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แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์  
ปี 2560 - 2564 



วิสัยทัศน์ (Vision) 

     สร้างความฉลาดรู้ทางสขุภาพใหป้ระชาชนจดัการสุขภาพตนเอง  

พัฒนาระบบบริการใหม้ีมาตรฐานสงู ด้วยบุคลากรการสาธารณสขุ 

ที่ทรงคุณค่าและความเป็นเลศิของการบริหารเขตสขุภาพบนฐานธรรมาภิบาล 

พันธกิจ (Mission) 

     1. เสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ 

ในการบูรณาการภารกิจสุขภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน สร้างระบบการจัดการสุขภาพตนเอง 

     2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพและเครือข่ายทุกระดับ 
     3. บริหารจัดการและพฒันาทรัพยากรบุคคลทางการสาธารณสขุ 
     4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขในทุกระดับ  

ทิศทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ฉบับที่ 3 



ทิศทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ฉบับที่ 3 

เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate goal)   

     1. ประชาชนสุขภาพดี 

     2. ประชาชน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในระบบบรกิารสขุภาพ 

ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์สูงสุด 

     1. อายุคาดเฉลี่ยตั้งแต่แรกเกดิ (LE) 

     2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสขุภาพด ี(HALE)  

     3. ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการใช้บรกิารสุขภาพ 

ของผู้ใช้บริการและประชาชน 





ยุทธศาสตร์ระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 20 ปี 4 Excellence 

ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 9 
นครชัยบุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
Prevention & Promotion 

Excellence 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
Service Excellence 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
People Excellence 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
Governance Excellence 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 PP&P for Health 

Literacy Sustainable 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 Medical Service For 

All 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 Medical Service 

Excellence 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
People Excellence 

Happiness and engagement 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
Innovation Excellence 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
Governance 

Excellence and High 
Performance and 

Modernize 

เขตสุขภาพที่ 9 

 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขความเป็นเลิศ 4 ด้าน กับยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ 
 



ประเด็นส าคัญที่เขตสุขภาพมุ่งเน้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน 
ด้านส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค/ด้านระบบบริการสุขภาพ  

พัฒนาระบบการสนับสนุนงานบริการ 
ด้านยุทธศาสตร์/บุคลากร/เทคโนโลยีสารสนเทศ/การเงินการคลัง/การติดตามประเมินผล 

พัฒนาส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 
PMQA/ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์/การบริหารจัดการภายในส านักงานเขต 



ความต้องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (next step) 

1.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน PLUS 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน   

2.โครงการ NCD มีสุข 



ความต้องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (next step) 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน(ต่อ)   

3. แผนงานลดแออัดไร้รอยต่อ ทั่วนครชัยบุรินทร์ 
(Seamless Reduce Overcrowding) 

4. แผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ (รูปแบบ Cluster 
management) 



Primary care cluster 
สาขา ระบบปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ
สาขา ช่องปาก 
สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช 
สาขา ยาเสพติด 
สาขา RDU 
สาขา ผู้พิการ 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ (รูปแบบ Cluster management) 

Strengthening Node  
เขตสุขภาพที่ 9 

ลดแออัดในโรงพยาบาลศูนย์  

MCH Cluster 
สาขา สูติกรรม 
สาขา ทารกแรกเกิด 
สาขา กุมารเวชกรรม 

NCD Cluster 
สาขา โรคไม่ติดต่อ  
สาขา สาขาหลอดเลือดสมอง   
สาขา หัวใจและหลอดเลือด  
สาขา ไต  
สาขา ตา 

Excellence 

 
 
สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
สาขา ศัลยกรรม 
สาขา ออร์โธปิดิกส์ 
สาขา อายุรกรรม 
สาขา Organ transplant 
 

LTC/IMC/PTC 
    สาขา LTC 
    สาขา IMC 
    สาขา PTC 
    สาขา มะเร็ง 
    สาขา กัญชาทางการแพทย ์
    สาขา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
    สาขา COPD 
     



แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาระบบการสนับสนุนงานบริการ 

3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลส่งต่อ 1. โครงการจัดระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับพื้นที่ 

2. โครงการศูนย์เรียนรู ้(Learning Center) 4. พัฒนาระบบบริหารตรวจราชการแนวใหม่ 



แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 

ความต้องการปฏิรูปเขตสุขภาพ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) เขตสุขภาพที่ 9  

2. โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 9 



จ านวน 5,000,000 บาท 

จ านวน 3,105,000 บาท 
เพื่อด าเนินโครงการ จ านวน 6 โครงการ 

1. สปสช. จ านวน 20,643,600 บาท 
2. กรมการแพทย์ จ านวน 1,000,000 บาท 

ขอรับการสนับสนุนจาก
กระทรวงฯ 

งบด าเนินงาน 

งบอื่นๆ ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

สรุปงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



ขอบคณุ

ครบั 


