุ่มคนที่มี
ก้าลังซื อจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

๓) หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 9 ทุกแห่ง
ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA และ 
รพ.สต. ติดดาว และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและตอบสนองปัญหา
สุขภาพของชุมชน 

๔) การบริหารจัดการระบบการส่งต่อให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ น สู่ระบบมาตรฐานสากล 

๕) ยกระดับความมั่นคงทางการเงิน โดยการ
พัฒนาสถานบริการระดับ premium ใน
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในกลุ่มชาวต่างชาติ 
และผู้มีก้าลังซื อ 

๖) พัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้ างสรรค์
ผล ง านวิ จั ย  และนวั ตกร รมทางด้ าน
การแพทย์  และสาธารณสุข สามารถ
น้าไปใช้ ในการพัฒนางานบริการ และ
บริ หาร โดยประสานความร่ วมมื อกับ
สถาบันอุดมศึกษาในพื นที ่

๗) การยกระดับสถานบริการ และศูนย์ฟ้ืนฟู
ด้านสุขภาพให้เข้มแข็ง และมีนวัตกรรมด้าน
การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม โดยมี
นโยบายลดความเหลื่อมล ้า เพ่ิมประสิทธิภาพ
เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และไม่ทิ ง
ใครไว้ข้างหลัง 

 
 
 

ทิศทางเชิงป้องกัน (ST) 
๑) ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรให้ทั่วถึง 

โดยเฉพาะพื นที่ติดต่อประเทศเพ่ือนบ้าน  
เพ่ือรองรับความต้องการของแรงงาน และ
ประชาชน ท้าให้เกิดการส่ งเสริม ป้องกัน 
ฟ้ืน ฟู  รั กษา และการดูแลสุ ขภาพแบบ 
องค์รวม 

๒) ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพทุก
ระดับและสร้างความตระหนักในการดูแล
สุขภาพของตนเองและประชาชนเพ่ือพัฒนา
ไปสู่มาตรฐานที่ก้าหนด 

๓) ส่ ง เสริมสนับสนุนทีม เครื อข่ ายสุ ขภาพ 
ทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะด้านการส่งต่อ
อย่างมีมาตรฐาน 

๔) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ
งานวิจัยเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม 

๕) ประสานความร่ วมมื อของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 
ป้องกันและตอบสนองโรคและภัยสุขภาพ  
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

๖) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ สร้างความ
เข้าใจในแนวทางปฏิบัติระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และเลือกใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่
เหมาะสมเพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

๗) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการ
ปัญหาสาธารณสุขชายแดนและภัยสุขภาพ
ด้วยกลไก ประสิทธิภาพทีมเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคเชิงรุก 
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๘) ส่งเสริม และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
สุขภาพโดยการสนับสนุนของ หน่วยงาน
สาธารณสุข หน่วยบริการศูนย์วิชาการ  
ภาคีเครือข่ายเพื่อให้ประชาชน ชุมชน มีการ
จัดการสุขภาพและพ่ึงพาตนเองได้  

๙) ส่งเสริมการบูรณาการ ทั ง 4 ระบบ เน้น
การท้างานเชิ งรุก  โดยขับเคลื่ อนด้วย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๐) การเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันควบคุม
โรคและการบริหารจัดการภัยสุขภาพตาม
บริบทของพื นที่ ยกระดับสถานบริการทาง
การแพทย์ ก า รพยาบาล ให้ มี คุณภาพ
เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถ
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอุบัติใหม่
อุบัติซ ้าตามแนวชายแดน เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมแนว
ชายแดนจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

ทิศทางเชิงแก้ไข (WO) 
๑) เร่ งรัดพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีขีด

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการเรียนรู้และปฏิบัติงาน 

๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์
ให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลผู้ป่วยที่มี
ภาวะพ่ึงพิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรค
เรื อรัง รวมทั งการน้าเทคโนโลยีมาปรับใช้
เพ่ือลดภาระงาน 

๓) พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการวางแผน และบริการ
จัดการองค์กรเพ่ือเพ่ิมความภาคภูมิใจและ
รักองค์กร 

๔) พัฒนาหน่วยบริการสู่ SMART Hospital  
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ
สนับสนุนพัฒนาระบบบริการแบบประชารัฐ 

๕) พัฒนาหน่วยบริการให้สู่องค์กร 4.0 ด้วย
การพัฒนา Data center โดยใช้ฐานข้อมูล
เดียวกัน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ 

 

ทิศทางเชิงแก้ไข (WT) 
๑) ปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์เน้นกลุ่ม

ผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยโรคเรื อรังให้เข้าถึงบริการได้รวดเร็วเท่า
เทียม 

๒) ปรับปรุงระบบการให้บริการและสนับสนุน
อุปกรณ์เครือข่ายบริการให้เพียงพอ 
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๖) พัฒนางานประจ้าสู่งานวิจัย (R2R) โดย
ประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
ในพื นที่  เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ 
และทักษะการท้าวิจัย และสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ 

๗) พัฒนาทักษะบุคลากรในด้านการสื่อสาร
สุขภาพให้สามารถสนับสนุนภาคีเครือข่าย
และผู้ เ กี่ ยวข้อง  โดยใช้ เทคโนโลยีที่ มี
ประสิทธิภาพจนส่งผลต่อประชาชนให้มี
ทักษะ ความรู้ในการจัดการสุขภาพได้ด้วย
ตนเองและพ่ึงพาตนเองได้  

๘) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการท้างานเชิง
บูรณาการ ให้สามารถประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กฎหมาย ท้าให้
ภาคี เครือข่ายมีการด้าเนินงานส่งเสริม
ป้องกัน ทั ง 4 ด้าน 

๙) เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพ
ตนเองของประชาชนที่อยู่ในพื นที่ชายแดน
ให้มีศักยภาพและเท่าทันความเปลี่ยนแปลง
ทางสุขภาพจากการเชื่อมโยง การพัฒนา 
การเติบโต การเคลื่อนย้ายประชากรและ
สินค้าในพื นที่ชายแดน 
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ส่วนที่ ๓  
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตสุขภาพที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 
 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตสุขภาพที่ ๙  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี เป็น
กลไกในการร่วมขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาประเทศ และเชื่อมต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  
ด้านการสาธารณสุขและแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ให้สามารถน้าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมดังนั นการก้าหนดทิศทางเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ได้พิจารณาจากการกระจาย
นโยบายสู่การปฏิบัติ และการประเมินสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพในพื นที่
ส่วนการก้าหนดกลยุทธ์มาตรการใช้แนวคิด The Six Building Box ของ WHO แนวคิดหลักการของกฎ
บัตรกรุงเทพ (PIRAB) และค่านิยมร่วมของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) เป็นแนวทางในการก้าหนดกล
ยุทธ์/มาตรการในการพัฒนาซึ่งแผนยุทธศาสตร์นี เป็นช่วงระยะเวลาของการปฏิรูปประเทศตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขในระยะ ๕ ปีแรก และจะเป็นการ
วางรากฐานของระบบสุขภาพของเขตสุขภาพให้เข้มแข็งมีเอกภาพสามารถต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้
อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตสุขภาพที่ ๙ ฉบับต่อๆไป จึงก้าหนดเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ดังนี  
 
๑. วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
สร้างความฉลาดรู้ทางสุขภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเอง หมายถึง ประชาชนในทุกกลุ่มวัยมีความฉลาดรู้  
เห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี ระบบสุขภาพของชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้  
เขตสุขภาพที่ ๙ เป็นเลิศในระดับนานาชาติในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพเพ่ือการดูแลกลุ่มแม่
และเด็ก วัยท้างาน และผู้สูงอายุ  
 
พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐาน หมายถึง หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับตั งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ 
และตติยภูมิขั นสูงมีมาตรฐานและคุณภาพทางการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริการสุขภาพในระดับ
สากล ที่ผู้ใช้บริการเชื่อมั่น และวางใจ (Believe and Trust) การบริการสุขภาพมีความทันสมัย เป็นเลิศ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพการจัดบริการที่ปลอดภัยไร้รอยต่อ (Safety and Seamless One)
เครือข่ายสุขภาพมีความเป็นเลิศทางการแพทย์ ระบบบริการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของหน่วย
บริการทั งภาครัฐ และเอกชน  การสาธารณสุขชายแดนมีมาตรฐานสากล ระบบบริการสุขภาพรองรับการ
เติบโตสู่เมืองนานาชาติ และการพัฒนาของเมือง 
 
บุคลากรที่ทรงคุณค่า หมายถึง บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ) บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบคนสุขภาพดี และสมบูรณ์ในค่านิยมร่วม  ของการเป็นมือ
อาชีพ สามารถจัดการตนเอง มีภาวะผู้น้าสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การให้ความส้าคัญกับการบริการ 

“สร้างความฉลาดรู้ทางสุขภาพให้ประชาชนพึ่งตนเอง พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานสูง  ด้วย
บุคลากรการสาธารณสุขท่ีทรงคุณค่า และความเป็นเลิศของการบริหารเขตสุขภาพบนฐานธรรมาภิ

บาล” 
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ที่ยึดผู้รับผู้รับบริการ มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลากรมีความทุ่มเท 
มุ่งม่ัน และภาคภูมิใจในวิชาชีพ และหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชน เขตสุขภาพมุ่งเน้นการสร้างระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของเขตสุขภาพมีประสิทธิภาพสูง มีความเพียงพอ และการกระจาย
อย่างเหมาะสม  บุคลากรเครือข่ายสุขภาพมีขีดความสามารถ และภาคภูมิใจในภารกิจสุขภาพเพ่ือ
ประชาชน 
 
การบริหารเขตสุขภาพบนฐานธรรมาภิบาล หมายถึง มีระบบการบริหารจัดการการสาธารณสุขและ
การแพทย์ที่มีเอกภาพ เน้นการขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ทั่วทุกพื นที่ที่มีประสิทธิภาพและ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั งในระดับเขตสุขภาพ จังหวัด อ้าเภอ สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ๒๐ ปี นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และความจ้าเป็นทางการสาธารณสุขของพื นที่ ระบบ
ทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และงบประมาณของเขตสุขภาพใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เขตสุขภาพมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการสาธารณสุขแบบบูรณาการเชิงพื นที่ด้วย
กลไกประชารัฐ ทุกภาคส่วนให้ความส้าคัญกับสุขภาพ และมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพ (Health in All 
Policy) หน่วยบริการมีความเข้มแข็งทางการเงินการคลังของหน่วยบริการสุขภาพ  
หน่วยงานสาธารณสุขมีความมีประสิทธิภาพของการควบคุม ก้ากับ การด้าเนินงานตามกฎหมายการ
สาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล ระบบการบริหารจัดการองค์กรสาธารณสุขมีสมรรถนะ
สูง และเป็นหน่วยงานสาธารณสุขที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล 
 
๒. พันธกิจ (Mission) 

๑) เสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับในการบูรณาการภารกิจสุขภาพ 
และสร้างระบบการจัดการสุขภาพตนเองของชุมชน ให้ประชาชนมีความสามารถในการพ่ึงตนเอง
ทางสุขภาพและให้เป็นชุมชนแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืน   

๒) พัฒนาระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพและเครือข่ายทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
และมีความเป็นเลิศรองรับความจ้าเป็นทางสุขภาพของพื นที่ 

๓) บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการสาธารณสุขรองรับการจัดบริการสุขภาพแก่
ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและเสริมสร้างความสุขความมั่นคงในคุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพและการปฏิบัติงานเพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน 

๔) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขในทุกระดับ ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน  มีสมรรถนะสูง ธรรมาภิบาล ทันสมัย   สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพรองรับการเติบโต
ของระบบสุขภาพตามนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื นที่และการเชื่อมโยงกับนานาชาติ  

๕) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการอภิบาลและพัฒนา
ระบบสุขภาพของเขตสุขภาพที่ ๙ ให้มีความเข้มแข็งรองรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต 
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๓. เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goal) 
๑) ประชาชนมีความฉลาด รอบรู้ทางสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีสามารถช่วยเหลือดูแลตนเอง

ครอบครัวและชุมชนได้ภาคีทุกภาคส่วนทั งชุมชนท้องถิ่นภาคประชาชนและภาคประชาสังคม 
มีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการมีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากฐานของ 
สุขภาวะ  ประชาชนสุขภาพดีเพ่ิมขึ น เขตสุขภาพบรรลุเป้าหมายการเจ็บป่วย และป่วยตายในโรค 
ที่ป้องกันได้ลดลงทุกพื นที่ 

๒) ประชาชนที่เจ็บป่วย และผู้ใช้บริการในสถานบริการสุขภาพมีความเชื่อม่ัน วางใจในระบบสุขภาพ    
 

๔. ตัวชี วัดของเป้าประสงค์สูงสุด 
๑) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี  (………..) 
๒) ร้อยละของประชาชนสุขภาพดี (......) 
๓) การเจ็บป่วย และป่วยตายในโรคที่ป้องกันได้ลดลงทุกจังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 

- มะเร็ง (ตับ และทางเดินน ้าดี) (………..) 
- อุบัติเหตุ (………..) 
- หัวใจและหลอดเลือด (………..) 
- กลุ่มโรคเรื อรัง (เบาหวาน ความดัน) (………..) 

๔) ระดับความเชื่อม่ันในการบริการสุขภาพของประชาชน และผู้ใช้บริการ (………..) 
 

๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพที่ ๙ ก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น ดังต่อไปนี  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก เพ่ือความฉลาดรู้ เห็นคุณค่าของสุขภาพ
ดีที่เพ่ิงตนเองทางสุขภาพ(P: Health Promotion+Disease Prevention+Consumer & Environmental 
Protection Excellence for health literacy sustainable)  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล ้าในระบบการบริการสุขภาพ  
ทีเ่ข้าถึงประชาชนอย่างท่ัวถึง และมีมาตรฐาน (Medical Service For All)  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาการบริการทางการแพทย์สู่สากล และการเสริมสร้างความเป็น
เลิศในบริการสุขภาพ (Medical Service Excellence)  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาก้าลังคนด้านการ
สาธารณสุขและการเสริมความสุข ภาคภูมิใจในหน้าที่แก่บุคลากรทุกระดับ (People Excellence 
Happiness and engagement)  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และการอภิบาล
ระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ธรรมาภิบาล มีสมรรถนะสูงและทันสมัย (Governance Excellence and 
High Performance and Modernize)  
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โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ มีแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์และตัวชี วัด กลยุทธ์  
และแผนงาน โครงการ ผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก เพื่อความฉลาดรู้ เห็นคุณค่าของ
สุขภาพดีที่เพิ่งตนเองทางสุขภาพ(P: Health Promotion+Disease Prevention+Consumer & 
Environmental Protection Excellence for health literacy sustainable)  
 
๑. แนวคิด หลักการ 

ให้เพ่ิมเติมข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ด้าน............. 
- นโยบายของรัฐบาล กระทรวง ที่เกี่ยวข้อง 
- ปัญหาการป่วยด้วยโรคเรื อรัง โรคที่ป้องกันได้ 
- ปัญหาภัยสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาการดื่มสุรา ยาเสพติด สุขภาพจิต 
- ปัญหาสุขภาพจากวิถีชีวิต 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับประชาชนในการจัดการสุขภาพของตนเอง รอบครัว และชุมชน 
อย่างมีความฉลาดรู้ และเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี 

2) เพ่ือจัดการภัยสุขภาพ และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมสุขภาพให้เอื อต่อการมีสุขภาพดีแก่
ประชาชนในทุกกลุ่มวัย 

3) เพ่ือลดปัญหาการเจ็บป่วย และป่วยตายด้วยโรคที่ป้องกันได้ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของภาคี
ทุกภาคส่วน และการสร้างนิสัยสุขภาพใหม่แก่ประชาชน 

 
๓. เป้าหมายการพัฒนา 

๑) เขตสุขภาพที่ ๙ ประสบความส้าเร็จในการสร้างหน้าที่สุขภาพแก่ประชาชน จนประชาชน
สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้ สามารถลดปัญหาการเจ็บป่วย และป่วยตายด้วยโรคป้องกันได้ 

๒) เขตสุขภาพมีพื นที่ที่ปลอดภัยคุกคามทางสุขภาพ หมู่บ้านสุขภาพดี วัฒนธรรมสุขภาพชุมชน
เข้มแข็ง ประขาชนสุขภาพดี เติบโตเพ่ิมมากขึ นอย่างต่อเนื่อง 
 

๔. ตัวชี วัด 
ตัวชี วัด ผลงานที่

ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ร้อยละของประชาชนสุขภาพดี           
ร้อยละของอ้าเภอที่สามารถลดปัญหา
การเจ็บป่วย และป่วยตายด้วยโรค
ป้องกันได้ (ตามที่พื นที่ก้าหนดใน ๓ 
โรคส้าคัญ) 

 ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

จ้านวน หมู่บ้านสุขภาพดี วัฒนธรรม
สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง  ตามเกณฑ์
มาตรฐานของเขตสุขภาพท่ี ๙  
 

 ๕๐๐ ๑๐๐๐ ๑๕๐๐ ๒๐๐๐ ๒๕๐๐ 



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์ ๒๓ 

ตัวชี วัด ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

จ้านวนคนต้นแบบสุขภาพดีที่ เป็น 
ผู้น้าความเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพใน
ระดับหมู่บ้าน 

      

ร้อยละของอ้าเภอความส้าเร็จในการ
จัดการสุขภาพประชาชนกลุ่ มวั ย 
(ก้าหนดตัวชี วัดโดยอ้าเภอๆละ ๑ 
ตัวชี วัดที่เป็นตัวชี วัดที่ส้าคัญ วิกฤติ 
และท้าทายที่สุด) 
- แม่และเด็ก 
- วัยเรียน 
- วัยรุ่น 
- วัยท้างาน  
- วัยสูงอายุ 

 ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

ร้อยละของหมู่บ้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดี ควบคุมโรคได้ ปลอดภััยสุขภาพ
ต้นแบบเขตสุขภาพ 

 ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

 
๕. กลยุทธ์ และมาตรการ แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ เสริมสร้างความเป็นเลิศของเขตสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพ และการเสริมสร้างพัฒนาการ
เด็ก การจัดการสุขภาพวัยเรียน และวัยรุ่น ต้นแบบระดับประเทศ 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาความรู้และทักษะการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้วยด้านสุขภาพของตนเองของหญิง

ตั งครรภ์และครอบครัว รวมทั งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
๒) พัฒนาห้องคลอด ระบบเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงขณะตั งครรภ์และคลอดอย่างมี

คุณภาพ และส่งเสริมการพัฒนาระบบส่งต่อหญิงตั งครรภ์ในภาวะฉุกเฉิน และเตรียมความพร้อมด้าน
ความรู้ ทักษะบุคลการ และวัสดุ/เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

๓) บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กให้เป็นแหล่งอภิบาลสุขภาพ และพัฒนาการเด็กในชุมชนที่มีมาตรฐาน มีความพร้อม  
มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เลี ยงดูด้วยสมุด
บันทึกสุขภาพเส้นทางเดินของชีวิต (Passport health of life) ส่งเสริมหน่วยบริการสุขภาพพัฒนาสมุด
บันทึกสุขภาพแม่และเด็กเป็นชุดความรู้ที่น่าอ่าน น่าใช้ เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย และสะดวกด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Application) ปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กไทยได้กินนมแม่ และส่งเสริมหมู่บ้านน้า
ร่องในการสร้างพฤติกรรมการเลี ยงดูเด็กด้วยกระบวนการที่เหมาะสม เช่น กิน กอด เล่า เล่น นอน เป็นต้น 

๔) ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายโภชนากร ๑,๐๐๐ วันแรก และนโยบายดื่มนมของเขต
สุขภาพ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับในการจัดบริการด้นโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย รวมทั งสร้างระบบพ่ีเลี ยง 
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(Coaching) และการมีสวนร่วม (Participation) ในการก้ากับ ติดตาม ช่วยเหลือการด้าเนินงานของชุมชน
และท้องถิ่น 

๕) ส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม เพ่ือส่งเสริมเด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดีสม
ส่วน (โภชนาการ กิจกรรมทางกาย การนอน สุขภาพฟัน) โดยผ่าน social marketing, social media 
และ national champion พร้อมสนับสนุนการสร้างบทบาทครอบครัว ชุมชน อปท. และ อสม. ส่งเสริม
เด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน (โภชนาการ กิจกรรมทางกาย การนอน สุขภาพฟัน) 

๖) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริม
เด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน และระบบกลไกให้เกิดการท้างานวิจัย และสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก ปฐมวัย พัฒนากลไกการขับเคลื่อนกระบวนการด้าเนินงาน โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ บูรณาการความร่วมมือกับโรงเรียนใน
การเรง่รัดขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ 

๗) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทีมีความเข้มแข็ง โดย
เน้นการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย กิจกรรมสุขภาพ การพัฒนาห้องพยาบาลในโรงเรียนและขีด
ความสามารถครูในการดูแลสุขภาพนักเรียน การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สุขภาพในวัยเรียน วัยรุ่น และ
ขับเคลื่อนนโยบายระดับเขตสุขภาพ และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และผลักดันให้ภาคีเครือข่ายระดับ
พื นที่มีแผนพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมส่งเสริมพื นที่ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายและพัฒนาต่อยอดให้เป็นการท้างานในลักษณะของ Partnership มากขึ นในการดูแลสุขภาพ
เด็กวัยเรียนอย่างเป็นระบบ 

๘) บูรณาการความร่วมมือเพ่ือการสร้างมาตรการและปฏิบัติการเชิงรุก เพ่ือยุติปัญหาการ
ตั งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังแบบมีส่วนร่วมที่เข้าถึงกลุ่ มเป้าหมายใน
รายบุคคล การสร้างเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังเพ่ือการจัดการพื นที่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาวัยรุ่นด้วยมาตรการ
ทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด 

๙) การพัฒนาแพลตฟอร์ม กิจกรรมดิจิทัล และการเฝ้าระวังสื่อดิจิทัลในระดับเขตสุขภาพ เพ่ือ
การส่งเสริมสุขภาพในวัยเรียน วัยรุ่น พร้อมส่งเสริม สนับสนุน โครงการ To be number one ให้เข้มแข็ง
ในโรงเรียน และขยายสู่ระดับต้าบล หมู่บ้าน และส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพ กิจกรรมการออกก้าลังกาย เพ่ือ
การเสริมสร้างภูมิต้านทานแก่วัยรุ่นทางด้านสุขภาพ และปัญหายาเสพติด การตั งครรภ์ที่ไม่พร้อม 

๑๐) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมโยงกับ service 
plan และเป็นปัจจุบัน และส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือน้ามาพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบ
องค์รวม พร้อมสร้างแรงจูงใจผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง ก้ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด้าเนินงานแบบบูรณาการ (Youth Friendly Health Services: YFHS) เพ่ือการเข้าถึง
บริการสุขภาพที่เป็นมิตรทั งเชิงรับและเชิงรุก 

๑๑) เร่งรัดการด้าเนินงานโรงพยาบาลในทุกระดับของเขตสุขภาพในการพัฒนาระบบบริการ
ตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส้าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 

