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คํานํา 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาคือ โรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหมซึ่งพบเปนครั้งแรก 

ในเมืองอูฮั่น ประเทศจีน มีชื่อวา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) การแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสท่ีทําใหเกิดโรค COVID–19 เปนเหตุการณที่ไมมีใครคาดคิดมากอนวาจะเกิดการระบาดในวงกวางไป 

ทั่วโลก สงผลใหมีการเสียชีวิตนับแสนคน และมีผลกระทบในระดับโลก ท้ังดานชีวิต และสุขภาพดานเศรษฐกิจ 

ดานสังคมและดานความม่ันคง ความสูญเสียเหลานี้จะมากหรือนอยข้ึนกับความสามารถโดยรวมของระบบ

สาธารณสุข และระบบสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีแผนการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีวิต

แนวใหมดานสาธารณสุขท่ีถูกตอง สอดคลองเหมาะสมกับบริบทของสังคมและสถานการณ ดวยการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการดํารงชวีิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากวิถีเดิม เพ่ือใหปลอดภัยจากการติดเชื้อ 

ทั้งนี้ในการจัดทําแผนดังกลาว เขตสุขภาพที่ 9 ไดจัดทําแผนการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีวิต 

แนวใหม 3 ยุทธศาสตร 15 กลวิธี 21 ตัวชี้วัดมี เปาประสงค 3 ประเด็นคือ 2P safety practice guideline 

,Crowded problem management, Equity for all โดยยึดแนวทางดําเนินงานคือนโยบายลดแออัด  

ไรรอยตอ ทั่วนครชัยบุรินทร 4 ยุทธศาสตร 16 ยุทธวิธีและแผนการจัดระบบบริการสุขภาพและกําลังคน 

ดานสุขภาพ (Blueprint of Health Service and Human Resource) เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการวาง

แผนการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีวิตแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 ใหประสานเชื่อมโยงกันและปรับเปลี่ยนระบบ

การใหบริการทางการแพทย ใหมีประสิทธิภาพทันตอสถานการณปจจุบัน เพื่อประโยชนตอการดูแลสุขภาพ

ประชาชนตอไป 

 

นายแพทยพงศเกษม  ไขมุกด 

ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 
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บทที่ 1 
สถานการณและปจจัยที่มีผลตอการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีวิตแนวใหมเขต

สุขภาพท่ี 9 

 สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีวิตแนวใหมเขต

สุขภาพท่ี 9 

o มาตรการ 

(สํานักงานศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)) 

o นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

o นโยบายการดําเนินงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ   

“การพัฒนาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย เขตสุขภาพที่ 9” 
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บทที่ 1 

สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 สถานการณในตางประเทศ  

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกวางในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต

เดือนธันวาคม 2562 เปนตนมา โดยเริ่มจากเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย จนถึงปจจุบันทําใหพบผูปวยยืนยันมากกวา 

70,000 ราย และเสียชีวิตมากกวา 2,000 ราย การติดตอผานทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของ

ของคนและสัตวท่ีอาจเปนแหลงรังโรค ปจจุบันยังไมมีวัคซีนปองกัน สวนยารักษาจําเฉพาะยังคงอยูในระหวางการ

ศึกษาวิจัยโดยเฉพาะยาตานไวรัสFavipiravirซึ่งทางการจีนรายงานวาไดผลดีในการรักษาผูปวยการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มตนที่ประเทศจีน ตั้งแตวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 ตอมาไดพบผูปวยยืนยัน 

ในหลายประเทศทั่วโลก จํานวนผูปวยยืนยันเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เชน ฮองกง มาเกา ไตหวัน เกาหลีใต สิงคโปร 

และญี่ปุน โดยพบผูปวยรายใหมทั่วโลกเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 1,000 ราย มีผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 100 

ราย และพบอัตราการเสียชีวิตจากโรคประมาณรอยละ 2 ซึ่งรอยละ 26.4 ของผูเสียชีวิตเปนผูสูงอายุ และผูที่มีโรค

ประจําตัวมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน โดยผูที่เปนโรคหัวใจมีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุดรอยละ 10.5 

รองลงมาคือ โรคเบาหวาน (รอยละ 7.3) และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (รอยละ 6.3) ขณะนี้มีหลักฐานการ

ติดตอจากคนสูคน และพบมีการระบาดภายในประเทศ (local transmission) เพ่ิมขึ้นหลายพ้ืนที่ 

องคการอนามัยโลกไดประเมินสถานการณ และเห็นวาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

แพรกระจายไดอยางรวดเร็วจนนากังวลในวันที่ 30 มกราคม 2563 องคการอนามัยโลกจึงไดประกาศใหโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public Health Emergency of 

International Concern) และแนะนําทุกประเทศใหเรงรัดการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคขอมูลองคการ

อนามัยโลก ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 พบมีรายงานการระบาดของโรครวม 35 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 

ไดแก จีน ฮองกง มาเกา ไตหวัน เกาหลีใต อิตาลี ญี่ปุน สิงคโปร อิหราน อเมริกาไทย มาเลเซีย ออสเตรเลีย 

เวียดนาม เยอรมัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ฝรั่งเศส แคนาดาฟลิปปนส อินเดีย สเปน รัสเซีย 

อิสราเอล สวีเดน ศรีลังกา เนปาล เลบานอน อิรัก ฟนแลนด อียิปต กัมพูชา เบลเยี่ยม อัฟกานิสถาน บาหเรน 

คูเวต และ โอมาน (คูมือเจาหนาที่สาธารณสุข ในการตอบโตภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ในประเทศไทย กรมควบคุมโรค)มีรายงานผูปวยยืนยันทั่วโลก รวม 210 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ  

1 นครรัฐ เรือ Diamond Princessเรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

จํานวน 6,589,291 ราย มีอาการรุนแรง 54,228 ราย เสียชีวิต 388,317 ราย โดยประเทศท่ีมีจํานวนผูปวยยืนยัน 

10 อันดับแรก ไดแก สหรัฐอเมริกา 1,902,031 ราย บราซิล 584,562 ราย รัสเซีย 441,108 ราย สเปน 287,406

ราย สหราชอาณาจักร 279,856 ราย อิตาลี233,836 ราย อินเดีย 217,554 ราย เยอรมนี184,425 ราย เปรู 

178,914 ราย และ ตุรกี 166,422 ราย สวนจีน เปนอันดับที่ 17 มีจํานวนผูปวย84,166ราย (รวม ฮองกง1,099
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ราย มาเกา 45 ราย)(สถานการณโลก COVID-19ระบบกํากับติดตามการดําเนินงานCOVID-19 เขตสุขภาพที่9 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563) 

