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ค าน า 
 

โรงพยาบาลสุรินทร์ในฐานะโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิของจังหวัดสุรินทร์ มีอ านาจหน้าที่
ส าคัญดา้นงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน มีหน้าที่จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาระบบสุขภาพของโรงพยาบาลสุรินทร์ นอกจากนี้ในการด าเนินงานมีภารกิจในการบูรณาการ 
การท างานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงยังมีการปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพ่ือให้การขับเคลื่อนบริหารงานระบบสุขภาพของจังหวัดสุรินทร์ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับพ้ืนที่ในลักษณะบูรณาการ โดยมีคณะท างานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมพิจารณาด าเนินการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน ทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ 
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 9 และแผน
ยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสุรินทร์ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
ศักยภาพขององค์กร รวมถึงสภาพการณ์ด้านสุขภาพของอ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์และความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2561– 2565 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์  
เป็นกรอบทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลสุรินทร์ ตลอดทั้งหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและบริหารงานด้านสาธารณสุขของ
โรงพยาบาลสุรินทร์ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 9 และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ขอขอบคุณคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล
สุรินทร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองสุรินทร์ และผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2561– 2565 ฉบับนี้ มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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“โรงพยาบาลมาตรฐานรคดับสากล ที่ปรคชาชนเชื่ำม่ันแลควางใจ” 
“International Standard hospital that people believe and trust” 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2561 –2565 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนว
ทางการด าเนินงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลสุรินทร์เพ่ือการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของ
โรงพยาบาลสุรินทร์อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวทางในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มุ่ ง สู่ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล สุ ริ น ท ร์ ที่ ว่ า 
 “โรงพยาบาลมาตรฐานรคดับสากล ที่ปรคชาชนเชื่ำม่ันแลควางใจ” โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย กระทรวง
สาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 9 และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล ฉบับนี้ได้ด าเนินการจัดท าโดยมุ่งเน้นกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของบุคลากรจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาลสุรินทร์และเครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอเมือง
สุรินทร์ รวมทั้งได้ให้ความส าคัญกับการน าเทคนิคและกระบวนการวางแผนกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้โดย
ด าเนินงานตามล าดับขั้นตอนตั้งแต่จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์  การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องอาทิ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 – 2563 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงานภายใต้บริบทด้านสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ผลกระทบจากแนวโน้มของโลก การเตรียมความพร้อมรับโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า การจัดบริการ
สุขภาพตามกลุ่มวัย โดยเฉพาะการขยายตัวของกลุ่มผู้สูงอายุ การจัดบริการสุขภาพท่ีรับผิดชอบต่อสังคม การมี
ธรรมาภิบาล ตลอดจนการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงพยาบาล เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯด้วยจากนั้นได้น ามาก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิตตัวชี้วัด ตลอดจนแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้
ก าหนดไว้น ามาประชาพิจารณ์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนและเสนอต่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
ตามล าดับ 

 
ส าระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2561 – 2565 มีดังนี ้
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
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โดยได้ก าหนดกรอบในการด าเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลและภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลได้ก าหนดพันธกิจทางยุทธศาสตร์ (Mission) ไว้ดังนี้ 

1. การจัดบริการทางการแพทย์ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาและ
ฟ้ืนฟู และการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นน าของ
ประเทศ ด้วยขีดความสามารถของบุคลากร คุณภาพการบริการ และความสมบูรณ์ของเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ เพ่ือรองรับการบริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ และการพัฒนาเป็นศูนย์การบริการ  
ที่เป็นเลิศด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลทารกแรกเกิด และการดูแลผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 

2. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการมีสุขภาพดีของประชาชนให้ประชาชนมีศักยภาพในการพ่ึงตนเอง
ทางสุขภาพ พร้อมมุ่งพัฒนาศักยภาพการบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาลให้มีขีดความสามารถ  
ในการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ ให้ความส าคัญกับการดูแล
ประชาชนรายครอบครัวและบุคคลทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเตรียมรับมือกับการ
จัดบริการสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

3. เสริมสร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีขีดความสามารถที่พร้อมสมบูรณ์ 
ในความเชี่ยวชาญของศาสตร์แห่งวิทยาการทางการแพทย์ และจิตวิญญาณทางการบริการด้วย
ความเป็นมนุษย์และการให้บริการแบบสหวิชาชีพอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้
บริการที่เชื่อใจและวางใจได้ และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับให้มีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานและ
ความภาคภูมิใจในหน้าที่แก่บุคลากรทุกคน 

4. พัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลให้มีความเข้มแข็ง และต่อยอดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องสู่มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับโรงพยาบาลสู่องค์กรสุขภาพชั้นน าในระดับประเทศ พร้อม
ทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูงบนพ้ืนฐานของการน าองค์กรโดย
นวัตกรรม การเป็นองค์กรดิจิทัล และการบริหารแบบธรรมาภิบาลเพ่ือมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลที่
มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองได้สูง 
 

และได้ก าหนดเป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) โดยมุ่งให้โรงพยาบาลประสบ
ความส าเร็จในการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์ในสาขาโรคมะเร็ง โรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง ทารกแรกเกิด และอุบัติเหตุฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นน าของ
ประเทศในทุกสาขาโรคตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่เชื่อมั่นวางใจได้ของผู้ใช้บริการ ทั้งใน
พ้ืนที่บริการ และผู้ใช้บริการนอกพ้ืนที่ โดยมีดัชนีความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ภายใน 5 ปี และให้บุคลากรทุกระดับมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความศรัทธาต่อองค์กรและภาคภูมิใจใน
หน้าที่การให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีดัชนีความสุขและความมั่นคงของบุคลากรเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายใน 5 ปี 
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และได้ก าหนดประเด็นหลักที่ส าคัญหรือวาระการพัฒนาที่โรงพยาบาลจะขับเคลื่อนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง เติบโต สู่วิสัยทัศน์ด้วยวิธีการของแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic 
Issue) ดังนี้ 

1. การจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐานสากล และบริการสุขภาพ  
ในระดับพรีเมี่ยมที่มีมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นน า 

2. การเสริมสร้างความเป็นเลิศในบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน 
3. การจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพให้ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ 
4. การบริหารและพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมร่วมอย่างเข้มแข็งสู่องค์กร

แห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
5. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับประเทศ 
6. การพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรดิจิทัล องค์กรนวัตกรรม และองค์กรสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

 
และได้ก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) เพ่ือการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ปรับระบบบริการผู้ป่วยใน เปลี่ยนสภาพแวดล้อมการบริการ ปฏิรูประบบบริการที่มุ่งเน้นความ 

รวดเร็ว ไร้รอยต่อ และดูแลแบบองค์รวมอย่างทั่วถึง 

2. พัฒนาและชะนีค์รูปแบบการบริการสุขภาพ เพ่ือรองรับการจัดบริการของกลุ่มที่มีก าลังซื้อ และ

ผู้ใช้บริการจากต่างประเทศ ที่มีมาตรฐานการจัดบริการที่ดี ที่ผู้ใช้บริการประทับใจและหนุนเสริม

การเติบโตทางการเงินการคลังของโรงพยาบาล 

3. เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบคุณภาพการบริการสู่โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล  

ทีเ่ติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของระบบคุณภาพ 

4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดบริการที่มีความปลอดภัยด้วยคุณภาพการบริหารความเสี่ยงทาง

การแพทย์ในระดับโรงพยาบาลชั้นน า 

5. เสริมประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย์ เพ่ิมบริการนวดไทย สปา นวดบ าบัดรักษาโรค 

และแพทย์ทางเลือก  ตอบสนองความต้องการของประชาชน กลุ่มพรีเมี่ยมในคนไทยและต่างชาติ 

6. ยกระดับคุณภาพการจัดบริการทางการแพทย์ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรทางการแพทย์ในระดับโรงพยาบาลชั้นน า 

7. พัฒนาระบบบริการของศูนย์ความเป็นเลิศที่มีคุณภาพทางการแพทย์ และสภาพแวดล้อมการ

บริการที่มีความทันสมัย สะดวกสบาย ในระดับโรงพยาบาลชั้นน า 

8. พัฒนาระบบบริการของศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอัตลักษณ์การบริการ สิ่งอ านวยความสะดวกการ

บริการในระดับโรงพยาบาลชั้นน า เพ่ือรองรับผู้รับบริการที่มีก าลังซื้อ ทั้งในและต่างประเทศ 
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9. พัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิที่เน้นการให้บริการแบบองค์รวมด้วย

จิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ ด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีในชุมชนอย่างเข้มแข็ง 

10. เสริมสร้างอัตลักษณ์การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่โดดเด่นด้านการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้ อรัง 

และการอภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม ในระดับแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศ 

11. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

สุขภาพดี วัฒนธรรมสุขภาพเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 

12. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่วถึง

และต่อเนื่อง รองรับความเป็นเลิศในการบริการ การจัดบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และการ

บริการในระดับพรีเมี่ยม 

13. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตราก าลัง และระบบการพัฒนาบุคลากรที่มี

มาตรฐานระดับแนวปฏิบัติที่ดี ทันสมัย และเป็นมืออาชีพ รองรับการพัฒนาบริการตามภารกิจและ

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 

14. เสริมสร้างความเข้มแข็งของค่านิยมร่วมสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน เพ่ือหนุนเสริมความสุขและ

ความสุขในการท างานแก่บุคลากรทุกระดับ 

15. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแพทย์ชนบทที่มีคุณภาพ โดดเด่น ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวด้วย

คุณภาพ อาจารย์แพทย์ระดับเชี่ยวชาญ และระบบการจัดการศึกษาท่ีเน้นหัวใจความเป็นมนุษย์ 

16. พัฒนาระบบการเรียนการสอน สิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกด้วยวิทยาการ

ในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา และความทันสมัยของระบบการเรียนการสอน หนุนเสริม

การเรียนรู้อย่างมีความสุขเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

17. สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมการจัดการศึกษานักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก หนุนเสริมภารกิจการ

จัดบริการสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 

18. พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรดิจิทัลที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง บุคลากรที่มี

ขีดความสามารถ และความทันสมัยของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เชื่อมโยงโรงพยาบาลการ

พัฒนาไทยแลนด์ 4.0 อย่างเข้มแข็ง 

19. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และมุ่งเติบโตทางการเงินการคลังสู่การ

พ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20. เสริมสร้างโรงพยาบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง พร้อมปฏิรูประบบงานสนับสนุนที่มีคุณภาพสูง 

ทันสมัย 

21. พัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์โรงพยาบาลสู่องค์กรที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 

มีอารยสถาปัตย์ และวางแผนระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตอีก 20 ปี 
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 เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลง
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ  
ที่บูรณาการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ การจัดการความเสี่ยง สาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก ให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ พร้อมกับ 
มีการจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ 

3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 

4. เสริมสร้างแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาน าสู่การปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลในโครงการที่เร่งด่วน ในรูปแบบของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติจะยึดการมุ่งที่
ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ และเชื่อมโยงโครงการกับแผนสุขภาพจังหวัด เขต และ 
ประเทศ พร้อมทั้งการผลักดันโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ในการขอรับการใช้งบประมาณจาก
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
โดยได้ก าหนดโครงการที่ส าคัญ (Flagship project) ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์บริการสุขภาพ AEC 
2. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการสู่สากล 
3. โครงการพัฒนาบริการปฐมภูมิที่ยอดเยี่ยม 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ป่วยในด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. โครงการสร้าง Application ของโปรแกรม Thai COC.  

 
ดังแสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ในผังความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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แผนผังทิศทางขำงแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสุรนิทร์ รคยค 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

 วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

 

“โรงพยาบาลมาตรฐานรคดับสากล   ท่ีปรคชาชนเชื่ำมั่นแลควางใจ” 
“International Standard hospital that people believe and trust”น่าเชื่ำถืำแลควางใจได้ในรคดับสากล” 

 

 

พันธกิจ 
(Mission) 

ปรคเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic) 

Issues) 

1. การจัดบริการทางการแพทย์ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกัน
โรค การรักษาและฟื้นฟู และการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ และได้
มาตรฐานในระดับโรงพยาบาลช้ันน าของประเทศ ด้วยขีดความสามารถของ
บุคลากร คุณภาพการบริการ และความสมบูรณ์ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
เพื่อรองรับการบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ และการพัฒนาเป็นศูนย์การบริการ
ที่เป็นเลิศด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลทารกแรกเกิด และ
การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 

2. รวมส่งเสริมและสนับสนุนการมีสุขภาพดีของประชาชนให้ประชาชนมี
ศักยภาพในการพึ่งตนเองทางสุขภาพ พร้อมมุ่งพัฒนาศักยภาพการบริการ
ปฐมภูมิในโรงพยาบาลให้มีขีดความสามารถในการจัดบริการสุขภาพแก่
ประชาชนในระดับพื้นที่ ได้อย่างมีคุณภาพ ให้ความส าคัญกับการดูแล
ประชาชนรายครอบครัวและบุคคลทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
เตรียมรับมือกับการจัดบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

3. เสริมสร้างความเช่ียวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีขีดความสามารถที่พร้อม
สมบูรณ์ในความเช่ียวชาญของศาสตร์แห่งวิทยาการทางการแพทย์ และจิตวิญญาณ
ทางการบริการด้วยความเป็นมนุษย์และการให้บริการแบบสหวิชาชีพอย่างเข้มแข็ง เพื่อ
ให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้บรกิารที่เช่ือใจและวางใจได้ และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ทุกระดับให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ให้ความส าคัญกับการ
เสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานและความภาคภูมิใจในหน้าที่แก่บุคลากรทุกคน 

4. พัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลให้มีความเข้มแข็ง และต่อยอด
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องสู่มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับ
โรงพยาบาลสู่องค์กรสุขภาพช้ันน าในระดับประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูงบนพื้นฐานของการน าองค์กรโดย
นวัตกรรม การเป็นองค์กรดิจิทัล และการบริหารแบบธรรมาภิบาลเพื่อมุ่ง
สู่การเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการพึ่งตนเองได้สูง 

1. การจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย มีมาตรฐานสากล และบริการสุขภาพใน
ระดับพรีเมี่ยมที่มีมาตรฐานในระดับโรงพยาบาล 
ช้ันน า 

2. การเสริมสร้างความเป็นเลิศในบริการทาง
การแพทย์ที่มีมาตรฐาน 

3. การจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มี
คุณภาพให้ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได ้

4. การบริหารและพัฒนาบุคลากร และการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมร่วมอย่างเข้มแข็งสู่
องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

5. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการ แพทย์ที่มี
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับประเทศ 

6. การพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรดิจิทัล 
องค์กรนวัตกรรม และองค์กรสมรรถนะสูงที่มี
ธรรมาภิบาล 

เป้าปรคสงค์ 
(Goal) 
Issues) 

1. ผู้ใช้บริการในทุกหน่วย
บริการของโรงพยาบาลได้รับ
บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
ปลอดภัยแล ะไร้ รอยต่ อ
โรงพยาบาลช้ันน า 

2 .  ร ะ บ บ บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ 
สภาพแวดล้อมการบริการของ
โร งพยาบาลมี ความสะดวก 
ทันสมัย รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจ
และประทับใจของผู้ใช้บริการ 

1. โรงพยาบาลประสบความส าเร็จในการ
เสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการบริการทาง
การแพทย์ในสาขาโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมอง ทารกแรกเกิด และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่
มีคุณภาพมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลช้ันน า
ของประเทศในทุกสาขาโรคตามเกณฑ์ของ
กระทรวงสาธารณสุข 

1. หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ทุกแห่งมีมาตรฐาน สามารถ
จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชน
ในพื้ นที่ ได้ อย่ างมี คุณภาพ 
ระบบการบริการเป็นที่เช่ือมั่น
และวางใจได้ของประชาชน 

1. บุคลากรทางการแพทย์มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง มีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาบริการสูง มี
ความภาคภูมิ ใจในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อการบริการสุขภาพแก่
ประชาชน 

1. บัณฑิตที่จบการศึกษาจาก
โรงพยาบาลมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์อุดมศึกษา เป็นที่
เช่ือมั่นและพึงพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิต และบัณฑิตมีความโดด
เด่ นด้ านการบริ การด้ วย 
หัวใจความเป็นมนุษย์ 