๑๒)  สร้างมาตรการเพ่ือการยกระดับการจัดบริการสุขภาพรองรับการจัดการสุขภาพแม่และ
เด็ก โดยมุ่งเน้นการด้าเนินการ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการตามมาตรฐานห้องคลอดคุณภาพ บริการที่เป็นมิตร
ส้าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
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- เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ สูงดีสมส่วน 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- พัฒนาความรู้และทักษะการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้วยด้านสุขภาพของตนเองของหญิง
ตั งครรภ์และครอบครัว รวมทั งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 

- ส่งเสริมและเฝ้าระวังพัฒนากรเด็กโดยผู้ดูแลเด็ก ครอบครัว ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- ส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม เพ่ือส่งเสริมเด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดี
สมส่วน 

- บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังการตั งครรภ์ซ ้าแบบมีส่วนร่วมที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายรายบุคคล รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพที่ขยายสู่ ชุมชน โดยใช้
มาตรการทางสังคมและ            

๑๓) ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายโภชนากร ๑,๐๐๐ วันแรก และนโยบายดื่มนมของเขต
สุขภาพ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับในการจัดบริการด้านโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพ 
ช่องปากอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย รวมทั งสร้างระบบ 
พ่ีเลี ยง (Coaching) และการมีสวนร่วม (Participation) ในการก้ากับ ติดตาม ช่วยเหลือการด้าเนินงาน
ของชุมชนและท้องถิ่น 

๑๔) ส่งเสริม สนับสนุนทุกจังหวัดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการบริการสุขภาพเพ่ือแม่
และเด็ก ในด้าน 

- การสร้างแพลตฟอร์ม Register ในเรื่องของแม่และเด็ก  
- การสร้างระบบเฝ้าระวังโรคทางพันธุกรรม และโรคติดเชื อที่ป้องกันได้ เพ่ือป้องกัน  

และควบคุมโรค เพ่ือไม่ให้เกิดความพิการ และลดปัญหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและ
พิการ   

- การสร้างหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั งครรภ์ทั งในวัยเรียนและวัยรุ่น   
- การสร้างพ่อแม่จิตอาสา พัฒนาต่อยอดให้ครอบคลุมทั งวงจร   
- การสร้างเด็กอัจฉริยะแสนดีนครชัยบุรินทร์ โดยการเริ่มจากการตั งครรภ์ไปจนถึงอายุ  

๕ ปี (๑,๐๐๐-๒,๕๐๐ วันแรก)  
- การสร้างหลักสูตรที่ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคนิสัย เพ่ือลดปัญหาการบริโภคที่ผิด

หลักอนามัยในสถานที่ศึกษา 
- การสร้างสื่อโฆษณาเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการกินและรณรงค์ เพ่ือลดปัญหาโรค 

ที่ตามมา 
- การวางระบบการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตัวเองของเด็ก เพ่ือลดปัญหาการเสียชีวิต

จากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด 
- การสร้างหลักสูตรเพศศึกษาวัยเยาว์ตั งแต่ช่วงอนุบาล ให้บรรจุ ในชั่วโมงการศึกษา 

ที่เพียงพอ 
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๕.๒ สร้างระบบการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อการสร้างนิสัยสุขภาพใหม่ ขจัดนิสัยสุขภาพไม่ดี ใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงวัยท างานแบบเข้าถึงการจัดการในระดับบุคคล ด้วยกลไกของภาคีเครือข่าย และ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
๑) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนากิจกรรมแรงงานสุขภาพดีผลผลิตภาพแรงงาน

เพ่ิม หรือ Be Healthy More Productivity เน้นการส่งเสริมการออกก้าลังกาย การสร้างวัฒนธรรมสุภาพ
ในโรงงาน เสริมสร้างความพร้อมของพื นที่ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ เรื่อง Active 
living, Healthy Eating and Environmental Health ในสถานที่ท้างานและชุมชน โดยบูรณาการให้
เกิดร่วมมือระหว่างกระทรวงและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

๒) ส่งเสริมหน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื นที่ให้สร้างและสนับสนุนแกนน้าด้านสุขภาพ 
(Health Leader) ในสถานที่ท้างานของภาครัฐ เอกชน และชุมชนให้มีศักยภาพเพ่ือด้าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมส้าหรับวัยท้างาน 

๓) พัฒนาองค์ความรู้ ชุดข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมส้าหรับวัยท้างาน
และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
พฤตกิรรมสุขภาพ ภาวะสุขภาพวัยท้างาน และส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ความรู้สู่ประชาชนที่เหมาะสมและทันสมัย 

๔) ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเกษตร สถาบันเกษตรกรในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
เกษตรกร การท้าเกษตรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ การส่งเสริมการป้องกันตนเองจากภัยสุขภาพที่เกิดจากการ
ท้าการเกษตร การให้ความรู้ การสร้างมุมมองในคุณค่าของการมีสุขภาพดี การรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ 
และการเลิกเหล้า โดยการสนับสนุนการใช้กลไกของหมู่บ้านศีล ๕ ส่งเสริมให้หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
เครือข่ายสุขภาพในระดับพื นที่ ร่วมพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพเกษตรกรในรายบุคคลอย่างเข้าถึง
ต่อเนื่อง จนเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ 

๕) พัฒนากิจกรรมการเตรียมพร้อมวัยแรงงานในช่วงอายุ ๕๐ ปีขึ นไป เพ่ือการเตรียมตนเองสู่
ผู้สูงอายุสุขภาพดี เน้นการสร้างนิสัยสุขภาพใหม่ และการออกแบบชุดส่งเสริมสุขภาพเฉพาะกลุ่ม เฉพาะ
พื นที ่

๖) ส่งเสริมปฏิบัติการสุขภาพร่วมด้วยกลไกประชารัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพ่ือป้องกันการเกิดโรค NCD และภาวะแทรกซ้อนการเกิดโรค NCD การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ท้างาน และทางจราจร การใช้อุปกรณ์ป้องกันในการท้างานของแต่ละอาชีพ การสร้างระบบเฝ้าระวังทาง
สุขภาพของวัยท้างาน เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการท้างาน  การสร้างบุคลากรและ
องค์กรต้นแบบในการดูแลสุขภาพ (Health Model)  

๗) ร่วมมือกับส่วนราชการ สถานประกอบการ เพ่ือการสร้างระบบการเตรียมบุคลากรวัย
ท้างานสู่วัยสูงอายุ ทั งกลุ่มปกติในการจัดการท้างานให้รองรับการท้างาน และกลุ่มพิการ โดยการสร้าง
บุคลากรให้มีการดูแล การหางานที่เหมาะสมกับกลุ่มนั นๆ (Care Giver)  การสร้างระบบเพ่ือเข้าสู่ Aging 
Society ทั งด้านกาย จิต สังคม การสร้างอาสาสมัครในด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจากบุคลากร
สาธารณสุขที่เกษียณอายุวัยท้างานไปแล้ว ให้ เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยการ
จัดตั งเป็นชมรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรคของผู้สูงอายุ  การสร้าง Model มาตรฐาน ความรู้ มาตรฐาน  
ในการรักษาสุขภาพ ควบคุม ป้องกัน ลดปัญหาทางสุขภาพ 
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๕.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคทางสุขภาพ และการจัดการภัยสุขภาพ พร้อมสร้างพื นที่ที่
เอื อต่อการมีสุขภาพดีให้แพร่หลายทั่วทั งเขตสุขภาพ 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
๑) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (ท้องถิ่น สาธารณสุข มหาดไทย ผู้ประกอบการ ชุมชน) 

ในการพัฒนากิจกรรมสู่การขับเคลื่อน การจัดการสิ่งแวดล้อมตลาดทุกประเภทและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ในพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพท่ี ๙ และใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน 

๒) การเพ่ิมข้ึนของตลาดแต่ละประเภท ตลาดเคลื่อนที่ และตลาดชายแดน ยังขาดการควบคุม
และใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด ส่งผลต่อภัยสุขภาพ เป็นภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์
และภัยธรรมชาติ 

๓) การเพ่ิมขึ้นของตลาดที่หลากหลายประเภท อธิ ตลาดเคลื่อนที่ (ตลาดคลองถม) ตลาด
ชายแดน ตลาดออนไลน์ขาดการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ การโฆษณาโอ้อวดเกินจริง  และยังขาดการ
ควบคุมการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดจึงท าให้การเติบโตของตลาดทุกประเภทอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

๔) การเพ่ิมขึ้นของตลาดทุกประเภทอย่างรวดเร็วมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้วิถีชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนไป และยังขาดควบคุมการโฆษณา ไม่ได้
รับการคุ้มครองและการจัดการทางด้านภัยสุขภาพ จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

๕) ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานในพ้ืนที่เขตสุขภาพให้มีการ
เฝ้าระวังควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด และมีการสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ เห็นความส าคัญ และตระหนักต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพรวมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

๖) สร้างกิจกรรมความร่วมมือข้อตกลง (MOU) ระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานทั้งภายใน
พ้ืนที่และประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงและจัดการระบบปัญหาต่อภัยสุขภาพที่ลดลง และเป็น
ประโยชน์ เกื้อกูล เฝ้าระวังและเตือนภัยด้านสุขภาพ และการควบคุมและใช้มาตรการทางกฎหมายอย่าง
จริงจัง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ น าไปสู่การควบคุมผลิตภัณฑ์ 
ที่อันตรายต่อสุขภาพ 

๗) การสร้างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ได้มาตรฐานของร้านค้า ในการคัดเลือกวัตถุดิบการประกอบ
อาหารเพื่อเป็นคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างมาตรการควบคุมก ากับดูแล  

๘) การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือหนุนเสริมโมเดลเศรษฐกิจ ๔.๐ โดยเน้นการ
สร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับสินค้า OTOP การสร้างต้นแบบร้านค้าปลอดภัย (Save 
Store) เพ่ือการคัดเลือกร้านที่ผ่านการประเมินคุณภาพ และขึ้นทะเบียนร้านที่ผ่านการรับรอง และการ
สร้างช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ Application เพ่ือดูแลคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงการใส่
สื่อข้อมูลที่ส าคัญ สามารถสืบค้น และอัพเดทข้อมูลทางสุขภาพ ตอบค าถามข้อมูลทางสุขภาพ  
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๕.๔ จัดระเบียบสิ่งแวดล้อมสุขภาพในเมือง ชุมชน พื นที่สาธารณะ และในหน่วยงานรัฐ เอกชน 
พัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใหม่แบบเข้าถึง และเปลี่ยนแปลงในระดับพื นที่  
เพื่อประชาชนมีพื นที่เอื อต่อสุขภาพดี 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื อต่อ

สุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย ให้เกิดพื นที่อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกเครือข่ายสุขภาพระดับต้าบล  
โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานเครือข่ายสุขภาพระดับอ้าเภอ และต้าบล เร่งรัดการจัดท้าธรรมนูญ
สุขภาพในระดับหมู่บ้าน เพื่อเป็นพันธะสัญญาในการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน 

๒) ร่วมมือกับสถานประกอบการ และองค์กรภาคีภาครัฐในการร่วมสร้างระบบการคุ้มครอง
สุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื นที่ เมือง พื นที่อุตสาหกรรม 

๓) บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาคีทุกภาคส่วนในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  
ในการพัฒนาพื นท่ีจองชุมชน หรือพื นที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้เป็นแหล่งส่งเสริมสุขภาพประจ้า
ชุมชน มีลานกีฬา มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ 

๔) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการเกษตรในกานส่งเสริมการท้าการเกษตรที่เป็นมิตร  
ต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด และน้าเกษตรกรเข้าสู่กระบวน 
การฟ้ืนฟูสุขภาพ 

๕) ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการร่วมพัฒนาระบบการจัดการขยะครัวเรือน ขยะชุมชน  
เพ่ือลดปัญหาการเกิดโรคในชุมชน 

๖) ผลักดันให้มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขแก้ปัญหาการเกิดโรคในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

๗) การร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิชาการต่างๆในการพัฒนางานวิจัย แก้ปัญหา
สุขภาพและท่ีมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

๘) การพัฒนาระบบการก้าจัดขยะติดเชื อโดยการใช้ความร่วมมือกับชุมชน เพ่ือลดโรคใน
ชุมชน(โครงการก้าจัดขยะติดเชื อใน รพสต. และ รพช. โดยสร้างมาตรฐาน IC, โครงการ green and 
clean ใน รพสต.) 

 
๕.๕ พัฒนาการสาธารณสุขภาคประชาชนและส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
๑) การร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื นที่เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้านให้มีความช้านาญ และเชี่ยวชาญในการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาให้เป็นนักส่งเสริม
สุขภาพที่มีขีดความสามารถสูง และมีสมรรถนะในการปฏิบัติการด้านสุขภาพในระดับพื นที่ ที่ประชาชน
เชื่อมั่น และไว้วางใจ 
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๒) ส่งเสริม สนับสนุน สถานบริการสุขภาพทุกระดับในการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน 
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือร่วมเป็นจิตอาสาในการร่วมบริการ 
ในโรงพยาบาล มีกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถที่เหมาะสม และการสร้างแรงจูงใจ ความภาคภูมิใจ
การการร่วมเป็นจิตอาสา 

๓) ส่งเสริม สนับสนุน ภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม ในการใช้กลไกความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนรายล้อมสถานประกอบการทั งการ
สร้างสรรค์กิจกรรมสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การร่วมดูแลและอภิบาลสุขภาพเด็ก ผู้สูงอายุ 
และคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส (Corporate Social Health Responsibility : CSHR) 

๔) สร้างกลไกกประชารัฐเพ่ือการพัฒนาการสาธารณสุขภาคประชาชนให้เข้มแข็ง เน้นการ
ร่วมมือของศูนย์วิชาการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาองค์ความรู้  
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ ส่งต่อข้อมูลในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเท่าเทียมเป็นมาตรฐานเดียวกัน การส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด อสม. เพ่ือดูแลสุขภาพชุมชนในทุกๆ 
ด้าน โดยใช้กลไกการเสริมสร้างแรงจูงใจ (สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง+ครอบครัว/ฐานะทางสังคม 
ทั งนี เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก้าหนด การสร้างนักเรียน อสม.  (โดยบูรณาการกับงานสุขศึกษาในโรงเรียน)  การ
จัดตั งศูนย์การเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพในชุมชน  

๕) การร่วมมือของหน่วยงานวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย เพ่ือจัดตั ง โรงเรียน อสม. (สถาบันส่งเสริม
การเรียนรู้ อสม/ School of อสม/college of อสม.) **ส่งเข้าโรงเรียน ไม่ต้องจัดอบรมหลักสูตรปัจจุบัน 
ที่ซ ้าซ้อน (ประหยัดงบ/ทุกคนสามารถเข้าถึงได้) บรรจุหลักสูตร อสม. ในสถาบันอุดมศึกษา (กรณีไม่
สามารถจัดตั งโรงเรียนได้) และการสร้างอาสาสมัครออนไลน์นครชัยบุรินทร์ โดยการให้ความรู้ การสร้าง
กรอบมาตรฐานของ อสม.เชี่ยวชาญ ให้ค้าปรึกษาในด้านต่างๆ เพิ่มศักยภาพของ อสม. 
 

๕.๖ ปฏิรูประบบการจัดการโรคไม่ติดต่อ โรคเรื อรังในพื นที่ ให้ลดลงด้วยมาตรการจัดการระดับ
หมู่บ้าน ครัวเรือน 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
๑) สร้างความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวง

สาธารณสุขรวมถึงภาคประชาสังคม โดยขับเคลื่อนผ่านการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพ NCD clinic plus 
เพ่ือร่วมปฏิบัติการลดเบาหวาน ความดัน และการลดโรคที่เกิดจากพฤติกรรม  

๒) ปัญหาวิกฤติปัจจุบัน โรคไม่ติดต่อเรื อรังมีอัตราการเพ่ิมมากขึ น และเป็นสาเหตุการตาย
อันดับหนึ่ง) การสร้างช่องทางการสื่อสารการจัดการสุขภาพตนเองให้ประชาชนด้วยกลไกผ่านระบบดิจิทัล
ให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมให้
สอดคล้องกับบริบทของพื นที่มุ่งเน้นการน้าเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในระดับพื นที่เข้ามาเป็นกลไก
หลักในการค้นหากลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยและน้ากลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสุขภาพใหม่ด้วย
กระบวนการค่ายสุขภาพชุมชน 

๓) การขยายต่อยอดพื นที่ best practice ของ รพ.สุรินทร์ ให้ทุก รพ.ในเขตสุขภาพที่ ๙ 
น้าไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาระบบบริการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื องรัง ผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงภาคประชาสังคม และต่อยอดการพัฒนาสู่การ
จัดท้าธรรมนูญสุขภาพหมู่บ้านปลอดโรคเรื อรังโดยให้มีต้นแบบหมู่บ้านที่ดีเกิดขึ นทุกต้าบลภายใน 5 ปี 
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๔) การติดอาวุธทางปัญญามุ่งสู่การสร้างความฉลาดรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  
ให้ประชาชนทุกคนดูแลสุขภาพ เข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้อง น้าไปใช้ได้จริงในการปกป้องดูแลตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพในยุคดิจิตอลได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างทั่งถึงและเสมอภาคและรู้ เท่า
ทัน   สามารถแปลงความรู้เป็นทักษะ (Hand) สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในการปกป้องดูแลตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) โดยการสร้างผู้น้าการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ 
(Health change agent) เพ่ือจัดการสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ครอบครัว ชุมชน  
ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๕) น้าระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) เข้ามาใช้ในการจัดท้าแผนที่กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ป่วยด้วยโรคเรื อรังท่ีสามารถบ่งชี ได้ในระดับครัวเรือนและองค์กร ทั งภาครัฐและเอกชน ให้ความส้าคัญเป็น
พิเศษในกลุ่มป่วยผู้สูงอายุเป็นพิเศษ โดยการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูสุขภาพโดยการใช้ธรรมชาติบ้าบัดและ
การฟ้ืนฟูจิตวิญญาน 

๖) การน้าศักยภาพของต้าบลจัดการสุขภาพโดยเน้นให้ชุมชนเล็งเห็นปัญหาทางด้านสุขภาพ 
ด้าเนินงานเชิงรุกโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย 

 
๕.๗ พัฒนาระบบการสาธารณสุขชายแดนให้มีมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการ

สาธารณสุขชายแดนด้วยกลไกการบูรณาการเชิงพื นที่และระหว่างประเทศที่เป็นสากล 
มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
๑) การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันโรค ภัยสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการคุ้มครอง

ผู้บริโภคครอบคลุมในพื นที่ชายแดนที่มีประสิทธิภาพสูงมีความเป็นสากลและสอดคล้องกับปัญหา การ
สาธารณสุขเชิงพื นที่ และวิกฤตของสาธารณสุขของประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้กลไกล DHB และ One 
Health 

๒) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการร่วมมือทางสุขภาพระหว่างประเทศในพื นที่ชายแดน  
ที่เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชาทั งด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านวิชาการ การพัฒนาระบบบริการ ระบบ 
ส่งต่อ-ส่งกลับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคและภัยสุขภาพ และกลไกของ
การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถแก่หน่วยบริการและหน่วยงาน สาธารณสุข
ทุกระดับในการจัดการสุขภาพและการแก้ปัญหาการบริการด้านการสาธารณสุขที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย
แรงการประชากรอาเซียน และการพัฒนาโรงพยาบาลมิตรภาพเพ่ือให้เกิดการจัดบริการสุขภาพรองรับ
แรงงานอาเซียนและกลุ่มผู้มีก้าลังซื อจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

๔) สร้างความร่วมมือจัดท้าแผนด้านสาธารณสุขชายแดนระหว่างประเทศในด่านชายแดน
ถาวรช่องจอม จ.สุรินทร์ และด่านชายแดนชั่วคราวสายตะกู จ.บุรีรัมย์ 

- พัฒนาและจัดตั งศูนย์กักกันโรคติดต่อตามโรงพยาบาลด่านชายแดน 
- ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีทุกภาคส่วนในการจัดการสุขภาพ 

แรงงานอาเซียน เพ่ือลดภาระสุขภาพของสถานบริการสุขภาพโดยการน้ากลไกประชา
รัฐเพ่ือการดูแลสุขภาพอาเซียนมาใช้  

- สร้างเสริมความร่วมมือองค์กรภาคีในภาคท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุงพัฒนาข้อบัญญัติ / 
เทศ บัญญัติด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื นที่ให้เกิดขึ นในทุก 
อปท. ของจังหวัด โดยเฉพาะในพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ พื นที่เมือง และพื นที่ชายแดน  
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- จัดตั งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จทางสุขภาพ รองรับการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือ
เป็นที่ตรวจสุขภาพแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทางสุขภาพ
จากแรงงานเพ่ือนบ้าน ศูนย์พัฒนาบุคลากรสุขภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์ 

๕) สร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือมิติด้านสุขภาพในระดับภูมิภาค  
๕.๘ ยกระดับขีดความสามารถของพื นที่ในการพัฒนาการสาธารณสุขรองรับการเติบโตของพื นที่

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนานาชาติ 
มาตรการ และแนวทางการพัฒนา 
๑) เพ่ิมศักยภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยการขยาย ยกระดับการ

ให้บริการ (Capacity and Convenience Health Care)  
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการ 
- เพ่ิมขีดความสามารถ Excellent Center 
- พัฒนาเป็นต้นแบบเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นเลิศระดับสากล (Emergency 

Care System : ECS) และพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS 4.0) ให้สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 โดยประสานความร่วมมือกับกองทัพเรือ 

- พัฒนาด่านท่าเรือ ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
- พัฒนาและเพ่ิมการผลิตบุคลากร 

๒) การพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม  (Smart 
Occupational  and Environmental Medicine)  โดยการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน 

- Service Delivery มี Occupational  Health Clinic ในหน่วยบริการสาธารณสุขทุก
ระดับ 

- แสวงหาความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่ งแวดล้อม ในการผลิต
บุคลากรระดับประเทศและนานาชาติ (Training Center and Global doctor) 

- การพัฒนาระบบการปฏิบัติการด้านพิษวิทยา (Toxicology Laboratory Development)  
และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสารเคมี (Smart Emergency Operation Center for 
Chemical and Radiation Diaster) 

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพ (Health Database Development) ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการตรวจสุขภาพ  ฐานข้อมูลการรายงานโรค  และ Environment Health 
Profile 

๓) การพัฒนาเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  มีเป้าหมายเพ่ือเข้าสู่ New S Curve ประกอบด้วย 
Medical Hub, Wellness Hub และ Academic Hub 

๔) เพ่ิมขีดความสามารถของระบบการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินนานาชาติ (Emergency 
Care System : ECS) พัฒนาโรงพยาบาลระดับตติยภูมิด้านการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

๕) ยกระดับการบริการให้มีความทันสมัย พัฒนาระบบการจองบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ผ่านระบบออนไลน์/Application (R9 health booking) สนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขให้บริการ
ในรูปแบบ One day  surgery การสร้างความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เกิดระบบการดูแลที่ได้รับการ
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ยอมรับและได้มาตรฐานระดับสากล และส่งเสริม สนับสนุนการขึ นทะเบียนลูกจ้างเพ่ือจัดท้าระบบ
ฐานข้อมูลให้มีความครอบคลุมทั งในโรค  
 
