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คานา
โรงพยาบาลตราดเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S มีขนาด ๓๑๒ เตียง เริ่มเปิดดาเนินการเมื่อวันที่
๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๖ โดยมีการกาหนดทิศทางพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลตราดในทุกๆ ๕ ปี
ส าหรั บ ในแผนยุ ทธศาสตร์ ฉบั บ นี้ มีกระบวนการจัดทาตามกรอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ โ ดยการสร้า ง
วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมเชิงยุทธศาสตร์ การเชื่อมโยงการดาเนินงานยุทธศาสตร์กับการมีส่วนได้ส่วนเสีย การ
สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การ
เชื่อมโยงความสมดุลทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ ทบทวนภารกิจและโครงสร้างการบริหารยุทธศาสตร์ที่เน้น
ยุ ทธศาสตร์ พัฒ นาขี ดความสามารถบุ ค ลากรเพื่ อการขั บเคลื่ อ นยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ จัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ การยกระดับภาวะผู้นา
แก่ทีมบริ ห าร ซึ่งแบ่ งเป็ น ๘ ขั้น ตอน ได้แก่ การศึกษาความจาเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need
Analysis) การกาหนดจุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) การประเมินศักยภาพ
ขององค์กรการประเมินศักยภาพขององค์กร (TOW’s Matrix) การกาหนดทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ การ
แปลงยุ ทธศาสตร์ สู่ การปฏิ บั ติกาหนดกลยุ ทธ์ การก าหนดระบบวั ดผล–ตั ว ชี้วัด การด าเนิน งานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และการสรุปผลการดาเนินงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สาหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จะใช้เป็นกรอบ
กาหนดทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลตราดในอีก ๕ ปี เพื่อขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มารับบริการให้มีสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างยั่งยืน พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และทีม
สนับสนุนให้มีทักษะสากล รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถของโรงพยาบาลให้มีสมรรถนะสูง ทันสมัย รองรับ
การเติบโตขององค์กรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖
จังหวัดตราด เชื่อมโยงบริการรองรับอาเซียนและนานาชาติ
ขอขอบคุณ นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง บริษัท
ฮาร์วาดเอเชียคอนชัลติ้ง จากัด. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้จนสาเร็จด้วยดี
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
โรงพยาบาลตราด
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บทสรุปผู้บริหาร
เหตุผลความจาเป็น
การบริ ห ารงานยุ ท ธศาสตร์ แ บบมุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ เ ป็ น กระบวนการส าคั ญ ใน การขั บ เคลื่ อ น
ให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ โรงพยาบาลตราดได้นา
รูปแบบการบริหารงานยุทธศาสตร์เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง แต่จากการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตราดที่ผ่านมายังพบว่า การขับเคลื่อ นยุทธศาสตร์ยังไม่ได้ดาเนินการจนเกิดผล
สั ม ฤทธิ์ ต ามที่ พึ ง ประสงค์ ประกอบกั บ สภาพแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว การ
ปรับเปลี่ยนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เน้นความสาคัญของการเป็น National Health Authority : NHA
ดังนั้นเพื่อเตรียมรับการเติบโตในอนาคต และพัฒนาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง โรงพยาบาลจึงมีความจาเป็น
ที่จะต้องนาศักยภาพโรงพยาบาลและบุคลากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น
องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์อย่างสมบูรณ์ จึงได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ใหม่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขึ้น
จุดยืน และตาแหน่งการพัฒนาทางยุทธศาสตร์
จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลตราด ประกอบด้วย ๗ ประเด็น สาคัญดังนี้
๑. การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Medical Excellent)
๒. การเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านบริการและไว้วางใจทางการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ
ปลอดภัยไร้รอยต่อ (Safety and Seamless One that Believe and Trust)
๓. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ และการยกระดับบริการพัฒนาบริการสู่ นานาชาติ (International
and Premium Service)
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการเครือข่ายสุขภาพปฐมภูมิของโรงพยาบาลให้เข้มแข็ง
มีคุณภาพที่เชื่อมั่น และวางใจได้จากประชาชนนชุมชน (Primary Care Quality and Self-Care)
๕. การบริห ารพัฒ นาทรั พยากรบุคคล การเสริมสร้างความสุ ข ความรู้ และวัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มแข็ง (Learning and Happiness Hospital)
๖. การปฏิรูปองค์กรสู่โรงพยาบาลสมรรถนะสูงและทันสมัย (Modern and High Performance Hospital)
๗. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและการคลัง และอภิบาลองค์กรให้มีศักยภาพที่พึ่งพา
ตนเองได้สูง (Good Governance and Wealthy Hospital)
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล สมรรถนะสูงและทันสมั ย เพื่อประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเองอย่าง
ยั่งยืน (Smart and Intelligent Hospital for Health Literacy)
เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goals)
๑. โรงพยาบาลประสบความสาเร็จทางการแพทย์ในระดับโรงพยาบาลชั้นนาของชาติ มีศักยภาพ
ทางการแพทย์ระดับเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคที่ประชาชนและผู้ใช้บริการมีความเชื่อถือ เชื่อมั่น และไว้วางใจใน
คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ภายใน ๕ ปี (Medical Belief and Trust)
๒. บุคลากรของโรงพยาบาลทุกคน และประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบเห็นคุณค่าของการมี
สุขภาพดี มีสมรรถนะในการจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม โรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ
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ประสบความสาเร็จในการจัดการโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ให้ลดลงโดยมี
ประชากรสุขภาพดีให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ และบุคลากรสุขภาพดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ภายใน ๕ ปี
(High Performance Literacy)
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
กรอบของแผนยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาด้วยวิธีการทางยุทธศาสตร์สู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามที่กาหนดไว้
ประกอบด้ วย ๖ ประเด็นยุ ทธศาสตร์ ๔๔ แผนงาน ๑๖๓ โครงการ ซึ่งกาหนดให้ รองผู้ อานวยการทุกคนเป็ น
ผู้รับผิดชอบ ดังนี้
๑. การจัดบริการทางการแพทย์ในระดับเชี่ยวชาญชั้นสูงแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ระดับสากล
และเป็นเลิศ (Super Excellent Medical International Standard and Holistic Care) ประกอบด้วย ๖ แผนงาน
๒๘ โครงการ ได้แก่
1.1แผนงานบูรณาการทรัพยากรทางการแพทย์เพื่อภารกิจเขตสุขภาพ
๑) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางการแพทย์กับสถานบริการ (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๒) โครงการนาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางจากเขตสุขภาพร่วมจัดบริการทางการ
แพทย์ในโรงพยาบาล (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๓) โครงการสร้างกลไกประชารัฐเพื่อการพัฒนาทางการแพทย์ของโรงพยาบาล (รองผอ.
ฝ่ายการแพทย์)
๔) โครงการสร้างเครือข่า ยสาธารณสุขรองรับภาวะวิกฤติฉุกเฉินทางการแพทย์ (รองผอ.
ฝ่ายการแพทย์)
๑.๒ แผนงานจัดหาเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์
๑) โครงการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน (รองผอ.
ฝ่ายการแพทย์)
๒) โครงการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมื อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๓) โครงการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ
(รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๔) โครงการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านทันตกรรม (รองผอ.
ฝ่ายการแพทย์)
๑.๓ แผนงานพัฒนาบริการทางการแพทย์รองรับเมืองเศรษฐกิจพิเศษ
๑) โครงการสร้างระบบส่งต่อผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๒) โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางบก ทางทะเล และทางอากาศ
(รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๓) โครงการจัดหาเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ และฝึกอบรมการใช้งาน (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๔) โครงการพัฒนาบริการทันตกรรมอาเซียน นานาชาติ (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๕) โครงการจัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทาง (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๑.๔ แผนงานพัฒนาบริการทางการแพทย์ในระดับพรีเมี่ยมของศูนย์ความเป็นเลิศ
๑) โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่บริการศูนย์ความเป็นเลิศ (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๒) โครงการพัฒนาระบบบริการแบบเคลื่อนที่ของศูนย์ความเป็นเลิศ (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
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๓) โครงการสร้างระบบการตลาดและสมาชิกบริการสุขภาพระดับพรีเมี่ยม (Premium
Care Membership) (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๔) โครงการสร้างระบบบริการทางการแพทย์นานาชาติ (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๕) โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการโรงพยาบาลตราดส่วนหน้า (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๖) โครงการสร้างระบบการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุระดับพรีเมี่ยม (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๑.๕ แผนงานพัฒนาบริการทางการแพทย์ของศูนย์ความเป็นเลิศรองรับสังคมผู้สูงอายุ
๑) โครงการจัดตั้งศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Aging Enterprise Complex)
(รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการสร้างระบบการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุเชิงรุก (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการจัดสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบครบวงจร (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๑.๖ แผนงานสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อความเป็นเลิศ
๑) โครงการสร้างสรรค์คุณค่าของ Trat NCD Model (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพเฉพาะถิ่นสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ภายใต้เอกลักษณ์แบรนด์
ของโรงพยาบาล (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการสร้างระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตในการบริการประชาชนบนพื้นที่
ฝั่งและการจัดบริการสาธารณสุขทางทะเลที่มีมาตรฐาน โดดเด่นและทันสมัย (Modern ER and Telemedicine)
(รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๔) โครงการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อยกระดับโรงพยาบาลให้เป็นศูนย์บริการทันตกรรม
สาหรับเด็กและทันตกรรมผู้สูงอายุ (ฟันเทียม) ที่มีมาตรฐานและทันสมัย (Modern Pediatric and Geriatric
Dental Center) (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๕) โครงการสร้างเครือข่ายการบริการประชาชนด้วยกลไกประชารัฐ (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๖) โครงการสร้างระบบบริการทางการแพทย์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้วยวิทยาการทาง
การแพทย์ที่ผสมผสานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาระบบทางการแพทย์ของโรงพยาบาล Trat Medical
System ๔.๐ (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๒. การพัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพที่เข้มแข็งยั่งยืน ปลอดภัย ไร้รอยต่อ และระบบบริการที่มีความ
เป็นเลิศ (Sustainable Quality and Excellent Service Hospital) ประกอบด้วย ๑๑ แผนงาน ๔๙ โครงการ ได้แก่
๒.๑ แผนงานโรงพยาบาลคุณภาพสากล
๑) โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างนักขับเคลื่อนคุณภาพ AHA และ JCI (รองผอ.ด้านคุณภาพ)
๒) โครงการสร้างนวัตกรรมงานคุณภาพทั่วทั้งโรงพยาบาล (รองผอ.ด้านคุณภาพ)
๓) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานคุณภาพ (รองผอ.ด้านคุณภาพ)
๔) โครงการศึกษาดูงานด้านคุณภาพระดับ Best Practice (รองผอ.ด้านคุณภาพ)
๒.๒ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์
๑) โครงการจัดทาวิดิทัศน์ ๔ มิติ แสดงโครงสร้างพื้นฐานอีก ๒๐ ปีข้างหน้าของโรงพยาบาล
(รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๒) โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์เอ็กซเรย์ (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๓) โครงการจัดสร้างอาคารกายภาพบาบัด (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๔) โครงการจัดสร้างอาคารแพทย์แผนไทย (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๕) โครงการจัดทาแผนที่บริการดิจิทัลในพื้นที่บริการผู้ป่วยนอก (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
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๖) โครงการจัดสร้างสะพานลอยคนข้ามถนนสาหรับประชาชนทั่วไป และผู้ป่วยเชื่อมต่ออาคาร
โรงพยาบาล (แยกส่วนผู้ใช้บริการ) (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๗) โครงการปรับภูมิทัศน์และตกแต่งภายในทุกพื้นที่หน่วยบริการ (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๒.๓ แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลระดับสากลที่เป็นมิตรกับผู้ป่วย
๑) โครงการสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการบริการผู้สูงอายุ (Elder Friendly
Hospital) (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๒) โครงการสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการบริการผู้ป่วยเด็ก (Child Friendly
Hospital) (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๓) โครงการสร้ า งสภาพแวดล้ อ มภายในที่ เ อื้ อ ต่ อ การบริ ก ารคนพิ ก าร (Disabled
Friendly Hospital) (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๔) โครงการจัดบริการเพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยและผู้ใช้บริการทุกศาสนา (Legion Friendly
Hospital) (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๕) โครงการสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care
Friendly Hospital) (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๖) โครงการสร้างสภาพแวดล้อมภายในและระบบบริการสุขภาพที่เอื้อต่อการอุปฐากภิกษุสงฆ์
และ สามเณรที่สอดคล้องกับหลักธรรมวินัยและมีมาตรฐานการจัดบริการทางแพทย์ (Buddhist Monks Friendly
Hospital) (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๒.๔ แผนงาน Green Hospital
๑) โครงการเปลี่ยนหลอดไฟทั้งโรงพยาบาลให้เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๒) โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลในพื้นที่ด้านนอก (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๓) โครงการปรับปรุงระบบการจัดการขยะและน้าเสียในโรงพยาบาล (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๔) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสู่เกณฑ์มาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ (รองผอ.ด้านคุณภาพ)
๒.๕ แผนงานจัดสร้างสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและบุคลากร
๑) โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๒) โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมสาหรับแพทย์ (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๓) โครงการก่อสร้างศูนย์อาหาร (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๔) โครงการจัดตั้งร้านเสริมสวย (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๕) โครงการจัดตั้งร้านของเยี่ยมและดอกไม้ (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๖) โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๒.๖ แผนงานพัฒนาบริการผู้ป่วยระยะสุดท้าย
๑) โครงการสร้างโมเดลกระบวนการบริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบครบวงจร (รองผอ.
ฝ่ายการพยาบาล)
๒) โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการดูแลในระบบบริการผู้ป่วยระยะสุดท้าย (รองผอ.
ฝ่ายการพยาบาล)
๓) โครงการสร้างทีมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเชิงพื้นที่ (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๔) โครงการพัฒนาพื้นที่ห้องดับจิต (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๒.๗ แผนงานพัฒนาบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
๑) โครงการสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
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๒) โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์บริการ (รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล)
๓) โครงการพัฒนาจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้าน (เพื่อนช่วยเพื่อน)
(รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล)
๔) โครงการสร้างจิตอาสาร่วมบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล (รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล)
๒.๘ แผนงานโรงพยาบาลบริการยอดเยี่ยม และปลอดภัย
๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อร้องเรียนลูกค้า (รองผอ.ด้านคุณภาพ)
๒) โครงการจัดการความเสี่ยงในหน่วยบริการความเสี่ยงสูง (รองผอ.ด้านคุณภาพ)
๓) โครงการสร้างนักบริการที่ยอดเยี่ยม (รองผอ.ด้าน พรส.)
๒.๙ แผนงานพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย
๑) โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมนาส่งผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๒) โครงการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉินที่มีมาตรฐานสูง (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๓) โครงการสร้างระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศ (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๒.๑๐ แผนงานโรงพยาบาลลดเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย ใส่ใจไร้รอยต่อ
๑) โครงการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทางยา (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๒) โครงการพัฒนาการจัดการการติดเชื้อทั่วทั้งโรงพยาบาล (รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล)
๓) โครงการจัดหาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ทันสมัย ปลอดภัย (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๒.๑๑ แผนงานพัฒนาบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน สู่โรงพยาบาลบริการสะดวกสบาย ทันสมัย
๑) โครงการจัดสร้างป้ายบอกทิศทางและจุดบริการในรูปแบบดิจิทัลและภาษาสากลทุก
หน่วยบริการ (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๒) โครงการพัฒนาระบบนัดของผู้ป่วยนอกผ่านระบบออนไลน์ (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๓) โครงการสร้างสุขระหว่างรอรับบริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล)
๔) โครงการจัดบริการเฉพาะทางคลินิกนอกเวลา (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๕) โครงการพัฒนาการบริการผู้ป่วยในต่อเนื่องถึงชุมชน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓. การพัฒนาคุณภาพการจัดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลให้มีมาตรฐาน สามารถ
จัดการปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ (Primary Care and Health Literacy) ประกอบด้วย
๘ แผนงาน ๓๒ โครงการ ได้แก่
๓.๑ แผนงานเครือข่ายสาธารณสุขต้นแบบคนสุขภาพดี
๑) โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านสุขภาพดี (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการพัฒนาแกนนาสาธารณสุขประจาครอบครัวสุขภาพดี (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการพัฒนาสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบคนสุขภาพดี (รองผอ.
ด้านปฐมภูมิ)
๓.๒ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยในชุมชน
๑) โครงการสร้างระบบยืมและหมุนเวียนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในชุมชน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการสร้างผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัว (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการสร้างระบบจิตอาสาการดูแลสุขภาพผู้ป่วยในชุมชน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓.๓ แผนงาน รพ.สต. สีเขียว
๑) โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะและน้าเสียใน รพ.สต. (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซล (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
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๓) โครงการตลาดเขียวใน รพ.สต. (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓.๔ แผนงานจัดระบบสุขภาพชุมชนเข้มแข็งด้วยระบบภาคีเครือข่าย
๑) โครงการจัดธรรมนูญสุขภาพในชุมชน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการสร้างที่ปรึกษาสุขภาพภาคประชาชน (Health Coaching) (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการเสริมสร้างบทบาทผู้นาท้องถิ่นในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพและพัฒนาบุคคล
ต้นแบบให้ครอบคลุมทุกองค์กร (ค่ายผู้นาท้องถิ่นสุขภาพดี) (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๔) โครงการจัดตั้งกองทุนสุขภาพหมู่บ้านเพื่อการดูแลสุขภาพกลุ่มโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ
(รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๕) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนกลุ่ มเสี่ ยงให้พึ่งตนเองได้ กลุ่มป่ว ย
สุขภาพดีขึ้น (ค่ายกลุ่มเสี่ยงสุขภาพดี) (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓.๕ แผนงานพัฒนาการทางานเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
๑) โครงการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียง (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. อสค. ผู้ดูแล (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๔) โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพแพทย์แผนไทยในสถานบริการปฐมภูมิ (รองผอ.
ด้านปฐมภูมิ)
๕) โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกชุมชน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๖) โครงการสร้างระบบ Home Ward ให้ครบทุกชุมชน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๗) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิในด้านโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๘) โครงการยกระดับ รพ.สต. ให้เป็นด่านหน้า (Front Line) (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๙) โครงการพั ฒ นาระบบดิ จิตอลเพื่อดู แลผู้ ป่ ว ยโรคไม่ติ ดต่อเรื้องรั งทุกครัว เรื อนโดย
เครือข่าย และจิตอาสา (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓.๖ แผนงานสร้างวิถีสุขภาพและวัฒนธรรมสุขภาวะในชุมชน
๑) โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถีชุมชนตราด (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการส่งเสริมให้มี Healthy Mini Mart Community (อาหารสุขภาพชุมชน) เพื่อ
สร้างเสริมให้มีวัฒนธรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓.๗ แผนงานพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
๑) โครงการพัฒนาคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการพัฒนาบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในหน่วยบริการปฐมภูมิที่มี
มาตรฐาน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ และการตลาดแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
(รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓.๘ แผนงานส่งเสริมสุขภาพและความฉลาดรู้ทางสุขภาพแก่ประชาชน
๑) โครงการสร้างสรรค์แนวปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในทุกหน่วยบริการ (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการพัฒนาคลินิกส่งเสริมสุขภาพลดพุง ลดโรค (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ (วิ่งมินิฮาฟท์มาราธอน รพ.ตราด) (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๔) โครงการสร้างศูนย์จาหน่ายพืชผักปลอดภัยในโรงพยาบาล (ตลาดเขียว) (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
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๔. การปรั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร การบริ ห าร และพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลทั่ ว ทั้ ง โรงพยาบาลที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสู่องค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน (Happiness Hospital) ประกอบด้วย ๗ แผนงาน ๑๖ โครงการ ได้แก่
๔.๑ แผนงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
๑) โครงการสร้างสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์คุณภาพ AHA JCI นาเกณฑ์คุณภาพลงสู่
JOB (รองผอ.ด้านคุณภาพ)
๒) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะสากล (IT, ภาษาอังกฤษ) (รองผอ.ด้าน พรส.)
๓) โครงการสร้างระบบการประเมินทรัพยากรบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๔) โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์สมรรถนะบุคลากร (รองผอ.ด้าน พรส.)
๕) โครงการสร้ า งระบบการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลโดยการสอนงานและพี่ เ ลี้ ย ง
(Coaching and Mentoring) (รองผอ.ด้าน พรส.)
๔.๒ แผนงานพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของทุกวิชาชีพกับเครือข่ายชั้นนาที่เกี่ยวข้ อง
กับ ๔ กลุ่มโรค (อุบัติเหตุฉุกเฉิน, โรคเรื้อรัง, ทันตกรรม, ผู้สูงอายุ)
๑) โครงการพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง (รองผอ.ด้าน พรส.)
๔.๓ แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
๑) โครงการนาระบบการจัดสรรทรัพยากรบุคคลด้านการแพทย์ร่วมกับเขตสุขภาพ (รองผอ.
ด้าน พรส.)
๒) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
เฉพาะทาง (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๔.๔ แผนงานเสริมสร้างความสุขในการทางาน สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพและความศรัทธา
ต่อองค์กร
๑) โครงการจัดระบบสวัสดิการและค่าตอบแทนแก่ จนท. ให้สูงกว่าพื้นฐานของรัฐ (รองผอ.
ฝ่ายบริหาร)
๒) โครงการจัดกิจกรรมทาความดีและสร้างคุณค่าในทุกวิชาชีพ (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๔.๕ แผนงานส่งเสริมบุคลากรสุขภาพดี
๑) โครงการออกกาลังกายประจาสัปดาห์ (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการตรวจสุขภาพประจาปี และสร้างพฤติกรรมสุขภาพใหม่ (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๔.๖ แผนงานพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรคุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
๑) โครงการส่งเสริมการสร้างค่านิยมร่วมขององค์กรให้เข้มแข็ง (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๒) โครงการเสริมสร้างระบบติดตามความสุขตามเกณฑ์ Happinometer ด้วย Application
(รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๔.๗ แผนงานสร้างภาพลักษณ์องค์กร
๑) โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๒) โครงการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (ปลูกป่าประจาปี) (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๕. การพัฒนาโรงพยาบาลสู่ องค์กรดิจิทัล องค์กรนวัตกรรม และองค์กรสมรรถนะสู งที่พึ่งตนเองได้
(High Performance and Intelligent Hospital) ประกอบด้วย ๘ แผนงาน ๒๖ โครงการ ได้แก่
๕.๑ แผนงานพัฒนาระบบพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยปรับปรุงระบบ Software
๑) โครงการจัดหา Software ที่ทันสมัย และครบถ้วนต่อการให้บริการ (รองผอ.ด้าน
ยุทธศาสตร์)
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๒) โครงการจัดทาเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการให้บริการ (รองผอ.
ด้านยุทธศาสตร์)
๓) โครงการจั ดหา Firewall จั ดการความเสี่ ยงและความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศป้องกันข้อมูล (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๕.๒ แผนงานปรับปรุง Hardware
๑) โครงการจัดหา Hardware ที่ทันสมัย (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๒) โครงการจัดหาและปรับปรุง Server (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๓) โครงการจัดทา Virtual Private Network (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๔) โครงการจัดทา Fiber Optic (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๕.๓ แผนงานพัฒนา Website
๑) โครงการจัดทา Website ๒ ภาษา เนื้อหา ระบบโซเชียลมีเดีย (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๕.๔ แผนงานปรับปรุงบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) โครงการปรับปรุง HN เป็น ID (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๕.๕ แผนงานบริการสุขภาพประชาชนยุคดิจิทัล
๑) โครงการพัฒนาบริการสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๒) โครงการจัดตั้งหน่วยให้คาปรึกษาด่านหน้าบนระบบออนไลน์ (รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล)
๓) โครงการติดตั้งระบบจัดหาด้วยหุ่นยนต์จัดยา (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๔) โครงการสร้างระบบเวชระเบียนปัญญาประดิษฐ์ (รองผอ.ด้าน พรส.)
๕) โครงการจัดทาระบบ Care Card (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๖) โครงการพัฒนาคลังข้อมูลและสารสนเทศของโรงพยาบาล (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๗) โครงการจัดทา Application เพื่อการบริการสุขภาพแก่ประชาชน (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๕.๖ แผนงานโรงพยาบาลแห่งนวัตกรรม
๑) โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมแก่บุคลากร (รองผอ.ด้าน พรส.)
๒) โครงการจัดการความรู้ (รองผอ.ด้าน พรส.)
๕.๗ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและธรรมาภิบาล
๑) โครงการจัดการความเสี่ยงและลดต้นทุน (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๒) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากที่ดินและทรัพย์สิน (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๓) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์แบรนด์โรงพยาบาล (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๔) โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากการจัดบริการสุขภาพ (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๕.๘ แผนงานโรงพยาบาลสมรรถนะสูง
๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารตามเกณฑ์องค์กรสมรรถนะสูง (รองผอ.ด้านคุณภาพ)
๒) โครงการพัฒนาการนาองค์กรของผู้นา (รองผอ.ด้าน พรส.)
๓) โครงการพัฒนาระบบการรับบริจาค (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๔) โครงการพัฒนาสานักงานทันสมัย e-Office (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๖. การเสริมสร้างบริการทางการแพทย์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการเชื่อมโยงบริการรองรับ
อาเซียนและนานาชาติ (Wellness Cluster) ประกอบด้วย ๔ แผนงาน ๑๒ โครงการ ได้แก่
๖.๑ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการแก่แรงงานจากอาเซียน
๑) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพอาเซียน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
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๒) โครงการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพแบบสมาชิกสาหรับผู้รับบริการกลุ่มแรงงาน
จากอาเซียน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๖.๒ แผนงานความร่วมมือทางการแพทย์อาเซียน
๑) โครงการสร้างระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๒) โครงการจั ด ท าพั น ธะสั ญ ญาความร่ ว มมื อ ทางการแพทย์ โรงพยาบาลตราดกั บ
โรงพยาบาลสีหนุวิลล์ (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๖.๓ แผนงานพัฒนาบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แบบพรีเมี่ยม
๑) โครงการสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในรูปแบบพรีเมี่ยม (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๒) โครงการพัฒนาบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกระดับพรีเมี่ยม (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๓) โครงการพัฒนาบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยในระดับพรีเมี่ยม (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๔) โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดการบริการพรีเมี่ยม (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๖.๔ แผนงานพัฒนาบริการทางการแพทย์รองรับการพัฒนาจังหวัดและประเทศ
๑) โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าสุขภาพด้านการท่องเที่ยว (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๒) โครงการพัฒนาสุขภาพเพื่อความมั่นคง (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติและอาเซียน (Medical Plaza)
(รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๔) โครงการจัดตั้ง Trat Hospital Frontline และคลินิกอาเซียน (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
แนวทางการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงกาหนดมาตรการและแนวทางการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้
๑. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ที่บูรณาการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ การจัดการความเสี่ ยง สาระสาคัญของยุทธศาสตร์
เพื่ อ แปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจร่ว มกั น ขององค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในและภายนอก
มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒. พัฒนากระบวนการจัดทาแผน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ พร้อมกับ
มีการจัดลาดับความสาคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ
๓. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งกาหนดดัชนีชี้วัดความสาเร็จของแผนงาน/
โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์
๔. เสริ มสร้ างแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพั ฒ นานาสู่ การปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลในโครงการที่เร่งด่วน รูปแบบของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติจะยึดการมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของแผน
ยุทธศาสตร์เป็นสาคัญ เชื่อมโยงโครงการกับแผนสุขภาพจังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ พร้อมทั้งการผลักดัน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ในการขอรับการใช้งบประมาณจากจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ ๑
บทนา
เหตุผลความจาเป็นในการจัดทาแผน
การบริห ารงานยุ ทธศาสตร์ แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์นั้น เป็นกระบวนการสาคัญในการขับเคลื่ อน
ให้ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานบรรลุ ผ ลตามที่ ตั้ ง ไว้
การบริ ห ารงานยุ ท ธศาสตร์ เ พื่อ ให้ ป ระสบผลสั ม ฤทธิ์ จ ะต้ อ งประกอบไปด้ ว ยกระบวนการหลายขั้ น ตอน
โดยทั้งนี้จะต้องอาศัยความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง และการติดตามพัฒนางานอย่างต่อเนื่องของนโยบาย
แผนปฏิบัติการ รวมไปถึงกรอบการประเมินผลตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน
โรงพยาบาลตราด ได้นารูปแบบการบริหารงานยุทธศาสตร์เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างต่อเนื่อง และได้มีการศึกษา ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่จะตอบสนองต่อนโยบายสุขภาพ
ในระดับเขตสุขภาพที่ ๖ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดาเนินงาน
พัฒ นาองค์ กรและการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ แต่ จ ากการด าเนิน งานตามยุ ท ธศาสตร์
โรงพยาบาลตราดที่ผ่ านมายังพบว่า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยังไม่ได้ดาเนินการจนเกิดผลสั มฤทธิ์ตามที่
พึงประสงค์ ประกอบกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและได้เข้ามามีบทบาท
ต่อการดาเนินงานของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น และการปรับเปลี่ ยนนโยบายของเขตสุ ขภาพที่ ๖ สานักงานปลั ด
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้นความสาคัญของการเป็น National Health Authority : NHA
ดังนั้นเพื่อเตรียมรับการเติบโตในอนาคต และพัฒนาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ของประเทศ โรงพยาบาลจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนาศักยภาพโรงพยาบาลและบุคลากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพื่อพัฒ นา
โรงพยาบาลให้ เป็ น องค์กรที่มุ่งเน้ น ยุ ทธศาสตร์อย่างสมบู รณ์ บรรลุ เ ป้าหมายการดาเนินงานตามภารกิ จ
โรงพยาบาลจึ งได้จัดให้ มีการทบทวนแผนยุ ทธศาสตร์ของโรงพยาบาลใหม่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕ ขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแผนพัฒนาระบบสุขภาพ และกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโรงพยาบาลตราด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ไปยังหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาล
ตราดให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
๒. เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการ โดยเชื่ อ มโยงสอดคล้ อ งในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และสามารถจัดทาแผนงาน/โครงการ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ตั ว ชี้ วั ด เป้ า ประสงค์ ยุ ท ธศาสตร์ ให้ บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด
ระยะเวลาของแผน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด มีกรอบระยะเวลาของแผนระยะ ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
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กรอบแนวทางการดาเนินการ/ปฏิทินการจัดทาแผน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เป็นเครื่องมือในการกาหนด
ทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลตราด เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่องค์กรกาหนดท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ภาพรวมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด
โรงพยาบาลตราดได้มีการดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕ โดย
การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมเชิงยุทธศาสตร์ การเชื่อมโยงการดาเนินงานยุทธศาสตร์กับการมีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย การสร้ างบรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มทางยุ ทธศาสตร์ การจั ดการความรู้ เพื่อ การขับ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงความสมดุลทรั พยากรทางยุทธศาสตร์ ทบทวนภารกิจและโครงสร้างการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่เน้นยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางยุทธศาสตร์จัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การยกระดับ
ภาวะผู้นาแก่ทีมบริหารซึ่งในภาพรวมของการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอน ๑ การศึกษาความจาเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need Analysis)
ขั้นตอน ๒ การกาหนดจุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
ขั้นตอน ๓ การประเมินศักยภาพขององค์กรการประเมินศักยภาพขององค์กร (TOW’s Matrix)
ขั้นตอน ๔ การกาหนดทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์
ขั้นตอน ๕ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติกาหนดกลยุทธ์
ขั้นตอน ๖ การกาหนดระบบวัดผล – ตัวชี้วัด
ขั้นตอน ๗ การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขั้นตอน ๘ การสรุปผลการดาเนินงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ ๒
ข้อมูลทั่วไป
แผนที่อาเภอเมืองตราด
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ประวัติอาเภอเมืองตราด
อาเภอเมืองตราด มีพื้นที่ ๙๓๘.๖๑ ตารางกิโลเมตร เดิมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๔ เป็นแขวงขึ้นกับเมือง
ตราด จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๑ จึงเปลี่ยนฐานะจากแขวงเป็นอาเภอ เรียกชื่อว่า “อาเภอเมืองตราด” ในปี พ.ศ.
๒๔๖๔ ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อ “อาเภอเมืองตราด” เป็น “อาเภอบางพระ” เพื่อให้ตรงกับชื่อตาบล ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของที่ว่าการอาเภอ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๑ ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออาเภออีกครั้งหนึ่งเป็น “อาเภอเมือง
ตราด” จนถึงปัจจุบัน
อาเภอเมืองตราด เป็นอาเภอชายแดนมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตยทางทิศตะวันออก มีชายฝั่งทะเลทางทิศใต้และทิศตะวันตก
อาณาเขตอาเภอเมืองตราด
มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอเขาสมิง, อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย โดยมีทิวเขาบรรทัด เป็น
แนวกั้นเขตแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
ลักษณะภูมิประเทศ
อาเภอเมืองตราดมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทิศตะวันออกซึ่งติดกับสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย
มีเทือกเขาบรรทัดกั้น ทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ป่า ตอนใต้ เป็นอ่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของอ่า วไทย
ในส่ว นที่เ ป็น ที่ร าบมีแ ม่น้าตราดไหลผ่า นลงสู่ท ะเลหรือ อ่า วทางใต้ข องพื้นที่ มีค ลองสาย ที่สาคัญ ได้แก่
คลองบางพระ คลองท่าพริก เป็นต้น
สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู คือ
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน
มิถุนายน - พฤศจิกายน
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน
ธันวาคม - มกราคม
อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ ๒๓ องศาเซลเซียส โดยสภาพภูมิศาสตร์เป็นทิวเขาบรรทัดกั้นขวางใน
แนวตะวันออก เป็นเหตุให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปะทะเกิดฝนตกชุกเกือบตลอดปี โดยเฉพาะระหว่าง
เดือนมิถุนายน – กันยายน
คาขวัญอาเภอเมืองตราด
ศูนย์นัดพบภาคีพัฒนา บูรณาการแหล่งทุนใกล้บ้าน สืบสานเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวี ราษฏรดี
ทุกตาบล
ประชากร
อาเภอเมืองตราด มีบ้าน ๔๒,๓๑๓ หลังคาเรือน ประชากรทั้งสิ้น ๙๐,๔๓๓ คน จาแนกเป็นเพศชาย
๔๔,๐๐๘ คน เพศหญิง ๔๖,๔๒๕ คน
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ตาราง ๑ จานวนประชากร อาเภอเมืองตราด จาแนกรายตาบล เพศ
สถานบริการ

ตาบล

จานวน
หมู่บ้าน

จานวน
หลังคาเรือน

จานวนประชากรทะเบียนราษฎร์
ชาย
หญิง
รวม

รพ.ตราด

บางพระ
วังกระแจะ

๗

๕,๔๓๙

๔,๙๒๘

๕,๒๙๔

๑๐,๒๒๒

รพ.สต.หนองเสม็ด
รพ.สต.หนองโสน
รพ.สต.หนองคันทรง
รพ.สต.ห้วงน้าขาว
รพ.สต.อ่าวใหญ่
รพ.สต.อ่าวช่อ
รพ.สต.ท้ายวัง
รพ.สต.ปลายคลอง
รพ.สต.เกาะขวาง
รพ.สต.ห้วยแร้ง
รพ.สต.ฉางเกลือ
รพ.สต.เนินทราย
รพ.สต.โพรงตะเฆ่
รพ.สต.ท่าพริก
รพ.สต.ท่ากุ่ม
รพ.สต.คลองขวาง
รพ.สต.ตะกาง
รพ.สต.ชาราก
รพ.สต.แหลมกลัด
รพ.สต.ท่าเส้น

หนองเสม็ด
หนองโสน
หนองคันทรง
ห้วงน้าขาว
อ่าวใหญ่
อ่าวใหญ่
วังกระแจะ
วังกระแจะ
ห้วยแร้ง
ห้วยแร้ง
ห้วยแร้ง
เนินทราย
เนินทราย
ท่าพริก
ท่ากุ่ม
ท่ากุ่ม
ตะกาง
ชาราก
แหลมกลัด
แหลมกลัด

๗
๘
๕
๕
๓
๓
๘
๔
๔
๕
๕
๔
๖
๕
๓
๖
๕
๔
๖

๔,๐๙๒
๑,๙๑๕
๑,๕๓๕
๑,๑๗๔
๗๗๖
๙๓๕
๘,๔๒๘
๒,๙๘๗
๘๐๐
๑,๒๗๑
๑,๐๐๗
๑,๕๑๑
๑,๔๓๙
๑,๗๐๓
๑,๑๗๐
๑,๐๐๖
๑,๒๕๗
๑,๑๓๑
๑,๐๑๑
๑,๗๒๖

๓,๘๖๓
๒,๕๐๙
๒,๒๐๙
๑,๖๑๕
๑,๐๘๕
๑,๑๒๙
๖,๗๗๑
๒,๘๘๖
๙๘๓
๑,๓๙๐
๑,๑๖๙
๑,๖๖๕
๑,๘๐๔
๒,๐๘๓
๑,๑๗๙
๑,๒๑๒
๑,๒๗๒
๑,๒๘๕
๑,๓๓๔
๑,๖๓๗

๔,๐๙๔
๒,๖๗๔
๒,๒๙๙
๑,๖๑๓
๑,๑๓๓
๑,๑๖๔
๗,๕๒๕
๒,๙๑๔
๑,๐๕๑
๑,๓๙๙
๑,๒๓๖
๑,๘๑๘
๑,๙๔๕
๒,๒๐๔
๑,๒๐๗
๑,๒๒๔
๑,๓๐๕
๑,๓๐๔
๑,๓๖๘
๑,๖๑๘

๗,๙๕๗
๕,๑๘๓
๔,๕๐๘
๓,๒๒๘
๒,๒๑๘
๒,๒๙๓
๑๔,๒๙๖
๕,๘๐๐
๒,๐๓๔
๒,๗๘๙
๒,๔๐๕
๓,๔๘๓
๓,๗๔๙
๔,๒๘๗
๒,๓๘๖
๒,๔๓๖
๒,๕๗๗
๒,๖๒๕
๒,๗๐๒
๓,๒๕๕

๑๐๕

๔๒,๓๑๓

๔๔,๐๐๘

๔๖,๔๒๕

๙๐,๔๓๓

รวม

๒

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์
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อาชีพ
ประชากรส่ ว นใหญ่ป ระกอบอาชีพ ด้ านเกษตรกรรม เช่น สวนผลไม้ เลี้ ย งสั ต ว์ สวนยางพารา
รองลงมาทาการประมง และมีอาชีพเสริม เช่น การแปรรูปผลไม้ แปรรูปอาหารทะเล
การปกครอง
แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็นตาบล หมู่บ้าน รวม ๑๔
ตาบล ๙๘ หมู่บ้าน ดังนี้
๑. ตาบลวังกระแจะ
จานวน ๑๒ หมู่บ้าน
๒. ตาบลห้วยแร้ง
จานวน ๑๑ หมู่บ้าน
๓. ตาบลแหลมกลัด
จานวน ๑๐ หมู่บ้าน
๔. ตาบลเนินทราย
จานวน ๙ หมู่บ้าน
๕. ตาบลหนองโสน
จานวน ๘ หมู่บ้าน
๖. ตาบลหนองเสม็ด
จานวน ๗ หมู่บ้าน
๗. ตาบลท่ากุ่ม
จานวน ๘ หมู่บ้าน
๘. ตาบลอ่าวใหญ่
จานวน ๖ หมู่บ้าน
๙. ตาบลท่าพริก
จานวน ๖ หมู่บ้าน
๑๐. ตาบลตะกาง
จานวน ๖ หมู่บ้าน
๑๑. ตาบลชาราก
จานวน ๕ หมู่บ้าน
๑๒. ตาบลห้วงน้าขาว
จานวน ๕ หมู่บ้าน
๑๓. ตาบลหนองคันทรง จานวน ๕ หมู่บ้าน
๑๔. ตาบลบางพระ (อยู่ในเขตเทศบาลเมืองตราด)
มีการบริหารงานเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็นเทศบาลเมือง จานวน ๑ แห่ง เทศบาล
ตาบล จานวน ๔ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน ๙ แห่ง
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การบริหารจัดการเครือข่ายสถานบริการโรงพยาบาลตราด
วิสัยทัศน์เครือข่ายสถานบริการโรงพยาบาลตราด
เครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ ที่ ป ระชาชนในเขตอาเภอเมื อ งตราด ศรั ท ธา เชื่ อ มั่ น และ
ไว้วางใจในคุณภาพบริการ
พันธกิจเครือข่ายสถานบริการโรงพยาบาลตราด
๑. พัฒนาคุณภาพบริการรองรับภาวะฉุกเฉินทั้งตั้งรับและเชิงรุก
๒. เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพเชิงรุก
๓. พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพทั้งตั้งรับและเชิงรุก
๔. จัดบริการที่ตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย
สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๕. พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและสนับสนุนคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและ
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
การบริหารจัดการ
เครือข่ายสถานบริการโรงพยาบาลตราด มีการบริห ารจัดการในรูปคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอาเภอ ทาหน้าที่ประสานและให้การสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่าย มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนและภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีการประชุมประจาเดือนอย่าง
สม่าเสมอ
การจัดหน่วยบริการของโรงพยาบาลตราดซึ่งเป็นสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง ตามเกณฑ์ GIS
จัดบริการ ๓ ระดับ ได้แก่ การให้บริการปฐมภูมิในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตราด เป็นโรงพยาบาลระดับทุติย
ภูมิในพื้นที่อาเภอเมืองตราด และเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูงในพื้นที่จังหวัดตราด มีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่อาคารพระบุร เขตต์คณาจารย์ วัดไผ่ ล้ อม รับผิ ดชอบพื้นที่ ๒ ตาบล ได้แก่ ตาบล
บางพระ และบางส่วนของตาบลวังกระแจะ
การจัด หน่ว ยบริก ารของโรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพตาบล (รพ.สต.) ซึ่ง มีจานวน ๒๐ แห่ง
ได้แบ่งเป็น เครือข่ายสถานบริการหลัก จานวน ๖ แห่ง ได้แก่
๑. เครือข่ายสถานบริการชาราก รับผิดชอบพื้นที่ ๓ ตาบล ได้แก่ ตาบลชาราก ตาบลตะกางและ
ตาบลแหลมกลัด ประกอบด้วย รพ.สต. จานวน ๔ แห่ง ได้แก่
 รพ.สต.ชาราก
 รพ.สต.ตะกาง
 รพ.สต.ท่าเส้น
 รพ.สต.แหลมกลัด
๒. เครือข่ายสถานบริการท่าพริก รับผิดชอบพื้นที่ ๓ ตาบล ได้แก่ ตาบลท่าพริก ตาบลท่ากุ่ม และ
ตาบลเนินทราย (ม.๑,๒,๕,๖,๗ และเทศบาลท่าพริกเนินทราย) ประกอบด้วย รพ.สต. จานวน ๔ แห่ง ได้แก่
 รพ.สต.ท่าพริก
 รพ.สต.ท่ากุ่ม
 รพ.สต.คลองขวาง
 รพ.สต.เนินทราย
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๓. เครือข่ายสถานบริการโพรงตะเฆ่ รับ ผิด ชอบพื้น ที่ ๒ ตาบล ได้แ ก่ ตาบลห้ว ยแร้ง และ
ตาบลเนิ น ทราย (ม.๓,๔,๘,๙) ประกอบด้วย รพ.สต. จานวน ๔ แห่ง ได้แก่
 รพ.สต.โพรงตะเฆ่
 รพ.สต.ห้วยแร้ง
 รพ.สต.เกาะขวาง
 รพ.สต.ฉางเกลือ
๔. เครือข่ายสถานบริการท้ายวัง รับผิดชอบพื้นที่ตาบลวังกระแจะ ประกอบด้วย รพ.สต. จานวน
๒ แห่ง ได้แก่
 รพ.สต.ท้ายวัง
 รพ.สต.ปลายคลอง
๕. เครือข่ายสถานบริการหนองเสม็ด รับผิดชอบพื้นที่ ๒ ตาบล ได้แก่ ตาบลหนองเสม็ด และตาบล
หนองโสนประกอบด้วย รพ.สต. จานวน ๒ แห่ง ได้แก่
 รพ.สต.หนองเสม็ด
 รพ.สต.หนองโสน
๖. เครือข่ายสถานบริการห้วงน้าขาว รับผิดชอบพื้นที่ ๓ ตาบล ได้แก่ ตาบลห้วงน้าขาว ตาบลอ่าว
ใหญ่และตาบลหนองคันทรง ประกอบด้วย รพ.สต. จานวน ๔ แห่ง ได้แก่
 รพ.สต.ห้วงน้าขาว
 รพ.สต.อ่าวใหญ่
 รพ.สต.อ่าวช่อ
 รพ.สต.หนองคันทรง
เครือข่ายสถานบริการโรงพยาบาลตราด ให้บริการแบบผสมผสาน ทั้งด้านการรักษาพยาบาล ฟื้นฟู
สภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค เน้นบริการสุขภาพเชิ งรุก โดยการมีส่ว นร่วมของ อสม.ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายสถานบริการหลัก จานวน ๖ แห่ง มีการให้บริการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินเบื้องต้นนอกเวลาราชการด้วย
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โรงพยาบาลตราด
เป็น โรงพยาบาลทั่ว ไปขนาด ๓๑๒ เตีย ง ตั้ง อยู่บ นเนื้อ ที่ป ระมาณ ๓๓ ไร่ จัด แบ่ง ระบบ
การบริห ารงานออกเป็น ๕ กลุ่มภารกิจ ประกอบด้ว ย กลุ่มภารกิจด้านอานวยการ กลุ่มภารกิจด้านการ
พยาบาล กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ และกลุ่มภารกิจ ด้ า น
พั ฒ นาระบบบริ ก ารและสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ ให้ บ ริ ก ารในการตรวจรั ก ษาพยาบาลผู ้ ป ่ ว ย
ทุกประเภทในเขตจังหวัดตราดและประเทศเพื่อนบ้าน ดาเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค
ทั้งเชิงรับและเชิงรุก
ข้อมูลทรัพยากรสถานบริการสาธารณสุข
ตาราง ๒ จานวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
ประเภท
โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด ๓๑๒ เตียง

จานวน (แห่ง)
๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

๒๐

ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาลเมืองตราด)

๑

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (วัดไผ่ล้อม)

๑

หน่วยควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง

๑

รวม
ที่มา : คลังข้อมูล กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โรงพยาบาลตราด
ตาราง ๓ จานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน
ประเภท
โรงพยาบาลเอกชน ขนาด ๑๑๔ เตียง (กรุงเทพตราด)

๒๔

จานวน(แห่ง)
๑

คลินิกแพทย์

๒๓

คลินิกทันตกรรม

๗

LAB เอกชน

๑

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

๑๖

ร้านขายยาบรรจุเสร็จ

๖

ร้านขายยาแผนโบราณ

๓

คลินิกกายภาพบาบัด

๑

รวม
ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โรงพยาบาลตราด

๕๘
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ข้อมูลทรัพยากรบุคคล
ตาราง ๔ จานวนบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลตราด (ปฏิบัติงานจริง)
ประเภท

จานวน (คน)
๔๔๔
๓๗
๓๐๗
๙๗
๑๓
๗๐
๙๖๘

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างรายคาบ
รวม
ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลตราด

ตาราง ๕ จานวนบุคลากรด้านการแพทย์โรงพยาบาลตราด เปรียบเทียบเกณฑ์ FTE

ลาดับ
๑

วิชาชีพ

กรอบ
ขั้นสูง
(๑๐๐%)

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
กรอบ
ลูกจ้าง
ลูกจ้าง
ขั้นต่า
(๘๐%) ข้าราชการ พรก. พกส. ชั่วคราว ชั่วคราว
(รายเดือน) (รายคาบ)
๖๒
๓๘
๐
๐
๐
๐

แพทย์
๖๕
ทันต
๒
๘
๖
๑๐
แพทย์
๓ เภสัชกร
๒๕
๒๐
๒๐
พยาบาล
๔
๓๑๗
๒๕๔
๒๙๔
วิชาชีพ
ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลตราด

รวม
๓๘

๐

๐

๐

๐

๑๐

๐

๐

๐

๐

๒๐

๒

๔

๘

๒๒

๓๓๐
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ตาราง ๖ จานวนบุคลากรสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองตราด (ปฏิบัติงานจริง)
ประเภท
สสอ.เมือง (คน)
พยาบาลเวชปฏิบัติ
๐
พยาบาลเทคนิค
๑
นักวิชาการสาธารณสุข
๔
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
๒
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
๐
นักการแพทย์แผนไทย (ลูกจ้าง)
๐
นักวิชาการสาธารณสุข (ลูกจ้าง)
๐
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ลูกจ้าง)
๐
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ลูกจ้าง)
๐
รวม
๗
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองตราด

รพ.สต. (คน)
๔๐
๐
๒๕
๑๐
๔
๑
๒
๑
๔
๘๗

รวม (คน)
๔๐
๑
๒๙
๑๒
๔
๑
๒
๑
๔
๙๔

ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย
การบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตราด
ตาราง ๗ จานวนและค่าเฉลีย่ ผูร้ ับบริการแผนกผู้ปว่ ยนอกของโรงพยาบาลตราด ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ปีงบประมาณ
หน่วย

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐
(ตค.๕๙-มีค.๖๐)

คน

๕๑,๖๓๕

๔๙,๐๖๗

๕๓,๐๙๖

๓๒,๔๔๐

ค่าเฉลี่ยต่อวัน

๑๘๐.๕๔

๑๗๑.๕๖

๑๘๕.๖๕

๒๖๓.๗๔

ครั้ง

๒๐๔,๘๙๖

๒๐๙,๑๗๗

๒๔๑,๗๖๐

๑๒๖,๗๘๘

ค่าเฉลี่ยต่อวัน
๗๑๖.๔๒
๗๓๑.๓๙
ที่มา : รายงาน ๐๑๑๐ รง.๕ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โรงพยาบาลตราด

๘๔๕.๓๑

๑,๐๓๐.๘๐
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การบริการผู้ป่วยนอกรวมผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลตราด
ตาราง ๘ จานวนและค่าเฉลี่ยผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกรวมผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลตราด
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ปีงบประมาณ
หน่วย
๒๕๖๐
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(ตค.๕๙-มีค.๖๐)
คน
๑๐๖,๙๑๘
๑๑๓,๘๕๙
๑๑๖,๑๗๑
๕๖,๐๑๑
ค่าเฉลี่ยต่อวัน

๓๗๓.๘๔

๓๙๘.๑๑

๔๐๖.๑๙

๔๕๕.๓๗

ครั้ง

๓๑๒,๓๔๓

๓๔๔,๑๖๒

๓๖๗,๐๕๒

๑๘๓,๑๓๓

ค่าเฉลี่ยต่อวัน
๑,๐๙๒.๑๑ ๑,๒๐๓.๓๖
ที่มา : รายงาน ๐๑๑๐ รง.๕ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โรงพยาบาลตราด