1. โรงพยาบาลประสบความส าเร็จในการ
พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ  เป็นองค์กร
นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
รองรับภารกิจตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขและความจ าเป็นในการพัฒนา
ของพื้นที่ 

2. โรงพยาบาลมีความ
เ ข้ ม แ ข็ ง  ใ น ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
ม า ต ร ฐ า น ก า ร เ ป็ น
โรงพยาบาลดิ จิ ทั ล ใน
ระดับประเทศและสากล 

3. โรงพยาบาลประสบ
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ให้บริการสุขภาพระดับพรี
เ มี่ ย ม ที่ มี คุ ณ ภา พก า ร
บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ  แ ล ะ
เสริ มสร้ างความมั่ นคง
ทางการเงินแก่โรงพยาบาล 

4.  ร ะบบ คุ ณภาพการ
บริการและวัฒนธรรมการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง
โ ร งพ ย าบ า ล  มี ค ว า ม
เ ข้ ม แ ข็ ง  เ ติ บ โ ตอย่ า ง
ต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ สู่
มาตรฐานระดับสากล 

2. ระบบบริการทางการแพทย์
ของศูนย์ความเป็นเลิศเป็นที่
เ ช่ื อ มั่ น ว า ง ใ จ ไ ด้ ข อ ง
ผู้ใช้บริการ ทั้งในพื้นที่บริการ 
และผู้ใช้บริการนอกพื้นที่ โดย
มีดัชนีความเช่ือมั่นในคุณภาพ
การบริการ 

2. ประชาชนในทุกกลุ่มวัยได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
รักษาและฟื้นฟู อย่างทั่วถึงจนมี
ศักยภาพในการพึ่ งตนเองทาง
สุขภาพ ปัญหาสุขภาพในโรคที่
ป้องกันได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

2. บุคลากรทุกระดับมีขีดสมรรถนะตาม
เกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาล และมี
ความพร้ อมสมบู รณ์ในทักษะสากล 
(ภาษาอั งก ฤษ กา ร ใ ช้ เทคโน โล ยี
ส า รส นเ ทศ  ก า รจั ดก าร สมั ย ให ม่ 
วัฒนธรรมไทย สากลและประเทศเพื่อน
บ้าน) 

3. บรรยากาศการท างานใน
องค์กรเอื้อต่อการท างาน
อย่างมีความสุข บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข
ในการท างาน) 

2. ระบบบริหารการศึกษาของ
โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับ อุดมศึกษาช้ันน า มีความ
ทันสมัยและความสมบูรณ์ของสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการศึกษา
แก่นักศึกษา 

3. โรงพยาบาลมีระบบการเงิน 
การคลัง ที่เข้มแข็งโดดเด่นด้าน
การน าองค์กรอย่างมีธรรมาภิ
บาล และยึดหลักของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสรุินทร ์พ.ศ. 2561 – 2565                                  หน้า 13 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

1) ปรับระบบบริการ
ผู้ ป่ ว ย ใ น  เ ป ลี่ ย น
สภาพแวดล้ อ มก า ร
บริการ ปฏิรูประบบ
บริการที่มุ่ งเน้นความ 
รวดเร็ว ไร้รอยต่อ และ
ดูแลแบบองค์รวมอย่าง
ทั่วถึง 

กลยุทธ ์
(Strategic) 

Issues) 

2 )  เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ประสิทธิภาพในการ
จัดบริการที่มีความ
ปลอดภัยด้วยคุณภาพ
การบริหารความเสี่ยง
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ใ น
ระดับโรงพยาบาลช้ัน
น า 

3 )  พั ฒ น า แ ล ะ
สร้างสรรค์รูปแบบการ
บริ การสุ ขภาพ เพื่ อ
รองรับการจัดบริการ
ของกลุ่ มที่มีก าลังซื้ อ 
และผู้ ใ ช้บริ การจาก
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ที่ มี
มาตรฐานการจัดบริการ 
ที่ ดี  ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร
ประทับใจและหนุนเสริม
การเติบโตทางการเงิน
การคลังของโรงพยาบาล 

4 )  เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ปร ะสิ ท ธิภาพขอ ง
ระบบ คุณภาพการ
บริการสู่โรงพยาบาล
คุณภาพระดับสากลที่
เ ติ บ โ ตแล ะพัฒ นา
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  มี
นวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของระบบ
คุณภาพ 

1) ยกระดับคุณภาพ
การจั ดบ ริ ก า รท า ง
ก า ร แ พ ท ย์ ด้ ว ย
วิ ท ย า ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีทางการ
แ พ ท ย์  แ ล ะ ค ว า ม
เช่ียวชาญเฉพาะทาง
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ท า ง
การแพทย์ ในระดั บ
โรงพยาบาลช้ันน า 
2) พัฒนาระบบบริการ
ที่ มี คุ ณ ภ า พ 
สภาพแวดล้ อมการ
บริการที่มีความทันสมัย 
สะดวกสบาย ในระดับ
โรงพยาบาลช้ันน า 

3) พัฒนาระบบบริการ
ของศูนย์ความเป็นเลิศ
ที่ มี อั ต ลั ก ษ ณ์ ก า ร
บริการ สิ่งอ านวยความ
สะดวกการบริการใน
ร ะดั บ โ ร งพ ยา บ า ล 
ช้ั น น า  เ พื่ อ ร อ ง รั บ
ผู้รับบริการที่มีก าลังซื้อ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

1) พัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการสุขภาพของ
หน่วยบริการปฐมภูมิที่
เน้นการให้บริการแบบ
อ ง ค์ ร ว ม ด้ ว ย จิ ต
วิ ญ ญ า ณ ค ว า ม เ ป็ น
มนุษย์ ด้วยการมีส่วน
ร่วมขององค์กรภาคีใน
ชุมชนอย่างเข้มแข็ง 

2 )  เ ส ริ ม ส ร้ า ง 
อัตลักษณ์การบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิที่
โดดเด่นด้านการดูแล
สุขภาพผู้ป่ วยเรื้ อรั ง 
และการอภิบาลสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม 
ในระดับแนวปฏิบัติที่ดี
ระดับ ประเทศ 

3 )  เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ประสิทธิภาพในการร่วม
สร้างชุมชนสุขภาพดีอยู่
อาศัยในสภาพแวดล้อม
ที่ เ อื้ อ ต่ อ สุ ข ภ า พ ดี 
วั ฒ น ธ ร ร ม สุ ข ภ า พ
เ ข้มแ ข็ง  ประชาชน
พึ่งตนเองทางสุขภาพ
ได้อย่างยั่งยืน 

1) เสริมสร้างขีดความสามารถ
และความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางแก่บุคลากรทางการแพทย์
อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง แล ะ ต่ อ เ นื่ อ ง 
รองรับความเป็นเลิศในการ
บริการ การจัดบริการทาง
การแพทย์ที่มี คุณภาพ และ
ก า ร บ ริ ก า ร ใ น ร ะ ดั บ 
พรีเมี่ยม 

2 )  พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล การวางแผน
อัตราก าลัง และระบบการ
พัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐาน
ระดับแนวปฏิบัติที่ดี ทันสมัย 
และเป็นมืออาชีพ รองรับการ
พัฒนาบริการตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 

3 )  เ ส ริ ม ส ร้ า ง ความ
เข้มแข็งของค่านิยมร่วม
สู่ วัฒนธรรมองค์กรที่
ยั่ งยืน เพื่ อหนุนเสริม
ความสุขและความสุขใน
การท างานแก่บุคลากร
ทุกระดับ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
แพทย์ชนบทที่มีคุณภาพ โดดเด่น 
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวด้วย
คุณภาพ อาจารย์แพทย์ระดับ
เ ช่ียวชาญ และระบบการจัด
การศึกษาที่เน้นหัวใจความเป็น
มนุษย ์

2) พัฒนาระบบการเรียนการสอน
นัก ศึกษาแพทย์ ช้ั นคลินิ กด้ ว ย
วิทยาการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา และความทันสมัย
ของระบบการเรียนการสอน หนุน
เสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่ยั่งยืน 

3 )  ส ร้ า ง ส ร ร ค์ อ ง ค์
ความรู้ นวัตกรรมการ
จัดการศึกษานักศึกษา
แพทย์ช้ันคลินิก หนุน
เ ส ริ ม ภ า ร กิ จ ก า ร
จัดบริการสุขภาพ และ
การส่งเสริมสุขภาพแก่
ประชาชน 

1) เสริมสร้างโรงพยาบาลสู่
องค์กรสมรรถนะสูง พร้อม
ปฏิรูประบบงานสนับสนุนที่
มีคุณภาพสูง ทันสมัย 

2) พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กร
ดิ จิ ทั ล ที่ มี ร ะบ บ เ ทค โน โ ล ยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง 
บุคลากรที่มี ขีดความสามารถ 
และความทันสมัยของระบบ
ฮ า ร์ ด แ ว ร์ แ ล ะ ซ อ ฟ ท์ แ ว ร์ 
เช่ือมโยงโรงพยาบาลการพัฒนา
ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเข้มแข็ง 

3) พัฒนาสภาพแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์โรงพยาบาลสู่องค์กรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
อารยสถาปัตย์ และวางแผน
ระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
การเติบโตอีก 20 ปี 

4 )  เ ส ริ ม ส ร้ า ง 
ธรรมาภิบาลในองค์กรให้
มีความเข้มแข็ง และมุ่ง
เติบโตทางการเงินการ
คลังสู่การพึ่งตนเองอย่าง
ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ 
(Project) 

1) โครงการสร้างสรรค์
รู ป แบบการ บ ริ ก า ร
สขุภาพพรีเมี่ยม 

4) พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ และ
บุคลากร รองรับการ
พั ฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษาศูนย์แพทย์
ศ า ส ต ร์ ศึ ก ษ า ช้ั น
คลินิกสู่ความเป็นเลิศ 

2 )  โ ค ร ง กา ร พัฒ นา
ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ ก า ร
บริการสู่สากล 

3 )  โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัด
ร ะ บ บ ง า น ภ า ย ใ น
โรงพยาบาล 

4 )  โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพผู้ป่วยใน
ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

5) โครงการพัฒนาการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
ศูนย์ บริ ก ารสุ ขภาพ 
AEC 

1 )  โ คร งก าร จั ดห า
วิ ท ย า ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีทางการ
แพทย์ของศูนย์ความ
เป็นเลิศ 

2 )  โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพบริการ
ของศูนย์ความเป็นเลิศ
ที่มีคุณภาพ 

3)  โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมการ
บริการของศูนย์ความ
เป็นเลิศ 

4 )  โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
บริการพรี เมี่ยมของ
ศูนย์ความเป็นเลิศ 

1 )  โค ร ง กา รพัฒนา
บริการปฐมภูมิที่ยอด
เยี่ยม 

2 )  โค ร ง กา รพัฒนา
ระบบการดูแลสุขภาพ
ผู้ป่วยเรื้อรัง 

3)  โครงการอภิบาล
สุขภาพผู้สูงอายุแบบมี
ส่วนร่วม 

4 )  โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมสุขภาพ
ดีประชาชนสุขภาพดี
ยั่งยืน 
5) โครงการลดปัญหา
การเจ็บป่วยจากการ
ท างานและภัยสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน 

1 )  โคร งการพัฒนา ขีด
ความสามารถและความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางแก่
บุคลากรทางการแพทย์ 

2 )  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพก าลังคนในภาคี
เครือข่าย 

3) โครงการองค์กรแห่ง
ความสุข 

1) โครงการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข และสุขภาพดี 

2) โครงการจัดการเรียน
การสอนนักศึกษาแพทย์
ช้ั น ค ลิ นิ ก ที่ ทั น ส มั ย 
International 

3 )  โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิท ธิภาพการผลิต
แพทย์เพื่อขาวชนบทที่มี
คุณภาพด้านเวชศาสตร์
ครอบครัว 

1 )  โ ค ร ง ก า ร
โ ร ง พ ย า บ า ล
สมรรถนะสูง 

2 )  โ ค ร ง ก า ร
โรงพยาบาลการเงิน
เข้มแข็ง มีธรรมาภิ
บาล 

3) โครงการพัฒนา
ระบบ บริ ก า รทา ง
โทรศัพท์จากระบบ 
Analog เป็น IP 
Telephone 

4)  โคร งการสร้ า ง 
Application ของ
โ ป ร แ ก ร ม  Thai 
COC. 

5) โครงการจัดท า
แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
โ ร ง พ ย า บ า ล ใ น
อนาคต 

6) โครงการจัดท าอาคาร
รองรับผู้ มารับบริการ
นอกพื้นที่โรงพยาบาล 4 
มุมเมือง 

7) โครงการแผนก่อสร้าง
อาคารสนับสนุนสูง 10 
ช้ัน 

8)  โคร งการก่อสร้ า ง
อาคารทรงสู ง  10 ช้ัน 
บริ เวณอาคาร 1,3,5,7 
เดิม 
9)  โคร งการก่อ สร้ า ง
อาคารจอดรถสูง 10 ช้ัน
ส าหรับผู้มารับบริการ 
เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือน 

10 )  โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง
อาคารหอพักสูง 10 ช้ัน 
ส าหรับญาติ ผู้มาเยือน
และมีศูนย์บริการครบ
วงจร (Multi complex) 

11) โครงการปรับปรุง
ห้อ งพั กผู้ ป่ วยอาคาร
พิ เ ศ ษ ใ ห้ เ ป็ น ร ะ ดั บ 
Premium 

1 2 )  โ ค ร ง ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมภายใน
อาคารผู้ป่วย 

13) โครงการปรับปรุง 
และบ ารุงรักษา พุทธ
อุทยานสระโบราณ 

14)  โครงการจัดให้มี
สนามเด็ก เล่น  สนาม
ออกก าลังกายกลางแจ้ง 

15) โครงการสร้างทาง
เช่ือมระหว่างอาคารทรง
สูงตั้งแต่ 2 ช้ันข้ึนไป 

16) โครงการจัดระบบ 
solar cell ในตัวอาคาร 
และระหว่างอาคาร 

17)  โครงการภายใน
อาคารก าหนดให้มีบันได
เลื่อน 

18) โครงการปรับปรงุถม
ที่ด้านหน้าโรงพยาบาล
เพื่อป้องกันน้ าท่วม 

19) โครงการปรับปรุง
อาคารหอผู้ป่วยพิเศษ/
ห อ ผู้ ป่ ว ย พิ เ ศ ษ ส ง ฆ์
อาพาธ 
2 0 )  โ ค ร ง ก า ร ก า ร
จั ด ระบบการ ส า ร อ ง
เครื่องมือแพทย์ 
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บทที่ 1 บทน า 
 

1.1 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าแผน 

 การบริหารงานยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์นั้น เป็นกระบวนการส าคัญในการขับเคลื่อน  
ให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุผลตามที่ตั้งไว้  
การบริหารงานยุทธศาสตร์เพ่ือให้ประสบผลสัมฤทธิ์ จะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการหลายขั้นตอน 
โดยทั้งนี้จะต้องอาศัยความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง และการติดตามพัฒนางานอย่างต่อเนื่องของนโยบาย
แผนปฏิบัติการ รวมไปถึงกรอบการประเมินผลตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน  

 โรงพยาบาลสุรินทร์ได้น ารูปแบบการบริหารงานยุทธศาสตร์เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง และได้มีการศึกษา ปรับปรุง พัฒนาระบบริหารยุทธศาสตร์ที่จะตอบสนองต่อนโยบายสุขภาพในระดับ
เขตสุขภาพที่ 9  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนา
องค์กรและการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์ แต่จากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
สุรินทร์ที่ผ่านมายังพบว่า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยังไม่ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่พึงประสงค์ 
ประกอบกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินงาน
ของโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน และการปรับเปลี่ยนนโยบายของเขตสุขภาพที่ 9 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้นความส าคัญของการเป็น National Health Authority: NHA  

ดังนั้นเพ่ือเตรียมรับการเติบโตในอนาคต และพัฒนาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ของประเทศ โรงพยาบาลจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถน าศักยภาพโรงพยาบาล และบุคลากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพ่ือพัฒนา
โรงพยาบาลให้เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์อย่างสมบูรณ์บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานตามภารกิจ  
โรงพยาบาลจึงได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลใหม่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
ขึ้น 

 
1.2 วัตถุปรคสงค ์

1) เพ่ือเตรียมพร้อมโรงพยาบาลในการพัฒนาสู่โรงพยาบาลมาตรฐานสากล รองรับความจ าเป็นใน
การจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในพ้ืนที่บริการ และการเชื่อมโยงการบริการกับประชาคม
อาเซียน 

2) เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในคุณภาพการบริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นท่ี และผู้ใช้บริการ 

3) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารโรงพยาบาลให้มีสมรรถนะสูงสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และ
ความท้าทายในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ และเท่าทัน 
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1.3 รคยคเวลาขำงแผน 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ มีกรอบระยะเวลาของแผน ระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2561 - 2565 
 
1.4 กรำบแนวทางการด าเนินการ/ปฏิทินการจัดท าแผน 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นเครื่องมือในการก าหนด 
ทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลสุรินทร์ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่องค์กรก าหนดท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
1.5 ภาพรวมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ 
 ภายหลังจากที่โรงพยาบาลสุรินทร์ได้มีการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2556 –
2560 และได้ต่อยอดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยการ
สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมเชิงยุทธศาสตร์  การเชื่อมโยงการด าเนินงานยุทธศาสตร์กับการมีส่วนได้ 
ส่วนเสีย การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้เพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงความสมดุลทรัพยากรทางยุทธศาสตร์  ทบทวนภารกิจและโครงสร้างการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่เน้นยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางยุทธศาสตร์จัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การยกระดับ
ภาวะผู้น าแก่ทีมบริหารซึ่งในภาพรวมของการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตำน 1 การศึกษาความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need Analysis) 
ขั้นตำน 2 การก าหนดจุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
ขั้นตำน 3 การประเมินศักยภาพขององค์กรการประเมินศักยภาพขององค์กร (TOW’s Matrix) 
ขั้นตำน 4 การก าหนดทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์  
ขั้นตำน 5 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติก าหนดกลยุทธ์  
ขั้นตำน 6 การก าหนดระบบวัดผล – ตัวชี้วัด 
ขั้นตำน 7 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ขัน้ตำน 8 การสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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แผนภาพการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ครบวงจรตามหลัก Balanced Scorecard 
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บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 
 
2.1 ข้ำมูลทั่วไป 

1) ข้ำมูลขำงจังหวัดสุรินทร์ 
 จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีสาขาการผลิตที่ท ารายได้ให้แก่จังหวัดสุรินทร์ มากที่สุด คือ สาขา
เกษตรกรรม และสาขาการบริการ  แบ่งการปกครองออกเป็น 17 อ าเภอ 158 ต าบล 2,011 หมู่บ้าน มีประชากร
ทั้งหมด1,373,299 คน เพศชาย 683,332 คน เพศหญิง 689,967 คน (ที่มา : ฐานข้อมูล DBPop สปสช. ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559)   

2) การคมนาคม 
ทางรถยนต์  โดยสารรถประจ าทาง จากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดสุรินทร์ระยะทาง 426  กิโลเมตร  

มีระยะทางห่างจาก จ.นครราชสีมา 167 กิโลเมตร และห่างจาก จ.อุบลราชธานี 166 กิโลเมตร   
3) เศรษฐกิจสังคม 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยประมาณ 37,525  บาทต่อคนต่อปี  
(ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2556)  
มีอาชีพเสริมคือการรับจ้างทั่วไปเพราะอยู่ในเขตเมือง ด้านศาสนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภาษาพ้ืนถิ่น  
มีทั้งภาษาเขมร ภาลาว ภาษาส่วย (กูย) 

ข้อมูลเศรษฐกิจ : โครงสร้างเศรษฐกิจหลัก มูลค่าผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัด สภาพเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 
2556 จังหวัดสุรินทร์มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) จ านวน 
72,533 ล้านบาท รายไดเฉลี่ยต่อหัว 64,902 บาท/คน/ป เมื่อจัดอันดับ จังหวัดสุรินทร์อยู่ล าดับที่ 12 ของภาค 
และล าดับที่ 65 ของประเทศ โครงสร้างทางเศรษฐกิจทีส่ าคัญของจังหวัดสุรินทร์ขึ้นอยู่กับภาคนอกเกษตร ซึ่งมี
สัดส่วน ร้อยละ 65.40 มีมูลค่าเท่ากับ 47,433 ล้านบาท ประกอบด้วยสาขาที่ส าคัญ คือ สาขาการศึกษา  
ร้อยละ 15.19 สาขาการขายส่ง ขายปลีก ร้อยละ 10.94 สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 9.17 สาขาตัวกลางทาง
การเงิน ร้อยละ 6.36  สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 5.73 ภาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 34.6  
มีมูลค่าเท่ากับ 25,101 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.86 ชะลอลงจากร้อยละ 6.61 ในปีก่อนหน้า   

จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 8,124.06 ตาราง
กิโลเมตร (ประมาณ 5,077,535 ไร่) ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 450 กิโลเมตร  

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด  และจังหวัดมหาสารคาม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศใต ้ ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ คือ อ าเภอ

บัวเชดอ าเภอสังขะอ าเภอกาบเชิง และอ าเภอพนมดงรัก ความยาวตลอดแนว
ชายแดนประมาณ 90 กิโลเมตร 
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4) รายช่ืำข้าราชการฝ่ายปกครำงจังหวัดสุรินทร์ 
นายอรรถพร สิงหวิชัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
นายโชคดี อมรวัฒน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
นายเลิศบุศย์ กองทอง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
นางสาวดวงพร บุญครบ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
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5) ข้ำมูลการปกครำง 

จังหวัดสุรินทร์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 อ าเภอ 158 ต าบล 2,120 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง 
24 เทศบาลต าบล 147 องค์การบริหารส่วนต าบล มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 8,124.06 ตารางกิโลเมตร จ านวน
ครัวเรือน 349,872 ครัวเรือน 

 

ตารางท่ี  1  ข้ำมูลการแบ่งเขตการปกครำงจ าแนกรายำ าเภำ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559 

ล าดับ ำ าเภำ 
ำบต. 
(แห่ง) 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ห่างจากจังหวัด
(กม.) 

จ านวน 

ต าบล หมู่บ้าน 

1 เมืองสุรินทร์ 20 903.845 - 20 290 

2 รัตนบุรี 12 202.83 70 12 162 

3 ชุมพลบุรี 6 520.256 91 9 122 

4 ศีขรภูมิ 14 561.613 34 15 228 

5 สังขะ 12 1,009.00 47 12 186 

6 ท่าตูม 9 643.256 52 10 165 

7 ปราสาท 17 908.836 28 18 239 

8 ส าโรงทาบ 9 375.25 54 10 100 

9 จอมพระ 7 314 26 9 105 

10 สนม 6 203 51 7 78 

11 ล าดวน 5 301 26 5 51 

12 กาบเชิง 5 574 58 6 86 

13 บัวเชด 6 479 70 6 68 

14 พนมดงรัก 4 318 78 4 55 

15 ศรีณรงค์ 5 410 64 5 62 

16 เขวาสินรินทร์ 5 201 14 5 55 

17 โนนนารายณ์ 5 199.17 72 5 68 

รวม 147 8,124.06 
 

158 2,120 

 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559 
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6) ข้ำมูลปรคชากร 

จังหวัดสุรินทร์มีประชากรรวม 1,373,299 คน จ าแนกตามรายอ าเภอเพศ และกลุ่มอายุรายละเอียด
ตามตารางท้ายนี้ 
 

ตารางท่ี  2  จ านวนปรคชากรจังหวัดสุรินทร์ จ าแนกรายำ าเภำปี 2559 

ล าดับ ำ าเภำ 
ชาย หญิง 

รวม 
จ านวน ร้ำยลค จ านวน ร้ำยลค 

1 อ าเภอเมืองสุรินทร์ 168,390 50.08 167,820 49.92 336,210 

2 อ าเภอชุมพลบุรี 30,394 50.00 30,389 50.00 60,783 

3 อ าเภอท่าตูม 45,772 49.89 45,971 50.11 91,743 

4 อ าเภอจอมพระ 27,445 49.59 27,897 50.41 55,342 

5 อ าเภอปราสาท 74,208 49.14 76,801 50.86 151,009 

6 อ าเภอกาบเชิง 27,749 50.02 27,726 49.98 55,475 

7 อ าเภอรัตนบุรี 43,268 49.53 44,095 50.47 87,363 

8 อ าเภอสนม 19,778 49.88 19,875 50.12 39,653 

9 อ าเภอศีขรภูมิ 61,386 49.27 63,209 50.73 124,595 

10 อ าเภอสังขะ 59,254 49.82 59,676 50.18 118,930 

11 อ าเภอล าดวน 14,862 49.49 15,167 50.51 30,029 

12 อ าเภอส าโรงทาบ 23,955 49.70 24,249 50.30 48,204 

13 อ าเภอบัวเชด 18,724 50.21 18,570 49.79 37,294 

14 อ าเภอพนมดงรัก 16,994 50.40 16,725 49.60 33,719 

15 อ าเภอศรีณรงค์ 20,641 50.42 20,298 49.58 40,939 

16 อ าเภอเขวาสินรินทร์ 15,560 49.07 16,152 50.93 31,712 

17 อ าเภอโนนนารายณ์ 14,952 49.35 15,347 50.65 30,299 

รวม 683,332 49.76 689,967 50.24 1,373,299 

 
ที่มา :ฐานข้อมูล DBPop สปสช. (ณ 31 ธันวาคม 2559) 
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ตารางท่ี  3  จ านวนปรคชากรจังหวัดสุรินทร์ จ าแนกตามกลุ่มำายุปี 2559 

กลุ่มำายุ 
ชาย หญิง 

รวม ร้ำยลค 
จ านวน ร้ำยลค จ านวน ร้ำยลค 

0 - 4 38,252 5.60 36,368 5.27 74,620 5.43 

5 - 9 43,010 6.29 40,839 5.92 83,849 6.11 

10 - 14 45,057 6.59 42,560 6.17 87,617 6.38 

15 - 19 50,240 7.35 46,285 6.71 96,525 7.03 

20 - 24 51,088 7.48 49,683 7.20 100,771 7.34 

25 - 29 48,598 7.11 48,408 7.02 97,006 7.06 

30 - 34 55,229 8.08 52,701 7.64 107,930 7.86 

35 - 39 58,070 8.50 55,422 8.03 113,492 8.26 

40 - 44 57,576 8.43 56,162 8.14 113,738 8.28 

45 - 49 54,559 7.98 54,668 7.92 109,227 7.95 

50 - 54 46,591 6.82 49,122 7.12 95,713 6.97 

55 - 59 39,363 5.76 42,763 6.20 82,126 5.98 

60 - 64 33,384 4.89 37,097 5.38 70,481 5.13 

65 - 69 22,370 3.27 26,366 3.82 48,736 3.55 

70 - 74 15,906 2.33 19,784 2.87 35,690 2.60 

75 - 79 11,801 1.73 15,049 2.18 26,850 1.96 

80+ 12,238 1.79 16,690 2.42 28,928 2.11 

รวม 683,332 100.00 689,967 100.00 1,373,299 100.00 

 
ที่มา :ฐานข้อมูล DBPop สปสช. (ณ  31 ธันวาคม 2559) 
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ตารางท่ี  4  จ านวนปรคชากรจังหวัดสุรินทร์ 3 ปี  ย้ำนหลัง จ าแนกตามกลุ่มำายุ 

กลุ่มำายุ 
ปี 2557  ปี 2558 ปี 2559 

จ านวน ร้ำยลค จ านวน ร้ำยลค จ านวน ร้ำยลค 
0-4 71,774 5.05 65,807 4.63 74,620 5.43 
5-9 84,417 5.95 79,920 5.62 83,849 6.11 

10-14 94,693 6.67 92,739 6.52 87,617 6.38 
15-19 112,477 7.92 108,493 7.63 96,525 7.03 
20-24 111,516 7.85 112,667 7.92 100,771 7.34 
25-29 101,740 7.17 100,841 7.09 97,006 7.06 
30-34 118,542 8.35 116,014 8.15 107,930 7.86 
35-39 119,653 8.43 120,411 8.46 113,492 8.26 
40-44 121,365 8.55 121,294 8.53 113,738 8.28 
45-49 109,162 7.69 111,344 7.83 109,227 7.95 
50-54 96,418 6.79 98,824 6.95 95,713 6.97 
55-59 75,497 5.32 80,355 5.65 82,126 5.98 
60-64 61,823 4.35 63,408 4.46 70,481 5.13 
65-69 48,203 3.39 52,080 3.66 48,736 3.55 
70-74 35,383 2.49 36,295 2.55 35,690 2.60 
75-79 26,675 1.88 28,256 1.99 26,850 1.96 
80+ 30,532 2.15 33,864 2.38 28,928 2.11 
รวม 1,419,870 100.00 1,422,612 100.00 1,373,299 100.00 

 
ที่มา :ฐานข้อมูล DBPop สปสช. 
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7) โครงสร้างปรคชากรจังหวัดสุรินทร์ 
 

แผนภูมิที่  1  ปิรามิดปรคชากรจังหวัดสุรินทร์ ปี 2557-2559 
      ข้ำมูลปรคชากร ปี 2557    ข้ำมูลปรคชากร ปี 2558 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
ข้ำมูลปรคชากร ปี 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :ฐานข้อมูล DBPop สปสช. 
 

จากปิรามิดประชากรจังหวัดสุรินทร์ พบว่าประชากรอายุ 0 – 14 ปีมีสัดส่วนร้อยละ 17.92 เมื่อเทียบ
กับประชากรทั้งหมด สัดส่วนประชากรวัยท างาน (15 – 59 ปี) ร้อยละ 66.74 และกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 
มีสัดส่วนร้อยละ 15.64 จากข้อมูลประชากรดังกล่าวจะพบว่าประชากรวัยท างานมีจ านวนมาก และในวัย
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผน  
เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มวัยต่างๆ 
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2.2 ข้ำมูลเฉพาคขำงำงค์กร 
1) ปรควัติขำงำงค์กร   

โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งบนพ้ืนที่หลวง 
เดิมเป็นพ้ืนที่ รวมระหว่างโรงพยาบาล โรงเรียนเทคนิค โรงเรียนเมือง และโรงเรียนสุรวิทยาคาร  
ในปี พ.ศ.2504 ได้แยกขอบเขตเฉพาะของโรงพยาบาล มีเนื้อที่ 59 ไร่ 3 งาน ตารางวา ได้ด าเนินการ 

มาจากการจัดทุน “กุศลสาธารณสุข” ซึ่งท่านเจ้าคุณรสศิลขันธ์อดีตเจ้าคณะจังหวัดและประชาชนจังหวัด
สุรินทร์ร่วมกันบริจาคเพ่ือก่อตั้งและเปิดโรงพยาบาลด าเนินการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2494  โดยมีนายแพทย์
สราญ นุกูลการ เป็นผู้อ านวยการคนแรก มีแพทย์ประจ า 2 คน มีอาคารเรือนไม้ 2 หลังจ านวน 50 เตียง  
ซึ่งนับได้ว่าเป็นสถานพยาบาลที่ทันสมัยแห่งแรกของจังหวัดได้ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนพร้อมกับ
พัฒนาโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง พ.ศ. 2541 ได้เริ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ HA อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการ
รับรอง ISO 9001 :  2000 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2544 และผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA  
ครั้งแรกในปี พ.ศ.2547 ทีมผู้บริหารและบุคลากรมีความเข็มแข็งร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงพยาบาลอย่างไม่
หยุดยั้งน าพาโรงพยาบาลก้าวเข้าสู่การบูรณาการมาตรฐานต่างๆ ปรับปรุงระบบการบริหารและบริการท าให้
การปฏิบัติงานมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ช่วง พ.ศ.2547-2556  โรงพยาบาลได้รับกา
รับรองคุณภาพ HA ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ได้ผ่านการรับรองReaccreditation ในระบบ HA เมื่อเดือนมีนาคม 
2557 และครั้งที่ 4 โรงพยาบาลสุรินทร์ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ Reaccreditation ในเดือน
มกราคม 2560 ซึ่งอยู่ระหว่างการตัดสินของคณะกรรมการ 

 
2) ข้ำมูลพื้นฐานขำงำงค์กร  

ชื่ำำงค์กร : โรงพยาบาลสุรินทร์ รหัสหน่วยบริการ : 10668     
ปรคเภท/รคดับ : โรงพยาบาลศูนย์/ระดับตติยภูมิ 
โทรศัพท์ : 0-4451-1757 โทรสาร : 0-4451-3427 
ที่ตั้ง : เลขท่ี 68 ถนนหลักเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
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3) ผังบริหารำงค์กร 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงผังสายการบังคับบัญชาและการประสานงานของ โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
 