 
 

๕.๙ สร้างมาตรการเชิงรุกเพื่อการควบคุมโรคติดต่อในเขตสุขภาพด้วยประสิทธิภาพของ 
ทีมสาธารณสุข และการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีในระดับพื นที่ 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Cloud digital ออกแบบโปรแกรม 

(Software) ส้าหรับจัดการข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลงานบริการปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งในภาครัฐ 
และภาคเอกชน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรวบรวมและส่งต่อข้อมูลแบบ real time รวมทั งมี
ระบบอัตโนมัติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จ้าเป็นในการบ่งชี ความส้าเร็จของการด้าเนินงานตามเป้าหมายโรค
ที่ส้าคัญ 

๒) พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนกับจังหวัดชายแดนคู่ขนานประเทศเพ่ือน
บ้านให้มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

๓) มอบหมายและสนับสนุนให้มีบุคลากรในระดับจังหวัด เพ่ือท้าหน้าที่บริหารระบบข้อมูล 
(System administration) และทุกสถานบริการให้มีกลุ่มผู้รับผิดชอบการลงข้อมูลอย่างจริงจัง เป็น
บุคลากรที่ผ่านการอบรม และสร้างเครือข่ายของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบการบริหารข้อมูล พร้อม
ส่งเสริมการพัฒนาสถานบริการสุขภาพตั งแต่ระดับต้าบล จนถึงระดับเขตมีข้อมูลชุมชนและข้อมูลเชิงรุก 
ซึ่งอาจได้จากการส้ารวจ การสอบสวนโรค หรือการวิจัยส้าหรับการติดตามประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ป่วยที่เป็นปัจจุบัน 

๔) จัดระบบกลไกประสานงานเพ่ือจัดเก็บ พัฒนาคุณภาพข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ จากภาคส่วนต่างๆ รวมทั งการบูรณาการข้อมูลเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุภาพ และสนับสนุนให้มีการนจ้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือการตัดสินใจในระดับ
นโยบาย เพ่ือใช้ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ของแผนงานป้องกันควบคุมโรค การพัฒนาคุณภาพ และการ
ติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และการเชื่อมโยงระดับประเทศ 

๕) ส่งเสริม สนับสนุน การควบคุม และป้องกันโรคในโรงพยาบาลทุกระดับ ให้มีมาตรฐาน  
การจัดการที่ดี ให้การคุ้มครองบุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพ และผู้ใช้บริการให้มีความปลอดภัยจากการ  
เกิดโรคติดต่อตามมาตรฐานการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐาน IHR, พรบ.ควบคุม
โรคติดต่อ ปี 2535 และกฎหมายเหตุร้าคาญ 

๖) เสริมสร้างขีดความสามารถของทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว พร้อมสนับสนุนทรัพยากรในการ
ปฏิบัติการเชิงรุกท่ีเข้าถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็ว 

- กรมควบคุมโรคมีมาตรฐาน SRRT 
- พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐาน SRRT ระดับต้าบลและระดับอ้าเภอให้ผ่านเกณฑ์ระดับดี  

ร้อยละ 80 ภายในปี 2562 
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- พัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่ SRRT ระดับต้าบลและอ้าเภอให้มีศักยภาพในการใช้ 
Application เพ่ือรับแจ้งเหตุ/สอบสวนโรค (Spot map) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
โต้ตอบสถานการณ์ระบาด 

๗) พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อน้ามาใช้ในการควบคุมโรคในพื นที่ 
- พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น การใช้ Hotline หรือการสร้าง Application ในการ 

รับแจ้งเหตุและสอบสวนโรค 
- ประชาชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลความรู้ การได้รับค้าปรึกษา และแจ้งเหตุด้าน

โรคติดต่อ 
- เจ้าหน้าที่ SRRT ให้สามารถตอบสนองสถานการณ์ระบาดได้อย่างทันท่วงที 

๘) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โรงงานอุตสาหกรรมในพื นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การเกิดโรคติดต่อ ในการเสริมสร้างระบบการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ในพื นที ่

- การสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ อาสาสมัคร
ภาคประชาชน ทุกภาคส่วน 

- การสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการในประเทศ 
เพ่ือนบ้าน (ประเทศกัมพูชา) เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด้าเนินงาน 
ป้องกันควบคุมโรค การซ้อมแผน การเฝ้าระวังโรคฯ เป็นต้น 

๙) ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื นที่ และหน่วยงานสาธารณสุขใน 
การวิจัย ค้นคว้า การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการควบคุม ป้องกันโรค 

- ประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนดหลักสูตร  
การอบรม การสนับสนุน (Coaching) และการติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรค 

- หาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย/นวัตกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรค และแก้ปัญหา
โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ ้า โดยเน้นงานวิจัยประเภท Action Research และ 
Innovative Research 

๑๐) พัฒนามาตรการทางด้านนโยบาย เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยสร้าง
ความร่มมือกับประเทศกัมพูชาในการสร้างมาตรการป้องกันความคุมโรคและภัยสุขภาพเพ่ือรองรับโรคและ
ภัยสุขภาพใหม่ที่เกิดขึ น 

๑๑) สนับสนุนและผลักดันให้พื นที่และท้องถิ่น (อปท./ชุมชน/องค์กรในระดับชุมชน) มี
มาตรการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การ 

๑๒)  สนับสนุนและผลักดันให้พื นที่และท้องถิ่น (อปท./ชุมชน/องค์กรในระดับชุมชน) มี
มาตรการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การออกข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือ
นโยบายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

๑๓) เร่งรัดการพัฒนาชุดมาตรการ (Intervention packages) ให้ทันสถานการณ์มีคุณภาพ 
(Quality) ความคุ้มค่า (Efficiency) เป็นธรรม (Equity) เกิดผลในการป้องกันควบคุมโรค (Effectiveness) 
ทั งในประชาชากรในกลุ่มเสี่ยงและประชาชนในวงกว้าง ตลอดจนในเขตพื นที่พิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และประชากรต่างด้าว 
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๑๔)  พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่แบบดิจิทัล (Digital Technology) ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถสื่อสารความเสี่ยงเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

๑๕)   ส่งเสริมการพัฒนามาตรการทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันควบคุม
โรคให้เป็นนิสัยพื นฐานของประชาชน โดยการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมในการป้องกันควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพ ซึ่งเริ่มจากโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน 

๑๖)  ส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ ทั งภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดการและ
การลงทุนดานการป้องกันควบคุมโรค (PPP-Public private partnership) ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ พร้อมทั งสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ครอบคลุมทุก
พื นที ่

๑๗)   สนับสนุนทุนวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ทันต่อเหตุการณ์  สามารถ
น้าไปพัฒนาเป็นมาตรการที่มีคุณภาพได้ 

๑๘) พัฒนาระบบการประเมินมาตรการและความคุ้มค่าของนโยบายและเทคโนโลยีในการ
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (Disease control policy and technology assessment) โดยใช้
กรอบ REAIM Evaluation Model ได้แก่ ประเมินการเข้าถึง (Reach) ผลของมาตรการ (Effectiveness) 
การยอมรับ (Adoption) การน้าไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) และการธ้ารงมาตรการ (Maintenance)   

๑๙) ตรวจสอบมาตรการทางนโยบายของรัฐ เอกชนด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้มีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA-Health impact 
assessment) และการจัดการระบบเฝ้าระวัง และการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข 

๒๐) พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Hospital) 
 

๖. แผนงานโครงการที่ส าคัญ (ผู้รับผิดชอบ) 
๑) โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย (ส้านักงานสาธารณสุขทุก

จังหวัด) 
๒) โครงการสร้างเด็กอัจฉริยะแสนดีนครชัยบุรินทร์ (๑,๐๐๐-๒,๕๐๐ วันแรก) (ส้านักงาน

สาธารณสุขทุกจังหวัด) 
๓) โครงการ Health Model บุคลากรต้นแบบและสถานท้างานต้นแบบ เขต ๙ (เขตสุขภาพที่ ๙) 
๔) โครงการไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย (ส้านักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด) )  
๕) โครงการจัดสร้างศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุประจ้าจังหวัด (โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาล

บุรีรัมย์ โรงพยาบาลชัยภูมิ) 
๖) โครงการจัดสร้างศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุนานาชาติ (โรงพยาบาลมหาราข นครราชสีมา) 
๗) โครงการศูนย์วิวัฒน์สุขภาพเด็กแบบครบวงจร (เขตสุขภาพี่ ๙) 
๘) โครงการต้นแบบร้านค้าปลอดภัย (Save Store) (ส้านักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด) 
๙) โครงการ Green and Clean ขยะติดเชื อใน รพสต. และ รพช. ( ) 
๑๐) โครงการ อสม. ออนไลน์นครชัยบุรินทร์ (เขตสุขภาพที่๙) 
๑๑) โครงการพัฒนาระบบการสาธารณสุขชายแดนให้เป็นมาตรฐานสากล (เขตสุขภาพที่๙) 
๑๒) โครงการพัฒนาเขตสุขภาพที่ ๙ มุ่งสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติระดับภูมิภาคอาเซียน 

(Medical Hub, Academic Hub) (เขตสุขภาพท่ี๙) 
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๑๓) โครงการส่งเสริม พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ อสม. และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สุขภาพ (ส้านักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด) 

๑๔) โครงการนครชัยบุรินทร์เป็นเขต ตลาดมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ลดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(ส้านักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด) 

๑๕) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการ (ส้านักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด) 

๑๖) โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื อรังในชุมชน (ส้านักงาน
สาธารณสุขทุกจังหวัด) 

๑๗) พัฒนาระบบการจัดการสุขภาพในชุมชนโดยการขับเคลื่อนผ่านการด้าเนินงาน NCD clinic 
plus (โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง) 

๑๘) โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื อรังในชุมชน (โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง) 

๑๙) โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพในชุมชนโดยการขับเคลื่อนผ่านการด้าเนินงาน NCD 
clinic plus (โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง) 

๒๐) โครงการพัฒนาระบบการสาธารณสุขชายแดนให้มีมาตรฐานสากล (ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์) 

๒๑) โครงการยกระดับการพัฒนาสาธารณสุขสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (เขตสุขภาพที่ ๙) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล  าในระบบการบริการ
สุขภาพ ท่ีเข้าถึงประชาชนอย่างท่ัวถึง และมีมาตรฐาน (Medical Service For All)  
 
๑. แนวคิด หลักการ 

- เพ่ิมข้อมูลปัญหาความเหลื่อมล ้าในการบริการสุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน  
- เพ่ิมปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 
- เพ่ิมข้อมูลปัญหาสุขภาพในคนพิการ คนจน ผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง 
- เพ่ิมข้อมูลการพัฒนาระบบคุณภาพในสถานบริการสุขภาพ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเพ่ิมความเพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์ทตามเกณ์มาตรฐาน และความจ้าเป็น
ของการบริการสุขภาพแก่ประชาชน และปัญหาสุขภาพของพื นที่ 

๒) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการสุขภาพในระดับพื นที่
ทั งโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้มีศักยภาพในการจัดบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน 
และประชาชนเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ 

๓)                                                                                  
             เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของหน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง และเครือข่าย
สุขภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง คนพิการ ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนจนให้ได้รับการบริการ 
และการดูแลอย่างทั่วถึง 

 
๓. เป้าหมายการพัฒนา 

๑) สถานบริการสุขภาพของเขตสุขภาพที่ ๙ มีคุณภาพ มาตรฐาน ที่ประชาชนเข้าถึงด้วย
ความเชื่อม่ัน มีบุคลากรทางการแพทยืที่เพียวพอ และมีคุณภาพ 

๒) ผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง คนพิการ ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนจนให้ได้รับการบริการ และ
การดูแลอย่างทั่วถึง จนมีภาวะทางสะขภาพที่ดีขึ น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

๔. ตัวชี วัด 
ตัวชี วัด ผลงานที่

ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีบุคลากรทาง
การแพทย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

- โรงพยาบาลชุมชน 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
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ตัวชี วัด ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ร้อยละผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง คนพิการ 
ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนจนให้ได้รับ
การบริการ และการดูแลอย่างทั่วถึง และ
มีมาตรฐาน 
 

      

ร้อยละของสถานบริการสุขภาพที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

- JCI 
- AHA 
- HA 
- รพสต. ติดดาว 

      

 
๕. กลยุทธ์ และมาตรการ แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ พัฒนาขีดความสามารถทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ลดความเหลื่อมล  าทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพ และความแออัดในการบริการสุขภาพ 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
๑) เพ่ิมขีดความสามารถของหน่วยบริการทุกระดับ โดยเน้นการสนับสนุนการพัฒนาระบบ

บริการตามแผนพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพที่มี
ความจ้าเพาะ และเหมาะสมกับปัญหาสุขภาพในทุกระดับของพื นที่ 

๒) พัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อจากระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ สู่โรงพยาบาลทั่วไปที่ปลอดภัย 
ไร้รอยต่อ 

๓) พัฒนาโรงพยาบาลให้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA รพช. วิเคราะห์สถานการณ์ 
ตาม 6 building block plus รายสาขา เพ่ือพัฒนาตาม service plan และสอดคล้องกับระดับศักยภาพ
ของ รพช. 

๔) สร้างมาตรการเชิงรึกเพ่ือการดูแลประชาชน พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และ 
intermediate care พัฒนาระบบส่งต่อ refer in refer out ที่ไร้รอยต่อในเครือข่าย ส่งเสริม สนับสนุน
การเผยแพร่การด้าเนินงานของ PCC หนองสาหร่ายให้กับ PCC อ่ืนๆ พัฒนาโปรแกรม Thai COC ให้
สะดวกต่อการใช้งาน พัฒนาศักยภาพของผู้ใช้งาน 

๕) พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลกร สาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วย stroke STEMI
และการคัดกรอง ปชช. ด้วยโปรแกรม Thai CV risk สนับสนุนการต่อยอดโครงการคัดกรอง ปชช. ตาม
โปรแกรม Thai CV risk ด้วย application โดย อสม อสค. และทีมหมอครอบครัว 

๖) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพแก่ รพช. ให้โดดเด่นและเป็น model ของเขต เช่น 
JCI community hospitalเผยแพร่ รพช ที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินแบบก้าวกระโดดมาเป็น
ต้นแบบของ รพช. ในเขต เช่น รพ. ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนา รพศ. สู่
องค์กรดิจิทัลที่มีมาตรฐานสากล (Digital hospital) สร้างนวัตกรรมการบริการสุขภาพในรูปแบบ One 
Hospital One Labor room  
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๗) สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิถึงทุติยภูมิ โดยให้มีเครือข่าย
ครอบคลุมทุกพื นที่ (Intermediate Care) 

 
 

๕.๒ พัฒนาการบริการทางการแพทย์ และคุณภาพการจัดบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล เพื่อประชาชนเชื่อม่ัน 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
๑) เสริมสร้างประสิทธิภาพของการด้าเนินงานของ PCC และคุณภาพ รพสต. (รพสต. ติดดาว)

ขยาย PCC ให้ครบถ้วนตามพื นที่ตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสห
วิชาชีพให้ครอบคลุมครบถ้วนตามเกณฑ์การจัดตั ง PCC ส่งเสริมการใช้สมุนไพร 

๒) ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพให้ครอบคลุมครบถ้วนตามเกณฑ์การ
จัดตั ง PCC เพ่ิมการ ปชส. บริการของ PCC ให้รู้จักแพร่หลาย ปชช. เข้าถึงได้ง่าย ส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่าง PCC อปท. และภาคีเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนการด้าเนินงานของ PCC ต่อไป สนับสนุน
เวชภัณฑ์ให้แก่ PCC อย่างเพียงพอ 

๓) การสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพระดับปฐมภูมิในทุกรูปแบบ รวมถึงการ
ประเมินคุณภาพในระดับเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) การสร้างระบบการรักษาแบบเรียลไทม์ (Real Time) เพ่ือให้ความเชื่อมั่น การใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ 

 
๕.๓ สร้างระบบการจัดการสุขภาพชุมชน สวัสดิการสุขภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็งแบบมีส่วน

ร่วม และประชาชน ชุมชน เป็นเจ้าของ 
มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
๑) การสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งด้านการมีส่วนร่วมโดยการใช้เครือข่ายในทุกระดับ  

โดยสนับสนุนให้เกิดประชาคมเพ่ือน้าไปสู่การสร้างมาตรการทางสังคมเพ่ือการจัดการปัญหาของพื นที่ 
๒) ส่งเสริมชุมชนเป็นเจ้าของในการจัดการสุขภาพและก้าหนดมาตรการด้านสุขภาพของ

ชุมชน รวมทั งสวัสดิการของชุมชน 
๓) พัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างพลังอ้านาจของบุคลากรสาธารณสุข เพ่ือให้ในแต่ละ

พื นที่ ได้น้าความรู้ไปสร้างเสริมความสามารถของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
อย่างยั่งยืน 

๔) พัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในแต่ละกลุ่มวัย ตามสภาพของแต่ละพื นที่และกลุ่มอาชีพ 
โดยประชาชน เพ่ือสะสมแต้ม เก็บแต้ม รับโบนัสจากองค์กรภาครัฐและกองทุนประชารัฐ ร่วมมือกับกลุ่ม
องค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง 

๕) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพของแต่ละกลุ่มวัย สร้าง Health model  
ในชุมชน 

- ก้าหนดนโยบายสุขภาพของแต่ละกลุ่มวัย  และน้าผลเชื่อมโยงกับค่าตอบแทน 
ประโยชน์เกื อกูล 

- รัฐจัดสรรสวัสดิการชุมชนให้สอดคล้องกับสุขภาพชุมชน  เพื่อจูงใจการสร้างสุขภาพของ
ตนเอง  ครอบครัวและชุมชน 
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๕.๔ จัดระบบการดูแลผู้ป่วยเรื องรังที่มีภาวะพึ่งพิง คนพิการ คนจน คนด้อยโอกาส ด้วยระบบ
บริการสุขภาพเชิงรุกและบูรณาการร่วมเชิงพื นที่ 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
๑) ความครอบคลุมของหน่วยบริการสุขภาพ ตั งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ 

ขั นสู งที่ สามารถออกแบบ และจัดบริการสุขภาพ เ พ่ือดูแลกลุ่ ม เป้ าหมายในลักษณะเชิ งรุ ก 
สู่พื นที ่มีศูนย์ฟื้นฟูและอภิบาลสุขภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนจน คนพิการ มีนวัตกรรมในการจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวมในกลุ่มเป้าหมายขึ นทะเบียน 

๒) การเข้าถึงบริการตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพ่ือเข้าถึงการบริการสุขภาพ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยค้านึงถึงสิทธิของผู้ป่วย 

๓) ปัญหาช่องทางการเข้าถึงการรับบริการที่ไม่ครอบคลุม ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนจน        
คนพิการ  

๔) ช่องทางในการติดต่อข้อมูล (ช่องทางการสื่อสาร เทคโนโลยี )  ด้านสาธารณสุขไม่
ครอบคลุม ท้าให้การขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการ 

๕) ปัญหาระบบการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนจน คนพิการ มีแนวโน้นสูงขึ น ต้อง
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ แบบพ่ึงพิง    

๖) การพัฒนาทีม CARE GIVER และพัฒนาศักยภาพชุมชน อสม. ให้มีส่วนร่วมในการดูแล 
การพัฒนาภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยอย่างบูรณาการ  

๗) การเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร และให้ค้าปรึกษา ข้อมูลสุขภาพผ่านทาง social media  
๘) การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Thai COC เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล และส่งต่อการดูแลผู้ป่วย

ต่อเนื่องในพื นที่ และการบริหารจัดการ Home ward ให้มีศักยภาพ โดยการสร้งดิจิทัลโฮมวอดในทุก
อ้าเภอรองรับการจัดบริการยุคดิจิทัล 

 
๕.๕ เตรียมพร้อมระบบสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ และเสริมสร้างความเป็นเลิศในการเป็นเขต

สุขภาพที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการอภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุ แบบมีส่วนร่วม 
มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว แบบบูรณาการโดยการสร้าง Care giver ในชุมชน 

สนับสนุนให้ชุมชนมีระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยมีความรู้ และมีส่วนร่วมใน
การดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ  

๒) สร้างความรู้ ตระหนัก และทักษะในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน 
ครอบครัว ชุมชน พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและบริการการดูแลผู้ สูงอายุในชุมชน และพัฒนาระบบ 
Intermediate ในชุมชน เพ่ือสนับสนุน Age-friendly Community พัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
สังคม รวมทั งระบบ Long Term Care ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม 
พัฒนาระบบสวัสดิการแบบประชารัฐ “ชุดสิทธิประโยชน์ธรรมนูญชุมชน” 
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๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายสุขภาพในระดับอ้าเภอทุกอ้าเภอ ร่วมกับองค์กรภาคีใน
ระดับพื นที่ในการน้ารูปแบบการดูแลสุขภาพต่อเนื่องถึงที่บ้าน และชุมชน จากโมเดลความส้าเร็จของ
เครือข่ายสุขภาพต้นแบบ ไปขยาย และต่อยอดในพื นที่ให้ครอบคลุมทุกอ้าเภอ 

๔) ส่งเสริมให้มีศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุในระดับจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือให้เป็นแหล่งกลาง
ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม 

๕) ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยค้นคว้า เพ่ือการสร้างสรรค์องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

๖) พัฒนาขีดความสามารถของครอบครัว เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ในการร่วมดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยกระบวนการจิตอาสาชุมชน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน และในครอบครัว ให้เอื อต่อการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 

๗) สนับสนุนให้หน่วยงานสาธารณสุขร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ใน
การพัฒนาระบบสวัสดิการสุขภาพเพ่ือผู้สูงอายุ ส่งเสริมการรวมกลุ่มสุขภาพของผู้สุงอายุในชุมชนเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพระหว่างกัน 

๘) ส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ  เร่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผ่านเป้าหมายการเป็น ต้าบล LTC ทุกแห่ง 

๙) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ ให้เกิดชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
ด้านสุขภาพ 

๑๐) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในชุมชนเมือง  
ปรับสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เอื อต่อการด้ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้เกิด Healthy Aging Park 

๑๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้ รพ.ทุกแห่ง ใน เขตสุขภาพ  มีคลินิกผู้สูงอายุ ที่มีการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุเฉพาะทาง เพ่ือ
รองรับการคัดกรองผู้สูงอายุจากชุมชน และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ในคลินิกผู้สูงอายุ 

๑๒) ร่วมมือกับ อปท. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการพัฒนาส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมให้มีศูนย์บริบาลผู้สูงอายุในพื นที่ที่มีความพร้อม และส่งเสริมให้วัยท้างาน
เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 

๑๓) พัฒนาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทุกภาคส่วนในระดับจังหวัดมุ่งเน้น
การสร้างพันธสัญญาร่วมของหน่วยงานเชิงพื นที่ ประกอบด้วย สสจ. พมจ. อปท. ศธจ. ภาคประชาชน  
และภาคเอกชน เพ่ือร่วมสร้างรูปแบบการดูแล ผส แบบมีส่วนร่วม และสร้างจิตอาสาเพ่ือการร่วมดูแล
สุขภาพ ผส. โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีภาวะพ่ึงพิงด้านสุขภาพ  