๑,๒๘๓.๔๐

๑,๔๘๘.๘๙

ตาราง ๙ จานวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลตราดจาแนกตามแผนก ๑๐ อันดับแรก ปีงบประมาณ
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ปีงบประมาณ
แผนก
๒๕๖๐
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(ต.ค.๕๙-มี.ค.๖๐)
คน
ครั้ง
คน
ครั้ง
คน
ครั้ง
คน
ครั้ง
อายุรศาสตร์
๓๓,๕๐๓ ๔๐,๔๓๕ ๓๖,๒๘๗ ๔๓,๙๓๐ ๓๘,๘๐๗ ๔๖,๓๙๘ ๒๒,๔๒๔ ๒๗,๐๙๕
เวชปฏิบัติ
๔๒,๖๕๔ ๔๖,๙๗๐ ๔๐,๔๖๖ ๔๔,๘๒๗ ๔๐,๓๓๖ ๔๕,๐๘๕ ๒๒,๐๗๙ ๒๔,๙๐๘
ทั่วไป
อุบัติเหตุ
๓๔,๙๕๕ ๔๘,๗๕๑ ๓๑,๙๔๓ ๔๓,๗๓๐ ๓๑,๗๐๑ ๔๑,๙๕๖ ๑๕,๖๓๗ ๑๙,๗๖๑
ฉุกเฉิน
ส่งเสริม
๒๗,๙๙๔ ๒๙,๑๔๑ ๑๗,๔๗๐ ๑๘,๒๕๙ ๑๔,๗๐๘ ๑๕,๔๐๒ ๘,๒๙๕ ๘,๖๗๕
สุขภาพ
สูติศาสตร์+
๑๓,๐๙๑ ๑๘,๓๒๖ ๑๒,๖๑๖ ๑๗,๕๓๑ ๑๔,๐๙๖ ๑๙,๘๙๐ ๗,๐๕๑ ๙,๘๐๓
นรีเวช
ทันตกรรม
๑๑,๗๔๒ ๑๔,๖๐๔ ๑๑,๔๕๑ ๑๔,๔๓๔ ๑๒,๕๑๒ ๑๖,๐๘๒ ๕,๕๔๒ ๖,๙๙๑
จักษุวิทยา
๑๑,๑๓๓ ๑๒,๓๙๙ ๑๐,๔๗๓ ๑๑,๘๗๓ ๑๐,๖๐๔ ๑๒,๐๗๘ ๔,๔๓๔ ๕,๒๐๖
ศัลยศาสตร์
๖,๖๐๘ ๗,๖๔๑ ๖,๕๖๕ ๗,๖๕๕ ๗,๙๙๒ ๙,๔๕๔ ๔,๔๒๔ ๕,๔๐๖
แพทย์แผนไทย ๕,๕๑๒ ๑๒,๐๒๐ ๕,๘๓๘ ๑๓,๗๐๒ ๖,๙๙๑ ๑๖,๗๘๐ ๓,๗๙๔ ๘,๖๗๕
ศัลยศาสตร์
๙,๑๕๒ ๑๐,๑๕๒ ๘,๑๘๙ ๙,๐๔๔ ๗,๐๕๒ ๗,๗๕๑ ๓,๒๙๘ ๓,๗๒๖
ออร์โธปิดิกส์
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ที่มา : ศูนย์ข้อมูล กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โรงพยาบาลตราด
การบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตราด
ตาราง ๑๐ จานวนผู้รับบริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลตราด ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ปีงบประมาณ
หน่วย

๒๕๕๗

๒๕๕๘

วันนอนเฉลี่ย
๔.๔๙
๔.๖๑
อัตราการครองเตียง
๗๗.๖๗
๘๐.๕๒
ผู้ป่วยในที่ต้องดูแล (เฉลี่ย คน/วัน)
๒๔๒.๓๔
๒๕๑.๒๓
จานวนเตียงของ รพ.
๓๑๒
๓๑๒
ที่มา : รายงาน ๐๑๑๐ รง.๕ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โรงพยาบาลตราด

๒๕๕๙
๔.๙๓
๘๕.๘๓
๒๖๗.๗๙
๓๑๒

๒๕๖๐
(ตค.๕๙-มีค.๖๐)
๔.๘๐
๘๗.๘๗
๒๗๔.๑๖
๓๑๒

ตาราง ๑๑ จานวนผู้รบั บริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลตราดจาแนกตามแผนก ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ปีงบประมาณ
แผนก
๒๕๖๐
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(ต.ค.๕๙-มี.ค.๖๐)
คน
ครั้ง
คน
ครั้ง
คน
ครั้ง
คน
ครัง้
อายุรกรรม
๕,๗๒๘ ๖,๑๐๙ ๖,๒๕๗ ๖,๖๘๖ ๖,๓๔๒ ๖,๘๒๐ ๓,๓๘๓ ๓,๖๒๓
ศัลยกรรม
๓,๗๓๐ ๓,๘๑๗ ๓,๖๑๔ ๓,๖๘๒ ๓,๗๘๒ ๓,๘๖๖ ๒,๐๐๑ ๒,๐๕๙
สูติกรรม
๒,๑๖๗ ๒,๒๑๑ ๒,๑๒๑ ๒,๑๖๕ ๒,๐๓๒ ๒,๐๙๘ ๑,๐๕๙ ๑,๑๐๕
กุมารเวชกรรม
๑,๙๕๔ ๒,๐๐๙ ๒,๑๓๘ ๒,๒๐๓ ๒,๐๗๔ ๒,๑๑๔ ๑,๐๓๕ ๑,๐๕๕
ออร์โธปิดิกส์
๒,๑๑๖ ๒,๑๖๕ ๑,๘๘๘ ๑,๙๑๖ ๑,๙๔๑ ๑,๙๖๒ ๑,๐๒๔ ๑,๐๔๒
ทารกแรกเกิด
๑,๕๖๓ ๑,๕๖๓ ๑,๕๑๐ ๑,๕๑๐ ๑,๓๖๖ ๑,๓๖๖
๗๐๘
๗๐๘
นรีเวช
๖๘๑
๗๒๙
๗๒๐
๗๔๘
๗๒๒
๗๔๖
๔๑๑
๔๒๘
จักษุ
๕๙๔
๕๙๗
๖๒๘
๖๓๑
๕๙๗
๖๐๐
๒๕๑
๒๕๑
โสต ศอ นาสิก
๕๑๕
๕๑๙
๓๒๕
๓๓๖
๒๓๘
๒๔๓
๑๒๖
๑๒๙
ที่มา : ศูนย์ข้อมูล กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โรงพยาบาลตราด
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ตาราง ๑๒ จานวนผู้ป่วยนอกจาแนกตามกลุ่มโรค ๑๐ อันดับแรก ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ปีงบประมาณ
ที่
สาเหตุการป่วย
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
โรคกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
โรคระบบหายใจ
โรคติดเชื้อและปรสิต
อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการ
ตรวจทางคลินิกฯ
๙ โรคตารวมส่วนประกอบของตา
๑๐ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
ที่มา : รง.๕๐๔ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โรงพยาบาลตราด

๒๘,๐๐๖
๒๔,๔๗๐
๑๘,๓๓๙
๑๘,๖๓๘
๑๓,๒๕๙
๑๔,๔๙๒
๙,๕๒๒
๑๑,๔๙๐

๒๗,๙๑๔
๒๓,๓๓๖
๑๙,๑๒๗
๑๙,๖๐๔
๑๓,๓๐๒
๑๕,๔๗๓
๙,๔๖๖
๑๓,๐๒๒

๓๒,๘๒๔
๒๖,๙๔๘
๒๐,๗๖๕
๑๙,๔๘๙
๑๔,๕๙๕
๑๕,๕๙๕
๑๑,๒๙๑
๑๒,๕๓๘

๒๕๖๐
(ตค.๕๙-มีค.๖๐)
๑๙,๖๒๕
๑๖,๒๕๒
๑๐,๒๘๖
๙,๕๖๘
๗,๙๓๘
๗,๐๐๗
๖,๑๖๕
๕,๙๑๙

๑๐,๔๙๙
๘,๐๒๕

๙,๖๔๑
๗,๙๘๕

๙,๔๕๕
๘,๓๕๖

๔,๖๖๖
๔,๐๙๓

ตาราง ๑๓ จานวนผู้ป่วยในจาแนกตามกลุ่มโรค ๑๐ อันดับแรก ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ปีงบประมาณ
ที่
สาเหตุการป่วย
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม
๒ โรคความดันโลหิตสูง
๓ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือดและความผิดปกติของ
กลไกที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบางชนิด
๔ โรคเบาหวาน
๕ อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจ
ทางคลินิกฯ
๖ โรคอื่น ๆ ของระบบการย่อยอาหาร
๗ อุบัติเหตุจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ
๘ การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน
๙ โรคปอดบวม
๑๐ โรคติดเชื้อและโรคติดเชื้อโปรโตซัว

๕,๘๒๔
๔,๐๒๕
๓,๕๙๓

๕,๑๓๖
๓,๖๓๕
๒,๕๐๘

๒๕๖๐
(ต.ค.๕๙-มี.ค.๖๐)
๕,๘๖๗
๒,๖๕๔
๔,๓๐๖
๒,๐๑๘
๓,๐๔๖
๑,๓๕๙

๑,๘๔๘
๑,๘๕๔

๑,๗๓๘
๑,๕๔๓

๒,๑๘๗
๒,๐๙๗

๙๘๘
๙๒๑

๒,๐๐๕
๑,๗๐๙
๑,๓๑๕
๙๓๑
๑,๓๐๖

๑,๕๖๙
๑,๓๙๙
๑,๒๓๓
๑,๐๗๔
๑,๔๖๖

๑,๙๑๐
๑,๕๘๒
๑,๔๗๓
๑,๓๓๗
๑,๔๙๒

๗๙๐
๗๘๗
๖๘๖
๖๕๙
๖๑๓
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ที่มา : รง.๕๐๕ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โรงพยาบาลตราด
ตาราง ๑๔ ข้อมูลสถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลตราด
ปีงบประมาณ
Current Ratio
Quick Ratio
๒๕๕๖
๒.๔๔
๒.๐๐
๒๕๕๗
๑.๕๒
๑.๓๕
๒๕๕๘
๑.๙๖
๑.๗๐
๒๕๕๙
๑.๙๒
๑.๗๙
ที่มา : กลุ่มงานบัญชี (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ของปีงบประมาณ)

Cash Ratio
๐.๘๓
๐.๗๔
๑.๐๔
๑.๒๐

ระดับวิกฤติ
๐
๑
๐
๐

ข้อมูลสถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลตราด ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
Current Ratio เท่ากับ ๑.๖๗ (เกณฑ์ ๑.๕๐)
Quick Ratio เท่ากับ ๑.๖๐ (เกณฑ์ ๑.๐๐)
Cash Ratio เท่ากับ ๐.๘๓ (เกณฑ์ ๐.๘๐)
สรุปได้ว่า สถานการณ์ด้านการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาลตราด ไม่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน
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ผู้บริหารโรงพยาบาลตราด

หน้า 28

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

บทที่ ๓
ทิศทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ทิศทางการพัฒนาการดาเนินงานของโรงพยาบาลตราดตามนโยบาย
๑.แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
การนายุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพในช่วงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่สาคัญ ดังนี้
๑) ดาเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาคมสาธารณสุข องค์กร
ภาคีสุขภาพ ตระหนักและเข้าใจในสาระสาคัญของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๒) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนฯ และนโยบายรัฐบาล เข้าสู่แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนคาของบประมาณ และแผนระดับอื่นๆ เช่น แผนการลงทุน แผนพัฒนา
ระบบข้อมูล แผนการผลิตบุคลากร เป็นต้น ควรเริ่มจากแผนพัฒนาสุขภาพระดับตาบล ที่ผู้บริหารทุกระดับ
ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ยุทธศาสตร์ การพัฒ นา เป็นกรอบแนวทางดาเนินงานพัฒนาด้านสุขภ าพของ
หน่วยงาน โดยการใช้เวทีต่างๆ ที่มีผู้บริหารองค์กรเข้าร่วม
๓) จัดตั้งคณะกรรมการกากับทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ เพื่อกากับการดาเนินงาน
๔) จั ด ท าระบบการรายงานการประเมิ น ผลรอบระยะเวลาครึ่ ง เทอมและน าเสนอในเวที ที่
เหมาะสม
๕) จัดให้มีกลไกในการพัฒนายกร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๒.แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓
จากกรอบยุ ท ธศาสตร์ สุ ข ภาพดี วิ ถี ชี วิ ต ไทย จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารผลั ก ดั น ขั บ เคลื่ อ นสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ผ่านกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพ
๑) สร้างเจตจานงทางการเมือง ให้กลไกทุกระดับต้องกาหนดนโยบายการดาเนินงาน
๒) สร้างจิตสานึก ค่านิยม อุดมการณ์ ความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
๓) สร้างศักยภาพของประชาชนและชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔) แสวงหาความร่วมมือและเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
๕) จัดโครงสร้างองค์กร/กลไกการขับเคลื่อนในทุกระดับแบบบูรณาการ
๖) สร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบจัดให้มีระบบบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
๓.นโยบายของคณะรัฐมนตรี
นโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โ อชา นายกรัฐมนตรี มีสาระสาคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
ข้อ ๓. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
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๑) เตรี ย มความพร้ อมเข้าสู่ สังคม ผู้ สูงอายุ เพื่อส่ งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีงานหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้ างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน
สถานพักฟื้น และโรงพยาบาลความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว
๒) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
สร้างความพร้อมแก่แรงงานไทย ร่วมพัฒนาระบบ
๓) จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชน โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ข้อ ๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๑) วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากร ในทุกภาคส่วนทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ
๒) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรค ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุคลากร
๓) เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้า
โดยมีเครือข่าย
๔) ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการเกิ ดอุ บั ติ เ หตุ ในการจราจรอั น น าไปสู่ การบาดเจ็ บ และ
เสียชีวิต
๕) ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม โดยมีกฎหมายที่รัดกุม
๖) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข
๔.นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย ดังนี้
๑) ให้ความสาคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริและโครงการเฉลิม
พระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
๒) บูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหว่างสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดูแลสุขภาพคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับและทุกมิติ
๓) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อ
สุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ร่วมคิด ร่วมนา ร่วมทา
และร่วมรับผิดชอบด้วย เป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย เอื้ออานวยระบบสุขภาพแห่งชาติ เชื่อมประสานทุก
ภาคส่วนเข้าด้วยกัน
๔) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของหน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ทั้ ง การบริ ห ารการเงิ น
การคลัง การบริหารกาลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้พลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง
๕) ให้ความสาคัญในการพัฒนากาลังคนด้านสาธารณสุขทั้งความรู้ ทักษะ การผลิต การใช้ การ
สร้างขวัญกาลังใจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
๖) วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพครบวงจรและเกิดผล
ดีต่อเศรษฐกิจไทย
๗) เร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บกฎเกณฑ์ ให้ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านสาธารณสุ ข เพื่ อ
ประสิทธิผลที่ดีต่อสุขภาวะของประชาชน
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๘) สนับสนุนกลไกการทางานสาธารณสุขให้เป็นไปเพื่อส่งเสริมการสร้างความมั่นคงและความ
ผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงสาธารณสุข
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย ๔ Excellence Strategies ดังนี้
๑) P&P Excellence โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย มีการป้องควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ มีความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และมีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
๒) Service Excellence โดยการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ มีการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๓) People Excellence โดยการวางแผนกาลังคนด้านสุขภาพ มีการผลิตและพัฒนากาลังคน มี
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ และมีการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน
และภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ
๔) Governance Excellence โดยสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สร้างระบบประกัน
สุขภาพ สร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์และการคุ้มครองผู้บริโภค และระบบธรรมาภิบาล
๖. ยุทธศาสตร์กระทรวง ๔.๐
จากกรอบแนวคิดด้านสาธารณสุข (Value-Based Healthcare) โดยการนายุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ด้าน
สาธารณสุ ขบวกเข้ า กับ นวั ตกรรมที่เพิ่ม มูล ค่าทางเศรษฐกิ จ ตามโมเดลพัฒ นาประเทศไทยสู่ ความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน จึงทาให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อน MOPH ๔.๐ ด้านสาธารณสุข ดังนี้
๑) Inclusive Growth Engine เครื่องมือแก้ไขความเหลื่อมล้า
- Smart Citizen เด็กไทย คนไทย ๔.๐
- Digital Health PHR/HIE/HDR
- Service คลินิกหมอครอบครัว PCC/Service Plan
- PP&P ส่งเสริม ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
๒) Productive Growth Engine เครื่องมือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
- Health Tech กลุ่มเครื่องมือ เทคโนโลยี อุปกรณ์ทางการแพทย์
- Herb City กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
- Biotech Biomedical กลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพ ทะเบียนยา และผลิตยา
- Health Wellness กลุ่มสปา ยาเสริมอาหาร เครื่องสาอาง และนวดแผนไทย
๓) Green Growth Engine เครื่องมือรักษาสิ่งแวดล้อม
- Green & Clean Hospital
- Food Safety
๗. ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการของโรงพยาบาล
๑) ด้านบริการ
-ปรับเปลี่ยนวิธีการทางานให้สอดคล้องกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
-ให้ความสาคัญกับการจัดบริการเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองชายแดน
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-เพิ่มเวลาการให้คาปรึกษาระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย โดยให้แพทย์มุ่งรักษาทางจิตใจควบคู่
กับการรักษาทางกาย
-ลดระยะเวลาในการรอคอย พัฒนาระบบการจัดคิวให้รวดเร็วและเท่าเทียม
-พัฒ นาคลิ นิ กนอกเวลาราชการ รองรับกลุ่ มราชการ หรือกลุ่ มที่ไม่ส ามารถใช้บริการใน
ช่วงเวลาปกติได้
-เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพแก่แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน
-ประชาสัมพันธ์ให้นั กท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรับรู้ในการบริการรักษาชาวต่างชาติที่มี
ประกันชีวิต
-มีแผนงานโครงการเพื่อรองรับผู้ใช้บริการจากประเทศเพื่อนบ้าน นักท่องเที่ยว และกาหนด
กรอบงบประมาณที่สามารถบูรณาการกับส่วนราชการ หรือภาคเอกชนได้
-สร้างระบบบริการสุขภาพรองรับการท่องเที่ยวทางทะเล และพร้อมรองรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ทางอากาศ
-สร้างระบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ โรงแรม
-เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการแพทย์แผนไทย ให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ทั่วถึง
-เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงป้องกันเพื่อลดความแออัด โดยเน้นให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม
-เชื่อมโยงการบริการกับเครือข่ายสุขภาพทั้ง ๖ อาเภอ รวมถึงลดรอยต่อในการบริการ
-สร้างชุดความรู้เรื่องยาให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
-ควรจัดบุคลากรสาหรับแนะนาขั้นตอนการบริการของโรงพยาบาล (เหมือนกับธนาคาร)
-จัดบริการคลินิกเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพในชุมชนเพื่อตรวจรักษาเบื้องต้นและลด
ปริมาณผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล
-มีแพทย์เฉพาะทางหมุนเวียนไปให้บริการประชาชนที่ รพช.ตามความจาเป็นที่เหมาะสม
-พัฒนาศักยภาพรถพยาบาลฉุกเฉิน ควรมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย
๒) ด้านสถานที่
-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดบริการ และรอคอยอย่างมีความสุข
-จัดให้มีพื้นที่โซนสีเขียว พื้นที่สวนหย่อม
-เพิ่มสิ่งอานวยความสะดวก และมีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ
-มีป้ายบอกขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตามจุดบริการต่าง ๆ เพื่ อให้ผู้รับบริการสามารถปฏิบัติ
ได้ถูกต้องรวดเร็วและลดระยะเวลาบริการ
-จัดสถานที่จาหน่ายพืชผักปลอดภัย เกษตรอินทรีย์จาหน่ายให้แก่ผู้ใช้บริการและโรงพยาบาล
-พัฒนาโครงสร้างอาคาร สถานที่ ให้มีความทันสมัยสะดวกสบาย และควรมีการปรับปรุง
อาคารห้องดับจิต เพื่อเป็นการให้เกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครั้งสุดท้ายแก่ผู้เสียชีวิต
-จัดกิจ กรรมอนุ รั กษ์พลั งงานให้ เกิดรูปธรรม เพื่อลดต้นทุนด้านพลั งงานเพื่อเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
-จัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในโรงพยาบาล ให้เป็นโรงพยาบาลปลอดภัย ลดการโจรกรรม
-ขยายพื้นที่ของโรงพยาบาลให้มีพื้นที่อย่างเพียงพอ เช่น การรับบริจาคเพื่อซื้อที่ดินรองรับ
ประชากรผู้สูงอายุและประเทศเพื่อนบ้าน
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๓) ด้านบุคลากร
-เน้นและให้ความสาคัญกับการทางานเป็นทีม และมีการกระจายอานาจ
-ใช้ M๑๐ Mindfulness in Organization ในการดูแลบุคลากรของโรงพยาบาล
-สร้างขวัญกาลังใจ โดยส่งเสริมคนดี คนมีความสามารถให้มีความก้าวหน้าในอาชีพและไม่
ละเลยคนมีปัญหา คนที่มีความสามารถน้อยให้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คนเก่ง ได้อย่างทัดเทียม โดย
เชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพ
-จัดทาโครงการ “ชวนหมอกลับบ้าน”
-สร้ างภาพลั กษณ์ใหม่ รวมถึงการเปิดโรงพยาบาลให้ประชาชนมองเห็นภาพการบริการ
เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อโรงพยาบาล
-ประสานกับระบบการศึกษาเพื่อเตรียมบุคลากรทั้งผู้ให้และผู้รับบริการเพื่อเชื่อมต่อการใช้
เทคโนโลยีในอนาคตได้
-เน้นการส่งเสริมสุขภาพประชาชน นักเรียน นักศึกษา เช่นการสนับสนุนการออกกาลังกายการ
วิ่งมาราธอนเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง
๔) ด้าน IT
-พัฒนาระบบไอที เพื่อลดการใช้เอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลทางการแพทย์
-พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อเอื้อต่อการจัดบริการ
แก่ผู้ป่วยอย่างทั่วถึงและปลอดภัย
๘. สถานการณ์สุขภาพในจังหวัดตราด
สถิติชีพ : อัตราเกิดของประชากรจังหวัดตราดมีแนวโน้มลดลง อัตราตายและอัตราทารกตายมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี ๒๕๕๙ จังหวัดตราดมีอัตราเกิดเท่ากับ ๘.๕๔ ต่อประชากรพันคน อัตราตายเท่ากับ
๗.๖๒ ต่อประชากรพันคน และอัตราทารกตายเท่ากับ ๖.๙๕ ต่อเกิดมีชีพพันคน เปรียบเทียบกับสถานการณ์
ของประเทศปี ๒๕๕๘ พบว่า จังหวัดตราดมีอัตราเกิดต่ากว่าอัตราเกิดของประเทศ และมีอัตราตายสูงกว่า
ของประเทศ (ตาราง ๑๕)
ตาราง ๑๕ จานวนและอัตราเกิด อัตราตาย อัตรามารดาตาย อัตราทารกตาย และอัตราเพิ่มของประชากร
จังหวัดตราด ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
ปี ๒๕๕๗

ข้อมูล
สถิติชีพ
เกิดมีชีพ
ตาย
ประชากรเพิ่ม
มารดาตาย
ทารกตาย

ที่มา
หมายเหตุ

ปี ๒๕๕๘

จานวน อัตรา จานวน
๒,๒๒๐ ๑๐.๒๑ ๒,๑๑๖
๑,๕๒๓ ๗.๐๐ ๑,๕๘๓
๖๙๗ ๐.๓๒ ๕๓๓
๑ ๔๕.๐๕
๐
๑๙ ๘.๕๖
๑๓

ปี ๒๕๕๙

อัตรา จานวน
๙.๖๙ ๑,๘๗๐
๗.๒๕ ๑,๖๖๙
๐.๒๔ ๒๐๑
๐.๐
๐
๖.๑๔
๑๓

อัตรา
๘.๕๔
๗.๖๒
๐.๐๙
๐.๐
๖.๙๕

: สูติบัตร, มรณะบัตร สานักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย
: อัตราการเกิดมีชีพ การตาย
ต่อประชากร
๑,๐๐๐
อัตรามารดาตาย
ต่อการเกิดมีชีพ ๑๐๐,๐๐๐

สถานการณ์ของประเทศ
(ปี ๒๕๕๘)
จานวน
อัตรา
๖๗๙,๕๐๒
๑๐.๔
๔๔๕,๙๖๔
๖.๙
๒๓๓,๕๓๘
๐.๔
๑๖๗
๒๔.๖
๔,๒๒๑
๖.๒

คน
คน
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อัตราทารกตาย
อัตราเพิ่มของประชากร

ต่อการเกิดมีชีพ
ต่อประชากร

๑,๐๐๐
๑๐๐

คน
คน

สาเหตุการตาย
สาเหตุการตายของประชากรจังหวัดตราด ๕ อันดับแรกในปี ๒๕๕๙ ส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติด
เชื้อ พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับแรก รองลงมาได้แก่ โรคปอดอักเสบ โรคหลอดเลือดสมอง,
โรคหัวใจและหลอดเลือด และอุบัติเหตุจราจร โดยโรคที่มีแนวโน้มการตายสูงขึ้นได้แก่ ปอดอักเสบ โรคหัวใจ
และหลอด-เลือด อุบัติเหตุจราจร โรคเบาหวาน และเจตนาทาร้ายตนเอง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของ
ประเทศปี ๒๕๕๘ พบว่า อัตราตายของจังหวัดตราดส่วนใหญ่สูงกว่าของประเทศ ยกเว้น การตายจากไตวาย
อุบัติเหตุอื่นๆ และโรคเบาหวาน (ตาราง ๑๖) และพบว่า โรคมะเร็งที่มีการตายสูง ๕ อันดับแรก คือ มะเร็งตับ,
มะเร็งหลอดลมและปอด ,มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งท่อลม และมะเร็งถุงน้าดีและท่อน้าดี
ตาราง ๑๖ จานวนและอัตราตาย ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน จาแนกตามสาเหตุ ตามบัญชีตาราง
โรคพื้นฐานของบัญชีจาแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

อัน
ดับ

สาเหตุการตาย

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

จานวน อัตรา จานวน อัตรา จานวน อัตรา

สถานการณ์
ของประเทศ
(ปี ๒๕๕๘)
จานวน อัตรา

๑. โรคมะเร็งทุกชนิด

๓๐๕ ๑๔๐.๒๓ ๒๙๐ ๑๓๒.๗๙ ๒๗๓ ๑๒๔.๗๐ ๗๓,๙๓๘ ๑๑๓.๗

๒. ปอดอักเสบ

๑๐๑ ๔๖.๔๔ ๑๑๙ ๕๔.๔๙ ๑๗๓ ๗๙.๐๒ ๒๗,๓๗๗ ๔๒.๑

๓. โรคหลอดเลือดสมอง

๑๐๗ ๔๙.๑๙ ๑๑๐ ๕๐.๓๗ ๑๑๐ ๕๐.๒๕ ๒๘,๑๔๖ ๔๓.๓

๔. โรคหัวใจและหลอดเลือด

๗๕ ๓๔.๔๘

๘๙ ๔๐.๗๕

๙๘ ๔๔.๗๗ ๒๔,๐๕๑ ๓๗.๐

๕. อุบัติเหตุจราจร

๗๔ ๓๔.๐๒

๖๕ ๒๙.๗๖

๗๖ ๓๔.๗๒ ๑๔,๕๑๖ ๒๒.๓

๖. โรคของตับ

๕๓ ๒๔.๓๗

๕๐ ๒๒.๙๐

๔๓ ๑๙.๖๔ ๑๐,๓๗๒ ๑๖.๐

๗. ไตวาย

๕๐ ๒๒.๙๙

๔๗ ๒๑.๕๒

๔๒ ๑๙.๑๙ ๒๐,๔๘๓ ๓๑.๕

๘. เหตุการณ์ที่ไม่ทราบเจตนา

๒๕ ๑๑.๔๙

๔๐ ๑๘.๓๒

๔๑ ๑๘.๗๓ ๘,๖๘๕ ๑๓.๓

๙. อุบัติเหตุอื่น ๆ

๓๐ ๑๓.๗๙

๔๓ ๑๙.๖๙

๓๗ ๑๖.๙๐ ๑๔,๔๗๗ ๒๒.๒

๑๐. เบาหวาน

๒๗ ๑๒.๔๑

๒๕ ๑๑.๔๕

๒๗ ๑๒.๓๓ ๑๒,๖๓๑ ๑๙.๔

๑๑. เจตนาทาร้ายตนเอง

๒๑

๒๓ ๑๐.๕๓

๒๗ ๑๒.๓๓ ๔,๒๐๕

๙.๖๕

๖.๕

ที่มา : มรณบัตร สานักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย
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สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก จังหวัดตราด ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ใน ๕ อันดับแรก ได้แก่
โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม, โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคใน
ช่องปาก, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม และโรคระบบไหลเวียนเลือด พบว่า อัตราป่วย
ของผู้ป่วยนอกทุกสาเหตุการป่วยใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๘ และส่วนใหญ่มีอัตราป่วยต่ากว่าอัตราป่วยของประเทศ
ปี ๒๕๕๘ ยกเว้น โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม (ตาราง ๑๗)
ตาราง ๑๗ จานวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยนอก ๑๐ อันดับแรก ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน จาแนกตามสาเหตุ
ตามบัญชีตารางโรคพื้นฐานของบัญชีจาแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
อัน
ดับ

สาเหตุการป่วย

๑. โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครง
ร่างและเนื้อยึดเสริม
๒. โรคระบบทางเดินหายใจ
๓. โรคระบบย่อยอาหารรวมโรค
ในช่องปาก
๔. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
โภชนาการและเมตะบอลิซึม
๕. โรคระบบไหลเวียนเลือด
๖. โรคติดเชื้อและปรสิต
๗. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง
๘. โรคตารวมส่วนประกอบของ
ตา
๙. โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
๑๐. โรคระบบประสาท

สถานการณ์
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
ของประเทศ
(ปี ๒๕๕๘)
จานวน
อัตรา
จานวน
อัตรา
อัตรา
๙๓,๗๓๙ ๔๒๙.๒๔ ๙๗,๘๗๓ ๔๔๗.๐๗
๓๗๑.๗๖
๗๙,๗๗๗ ๓๖๕.๓๑
๖๑,๕๑๐ ๒๘๑.๖๖

๗๓,๖๘๑
๗๑,๑๙๐

๓๓๖.๕๗
๓๒๕.๑๙

๔๐๘.๑๔
๓๖๒.๕๓

๖๒,๕๐๗ ๒๘๖.๒๓

๖๑,๒๐๕

๒๗๙.๕๘

๔๖๒.๒๓

๓๗,๙๐๐ ๑๗๓.๕๕
๒๗,๔๗๒ ๑๒๕.๘๐
๑๗,๓๗๙ ๗๙.๕๙

๔๒,๙๗๐
๒๓,๖๗๙
๑๘,๒๕๖

๑๙๖.๒๘
๑๐๘.๑๖
๘๓.๓๙

๔๘๙.๘๙
๑๑๕.๑๗
๙๘.๒๕

๑๐,๔๕๕

๔๗.๘๗

๙,๖๐๙

๔๓.๘๙

๘๖.๐๖

๖,๑๕๒
๗,๕๓๒

๒๘.๑๗
๓๔.๔๙

๗,๖๓๓
๖,๖๐๖

๓๔.๘๗
๓๐.๑๘

๑๔๑.๖๗
๕๓.๐๕

ที่มา : ข้อมูล ๔๓ แฟ้มมาตรฐาน
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน จังหวัดตราดปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ อันดับต้น ๆ ได้แก่ ความ
ผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึมอื่น, โรคเบาหวาน, โรคโลหิตจางอื่นๆ, อาการ
ท้อ งร่ ว ง กระเพาะและล าไส้ อั ก เสบจากการติ ด เชื้อ , และโรคความดั น โลหิ ต สู ง เมื่อ เปรี ย บเที ย บกั บ
สถานการณ์ของประเทศปัจจุบัน (ปี ๒๕๕๘) พบว่า อัตราป่วยผู้ป่วยในของจังหวัดตราดมีอัตราต่ากว่าอัตรา
ป่วยของประเทศเกือบทุกสาเหตุการป่วย ยกเว้น อาการท้องร่วง กระเพาะและลาไส้อักเสบจากการติดเชื้อ,
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย, โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
และโลหิตเป็นพิษ (ตาราง ๑๘)
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ตาราง ๑๘ จานวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยใน ๑๐ อันดับแรก ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน จาแนกตาม
สาเหตุตามบัญชีตารางโรคพื้นฐานของบัญชีจาแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๐
ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

อันดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๘.
๙.
๑๐.

สาเหตุการป่วย

สถานการณ์ของ
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
ประเทศ
(ปี ๒๕๕๘)
จานวน อัตรา จานวน อัตรา
อัตรา
๒,๘๐๕ ๑,๒๘๔.๔๔ ๓,๐๑๔ ๑,๓๗๖.๗๖
๓,๑๓๖.๔๐

ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อม
ไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอ
ลิซึมอื่นๆ
โรคเบาหวาน
๑,๘๓๖
โลหิตจางอื่น ๆ
๑,๗๓๒
อาการท้องร่วง กระเพาะและ
๑,๒๖๐
ลาไส้อักเสบ จากการติดเชื้อ
โรคความดันโลหิตสูง
๘๕๕
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆ ไม่
๙๗๘
ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน
ร่างกาย
การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหา
๘๓๓
เกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุง
น้าคร่า และปัญหาที่อาจจะเกิดได้
ในระยะคลอด
ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการ
๖๓๑
ตั้งครรภ์ และการคลอด
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
๓๘๙
โลหิตเป็นพิษ
๖๓๒

๘๔๐.๗๒ ๑,๘๖๔
๗๙๓.๑๐ ๑,๗๘๒
๕๗๖.๙๗ ๑,๓๘๓

๘๕๑.๔๖
๘๑๔.๐๐
๖๓๑.๗๔

๑,๒๓๓.๔๖
๑,๑๕๖.๙๘
๖๑๗.๔๕

๓๙๑.๕๑
๔๔๗.๘๔

๘๐๔
๗๔๕

๓๖๗.๒๖
๓๔๐.๓๑

๑,๕๖๑.๔๒
๓๐๖.๒๐

๓๘๑.๔๔

๖๑๖

๒๘๑.๓๘

๔๔๖.๔๖

๒๘๘.๙๔

๕๖๙

๒๕๙.๙๑

๘๘๖.๘๗

๑๗๘.๑๓
๒๘๙.๔๐

๕๖๕
๔๗๑

๒๕๘.๐๙
๒๑๕.๑๕

๑๖๗.๙๑
๒๐๗.๙๙

ที่มา : ข้อมูลจาก ๔๓ แฟ้มมาตรฐาน
สาเหตุการป่ ว ยด้ว ยโรคที่ต้องเฝ้ า ระวังทางระบาดวิทยาของจังหวัดตราดปี พ.ศ. ๒๕๕๗
- ๒๕๕๙ อันดับต้นๆ พบว่า สาเหตุของโรคไม่แตกต่างกัน โดยโรคที่พบใน ๕ อันดับแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง, ไข้ไม่ทราบสาเหตุ, ไข้เลือดออกรวม, อาหารเป็นพิษ และไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีอัตราป่วยสูง
กว่าอัตราป่วยของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๙ ยกเว้น โรคอุจจาระร่วง และปอดอักเสบ โดยโรคที่มีแนวโน้มการ
ป่วยสูงขึ้นได้แก่ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ, ไข้เลือดออกรวม, ไข้หวัดใหญ่, ปอดอักเสบ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(ตาราง ๑๙)
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ตาราง ๑๙ จานวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรก
ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

๑ อุจจาระร่วง

สถานการณ์
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ของประเทศ
(ปี ๒๕๕๙)
จานวน อัตรา จานวน อัตรา จานวน อัตรา
อัตรา
๔,๒๓๒ ๑,๙๐๖.๑๙ ๓,๗๖๖ ๑,๖๙๖.๓๐ ๔,๘๕๙ ๒,๑๘๘.๖๑ ๑,๗๘๕.๗๗

๒. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

๒,๐๒๗

๓. ไข้เลือดออกรวม

๑๖๔

๗๓.๘๗ ๙๑๘

๔๑๓.๔๙

๒๓๙

๑๐๗.๖๕

๙๕.๓๘

๔. อาหารเป็นพิษ

๗๗๓

๓๔๘.๑๘ ๗๒๑

๓๒๔.๗๖

๙๘๐

๔๔๑.๔๒

๒๐๔.๔๔

๕. ไข้หวัดใหญ่

๒๑๗

๙๗.๗๔ ๖๗๖

๓๐๔.๔๙

๕๘๒

๒๖๒.๑๕

๒๕๕.๕๘

๖. ปอดอักเสบ

๔๓๒

๑๙๔.๕๘ ๖๕๙

๒๙๖.๘๓ ๑,๐๓๒

๔๖๔.๘๔

๓๖๘.๒๘

๗. โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

๑๘๖

๘๓.๗๘ ๒๙๖

๑๓๓.๓๓

๓๙๒

๑๗๖.๕๗

๖๓.๒๗

๘. ตาแดง

๗๗๓

๓๔๘.๑๘ ๒๘๔

๑๒๗.๙๒

๓๗๓

๑๖๘.๐๑

๑๘๘.๙๖

๙. สุกใส

๔๓๐

๑๙๓.๖๘ ๑๖๐

๗๒.๐๗

๓๒๙

๑๔๘.๑๙

๖๙.๘๒

๑๐. มือ เท้า ปาก

๖๒๙

๒๘๓.๓๒ ๑๒๐

๕๔.๐๕

๒๒๑

๙๙.๕๔

๑๒๐.๒๕

อัน
ดับ

สาเหตุการป่วย

๙๑๓.๐๑ ๔,๑๙๘ ๑,๘๙๐.๘๘ ๓,๕๓๘ ๑,๕๙๓.๖๐

๗๑๖.๗๘

ที่มา : รายงาน ๕๐๖ (งานระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด)
จุดยืน และตาแหน่งการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลตราด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์โรงพยาบาลตราด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ได้กาหนดขึ้นมาจากการ
วิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยนาเข้า เชิงนโยบายความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ของ
ภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคตดังรายละเอียดจุดยืน ประกอบด้วย ๗ ประเด็น สาคัญดังนี้
๘. การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Medical Excellent)
๙. การเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านบริการและไว้วางใจทางการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ปลอดภัย
ไร้รอยต่อ (Safety and Seamless One that Believe and Trust)
๑๐. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ และการยกระดับบริการพัฒนาบริการสู่นานาชาติ (International and
Premium Service)
๑๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการเครือข่ายสุขภาพปฐมภูมิของโรงพยาบาลให้เข้มแข็ง
มีคุณภาพที่เชื่อมั่น และวางใจได้จากประชาชนนชุมชน (Primary Care Quality and Self-Care)
๑๒. การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเสริมสร้างความสุข ความรู้ และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
(Learning and Happiness Hospital)
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๑๓. การปฏิรูปองค์กรสู่โรงพยาบาลสมรรถนะสูงและทันสมัย (Modern and High Performance
Hospital)
๑๔. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและการคลัง และอภิบาลองค์กรให้มีศักยภาพที่พึ่งพา
ตนเองได้สูง (Good Governance and Wealthy Hospital)
โดยมีรายละเอียดแนวทางของจุดยืน และตาแหน่งการพัฒนา ดังนี้
๑) การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Medical Excellent)
ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน
(๑)พัฒนาระบบการบริการการดูแลผู้ป่วย Trauma & Non Trauma (Service Plan Trauma
& Emergency) ที่มีมาตรฐานตามแผนพัฒนาบริการของเขตสุขภาพ และมีคุณภาพการจัดบริการระดับแนว
ปฏิบัติที่ดี ให้ความสาคัญกับการยกระดับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลและเครือข่ายทั้งในและ
นอกระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ (PreHospital Standard)
(๒)พัฒ นาระบบบริ การการแพทย์ฉุ กเฉิน ในโรงพยาบาล (In-Hospital) โดยเน้น การพั ฒ นา
บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง มุ่งเพิ่มแพทย์เฉพาะทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แพทย์ศัลยกรรมประสาท
พยาบาลเฉพาะทางด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อรองรับการเติบโตสู่ เมืองพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ รองรับการค้า
ชายแดน โดยเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(๓)พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวจากนานาชาติ และการบริการผู้ใช้บริการจากประเทศในกลุ่มอาเซียนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ทั้งในด้านการบริการในโรงพยาบาล และการเคลื่อนย้ายส่งต่อผู้ป่วยกลับภูมิลาเนา พร้อมทั้งการสร้ างระบบ
การดูแลในระดับพรีเมีย่ มเป็นการเฉพาะเพื่อการสร้างโอกาส คุณค่า และมูลค่าในการบริการ
ด้านโรคเรื้อรัง
(๑) พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยมุ่งเน้นการสร้างระบบการดูแลประชาชนในวัยทางานที่มี
ความเสี่ยงสูงและกลุ่มผู้สูงอายุในรายบุคคลทุกคน โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
การออกกาลังกาย พฤติกรรมที่เป็นภัยสุขภาพ สร้างกลุ่ม Care Giver เป็นรายโรค พร้อมการพัฒนาภาคี
เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้เป็นเลิศ ด้วยระบบพี่เลี้ยงเพื่อการลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ในประชาชนทุกกลุ่มวัย
(๒)การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติม
ตามแผนการพัฒนาการบริการ สร้างอัตลักษ์บริการโดยการพัฒนาการแพทย์ทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ด้วยทีมสุขภาพท้องถิ่นโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญสหสาขา (แพทย์ เฉพาะทาง พยาบาลเฉพาะทางโรคเรื้อรัง
เภสั ช กร โภชนากร กายภาพ) และสร้ า งระบบการดู แลผู้ ป่ว ยโรคเรื้ อรั ง สร้ าง Mini Case Manager
ในเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน การจัดการรายกรณีของเครือข่าย
ก่อนการส่ง รพ.แม่ข่าย และสร้างศูนย์บริหารจัดการในการส่งกลับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในระดับจังหวัด
ด้านทันตกรรม
(๑)พัฒ นาระบบบริ การทั น ตกรรมรองรับความต้องการ ทันตกรรมทุก กลุ่ มวัย ให้ ครอบคลุ ม
ทั้งจังหวัด ออกแบบช่องทางการบริการทันตกรรมฉุกเฉิน ออกแบบห้องทันตกรรมสาหรับกลุ่มเด็กเมื่ออยากทา
ฟันได้ทาทันที และให้ ความสาคัญกับการพัฒนาระบบบริการในผู้ป่วยพิการและผู้ป่วยติดเตียง การพัฒนา
ทักษะการทาฟันที่ซับซ้อน ทั้งรักษา ส่งเสริม การแก้ไขตกแต่ง แก่ผู้รับบริการ
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๒) การเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านบริการและไว้วางใจทางการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ
ปลอดภัย ไร้รอยต่อ (Safety and Seamless One That Believe and Trust)
(๑) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การจัดพื้นที่เพื่อการควบคุมโรคติดต่อที่มาจากการเคลื่อนย้าย
ผู้ใช้บริการที่มีภาวะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทั้งที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้า มุ่งเน้นการสร้างระบบการ
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้ โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยต่อการแพร่กระจายเชื้อในทุกหน่วยบริการด้วย
ระบบการจั ดการที่ได้มาตรฐานสากล การพัฒ นาระบบบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลสู่ รพ.สต.เครือข่าย
ในชุมชน เพื่อลดความแออัด ลดเวลารอคอย ลดการติดต่อ/แพร่กระจายเชื้อ ลดค่าใช้จ่าย โดยพัฒนา รพ.สต.
ให้มีศักยภาพ ให้ประชาชนในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลไว้วางใจ (Gate Keeper) เน้นการสร้าง Medical
Risk Management ทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่ม Premium ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
(๒)พัฒนาระบบการส่งต่อเพื่อลดและแก้ปัญหาความล่าช้า ความไม่ปลอดภัย ความไม่สะดวก
ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ โดยมุ่งสร้างแนวปฏิบัติร่วมในการส่งต่อ (Refer Contact Service) ที่ครอบคลุม
ในพื้นที่บริการของโรงพยาบาล (เครือข่ายในจังหวัด) โรงพยาบาลกับเขตสุขภาพ โรงพยาบาลกับนอกเขต
สุขภาพ และการพัฒ นาระบบการติดตามผู้ป่ว ยเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องหลังจากจบกระบวนการดูแล
ในโรงพยาบาลแล้ ว โดยมุ่งเน้ น การมีส่ ว นร่ว มของเครือข่ายปฐมภูมิ ติดต่อสื่ อสารผ่ าน Social Media
Application และ F/U โดยบุคลากรทางการแพทย์สาหรับกรณีผู้ป่วย Premium
(๓)การบริการด่านหน้ามุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในบริการ โดยการนารูปแบบ
การบริการ ณ จุดเดียว และการบริการผ่านระบบ Digital ที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการล่วงหน้าจากบ้าน
การลดระยะเวลารอคอยในการบริการ พร้อมปฏิรูปการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการบริการด่านหน้า โดยการ
สร้างสิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อสร้างสุขระหว่างรอรับบริการ มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยบริการ
สร้างนวตกรรมที่นาไปสู่ความพึงพอใจ ประทับใจ เหนือความคาดหวัง ให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้
เพื่อให้บรรลุในค่านิยมร่วม “รับผิดชอบ บริการดี มีน้าใจ” อย่างเป็นรูปธรรม
๓) การเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ และการยกระดั บ บริ ก ารพั ฒ นาบริ ก ารสู่ นานาชาติ
(International and Premium Service)
(๑)การเสริมสร้างระบบบริการทางการแพทย์ระดับพรีเมี่ยมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
การค้ า ชายแดนมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ก ารเฉพาะทั้ ง บริ ก ารในโรงพยาบาล การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย
การบริการเชิงรุก ในพื้นที่ของผู้ใช้บริการ การเคลื่ อนย้าย และส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ การออกแบบ
บริการเฉพาะทางการแพทย์สาหรับองค์กรหรือผู้ใช้บริการ และการพัฒนาบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวนานาชาติ เน้นการสร้างสรรค์รูปแบบทัวร์สุขภาพ การตรวจสุขภาพ
ที่เชื่อมโยงกับแพ็คเกจการท่องเที่ยว การเสริมศักยภาพและโอกาสทางการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว การแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทางด้านการท่องเที่ยว
(๒)พัฒนาบริการทางการแพทย์ระบบ Premium เพื่อรองรับนโยบาย Medical Hub โดย
ส่งเสริมภาพลักษณ์โครงสร้างพื้นฐานรองรับบริการพรีเมี่ยมของโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนอย่างชัดเจน มีหน่วย
บริการแยกเฉพาะ เพื่อการจัดบริการรูปแบบพิเศษเฉพาะแบบครบวงจรให้มีความโดดเด่น บริการด้วยความ
เป็นสากลที่มีเอกลักษณ์การบริการพรีเมี่ยมที่ใส่ใจเหมือนคนในครอบครัว รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้าน
อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์เทคโนโลยีให้มีความทันสมัย พร้อมสร้างระบบบริการเพื่อรองรับกลุ่ม
ลูกค้า Premium เน้นการปฏิรูประบบบริการพรีเมี่ยมสาหรับกลุ่มแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในที่มีกาลังซื้อ
ด้วยการพัฒนาห้องพิเศษที่หรูหรา และทันสมัย และทักษะการบริการที่ พิเศษเฉพาะ และการพัฒนาระบบ
บริ การในกลุ่มผู้ ใช้บ ริ การที่มีกาลั งซื้อ (กลุ่ มเกษตรกร, กลุ่มประมง, กลุ่ มหัว หน้าส่ ว นราชการ, คหบดีผู้ มี
หน้า 39