สถานการณในประเทศ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มแพรเขาสูประเทศไทยตั้งแตตนเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 โดยผู

เดินทางทองเที่ยวชาวจีน จากเมืองอูฮ่ัน มณฑลหูเปย ประเทศจีน พรอมกับมีการแพรเชื้ออยางรวดเร็วไปยัง

ประเทศตางๆในทุกภูมิภาคผานผูเดินทางจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ที่มีรายงานการแพรเชื้อในประเทศ  

ในปจจุบันทุกประเทศท่ัวโลก กําลังพยายามอยางเต็มที่ เพื่อเฝาระวังปองกันการนําเชื้อเขาจากตางประเทศและ

ควบคุมการระบาดในประเทศ อยางไรก็ตามการระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีแนวโนมจะขยายตัวไป 

ทั่วโลก ในลักษณะการระบาดใหญ (Pandemic)กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ดําเนินการเฝาระวังคัด

กรอง และปองกันควบคุมโรค 

ตั้งแตเดือนมกราคม – 4มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประเทศไทย มีรายงานผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 แลว 3,102รายรักษาหาย 2,971 ราย  มีผูเสียชีวิต 58 ราย ซึ่งระยะแรกของการระบาดโรค 

ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 พบวากวารอยละ 60 เปนผูที่เดินทางมาจากตางประเทศ ผูติดเชื้อในประเทศไทย 

ในกลุมอาชีพเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสกับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาดและผูปวย ไดแก พนักงานขับรถ

มัคคุเทศก พนักงานขายของตามสถานที่ที่มีนักทองเที่ยวจํานวนมาก และบุคลากรทางการแพทยสถานการณการ

ติดเชื้อและการระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย คาดการณไดวาจะดําเนินไปเปน 3 ระยะ ไดแก 

ระยะที่ 1 : พบผูปวยเดินทางมาจากประเทศท่ีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เปาหมายการควบคุมโรคคือ ปองกันการแพรเชื้อในประเทศ มาตรการตอบโตหลักคือการคัดกรองและ

เฝาระวังโรคในผูเดินทางจากตางประเทศ และควบคุมโรคไมใหแพรกระจาย โดยดูแลรักษาผูปวยในหองแยกโรค 

ในโรงพยาบาล หากคนหาและควบคุมผูติดเชื้อไดท้ังหมด ก็จะไมมีการระบาดในประเทศ แตถามีการแพรเชื้อจากผู

เดินทางจากตางประเทศสูประชาชนไทย สถานการณจะขยายสูระยะที่ 2 

ระยะที่ 2: พบผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศ และมีการระบาดในวงจํากัด

เปาหมายคอื การควบคุมโรคใหอยูในวงจํากัด มาตรการตอบโตหลัก คือควบคุมและชะลอการระบาด โดยการเฝา

ระวังคนหาผูปวยอยางถ่ีถวน ดูแลรักษาผูปวยพรอมควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ติดตามเฝาระวังโรคในผูที่

สัมผัสกับผูปวย และสื่อสารแนะนําใหประชาชนทั่วไปปองกันโรคอยางเครงครัด หากดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การระบาดก็จะชะลอตัวและยุติลง แตถาควบคุมการแพรเชื้อไดไมดีพอ การระบาดก็จะขยายตัวสู

ระยะที่ 3 

ระยะที่ 3: พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวงกวาง ในประเทศไทย เปาหมายของการ

ควบคุมโรค คือการบรรเทาความเสียหายและผลกระทบ มาตรการตอบโตหลัก คือการดูแลรักษาผูปวยเพ่ือใหมี

ผูเสียชีวิตนอยที่สุด และสื่อสารแนะนําใหประชาชนปองกันตนเองใหกวางขวางที่สุด ดังแผนภูมิแสดงการ

คาดการณระยะของการระบาดในรูปที่ 1 
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รูปท่ี 1 แสดงการคาดการณระยะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณเขตสุขภาพท่ี 9  

 เขตสุขภาพที่ 9 พบผูปวยยืนยันรายแรกวันที่ 14 มีนาคม 2563 ท่ีจังหวัดนครราชสีมาณ วันที่              

5 มิถุนายน 2563 เขตสุขภาพที่ 9 พบผูปวยยืนยัน จํานวน 44 ราย รักษาหายแลว 42 ราย และ เสียชีวิต 2 ราย 

โดยจังหวัดนครราชสีมาพบผูปวยยืนยัน จํานวน 19 ราย รักษาหายแลว 19 ราย จังหวัดชัยภูมิพบผูปวยยืนยัน 

จํานวน 3 ราย รักษาหายแลว 3 ราย จังหวัดบุรีรัมยพบผูปวยยืนยัน จํานวน 13 รายรักษาหายแลว 12 ราย 

เสียชีวิต 1 ราย และจังหวัดสุรินทรพบผูปวยยืนยัน จํานวน 9 ราย รักษาหายแลว 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย 

(สถานการณโลก COVID-19ระบบกํากับติดตามการดําเนินงานCOVID-19 เขตสุขภาพที9่ วันที่ 4 มิถุนายน 2563) 

 

รูปท่ี 2 รายงานสถานการณ COVID-19 เขตสุขภาพท่ี9 
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นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข จึงไดวางแนวทางการรับมือความทาทายในการจัดบริการสาธารณสุขกับการดูแล

สุขภาพประชาชน ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปองกัน

ผลกระทบที่เกิดตอสุขภาพของประชาชน มุงเนนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพรวมกับภาคีเครือขาย 5 ดาน

ประกอบดวย(นโยบายการจัดการสาธารณสุขกับการดูแลสุขภาพประชาชน) 

1. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือสืบสาน รักษา 

ตอยอดและพัฒนาการบริการดานสาธารณสุข 

2. การสรางความรอบรูดานสุขภาพใหกับประชาชนทุกชวงวัยใหมีสุขภาพดี เขาถึงการบริการ  

การจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ อาทิ วิกฤตการณดานสาธารณสุข โรคอุบัติใหม 

อุบัติซ้ํา รวมกับเครือขายภาครัฐ ประชาชน ทองถ่ิน และเอกชนในการคุมครองผูบริโภค  

ความรวมมือทางสาธารณสุขกับตางประเทศ ดานความมั่นคงทางสุขภาพ โดยเฉพาะในพ้ืนที่

ชายแดนและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. การดูแลใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ํา แออัด ระยะเวลา 