4) บริบทขำงการให้บริการ/พื้นที่รับผิดชำบ 
โรงพยาบาลสุรินทร์มีบทบาทหน้าที่ให้บริการตามภารกิจกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ บริการ

ผสมผสาน (Integrated Service) ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู
สภาพและเป็นศูนย์การรักษาเฉพาะโรคที่ต้องใช้ทรัพยากรระดับสูง (Excellent Center) ให้บริการทาง
การแพทย์ครบทุกสาขาวิชาเป็นสถานบริการที่จะรับการส่ง -ต่อผู้ป่วยเพ่ือตรวจวินิจฉัยหรือรักษาพยาบาล  
เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง 4 สาขา ได้แก่ สาขาอุบัติเหตุ สาขามะเร็ง สาขาหัวใจ สาขาทารกแรกเกิด 
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  โรงพยาบาลสุรินทร์รับผิดชอบประชาชนพ้ืนที่อ าเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งการให้
บริการแกผู้ป่วยโดยรวมของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง มีข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบดังนี้ 
 
 
 
 

สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส 
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5) หลักปรคกันสุขภาพ 
ประชากรในจังหวัดสุรินทร์ มีสิทธิการรักษาพยาบาลดังนี้ 

  
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนแลคร้ำยลคขำงสิทธิการรักษาพยาบาลขำงปรคชากรจังหวัดสุรินทร ์

ปรคเภทสิทธิการรักษาฯ จ านวน (คน) ร้ำยลค 

สิทธิบัตรทำง 861,041 86.44 

สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 53,827 5.40 

สิทธิปรคกันสังคม 58,790 5.90 

สิทธิ ต่างด้าว/ช ารคเงินเำง 6,720 0.67 

สิทธิำื่นๆ 15,746 1.59 

รวม 996,124 100.00 

ที่มา : www.hdcservice.moph.go.th : ใช้แฟ้มประชากรและแฟ้มสิทธิจาก 43 แฟ้ม 
วันที่ประมวลผล : 24 เมษายน 2560 

 

  
จากตารางที่ 3 ประชากร จังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่มีสิทธิการรักษาพยาบาลบัตรทอง ร้อยละ 86.44 

รองลงมาคือ สิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 5.90 และ 5.40 ตามล าดับ   
 
2.3 ข้ำมูลการให้บริการ 

1) ข้ำมูลการให้บริการผู้ป่วยนำก/ใน 
จ านวนเตียงผู้ป่วยในตามกรอบ/จ านวนที่ขออนุญาต 914 เตียง 
 

ตารางท่ี 4  แสดงข้ำมูลการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลสุรินทร์ ปีงบปรคมาณ 2554 – 2559 
ข้ำมูลการให้บริการ ปีงบปรคมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 
1. ผู้ป่วยนำก       

   - ต่ำปี (ราย) 606,614 857,125 846,616 641,385 714,629 732,744 

   - ต่ำวัน (ราย) 2,121 2,997 2,960 2,243 2,398 2,818 

2. ผู้ป่วยใน       

   - ต่ำปี (ราย) 64,788 58,471 63,956 61,355 60,758 63,018 

   - ต่ำวัน (ราย) 626 656 732 889 883 876 

   - วันนำน 228,834 239,479 267,114 324,667 322,147 319,615 

   - วันนำนเฉลี่ยต่ำคน (วัน) 3.54 4.10 4.17 5.29 5.30 5.07 

http://www.hdcservice.moph.go.th/
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ข้ำมูลการให้บริการ ปีงบปรคมาณ 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

   - ำัตราการครำงเตียง 94.54 98.81 106.37 112.74 111.86 105.52 

3.จ านวนเตียงทั้งหมด 664 664 664 789 789 832 

4. ค่า CMI 1.22 1.34 1.41 1.33 1.44 1.59 

5. ร้ำยลค Adj RW <0.5 37.70 36.71 34.27 34.40 31.49 22.90 

 
2) สภาวคสุขภาพ 

 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนแลคร้ำยลค 10 ำันดับผู้ป่วยนำกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค  

ปีงบปรคมาณ 2559 
ล าดั
บ 

รหัส
โรค 

ชื่ำโรค จ านวน 
(ราย) 

ร้ำย
ลค 

1 I10 Essential (primary) hypertension 30,971 4.08 

2 
E119 

Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without 
complications 

28,009 3.69 

3 J069 Acute upper respiratory infection , unspecified 12,092 1.59 

4 F200 Paranoid schizophrenia 10,177 1.34 

5 N185 Chronic kidney disease, stage 5 8,081 1.06 

6 C509 Breast malignant neoplasm , unspecified 8,022 1.06 

7 K30 Dyspepsia 7,858 1.03 

8 B24 Unspecified human immunodeficie virus (HIV) disease 7,608 1.00 

9 J459 Asthma , unspecified 6,824 0.90 

10 J029 Acute pharyngitis , unspecified 6,419 0.84 

 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนแลคร้ำยลค 10 ำันดับโรค ผู้ป่วยในตาม 75 กลุ่มโรค ปีงบปรคมาณ 2559 

ล าดับ ICD 10 กลุ่มโรค จ านวน(ราย) ร้ำยลค 

1 J189 Pneumonia , unspecified 1,571 2.40 
2 A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified 

origin 
1,325 2.03 

3 I635 Cerebral infarction due to unspecified 
occlusion or stenosis of cerebral arteries 

1,013 1.55 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสรุินทร์ พ.ศ. 2561 – 2565                     หน้า 28 

ล าดับ ICD 10 กลุ่มโรค จ านวน(ราย) ร้ำยลค 

4 C20 Malignant neoplasm of rectum 751 1.15 
5 K358 Acute appendicitis, other and unspecified 742 1.14 

6 H251 Senile nuclear cataract 577 0.88 

7 A90 Dengue fever [classical dengue] 562 0.86 

8 O339 Maternal care for disproportion , 
unspecified 

554 0.85 

9 C56 Malignant neoplasm of ovary 530 0.81 
10 J189 Pneumonia , unspecified 1571 2.40 

 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนแลคำัตราตายต่ำแสนปรคชากร 10 ำันดับโรคการเสียชีวิตขำงผู้ป่วยใน  

รพ.สุรินทร์ปีงบปรคมาณ 2559 

ล าดับ โรค จ านวน(ราย) 

1 Pneumonia , unspecified 104 

2 Bacterial penumonia , unspecified 67 

3 Traumatic subdural haemorrhage without 
open intracranial wound 

59 

4 Diffuse brain injury  without open 
intracranial wound 

50 

5 Alcoholic cirrhosis of liver 45 

6 Pneumonitis due to food and vomit 45 

7 septic shock 44 

8 Cerebral infarction due to unspecified 
occlusion or stenosis of cerebral arteries 

42 

9 Congestive heart failure 41 

10 Acute subendocardial myocardial 
infarction 

40 
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2.4 ข้ำมูลบุคลากร 
 โรงพยาบาลสุรินทร์มีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 2,411 คน วิเคราะห์อัตราก าลังที่ควรมีตามกรอบอัตราก าลัง 
FTE ระดับโรงพยาบาลศูนย์ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 8 แสดงผลการวิเคราคห์ำัตราก าลังที่ควรมีตามกรำบำัตราก าลังรคดับโรงพยาบาลศูนย์ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ปีงบปรคมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2559) 
ล าดับ วิชาชีพ จ านวนที่ 

ควรตาม 
FTE 

จ านวนำัตราก าลังต าแหน่ง จ านวน
ขาด/เกิน 

กรำบขั้น
สูง 

กรำบขั้น
ต่ า 

รวม ขรก. พนร. ลจ.ป
จ. 

พกส. ลจ.
ชค. 

1 นายแพทย ์ 245 195 194 193 0 0 0 1 51 

2 ทันตแพทย ์ 33 26 18 18 0 0 0 0 15 

3 จพ.ทันตสาธารณสุข 9 7 8 7 1 0 0 0 1 

4 เภสัชกร 75 60 50 46 1 0 2 5 25 

5 จพ.เภสัชกรรม 63 50 20 14 1 0 0 5 33 

6 พยาบาลวิชาชีพ 1,525 1,220 804 595 1 0 29 179 721 

7 พยาบาลเทคนิค 5 5 0 0 0 0 -5 

8 ผู้ช่วยพยาบาล 218 174 19 0 0 0 0 19 199 

9 นักรังสีการแพทย ์ 23 19 14 0 0 0 0 0 9 

12 จพ.รังสีการแพทย ์ 7 5 2 0 0 0 

10 นักรังสีการแพทย ์(เวชศาสตร์
นิวเคลียร์) 

  7 0 0 0 0 0 0 0 

11 นักรังสีการแพทย ์(รังสีรักษา)   5 0 0 0 0 0 0 0 

13 นักกายภาพบ าบัด 18 14 9 7 1 0 0 1 9 

14 นักเทคนิคการแพทย ์ 95 76 27 27 0 0 0 0 68 

15 นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 5 1 0 0 4 0 

16 จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย ์ 14 14 0 0 0 0 

17 นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์/ จพ.
วิทย์ (พยาธิ) 

4 3 0 0 0 0 0 0 4 

18 นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์/ จพ.
วิทย์ (เซลวิทยา) 

4 3 0 0 0 0 0 0 4 

19 นักวิชาการสาธารณสุข/จพ.
สาธารณสุข 

36 30 55 12 2 0 13 28 -19 
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ล าดับ วิชาชีพ จ านวนที่ 
ควรตาม 
FTE 

จ านวนำัตราก าลังต าแหน่ง จ านวน
ขาด/เกิน 

กรำบขั้น
สูง 

กรำบขั้น
ต่ า 

รวม ขรก. พนร. ลจ.ป
จ. 

พกส. ลจ.
ชค. 

20 นกัก าหนดอาหาร/นัก
โภชนาการ/โภชนากร 

12 9 9 3 2 0 0 4 3 

21 นักกายอุปกรณ์ 2 1 1 1 0 0 0 0 1 

22 ช่างกายอุปกรณ์ 3 2 1 1 0 0 0 0 2 

23 นักกิจกรรมบ าบัด 5 4 2 2 0 0 0 0 3 

24 นักจิตวิทยาคลินิก / นักจิตวิทยา 8 6 5 0 0 0 0 1 2 

25 นักสังคมสงเคราะห์ 7 6 3 2 0 0 0 1 2 

26 แพทย์แผนไทย 6 6 6 5 0 0 0 1 3 

27 จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 9 6 7 5 0 0 2 0 2 

28 นักวิชาการโสตฯ / จพ.โสตฯ 7 6 9 3 0 0 1 5 -2 

29 ช่างภาพการแพทย ์ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

30 นักวิชาการเวชสถิติ / จพ.เวช
สถิต ิ

10 8 11 6 0 0 0 5 -1 

31 นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย 7 5 0           7 

32 นักเทคโนโลยีหวัใจและ 
ทรวงอก 

    0           0 

 
2.5 ข้ำมูลเครืำข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559 
เครืำข่ายบริการสุขภาพที่ 1 

หน่วยบริการ รคดับ 
จ านวน

ปรคชากร 
จ านวน
เตียง 

ำัตราครำง
เตียง 

CMI_ 
2559 

IP_ 
2559 

OP_Visit_ 
2559 

รพ.สุรินทร์ A 210,066 832 117.36 1.57 65,313 687,617 

รพ.จอมพระ F2 53,188 60 49.79 0.59 3,951 108,968 

รพ.ล าดวน F2 32,900 115 93.12 0.53 13,355 118,631 

รพ.สนม F2 35,731 44 53.64 0.58 3,004 82,033 

รพ.เขวาสินรินทร ์ F3 34,608 11 142.22 0.55 2,189 52,335 

รวม 
 

366,493 1,062 
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เครืำข่ายบริการสุขภาพที่ 2 
หน่วยบริการ รคดับ จ านวน

ปรคชากร 
จ านวน
เตียง 

ำัตราครำง
เตียง 

CMI_2559 IP_2559 OP_Visit_ 
2559 

รพ.ปราสาท M1 163,754 183 76.21 0.78 17,859 291,978 

รพ.กาบเชิง F2 61,055 85 69.61 0.57 6,067 112,643 
รพ.พนมดงรักเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา 

F2 37,675 38 78.66 0.61 2,864 78,481 

 รวม   262,484 306 
     

เครืำข่ายบริการสุขภาพที่ 3 

หน่วยบริการ รคดับ 
จ านวน

ปรคชากร 
จ านวน
เตียง 

ำัตรา
ครำง
เตียง 

CMI_2559 IP_2559 
OP_Visit_ 

2559 

รพ.สังขะ M2 131,103 153 68.87 0.60 13,178 225,202 

รพ.ศรีณรงค์ F3 45,895 30 47.22 0.49 1,826 55,082 

รพ.บัวเชด F2 41,303 43 77.89 0.54 3,713 90,579 

 รวม   218,301 226 
     

เครืำข่ายบริการสุขภาพที่ 4 

หน่วยบริการ รคดับ 
จ านวน

ปรคชากร 
จ านวน
เตียง 

ำัตรา
ครำง
เตียง 

CMI_2559 IP_2559 
OP_Visit_ 

2559 

รพ.ศีขรภูมิ M2 137,196 150 61.45 0.60 10,418 251,466 

รพ.ส าโรงทาบ F2 53,400 48 92.55 0.58 5,150 107,937 

รวม  190,596 198     
เครืำข่ายบริการสุขภาพที่ 5 

หน่วยบริการ รคดับ 
จ านวน

ปรคชากร 
จ านวน
เตียง 

ำัตรา
ครำง
เตียง 

CMI_2559 IP_2559 
OP_Visit_ 

2559 

รพ.รัตนบุรี M2 97,837 120 79.29 0.65 11,327 219,603 

รพ.โนนนารายณ ์ F3 34,352 10 135.10 0.48 2,244 54,635 

รวม  132,189 130     
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เครืำข่ายบริการสุขภาพที่ 6 

หน่วยบริการ รคดับ 
จ านวน

ปรคชากร 
จ านวน
เตียง 

ำัตรา
ครำง
เตียง 

CMI_2559 IP_2559 
OP_Visit_ 

2559 

รพ.ท่าตูม F1 100,328 120 80.03 0.60 8,426 199,371 

รพ.ชุมพลบุรี F2 70,085 66 48.66 0.58 4,935 126,524 

 รวม   170,413 186 
     

จ านวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักในโรงพยาบาลแม่ข่าย ปีงบปรคมาณ 2560 

หน่วยบริการ รคดับ 
สูตินรี 
แพทย์ 

ศัลย 
แพทย์ 

ำายุร
แพทย์ 

กุมาร
แพทย์ 

ศัลยกรรม
กรคดูก 

วีสัญญี
แพทย์ 

รพ.ปราสาท M1 2 1 1 3 1 2 

รพ.สังขะ M2 - - 1 2 1 1 

รพ.ศีขรภูมิ M2 1 1 2 2 1 1* 

รพ.รัตนบุรี M2 1 1 - 1 - - 

รพ.ท่าตูม F1 2 - 1 2 - 1* 
*ก าลังศึกษา 
 

2.6 สถานคทางการเงิน 
1) ปรคสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 

โรงพยาบาลสุรินทร์มีประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามดัชนีความเสี่ยงทางการเงิน
รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 9 แสดงการวิเคราคห์สถานการณ์แลคความเสี่ยงทางการเงิน รายไตรมาส ปีงบปรคมาณ 2559 
ไตรมาส/

ปีงบปรคมาณ 
CR  QR  Cash  NWC  NI+Depleciation Risk Scoring 

1/59 2.53 2.13 1.66 545,156,104.65 65,893,937.41 0 

2/59 2.14 1.89 1.47 546,730,001.16 115,548,009.65 0 

3/59 2.12 1.81 1.27 485,200,849.83 127,577,283.87 0 

4/59 2.75 2.38 1.66 550,242,916.43 152,358,341.57 0 
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จากข้อมูลตัวชี้วัดสถานการณ์ด้านการเงิน แสดงถึงความสามารถในการช าระหนี้สินหมุนเวียนด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียน รวมถึงความสามารถในการช าระหนี้สินที่ตอ้งช าระด้วยเงินสดอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  
2.7 การพัฒนารคบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดสุรินทร์ 

สถานการณ ์
 จังหวัดสุรินทร์มีประชากร 1,473,550 คน ประกอบด้วย 17 อ าเภอ 158 ต าบล 2120 หมู่บ้าน 
364,389 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ติดต่อกับ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.ศรีสะเกษ จ.บุรีรัมย์ และประเทศกัมพูชา 