๑๔) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อย่างมีคุณภาพ ด้วยระบบ Digital 
Homeward 

๑๕) พัฒนาเมืองสมุนไพรเพ่ือสุขภาพส้าหรับผู้สูงอายุ ให้เกิด Day Spa เพ่ือการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุในทุกจังหวัด และพัฒนาให้เกิดศูนย์สามวัยสุขภาพดี หรือศูนย์บริบาลผู้สูงอายุและเด็ก  สนับสนุน
ให้เกิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ Premium ในพื นทีจ่ังหวัดนครราชสีมา    

๑๖) ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความเป็นเลิศ และการพัฒนานวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพ 
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ความเป็นเลิศ 4 Excellence เรื่อง P&P Excellence การส่งเสริมการ
ให้บริการสุขภาพเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น และให้สถานบริการจัดตั งคลินิกผู้สูงอายุใน
การให้บริการ 
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- การพัฒนาระบบสวัสดิการประชารัฐ “ชุดสิทธิประโยชน์ธรรมนูญชุมชน” 
- การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น ปีละ 10 % และมีสาเหตุการ

ป่วยจากโรคเรื อรัง (NCD) 
- การพัฒนาผู้ดูแลผู้อายุ Care giver ยังขาดความรู้ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

ลดปัญหาเครือข่ายทีมการดูแลผู้สูงอายุ 
- ส่งเสริมทีม LTC ให้มีระบบการเข้าถึง สร้างการการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ  

๑๗) สร้างมาตรการดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลด้วยระบบผู้สูงอายุ 
ในชุมชนด้วยระบบ intermediate care ในชุมชน   พัฒนานวัตกรรม Healthy Aging Park การพัฒนา
หลักสูตร โรงเรียนผู้สูงอายุสุขภาพดี ศูนย์สามวัยสุขภาพดี  การพัฒนาระบบ Digital Homeward การ
พัฒนาระบบ Day Spa เพ่ือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการพัฒนาระบบให้รองรับระบบ Home Ward 
 
๖. แผนงานโครงการที่ส าคัญ 

๑) โครงการ Intermediate Care (โรงพยาบาลทุกแห่ง) 
๒) โครงการ                      รพช. ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ (service plan) 

(โรงพยาบาลชุมชน) 
๓) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล และสารสนเทศใน รพช. (โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง) 
๔) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการด้าเนินงานของ PCC และคุณภาพ รพสต. (โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ) 
๕) โครงการสร้างระบบการรักษาแบบเรียลไทม์ (Real Time) เพ่ือให้ความเชื่อมั่น โดยใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ (โรงพยาลชุมชนทุกแห่ง) 
๖) โครงการพัฒนา PCC ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Excellent service) (โรงพยาบาลชุมชน

ทุกแห่ง) 
๗) โครงการชุมชน/หมู่บ้านจัดการสุขภาพด้วยตัวเองอย่างเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

(สาธารณสุขอ้าเภอทุกแห่ง) 
๘) โครงการประกวดนวัตกรรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับจังหวัด/เขตนครชัยบุรินทร์ (สาธารณสัข

อ้าเภอ โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพทุแห่ง) 
๙) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยเรื อรังที่มีภาวะพ่ึงพิง คนพิการ คนจน 

คนด้อยโอกาส (เขตสุขภาพที่ ๙)  
๑๐) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยเรื อรังที่มีภาวะพ่ึงพิง คนพิการ คนจน คนด้อยโอกาส 

แบบบูรณาการในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ (โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง) 
๑๑) โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน แบบบูรณาการ (โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพทุแห่ง) 
๑๒) โครงการดิจิทัลโฮมวอร์ด (โรงพยาบาลทุกแห่ง) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาการบริการทางการแพทย์สู่สากล และการเสริมสร้างความเป็น
เลิศในบริการสุขภาพ (Medical Service Excellence)  
 
๑. แนวคิด หลักการ 

๑) เพ่ิมข้อมูลความเป็นเลิศของโรงพยาบาลศูนย์ ตามแผนการบริการสุขภาพ 
๒) เพ่ิมข้อมูลความพร้อมทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
๓) เพ่ิมข้อมูลการขยายเมืองนานาชาติ เมืองอาเซียน เมืองท่องเที่ยวต่อความจ้าเป็นในการ

พัฒนาบริการสุขภาพมุลค่าสูงรองรับผู้มีก้าลังซื อ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑)                                                                    สุขภาพ

รองรับความต้องการทางสุขภาพของประชนในพื นที่ 
๒) เพ่ือพัฒนาการบริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิขั นสูงให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล 

รองรับการพัฒนาเมือง และความจ้าเป็นของระบบสุขภาพของเขตสุขภาพ 
๓) เพ่ือพัฒนาการบริการทางการแพทย์รองรับกลุ่มผู้มีก้าลังซื อ นักลงทุน นักท่องเที่ยว และ

ผู้ใช้บริการจากประชาคมอาเซียน 
 

๓. เป้าหมายการพัฒนา 
๑) บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์สู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในระดับประเทศ 

และนานาชาติ เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ 
๒) ระบบการบริการสุขภาพของโรงพยาบาลของเขตสุขภาพที่ ๙ มีขีดความสามารถในการ

จัดบริการทางการแพทย์ตามแผนการพัฒนาบริการ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว สร้างรายได้ 
และหนุนเสริมเศรษฐกิจแก่พื นที่ 

๓) ระบบบริการทางการแพทย์ของกลุ่มจังหวัดมีนวัตกรรมการบริการเพ่ือการหนุนเสริม 
เศรษฐกิจเพ่ิมค่าและการบริการที่มีมูลค่าสูง ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ประเทศ 
 

๔. ตัวชี วัด 
ตัวชี วัด ผลงานที่

ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
จ้านวนโรงพยาบาลมาตรฐาน JCI - - - ๑ ๒ ๓ 
ระดั บคว ามส้ า เ ร็ จ ใ จการ พัฒนา
โรงพยาบาลมหาราชสู่ โรงพยาบาล
ระดับนานาชาติ (ตามแผนการพัฒนา
ของโรงพยาบาล) 
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ตัวชี วัด ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาตาม
แผนความ เป็นเลิศการบริการสุขภาพ 

- โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
- โรงพยาบาลสุรินทร์ 
- โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
- โรงพยาบาลชัยภูมิ 

      

จ้านวนรายได้รวมจากการจัดบริการ
ทางการแพทย์ รองรับการท่องเที่ยว 
และผู้มีก้าลังซื อ 

      

จ้านวนนวัตกรรมการบริการเพ่ือการ
หนุนเสริม เศรษฐกิจเพ่ิมค่าและการ
บริการที่มีมูลค่าสูง ตามนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ประเทศโมเดลเศรษฐกิจ
ไทยแลนด์ ๔.๐ 

      

 
๕. กลยุทธ์ และมาตรการ แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ ยกระดับการจัดบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์สู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ใน
ระดับประเทศ และนานาชาติ 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
๑) ส่งเสริม สนับสนุน โรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่งของเขตสุขภาพด้าเนินการพัฒนา รพ.ศูนย์  

ให้มีมาตรฐานระดับ world Class ซึ่งผ่านมาตรฐาน JCI ภายใน ๕ ปี 
๒) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสู่ความเป็นเลิศด้วย

นวัตกรรมทางการแพทย์ โดย 
- โรงพยาบาลมหาราชเน้นความเป็นเลิศด้าน…………..  
- โรงพยาบสุรินทร์เน้นความเป็นเลิศด้าน…….. 
- โรงพยาบาลบุรีรัมย์เน้นความเป็นเลิศด้าน…….. 
- โรงพยาบลชัยภูมิเน้นความเป็นเลิศด้าน………. 

๓) การแสวงหาพันธมิตรทางการแพทย์ในระดับประเทศ นานาชาติ เพ่ือยกระดับบริการทาง
การแพทย์ การพัฒนาบุคลากร และการจัดบริการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา เพ่ือความเป็นเลิศทางการแพทย์   

๔) การส่งเสริมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปด้าเนินการพัฒนาระบบการจัดคลินิก
เฉพาะทางและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

๕) ส่งเสริม สนับสนุน โรงพยาบาลศูนย์ยกระดับสู่การเป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาทางการแพทย์ 
การจัดระบบบริการการแพทย์แบบไร้รอยต่อ การสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา มีนวัตกรรมการจัดการศึกษาระดับประเทศ การส่งเสริมการพัฒนาศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา 
ชั นคลินิกให้มีความสามารถด้านการศึกษาในระดับนานาชาติเพ่ือรองรับความจ้าเป็นในการบริการทาง
การแพทย์  
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๖) การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการจัดบริการให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติผ่านความร่วมมือแบบพันธะสัญญาของภาครัฐและเอกชน เน้นการการยกระดับบริการ
โรงพยาบาลมหาราชให้เป็นเลิศของอาเซียน และมีศักยภาพในระดับนานาชาติ สนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน วิทยาการทางการแพทย์ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ การจัดหาสาถานที่แห่งใหม่
รองรับการขยายตัวในอนาคต 

๗) ส่งเสริมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาบริการ 
ที่ก่อให้เกิดรายได้ อาทิ ระบบประกันท้าให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบองค์รวมรายบุคคลในกลุ่มผู้มีก้าลังซื อ  
การพัฒนาบริการสุขภาพนานาชาติ การจัดตั งหน่วยบริการสุขภาพอาเซียน 

๘) ส่งเสริม สนับสนุน โรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่งพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital 
Hospital) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เน้นการส่งเสริม สนับสนุน โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบลทั่วไป พัฒนาสู่โรงพยาบาลนวัตกรรมทางการแพทย์ มุ่งเน้นการพัฒนาในด้าน 

- การส่งเสริมนวัตกรรมสุขภาพเทคโนโลยี 
- การพัฒนา/บูรณาการระบบสารสนเทศผู้รับบริการ integrated patient information 
- การพัฒนาระบบการบริหารเตียงในรุปแบบดิจิทัล 
- การส่งเสริม ให้มีการน้าหุ่นยนต์มาใช้ในบริการที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนและเพ่ือการ

วินิจฉัย การพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั นสูง ส่งเสริมการน้า
หุ่นยนต์มาใช้ในการผ่าตัดและวินิจฉัยโรค ผ่าตัดหัวใจ ผ่าตัดต่อมลูกหมาก 

- การบริหารจัดยาแบบอัตโนมัติ  
- การสร้างระบบพ่ีเลี ยงและการสอนงานเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ทักษะ สุขภาพและดูแล

ชุมชนโดยผ่านเครือข่ายสุขภาพ 
๙) สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ที่เป็นเลิศรองรับการพัฒนาการบริการสุขภาพแห่ง

อนาคต ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยค้นคว้า เพ่ือการสร้างสรรค์องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพ  เพ่ือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ที่เป็นเลิศรองรับการพัฒนาการบริการสุขภาพแห่งอนาคต โดย 

- ยกระดับสถานบริการและศูนย์ฟ้ืนฟูด้านสุขภาพให้เข้มแข็ง และมีนวัตกรรมด้านการ
จัดการสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีนโยบายลดความเหลื่อมล ้า เพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือให้
เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง 

- เพ่ิมศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของครอบครัว (Family Health Modal)  
- สร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือ

สร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม และลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ค้าปรึกษาทางการแพทย์เพ่ือการเชื่อมโยงการบริการทาง

การแพทย์ของ รพ.ศูนย์ สู่ รพ.ทั่วไป และ รพ.ทั่วไป สู่ รพ.ชุมชน 
- การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (แพทย์

แผนจีน) เพ่ือการสร้างบริการทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูง เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
- การส่งเสริมด้านการพัฒนาทางการแพทย์เพ่ือรองรับการดูแลสุขภาพสังคมผู้สูงอายุ 

และการจัดการสุขภาพเพ่ือการพัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ 
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๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการทางการแพทย์ตามแผนการ
พัฒนาบริการ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
๑) การเตรียมการรับนักท่องเที่ยว จากการขยายตัวของเมืองตามนโยบายรัฐบาล การพัฒนา

จังหวัดนครราชสีมาให้เป็นเมืองนานาชาติ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานให้ชาวต่างชาติมาลงทุน การ
ยกระดับศักยภาพพัฒนาขีดความสามารถในระบบบริการสุขภาพสู่ระดับสากลเพ่ือรองรับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 

๒) การสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือพัฒนาหน่วยบริการในการจัดบริการทางการแพทย์เพ่ือรองรับ
การขยายตัวนักท่องเที่ยว นักลงทุน รวมถึงแรงงานชาวต่างชาติ  

๓) การร่วมมือกับหน่วยบริการทุกระดับในเขตสุขภาพที่ 9 ในการน้ารูปแบบการพัฒนาแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีผลสัมฤทธิ์ของหน่วยบริการระดับไปเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการให้หน่วยบริการทุกระดับมีขีดความสามารถในการจัดบริการทางการแพทย์เป็นไปตามแผนพัฒนา
การบริการ 

๔) การร่วมมือกับหน่วยบริการทุกระดับในเขตสุขภาพที่ 9 ในการน้ารูปแบบการพัฒนา one 
day surgery ที่มีผลสัมฤทธิ์ของหน่วยบริการน้าไปเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการให้หน่วย
บริการละระดับให้มีขดีความสามารถในการจัดบริการทางการแพทย์เป็นไปตามแผนพัฒนาการบริการ 

๕) ส่งเสริมให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปให้พัฒนาคลินิกบริการสุขภาพอาเซียน  
เพ่ือรองรับชากรอาเซียนจากชายแดนและแรงงานอาเซียนที่อยู่ในพื นท่ี 

๖) สร้าง wellness center โดยการจัดบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านชีวจิตบ้าบัด สปา
แผนไทยส่งเสริมให้สถานบริการจัดบริการ wellness package  ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชื่อมโยงกับ 
Travel agent กลุ่มนักท่องเที่ยวและนักลงทุนในจังหวัด โดยความร่วมมือของการท่องเที่ยว สภา
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

๗) ร่วมมือกับภาคเอกชนท้าเส้นทางการท่องเที่ยวร่วม การท้าการตลาดโดยการท้าบัตร
สุขภาพเพ่ือจัดบริการสุขภาพตามเง่ือนไขการใช้บริการสุขภาพ   

๘) การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารกับผู้รับบริการชาวต่างชาติและการ
สร้างอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติเพื่อรองรับการบริการชาวต่างชาติ  

๙) ก้าหนดนโยบายการจัดบริการเพ่ิมพิเศษส้าหรับผู้รับบริการกลุ่มมีก้าลังซื อ  convenient 
healthcare) 

๑๐) การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการจัดบริการทางการแพทย์ของเขตนครชัยบุรินทร์ แบบ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วิถีธรรมชาติ และจิตวิญญาณบ้าบัด พัฒนาศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพส้าหรับนักท่องเที่ยว 
แบบ profit center 

 
๕.๓ พัฒนาการบริการทางการแพทย์เพื่อการหนุนเสริมเศรษฐกิจเพิ่มค่าและการบริการที่มีมูลค่า

สูง ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ประเทศ 
มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
๑) จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนผู้มีก้าลังซื อ ให้สามารถเข้าถึงบริการได้ตามความต้องการ โดย 
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- ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนที่มี
ความพร้อมจัดระเบียบบริการสุขภาพเพ่ือรองรับผู้มีก้าลังซื อ Convenience service   

- ส่งเสริม สนับสนุนโรงพยาบาลศุนย์ โรงพยาบาลทั่วไปด้าเนินการจัดสร้างศูนย์บริการ
คุณภาพ และปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ให้เหมาะสมพร้อมให้บริการ ส้าหรับผู้มี
ก้าลังซื อ 

๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพแก่แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน และการ
ให้บริการแก่ชาวต่างชาติกลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว โดย 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร พร้อมให้บริการแก่ผู้มี
ก้าลังซื อ 

- การพัฒนาระบบการประชาสัมพันะั และการตลาดเพ่ือเจาะกลุ่มแรงงานอาเซียนที่มี
ความประสงค์ท่ีจะเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพสูง 

๓) ยกระดับการจัดบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพ่ิมมูลค่าการ
ให้บริการและการให้บริการกลุ่มคนที่มีก้าลังซื อจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมโรงพยาบาลสุรินทร์พัฒนา
โรงพยาบาลสุรินทร์ส่วนหน้าในพื นที่ด่านชายแดน เพ่ือการอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการจากประเทศ
กัมพูชา และนักท่องเที่ยว 

๔) บริหารจัดการระบบการส่งต่อให้มีประสิทธิภาพสู่ระบบมาตรฐานสากล โดยการ พัฒนา
บุคลากร และสร้างเครือข่ายหน่วยบริการที่มีศักยภาพได้มาตรฐาน การพัฒนาระบบอินเตอร์เคลม การว่
งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ 

๕) ส่งเสริมสนับสนุน โรงพยาบลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งพัฒนาการบริการสุขภาพ
แพทย์แผนไทย เพ่ือการสร้าง Herbal City แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในระดับประเทศ และ
นานาชาติ  

๖) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ขั นสูงนานาชาติ ใน
โรงพยาบาลมหาราช การจัดตั งคลินิคนานาชาติ การส่งเสริมการพัฒนาศูนย์อาเซียนในโรงพยาบาลสุรินทร์ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
 
๖. แผนงานโครงการที่ส าคัญ 

๑) โครงการ One Hospital One Product (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป) 
๒) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ขั นสูง (โรงพยาบาลศูนย์) 
๓) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยบูรณาการการแพทย์วิถีธรรมชาติ(โรงพยาบาล

ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป) 
๔) โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบริการด้านการสื่อสารระดับอาเซียน/สากล(โรงพยาบาลศูนย์ 

โรงพยาบาลทั่วไป) 
๕) โครงการพัฒนาคลินิกบริการสุขภาพอาเซียน(โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป) 
๖) โครงการยกระดับการบริการสู่ระดับสากล JCI/AHA (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป) 
๗) โครงการพัฒนาการจัดบริการสู่ความเป็นเลิศในระดับโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป

(โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป) 
๘) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดบริการในจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

(มหาราช นครราชสีมา) 
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๙) โครงการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศขั นสูงด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (Herbal 
City) (โรงพยาบาลศูนย์ ) 

๑๐) จัดตั งศูนย์บริการสุขภาพ CHC (Convenience Health Care) (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป) 

๑๑) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์(โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป) 

๑๒) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ค้าปรึกษาทางการแพทย์เพ่ือการเชื่อมโยงการบริการทาง
การแพทย์ของ รพ.ศูนย์ สู่ รพ.ทั่วไป และ รพ.ทั่วไป สู่ รพ.ชุมชน(โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป) 

๑๓) โครงการน้าหุ่นยนต์มาใช้ในการผ่าตัดและการวินิจฉัยโรค (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป) 
๑๔) การส่งเสริมด้านการพัฒนาทางการแพทย์เพ่ือรองรับการดูแลสุขภาพสังคมผู้สูงอายุ 

(โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป) 
๑๕) โครงการการจัดการสุขภาพเพ่ือการพัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ (โรงพยาบาลศูนย์ 

ทุกแห่ง) 
๑๖) โครงการโรงพยาบาลดิจิทัล (โรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาก าลังคนด้านการ
สาธารณสุขและการเสริมความสุข ภาคภูมิใจในหน้าที่แก่บุคลากรทุกระดับ (People Excellence 
Happiness and engagement)  
 
๑. แนวคิด หลักการ 

- เพ่ิมข้อมูลการขาดแคลนก้าลังคน ตามแผนการบริการ 
- เพ่ิมปัญหาด้านบุคลากร 
- เพ่ิมนโยบายการบริหาร และพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของเขตสุขภาพที่ ๙ ให้มีประสิทธิภาพ ธรรมาภิ

บาล และรองรับความจ้าเป็นเชิงนโยบายและความต้องการด้านสุขภาพของพื นที่ 
๒) เพ่ือพัฒนาขีดความสมารถของบุคลากรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความจ้าเป็น

ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของเขตสุขภาพ 
๓) เพ่ือเสริมสร้างความสุขในการท้างาน ความภาคภูมิใจในหน้าที่เพ่ือสุขภาพประชาชนแก่

บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ 
๔) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในการปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุขในพื นที่ 
 

๓. เป้าหมายการพัฒนา 
๑) บุคลากรมีคุณภาพ ความเชี่ยวชาญ และมีความเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานของบุคลากรทาง

การแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขตามแผนพัฒนาของหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วย
บริการ 

๒) บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับของเขตสุขภาพที่ ๙ มีความสุขและความภาคภูมิใจในการดูแล
สุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี 

๓) เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนมีประสิทธิภาพการท้างานเชิงพื นที่ มีสมรรถนะที่เป็นที่ยอมรับ
และเชื่อม่ันของประชาชน 

๔) ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเขตสุขภาพที่ ๙ มีธรรมาภิบาล ทันสมัย เป็นเลิศ
และโดดเด่นด้านนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคลในระดับประเทศ 

 
๔. ตัวชี วัด 

ตัวชี วัด ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

สัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อ
ประชากร 

- แพทย ์
- ทันตแพทย ์
- พยาบาล 
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ตัวชี วัด ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ร้อยละของค่าเฉลี่ยความสุขในการ
ท้างาน และความภาคภูมิใจหน้าที่ของ
บุคลากรในการปฏิบัติราชการ และ
การดูแลสุขภาพประชาชน  

      

ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์
เฉพาะทาง  

- แพทย ์
- พยาบาล 

      

ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชน
ในความสามารถ และความทุ่มเทของ
เครือข่ายสาธารณสุขภาคประชาชน 
(อสม., อสค.) 