รอคอยรักษา และลดภาระคาใชจายของประชาชน ดวยการเชื่อมโยงการบริการทุกระดับ 

ยกระดับความรูอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือ อสม. ใหเปนหมอประจําบาน และ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย 

4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข ใหประชาชนเขาถึงการใชกัญชา

และสมุนไพรทางการแพทยอยางปลอดภัย ไมใหเกิดผลกระทบทางสังคม 

5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

กระจายอํานาจการบริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสูเขตสุขภาพ เพิ่มความคลองตัว

และตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวง

สาธารณสุข ไดปรับระบบบริการทางการแพทยแนวใหม “New normal การแพทยวิถีใหม และแนวทางการดูแล

ผูปวย” โดยมีเปาหมายการดําเนินงานใน 3 เรื่อง ประกอบดวย 

1. ความปลอดภัย ซึ่งแยกเปน 3 สวน คือ การปรับโครงสรางใหม ปรับระบบการทํางานใหม และ

คํานึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร  

2. การลดความแออัด โดยจัดกลุมประเภทผูปวยใหชัดเจน จัดบริการใหเหมาะสมกับแตละกลุม 

และใชเทคโนโลยีรวมดวย  

3. ลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ิมการเขาถึงและยกระดับคุณภาพของบริการทางการแพทย 
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กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการตางๆ เชน การรักษาระยะหางในสังคม (Social distancing)การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุข 

เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกผูปวยและเจาหนาที่ผูใหบริการ การเพ่ิมระยะหาง ลดความแออัดที่โรงพยาบาล มีการ

จัดกลุมผูปวยและจัดบริการใหเหมาะสมกับแตละกลุม โดยนําระบบเทคโนโลยีมาใช รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ํา 

เพ่ิมการเขาถึง และยกระดับคุณภาพบริการ ระบบการจัดการและวิเคราะหขอมูลภาพรวมของประเทศการ

ใหบริการทางการแพทยแบบวิถีใหม (New Normal of medical Service) มุงเนนการรักษาใหเหมาะสมเฉพาะ

บุคคล โดยแยกกลุมประเภทผูปวยเปน 3 กลุม คือ  

1. กลุมท่ีดูแลตนเองไดดี ไมจําเปนตองพบแพทย ไมตองมาโรงพยาบาล ใชการจัดสงยาใหตอเนื่อง  

2. กลุมที่ตองการปรึกษาแพทยดวยคําถามหรือปญหาเล็กนอยบางอยางโดยไมจําเปนตองมา

โรงพยาบาล ใหบริการ Tele -medicine โดยผานระบบการสื่อสาร  

3. กลุมสุดทายที่มีความจําเปนตองมาพบแพทยโรงพยาบาลจริง รวมทั้งพัฒนา Digital Solution 

เปนเครื่องมือใหแพทยและคนไขสามารถติดตอพูดคุยและปรึกษากัน โดยไมจําเปนตองมา

โรงพยาบาล และใชเทคโนโลยีอ่ืน ๆ มาใชอํานวยความสะดวกในการบริการดวย 

กรมการแพทย ดําเนินการการแพทยวิถีใหม ซึ่งจะตองใหเกิดความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย

และผูมารับบริการโดยมีเปาหมายการดําเนินงาน 3 ประเด็น คือ  

1. ใหเกิดความปลอดภัยแกผูปวยและเจาหนาที่ (2P Safety) เปนเปาหมายระยะสั้นชวง COVID-19 

ซึ่งกรมการแพทยไดจัดทําเปนแพ็คเกจ เชน การผาตัดวิถีใหม เลื่อนการผาตัดกรณีไมเรงดวน

ออกไป หรือตรวจหา COVID-19 ในผูปวยกอนผาตัด รวมถึงกอนการทําฟน เปนตน 

2. เพ่ิมระยะหางทางสังคม โดยลดความแออัดของการใชบริการที่โรงพยาบาล เนน 2 กลวิธี คือ  

2.1 จัดระบบการบริการใหมแยกกลุมประเภทผูปวยใหชัดเจน คือ  

กลุมสีเขียว เปนกลุมที่ดูแลตนเองไดดี  

กลุมสีเหลือง เปนกลุมที่มีปญหาเล็กนอย แตยังไมมีโรคแทรก 

กลุมสีแดง มีความจําเปนตองมาโรงพยาบาล  

2.2 พัฒนา Digital Solution หรือการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยจัดการ เชนการใชแอป

พลิเคชัน ตั้งแตเขาตรวจ รักษา และจายเงิน โดยไมตองจับธนบัตร รวมถึงการรับยาทาง

ไปรษณีย เปนตน  

3 เพ่ิมการเขาถึงบริการแกประชาชน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ซึ่งการแพทยวิถีใหมดวยการ

ใชเทคโนโลยี ทําใหผูปวยทุกคนเขาถึงบริการทางการแพทยไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม โดยมี

ผูจัดการคนไขและผูประสานงานคนไขไปเยี่ยมถึงบาน ถามีความจําเปนคอยไปโรงพยาบาล 
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รูปท่ี 3 ทิศทางการดําเนินงานของ New Normal Of Medical Service (กรมการแพทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นโยบายการดําเนินงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ  

“การพัฒนาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย 

เขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร

มีประชากรรวม 6,764,699คน จํานวน 

ระดับปฐมภูมิ มี รพ.สต. 953 แหง คลินิกหมอครอบครัว 

(2 ตอ 1,000 คน) ในปงบประมาณ 

4 แหง เทากับ รอยละ 108.65 และ 

ศูนย โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีโรงพยาบาลมห

คนตอวัน จากปญหาความแออัดของผูปวยในโรงพยาบาลศูนย เขตสุขภาพที่ 

นวัตกรรมการบริหารจัดการ  “การพัฒนาเพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาลศนูย เขตสุขภาพท่ี 

การพัฒนาเพ่ือ “ลดแออัด ไรรอยตอ เพิ่ม

4 ยุทธศาสตร 16 ยุทธวิธี ในการขับเคลื่อนงาน ดังนี้

รูปท่ี 4 ยุทธศาสตรลดแออดั ไรรอยตอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562

1) อัตราครองเตียง โรงพยาบาลศูนยลดลง อยางนอย รอยละ 

ผลงานรอยละ 106.20 ผานคาเปาหมาย

2) โรงพยาบาลศูนยมีสัดสวนผูปวยในที่มี 

คาเปาหมาย ≤44.43ผลงานรอยละ 

การจัดบริการสาธารณสขุตามวิถีชีวติแนวใหม

นโยบายการดําเนินงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ   

การพัฒนาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย เขตสุขภาพที่ 9” 