 
แผนภาพที่ 1 แสดงข้ำมูลพื้นฐานแลคำาณาเขตการติดต่ำขำงจังหวัดสุรินทร์ 

 
มีสถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ จ านวน 230 แห่ง 

กระทรวงมหาดไทย 1 แห่ง กระทรวงกลาโหม 1 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง มีระดับของสถานบริการ
ต่างๆ ดังแสดงในแผนภาพที่ 2  
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แผนภาพที่ 2 แสดงรคดับขำงสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ 

  
 

การจัดระบบบริการด้านสุขภาพถือเป็นภารกิจส าคัญที่กระทรวงสาธารณสุขจะต้องด าเนินการให้ 
ครอบคลุมทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและยังรวมถึง
การคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้ประชาชนทั้งประเทศสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและ
มีคุณภาพโดยด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
อย่างบูรณาการทั้งระดับปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิและศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงโดยจัดให้มีการด าเนินงาน 
ในรูปแบบของเขตสุขภาพและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 จังหวัดสุรินทร์แบ่งเครือข่ายบริการด้านสุขภาพเป็น 6 เครือข่ายบริการ (Node) และแต่ละเครือข่าย
บริการประกอบด้วยโรงพยาบาลต่างๆ ดังแผนภาพที่ 3  
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แผนภาพที่ 3 แสดงเครืำข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ 

 
ปรคเด็นส าคัญในการพัฒนารคบบริการสุขภาพ (Service Plan)  

1. จังหวัดสุรินทร์ก าหนดความต้องการด้านสุขภาพ (Health Needs) โดยพิจารณาข้อมูล 
1) การลด Morbidity, Mortality  
2) Access to Care  
3) Equity Quality Efficiency (EQE)  

2. การจัดบริการสุขภาพ (Health Service Delivery) โดย Designed Services จากการ Analyze 
GAP ของ Health Needs เพ่ือหาส่วนขาดและจัดท าแผนรองรับ Service Plan ของจังหวัดในรูปแบบ One 
Hospital, One Province 

3. มีระบบสนับสนุน (Supportive System) การพัฒนาระบบบริการในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1) ก าลังคนด้านสุขภาพ (Health workforce)  
2) ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information system and sharing)  
3) ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์วัคซีนและเทคโนโลยี.. 
4) ระบบการเงินการคลังสาธารณสุข (Financing)  
5) การอภิบาลระบบสุขภาพ (Leadership and Governance)  
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ทิศทางแผนการพัฒนารคบบบริการสุขภาพขำงจังหวัดสุรินทร์เพื่ำการขับเคลื่ำนได้ก าหนดไว้ำย่างชัดเจน 
ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ Health needs ตามการก าหนดบริการที่ส าคัญเพ่ือส่งมอบให้กับประชาชน (Service 
delivery) ของ Service plan ทุกสาขาอย่างครอบคลุมตรงประเด็นและจัดให้มีระบบบริการสุขภาพ เพ่ือ
แก้ปัญหาตามการวิเคราะห์นั้นๆโดยเน้นการเชื่อมโยงไร้รอยต่อ (Seamless Health Service Network) 

2. จัดระบบสุขภาพให้มีการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จภายในเขต (Self - Contained) เพ่ือลดการ
ส่งต่อผู้ป่วยรักษานอกเขตสุขภาพมีกลยุทธ์ดังนี้ 

2.1 เพ่ิมศักยภาพของโรงพยาบาลสุรินทร์ให้เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง (Excellence 
center) 5 สาขาคือ สาขาโรคมะเร็งระดับ 1, สาขาโรคหัวใจ ระดับ 2, สาขาอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินระดับ 2, สาขาทารกแรกเกิด ระดับ 2 และสาขาปลูกถ่ายอวัยวะระดับ 3  

2.2 ลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุรินทร์โดยเพ่ิมศักยภาพของโรงพยาบาลแม่ข่าย 
(Node) ในการดูแลผู้ป่วย 5 สาขาหลัก (สูติกรรม, ศัลยกรรม, อายุรกรรม, กุมารเวชกรรม,
ศัลยกรรมกระดูก) 

3. พัฒนาระบบบริการให้เชื่อมโยงกันในทุกระดับบริการ โดยใช้กลยุทธ์การส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็น
ระบบมี โปรแกรม Thai refer และ Thai COC ในการรายงานข้อมูลการส่งต่อและการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย
เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน มีระบบ Fast Track ในกลุ่มโรคหัวใจ (STEMI),  
Stroke, อุบัติเหตุฉุกเฉิน มีการดูแลผู้ป่วยระยะฟ้ืนฟู (Intermediate Care) การดูแลผู้ป่วยปฐมภูมิ (Primary 
Care Cluster) 
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บทที่ 3  

ความจ าเป็นในการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2565 
 
ความเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อความจ าเป็นของแผนยุทธศาสตร์ทั้งจากนโยบาย ความต้องการของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก สามารถสรุป ได้ดังนี้ 
 
3.1 ความจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานขำงโรงพยาบาลสุรินทร์ตามนโยบาย 

3.1.1 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
 การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพในช่วงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 
2564 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ด าเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาคมสาธารณสุข องค์กร
ภาคีสุขภาพ ตระหนักและเข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

2) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนฯ และนโยบายรัฐบาล เข้าสู่แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนค าของบประมาณ และแผนระดับอ่ืนๆ เช่น แผนการลงทุน แผนพัฒนา
ระบบข้อมูล แผนการผลิตบุคลากร เป็นต้น ควรเริ่มจากแผนพัฒนาสุขภาพระดับต าบล ที่ 

3) ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นกรอบแนวทาง
ด าเนินงานพัฒนาด้านสุขภาพของหน่วยงาน โดยการใช้เวทีต่างๆ ที่มีผู้บริหารองค์กรเข้าร่วม 

4) จัดตั้งคณะกรรมการก ากับทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯเพ่ือก ากับการด าเนินงาน จัดท า
ระบบการรายงานการประเมินผลรอบระยะเวลาครึ่งเทอมและน าเสนอในเวทีที่เหมาะสม 

5) จัดให้มีกลไกในการพัฒนายกร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 

3.1.2 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 – 2563  
จากกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย จ าเป็นต้องมีการผลักดันขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  

ผ่านกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพ 
1) สร้างเจตจ านงทางการเมือง ให้กลไกทุกระดับต้องก าหนดนโยบายการด าเนินงาน 
2) สร้างจิตส านึก ค่านิยม อุดมการณ์ ความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
3) สร้างศักยภาพของประชาชนและชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) แสวงหาความร่วมมือและเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
5) จัดโครงสร้างองค์กร/กลไกการขับเคลื่อนในทุกระดับแบบบูรณาการ 
6)  สร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบจัดให้มีระบบบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
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3.1.3 นโยบายขำงคณครัฐมนตรี 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีสาระส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
ข้ำ 3. การลดความเหลื่ำมล้ าขำงสังคม แลคการสร้างโำกาสการเข้าถึงบริการขำงรัฐ 

1) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีงานหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคต โดยจัดเตรียม
ระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาลความร่วมมือของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว 

2) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียน สร้างความพร้อมแก่แรงงานไทย ร่วมพัฒนาระบบ 

3) จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

ข้ำ 5. การยกรคดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข แลคสุขภาพขำงปรคชาชน 
1) วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากร ในทุกภาคส่วนทุกระบบ

หลักประกันสุขภาพ 
2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรค ปรับระบบการจ้างงาน การ

กระจายบุคลากร 
3) เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติ

ซ้ า โดยมีเครือข่าย 
4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่ การบาดเจ็บและเสียชีวิต 
5) ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม โดยมีกฎหมายที่รัดกุม  
6) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข  

3.1.4 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกรคทรวงสาธารณสุข 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย ดังนี้ 

1) ทุกภาคส่วนมีความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการเพ่ือสุขภาพของประชาชน 
2) บริหารแบบมืออาชีพมีธรรมาภิบาล 
3) เน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา 
4) สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์

จนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิต 
5) ป้องกันควบคุมการบาดเจ็บโดยเฉพาะ Road Traffic Injury 
6) โภชนาการปลอดภัย 
7) มุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาไทยการแพทย์แผนไทยในการพัฒนาสุขภาพ 
8) มีบทบาทด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งในภูมิภาคและในประชาคมโลก 
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3.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากรคทรวงสาธารณสุข 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย 4 Excellence Strategies ดังนี้ 

1) P&P Excellence โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย มีการป้องควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ มีความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  และมีการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

2) Service Excellence โดยการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ มีการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3) People Excellence โดยการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ มีการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
มีการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ และมีการพัฒนา
เครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ 

4) Governance Excellence โดยสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สร้างระบบ
ประกันสุขภาพ สร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์และการคุ้มครองผู้บริโภค และระบบ
ธรรมาภิบาล 

 
3.2 ความจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานขำงโรงพยาบาลสุรินทร์ตามความต้ำงการขำงผู้ใช้บริการ 

แลคผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1) ความต้องการจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวางทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาล พบว่า 

บุคลากรมีข้อเสนอในการพัฒนาที่สามารถสรุปได้ 3 ระยะ ดังนี้ 
รคยคการปรับปรุงแลคพัฒนา 

ในปรคเด็นเร่งด่วน 
(DO NOW พ.ศ.2561-2562) 

รคยคการพัฒนาำย่างต่ำเนื่ำง  
แลคต่ำยำดความส าเร็จ 

(DO NEXT พ.ศ.2563-2564) 

รคยคการพัฒนา 
ให้เปลี่ยนแปลง เติบโต 
(DO LONG พ.ศ.2565) 

- การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของบุคลากรในการเตรียมพร้อม
สู่มาตรฐานสากล พร้อม
เสริมสร้างทักษะเฉพาะด้านใน
ทุกหน่วยงานเพื่อการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพ AHA, 
JCI ในอนาคต 

- การต่อยอดมาตรฐานในระดับ
สากล เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
บริการทางการแพทย์ที่เชื่อถือ  
และวางใจได้ด้วยมาตรฐาน HA 
Advanced 

 
 
 

- การยกระดับโรงพยาบาลสู่
มาตรฐานสากลด้วยมาตรฐาน 
Joint Commission 
International : JCI 

- การสร้างนวัตกรรมในระบบ
คุณภาพด้วยโมเดลการบริการ 
ของโรพยาบาล (Surin 
Hospital Medical and 
service Model) 

- ปรับปรุงพื้นท่ี จัดระเบียบ 
กระบวนการภายใน แก้ปัญหา 

- การพัฒนาระบบการโลจิสติกส์
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งระบบ 

- สร้างสรรคน์วัตกรรมเพ่ือเติม
ความสมบูรณ์ของการเป็น
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รคยคการปรับปรุงแลคพัฒนา 
ในปรคเด็นเร่งด่วน 

(DO NOW พ.ศ.2561-2562) 

รคยคการพัฒนาำย่างต่ำเนื่ำง  
แลคต่ำยำดความส าเร็จ 

(DO NEXT พ.ศ.2563-2564) 

รคยคการพัฒนา 
ให้เปลี่ยนแปลง เติบโต 
(DO LONG พ.ศ.2565) 

คอขวดการบริการส่งต่อผู้ป่วย
ภายในโรงพยาบาล 

เน้นการบริการที่สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  ไร้รอยต่อ และลด
ต้นทุนด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โรงพยาบาลปลอดภัย ไร้รอยต่อ 
ที่ยั่งยืนในระดับแนวปฏิบัติที่ดี 
ของประเทศท่ีมีความเป็นสากล        
(Safety and seamless one) 

- ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การสร้างมาตรฐานการส่งต่อ
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล เครือข่าย 
และระหว่างประเทศ  
เพ่ือรองรับการจัดบริการแก่
ประชาชนจากประเทศกัมพูชา 
 
 

- สร้างอัตลักษณ์ชัดเจนของการ
จัดบริการโดยการมีส่วนร่วม 
เชิงบูรณาการอย่างเข้มแข็งด้วย 
สหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย 
(Identity) ในทุกหน่วยบริการ 

- เติมความสมบูรณ์ในการดูแลด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ (Integrity 
with Humanize care) ที่ให้การ
ดูแลผู้ใช้บริการอย่างเสมอภาค  
เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม  
ในผู้ป่วยในทุกคน 

- เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีระดับ
สากลโดยให้ความส าคัญกับการ
เป็นโรงพยาบาลที่สะอาดและ 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Image)   

- สร้างคุณค่า มูลค่าเพ่ิมจาก 3Is 
ของโรงพยาบาลสุรินทร์  
เป็นต้นแบบน าระดับประเทศ 

- การให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการระบบการรับผู้ป่วยเพื่อ
ลดความแออัดของผู้ป่วยนอก 
และผู้ป่วยใน โดยการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การอ านวยความสะดวกในการ
จัดบริการแก่ผู้ใช้บริการ 

- การสร้างระบบบริการรองรับ
การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง  
สร้างระบบการดูแลผู้ป่วยที่ต้อง

- การพัฒนาระบบการบริการให้
เอ้ือต่อการจัดบริการแก่ผู้ป่วย
เฉพาะกลุ่มที่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะการรองรับผู้สูงอายุ 
(Ageing friendly hospital) 

- การเสริมสร้างความเป็นเลิศใน
การจัดบริการแบบต่อเนื่องใน
ระยะยาวด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบูรณาการ
ความร่วมมือกับชุมชน และ 
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รคยคการปรับปรุงแลคพัฒนา 
ในปรคเด็นเร่งด่วน 

(DO NOW พ.ศ.2561-2562) 

รคยคการพัฒนาำย่างต่ำเนื่ำง  
แลคต่ำยำดความส าเร็จ 

(DO NEXT พ.ศ.2563-2564) 

รคยคการพัฒนา 
ให้เปลี่ยนแปลง เติบโต 
(DO LONG พ.ศ.2565) 

ดูแลต่อเนื่อง ในครอบครัว ชุมชน 
และปฐมภูมิ เพื่อลดการส่งต่อ
ผู้ป่วยมาในโรงพยาบาล หรือการ
มาใช้บริการในโรงพยาบาล 

จิตอาสา (Long term care: 
LTC) 

- มุ่งพัฒนาระบบการบริการให้มี
ความสมบูรณ์ในความเป็นเลิศใน
กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคมะเร็ง อุบัติเหตุฉุกเฉิน  
และทารกแรกเกิด   

     

- การสร้างสรรค์องค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางการแพทย์  
การพัฒนาระบบการบริการทาง
การแพทย์ที่มีมาตรฐาน  
การมีพร้อมและเข้มแข็ง  
ของระบบการบริหารจัดการ  

- การปรับปรุง พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การบริหารจัดการ
อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่มีความเหมาะสม
ในการพัฒนาระบบบริการที่มี
คุณภาพและเป็นเลิศ 

 
 

- ความสมบูรณ์ในความเป็นเลิศ
ในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคมะเร็ง อุบัติเหตุฉุกเฉิน  
และทารกแรกเกิด 

  
 

 - การเสริมสร้างความพร้อมของ
ระบบการบริการทางการแพทย์ 
เพ่ือรองรับกลุ่มผู้มีก าลังซื้อ 
นักท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการจาก
ประเทศกัมพูชา 

- โรงพยาบาลมุ่งเน้นการเชื่อมโยง
บริการของโรงพยาบาลรองรับ 
การพัฒนาจังหวัด โดยการน า
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทร์ของ
จังหวัดสุรินทร์มาใช้ในการรักษา 
เช่น การใช้อาหารสุขภาพ 
บ าบัดรักษาคนไข้   

 - ยกระดับขีดความสามารถของ
หน่วยบริการปฐมภูมิของ
โรงพยาบาลให้มีศักยภาพในการ
เป็นหน่วยบริการด่านหน้าของ
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพทาง

- การพัฒนาสถานบริการสุขภาพ 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ  
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้
ประชาชนมีจิตส านึกทางสุขภาพ 
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รคยคการปรับปรุงแลคพัฒนา 
ในปรคเด็นเร่งด่วน 

(DO NOW พ.ศ.2561-2562) 

รคยคการพัฒนาำย่างต่ำเนื่ำง  
แลคต่ำยำดความส าเร็จ 

(DO NEXT พ.ศ.2563-2564) 

รคยคการพัฒนา 
ให้เปลี่ยนแปลง เติบโต 
(DO LONG พ.ศ.2565) 