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

อุปการะคุณ) โดยการสร้างระบบ Membership Service และมีการจัดบริการพิเศษในรูปแบบ และการสร้าง
ระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในรูปแบบ Premium ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และ
ผู้ป่วยในกลุ่ม Membership Service โดยการจัดทาซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชั่น เพื่อดูแลผู้ป่วยในกลุ่ ม
Premium อย่างต่อเนื่อง พร้อมการสร้างระบบรับปรึกษาปัญหาสุขภาพในรูปแบบออนไลน์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านแอพพลิเคชั่นของโรงพยาบาล เพื่อรองรับสมาชิกผู้ใช้บริการ Premium Card
๔) การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารและจัดการเครื อข่ ายสุขภาพปฐมภูมิ ของโรงพยาบาลให้
เข้มแข็ง มีคุณภาพที่เชื่อมั่น และวางใจได้จากประชาชนชุมชน (Primary Care Quality and Self-Care)
(๑)พัฒ นาคุณภาพชีวิตคนตราดทุกกลุ่ มวัยในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลผ่ านระบบการดูแล
สุขภาพปฐมภูมิ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพดีในทุกวัย ในชุมชนในพื้นที่
บริการให้เกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในด้านสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อลดความ
เจ็บป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับหมู่บ้าน ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
และลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมในระดับหมู่บ้าน/ครัวเรือน ให้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี
(๒)การพั ฒ นาระบบการแพทย์ ปฐมภูมิ ให้ ทุ ก รพ.สต. จัด บริการทางการแพทย์ ในด้า นโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังและยกระดับ รพ.สต. ให้เป็นด่านหน้า (Front Line) พร้อมการพัฒนาการทางานของเครือข่าย
ให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการไปในแนวทางเดียวกันตั้งแต่ระดับนโยบายไปสู่การปฏิ บัติ ภายใต้แผนแม่บท
เพื่อการบริการของหน่ วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลตราดที่เป็นแผนแม่บทเดียวกัน มีการบูรณาการและ
พัฒนาบุคลากรร่วมกัน และพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในองค์กร เพื่อมุ่ง
ยกระดับบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลรองรับสังคมผู้สูงอายุ การท่องเที่ยวนานาชาติ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(๓)เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุขเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริการและ
พัฒ นา รพ.สต. มุ่งเน้น การพัฒ นาให้ รพ.สต. เป็นองค์กรของชุมชน และให้ชุมชนเข้ามามีส่ ว นร่วม สร้าง
Model การจัดการ รพ.สตเพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ ายให้ครอบคลุมทุกองค์กร การมีส่วนร่วมในพื้นที่ของ
รพ.สต. เพื่อร่วมในการผลักดันการพัฒนาและการจัดการสุขภาพเชิงพื้นที่ เพื่อมุ่งลดปัญหาสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(๔)การพัฒนา รพ.สต. ที่มีศักยภาพให้ เป็นโรงพยาบาลตราดส่ วนหน้า เพื่อเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นใน รพ.สต. และลดความแออัดในโรงพยาบาลตราด การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยให้ไร้รอยต่อปลอดภัย
จาก รพ.สต. ไปยังโรงพยาบาล โดยมุ่งสร้างระบบส่งต่อข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ พร้อมการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพยุดดิจิทัล นาระบบการดูแลสุขภาพผ่านระบบ
ดิจิทัลมาบริการสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองได้สะดวก รวดเร็ว
ครอบคลุม และลดค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบ Digital เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๕) การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเสริมสร้างความสุข ความรู้ และวัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มแข็ง (Learning and Happiness Hospital)
(๑)จัดรูปแบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรตามกลุ่มโรค ตาม Service
Plan ของเขตสุขภาพ มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงในการจัดการทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลโดยเน้นการ
บริหารจัดการบุคลากรเป็นรายบุคคลต่อเนื่องจนถึงช่วงระยะเวลาการเกษียณ ให้ความสาคัญกับบุคลากร
ทางการแพทย์โดยเฉพาะบุคลากรเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการ สร้างความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจใน
งาน และการส่งเสริมให้บุคลากรที่มีศักยภาพได้นาเสนอผลงานเพื่อยกย่อง และสร้างการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้ได้รับการเชิดชูเกียรติและยกย่องระดับประเทศ จัดทาหอ
เกียรติยศบุคลากรทุกระดับที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลและประเทศ (Hospital Hall of Frame)
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(๒)เสริมสร้างความสุขในองค์กร และส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี และเป็นต้นแบบที่ดีของ
หน่วยงานอื่นๆ โดยการสร้ างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกายอย่างยั่งยืน พร้อมการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในค่านิยมร่วมขององค์กร โดยการสื่อสารค่านิยม (MOPH) ลงสู่บุคลากรในแต่ละหน่วยงานของ
องค์กรเพื่อเป็นการขับเคลื่อนทิศทางการปฏิบัติจริง จนเกิดเป็นองค์กรที่เข้มแข็งพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บุคคลทุกคนตามค่านิยมร่วมขององค์กร (รับผิดชอบ บริการดี มีน้าใจ) อย่างเป็นรูปธรรม
(๓)สร้ างและพัฒ นาโรงพยาบาลสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมบรรยากาศการเรีบนรู้ของ
บุคลากร การสร้างสรรค์นวัตกรรม การถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยสร้างศู นย์
การเรียนรู้ในหน่วยงานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะพัฒนาให้เป็น
ผู้สอนงานและเป็นพี่เลี้ยงทางความรู้ พร้อมกาหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนที่มีอายุ ๕๗ ปี จัดทาชุดความรู้ที่
สั่งสมจากประสบการณ์เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในวันเกษียณอายุ ราชการ และกาหนดให้มีการถ่ายทอด
ความรู้ดังกล่าวให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
๖) การปฏิรูปองค์กรสู่โรงพยาบาลสมรรถนะสูงและทันสมัย (Modern and High Performance
Hospital)
(๑)เสริมสร้างขีดความสามารถในการนาองค์กรของผู้บริหาร การพัฒนาการขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยแผนยุทธศาสตร์ พร้อมนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพด้วยมาตรฐานสากลต่อยอดคุณภาพมาตรฐาน HA สู่ HA Advance
และเตรียมพร้อมคุณภาพรองรับการจัดบริการในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงบริการกับประชาคม
อาเซียนและนานาชาติด้วยการพัฒนาคุณภาพสู่สากลด้วยมาตรฐาน Joint of Commission International :
JCI พัฒนาระบบคุณภาพต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และพัฒนาระบบคุณภาพเฉพาะหน่วยงาน และการพัฒนา
ระบบคุณภาพบริการเฉพาะด้านทุกหน่วยบริการ เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมคุณภาพระดับหน่วยงานในทุก
หน่วยงานให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และสมบูรณ์ในมาตรฐานเฉพาะทาง HACCP ISO ๑๕๑๘๙
ISO ๑๕๑๙๐
(๒)เสริมสร้างความโดดเด่นของโรงพยาบาลในการเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ระบบอนุรักษ์พลังงานให้ครอบคลุมทั้งองค์กร (Green Hospital) นาแนวทางมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO ๑๔๐๐๑มาปรับใช้ในองค์กร
(๓)พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในโรงพยาบาลทั้งระบบ สร้างโครงสร้างพื้นฐานและ
ศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรทุกระดับในการสร้างระบบการบริการสุขภาพในรูปแบบ
ดิจิทัล ให้ความสาคัญกับการพัฒนาฐานข้อมูลของโรงพยาบาลตราดให้สามารถตอบสนองการบริการทุกระดับ
รวมถึงการสร้างสารสนเทศสุขภาพของพื้นที่ (Scenario Analysis) สร้างฐานข้อมูลภาษาสากลและจัดทา
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลไปสู่สากลเพื่อเชื่อมต่อกับผู้บริการ มุ่งสร้างโรงพยาบาลให้เป็น Smart Hospital และ
การพัฒนาระบบสุขภาพแบบ Digital Hospital Online ผ่าน Application การพัฒนาระบบ Service
Logistic ทั้งภายในและภายนอกโดยเน้นจุดสาคัญเรื่องของความสะดวก ปลอดภัย ลดระยะเวลาต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายด้วยนวัตกรรมด้าน Transfer Patient Transfer Lab, Drug, Document
(๔)พัฒนาโรงพยาบาลเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง (Change Management Hospital : Healthcare
Transformation Change Model) โดยโมเดลความสาเร็จของโรงพยาบาล (Trat Medical System Model)
โดยเน้นรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ อัตลักษณ์การบริการทางการแพทย์เฉพาะ อัตลักษณ์จากความจาเป็น
ในการเปลี่ยนแปลง (เศรษฐกิจพิเศษ ท่องเที่ยวนานาชาติ สาธารณสุขชายแดน) มุ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์
Best Practice Quality ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคเรื้อรัง ทันตกรรม ที่สร้างโดย โรงพยาบาลตราด และ
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เตรียมพร้อมโรงพยาบาลเพื่อการยกระดับองค์กรที่เปิดกว้างเชื่อมโยงกับนานาชาติ ด้วยขีดความสามารถใน
การสร้างสรรค์งานวิจัย การจัดการความรู้ การสร้ างนวัตกรรมในทุกหน่ว ยในโรงพยาบาล และเครือข่ายของ
โรงพยาบาล พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นองค์กรนวัตกรรม
๗) การเสริ มสร้ างความเข้มแข็งทางการเงินและการคลัง และอภิบาลองค์กรให้มีศักยภาพที่
พึ่งพาตนเองได้สูง (Good Governance and Wealthy Hospital)
(๑)เสริ ม สร้ า งกระบวนการปฏิ บั ติ ง านในทุ ก ภารกิ จ ของโรงพยาบาลโดยเน้ น การออกแบบ
สร้างสรรค์กระบวนงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกภารกิจและทุกหน่วยบริการ พัฒนาโรงพยาบาลให้มีความ
โดดเด่นในด้านการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม
(๒)สร้ างความเข้มแข็งทางการเงินโดยมุ่งสร้างระบบเพื่อการพัฒนาระบบบริห ารการเงิน ใน
องค์กรในทุกหน่วยบริการด้วยมาตรา Unit Cost และการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดการสูญเสียเพื่อป้องกันการ
รั่วไหลด้านการเงินการคลังในทุกหน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงพยาบาล รพ.สต. ของโรงพยาบาลตราด
สร้ างระบบการหารายได้และลดรายจ่ าย และการสร้างโอกาสทางรายได้จากการขยายกลุ่ มบริการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่มีประกันสุขภาพส่วนบุคคล มุ่งเน้นการจัดระบบการดูแล ระบบเคลมที่มีความ
รวดเร็วและประโยชน์สูงสุดตามสิทธิของผู้รับบริการ การสร้างระบบการตลาดที่เข้าถึงรายบุคคลและระบบการ
ดูแลที่ออกแบบมาเป็ น การเฉพาะ การสร้ างสรรค์ผ ลิ ตภัณฑ์ สร้างรูปแบบการบริก ารสุ ขภาพใหม่อย่างๆ
ต่อเนื่อง การจัดให้มี ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุธรรมชาติบาบัดแบบครบวงจร สร้างระบบบริการทางการแพทย์
เพื่อรองรับการแสวงหารายได้จากการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุ
การประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมขององค์กรต่อการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลตราดได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันขององค์กร โดยนาเครื่องมือทางการบริหาร
SWOT Analysis มาใช้เพื่อค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการดาเนินงานด้วยการวิเคราะห์หา
จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา โดยมองว่าการวิเคราะห์หาจุดแข็งหรือจุดเด่นภายในองค์กร
(Strength) จะทาให้การดาเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ และพยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย (Weakness)
ภายในองค์กรที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาสหรือปัจจัยส่งเสริม
จากภายนอก (Opportunity) ที่ทาให้การดาเนินงานภายในโรงพยาบาลบรรลุผลสัมฤทธิ์และเฝ้าระวังอุปสรรค
หรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ผลการวิเคราะห์องค์กร มีดังนี้
จุดแข็งของโรงพยาบาลในปัจจุบัน (Strength)
S1 ผู้บริหารเข้มแข็งพร้อมสนับสนุน การปฏิบัติงานทั้งด้านคน เงิน ของ ให้บรรลุผลสาเร็จ จนผ่าน
การรับรองคุณภาพ รพ.และเครือข่าย
S2 แพทย์เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป กระดูก และ EENT เพียงพอ ทางานเป็นทีม มีระบบพัฒนา
เครือข่ายบริการระบบ Fast Track ซึ่งมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
S3 มีระบบบริหารทางการเงินที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
S4 ผู้นาและทีมนาให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล และบุคลากรมีความร่วมมือ
ร่วมใจอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพจนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งทางคลินิกและใน
ชุมชน โรงพยาบาลมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลด
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน พร้อมพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่อย่างต่อเนื่องและมี
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ผลงานเด่นด้านการรักษาโรคหัวใจ โรคจักษุ ด้านการเงินการคลัง ด้านคุณภาพการบันทึกข้อมูลที่ได้รับรางวัล
จากองค์กรภายนอก
S5 กระบวนการหลักในการส่ง ต่อมีประสิทธิภาพ ระบบสนับสนุนการส่งต่อมีความเชื่อมโยงเป็น
เครือข่าย (Refer Link) สามารถรองรับความต้องการได้ และความมีประสิทธิภาพในการเป็นแม่ข่ายเพื่อการ
รั ก ษาพยาบาล วิ ช าการ การบริ ห ารการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรให้ กั บ โรงพยาบาลชุ ม ชนในจั ง หวั ด ผ่ า น
กระบวนการ Service Plan สัญจร ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สามารถดูแลได้ทั้งจังหวัด ของเขต ๖
S6 ระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังมีพัฒนาที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง มีแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นที่
ศึกษาของโรงพยาบาลอื่นของเขต พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ของการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีผ่ ู้บริหารให้ความสาคัญ และผู้ปฎิบัติสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงานและการบริการ
S๗ การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญชั้นนา ทาให้ได้รับการจัดสรร อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ชั้นสูง
ตามมาตรฐาน เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วย ๔ กลุ่มโรคหลัก และเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภู มิ และเป็นสถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์กับสถาบันผลิตแพทย์ระดับสูง
จุดอ่อนของโรงพยาบาลในปัจจุบัน (Weakness)
W1 ขาดแคลนบุคลากรในบางสาขา เช่น แพทย์/พยาบาล
W2 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล บางส่วนยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าตอบแทน การมอบหมาย
งาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้รัก สามัคคี และรับผิดชอบ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในบางด้าน เช่น
ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาวะผู้นา การสื่อสารฯ
W3 สิ่งสนับสนุน อาคาร เครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์ และ IT ยังไม่เพียงพอ
W4 ยังไม่มีการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การเจ็บป่วย และป่วยตายใน ๑๐ ปีข้างหน้า เพื่อ
นามาสู่การเตรีย มการด้านการจัดบริการรักษา ฟื้นฟูที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และประสิทธิภาพในการ
จัดบริการเชิงรุกที่เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ยังไม่ทันท่วงที ประสิทธิภาพของกระบวนการวินิจฉัยและดูแล
รักษา และยังไม่ครอบคลุมทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
W5 ยั ง มีโ รคที่ โ รงพยาบาลยั งไม่ ส ามารถจั ดบริ การทางการแพทย์เ พื่ อการจั ดการปั ญหาโรค
เนื่องจากขาดผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่มีความพร้อมอีกทั้งประสิทธิภาพในการดูแลรักษา การส่งต่ออย่างมี
คุณภาพ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ยังต้องได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับกับปัญหาและความต้องการของ
โรคในอนาคต (โรคทางศัลยกรรมประสาท, มะเร็งที่รักษาด้วยเคมีบาบัด) มีการส่งต่อไปสถานบริการที่สูงขึ้น
เพราะศักยภาพในการรักษาไม่พร้อม
W6 การขาดข้อมูลในลักษณะแนวโน้มในอนาคต และความตระหนักต่อการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลาและการแปลงข้อมูลดิบจากการปฏิบัติงาน การจัดการให้เป็นสารสนเทศที่เอื้อต่อผู้บริหารที่
จะนาไปพัฒนาทางการบริหาร ทางการบริการ
W7 ความไม่พร้อมในการจัดบริการรองรับความต้องการและปัญหาทางสุขภาพของผู้สูงอายุใน
พื้นที่ ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น มีความรุนแรงของปัญหาโรคที่เพิ่มขึ้น ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุใน
ระยะยาวแบบเข้าถึง อย่างทั่วถึง ขาดแคลนแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง
W8 ประสิทธิภาพจากการจัดบริการเพิ่มเติมหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์เพื่อการบริการ
ทางสุ ขภาพที่น าไปสู่ การสร้ างรายได้ให้ โ รงพยาบาลยังมีน้อย รายได้ ห ลั กของโรงพยาบาลเกิดจากระบบ
หลักประกันสุขภาพเป็นสาคัญ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของรายจ่ายที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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W9 หน่วยบริการระดับพื้นที่ (รพ.สต.) ยังขาดประสิทธิภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการภายใน
การบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายยังทาได้ไม่เข้มแข็ง และการจัดบริการที่เข้าถึงปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน จนสามารถสร้ างความเชื่ อมั่ น ต่ อขี ดความสามารถในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ควบคุ มป้ องกั นโรค
รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพตามเกณฑ์ยังต้องได้รับการพัฒนา
W10 การขาดระบบงานที่ดีและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความผาสุกในการปฏิบัติ
ราชการ การลดภาวะเครี ย ดจากการบริ ก าร การสร้ า งความจู งใจและความภู มิ ใ จในการปฏิ บั ติห น้ า ที่ ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการบริการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร
โอกาสจากภายนอกที่ส่งเสริมสนับสนุนโรงพยาบาล (Opportunity)
O1 เป็นเมืองท่องเที่ยว เศรษฐกิจดี ประชาชนมีร ายได้ มีการทาประกัน ชีวิตเอกชน มีแรงงาน
ต่างชาติ ร่วมกับมี รพ.เอกชน ทาให้เข้าถึงบริการได้มากขึ้น
O2 นโยบายการเมือง ผู้นาท้องถิ่นและชุมชนเข้มแข็ง ทาให้การทางานกับภาคีเครือข่ายคล่องตัว
O3 นโยบาย Service Plan มุ่งตอบสนองปัญหาสุขภาพประชาชน
O4 ความมีส่ ว นร่ ว มของภาคีเครือ ข่าย ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และท้องถิ่นต่อการ
ส่งเสริ มสุ ขภาพ ควบคุมป้ องกันโรค ฟื้น ฟูสมรรถภาพของประชาชน และการมีส่ วนร่ว มในการจัดบริการ
สุ ข ภาพ เพื่ อ การดู แ ลปั ญ หาของประชาชนในพื้ น ที่ (ระบบบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น การฟื้ น ฟู ผู้ พิ ก าร
ผู้ด้อยโอกาส)
O5 ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโซเชีย ลเน็ตเวิร์ค ที่ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลความรู้ ทางสุ ขภาพอย่ างต่อเนื่ อง และเอื้อต่อการจัดบริการ การจัดเก็บข้อมูล การสื่อสารกับ
ผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น และการมีเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีปฏิสัมพันธ์กับโรงพยาบาล
O6 ความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น มีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ขึ้น ส่งผลให้ศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ด้าน
เกษตรอินทรีย์
O7 การใช้ประโยชน์จากความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาบริการทางสุขภาพจากโรงพยาบาล
ระดับสูงกว่าในพื้นที่ เขตสุขภาพ มหาวิทยาลัยและมีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดบริการสุขภาพทั้งด้านการส่งเสริม
รักษา ฟื้นฟู ป้องกัน ซึ่งโรงพยาบาลสามารถเรียนรู้ และนามาพัฒนาในพื้นที่
O8 การเพิ่ ม ขึ้ น ของกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารผู้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ เป็ น โอกาสในการพั ฒ นาบริ ก ารทาง
การแพทย์และการพยาบาล และบริการอื่น ๆ เพื่อรองรับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ
O9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศกระทรวง เขตสุขภาพ ให้ความสาคัญกับการจัดการเพื่อ
ลดปัญหาการเจ็บป่วย การป่วยตาย ในโรคสาคัญของพื้นที่ให้น้อยลง มีการกาหนดนโยบาย แนวทาง การ
จัดสรรทรัพยากร การสนับสนุนด้านวิชาการ การเป็นหลักประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการต่อพื้นที่
O10 นโยบายและยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาสุ ขภาพของประเทศ กระทรวง เขตสุ ขภาพ มีความ
เชื่อมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพ ของสถานบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน และจัดบริการสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึง อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
O11 สภาพแวดล้อมและภูมิสังคมของจังหวัดตราด อยู่ไม่ไกลจากพื้นที่เชื่อมต่อทางการส่งต่อใน
การรักษา และสภาพแวดล้ อม เป็น มิตรต่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และการส่ งเสริมสนับสนุนการพึ่งพา
ตนเองทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน และชุมชน
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O12 การจัดบริการทางการแพทย์และพยาบาลยังไม่มีคู่แข่งที่มีศักยภาพ ที่จะดึงดูดความเชื่อมั่น
จากประชาชนเข้าไปใช้บริการ ทาให้การสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนทาได้ง่ายขึ้น
O13 การมี แหล่ ง ทรั พยากรร่ ว มทั้ง ด้านคน และงบประมาณ ที่ส ามารถบูรณาการ หรือ จัดท า
โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู (จังหวัด กลุ่มจังหวัด ท้องถิ่น สปสช.)
ภาวะคุกคามของโรงพยาบาลในปัจจุบัน (Threat)
T1 วิถีชีวิต/พื้นที่ชายแดน ทาให้มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม เช่น โรคเรื้อ รัง,ผู้สูงอายุ,ยาเสพ
ติด.สารเคมีในเกษตร,โรคระบาด,แรงงานผิดกฎหมาย
T2 ประชากรแรงงานย้ายถิ่น/ไม่ขึ้นทะเบียน ทาให้มีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา และระบบส่งต่อ
ชายแดนไม่เอื้ออานวย
T3 ทัศนคติของผู้ ใช้บ ริ การมีความประสงค์ที่จะเข้าถึงการรักษาในสถานบริการที่มีความพร้อม
มากกว่า หรือมีความประสงค์ที่จะไปใช้บริการในหรือนอกเขตแทน เพราะมีศักยภาพที่จะจ่ายได้ อีกทั้งยังมี
มุมมองการใช้บริการในโรงพยาบาลจังหวัดมากกว่าโรงพยาบาลอาเภอ ส่งผลให้มีความแออัดในโรงพยาบาล
T4 การเติ บ โตที่ มี ม ากขึ้ น ของภั ย คุ ก คามทางสุ ข ภาพ ทั้ ง ภั ย ที่ เ กิ ด จากน้ามื อ มนุ ษ ย์ แ ละภั ย ทาง
ธรรมชาติ ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพดีของประชาชน มีโรคที่เกิดขึ้นการทางานมากขึ้น (โรคหูตึง โรคปอด
โรคหนังเน่า โรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ) และมีแนวโน้มการเกิดปัญหาภาวะตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทารกแรกเกิด
น้าหนักน้อย
T5 การแพร่กระจายของอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ การตลาดเชิงจูง
ใจของสิ่งที่เป็นปัญหาต่อการมีสุขภาพดี และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน ทาให้การเติบโตของโรคที่เกิด
จากพฤติกรรมการบริโภค ไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
T6 ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง เนื่องจากการบริ โภคสื่อ ข่าวสารที่ไม่
ถูกต้อง และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ผ่านโซเชียลมีเดีย
T7 นโยบาย การปรับเกณฑ์การเหมาจ่ายรายโรคของ สปสช.ที่สูงขึ้น ส่งผลให้โรงพยาบาลได้รับเงิน
ชดเชยได้น้อยลง ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ให้มากขึ้น จึงจะได้รับเงินค่าตอบแทน
T8 การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงของวิถีการทา
เกษตรโดยใช้สารเคมี การนาเข้ามาซึ่งแรงงานจากประเทศในประชาคมอาเซียน ส่งผลให้มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น
เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
T9 นโยบายเกี่ยวกับการคงและการลดตาแหน่งของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ทาให้ไม่สามารถ
รองรับกับความจาเป็นในการเพิ่มและขยายบริการ เพื่อรองรับกับปัญหาด้านสุขภาพทั้งในปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต
T10 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมการบริโภคอาหารดิบ (สัตว์น้าจืดดิบ เนื้อสัตว์ดิบ) การถนอมอาหารที่
ไม่ถูกวิธี ไม่ถูกสุขลักษณะ ความคุ้นชินกับ รสชาด และวิถีการกินอยู่ วิถีการบริโภคของชุมชน สังคม และการ
นาเข้ามาซึ่งวัฒนธรรมการบริโภคแบบตะวันตก ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มขึ้น
T11 กระแสการเรียกร้องค่าชดเชยจากการบริการ การประโคมข่าวของสื่อ ทาให้ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อโรงพยาบาลในลักษณะการเหมารวม ทาให้กระทบต่อความเชื่อมั่นของโรงพยาบาล
T12 การเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น การเคลื่อนย้ายแรงงาน
นอกฤดูกาลเกษตร ทาให้การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนไม่ต่อเนื่อง
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บทที่ ๔
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)

ความหมายของการเป็นโรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล สมรรถนะสูง และทันสมัย เพื่อประชาชน
สุขภาพดีด้วยตนเอง อย่างยั่งยืน คือ
๑. ความสาเร็จของการจัดบริการทางการแพทย์ในระดับเชี่ยวชาญชั้นสูงแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ระดับสากล มีความโดดเด่นด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้ อรัง ทันตกรรม และ และการ
จั ด บริ ก ารสุ ข ภ าพผู้ สู ง อายุ และการ พั ฒ นาโ รงพยาบาลคุ ณ ภ าพที่ เ ข้ ม แข็ ง ยั่ ง ยื น ปลอดภั ย
ไร้รอยต่อ และระบบบริการที่มีความเป็นเลิศ (Sustainable Quality and Excellent Service Hospital)
๒. การมีระบบสุขภาพเชิงพื้นที่ที่เข้มแข็ง เน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการของเครือข่ายบริการ
สุ ข ภาพโรงพยาบาลให้ มี ม าตรฐาน การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการส่ ง ต่ อ ระหว่ า งกั น การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศทางการแพทย์ ข องเครื อข่ า ยและความร่ว มมือ อย่ า งเข้ มแข็ งให้ ส ามารถจั ด การปั ญ หาสุ ขภาพ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ประชาชนมีความแตกฉานทางสุขภาพที่สามารถจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง
(Primary Care and Health Literacy)
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๓. โรงพยาบาลให้ ค วามส าคั ญ กั บ การยกระดั บ การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลทั่ ว ทั้ ง
โรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูง เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคอย่างครอบคลุม
ตามความจ าเป็ น ของพื้ น ที่ ใ นปั จ จุ บั น และอนาคตและเตรี ย มพร้ อ มบุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละ
ที ม สนั บ สนุ น ให้ มี ขี ด ความสามารถในทั ก ษะสากล (ภาษาอั ง กฤษและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ) (Human
Resource Quality)
๔. การเป็นโรงพยาบาลองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืนด้วยวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมที่มีความ
เข้มแข็ง (Happiness Hospital)
๕. เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถของโรงพยาบาลรองรั บ การเติ บ โตขององค์ ก รที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และทิศทางการพัฒนาของ
เขตสุขภาพที่ ๖ และการเสริมสร้างบริการทางการแพทย์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการเชื่อมโยงบริการ
รองรับอาเซียนและนานาชาติ (Wellness Cluster)
๖. มุ่งเน้นการพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนองค์กรได้ทัน
ตามความเปลี่ยนแปลง เป็นองค์กรนวัตกรรม และองค์กรที่พึ่งตนเองได้ (High Performance and Intelligent Hospital)
๗. โรงพยาบาลมุ่งยกระดับการบริการและการบริ หารให้ มี ความทันสมัยเพื่อการเติบโตสู่ การเป็ น
โรงพยาบาลแห่งอนาคตที่สมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานองค์กรดิจิทัล มุ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการและการบริหาร ให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง (Digital Hospital)
๘. ประชาชนในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ
การควบคุมป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาล
ประสบความสาเร็จในการทาให้มีชุมชนต้นแบบที่ประชาชนมีความฉลาดรอบรู้ทางสุขภาพ สามารถพึ่งตนเองทาง
สุขภาพได้มากขึ้น การเจ็บป่วย ป่วยตายด้วยโรคที่ป้องกันได้ลดลง (Holistic and Health Literacy : Trat Model)
พันธกิจ (Mission)
กรอบในการดาเนิ น งานตามภารกิ จของโรงพยาบาลตราดและภารกิจการพั ฒ นาไปสู่ วิสั ยทัศ น์
โรงพยาบาลได้กาหนดพันธกิจทางยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. จัดบริการทางการแพทย์ร ะดับตติยภูมิและพัฒนาระบบการบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานใน
ระดับสากล และมีความเป็นเลิศทางการแพทย์ในระดับโรงพยาบาลชั้นนาให้โดดเด่นทางเทคโนโลยีทางการ
แพทย์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุ กสาขา การผสานการบริการแบบองค์รวมในการดูแลรักษาและ
สร้างเสริมสุขภาพตามวิถีชีวิตของชุมชน
๒. พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลในเครือข่าย ทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดบริการทางการแพทย์ อย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ เป็นหลักทางด้านสุขภาพให้กับ
ชุมชน พร้อมเสริมสร้างความมีส่วนร่วมเชิงพื้นที่ในการจัดการสุขภาพประชาชนร่วมกัน
๓. บู ร ณาการและระดมพลั ง ภาคี ทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ ร่ ว มเสริ ม สร้ า งความขี ด ความสามารถแก่
ประชาชนในการจัดการสุขภาพของชุมชน ครอบครัว และตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
สุขภาพ และวิถีสุขภาวะที่มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ระบบสุขภาพของชุมชนและประชาชนสามารถจัดการตนเองได้
๔. ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพสู ง และพัฒ นาโรงพยาบาลสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรนวัตกรรม พร้อมก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่มีสมรรถนะสูง มีความ
ทันสมัย และมีระบบคุณภาพที่มีมาตรฐานในระดับสากล
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๕. เสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน การคลังเพื่อการพึ่งตนเองและการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการบริการในทุกด้านของโรงพยาบาลบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการเติบโตด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. การเสริมสร้างความพร้อมของโรงพยาบาลทั้ งระบบบริการทางการแพทย์ ศักยภาพทางการ
บริหาร โครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานโรงพยาบาลชั้นนาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาบุคลากร
ในการร่ วมหนุนเสริมการเติบโตของจังหวัดตราดและการเชื่อมโยงบริการสุ ขภาพกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก และเมืองชายแดน
เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goals)
๑. โรงพยาบาลประสบความสาเร็จทางการแพทย์ในระดับโรงพยาบาลชั้นนาของชาติ มีศักยภาพ
ทางการแพทย์ระดับเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคที่ประชาชนและผู้ใช้บริการมีความเชื่อถือ เชื่อมั่น และไว้วางใจ
ในคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ภายใน ๕ ปี (Medical Belief and Trust)
๒. บุคลากรของโรงพยาบาลทุกคน และประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบเห็นคุณค่าของการมี
สุขภาพดี มีสมรรถนะในการจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม โรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ
ประสบความสาเร็จในการจัดการโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ให้ลดลงโดยมี
ประชากรสุขภาพดีให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ และบุคลากรสุขภาพดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ภายใน ๕ ปี
(High Performance Literacy)
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นหลักที่สาคัญหรือวาระหลักในการพัฒนาตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ ที่จะพัฒนาด้วย
วิธีการทางยุทธศาสตร์สู่ผลสัมฤทธิ์ สูงสุดตามที่กาหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. การจัดบริการทางการแพทย์ในระดับเชี่ยวชาญชั้นสูงแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ระดับสากล
และเป็นเลิศ (Super Excellent Medical International Standard and Holistic Care)
๒. การพัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพที่เข้มแข็งยั่งยืน ปลอดภัย ไร้รอยต่อ และระบบบริการที่มีความ
เป็นเลิศ (Sustainable Quality and Excellent Service Hospital)
๓. การพัฒนาคุณภาพการจัดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลให้มีมาตรฐาน สามารถ
จัดการปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ (Primary Care and Health Literacy)
๔. การปรั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร การบริ ห าร และพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลทั่ ว ทั้ ง โรงพยาบาลที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสู่องค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน (Happiness Hospital)
๕. การพัฒนาโรงพยาบาลสู่ องค์กรดิจิทัล องค์ กรนวัตกรรม และองค์กรสมรรถนะสู งที่พึ่งตนเองได้
(High Performance and Intelligent Hospital)
๖. การเสริมสร้างบริการทางการแพทย์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการเชื่อมโยงบริการรองรับ
อาเซียนและนานาชาติ (Wellness Cluster)
โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีแนวคิด วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลยุทธ์และ
มาตรการแนวทางปฏิบัติ แผนงานโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การจัดบริการทางการแพทย์ในระดับเชี่ยวชาญชั้นสูงแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ระดับสากล และเป็นเลิศ
(Super Excellent Medical International Standard and Holistic Care)
๑. แนวคิดและหลักการ
ยุ ทธศาสตร์ ช าติร ะยะ ๒๐ ปี ด้า นสาธารณสุ ข กาหนดยุท ธศาสตร์ค วามเป็ นเลิ ศ ทางการแพทย์
(Service Excellent) โดยการมุ่งส่งเสริมโรงพยาบาลที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์และการเป็นศูน ย์กลางสุขภาพนานาชาติและเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทั้งได้กาหนดเป้าหมาย
การปฏิรูปด้านสาธารณสุขระยะเร่งด่วน ๑๘ เดือน โดยให้ความส าคัญกับระบบเวชศาสตร์ครอบครัว การ
จัดระบบ Long Term Care ในการดูแลผู้ป่วย การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และมาตรฐาน Emergency
Claim Online : EMCO (เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่)
จั ง หวั ด ตราดยั ง มี ปั ญ หาของการเจ็ บ ป่ ว ย ป่ ว ยตาย และปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ เ สี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนยังเป็นปัญหาสาคัญของจังหวัดและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเจ็บป่วยจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ส่งผลมายังการเพิ่มขึ้นของการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่
ติดต่อ เนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัย
แวดล้อมอื่นๆ ได้แก่ การศึกษา รายได้น้อย ทาให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทางเลือกในการดาเนินชีวิต อาทิ
ความเสี่ยงในการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย การเผชิญกับปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงเข้าประชาคมสูงวัย ซึ่งจะเป็นปัญหาของการ
เจ็บป่วยในโรคไม่ติดเรื้อรังและทางทันตกรรมมากขึ้น
ความจาเป็นของการเป็นเมืองชายแดน และเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ ทาให้มีการเพิ่มขึ้นของกลุ่ม
ผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยว ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน และที่สาคัญคือการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ของวิกฤตสุขภาพ รวมถึงความจาเป็นในการพัฒนาด้านการจัดบริการทางการแพทย์ในกลุ่มโรคสาคั ญของ
จังหวัดตราด ตลอดจนศักยภาพของโรงพยาบาลตามขีดความสามารถและภารกิจของการเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ
ว่ามีโรคที่สาคัญ ๔ โรค คือ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคเรื้อรัง การจัดบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และการบริการด้าน
ทันตกรรม ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาความท้าทายสาคัญของทั้ง ๔ โรค คือ การเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรทางการแพทย์ในระดับเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การพัฒนากระบวนการจัดบริการทางการแพทย์ด้วยความ
พร้ อมของเทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ และอุป กรณ์ ทางการแพทย์ ที่มี ค วามพร้ อม ที่ ส าคั ญคื อ คุณ ภาพของการ
จัดบริการที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นและวางใจได้ของผู้ใช้บริการ
๒. วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
๑) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความพร้ อ มในการพั ฒ นาของศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ที่ มี บุ ค ลากรทางการแพทย์
เทคโนโลยีทางการแพทย์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ กระบวนการจัดบริการทางการแพทย์ให้มีความ
พร้อมอย่างสมบูรณ์ในระดับโรงพยาบาลชั้นนา และได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
๒) เพื่อจัดบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถเป็นแหล่งกลางของการส่งต่อผู้ป่วย
จากโรงพยาบาลเครื อข่ ายที่ผู้ ใช้ บ ริ ก ารเชื่ อมั่ นและวางใจ เพิ่ มความสะดวก ความปลอดภัย และลดการ
ส่งต่อผู้ป่วยไปยังจังหวัดอื่น
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๓) เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการพึ่งตนเองจากการจัดบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยทั้ง ๔ กลุ่ม ที่มี
กาลังซื้อ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และผู้ใช้บริการจากประเทศกัมพูชา
๓. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โรงพยาบาลมีระบบบริการทาง
การแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
จนเป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่นวางใจ
ได้ของผู้ใช้บริการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์ใน
การจัดบริการผู้ป่วยในกลุ่มโรค
ทั้ง ๔ โรค พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีใน
ระดับตติยภูมิชั้นนา

ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจของผู้ใช้บริการใน
คุณภาพทางการแพทย์

ข้อมูลปัจจุบัน ค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.)
๒๕๕๙
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
N/A
๗๕
๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง

N/A

๑๒

๑๐

๘

๖

๖

มีอาคารอภิบาลผู้สูงอายุแบบครบ
วงจร (Aging Enterprise
Complex)
มีศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบ
ครบวงจร
ผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์ในการดูแล
ด้านทันตกรรมที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
- เด็ก ๓ ปี ปราศจากฟันผุ
- เด็ก ๑๒ ปี ปราศจากฟันผุ
- ผู้สูงอายุ มีฟันหลังใช้งาน ๔ คู่สบ
ขึ้นไป

N/A

-

-

-

-

๑๐๐

N/A

-

-

-

-

๑๐๐

๖๔.๓
๖๐.๘
๒๔

๖๗
๖๓
๓๐

๗๐
๖๕
๓๕

๗๓
๗๐
๔๐

๗๕
๗๕
๔๕

๘๐
๘๐
๕๐

๔. กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) บู ร ณาการทรั พ ยากรทางการแพทย์ ร่ ว มกั บ เขตสุ ข ภาพและภาคี เ ครื อ ข่ า ยทั้ ง ในระบบ
สาธารณสุขและนอกระบบสาธารณสุขเพื่อเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจัดบริการของโรงพยาบาล
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)การสร้างความร่วมมือทางการแพทย์กับสถานบริการสุขภาพชั้นนาทั้งในกระทรวงสาธารณสุข
และสถานบริ การสุ ขภาพภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการเพิ่มประสิ ทธิภ าพทางการแพทย์ของ
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
(๒)การใช้ ก ลไกของเขตสุ ข ภาพ โรงพยาบาลในสั ง กั ด กรมการแพทย์ สถานบริ ก ารสุ ข ภาพ
ระดับประเทศ และนานาชาติ ในการนาบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญแพทย์เฉพาะทางของเขตสุขภาพ
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และเทคโนโลยี ทางการแพทย์ เครื่ องมือทางการแพทย์ มาร่ว มจัด บริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาล
โดยเฉพาะการบริการของศูนย์ความเป็นเลิศ
(๓)การใช้กลไกประชารัฐเพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
ธุรกิจในการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเพื่อรองรับความต้องการ
การดูแลสุขภาพในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และทันตกรรม
(๔)สร้างระบบเครือข่ายกับองค์กรเอกชนทั้งในระบบสาธารณสุขและนอกระบบสาธารณสุข ให้มี
ส่วนร่วมในการจัดบริการสุ ขภาพในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เพื่อรองรับการเติบโตของจังหวัด และการ
พัฒนาสู่พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
๒) ยกระดับบริการทางการแพทย์ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และทันตกรรม รองรับ
การเติบโตของเมืองและการพัฒนาตามนโยบายสุขภาพของเขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)จัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รองรับการพัฒนาระบบการบริการทาง
การแพทย์ของศูนย์ความเป็นเลิศ
- เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิ น คือ Tele-Medicine
System, เครื่องมือช่วยหายใจอัตโนมัติ, เครื่องอัลตร้าซาวความถี่สูง, เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่, Line Automation
Laboratory, เครื่องตรวจโมโลกุลอัตโนมัติ , รถพยาบาลกู้ชีพที่พร้อมสาหรับการทาหัตถการได้ ณ จุดเกิดเหตุ
และระหว่างการนาส่งโรงพยาบาล
- เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คือ รถเอ็กซเรย์
เคลื่อนที,่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ lead ที่สามารถเก็บข้อมูล cardio แบบรวมศูนย์
- เทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ด้ า นการดู แ ลผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ คื อ ระบบ
เทคโนโลยีสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่บ้านแบบ Real Time (Telemedicine),
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการผ่าตัดผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาข้อสะโพก, รถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัตโนมัติ , เครื่องสแกน
จอประสาทตา
- เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้านทันตกรรม คือ เครื่องกาเนิดเลเซอร์เพื่อ
การผ่าตัดทางทันตกรรม, รถทันตกรรมเคลื่อนที่ (Oral Scanner)
(๒)สร้างระบบการส่งต่อ (Refer Out) ให้มีเครือข่ายการรองรับมากขึ้นทั้งในและนอกเขตบริการ
สุขภาพ รวมถึงหน่วยบริการเอกชน เป็นการปฏิรูประบบการส่งต่อในเขตบริการโดยไม่มีขีดจากัดผ่านการจัดทา
ข้อตกลงความร่วมมือ (Contact Service Integration) ทั้งในการส่งต่อภายในจังหวัด ภายในเขต และการส่ง
ต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ
(๓)สร้างระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทางบก ทางน้า ทางอากาศ เพื่อรองรับการ
เติบโตสู่เมืองพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ รองรับการค้าชายแดน โดยเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เช่น การร่วมมือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ทหารเรือ สายการบิน มูลนิธิ เป็นต้น
(๔)เสริมสร้างระบบบริการทางการแพทย์รองรับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ โดย
- การเสริ มสร้ างความพร้อมในการจัดบริการทางการแพทย์เพื่อรองรั บการเพิ่มขึ้นของ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ ให้โรงพยาบาลมีความโดดเด่นด้านการคัดกรองและค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย
ด้วยประสิทธิภาพของทีมบูรณาการ นาเข้าสู่กระบวนการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และจัดตั้งหน่วยบริการฟื้นฟู
สุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบครบวงจรที่ทันสมัย
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- การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการจั ดบริการทางการแพทย์ เพื่อ การดู แลผู้ ป่ว ยโรคเรื้อ รัง และ
ผู้สูงอายุที่มีกาลังซื้อในกลุ่มเป้าหมายจากประเทศเพื่อนบ้านและนักท่องเที่ยว
- การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุใน
รูปแบบ Digital Home Ward
(๕)การพัฒ นาด้านการแพทย์ ฉุกเฉินรองรับการสาธารณสุ ขทางทะเล โดยการพัฒ นาความรู้
ความสามารถ/ทักษะแก่ป ระชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่วิกฤตต่ออุบัติฉุกเฉินให้ มี
ความสามารถในการช่ว ยชีวิตพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัว ใจอัตโนมัติ (AED) เพื่อให้ส ามารถช่ว ยผู้
ประสบเหตุขั้นพื้นฐานได้ พร้อมส่งเสริมให้โรงแรม รีสอร์ท และสถานประกอบการจัดหาเครื่องมือเพื่อรองรับ
ความจาเป็นฉุกเฉิน
(๖)พัฒนารูปแบบการจัดบริการทางการแพทย์ด้านทันตกรรมเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยเด็กด้วย
ระบบ Smart Technique
(๗)จัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทาง (Occupational and Tourist
Medical Service)
๓) สร้างระบบบริการทางการแพทย์ ของศูนย์ความเป็นเลิศในระดับ premium อย่างครบวงจร
รองรับกลุ่มผู้มีกาลังซื้อนักท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการจากประเทศเพื่อนบ้าน และการจัดบริการทางการแพทย์ที่
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการบริการสุขภาพนานาชาติ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการบริการให้มีความพิเศษ มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง ตามบริบทของ
ศูนย์ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีสัดส่วนชัดเจนในการจัด Premium
พร้ อมทั้งความมีเอกลั กษณ์เฉพาะในการจั ดบริการที่มีความโดดเด่นด้ว ยโมเดลบริการ SMICS (Speed,
Modenize, Convenience, Specialist, International) มีบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง การบริการที่
รวดเร็ว ทันสมัย เข้าถึงสะดวกและเป็นสากล
(๒)การพัฒนาระบบบริการเคลื่อนที่และการออกแบบชุดบริการสุขภาพรองรับความต้องการของ
ผู้รับบริการรายบุคคลในกลุ่มผู้มีกาลังซื้อ
(๓)สร้างระบบการดูแลผู้ป่วยในระดับ International Care Network ในกลุ่มอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และทันตกรรม โดยเฉพาะการสร้าง International Refer และ International Claim
(๔)สร้างระบบ Trat Hospital Membership ในกลุ่ม Dental Care กลุ่มโรคเรื้อรัง และ
ผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพสาหรับผู้มีกาลังซื้อ
(๕)สร้างระบบบริการเชิงรุกเพื่อการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการจากประเทศเพื่อนบ้าน
ในรู ป แบบการจั ดบริ การโรงพยาบาลส่ ว นหน้า (Trat Hospital Frontline) พร้อมทั้งการบูรณาการ
กระบวนการทางการแพทย์ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอาเภอเมือง คลองใหญ่ และบ่อไร่ ในการร่วมมือการ
ให้บริการเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยและความแออัดในโรงพยาบาล
(๖)จัดสร้างศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Aging Enterprise Complex)
(๗)จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุข ภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังแบบครบวงจร ที่มีระบบการบริการที่ทันสมัย
การดูแลผู้ป่วยในระดับรายบุคคลด้วยบุคลากรทางการแพทย์ การมีโปรแกรมเพื่อการฟื้นฟู เฉพาะกับผู้ป่วยแต่
ละราย การจัดบริการ Home Healthcare Premium Service
๔) สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ในการบริการของศูนย์ความเป็นเลิศที่เกิดประโยชน์ต่อ
การจัดบริการประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
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มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)สร้างสรรค์คุณค่าของ Trat NCD Model ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วทั้งจังหวัดและ
เชื่อมโยงเขตสุขภาพ
(๒)สร้ างผลิ ตภั ณฑ์ สุ ข ภาพเฉพาะถิ่ นส าหรับ ผู้ ป่ ว ยโรคเรื้อ รัง ภายใต้ เ อกลั ก ษณ์ แบรนด์ข อง
โรงพยาบาล
(๓)สร้ างระบบการช่ว ยเหลื อผู้ ป่ ว ยภาวะวิก ฤตในการบริ ก ารประชาชนบนพื้ นที่ ฝั่ งและการ
จัดบริการสาธารณสุขทางทะเลที่มีมาตรฐาน โดดเด่นและทันสมัย (Modern ER and Telemedicine) เพื่อ
การดูแลผู้ป่วยวิกฤติที่ประสบภาวะฉุกเฉินทางทะเลระหว่างโรงพยาบาลตราดและเครือข่าย
(๔)สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อยกระดับโรงพยาบาลให้เป็นศูนย์บริการทันตกรรมสาหรับ
เด็กและทันตกรรมผู้สูงอายุ (ฟันเทียม) ที่มีมาตรฐานและทันสมัย (Modern Pediatric and Geriatric Dental
Center)
(๕)สร้างระบบการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อระหว่างโรงพยาบาลกับคลินิกเอกชน
และสร้างเครือข่ายการจ่ายยาระหว่างโรงพยาบาลกับร้านขายยา โดยการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างกัน
(๖)การสร้างระบบบริการทางการแพทย์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่
ผสมผสานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาระบบการแพทย์ของโรงพยาบาล (Trat Medical System ๔.๐)
- การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านผ่าน Digital Home Ward
- การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยที่มี
ภาวะพึ่งพิงและผู้พิการ
- การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพวัยทางานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโซเซียลมี เดียใน
รูปแบบแอปพลิเคชั่น
๕. แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ
๕.๑ แผนงานบูรณาการทรัพยากรทางการแพทย์เพื่อภารกิจเขตสุขภาพ
๑) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางการแพทย์กับสถานบริการ (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๒) โครงการนาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางจากเขตสุขภาพร่วมจัดบริการทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาล (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๓) โครงการสร้างกลไกประชารัฐเพื่อการพัฒนาทางการแพทย์ของโรงพยาบาล (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๔) โครงการสร้างเครือข่ายสาธารณสุขรองรับภาวะวิกฤติฉุกเฉินทางการแพทย์ (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๕.๒ แผนงานจัดหาเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์
๑) โครงการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๒) โครงการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (รองผอ.
ฝ่ายการแพทย์)
๓) โครงการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ (รองผอ.
ฝ่ายการแพทย์)
๔) โครงการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านทันตกรรม (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๕.๓ แผนงานพัฒนาบริการทางการแพทย์รองรับเมืองเศรษฐกิจพิเศษ
๑) โครงการสร้างระบบส่งต่อผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
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๒) โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางบก ทางทะเล และทางอากาศ (รองผอ.
ฝ่ายการแพทย์)
๓) โครงการจัดหาเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ และฝึกอบรมการใช้งาน (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๔) โครงการพัฒนาบริการทันตกรรมอาเซียน นานาชาติ (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๕) โครงการจัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทาง (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๕.๔ แผนงานพัฒนาบริการทางการแพทย์ในระดับพรีเมี่ยมของศูนย์ความเป็นเลิศ
๑) โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่บริการศูนย์ความเป็นเลิศ (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๒) โครงการพัฒนาระบบบริการแบบเคลื่อนที่ของศูนย์ความเป็นเลิศ (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการสร้างระบบการตลาดและสมาชิกบริการสุขภาพระดับพรีเมี่ยม (Premium Care
Membership) (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๔) โครงการสร้างระบบบริการทางการแพทย์นานาชาติ (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๕) โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการโรงพยาบาลตราดส่วนหน้า (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๖) โครงการสร้างระบบการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุระดับพรีเมี่ยม (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๕.๕ แผนงานพัฒนาบริการทางการแพทย์ของศูนย์ความเป็นเลิศรองรับสังคมผู้สูงอายุ
๑) โครงการจัดตั้งศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Aging Enterprise Complex) (รองผอ.
ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการสร้างระบบการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุเชิงรุก (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการจัดสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบครบวงจร (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๕.๖ แผนงานสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อความเป็นเลิศ
๑) โครงการสร้างสรรค์คุณค่าของ Trat NCD Model (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพเฉพาะถิ่นสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ภายใต้เอกลักษณ์แบรนด์
ของโรงพยาบาล (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการสร้างระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตในการบริการประชาชนบนพื้นที่ฝั่งและ
การจัดบริการสาธารณสุขทางทะเลที่มีมาตรฐาน โดดเด่นและทันสมัย (Modern ER and Telemedicine)
(รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๔) โครงการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อยกระดับโรงพยาบาลให้เป็นศูนย์บริการทั นตกรรม
สาหรับเด็กและทันตกรรมผู้สูงอายุ (ฟันเทียม) ที่มีมาตรฐานและทันสมัย (Modern Pediatric and Geriatric
Dental Center) (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๕) โครงการสร้างเครือข่ายการบริการประชาชนด้วยกลไกประชารัฐ (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๖) โครงการสร้างระบบบริการทางการแพทย์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้วยวิทยาการทางการแพทย์
ที่ผสมผสานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาระบบทางการแพทย์ของโรงพยาบาล Trat Medical System
๔.๐ (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพที่เข้มแข็งยั่งยืน ปลอดภัย ไร้รอยต่อ และระบบบริการที่มีความเป็นเลิศ
(Sustainable Quality and Excellent Service Hospital)
๑. แนวคิดและหลักการ
โรงพยาบาลตราดเป็นโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิซึ่งมีจานวนเตียงในการให้บริการ ๓๑๒ เตียง และ
มีศักยภาพในการจัดบริการที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาโรค การฟื้นฟู
สุขภาพผู้ป่วย และการคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลมีพื้นที่บริการครอบคลุมทั้งจังหวัด เป็นหน่วยรองรับการ
ส่งต่อภายในจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบประชากรจานวน ๒๒๐,๐๐๐ คน โดยมีกลุ่มผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการใน
โรงพยาบาลที่เป็นการบริการผู้ป่วยนอกในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เฉลี่ย ๗๖๗ คนต่อวัน และผู้ป่วยนอกรวม
ผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ ๑,๑๙๒ ราย มีจานวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก ๓ ลาดับแรกที่สาคัญคือกลุ่มผู้ป่วย
ด้านเวชปฏิบัติทั่วไป อายุศาสตร์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน ตามลาดับ ทั้งนี้โรงพยาบาลมีสถิติการบริการผู้ป่วยในโดยมี
วันนอนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๖๗ วัน อัตราการครองเตียงอยู่ที่ร้อยละ ๘๑ ส่วนผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยในโดยส่วนใหญ่
จะอยู่ในกลุ่มโรคอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม ตามลาดับ
โรงพยาบาลตราดมีการบริการผู้ป่วยนอกชาวต่างประเทศนอกเขตประชาคมอาเซียน ๗๑๑ ราย และ
ชาวต่างชาติในประชาคมอาเซีย น ๒๖,๑๙๕ ราย และการบริการผู้ป่วยในชาวต่างประเทศนอกประชาคม
อาเซียน ๘๖ ราย ชาวต่างประเทศในประชาคมอาเซียน ๒,๕๔๕ ราย โดยปัญหาสาคัญที่โรงพยาบาลเผชิญจาก
การบริการผู้ป่วยชาวต่างประเทศจากประชาคมอาเซียนคือ การสื่อสารที่สามารถทาความเข้าใจกับผู้ป่วยในการ
จัดบริการทางการแพทย์ การค้างชาระค่าใช้บริการ ส่วนผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศนอกประชาคมอาเซียน
พบว่ามีปัญหาที่สาคัญคือ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกับผู้รับบริการ ทั้งนี้การให้บริการผู้ป่วยต่างประเทศใน
ประชาคมอาเซียนโรงพยาบาลได้ออกบัตรบริการสุขภาพแก่แรงงาน (เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว) เฉลี่ยปี พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ จานวน ๑๓,๐๐๔ ใบ แต่ยังไม่มีการออกบัตรบริการสุขภาพในระดับพรีเมี่ยม
มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลภายในเขตสุขภาพเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ จานวน
๑,๘๕๖ ราย และส่งต่อผู้ป่วยนอกไปเขตสุขภาพ จานวน ๖๔๔ ราย โดยเน้นในกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับจอประสาทตา,
มะเร็ง, ต่อมไทรอยด์ ปัญหาสาคัญของกระบวนการส่งต่อผู้ป่วยคือ ปัญหาของโรคตาไม่มีแพทย์เฉพาะทาง
บางครั้งผู้ป่วยไปรักษาก่อนแล้วมาติดต่อขอเอกสารรับรองสิทธิ์ภายหลัง
ปัญหาของจัดบริการสุขภาพภายในของโรงพยาบาลที่สาคัญ ที่ผู้ได้รับบริการให้ข้อเสนอแนะและ
ร้องเรี ยนคือระบบคิว พฤติกรรมการบริ การ ที่จอดรถ สิ่ งอานวยความสะดวก และระยะเวลาการรอคอย
ที่นาน ซึ่งระยะเวลาในการรอรับบริการของผู้ป่วยนอกยังคงสู งอยู่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๐๕.๑๔ นาที (คลินิกทั่วไป)
และคลินิกเฉพาะทาง ๑๕๓.๓๐ นาที ส่วนความท้าทายและปัญหาทางด้านความเสี่ยงทางคลินิก ที่โรงพยาบาล
ประสบอยู่คือด้านความคลาดเคลื่อนทางยา, Endotracheal Tube และด้านตกเลือดหลังคลอด (Post
Partum Haemorrhage)
ความจ าเป็ น ในการพัฒ นาการบริ การสุ ขภาพภายในโรงพยาบาลยัง มีปั จจั ยที่ ส าคั ญโดยเฉพาะ
ทางด้านการจัดบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของกลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง และการ
เจ็บป่วยจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยกลุ่ม
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
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๒. วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย์ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ไร้รอยต่อ
แก่ผู้รับบริการในโรงพยาบาลและระหว่างการส่งต่อ
๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลให้สามารถรองรับความจาเป็น
ของผู้ใช้บริการในพื้นที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ใช้บริการจากภายนอก และการพัฒนาบริการที่สามารถ
ปรับตัวได้ทันตามความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก
๓) เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดคุณภาพ HA สู่ AHA และ JCI ใน
อนาคต
๓. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ข้อมูล ค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ปัจจุบัน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๒๕๕๙
โรงพยาบาลตราด ความสาเร็จในการพัฒนา
Re-HA Re-HA
Re-HA AHA
ครั้งที่ ๓ ครั้งที่๔
ครั้งที่๕
เป็นโรงพยาบาล
คุณภาพการบริการด้วย
คุณภาพ
มาตรฐาน HA สู่ AHA
มาตรฐานสากล
ความสาเร็จในการพัฒนา -GMP
คุณภาพมาตรฐานเฉพาะ -HACCP
Maintain ระบบทุก ๑-๓ ปี
ด้านของหน่วยบริการของ -LA
-QA
โรงพยาบาล
- X-Ray
(การประเมินภายนอก)
-Green&