นครชัยบุรินทร)ประกอบดวยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร 

คน จํานวน 88 อําเภอ หนวยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

แหง คลินิกหมอครอบครัว ๑๑๕ แหง จํานวนเตียงจริง 10

ในปงบประมาณ 2560 และ 2561 อัตราการครองเตียงเฉลี่ยรวมของโรงพยาบาลจังหวัดทั้ง 

และ 112.71 ตามลําดับ แสดงถึงวิกฤตปญหาความแออัดผูปวยในโรงพยาบาล

ศูนย โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีจํานวน 1,319 เตียง แตมีผูปวยใน 

คนตอวัน จากปญหาความแออัดของผูปวยในโรงพยาบาลศูนย เขตสุขภาพที่ 9 จึงมีนโยบายการดําเนินงาน

การพัฒนาเพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาลศนูย เขตสุขภาพท่ี 

ลดแออัด ไรรอยตอ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ มุงประชาชนเปนศูนยกลาง

ยุทธวิธี ในการขับเคลื่อนงาน ดังนี ้

ยุทธศาสตรลดแออดั ไรรอยตอ ทั่วนครชัยบุรินทร 

2562 

อัตราครองเตียง โรงพยาบาลศูนยลดลง อยางนอย รอยละ 5 จาก ป 2561

ผานคาเปาหมาย 

โรงพยาบาลศูนยมีสัดสวนผูปวยในที่มี Adj.RW < 1 ลดลง อยางนอยรอยละ 

ผลงานรอยละ 39.21 ผานคาเปาหมาย 

ขตามวิถีชีวติแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 8 

ประกอบดวยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร  

อําเภอ หนวยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 90 แหง 

10,984 เตียง  อัตรา 1.62 

อัตราการครองเตียงเฉลี่ยรวมของโรงพยาบาลจังหวัดทั้ง  

ตามลําดับ แสดงถึงวิกฤตปญหาความแออัดผูปวยในโรงพยาบาล

เตียง แตมีผูปวยใน 1,400 - 1,640 

จึงมีนโยบายการดําเนินงาน

การพัฒนาเพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาลศนูย เขตสุขภาพท่ี 9” โดยมีเปาหมาย

ประสิทธิภาพการบริการ มุงประชาชนเปนศูนยกลาง” ไดกําหนด  

2561คาเปาหมาย ≤107.07

ลดลง อยางนอยรอยละ 5 จาก ป 2561 



 

การจัดบริการสาธารณสขุตามวิถีชีวติแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 9 

 

ขอเสนอเพื่อพฒันาระบบบริการสุขภาพและสงผลตอการขับเคลื่อนนโยบายใหบรรลุวัตถุประสงค 

1. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ Primary Care Cluster  

 1.1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ยึดตาม พ.ร.บ.ปฐมภูมิ 

 1.2 พัฒนา PCC เขตเมือง 

  - ยกระดับเปน Super Primary Care Cluster 

  - Redesign Job description ทีมแพทยเวชศาสตรครอบครัว 

  - พัฒนา Infrastructure ใหเปน Smart Primary Care Cluster 

 1.3 พัฒนาระบบบริการ 

- ระบบบริการผูปวย NCD เชื่อมกับการคัดกรอง CKD/CVD risk เพื่อลดการเกิด Stroke, 

STEMIและ Renal Failure 

- จัดทํา Smart Primary Care เพื่อลดความแออัด และสรางการเขาถึงบริการของประชาชน 

โดยเฉพาะโรค NCD 

2. พัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ ตติยภูมิ มีจุดเนนคือ Buddy hospital, Resources sharing, Strengthening  

Node, Redesign Service systemโดยมีเปาหมายการพัฒนาคือ 

 2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชหองผาตัดที่มีอยูในแตละโรงพยาบาลใหมีศักยภาพที่ดีข้ึน 

 2.2 มีระบบ Ambulance car pool ในจังหวัด 

 2.3 มีเตียง IMC ในโรงพยาบาลทุกระดับ /จัดบริการแบบบูรณาการที่เรียกวา Post-acute care 

seamless service RH9 3 โรค คือ Stroke, Head injury และ Spinal cord injury เพ่ือลดแออัดผูปวยใน

โรงพยาบาลศนูย/ทั่วไป และเพิ่มประสิทธิภาพโรงพยาบาลชุมชุนในเขตสุขภาพที่ 9 

 2.4 เพ่ิมศักยภาพใหโรงพยาบาลระดับ F3 มี IMC ทุกโรงพยาบาล 

3. พัฒนาระบบการสนับสนุน 

3.1 Supportive system (Digital transformation/ financial management and HR 

management) 

3.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญของเขต ใหผูบริหาร สามารถดูไดแบบ

realtime 

3.3 จัดคาตอบแทน ท่ีเหมาะสม สําหรับ บุคลากร รพศ./ รพท./ รพช.ที่ไปชวยงาน รพ. ลูกnode / 

buddy hospital  

 

 

 

 



 

การจัดบริการสาธารณสขุตามวิถีชีวติแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 10 

 

 

 

 

บทที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีวิตแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 

นครชยับุรินทร (ปงบประมาณ 2564-2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ทิศทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีวิตแนวใหม เขตสุขภาพที่ 

(ปงบประมาณ 2564-2565) 

 เขตสุขภาพท่ี 9 ไดมีแนวทางดําเนินงานที่ผานมาตามนโยบายลดแออัด ไรรอยตอ ทั่วนครชัยบุรินทร 

ยุทธศาสตร 16 ยุทธวิธี และแผนการจัดระบบบริการสุขภาพและกําลังคนดานสุขภาพ 

Service and Human Resource) 

เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

จัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีวิตแนวใหม เขตสุขภาพที่ 

สาธารณสุขโดยม ี3 ยุทธศาสตร 15

 

 

Zero OPD walk in 

การจัดบริการสาธารณสขุตามวิถีชีวติแนวใหม

ทิศทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีวิตแนวใหม เขตสุขภาพที่ 

 

ไดมีแนวทางดําเนินงานที่ผานมาตามนโยบายลดแออัด ไรรอยตอ ทั่วนครชัยบุรินทร 

ยุทธวิธี และแผนการจัดระบบบริการสุขภาพและกําลังคนดานสุขภาพ 

Service and Human Resource) และแนวทางการบริการทางการแพทยแนวใหมของกระทรวงสาธารณสุข 

อใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพท่ี 

จัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีวิตแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 ในการดําเนินงานปจจัยที่มีผลตอการจัดบริการ