การแพทย์ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ปฐมภูมิของประเทศ 

เห็นความส าคัญของการมี
สุขภาพดี และสามารถพ่ึงตนเอง
ในการส่งเสริม การป้องกันโรค
ได้อย่างเหมาะสมตามบริบท
พ้ืนที่และกลุ่มวัย 

- มุ่งสร้างระบบปฐมภูมิของ
โรงพยาบาลที่โดดเด่นในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีภาวะ
พ่ึงพิง และกลุ่มป่วยเรื้อรัง 
ผ่านเครือขา่ยร่วมบริการจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ การบริการ
ประชาชนที่ทันสมัยโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โซเซียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพสูง 
และให้โรงพยาบาลมีความโดด
เด่นในความสามารถในการ
บริการที่สามารถดูแลประชาชน
ในรายกลุ่มวัยอย่างทั่วถึงและ
ความส าเร็จในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดี 
 
 

 - การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสภาพแวดล้อมการบริการ
ภายในโรงพยาบาลให้มีมาตรฐาน
ของการ จัดบริการแก่ผู้สูงอายุ 
เด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตาม
หลักอารยะสถาปัตยกรรม
ค านึงถึงความ 
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รคยคการปรับปรุงแลคพัฒนา 
ในปรคเด็นเร่งด่วน 

(DO NOW พ.ศ.2561-2562) 

รคยคการพัฒนาำย่างต่ำเนื่ำง  
แลคต่ำยำดความส าเร็จ 

(DO NEXT พ.ศ.2563-2564) 

รคยคการพัฒนา 
ให้เปลี่ยนแปลง เติบโต 
(DO LONG พ.ศ.2565) 

เป็นมนุษย์ (Healing 
Environment) 

- โรงพยาบาลมุ่งเน้นการเชื่อมโยง
การบริการกับอาเซียน และ
นานาชาติ 

- การสร้างระบบการจัดช่องทาง
บริการเฉพาะชาวต่างชาติและผู้มี
ก าลังทรัพย์ในการรักษา โดยการ
บริการแบบ premium service  
การจัดระบบบริการเชิงรุก 
(คลินิกเฉพาะAEC/เพิ่มผู้
ให้บริการ/พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร) 

- พัฒนาบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลให้เกิดคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมด้วยบริการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ให้โรงพยาบาลเป็น
แหล่งตรวจสุขภาพ เพ่ิมทางเลือก
ของผู้รับบริการอาเซียนและ
ต่างชาติ และการจัดบริการให้
ครอบคลุมตามความต้องการ
ของผู้มีก าลังซื้อและชาวต่างชาติ   

- การพัฒนาเพ่ือยกระดับสู่
โรงพยาบาลดิจิทัล ที่มีระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขีดความสามารถของ
บุคลากรในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาระบบ
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลให้เป็น
บริการด้านหน้าบนระบบ
อินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา และ
ทั่วถึง 

- การบริการ และการบริหารใน 
ทุกขั้นตอนให้มีความรวดเร็ว ลด
ความซ้ าซ้อน เพ่ิมความสะดวก 
และบริการที่ทันสมัย โรงพยาบาล
มุ่งน าเทคโนโลยีล้ าสมัยมาใช้เพ่ือ
ยกระดับการดูแลสุขภาพให้มี
ความสมบูรณ์เป็นไปในเชิงรุก มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ผู้ป่วยแต่ละคนมากขึ้น 

- มุ่งพัฒนาให้มีความพร้อมในการ
พัฒนาระบบการรักษา และการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้ป่วยโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(e- Medical)  

 
 
 

- มุ่งพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐาน 
EMRAM ระดับ 7 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
สูงสุดเพ่ือกาด าเนินงานใน
โรงพยาบาลที่สมบูรณ์     
ระบบ                  

- มุ่งเสริมสร้างกระบวนการผลิต
และพัฒนาบุคลากรทาง

- เน้นการพัฒนาให้โดดเด่นด้านการ
เรียนการสอน การสอนงานและ
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รคยคการปรับปรุงแลคพัฒนา 
ในปรคเด็นเร่งด่วน 

(DO NOW พ.ศ.2561-2562) 

รคยคการพัฒนาำย่างต่ำเนื่ำง  
แลคต่ำยำดความส าเร็จ 

(DO NEXT พ.ศ.2563-2564) 

รคยคการพัฒนา 
ให้เปลี่ยนแปลง เติบโต 
(DO LONG พ.ศ.2565) 

การแพทย์ให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาและวิชาชีพที่มี
มาตรฐานการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาทางการแพทย์
ชั้นคลินิกของประเทศ 

ระบบพ่ีเลี่ยงเพ่ือการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Coaching Mentoring 
and teaching to learning self) 
ด้วยความทันสมัยของกระบวนการ
การเรียนการสอน ความสมบูรณ์
ของแพทย์ผู้สอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ  
และเป็นนักถ่ายทอดที่ดีเพ่ือการ
ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่
มีคุณภาพและมีการด ูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ 

- การวางระบบการบริหารอัตรา
ก าลังคน และการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรให้มี
สมรรถนะทีส่อดคล้องกับการเป็น 
Excellence service center ทั้ง 
4 สาขา ได้แก่ มะเร็ง หัวใจ อุบติ
เหตุ และทารกแรกเกิด และ
บริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใน
อนาคตของโรงพยาบาล และการ
บริการสุขภาพแก่ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

- การจัดการบุคลากรให้เกิดการ 
บูรณาการความรู้ของสหวิชาชีพ
เพ่ือน าสู่การสร้างสรรค์ และ
พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีทาง
การแพทย์ ( Best Practice 
ทางด้านการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค
ที่ตอบสนองความเชี่ยวชาญ   

- มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
บรรยากาศในโรงพยาบาลให้เป็น
องค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมที่
เข้มแข็ง 

- โรงพยาบาลให้ความส าคัญกับ
การเสริมสร้างความสุขในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร และการ
เสริมสร้างความรัก ความศรัทธา
ต่อองค์กร และความภาคภูมิใน
วิชาชีพ และการอยู่ร่วมกัน
ภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH 
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2) ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 การได้รับบรกิารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว 
 การบริการที่ดี มีความเข้าใจในความต้องการของผู้ป่วย และผู้ใช้บริการ 
 ความรวดเร็วในการบริการ 
 การดูแลสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรม  
 คุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์ 
 เครื่องมือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย 

3) ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีบริการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 การเข้าถึงบริการด้วยความสะดวก ทั่วถึง 
 การดูแลรักษาที่ต่อเนื่อง 
 การดูแลประชาชนในทุกกลุ่มวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความรู้ ข้อมูลทางสุขภาพที่สื่อสารให้รับรู้อย่างต่อเนื่อง 
 การเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาล 

4) ความต้องการของเครือข่ายสุขภาพของโรงพยาบาล สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ความลื่นไหลของระบบการรับ และส่งต่อผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน 
 คุณภาพของระบบข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
 การใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ รว่มกันอย่างมีธรรมาภิบาล 
 การให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง 

 
3.3 ความจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานขำงโรงพยาบาลสุรินทร์จากความเปลี่ยนแปลงขำงปัจจัย

ภายนำก 
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของจังหวัด 

 ประชาชนยังคงมีความเชื่อและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคด้วยตนเองต่ า 
 มีประชากรวัยผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 
 การเพ่ิมข้ึนของชนชั้นกลางในสังคม 
 แรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น 

ความเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญทางการแพทย์ 
 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ตลอดเวลา 
 ประชาชนมีการใช้และเข้าถึง Social media อย่างแพร่หลาย 

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
 มีห้างสรรพสินค้ามาเปิดธุรกิจ ขยายธุรกิจในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 
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 การขยายตัวด้านการค้าชายแดนกับประเทศกัมพูชา 
 การเปิด AEC/การเข้ามาใช้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศเพ่ือนบ้านมากขึ้น 

ความเปลี่ยนแปลงนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
 นโยบาย 4 Excellence  
 นโยบาย Thailand 4.0 

3.4 จุดยืนการพัฒนาขำงแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสุรินทร์ (Strategic positioning) 
จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ก าหนดขึ้นมาจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็น

ปัจจัยน าเข้า เชิงนโยบายความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยู่ 
ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคต จนได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ความส าคัญ 
ต่อภารกิจ ความเร่งด่วนต่อปัญหา ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ความเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และความ
เชื่อมโยงกับนโยบายจนท าให้ได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ที่ เป็นหัวใจหลักส าคัญของ โรงพยาบาล  
ในการพัฒนาสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับชาติ ทันสมัย ด้วยคุณภาพการบริการทางการแพทย์ ที่น่าเชื่อถือ
และวางใจได้ในระดับสากล (International Standard Medical Quality : Believe and Trust) 

 
ดังรายละเอียดของ จุดยืนทาง ดังต่อไปนี้ 
SP1 โรงพยาบาลมุ่งเสริมสร้างความเป็นเลิศในระบบบริการด้วยมาตรฐานในระดับสากล เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการบริการทางการแพทย์ที่เชื่อถือ และวางใจได้ด้วยมาตรฐาน HA Advanced, Joint 
Commission International : JCI  ที่มีนวัตกรรมการบริการทางการแพทย์ระดับสากลเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการในจังหวัดสุรินทร์ และการเชื่อมโยงการบริการกับประชาคมอาเซียน  
พร้อมปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายในให้มีความเป็นเลิศ สู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีความเข้มแข็ง
ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ที่โดดเด่นด้านการน าองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

SP2 โรงพยาบาลมุ่งเน้นความสมบูรณ์ของการเป็นโรงพยาบาลปลอดภัย ไร้รอยต่อที่ยั่งยืนในระดับแนว
ปฏิบัติที่ดีของประเทศที่มีความเป็นสากล (Safety and seamless one) โดยการพัฒนาคุณภาพ 
ในการบริการและบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งโรงพยาบาลเน้นความส าเร็จในการจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วย การป้องกัน 
และควบคุมการติดเชื้อ พร้อมปรับปรุงระบบการควบคุมก ากับการปฏิบัติตามกระบวนการดูแลผู้ป่วย 
(Care  Process) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สู่เป้าหมายความ
ปลอดภัยผู้ป่วยสากล การเข้าถึงบริการและการดูแลต่อเนื่อง การเน้นสิทธิผู้ป่วยและครอบครัว  
การประเมินผู้ป่วย การดูแลด้านวิสัญญีและศัลยกรรม การจัดการด้านยาและการใช้ยา และการให้
ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวเพ่ือการพัฒนาความปลอดภัยในการบริการอย่างต่อเนื่อง  

SP3 โรงพยาบาลมุ่งเสริมสร้างการบริการที่มีความยอดเยี่ยมที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนของการจัดบริการโดยการ 
มีส่วนร่วมเชิงบูรณาการอย่างเข้มแข็งด้วยสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย (Identity) มีภาพลักษณ์ที่ดีระดับ
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สากลโดยให้ความส าคัญกับการเป็นโรงพยาบาลที่สะอาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Image) และความ
สมบูรณ์ในการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ (Integrity with Humanize care) ที่ให้การดูแล
ผู้ใช้บริการอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม พร้อมกันนั้นโรงพยาบาลยังให้ความส าคัญ  
กับการลดระยะเวลา และไร้รอยต่อการบริการโดยมุ่งสร้างนวัตกรรม การดูแล การปฏิรูปการจัดการ
การไหลของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล การลดขั้นตอนที่มีความซ้ าซ้อน และการรอบริก ารของ
ผู้รับบริการ โดยการจัดกลุ่มผู้รับบริการ พร้อมวางแผนพัฒนาระบบบริการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ และปรับปรุงอาคารสถานที่ในแต่ละหน่วยบริการให้เอ้ือต่อการจัดบริการ
แก่ผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการรองรับผู้สูงอายุ (Ageing friendly hospital) ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการระบบการรับผู้ป่วยเพ่ือลดความแออัดของผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 
โดยการวางแผนก าลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการรองรับผู้รับบริการที่เพ่ิมขึ้น การใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการนัดหมายและการพัฒนาระบบการบริหารผู้ป่วยในที่มีความ
ทันสมัย พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ และการร่วมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโดย
การแบ่งปันขีดความสามารถทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกับหน่วยบริการปฐมภูมิ  และโรงพยาบาล
ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

SP4 โรงพยาบาลมุ่งพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ในความเป็นเลิศในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง 
อุบัติเหตุฉุกเฉิน และทารกแรกเกิด ด้วยการสร้างทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และ
ความช านาญที่มีทักษะขั้นสูง การสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ การพัฒนาระบบ
การบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน การมีพร้อมและเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการ และ
รวมทั้งการปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารจัดการอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ และเป็นเลิศ 

SP5 การเสริมสร้างความพร้อมของระบบการบริการทางการแพทย์เพ่ือรองรับกลุ่มผู้มีก าลังซื้อ นักท่องเที่ยว 
ผู้ใช้บริการจากประเทศกัมพูชา โดยเน้นการออกแบบและการพัฒนาบริการที่ไม่ส่งผลต่อการบริการ
ปกติของโรงพยาบาลภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการและการบริการของทีมบริการที่เป็นมืออาชีพ  
การขยายพ้ืนที่บริการเพ่ือรองรับบริการที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคตที่มีความเป็นสัดส่วนเฉพาะของ
พ้ืนที่บริการ มีนวัตกรรมการบริการที่ออกแบบมาเป็นการเฉพาะส าหรับผู้มีก าลังซื้อ หรือต้องการ  
การบริการที่พิเศษ และการบริการที่มีความทันสมัย  สร้างระบบบริการสุขภาพพรีเมี่ยมขั้นสูงแก่ผู้มี 
ก าลังซื้อ และชาวต่างชาติ ในรูปแบบบริการเชิงรุกที่ดูแลครอบคลุมทั้งผู้ป่วยและครอบครัวที่มาดูแล 
โดยจ าลอง และออกแบบบริการเสมือนหนึ่งอยู่ที่บ้านตามเงื่อนไขบริการและระบบบริการด้วยทีม
บุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญและครอบคลุมทุกสาขา พร้อมทั้งมีบริการโปรแกรมออนไลน์ส าหรับ
ผู้ป่วยต่างชาติได้เข้าลงทะเบียนท าบัตรและนัดติดตาม ง่ายแก่การเข้าถึงบริการโรงพยาบาล และมี
ระบบติดตาม/สอบถาม ผู้ป่วยหลังจากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่น่าเชื่อถือ  
และวางใจได ้(Believe & Trust) 
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SP6 โรงพยาบาลมุ่งยกระดับขีดความสามารถของหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลให้มีศักยภาพในการเป็น
หน่วยบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลที่มีศักยภาพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานปฐมภูมิ 
ของประเทศ มุ่งสร้างระบบปฐมภูมิของโรงพยาบาลที่โดดเด่นในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีภาวะ
พ่ึงพิง และกลุ่มป่วยเรื้อรัง ผ่านเครือข่ายร่วมบริการจากประชาชนในพ้ืนที่การบริการประชาชนที่ทันสมัย 
โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโซเซียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพสูง การพัฒนาสถานบริการสุขภาพ 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้ประชาชนมีจิตส านึก
ทางสุขภาพ เห็นความส าคัญของการมีสุขภาพดี และสามารถพ่ึงตนเองในการส่งเสริมการป้องกันโรค 
ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่และกลุ่มวัย และให้โรงพยาบาลมีความโดดเด่นฝนความสามารถในการ
บริการที่สามารถดูแลประชาชนในรายกลุ่มวัยอย่างทั่วถึง และความส าเร็จในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาพด ี

SP7 โรงพยาบาลมุ่งพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐาน EMRAM ระดับ 7 ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุด เพ่ือการด าเนินงาน
ในโรงพยาบาลที่สมบูรณ์ด้วยระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องใช้กระดาษ         หรือแผ่นฟิล์ม 
อีกต่อไป มุ่งการพัฒนาเพ่ือยกระดับสู่โรงพยาบาลดิจิทัล ที่มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขีดความสามารถของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการ และการบริหารในทุก
ขั้นตอน ให้มีความรวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อน เพ่ิมความสะดวก และบริการที่ทันสมัย โรงพยาบาลมุ่งน า
เทคโนโลยีล้ าสมัยมาใช้ เพ่ือยกระดับการดูแลสุขภาพให้มีความสมบูรณ์เป็นไปในเชิงรุก มีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนมากข้ึน มุ่งพัฒนาให้มีความพร้อมในการพัฒนาระบบการรักษา และการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ แก่ผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (e- Medical) ที่สมบูรณ์ในระดับโรงพยาบาลชั้นน า 
มุ่งเน้นการให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทุกคนสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การวินิจฉัย การสั่งยา จ่ายยา และจัดยาได้อย่างถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น ทั้งสามารถลดต้นทุนในการตรวจ
รักษาของโรงพยาบาล พร้อมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการบริการในผู้ที่มีขีดความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บริการจากประชาคมอาเซียน และผู้มีก าลังซื้อ การพัฒนาระบบ
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลให้เป็นบริการด้านหน้าบนระบบอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา และทั่วถึง 