โรงพยาบาลตราดเป็น
โรงพยาบาลปลอดภัย
ไร้รอยต่อการบริการ
สุขภาพแก่ผู้ป่วย

ระบบบริการทาง
การแพทย์ของ
โรงพยาบาลมีคุณภาพ
และมีอัตลักษณ์การ
บริการที่เป็นที่ประทับใจ
และเชื่อมั่นของ
ผู้ใช้บริการ

-ความสาเร็จในการบริหาร
ความเสีย่ งโรงพยาบาล
(๑.ระบบเฝ้าระวัง ๒.ระบบ
รายงาน ๓.ระบบจัดการเมื่อ
เกิดเหตุ ๔.ระบบ RCA)
-ความสาเร็จในการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานระดับจังหวัด
(PNC) ระดับอาเภอเมือง
(DHSA)(ไร้รอยต่อตามกลุ่มโรค)

ร้อยละของค่าเฉลี่ยระดับ
ความประทับใจและเชื่อมั่น
ของผู้ใช้บริการต่อ
โรงพยาบาล

Clean
-NCD
คุณภาพ
ระดับ ๔

Maintain ระดับ ๔
ผ่าน PreSurvey

ผ่าน
Survey

NA

๖๐

Re-PNC

ReDHSA

๗๐

๗๕

๘๐

>๘๕
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๔. กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) พัฒนาทุกกระบวนการบริการให้มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพโรงพยาบาลจากมาตรฐาน HA
สู่ AHA และต่อยอดสู่ JCI
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)ประเมิน ศักยภาพงานคุณภาพภายในองค์กร และให้ ความรู้เรื่องกระบวนการคุณภาพแก่
บุคลากรทุกระดับ พร้อมศึกษามาตรฐาน นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี และนาข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน
ภายนอกด้านคุณภาพ และทา Gap Analysis Development Planning ในทุกเกณฑ์มาตรฐานของ AHA และ
JCI พร้อมเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาสู่แผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจาปี และแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาล
(๒)สร้ า ง Model ระบบงานคุ ณ ภาพของโรงพยาบาลและโมเดลคุ ณ ภาพของทุ ก หน่ ว ยงาน
ในโรงพยาบาลที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบูรณาการภารกิจ เกณฑ์คุณภาพ นวัตกรรมคุณภาพ
อัตลักษณ์คุณภาพการบริการ
(๓)บูรณาการระบบงานคุณภาพสู่ งานประจาโดยการเชื่อมโยงกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
(Job Descriptive) ระบบประเมินผลระดับบุคคล (Performance Agreement) การพิจารณาความดีความชอบ
ค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
(๔)การสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนา
อย่ างต่อเนื่ อ งทั้งในระบบคุณภาพของโรงพยาบาลและระบบคุณภาพของหน่ว ยงาน พร้อมเสริมสร้างขี ด
ความสามารถของบุคลากรในทุกหน่วยงานให้สร้างสรรค์นวัตกรรมในระบบคุณภาพ
(๕)ส่งเสริ มให้ทุกหน่ วยงานของโรงพยาบาลสร้างสรรค์สิ่งใหม่ นวัตกรรมเพื่อการพัฒ นางาน
คุณภาพของหน่วยงาน โดยการนาเกณฑ์ AHA JCI เข้ามาใช้เป็นแนวทาง พร้อมให้มีการสร้างแรงจูงใจแก่
หน่วยงานที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในระบบคุณภาพที่สามารถนามาใช้ในการเพิ่มคุณค่าแก่ภารกิจให้พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
(๖)การแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่ายสุขภาพทั้งในเขตสุขภาพ ในระดับประเทศและ
นานาชาติเพื่อการยกระดับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล พร้อมทั้งแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
เพื่อนามาปรับใช้ในการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
(๗)การสร้ างผู้น าการเปลี่ ยนแปลงในระบบคุณภาพของโรงพยาบาลในทุกหน่วยงาน เพื่อทา
หน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนงานในภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจการพัฒนาคุณภาพ AHA JCI
(๘)สร้างชุดความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ AHA และแนวทางจาก JCI พร้อมทั้งถ่ายทอดเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพแก่เครือข่ายสุขภาพของโรงพยาบาลภายในจังหวัดตราด
๒) ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา โครงสร้ า งพื้ น ฐาน และปรั บ สภาพแวดล้ อ มภายในโรงพยาบาลให้ มี
มาตรฐานระดับโรงพยาบาลชั้นนา มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดบริการสุขภาพที่มีความสุขทั้งผู้ให้และ
ผู้รับบริการ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)จัดทาแผนงาน โครงการก่อสร้าง พร้อมวีดีทัศน์ในรูปแบบของดิจิทัล เพื่อการวางแผนการ
จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาลในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า พร้อมการเชื่อมโยงกับการประชาสัมพันธ์ใน
ระบบอินเตอร์เน็ต การขอรับการจัดสรรงบประมาณ และการขอรับการสนับสนุนจากภาคีทุกภาคส่วน จัดสร้าง
อาคารศูน ย์ เอ็ก ซเรย์ อาคารกายภาพบ าบั ด อาคารแพทย์ แผนไทย ศูน ย์บริก ารสุ ขภาพส่ ว นหน้าในพื้น ที่
ชายแดน ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร พร้อมทั้งการจัดหาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของ
โรงพยาบาลในอนาคตทั้งในรูปแบบของการขอรับบริจาคพื้นที่ และหรือการจัดซื้อ
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(๒)การปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลโดยเน้นความปลอดภัย สะดวกในการ
เข้าถึงและเอื้อต่อการใช้บริการของผู้รับบริการ รวมทั้งมีแผนที่ดิจิทัลภายในแสดงสถานที่ที่ให้บริการภายใน
โรงพยาบาล (Artificial Intelligent : AI) พร้อมการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามถนนในบริเวณถนนด้ านหน้า
โรงพยาบาลที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ พื้ น ที่ ใ นโรงพยาบาล ท าทางเชื่ อ มอาคารระหว่ า งชั้ น ปรั บ ปรุ ง ทางออกจาก
โรงพยาบาลโดยการทาสะพานกลับรถ และการจัดสรรงบประมาณจากภาคีทุกเครือข่าย
(๓)การปรับภูมิทัศน์ และการตกแต่งภายในของโรงพยาบาลใหม่ โดยเน้นการปรับในพื้นที่ผู้ป่วยนอก
ให้มีความสะดวกสบาย สวยงาม และโอ่โถง เน้นการเป็นโรงพยาบาลสะอาดที่มีบรรยากาศธรรมชาติภายใน
ปรับปรุงห้องน้าให้มีความสะอาด สวยงาม ทันสมัย น่าใช้ (Hospital In Garden and Garden in Hospital)
พร้อมทั้งการเพิ่มพื้นที่ที่มีระบบปรับอากาศ (Air-Condition) ในทุกจุดบริการ ทั้งนี้คานึงถึงความปลอดภัยทาง
การแพทย์เป็นสาคัญโดยเฉพาะการควบคุมและป้องกันโรค
(๔)การสร้ างสภาพแวดล้ อมการบริการในหน่ว ยบริการผู้ ป่ว ยในอย่างมีเอกลั กษณ์ที่แตกต่าง
ที่เน้นความสะดวกสบาย สวยงาม ปลอดภัย และการออกแบบสภาพแวดล้อมการบริการที่สอดคล้องกับผู้ป่วย
แต่ละประเภท ในระดับโรงพยาบาลชั้นนา
- การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการบริการผู้สูงอายุ (Elder Friendly Hospital)
- การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการบริการผู้ป่วยเด็ก (Child Friendly Hospital)
- การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการบริการคนพิการ (Disabled Friendly Hospital)
- การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care Friendly
Hospital)
- การจัดบริการเพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยและผู้ใช้บริการทุกศาสนา (Legion Friendly Hospital)
- การสร้างสภาพแวดล้อมภายในและระบบบริการสุขภาพที่เอื้อต่อการอุปฐากภิกษุสงฆ์และ
สามเณรที่สอดคล้องกับหลักธรรมวินัย และมีมาตรฐานการจัดบริการทางแพทย์ (Buddhist Monks Friendly
Hospital)
(๕)การเสริมสร้างการเป็นโรงพยาบาลที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการ
ปรับปรุงระบบการจัดการขยะ น้าเสีย การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงานทั้งระบบ การติดตั้ง
ระบบโซล่าเซลสาหรับให้แสงสว่างพื้นที่ทางเดินและพื้นที่ด้านนอก การนาระบบโซล่ารูฟมาใช้เพื่อลดการพึ่งพา
พลังงานไฟฟ้า และการจัดการโซนนิ่งในโรงพยาบาลที่คานึงถึงความปลอดภัยและลดมลพิษ พร้อมทั้งการปรับ
และออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการจัดบริการต่อผู้ป่วยอย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน และมีความสุข
พร้อมการพัฒนาสู่มาตรฐานโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑
(๖)จัดสร้างอาคารจอดรถเพื่อตอบสนองความต้องการผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก พร้อม
การจัดระเบียบที่มีมาตรฐานที่ดี ปลอดภัย และสะดวก
(๗)จัดสร้ างคอนโดมิเนียมสาหรับเป็นที่พักเจ้าหน้าที่โ รงพยาบาล และจัดระเบียบที่พักอาศัย
ของเดิมให้มีมาตรฐานที่ดี (โครงการหน้าบ้าน น่ามอง)
(๘)จัดสร้างศูนย์บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ประกอบด้วย ศูนย์อาหาร ร้าน
เสริมสวย ร้านจาหน่ายของเยี่ยมและดอกไม้ เป็นต้น
(๙)จัดระเบียบภายในโรงพยาบาลให้มีความสงบเรียบร้อยให้มีความปลอดภัย การจัดระเบียบการ
จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การเพิ่มกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั่วทั้งโรงพยาบาลและเชื่อมโยงกับระบบการ
รักษาความปลอดภัย ของตารวจ พร้อมทั้งการจัดระเบียบการจราจรด้านหน้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่
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๓) สร้างสรรค์ระบบบริการ เติมความยอดเยี่ยมในการบริการที่มีความยั่งยืนของการจัดบริการ
ทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยไร้รอยต่อ ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย สมบูรณ์ในค่านิยมคุณภาพ
การบริการดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑) พัฒนาระบบบริการ Palliative Care Center ที่สามารถให้บริการครอบคลุมทั้งภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาลโดยเน้น
- การสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบครบวงจร และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพจิตของญาติผู้เสียชีวิต โดยการบูรณาการหลักธรรมทางศาสนา
มาเตรียมสภาพจิตใจของผู้ป่วยระยะสุดท้าย
- การสนองตอบต่อการดูแลสุขภาพต่อจิตวิญญาณ (No One Die Alone) สร้างและพัฒนา
ทีมเครือข่าย Palliative Care ระดับชุมชน จัดตั้งศูนย์ Palliative Care ระดับโรงพยาบาล ให้สหสาขาวิชาชีพ
มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรมที่บ้าน
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานและมีเจ้ าหน้าที่ประจาเพื่อรองรับการบริการจากทั้งภายในและ
ภายนอก พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานและมีการขยายเครือข่ายไปยัง รพ.สต. และ อาสาสมัคร
ชุมชน (Voluntear Community)
- ปรับปรุงพื้นที่ห้องดับจิตและภูมิทัศน์รอบข้างให้มีความเหมาะสมต่อเกียรติและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ครั้งสุดท้ายแก่ผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งการจัดระบบการอานวยความสะดวกแก่ญาติด้วยการสร้าง
ชุดบริการที่ญาติสามารถเลือกใช้บริการได้ตามศักยภาพของญาติผู้ใช้บริการ
(๒) การสร้ างระบบบริ การที่โ ดดเด่นด้านการบริการด้ว ยหัว ใจความเป็นมนุษย์ (Humanized
Health Care) โดย
- การสร้ า งระบบประกั น การดู แ ลผู้ ป่ ว ยในรายบุ ค คลโดยที ม สหวิ ช าชี พ การดู แ ลแบบ
องค์รวม การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมของการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ให้
ความสาคัญกับการดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและสมบู รณ์ตามสิทธิ
ของผู้ป่วย
- การสร้างอัตลักษณ์การบริการของโรงพยาบาลที่เน้นความเป็นรูปธรรมอย่างเข้มแข็ง
ภายใต้หลัก “รับผิดชอบ บริการดี มีน้าใจ” และให้ความสาคัญกับการพัฒนาทีมบริการแบบสหสาขาวิชาชีพใน
การดูแลผู้ป่วย สร้างระบบการประกันคุณภาพเพื่อทาให้มั่นใจว่าผู้ป่วยทุก คนจะได้รับการดูแลด้วยทีมสหสาขา
วิชาชีพ
- สร้างสิ่งแวดล้อมในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับการจัดบริการที่ดีที่สุด
แก่ผู้รับบริการ โดยเน้นความเป็นสากล ทันสมัย และมีมาตรฐานทางการแพทย์ในระดับโรงพยาบาลชั้นนา และ
สภาพแวดล้อมการบริการที่เอื้อต่อคนพิการ ผู้สูงอายุที่เป็นอารยสถาปัตย์ (Universal Design)
- การสร้ า งระบบการสื่ อ สารแบบไร้ พ รมแดนรองรั บ การขยายระบบการจั ด การความ
เจ็บปวด/บรรเทาความทุกข์ทรมานทั้งภายในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน
- จัดภูมิทัศน์เพื่อการพักผ่อนของผู้ป่วยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติให้ได้พักฟื้นท่ามกลาง
สวนที่ร่มรื่น (Garden Patient Daycare)
- วางมาตรการเพื่อการเพิ่มระยะเวลาในการให้ ผู้ ป่ว ยได้มีโ อกาสพูดคุยและปรึกษากั บ
บุคลากรทางการแพทย์ให้มากขึ้น ทั้งการพัฒนาระบบการให้คาปรึกษาออนไลน์ และการเพิ่มระยะเวลาการ
พูดคุยของบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ใช้บริการหรือญาติในขณะให้บริการ
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- การส่งเสริมให้ผู้มีจิตศรัทธา จิตอาสา เข้าสู่กระบวนการพัฒนาเป็นจิตอาสาบริการสุขภาพ
ในโรงพยาบาลเพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างทัศนคติแก่ประชาชนที่มีต่อโรงพยาบาล
และหนุนเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรของสังคมจังหวัดตราด
(๓) ปรับระบบการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยเน้นให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ทั้งผู้ให้และ
ผู้รับบริการ
- การนาระบบ Lean Management, Risk Management, Patient Value Chain Management
- จัดระบบการบริการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพของโรคหลายๆ โรค ให้เป็น One Stop
Service โดยทีมแพทย์สหสาขา
- ส่งเสริมความปลอดภัยแก่ ผู้ให้บริการโดยเน้น การจัดการความเสี่ยงในหน่วยบริการที่มี
ความเสี่ยงสูง (อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด และหน่วยสนับสนุนงานบริการ (งานซ่อมบารุง)) ให้มี
การทบทวนกระบวนการปฏิบัติพร้อมทั้งการตรวจวินิจฉัยต้นเหตุในรายกลุ่มและรายบุคคล
(๔) การสร้างระบบการบริหารข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีต่อโรงพยาบาล โดยการพัฒนาช่องทางการร้องเรียนและให้ข้อเสนอแนะในระบบออนไลน์ การ
จัดทาระเบียบปฏิบัติเพื่อการร้องเรียนในระดับโรงพยาบาลและหน่วยงานภายในโรงพยาบาลทุกแห่ง การสร้าง
ระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนแบบครบวงจรเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้า พร้อมทั้งให้การระวังเป็นพิเศษ
แก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่มีปัญหาข้อร้องเรียนที่ต้องได้รับการป้องกันและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๔) พัฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ผู้ ป่ว ยภายในโรงพยาบาล จากเครื อข่ า ยสู่ โ รงพยาบาล และจาก
โรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑) ระบบโลจิ ส ติกส์ ผู้ ป่ ว ยจากเครื อข่า ยสู่ โ รงพยาบาล จั ดให้ มีร ะบบโลจิส ติ กส์ ร ถโมบายที่ มี
ประสิทธิภาพสูง มีทีมที่มีทักษะเฉพาะครอบคลุมทุกกลุ่มโรค พร้อมการประสานภาคีเครือข่ายจัดหารถนาส่ง
ผู้ป่วยให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกตาบล
(๒) การพัฒนาระบบการส่งต่อของโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า โดยการจัดหา
รถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีความสะดวก ทันสมัย (High Performance Ambulance) การ
จัดระบบการประสานการบริการรองรับ ระบบขนส่งทางอากาศ และจัดให้มีระบบโลจิสติกส์ รถโมบายที่มี
ประสิทธิภาพสูง มีทีมที่มีทักษะเฉพาะครอบคลุมทุกกลุ่มโรค
(๓) การสร้างสรรค์ระบบงานใหม่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการความเสี่ยง โดยการพัฒนา
ระบบ Logistic Transfer ในเครือข่าย โดยมีระบบการส่งต่อทางอากาศด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
โดยการมีส่ว นร่วมกับการขนส่งสาธารณะในการส่งต่อให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัย และทันเวลา การสร้าง
Computerized Hospital Document ในทุกกระบวนการทางาน
๕) ยกระดับบริการโรงพยาบาลสู่มาตรฐานการบริการที่ปลอดภัย ไร้รอยต่อ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)การสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงทางด้านยาให้มีประสิทธิภาพ โดย
- ปรั บปรุ งการเฝ้ าระวั งเหตุ การณ์ ไม่ พึ งประสงค์ จากการใช้ ผลิ ตภั ณฑ์ สุ ขภาพในกลุ่ มยา
ความเสี่ยงสูง กลุ่มแพ้ยาซ้า และการประสานรายการยา (Med Reconcile)
- การปรั บปรุ งและพัฒนาระบบการจั ดการด้ านยาให้ปลอดภัย เหมาะสม ได้ผลคุ้มค่า คุ้มทุ น
(สมเหตุสมผล) โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ
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- การเพิ่มบริการเตรียมยาผู้ป่วยเฉพาะรายในกลุ่ม Opioid, Antibiotic, High Alert Drug และ
ยาที่ใช้ในผู้ป่วยเด็ก เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา ลดการใช้ทรัพยากร และลดความคลาดเคลื่อนทางยา
(๒)การปรับปรุงและควบคุมการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการเกิดความเสี่ยง โดยเน้นการจัดระเบียบ
งานใหม่ เพื่อการจัดการติดเชื้อทุกพื้นที่ที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย ผู้มาเยือน และบุคลากร รวมถึงบ้านผู้ป่วย การ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการส่ง - รับสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเลือดให้มีความเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย
(๓)การปรับปรุงระบบการส่งต่อ - ส่งกลับระหว่างหน่วยงาน ระหว่างโรงพยาบาลให้เหมาะสม
รวดเร็วและมีความปลอดภัย การปรับปรุงระบบ Internal Logistic Patient Service ในการลดระยะเวลารอ
คอยและขั้น ตอนการรั บ บริ การของผู้ ป่ ว ยทั้ง ผู้ ป่ว ยในและผู้ ป่ ว ยนอก การปรับ ปรุงและพัฒ นาการสื่ อสาร
กระบวนการรักษา โดยสื่อสารผ่านระบบ Online และ Inform Consent มีหน่วยให้คาปรึกษาที่ด่านหน้า
(๔)ป้องกันการบาดเจ็บขณะเคลื่อนย้ายโดยเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการแพทย์ในการ
เคลื่อนย้าย จัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นและทันสมัยที่ช่วยให้การเคลื่อนย้ายมีความปลอดภัย โดย
- การจัดหารถไฟฟ้า เตียงเฉพาะสาหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ต้องได้รับการ
รักษาพิเศษเพื่อไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือน
- การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อการเคลื่อนย้ายตนเองของผู้ป่วย
และการช่วยเหลือของญาติอย่างปลอดภัย
- สร้างทางลาดสาหรับเคลื่อนย้ายทุกอาคารผู้ป่วย
- จัดให้มีระบบโมบายเครื่องมือ/วิธีการ/ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือ
- มีการจัดเส้นทางเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- จัดอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อผ่อนแรงสาหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการสุขสบาย
๖) เพิ่มความสะดวก และประสิทธิภาพการจัดบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้ได้รับบริการที่เพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็ว
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)การพัฒนากระบวนการการจัดบริการภายในให้เหมาะต่อการบริการที่สะดวกรวดเร็ว
- การลดขั้น ตอนซ้ าซ้ อน ลดระยะเวลา จัด ท าแผนผั ง และสถานที่ พร้อ มใช้เ ทคโนโลยี ที่
ทันสมัยในการทาป้ายบอกทิศทางและเส้นทางเดินไปยังจุดบริการต่างๆ ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก โดยมี
ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษากัมพูชา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน และการบริการชาวต่างประเทศ
- ปรั บ ระบบการบริ ก ารผู้ ป่ ว ยนอกโดยการน ารู ป แบบของการบริ ก ารผู้ ป่ ว ยนอกจาก
โรงพยาบาลชั้นนาทั้งภาครัฐและเอกชน ผสมผสานกับการบริการส่วนหน้าของโรงแรมเพื่อการสร้างรูปแบบการ
บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลภายใต้แนวคิด “Hospitel Model”
- การปฏิรูป การจัดการไหลของผู้ ป่วยและการจัดโซนนิ่ง โดยการจัดกลุ่มผู้รับบริการและ
จัดบริการแบบ One Stop Service : OSS การวางแผนพัฒนาระบบบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มผู้รับบริการส่วนหน้า
- ลดขั้นตอน และระยะเวลาการรอคอยในการมารับริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดย
- เพิ่ ม โอกาสและสร้ า งช่ อ งทางการอ านวยความสะดวกแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ข้ อ จ ากั ด
ไม่สามารถมาใช้บริการได้ในเวลาปกติ โดยจัดให้มีคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ ผู้มีกาลังซื้อ และประชาชนทั่วไป
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- จัดให้มีระบบการนัดล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น การนาระบบการจัดการคิว ดิจิทัลมาใช้
เพื่อการสร้างระบบการประกันระยะเวลารอรับบริการ
- การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการเพิ่มความสุขระหว่างรอรับบริการ
- มีการตกลงบริการและประมาณการค่าใช้จ่าย ในระบบนัดล่วงหน้า สาหรับผู้ป่วยในที่มี
การนัดล่วงหน้า
- จั ด พื้ น ที่ส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยในที่ จ าหน่ า ยแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ก ลั บ บ้ า นทั น ที (รอตรวจสอบ
ค่าใช้จ่าย, รอยา, รอญาติมารับ) พร้อมทั้งการพัฒนาระบบ Lean ระบบการรับผู้ป่วยในใหม่และการจาหน่ายผู้ป่วย
- สร้างระบบการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังมารับบริการในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มี
ระบบ Online เพื่อรองรับการบริการในโรงพยาบาลที่ทันสมัย ลดระยะเวลาในการรอคอยและระบบติด
ตามหลังรับบริการในโรงพยาบาล (Home Ward)
(๒)การแสวงหาความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความสะดวกในการดูแลและ
บริการผู้ป่วย
- สร้างการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโดยการแบ่งปัน
ขีดความสามารถทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกับหน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลชุมชน
- พัฒนาระบบ Service Delivery แบบ Co-Pay ในเรื่อง OPD Delivery, Drug Delivery,
Transfer Delivery
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารผู้ป่วยในโดยการยกระดับการให้บริการรักษาพยาบาลที่ยึด
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง มีแนวทางดาเนินงานโดยการศึกษาความต้องการด้านการรักษาพยาบาลของ
ผู้ป่ว ยและญาติ เพื่อการพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลให้ มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล พร้อมการ
วางแผนและดาเนินการจัดกระบวนการรักษาพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย การจัดบริการ
ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม ต่า งๆ ที่ มี ความต้ อ งการแตกต่ างกั นอย่ า งเหมาะสม การติ ด ตามข้ อคิ ด เห็ น และเสนอแนะของ
ผู้รับบริการเพื่อนามาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(๓)การจัดบริการโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน และการเฝ้าระวังที่ต่อเนื่อง โดยเพิ่มความ
เข้มข้นในการบังคับใช้การปฏิบัติงานตามช่วงเวลามาตรฐาน พร้อมจัดระบบการเฝ้าติดตาม
- จัดหน่วยบริการผู้ป่วยโดยคานึงถึงกระบวนการทางาน ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย ความ
สะอาดและสวยงามของสถานที่ตกแต่งภายในและภายนอกอาคารให้สวยงามเป็นธรรมชาติให้ผู้ป่วยและญาติ
รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียดจากการรับบริการ
- การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการ โดยเน้นการปรับปรุงระบบบริการให้ครอบคลุม
สิทธิผู้ป่วยในด้านการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอในการตัดสินใจยินยอมหรือไม่ยินยอมในการรักษา และการปกปิด
ความลับของผู้ป่วย การปรับปรุงระบบการควบคุมกากับการปฏิบัติตามกระบวนการดูแลผู้ป่วย (Care Process)
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- เสริมประสิทธิภ าพการดูแลผู้ป่วยในต่อเนื่อง โดยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วย
บริการปฐมภูมิ ชุมชน และครอบครัวในการร่วมให้การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องถึงครอบครัว เป็นรายบุคคลจนคืนสู่
ภาวะปกติ การจัดบริการผ่านระบบบริการ Online โดยเฉพาะการให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาการบริการ และการ
พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ
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- กาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีช่องทางสาหรับ
จุนเจื อการรักษาพยาบาลผู้ ที่มีร ายได้น้อยที่มีความจาเป็นต้องได้รับการรักษา และจัดการบริการที่มีความ
สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายสาหรับผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ
๗) ปรับปรุงหน่วยบริการทางคลินิกทุกหน่วยบริการและสิ่งสนับสนุนให้ได้มาตรฐานสากลใน
ระดับโรงพยาบาลชั้นนา การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริมประสิทธิภาพการบริการผู้ป่วยใน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)การปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารกระบวนการรักษา โดยสื่อสารผ่านระบบ Online และ
Inform Consent มีหน่วยให้คาปรึกษาที่ด่านหน้า การจัดบริการสุขภาพด้วยระบบ Digital ระบบจองเตียง
ผู้ป่วยผ่านระบบ Online
(๒)การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเชื่อมโยงการบริการของ
หน่วยงานบริการในโรงพยาบาลภายในเครือข่ายของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลกับสถานบริการในเขต
บริการสุขภาพ เพื่อให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ไร้รอยต่อและทันสมัย ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การเข้าถึงบริการในการลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยนอก
(๓)ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลโดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์
และการสร้างการมีส่วนร่วมของสหสาขา
(๔)ติดตั้งระบบจัดยาที่มีประสิทธิภาพสูง นาหุ่นยนต์จัดยา (Pharmacy Robot) มาใช้ในการ
บริหารจัดการยาให้แก่ผู้ป่ วย ควบคุมในเรื่องการจ่ายยา การจัดเก็บยา รวมถึงการบรรจุหีบห่อ ซึ่งมีบาร์โค้ด
กาหนดปริมาณยาที่ใช้เป็นครั้งๆ
๕. แผนงาน โครงการและผู้รบั ผิดชอบ
๕.๑ แผนงานโรงพยาบาลคุณภาพสากล
๑) โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างนักขับเคลื่อนคุณภาพ AHA และ JCI (รองผอ.ด้านคุณภาพ)
๒) โครงการสร้างนวัตกรรมงานคุณภาพทั่วทั้งโรงพยาบาล (รองผอ.ด้านคุณภาพ)
๓) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานคุณภาพ (รองผอ.ด้านคุณภาพ)
๔) โครงการศึกษาดูงานด้านคุณภาพระดับ Best Practice (รองผอ.ด้านคุณภาพ)
๕.๒ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์
๑) โครงการจัดทาวิดิทัศน์ ๔ มิติ แสดงโครงสร้างพื้นฐานอีก ๒๐ ปีข้างหน้าของโรงพยาบาล (รองผอ.
ด้านยุทธศาสตร์)
๒) โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์เอ็กซเรย์ (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๓) โครงการจัดสร้างอาคารกายภาพบาบัด (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๔) โครงการจัดสร้างอาคารแพทย์แผนไทย (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๕) โครงการจัดทาแผนที่บริการดิจิทัลในพื้นที่บริการผู้ป่วยนอก (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๖) โครงการจั ดสร้ างสะพานลอยคนข้ามถนนส าหรับประชาชนทั่วไป และผู้ ป่วยเชื่อมต่ออาคาร
โรงพยาบาล (แยกส่วนผู้ใช้บริการ) (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๗) โครงการปรับภูมิทัศน์และตกแต่งภายในทุกพื้นที่หน่วยบริการ (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๕.๓ แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลระดับสากลที่เป็นมิตรกับผู้ป่วย
๑) โครงการสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการบริการผู้สูงอายุ (Elder Friendly Hospital) (รอง
ผอ.ฝ่ายบริหาร)
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๒) โครงการสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการบริการผู้ป่วยเด็ก (Child Friendly Hospital) (รอง
ผอ.ฝ่ายบริหาร)
๓) โครงการสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการบริการคนพิการ (Disabled Friendly Hospital)
(รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๔) โครงการจัดบริการเพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยและผู้ใช้บริการทุกศาสนา (Legion Friendly Hospital)
(รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๕) โครงการสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care Friendly
Hospital) (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๖) โครงการสร้างสภาพแวดล้อมภายในและระบบบริการสุขภาพที่เอื้อต่อการอุปฐากภิกษุสงฆ์และ
สามเณรที่สอดคล้องกับหลักธรรมวินัยและมีมาตรฐานการจัดบริการทางแพทย์ (Buddhist Monks Friendly
Hospital) (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๕.๔ แผนงาน Green Hospital
๑) โครงการเปลี่ยนหลอดไฟทั้งโรงพยาบาลให้เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๒) โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลในพื้นที่ด้านนอก (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๓) โครงการปรับปรุงระบบการจัดการขยะและน้าเสียในโรงพยาบาล (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๔) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสู่เกณฑ์มาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ (รองผอ.ด้านคุณภาพ)
๕.๕ แผนงานจัดสร้างสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและบุคลากร
๑) โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๒) โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมสาหรับแพทย์ (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๓) โครงการก่อสร้างศูนย์อาหาร (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๔) โครงการจัดตั้งร้านเสริมสวย (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๕) โครงการจัดตั้งร้านของเยี่ยมและดอกไม้ (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๖) โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๕.๖ แผนงานพัฒนาบริการผู้ป่วยระยะสุดท้าย
๑) โครงการสร้างโมเดลกระบวนการบริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบครบวงจร (รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล)
๒) โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการดูแลในระบบบริการผู้ป่วยระยะสุดท้าย (รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล)
๓) โครงการสร้างทีมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเชิงพื้นที่ (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๔) โครงการพัฒนาพื้นที่ห้องดับจิต (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๕.๗ แผนงานพัฒนาบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
๑) โครงการสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์บริการ (รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล)
๓) โครงการพัฒนาจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้าน (เพื่อนช่วยเพื่อน) (รองผอ.
ฝ่ายการพยาบาล)
๔) โครงการสร้างจิตอาสาร่วมบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล (รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล)
๕.๘ แผนงานโรงพยาบาลบริการยอดเยี่ยม และปลอดภัย
๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อร้องเรียนลูกค้า (รองผอ.ด้านคุณภาพ)
๒) โครงการจัดการความเสี่ยงในหน่วยบริการความเสี่ยงสูง (รองผอ.ด้านคุณภาพ)
๓) โครงการสร้างนักบริการที่ยอดเยี่ยม (รองผอ.ด้าน พรส.)
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๕.๙ แผนงานพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย
๑) โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมนาส่งผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๒) โครงการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉินที่มีมาตรฐานสูง (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๓) โครงการสร้างระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศ (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๕.๑๐ แผนงานโรงพยาบาลลดเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย ใส่ใจไร้รอยต่อ
๑) โครงการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทางยา (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๒) โครงการพัฒนาการจัดการการติดเชื้อทั่วทั้งโรงพยาบาล (รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล)
๓) โครงการจัดหาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ทันสมัย ปลอดภัย (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๕.๑๑ แผนงานพัฒนาบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน สู่โรงพยาบาลบริการสะดวกสบาย ทันสมัย
๑) โครงการจัดสร้างป้ายบอกทิศทางและจุดบริการในรูปแบบดิจิทัลและภาษาสากลทุกหน่วย
บริการ (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๒) โครงการพัฒนาระบบนัดของผู้ป่วยนอกผ่านระบบออนไลน์ (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๓) โครงการสร้างสุขระหว่างรอรับบริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล)
๔) โครงการจัดบริการเฉพาะทางคลินิกนอกเวลา (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๕) โครงการพัฒนาการบริการผู้ป่วยในต่อเนื่องถึงชุมชน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาคุณภาพการจัดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลให้มีมาตรฐาน
สามารถจัดการปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
(Health Care Alliance Development and Primary Care for Sustainable Health Literacy)
๑. แนวคิดและหลักการ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุขมุ่งเน้นที่จะบูรณาการการมีส่วนร่วมของพหุภาคี พัฒนา
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย การป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ การจัดการ
ความปลอดภั ย ด้านอาหาร ลดปั จ จั ย เสี่ ย งต่อ โรคไม่ติดต่ อเรื้อ รัง และการบริห ารจัดการสิ่ งแวดล้ อ ม โดย
มีเป้าหมายสาคัญคือประชาชนสุขภาพดี พร้อมทั้งกาหนดการปฏิรูปด้านสาธารณสุขระยะเร่งด่วน โดยเน้น
การบู ร ณาการร่ ว มกั บ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึ กษาธิ ก าร กระทรวงพัฒ นาสั งคมและความมั่น คง
ของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและเด็ก พร้อมทั้ง
กาหนดเป้าหมายด้านการลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง มะเร็ง และลดการบาดเจ็บจากการจราจร พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมการเลิกบุหรี่ทั่วไทย
แผนเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๑๒ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งเสริ ม ให้ ค นมี สุ ข ภาพดี เ น้ น การ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมทางสุ ข ภาพ และการลดปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า นสภาพแวดล้ อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพโดยให้
ความสาคัญกับการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการออกกาลังกายและโภชนาการที่
เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย การใช้มาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุม ส่งเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ที่
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การสร้างกลไกในการจัดทานโยบายสาธารณะที่ต้องคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่จะ
นาไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี พร้อมทั้งการเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่ อ มล้ า โดยการสร้ า งโอกาสให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายประชากรที่ มี ร ายได้ ต่ าสุ ด ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง บริ ก าร
สาธารณสุ ข ที่มีคุ ณภาพ พร้ อ มทั้ง การกระจายการจั ดบริการด้า นการสาธารณสุ ขที่ เข้ าถึง การบริ การ ของ
ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีเป้ าหมายหลั กส าคัญคือต้องการให้คนไทยมีคุณลักษณะของการเป็นคนไทยที่
สมบูรณ์ มีสุขภาพกายและใจที่ดี ให้บรรลุเป้าหมายของการที่ประชากรอายุ ๑๕-๗๙ ปี มีภาวะน้าหนักเกิน
ลดลง การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ากว่า ๑๘ คนต่อประชากรแสนคน ประชาชนเล่ นกีฬาและเข้าร่ว ม
กิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ
๑๕-๑๙ ปีลดลง รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และผู้สูงอายุที่
อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ ๒๐
แผนการพัฒนาบริการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ ให้ความสาคัญกับ
การเสริมสร้างผู้สูงอายุ โดยการนาการแพทย์แผนไทยมาใช้ในการบูรณาร่วมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
๒. วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
๑) เพื่อเตรียมความพร้อมระบบสุขภาพในระดับปฐมภูมิในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของวิกฤตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง
๒) เพื่อระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมลดปัญหาสุขภาพด้านการเจ็บป่วยและโรคเรื้อรัง เพิ่มขีดความสามารถ
ของประชาชนให้มีความฉลาดทางสุขภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้
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๓) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิของโรงพยาบาลให้มีมาตรฐาน
และมีศักยภาพในการส่งเสริมป้องกันโรค รองรับการรั กษาและฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่าง
เชื่อมั่น
๓. เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิของโรงพยาบาลมี
คุณภาพมาตรฐาน มีระบบ
บริการที่เป็นที่เชื่อมั่นของ
ผู้รับบริการ

ร้อยละของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ ความ
ประทับใจ และเชื่อมั่น
ของประชาชนในพื้นที่ที่
มีต่อการบริการของ
หน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ
ร้อยละของประชาชน
กลุ่มสุขภาพดี สามารถ
พึ่งตนเองทางสุขภาพได้

ประชาชนในพื้นที่บริการ
และพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลมีทักษะในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองมี
ความฉลาดในการดูแล
สุขภาพจนสามารถพึ่งตนเอง
ทางสุขภาพได้

ข้อมูล ค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.)
ปัจจุบัน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๒๕๕๙
๖๙.๒๓ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

N/A

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๔. กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) พัฒนาให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ และเครือข่ายประชาชนสามารถจัดการภาวะสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว ได้ด้วยตนเอง เป็นต้นแบบบุคลากรสุขภาพดี ครอบครัวสุขภาพดี
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่ บ้ า น (อสม.) และอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าครอบครั ว (อสค.) อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ต่างประเทศ (อสต.) เพื่อการช่วยเหลือพึ่งพากันของแรงงานต่างประเทศ และอาสาสมัครสาธารณสุขทางทะเล
(อสท.) เพื่อการช่วยเหลือดูแลการเจ็บป่วยทางทะเล เพื่อให้มีศักยภาพในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ
ผู้สูงอายุในชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการจัดการระบบบริการสุขภาพของ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพพึ่งพาตนเองได้
(๒)สร้างคนสาธารณสุขต้นแบบสุขภาพดี จากเครือข่ายสุขภาพอย่างจริงจังและยั่งยืน เพื่อให้เป็น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ เป็นแกนนาร่วมสร้างหมู่บ้านนาร่อง ชุมชนต้นแบบเพื่อให้ชุมชนและ รพ.สต.
มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพที่ดี เชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากรที่
ประสบความสาเร็จในการดูแลสุขภาพของตนเอง
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(๓)สร้างชุมชนต้นแบบให้มีการจัดการสุขภาพตนเองแบบยั่งยืน โดยอาศัยบุคลากรสาธารณสุข
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลเพื่อทาหน้าที่ในการเป็นแกน
หลักในการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสานึกและตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
อย่างต่อเนื่องเป็นประจาและยั่งยืน (Health Literacy Model)
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงให้ได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยระบบจิตอาสาบริการสุขภาพทีเ่ ข้มแข็ง
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑) จัดระบบการดูแลผู้ ป่ วย Stroke ติดเตียง คนพิการ ผู้ ด้อยโอกาสทางสั งคม (ติดเตียง/
ติดบ้าน) โดยชุมชนและระบบการให้ยืม-หมุนเวียนอุปกรณ์ฟื้นฟูทางการแพทย์
(๒) พัฒนาผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัวและเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้มี ความรู้ ทักษะในการดูแลตนเอง
และผู้ป่วยในครอบครัว ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ป่วยในครอบครัวตนเอง ร่วมจัดตั้งกองทุนในการดูแล
สุขภาพตนเองและเพื่อนบ้านใกล้เคียง
(๓) พัฒนาศักยภาพ อสม., อสค., ผู้ดูแล, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อปท. ให้มีความสามารถเป็นแกน
นาในการจัดการวางแผนการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะราย พัฒนาระบบ Care Giver ให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน/จิตอาสา ต้นแบบธนาคารกายอุปกรณ์
(๔) พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสาน ส่งเสริมการใช้สมาธิบาบัด (SKT) ในการดูแล
ผู้ป่วยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๕) สร้ า งจิ ต อาสาบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ที่ เ กษี ย ณ/ออกจากราชการเพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจและ
เป็นต้นแบบให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย
๓) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ สีเขียว (Clean and Green)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเครือข่ายให้ มีระบบบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับการ
อนุรักษ์พลังงาน และการเสริมสร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในองค์กร
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑) มีการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ, น้าทิ้ง ตามเกณฑ์ส่งเสริม Clean and Green Hospital ให้
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในทุกหน่วยบริการของปฐมภูมิ สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในการปลอด
โฟมและถุงพลาสติกทั้งโรงพยาบาลและเครือข่าย จัดการขยะในโรงพยาบาลให้เกิดมูลค่า จัดระบบคัดแยกขยะ
ทั่วทั้งองค์กร
(๒) วางระบบการคัดกรองผู้ป่วยในสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
ให้บริการ โดยการจัดโซนผู้ป่วยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
(๓) ติดตั้งระบบโซลาร์เซลในพื้นที่ Outdoor ของโรงพยาบาล เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
การสร้างแหล่งพลังงานของตนเองในรูปแบบ Solar Roof ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
(๔) การเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะในทุกพื้นที่บริการของสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ
(๕) ส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล คลินิกหมอครอบครัว ให้เป็นศูนย์กลางของอาหาร
ปลอดภัยของชุมชน
๔) พัฒนาระบบการจัดการสุขภาพ ชุมชนเข้มแข็ง และมีระบบสวัสดิการสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง
เกิดขึ้นในทุกตาบลภายได้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างมีพันธะสัญญา
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
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(๑)ส่งเสริมให้มีการจัดธรรมนูญสุขภาพในชุมชน หมู่บ้าน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และมี
ภาวะคุกคามต่อโรคสูง
(๒)เสริมสร้างการมีบทบาทของผู้นาชุมชนในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
(๓)จั ด ตั้ ง กองทุ น สุ ข ภาพระดั บ หมู่ บ้ า นเพื่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพกลุ่ ม โรคเรื้ อ รั ง ผู้ สู ง อายุ และ
จัดให้มหี น่วยบริการส่วนหน้าของชุมชน เช่น OPD มี Day Care ต้นแบบในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
(๔)เสริมสร้างขีดความสามารถของ อปท. ที่มีศักยภาพ ร่วมจัดบริการสุขภาพ ผลิตและพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ อปท.
(๕)ส่ งเสริ มการพั ฒ นาจิ ตอาสาเพื่อการมี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ของชุม ชนในการร่ว มเสริ มสร้ างวิ ถี
สุขภาพและวัฒนธรรมสุขภาพที่เข้มแข็งเกิดต้นแบบชุมชนสุขภาวะดี โดย
- การเพิ่มคนต้นแบบคนสุขภาพดี ครอบครัวสุขภาพดี เกิดขึ้นในทุกหมู่บ้านในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลจนเป็นต้นแบบการมีชีวิตที่ดีของระดับประเทศ สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ชีวิต ให้มีต้นแบบคนสุขภาพดีครอบคลุมทุกพื้นที่ พัฒนาบุคคลต้นแบบสุขภาพดีให้มีศักยภาพเพียงพอในการ
เป็นแกนนาหมู่บ้าน
- พัฒนาหมู่บ้านต้น แบบสุขภาพดี ส่ งเสริมให้ประชาชนสร้างนวัตกรรมการดูแลจัดการ
สุขภาพของตนเองในพื้นที่ พร้อมนาระบบการดูแลสุขภาพบ้าน Official Line ในระดับบุคคลและชุมชน เพื่อ
การดูแลสุขภาพตนเองได้สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมและลดค่าใช้จ่าย
- เพิ่มชุมชนที่มีการกาหนดจัดมหกรรมสุขภาพและประกาศธรรมนูญสุขภาพของชุมชนและ
การปลูกจิตสานึกให้ประชาชนในทุกชุมชนตระหนักในวัฒนธรรมของชุมชนให้เป็นทิศทางเดียวกัน (๓อ.๒ส.)
- ส่งเสริมให้ชุมชนกาหนดพื้นที่ในการผลิตวัตถุดิบที่เป็นต้นทุนสุขภาพเป็นสัดส่วนที่สมดุล
ครบวงจร (ห่วงโซ่) ส่งเสริมให้มี Healthy Mini Mart Community (อาหารสุขภาพชุมชน) เพื่อสร้างเสริมให้มี
วัฒนธรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน
- สร้างต้นแบบประชาชน/ชุมชน จัดการวัฒนธรรมสุขภาพเฉพาะรายในทุกกลุ่มวัย
๕) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเครือข่าย
มาตรการและแนวปฏิบัติ
(๑) การเชื่อมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์สู่ระบบดิจิทัล
- การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการให้คาปรึกษาทางการแพทย์
แก่โ รงพยาบาลเครื อข่า ย โดยเฉพาะเครื อข่า ยในพื้ นที่เ กาะ (โรงพยาบาลเกาะกูด โรงพยาบาลเกาะช้า ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเกาะหมาก)
- การเชื่ อ มโยงระบบฐานข้ อ มู ล ของโรงพยาบาลกั บ โรงพยาบาลเครื อ ข่ า ยเพื่ อ การใช้
ประโยชน์ร่วมกันในกระบวนการส่งต่อผู้ป่วย
(๒)การร่วมเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเครือข่ายโดย
- การร่วมมือกับโรงพยาบาลในระดับชั้นนาและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลเครือข่าย
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติทางการแพทย์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลเครือข่ายนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
(๓) การยกระดับคุณภาพการจัดบริการของโรงพยาบาลเครือข่ายโดย
- การเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลเครือข่ายในการพัฒนาสู่เกณฑ์
มาตรฐาน
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- การร่วมกับเครือข่ายในการสร้างโมเดล Home Care Home Ward Trat Model ของ
จังหวัดตราดให้เป็นโมเดลระดับชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านแบบมีส่วนร่วมกับ
เครือข่ายทุติยภูมิและปฐมภูมิ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านได้รับการดูแลทุกคนอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง
- ส่งเสริมหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลร่วมสร้างคุณค่าเพิ่มของระบบสุขภาพโดย
การเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น แพทย์เ ฉพาะทางและบุค ลากรทางการแพทย์ข องโรงพยาบาลร่ วม
จัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเครือข่ายในรูปแบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันตามนโยบายของเขตสุขภาพที่ ๖
๖) เสริมสร้างความโดดเด่นของโรงพยาบาลในการเป็นโรงพยาบาลที่ประสบความสาเร็จในการ
ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในรูปแบบของโรงพยาบาลตติยภูมิ
มาตรการและแนวปฏิบัติ
(๑)สร้างแนวปฏิบัติในการจัดบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการส่งเสริม
การป้องกันโรคในขณะที่มารับบริการในโรงพยาบาลตามแนวทางดังนี้
- ให้นักวิชาการสุขศึกษา นักกายภาพ นักโภชนาการ เภสัชกร และทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่ว มในการให้บริการแก่ผู้ป่วยโดยการให้ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันตนเองจากการเกิดโรคและเจ็บป่วยด้วยโรคที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลไม่ให้เกิดขึ้นซ้า พร้อมทั้งการ
เสริมสร้างทัศนคติในการดูแลตนเองด้วยความฉลาดรู้ทางสุขภาพ
- ก าหนดให้ ทุ ก หน่ ว ยบริ ก ารของโรงพยาบาลมี ก ระบวนการปฏิ บั ติ ใ นการส่ ง เสริ ม
ป้องกันโรคที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบการ
ติดตามประเมินผลเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ถือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) การสร้างสรรค์รูปแบบการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพด้วยอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลตติยภูมิ
- การพัฒ นาคลินิ กส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลด้านการลดพุง ลดโรค ที่เป็นคลินิกให้
คาปรึก ษาและมีก ระบวนการปฏิบ ัต ิแ บบครบวงจร โดยเน้น การปฏิบัต ิก ารเชิง รุก การเชื่อ มโยงกับ การ
บริการพรีเมีย่ ม และการนาระบบดิจิทัล และโซเชียลมิเดียมาใช้ในการบริการแก่ผู้รับบริการ
- การสร้างชุดบริการตรวจสุขภาพเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- การสร้างกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น วิ่งมินิฮาล์ฟ
มาราธอน รพ.ตราด
- การสร้างมุมออกกาลังกายให้กระจายอยู่ในจุดต่างๆ ของโรงพยาบาล พร้อมทั้ งส่งเสริมให้
ญาติและผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปได้ใช้
(๓)การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการ
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชั้นนาของโรงพยาบาลตติยภูมิ
- การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์อาหารปลอดภัย การจัดให้มีการจาหน่ายพืชผักปลอดภัยเพื่อ
การบริการแก่ผู้มาใช้บริการและประชาชนภายนอก
- การปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ออกกาลังกายของโรงพยาบาลที่สามารถรองรับบุคลากรของ
โรงพยาบาลและผู้มาใช้บริการจากภายนอก
๗) พัฒนาสถานบริ การสุขภาพปฐมภูมิ ให้มีมาตรฐานการจัดบริการที่ประชาชนยอมรั บและ
เชื่อมั่น
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการ โดย
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- การจัดบริการและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนสะดวกในการใช้บริการ ลดระยะเวลารอคอย
เพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยแออัดที่โรงพยาบาลตราด เช่น เป็น One Stop Service
- การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการประเมิ นโรคด้ วยตนเองโดยใช้ ปิ งปองจราจร ๗ สี มาเป็ นสื่ อ
ติดฝาผนังเพื่อผู้ป่วยสามารถประเมินระดับโรคของตนเองได้ และการสร้างสรรค์ระบบประเมินผ่าน Application
- การปรับโครงสร้างและพื้นที่ในการจัดบริการเป็น ๘๐% ของพื้นที่ มีการเฝ้าระวังความเสี่ยง
- การจัดมุมไม้สีชี้ระดับ เพื่อกระตุ้นความสนใจและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง
- พัฒนาสถานบริการปฐมภูมิจัดสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัยมี
มาตรฐาน
(๒) ส่ งเสริ ม โรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ข ภาพตาบลของเครือ ข่า ยโรงพยาบาลให้ มีน วัตกรรมการ
จั ดบริ ก ารสุ ข ภาพระดั บ ปฐมภูมิ มี บ ริ การสุ ขภาพระดับ ปฐมภู มิที่ จัด บริ การแก่ป ระชาชน ผ่ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพประชาชนในระดับชุมชนให้มีคุณภาพ เป็นฐานข้อมูลเชิง
บูรณาการกับหน่วยงานภาคีที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เน้นการสร้างนโยบายใน
การจัดทาฐานข้อมูลสุขภาพประชาชนระดับ รพ.สต. ใช้ HosXP โรงพยาบาลตราดใช้ โปรแกรม Trat PMK
การบู ร ณาการระบบฐานข้อมูล สุ ขภาพกับ หน่ว ยภาคีเครือข่ายให้ เป็นในรูปแบบเดียวกัน พร้อมทั้ง พัฒ นา
บุคลากรเพื่อการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลของพระมงกุฎ
- การนัดผู้ป่วยผ่านระบบ Thai Refer เพื่อสะดวกในการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยในการมา
พบแพทย์
- การใช้ Thai COC ในการติดตามเยี่ยม ส่งต่อผู้ป่วยทั้งจังหวัดการใช้โปรแกรม Thai CVD
Risk เพื่อประเมินความเสี่ยง
- จัดทาคลังนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพเชิง
พื้นที่ โดยให้ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลเป็นศู นย์กลางบริการความรู้และข้อมูลสุขภาพที่ทันสมัย
และจัดทาเว็บไซต์คลังข้อมูลสุขภาพประชาชนที่ทุกหน่วยงานสามารถดึงข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้
- พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโซเชียลมีเดียเพื่อการดูแล
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และเสริมประสิทธิภาพสารสนเทศรองรับการเติบโตของสังคมดิจิทัลในสังคม
(๓) ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยปฐมภูมิ
- การเสริมสร้างให้เป็นนักส่งเสริมสุขภาพมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ
- การพั ฒ นาขีด ความสามารถฟื้ น ฟูสุ ข ภาพแก่ผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ผู้ ป่ ว ยติ ด บ้ านติ ด เตี ย ง
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
- การพัฒนาทักษะการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (Basic Life Support)
๘) สร้า งสภาพแวดล้อมในครั วเรื อน ชุมชน เอื้อต่อการมีสุขภาพดี อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ภัยคุกคามทางสุขภาพได้รับการจัดการอย่างมีคุณภาพ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑) สร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและประยุกต์ใช้
ให้เข้าบริบทของพื้นที่ พร้อมทั้งขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพของตนเองตามความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาเมืองการค้าชายแดน เมืองเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่ อนย้ายประชากรของ
ประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางสุขภาพต่อชุมชน
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(๒) สร้างจิตสานึกของประชาชนในพื้นที่ให้มีการคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง ส่งเสริมให้มีการจัดการระบบบาบัดของเสียก่อนปล่อยลงสู่ชุมชน ลดมลพิษทางอากาศ เช่น การเผา
ขยะ ฝุ่นละอองจากการพ่นยาฆ่าหญ้า/แมลง ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
(๓) มีธ นาคารขยะเพื่อส่ งเสริ มให้ มีการคัดแยกขยะให้ ครอบคลุ มทุกพื้นที่ ส่ งเสริมให้ มีการใช้
ภาชนะที่ย่อยสลายง่าย ทาจากวัตถุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่/ปลอดโฟม
(๔) สนับสนุนการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เชิงเกษตร โรงงาน ร้านอาหาร
สถานประกอบการ โรงแรม และร่วมเป็นกลไกสาคัญในการลดความเสี่ยงและลดปัญหาของสารเคมีตกค้างใน
กระแสเลือดที่เกิดจากการทาการเกษตร
(๕) กาหนดข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสร้างระบบ
บาบัดน้าเสียที่ครบวงจร
(๖) ส่งเสริมให้มีการจัดตู้ยาสามัญประจาบ้านด้วยยาสมุนไพร
๙) ส่งเสริม รพสต.ร่วมมือกับหน่วยงานภาคเกษตรกรรมและเกษตรกรในการตรวจสุขภาพ
ชาวสวนด้านปัญหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด และการร่วมส่งเสริมเกษตรกรสุขภาพดีการจัดหาชุด
ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากการทาการเกษตร
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑) ส่งเสริมให้ รพสต.มีการบูรณาการกับหน่วยงานภาคเกษตรกรรม ท้องถิ่น เพื่อคัดกรองหา
สารเคมีในกระแสเลือด
(๒) ส่งเสริมให้ อปท.จัดหาชุดทดสอบสารเคมีในกระแสเลือดเบื้องต้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
เฝ้าระวังกันเอง
๑๐) เสริ มสร้ า งขี ด ความสามารถประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้พึ่งตนเองได้ กลุ่มป่วยสุขภาพดีขึ้ น
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ปัญหาการเจ็บป่วยในโรคที่สาคัญที่ป้องกันได้ลดลงทุกหมู่บ้าน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑) พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงให้เสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย
เน้นการเปลี่ยนแปลงนิสัยสุขภาพ ที่เข้าถึงการดูแลในระดับบุคคลผ่านเครือข่ายของชุมชนอย่างจริงจัง พร้อม
เพิ่มประชาชนที่ทาหน้าที่เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ
(๒) พัฒนาบุคคลต้นแบบให้ครอบคลุมทุกองค์กร การมีส่วนร่วมในพื้นที่ของ รพ.สต. เพื่อร่วม
ในการผลักดันการพัฒนาและการจัดการสุขภาพเชิงพื้นที่เพื่อมุ่งลดปัญหาสุขภาพโรคไม่ติด ต่อเรื้อรัง เชื่อมโยง
เครือข่ายไปสู่อาเซียน มุ่งเน้นการพัฒนา รพ.สต. ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาบริ การเชิงรุกทั้งการส่งเสริมสุขภาพ
และการจัดบริการสุขภาพเพื่อรองรับกลุ่มแรงงานในอาเซียน สร้างเครือข่าย Health Coaching ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
(๓) เชื่อ มโยงแผนยุ ท ธศาสตร์ ของโรงพยาบาลในด้า นการสร้า งความฉลาดรู้ ด้า นสุ ข ภาพแก่
ประชาชนสู่ การปฏิบั ติ โดยการสร้ างหมู่บ้ านนาร่องและชุมชนต้นแบบประชาชนฉลาดรู้ทางสุ ขภาพและ
พึ่งตนเองทางสุขภาพได้ เพื่อให้ชุมชนและ รพ.สต. มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพที่ดีตั้งแต่ระดับบุคคลและ
ครอบครัว เผยแพร่และขยายการใช้แพทย์ทางเลือก (SKT) ในการส่งเสริมป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยง และรักษา
โรคของกลุ่มป่วย
(๔) พัฒนาภาคีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้เป็นเลิศด้วยระบบพี่เลี้ยงเพื่อการลดกลุ่มเสี่ยง
โรคเรื้อรัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม ในประชาชนทุกกลุ่มวัย
หน้า 72