5 กลวิธ ี21 ตัวชี้วัด 

ป 2565  

Zero OPD walk in ในกลุมโรค DM, HT, Stroke, CKD ในโรงพยาบาลศูนย

ขตามวิถีชีวติแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 11 

ทิศทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีวิตแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร 

ไดมีแนวทางดําเนินงานที่ผานมาตามนโยบายลดแออัด ไรรอยตอ ทั่วนครชัยบุรินทร 4 

ยุทธวิธี และแผนการจัดระบบบริการสุขภาพและกําลังคนดานสุขภาพ (Blueprint of Health 

และแนวทางการบริการทางการแพทยแนวใหมของกระทรวงสาธารณสุข 

เขตสุขภาพท่ี 9 จึงไดจัดทําแผนการ

ในการดําเนินงานปจจัยที่มีผลตอการจัดบริการ

ในโรงพยาบาลศูนย 



 

  
การจัดบริการสาธารณสขุตามวิถีชีวติแนวใหมขตามวิถีชีวติแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 12 



 

การจัดบริการสาธารณสขุตามวิถีชีวติแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 13 

 

 

 

 

บทที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร แผนการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชวีิตแนวใหม เขตสุขภาพท่ี 9 

นครชยับุรินทร (ปงบประมาณ 2564-2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การจัดบริการสาธารณสขุตามวิถีชีวติแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 14 

 

ประเด็นยุทธศาสตร แผนการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีวิตแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9  

นครชัยบุรินทร (ปงบประมาณ 2564-2565) 

แผนการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีวิตแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 
วิสัยทัศน 

ลดแออัด  ไรรอยตอ ทั่วนครชัยบุรินทร  ดวยการจัดบริการตามวิถีชีวิตแนวใหม 

พันธกิจ 

การบริหารจัดการเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยมุงเนนความปลอดภัยอยางเปนระบบของผูใหบริการ

และผูรับบริการอยางมีความเทาเทียมและเปนธรรมในการเขารับบริการดานสุขภาพและรวมกับภาคีเครือขาย

ทั้งในและนอกองคกร 

เปาประสงค 

1. ความปลอดภัยอยางเปนระบบในการดูแลผูรับบริการและผูใหบริการ 

(2P SAFETY PRACTICE GUIDELINE) 

2. ลดความแออัดของผูปวยท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล 

(CROWDED PROBLEM MANAGEMENT) 

3. ความเสมอภาค ความเทาเทียมและเปนธรรมในการเขารับบริการทางสุขภาพ 

(EQUITY FOR ALL) 

ตัวชี้วัด 

ป 2565 Zero OPD walk in ในกลุมโรค DM, HT, Stroke, CKD ในโรงพยาบาลศูนย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กลวิธีที่ 1 

พัฒนาเจาหนาที่สาธารณสุข/อสม

ใหเปนตนแบบความรอบรูดานสุขภาพ

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

1.1 กลไกดานสุขภาพระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลและ

ทองถิ่น 

1.2ประชาชนทุกคนมี Individual care plan

1.3 Strengthening อสม.และ จนท

เนนโรคติดตอและโรคไมติดตอและสุขภาพกลุมวัย

1.4 การสื่อสารความเสี่ยง ดานสุขภาพใหกับประชาชน

 

กลวิธีที่ 2 

สรางความเขมแข็งและขยายบริการของรพ

PCC 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

2.1 จัดตั้ง รพ.สต.Nodeและ Super PCC 

เพ่ือเปน Gate Keeper ทันตกรรม,Lab,

,Day care) 

2.2 พัฒนา รพ.สต.และPCC ใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานบริการ 

2.3 พัฒนาระบบ consult ระบบ refer 

 

 

 

 

 

 

การจัดบริการสาธารณสขุตามวิถีชีวติแนวใหม

อสม. 

ใหเปนตนแบบความรอบรูดานสุขภาพ 

 

กลไกดานสุขภาพระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลและ

Individual care plan 

และ จนท.สส. 4.0  

เนนโรคติดตอและโรคไมติดตอและสุขภาพกลุมวัย 

การสื่อสารความเสี่ยง ดานสุขภาพใหกับประชาชน 

สรางความเขมแข็งและขยายบริการของรพ.สต.และ 

 

Super PCC เขตเมือง

,Lab,คลินิกพิเศษ

ใหมีคุณภาพตาม

refer โดยใช IT 

กลวิธีที่ 3 

สรางความเขมแข็งของชุมชน

มาตรการและแนวทางการพัฒนา

3.1 จัดทีมหนวยเคลื่อนที่เร็วดานสุขภาวะ ระดับชุมชน 

(Community Rapid Respond Team)

3.2 จัดใหมี New normal Service 

อาทิ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน 

3.3 เกิดธรรมนูญสุขภาพในชุมชน

3.4 สรางนวัตกรรมการดูแลสุขภาพในชุมชน

 

ตัวชี้วัด

1.มี Individual care plan  

    1.1 ผูปวย NCD รอยละ 80 

    1.2 มารดาตั้งครรภ รอยละ 

    1.3 ผูปวยจิตเวช รอยละ 

2.อสม.สามารถ ใช Application 

3.เกิดธรรมนูญ ระดับตําบล  

4.สัดสวนผูปวย OPD รพ

60:40) 

5.สัดสวนผูปวย PCC , รพ.สต

(อยางนอย 80:20) 

6.มี Application เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการ

สุขภาพ    

7.มีนวัตกรรม New normal 

เรื่อง 

 

 

 

ขตามวิถีชีวติแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 15 

แข็งของชุมชน 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

จัดทีมหนวยเคลื่อนที่เร็วดานสุขภาวะ ระดับชุมชน 

Community Rapid Respond Team) 

New normal Service ในชุมชน  

อาทิ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน วัดและสถานที่อ่ืน ๆ 

เกิดธรรมนูญสุขภาพในชุมชน 

สรางนวัตกรรมการดูแลสุขภาพในชุมชน 

ตัวชี้วัด 

 

80  

มารดาตั้งครรภ รอยละ 100  

ผูปวยจิตเวช รอยละ 80 

Application อยางนอยรอยละ 80 

 

รพ.สต. : รพช. (อยางนอย 

สต. เขตเมือง : รพศ/รพท. 

เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการ

New normal อยางนอยจังหวัดละ 1 



 

 

 

 

กลวิธีที ่1  

พัฒนา Smart Hospital 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

 1.1 ระบบคิว ระบบนัดหมายออนไลน 

 1.2 ระบบสงตอ ดวย R9Refer 

 1.3 ระบบเชื่อมตอกับ Digital medical instrument 

 1.4 Tele video consult 

 

กลวิธีที ่2  

การจัดบริการผูปวยนอกและผูปวยในใหเอื้อตอโรค

อุบัติใหม 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

  1.1 ARI clinic 

  1.2 Cohort ward , Pneumonia ward

  1.3 จัดบริการทุกพ้ืนท่ีใหเวนระยะหางตามหลักการ 

Universal Precaution และแนวทาง 

Physical Distancing (ระยะหางระหวางเตียง จํานวน

คนเยี่ยม) 

  1.4 พัฒนาบริการ รพ.มหาราช เปนตนแบบโรคอุบัติ

ใหมระดับเขต 

  1.5 การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑยาแนวใหม

  1.6 การจัดบริการ LAB แนวใหม 

 

กลวิธีที่ 3 

เพิ่มประสิทธิภาพการใชเตียงภายในและนอก

กระทรวงสาธารณสุข 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนาความรวมมือการใชเตียงรวมกับโรงพยาบาล

ในและนอกสังกัด สธ. ตลอดจน รพ

การจัดบริการสาธารณสขุตามวิถีชีวติแนวใหม

 

ระบบคิว ระบบนัดหมายออนไลน  

Digital medical instrument  

การจัดบริการผูปวยนอกและผูปวยในใหเอื้อตอโรค

 

1.2 Cohort ward , Pneumonia ward 

จัดบริการทุกพ้ืนท่ีใหเวนระยะหางตามหลักการ 

และแนวทาง Social & 

ระหวางเตียง จํานวน

มหาราช เปนตนแบบโรคอุบัติ

การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑยาแนวใหม 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการใชเตียงภายในและนอก

 

พัฒนาความรวมมือการใชเตียงรวมกับโรงพยาบาล

ตลอดจน รพ.เอกชน 

 

 

กลวิธีที ่4.  

พัฒนาระบบการสงตอและสงกลับ ทุกระดับโดยผาน

ระบบ Digital Information 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา

  4.1 ยกระดับศูนยสงตอใหเปน 

โรงพยาบาลระดับจังหวัด ในผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยนอก 

และผูปวยติดตามการรักษา 

  4.2 เนน Car pool ในระบบสงกลับ ภายใน 

ชั่วโมง 

 

กลวิธีที ่5  

สรางศักยภาพในโรงพยาบาลชุมชนแมขาย

มาตรการและแนวทางการพัฒนา

  5.1 เพ่ิมศักยภาพการรักษาพยาบาล ในผูปวยโรค

ซับซอน  

5.2 เนนการดูแล โรงพยาบาลชุมชนลูกขาย 

out ออกนอกเครือขาย) 

 

กลวิธีที ่6  

พัฒนา IMC ทุกระดับ 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา

  6.1 มี IMC Center ในโรงพยาบาลระดับจังหวัด เพ่ือ

ติดตามการดูแลผูปวย 

  6.2 มี IMC ward รพ.Node

  6.3 มี IMC Bed ใน รพ.ชุมชนทุกแหง

 

 

 

 

 

ขตามวิถีชีวติแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 16 

พัฒนาระบบการสงตอและสงกลับ ทุกระดับโดยผาน

Digital Information  

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

ยกระดับศูนยสงตอใหเปน Referral hub ของ

โรงพยาบาลระดับจังหวัด ในผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยนอก 

ในระบบสงกลับ ภายใน 24 

สรางศักยภาพในโรงพยาบาลชุมชนแมขาย 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

เพ่ิมศักยภาพการรักษาพยาบาล ในผูปวยโรค

เนนการดูแล โรงพยาบาลชุมชนลูกขาย (ลด Refer 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

ในโรงพยาบาลระดับจังหวัด เพ่ือ

Node 

ชุมชนทุกแหง 
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กลวิธีที่ 7 

เพ่ิม Service plan สาขาโรคอุบัติใหม และสรางความ

เขมแข็ง Service plan NCD Cluster 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

  7.1 จัดตั้ง คณะกรรมการ และดําเนินการ ขับเคลื่อน 

Service plan สาขาโรคอุบัติใหม และสรางความ

เขมแข็งในกลุมโรค สาขา NCD Cluster 

(NCD,CKD,Stroke,STEMI) 

 

ตัวชี้วัด 

1.ระบบนัดหมาย 

   1.1 รพ.นํารอง New normal มีระบบนัดหมาย

ออนไลนในผูปวย OPD รอยละ 100 

   1.2 รพ.ทุกแหง มีระบบนัดหมายในผูปวย OPD รอย

ละ 100 

2.อัตราการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจที่ปองกันไดของ

ผูรับบริการและผูใหบริการลดลง 

3.รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดในโรงพยาบาลศูนย/

ทั่วไป ลดลง รอยละ 25  

4.รอยละของจังหวัดที่ผานการประเมิน PNC 3 เรื่อง 

(Stroke, STEMI, จิตเวช) รอยละ 100 

5.รอยละของผูปวยในโรงพยาบาลศูนย ที่มี Adj.RW < 

1 ลดลง อยางนอยรอยละ 5 

6.รอยละของประชาชนเขาถึงบริการของผูรับบริการใน

ทุกสิทธิ์ในสถานบริการทุกระดับ 

7. ลด Refer out รพ.แมขาย ไปยัง รพ.ระดับจังหวัด 

รอยละ 10 

8. รพ.มีเตียงรองรับผูปวย IMC 

   8.1 มี IMC Center ใน รพ.ระดับจังหวัด เพ่ือติดตาม

การดูแลผูปวย 

   8.2 มี IMC ward ในโรงพยาบาล Node 

   8.3 มี IMC Bed ใน รพ.ชุมชนทุกแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กลวิธีที่ 1  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเขต

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

1.1 สนับสนุนใหเกิดโครงสรางพ้ืนฐาน 

เขตสุขภาพที่ 9 

1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับรูปแบบการ

บริหารจัดการเขตสุขภาพ ตามวิถีชีวิตแนวใหม

1.3 พัฒนาการบริหารจัดการดานทรัพยากรในการ

แกไขปญหาสุขภาพ โดยรวมมือกับทุกภาคสวน

กลวิธีที่2 

จัดอตัรากําลังบุคลกรใหเพียงพอและสรางเสริม

ศักยภาพบุคลากร 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

2.1 จัดสรร บุคลากร ใหเปนไปตามแผน 

change R9 

2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกดานใหเชี่ยวชาญตาม

แผนพัฒนาระบบบริการ 

2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับดานการ

ใหบริการรูปแบบ  New normal service 

ในสายการผลิตบุคลากรทางการแพทย

กลวิธีที่3 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

3.1 จัดโครงสรางพ้ืนฐานดาน IT ทุกระดับ 

Network) 

