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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ 20 ปี เขตสุขภาพที่ 6
พ.ศ. 2560-2579

ค่านิยม M O P H
Mastery = ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูง
Originality = สร้างสรรค์นวัตกรรม
People = ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง
Humanity = มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
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จุดยืน และทิศทางการพัฒนาสุขภาพเขตสุขภาพที่ 6
1. จุดยืนการพัฒนาสุขภาพเขตสุขภาพที่ 6 ปี พ.ศ. 2560-2579
จุดยืนการพัฒนาสุขภาพเขตสุขภาพที่ 6 ปี พ.ศ. 2560-2579 ได้กาหนดขึ้นมาจากการวิเคราะห์
สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยนาเข้าเชิงนโยบาย ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ของ
ภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคต จนได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ จากนั้นจึงนามา
วิเคราะห์ความสาคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนต่อปัญหา ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ความเป็นประโยชน์
ต่อลูกค้า และความเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจนทาให้ได้ความต้องการทาง
ยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลักสาคัญของ เขตสุขภาพที่ 6 ประกอบด้วย 8 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 การจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่ที่สาคัญให้ลดลง ลดปัญหาการเจ็บปุวย การปุวยตายได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการบูรณาการการดูแลสุขภาพจากภาคีทุกภาคส่วน จนสร้างเป็นโมเดลความสาเร็จ
ของพื้นที่ลดโรคให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่
1.2 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนทั้งในระบบสาธารณสุข นอกระบบสาธารณสุข
ท้องถิ่น ชุมชน ประชาชนและความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีพันธะสัญญาร่วมอย่างเข้มแข็งในการ
พัฒนาในเขตสุขภาพให้เป็นเมืองแห่งสุขภาวะ และเมืองบริการสุขภาพอาเซียน พร้อมทั้งนาระบบสุขภาพ
ร่วมสนับสนุนการพัฒนา ของพื้นที่ ในทุกมิติทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาการค้าชายแดน และการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.3 การสร้างรูปแบบการดาเนินงาน และการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพในกลุ่มผู้ปุวย
โรคเรื้อรัง กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ให้มีประสิทธิภาพเกิดต้นแบบความสาเร็จของพื้นที่ที่สามารถจัดการ
ปัญหาให้น้อยลงผ่านเกณฑ์ประเทศ พร้อมการเตรียมพร้อมระบบสุขภาพของการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และ
การสร้างระบบการบริการในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั้งในมิติครอบครัว ชุมชน แบบมีส่วนร่วม
1.4 ยกระดับคุณภาพการบริการในหน่วยบริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ให้มี
มาตรฐานการจัดบริการในระดับสากล และตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วย
บริการที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีความโดดเด่นในการจัดบริการแบบไร้รอยต่อ ไม่รอนาน และมี
ความสุขระหว่างรอรับบริการ พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้สามารถรองรับการส่งกลับผู้ปุวยจาก
โรงพยาบาลศูนย์ เพื่อลดความแออัด ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างต้นแบบที่ดีที่โดดเด่นระดับประเทศด้าน
การวินิจฉัยโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ และ
ทีมสหวิชาชีพ การมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่เหมาะสม การผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาทางสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับความจาเป็นทางสุขภาพของพื้นที่ และการ
พัฒนาเป็นเมืองบริการสุขภาพของอาเซียนที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานทางการแพทย์ในระดับชั้นนาของ
ประเทศ
1.5 พัฒนาระบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขในทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง สร้างระบบ
การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ร่วมกัน พัฒนาระบบควบคุมกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพ และ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และการบูรณาการ การผลักดันมาตรการด้านสุขภาพ
ให้ได้การบรรจุในแผนพัฒนาของทุกระดับรวมทั้งท้องถิ่น
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1.6 สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อรองรับความจาเป็นทางสุขภาพของพื้นที่ การบริการ
แก่ประชาชน และแนวโน้มการพัฒนาระบบสุขภาพของพื้นที่ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
สุขภาพให้มีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริการ การสื่อสาร
สุขภาพแก่ประชาชนการบริหาร และการตัดสินใจเชิงนโยบาย
1.7 การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดบริการสุขภาพ
พัฒนาบุคลากรรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และนานาชาติที่สมบูรณ์ทั้งทักษะสากลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ พร้อมสร้างวัฒนธรรมการทางานเป็นทีมบูรณาการที่เข้มแข็งในทั่วทุก
พื้นที่ที่เข้าถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติราชการ และการส่งเสริมให้บุคลากรเป็นต้นแบบคนสุขภาพดีมีความสุข
1.8 พัฒนาหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพทุกแห่งให้ มีสมรรถนะสูง มีระบบ
การบริหารจัดการภายในที่มีความคล่องตัว ลดการทางานที่ซ้าซ้อน บริหารแบบธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในระดับเขต และ
ประเทศ พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังในหน่วยบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความ
เสี่ยง ปูองกันการสูญเสีย ความผิดพลาด และพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขเป็นองค์กรต้นแบบด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เอื้อต่อการบริการสุขภาพและปลอดภัยต่อบุคลากร