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

(๕) พัฒนาการทางานของเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้เชื่อมโยง
และบูรณาการไปในทางเดียวกัน โดยการพัฒนาให้มีระบบสวัสดิการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกชุมชน การสร้าง
ระบบ Home Ward ให้ครบทุกชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิให้ทุ ก
โรงพยาบาลจัดบริการทางการแพทย์ในด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และยกระดับ รพ.สต. ให้เป็นด่านหน้า (Front
Line) และการพัฒนาระบบดิจิตอล เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในทุกครัวเรือน โดยประสานความร่วมมือ
ของเครือข่ายและจิตอาสา
๑๑) พัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับ
ปฐมภูมทิ ี่สามารถสร้างมูลค่าให้กับสถานบริการ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑) กาหนดนโยบายให้ผู้รับบริการรักษาเลือกใช้สมุนไพรเป็นอันดับแรก และส่งเสริมให้ประชาชน
ดูแลสุขภาพตนเองด้วยสมุนไพร
(๒) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยโดยสร้างระบบจาหน่ายผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์
ให้มีความทันสมัย
(๓) พัฒนาศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกล พัฒนาแพ็คเกจให้มีความหลากหลาย
เรียบหรู ทันสมัย
(๔) พัฒนาคลินิกแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ไมเกรน ข้อเข่าเสื่อม และ
ภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นให้ครอบคลุมเครือข่ายบริการสุขภาพ โดยใช้สมุนไพรไทยในท้องถิ่น
(๕) ต่อยอดภูมิปัญญาทางสุขภาพของชุมชนที่มีคุณค่าต่อการดูแลสุขภาพ ระบบการแพทย์แผนไทย
แพทย์ทางเลือกมีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีความโดดเด่นและมีแนวปฏิบัติที่ดีใน
ระดับประเทศ
- สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญา สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย
- การรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพสมุนไพร โดยกลุ่มได้จัดพื้นที่ปลูกสมุนไพรที่เหมาะสม
- ทาแบรนด์ภูมิปัญญาทางสุขภาพ มีรูปแบบภูมิปัญญาที่หลากหลาย (หลายขนาด, หลายรูปทรง)
สร้างกลุ่มสร้างเครือข่าย พัฒนาศักยภาพคนในชุมชนเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม
- สนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล โดยการพัฒนาอุปกรณ์อบตัวสมุนไพรที่
สามารถนาไปอบตัวที่บ้านได้ และส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นชุมชนหมู่บ้านต้นแบบด้วยการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
๔. แผนงาน โครงการและผู้รบั ผิดชอบ
๔.๑ แผนงานเครือข่ายสาธารณสุขต้นแบบคนสุขภาพดี
๑) โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านสุขภาพดี (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการพัฒนาแกนนาสาธารณสุขประจาครอบครัวสุขภาพดี (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการพัฒนาสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบคนสุขภาพดี (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๔.๒ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยในชุมชน
๑) โครงการสร้างระบบยืมและหมุนเวียนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในชุมชน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการสร้างผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัว (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการสร้างระบบจิตอาสาการดูแลสุขภาพผู้ป่วยในชุมชน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๔.๓ แผนงาน รพ.สต. สีเขียว
๑) โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะและน้าเสียใน รพ.สต. (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
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๒) โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซล (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการตลาดเขียวใน รพ.สต. (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๔.๔ แผนงานจัดระบบสุขภาพชุมชนเข้มแข็งด้วยระบบภาคีเครือข่าย
๑) โครงการจัดธรรมนูญสุขภาพในชุมชน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการสร้างที่ปรึกษาสุขภาพภาคประชาชน (Health Coaching) (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการเสริมสร้างบทบาทผู้นาท้องถิ่นในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพและพัฒนาบุคคลต้นแบบ
ให้ครอบคลุมทุกองค์กร (ค่ายผู้นาท้องถิ่นสุขภาพดี) (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๔) โครงการจัดตั้งกองทุนสุขภาพหมู่บ้านเพื่อการดูแลสุขภาพกลุ่มโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๕) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้พึ่งตนเองได้ กลุ่มป่วยสุขภาพดีขึ้น
(ค่ายกลุ่มเสี่ยงสุขภาพดี) (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๔.๕ แผนงานพัฒนาการทางานเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
๑) โครงการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียง (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. อสค. ผู้ดูแล (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๔) โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพแพทย์แผนไทยในสถานบริการปฐมภูมิ (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๕) โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกชุมชน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๖) โครงการสร้างระบบ Home Ward ให้ครบทุกชุมชน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๗) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิในด้านโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๘) โครงการยกระดับ รพ.สต. ให้เป็นด่านหน้า (Front Line) (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๙) โครงการพัฒนาระบบดิจิตอลเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้องรังทุกครัวเรื อนโดยเครือข่าย
และจิตอาสา (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๔.๖ แผนงานสร้างวิถีสุขภาพและวัฒนธรรมสุขภาวะในชุมชน
๑) โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถีชุมชนตราด (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการส่งเสริมให้มี Healthy Mini Mart Community (อาหารสุขภาพชุมชน) เพื่อสร้าง
เสริมให้มีวัฒนธรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๔.๗ แผนงานพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
๑) โครงการพัฒนาคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการพั ฒ นาบริ ก ารแพทย์ แ ผนไทยและแพทย์ ท างเลื อ กในหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ที่ มี
มาตรฐาน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ และการตลาดแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๔.๘ แผนงานส่งเสริมสุขภาพและความฉลาดรู้ทางสุขภาพแก่ประชาชน
๑) โครงการสร้างสรรค์แนวปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในทุกหน่วยบริการ (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการพัฒนาคลินิกส่งเสริมสุขภาพลดพุง ลดโรค (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ (วิ่งมินิฮาฟท์มาราธอน รพ.ตราด) (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๔) โครงการสร้างศูนย์จาหน่ายพืชผักปลอดภัยในโรงพยาบาล (ตลาดเขียว) (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การปรับวัฒนธรรมองค์กร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูง
สู่องค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน (Happiness Hospital)
๑. แนวคิดและหลักการ
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดนโยบายในการเติบโตภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้ านบุคลากร
(People Excellent) โดยการมุ่งเน้นด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อการรองรับภารกิจสุขภาพและ
นโยบายการพัฒนาตามแผนบริการ (Service Plan) ซึ่งโรงพยาบาลตราดมีความเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการจัดบริการตามแผนการบริการที่เป็นเลิศด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง การจัดบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและทันตกรรม โดยเน้นการวางแผนกาลังคนด้านสุขภาพ การผลิต
และพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการคนด้านสุขภาพ การพัฒนาเครือข่าย
ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ
บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลในปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๖.๑๕ จาก
บุ ค ลากรทางการแพทย์ ทั้ ง หมดซึ่ ง ยั ง มี ค วามจ าเป็ น ในการสรรหา และพั ฒ นาขี ด ความสามารถเพิ่ ม เติ ม
โดยเฉพาะบุ คลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับศูนย์ความเป็นเลิ ศของโรงพยาบาล และความจาเป็นในการ
เชื่อมโยงการพัฒ นาบริ การเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของพื้นที่และการเชื่อมโยงการบริการกับพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการค้าชายแดน
กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดค่านิยมร่วม MOPH โดยแต่ละตัวนั้นคือ Mastery : เป็นนายตนเอง
Originality : เร่งสร้างสิ่งใหม่ People Center : ใส่ใจประชาชน Humility : ถ่อมตนอ่อนน้อม พร้อมทั้งได้
กาหนดเป้าหมายสาคัญในการเสริมสร้างเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความสุขในการทางาน จากการประเมินผล
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ ๗๔ โดยมีประเด็นที่
สาคัญที่เป็นความต้องการของบุคลากรคือ สวัสดิการในการทางาน สิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน และ
ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลกับความจาเป็นในการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลที่ผ่านมามีการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ใน
อัต ราร้ อยละ ๕ ซึ่ ง กระทบต่ อ คุ ณ ภาพการจัด บริ ก ารของโรงพยาบาลและการเตรี ย มความพร้ อมในการ
พัฒนาการบริ การของศูน ย์ความเป็ นเลิศ โดยปัญหาหลั กที่เป็นต้นเหตุสาคัญคือความสมเหตุสมผลของ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
๒. วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
๑) เพื่ อ การสร้ า งระบบบริ ห ารและการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ คุ ณ ภาพ
Advance Hospital Accredit : AHA และความจาเป็นในการพัฒนาตามแผนการจัดบริการของกระทรวง
สาธารณสุขและเขตสุขภาพ
๒) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ มี โ อกาสในการได้ รั บ การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง รองรับการเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิคุณภาพชั้นนา และปฐมภูมิ
คุณภาพ
๓) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมของบุคลากรตามค่านิยมร่วมของกระทรวงสาธารณสุขและค่านิยมร่วม
ของโรงพยาบาล MOPH ให้มีความเข้มแข็งจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน
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๔) เพื่อเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้บุคลากร
มีความรักและความผูกพันต่อองค์กร และเป็นคนสุขภาพดีต้นแบบ
๕) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรให้มีขีดความสามารถที่เท่าทันความเปลี่ยนแปลงใน
ยุคดิจิทัล มีทักษะสากล มีทักษะในการจัดการตนเอง และทักษะทางการบริหารจัดการที่จาเป็นในการเชื่อมโยง
การพัฒนาโรงพยาบาลกับจังหวัด และประเทศที่มีศักยภาพและแข่งขันได้
๓. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

บุคลากรทางการแพทย์มีขีด
สมรรถนะ และมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นได้
บุคลากรมีศักยภาพสูงพร้อม
รองรับการเติบโตของ
โรงพยาบาลที่เชื่อมโยงกับ
นานาชาติและการจัดบริการ
ตามยุทธศาสตร์และทิศทาง
ของประเทศและจังหวัด
บุคลากรมีสุขภาพดี
มีความสุขในการ
ปฏิบัติงานและความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพและการทางานใน
องค์กร

ร้อยละของ
บุคลากรทาง
การแพทย์เฉพาะ
ทาง
ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์สมรรถนะ
ทางการบริหารและ
สมรรถนะสากล
(IT, English)
ร้อยละค่าเฉลี่ยของ
ระดับความสุขและ
ความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพ และการ
ปฏิบัติงาน
(Happinometer)
ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่านการ
ประเมินพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม(ค่านิยม)
ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์คนสุขภาพดี
ของโรงพยาบาล

ข้อมูล ค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.)
ปัจจุบัน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๒๕๕๙
จานวน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
แพทย์
ทั้งหมด
๓๑ คน
N/A
๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐

N/A
๗๐
(๒๕๖๐=
๖๓.๒๑)

๗๐

๗๐

๗๕

๗๕

๘๐

>๘๐

≥๘๕

≥๘๕

๙๐

๔๘.๕๐ ๖๐
(๒๕๖๐=
๖๓.๑๘)

๖๐

๖๐

๖๕

๖๕

N/A
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๔. กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) พัฒนาระบบการบริหาร และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของภารกิจ
สุขภาพของโรงพยาบาลตติยภูมิชั้นนา และปฐมภูมิคุณภาพ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)การพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
AHA และ JCI พร้อมการนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาปรับใช้ พร้อมทั้งจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรในระยะ ๕ ปี ที่สัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์และให้มีแผนพัฒนาบุคลากรในทุกหน่วยงาน
ย่อยของโรงพยาบาล
(๒)สร้างและพัฒนาทรั พยากรบุคคลด้านสมรรถนะเฉพาะทางด้านการบริการทางการแพทย์
สมรรถนะการบริการที่ยอดเยี่ยม และสมรรถนะสากล (คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ) เพื่อรองรับการจัดบริการ
ของศูนย์ความเป็นเลิศ การเชื่อมโยงบริการสุขภาพกับอาเซียนและนานาชาติ การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย การเสริมสร้างความฉลาดรู้ทางสุขภาพของประชาชน
(๓)การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เฉพาะทางของบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพ
โดยการร่ว มมือกับสถานบริการสุขภาพชั้นนาเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ให้ตอบสนองกับพื้นที่
ประกอบด้วย
- แพทย์ เฉพาะทาง ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน เวชศาสตร์ครอบครัว อาชีว เวชศาสตร์ สาขา
โรคมะเร็ง ศัลยกรรมพลาสติก
- ทันตแพทย์เฉพาะทาง ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมสาหรับเด็ก ทันตกรรมผู้สูงอายุ
- พยาบาลเฉพาะทางสาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุ วิสัญญีพยาบาล
- จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๖ เพื่อการพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์ร่วมกันของเขตสุขภาพ
(๔)สร้างมาตรฐานการประเมินทรัพยากรบุคคล และการให้สวัสดิการ ค่าตอบแทนเกื้อกูลที่เป็น
ธรรมเป็นมาตรฐานสากลและเป็นต้นแบบระดับ ประเทศโดยเชื่อมโยงการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ ภารกิจเชิง
ยุทธศาสตร์ ความสมบูรณ์เชิงสมรรถนะและวัฒนธรรม
(๕)ส่งเสริม สนับสนุน ขีดความสามารถแก่หัวหน้างานในทุกหน่วยงานในการบริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
(๖)การสร้างระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงพยาบาล โดยใช้ระบบการสอนงานและพี่
เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
(๗)สร้างระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ อร่วมผลิตและพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ
๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลรองรับการจัดบริการสุขภาพที่เป็น
เลิศ ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน ด้านโรคเรื้อรัง ด้านผู้สูงอายุ ด้านทันตกรรม รวมถึงการ
บริการเป็นพรีเมี่ยมเซอร์วิส
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)พัฒนาศักยภาพกาลังคนในภาคีเครือข่ายให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม เน้นการพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับการเป็น Excellence Center ทั้ง ๔ สาขาโดย
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
(๒)การสร้างระบบ Coaching and Mentoring แก่บุคลากรทางการแพทย์ในเครือข่าย
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(๓)เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการจัดการกาลังคนในภาคีเครือข่ายโดยใช้ระบบสารสนเทศ
(๔)กาหนดให้มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามบันไดอาชีพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ โดยใช้
ฐานข้อมูลทางด้านการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล และติดตามประเมินการพัฒนาตามแผนที่กาหนด
(๕)การสร้ า งสรรค์ ร ะบบการใช้ ท รั พ ยากรบุ ค คลภายในโรงพยาบาลร่ ว มกั น ในรู ป แบบของ
Projective และภายนอกในรูปแบบระบบเขตสุขภาพ จัดหาและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความรู้
เชี่ยวชาญครอบคลุมการบริการที่เลิศทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้
- Neuro Medicine
- Neuro Surgeon
- EP (Emergency Physician)
- Critical Care Medicine
- Palliative Medicine
- ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์
- ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมสูงอายุ
- ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมสาหรับเด็ก
- จัดให้มีบุคลากรเฉพาะทาง ให้เพียงพอและครอบคลุมในทุกด้าน
(๖)การนาระบบการจัดสรรทรัพยากรบุคคลด้านการแพทย์เฉพาะทางร่วมกับเขตสุขภาพมาใช้
(๗)การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง เช่น
การเรียนรู้ และการพัฒนาด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล
๓) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานระดับแนว
ปฏิบัติที่ดี ทันสมัย และเป็นมืออาชีพ รองรับการพัฒนาบริการตามภารกิจและยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)พัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมูลให้สามารถนามาบริหารจัดการได้แบบ Real-Time ผู้บริหาร
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา นาระบบ IT มาจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร โดยมีผู้เชี่ย วชาญ
ด้านสารสนเทศกากับ ดูแลและสามารถเอื้อต่อการบริห าร บริการ วิช าการ และพัฒ นาคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๒)ปรับระบบการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล โดยปรับระบบการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาทางาน การจัดฝึกอบรมก่อนและระหว่างปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการทาหน้าที่
และพัฒนาหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยเกี่ยวบทบาทหน้าที่ ภาระงาน การมอบหมายงาน การกากับดูแล และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้เข้าใจ ปฏิบัติ
ได้ง่าย และมีความเป็นธรรม
(๓)การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในชื่อ "Talent Acquisition" ภายใต้แนวคิดที่ว่า "Bring
Out The Talent in You" โดยมีหลักปฏิบัติ "มุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการศึกษา การเรียนการสอน การเพิ่ม
ศักยภาพและระบบสวัสดิการที่ดีต่อแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาล รวมถึงมีการสร้าง Career Path หรือ
ความก้าวหน้าทางวิชาชี พเพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความสนใจในการเรีย นรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้แนวความคิด “I Learn, I Grow” เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถมองเห็นถึงศักยภาพภายในตัวเอง
พร้อมทั้งโอกาสในการพัฒนาตนเองเมื่อได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของโรงพยาบาล
(๔)การพัฒนาบุ คลากรของโรงพยาบาล ภายใต้ แนวคิ ด “Trat Hospital ๔.๐ Way” ซึ่ ง
ประกอบด้วย Care – Smart – Clear เพี่อให้พนักงานทุกคนสามารถให้บริการได้ เป็นมืออาชีพและได้รับ
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มาตรฐานสากล โดยเน้น การสร้ างความประทับใจแก่ลู กค้า การสร้างสั มพันธไมตรีแบบไทย มีการพัฒ นา
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การบริการระดับมาตรฐานสากล และความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
(๕)การพัฒนาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการร่วมมือกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษในการ
เปิดทาการในศูนย์การฝึกอบรมของโรงพยาบาลเป็นแห่งแรกในเขตสุขภาพ และให้มี Sound Lab ซึ่งพนักงาน
สามารถเข้ามาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทุกเวลา โดยมีครูสอนภาษาอังกฤษให้คาแนะนาตลอดเวลาเปิดทาการ และมี
การเรียนผ่านระบบ Integrated E-learning System ให้พนักงานทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อสื่อสารกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานได้และยังมีค่าตอบแทนค่าภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาภาอังกฤษวางเป้าหมายภายใน ๕ ปี บุคลากรประมาณ ๖๐% ของจานวนบุคลากร
ทั้งหมดได้รับค่าตอบแทนพิเศษ และยังจัดให้มี E-Library สาหรับการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ของบุคลากรด้าน
การแพทย์และด้านอื่นๆ
(๖)การจัดหลักสูตร YLDP (Young Leadership Development Program), YNLDP (Young
Nurse Leadership Program) เพื่อเตรียมผู้บริหารระดับต้นและหลักสูตรผู้นาด้านการพยาบาล ซึ่งถือว่ามี
ความสาคัญต่อโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก เพราะเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งขององค์กร และหลักสูตร Admin
Residency Program เพื่อพัฒนาผู้นาระดับกลางโดยใช้รูปแบบการฝึกบริ หารโครงการและการจัดการด้าน
ธุรกิจ รวมถึงการบริหารด้านการเงิน
(๗)จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และการให้ทุน
สาหรับ งานวิจั ยรวมถึงการน าเสนอผลงานเชิงวิช าการการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และจัดให้ มี
โครงการแลกเปลี่ยนทางด้านบุคลากรกั บโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้ อมในรองรั บ การขยายตั ว ของโรงพยาบาล และการเชื่อ มโยงกั บการจัด บริ การรองรั บผู้ ใช้ บริ การจาก
ต่างประเทศ ซึ่งจะมีขึ้นภายใน ๓-๕ ปีข้างหน้า
(๘)สร้างระบบในการพัฒนาบุคลากรโดยใช้ระบบ E-Learning และเชื่อมโยงการเรียนรู้ของ
บุคลากรผ่านมาตรการค่าตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูล
(๙)พัฒนาบุคลากรรองรับการเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล โดย
- พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศของผู้ดูแลระบบ (Administrator) และ
ผู้ใช้งาน (User) ให้ทันสมัยตลอดเวลา โดยกาหนดเป็นสมรรถนะที่ทุกคนต้องผ่านการประเมิน เชื่อมโยงกับการ
ให้ค่าตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูล
- การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการใช้โปรแกรม การดูแลผู้ป่วยระยะประคับ
ประคองและระยะยาว (LTC) โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วย (Thai Refer) โปรแกรมเยี่ยมบ้าน (Thai COC.)
- จัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลทางการแพทย์
(HIS) ให้ครอบคลุมในทุกจุดบริการของโรงพยาบาล พร้อมการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการจัดการ
ข้อมูล (Administrator, Reporter) และวิเคราะห์เพื่อเป็นสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริการและการ
บริหาร
- การส่งเสริมและการจัดอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (User) รองรับการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลในจังหวัดให้ครอบคลุมทั้งเครือข่าย เขตบริการสุขภาพ และระดับประเทศ
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณแล้วหรือที่ปฏิบัติงานอยู่
นอกพื้นที่ให้กลับมาในพื้นที่เพื่อร่วมเป็นทีมบริการของโรงพยาบาลเพื่อการดูแลประชาชนจังหวัดตราด ภายใต้
แนวคิด “ชวนหมอกลับบ้าน”
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๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งของค่านิยมร่วมสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน เพื่อหนุนเสริมความสุข
และความภาคภูมิใจในการทางานแก่บุคลากรทุกระดับ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรรายบุคคลตลอดอายุการปฏิบัติงาน โดยมีการ
ทบทวนทุก ๕ ปี เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ ทันยุคทันเหตุการณ์ และตอบสนองความก้าวหน้าในอาชีพ (Succession Plan)
(๒)พัฒนาโรงพยาบาลสู่การเป็นโรงพยาบาลแห่งความสุข โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน ๘ Happy และ
M ๑๐ (Mind Fullness In Organization) เพื่อการดูแลความสุขที่ยั่งยืนแก่บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นรายบุคคล
(๓)จัดระบบการประเมินความพึงพอใจ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร นามาวิเคราะห์เชิงลึก และ
แก้ปัญหาเฉพาะด้าน เฉพาะกลุ่มได้อย่างเหมาะสม สร้างระบบ Engagement and Retention Strategy ให้มี
โปรแกรมหลากหลายในการเพิ่มความผูกพันของบุคลากร เช่น Town Hall Meeting เพื่อลดช่องว่างในการ
สื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานและสร้างความเข้าใจในเรื่องทิศทางและนโยบายองค์กร
(๔)ริเริ่มให้มีการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อหนุนเสริม เพิ่มสุข เพิ่มผลิตภาพ โดย
- สนั บ สนุ น ให้ มีเวทีเรื่ องเล่าความส าเร็จจากการทางานทุก ๔ เดือน (๓ ครั้ง/ปี) โดยมี
ผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังและมีการรวบรวมเพื่อเผยแพร่ผ่านทางระบบสารสนเทศ และมีการคัดเลือกเรื่องที่ดี ๑
เรื่องต่อปีรับรางวัล Best of Year และรับใบประกาศเกียรติคุณ
- สนั บ สนุ น งบประมาณในการจัดตั้ งชมรมตามความสนใจของบุคลากรในโรงพยาบาล
เพื่อให้บุคลากรได้ผ่อนคลายและมีความสุขในการทางาน สร้างความรักความสามัคคีในองค์กร เช่น ชมรมลีลาศ
ดนตรีสากล แอโรบิค
- จัดสร้างหอเกียรติยศบุคลากรที่มีผลงานเด่น และสร้างคุณูปการแก่โรงพยาบาล (Trat
Hospital Hall of Fame)
- จั ดเงิน เดือน ค่าตอบแทนและสวัส ดิการที่เหมาะสม ทั้งสร้างระบบการให้ รางวัล ตาม
ผลงาน การจัดทาระบบตัวชี้วัดระดับบุคคล พร้อมการพัฒนาระบบสวัสดิการที่สูงกว่าสวัสดิการพื้นฐานของรัฐ
เพื่อการเสริมสร้างความพึงพอใจ ความมั่นคง และความสุขแก่บุคลากร สร้างบันไดความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
บุคลากรทุกกลุ่มงาน โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เพื่อหนุนเสริมความเป็นเลิศของโรงพยาบาล
- เพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริการผู้ ป่วยในที่มุ่งเน้นความรวดเร็ว ไร้รอยต่อ และดูแลแบบ
องค์รวมอย่างทั่วถึง โดยพัฒนาระบบการใช้รถ Refer และบุคลากรในการ Refer ร่วมกันในเครือข่ายทั้งการส่ง
ต่อและส่งกลับ และพัฒนาระบบ One Stop Service ให้ครอบคลุมทั้งของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
(๕)จั ด สถานที่ ท างานและสิ่ ง แวดล้ อ มตลอดจนสิ่ ง อ านวยความสะดวกให้ เหมาะสม เพื่ อ ให้
บุ ค ลากรสามารถท างานได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข เต็ ม ตามศั ก ยภาพ สร้ า งวั ฒ นธรรมการให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ นเลิ ศ
ให้บุคลากรทุกกลุ่ม โดยการพัฒนาห้องออกกาลังกาย ให้มีความเพียงพอ ทันสมัย
(๖) พัฒนาระบบการบริหารการเสริมสร้างความสุข ความภาคภูมิใจในวิชาชีพและความศรัทธาต่อองค์กร
- การจัดระบบสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสูงกว่าสวัสดิการพื้นฐานของรัฐ
การจัดตั้งกองทุนสวั สดิการของบุคลากร สวัสดิการระดับ Premium สาหรับบุคลากรที่เสียสละ/ทาความดี
ชื่อเสียงให้กับองค์กร
- ส่งเสริมความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี กิจกรรมทาความดีและสร้างคุณค่าให้เกิดกับ
ทุกวิชาชีพ จัดตั้งหอเกียรติยศบุคลากรของโรงพยาบาลที่สร้างคุณงามความดี และทาประโยชน์ต่อองค์กร จนเป็น
ที่ประจักษ์
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- ส่งเสริมให้ บุคลากรมีสุขภาพดี การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการอานวยความ
สะดวกให้แก่บุคลากรโดยการจัดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกาลังกาย ตรวจสุขภาพประจาปี สวัสดิการ
ขั้นพื้นฐานและขั้นที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรที่เหนือความคาดหมาย พร้อมเชื่อมโยงกับการ
พิจารณาความดีความชอบ ค่าตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูล
- สนับสนุนให้มีโครงการบ้านพักอาศัยถาวรสาหรับเจ้าหน้าที่
๔. แผนงาน โครงการและผู้รบั ผิดชอบ
๔.๑ แผนงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
๑) โครงการสร้างสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์ คุณภาพ AHA JCI นาเกณฑ์คุณภาพลงสู่ JOB
(รองผอ.ด้านคุณภาพ)
๒) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะสากล (IT, ภาษาอังกฤษ) (รองผอ.ด้าน พรส.)
๓) โครงการสร้างระบบการประเมินทรัพยากรบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๔) โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์สมรรถนะบุคลากร (รองผอ.ด้าน พรส.)
๕) โครงการสร้างระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการสอนงานและพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) (รองผอ.ด้าน พรส.)
๔.๒ แผนงานพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของทุกวิชาชีพกับเครือข่ายชั้นนาที่เกี่ยวข้องกับ
๔ กลุ่มโรค (อุบัติเหตุฉุกเฉิน, โรคเรื้อรัง, ทันตกรรม, ผู้สูงอายุ)
๑) โครงการพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง (รองผอ.ด้าน พรส.)
๔.๓ แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
๑) โครงการนาระบบการจัดสรรทรัพยากรบุคคลด้านการแพทย์ร่วมกับเขตสุขภาพ (รองผอ.ด้าน พรส.)
๒) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง
(รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๔.๔ แผนงานเสริมสร้างความสุขในการทางาน สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพและความศรัทธาต่อองค์กร
๑) โครงการจัดระบบสวัสดิการและค่าตอบแทนแก่ จนท. ให้สูงกว่าพื้นฐานของรัฐ (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๒) โครงการจัดกิจกรรมทาความดีและสร้างคุณค่าในทุกวิชาชีพ (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๔.๕ แผนงานส่งเสริมบุคลากรสุขภาพดี
๑) โครงการออกกาลังกายประจาสัปดาห์ (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการตรวจสุขภาพประจาปี และสร้างพฤติกรรมสุขภาพใหม่ (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๔.๖ แผนงานพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรคุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
๑) โครงการส่งเสริมการสร้างค่านิยมร่วมขององค์กรให้เข้มแข็ง (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๒) โครงการเสริมสร้างระบบติดตามความสุขตามเกณฑ์ Happinometer ด้วย Application
(รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๔.๗ แผนงานสร้างภาพลักษณ์องค์กร
๑) โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๒) โครงการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (ปลูกป่าประจาปี) (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรดิจิทัล องค์กรนวัตกรรม และองค์กรสมรรถนะสูงที่พึ่งตนเองได้
(High Performance and Intelligent Hospital)
๑. แนวคิดและหลักการ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของประเทศตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี มุ่ ง เสริ ม สร้ า งโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ของประเทศด้วยการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นองค์กรดิจิทัล ด้านสุ ขภาพ และทิศทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์ เ พื่ อรองรั บ การเป็ น สั ง คมผู้ สู ง อายุ ทั้ ง ในด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพและที่ อ ยู่อ าศั ย ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว การพั ฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข ในส่วนของแผนดิจิทัลและยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปีด้านสาธารณสุขมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการบริการจัดการและธรรมาภิบาลโดยมุ่งพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ และระบบธรรมาภิบาล
แนวโน้ ม การพั ฒ นาของโรงพยาบาลและระบบการดู แ ลสุ ข ภาพให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา
โรงพยาบาลและระบบบริการสุภาพที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพลิกโฉมวงการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถวินิจฉัย ผ่าตัด สั่งยา
จ่ายยา และจัดยาได้อย่างถูกต้องแม่นยา ทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีก
ทั้งยังเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายและความทั่วถึงในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา ฟื้นฟูผู้ป่วย
และการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงที การพัฒนาโรงพยาบาลตราดสู่โรงพยาบาลดิจิทัลจึงจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยกระดับคุณภาพของการจัดบริการและการเตรียมพร้อมในการเชื่อมโยงบริการใน
จังหวัด เขตสุขภาพ และนานาชาติ ที่สาคัญคือความสามารถในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อ
ยกระดับการดูแลรักษาให้มีความสมบูรณ์เป็นไปในเชิงรุก มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อผู้ป่วยแต่ละคนมากขึ้น
องค์กรนวัตกรรม ความจาเป็นในการพัฒนานวัตกรรมของโรงพยาบาลเป็นความจาเป็นในการสนอง
ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐ และกระทรวงสาธารณสุข ๔.๐ ที่มุ่งสร้าง
คุณค่าของระบบสุขภาพ Value Based Health Care ในด้านของ Inclusive Growth Engine ที่มุ่งเสริมสร้าง
ระบบ Digital Health และ Productivity Growth ที่เน้นการนา Health Technology และ Medical
Technology และเครื่อง Robotic มาใช้ในการจัดบริการแพทย์แก่ผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาระบบ Biotechnology และ Biomedical เพื่อการหนุนเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการจัดบริการ
ทางการแพทย์ของประเทศ ซึ่งสมรรถนะทางการเงินการคลังของโรงพยาบาลในปัจจุบันไม่มีปัญหาประสบ
ภาวะทางการเงิน โดยเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีค่า Current Ratio อยู่ที่ ๑.๗๖ Quick Ratio อยู่ที่ ๑.๖๐
และ Cash Ratio อยู่ที่ ๐.๘๓
๒. วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
๑) เพื่อสร้างความสาเร็จในการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็น
องค์กรนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒) เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลมีความเข้มแข็งในระบบเทคโนโลยี สารสนเทศได้มาตรฐานการเป็น
โรงพยาบาลดิจิทัลในระดับประเทศและสากล
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๓) เพื่อพัฒนาระบบการเงินการคลังของโรงพยาบาลให้เข้มแข็ง โดดเด่น ด้านการนาองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาล และยึดหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โรงพยาบาลประสบ
ความสาเร็จในการ
พัฒนาสู่องค์กร
สมรรถนะสูงตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เป็นองค์กรนวัตกรรมที่
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สามารถรองรับภารกิจ
ตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขและความ
จาเป็นในการพัฒนาของ
พื้นที่
โรงพยาบาลมีความ
เข้มแข็ง ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
มาตรฐานการเป็น
โรงพยาบาลดิจิทัลใน
ระดับประเทศและสากล
โรงพยาบาลมีระบบ
การเงินการคลังที่
เข้มแข็งโดดเด่นด้านการ
นาองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาล และยึด
หลักของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กร
สมรรถนะสูงตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้มาตรฐานการ
เป็นโรงพยาบาลดิจิทัลใน
ระดับประเทศและสากล

ข้อมูล ค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.)
ปัจจุบัน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๒๕๕๙
๘๐
๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐

N/A

-

-

-

-

HIMSS
EMRAM
Stage๖

รายได้สุทธิของโรงพยาบาล +๗.๘ +๓% +๓% +๓% +๓% +๓%
ล้านบาท
ต่อปีเพิ่มขึ้น

๔. กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงพยาบาลให้มี
ความทันสมัยเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพและการสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชนอย่างเข้าถึง
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
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(๑)วิเคราะห์และจัดทาแผนเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลตราด เพื่อรองรับความต้องการ
และความจาเป็นในอนาคตเพื่อการพัฒนาสู่โรงพยาบาลดิจิทัลตามเกณฑ์ EMRAM Stage ๗
(๒)จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ให้มีความเพียงพออย่างสมบูรณ์ในทุก
หน่วยงานของโรงพยาบาลและเครือข่ายปฐมภูมิในระดับเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนาที่เป็นเลิศด้านไอที
(๓)เปลี่ยนระบบบริการทางโทรศัพท์ จากระบบ Analog เป็น IP Telephone เพื่อลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย /การเพิ่มขีดความสามารถของระบบโทรศัพท์ เช่น การจัดตั้ง Call Center/การ Forward โทรศัพท์
เป็นต้น
(๔)ปรับปรุง Website ของโรงพยาบาลเป็น Website ที่มีภาษานานาชาติ เพื่อพร้อมรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อการสื่อสารความรู้ทางสุขภาพให้กับประชาชน โดยเน้นความครอบคลุม
ของทุกกลุ่ มวั ย และทุก โรคที่ส าคัญของพื้ น ที่บ ริการ พร้อมพัฒ นาเว็ ปไซต์ให้ เป็น ห้ องบริก ารสุ ขภาพแบบ
ออนไลน์
(๕)การจัดบริการฟรี Wi-Fi ที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวก เพื่อการรองรับผู้รับบริการ
ในโรงพยาบาล มีจุดบริการอินเตอร์เน็ตฟรี และสื่อสารให้รับรู้ในภาพกว้าง
(๖)ใช้โปรแกรม Open Source Office เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรม และมีโปรแกรม
Antivirus มีการอัพเดทฐานข้อมูล Antivirus ต่อ License ทุกปี พร้อมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบบริการ
สุขภาพ (HosXP) ในจังหวัดให้ครอบคลุมทั้งเครือข่าย เขตบริการสุขภาพ และระดับประเทศ
๒) พั ฒ นาระบบบริ ก ารทางการแพทย์ ที่ ส ะดวกรวดเร็ ว และทั น สมั ย ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงมุ่งยกระดับโรงพยาบาลสู่ Digital Hospital ทั่วทั้งองค์กร
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ในทุกเครือข่ายบริการเพื่อรองรับการดูแลและ
ให้คาปรึกษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุ
และกลุ่มผู้ป่วยทันตกรรม
(๒)จัดระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมผ่านอินเตอร์เน็ต (Digital Hospital) โดยเน้นและ
พัฒนาให้ครอบคลุมผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะพึ่งพิง การดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
(๓)พัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองและระยะยาว (LTC) โปรแกรมการส่ง
ต่อผู้ป่วย (Thai Refer) โปรแกรมเยี่ยมบ้าน (Thai COC.) เป็น Application บนสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตเพื่อ
สะดวกต่อการเข้าถึงและให้บริการ
(๔)พัฒนาโปรแกรมการประเมินความพึงพอใจในการบริการด้วยระบบดิจิตอล ทั้งในโรงพยาบาล
ในทุกจุดบริการ และการประเมินความพึงพอใจผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมการพัฒนาระบบการให้บริการ
ตามลาดับคิวเดียวกันทุกหน่วยบริการ โดยใช้ระบบบาร์โค๊ด
(๕)การให้ความรู้ที่จาเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์สูง สุดในการ
จัดบริการแบบออนไลน์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจาหน่าย
(๖)จัดทาระบบ OPD Card Online (EMR) เพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงของผู้ให้บริการ ลด
ระยะเวลารอคอย (Paperless)
(๗)สร้างระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ระหว่างบุคลากรทางแพทย์และผู้ป่วย
โดยเน้นกลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ โดยการจัดทาซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชั่น และสร้างระบบการดูแลผู้ป่วย
หน้า 84

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ต่อ เนื่ อ งในรู ป แบบ Premium ผ่ า นระบบออนไลน์ ระหว่า งบุค ลากรทางการแพทย์ และผู้ ป่ ว ยในกลุ่ ม
Membership Service โดยการจัดทาซอฟต์แวร์, แอพพลิเคชั่น, Care Card
(๘)การนาระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ผ่านดาวเทียมเพื่อการจัดบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
(๙)สร้ างระบบให้ บ ริการงานแพทย์แผนไทยด้ว ยการจัดทาซอฟแวร์แอพพลิ เคชั่นทั้งในกลุ่ ม
Premium และผู้รับบริการทั่วไป
(๑๐) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพที่มีคุณภาพรองรับการวินิจฉัยและการ
จัดบริการทางการแพทย์ และการบริหารจัดการ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการรักษาสุขภาพมีคุณภาพให้ทันสมัยมุ่งเน้นให้ทุก
หน่วยบริการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับฐานข้อมูลกลางของโรงพยาบาล
เพื่อการจัดบริการทางการแพทย์ เอื้อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการบริหาร
- พัฒนาระบบ Data Center และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทั้งเครือข่ายบริการ
- พั ฒ นาระบบส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยให้ ไ ร้ ร อยต่ อ ปลอดภั ย โดยมุ่ ง สร้ า งระบบส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล
สารสนเทศทางการแพทย์ (Thai Refer)
- การจัดทา Data Center โดยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลของโรงพยาบาลใน
จั ง หวั ด ให้ ครอบคลุ ม ทั้ งเครื อ ข่า ย เขตบริ ก ารสุ ข ภาพ และระดับ ประเทศ และพัฒ นาระบบรายงานของ
โรงพยาบาลให้ ทัน สมัย ส ารวจ ปรั บ ปรุงระบบรายงาน เพื่อรองรับการวินิจฉัยโรครายกลุ่ มโรค และการ
ตัดสินใจในการบริหาร
- พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดเก็บ และการกระจายภาพทางการแพทย์ (PACS.)
โดยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลของโรงพยาบาลในจังหวัดให้ครอบคลุมทั้งเครือข่าย เขตบริการสุขภาพ
และระดับประเทศ
(๑๑) พัฒนาระบบ One Hospital One Storage One Program เน้นการออกแบบระบบ
ซอฟแวร์เพื่อรองรับการบริหาร การบริการของโรงพยาบาลเป็นการเฉพาะ
(๑๒) สร้างระบบเวชระเบียนปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI)
(๑๓) พัฒนาโปรแกรมให้เชื่อมโยงกันทั้งเครือข่ายโดยผ่านหมายเลข ID (Smart Hospital) และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีติดตามรายบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจ (มีการติด Ship รายบุคคล)
ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือ
(๑๔) การพัฒนาระบบ Digital เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ระบบ Care Card
ที่บันทึกความเจ็บป่วย และบันทึกประวัติการรักษาของแต่ละบุคคล เพื่อส่งเสริมให้เกิด Self-awareness
๓) เสริมสร้างความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมรองรับการเติบโตและการพัฒนาตามโมเดล TH ๔.๐i
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)เสริมสร้าง ความรู้ ความสามารถแก่บุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถใน
การวิจัย การสร้างนวัตกรรม
(๒)กาหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานของทุกกลุ่มภารกิจมีนวัตกรรมอย่างน้อย ๑ เรื่องต่อปี โดย
ให้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อการต่อยอดและยกระดับการบริการหรือการบริหารของหน่วยงานอย่างสร้างสรรค์ในทุกปี
รวบรวมและจัดเวทีนาเสนอนวัตกรรมประจาปี สามารถเผยแพร่และเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
(๓)บริหารจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรนวัตกรรม โดยการมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงาน
ในโรงพยาบาลสร้างชุดความรู้ใหม่ในทุกปี และเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความรู้ของบุคลากรให้
เป็นนักจัดการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภารกิจในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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๔) เสริมสร้างธรรมาภิบาลองค์กร ภาพลักษณ์องค์กร และการเพิ่มสมรรถนะทางการเงินการคลัง
เพื่อการพึ่งตนเองได้
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)จัดทาแผนงานการเงิน การคลังโรงพยาบาล และจัดวางระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง
ทางการเงินให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานทุกกระบวนการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(๒)เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเพื่ อ การลดความสู ญ เสี ย และความล่ า ช้ า ทางรายได้ ข อง
โรงพยาบาล ด้วยการเพิ่มระบบการตรวจสอบเอกสารทางการเงิน การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
(๓)พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุนการดาเนินงานโดยเฉพาะด้านสานักงาน
(๔)มีระบบ Digital ที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังได้ถูกต้อง รวดเร็ วและ
สามารถตอบสนองต่อผลกระทบขององค์กรได้ทันเวลา
(๕)แสวงหารายได้ผ่านการสร้างสรรค์
- สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์โรงพยาบาลและการนาผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตที่มี
คุณภาพมาต่อยอดให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อการสร้างสรรค์รายได้เพิ่มจากสินค้าที่เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพ
และอื่นๆ ตามขีดความเหมาะสม
- การพัฒนารูปแบบการจัดบริการ Premium ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการเพื่อรองรับ
กลุ่มที่มีกาลังซื้อและกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มแรงงานจากอาเซียน
- การพัฒนารูปแบบบริการบริการสุขภาพผ่านความร่วมมือกับสถานบริการโรงแรมและ
รีสอร์ทในรูปแบบ Hospitel รองรับการเชื่อมโยงบริการบริการท่องเที่ยว Wellness Custer พร้อมจัดหารถ
บริการสุขภาพเคลื่อนที่ที่มีความพร้อมและทันสมัยเพื่อรองรับการจัดบริการ
- การต่อยอดบริการแพทย์แผนไทยสู่การบริการแพทย์แผนไทย Premium ที่ทันสมัย และ
ครบวงจร
- การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ประโยชน์ของที่ดิน และทรัพย์สิน
- Trat Health Chanel (ขายบัตรเติมเงินเพื่อสุขภาพ)
(๖)การลดต้น ทุน ในทุกหน่ว ยบริการด้ว ยกระบวนการบริห ารต้นทุนในทุกหน่ว ยบริการและ
ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล (Total Unit Cost Management System) โดย
- ใช้เทคโนโลยีแทนกาลังคนในบางลักษณะงาน
- การนาระบบการ Outsource มาใช้ในการลดต้นทุนการบริการ
- การนาระบบ Public Private Partnership: PPP มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
- กระบวนการบริหารต้นทุนในทุกหน่วยบริการและทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล (Total
Unit Cost Management System)
- ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดเอกสารและขั้นตอนในการทางาน
- การสร้างแหล่งอาหารคุณภาพปลอดภัยเพื่อลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากภายนอก
- การลดต้นทุนด้านพลังงานโดยการนาระบบโซลาเซลล์มาใช้
(๗)พั ฒ นาขี ด ความสามารถของที ม ประชาสั ม พั น ธ์ พ ร้ อ มสร้ า ง ระบบการสื่ อ สาร การ
ประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์โรงพยาบาล เน้นการทางานเชิงรุก การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
จั ง หวั ด และการให้ ค วามส าคั ญ กั บ กิ จ กรรมเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น พิ เ ศษ โดยยึ ด หลั ก ๔i’s
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(International Quality Medical Standard, Intelligent and Smart Hospital, Indentity Image and
Integrity, Innovation Hospital) พร้อมทั้งให้มีกิจกรรมในการสร้างทัศนคติแก่ประชาชนที่มีต่อโรงพยาบาล
ให้มีกิจกรรม Open House ในทุกปีเพื่อการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน และให้ความสาคัญกับการ
ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงนักท่องเที่ยว ประชากรอาเซียน และชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวและพานักในจังหวัด ให้
รับรู้และเข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลโดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
๕) พัฒนาระบบบริหารภายในโรงพยาบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง
มาตรการและแนวปฏิบัติ
(๑)ปรับเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติในการทางานของโรงพยาบาลที่สามารถปรับให้เข้าถึงบริบทที่มี
ความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เน้นการเชื่อมโยงการปรับระบบบริหารของโรงพยาบาลให้สามารถรองรับกับ
ความเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- ความจาเป็นของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ๒๐ ปี และโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐
- ความจ าเป็ นของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุ ข และเขต
สุขภาพที่ ๖
- ความจาเป็นในการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
- ความจาเป็นในการพัฒนากับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ การค้าชายแดน การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ
- ความจาเป็นในการพัฒนาเพื่อรองรับสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบันและอนาคต
- ความจาเป็นในการพัฒนาของการเปลี่ยนแปลงไปของปัจจัยภายนอก PESTLE (การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม)
(๒)เสริ มสร้ างความเข้มแข็งของการนาองค์กรด้ว ยทีมบริหารเพื่อรองรับความเสี่ ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงผู้นา สร้างทีมขับเคลื่อนโรงพยาบาลเพื่อร่วมพัฒนาโรงพยาบาล
(๓)การปรั บ ระบบการบริ ห ารแผนยุ ท ธศาสตร์ แผนงานโครงการของโรงพยาบาลโดยแบ่ ง
โครงการเป็นระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว และการเชื่อมโยงแผนงานโครงการเพื่อการบูรณาการ
ทรัพยากรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกของการทางานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๔)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากองค์กรภาคีและภาคประชาชนเพื่อการสนั บสนุนการดาเนินงาน
ตามภารกิจของโรงพยาบาล สร้างช่องทางและเปิดโอกาสให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วม
สนั บ สนุ น งบประมาณและการสนั บ สนุ น ทรัพยากรแก่ โ รงพยาบาล พัฒ นาระบบการรับบริจาคให้ มีความ
คล่องตัวและสะดวกต่อผู้มีจิตศรัทธาทั้งในระบบปกติและระบบออนไลน์ (Fintech)
(๕)เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยสนับสนุนของโรงพยาบาลให้มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน
เน้นการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทางานเพื่อลดขั้นตอนและลดต้นทุน มุ่งพัฒนาโรงพยาบาล
ให้เป็นสานักงานที่ทันสมัย (e-Office)
๔. แผนงาน โครงการและผู้รบั ผิดชอบ
๔.๑ แผนงานพัฒนาระบบพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยปรับปรุงระบบ Software
๑) โครงการจัดหา Software ที่ทันสมัย และครบถ้วนต่อการให้บริการ (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๒) โครงการจัดทาเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการให้บริการ (รองผอ.ด้าน
ยุทธศาสตร์)
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๓) โครงการจัดหา Firewall จัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป้องกันข้อมูล (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๔.๒ แผนงานปรับปรุง Hardware
๑) โครงการจัดหา Hardware ที่ทันสมัย (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๒) โครงการจัดหาและปรับปรุง Server (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๓) โครงการจัดทา Virtual Private Network (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๔) โครงการจัดทา Fiber Optic (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๔.๓ แผนงานพัฒนา Website
๑) โครงการจัดทา Website ๒ ภาษา เนื้อหา ระบบโซเชียลมีเดีย (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๔.๔ แผนงานปรับปรุงบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) โครงการปรับปรุง HN เป็น ID (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๔.๕ แผนงานบริการสุขภาพประชาชนยุคดิจิทัล
๑) โครงการพัฒนาบริการสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๒) โครงการจัดตั้งหน่วยให้คาปรึกษาด่านหน้าบนระบบออนไลน์ (รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล)
๓) โครงการติดตั้งระบบจัดหาด้วยหุ่นยนต์จัดยา (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๔) โครงการสร้างระบบเวชระเบียนปัญญาประดิษฐ์ (รองผอ.ด้าน พรส.)
๕) โครงการจัดทาระบบ Care Card (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๖) โครงการพัฒนาคลังข้อมูลและสารสนเทศของโรงพยาบาล (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๗) โครงการจัดทา Application เพื่อการบริการสุขภาพแก่ประชาชน (รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์)
๔.๖ แผนงานโรงพยาบาลแห่งนวัตกรรม
๑) โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมแก่บุคลากร (รองผอ.ด้าน พรส.)
๒) โครงการจัดการความรู้ (รองผอ.ด้าน พรส.)
๔.๗ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและธรรมาภิบาล
๑) โครงการจัดการความเสี่ยงและลดต้นทุน (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๒) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากที่ดินและทรัพย์สิน (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๓) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์แบรนด์โรงพยาบาล (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๔) โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากการจัดบริการสุขภาพ (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๔.๘ แผนงานโรงพยาบาลสมรรถนะสูง
๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารตามเกณฑ์องค์กรสมรรถนะสูง (รองผอ.ด้านคุณภาพ)
๒) โครงการพัฒนาการนาองค์กรของผู้นา (รองผอ.ด้าน พรส.)
๓) โครงการพัฒนาระบบการรับบริจาค (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๔) โครงการพัฒนาสานักงานทันสมัย e-Office (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖
การเสริมสร้างบริการทางการแพทย์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการเชื่อมโยงบริการรองรับอาเซียน
และนานาชาติ (Wellness Cluster)
๑. แนวคิดและหลักการ
นโยบายและทิศ ทางยุ ทธศาสตร์ ของกระทรวงสาธารณสุ ข ตามโมเดลเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ ๔.๐
ได้กาหนดกรอบการขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นการเติบโตใน ๓ ด้านหลั กคือ
Inclusive Growth มุ่งเน้นการพัฒนาโรงพยาบาลรองรับสังคมดิจิทัล การเชื่อมโยงการบริการสุขภาพเพื่อการ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง การส่งเสริม การป้องกันโรคและการป้องกันสุขภาพ การพัฒนาบริการระดับพื้นที่
ด้วยคลินิกหมอครอบครัว Green Growth ซึ่งเน้นการให้ความสาคัญกับการเป็นโรงพยาบาลที่สะอาด เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความปลอดภัยทางด้านอาหาร Productivity Growth เน้นในเรื่องของ
เทคโนโลยีทางการแพทย์และการจัดบริการทางแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การจัดบริการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสุขภาพ
จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนมีการค้าชายแดนถึง ๓ ช่องทาง ประกอบด้วย จุดผ่าน
แดนถาวรบ้านหาดเล็ก จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง และจุดผ่อนปรนการค้าชั่วคราวบ้านท่าเส้น อีกทั้ง
นโยบายของจังหวัดมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพของรัฐเพื่อมุ่งเน้นการค้าชายแดน การท่องเที่ยว
เชิ ง นิ เ วศน์ ท างทะเล และมี ค วามเติ บ โตทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพสู ง จากข้ อ มู ล ที่ ผ่ า นมาพบว่ า
มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตราดถึงปีละ ๕๘๑,๗๘๒ คน และมีนักท่องเที่ยวที่มาใช้
บริการด้านสุขภาพถึงจานวน ๖๒,๑๔๓ คน และนอกจากนั้นยังมีแรงงานที่มาจากประเทศประชาคมอาเซียนใน
พื้นที่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องถึงจานวน ๕๖,๓๕๙ คน ซึ่งการเกิดขึ้นของประเด็นดังกล่าวเป็นทั้งโอกาสและภัย
คุกคามที่โรงพยาบาลจะต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความจาเป็นในการพัฒนาจังหวัดตราด
ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนาของประเทศ
๒. วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ ทั้งด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพเป็น
สากลรองรับการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการค้าชายแดน และการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
๒) เพื่อพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ระหว่างประเทศรองรับการเติบโตของจังหวัดตราดกับการ
เชื่อมโยงการพัฒนากับประเทศกัมพูชาตามกรอบประชาคมอาเซียน
๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการทางสุขภาพในกลุ่มแรงงานอาเซียนให้เกิดประโยชน์และ
โอกาสทางรายได้ พร้อมความรั บผิ ดชอบทางสุ ขภาพตามหลักความเป็นมนุษย์แห่งมาตรฐานวิชาชีพอย่าง
สมบูรณ์
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๓. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
โรงพยาบาลมีรายได้
จากการจัดบริการ
เชื่อมโยงอาเซียน
และการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด

๑.จานวนรายได้
จากการจัดบริการ
ตรวจสุขภาพแก่
แรงงานข้ามชาติ
๒.จานวนรายได้
จากการจัดบริการ
ตรวจสุขภาพแก่
นักท่องเที่ยว
ระบบบริการ
จานวนกลไกเพื่อ
สุขภาพร่วมกับ
การจัดบริการร่วม
อาเซียนและ
ด้านสุขภาพ
นานาชาติรองรับ ระหว่างอาเซียน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และประเทศ
นานาชาติ

ข้อมูล
ปัจจุบัน
๒๕๕๙

ค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๔๖,๓๓๙,๗๔๕ เพิ่มขึ้น

๙๒,๖๓๐

มีคลินิก
รองรับบริการ
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
๑๐% ๑๐% ๑๐% ๑๐%
จากปี จากปี จากปี จากปี
ก่อน
ก่อน
ก่อน
ก่อน
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึน้ เพิ่มขึน้
๑๐% ๑๐% ๑๐% ๑๐%
จากปี จากปี จากปี จากปี
ก่อน
ก่อน
ก่อน
ก่อน
๒
๑
๑
๑

เพิ่มขึ้น
๑๐%
จากปี
ก่อน
เพิ่มขึ้น
๑๐%
จากปี
ก่อน
๑

๔. กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) สร้างคุณภาพและบริการทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญและโดดเด่นบริการด้วยจิตวิญญาณการ
บริการด้วยความเป็นมนุษย์ ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้รับบริการในกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และประเทศเพื่อนบ้าน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)สร้ างอาคารศูน ย์บ ริการสุ ขภาพนานาชาติและอาเซียนเพื่อรองรับการให้ บริการและการ
อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและประชากรจากประชาคมอาเซียน
(๒)สร้างทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการจัดบริการระดับสากล และมีทักษะสากล
ที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาแขมร์
(๓)เสริมสร้างความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลตราดและโรงพยาบาลในประเทศ
กัมพูชา (เกาะกง พระตะบอง โพธิสั ต ว์ และสี หนุวิลล์ ) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการแพทย์และการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางการแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดบริการทางการแพทย์ระหว่างกัน พร้อมทั้ง
เชื่อมโยงการสร้างพันธะสัญญาของการเป็นโรงพยาบาลคู่ขนานของการพัฒนาระหว่างกันของโรงพยาบาล
ตราดและโรงพยาบาลสีหนุวิลล์
(๔)สร้างและพัฒนากระบวนการปฏิบัติการทางการแพทย์ (Clinical Practice Guideline) ทั้ง
ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาแขมร์ ในการบริการทางการแพทย์ทั่วไปในระดับตติยภูมิและ
บริการของศูนย์ความเป็นเลิศ ๔ สาขา ประกอบด้วย อุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริการผู้สูงอายุ ทันตกรรม
เพื่อประโยชน์ต่อการจัดบริการทางการแพทย์ที่สามารถติดต่อสื่อสารให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจ และลด
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ความคลาดเคลื่อนทางการแพทย์ พร้อมจัดให้มีล่ามเฉพาะในการร่วมจัดบริการทั้งในการบริการปกติ และการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
(๕)การสร้ างระบบการประกันความเสี่ ยงในการจัดบริการสุ ข ภาพจากโอกาสการเกิดความ
สู ญ เสี ย ทางการเงิ น จากการให้ บ ริ ก ารผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารแรงงานจากอาเซี ย นและนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ
ที่คู่ขนานกับการดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วย
แรงงานอาเซีย นและนั ก ท่องเที่ย วต่ างประเทศ ที่เ ป็นการร่ ว มมื อระหว่ างผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต้นสังกัดของแรงงาน พร้อมทั้งการสร้างระบบสิทธิประโยชน์ใน
รูปแบบชุดบริการสุขภาพสาหรับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่มาทางานในจังหวัดเพื่อเพิ่มโอกาสทางรายได้
แก่โรงพยาบาลและลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถเก็บค่าใช้บริการได้
๒) พัฒนาระบบการโลจิสติกส์ และการส่งต่อผู้ป่วยปกติและฉุกเฉินระหว่างประเทศที่สะดวก
ปลอดภัย รวดเร็ว และไร้รอยต่อ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)สร้าง International Health Care Network เริ่มที่กัมพูชาในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน
ระหว่างประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากนานาชาติ และการบริการ
ผู้ใช้บริการจากประเทศในกลุ่มอาเซียนด้านการแพทย์และทันตกรรม ทั้งในด้านการบริการในโรงพยาบาลตราด
และการเคลื่อนย้ายส่งต่อผู้ป่วยกลับภูมิลาเนา
(๒)ขยายระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทางบก ทางน้า ทางอากาศ เพื่อรองรับ
การเติบโตสู่เมืองพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ รองรับการค้าชายแดน โดยเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เช่น การร่วมมือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว กองทัพเรือ สายการบิน มูลนิธิ พร้อมทั้งการเตรียม
ความพร้อมในการรองรับปัญหาวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินในทางทะเลและทางอากาศให้
มีการซักซ้อมแผนร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกระบบสาธารณสุข
(๓)สร้างระบบการส่งต่อ (Refer Out) ให้มีเครือข่ายรองรับมากขึ้น ทั้งในพื้นที่จังหวัดและ
ประเทศเพื่อนบ้าน เน้น การปฏิรูประบบการส่งต่อโดยไม่มีขีดจากัด ผ่ านการจัดทาข้อตกลง ความร่วมมือ
(Contract Service) และแนวทางปฏิบัติระหว่างกัน Integration Guideline
(๔)การพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุขบริเวณพื้นที่ด่านชายแดนเพื่อ
สร้างระเบียบปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยปกติและฉุกเฉินระหว่างประเทศ และการสร้างระบบ
อานวยความสะดวกทางด้านพิธีการศุลกากรในการบริการผู้ป่วยที่เป็นลูกค้าของโรงพยาบาลในกลุ่มลูกค้า
นานาชาติ
๓) สร้างระบบบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณค่า มูลค่ารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและการ
เป็นเมืองชายแดน มีการสร้างสรรค์บริการทางการแพทย์เป็นการเฉพาะเพื่อรองรับความต้องการของพื้นที่
และการจัดบริการแก่ผู้มีกาลังซื้อ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)การสร้างระบบ Register ของผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลซึ่งเป็นกลุ่มท่องเที่ยว ให้มีระบบที่
เป็นมาตรฐานสากล (International Service Center : ISC) เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มา
ท่องเที่ย วในจั งหวัดตราดและพื้น ที่ใกล้ เคียง นักลงทุนให้ มาใช้บริการด้านการตรวจสุ ขภาพประจาปีของ
โรงพยาบาล (คลินิกเวชศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทาง)
(๒)การสร้างระบบ Insurance รองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ (ISC) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ
ทางการเงินและความสะดวกในการชาระค่าบริการแก่ผู้ใช้บริการ
หน้า 91

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

(๓)พั ฒ นาระบบการเรี ย กเก็ บ ค่ า รั ก ษาพยาบาลซึ่ ง เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วและผู้ ป ระกั น ตน
(International Claim) ทั้งในเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลกั บบริษัทประกันเอง และในเรื่อง
ติดต่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISC)
(๔)พัฒนาระบบเรียกเก็บค่ารักษาแบบ Easy Pay ในกลุ่มสมาชิก
(๕)กาหนดมาตรฐานค่าบริการงานนวดไทย สปา นวดบาบัดรักษาโรค และแพทย์ทางเลือก เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นใจทางการเงินและความสะดวกในการชาระค่าบริการ
(๖)การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพผ่านความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท ในพื้นที่จังหวัดตราด
(๗)การพัฒ นาระบบบริการทางการแพทย์ชายแดนเชื่อมโยงผู้ ป่ว ยที่มีความต้องการทางการ
แพทย์ จ ากประเทศเพื่ อ นบ้ า นเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารจากการตรวจบริ ก าร โดยการอ านวยความสะดวกด้ า น
พิธีการศุลกากร การขนส่งและโลจิสติกส์ผู้ป่วยจากด่านชายแดนสู่โรงพยาบาล
(๘)เตรียมความพร้อมรองรับความต้องการทางการแพทย์รองรับการเติบโตของเมืองและการเป็น
เมืองเศรษฐกิจพิเศษ
- การประสานความร่ ว มมื อ กับ โรงพยาบาลศู น ย์ ในการจัด ให้ มี จิต แพทย์ ม าหมุน เวี ย น
ให้บริการในโรงพยาบาล
- การร่วมมือกับโรงพยาบาลศูนย์หรือสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาหน่วยบริการด้านอาชีวอนามัย
ของโรงพยาบาล
๔) สร้างระบบการจัดการสุขภาพของโรงพยาบาลเพื่อหนุนเสริมการสาธารณสุข ในมิติความ
มั่นคง
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑)การพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าวตามนโยบายของ
ประเทศ โดยการเสริมสร้างความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการที่เป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบัติและมีพันธะสัญญาร่วมกัน
(๒)การเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้าที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายประชากรทั้งแรงงาน
จากประชาคมอาเซียนและนักท่องเที่ยว ทั้งในพื้นที่ด่านถาวรและจุดผ่อนปรน และการจัดการในพื้นที่สนามบิน
และท่าเรือ ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายในระบบสาธารณสุขและนอกระบบสาธารณสุขอย่างเข้มแข็ง
(๓)การพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจาก
โรคระบาดอุบัติใหม่ อุบัติซ้าในพื้นที่ด่านชายแดนทุกประเภท พื้นที่สนามบิน และท่าเรือ
(๔)การพัฒ นาระบบการสาธารณสุขทางทะเลเพื่อการเชื่อมโยงการสาธารณสุ ขภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการรองรับการจัดบริการในสภาวะปกติ ฉุกเฉิน และการเกิดโรคระบาด
๕) พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพื่อรองรับการบริการผู้รับบริการกลุ่ม Premium
ผู้รับบริการจากกลุ่มอาเซียน กลุ่มที่มีกาลังซื้อ และผู้ใช้บริการจากต่างประเทศ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(๑) การจัดระเบียบบริการสุขภาพระดับพรีเมี่ยมของโรงพยาบาล ตามระบบโรงพยาบาลชั้นนา
ตามรายละเอียดดังนี้
- จัดสร้างอาคารหน่วยบริการผู้ป่วยนอก-ใน (บริการพิเศษ) สาหรับการให้บริการกลุ่มที่มี
กาลังซื้อ โดยแยกให้เป็นสัดส่วนชัดเจนจากบริการปกติ
- จัดหาสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อตอบสนองการให้บริการแบบพรีเมี่ยม
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(๒) สร้างสรรค์ระบบบริการทางการแพทย์แบบพรีเมี่ยม การเข้าถึงบริการ จาแนกกลุ่มผู้รับบริการ
กลุ่มที่มีกาลังซื้อ พร้อมพัฒนาระบบการตลาดตามแนวทางดังนี้
- สร้างทีมบริ หารและบริการแบบพรีเมี่ยมที่มีขีดความสามารถในการเป็นนักบริการที่มี
บุคลิกภาพการบริการที่ดี ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพโดยเฉพาะ
- ปรั บ โครงสร้ า งบุ ค ลากรที่ ส นองต่ อ การบริ ก าร โดยให้ มี ก ลุ่ ม งานการบริ ก ารระดั บ
พรีเมี่ยมขึ้นมาเป็นการเฉพาะ
- ประชาสัมพันธ์รูปแบบบริการ จัดทาชุดสิทธิประโยชน์ตามความต้องการ เพื่อการตัดสินใจ
ของผู้มีกาลังซื้อ
- การสร้างระบบการตลาดและการสื่อสารบริการด้านการตรวจสุขภาพให้สามารถเข้าถึงผู้ที่
มีความต้องการ พร้อมทั้งการพัฒนาพื้น ที่ ระบบบริการ บุคลากร สิ่ งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับการ
ให้บริการตรวจสุขภาพโดยตรง โดยมีจุดเน้นที่การให้คาปรึกษาในการดูแลสุขภาพตนเองหลังจากได้รับผลการ
ตรวจสุขภาพทั้งก่อนและหลังบริการ
(๓) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ดบริ ก ารสุ ขภาพแก่ แรงงานจากประเทศเพื่ อนบ้ านอาเซี ยนและ
ชาวต่างชาติ ตามแนวทางดังนี้
- พัฒนาการดาเนินงานของศูนย์ AEC ประจาโรงพยาบาลโดยการพัฒนาระบบการสื่อสาร
เพื่อให้บริการแก่ชาวต่างชาติ รวมถึงการจัดบริการในลักษณะ Premium Service ที่เป็นสัดส่วนแยกจาก
บริการปกติ ทั้งอาคาร สถานที่ ห้องตรวจ และบุคลากร โครงสร้างการบริหารภายใต้กลุ่มภารกิจการบริการ
ผู้ป่วย AEC และนานาชาติ
- พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศสารสนเทศในการให้ บ ริ ก ารชาวต่ า งชาติ เช่ น การ
ประชาสัมพันธ์บริการ ระบบการนัดและจองห้องพิเศษ ระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ ระบบจัดเก็บรายได้
และระบบรายงาน โดยมุ่งสร้าง Website ของโรงพยาบาลให้เป็นหน่วยบริการส่วนหน้า Digital OPD
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในด้านการสื่อสารเพื่อให้บริการด้านสุขภาพทั้ง
ภาษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและภาษาอังกฤษ และยกระดับขีดความสามารถเพื่อการบริการด้วยทักษะ
สากล (เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสมัยใหม่และวัฒนธรรมสากล : International Skill)
จัดหาประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทาหน้าที่ล่ามหรือร่วมอานวยความสะดวกในการให้บริการด้าน
ภาษาแก่ผู้รับบริการ
(๔) การสร้างระบบบริการภายในที่แยกสัดส่วนอย่างชัดเจนเพื่อรองรับการบริการแก่แรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและชาวต่างชาติโดยเน้นการสร้างอัตลักษณ์ของการดูแลการบริการ ที่คานึงถึง
หัวใจความเป็นมนุษย์ และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ให้ความสาคัญกับการจัดบุคลากรที่สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาของผู้รับบริการอย่างเข้าใจ
(๕) พัฒนาระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้มีความครอบคลุม มุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน
และเฝ้าระวังภัยสุขภาพโดยการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือทางสุขภาพกับผู้ประกอบการ พร้อมพัฒนา
ระบบทางเลือกในการประกันสุขภาพสาหรับแรงงานต่างด้าวที่มีกาลังซื้อในรูปแบบชุดบริการสุขภาพและระบบ
สมาชิก (Member Card)
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๔. แผนงาน โครงการและผู้รบั ผิดชอบ
๔.๑ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการแก่แรงงานจากอาเซียน
๑) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพอาเซียน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๒) โครงการพัฒ นาระบบการบริการสุ ขภาพแบบสมาชิกสาหรับผู้ รับบริการกลุ่ ม แรงงานจาก
อาเซียน (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๔.๒ แผนงานความร่วมมือทางการแพทย์อาเซียน
๑) โครงการสร้างระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๒) โครงการจัดทาพันธะสัญญาความร่วมมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลตราดกับโรงพยาบาล
สีหนุวิลล์ (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๔.๓ แผนงานพัฒนาบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แบบพรีเมี่ยม
๑) โครงการสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในรูปแบบพรีเมี่ยม (รองผอ.ฝ่ายบริหาร)
๒) โครงการพัฒนาบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกระดับพรีเมี่ยม (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๓) โครงการพัฒนาบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยในระดับพรีเมี่ยม (รองผอ.ฝ่ายการแพทย์)
๔) โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดการบริการพรีเมี่ยม (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๔.๔ แผนงานพัฒนาบริการทางการแพทย์รองรับการพัฒนาจังหวัดและประเทศ
๑) โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าสุขภาพด้านการท่องเที่ยว (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
๒) โครงการพัฒนาสุขภาพเพื่อความมั่นคง (รองผอ.ด้านปฐมภูมิ)
๓) โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติและอาเซียน (Medical Plaza) (รองผอ.
ฝ่ายการแพทย์)
๔) โครงการจัดตั้ง Trat Hospital Frontline และคลินิกอาเซียน (รองผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ)
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บทที่ ๕
แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดบริการทางการแพทย์ในระดับเชี่ยวชาญชั้นสูงแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ระดับสากล และเป็นเลิศ
(Super Excellent Medical International Standard and Holistic Care)
รวมงบประมาณ 5 ปี จานวน 108,641,000 บาท
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

1.1 แผนงานบูรณาการทรัพยากรทางการแพทย์เพื่อภารกิจเขตสุขภาพ
1.1.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือ มีความร่วมมือทางการแพทย์กับ
ทางการแพทย์ กับสถานบริการ
สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและ
สุขภาพ
เอกชน
1.1.2 โครงการนาบุคลากรทางการ มีบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง
แพทย์เฉพาะทางจากเขตสุขภาพ
จากเขตสุขภาพร่วมจัดบริการ
ร่วมจัดบริการทางการแพทย์ใน
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
โรงพยาบาล
1.1.3 โครงการสร้างกลไกประชารัฐ มีการระดมทรัพยากรจากภาคีทุก
เพื่อการพัฒนาทางการแพทย์ของ
ภาคส่วนร่วมพัฒนาทางการแพทย์
โรงพยาบาล
ของโรงพยาบาล
1.1.4 โครงการสร้างเครือข่าย
มีแผนงานและพันธะสัญญาร่วมกับ
สาธารณสุขรองรับภาวะวิกฤติฉุกเฉิน ทุกภาคส่วนเพื่อการรับมือภาวะ
ทางการแพทย์
วิกฤติฉุกเฉินทางการแพทย์ของ
จังหวัด

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 100 ของทุก
ภาคส่วนมีการประชุม
ทาแผนและซักซ้อม
เพื่อรับมือกับภาวะ
วิกฤติฉกุ เฉินทางการ
แพทย์ของจังหวัด

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

รองผอ.ฝ่ายการแพทย์

100,000
(เงินบารุง)

รองผอ.ฝ่ายการแพทย์

200,000

รองผอ.ฝ่ายการแพทย์

100,000

รองผอ.ฝ่ายการแพทย์

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
(ประชุมซ้อม
แผนทุกปี)
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

1.2 แผนงานจัดหาเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์
1.2.1 โครงการเทคโนโลยี เครื่องมือ - Tele-Medicine system
อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านอุบัติเหตุ - เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่
ฉุกเฉิน
- Line Automation Laboratory
เครื่องตรวจโมโลกุลอัตโนมัติ
- รถพยาบาลกู้ชีพที่พร้อมสาหรับ
การทาหัตถการได้ ณ จุดเกิดเหตุ
ระหว่างการนาส่งโรงพยาบาล

1.2.2 โครงการเทคโนโลยี เครื่องมือ - รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่
อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒
lead ที่สามารถเก็บข้อมูล cardio
แบบรวมศูนย์ (muse system)

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

มีระบบการดูแล รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
ผู้ป่วยอย่างมี
คุณภาพตั้งแต่
จุดเกิดเหตุหรือ
อยู่ในสถาน
พยาบาลอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้
การกากับดูแล
ให้อย่างคลอบ
คลุมและหน่วย
บริการ ณ จุด
เกิดเหตุหรือ
สถานพยาบาล
ลูกข่าย
เพื่อคัดกรอง
รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
สุขภาพผู้ป่วย
เรื้อรังใน
สถานพยาบาล
ระดับคลินิกหมอ
ครอบครัวหรือ
รพ.สต.

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2,600,000
5,500,000
5,000,000

5ล

2.6 ล
-

5.5 ล
-

-

-

11,000,000
(งบลงทุน)

-

5.5 ล

-

5.5 ล

-

7,000,000
(งบลงทุน)
1,200,000
(เงินบารุง)

-

-

7ล

-

-

-

1.2 ล

-

-

-

หน้า 96

2565

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย
1.2.3 โครงการเทคโนโลยี เครื่องมือ - ระบบเทคโนโลยีสื่อสารระหว่าง -เพื่อการดูแล รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านการดูแล บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ผู้ป่วยที่อาจต้อง
ผู้ป่วยสูงอายุ
ที่บ้านแบบ real time
ปรึกษาแพทย์
(Telemedicine)
จากหน้างานที่
รับผู้ป่วย
- คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการผ่าตัด
ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาข้อสะโพก
- เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัตโนมัติ -เพื่อความ
แบบมีที่ล็อคล้อผู้ป่วยชนิดเลื่อน ปลอดภัยในการ
สไลด์ได้
ย้ายผู้ป่วย
ระหว่าง ward,
ห้องผ่าตัด,OPD
- เครื่องสแกนจอประสาทตา
-เพื่อคัดกรอง
ผู้ป่วยในจอ
ประสาทตา

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
5 ปี (ที่มา) 2561 2562 2563 2564
250,000 250,000 (เงินบารุง)
Facetime
จาก IPAD

1.2.4 โครงการเทคโนโลยี เครื่องมือ - เครื่องกาเนิดเลเซอร์เพื่อการผ่าตัด
อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านทันตกรรม ทางทันตกรรม
- รถทันตกรรมเคลื่อนที่
- Oral scanner

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

-มีเครื่องมือ
รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
อุปกรณ์การ
(กลุ่มงานทันตกรรม)
แพทย์ที่ทันสมัย
ไว้ใช้งาน

2565
-

1,600,000 800,000 800,000
(งบลงทุน)

-

-

-

1,500,000
(เงินบารุง)

-

1.5 ล

-

-

-

27,000,000

-

-

2 ล.

-

-

-

-

-

20 ล.

5 ล.
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

1.3 แผนงานพัฒนาบริการทางการแพทย์รองรับเมืองเศรษฐกิจพิเศษ
1.3.1 โครงการสร้างระบบส่งต่อ
ข้อตกลงความร่วมมือการส่งต่อ
ผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ
ผู้ป่วยแบบไม่มีข้อจากัด
1.3.2 โครงการพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉินทางบก ทาง
ทะเล และทางอากาศ

1.3.3 โครงการจัดหาเครื่องกระตุก
หัวใจอัตโนมัติ และฝึกอบรมการใช้
งาน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

-เพื่อความเท่า รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
เทียมและทั่วถึง
ในการรับบริการ
ของประชาชน
บุคลากรในระบบการบริการทาง
-เพื่อสร้าง
รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
การแพทย์ฉุกเฉินทางบก ทางทะเล หลักประกัน
และทางอากาศ และได้รับการ
สุขภาพในทุก
พัฒนาจานวน 200 คน
พื้นทีข่ องจังหวัด
ตราดสาหรับ
ประชาชนและผู้
สัญจรผ่านทาง
- เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
-มีอุปกรณ์
รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
ช่วยชีวิต ณ จุด
เกิดเหตุอย่าง
เพียงพอ

100,000
(เงินบารุง)

100,000

200,000
(งบลงทุน)

-

260,000
(งบเขต
สุขภาพ)

-

-

-

-

-

- ผู้ผ่านการฝึกอบรมใช้งาน

600,000
(เงินบารุง)

-

300,000

-

300,000

-

-บุคลากรมี
ความรู้และ
ทักษะในการใช้
เครื่องช่วยชีวิต
ขั้นสูง

-

-

-

2565
-

50,000 50,000 50,000 50,000
50 คน 50 คน 50 คน 50 คน
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แผนงาน/โครงการ
1.3.4 โครงการพัฒนาบริการทันต
กรรมอาเซียน นานาชาติ

ผลผลิต
มีระบบทันตกรรมรองรับการดูแล
ผู้ป่วยเด็ก (Smart Technique)

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ของ
เด็กกลุ่ม 3-5 ปี
ได้รับบริการ
ด้วย Smart
technique
คลินิกเวชศาสตร์ฯ
จานวน 1 คลินิก

1.3.5 โครงการจัดตั้งคลินิกเวช
มีคลินิกเวชศาสตร์เพื่อการ
ศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวและการ
ท่องเที่ยวและการเดินทางที่มี
เดินทาง
มาตรฐาน
1.4 แผนงานพัฒนาบริการทางการแพทย์ในระดับพรีเมี่ยมของศูนย์ความเป็นเลิศ
1.4.1 โครงการปรับปรุง
- มีสภาพแวดล้อมในพื้นทีบ่ ริการที่มี -ร้อยละพื้นที่
สภาพแวดล้อมในพื้นที่บริการศูนย์ มาตรฐานระดับโรงพยาบาลชั้นนา
บริการที่มี
ความเป็นเลิศ
- สิ่งอานวยความสะดวกแก่
มาตรฐานและมี
ผู้ใช้บริการ ได้แก่ ติดตั้ง
สิ่งอานวยความ
เครื่องปรับอากาศห้องตรวจวีไอพี สะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการ
1.4.2 โครงการพัฒนาระบบบริการ มีบริการแบบเคลื่อนที่ของทุกศูนย์ -มีบริการ
แบบเคลื่อนที่ของศูนย์ความเป็นเลิศ ความเป็นเลิศ
เคลื่อนที่ในการ
- การสร้างระบบและกระบวนการ - บริการฟื้นฟูผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ บริการดูแล
ปฏิบัติ
ฉุกเฉินเคลื่อนที่
ผู้ป่วย
- ฝึกอบรมผู้ให้บริการ
- บริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- ออกแบบชุดบริการสุขภาพตามความ พรีเมี่ยมเคลื่อนที่
ต้องการสาหรับผูใ้ ช้บริการพรีเมี่ยม

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
(กลุ่มงานทันตกรรม)

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
5 ปี (ที่มา) 2561 2562 2563 2564 2565
850,000 100,000 150,000 200,000 200,000 200,000
1000*100 1500*100 2000*100 2000*100 2000*100

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม)

100,000

50,000 50,000 บริการ บริการ บริการ
ตัง้ คลินิก/ พัฒนา
1 คลินิก 1 คลินิก 1 คลินิก
ติดป้าย
ให้บริการ บุคลากร

รองผอ.ฝ่ายบริหาร
(กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
คุณอนุกูล สามัญ)

20,000

20,000

250,000

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
(80)
(80)
(80)

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน)

-

-

-
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
- บริการสุขภาพผู้สูงอายุพรีเมี่ยม
เคลื่อนที่
- บริการทันตกรรมพรีเมี่ยม
เคลื่อนที่

1.4.3 โครงการสร้างระบบการตลาด มีสมาชิก Premium Care
และสมาชิกบริการสุขภาพระดับ
พรีเมี่ยม (Premium Care
Membership)
1.4.4 โครงการสร้างระบบบริการ
มีหน่วยบริการสุขภาพและระบบ
ทางการแพทย์นานาชาติ
บริการสุขภาพพรีเมี่ยมนานาชาติ
- พัฒนาผู้ให้บริการด้านทักษะสากล
- พัฒนากระบวนการบริการสาหรับ
ผู้ป่วยนานาชาติ
- จัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพ
พรีเมี่ยมนานาชาติระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)
25.1 ล้าน

-มีรถทันตกรรม
เคลื่อนที่
ให้บริการใน
ชุมชน

จัดทาบัตร
รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
สมาชิกผู้บริจาค * รอง ผอ.กิจกรรม
และจัด package พิเศษ *
500 ราย

25,000

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ

200,000

2561
-

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564
-

2565
-

ตั้งคณะ
กรรมการ
/ทางาน/
รถทันต
กรรม
เคลื่อนที่
ทาบัตร
สมาชิกผู้
บริจาค
และจัด
package

ตั้งคณะ
กรรมการ
/ทางาน/
รถทันต
กรรม
เคลื่อนที่
ทาบัตร
สมาชิกผู้
บริจาค
และจัด
package

ตั้งคณะ
กรรมการ
/ทางาน/
รถทันต
กรรม
เคลื่อนที่
ทาบัตร
สมาชิกผู้
บริจาค
และจัด
package

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ทาบัตร
สมาชิกผู้
บริจาคและ
จัดpackage
100 ราย

ทาบัตร
สมาชิกผู้
บริจาคและ
จัดpackage
100 ราย

ทาบัตร
สมาชิกผู้
บริจาคและ
จัดpackage
100 ราย

ทาบัตร
สมาชิกผู้
บริจาคและ
จัดpackage
100 ราย

ทาบัตร
สมาชิกผู้
บริจาคและ
จัดpackage
100 ราย

100,000 100,000

-

-

ศึกษาดู พัฒนาผู้
งาน ให้บริการ
จ.ภูเก็ต ด้านทักษะ
สากล
จานวน
25 คน
(พยาบาล

1 หน่วย
บริการ
ระดับ
นานาชาติ

เป็นต้น
แบบรพ.
ระดับเขต
ในด้าน
บริการ
ระดับ
นานาชาติ

-
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

5 คน
แพทย์ 5
คน
ผู้ช่วยเหลือ
5 คน
คนงาน 5
คน)

1.4.5 โครงการจัดตั้งศูนย์ประสาน
การบริการโรงพยาบาลตราดส่วน
หน้า

มีหน่วยประสานการบริการ
โรงพยาบาลตราดส่วนหน้าบริเวณ
ชายแดน

มี 1 หน่วย
ประสานงาน
ส่วนหน้า

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ

1.4.6 โครงการสร้างระบบการฟื้นฟู
สุขภาพผู้สูงอายุระดับพรีเมี่ยม

ผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลทุกคนได้รับการฟื้นฟู
สุขภาพระดับพรีเมี่ยม

ร้อยละ 5 ของ
จานวนผู้สูงใน
เขตรับผิดชอบ
ได้รับการฟื้นฟู
สุขภาพ ระดับ
พรีเมี่ยม

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน)

5,000

-

5,000
มี 1
หน่วย
ประสาน
งานส่วน
หน้า

-

พัฒนา สร้าง
การดูแล แพคเกจ
ผู้ป่วย ในการ
LTC ให้ ดูแลผูส้ ูง
ครอบ คลุม อายุ และ
ประชากร พัฒนา
ในเขต ระบบ
รับผิดชอบ การตลาด

-

-

-

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
3
4
5
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ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย
1.5 แผนงานพัฒนาบริการทางการแพทย์ของศูนย์ความเป็นเลิศรองรับสังคมผู้สูงอายุ
1.5.1 โครงการจัดตั้งศูนย์อภิบาล
มีอาคารศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุแบบ มีอาคารศูนย์
รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
ผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Aging
ครบวงจร (Aging Enterprise
อภิบาลผู้สูงอายุ
Enterprise Complex)
Complex)
แบบครบวงจร
1 อาคาร
แผนงาน/โครงการ

1.5.2 โครงการสร้างระบบการฟื้นฟู
สุขภาพผู้สูงอายุเชิงรุก
1.5.3 โครงการจัดสร้างศูนย์ฟื้นฟู
สุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบครบ
วงจร

ผลผลิต

ผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลทุกคนได้รับการฟื้นฟู
สุขภาพเชิงรุก
มีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
แบบครบวงจร

1.6 แผนงานสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อความเป็นเลิศ
1.6.1 โครงการสร้างสรรค์คุณค่าของ มีรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
Trat NCD Model
จังหวัดตราด
1.6.2 โครงการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้แบรนด์
เฉพาะถิ่นสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ของโรงพยาบาล
ภายใต้เอกลักษณ์แบรนด์ของโรงพยาบาล

ร้อยละผู้สูงอายุ
ติดบ้านติดเตียง
ได้รับการฟื้นฟู
มีศูนย์ฟื้นฟู
สุขภาพ 1 แห่ง

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)
12.4 ล้าน
(งบลงทุน)

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

ดาเนิน ดาเนิน
การ
การ
สร้าง สร้าง
อาคาร อาคาร
10,000 10,000
(40)
(50)

12.35 ล.
ดาเนิน
การ
สร้าง
อาคาร
10,000
(60)

2565

50,000
เปิด ดาเนิน
ดาเนิน การ
การ

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน)
รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(งานกายภาพและแผน
ไทย)

50,000
50,000

50,000
มีศูนย์ฯ บริการ บริการ บริการ PCC
ครบ
๑ แห่ง
วงจร
(ศสม.
ไผ่ล้อม)

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(งานพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ/คุณ
ดวงนภา จันทนาตาล)
จานวนผลิตภัณฑ์ รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
สุขภาพภายใต้ (งานแพทย์แผนไทยและ
แบรนด์ของรพ.ตราด กลุ่มงานเภสัชกรรม)

100,000

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
(2)
(4)
(6)
(8)
(10)
รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต.

จานวน 10
นวัตกรรมใหม่

300,000
เงินบารุง

-

10,000 10,000
(70)
(80)

50,000 50,000 100,000 100,000
(1)
(2)
(2)
(3)
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
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ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย
1.6.3 โครงการสร้างระบบการ
มีโมเดลการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติ ร้อยละ 100
รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
ช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตในการ ทางทะเล และทางบก รองรับเมือง ของผู้ป่วยวิกฤติ
บริการประชาชนบนพื้นที่ฝั่งและการ เศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน ทางทะเล ทางบก
จัดบริการสาธารณสุขทางทะเล
ได้รับการช่วย
ที่มีมาตรฐาน โดดเด่นและทันสมัย
เหลือด้วยระบบ
(Modern ER and Telemedicine)
การแพทย์
ฉุกเฉินที่ทันสมัย
และมีระบบการ
กากับดูแล
ทางการแพทย์
ทางไกล

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)
1,000,000
(เงินบารุง)

1.6.4 โครงการสร้างนวัตกรรมทาง มีนวัตกรรมด้านทันตกรรมสาหรับ
การแพทย์เพื่อยกระดับโรงพยาบาล เด็กและผู้สูงอายุ
ให้เป็นศูนย์บริการทันตกรรมสาหรับ
เด็กและทันตกรรมผู้สูงอายุ (ฟัน
เทียม) ที่มีมาตรฐานและทันสมัย
(Modern Pediatric and Geriatric
Dental Center)

2,000,000

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ปรับปรุงห้อง
ทันตกรรม
รองรับการ
ให้บริการเป็น
ศูนย์บริการทัน
ตกรรมสาหรับ
เด็กและทันตก
รรมผู้สูงอายุ
(ฟันเทียม)

รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
(กลุ่มงานทันตกรรม)

ปีงบประมาณ
2561 2562 2563 2564 2565
- 500,000 - 500,000 -

-

-

-

1 ล.
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

1.6.5 โครงการสร้างเครือข่ายการ
- มีระบบการดูแลรักษา พยาบาล
บริการประชาชนด้วยกลไกประชารัฐ ผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อระหว่าง
โรงพยาบาลกับคลินิกเอกชน
- มีเครือข่ายการจ่ายยาระหว่าง
โรงพยาบาลกับร้านขายยา
1.6.6 โครงการสร้างระบบบริการทาง การให้บริการผู้ป่วยผ่านระบบทาง
การแพทย์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้วย แพทย์ของทุกศูนย์ความเป็นเลิศ
วิทยาการทางการแพทย์ที่ผสมผสาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา
ระบบทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
Trat Medical System ๔.๐

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ฝ่ายการแพทย์

หอผู้ป่วยในมี
การสั่งการรักษา
ผ่านระบบ ใน
TABLET
(ร้อยละ 60)

รองผอ.ด้าน
ยุทธศาสตร์
(ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
5 ปี (ที่มา) 2561 2562 2563 2564
200,000 200,000 (เงิน PP)

2565
-

1,656,000
(งบจังหวัด/
เงินบริจาค/
เงินบารุง)

620,000
อาคาร
สกล
ชั้น1-5

-

540,000 496,000
(ศก./อช./ อาคาร
อญ.
60เตียง
140,000 ชั้น 2-5

-

ค่าลิขสิทธิ์
pac
200,000
ค่า
Application
200,000)

หน้า 104

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพที่เข้มแข็งยั่งยืน ปลอดภัย ไร้รอยต่อ และระบบบริการที่มีความเป็นเลิศ
(Sustainable Quality and Excellent Service Hospital)
รวมงบประมาณ 5 ปี จานวน 239,316,300 บาท
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

2.1 แผนงานโรงพยาบาลคุณภาพสากล
2.1.1 โครงการสร้าง Roadmap to -มี Roadmap to AHA
AHA และ JCI
-มีนักขับเคลื่อนคุณภาพ 30 คน
-มีแกนนาคุณภาพระดับหน่วยงาน
50 คน

2.1.2 โครงการสร้างนวัตกรรมงาน
คุณภาพทั่วทั้งโรงพยาบาล

-มีการศึกษาดูงาน AHA 50 คน
ทุกหน่วยงานมีโมเดลนวตกรรม
คุณภาพ

2.1.3 โครงการพัฒนางานคุณภาพสู่
การเป็น Best Practice ระดับเขต/
ประเทศ

มีผลงาน Best Practice
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต/
ประเทศ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ผ่านการ
ประเมิน AHA
ภายในปี 2565

รองผอ.ด้านพัฒนา
คุณภาพ
(งานคุณภาพ)

หน่วยงานมี
รองผอ.ด้านพัฒนา
โมเดลนวตกรรม/ คุณภาพ
R2R/วิจัย
(งานคุณภาพ)
ร้อยละ 100
ระดับความสาเร็จ รองผอ.ด้านพัฒนา
ของการแลก
คุณภาพ
เปลี่ยนเรียนรู้
(งานคุณภาพ)

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)
(950,000)
750,000

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

100,000
สร้าง
กระบวน
การ
เรียนรู้
15 คน

200,000
250,000

100,000 150,000 200,000 200,000
สร้าง Maintain เตรียม Survey
กระบวน HA
Pre
AHA
การ
ใช้ survey
เรียนรู้ กระบวน
15 คน การ
เรียนรู้
- 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

250,000

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ผลงาน
ปีละ 1 เรื่อง
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แผนงาน/โครงการ
2.1.4 โครงการสร้างมาตรฐานทุก
วิชาชีพ

ผลผลิต
-มาตรฐานวิชาชีพได้รับการรับรอง
ต่อเนื่องตามรอบประเมิน

ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย
-ระดับความ
รองผอ.ด้านพัฒนา
สาเร็จของ
คุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ (งานคุณภาพ)
6 ด้าน (เภสัชกร

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
5 ปี (ที่มา) 2561 2562 2563 2564 2565
500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

,พยาบาล ,Lab,
X-ray,โรงครัว)

-ร้อยละ 100
ของการประเมิน
รับรองต่อเนื่อง
ทุกวิชาชีพ
2.2 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์
2.2.1 โครงการจัดทาวิดิทัศน์ 4 มิติ มีวิดิทัศน์ 4 มิติ แสดงโครงสร้าง
แสดงโครงสร้างพื้นฐานอีก 20 ปี
พื้นฐานอีก 20 ปีข้างหน้าของ
ข้างหน้าของโรงพยาบาล
โรงพยาบาล
2.2.2 โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์ มีอาคารศูนย์เอ็กซเรย์
เอ็กซเรย์
2.2.3 โครงการจัดสร้างอาคาร
กายภาพบาบัด

มีอาคารกายภาพบาบัด

มีวิดิทัศน์ 4 มิติ รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์
500,000
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ (งบจังหวัด)
ธัญญธร,จิตรลดา)
มีอาคาร X-ray รองผอ.ฝ่ายบริหาร
171,500,000 85.75 ล. 85.75 ล.
ที่ได้มาตรฐาน (กลุ่มงานพัสดุ/คุณ
รองรับการ
อนุกูล,คุณสมพร)
ให้บริการผู้ป่วย
มีอาคารกายภาพ รองผอ.ฝ่ายบริหาร
บาบัดที่ได้
(กลุ่มงานพัสดุ/คุณ
มาตรฐาน ในการ อนุกูล,คุณสมพร)

-

500,000

-

-

-

-

-

/

-

รองรับการ
ให้บริการผู้ป่วย
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

2.2.4 โครงการจัดสร้างอาคารแพทย์ มีอาคารแพทย์แผนไทย
แผนไทย

2.2.5 โครงการจัดทาแผนที่บริการ
ดิจิทัลในพื้นที่บริการผู้ป่วยนอก

- มีแผนที่บริการดิจิทัลในพื้นที่
บริการผู้ป่วยนอก
- มีจอรับภาพดิจิทัลระบบสัมผัส

2.2.6 โครงการจัดสร้างสะพานลอย
คนข้ามถนนสาหรับประชาชนทั่วไป
และผู้ป่วยเชื่อมต่ออาคาร
โรงพยาบาล (แยกส่วนผู้ใช้บริการ)

มีสะพานลอยคนข้ามถนนเชื่อมต่อ
อาคารโรงพยาบาล

2.2.7 โครงการปรับภูมิทัศน์และ
ตกแต่งภายในทุกพื้นที่หน่วยบริการ

มีภูมิทัศน์ในรูปแบบสวนใน
โรงพยาบาล (Garden in
Hospital & Hospital in The
Garden)
-จัดสวนหย่อม มุมพักผ่อน
-จัดพื้นที่ มุมสีเขียว

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
มีอาคารแพทย์
แผนไทยที่ได้
มาตรฐาน
รองรับผู้ป่วยได้
อย่างเพียงพอ
มีแผนที่ดิจิทัล 1
แห่ง

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

รองผอ.ฝ่ายบริหาร
(กลุ่มงานพัสดุ/คุณ
อนุกูล,คุณสมพร)
รองผอ.ด้านยุทธศาสตร์
(ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ/จิตรลดา
,ธัญญธร)
รองผอ.ฝ่ายบริหาร

-จานวนสวนหย่อม รองผอ.ฝ่ายบริหาร
มุมพักผ่อน
(กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
รูปแบบสวนใน คุณอนุกูล สามัญ)
โรงพยาบาลมี
ทุกตึกที่กาหนด

500,000
(งบจังหวัด)

2561
-

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564
-

2565
/

-

-

-

500,000

-

50,000

-

-

-

-

**ได้เคยประสาน
ทางสถานีตารวจ
ภูธร จ.ตราด ไม่
สามารถดาเนินการ
ได้ เนื่องจากระยะ
ทางห่างจากสีแ่ ยก
ไฟแดงไม่ถึงมารต
ฐานที่กาหนด*

50,000
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
2.3 แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลระดับสากลที่เป็นมิตรกับผู้ป่วย
2.3.1 โครงการสร้างสภาพแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการ -จานวนที่นั่งรอ
ภายในที่เอื้อต่อการบริการผู้สูงอายุ
บริการผู้สูงอายุ (Elder Friendly
และมุมพักผ่อน
(Elder Friendly Hospital)
Hospital)
สาหรับผู้ป่วย
-จัดที่นั่งรอและมุมพักผ่อน,มุม
สูงอายุเพียงพอ
สนทนา
-สถานที่จอดรถสาหรับผู้พิการ
2.3.2 โครงการสร้างสภาพแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการ -สนามเด็กเล่น
ภายในที่เอื้อต่อการบริการผู้ป่วยเด็ก บริการผู้ป่วยเด็ก (Child Friendly พร้อมเครื่องเล่น
(Child Friendly Hospital)
Hospital)
เพียงพอต่อการ
-จัดทาสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่น บริการผู้ป่วย
เพิ่มเติม
เด็ก
2.3.3 โครงการสร้างสภาพแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการ -จานวนสิ่ง
ภายในที่เอื้อต่อการบริการคนพิการ บริการคนพิการ (Disabled
อานวยความ
(Disabled Friendly Hospital)
Friendly Hospital)
สะดวกที่เอื้อต่อ
- ทางลาด
การบริการคน
- ห้องน้าคนพิการ
พิการเพียงพอ
- ห้องน้าในห้องพิเศษที่เป็นมิตร และปลอดภัย
กับคนพิการ
- ทางเดินภายในโรงพยาบาล
สาหรับคนตาบอด
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2561

รองผอ.ฝ่ายบริหาร
(กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
คุณอนุกูล สามัญ)

6,500

6,500

-

-

-

-

รองผอ.ฝ่ายบริหาร
(กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
คุณอนุกูล สามัญ)

50,000

-

50,000

-

-

-

1 ล.