3.2 พัฒนาโปรแกรมและบุคลากร 

3.3 พัฒนา Cockpit ระดับเขต 

 

 

 

การจัดบริการสาธารณสขุตามวิถีชีวติแนวใหม

เขตสุขภาพ 

สนับสนุนใหเกิดโครงสรางพ้ืนฐาน ของสํานักงาน

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับรูปแบบการ

บริหารจัดการเขตสุขภาพ ตามวิถีชีวิตแนวใหม 

พัฒนาการบริหารจัดการดานทรัพยากรในการ

แกไขปญหาสุขภาพ โดยรวมมือกับทุกภาคสวน 

จัดอตัรากําลังบุคลกรใหเพียงพอและสรางเสริม

 

จัดสรร บุคลากร ใหเปนไปตามแผน Blueprint of 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกดานใหเชี่ยวชาญตาม

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับดานการ

New normal service โดยเฉพาะ

ในสายการผลิตบุคลากรทางการแพทย 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ทุกระดับ (Server  

 

กลวิธีที่4 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเงินการคลัง

มาตรการและแนวทางการพัฒนา

4.1 เสริมความเขมแข็งศูนยจัดเก็บรายได

4.2 พัฒนาระบบบัญชีใหเปนปจจุบันและแมนยํา

4.3 ควบคุมกํากับโดยใช planfin

กลวิธีที่5 

พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานตลอดจนวัสดุ

ครุภัณฑ ทางการแพทยที่เอื้อตอ 

Service 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา

5.1 บริหารงบประมาณทุกแหลงใหสอดคลองกับ

นโยบาย New Normal Service

5.2 จัดพ้ืนท่ีและรูปแบบบริการในโรงพยาบาลและ

สํานักงานทุกระดับที่สนับสนุนการปองกันการ

แพรกระจายเชื้อ 

5.3 บริหารจัดการดานการใหบริการเวชภัณฑที่มี

คาใชจายสูงโดยการทํา Drug Warehouse

5.4 สรางนวัตกรรมบริการใหเกิดขึ้นในทุกระดับสถาน

บริการ 

ตัวชี้วัด

1.มีการนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช

2.มีการบริหารจัดการตําแหนงวางในระดับจังหวัด โดย

ตําแหนงวางจะตองนอยกวา รอยละ 

3.รพ.ทุกระดับมีระบบ Tele consult

4.รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกตฤตทาง

การเงินระดับ 7ไมเกินรอยละ 

รอยละ 6 

5.มีการจัดพ้ืนที่และรูปแบบบริการในโรงพยาบาล

ระดับเปนไปตามมาตรฐาน Universal Precaution

6.มีนวัตกรรมบริการ อยางนอย จังหวัดละ 

ขตามวิถีชีวติแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 18 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเงินการคลัง 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

เสริมความเขมแข็งศูนยจัดเก็บรายได 

พัฒนาระบบบัญชีใหเปนปจจุบันและแมนยํา 

planfin 

พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานตลอดจนวัสดุ 

ครุภัณฑ ทางการแพทยที่เอื้อตอ New Normal 

มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

บริหารงบประมาณทุกแหลงใหสอดคลองกับ

New Normal Service 

จัดพ้ืนท่ีและรูปแบบบริการในโรงพยาบาลและ

สํานักงานทุกระดับที่สนับสนุนการปองกันการ

บริหารจัดการดานการใหบริการเวชภัณฑที่มี

Drug Warehouse 

สรางนวัตกรรมบริการใหเกิดขึ้นในทุกระดับสถาน

ตัวชี้วัด 
มีการนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

มาใช 

มีการบริหารจัดการตําแหนงวางในระดับจังหวัด โดย

ตําแหนงวางจะตองนอยกวา รอยละ 3 

Tele consult 

รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกตฤตทาง

ไมเกินรอยละ 4 และระดับ 6ไมเกิน

มีการจัดพ้ืนที่และรูปแบบบริการในโรงพยาบาลทุก

Universal Precaution 

มีนวัตกรรมบริการ อยางนอย จังหวัดละ 1 เรื่อง 
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บทที่ 4 
การบริหารจัดการและการขับเคลื่อน 

แผนการจัดบริการสาธารณสุข ตามวิถีชวีิตแนวใหม เขตสุขภาพท่ี 9 
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การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนแผนการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีวิตแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 

 เพ่ือใหแผนการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีวิตแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 บรรลุเปาหมายสูงสุด จะตองมี

การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ เจาหนาที่ทุกระดับจะตองเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนใหประสบ

ความสําเร็จ มีประสิทธิภาพ โดยแนวทางในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ เนนการถายทอดไปสูระดับจังหวัด 

และความรวมมือกับศูนยวิชาการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขตสุขภาพท่ี 9 นครราชสีมา โดยบันทึก

ขอตกลงความรวมมือแผนการจัดบริการสาธารณสุข ตามวิถีชีวิตแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 

 ท้ังนี้ ในระดับเขตสุขภาพ ไดมีคําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ       

New Normal Service Delivery เขตสุขภาพท่ี 9 ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1064/2563 

ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยมีบทบาทหนาที่ วิเคราะหการจัดระบบบริการสุขภาพจัดทําแผนพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ New normal Service Deliveryกําหนดตัวชี้วัดและการกํากับ และการประเมินผล เสนอตอ

คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ตอไป  
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แผนการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีชีวิตแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 

 

 

 

 

 

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

คณะกรรมการเขตสุขภาพ 

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ New 

normal Service Delivery 
เขตสุขภาพท่ี ๙ 

Chief 

(cio,cso,cppo,chro,cfo,coo) 

คณะกรรมการสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนบริการสุขภาพวิถีใหม  

ศูนยวิชาการ สสจ.รพศ./รพท. 