      

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
และผ่านเกณฑ์สมรรถนะทักษะสากล 
(ภาษาอังกฤษ การใช้ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  การจัดการสมัยใหม่ 
วัฒนธรรมสากล) 

      

 
๕. กลยุทธ์ และมาตรการ แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ  การบูรณาการเพื่อก าหนด 
ทิศทางการจัดการก าลังคนด้านสุขภาพในภาพรวมของเขตสุขภาพได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล 
 มาตรการ และแนวทางการพัฒนา  

๑) วางแผนก้าลังคนด้านสุขภาพ โดยค้านึงถึงความแตกต่างของบริบทและความต้องการ  
ด้านสุขภาพของแต่ละพื นที่ และสอดรับกับแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  

- ยกระดับความสามารถของนักทรัพยากรบุคคลให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ 
- การจัดบริการด้านก้าลังคนให้สอดคล้องกับพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
- การจัดบริการด้านก้าลังคนเพ่ือลดความเลื่อมล ้าในพื นที่เกาะ 
- การจัดบริการด้านก้าลังคนเพ่ือการท่องเที่ยว 
- การจัดบริการด้านก้าลังคนชายแดน 

๒) พัฒนาระบบการธ้ารงรักษาก้าลังคนด้านสุขภาพ โดยปรับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สะท้อน
ผลการปฏิบัติงาน สามารถสร้าง แรงจูงใจในการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการวางแผน บันได
ความก้าวหน้าอาชีพ และรูปแบบการจ้างงานที่ยืดหยุ่น ที่สูงกว่าสวัสดิการพื นฐานของรัฐ ตามแนวทาง 
ดังนี  

- การวางระบบความก้าวหน้าทางสายงานทุกระดับ 
- การก้าหนดข้อตกลงค่าตอบแทนระดับเขตร่วมกัน พร้อมทั งพัฒนาระบบการจัดการ

ระบบกลไกการธ้ารงรักษาบุคลากรในระบบร่วมกัน (MOU)ในเขต เน้นการส่งเสริม
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หน่วยบริการในจัดสวัสดิการพื นฐานที่สูงกว่าพื นฐานของรัฐ ส่งเสริมหน่วยบริการในการ
พัฒนาระบบการจัดสรรค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (โดยเฉพาะบุคลากรทาง
การแพทย์ที่เชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ) 

- สร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานอาชีพของสายงาน (การบรรจุ  การพัฒนา
ความเชี่ยวชาญในงาน)  

- สร้างคุณค่าและความภูมิใจแก่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือทักษะพิเศษโดยการ ยก
ย่องเชิดชู เพ่ือลดการสูญเสียบุคลากรคุณภาพของเขตสุขภาพ เช่น การยกย่องเชิดชู
เกียรติของบุคลากรทางการแพทย์ดีเด่นระดับเขต 

- การส่งเสริมการจ้างงานให้เหมาะสมกับบริบทของพื นที่ ส่งเสริมให้มีการจัดท้าบันได
ความก้าวหน้าทางอาชีพทุกอาชีพ และการพัฒนาระบบการใช้บุคลากรเฉพาะทาง
ร่วมกันเพื่อลดปัญหาความขาดแคลนบุคลากร 

- ส่งเสริมองค์ความรู้  เกี่ยวกับสวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพท่ีสามารถเรียนรู้ได้
จากหลายช่องทาง (อบรม Line web) 

- การสร้างระบบร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการก้าหนดข้อตกลงค่าตอบแทน
ระดับเขตร่วมกัน การจัดการระบบกลไกการธ้ารงรักษาบุคลากรในระบบร่วมกัน 
(MOU) ในเขต 

- การเสริมสร้างความปลอดภัยในการท้างาน เช่น มีระบบรักษาความปลอดภัย สร้าง
ระบบความปลอดภัยในการท้างานให้ครอบคลุมทั งองค์กร 

 
๓) สร้างสรรค์ พัฒนา และปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

ก้าลังคน ของเขตสุขภาพตามแนวทางดังนี  
- ส่งเสริมทุกหน่วยงานพัฒนามาตรการเพ่ือการสร้างสรรค์องค์กรสร้างสุข 
- จัดท้า Application ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ร่วมทั งแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือให้

บุคลากรน้าไปใช้ประโยชน์ได้ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และกระตุ้นให้เกิดการใช้ 
Application อย่างเป็นรูปธรรม 

- การน้าระบบ Lean มาใช้ในการพัฒนางานด้านบุคลากร ลดขั นตอนในการจัดท้า
เอกสารต่างๆ เช่น การจัดท้า อวช. ที่ต้องท้าผลงานเป็นรูปเล่มเอกสาร เปลี่ยนมาใช้
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดท้าเป็นไฟล์ข้อมูลส่งตรวจสอบความถูกต้อง และ
ประเมินโดยคณะกรรมการ เมื่อผลพิจารณาได้รับการอนุมัติจึงค่อยจัดท้าเป็นรูปเล่ม
เสนอลงนาม อนุมัติต่อไป (จะช่วยลดจ้านวนเอกสาร มีความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล 
อีกทั งเป็นการรองรับนโยบาย Thailand 4.0) 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้มรการด้าเนินงานในภาพรวมของเขต และระดับจังหวัดเพ่ือการ
วางแผนก้าหนดงบประมาณท่ีชัดเจน เพ่ือรองรับแผนการพัฒนาด้านก้าลังคน ของเขต
สุขภาพที่ 6 ในทุก ๆ ด้าน 
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๕.๒ เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพรองรับการจัดบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ และการ
เติบโตของพื นที่เขตสุขภาพที่ ๙ 
 มาตรการ และแนวทางการพัฒนา 

๑) วางแผนการผลิต ให้มีปริมาณที่เพียงพอ พัฒนากระบวนการผลิต (หลักสูตร การรับ 
และคัดเลือกนักศึกษา) ให้มีประสิทธิภาพ มีการกระจายก้าลังคนที่เหมาะสมเป็นธรรมและทั่วถึงตาม
แนวทางดังนี  

- ก้าหนดเป็นแผนพัฒนาอย่างน้อย 5 ปี ในพื นทีเ่มืองนานาชาติ (นครราชสีมา) 
- ท้าบันทึกข้อตกลงระหว่างสถาบันผลิตกับผู้ใช้ก้าลังคน 
- จัดท้าแผนร่วมกับสถาบันการศึกษา แหล่งผลิต ในหลักสูตรต้าแหน่งที่ขาดแคลน เช่น 

พยาบาล นักรังสีเทคนิค อ่ืนๆ โดยส้ารวจความต้องการบุคลากรของหน่วยบริการ 
ในเขตสุขภาพที่วางกรอบอัตราก้าลังร่วมกันและวิเคราะห์ เพื่อจัดสรรตามล้าดับหน่วยที่
มีความจ้าเป็น ตามล้าดับ 

- จัดท้า MOU ก้าลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพโดยเน้นการส่งบุคลากรในพื นที่ที่ผลิต
หรือพัฒนา เพ่ือให้การกระจายก้าลังคนเหมาะสมและไม่ย้ายในอนาคต 

๒) เร่งรัดการผลิตและพัฒนาก้าลั งคนด้านสุขภาพที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของเขตบริการสุขภาพท่ี ๙ (นครชัยบุรินทร์) 

- บุคลากรทางการแพทย์รองรับการให้บริการโรคมะเร็ง อุบัติเหตุ เด็กแรกเกิด ปลูกถ่าย
อวัยวะ โรคหัวใจและหลอดเลือด 

- พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือรองรับการให้บริการปฐมภูม ิ
- พัฒนาบุคลากรด้านเวชศาสตร์การกีฬา (จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมือง Sport City)  

ด้านสมุนไพร (จังหวัดสุรินทร์เป็นเมือง Herbal City) 
 

๓) สนับสนุนให้มีกลไกประชารัฐ ร่วมในการบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพในเขตสุขภาพ 
ตามแนวทางดังนี  

- ส่งเสร้มการจัดท้าแผนร่วมลงทุนระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ เช่น จังหวัด
นครราชสีมาให้โรงงานจ่ายค่าเรียนแล้วกลับมาท้างานในจังหวัด 

- มีตัวแทนภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมคณะกรรมการพัฒนาก้าลังคนเขตสุขภาพ 
- จัดท้า MOU กับสถาบันการผลิตบุคลากรสายวิชาชีพที่ขาดแคลน 
- ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนทุนการศึกษาจากองค์กรอื่นๆ เช่น อบต. อบจ.  
- เทศบาล ฯลฯ เพ่ือผลิตบุคลากรเพ่ิม/เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในพื นที่ 
- ประสานความร่วมมือในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่จ้าเป็นและ 

ขาดแคลน 
๔) พัฒนากลไกการดูแลการผลิตและการประกอบวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม 

จริยธรรมตามแนวทางดังนี  
- แผนระหว่างสถาบันผลิตก้าลังคนตามความต้องการก้าลังคนขององค์กรสาธารณสุข 
- จัดท้าแนวทางการสะท้อนและให้ข้อมูลผลพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรไปยัง

สถาบันการศึกษา 
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- การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันและแหล่งผู้ใช้งาน เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ 

- สร้างคู่มือ/แนวทาง/มาตรฐานการท้างานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นในแนวทาง
เดียวกัน 

๕) สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรด้านสุขภาพโดยการพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะมีการ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางดังนี  

- มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีคลังความรู้ และสร้างพ่ีเลี ยง ทั งในรูปแบบของการ
เสวนาความรู้ การพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้
ออนไลน์ 

- สร้างกลไกองค์กรแห่งการเรียนรู้ และแต่งตั งคณะกรรมการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ ให้มีการจัดระบบการจัดการความรู้ และถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ความรู้ภายในองค์กร และส่งเสริมให้มีการน้านวัตกรรมและการน้า
แนวคิดในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ตามสาขาวิชาชีพ 

- สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้วยระบบ  
พ่ีเลี ยง เพ่ือการเรียนรู้ทางการแพทย๋ในทักษะขั นสูง ด้วยวิทยากรการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนแพทย์ เช่นการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง(Minimal Invasive Surgery) 
และการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Surgery) เป็นต้น 
 

๕.๓ เสริมสร้างความสุข สวัสดิภาพในการปฏิบัติงาน การมีสุขภาพดีและความภาคภูมิใจใน
ภารกิจสุขภาพเพื่อประชาชน และค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง 

มาตรการ และแนวทางการพัฒนา 
๑) ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานทุกระดับเร่งขับเคลื่อนค่านิยมร่วม 

MOPH สู่การปฏิบัติ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรสาธารณสุข สร้างพฤติกรรมใหม่ที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายการเสริมสร้างค่านิยมของบุคลากรสาธารณสุข 

๒) ส่งเสริมกิจกรรมในการเสริมสร้างค่านิยมสู่พฤติกรรม ผลักดันมีการน้าค่านิยมร่วมมาใช้เป็น
เกณฑ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล การเชื่อมโยงกับการพิจารณาความดีความชอบ ค่าตอบแทน และ
ประโยชน์เกื อกูล 

๓) ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการสร้างสุขในการปฏิบัติราชการ และการ
ปฏิบัติงานในภารกิจสุขภาพเพ่ือประชาชนในทุกกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข พร้อมทั งสนับสนุน
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากนวัตกรรมการสร้างสุขของเขตสุขภาพท่ี ๙  

๔) สร้างผู้น าองค์กร และส่งเสริมแกนน า แบบอย่างในการบริหารที่เน้นการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และส่งเสริมการท้างานเป็นทีมในเขตสุขภาพที่ ๙ ในโครงการเฉพาะกิจ เพ่ือการขับเคลื่อน
ภารกิจ ยุทธศาสตร์ตามนโยบายของเขตสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุข 

๕) ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลบุคลากรแบบองค์รวมทั งกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ 
สนับสนุนให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับให้ความส้าคัญกับการเสริมสร้างบุคลากรสุขภาพดี  
การเตรียมพร้อมบุคลากรที่อายุ ๕๕ ปีขึ นไป ให้เป็นผู้สูงอายุสุขภาพดีในอนาคต และสนับสนุน ผลักดันให้
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสุขภาพบุคลากรทุกระดับในรายบุคคล และส่งเสริมการพัฒนา
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บุคลากรให้เป็นโมเดลคนสุขภาพดี เป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ พร้อมเชื่อมโยงกับการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล ค่าตอบแทน และประโยชน์เกื อกูล 

๖) สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื อต่อการปฏิบัติงาน และเป็น happy work place ตามแนวทาง
ดังนี  

- ก้าหนดข้อตกลงร่วมกันระดับเขตในการเสริมสร้างความสุขความผูกพันในองค์กร  
เชิดชูคนที่ท้าความดี โดยสนับสนุนให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งของเขตสุขภาพ  
น้าเกณฑ์ happy work place มาใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมในการท้างาน พร้อมทั ง
ค้นหาหน่วยงานที่ประสบความส้าเร็จ เพ่ือถอดบทเรียนในการเป็นต้นแบบ 

- เสริมสร้างคุณธรรมในองค์กรการน้าหลักโรงพยาบาลคุณธรรมมาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
- หน่วยงานสาธารณสุขของเขตสุขภาพที่ ๙ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพ

ระหว่างหน่วยงานทั งในระดับองค์กร และในระดับกลุ่มวิชาชีพ เช่น การจัดตั งชมรม
คุณธรรมจริยธรรมเขตสุขภาพที่ ๙ 

๗) การสร้างแรงจูงใจในการท้างาน โดยสร้างบุคลากรให้เป็นโมเดลคนสุขภาพดี  เพ่ิม
ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับที่เป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ พร้อมส่งเสริม
สนับสนุน การน้าศาสตร์พระราชา 7 ด้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน วางเป้าหมายให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับในเขตสุขภาพที่ ๙ มีโมเดลคนสุขภาพดีและ
น้าไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

๘) สนับสนุนชมรมคุณธรรมจริยธรรมเขตสุขภาพที่ ๙ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน สร้างคนสาธารณสุขจิตอาสา เพื่อการช่วยเหลือสังคม 

๙) ส่งเสริมให้หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับที่มีความพร้อมจัดตั งกองทุนสวัสดิการพร้อมทั ง
ส่งเสริมสร้างกิจกรรมเพ่ือให้กองทุนมีรายได้ เพื่อน้ารายได้มาเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร 

 
๕.๔ สร้างระบบการบริหารและพัฒนาเครือขายสุขภาพภาคประชาชน เติมก าลังคนสุขภาพ เพื่อ

การพัฒนาการจัดการสุขภาพชุมชนและประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ และแนวทางการพัฒนา  

๑) เพ่ิมจ้านวนและพัฒนาคุณภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนทั งอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ้าหมู่บ้าน อาสาสมัครประจ้าครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุขต่างประเทศ จิตอาสาเพ่ือการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และคนด้อยโอกาส อาสาสมัครสาธารณสุขเยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุขใน
โรงงาน เป็นต้น พร้อมส่งเสริมการร่วมกลุ่มของเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การพัฒนาภารกิจสุขภาพในระดับพื นที่ 

๒) พัฒนาเครือข่ายก้าลังคนด้านสุขภาพภาคประชาชนให้เข้มแข็ง และยั่งยืนโดยใช้โดยใช้
หลักสูตรการพัฒนาที่มีความทันสมัย และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และส่งเสริมให้เกิดคลัง
เรียนรู้ 

- พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมกลางเพ่ือยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขภาคประชาชนให้
เป็นมืออาชีพ ผ่านความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และวิทยาลัยในสังกัดพระบรม
ราชชนนีในพื นที่ 
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- ใช้กระบวนการ KM เพ่ือการปฏิรูประบบการจัดการความรู้เครือข่ายสุขภาพภาค
ประชาชน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายที่มีขีดความสามารถสูงเพ่ือ
ยกระดับให้เป็นนักจัดการสุขภาพภาคประชาชนระดับมืออาชีพ 

- ส่งเสริมให้เกิดคลังความรู้กลางเพ่ือการบริการความรู้ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพแก่
เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน 

- จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนที่มีผลงาน
เด่น เป็นนักจัดการสุขภาพที่มีสมรรถนะสูงและโดดเด่นด้านนวัตกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ 

๓) สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในระดับจังหวัด อ้าเภอ และต้าบล เร่งสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน การพัฒนาการด้าเนินงานสาธารณสุข  
ในระดับพื นที่ ผ่านเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน พร้อมทั งส่งเสริมให้มีการคิดค้นเครื่องมือทางการ
บริหารและการบริการรูปแบบใหม่ๆ ตามความจ้าเป็นของพื นที่ 

๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสเทศ สื่อดิจิทัลเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน สร้างสรรค์แพทฟอร์มอาสาสมัครสุขภาพภาคประชาชน การพัฒนา
กิจกรรมดิจิทัล การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเพ่ือการท้างานในยุคดิจิทัล และพัฒนาขีดวามสามารถใน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการด้าเนินงานอาสาสมัครสุขภาพภาคประชาชน 

๕) เสริมสร้างระบบสวัสดิการ และมาตรการเพ่ือการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจอาสาสมัครสาธารณสุข 

๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีบทบาทในการพัฒนาระบบสุขภาพภาค
ประชาชน และการพัฒนาการด้าเนินงานในภารกิจสุขภาพด้านสาธารณสุข พร้อมทั งพัฒนาระบบการสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทดแทนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ลาออกหรือเสียชีวิต 

 
๕.๕ พัฒนาระบบ การบริหาร และพัฒนาบุคลากรที่ทันสมัยด้วยระบบดิจิทัล และการสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม   
 มาตรการ และแนวทางการพัฒนา  

๑) ปรับทัศนคติระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  พัฒนานักทรัพยากรบุคคล รองรับ
การเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปประเทศไทย พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยใช้ระบบดิจิทัล  
สนับสนุนให้ใช้ระบบออนไลน์ในงานพัฒนาบุคลากร เช่น การเรียนรู้ พัฒนาความรู้ผ่าน e-learning หรือ 
การสร้างสื่อออนไลน์ MOOCs ก้าหนดผู้เข้าใช้ระบบฐานข้อมูลการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบการ
ติดต่อสื่อสาร ให้เกิดประสิทธิภาพ 

๒) พัฒนานักทรัพยากรบุคคล รองรับการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการ
ยกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร เน้นการเสริมสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนชั นน้าเพ่ือกรสร้างสรรค์หลักสูตรนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มืออาชีพ 

๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพัฒนาก้าลังคน ให้ครบถ้วน ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน 
สามารถ เช่น เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลพัฒนาก้าลังคนระดับประเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
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เป็นปัจจุบัน สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและบริหารระบบพัฒนาก้าลังคนด้านสุขภาพ เน้น
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน 

๔) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบดิจิทัล (สามารถออนไลน์
เชื่อมโยงบนสมาร์โฟนได้) และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ พัฒนาระบบข้อมูลภายใน
องค์กร โดยมุ่งเน้นการจัดการสารสนเทศบุคลากรในรายบุคคล 

๕) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัยแลัะพัฒนา เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการบริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของเขตสุขภาพที่ ๙ แสวงหาความเป๋นเลิศ จากแนวปฏิบัติที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกาา
เรียนรู้ การศึกษาดูงานแก่นักทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานต่างๆเพ่ือน้ามาพัฒนาในองค์กร 

๖) พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการรับรู้และความ
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

- จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- จัดตั งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาระบบด้านการสื่อสาร 
- สร้าง website เพ่ือเข้าถึงข้อมูล 
- พัฒนาระบบ Tele conference เพ่ือสร้างข้อมูล นโยบาย 

 
๖. แผนงานโครงการที่ส าคัญ 

๑) โครงการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ 
๒) โครงการพัฒนาระบบการบริหาร และประเมินขีดความสามารถบุคลากรรายบุคคล 
๓) โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ 
๔) โครงการพัฒนาทักษะสากลของบุคลากรสาธารณสุขสู่ประชาคมอาเซียน 
๕) โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ 
๖) โครงการเสริมสร้างขวัญและก้าลังใจของบุคลากรสาธารณสุข 
๗) โครงการขับเคลื่อนค่านิยม MOPH สู่การปฏิบัติ 
๘) โครงการพัฒนาเครือข่ายก้าลังคนด้านสุขภาพภาคประชาชนมืออาชีพ 
๙) โครงการองค์กรสาธารณสุขแห่งความสุข 
๑๐) โครงการนักบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุขมืออาชีพ 
๑๑) โครงการบุคลากรสุขภาพดี นักเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ 
๑๒) โครงการ Digital HR 
๑๓) โครงการพัฒนานนวัตกรรมทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และการอภิบาล
ระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ธรรมาภิบาล มีสมรรถนะสูงและทันสมัย (Governance Excellence and 
High Performance and Modernize) 

๑. แนวคิด หลักการ 
- เพ่ิมเติมความจ้าเป็นในการบริหารในระบบเขตสุขภาพ และการมีแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
- เพ่ิมเติมข้อมูลปัญหาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร ปัญหาด้าน การเงิน 
- เพ่ิมเติมข้อมูลความจ้าเป็นเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา Governance excellent 
- เพ่ิมเติมควมจ้าเป็ฯในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณสุขในระดับพื นที่ด้วยระบบเขตสุขภาพ และ
พัฒนาส้านักงานเขตสุขภาพให้เข้มแข็ง มีสมรรถนะสูง 

๒) เพ่ือสร้างระบบการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี วัดที่สอดคล้องกับนโยบายและ
เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข 

๓) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน การคลัง แก่หน่วยบริการสุขภาพของเขตสุขภาพให้มี
ความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้สูง 

๔) เพ่ือพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับให้มีความทันสมัย ด้วยระบบฐานข้อมูลสุขภาพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่สังคมดิจิทัล 
 

๓. เป้าหมายการพัฒนา 
๑) ส้านักงานเขตสุขภาพที่ ๙ มีสมรรถนะสูง บริหารด้วยธรรมาภิบาล ทันสมัย และมีความเป็นมือ

อาชีพที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมมั่น จากเครือข่านการสาธารณสุขในเขตสุขภาพ มีผลงานใน
ระดับประเทศ 

๒) ยุทธศาสตรการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่ ๙ สามารถขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัตจินเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีแนวปฏิบัติที่ดีในระดับประเทศ 

๓) หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับมีความเข้มแข้งทางการเงินการคลัง มีธรรมาภิบาล 
๔) ระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขของเขตสุขภาพท่ี ๙ มีความทันสมัย การบริการทางการแพทย์

ด้วยระบบดิจิทัล พัฒนาสู่การสาธารณสุข๔.๐ 
 

๔. ตัวชี วัด 
ตัวชี วัด ผลงานที่

ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับความเชื่อมั่น
ของเครือข่ายสาธารณสุขที่มีต่อความ
เป็ นมื ออาชี พของส้ านั ก งาน เขต
สุขภาพ 

      

ระดับความส้าเร็จของการขับเคลื่อน
วาระการพัฒนาประจ้าปีตามนโยบาย 
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ตัวชี วัด ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

และยุทธศาสตร์การสาธารณสุขของ
กระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพ
ที่ ๙ สามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
จนเกิดผลสัมฤทธิ์   

- วาระการพัฒนาของกระทรวง
สาธารณสุข 

- วาระการพัฒนาของเขตสุขภาพ 
ที่ ๙  

ร้อยละของหน่วยบริการสุขภาพทุก
ระดับมีความเข้มแข็งทางการเงินการ
คลัง (ไม่เกินระดับ ๒) 

      

ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่ไม่
มีข้อทัก ท้ว งติ ง  จากผู้ ตรวจสอบ
ภายนอก 

      

จ้านวนนวัตกรรมการสาธารณสุขของ
เ ข ต สุ ข ภ า พ ที่  ๙  ที่ เ ป็ น ผ ล ง า น
ระดับประเทศ 

      

จ้านวนนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการพัฒนา
ระบบการบริ ห ารจั ดการองค์ ก ร
สาธารณสุขของเขตสุขภาพท่ี ๙ 

      

จ้านวนนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการพัฒนา
ระบบการบริการของหน่วยบริการ
สาธารณสุขของเขตสุขภาพท่ี ๙ 

      

ระดั บความส้ า เ ร็ จ ในการ พัฒนา
คลังข้อมูลสารสนเทศการสาธารณสุข
เขตสุขภาพท่ี ๙ 

      

 
๕. กลยุทธ์ และมาตรการ แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ สร้างระบบธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการองค์กร ที่โดดเด่นด้านการมีส่วนร่วม  
และโปร่งใส 
 มาตรการ และแนวทางการพัฒนา 