-

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ

รองผอ.ฝ่ายบริหาร
1,000,000
(กลุ่มงานบริหารทั่วไป/ (ภาคเอกชน)
คุณอนุกูล สามัญ)
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แผนงาน/โครงการ
2.3.4 โครงการจัดบริการเพื่อรองรับ
กลุ่มผู้ป่วยและผู้ใช้บริการทุกศาสนา
(Legion Friendly Hospital)

ผลผลิต
- มีห้องละหมาด
- มีห้องพระ
- ติดตัง้ เครื่องปรับอากาศและ
เครื่องอานวยความสะดวก

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
-จานวนห้อง
และอุปกรณ์
เพียงพอและ
ญาติปฏิบัติ
ศาสนกิจ

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ฝ่ายบริหาร
(กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
คุณอนุกูล สามัญ)

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)
30,000

2561
-

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564
30,000
-

2565
-

2.3.5 โครงการสร้างสภาพแวดล้อม -มีสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อ
ภายในที่เอื้อต่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ผู้ปว่ ยระยะสุดท้าย (Palliative
(Palliative Care Friendly Hospital) Care Friendly Hospital)
-จัดบริเวณห้องพักและมีเครื่อง
เสียง ซีดี เปิดธรรมะ

-ความสาเร็จใน รองผอ.ฝ่ายบริหาร
การจัด
(กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
สภาพแวดล้อม คุณอนุกูล สามัญ)
ภายในที่เอื้อต่อ
ผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย

30,000

-

30,000

-

-

-

2.3.6 โครงการสร้างสภาพแวดล้อม
ภายในและระบบบริการสุขภาพที่เอื้อ
ต่อการอุปฐากภิกษุสงฆ์และ สามเณร
ที่สอดคล้องกับหลักธรรมวินัยและ
มีมาตรฐานการจัดบริการทางแพทย์
(Buddhist Monks Friendly
Hospital)

-จานวนห้อง
รองผอ.ฝ่ายบริหาร
เพียงพอในการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
รักษาพยาบาล คุณอนุกูล สามัญ)
พระภิกษุสงฆ์
และสามเณร
เป็นการเฉพาะ

90,000

90,000

-

-

-

-

-มีห้องรักษาพยาบาลสาหรับ
พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเป็นการ
เฉพาะ
-จัดห้องตรวจโรคเฉพาะ
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

2.4 แผนงาน Green Hospital
2.4.1 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟทั้ง หลอดไฟทั้งโรงพยาบาลให้เป็น
โรงพยาบาลให้เป็นหลอดไฟประหยัด หลอดไฟประหยัดพลังงาน
พลังงาน

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปรับเปลี่ยน
หลอดไฟเดิมให้
เป็นหลอด
ประหยัด
พลังงาน
2.4.2 โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซล มีระบบโซลาร์เซลในพื้นที่ด้านนอก ติดตั้งหลอดไฟ
ในพื้นที่ด้านนอก
ของโรงพยาบาล และบริเวณ
โซลาร์เซลอย่าง
บ้านพัก
น้อยปีละ 30 ชุด

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ฝ่ายบริหาร
(กลุ่มงานพัสดุ/คุณ
อนุกูล,คุณสมพร,คุณ
นพดล)

รองผอ.ฝ่ายบริหาร
(กลุ่มงานพัสดุ/คุณ
อนุกลู ,คุณสมพร,คุณ
นพดล)
2.4.3 โครงการปรับปรุงระบบการ
โรงพยาบาลมีระบบการจัดการขยะ ร้อยละของขยะ รองผอ.ฝ่ายบริหาร
จัดการขยะและน้าเสียในโรงพยาบาล และน้าเสียที่มีมาตรฐาน
มูลฝอยได้รับ
(กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
-จัดถังแยกประเภทขยะตามจุดที่ การคัดแยกและ คุณอนุกูล สามัญ)
กาหนด
จัดการอย่างถูก
-ปรับปรุงอาคารขยะติดเชื้อ
สุขลักษณะ
2.4.4 โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสู่ โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ผ่านระดับดีมาก รองผอ.ด้านพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐาน Green and Clean Green and Clean Hospital และ แบบยั่งยืนสูช่ ุมชน คุณภาพ
Hospital
Community
-Garbage
(งานคุณภาพ)
-Rest room
-Energy
-Environment
-Nutrition

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

(ขอรับการ
สนับสนุนจาก
พพ.)
1,500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
(เงินบารุง)
100,000

50,000 50,000
(5 จุด) (5 จุด)

-

-

1,000,000
250,000

1 ล.
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

2.5 แผนงานจัดสร้างสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและบุคลากร
2.5.1 โครงการอาคารจอดรถ
มีอาคารจอดรถ 1 หลัง
จานวน 7 ชั้น
2.5.2 โครงการคอนโดมิเนียมสาหรับ มีคอนโดมิเนียม 1 หลัง
แพทย์
จานวน 20 ห้อง 6 ชั้น

2.5.3 โครงการศูนย์อาหาร

มีศูนย์อาหาร จานวน 1 ศูนย์

2.5.4 โครงการร้านเสริมสวย

มีร้านเสริมสวย จานวน 1 ร้าน

2.5.5 โครงการร้านของเยี่ยมและ
ดอกไม้

มีร้านของเยี่ยมและดอกไม้
จานวน 1 ร้าน

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่และผู้
มารับบริการมี
ความพึงพอใจ
แพทย์ได้รับการ
จัดสรรให้เข้าพัก
อาศัยอย่าง
พอเพียง
เจ้าหน้าที่และ
ญาติผู้ป่วยได้รับ
บริการจากศูนย์
อาหารที่ได้
มาตรฐาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ญาติ ได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้าถึงการ
บริการ
เพื่อให้ผู้มารับ
บริการได้รับ
ความสะดวก

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

รองผอ.ฝ่ายบริหาร
45,550,000 22.75 ล 22.75 ล
(กลุ่มงานพัสดุ/คุณสมพร)

-

-

-

รองผอ.ฝ่ายบริหาร
(กลุ่มงานพัสดุ,
คณะกรรมการ
สวัสดิการ/คุณอนุกูล,
คุณสมพร)
รองผอ.ฝ่ายบริหาร
(กลุ่มงานพัสดุ,
คณะกรรมการ
สวัสดิการ/คุณอนุกูล,
คุณสมพร)
รองผอ.ฝ่ายบริหาร
(กลุ่มงานพัสดุ,
คณะกรรมการ
สวัสดิการ/คุณอนุกูล,
คุณสมพร)
รองผอ.ฝ่ายบริหาร
(กลุ่มงานพัสดุ,
คณะกรรมการ

-

-

-

-

/

-

-

-

-

/

-

-

-

-

/

-

/

-

-

-
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แผนงาน/โครงการ

2.5.6 โครงการติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิด

ผลผลิต

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
และพึงพอใจ

มีกล้องวงจรปิด จานวน 32 ตัว

2.6 แผนงานพัฒนาบริการผู้ป่วยระยะสุดท้าย
2.6.1 โครงการสร้างโมเดล
มีโมเดลกระบวนการบริการผู้ป่วย
กระบวนการบริการผู้ป่วยระยะ
ระยะสุดท้ายแบบครบวงจร
สุดท้ายแบบครบวงจร- การดูแล
ผู้ป่วยระยะท้ายแบบครบวงจร
- เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและ
- มีกระบวนการบรรเทาความทุกข์ - ความพึงพอใจ
ครอบครัว
ทรมานจากความเจ็บปวดทั้งในรพ. ของผูป้ ่วยระยะ
ท้ายและครอบครัว
และที่บ้าน
- เตรียมความพร้อมผู้ป่วยและ
ครอบครัวเพื่อเผชิญความตาย
อย่างสงบ
- พัฒนาบุคลากร

* อุปกรณ์ให้ยาทางsubcutaneous
(syringe driver)

> ร้อยละ 90

- มีสื่อเพื่อการให้ความรู้ เยียวยา
และให้กาลังใจ
* เอกสาร/ไวนิล/อุปกรณ์การฟัง/
วิดิทัศน์
- มี palliative care nurse

- จานวนพยาบาล
ผ่านการอบรม
เฉพาะทาง
palliative care
(หลักสูตร 4
เดือน)เป้าหมาย
3 คน (มีแล้ว 1 คน)

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2561

สวัสดิการ/คุณอนุกูล,
คุณสมพร)
รองผอ.ฝ่ายบริหาร
(กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
คุณอนุกูล สามัญ)

400,000

400,000

-

-

-

-

210,000

70,000
2 เครื่อง

-

70,000
2 เครื่อง

-

70,000
2 เครื่อง

20,000

-

10,000

-

10,000

-

100,000

-

50,000
1 คน

-

50,000
1 คน

-

2565

รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล
(งานดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย
น.ส.นวนุช อินผวน)
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ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย
- มี palliative ward care nurse - จานวน
พยาบาลผ่าน
การอบรม
palliative
care หลักสูตร
3-10 วัน
เป้าหมาย 20 คน
(มีแล้ว 12 คน)
2.6.2 โครงการจัดตั้งศูนย์ประสาน งาน มีศูนย์ประสานงานการดูแลใน
รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล
การดูแลในระบบบริการผู้ป่วยระยะ ระบบบริการผู้ป่วยระยะสุดท้าย
(งานดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย
สุดท้าย
น.ส.นวนุช อินผวน)
- ศูนย์ดูแลแบบประคับประคอง
- มีสถานที่ให้บริการและ
- มีศูนย์บริการและ
ประสานงานด้าน palliative care
ประสานงาน
palliative care
จานวน 1 แห่ง
2.6.3 โครงการสร้างทีมการดูแล
มีผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเชิงพื้นที่ ทุกสถานบริการ รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเชิงพื้นที่
จานวน 50 คน
มีผู้ป่วยดูแลที่ (กลุ่มงานการพยาบาล
ผ่านการอบรม ชุมชน)
21 แห่ง
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
5 ปี (ที่มา) 2561 2562 2563 2564 2565
100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
4 คน 4 คน 4 คน 4 คน 4 คน

120,000

120,000

-

-

-

-

30,000

-

30,000

-

-

-
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

2.6.4 โครงการพัฒนาพื้นที่ห้องดับจิต มีบริการอานวยความสะดวกแก่
-โต๊ะหินอ่อนสาหรับญาติ 1 ชุด
ญาติที่เสียชีวิต
-ติดตั้งโครงกันสาดห้องเก็บศพขนาด
ยาว 8 เมตร กว้าง 2 เมตร
2.7 แผนงานพัฒนาบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
2.7.1 โครงการสร้างระบบการดูแล มีทีมสหวิชาชีพเพื่อการดูแลผู้ป่วย
ผู้ป่วยรายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ
รายบุคคล
- มีการอบรม
- จัดทาระเบียบปฏิบัติเพื่อการบริการ
2.7.2 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์
บริการ
1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- OD เจ้าหน้าที่ทุกระดับ จานวน 4
รุ่น ๆ ละ 250 คน เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน
- พัฒนาพฤติกรรมบริการ
2. กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส
อัตลักษณ์บริการ
- จัดตั้งกลุ่ม Line@
(ศูนย์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ)

-Ethic Paparazzi

บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา
พฤติกรรมและมุมมองการบริการ
ตามอัตลักษณ์บริการ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ความพึงพอใจ
> ร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแลโดย
ทีมสหสาขา
วิชาชีพ (PCC)
ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
(กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์)
รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(คลินิกหมอครอบครัว
โรงพยาบาลตราด
สาขาวัดไผ่ล้อม)

รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล
(คกก.จริยธรรม
จานวนบุคลากร โรงพยาบาลตราด
โรงพยาบาล
ผู้ประสาน นางพัลลภา
ตราดกิจกรรม รัตนเพียร)
ตามเป้าหมาย ≥
80%

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)
32,000

50,000

2565

2,000
30,000

-

-

-

-

-

50,000
(100%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4,197,800)
2,939,800 2,939,800

-มี คกก. กลุ่ม Line@ เชิดชู
ประชาสัมพันธ์การทาความดี
-มีผู้รับผิดชอบกลุ่ม Ethic
Paparazzi

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

-

-มีกลุ่ม Line@
≥1 กลุ่ม
-มีผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม Ethic
Paparazzi 1 กลุ่ม
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แผนงาน/โครงการ
3. กิจกรรมนักบริการยอดเยี่ยม
ประจาเดือน (Moph Model)

ผลผลิต
-บุคลากรได้รับการเสริมสร้างยก
ย่องเชิดชูการทาความดี
(คนดีศรีโรงพยาบาลตราดประจาปีๆละ 2 ครั้ง =
6/ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น = 2/ คนดีศรี
สาธารณสุข = 2/ บุคลากรดีเด่นด้านอื่นๆ/
รางวัลชัยนารถนเรนทร ชมรม รพศ./รพท.
ประจาปี )

-มีกิจกรรม/เวที MOPH Model
2.7.3 โครงการพัฒนาจิตอาสาเพื่อ มีจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้ป่วยจาก
การดูแลผู้ป่วยจากประเทศเพื่อน
ประเทศเพื่อนบ้าน (เพื่อนช่วย
บ้าน (เพื่อนช่วยเพื่อน)
เพือ่ น) จานวน 50 คน
1. รับสมัครสมาชิกจิตอาสาดูแลผู้ป่วย
จากประเทศเพื่อนบ้าน
- ค้นหาล่าม
- จัดทาทะเบียนสมาชิก
- ดาเนินกิจกรรมจิตอาสาใน รพ.
2. จัดตั้งทีมจิตอาสาเพื่อเพื่อน
ต่างชาติ
3. จัดสวัสดิการให้กับจิตอาสา

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
รางวัล Moph
Model ประเภท
ต่าง ๆ ≥10
รางวัล/ปี

ผู้รับผิดชอบ

-จานวนบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
100 คน/ปี
จานวนจิตอาสา รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล
เพื่อเพื่อน
(คกก.จริยธรรม
ต่างชาติ
โรงพยาบาลตราด
ผู้ประสาน นางพัลลภา
รัตนเพียร)

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
5 ปี (ที่มา) 2561 2562 2563 2564 2565
65,000
13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

87,500

17,500 17,500 17,500 17,500 17,500

450,000

30,000 60,000 90,000 120,000 150,000
(10)
(20)
(30)
(40)
(50)
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แผนงาน/โครงการ
4. พัฒนาความรู้ ทักษะ
การดูแลผู้ป่วย ปีละ 1 ครั้ง

ผลผลิต
จิตอาสาเพื่อการดูแลผู้ป่วยจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน (เพื่อนช่วย
เพื่อน) มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย

5.กลุ่มสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุก มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างจิต
4 เดือน ครั้ง ๆ ละครึ่งวัน
อาสาและคณะกรรมการ

2.7.4 โครงการสร้างจิตอาสาร่วม
บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล
1. ศึกษาดูงานการดาเนินงานด้าน
จิตอาสา (คกก./ผู้สนใจ จานวน 10
คน)

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ของ
จิตอาสาที่ได้รับ
การอบรม มี
คะแนนความรู้
> ร้อยละ 80
-มีกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ระหว่าง
จิตอาสาและ
คณะกรรมการ
จานวน 3 ครั้ง
ต่อปี

ผู้รับผิดชอบ

รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล
(คกก.จริยธรรม
-มีการจัดตั้งคณะกรรมการจิตอาสา - มีคณะกรรม
โรงพยาบาลตราด
ของโรงพยาบาลตราด/ทบทวนทุก การจิตอาสาของ ผู้ประสาน นางพัลลภา
2 ปี
โรงพยาบาลตราด รัตนเพียร)
-มีกิจกรรมศึกษา/ดูงานการ
-มีกิจกรรม
ดาเนินงานด้านจิตอาสา ผู้สนใจ
ศึกษาดูงานการ
(คกก./ผู้สนใจ,2 วัน 1 คืน)
ดาเนินงานด้าน
จิตอาสา 1 ครั้ง
(คกก./ผู้สนใจ,
2 วัน 1 คืน)

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)
36,000

2561
5,400

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564 2565
6,300 7,200 8,100 9,000

12,000

1,200

1,800

2,400

25,800

25,800

-

-

3,000 3,600

-
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แผนงาน/โครงการ
2. รับสมัครสมาชิกชมรมจิตอาสา
ราชประชาสมาลัย
2.1 กลุ่มบุคลากรใน รพ.
2.2 กลุ่มบุคคลภายนอก

ผลผลิต
มีจิตอาสาร่วมบริการผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล จานวน 80 คน

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
มีทะเบียนจานวน
จิตอาสา
ครอบคลุม
3 กลุ่ม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา) 2561
552,000 48,000
มีจิต
อาสา
20 ราย

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564
72,000 96,000 144,000
มีจิต
มีจิต
มีจิต
อาสา อาสา อาสา
30 ราย 40 ราย 60 ราย

2565
192,000
มีจิต
อาสา
80 ราย

(ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่เกษียณหรือลาออก)

2.3 จัดสวัสดิการให้กับกลุ่มจิตอาสา
3. ถอดบทเรียน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ -มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างจิต
ของชมรม ปีละ 1 ครั้ง
อาสาและคณะกรรมการ
-ค้นหาผลงานหรือนวตกรรมจาก
การดาเนินงานจิตอาสาใน
โรงพยาบาล
2.8 แผนงานโรงพยาบาลบริการยอดเยี่ยม และปลอดภัย
2.8.1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร ข้อร้องเรียนลูกค้าทุกประเด็นได้รับ
ข้อร้องเรียนลูกค้า
การจัดการอย่างมีมาตรฐาน

ผลงาน/
นวัตกรรม การ
บริการปีละ 1
เครื่อง
ระดับความสาเร็จ รองผอ.ด้านคุณภาพ
ในการจัดการ
(งานคุณภาพ)
ข้อร้องเรียน
(Prompt
Actionalble
Feedback)
ร้อยละ 100

29,700

-

4,500

5,800

8,400 11,000

50,000
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
- ผ่านมาตรฐาน
ศูนย์บริการ
หลักประสุขภาพ
ระดับ 5
- ค่าคะแนน
ความพึงพอใจ
ต่อระบบการ
ตอบสนอง >8
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

2.8.2 โครงการจัดการความเสี่ยงใน
หน่วยบริการความเสี่ยงสูง

หน่วยบริการที่มีระบบการจัดการ
ความเสี่ยงที่มีมาตรฐาน

2.8.3 โครงการสร้างนักบริการที่ยอด นักบริการที่ยอดเยี่ยมผ่านการ
เยี่ยม
อบรมจานวน 200 คน

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ระดับความ
รองผอ.ด้านคุณภาพ
สาเร็จของ Risk (งานคุณภาพ)
Management
ร้อยละ 80

-ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85
-ข้อร้องเรียนไม่เกิน
6 : 100,000
ประชากร

รองผอ.ด้าน พรส.
(กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ร่วมกับคกก.จริยธรรม)

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
5 ปี (ที่มา) 2561 2562 2563 2564 2565
- ข้อร้องเรียน
ระดับ GHI/SE
ไกล่เกลีย่
สาเร็จทุกเรื่อง
50,000
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
- ทุกหน่วยงาน
มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงและ
Risk profile
- มีและใช้ระบบ
Trat Smart
RM ทุกระดับ
และ SE
- มีระบบการ
จัดการคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย
ทุก PCT และ
การทา RCA
150,000
70,000
70,000
เงินบารุง
รพ.ตราด
(ฟื้นฟู ESB ปี
เว้นปี)
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

2.9 แผนงานพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย
2.9.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ร่วมนาส่งผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน
มาตรฐานการร่วมส่งต่อผู้ป่วยจาก
ชุมชนสู่โรงพยาบาล

2.9.2 โครงการสร้างระบบการส่งต่อ มีความร่วมมือกับกองทัพอากาศ
ผู้ป่วยทางอากาศ
และสายการบินเพื่อการส่งต่อ
- มีการสร้างความร่วมมือ
ผู้ปว่ ยฉุกเฉิน
การฝึกซ้อมประจาปี
2.10 แผนงานโรงพยาบาลลดเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย ใส่ใจไร้รอยต่อ
2.10.1 โครงการพัฒนาการบริหาร
ความเสี่ยงทางยา

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2561

ผู้ป่วยทุกพื้นที่มี รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
หลักประกัน
สุขภาพในการ
ได้รับการดูแล
ตั้งแต่ในชุมชน
ตลอดจนนาส่ง
รักษาใน
โรงพยาบาล
ความครอบคลุม รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
100% ของ
ผู้ป่วยฉุกเฉินใน
การนาส่งจาก
ทุกพื้นที่

900,000 300,000
(งบ PP,งบ
ศพฉ.,ฯลฯ)

ผู้ป่วยปลอดภัย รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
จากความเสี่ยง
ทางยาร้อยละ
100

200,000
(เงินบารุง)

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564
-

300,000

-

2565
300,000

1,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
(งบ ศพฉ.)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

2.10.2 โครงการพัฒนาการจัดการ
การติดเชื้อทั่วทั้งโรงพยาบาล
1. โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เชิง
บุคลากรทุกคนได้พัฒนาความรู้
ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติด เรือ่ งการป้องกันการติดเชื้อและการ
เชื้อการแพร่กระจายเชื้อใน
แพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลตราด

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/ซ้อม
แผนรองรับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้า

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล
(งาน IC ผู้ประสาน
1. อัตราการติด นางถวินิตย์ ดีหลาย)
เชื้อในโรงพยาบาล
ลดลง
2. บุคลากร
ปฏิบัติตามหลัก
SP ถูกต้อง >
ร้อยละ80
มีระบบรองรับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้า 1. เจ้าหน้าที่
ที่มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
เมื่อเกิดโรคอุบัติ
ใหม่ อุบัติซ้า
> 80%
2. เจ้าหน้าที่ติด
เชื้อโรคอุบัติ
ใหม่อุบัติซ้า
0 ราย

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
5 ปี (ที่มา) 2561 2562 2563 2564 2565
325,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000

310,000

62,000 62,000 62,000 62,000 62,000
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แผนงาน/โครงการ
3. เปิดหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อ

ผลผลิต
มีหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อ

4. ปรับปรุง CSSD เป็น Center
มีระบบการบริหารงาน CSSD ทีมี
4.1 ขยายห้องจัดเตรียมอุปกรณ์
คุณภาพ
4.2 จัดซื้อเครื่องอ่านผล spore test
2.10.3 โครงการจัดหาอุปกรณ์
- รถไฟฟ้าเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ทันสมัย ปลอดภัย จานวน 1 คัน
- เตียงเฉพาะสาหรับเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย จานวน 15 เตียง
- เตียงสาหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 12-3

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ผู้ป่วยโรค
ติดต่อในระยะ
แพร่กระจายทุก
ระบบได้รับการ
แยกโรคอย่าง
ถูกต้อง > 90%
2. เจ้าหน้าที่ติด
เชื้อจากโรค
ติดต่อ 0 ราย

ผู้รับผิดชอบ

- เครือ่ งมือ
พร้อมใช้
ตลอดเวลา
- spore test
ผ่าน 100%
ร้อยละ 100 ของ
ผู้ป่วยกระดูกสัน
หลังหรือสะโพก
หักได้รบั การ
เคลื่อนย้ายอย่าง
ปลอดภัยใน
โรงพยาบาล

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564 2565
- 200,000

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)
200,000

2561
-

62,000

62,000

-

-

-

-

95,000

95,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
600,000
(เงินบริจาค)
2,400,000
(งบลงทุน)

-

200,000 200,000 200,000

-

800,000 800,000

-
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
2.11 แผนงานพัฒนาบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน สู่โรงพยาบาลบริการสะดวกสบาย ทันสมัย
2.11.1 โครงการจัดสร้างป้ายบอก
Trat Hospitel Model
-ร้อยละของ
ทิศทางและจุดบริการในรูปแบบ
-จัดทาป้าย 3 ภาษา
ป้ายบอกทิศทาง
ดิจิทัลและภาษาสากลทุกหน่วย
และจุดบริการ
บริการ
ในรูปแบบดิจิทัล
และภาษาสากล
ครบทุกหน่วย
บริการ
2.11.2 โครงการพัฒนาระบบนัดของ มีระบบนัดของผู้ป่วยนอกผ่าน
มีระบบนัด
ผู้ป่วยนอกผ่านระบบออนไลน์
ระบบออนไลน์
ผู้ป่วย online
แผนงาน/โครงการ

2.11.3 โครงการสร้างสุขระหว่างรอ
รับบริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ผลผลิต

ทุกหน่วยบริการในโรงพยาบาลมี
มาตรฐานการดูแลผู้รับบริการ
ระหว่างรอรับบริการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

รองผอ.ฝ่ายบริหาร
(กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
คุณอนุกูล สามัญ)

180,000

90,000 90,000
(50
(50
ป้าย) ป้าย)

-

-

-

รองผอ.ด้าน
ยุทธศาสตร์
(ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ/จิตรลดา
,ธัญญธร)
รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล
(งานผู้ป่วยนอก
ผู้ประสาน
น.ส.ธนภร ดีหลาย)
OPD/สหวิชาชีพ

150,000
เงินบารุง

150,000

-

-

-

-
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แผนงาน/โครงการ
1. เพิ่มพื้นที่พักผ่อนระหว่างรอ
บริการ
ผู้ป่วยนอก
- บริเวณสวนหย่อมระหว่างหน้าห้อง
ตรวจอายุรกรรม/ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
- บริเวณพื้นที่ว่างหน้าสหกรณ์
ร้านค้า หลังห้องตรวจเด็ก

ผลผลิต

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

-มีเก้าอี้นั่งพักผ่อนเพียงพอ
คะแนนความ
ตกแต่งสถานที่สวยงาม
พึงพอใจ >85%
วางแผนเป็นมุมดนตรี 1 ครั้ง/เดือน
-มีเก้าอี้นั่งพักเพียงพอ

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

100,000

60,000
> 85

> 87

20,000
> 90

- 20,000
> 95 > 95

(>90)

(>95)

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2565

- บริเวณหน้าห้อง Lab + หน้าห้อง
ตรวจ ENT (มุมอ่านหนังสือ)

-มีมุมพักผ่อนระหว่างรอรับบริการ

คะแนนความ
พึงพอใจ >
85%

ห้องชันสูตร

15,000

15,000
(>85) (>87)

- มีห้องรับรองผู้รับบริการเป็น
สัดส่วน บริการแบบ one stop
service
- จัดมุมสันทนาการ ให้บริการ
หนังสือความรู้ น้าดื่ม เครื่องดื่ม/
อาหารว่าง 20 บาท/คน

-มีพื้นที่รองรับผู้รับบริการเป็น
สัดส่วน เพียงพอ

คะแนนความ
พึงพอใจ >
90%

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

800,000

120,000 140,000 160,000 180,000 200,000
(90)
(95) (100) (100) (100)

- มีทีวี เครื่องปรับอากาศ/WIFI
บริเวณหน้าห้องให้การปรึกษา

-มีพื้นที่สาหรับพักผ่อนระหว่างรอ
รับบริการหรือรับฟังผลเลือด

คะแนนความ งานให้การปรึกษา
พึงพอใจ >80%

30,000

20,000
(>80) (>87)

5,000
(>90)

(>95)
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แผนงาน/โครงการ
- ทา Kid Land

ผลผลิต
-มีมุมของเล่นเด็ก (Kid Land)

ผู้ป่วยใน
- จัดมุมเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ป่วยในและ มีมุมหนังสือภายในหอผู้ป่วยใน
ญาติ
(17 หอผู้ป่วย)

- จัดสวนหย่อมบริเวณหน้าหอผูป้ ่วยใน -มีสวนหย่อมหน้าหอผู้ป่วยใน
(2 หอผู้ป่วย)

- โครงการสุขใจในสุขา
- โครงการสุขใจสุขกายก่อนผ่าตัด

-มีส้วมที่ทันสมัย (4 หอผู้ป่วย)
-มีอาหารว่างสาหรับผู้ป่วยที่รอการ
ส่องตรวจและผ่าตัดที่ไม่ต้อง NPO

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
คะแนนความ
พึงพอใจ >
80%

ผู้รับผิดชอบ
แผนกทันตกรรม

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
5 ปี (ที่มา) 2561 2562 2563 2564 2565
100,000 50,000
30,000
- 20,000
(>80) (>87) (>90) (>95) (>95)

-มีจุดสาหรับ
ศึกษาหาความรู้
ที่ทันต่อ
เหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล
(งานผู้ป่วยใน ผู้ประสาน
น.ส.วิจิตรา สิงห์
อาภรณ์)

557,000

192,000 245,000 88,000 13,000 19,000

ร้อยละ 95 ของ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
> 85%

รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล
(งานห้องผ่าตัด
ผู้ประสาน นางบุญล้อม
ธนชัมพูนทกูล)
1 หอผู้ป่วย

60,000

10,000
(>85) (>85)

(>90)

50,000
(>90) (>95)

1,285,000 1,262,500 7,500
24,000
6,000 6,000

7,500
6,000

7,500
6,000
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

2. จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกของ
ผู้ป่วยนอก
- จัดหาเก้าอี้/ชั้นวางหนังสือ/แผ่น -มีที่นงั่ รอรับบริการเพียงพอ
คะแนนความ
พับ/จัดกลุ่มให้ความรู้/ออกกาลังกาย
พึงพอใจ >
ระหว่างรอ
80%
- จัดมุมสบายคลายกังวลหน้าห้อง
-มีมุมพักผ่อน (มีโซฟาสาหรับนั่งรอ
ตรวจจิตเวช
มีหนังสือเอกสารความรู้/เซียมซี
ความสุข มีมุมสาหรับเด็ก ของเล่น
ส่งเสริมพัฒนาการ)
- เครื่องทาน้าดื่ม (น้าเย็น/น้าอุ่น)
- จัดหาเครื่องดื่ม เช่น น้าสมุนไพร
ทุกวันพุธ
- มุมหนังสือ,แผ่นพับ,ความรู้
- รถเข็นโมบายสาหรับวางเครื่องดื่ม
สมุนไพร
- มุมเล่นอินเตอร์เน็ต WIFI ฟรี
3. มีการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อ
ความสุขระหว่างรอบริการของผู้ป่วย
นอก
- การสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รับ บริการ
ผ่าน Social Network

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

งานกายภาพบาบัด
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

30,000

30,000
(>80) (>87)

(>90)

(>95)

(>95)

กลุ่มงานจิตเวช

15,000

15,000
(>80)

(80)

(90)

(95)

(100)

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

-

-

-

-

ใช้งบศูนย์คอม

-

-

-

-

-

ใช้งบแผนก
เภสัชกรรม

-

-

-

-

-

OPD/การเงินผู้ป่วย
นอก/ศูนย์ ADC/
เวชระเบียน

เพิ่มระดับความ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
พึงพอใจในการ
มาใช้บริการ
คะแนนความ
พึงพอใจ >80%
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แผนงาน/โครงการ
- จัดทา Line@ กลุ่มงานเภสัชกรรม
- จัดทา VDO สอนการใช้ยาเทคนิค
พิเศษเผยแพร่ผ่าน QR-code บน
ฉลากยา
- สร้างช่องทางเสนอแนะและประเมิน
ความพึงพอใจ ผ่าน QR-code และ
Line@
- มีป้าย QR-code ติดบริเวณต่าง ๆ 5 จุด
- จัดสันทนาการสาหรับคุณแม่
- สอนทาโมบายปลาตะเพียน

ผลผลิต

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

- มี Line@ กลุ่มงานเภสัชกรรม
- มี VDO สอนการใช้ยาเทคนิค
พิเศษเผยแพร่ผ่าน QR-code บน
ฉลากยา
- มีช่องทางเสนอแนะและประเมิน -คะแนนความ
ความพึงพอใจผ่าน QR-code และ พึงพอใจ ≥80%
Line@
- ข้อร้องเรียน
เป็น 0
-มีโมบายสาหรับลูกรักหลังคลอด

- เกมส์ตอบคาถามความรู้สาหรับ มีความรู้ในการดูแลตนเองจากการ คะแนนความ
คุณแม่ จัดกิจกรรมวันละ 1 ครั้ง มี ร่วมตอบคาถาม
พึงพอใจ >
รางวัล 3-5 รางวัล ต่อ 100 บาท
80%
(2,000 บาท/เดือน 24,000 บาท/ปี
120,000 บาท/ 5 ปี)
- จัดทารถนิทานเคลื่อนที่สาหรับเด็ก
เพื่อส่งเสริมให้รักการอ่าน มีพัฒนาการ
สมวัยห่างไกลไอแพดและโทรศัพท์
- กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง เล่าประสบการณ์
ปัญหาการดูแลบุตร/วงล้อพัฒนาการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

งานฝากครรภ์

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2561

-

-

12,000
120,000

OPD เด็ก

10,000

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

-

-

-

2565

-

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
(≥80) (85)
(90)
(95) (100)
24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

6,000
(>80)

(>87)

2,000
(>90)

(>85)
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

- เพิ่มทีวี ขนาด 50 นิ้ว จานวน 2
เครื่อง หน้าตรวจศัลยกรรม 1 เครื่อง
ทีวีโมบายพร้อมล้อเลื่อน 1 เครื่อง ทา
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยสหวิชาชีพ
- จัดทา VDO ขั้นตอนการบริการของ
ห้องบัตร/ห้องตรวจ/การวัดความดัน
ชนิดสอดแขน/ความรู้เรื่องโรคต่างๆ
- เปิดเสียงเพลงไทยบรรเลง
เพิ่มความสุขแก่ผู้รับบริการเบาๆ
2.11.4 โครงการจัดบริการเฉพาะ
ทางคลินิกนอกเวลา

2.11.5 โครงการพัฒนาการบริการ
ผู้ป่วยในต่อเนื่องถึงชุมชน

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
OPD อายุรกรรม

-มีบริการเฉพาะทางคลินิกนอก
เวลา

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
5 ปี (ที่มา) 2561 2562 2563 2564
80,000
40,000 40,000
-

2565
-

OPD/ประชาสัมพันธ์

10,000

10,000

-

-

-

-

งานประชาสัมพันธ์และ
กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยฯ
รองผอ.ฝ่ายการแพทย์

10,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

-

-

-

-

-

-

10,000

2,000
(80)

2,000
(85)

2,000
(90)

2,000
(90)

2,000
(90)

ผู้ป่วยเฉพาะ
ทางสามารถ
เข้าถึงบริการได้
นอกเวลา
ราชการอย่าง
เหมาะสม
มีระบบการดูแลผู้ป่วยในต่อเนื่องถึง ร้อยละ 90 ของ รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
ชุมชนทั้งปกติและออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มงานการพยาบาล
ได้รับการส่ง
ชุมชน)
ข้อมูลดูแล
ต่อเนื่อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการจัดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลให้มีมาตรฐาน สามารถจัดการปัญหาสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบ (Primary Care and Health Literacy)
รวมงบประมาณ 5 ปี จานวน 5,232,160 บาท
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

3.1 แผนงานเครือข่ายสาธารณสุขต้นแบบคนสุขภาพดี
3.1.1 โครงการพัฒนาอาสาสมัคร
มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
หมู่บ้านสุขภาพดี
สุขภาพดี
3.1.2 โครงการพัฒนาแกนนา
มีแกนนาสาธารณสุขประจา
สาธารณสุขประจาครอบครัวสุขภาพดี ครอบครัวสุขภาพดี

3.1.3 โครงการพัฒนาสุขภาพ
บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้นแบบคนสุขภาพดี

บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพเป็นต้นแบบคนสุขภาพดี

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 50 ของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน
สุขภาพดี
ร้อยละ 50 ของ
แกนนา
สาธารณสุข
ประจาครอบครัว
สุขภาพดี
ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรเป็น
ต้นแบบคน
สุขภาพดี

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม)

250,000

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
(30)
(35) (40)
(45)
(50)

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม)

250,000

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
(30)
(35)
(40)
(45)
(50)

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานสุขศึกษา)

55,000

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
(40)
(50)
(60) (70)
(80)
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

3.1.4 โครงการเสริมสร้างบทบาทผู้นา
ท้องถิ่นในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ
และพัฒนาบุคคลต้นแบบให้
ครอบคลุมทุกองค์กร (ค่ายผู้นา
ท้องถิ่นสุขภาพดี)
3.1.5 โครงการพัฒนาคลินิกส่งเสริม
สุขภาพลดพุง ลดโรค
- การประชาสัมพันธ์
- การสร้างพันธะสัญญาร่วมระหว่าง
องค์กร

มีผู้นาที่เปลี่ยนแปลงสุขภาพอย่าง
น้อยตาบลละ 1 คน

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
มีผู้นาด้าน
สุขภาพ 14 คน

ประชาชนมาใช้บริการคลินิกลดพุง ประชาชนมาใช้
ลดโรคอย่างต่อเนื่อง
บริการคลินิก
ส่งเสริมสุขภาพ
ลดพุง ลดโรค
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ต่อปี
3.1.5 โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ มีหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพทุกตาบล มีหมู่บ้าน
สุขภาพดี วิถีชุมชนตราด
ต้นแบบด้าน
สุขภาพ 14
ตาบล
3.1.6 โครงการส่งเสริมให้มี Healthy มี healthy Mini Mart
มี Healthy
Mini Mart Community (อาหาร
Community (อาหารสุขภาพ
mini mart
สุขภาพชุมชน) เพื่อสร้างเสริมให้มี
ชุมชน) เพื่อสร้างเสริมให้มี
community
วัฒนธรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน
วัฒนธรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน
ครบทุกตาบล
อย่างน้อยตาบลละ 1 แห่ง

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานสุขศึกษา)

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)
30,000

2561
7,500
(1)

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564
7,500 7,500 7,500
(3)
(5)
(5)

2565
(5)

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานสุขศึกษา)

46,000

20,000 8,000
(10)
(5)

6,000 12,000
(5)
(5)

(5)

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานสุขศึกษา)

30,000

7,500
(1)

7,500
(5)

7,500
(5)

(5)

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานสุขศึกษา)

60,000

15,000 15,000 15,000 15,000
(1)
(3)
(5)
(5)

(5)

7,500
(3)
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

3.2 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยในชุมชน
3.2.1 โครงการสร้างระบบยืมและ
มีระบบยืมและหมุนเวียนอุปกรณ์
หมุนเวียนอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน ทางการแพทย์ในชุมชน
ชุมชน
3.2.2 โครงการสร้างผู้ดูแลผู้ป่วยใน
ครอบครัว
3.2.3 โครงการสร้างระบบจิตอาสา
การดูแลสุขภาพผู้ป่วยในชุมชน

3.3 แผนงาน รพ.สต. สีเขียว
3.3.1 โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการขยะและน้าเสียใน รพ.สต.

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

มีระบบยืมและ
หมุนเวียน
อุปกรณ์พอเพียง
และครอบคลุม
มีผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัว
ร้อยละ 50 ของ
ครัวเรือนที่มี
ผู้ป่วยมีผู้
ช่วยเหลือดูแล
มีจิตอาสาการดูแลสุขภาพผู้ป่วยใน มีชมรมจิตอาสา
ชุมชน
ดูแลสุขภาพ
ผู้ป่วยในชุมชน
อย่างน้อย 5
ชมรม
รพ.สต. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
จัดการขยะและน้าเสีย

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

3,600
(75)

3,600
(90)

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน)

18,000

3,600
(70)

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน)

100,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(10)
(20) (30)
(40)
(50)

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน)

100,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ระบบการจัดการ รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
ขยะและน้าเสีย (งานควบคุมโรค)
ใน รพ.สต.ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

5,000

5,000
(20)

-

3,600
(80)

-

3,600
(85)

-
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

3.3.2 โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซล รพ.สต. มีระบบไฟฟ้าจากโซลาร์
เซล
3.3.3 โครงการตลาดเขียวใน รพ.สต. รพ.สต. มีตลาดเขียวประจา
สัปดาห์
3.4 แผนงานจัดระบบสุขภาพชุมชนเข้มแข็งด้วยระบบภาคีเครือข่าย
3.4.1 โครงการจัดธรรมนูญสุขภาพใน มีธรรมนูญสุขภาพทุกตาบลใน
ชุมชน
พื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.
3.4.2 โครงการสร้างที่ปรึกษา
สุขภาพภาคประชาชน (Health
Coaching)

มี Health Coaching อย่างน้อย
รพ.สต. ละ 20 คน

3.4.3 โครงการเสริมสร้างบทบาท
ผู้นาท้องถิ่นในการเปลี่ยนแปลง
สุขภาพและพัฒนาบุคคลต้นแบบให้
ครอบคลุมทุกองค์กร (ค่ายผู้นา
ท้องถิ่นสุขภาพดี)

มีผู้นาที่เปลี่ยนแปลงสุขภาพอย่าง
น้อยหมู่บ้านละ 1 คน

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100 ของ
รพ.สต.มีระบบ
ไฟฟ้าจากโซลาร์
เซล
ร้อยละ 100 ของ
รพ.สต. มีตลาด
เขียวประจา
สัปดาห์
มีธรรมนูญ
สุขภาพทุก
ตาบล
ร้อยละ 100 ของ
สถานบริการมี
Health
Coaching
มีผู้นาด้าน
สุขภาพ 105 คน

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
* สสอ.เมือง รอดูแผน
จังหวัดและอาเภอ*

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)
-

2561
21
รพ.สต.

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
* สสอ.เมือง รอดูแผน
จังหวัดและอาเภอ*

-

10
รพ.สต.

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ

20,000

-

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน)
รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานสุขศึกษา)

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

20,000
(21)

-

-

-

100,000

50,000 50,000
(50)
(50)

-

-

-

84,000

16,800 16,800 16,800 16,800 16,800
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

3.4.4 โครงการจัดตั้งกองทุนสุขภาพ มีกองทุนสุขภาพทุกตาบล
หมู่บ้านเพื่อการดูแลสุขภาพกลุ่มโรค
เรื้อรัง และผู้สูงอายุ
3.4.5 โครงการเสริมสร้างขีด
ผู้ป่วยรายใหม่ลดลง
ความสามารถประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้
พึ่งตนเองได้ กลุ่มป่วยสุขภาพดีขึ้น
(ค่ายกลุ่มเสี่ยงสุขภาพดี)
3.5 แผนงานพัฒนาการทางานเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
3.5.1 โครงการจัดระบบการดูแล
มีระบบดูแลผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ป่วยติดเตียง
เชื่อมโยงทุกเครือข่าย

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
มีกองทุนสุขภาพ
จานวน 14
กองทุน
ผู้ป่วย DM จาก
กลุ่มเสี่ยงไม่เกิน
ร้อยละ 2.16

ร้อยละ 80 ของ
ผู้ป่วยติดเตียงที่
ได้รับการดูแล
3.5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. มี อสม. อสค. ผู้ดูแลทุกครัวเรือน ร้อยละ 100 ของ
อสค. ผู้ดูแล
ครัวเรือนมี อสม.,
อสค.ดูแล
3.5.3 โครงการนวัตกรรมการ
มีนวัตกรรมการดูแลสุขภาพระดับ มีนวตกรรมใหม่
จัดการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ตาบล
อย่างน้อยปีละ 1
เรื่อง/ตาบล
3.5.4 โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์สุขภาพแพทย์แผนไทย ร้อยละ 100 ของ
รพ.สต.ที่จดั บริการ
สุขภาพแพทย์แผนไทยในสถาน
ในรพ.สต.
แพทย์แผนไทย มี
บริการปฐมภูมิ
การผลิตหรือจัดหา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แพทย์แผนไทย

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มการพยาบาล
ชุมชน)
รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(งานพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิและ
เครือข่าย)
รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน)
รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม)
รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน)
รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยฯ)

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)
-

2561
(6)

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564
(8)
(10)
(12)

2565
(14)

-

ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
2.4
2.4
2.28 2.16 2.16

500,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
(80) (85)
(90)
(95) (100)

100,000
50,000
50,000
อบรม อสม.
(50)
(50)
ใหม่
50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
1/
1/
1/
1/
1/
ตาบล ตาบล ตาบล ตาบล ตาบล
490,000
30,000 100,000 160,000 200,000
(งบกองทุน
(20) (50)
(80) (100)
ตาบล)
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แผนงาน/โครงการ
3.5.5 โครงการพัฒนาระบบ
สวัสดิการสุขภาพให้ครอบคลุมทุก
ชุมชน
3.5.6 โครงการสร้างระบบ Home
Ward ให้ครบทุกชุมชน

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
มีระบบสวัสดิการสุขภาพทุกชุมชน อัตราการคงอยู่
ของกองทุน
สวัสดิการ
สุขภาพทุกชุมชน
14 กองทุน
มีระบบ Home Ward ทุกชุมชน มีระบบ Home
Ward 1 หน่วย
บริการ(PCC)
ผลผลิต

3.5.7 โครงการพัฒนาระบบ
มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิในด้าน
การแพทย์ปฐมภูมิในด้านโรคไม่ติดต่อ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทุก รพ.สต.
เรื้องรัง
3.5.8 โครงการยกระดับ รพ.สต. ให้
เป็นด่านหน้า (Front Line)

มีรพ.สต. เป็นด่านหน้า (Front
Line) ทุกแห่ง

3.5.9 โครงการพัฒนาระบบดิจิตอล
เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทุก
ครัวเรือนโดยเครือข่าย และจิตอาสา

มีระบบดิจิตอลเพื่อดูแลผู้ป่วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังทุกครัวเรือนโดย
เครือข่าย และจิตอาสา

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
* สสอ.เมือง รอดูแผน
จังหวัดและอาเภอ*

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(คลินิกหมอครอบครัว
โรงพยาบาลตราด
สาขาวัดไผ่ล้อม)
ร้อยละ 100 ของ รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
หน่วยบริการที่ (งานพัฒนาระบบ
ผ่านการประเมิน บริการปฐมภูมิและ
NCD Clinic
เครือข่าย)
Plus
ร้อยละ 15 ของ รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
รพ.สต. ให้เป็น * สสอ.เมือง รอดูแผน
ด่านหน้า (Front จังหวัดและอาเภอ*
Line) ทุกแห่ง
ร้อยละ 50 ของอสม. รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
ใช้ APP อสม. ในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน)
เรื้องรังทุกครัวเรือน

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)
-

-

2561
คงอยู่

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564
คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่

2565
คงอยู่

-

-

-

-

-

1
หน่วย
บริการ
(PCC)
(30)

(60)

(90)

(100)

(100)

-

(5)

-

(10)

(15)

-

-

(10)

(20)

(30)

(40)

(50)

โดยเครือข่าย และจิต
อาสา
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

3.6 แผนงานสร้างวิถีสุขภาพและวัฒนธรรมสุขภาวะในชุมชน
3.6.1 โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ มีหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพทุกตาบล มีหมู่บ้าน
สุขภาพดี วิถีชุมชนตราด
ต้นแบบด้าน
สุขภาพ 14
ตาบล
3.6.2 โครงการส่งเสริมให้มี Healthy มี healthy Mini Mart
มี Healthy
Mini Mart Community (อาหาร
Community (อาหารสุขภาพ
minimart
สุขภาพชุมชน) เพื่อสร้างเสริมให้มี
ชุมชน) เพื่อสร้างเสริมให้มี
community
วัฒนธรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน
วัฒนธรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน
ครบทุก 14
อย่างน้อยหมู่ละ 1 แห่ง
ตาบล
3.7 แผนงานพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
3.7.1 โครงการพัฒนาคลินิกแพทย์
คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ -คลินิกแพทย์แผน
ไทยคงไว้ซึ่ง
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ทางเลือกผ่านมาตรฐาน
มาตรฐาน
โรงพยาบาล
ส่งเสริมและสนับ
สนุนการแพทย์
แผนไทยและการ
แพทย์ผสมผสาน
(รพ.สต.พท.)ใน
ระดับดีเยี่ยม( ปี
2561-2565)
-คลินิกแพทย์แผน
ไทยและแพทย์

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานสุขศึกษา)

205,500

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานสุขศึกษา)

11,660

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานแพทย์แผน
ไทยและแพทย์
ทางเลือก)

230,000
(งบ PP)

2561
64,000
6
หมู่บ้าน
1 ชุมชน
2,300
(1 ร้าน)

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564
64,000
6
หมู่บ้าน
1 ชุมชน
2,340
(4 ร้าน)

100,000 100,000
คงไว้ซึ่ง คงไว้ซึ่ง
มาตรฐาน มาตรฐาน
ในระดับ ในระดับ
เยี่ยม เยี่ยม

64,000
6
หมู่บ้าน
1 ชุมชน
2,340
(4 ร้าน)

2565

13,500
6
หมู่บ้าน
1 ชุมชน
2,340 2,340
(4 ร้าน) (1 ร้าน)

30,000
คงไว้ซึ่ง คงไว้ซึ่ง คงไว้ซึ่ง
มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน
ในระดับ ในระดับ ในระดับ
เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

3.7.2 โครงการพัฒนาบริการแพทย์ หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งมี
แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในหน่วย มาตรฐาน
บริการปฐมภูมิที่มีมาตรฐาน

3.7.3 โครงการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาดแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ผู้ใช้บริการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ทางเลือก เป็นพื้นที่
ต้นแบบดีเด่น ด้าน
การแพทย์แผนไทย
ระดับ รพท.
-คลินิกแพทย์แผน
ไทยและแพทย์
ทางเลือกผ่านการ
รับรองมาตรฐาน
คุณภาพบริการ
แพทย์แผนไทย
ร้อยละ 100 ของ
รพ.สต.ทจี่ ดั บริการ
แพทย์แผนไทยผ่าน
การประเมิน
มาตรฐาน
โรงพยาบาลส่ง
เสริมและสนับ
สนุนการ แพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ผสม
ผสาน (รพ.สต.พท.)

ผู้รับบริการ
แพทย์แผนไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ
1.5

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานแพทย์แผน
ไทยและแพทย์
ทางเลือก)

เงินบารุง
รพ.สต.

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานแพทย์แผน
ไทยและแพทย์
ทางเลือก)

650,000
(งบ PP)

2561

-

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

ร้อยละ
30

-

ร้อยละ
100

2565

-

150,000 150,000 150,000 100,000 100,000

หน้า 135

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

3.8 แผนงานส่งเสริมสุขภาพและความฉลาดรู้ทางสุขภาพแก่ประชาชน
3.8.1 โครงการสร้างสรรค์แนวปฏิบัติ ทุกหน่วยบริการในโรงพยาบาลมี
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพในทุกหน่วย แนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ
บริการ
3.8.2 โครงการพัฒนาคลินิกส่งเสริม
สุขภาพลดพุง ลดโรค
- การประชาสัมพันธ์
- การสร้างพันธะสัญญาร่วมระหว่าง
องค์กร

มีแนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ใหม่ๆ อย่างน้อย
1 แนวทาง
ประชาชนมาใช้บริการคลินิกลดพุง ประชาชนมาใช้
ลดโรคอย่างต่อเนื่อง
บริการคลินิก
ส่งเสริมสุขภาพ
ลดพุง ลดโรค
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ต่อปี

3.8.3 โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อ
สุขภาพ (วิ่งมินิฮาฟท์มาราธอน รพ.
ตราด)

วิ่งมินิฮาฟท์มาราธอน รพ.ตราด
ปีละ 1 ครั้ง

3.8.4 โครงการสร้างศูนย์จาหน่าย
พืชผักปลอดภัยในโรงพยาบาล
(ตลาดเขียว)

มีตลาดเขียวเพื่อจาหน่ายพืชผัก
ปลอดภัยในโรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม)

150,000

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
(>1) (>1)
(>1) (>1)
(>1)
แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานสุขศึกษา)

187,000
(งบ PP)

107,000 20,000 20,000 20,000 20,000

จานวนผู้เข้าร่วม รองผอ.ด้านกิจกรรม
กิจกรรม 2,000 พิเศษ
คนต่อปี
(คณะทางานด้าน
กิจกรรมพิเศษ

1,500,000

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

1 แห่ง

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(งานควบคุมโรค)

10,000

จัดตั้ง
คลินิก
ส่งเสริม
สุขภาพ
ลดพุง
ลดโรค
ในทุก
รพ.สต.