SP8 โรงพยาบาลให้ความส าคัญกับการวางระบบการบริหารอัตราก าลังคน และการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเป็น Excellence service center ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ มะเร็ง 
หัวใจ อุบติเหตุ และทารกแรกเกิด และบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในอนาคต
ของโรงพยาบาล และการบริการสุขภาพแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ความส าคัญกับการจัดการ
บุคลากรให้เกิดการบูรณาการความรู้ของสหวิชาชีพเพ่ือน าสู่การสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี 
ทางการแพทย์ (Best Practice) ทางด้านการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคท่ีตอบสนองความเชี่ยวชาญ และ 
การมุ่งเน้นการจัดระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
(e-HR system) ที่โดดเด่นในการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรโดยการออกแบบโปรแกรมการฝึกทักษะ
เสมือนจริง และโรงพยาบาลให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร และ
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การเสริมสร้างความรัก ความศรัทธาต่อองค์กร และความภาคภูมิในวิชาชีพ และการอยู่ร่วมกันภายใต้
ค่านิยมร่วม MOPH 

SP9 โรงพยาบาลมุ่งเสริมสร้างกระบวนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและ
วิชาชีพที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางการแพทย์ชั้นคลินิกของประเทศ เน้นการ
พัฒนาให้โดดเด่นด้านการเรียนการสอน การสอนงานและระบบพ่ีเลี่ยงเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Coaching Mentoring and teaching to learning self) ด้วยความทันสมัยของกระบวนการการเรียน
การสอน ความสมบูรณ์ของแพทย์ผู้สอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และเป็นนักถ่ายทอดที่ดีเพ่ือการร่วมผลิต
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

SP10 โรงพยาบาลมุ่งพัฒนาระบบการสร้างบรรยากาศในโรงพยาบาลให้เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นนักสร้าง และนักจัดการความรู้ โดยโรงพยาบาล
ก าหนดให้เป็นหน้าที่เชิงภารกิจทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพที่ต้องสร้างชุดความรู้
ใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี และให้มีกระบวนการความคิดเชิงสร้างสรรค์ความรู้เพ่ือยกระดับเป็นความรู้ 
ชั้นปฏิบัติการที่ดี (Best Practice) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริการของโรงพยาบาลและโรงพยาบาล 
ให้ความส าคัญกับการบูรณาการความรู้ นวัตกรรมสู่งานประจ า พร้อมการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะในการการจัดการงานของตนเองให้เป็น
นวัตกรรม (Routine To Innovation) 

SP11 การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมการบริการภายในโรงพยาบาลให้มีมาตรฐานของการ 
จัดบริการแก่ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตามหลักอารยะสถาปัตยกรรมค านึงถึงความ 
เป็นมนุษย์ (Healing Environment) โดยมุ่งเน้นออกแบบ และจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารตาม
ความเหมาะสมและเอ้ือต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพตามประเภทของผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ เด็ก  
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ภายใต้ข้อกฎหมาย และพรบ.ที่ก าหนด การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของ
องค์กรเอ้ือต่อความปลอดภัยและความสุขของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือน องค์กรสร้างความมั่นใจ
ว่าผู้อยู่ในพ้ืนที่ อาคารสถานที่จะปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการบริการสุขภาพ 

SP12 โรงพยาบาลมุ่งเน้นการเชื่อมโยงการบริการกับอาเซียนและนานาชาติน าโปรแกรมส่งต่อระหว่างประเทศ
ที่กระทรวงจัดท าไว้มาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาล เพื่อเพ่ิมความรวดเร็ว ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อมูลการรักษา
คนไข้ทั้งประเทศต้นทางและปลายทางที่รับการรักษา การสร้างระบบการจัดช่องทางบริการเฉพาะ
ชาวต่างชาติและผู้มีก าลังทรัพย์ในการรักษา โดยการบริการแบบ premium service การจัดระบบ
บริการเชิงรุก (คลินิกเฉพาะAEC/เพ่ิมผู้ให้บริการ/พัฒนาศักยภาพของบุคลากร) และการยกระดับการ
บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้ใช้บริการอาเซียน และ
ผู้มีก าลังซื้อของหน่วยงาน AEC และพัฒนาบริการสุขภาพของโรงพยาบาลให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม
ด้วยบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้โรงพยาบาลเป็นแหล่งตรวจสุขภาพ เพ่ิมทางเลือกของผู้รับบริการ
อาเซียนและต่างชาติ และการจัดบริการให้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้มีก าลังซื้อและชาวต่างชาติ  
โรงพยาบาลมุ่งเน้นการเชื่อมโยงบริการของโรงพยาบาลรองรับการพัฒนาจังหวัด โดยการน าผลิตภัณฑ์
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เกษตรอินทร์ของจังหวัดสุรินทร์(ข้าวหอมมะลิ/ข้าวไรเบอร์รี่/ผักปลอดสาร/ผักไฮโดร/ผลไม้ปลอดสาร) 
มาใช้ในการรักษา เช่น การใช้อาหารสุขภาพ บ าบัดรักษาคนไข้ แสดงให้เห็นข้อดีของผลิตภัณฑ์ที่มี
พร้อมแนะน า ซึ่งอาจท าให้เกิดการต่อยอดทางเศรษฐกิจในจังหวัด 

 
3.5 การปรคเมินศักยภาพแลคสภาพแวดล้ำมขำงำงค์กรต่ำการขับเคลื่ำนจุดยืนทางยุทธศาสตร์  
 โรงพยาบาลได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันขององค์กร โดยน าเครื่องมือทางการบริหาร SWOT 
Analysis มาใช้เพ่ือค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการด าเนินงานด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อน   
จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา โดยมองว่าการวิเคราะห์หาจุดแข็งหรือจุดเด่นภายในองค์กร 
(Strength) จะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ และพยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย (Weakness) 
ภายในองค์กรที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาสหรือปัจจัยส่งเสริม
จากภายนอก (Opportunity) ที่ท าให้การด าเนินงานภายในโรงพยาบาลบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเฝ้าระวัง
อุปสรรคหรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ผล ท าให้ได้ผลการ
วิเคราะห์องค์กรมีดังนี้ 
 
จุดแข็ง (Strengths) 

S1: โรงพยาบาลมีความพร้อมด้านการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและความช านาญมีทักษะขั้นสูง  
ทั้ง 4 Excellence มีการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความพร้อม
และเหมาะสมในการบริการที่มีคุณภาพที่เป็นเลิศ และโรงพยาบาลประสบความส าเร็จในระดับ
ดีเด่นด้านการให้ยาละลายลิ่มเลือด การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด ระบบสารสนเทศ
โรคมะเร็ง รางวัลชนะเลิศที่ 1 EMS rally ระดับ EMR  และโรงพยาบาลมีความพร้อมเป็นเลิศ
บริการด้านรังสีรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง  

S2: ระบบบริการมีความทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โซเชียลมีเดีย มาใช้ใน
การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด มีการใช้อินเตอร์เน็ตในการนัดคิวตรวจโรคมะเร็ง 
และระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง และการใช้ระบบโซเชียลมีเดียเพ่ือการให้ค าปรึกษาผู้ป่วยทารก
แรกเกิด  

S3: โรงพยาบาลมีการคิดค้นและพัฒนาบริการเพ่ือการรองรับความต้องการของผู้รับบริการในพ้ืนที่  
ที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้ป่วย บริบทของพ้ืนที่ มีการพัฒนาระบบ Fast Track 
ทั้ง 4 Excellenceและมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการด้านการคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วย
เครื่องอัลตร้าซาวด์ เพ่ือค้นหาผู้ป่วยระยะแรก ท าให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ  

S4: โรงพยาบาลมีความปลอดภัยโดยผ่าน Reaccredit HA มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ผ่านเกณฑ์ประเมิน HWP 5 สมัย การให้บริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 4 ครั้ง เป็น Best Practice ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่
ติดต่อระดับประเทศ เชื่อมโยงเพ่ือดูแล Aging society, Long Term Care, Palliative Care 
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S5: โรงพยาบาลไร้รอยต่อท่ีมีกระบวนการดูแลตาม Service Plan ครบทุกสาขา มีการดูแลต่อเนื่องถึง
ชุมชน มีระบบ Fast track การใช้ยาสมเหตุผล การเข้าถึงยาที่จ าเป็นเท่าเทียมทุกสิทธิ์  
การนิเทศควบคุมก ากับ โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม 

S6: โรงพยาบาลมีภาพลักษณ์ที่ดีระดับสากล มีแพทย์ผู้ เชี่ ยวชาญครบทุกสาขาตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลตติยภูมิ และมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย การดูแลผู้รับบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์  มีการให้บริการอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึงและเป็นธรรม  บุคลากรมี 
ขีดความสามารถในการให้บริการสุขภาพประชาชนที่มีประสิทธิภาพใน 4 สาขา โดยมีแผนพัฒนา
อัตราก าลังและสมรรถนะของสหสาขาวิชาชีพครอบคลุม 4 สาขา  

S7: ให้บริการทางการแพทย์อย่างมีมาตรฐาน โดยทีมบุคลากรเฉพาะทางและเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ที่ทันสมัย เพ่ือรองรับบริการส าหรับกลุ่มผู้มีก าลังซื้อ  

S8: หน่วยบริการปฐมภูมิมีศักยภาพในการจัดบริการได้อย่างมีมาตรฐานครบถ้วนหลากหลาย 
ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยตามมาตรฐานบริการและทั่วถึง ระบบหมอครอบครัวที่เข้มแข็งในหน่วย
บริการปฐมภูมิตามเกณฑ์มาตรฐาน  

S9: รพ.สุรินทร์เป็นแหล่งผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของแพทยสภา มีผลงานเด่นของนักศึกษา
แพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่ทันสมัย เผยแพร่ในระดับสากล อาจารย์แพทย์มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านครบทุกสาขา และเสริมสร้างกระบวนการ  Critical thinking และยึดมั่นผูกพันธ์กับ
ชุมชน 

S10: ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการและการสื่อสารที่มีความพร้อมทั้ง  
ด้านอุปกรณ์ Hardware Software  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการทางการแพทย์ 
เพ่ือยกระดับสู่ Digital Hospital  

S11: ระบบบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีการน า Best Practice/งานวิจัย/นวัตกรรมที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริการของโรงพยาบาล ส่งเสริม หรือเสริมสร้างความสามารถของบุคลากรทาง
การแพทย์ และบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะในการจัดการงานของตนเองให้เป็นนวัตกรรม   
(Routine To Innovation)  

S12: สภาพแวดล้อมการบริการภายในโรงพยาบาล มีมาตรฐานที่ดี มีการก าหนดพ้ืนที่เสี่ยง การจัดการ
พ้ืนที่ได้มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน HWP (ระดับทอง) 3 ปีซ้อน เอ้ือต่อผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ และสภาพแวดล้อมบริการภายในโรงพยาบาล ทั้งโครงสร้างด้านกายภาพ   

S13: การจัดบริการของโรงพยาบาลสุรินทร์ มีศูนย์บริการ Asean มี Excellent center มีศูนย์กลาง
การดูแลผู้ป่วยซึ่งสามารถเชื่อมโยงการบริการกับ Asean และนานาชาติ มีผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นผู้ที่
ท างานอยู่อาศัยในจังหวัดสุรินทร์ และเป็นชาวต่างประเทศท่ีมีก าลังซื้อ  
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จุดำ่ำน (Weaknesses) 
W1: ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลระดับจังหวัด 

ท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ และท าให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาด ไม่น่าเชื่อถือ  
ไม่ทันเวลา  

W2: ระบบบการบริหารความเสี่ยงยังไม่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ยังพบอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
ในระดับ E ขึ้นไป มีรายงานเชื้อดื้อยาสูง 

W3: โรงพยาบาล มีความแออัด มีภาวะผู้ป่วยล้นเตียง ท าให้ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุมตาม
เกณฑ์มาตรฐานการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

W4: ระบบการส่งต่อและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการภายในโรงพยาบาล ยังขาดการเชื่อมต่อ
และบูรณาการอย่างเป็นระบบ มีภาวะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและระยะเวลารอคอยรับ
บริการที่เพ่ิมขึ้นและยังมีความทับซ้อนในการเชื่อมโยงและการให้บริการเชิงสหสาขาวิชาชีพ 
ที่ไม่เข้าถึง การจัดการการไหลของผู้ป่วย ยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความซ้ าซ้อนจากความซ้ าซ้อน
ของขั้นตอนการคัดกรองส่งผลให้ระยะเวลาในการรอคอยนาน เพ่ิมความแออัด เกิดข้อร้องเรียน 

W5: สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ไม่เอ้ือต่อการจัดบริการแก่ผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและเด็กส่งผลให้เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง 

W6: รูปแบบการบริหารและบริการยังไม่เป็นมืออาชีพและมีอัตลักษณ์บริการแบบพรีเมี่ยม พ้ืนที่ไม่เป็น
สัดส่วน ใช้บริการร่วมกับการบริการปกติท าให้เกิดข้อร้องเรียน การจัดระบบบริการในกลุ่ม
ผู้รับบริการ Asean และนานาชาติ ยังไม่ครอบคลุมในด้านโปรแกรมการส่งต่อ บริการเชิงรุกด้าน
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยังไม่ได้น าส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ มาต่อยอดด้านสุขภาพ ด้านการสื่อสาร  
ยังไม่ครอบคลุมทุกภาษา รวมถึงขาดผู้ให้บริการด้านภาษา  

W7: ความสามารถของสถานบริการปฐมภูมิในการพัฒนาระบบงานบริการให้มีความครอบคลุม  
ให้สามารถรองรับปริมาณงานที่มีความหลากหลาย และภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปให้
เหมาะสมเท่าทัน  

W8:  รูปแบบการบริการและการบริการแบบมืออาชีพ ขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยังไม่สามารถรองรับความ
จ าเป็นในการพัฒนาบริการของโรงพยาบาล บุคลากรสนับสนุนยังขาดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และ
พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

W9: ระบบการสื่อสารภายในองค์กร และการเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติจากระดับบริหาร ยังไม่
ทั่วถึงผู้ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการ ท าให้การมีส่วนร่วมในการพัฒนายังไม่ทั่วถึง ไม่ต่อเนื่อง  

W10: ขาดการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากร (E-HR System) มาจัดการฐานข้อมูลด้าน
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศ  การลงทะเบียน/ บันทึก/สืบค้น/Report 
ผิดพลาด เมื่อระบบมีปัญหาต้องใช้เวลาในการแก้ไข ท าให้เกิดผลกระทบด้านการบริการ และ
ทักษะในการแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศของผู้ให้บริการที่จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทาง
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การแพทย์ยังไม่สมบูรณ์ที่จะจัดการข้อมูล และWebsite ในโรงพยาบาลยังเป็นระบบ Website 
แบบเดิม ขาดความน่าสนใจของการสื่อสาร โดยเฉพาะที่ยังไม่ได้รองรับผู้ใช้บริการจากต่างประเทศ 
ยังไม่ได้เป็นพืน้ที่บริการ ผู้รับบริการในรูปแบบ Online  

W11: ระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  และไม่รองรับ
ความต้องการในการบริการ ความพึงพอใจของบุคลากรต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ขาดความชัดเจนใน
การเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน ความสุข ความรัก ความศรัทธาต่อองค์กร และความภูมิใจ
ต่อวิชาชีพ และการมีค่านิยมร่วม (MOPH  SURIN)  

W12: การพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ไม่ต่อเนื่องและท่ัวถึงท้ังองค์กร ระบบโครงสร้างการบริหาร และ
การจัดการยังไม่ชัดเจน ท าให้ขาดการเชื่อมโยงระหว่างศูนย์แพทย์และหน่วยงานในโรงพยาบาล 