 

การจัดบริการสาธารณสขุตามวิถีชวิีตแนวใหม เขตสุขภาพที่ 9 22 
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บทที่ 5 
การติดตามประเมินผล 

แผนการจัดบริการสาธารณสุข ตามวิถีชวีิตแนวใหม เขตสุขภาพท่ี 9 
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บทที่ 5 การติดตามประเมินผล 

1.ระบบการสงรายงาน 

 1.1 การสงรายงาน 43 แฟม มีชองทางสงขอมูลไปยัง Cloud ของกระทรวงสาธารณสุขในแตละจังหวัด 

โดยใหหนวยบริการสงขอมูลและจะประมวลผลทุกวันที ่25 เดือนถัดไป   

 1.2 บันทึกขอมูลการสงตอผูปวยผานระบบ r9 refer ทุกครั้งที่มีการสงตอ เพ่ือประมวลผลในการ

รายงาน 
 

2.ระบบการตรวจสอบขอมูล 

 2.1 การตรวจสอบขอมูลตามตัวชี้วัดในระดับเขตและประเทศ ที่ https://hdcservice.moph.go.th/ 

 2.2 การตรวจสอบขอมูลตามตัวชี้วัด ของระดับเขตสุขภาพที่ 9 ที่ http://R9health.org 

2.3 การตรวจสอบขอมูลตามตัวชี้วดัผานระบบ r9 refer 
   

3.การติดตามประเมินผล 

 3.1 การติดตามกํากับ  

  3.1.1 ติดตามผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

New normal Service Deliveryเขตสุขภาพที่ 9 โดยใหผูบริหารระดับจังหวัดนําเสนอผลการดําเนินงาน 

  3.1.2 ติดตามผลการดําเนินงานผานคณะกรรมการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพวิถีใหม 

  3.1.3 ติดตามผลการดําเนินงานผานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณปีกติ  

  3.1.4 รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 

  

3.2 รูปแบบการประเมินผล 

 ประเมินผลจากการรายงานขอมูลเปนรายไตรมาส จากจังหวัดมายังระดับเขต 

 ไตรมาสท่ี 1  รายงานผลภายในเดือนธันวาคม (3 เดือน) 

 ไตรมาสท่ี 2  รายงานผลภายในเดือนมีนาคม (6 เดือน) 

 ไตรมาสท่ี 3  รายงานผลภายในเดือนมิถุนายน (9 เดือน) 

 ไตรมาสท่ี 4  รายงานผลภายในเดือนกันยายน (12 เดือน) 
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ภาคผนวก 

  



 

 

  

การจัดบริการสาธารณสุ
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(สําเนา) 
 

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่  ๑๐๖๔ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพNew normal Service Delivery 
เขตสุขภาพที่ ๙ 

 

  ดวย สถานการณการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙    
ที่เกิดขึ้นหลายประเทศทั่วโลกและประเทศไทยอยางตอเนื่อง และกระทรวงสาธารณสุขไดมีขอสั่งการใหทุก กรม 
กอง สํานัก จังหวัดที่เก่ียวของ เปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพ่ือเตรียมความพรอม   ทั้งในดาน
บุคลากร ทรัพยากร ยาและเวชภัณฑ และเพื่อรองรับการใหบริการแกประชาชนโดยทั่วถึง และเขตสุขภาพที่ ๙  
ไดมีการปรับแผนการใหบริการสุขภาพเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพNew normal Service 
Deliveryเขตสุขภาพที่ ๙นั้น 

  ในการนี้ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย อยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

สถานการณการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ในปจจุบันสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ New normal 

Service Delivery เขตสุขภาพที่ ๙ ดังนี ้

1. คณะที่ปรึกษา ประกอบดวย  
1.1 ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๙ ที่ปรึกษา 
1.2 ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ที่ปรึกษา 
1.๓ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง ในเขตสุขภาพที่ ๙ ที่ปรึกษา 
1.๔ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ ๙ ที่ปรึกษา 
๑.๕ ผูอํานวยการสํานักการแพทยเขตสุขภาพที่ 9 กรมการแพทย ที่ปรึกษา 

2. คณะกรรมการ ประกอบดวย 
2.1 นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพที่ ๙ ประธาน 
2.2 นายจิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 
รองประธาน 

2.3 ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต ๙ กรรมการ 
2.4 นายแพทยเชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรมปองกัน) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง ในเขตสุขภาพที่ ๙ 
กรรมการ 

2.5 รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป ในเขตสุขภาพที่ ๙ กรรมการ 
2.6 รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศนูย/ทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ ๙ กรรมการ 
2.7 หัวหนากลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย ในเขตสุขภาพที่ ๙ กรรมการ 
2.8 หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย ในเขตสุขภาพที่ ๙ กรรมการ 
2.9 หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนย ในเขตสุขภาพที่ ๙ 

 
กรรมการ 

 /๒.๑๐หัวหนากลุม ... 
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2.10 หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลศูนย ในเขต
สุขภาพที่ ๙ 

กรรมการ 

2.11 นายสายลักษณ   พิมพเกาะ นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

2.12 นายบัญชา สุขอนันตชัย นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

2.13 นางสาวพรรณทิพย  ตันติวงษ นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

2.14 นายชัยววิัฒน   ตุงคะเสรีรักษ นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

2.15 นายอนุชิต   นิยมปทมะ นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

2.16 นายศภุฤกษ  สัทธาพงศ นายแพทยชํานาญการ  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

2.17 นายอธิคม สงวนตระกูล นายแพทยชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการและ 
เลขานุการ 

๒.๑๘ นางพรอนันต กิตติมั่นคง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

กรรมการและ 
ผูชวยเลขานุการ 

๒.๑๙ นางสาวสุดารัตน นพขุนทด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

กรรมการและ 
ผูชวยเลขานุการ 

๒.๒๐ นายจักรกฤษณ มงคลสวัสดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุข 

สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
๒.๒๑ นางสาลิน ี โพธิ์สอน นักวิชาการสาธารณสุข 

สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
๒.๒๒ นางสาวปฐมาภรณ สุทธิคีรีสุข นักวิชาการสาธารณสุข 

สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 

บทบาทหนาที่ 
๑. วิเคราะหการจัดระบบบริการสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ ๙ในชวงสถานการณการระบาดของโรคปอด

อักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙    
๒. จัดทําแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ ๙ ภายหลังสถานการณการระบาดของโรค

ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙  (New normal Service Delivery) 

๓. กําหนดตัวชี้วัดและการกํากับ และการประเมินผล 
 
 
 
 
 /๔เสนอแผน ... 
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๔. เสนอแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ ๙ 
๕. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย  

   ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง ณ วันที่    ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

               ลงชื่อ พงศเกษม  ไขมุกด 
      (นายพงศเกษม  ไขมุกด) 
      ผูตรวจราชการกระทรวง  
     ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พรอนันต / คัด รับรองสําเนาถูกตอง 
พรอนันต  กิตติมั่นคง 

(นางพรอนันต  กิตติมั่นคง) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
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Template New Normal 

ยุทธศาสาตรที ่1,2,3 
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