10,000
(1)

ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง
ใช้บริการ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

-

ประชาชน
กลุ่ม
เสี่ยง ใช้
บริการ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

-

ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง
ใช้บริการ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับวัฒนธรรมองค์กร การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสู่องค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน
(Happiness Hospital)
งบประมาณ 5 ปี จานวน 23,130,000 บาท
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

4.1 แผนงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
4.1.1 โครงการสร้างสมรรถนะ
บุคลากรทุกคนมีสมรรถนะ
บุคลากรตามเกณฑ์คุณภาพ AHA JCI ครอบคลุมทุกวิชาชีพตามเกณฑ์
นาเกณฑ์คุณภาพลงสู่ JOB
มาตรฐานที่ รพ. กาหนด
4.1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
สมรรถนะสากล (IT, ภาษาอังกฤษ)

บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ
สากล (IT, ภาษาอังกฤษ) ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานมีการ
ประเมิน PMS
ด้วยตัวชี้วัดงาน
คุณภาพ
ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ด้านพัฒนา
คุณภาพ
(งานคุณภาพ)

- บุคลากร
รองผอ.ด้าน พรส.
รพ.ตราด ใช้
(งานพัฒนาทรัพยากร
ภาษาอังกฤษ
บุคคล)
ในการสื่อสารกับ
ผู้ป่วยต่างชาติ
ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕
- บุคลากร รพ.
ตราด สามารถใช้
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

รวม
งบประมาณ
กับงาน HR
-

-

-

-

-

หน้า 137

-

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

แผนงาน/โครงการ
4.1.3 โครงการสร้างระบบการ
ประเมินทรัพยากรบุคคลให้เป็น
มาตรฐานสากล

4.1.4 โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
เกณฑ์สมรรถนะบุคลากร

4.1.5 โครงการสร้างระบบการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการสอน
งานและพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring)

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
มีระบบการประเมินทรัพยากร
-กาหนดตัวชี้วัด
บุคคลที่เป็นมาตรฐานสากล
ที่ชัดเจนโดย
คานึงถึง
ผลสัมฤทธิ์ของ
งานเป็นหลัก
และพัฒนาขีด
สมรรถนะและ
ผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
มีผลสาเร็จของการประเมินการ
- ร้อยละ 100
พัฒนาสมรรถนะของทุกหน่วยงาน ของบุคลากร
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตาม
ตาแหน่งที่
กาหนด
มีระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 100
โดยการสอนงานและพี่เลี้ยง
ของบุคลากรเข้า
ปฏิบัติงานใหม่
ได้รับการพัฒนา
โดยการสอนงาน
และพี่เลี้ยง
ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ฝ่ายบริหาร
(กลุ่มงานทรัพยากร
บุคคล)

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
5 ปี (ที่มา) 2561 2562 2563 2564 2565
50,000
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(เงินบารุง)

รองผอ.ด้าน พรส.
(กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล)

20,500,000

4.1 ล.

4.1 ล.

4.1 ล.

4.1 ล.

4.1 ล.

รองผอ.ด้าน พรส.
(กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล)

-

-

-

-

-

-
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ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย
5 ปี (ที่มา) 2561 2562 2563 2564
4.2 แผนงานพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของทุกวิชาชีพกับเครือข่ายชั้นนาที่เกี่ยวข้องกับ 4 กลุ่มโรค (อุบัติเหตุ,เรื้อรัง, ผู้สูงอายุ, ทันตกรรม)
4.2.1 โครงการพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง บุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพ ร้อยละ 80 ของ รองผอ.ด้าน พรส.
(รวมอยู่ใน
- โรคอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ที่เกี่ยวข้องผ่านการพัฒนาทั้ง 4
บุคลากรทาง
(กลุ่มงานพัฒนา
งบพัฒนา
- โรคเรื้อรัง
กลุ่มโรค
การแพทย์ทุก
ทรัพยากรบุคคล)
บุคลากร
- โรคผู้สูงอายุ
วิชาชีพ
ตามเกณฑ์
- โรคทันตกรรม
ที่เกี่ยวข้องได้รับ
สมรรถนะ)
การพัฒนาทั้ง
4 กลุ่มโรค
4.3 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
4.3.1 โครงการนาระบบการจัดสรร มีระบบพัฒนาการบริหารจัดการ -ประสานเขต 6 รองผอ.ด้าน พรส.
ทรัพยากรบุคคลด้านการแพทย์
ทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทั้ง 4 จัดสรรโควตา
(กลุ่มงานพัฒนา
ร่วมกับเขตสุขภาพ
โรค
การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล)
บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม
โรค ตามกรอบ
FTE จากเขต
สุขภาพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
โดยมีแพทย์
เฉพาะทาง
- สาขาอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน ๕ คน
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
- สาขาอายุรกรรม
๘ คน
- ต่อยอดสาขา
ไต ๒ คน
- ต่อยอดสาขา
อายุรศาสตร์
ผู้สูงอายุ
(Geriatrics
Medicine)
พยาบาลเฉพาะ
ทาง
- ด้านอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 10 คน
(ปัจจุบันมี 6 คน
ต้องมีอย่างน้อย
16 คน จาก
พยาบาลที่อยู่
ER ทั้งหมด
24 คน)

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)
-

650,000

2561
-

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564
-

2565
-

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

(ขอสนับสนุน
งบประมาณเขต
สุขภาพที่ 6 สาหรับ
เป็นค่าลงทะเบียน
ปีละ 2 คนๆละ
65,000 บาท เป็น
เงิน 130,000
บาท/เงินบารุง
รพ.ตราด 10 คนๆ
ละ17,000 บาท
เป็นเงิน 170,000
บาท/ งบประมาณ
ส่วนตัว350,000
บาท)
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
- อบรมเฉพาะ
ทางด้านการ
พยาบาล
ผู้สูงอายุ/ศึกษา
ต่อปริญญาโท
ด้านการพยาบาล
ผู้สูงอายุ ปีละ
1 คน
ทันตแพทย์
- มีทันตแพทย์
รวมเฉพาะทาง
ไม่เกิน 10 คน
(กาลังเรียนสาขา
ทันตกรรมเด็ก 1
คน สาขาแมกซิล
โลเฟเชียล 1 คน)
- ขอโควตาเขต6
ส่งทันตแพทย์
อบรมเฉพาะทาง
อีก 3 คน (ตาม
FTEมีเฉพาะทาง
ได้ไม่เกิน 5 คน)

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
5 ปี (ที่มา) 2561 2562 2563 2564 2565
350,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
(เงินบารุง)
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

4.3.2 โครงการพัฒนาระบบ
มีระบบ e-Learning
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
มีระบบ eLearning ผ่าน
ทาง Website

ผู้รับผิดชอบ

รองผอ.ด้าน
ยุทธศาสตร์
(ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ/พนิดา,อรอุ
มา,วรรณิศา,ชัชชญา)
4.4 แผนงานเสริมสร้างความสุขในการทางานสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพและความศรัทธาต่อองค์กร
4.4.1 โครงการจัดระบบสวัสดิการ
จนท. ได้รับสวัสดิการที่มากกว่า มีการจัด
รองผอ.ฝ่ายบริหาร
และค่าตอบแทนแก่ จนท. ให้สูงกว่า พื้นฐานของรัฐ
สวัสดิการให้
(กลุ่มงานทรัพยากร
พื้นฐานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ตาม บุคคล)
ความต้องการ
มากกว่าพื้นฐาน
ของรัฐไม่น้อย
กว่า 1 เรื่อง
4.4.2 โครงการกิจกรรมทาความดี
จนท. ทุกคนในองค์กรเห็นคุณค่า
รองผอ.ด้านกิจกรรม
และสร้างคุณค่าในทุกวิชาชีพ
ในการทาความดี
พิเศษ
-กิจกรรมยกย่องคนทาดี
จานวน(ครั้ง/ปี) (ชมรมจริยธรรม)

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)
100,000
(เงินบารุง)

ปีงบประมาณ
2561 2562 2563 2564
- 100,000 -

2565
-

180,000
(เงินบารุง)

60,000

60,000

50,000

-กิจกรรมทาบุญ

สัปดาห์ละครั้ง

-

-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-กิจกรรมโรงพยาบาลสานรัก
(ทีมสหสาขาวิชาชีพ)

จานวน(ครั้ง/ปี)

50,000

-

60,000

-

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(50)
(50)
(50)
(50)
(50)
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

4.5 แผนงานส่งเสริมบุคลากรสุขภาพดี
4.5.1 โครงการออกกาลังกายประจา จนท. ทุกคนในองค์กรออกกาลัง
สัปดาห์
กายเป็นประจา

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 70 ของ
เจ้าหน้าที่มีการ
ออกกาลังเป็น
ประจา
4.5.2 โครงการตรวจสุขภาพประจาปี จนท. ทุกคนในองค์กรมีการตรวจ ร้อยละ 97 ของ
และสร้างพฤติกรรมสุขภาพใหม่
สุขภาพประจาปีและได้รับการ
เจ้าหน้าที่ได้รับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหม่
การตรวจสุขภาพ
รายบุคคล
ประจาปีและ
ได้รับการเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพใหม่
4.6 แผนงานพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรคุณธรรม และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
4.6.1 โครงการส่งเสริมการสร้าง
-ทุกหน่วยงานมีค่านิยมร่วมและมี จานวนหน่วยงาน
68 หน่วยงาน
ค่านิยมร่วมขององค์กรให้เข้มแข็ง
ผลการประเมินที่เป็นรูปธรรม
4.6.2 โครงการเสริมสร้างระบบ
ติดตามความสุขตามเกณฑ์
happinometer ด้วย Application

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน)
รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานอาชีวเวช
กรรม)

รองผอ.ด้านกิจกรรม
พิเศษ
จ
านวน(ครั
ง
้
/เดื
อ
น)
- มีทีม Change agent ดาเนินกิจกรรม
(ชมรมจริยธรรม)
จนท. ทุกคนทุกในองค์กรมี
ผลประเมิน
รองผอ.ฝ่ายบริหาร
ความสุขผ่านตามเกณฑ์
ความสุข
(กลุ่มงานทรัพยากร
Happinometer
Happinometer บุคคล)
เจ้าหน้าที่ในมิติ
9 ด้าน มากกว่า
ร้อยละ 70

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)
100,000

-

500,000
250,000
(เงินบารุง)

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
(30)
(40) (50)
(60)
(70)
(95)

(95.5)

(96)

(96.5)

(97)

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

4.7 แผนงานสร้างภาพลักษณ์องค์กร
4.7.1 โครงการพัฒนาการ
มีระบบการประชาสัมพันธ์และ
ประชาสัมพันธ์
การสื่อสารองค์กรในระบบ
ออนไลน์
-Facebook
-Line@ ภายนอกและภายใน
4.7.2 โครงการร่วมรับผิดชอบต่อ
-มีกิจกรรมปลูกป่าประจาปี
สังคม (ปลูกป่าประจาปี)
-ค่ายโรงพยาบาลสานรัก (ร่วมกับ
ทีมหมอครอบครัว)

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

จานวน (แหล่ง)

รองผอ.ด้านกิจกรรม
พิเศษ
(คณะทางานด้าน
กิจกรรมพิเศษ)

50,000

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

จานวน ครั้ง/ปี

รองผอ.ด้านกิจกรรม
พิเศษ
(คณะทางานด้าน
กิจกรรมพิเศษ)

50,000

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

ครั้ง/ปี
(2 วัน 1 คืน)

250,000

หน้า 144

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรดิจิทัล องค์กรนวัตกรรม และองค์กรสมรรถนะสูงที่พึ่งตนเองได้
(High Performance and Intelligent Hospital)
งบประมาณ 5 ปี จานวน 38,851,000 บาท
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
5.1 แผนงานพัฒนาระบบพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยปรับปรุงระบบ Software
5.1.1 โครงการจัดหา Software ที่ มี Software ที่ทันสมัย ครบถ้วน มี Software
ทันสมัย และครบถ้วนต่อการ
ต่อการให้บริการ
ระบบบัญชี,
ให้บริการ
Timework,
โปรแกรมรายงาน
สาหรับผู้บริหาร
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

5.1.2 โครงการจัดทาเครือข่ายไร้สาย มีเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ที่
(Wi-Fi) ที่ทนั สมัยเพียงพอต่อการ
ทันสมัยเพียงพอต่อการให้บริการ
ให้บริการ

มี wifi เพียงพอ
และครอบคลุม
ทุกพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(5 ปี)

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

รองผอ.ด้าน
ยุทธศาสตร์
(ศูนย์เทคโนโลยีฯ/
ธัญญธร,จิตรลดา)

1,000,000 300,000 500,000 200,000
(เงินบารุง) ระบบ Timeworkโปรแกรม
บัญชี สแกน รายงาน
ม่านตา สาหรับ
ผู้บริหาร

รองผอ.ด้าน
ยุทธศาสตร์
(ศูนย์เทคโนโลยีฯ/
ภคินทร์,บัณฑิต,
กฤษดา)

1,256,000 366,000 446,000
(เงินบารุง) (เดินสาย (เดินสาย
wifi 37 wifi 47
จุด
จุด
37,000 47,000
บาท
บาท
AP 47 AP 57
ตัว
ตัว
329,000 399,000
บาท) บาท)

326,000
(เดินสาย
wifi 32
จุด
32,000
บาท
AP 42
ตัว
294,000
บาท)

2565

-

-

118,000
(เดินสาย
wifi 6
จุด
6,000
บาท
AP 16
ตัว
112,000
บาท)

-
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
5.1.3 โครงการจัดหา Firewall
มี Firewall จัดการความเสี่ยงและ มีระบบป้องกัน
จัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย ความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
ความปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศป้องกัน
สารสนเทศป้องกันข้อมูล
ของข้อมูล
ข้อมูล
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

5.2 แผนงานการปรับปรุง Hardware
5.2.1 โครงการจัดหา Hardware ที่ มี Hardware ที่ทันสมัย
ทันสมัย

5.2.2 โครงการจัดหาและปรับปรุง
Server

มี Server ที่ได้รับการปรับปรุง
และทันสมัย

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ด้าน
ยุทธศาสตร์
(ศูนย์เทคโนโลยีฯ/
ภคินทร์/บัณฑิต/
กฤษดา)

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
(5 ปี)
2561 2562 2563 2564 2565
440,000 220,000 - 220,000
เงินบารุง

มี Hardware ที่ รองผอ.ด้าน
ทันสมัยเพียงพอ ยุทธศาสตร์
(ศูนย์เทคโนโลยีฯ/
ภคินทร์/บัณฑิต/
กฤษดา)

7,500,000 2.4 ล้าน 900,000 900,000 2.4 ล้าน 900,000
(งบจังหวัด/ (ชุดคอม (ชุดคอม (ชุดคอม (ชุดคอม (ชุดคอม
เงินบารุง) ฯ+อ.ต่อ ฯ+อ.ต่อ ฯ+อ.ต่อ ฯ+อ.ต่อ ฯ+อ.ต่อ

มี Server ที่
ทันสมัย

350,000 150,000
(งบจังหวัด/
เงินบารุง)

รองผอ.ด้าน
ยุทธศาสตร์
(ศูนย์เทคโนโลยีฯ/
ภคินทร์,บัณฑิต,
กฤษดา)

พ่วง 30
ชุด
900,000
บาท
-Switch
10 ตัว
จานวน
1.5 ล้าน)

พ่วง 30
ชุด
900,000
บาท)

พ่วง 30
ชุด
900,000
บาท)

พ่วง 30
ชุด
900,000
บาท
-Switch
10 ตัว
จานวน
1.5 ล้าน)

พ่วง 30
ชุด
900,000
บาท)

-

200,000

-

-
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

5.2.3 โครงการจัดทา Virtual
Private Network

มี Virtual Private Network

5.2.4 โครงการจัดทา Fiber Optic

มี Fiber Optic

5.3 แผนงานการพัฒนา Website
โครงการ Website 2 ภาษา เนื้อหา
ระบบโซเชียลมีเดีย

มี Website 2 ภาษา เนื้อหา
ระบบโซเชียลมีเดีย

5.4 แผนงานการปรับปรุงบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการปรับปรุง HN เป็น ID
มีการบริการผ่านระบบ ID

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
มี Virtual
Private
Network

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ด้าน
ยุทธศาสตร์
(ศูนย์เทคโนโลยีฯ/
ภคินทร์,บัณฑิต,
กฤษดา)
รองผอ.ด้าน
ยุทธศาสตร์
(ศูนย์เทคโนโลยีฯ/
ภคินทร์,บัณฑิต,
กฤษดา)

งบประมาณ
(5 ปี)
10,000,000
(งบจังหวัด/
เงินบารุง)

2561
-

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564 2565
10 ล้าน
ระบบ
DRSITE

3,000,000 500,000 1,500,000 1,000,000
(งบจังหวัด/ มี 2 ที่ มี 3 ที่ ตึก x-ray
เงินบารุง) - ท้ายวัง - ห้วงน้า
- ปลาย ขาว
คลอง - ท่าพริก
- ชาราก

-

-

รองผอ.ด้าน
ยุทธศาสตร์
(ศูนย์เทคโนโลยีฯ/
พนิดา,อรอุมา)

200,000
(เงินบารุง)

100,000 100,000
ภาษาไทย ภาษา ภาษา
อังกฤษ กัมพูชา

-

-

มีการบริการผ่าน รองผอ.ด้าน
ระบบ ID
ยุทธศาสตร์
(ศูนย์เทคโนโลยีฯ/
จิตรลดา,วรรณิศา)

300,000
(เงินบารุง)

300,000

-

-

มี Website 3
ภาษา

-

-
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

5.5 แผนงานบริการสุขภาพประชาชนยุคดิจิทัล
5.5.1 โครงการพัฒนาบริการสุขภาพ - ประชาชนเข้าถึงบริการ
ผ่านระบบออนไลน์
การดูแลสุขภาพออนไลน์
- ดูภาพ X-ray Online ผ่าน ios/
android
5.5.2 โครงการจัดหน่วยให้คาปรึกษา มีหน่วยให้คาปรึกษาด่านหน้าบน
ด่านหน้าบนระบบออนไลน์
ระบบออนไลน์
5.5.3 โครงการติดตั้งระบบจัดหาด้วย มีระบบจัดหาด้วยหุ่นยนต์จัดยา
หุ่นยนต์จัดยา
5.5.4 โครงการสร้างระบบเวช
มีระบบเวชระเบียน
ระเบียนปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์
1.การใช้บัตรประชาชนเพื่อเชื่อมต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล

-รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบัตร
ประชาชนเข้าระบบโปรแกรม
บริการ
-ให้บริการผ่าน ID ของบุคคล

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
-ประชาชนเข้าถึง
บริการ
-ดูภาพ X-ray
Online
มี web board
สาหรับให้
คาปรึกษา

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ด้าน
ยุทธศาสตร์
(ศูนย์เทคโนโลยีฯ/
พนิดา,อรอุมา,
ธัญญธร,จิตรลดา)
รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล
(งาน IT ผู้ประสาน
นางศรีวรรณ สังวรา
ภรณ์)
รองผอ.ฝ่ายการแพทย์

รองผอ.ด้าน พรส.
(กลุ่มงานสารสนเทศ
ฯ/งานเวชระเบียน
-มีอุปกรณ์เครื่อง ผู้ป่วยนอก)
อ่าน Smart
card
-ร้อยละ 100
การรับข้อมูล
ผ่าน ID

งบประมาณ
(5 ปี)

2561

-

-

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมอยู่ใน
Website/
ระบบ
PAC

120,000

120,000

8,000,000

8 ล.

ใช้งบของศูนย์
เทคโนโลยีฯ
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แผนงาน/โครงการ
2.พัฒนาบริการสุขภาพผ่าน Web
site หรือ Application
-บัตรใหม่
-บัตรเก่า
-บัตรนัด

ผลผลิต

-รอรับบริการหน้าห้องตรวจ
-มีช่องทางลงทะเบียน
-มีระบบนัดผู้ป่วยผ่านระบบ
ออนไลน์

3.บันทึกเวชระเบียนผ่านระบบดิจิทัล -บันทึกเวชระเบียนในระบบ LAN

-บันทึกเวชระเบียนผ่านอุปกรณ์
สื่อสาร

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
-มี website 3
ภาษา,โปรแกรม
ลงทะเบียนเวช
ระเบียน
-อัตราการใช้งาน
-ร้อยละการนัด/
เลื่อนนัดผ่านระบบ
-มีการบันทึกเวช
ระเบียนในระบบ
ให้บริการตาม
เกณฑ์คุณภาพ
การบันทึกเวช
ระเบียน
-รับข้อมูลผลการ
ตรวจรักษา เช่น
ผลการตรวจ EKG,
Scope,Vital sign,
temperature,
BMI เข้าประวัติ
รายบุคคล

ผู้รับผิดชอบ

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

ใช้งบของศูนย์
เทคโนโลยีฯ

ไทย

อังกฤษ กัมพูชา

-

-

200,000
(อบรม 4 รุ่น ๆ
ละ 50,000
บาท)

-

100,000 100,000

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
(5 ปี)

-

-
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

5.5.5 โครงการจัดทาระบบ Care
Card

มีระบบ Care Card
(ในกลุ่มผู้บริจาคเงินให้กับ รพ.)

5.5.6 โครงการพัฒนาคลังข้อมูลและ
สารสนเทศของโรงพยาบาล

คลังข้อมูลและสารสนเทศของ
โรงพยาบาลมีการปรับปรุงใน
ระบบดิจทัล ทันสมัย

5.5.7 โครงการจัดทา Application
เพื่อการบริการสุขภาพแก่ประชาชน

มี Application เพื่อการบริการ
สุขภาพแก่ประชาชน

5.6 แผนงานโรงพยาบาลแห่งนวัตกรรม
5.6.1 โครงการพัฒนาความคิด
จัดเวทีนาเสนอผลงาน นวัตกรรม
สร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมแก่ สิ่งประดิษฐ์
บุคลากร

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการ มี
ความพึงพอใจ
จากการใช้
ระบบ Care
Card
มีคลังข้อมูลที่
ทันสมัย ตอบ
สนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ
มี Application
เพื่อบริการ
ประชาชน

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
* รอง ผอ.กิจกรรม
พิเศษ *

รองผอ.ด้าน
ยุทธศาสตร์
(ศูนย์เทคโนโลยีฯ/
ธัญญธร,ชัชชญา)
รองผอ.ด้าน
ยุทธศาสตร์
(ศูนย์เทคโนโลยีฯ/
พนิดา,อรอุมา)

มีนวัตกรรมอย่าง รองผอ.ด้าน พรส.
น้อย 5 เรื่องต่อปี (กลุ่มงานพัฒนา
(กลุ่มภารกิจละ ทรัพยากรบุคคล)
อย่างน้อย 1
เรื่องต่อปี)

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
(5 ปี)
2561 2562 2563 2564
20,000 20,000
พัฒนา
ระบบฯ
และใช้
ระบบ
1,000
ใบ
100,000 100,000 (เงินบารุง)

2565
-

-

1,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
(เงินบารุง) - ความรู้
ด้าน
สุขภาพ

100,000
(เงินบารุง)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
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แผนงาน/โครงการ
5.6.2 โครงการจัดการความรู้

ผลผลิต
มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

5.7 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและธรรมาภิบาล
5.7.1 โครงการจัดการความเสี่ยงและ ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต่อหน่วย
ลดต้นทุน
5.7.2 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ที่ดินและทรัพย์สิน

รายรับจากการให้เช่าพื้นที่

ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย
มีการจัดการ
รองผอ.ด้าน พรส.
ความรู้
(กลุ่มงานพัฒนา
(Knowledge
ทรัพยากรบุคคล)
Management :
KM) ตามสาขา
Service Plan
อย่างน้อยสาขา
ละ 1 เรื่อง/ปี
(รวม 18 เรื่อง/
ปี)
ต้นทุนบริการ
OP,IP < ค่า
กลางของ รพ.
ระดับเดียวกัน
-มีรายรับจาก
การเช่าพื้นที่เพื่อ
การจาหน่าย
สินค้าอุปโภค
บริโภค

รองผอ.ฝ่ายบริหาร
(กลุ่มงานบัญชี)
รองผอ.ฝ่ายบริหาร
(คณะกรรมการ
สวัสดิการ รพ.ตราด)

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
(5 ปี)
2561 2562 2563 2564 2565
100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(เงินบารุง)

-

-

-

-

-

-

1,150,000 210,000 220,000 230,000 240,000 250,000
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แผนงาน/โครงการ
5.7.3 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑ์แบรนด์โรงพยาบาล

ผลผลิต
-เสื้อ,หมวก,แก้ว,น้าดื่ม ฯลฯ
-Gift Set
-กระเช้าเยี่ยม

5.7.4 โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่า -การจัดบริการเพิ่มพิเศษ
จากการจัดบริการสุขภาพ
Convenient Health Care
(CHC)
5.8 แผนงานโรงพยาบาลสมรรถนะสูง
5.8.1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร โรงพยาบาลผ่านการรับรอง
ตามเกณฑ์องค์กรสมรรถนะสูง
มาตรฐาน AHA

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ร้านค้าสวัสดิการ
รพ.ตราด
-สร้างร้านค้า
-จัดทาสินค้า
แบรนด์ (ชนิด)
-กาหนดข้อ
ปฏิบัติ,ค่าบริการ
,ปชส.
-เปิดบริการ
CHC
-ผ่านการ
ประเมิน AHA
ภายในปี 2565

งบประมาณ
(5 ปี)

2561

500,000
1,000,000

-

รองผอ.ฝ่ายกิจการ
พิเศษ
(คณะทางานด้าน
กิจกรรมพิเศษ)

-

-

รองผอ.ด้านพัฒนา
คุณภาพ
(งานคุณภาพ)

950,000

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ฝ่ายกิจการ
พิเศษ
(งานด้านการตลาด
และบริการพรีเมี่ยม)

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564
500,000 200,000 300,000 500,000
(10)
(20)
(30)
-

-

-

2565
-

200,000 200,000 150,000 200,000 200,000
สร้าง สร้าง Maintain เตรียม Survey
กระบวน กระบวน HA
Pre
AHA
การ
การ
ใช้ survey
เรียนรู้ เรียนรู้ กระบวน
15 คน 15 คน การ
เรียนรู้
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แผนงาน/โครงการ
5.8.2 โครงการพัฒนาการนาองค์กร
ของผู้นา

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผู้นาทุกคนได้รับการพัฒนาและ
ร้อยละ 100
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ของผู้นาทุก
ระดับได้รับการ
พัฒนาหลักสูตร
เกี่ยวกับผู้นา
1.1 ผบต.
ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ด้าน พรส.
(กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล)

งบประมาณ
(5 ปี)
(เงินบารุง)

140,000

1.2 ผบก.

175,000

1.3 นบส.
(รองผอ.ฝ่าย
การแพทย์)
1.4 รองผอ.ฝ่าย
การพยาบาล
1.5 การพัฒนา
หัวหน้างาน 360
องศาเพื่อความ
สาเร็จของ
องค์กรยุคใหม่
(100 คน)
1.6 การพัฒนา
บุคลิกภาพและ

300,000
100,000

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
100,000 - 100,000
- 100,000
(1)
(1)
(1)
-

70,000

50,000
(1)
70,000

-

-

-

50,000
(1)
-

-

-

70,000

-

70,000

-

-

-

หน้า 153

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ศิลปการพูดเพื่อ
ความเป็นผู้นา
(100 คน)
1.7 การสร้าง
ผู้นาและการ
พัฒนาทีมงาน
(100 คน)
1.8 เทคนิคการ
สอนงานและการ
เป็นหัวหน้างาน
มืออาชีพ
1.9 พิชิตใจให้
เข้มแข็งสร้าง
แรงจูงใจในการ
ทางานและชีวิต
ที่เป็นสุข
(Emotional
Fitness)

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

งบประมาณ
(5 ปี)

2561

70,000

-

-

70,000

-

-

70,000

-

-

-

70,000

-

70,000

-

-

-

-

70,000
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แผนงาน/โครงการ
5.8.3 โครงการพัฒนาระบบการรับ
บริจาค

5.8.4 โครงการพัฒนาสานักงาน
ทันสมัย e-Office

ผลผลิต
มีระบบการรับบริจาคของ
โรงพยาบาล
-ระบบติดต่อผู้บริจาค
-กิจกรรมสานสัมพันธ์
-ระบบการมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้
บริจาค
มีสานักงานทันสมัยในรูปแบบ eOffice

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ครั้ง/ปี

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ด้านกิจกรรม
พิเศษ
(คณะทางานด้าน
กิจกรรมพิเศษ)

ครั้ง/ปี
มี Internet wifi รองผอ.ฝ่ายบริหาร
รองรับใน
(กลุ่มงานบริหาร
สานักงานจานวน ทั่วไป)
1 แห่ง

งบประมาณ
(5 ปี)

250,000
250,000
-

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างบริการทางการแพทย์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการเชื่อมโยงบริการรองรับอาเซียนและนานาชาติ (Wellness Cluster)
งบประมาณ 5 ปี จานวน 4,996,000 บาท
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

6.1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพแก่แรงงานจากอาเซียน
6.1.1 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
มีศูนย์บริการสุขภาพอาเซียน
จัดบริการตาม
สุขภาพอาเซียน
เกณฑ์การพัฒนา
- มีอุปกรณ์สานักงาน
ของสานักบริหาร
- ระบบ ระเบียบ และกระบวนการบริการ
การสาธารณสุข
- การพัฒนาสมรรถนะการบริการแก่
ระดับ 3
บุคลากรรองรับการบริการสุขภาพ
อาเซียน
6.1.2 โครงการพัฒนาระบบการ
มีผู้ใช้แรงงานจากอาเซียนที่เป็น ร้อยละ 10 ของ
แรงงานจาก
บริการสุขภาพแบบสมาชิกสาหรับ
สมาชิกของโรงพยาบาล
อาเซียนที่มารับ
ผู้รับบริการกลุ่มแรงงานจากอาเซียน
บริการที่
โรงพยาบาลตราด
สมัครเป็นสมาชิก

6.2 แผนงานความร่วมมือทางการแพทย์อาเซียน
6.2.1 โครงการสร้างระบบการส่งต่อ มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง
ผู้ป่วยระหว่างประเทศ
ประเทศ

ร้อยละ 100 ของ
ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับ
การกากับดูแลอย่าง
ถูกต้องระหว่าง
ประเทศและมีระบบ
การส่งกลับ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน
คุณเพ็ญศรี เข้งนุเคราะห์)

600,000

100,000
(2)

(2)

(2)

(2)

500,000
(3)

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน)

-

(3)

(4)

(5)

(8)

(10)

รองผอ.ฝ่ายการแพทย์

200,000

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000
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ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย
6.2.2 โครงการจัดทาพันธะสัญญา
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างพื้นที่ มีพันธะสัญญา รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
ความร่วมมือทางการแพทย์
ใน คู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ความร่วมมือทาง
โรงพยาบาลตราดกับโรงพยาบาลสี
การแพทย์
หนุวิลล์
โรงพยาบาลตราด
กับโรงพยาบาลสี
หนุวิลล์
6.3 แผนงานพัฒนาบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แบบพรีเมี่ยม
6.3.1 โครงการสร้างอาคารผู้ป่วยนอก มีอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ความพึงพอใจ รองผอ.ฝ่ายบริหาร
และผู้ป่วยในรูปแบบพรีเมี่ยม
รูปแบบพรีเมี่ยม
ของผู้รับบริการ (กลุ่มงานพัสดุ,/คุณ
ผู้ป่วย
อนุกูล,คุณสมพร)
6.3.2 โครงการพัฒนาบริการทาง
มีการขยายบริการในด้านการเพิ่ม การเพิ่มขึ้นของ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
การแพทย์ผู้ป่วยนอกระดับ
ความมั่นคงทางการเงินการคลัง
รายได้และความ
พรีเมี่ยม
ของโรงพยาบาล
มั่นคงทางการ
เงินการคลังของ
โรงพยาบาล
6.3.3 โครงการพัฒนาบริการทาง
มีการขยายบริการในด้านการเพิ่ม การเพิ่มขึ้นของ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
การแพทย์ผู้ป่วยในระดับพรีเมี่ยม
ความมั่นคงทางการเงินการคลัง
รายได้และความ
ของโรงพยาบาล
มั่นคงทางการ
เงินการคลังของ
โรงพยาบาล
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
5 ปี (ที่มา) 2561 2562 2563 2564 2565
200,000 100,000 50,000
50,000

600,000
(งบลงทุน)

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

600,000
(งบลงทุน)

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
6.3.4 โครงการประชาสัมพันธ์และ
-ออกบูท
จานวนกิจกรรม
การตลาดการบริการพรีเมี่ยม
(ครั้ง/ปี)
-จัดทาเอกสารแผ่นพับ,โปสเตอร์ -จานวนลูกค้า
,Roll up package ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ
และรักษาโรคต่าง ๆ
(ราย)
-จานวนลูกค้า
ที่มารักษาโรคใน
ระบบ package
(ราย)
6.4 แผนงานพัฒนาบริการทางการแพทย์รองรับการพัฒนาจังหวัดและประเทศ
6.4.1 โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่า มีทัวร์สุขภาพของโรงพยาบาล
สุขภาพด้านการท่องเที่ยว
-เชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health
จานวน(ครั้ง/คน)
Promotion)
-เชิงบาบัดรักษา (Health
จานวน(ครั้ง/คน)
Healing)
6.4.2 โครงการพัฒนาสุขภาพเพื่อ
มีการพัฒนาการควบคุมและ
แรงงานอาเซียน
ความมั่นคง
ป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า และ ได้รับความรู้เรื่อง
- การพัฒนาการควบคุมและป้องกัน การตรวจสุขภาพแรงงานอาเซียน การป้องกันโรค
โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า
อุบัติใหม่อุบัติซ้า
- การตรวจสุขภาพแรงงานอาเซียน
ปีละ 1 ครั้ง
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ
รองผอ.ด้านกิจกรรม
พิเศษ
(งานด้านการตลาด
และบริการพรีเมี่ยม)

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา) 2561
100,000 20,000
(2)
500,000 100,000
(50)
-

(10)

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564 2565
20,000 20,000 20,000 20,000
(2)
(2)
(2)
(2)
200,000 300,000 400,000 500,000
(100) (150) (200) (250)
(20)

(30)

(40)

(50)

รองผอ.ด้านกิจกรรม
พิเศษ
(งานด้านการตลาด
และบริการพรีเมี่ยม)

1,560,000 120,000 360,000 360,000 360,000 360,000
(6/240) (12/720) (12/720) (12/720) (12/720)

รองผอ.ด้านปฐมภูมิ
(งานควบคุมโรค)

125,000

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
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แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

6.4.3 โครงการจัดสร้างอาคาร
ศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติและ
อาเซียน (Medical Plaza)

มีอาคารศูนย์บริการสุขภาพ
นานาชาติและอาเซียน

6.4.4 โครงการจัด Trat Hospital
Frontline และคลินิกอาเซียน

-ศึกษารูปแบบการจัดตั้ง
-จัดทาแผน
-ดาเนินการจัดตั้งคลินิก

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
-อัตราการใช้
บริการอาคาร
ศูนย์บริการ
สุขภาพนานา
ชาติและอาเซียน
(Medical
Plaza)
-ศึกษาดูงาน 1
ครั้ง
-มีแผน 1 เล่ม
-มีคลินิก 1 แห่ง

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
5 ปี (ที่มา)

2561

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564

2565

รองผอ.ฝ่ายการแพทย์

รองผอ.ด้านกิจกรรม
พิเศษ
(งานด้านการตลาด
และบริการพรีเมี่ยม)

10,000
1,000
500,000

10,000
1,000
- 500,000

-

-
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บทที่ ๖
ระบบติดตามประเมินผล
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาของโรงพยาบาล (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้อง
ให้ ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่ว มมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไปสู่ การจัดทาแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้
กาหนดดังนี้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องแนวคิ ดเชิง
สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์และสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี ต่อบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและบุคคล
๒. เพื่อปรับกระบวนการและการบริหารจัดการภายในของโรงพยาบาลให้สามารถสนับสนุนการแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้มีการติดตามแผนอย่างเป็นระบบโดยมีการกาหนดดัชนีชี้วัดเป็นเครื่องมือ และสะท้อนการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพตามมาตรฐานของ HA
เป้าหมาย
๑. หน่วยงานต่าง ๆ และภาคส่วนภายนอกที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงพยาบาลและมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
๒. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำแผนงานและ
โครงการขององค์การที่เกี่ยวข้องในทุกระดับที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด
๓. สามารถบริหารจัดการให้ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม
ภายใต้แนวคิด ๑ ปี เป็นรูปธรรม ๓ ปี เปลี่ยนแปลง ๕ ปี พัฒนา ๑๐ ปี ยั่งยืน
แนวทางในการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกาหนดแนวทางการแปลง
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ดังนี้
๑. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ที่บูรณาการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ การจัดการความเสี่ยง สาระสาคัญของยุทธศาสตร์เพื่อ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ให้มี
ความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดย
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๑.๑ สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสำคัญของแผนและยุทธศาสตร์การ
พัฒ นา โดยการจั ด เวทีส ร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒ นาให้ กับกลุ่ มงานที่
เกี่ยวข้องให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงานที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
๑.๒ ผลักดันระบบงบประมาณ และแสวงหางบประมาณเพื่อการรองรับความจำเป็นในการ
ขับ เคลื่ อ นแผนยุ ทธศาสตร์ แ ละการพัฒ นาสมรรถนะบุคลากรให้ ส อดคล้ องกั บแนวทางของแผนงานและ
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก
๑.๓ ปรับวิธีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพ และการบริหารจัดการในแต่ละระดับ
และการจัดทำงบประมาณ โดยการกำหนดพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน (Area/Function/Participation: AFP) ที่
เน้นการมีส่วนร่วมและการได้รับประโยชน์ของการจัดการสุขภาพแก่ประชาชนที่มีคุณภาพเป็นหลัก
๑.๔ ส่งเสริมให้กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน ฝ่าย หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของตนเองตามแผนยุทธศาสตร์
ที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรจากต้นสังกัดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๑.๕ จัดให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธะสัญญาทางยุทธศาสตร์ทั่วทั้ง
องค์การ คือ ผู้อำนวยการ รองผู้อ ำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้างาน ทั้งระบบ พร้อมทั้ ง
เชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่การประเมินผลงานและอุดหนุนทรัพยากรจากโรงพยาบาลต่อไป
๑.๖ มาตรการในการประชาสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อ
ภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่กระตุ้นปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
๒. พัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ พร้อม
กับมีการจัดลำดับความสำคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ
๒.๑ สนับสนุนการจัดทำแผนงาน โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ
และประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในโรงพยาบาล ภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๒ กาหนดขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ให้ชัดเจนมุ่งเน้นที่
การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลาดับความสาคัญของภารกิจและกิจกรรม
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ กับกระบวนการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ ผลที่ได้จากการดาเนินแผนงาน โครงการว่าสามารถตอบสนอง
ต่อ ยุ ทธศาสตร์ การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้ง กาหนดดัชนีชี้วัดความสาเร็จของแผนงาน
โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์โดย
๓.๑ ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็ น
เครือข่ายเชื่อมโยงกัน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการประสานงานแผนงาน แผนคนและแผนเงินอย่างเป็นระบบ
๓.๒ สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ มีการ
กำหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก
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๓.๓ นาผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัด ทาแผนงาน โครงการ
เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓.๔ พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการกาหนด
ดัชนีชี้วัด ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๕ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกระดับโดยเฉพาะการ
พัฒนาฐานข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำแผนงาน โครงการ และการติดตามประเมินผล และเชื่อมโยงสู่การ
ตัดสินใจทางการบริหาร
๓.๖ กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาทุก
ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในภารกิจทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนำสู่การ
ตัดสินใจของผู้บริหารทุกเดือน โดยนาเสนอในเวทีการประชุมของผู้บริหาร
๓.๗ เสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มงานซึ่งรับผิดชอบแผนงาน โครงการ ให้เป็นนักจัดการ
ยุทธศาสตร์มืออาชีพที่สามารถบริหารจัดการยุทธศาสตร์ สามารถติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการ
ดำเนินงานของรายการตามแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จนสามารถนำส่งผลสัมฤทธิ์แก่ยุทธศาสตร์
๓.๘ สร้างทีมตรวจประเมินยุทธศาสตร์ (Strategic Assessor Team: SAT) เพื่อทาหน้าที่
เป็นผู้ตรวจประเมินการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยจะทำการคัดเลือกบุคลากรหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย
มาอบรมพัฒนาสมรรถนะและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ ทางานคู่ขนานกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และ
คุณภาพ โดยบูรณาการร่วมกับทีมเยี่ยมสำรวจภายใน ดำเนินการตรวจประเมินปีละ ๒ ครั้ง
๔. เสริมสร้างแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานำสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ในโครงการที่เร่งด่วนในรูปแบบของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติจะยึดการมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์
เป็นสำคัญ และเชื่อมโยงโครงการกับแผนสุขภาพจังหวัด เขตและประเทศ พร้อมทั้งการผลักดันโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ในการขอรับการใช้งบประมาณจากจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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ภาคผนวก
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตราด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ชื่อ – นามสกุล
๑. พระมหาวิหาร พลธมฺโม
๒. พระศักดา สุนทโร
๓. นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
๔. นางสาววันเพ็ญ ว่องไวกิตติสิน
๕. นายรัฐพล บั้งเงิน
๖. นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์
๗. นายสุรสิทธิ์ ถือสัตย์
๘. นายสมศักดิ์ สัตตะ
๙. นางฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์
๑๐. นายธวัช ขุริมนต์
๑๑. นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย
๑๒. นายการะเกษ สังเวียนทอง
๑๓. นางธีราพร วิจิตปัญญา
๑๔. นางอัจฉราพร พูลสมบัติภิญโญ
๑๕. นายฐิตนันท์ อุดมสุข
๑๖. พ.ต.ท.วัชรวิท ชัยเชียงเอม
๑๗. ร.อ.วิสูตร สุนทรพฤกษ์
๑๘. นางญาณกร วรรณรัตน์
๑๙. ร้อยตารวจโทภวัต แก้วเข้ม
๒๐. นายนพดล แก้วพวง
๒๑. นางสุธัณญา บุญช่วย
๒๒. นายชยันต์ ควินรัมย์
๒๓. นางสาวณัฎฐณิชา สว่างวงศ์
๒๔. นางสาวธารนรินทร์ ดวงนภา
๒๕. นางสาวจุรีวรรณ วงศ์หาญรุ่งโรจน์
๒๖. นางสุณีวรรณ นอบไทย
๒๗. นางสาวนฤมล นาคจรูญ
๒๘. นายทัศนะ มณีเพชร
๒๙. นางสาวอรจิรา แสงเพชรประเสริฐ

หน่วยงาน
วัดห้วงพัฒนา
วัดไร่ป่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
แขวงทางหลวงตราด
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดตราด
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดตราด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดตราด
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
สานักงานสถิติจังหวัดตราด
สานักงานประกันสังคมตราด
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
สถานีตารวจภูธรเมืองตราด
ฉก.นย.ตราด
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด
สถานีตารวจท่องเที่ยว ๖ กองกากับการ ๒
กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว จังหวัดตราด
ศูนย์ดารงธรรม
ด่านตรวจสัตว์ป่าคลองใหญ่
แขวงทางหลวงชนบทตราด
สานักงานจัดหางานจังหวัดตราด
สานักงานจัดหางานจังหวัดตราด
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สานักงานคลังจังหวัดตราด
สานักงานคลังจังหวัดตราด
เรือนจาจังหวัดตราด
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด
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๓๐. นางสาวนิภา ลือมั่นคง
๓๑. นายวรกิจ ชาติการุญ
๓๒. นายฌาบิน ประสงค์เกียรติ
๓๓. นายฐานันวิวฒ
ั น์ จันทร์แท่น
๓๔. นายสุรินทร์ แก้วเงิน
๓๕. นางสาววัลลภา จีนากาเนิด
๓๖. นางสาวอลิสรา ขาวคม
๓๗. นายณฐนน มาป้อง
๓๘. นางสาวอาภา อนามวงส์
๓๙. นางสาวปวีณรัตน์ มวญนะราธนิตรา
๔๐. พันจ่าเอกสรายุทธ ถนอมเกียรติ
๔๑. นายวิศรุต ปิงจิตต์วิสุทธิ์
๔๒. นางสาวครองทรัพย์ สิงหราช
๔๓. นายภิชาติ โพธิ์บาทะ
๔๔. นายทรงกลด พึ่งสอนรักษ์
๔๕. พันตรีสุภเศรษฐ มาลีวงษ์
๔๖. สิบโทสุริยพงษ์ พินิจนึก
๔๗. ร.ต.อ.วรกฤต พลสินธุ์
๔๘. นางสาวสิราพร หงษ์ตนุ
๔๙. นายอานวย ทองปากพนัง
๕๐. นางสาวสุวรรณา สิงห์ภู่
๕๑. นางสาววันวิสาร์ บุญช่วยเหลือ
๕๒. นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์
๕๓. นายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล
๕๔. นางสาวรพีพร ไทรใหญ่
๕๕. นางวราภรณ์ นองเนือง
๕๖. นางมาลัย สรวมชีพ
๕๗. นางบุญศรี พันธ์พิริยะ
๕๘. นายอภิชัย ทัฬหชัยกุล
๕๙. นางสาวสุกัญญา นันทพันธ์
๖๐. นางเกยูร ชีวไพบูลย์ศิลป์
๖๑. นางปวีณา ทองทราย
๖๒. นายสมพงษ์ ธนากิจ
๖๓. นายญิบโท อานามวงษ์

สานักงานที่ดินจังหวัดตราด
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
ด่านศุลกากรคลองใหญ่
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
โครงการชลประทานตราด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด
ศูนย์ป่าไม้จังหวัดตราด
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด
ฐานส่งกาลังบารุงทหารเรือตราดทัพเรือภาคที่ ๑
สานักงานพลังงาน
สานักงานเกษตรจังหวัดตราด
สานักงานจังหวัดตราด
ที่ทาการปกครองจังหวัดตราด
สานักงานสัสดีจังหวัดตราด
สานักงานสัสดีจังหวัดตราด
สถานีตารวจภูธรเกาะช้าง
ศูนย์ฝึกอบรมและประสานงานเครือข่ายที่ ๑ตราด
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด
สานักงาน กศน.จังหวัดตราด
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
สภาอุตสาหกรรม
สานักงานพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตราด
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
สานักงานเทศบาลเมืองตราด
องค์การบริหารส่วนตาบลวังกระแจะ
สานักงานเทศบาลเมืองตราด
สานักงานเทศบาลตาบลหนองเสม็ด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองตราด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองตราด
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๖๔. นางสาวสุรีย์รัตน์ ธนากิจ
๖๕. นางสาวรัตนา อนันต์
๖๖. นางสาวชาทิศฐ์มาฆ์ สุลกั ษณานนท์
๖๗. นางสาวศจิตา เอี่ยมวิไล
๖๘. นางสาวพนิดา ชลจิตร์นาวา
๖๙. นายสมบัติ เหลืองโสมนภา
๗๐. นายปราการ อภิบาลศรี
๗๑. นายธรรมศักดิ์ กาเนิดสินธุ์
๗๒. นายวรพจน์ ตรีรัตน์ฤดี
๗๓. นางสาวอาพร ไพฑูรย์
๗๔. ผอ.สุภาวดี อายุเจริญ
๗๕. นายภูมิภัทร สุวรรณศรี
๗๖. นางจิราพร สุวรรณศรี
๗๗. นางปนัดดา ปัสเสนะ
๗๘. นางวิภา คณาทรัพย์
๗๙. ทญ.วิภา สุเนตร
๘๐. นางเสาลักษณ์ รักความสุข
๘๑. นายธีรพงศ์ ตุนาค
๘๒. นายเกตวุฒิ อธิเวสส์
๘๓. นางอรนุช มกราภิรมย์
๘๔. นายไพศาล นิโรภาส
๘๕. นายวิทยา สุริโย
๘๖. นางศศิขัณฑ์ คชศิลา
๘๗. นางอันธิกา คะระวานิช
๘๘. นายเจริญ สินธุวงษ์
๘๙. นายสายชล ชาปฏิ
๙๐. นายพีรพัชร รัตนสุนทร
๙๑. นางสาวนิสาลักษณ์ ศิริมงคลกิจ
๙๒. นางสาวอรุณศิลป์ เนินสถาน
๙๓. นางจิรัฎฐ์ สิทธิแพทย์
๙๔. นางสาวสุภัค ดวงนภา
๙๕. นายสมพร จารึกกลาง
๙๖. นางพวงพิกุล พรประสิทธิ์
๙๗. นายอนุกูล สามัญ

โรงพยาบาลคลองใหญ่
โรงพยาบาลคลองใหญ่
โรงพยาบาลคลองใหญ่
โรงพยาบาลคลองใหญ่
โรงพยาบาลเขาสมิง
โรงพยาบาลเกาะกูด
รพ.สต.บ้านท้ายวัง
รพ.สต.บ้านปลายคลอง
วิทยาลัยเทคนิคตราด
วิทยาลัยชุมชนตราด
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม
โรงเรียนมารดานุสรณ์
โรงเรียนมารดานุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลตราด
บริษัทสยามซูซูกิตราด จากัด
โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท
ชมรมผู้สูงอายุอาเภอเมืองตราด
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
รองผู้อานวยการฝ่ายการพยาบาล
รองผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ
รองผู้อานวยการด้านบริการปฐมภูมิ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อานวยการด้านพัฒนาคุณภาพ
รองผู้อานวยการด้านยุทธศาสตร์
รองผู้อานวยการด้านกิจกรรมพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
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๙๘. นางสาวธัญญนิตย์ นาคสินธุ์
๙๙. นางเกษร กาญจนากระจ่าง
๑๐๐. นางชลฤดี ศรประสิทธิ์
๑๐๑. นางสาวพิศมัย เอมโอช
๑๐๒. นายนพดล เพ็ญเขตกรณ์
๑๐๓. นางจันทนา รูปสมวงษ์
๑๐๔. นายจรัญ สืบสอน
๑๐๕. นางสาวธนภร ดีหลาย
๑๐๖. นางจินดารัตน์ ดาราพงษ์
๑๐๗. นางเกษร กาญจนากระจ่าง
๑๐๘. นางรุจาภา ถือสัตย์
๑๐๙. นางพัลลภา รัตนเพียร
๑๑๐. นางสาววิจิตรา สิงห์อาภรณ์
๑๑๑. นางสาวสุภาวดี จันทร
๑๑๒. นางศรีวรรณ สังวราภรณ์
๑๑๓. นางศิริพร อานามวงษ์
๑๑๔. นางสาวนวนุช อินผวน
๑๑๕. นาวเสาวลักษณ์ บุญรอด
๑๑๖. นางสาวพัฒนา คงทรัพย์
๑๑๗. นางอรุณศรี อภิวาท
๑๑๘. นางทัศนีย์ เธียรเล็ก
๑๑๙. นางดวงใจ ลิมปณะวัสส์
๑๒๐. นางอรุณศรี อภิวาท
๑๒๑. นางอัญชลี ศิริธนศาสตร์
๑๒๒. นางวิภา ตุนาค
๑๒๓. นางพัชรินทร์ บุญญฐี
๑๒๔. นางรชยา บุญลอย
๑๒๕. นางสาวเพ็ญศรี เข้งนุเคราะห์
๑๒๖. นางดวงนภา จันทนตาล
๑๒๗. นางรุ่งพร เรืองอร่าม
๑๒๘. นางสิริรัตน์ ชัยเชียงเอม
๑๒๙. นายดนัย ลีรัตน์
๑๓๐. นางสาวโกสุมภ์ บุญลอย
๑๓๑. นางสาวศิริรัตน์ สิทธิวงษ์
๑๓๒. นางสาวทิพวัลย์ วงศ์ขวาหูม

หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก
หัวหน้างานฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
หัวหน้าหอผู้ป่วยหลังคลอด
หัวหน้าหอผู้ป่วยห้องคลอด
หัวหน้าหอผู้ป่วยทับทิมสยาม
หัวหน้าหอผู้ป่วยพลอยไพลิน
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก
หัวหน้าหอผู้ป่วยหู ตา คอ จมูก
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
หัวหน้าหอผู้ป่วยไตเทียม
หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
หัวหน้างานสารบรรณ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสาธารณสุข
นิติกร
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๑๓๓. นายภคินทร์ สิทธิแพทย์
๑๓๔. นางภูษิตา คุปติชญานนท์
๑๓๕. นางสาวศศิญดา สงวนญาติ

ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์
พนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
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