๑) เชื่อมโยงกลไกระดับชาติ สู่การสร้างในการดูแลระบบบริการสุขภาพให้เกิดเอกภาพทั่วทั ง 
เขตสุขภาพโดยมุ่งเน้นการสร้างนโยบายเขตสุขภาพธรรมาภิบาล  และหน่วยงานสาธารณสุขธรรมาภิบาล
ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและการด้าเนินภารกิจอย่างโปร่งใส ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล สนับสนุนให้มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการกิจกรรมและการใช้



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์ ๕๘ 

ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั งภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น โดยการ
สร้างวาระสุขภาพร่วมประชารัฐ ในระดับเขต จังหวัด อ้าเภอและต้าบล 

๒) ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาลสนับสนุนให้มีการบูรณา
การแผนงาน/โครงการกิจกรรมและการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขทั งภาครัฐเอกชนและท้องถิ่น 

๓) ส่งเสริมให้เกิดกลไกประชารัฐในการร่วมลงทุนด้านการให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขบนพื นฐานประโยชน์ของประชาชนในเขตสุขภาพ ตามแนวทาง ดังนี  

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ด้านการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยกลไก แนวทางประชารัฐ ที่มี
ความเข้มแข็งรองรับการพัฒนาสุขภาพในพื นที่และการติบโตของเมืองตามเป้าหมาย 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานเครือข่ายสุขภาพแบบบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ
เอกชนและประชาชนทั่วทั งเขต เพ่ือการสร้างความโด่ดเด่นด้านอาชีวเวชศาสตร์  การ
อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุ 

- เสริมสร้างการลงทุนร่วมกับท้องถิ่นในการผลักดันให้เกิดการจัดสวัสดิการและบริการ
ในชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการพ่ึงตนเองได้ของประชาชนและการช่วยเหลือ
กันในชุมชน 

- ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพ่ือบูรณาการในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ร่วมลงทุนด้านการ
ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน โดยใช้กลไกกฎหมายร่วมทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน 

๔) ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพในอ้านาจของเขตสุขภาพให้ทันต่อ
สถานการณ์และสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

๕) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงในหน่วยบริการทุกระดับ   
โดยส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านตรวจสอบภายในและส่งเสริมการตรวจสอบภายในจังหวัด
ให้เข้มแข็ง และส่งเสริมให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนรวมในการตรวจสอบภายใน (บางเรื่อง/บางประเด็น) 
เช่น เงินค่าตอบแทนป่วยการ อสม. ให้มีผู้แทน อสม.เข้าร่วมตรวจสอบ                     สร้างความ
เป็นอิสระในการท้างาน (บริหารจัดการ)ของผู้ท้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน และมีต้าแหน่งรับผิดชอบหลักที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการตรวจสอบฯระดับจังหวัด/ระดับเขต และจัดระเบียบการท้างานของ
ผู้ท้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในระดับจังหวัด/ระดับเขต   และ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบฯ 

 
๕.๒ ส่งเสริมระบบการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ และการจัดการความรู้ เพื่อ

หนุนเสริมระบบสุขภาพของเขตสุขภาพ 
มาตรการ และแนวทางการพัฒนา 
๑) สนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ส้าคัญ อาทิเช่น 

การวิจัยเพ่ือการจัดบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ การจัดการความรู้เพ่ือน้ามาใช้พัฒนางานด้านการแพทย์ 
และการสาธารณสุขในพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ การวิจัยด้านการจัดบริการผ่านระบบดิจิทัล การวิจัยเพ่ือเพ่ิม
คุณค่าจากสมุนไพร เป็นต้น   
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๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรไทยอย่างครบวงจรเพ่ือให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากสมุนไพรไทยอย่างแพร่หลาย  

๓) เสริมสร้างขีดความสามารถแก่บุคลากรสาธารณสุขการเป็นนักนวัตกรทางด้านสุ ขภาพ  
สร้างผู้น้าการเปลี่ยนแปลงทางการวิจัย และพัฒนาสุขภาพเชิงพื นที่ และส่งเสริมสนับสนุน เวทีความรู้
สุขภาพของเขตสุขภาพ เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับน้าข้อค้นพบ แนวปฏิบัติที่ดีมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสาธารณสุขในทุกหน่ยงานสาธารณสุขทุก
ระดับ ทุกปีงบประมาณ 

๔) ส่งเสริม ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื นที่ในการร่วมวิจัยและพัฒนา และสร้างองค์
ความรู้ทางสุขภาพเพ่ือการพัฒนาสุขภาพขอเขตสุขภาพ  และส่งเสริมและสนับสนุนการท้างานวิจัย R2R 
ในหน่วยงานผ่านชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community  of  Practice) ด้วยระบบดิจิทัล  

๕) จัดท้าฐานข้อมูลงานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพ และการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนระบบ
สุขภาพของเขตสุขภาพ เพ่ือเผยแพร่และเกิดสาธารณประโยชน์แก่ประชาชน  

 
๕.๓ เสริมสร้างกลไกและกระบวนการในการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ และการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศสู่ระบบสุขภาพดิจิทัล 
มาตรการ และแนวทางการพัฒนา 
๑) สร้างมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพที่สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ มาตรฐานโครงสร้างชุดข้อมูลสุขภาพ มาตรฐานระบบรายงาน มาตรฐานของ  Data Item 
และ Data Value มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพและเครื่องมือที่ใช้เชื่อมโยงในหน่วยบริการทุก
ระดับ  

๒) พัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพระดับเขตสุขภาพ จังหวัด อ้าเภอ และต้าบลก้าหนดรูปแบบ 
การบริหารจัดการคลังข้อมูลในระบบบริการสุขภาพ (Big Data Management in Healthcare System) 
และมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสุขภาพ 

๓) พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Record: PHR) สร้างและ
เชื่อมต่อระบบทะเบียนอิเลคทรอนิกส์สุขภาพส่วนบุคคลเชื่อมโยงการให้บริการในโรงพยาบาลทุกระดับ
เพ่ือให้ประชาชน/ผู้ป่วยสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยการใช้ระบบดิจิทัล 

๔) ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพสร้างสรรค์ และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ 
เช่น Digital Health, Smart Device และน้ามาใช้ในการให้บริการประชาชน/ผู้ป่วยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการรักษาพยาบาล 

๕) ประสานความร่วมมือระบบข้อมูลดิจิทัล ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล (HIE) ผ่านระบบ
ป้องกันความปลอดภัยข้อมูลบุคคลและเสริมสร้างประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง  

๖) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรหน่วยบริการโดยเฉพาะระดับอ้าเภอ สร้างการท้างานเป็นทีมกับ
เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่ ICT  

๗) พัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพระดับเขตสุขภาพ จังหวัด อ้าเภอ และต้าบลก้าหนดรูปแบบการ
บริหารจัดการคลังข้อมูลในระบบบริการสุขภาพ (Big Data Management in Healthcare System) 
และมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสุขภาพ 

๘) พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Record: PHR) สร้างและ
เชื่อมต่อระบบทะเบียนอิเลคทรอนิกส์สุขภาพส่วนบุคคลเชื่อมโยงการให้บริการในโรงพยาบาลทุกระดับ
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เพ่ือให้ประชาชน/ผู้ป่วยสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยการใช้ระบบดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการ  
สู่ SMART Digital Hospital 

๙) ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพสร้างสรรค์ และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ 
เช่น Digital Health, Smart Device และน้ามาใช้ในการให้บริการประชาชน/ผู้ป่วยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการรักษาพยาบาล 

๑๐) พัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพระดับเขตสุขภาพ โดยใช้ฐานข้อมูล Health Data Center 
(HDC) เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการ สู่ SMART Hospital หรือองค์กร ๔.๐ 

๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพสร้างสรรค์ และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
สุขภาพเช่น Digital Health, Smart Device และน้ามาใช้ในการให้บริการประชาชน/ผู้ป่วยเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล (มีแอพลิเคชั่นลดการรอคอยในโรงพยาบาล) 

 
๕.๔ พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการบริหารจัดการแก่หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข  

ที่พัฒนาทันการเปลี่ยนแปลง 
มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
๑) เสริมสร้างขีดความสามารถในการน้าองค์กรของผู้บริหารในหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ 

ให้เป็นทีมบริหารที่เข้มแข็ง เรียนรู้แนวปฏิบัติทีดีจากทั งใน และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั งให้
ความส้าคัญกับการสรรหา และพัฒนาผู้บริหารองค์กรที่มีสมรรถนะการบริหารการเงินการคลัง การบริหาร
ยุทธสาสตร์ การบริหารทรัพบากรบุคคลืการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๒) ก้าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ของเขตสุขภาพ พร้อมกระจายสู่การปฏิบัติแก่ทุกจังหวัด 
เพ่ือให้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด อ้าเภอ และต้าบล โดยการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน 
พร้อมจัดให้มีการเสริมแรงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม 

๓) ส่งเสริม สนับสนุนการแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรสุขภาพ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั ง
ในและต่างประเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และการจัดบริการสุขภาพ ทั งในประชาคมอาเซียน 
และระดับนานาชาติ ที่มีความเป็นเลิศ และเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพของเขตสุขภาพ 

๔) ส่งเสริม สนับสนับสนุนให้หน่วยงานสาธารณสุขน้าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality award : TQA) มาพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการภายในองค์กร ก้าหนดเป๋น
นโยบายส้าคัญให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ส้านักงานสาธารณสุ จังหวัดพัฒนาสู่แผนงานองค์กร
สมรรถนะสูง 

๕) สร้างมาตรการ เพ่ือการลดขั นตองในการบริหารจัดการของทุกหน่วยงานสาธารณสุข การ
กระจายอ้านาจ การลดความซ ้าซ้อนในการด้าเนินงาน ให้มีการน้าระบบบป Lean Management มาใช้
ในทุกหน่วยงานสาธารณสุข 
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๕.๕ สร้างและพัฒนากลไกการดูแลด้านการเงินการคลังสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพให้มี  
S A F E: (มีความยั่งยืน (Sustainability) มีความเพียงพอ (Adequacy) มีความเป็นธรรม (Fairness) 
และมีประสิทธิภาพ (Efficiency)) ตลอดจนมีระบบเฝ้าระวังติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
๑) ส่งเสริม สนับสนุนสถานบริการสุขภาพทุกระดับการสร้างสรรค์บริการสุขภาพ การ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรายได้ รองรับผู้มีก้าลังซื อ นักท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการจากอาเซียน ทั งนี 
ค้านึงถึงการไม่กระทบต่อการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชน 

๒) พัฒนาขีดความสามารถแก่หน่วยบริการสุขภาพ และหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารการเงิน 

๓) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการเงิน การคลัง ที่มีความทันสมัย 
๔) ส่งเสริมให้หน่วยบริการในระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาบล

ชุมชนที่มีความพร้อมพัฒนาการบริการรองรบผู้ที่มีก้าลังซื อ นักท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการจากอาเซียน 
(Convenience Service) 

๕) ส่งเสริมให้มีการพัฒนนวัตกรรมการบริการสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์
จากการบริการสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๖) สนับสนุน การพัฒนาการบริการสุขภาพเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และการจัดบริการผ่าน
ระบบดิจิทัล ให้มีการพัฒนาบริการเฉพาะกลุ่ม การพัฒนาคลินิกในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือรองรับการจัดบริการ
ผู้ที่มีก้าลังซื อ 

๗) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สิ่งอ้านวยความสะดวกรองรับผู้ที่มีก้าลังซื อ 
 
 

๕.๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานเขตสุขภาพสู่องค์กรสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และ
ทันสมัย  

มาตรการ และแนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ให้มีสมรรถนะสูง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน

ภารกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์สุขภาพของเขตสุขภาพ พร้อมทั งส่งเสริม ให้ทุกกลุ่มภารกิจเร่งรัดการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนากระบวนการท้างานให้มีคุณภาพ มีคามมทันสมัย 

๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ โดยการน้าระบบการบูรณาการภารกิจร่วม 
พื นที่เป็นฐาน ประชาชน ทุกกลุ่มวัยเป็นศูนย์กลาง 

๓) พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือรองรับการท้างานได้ทุกที่ด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีข้อมูลที่สนับสนุนในการท้างาน เช่น งานประชุม งานเอกสาร งานสารบัญ 
ฯลฯ พร้อมการส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ด้านไอทีที่สนับสนุนการท้างานและการสื่อสารที่มี
ความพร้อมและทันสมัย  

๔) ส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของส้านักงาน
เขตสุขภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายให้มีความเป็นมืออาชีพ บูรณาการความร่วมมือกับวิทยาลัย
พยาบาล เพื่อาชการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายในระดับจังหวัด อ้าเภอ และต้าบล 

๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ จากแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการ และการบริการขของ
ส้านักงานเขตสุขภาพ 
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๖) พัฒนาระบบคลังข้อมูลให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของส้านักงานเขตสุขภาพ เพ่ือเป็น
แหล่งกลางสารสนเทศสาธารณสุขให้กับเครือข่ายของเขตสุขภาพ 

๗) ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มภารกิจของเขตสุขภาพด้าเนินการแสวงหาความร่วมมือจากองค์กร
สุขภาพ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั งในและต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และการจัดบริการ
สุขภาพ ทั งในประชาคมอาเซียน และระดับนานาชาติ ที่มีความเป็นเลิศ และเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนา
ระบบสุขภาพของเขตสุขภาพ 

๘) ส่งเสริม สนับสนับสนุนให้ส้านักงานเขตสุขภาพ  น้าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality award : TQA) มาพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการภายในองค์กร ก้าหนดเป๋น
นโยบายส้าคัญให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ส้านักงานสาธารณสุ จังหวัดพัฒนาสู่แผนงานองค์กร
สมรรถนะสูง 

๙) สร้างมาตรการ เพ่ือการลดขั นตองในการบริหารจัดการทุกภารกิจ การกระจายอ้านาจ การ
ลดความซ ้าซ้อนในการด้าเนินงาน ให้มีการน้าระบบ Lean Management มาใช้ในทุกหน่วยงาน
สาธารณสุข 

 
๖. แผนงานโครงการที่ส าคัญ 

๑) โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านระบบควบคุมภายใน 
๒) โครงการเสริมทักษะด้านตรวจสอบภายในในหน่วยบริการ 
๓) โครงการพัฒนาบริการ Convenience Service 
๔) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร 
๕) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถแก่บุคลากรสาธารณสุขการเป็นนักนวัตกรทางด้านสุขภาพ 
๖) โครงการส้านักงานเขตสุขภาพสมรรถนะสูง ทันสมัย 
๗) โครงการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ และการจัดการความรู้ เพ่ือหนุนเสริมระบบ

สุขภาพของเขตสุขภาพ 
๘) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการคลังข้อมูลในระบบบริการสุขภาพ (Big Data Management in 

Healthcare System) 
๙) โครงการสนับสนับสนุนให้หน่วยงานสาธารณสุขน้าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 

Quality award : TQA) 
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บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

 

 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาเขตสุขภาพที่ ๙ พ.ศ. 2561 – 2565 ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดท้า
แผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย โครงการหลัก 66 โครงการ ดังต่อไปนี  

๑) โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 
๒) โครงการสร้างเด็กอัจฉริยะแสนดีนครชัยบุรินทร์ (๑,๐๐๐-๒,๕๐๐ วันแรก) 
๓) โครงการ Health Model บุคลากรต้นแบบและสถานท้างานต้นแบบ เขต ๙ 
๔) โครงการไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย 
๕) โครงการจัดสร้างศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุประจ้าจังหวัด  
๖) โครงการจัดสร้างศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุนานาชาติ  
๗) โครงการศูนย์วิวัฒน์สุขภาพเด็กแบบครบวงจร  
๘) โครงการต้นแบบร้านค้าปลอดภัย (Save Store) 
๙) โครงการ Green and Clean ขยะติดเชื อใน รพสต. และ รพช. 
๑๐) โครงการ อสม. ออนไลน์นครชัยบุรินทร์ 
๑๑) โครงการพัฒนาระบบการสาธารณสุขชายแดนให้เป็นมาตรฐานสากล 
๑๒) โครงการพัฒนาเขตสุขภาพที่ ๙ มุ่งสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติระดับภูมิภาคอาเซียน (Medical 

Hub, Academic Hub) 
๑๓) โครงการส่งเสริม พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ อสม. และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

สุขภาพ 
๑๔) โครงการนครชัยบุรินทร์เป็นเขต ตลาดมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ลดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
๑๕) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน

ประกอบการ 
๑๖) โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื อรังในชุมชน 
๑๗) โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพในชุมชนโดยการขับเคลื่อนผ่านการด้าเนินงาน NCD clinic 

plus 
๑๘) โครงการพัฒนาระบบการสาธารณสุขชายแดนให้มีมาตรฐานสากล 
๑๙) โครงการยกระดับการพัฒนาสาธารณสุขสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
๒๐) โครงการ Intermediate Care 
๒๑) โครงการ                      รพช. ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ (service plan) 
๒๒) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล และสารสนเทศใน รพช. 
๒๓) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการด้าเนินงานของ PCC และคุณภาพ รพสต. 
๒๔) โครงการสร้างระบบการรักษาแบบเรียลไทม์ (Real Time) เพ่ือให้ความเชื่อมั่น โดยใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ 
๒๕) โครงการพัฒนา PCC ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Excellent service) 
๒๖) โครงการชุมชน/หมู่บ้านจัดการสุขภาพด้วยตัวเองอย่างเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
๒๗) โครงการประกวดนวัตกรรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับจังหวัด/เขตนครชัยบุรินทร์ 
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๒๘) โครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยเรื อรังที่มีภาวะพ่ึงพิง คนพิการ คนจน คนด้อย
โอกาส ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ 

๒๙) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยเรื อรังที่มีภาวะพ่ึงพิง คนพิการ คนจน คนด้อยโอกาส แบบ
บูรณาการในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ 

๓๐) โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน แบบบูรณาการ 
๓๑) โครงการดิจิทัลโฮมวอร์ด 
๓๒) โครงการ One Hospital One Product 
๓๓) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ขั นสูง 
๓๔) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยบูรณาการการแพทย์วิถีธรรมชาติ 
๓๕) โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบริการด้านการสื่อสารระดับอาเซียน/สากล 
๓๖) โครงการพัฒนาคลินิกบริการสุขภาพอาเซียน 
๓๗) โครงการยกระดับการบริการสู่ระดับสากล JCI/AHA 
๓๘) โครงการพัฒนาการจัดบริการสู่ความเป็นเลิศในระดับโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป 
๓๙) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดบริการในจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
๔๐) โครงการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศขั นสูงด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (Herbal City) 
๔๑) โครงการจัดตั งศูนย์บริการสุขภาพ CHC (Convenience Health Care) 
๔๒) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ 
๔๓) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ค้าปรึกษาทางการแพทย์เพ่ือการเชื่อมโยงการบริการทาง

การแพทย์ของ รพ.ศูนย์ สู่ รพ.ทั่วไป และ รพ.ทั่วไป สู่ รพ.ชุมชน 
๔๔) โครงการน้าหุ่นยนต์มาใช้ในการผ่าตัดและการวินิจฉัยโรค 
๔๕) โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาทางการแพทย์เพ่ือรองรับการดูแลสุขภาพสังคมผู้สูงอายุ และการ

จัดการสุขภาพเพ่ือการพัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ 
๔๖) โครงการโรงพยาบาลดิจิทัล 
๔๗) โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์สมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
๔๘) โครงการพัฒนาทักษะสากลของบุคลากรสาธารณสุขสู่ประชาคมอาเซียน 
๔๙) โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ 
๕๐) โครงการเสริมสร้างขวัญและก้าลังใจของบุคลากรสาธารณสุข 
๕๑) โครงการขับเคลื่อนค่านิยม MOPH สู่การปฏิบัติ 
๕๒) โครงการพัฒนาเครือข่ายก้าลังคนด้านสุขภาพภาคประชาชนมืออาชีพ 
๕๓) โครงการองค์กรสาธารณสุขแห่งความสุข 
๕๔) โครงการนักบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุขมืออาชีพ 
๕๕) โครงการบุคลากรสุขภาพดี นักเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ 
๕๖) โครงการ Digital HR 
๕๗) โครงการพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรบุคคล 
๕๘) โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านระบบควบคุมภายใน 
๕๙) โครงการเสริมทักษะด้านตรวจสอบภายในในหน่วยบริการ 
๖๐) โครงการพัฒนาบริการ Convenience Service 
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๖๑) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร 
๖๒) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถแก่บุคลากรสาธารณสุขการเป็นนักนวัตกรทางด้านสุขภาพ 
๖๓) โครงการส้านักงานเขตสุขภาพสมรรถนะสูง  
๖๔) โครงการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ และการจัดการความรู้ เพ่ือหนุนเสริมระบบสุขภาพ

ของเขตสุขภาพ 
๖๕) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการคลังข้อมูลในระบบบริการสุขภาพ (Big Data Management in 

Healthcare System) 
๖๖) โครงการสนับสนับสนุนให้หน่วยงานสาธารณสุขน้าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 

Quality award : TQA) 
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แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก เพื่อความฉลาดรู้ เห็นคุณค่าของสุขภาพดีที่เพิ่งตนเองทางสุขภาพ (P: Health Promotion+Disease 
Prevention+Consumer & Environmental Protection Excellence for health literacy sustainable) 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

โครงการที่ ๑ โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย (๑.๑) 
1) เพ่ิมขีดสมรรถนะของหน่วย

บริการสาธารณสุขในการ
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 

       

2) พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สาธารณสุขและเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

       

3) เตรียมความพร้อมของหน่วย
บริการสาธารณสุขในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
(โครงสร้างพื นฐาน วัสดุ 
อุปกรณ์ ระบบข้อมูล) 

       

4) ขับเคลื่อนการด้าเนินงานตาม
นโยบายสุขภาพตามกลุ่มวัย 

       

5) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมสุขภาพทุก 
กลุ่มวัย 
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

6) พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพตาม
กลุ่มวัย 

       

7) สื่อสารสาธารณะและสร้าง
กระแสสังคมด้านการส่งเสริม
สุขภาพ 

       

8) ศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม        
โครงการที่ 2 โครงการสร้างเด็กอัจฉริยะแสนดีนครชัยบุรินทร์ (๑,๐๐๐-๒,๕๐๐ วันแรก) (ผู้บริหาร) 
1) การสร้างระบบเฝ้าระวังโรคทาง

พันธุกรรม และโรคติดเชื้อที่
ป้องกันได้ เพื่อป้องกัน และ
ควบคุมโรค เพ่ือไม่ให้เกิดความ
พิการ และลดปัญหาเด็กท่ีมี
พัฒนาการล่าช้าและพิการ 

       

2) การสร้างแพลตฟอร์ม Register 
ในเรื่องของแม่และเด็ก 

       

3) การสร้างหลักสูตรในการเตรียม
ความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์
ทั้งในวัยเรียนและวัยรุ่น 

       

4) การสร้างหลักสูตรที่ส่งเสริม        
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