2. วิสัยทัศน์(Vision) :
“ประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพมีความเป็นเลิศ
พร้อมพัฒนาสู่เมืองสุขภาพอาเซียน และเมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน ”
นิยามของวิสัยทัศน์เพื่อเป็นเข็มมุ่งในการพัฒนา :
ประชาชนสุขภาพดี หมายถึง การมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
- ปัญหาการเจ็บปุวย การปุวยตาย และปัญหาสุขภาพที่สาคัญลดลงอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่
ระบบสุขภาพมีความเป็นเลิศ หมายถึง การมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
- ผู้รับบริการเชื่อมั่นและวางใจในระบบบริการสุขภาพที่มีระบบบริการที่โดดเด่น ไร้รอยต่อมี
ความสุขระหว่างรอรับบริการ
- สถานบริการสุขภาพในทุกระดับมีคุณภาพ มาตรฐานตามที่กาหนด
- บุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ ทีมสนับสนุนมีความเป็นมืออาชีพ
- เทคโนโลยีทางการแพทย์มีความเหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาทางสุขภาพอย่างสมดุลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- มีการสร้างสรรค์ นวัตกรรม รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพของ
จังหวัดและพื้นที่

29

เมืองสุขภาพอาเซียน หมายถึง การมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
- สถานบริการสุขภาพและบุคลากรมีขีดความสามารถในการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธาจากผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ
- ระบบงานสาธารณสุขชายแดนมีประสิทธิภาพ ลดภัยคุกคาม ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ
- บริการสุขภาพร่วมสนับสนุนการพัฒนาพื้นทีใ่ นทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน หมายถึง การมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
- เมืองที่ประสบความสาเร็จในการจัดการสุขภาพของประชาชน ให้ประชาชนสุขภาพดี ชุมชน
สามารถจัดการสุขภาพของตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission)
กรอบในการดาเนินงานตามภารกิจของ เขตสุขภาพที่ 6 และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์
ประกอบด้วยพันธกิจ ดังนี้
3.1 พัฒนานโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติทั่วทุกพื้นที่ แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริม
ภาคีทุกภาคส่วนของพื้นที่ ร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพของ พื้นที่ ในทุก ระดับ ให้มีความเข้มแข็ง มี
มาตรฐานในการจัดบริการ สามารถสนองตอบต่อปัญหา และแนวโน้มความต้องการของพื้นที่
บริการสุขภาพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ สถานบริการสุขภาพ
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมพร้อมรับสถานการณ์
3.3 เสริมสร้างขีดความสามารถ ของบุคลากร ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีความ
มั่นคงในชีวิต และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
3.4 ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
สุขภาพให้มีคุณภาพ สามารถรองรับบริการ และการบริหารทั้งในระดับพื้นที่ จังหวัด และเขต
สุขภาพ
3.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล
4. เป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal)
เขตสุขภาพที่ 6 เป็นสังคมสุขภาวะ ระบบสุขภาพมีความเป็นเลิศยั่งยืน
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นหลักที่สาคัญหรือวาระการพัฒนาที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เติบโต สู่วิสัยทัศน์
ด้วยวิธีการของแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
5.1 การเสริมสร้างการมีสุขภาพดี ของประชาชนแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน มุ่งสู่
สังคมสุขภาวะ
5.2 การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และระบบบริการที่เป็นเลิศ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 การพัฒนาสู่เมืองบริการสุขภาพอาเซียน
5.4 การสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และ ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ
5.5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการสร้างสุขในการทางาน ของ
บุคลากร
6. เป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัด (KPI) กลยุทธ์ (Strategic)
เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดี ปัญหาสุขภาพที่สาคัญของทุกพื้นที่ลดลงอย่างเป็น
รูปธรรม
ตัวชี้วัด : อัตราปุวย/การปุวยตายจากปัญหาสุขภาพที่สาคัญของพื้นที่ลดลง
กลยุทธ์ : เพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่ให้
สอดคล้องกับบริบทและกลุ่มวัย
เป้าประสงค์ที่ 2 : ระบบบริการสุขภาพบูรณาการ เชื่อมโยงไร้รอยต่อ สถานบริการสุขภาพมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมพร้อมรับสถานการณ์
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการบรรลุเปูาหมายของ Service Plan สาขาที่เป็นปัญหาสาคัญของเขต
สุขภาพ
กลยุทธ์ : พัฒนา ระบบ บริการแบบไร้รอยต่อ ยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพ ให้มีความ
ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานกับภูมิปัญญาไทย
เป้าประสงค์ที่ 3 : บริการสุขภาพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มคุณค่าต่อการพัฒนาของพื้นที่
ตัวชี้วัด :ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดบริการสุขภาพแก่ชาวต่างชาติ
กลยุทธ์ : เสริมสร้างความเข้มแข็งของเมืองบริการสุขภาพผ่านความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วนทั้ง
ในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 4 : ระบบบริหารจัดการ กลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์มี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์กระทรวง/เขตสุขภาพที่ 6 ที่ผ่านเกณฑ์
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล (ทั้งด้านระบบการวางแผนและประเมินผล การเงินการคลังและกาลังคน)
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เป้าประสงค์ที่ 5 : ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพสามารถรองรับระบบบริการ และการบริหาร
จัดการ
ตัวชี้วัด :จานวนองค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการ
สุขภาพของพื้นที่
กลยุทธ์ : สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพให้มี
คุณภาพ ทันสมัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์ที่ 6 : บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขมีสมรรถนะสูง มีความสุขและเป็น
ต้นแบบคนสุขภาพดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานและผ่าน
เกณฑ์ดัชนีชี้วัดความสุขไทย
กลยุทธ์ : เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานตาม
ภารกิจ บุคลากรมีความสุขและเป็นต้นแบบคนสุขภาพดี