พฤติกรรมการบริโภคนิสัย เพ่ือ
ลดปัญหาการบริโภคท่ีผิดหลัก
อนามัย ในสถานที่ศึกษา 

5) การสร้างสื่อโฆษณาเพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมการกิน และรณรงค์ 
เพ่ือลดปัญหาโรคที่ตามมา 

       

โครงการที่ 3 โครงการ Health Model บุคลากรต้นแบบและสถานท างานต้นแบบ เขต ๙ (ผู้บริหาร) 
1) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือ

ป้องกันการเกิดโรค NCD และ
ภาวะแทรกซ้อนการเกิดโรค 
NCD 

       

2) การสร้างบุคลากรและองค์กร
ต้นแบบในการดูแลสุขภาพ 

       

3) การสร้าง Model มาตรฐาน 
ความรู้ มาตรฐาน ในการรักษา
สุขภาพ ควบคุม ป้องกัน  

4) ลดปัญหาทางสุขภาพ 

       

5) การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจาก        



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๖๙ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

การท างาน และทางจราจร 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันในการ
ท างานของแต่ละอาชีพ 

6) การสร้างระบบเฝ้าระวังทาง
สุขภาพของวัยท างาน เพ่ือ
ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพที่
เกิดจากการท างาน 

       

โครงการที่ 4 โครงการไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย (ผู้บริหาร) 

1) การสร้างระบบการเตรียม
บุคลากรวัยท างานสู่วัยสูงอายุ 
ทั้งกลุ่มปกติในการจัดการ
ท างานให้รองรับการท างาน 
และกลุ่มพิการ โดยการสร้าง
บุคลากรให้มีการดูแล การหา
งานที่เหมาะสมกับกลุ่มนั้นๆ 
(Care Giver) 

       

2) การสร้างระบบเพ่ือเข้าสู่ Aging 
Society ทั้งด้านกาย จิต สังคม 

       



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๗๐ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

3) การสร้างอาสาสมัครในด้านการ
ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจาก
บุคลากรสาธารณสุขที่
เกษียณอายุวัยท างานไปแล้ว 
ให้เข้ามามีบทบาทในการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ โดยการ
จัดตั้งเป็นชมรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในโรคของผู้สูงอายุ 

       

โครงการที่ 5 โครงการจัดสร้างศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุประจ าจังหวัด 
        
โครงการที่ 6 โครงการจัดสร้างศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุนานาชาติ 
        
โครงการที่ 7 โครงการศูนย์วิวัฒน์สุขภาพเด็กแบบครบวงจร 
        
โครงการที่ 8 โครงการต้นแบบร้านค้าปลอดภัย (Save Store) 

1) การสร้างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้
ได้มาตรฐานของร้านค้า ในการ
คัดเลือกวัตถุดิบการประกอบ
อาหารเพื่อเป็นคุ้มครอง

       



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๗๑ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

ผู้บริโภค การสร้างมาตรการ
ควบคุมก ากับดูแล 

2) การสร้างผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับ
สินค้า OTOP 

       

3) การสร้างต้นแบบร้านค้า
ปลอดภัยเพื่อการคัดเลือกร้านที่
ผ่านการประเมินคุณภาพ และ
ขึ้นทะเบียนร้านที่ผ่านการ
รับรอง 

       

4) การสร้างช่องทางการสื่อสารใน
รูปแบบ Application เพ่ือดูแล
คุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค 
รวมถึงการใส่สื่อข้อมูลที่ส าคัญ 
สามารถสืบค้น และอัพเดท
ข้อมูลทางสุขภาพ ตอบค าถาม
ข้อมูลทางสุขภาพ 

       

5) สร้างสื่อ Social ที่เป็นมิตรกับ        



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๗๒ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

สุขภาพระดับอ าเภอ (น้ าดื่ม
ปลอดภัย น้ าประปาปลอดภัย) 

โครงการที่ 9 โครงการ Green and Clean ขยะติดเชื อใน รพสต. และ รพช. 
1) การพัฒนาระบบการก้าจัดขยะ

ติดเชื อโดยการใช้ความร่วมมือ
กับชุมชนเพื่อลดโรคในชุมชน 

       

2) สร้างระบบการก้าจัดสิ่งปฏิกูล        
โครงการที่ 10 โครงการ อสม. ออนไลน์นครชัยบุรินทร์ 
1) การให้ความรู้ การสร้างกรอบ

มาตรฐานของ อสม. เชี่ยวชาญ 
ให้ค้าปรึกษาในด้านต่างๆ เพิ่ม
ศักยภาพของ อสม. 
 

       

2) พัฒนาและขยายเครือข่าย  
จิตอาสา ภาคประชาชนและ 
เอกชน (ประชารัฐ) ร่วมกับ 
อสม ) 

       

3) พัฒนาเครือข่ายสุขภาพ
ประชาชนทุกภาคส่วนโดย
อาศัยกลไกประชารัฐ โดยใช้
ระบบสารสนเทศ 

       



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๗๓ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาระบบการสาธารณสุขชายแดนให้เป็นมาตรฐานสากล 

1) การจัดท าฐานข้อมูลผู้ป่วย
แรงงานข้ามชาติ 

       

2) กระบวนการจัดการการดูแล
รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ 

       

3) การจัดท า MOU        
4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ของสาธารณสุขชายแดน 
       

โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาเขตสุขภาพที่ ๙ มุ่งสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติระดับภูมิภาคอาเซียน (Medical Hub, Academic Hub) 

        
โครงการ ๑3 โครงการส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ อสม. และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสุขภาพ 
1) พัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีขีด

ความสามารถและสมรรถนะใน
การส่งเสริมและจัดการระบบ
สุขภาพชุมชน 

- อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้
มีขีดความสามารถและสมรรถนะ
ในการส่งเสริมและจัดการระบบ
สุขภาพชุมชน ร้อยละ 80 

เขตสุขภาพ  ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

2) พัฒนาศักยภาพนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายให้มี
ความสามารถในการดูแล

- จ้านวนนักเรียนทีไ่ด้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพ
เบื องต้นเพ่ิมขึ น ร้อยละ 5ต่อปี 

เขตสุขภาพ  ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๗๔ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

สุขภาพเบื้องต้น  
(นักเรียน อสม.) 

 

3) จัดท าและส่งเสริมการใช้
ช่องทางการสื่อสารในการเฝ้า
ระวัง ติดตามระบบสุขภาพ
ชุมชน (อสม.ออนไลน์) 

- มีช่องทางการสื่อสารในการเฝ้า
ระวัง ติดตามระบบสุขภาพชุมชน 
(อสม.ออนไลน์) 

- จ้านวน อสม. ทีใ่ช้งานสื่อฯ 
เพ่ิมขึ นร้อยละ 10 ต่อปี 

เขตสุขภาพ  ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

โครงการที่ ๑4 โครงการนครชัยบุรินทร์เป็นเขต ตลาดมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ลดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
1) พัฒนาตลาดทุกระดับในเขต

สุขภาพนครชัยบุรินทร์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตลาดสุขภาพ 

 

- ตลาดทุกระดับผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  ตลาดสุขภาพ 

ศูนย์วิชาการ 
ศูนย์วิทยศาสตร์

การแพทย์ 
ศูนย์อนามัยที่ 9  

สคร. 
สสจ.(คบ) (สวล) 

     

2) จัดเวทีเพ่ือประสานความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและ
หน่วยงานในพื้นท่ีเขตสุขภาพ 
ให้มีการเฝ้าระวังควบคุม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใช้มาตรการ
ทางกฎหมายอย่างเข้มงวด 

- ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นอันตราย
ลดน้อยลงหรือหมดไป 

      



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๗๕ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

3) จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ระหว่างเขตกับประเทศเพ่ือน
บ้าน ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

- ภาคีเครือข่ายทั งในและ
ต่างประเทศ ด้าเนินการเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้
มาตรฐาน 

      

4) พัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการตลาดสุขภาพ
ให้กับบุคลากรภาครัฐท้องถิ่น
และผู้ประกอบการ 

       

5) เฝ้าระวังตรวจสอบผลิตภัณฑ์
สุขภาพโฆษณาอวดอ้างการใช้
มาตรฐานตลาดและมาตรการ
ทางกฎหมาย 

       

6) การสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้าง
กระแสเพ่ือตลาดสุขภาพ 

       

โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 
1) อบรมส่งเสริมความรอบรู้ด้าน

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ของแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- แรงงานในสถานประกอบการ/
โรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการ
อบรมส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
ร้อยละ 70 

เขตสุขภาพ  ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๗๖ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

2) ส่งเสริม สนับสนุน สถาน
ประกอบการภาคเอกชนในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน(Corporate Social 
Health Responsibility : 
CSHR) 

- สถานประกอบการภาคเอกชนจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ร้อยละ 40 

เขตสุขภาพ  ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

โครงการที่ ๑6 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื อรังในชุมชน 
1) การสร้างช่องทางการสื่อสาร

การจัดการสุขภาพตนเองให้
ประชาชนผ่านกลไกระบบ
ดิจิทัล 

- จ้านวนพื นที่ต้าบลต้นแบบใช้
ระบบสื่อสารดิจิทัล ในการจัดการ
สุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคตนเอง 

เขตสุขภาพที่ ๙  1 อ้าเภอ๑ 
ต้าบล 

2๕% 
ของต้าบล
ทั งหมด 

50% 
ของต้าบล
ทั งหมด 

80% 
ของต้าบล
ทั งหมด 

2) พัฒนาต้นแบบหมู่บ้านปลอด
โรคเรื้อรัง 
 

- จ้านวนพื นที่ต้นแบบหมู่บ้าน
ปลอดโรคเรื อรัง 

เขตสุขภาพที่ ๙  ๑ หมู่บ้าน ๑ 
อ้าเภอ 

2๕% 
ของหมู่บ้าน

ทั งหมด 

๕0% 
ของหมู่บ้าน

ทั งหมด 

80% 
ของหมู่บ้าน

ทั งหมด 

โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพในชุมชนโดยการขับเคลื่อนผ่านการด าเนินงาน NCD clinic plus 1.6 
1) พัฒนาการด าเนินงาน NCD 

clinic plus 
สถานบริการผ่านการประเมิน NCD 
clinic plus 

เขตสขุภาพท่ี ๙  ร้อยละ ๗๐  ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๘๕ 

ร้อยละ 
๙๐ 



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๗๗ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

2) พัฒนาระบบ GIS ติดตาม
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วย 

 
 
 
 

จ้านวนระบบ GIS ส้าหรับติดตาม
ประชาชนกลุ่มป่วย/กลุ่มเสี่ยง 

เขตสขุภาพท่ี ๙  จังหวัดละ ๑ 
อ้าเภอ 

25 % 
ของอ้าเภอ
ทั งหมด 

50%  
ของอ้าเภอ
ทั งหมด 

80%  
ของอ้าเภอ
ทั งหมด 

โครงการที่ ๑8 โครงการพัฒนาระบบการสาธารณสุขชายแดนให้มีมาตรฐานสากล 1.7 
1) สร้างข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) ด้านสุขภาพกับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน และ 
MOUระหว่างประเทศในด่าน
ชายแดนถาวร/ชั่วคราว  

จ้านวนข้อตกลงความร่วมมือ เขตสุขภาพที่ ๙   การบรรลุตาม 
MOU ร้อยละ 

๕๐ 

การบรรลุตาม 
MOU ร้อยละ 

๖๕ 

การบรรลุตาม 
MOU ร้อยละ 

๘๐ 

2) พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย
และข้อมูลตามแนวเขต
ชายแดน 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ
ตามระบบ 

เขตสุขภาพที่ ๙  ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ 
๓๐ 

ร้อยละ 
๔๐ 

ร้อยละ 
๕๐ 

3) พัฒนาศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จทางสุขภาพใน
โรงพยาบาลตามแนวชายแดน 

ร้อยละโรงพยาบาลที่สามารถจัดตั ง
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จทาง
สุขภาพได้ 
 

เขตสุขภาพที่ ๙  ร้อยละ ๓๐ 
ของ

โรงพยาบาล
เป้าหมาย 

ร้อยละ ๕๐ 
ของ

โรงพยาบาล
เป้าหมาย 

ร้อยละ ๗๐ 
ของ

โรงพยาบาล
เป้าหมาย 

ร้อยละ ๙๐ 
ของ

โรงพยาบาล
เป้าหมาย 

โครงการที่ 19 โครงการยกระดับการพัฒนาสาธารณสุขสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (๑.๘) 



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๗๘ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

1) เพ่ิมขีดสมรรถนะของหน่วย
บริการสาธารณสุขในการ
เทียบเคียงมาตรฐานนานาชาติ 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ระบบบริการโดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

- พัฒนาและเพ่ิมการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขด้านอาชีวเวช
ศาสตร์และเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อม การพัฒนา 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สุขภาพทุกกลุ่มวัย (Health 
Database Development) 
และเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

       

2) พัฒนาสถานบริการสุขภาพสู่
ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ
ด้วยการวิจัยและการการ
พัฒนานวัตกรรม 

       



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๗๙ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

3) พัฒนาความร่วมมือและสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย
ในการพัฒนาสาธารณสุข 
(ในสธ. นอก สธ. องค์กรเอกชน 
ชุมชน) 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๘๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล  าในระบบการบริการสุขภาพ ท่ีเข้าถึงประชาชนอย่างท่ัวถึง และมีมาตรฐาน  
(Medical Service For All) 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

โครงการที่ ๑ โครงการ Intermediate Care 
1) สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ

บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ
ถึงทุติยภูมิ โดยให้มีเครือข่าย
ครอบคลุมทุกพื นที่ 

       

โครงการที่ 2 โครงการ                      รพช. ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ (service plan) 2.1 
2) พัฒนาทุก รพ ให้ผ่านการ

รบัรองคุณภาพมาตรฐาน HA  
 

- รพศ. 4 แห่ง รพท. 4 แห่ง และ 
รพช. 81 แห่ง ผ่านการรับรอง 
HA ร้อยละ 100 

เขต จังหวัด และ
อ้าเภอ 

18 ล้านบาท     

3) One Hospital One Labor 
room  

- รพช. ทั ง 81 แห่งมีห้องคลอด
คุณภาพ ร้อยละ 100  

เขต จังหวัด และ
อ้าเภอ 

     

4) พัฒนาระบบส่งต่อ refer in 
refer out ที่ไร้รอยต่อใน
เครือข่าย 

- มีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
ลดอัตราการ refer out ร้อยละ 
80 เพ่ิมอัตราการ refer in ร้อย
ละ 80 

เขต จังหวัด และ
อ้าเภอ 

     

5) พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องที่
บ้าน และ intermediate care 

- เพ่ิมจ้านวนผู้ดูแลที่บ้าน ได้แก่ 
อสค.ร้อยละ 70    

 
 

เขต จังหวัด และ
อ้าเภอ 

     



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๘๑ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล และสารสนเทศใน รพช. 
1) พัฒนาโปรแกรม Thai COC, 

Thai refer และระบบ
สารสนเทศ ให้สะดวกต่อการใช้
งาน  

 
 

- มีผู้ดูแลระบบสารสนเทศและ
โปรแกรมต่างๆ ของ รพ ทุกแห่ง
แห่งละ 2 คน เพื่อพัฒนาและใช้ 
โปรแกรม Thai COC, Thai refer 
และระบบสารสนเทศโดย
เชื่อมโยงเครือข่ายทุกระดับเป็น
ปัจจุบัน  

เขต จังหวัด และ
อ้าเภอ 

4 ล้าน     

2) พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้
ของบุคลากร สาธารณสุขใน
การดูแลผู้ป่วย stroke STEMI 
และการคัดกรอง ปชช. ด้วย
โปรแกรม Thai CV risk 

- มีการน้าโปรแกรม Thai CV risk 
ไปใช้ประเมินคัดกรองผู้ป่วย ร้อย
ละ 90 เพ่ือลดอัตราการเกิด 
Stroke STEMI 

เขต จังหวัด และ
อ้าเภอ 

     

3) พัฒนา รพช. ให้โดดเด่นและ
เป็น model ของเขต โดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

- พัฒนา รพช ให้โดดเด่นเป็น 
model อย่างน้อย จังหวัดละ 1 
แห่ง 

เขต จังหวัด และ
อ้าเภอ 

     

4) พัฒนาศักยภาพของผู้ดูแล
ระบบสารสนเทศทางการแพทย์
และผู้ปฏิบัติงาน 
 

- บุคลากรผู้ดูแลระบบสารสนเทศ
ทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงาน
ของทุก รพ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ อย่างน้อยคนละ 1 ครั ง
ต่อปี  

เขต จังหวัด และ
อ้าเภอ 

     



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๘๒ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

โครงการที่ 4 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการด าเนินงานของ PCC และคุณภาพ รพสต. 2.2 
1) ขยาย PCC ให้ครบถ้วนตาม

พื นที่ตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
(รสต ติดดาว) 

- รพสต. ทุกแห่งผ่านการรับรอง
คุณภาพ เพ่ิมขึ นร้อยละ 100  

เขต จังหวัด และ
อ้าเภอ 

8 ล้าน     

2) ผลิตและพัฒนาแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวและทีมสห
วิชาชีพให้ครอบคลุมครบถ้วน
ตามเกณฑ์ PCC 

- รพสต. มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว ร้อยละ 100 

เขต จังหวัด และ
อ้าเภอ 

     

โครงการที่ 5 โครงการสร้างระบบการรักษาแบบเรียลไทม์ (Real Time) เพื่อให้ความเชื่อม่ัน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ 2.2 
1) พัฒนาระบบการตรวจรักษา

โดยใช้สื่อดิจิทัล 
 

- PCC และ รพสต มีการใช้สื่อ
ดิจิทัลในการตรวจรักษา ร้อยละ 
100 
 

เขต จังหวัด และ
อ้าเภอ 

4 ล้าน     

โครงการที่ 6 โครงการพัฒนา PCC ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Excellent service) 2.2                                                                                                
1) พัฒนาให้มีความเป็นเลิศใน รพ

สต แต่ละแห่ง  
 

- มี รพสต. ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน อย่างน้อยจังหวัดละ 
1 แห่ง 

เขต จังหวัด และ
อ้าเภอ 

2 ล้าน     

โครงการที่ 7 โครงการชุมชน/หมู่บ้านจัดการสุขภาพด้วยตัวเองอย่างเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 2.3 
1) จัดตั งทีมสุขภาพระดับต้าบล

ประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาหรือ

- ทีมสุขภาพ  ๑ ต้าบล อบต./อบท. 
สสอ. 
รพ.สต 

๒๐,๐๐๐ 
บาท/ปี/
ต้าบล 

 ๕,๐๐๐ 
 

  



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๘๓ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

สถานการณ์ทางด้านสุขภาพ 
จุดเด่น จุดด้อยของการดูแล
สุขภาพของต้าบล  

ผู้น้าชุมชน 

2) จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการ
จัดการสุขภาพในระดับทีม
ต้าบล  

- เกิดทีมสุขภาพ ๑ ทีม ๑ ต้าบล สสอ. 
รพ.สต 

อบต./อบท. 

๑๔๐,๐๐๐ 
บาท/ต้าบล 

-    

3) ทีมสุขภาพต้าบลจัด
กระบวนการเรียนรู้เรื่องการ
จัดการสุขภาพให้กับหมู่บ้าน/
ชุมชนต้นแบบ 

- เกิดหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
ต้นแบบ ๑ หมู่บ้าน/ต้าบล 

รพ.สต 
อบต./อบท. 

ชุมชน 
 

ค่าอาหาร + 
ค่าอุปกรณ์ 
๒๐,๐๐๐ 

บาท/ต้าบล 

-    

4)  สร้างศูนย์เรียนรู้ด้านการ
จัดการสุขภาพที่ดีและเป็น
แบบอย่างของชุมชน/หมู่บ้าน 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมและ
เป็นเจ้าของ และเกิดนวัตกรรม
ด้านการจัดการสุขภาพท่ี
หลากหลายและยั่งยืน 

- เกิดศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการ
สุขภาพ ๑ ศูนย์ / ๑ ต้าบล 

ผู้น้าชุมชน 
ชุมชน 

 

๕๐,๐๐๐ 
บาท/ต้าบล 

-    

โครงการที่ 8 โครงการประกวดนวัตกรรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับจังหวัด/เขตนครชัยบุรินทร์ 2.3 
1) จัดประกวดนวัตกรรม 

“หมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับ
จังหวัด” 

- นวัตกรรมด้านการจัดการสุขภาพ 
๑ เรื่อง/๑อ้าเภอ 

สสจ. ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

    



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๘๔ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

2) จัดประกวดนวัตกรรม 
“หมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับ
เขต” 

- นวัตกรรมด้านการจัดการสุขภาพ
๑๒ เรื่องของเขตสุขภาพที่ ๙ 

เขตสุขภาพที่ ๙ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

    

โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยเรื อรังที่มีภาวะพึ่งพิง คนพิการ คนจน คนด้อยโอกาส ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ 2.4 
1) จัดให้มีช่องทางด่วนในการ

เข้าถึงถึงบริการสุขภาพ ใน
สถานบริการทุกระดับ 

- มีช่องทางพิเศษในการให้บริการ
ผู้ป่วยเรื อรังที่มีภาวะพ่ึงพิง คน
พิการ คนจน คนด้อย ในสถาน
บริการทุกระดับ 

รพศ. 
รพท. 
รพช. 
รพ.สต 

 4 
4 

81 
900 

   

2) เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร ข้อมูล
ด้านสุขภาพและการให้
ค้าปรึกษา ผ่านทางช่องทางสื่อ
ออนไลน์/ Social Media  

- มีระบบการสื่อสารผ่านช่องทาง
Social Media 

รพศ. 
รพท. 
รพช. 
รพ.สต 

     

โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยเรื อรังท่ีมีภาวะพึ่งพิง คนพิการ คนจน คนด้อยโอกาส แบบบูรณาการในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ 2.4 
1) การพัฒนาทีม CARE GIVER 

ในกลุ่ม อสม. / จิตอาสา ให้มี
ส่วนร่วมในการดูแลในชุมชน 

- จ้านวน อสม. / จิตอาสา ที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

รพศ. รพท. 
รพช. รพ.สต 

     

2) การพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยใน
ชุมชน  

- -จ้านวนภาคีเครือข่าย ที่ได้รับการ
พัฒนา 

รพศ. รพท. 
รพช. รพ.สต 

     

3) การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพผ่าน
ระบบ Thai COC เพ่ือ

- -มีการใช้โปรแกรม Thai COC ใน
ทุกสถานบริการ 

รพศ. รพท. 
รพช. รพ.สต 

     



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๘๕ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

เชื่อมโยงข้อมูล และส่งต่อการ
ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในพื นที่ 

โครงการที่ ๑1 โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน แบบบูรณาการ 2.5 
1) ส่งเสริมและพัฒนา 

- ทีม Care Giver ในการดูแล
ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง 

- พัฒนาแนวทางการดูแลใน 
intermediate care  

- พัฒนาแนวทางการดูแลใน 
Homeward 

 
- จ้านวนทีม Care Giver 
 
- มีแนวทางในการพัฒนา 

intermediate care 
- มีแนวทางในการพัฒนา 

Homeward 

 
รพศ. รพท.  
รพช. รพ.สต 
รพศ. รพท.  
รพช. รพ.สต 
รพศ. รพท.  
รพช. รพ.สต 

     

2) สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดย
จัดให้มี 
- โรงเรียนผู้สูงอายุสุขภาพดี  
- ศูนย์สามวัยสุขภาพดี 
- ระบบ Day Spa เพ่ือการ

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
- นวัตกรรม Healthy Aging 

Park 

 
 
- จ้านวนยนผู้สูงอายุสุขภาพดี 
- จ้านวนศูนย์สามวัย 
- จ้านวนสถานบริการที่มี  

Day Spa 
- จ้านวน นวัตกรรม Healthy 

Aging Park 

 
รพศ. รพท.  
รพช. รพ.สต 
รพศ. รพท.  
รพช. รพ.สต 
 

     

โครงการที่ ๑2 โครงการดิจิทัลโฮมวอร์ด 
1)         
2)         

 



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๘๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาการบริการทางการแพทย์สู่สากล และการเสริมสร้างความเป็นเลิศในบริการสุขภาพ (Medical Service Excellence) 
กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  

(๔ ปี) 
ระยะเวลา  

2561 2562 2563 2564 
โครงการที่ ๑ โครงการ One Hospital One Product 

1) สร้าง Herbal City 
แพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก 

       

2) สร้างศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ขั นสูง 

       

3) สร้าง Old Hos.        
4) การสร้าง Application 

Uber ส้าหรับ รพ. และ
ชุมชนในพื นที่ 

       

โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ขั้นสูง 

1) จัดให้มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ
แพทย์ชั นสูง ส่งเสริม
การน้าหุ่นยนต์มาใช้ใน
การผ่าตัดและ
วินิจฉัยโรค ผ่าตัดหัวใจ 
ผ่าตัดต่อมลูกหมาก 

       

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ให้ค้าปรึกษาทางการ

       



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๘๗ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

แพทย์เพ่ือการเชื่อมโยง
การบริการทาง
การแพทย์ของ รพ.ศูนย์ 
สู่ รพ.ทั่วไป และ รพ.
ทั่วไป สู่ รพ.ชุมชน 

3) พัฒนานวัตกรรมทาง
การแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก (แพทย์
แผนจีน) เพ่ือการสร้าง
บริการทางการแพทย์ที่
มีมูลค่าสูง เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว 

       

4) ส่งเสริมด้านการพัฒนา
ทางการแพทย์เพ่ือ
รองรับการดูแลสุขภาพ
สังคมผู้สูงอายุ และการ
จัดการสุขภาพเพ่ือการ
พัฒนาการเป็นเมือง
ท่องเที่ยวนานาชาติ 

 
 

       



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๘๘ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยบูรณาการการแพทย์วิถีธรรมชาติ 
1) ส่งเสริมการผลิต

สมุนไพร 
ออร์แกนิค ปลูกผักและ
ข้าวอินทรีย์ 

- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มี
คุณภาพ 

เกษตร
สาธารณสุข 

เอกชน 

งบบูรณาการ 
 

    

2) พัฒนาทักษะ ความ
เชี่ยวชาญให้กับแพทย์
แผนไทย/ผู้ช่วยแพทย์
แผนไทย 

- แพทย์แผนไทย/ผู้ช่วย
แพทย์แผนไทยเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานสากล 

สาธารณสุข 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

3) การจัด Packet การ
ท่องเที่ยวและจัดท้า 
Health smart card 

- รายได้ด้านสุขภาพเพ่ิมขึ น สาธารณสุข 
ท่องเที่ยว 
เอกชน 

4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

4) พัฒนา wellness 
center 

- มี wellness center 
ระดับสากล 

สาธารณสุข 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

5) พัฒนาคลินิกสุขภาพ
อาเซียน (พื นที่
ชายแดน)/พัฒนาระบบ 
Refer back Asian 

- จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัด
สุรินทร์ 

สาธารณสุข 
(สุรินทร์) 

2,000,000 500,000 5000,000 500,000 500,000 

6) ประชาสัมพันธ์แบบ 
4.0 

 สาธารณสุข 
เอกชน 

 

4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๘๙ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบริการด้านการสื่อสารระดับอาเซียน/สากล 
 

 
- จ้านวนสถานบริการที่

จัดบริการได้ตามแผนที่
ก้าหนด 

เขตสุขภาพที่ 
9 

4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาคลินิกบริการสุขภาพอาเซียน 
 

 
- ผลสัมฤทธิ์ของหน่วย

บริการที่จัดคลินิกบริการ
สุขภาพอาเซียน 

 
 
 

เขตสุขภาพที่ 
9 

1,000,000 - - 500,000 500,000 

โครงการที่ 6 โครงการยกระดับการบริการสู่ระดับสากล JCI/AHA 
 

 
- ระดับความส้าเร็จของ

หน่วยงาน 
ทีผ่่านการประเมิน/รับรอง
คุณภาพ มาตรฐาน 
JCI/AHA 

เขตสุขภาพที่ 
9 

4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาการจัดบริการสู่ความเป็นเลิศในระดับโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป 
1) พัฒนาระบบบริการสู่

ความเป็นเลิศ 
- หัวใจและหลอด

 
 
- รพ.มหาราช เป็นศูนย์

 
 

คณะกรรมการ

 
 

50,000,000 

 
 

12,500,000 

 
 

12,500,000 

 
 

12,500,000 

 
 

12,500,000 



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๙๐ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

เลือด รพ.มหาราช, 
รพ.ชัยภูมิ, รพ.
บุรีรัมย์, รพ.สุรินทร์ 

- อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
รพ.มหาราช, รพ.
บุรีรัมย์, รพ.ชัยภูมิ 

- มะเร็ง รพ.มหาราช, 
รพ.สุรินทร์ 

- ทารกแรกเกิด รพ.
มหาราช, รพ.
บุรีรัมย์,รพ.ชัยภูมิ 

- รับบริจาคและปลูก
ถ่ายอวัยวะ รพ.
มหาราช 

 
 
 
 
 
2) World class hospital 

(Robotic surgery)  

ความเป็นเลิศ ระดับ 1+ 
- รพ.บุรีรัมย์, รพ.ชัยภูมิ, 

รพ.สุรินทร์ เป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศ ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
- สาขารับบริจาคและปลูก

ถ่ายอวัยวะ รพ.มหาราช 
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ 
ระดับ 1+ รพ.บุรีรัมย์ 
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ 
ระดับ 2 

- รพ.ชัยภูมิ, รพ.สุรินทร ์
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ 
ระดับ 3 
 รพ.มหาราช 
 รพ.บุรีรัมย์ 

ผู้รับผิดชอบ
ระดับเขต

สุขภาพที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
120,000,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120,000,000 



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๙๑ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

- Sport City 
- Herb City 

 รพ.สุรินทร์ 

3) พัฒนาระบบบริการสู่
ความเป็นเลิศ 
- หัวใจและหลอด

เลือด  
- อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
- มะเร็ง  
- ทารกแรกเกิด  
- รับบริจาคและปลูก

ถ่ายอวัยวะ 

 
- รพ.ปากช่องนานา, รพ.

นางรอง, รพ.เทพรัตน์, 
รพ.ปราสาท เป็นศูนย์
ความเป็นเลิศ ระดับ 3 

 

      

โครงการที่ 8 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดบริการในจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
1) การพัฒนารูปแบบ

บริการเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ 

 

- ได้รับบริการสุขภาพที่เป็น
มาตรฐานระดับนานาชาติ 

- ใช้ในการรักษาโรคที่มี
ความซับซ้อน (Academic 
Hub) 

- เป็นศูนย์กลาง
รักษาพยาบาลระดับ
นานาชาติ (Medical 
Hub) 

รพ.มหาราช 4,500,000,000 1500,000,000 1000,000,000 1000,000,000 1000,000,000 



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๙๒ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

 
 

โครงการที่ 9 โครงการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศขั นสูงด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (Herbal City) 3.4 
1) ปรับปรุงโครงสร้าง

อาคารสถานที่ให้
เหมาะสมพร้อม
ให้บริการ ส้าหรับผู้มี
ก้าลังซื อ 

- สถานบริการ ระดับ A  
3 แห่ง 

- สถานบริการ ระดับ S  
2 แห่ง  

- สถานบริการ ระดับ M1 
4 แห่ง  

สสจ. เงินบ้ารุงสถาน
บริการ 

    

2) ผลิตบุคลากรด้าน
แพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก  

- มีบุคลากรด้านการแพทย์
แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก  

สสจ. เงินบ้ารุงสถาน
บริการ 

    

โครงการที่ 10 จัดตั งศูนย์บริการสุขภาพ CHC (Convenience Health Care) 3.4 
1) ปรับปรุงโครงสร้าง

อาคารสถานที่ให้
เหมาะสมพร้อม
ให้บริการ ส้าหรับผู้มี
ก้าลังซื อ 

- สถานบริการ ระดับ A  
3 แห่ง 
 

สถานบริการ
ในเขตสุขภาพ

ที่ 9 

เงินบ้ารุงสถาน
บริการ 

    

2) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการ

- สถานบริการ ระดับ A  
3 แห่ง 
 

สถานบริการ
ในเขตสุขภาพ

ที่ 9 

เงินบ้ารุงสถาน
บริการ 

    



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๙๓ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

สื่อสาร พร้อมให้บริการ
แก่ผู้มีก้าลังซื อ 

โครงการที่ ๑1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ 3.5 
1) พัฒนาศักยภาพบุคลกร

ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

- มีบุคลากรที่มีศักยภาพใน
การสร้างนวัตกรรม 

สถานบริการ
ในเขตสุขภาพ

ที่ 9 

4,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

2) จัดเวทีแสดงผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ต่อยอดนวัตกรรม 

- มีผลงานนวัตกรรมร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เขตสุขภาพที่ 
9 
 

12,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

โครงการที่ 1๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ค าปรึกษาทางการแพทย์เพื่อการเชื่อมโยงการบริการทางการแพทย์ของ รพ.ศูนย์ สู่ รพ.ทั่วไป และ รพ.ทั่วไป สู่ รพ.ชุมชน 3.5 
3) สร้างระบบเทคโนโลยี

ให้ค้าปรึกษาทางการ
แพทย์ของรพ.ศูนย์  
สู่รพ.ทั่วไป และรพ.
ชุมชน 

- มีระบบเทคโนโลยีในการ
ให้ค้าปรึกษาทางการ
แพทย์ของ รพ.ศูนย์  

สถานบริการ
ในเขตสุขภาพ

ที่ 9 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

โครงการที่ 13 โครงการน าหุ่นยนต์มาใช้ในการผ่าตัดและการวินิจฉัยโรค 3.5 
4) ส่งเสริมการน้าหุ่นยนต์

มาใช้ในการผ่าตัดและ
การวินิจฉัยโรค 

 

- มีการน้าหุ่นยนต์มาใช้ใน
การผ่านตัดและวินิจฉัย
ส้าหรับ รพศ.มหาราช 

สถานบริการ
ในเขตสุขภาพ

ที่ 9 

     



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๙๔ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

โครงการที่ 14 การส่งเสริมด้านการพัฒนาทางการแพทย์เพื่อรองรับการดูแลสุขภาพสังคมผู้สูงอายุ และการจัดการสุขภาพเพื่อการพัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ 3.5 
1) พัฒนาบุคลากรแพทย์

เพ่ือรองรับการดูแล
สุขภาพสังคมผู้สูงอายุ 
และการจัดการสุขภาพ 

- บุคลกรแพทยม์ีศักยภาพ
ในการการดูแลสุขภาพ
สังคมผู้สูงอายุ และการ
จัดการสุขภาพ 

ศูนย์อนามัย 
ที9่ 

4,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

2) จัดตั งคลินิกผู้สูงอายุที่มี
ความเชื่อมโยงทุกระดับ
สถานบริการ 

- คลินิกผู้สูงอายุมีคุณภาพ ศูนย์อนามัยที่ 
9 

8,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

โครงการที่ 15 โครงการโรงพยาบาลดิจิทัล 
1)         
2)         

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๙๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาก าลังคนด้านการสาธารณสุขและการเสริมความสุข ภาคภูมิใจในหน้าที่แก่บุคลากรทุกระดับ 
(People Excellence Happiness and engagement) 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์สมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล 4.1 
1) การบรรยาย/อบรมเชิง

ปฏิบัติการ/การศึกษาดูงานด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคลจาก
องค์กรต้นแบบ Model Test  

- ร้อยละ80ของบุคลากรด้าน
บริหารงานทรัพยากรบุคคลได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะตาม
หลักเกณฑ์ 

- สรุปรายงานผลการจัดโครงการ 

เขตสุขภาพที่ 9 ,
สบช.,สป. 

1,250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาทักษะสากลของบุคลากรสาธารณสุขสู่ประชาคมอาเซียน 4.1 
1) การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทาง

ออนไลน์ฟัง พูด อ่าน เขียน 
การสื่อสารและการสนทนา
ภาษาอังกฤษ 

 
 

- ร้อยละ 100  องบุคลากร
สาธารณสุขได้รับการพัฒนาและ
ฝึกทักษะ 

- บุคลากรสามารถน้าภาษาอังกฤษ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เขตสุขภาพที่ 9,
สบช. ,สป. 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2) การทดสอบภาษาอังกฤษขั น
พื นฐานของบุคลากรสาธารณสุข
(Cu tep) 
 
 

- จ้านวนบุคลากรผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบภาษาอังกฤษขั นพื นฐาน 
โดยค่าเฉลี่ยของบุคลากรในเขต 9 
ต้องไม่ต่้ากว่า 350 คะแนนขึ นไป 

 

      



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๙๖ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ 
1)  -        
โครงการที่ 4 โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรสาธารณสุข 4.1 
1) ส้ารวจและวิเคราะห์ขวัญ

ก้าลังใจจากข้อมูล 
Hapinometer ที่มีอยู่ และจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาและสร้าง
ขวัญและก้าลังใจ (OD) 

- บุคลากรมีขวัญและก้าลังใจเพ่ิม
มากขึ น มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกัน
และกัน มีความรักความผูกพันต่อ
องค์กร และมีความสุขในการ
ท้างานมากกว่าร้อยละ 80 

เขตสุขภาพที่ 9 ,
สบช.,สป. 

2,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2) จัดตั งกองทุนและสวัสดิการเพื่อ
ดูแลช่วยเหลือบุคลากร 

- บุคลากรได้รับการดูแลจาก
กองทุนและสวัสดิการร้อยละ 
100 

เขตสุขภาพที่ 9  500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

3) กรรมการเขตก้าหนด
หลักเกณฑ์ กระบวนการ 
บริหารผลงาน และระบบใน
การประเมินที่ชัดเจน และ
ยุติธรรม ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

- บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
มากกว่าร้อยละ 80 

- บุคลากรมีความคงอยู่ในการ
ปฏิบัติงานในองค์กรมากกว่า 
ร้อยละ 80 

เขตสุขภาพที่ 9 250,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

โครงการที่ 5 โครงการขับเคลื่อนค่านิยม MOPH สู่การปฏิบัติ 4.3 
1) อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร 

(Leadership change) ทุก
ระดับ 

- ผู้บริหารทุกระดับมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้าง
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับ MOPH 

เขตสุขภาพที่ ๙ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ - - - 



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๙๗ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

2) ประกวดนวัตกรรมสร้างสุขของ
องค์กร 

- นวัตกรรมสร้างสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ 

3) พัฒนาระบบการธ้ารงรักษา
ก้าลังคนด้านสุขภาพทุกระดับ 

- บุคลากรมีความภาคภูมิใจใน
ภารกิจสุขภาพเพ่ือประชาชน 

เขตสุขภาพที่ ๙      

โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพภาคประชาชนมืออาชีพ 
1)  -        
โครงการที่ 7 โครงการองค์กรสาธารณสุขแห่งความสุข 4.3 
1) ก้าหนดนโยบายของเขตสุขภาพ

ที่ ๙ 
- นโยบาย Happy Work place 

ระดับเขตฯ 
เขตสุขภาพที่ ๙      

2) จัดท้าข้อตกลงร่วมกันระดับเขต
ฯในการเสริมสร้างความสุข
ความผูกพันในองค์กร 

- องค์กรรับทราบและมีแนวทางใน
การด้าเนินงาน HWP ร่วมกัน 

เขตสุขภาพที่ ๙      

3) จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน  

- กิจกรรมสัมพันธ์เสวนาวิชาการ
หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ 

เขตสุขภาพที่ ๙      

4) พัฒนาศักยภาพการท้างานเป็น
ทีมบุคลากรสาธารณสุข 

- ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของทีม
ท้างาน และลดข้อร้องเรียนของ
หน่วยงาน 

หน่วยงานทุกระดับ      

5) ค้นหาหน่วยงานที่ประสบ
ผลส้าเร็จ 
 
 

- หน่วยงานต้นแบบ HWP หน่วยงานทุกระดับ      



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๙๘ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

โครงการที่ 8 โครงการนักบรหิารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุขมืออาชีพ 
1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมกลาง

เพ่ือยกระดับอาสาสมัคร
สาธารณสุขภาคประชาชนให้
เป็นมืออาชีพ ผ่านความร่วมมือ
กับสถาบันอุดมศึกษา และ
วิทยาลัยในสังกัดพระบรมราช
ชนนีในพื นที่ 

- อสม. มืออาชีพ ระดับพื นที่ เขตสุขภาพที่ ๙      

2) จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และคัดเลือกเครือข่ายสุขภาพ
ภาคประชาชนที่มีผลงานเด่น 
เป็นนักจัดการสุขภาพที่มี
สมรรถนะสูงและโดดเด่นด้าน
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

- นวัตกรรมด้านสุขภาพของ
เครือข่ายภาคประชาชน 

เขตสุขภาพที่ ๙      

3) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อดิจิทัล เครือข่าย
สุขภาพภาคประชาชน 

- มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธภิาพ
เชื่อมโยงทุกภาคส่วน 

เขตสุขภาพที่ ๙      

โครงการที่ 9 โครงการบุคลากรสุขภาพดี นักเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ 
1)         
โครงการที่ 10 โครงการ Digital HR 
1)         



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๙๙ 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

โครงการที่ 11 โครงการพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรบุคคล 
1)  -        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๑๐๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และการอภิบาลระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ธรรมาภิบาล มีสมรรถนะสูงและทันสมัย  
(Governance Excellence and High Performance and Modernize) 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

โครงการที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านระบบควบคุมภายใน 5.1 
1)  อบรมระบบควบคุมภายในและการ

จัดการความเสี่ยงของหน่วยบริการ 
(ครู ก) 

- ครู ก ของหน่วยบริการเขต ๙ 
จ้านวน ๒๐๐ คน (สสจ.รพศ.
รพท.รพช.สสอ.) 

เขต ๙ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

2) ฝึกปฏิบัติการจัดท้าระบบควบคุม 
ภายในของหน่วยบริการ 
 

       

โครงการที่ ๒ เสริมทักษะด้านตรวจสอบภายในในหน่วยบริการ 5.1 
1) ฟ้ืนฟูความรู้การตรวจสอบภายใน

ด้านการเงินการคลังและพัสดุ 
 

- ผู้รับผิดชอบด้านตรวจสอบภายใน
รพศ.รพท.รพช.และ สสอ.แห่งละ  
๑ คน ๒๐๐คน 

เขต ๙ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

2) ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบภายในของ
หน่วยบริการ (ภาคสนาม) 

       

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาบริการ Convenience Service 
1)         
โครงการที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร 5.2 
1) จัดตั งศูนย์เรียนรู้สมุนไพรไทยอย่าง

ครบวงจร ผ่านเว็บไซต์และ 
Application บนมือถือ 

- มีศูนย์เรียนรู้สมุนไพรไทยอย่างครบ
วงจร ผา่นเวบ็ไซต์และ Application 
บนมือถือ จ้านวน 1 ระบบ 

งาน HR 
เขตสุขภาพที่ 9  

400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 



แผนยุทธศาสตรส์ุขภาพเขตสุขภาพท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นครชัยบุรินทร ์                ๑๐๑ 
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(๔ ปี) 

ระยะเวลา  
2561 2562 2563 2564 

 
 

- มีการพัฒนาศูนย์เรียนรูส้มุนไทย
อย่างต่อเนื่อง ปีละ 1 ครั ง 

2) สนับสนุนให้จังหวัดจัดท้าวิจัยเพื่อ
เพ่ิมคุณค่าจากสมุนไพรไทย 
 
 

- มีผลงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมคุณค่าจาก
สมุนไพร จังหวัดละ 1 เรื่อง x 4 ปี 
รวมละ 16 เรื่อง โดยมีการตีพิมพ์/
น้าเสนอเวทีวชิาการระดับประเทศ 

งาน HR 
เขตสุขภาพที่ 9 

800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

โครงการที่ 5 การเสริมสร้างขีดความสามารถแก่บุคลากรสาธารณสุขการเป็นนักนวัตกรทางด้านสุขภาพ 5.2 
1) จัดท้าเวทีความรู้สุขภาพเพ่ือเปิด

โอกาสให้หน่วยงานสาธารณสุขทุก
ระดับน้าข้อค้นพบ แนวปฏิบัติที่ดีมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

- มีเวทีความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการวิจัยและนวัตกรรม สุขภาพ
ระดับเขต ปลีะ 1 ครั ง 

งาน HR   
เขตสุขภาพที่ 9 

3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000 

2) ประชุมเพ่ือสร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในพื นที่ในการร่วมวิจัย
และพัฒนาสร้างองค์ความรู้ทาง
สุขภาพ 
 

- มีการประชุมสรา้งความร่วมมือการ
วิจัย/พัฒนาระบบสุขภาพกับ
มหาวิทยาลัย จังหวดัละ 2 ครั ง/ปี 

- มีการท้า MOU การวิจัย/พัฒนา
ระบบสุขภาพกับมหาวิทยาลัย 
จังหวัดละ 1 แห่ง  

งาน HR   
เขตสุขภาพที่ 9 

640,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

3) จัดท้าระบบ R2R ของชุมชนนัก
ปฏิบัติ  (CoP : Community  of  
Practice) ผ่านเว็บไซต์และ 
Application  

- มีแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู ้R2R ใน
หน่วยงานส้าหรับนักปฏิบัติ ผ่าน
เว็บไซต์และ Application บนมือถือ 
จ้านวน 1 ระบบ 

งาน HR   
เขตสุขภาพที่ 9 
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- มีการพัฒนาเว็บไซต์และ 
Application ปีละ 1 ครั ง 

4) จัดท้าฐาน/พัฒนาข้อมูลงานวิจัย
นวัตกรรมด้านสุขภาพ  และการ
จัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนระบบ
สุขภาพ 

- มีระบบฐานข้อมูลวิจยัระดับเขต 
จ้านวน 1 ระบบ 

- มีการพัฒนาฐานข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง ปีละ 1 ครั ง 

งาน HR   
เขตสุขภาพที่ 9 

560,000 500,000 20,000 20,000 20,000 

โครงการที่ 6 โครงการส านักงานเขตสุขภาพสมรรถนะสูง 
1)  -        
โครงการที่ 7 โครงการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ และการจัดการความรู้ เพื่อหนุนเสริมระบบสุขภาพของเขตสุขภาพ 
1)  -        
โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการคลังข้อมูลในระบบบริการสุขภาพ (Big Data Management in Healthcare System) 
1)  -        
โครงการที่ 9 โครงการสนับสนับสนุนให้หน่วยงานสาธารณสุขน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality award : TQA) 
1)  -        

 