W13: การจัดการโครงสร้างด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ไม่เอ้ือต่อความปลอดภัยและความสุขของ
ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือนไม่มีสถานที่พักส าหรับญาติที่เพียงพอ มีความไม่เป็นระเบียบของที่
พักญาตินั่ง นอน ในพ้ืนที่บริการสาธารณะในโรงพยาบาลส่งผลต่อสุขลักษณะภายในโรงพยาบาล 

W14: ระบบการบริหารภายในยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ การใช้ IT เพ่ือให้
ก้าวทันต่อความจ าเป็นทางสุขภาพและความเติบโตทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
โดยเฉพาะการพัฒนาสู่ยุค digital และความสอดคล้องการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศ  
ขาดยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาล เพ่ือรองรับความจ าเป็นในอนาคต 

 
โำกาส (Opportunities) 

O1: ความเติบโตทางเศรษฐกิจของผู้มีก าลังซื้อและผู้ที่ท างาน นักท่องเที่ยว ในจังหวัด ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้ใช้บริการจากเพ่ือนบ้านเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงความพร้อมทางสภาพแวดล้อมในจังหวัดสุรินทร์เป็น
โอกาสในการพัฒนาการให้บริการพรีเมี่ยมของโรงพยาบาล รองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ   
และความต้องการทางการแพทย์ของกลุ่มทีมก าลังซื้อ (ในประเทศและต่างประเทศ) โดยเฉพาะ
จากประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาการบริการรองรับความต้องการ 

O2: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความทันสมัย รวดเร็ว 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริการ และการบริหารของโรงพยาบาลได้ 

O3: การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพทั้งในจังหวัด เขตสุขภาพ โดยแบ่งปันขีดความสามารถ 
ทางการแพทย์ เป็นโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและลดรอยต่อการ
บริการ 

O4: นโยบายขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิก่อให้เกิดการพัฒนาด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดความร่วมมือด้านสุขภาพจากหน่วยงานอ่ืนๆระดับอ าเภอ มุ่งไปสู่
การบริการปฐมภูมิด่านหน้าและมีศักยภาพทางการแพทย์  

O5: มีหมู่บ้านชุมชน ต าบล อ าเภอ ที่สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้ ซึ่งเป็นโอกาสการพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิสู่การเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  
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O6: เครือข่ายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อสม.จิตอาสา มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงทุก
กลุ่มวัยรายบุคคลโดยเฉพาะผู้สูงอายุ  

O7: นโยบายของรัฐบาล กระทรวงเน้นการพัฒนาโรงพยาบาลสีเขียวและการประหยัดพลังงาน โดยใช้
โซล่าเซลล์ เป็นโอกาสในการประสานเชิงนโยบาย และกาจัดสรรงบประมาณ 

O8: นโยบาย  People Excellence กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนท าให้เกิดการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
รองรับศูนย์ความเชี่ยวชาญ 4 สาขา เพ่ิมอัตราก าลังของบุคลากร การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยทาง
การแพทย์ น าสู่การสร้างสรรค์และพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีทางการแพทย์ (Best Practice)  

O9: โรงพยาบาลมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และความร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลมีเครือข่ายความร่วมมือกับ รพช. 
ซึ่งเป็นโอกาสในการยกระดับการฝึกอบรมของนักศึกษาแพทย์ด้านคลินิก 

O10: โรงพยาบาลมีเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโอกาสในการยกระดับด้านการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย  ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

O11: การบริการแบบไร้รอยต่อ แสดงความก้าวหน้าของระบบ ICT การเข้าถึง IT ของประชาชนมีมากขึ้น 
ซึ่งเป็นโอกาสในการน าระบบ Digital มาใช้ในระบบการส่งต่อผู้ป่วย การเยี่ยมบ้านแบบ  
Tele Line จึงเห็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่ Digital Hospital 
ต่อไป  

O12: โครงสร้างด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน Service Plan และการพัฒนาบริการ
ให้เอ้ือต่อการบริการด้านสุขภาพ ทั้งในประเทศเป็นโอกาสในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  และภูมิ
ทัศน์ภายในโรงพยาบาลใหม่ให้มีมาตรฐาน 

O13: การรองรับบริการจาก AEC และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน ผู้มีก าลังซื้อมาก
ขึ้นและผู้ท างานในจังหวัดสุรินทร์เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการจากประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมมาก
ขึ้น เป็นโอกาสในการจัดบริการ Premium  Service ของโรงพยาบาล  

O14: มีสถานบริการสุขภาพทั้งในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข และรพ.อ่ืน ภาคเอกชนที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน AHA และ JCI และความก้าวหน้าของระบบ IT แนวปฏิบัติที่ดีได้อย่างกว้างขวาง 
ที่สามารถเข้าถึงความรู้ ซึ่งเป็นโอกาสในการเรียนรู้ของรพ.ที่จะต่อยอดและเชื่อมโยงคุณภาพ HA  
สู่ AHA และ JCI 

 
ำุปสรรค(Threats) 

T1: ความคาดหวังของผู้รับบริการที่เพ่ิมมากขึ้นก่อให้เกิดภาระงานมากขึ้น  เกิดความแออัด  
การเข้าถึงบริการล่าช้า มีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อร้องเรียน  

T2: การเพ่ิมขึ้นของผู้ ใช้บริการแรงงานจากอาเซียน ก่อให้เกิดผลกระทบในความแออัดของ 
การบริการและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุบัติใหม่ ส่งผลต่อการเป็นโรงพยาบาลปลอดภัย   
ซึ่งผู้รับบริการเชื่อมั่นและไว้วางใจ มีความสูญเสียในระบบจัดเก็บรายได้จากแรงงานต่างด้าว 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสรุินทร์ พ.ศ. 2561 – 2565                     หน้า 55 

T3: การเพ่ิมข้ึนของผู้ป่วยเรื้อรัง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนไม่ถูกต้องและสังคมผู้สูงอายุ
เพ่ิมข้ึน ท าให้จ านวนผู้รับบริการเพ่ิมข้ึน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพบริการ 

T4: การเกิดภัยคุกคามสุขภาพโรคติดต่อจากกลุ่มแรงงานอาเซียน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
การเกษตรที่ใช้สารเคมีมากขึ้น วิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
และปัญหาสุขภาพในกลุ่มโรคต่างๆ ที่เติบโตขึ้น ในขณะที่วิถีสุขภาพของประชาชนไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทัน ท าให้เกิดโรคท่ีป้องกันได้เพ่ิมมากขึ้น 

T5: นโยบายในการเพ่ิมจ านวนในการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบทก่อให้เกิดผลกระทบ ตั้งแต่การรับ
นักศึกษาแพทย์เข้ามาศึกษา ส่งผลต่อกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้แพทย์ที่มีความรู้ 
ความสามารถ 

T6: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อระบบบริหารจัดการ 
ด้านยา/เวชภัณฑ์/พัสดุคงคลัง จึงส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการที่สูงขึ้น และมีการสื่อสารข้อมูล 
อันเป็นเท็จ หรือบิดเบือน ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย และความคลาดเคลื่อนต่อการ
ให้บริการทางการแพทย์  

T7: ต้นทุนการจัดบริการสุขภาพ และต้นทุนการบริหารที่เพ่ิมมากขึ้นจากปัจจััยภาพยนอก เป็นภาระ
ทางการเงินการคลังของโรงพยาบาลที่จะเพ่ิมมากข้ึน 

T8: ความเติบโตของเมือง ความแออัดของชุมชนรอบโรงพยาบาล การเคลื่อนย้ายประชากรของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายในพื้นทีเ่สี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆ 

T9: การจัดบริการ Premium Service มีความเสี่ยงในด้านการขาดทุน เนื่องจากเก็บค่ารักษาพยาบาล
ไม่ได้ การเพิ่มแรงงาน Asean และการเพ่ิมขึ้นของผู้รับบริการชาวต่างชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบใน
ความแออัดและโรคอุบัติใหม่ ส่งผลต่อการเป็นโรงพยาบาลปลอดภัยที่ผู้ ใช้บริการเชื่อมั่น  
หรือวางใจ มีความคาดหวังในการบริการระดับสากลและปลอดภัยไร้รอยต่อ 

T10: ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และการเติบโตของเมือง ท าให้เกิดปัญหา 
การบริการสุขภาพของประชาชน มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ท าให้โรงพยาบาลมีภาระต้องดูแลผู้ใช้บริการ
มากขึ้น  

T11: ข้อจ ากัดของระเบียบด้านทรัพยากรบุคคล ค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น ท า
ให้บุคลากรมีความเครียด และมีการออกจากราชการมากขึ้น อีกทั้งการจูงใจด้วยค่าตอบแทน 
ที่มากกว่าของเอกชน ส่งผลให้โรงพยาบาลมีการสูญเสียบุคลากรคุณภาพแก่ภาคเอกชน  

 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสรุินทร์ พ.ศ. 2561 – 2565                     หน้า 56 

3.6 ทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ (TOWs Matrix)  
 
ทิศทางเชิงรุก (SO) 
1) ส่งเสริมทีมบุคลากรทางการแพทย์เชียวชาญ

เฉพาะทาง ร่วมพัฒนาความเป็นเลิศในการ
รองรับผู้บริการที่มีก าลังซื้อด้วยเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และบริการที่ทันสมัย รองรับผู้มี
ก าลังซื้อ  

2) พัฒนาระบบบริการให้ครอบคลุมทุก Service  
Plan และระบบบริหารความเสี่ยง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่ โรงพยาบาล
ปลอดภัย 

3) ส่ ง เสริ มระบบบริ การทางการแพทย์ที่ มี
มาตรฐานโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะ
ทางและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่
ทันสมัย ผสานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการแพทย์  เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการทางการแพทย์ของกลุ่มผู้มีก าลัง
ซื้อ ด้วยความเป็นเลิศในระบบบริการมาตรฐาน
ระดับสากล  

4) การสร้างระบบการดูแลกลุ่มวัยสูงอายุรายบุคคล
ด้วยกลไกของสถานบริการปฐมภูมิระบบFCT
และการบูรณาการร่วมกับอปท.และจิตอาสาใน
พ้ืนที ่ 
 

5) สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายสร้างและผลักดัน
นโยบายสุขภาพในการเสริมสร้างสุขภาวะแบบ
มีส่วนร่วม  

6) สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายสามารถจัดการ
สุขภาพตนเองในระดับชุมชน ต าบล อ าเภอได้ 
และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

7) ส่ ง เสริมการ ใช้ เทคโนโลยีที่ ทันสมัย เ พ่ือ
จัดบริการสุขภาพและข้อมูลสุขภาพรายบุคคล 

ทิศทางเชิงป้ำงกัน (ST) 
1) คิดค้นระบบบริการเชี่ยวชาญเป็นเลิศด้าน

สารสนเทศ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
เครื่องมือ สถานที่ เพ่ือรองรับความคาดหวัง
ของผู้มารับบริการ  

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการตาม Service  
Plan ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ในกลุ่มเสี่ยง และการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ให้
ครอบคลุมทุก Service Plan ให้ต่อเนื่องถึง
ชุมชนอย่างไร้รอยต่อ 

3) เพ่ิมประสิทธิภาพความเข้มแข็งระบบบริการ
ปฐมภูมิ หมอครอบครัว และภาคีเครือข่าย
ด้านการเฝ้าระวังและการจัดการลดโรค 
อนามัยสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามต่อสุขภาพ  

4) พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เอ้ือต่อการมี
สุขภาวะที่ดี  

5) พัฒนาศักยภาพหมอครอบครัวด้ านภัย
คุกคามสุขภาพโรคติดต่อจากกลุ่มแรงงาน
อาเซียน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
การเกษตรที่ใช้สารเคมีมากขึ้น วิถีชีวิตที่ไม่
ถูกต้อง  

 
 
6) พัฒนาศั กยภาพบุ คลากร โ ร งพยาบาล

เครือข่ายให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยตาม
มาตรฐานของ Service Plan 4 สาขา เพ่ือ
ลดการส่งต่อผู้ป่วย และลดภาระงานของ
บุคลากร  

7) เพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตแพทย์ชนบทที่มี
คุณภาพ โดดเด่นด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
ด้วยคุณภาพ อาจารย์แพทย์ระดับเชี่ยวชาญ
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เพ่ือให้รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่ายเพ่ือการจัดการ
สุขภาพที่ดี  

8) พัฒนาระบบบริการสุ ขภาพปฐมภูมิที่ ได้
มาตรฐานเพ่ือตอบสนองนโยบาย ภายใต้ความ
ร่วมมือขององค์กรเครือข่ายในชุมชน เพ่ือให้
หน่ ว ยบริ กา รปฐมภู มิ มี ศั กยภาพในการ
จัดบริการได้อย่างมีมาตรฐานและทั่วถึง  

9) พัฒนาระบบบริการสุขภาพสูงอายุในชุมชนโดย
การมีส่วนร่วมอปท.อสม.และจิตอาสาในพ้ืนที่ 
สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน  

10) การใช้นโยบายในการประหยัดพลังงาน เพ่ือลด
ต้นทุนการบริการจากค่าสาธารณูปโภค โดย
การใช้โซล่าเซลล์ 5 

11) การวางแผนด้ าน อัตราก าลั งและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือ
รองรับศูนย์ความเชี่ยวชาญ 4 สาขา โดยน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์น าสู่ การ
สร้ างสรรค์และพัฒนาแนวปฏิบัติ ที่ ดี ทาง
การแพทย์ (Best Practice) ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข  

12) ส่งเสริมและพัฒนา ระบบสารสนเทศ เพ่ือให้
อาจารย์ แพทย์ที่ มี คว าม เชี่ ย วชาญ ได้ ใช้
ประโยชน์ ในการจัดกาเรียนการสอนและการ
ยกร ะดั บม าต รฐ านกา รศึ กษ าของศู น ย์
แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 

13) พัฒนาระบบ ICT รองรับการบริการแบบไร้
รอยต่อ เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  

14) พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพให้เอ้ือต่อการ
บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้
มาเยือนทุกระดับ ทุกประเภท ทุกกลุ่มวัยทั้ง
ภายในประเทศ ต่างประเทศให้มีมาตรฐาน
ทันสมัย ระดับ Premium World class โดย

เพ่ือรองรับนโยบายในการผลิตแพทย์ชนบทที่
เพ่ิมมากข้ึน 

8) พัฒนาระบบ ICT รองรับการบริการที่ทันสมัย  
ลดปัญหาการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศการ
บริการสุขภาพที่ ไม่มีประสิทธิภาพ และ
รองรับกรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

9) การปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาล  
และจัดให้มีสิ่ งอ านวยความสะดวก เพ่ือ
รองรับการเติบโตของเมือง การเคลื่อนย้าย
ประชากรของประเทศเพ่ือนบ้าน ลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ 

10) การให้บริการ Premium service โดยมี
ศูนย์บริการ AEC และศูนย์บริการความเป็น
เลิศ เพ่ือลดความแออัดของกลุ่มประชากร 
AEC ชาวต่างชาติ ป้องกันโรคอุบัติใหม่ โรค
อุบัติซ้ า ครอบคลุมการเก็บค่ารักษาพยาบาล 
ที่เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุน  
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จดัท าเป็นโรงพยาบาลสีเขียว โดยออกแบบตาม
อารยะสถาปัตยกรรม 

15) การจัดบริการ ศูนย์บริการ AEC และศูนย์บริการ
ความเป็นเลิศ ให้บริการ Premium service 
เพ่ือรองรับการเติบโตของประเทศเพ่ือนบ้าน 
ของกลุ่มผู้มีก าลังซื้อ แรงงาน Asean และ
ชาวต่างชาติ  

16) การเป็นรพ. ผ่านมาตรฐานคุณภาพ HA และมี 
Best Practice และมีการสร้างระบบคุณภาพ
จากแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือก้าวสู่ระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล (AHA, JCI) 

ทิศทางเชิงแก้ไข (WO) 
1) เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและพัฒนาระบบ IT ให้มี

ความเชื่อมโยงกับระบบบริการเพ่ือรองรับกลุ่ม
ผู้ที่มีก าลังซื้อและรองรับระบบ IT ที่ก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว  

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการภายในโรงพยาบาล
ที่ไม่มีรอยต่อและดูแลได้ทั่วถึง  โดยการพัฒนา
ระบบบริการผู้ป่วยในด้วยเทคโนโลยีและ
สารสนเทศและSocial Media 

3) พัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอ รวมทั้งสถาน
บริการให้ได้มาตรฐานในการจัดการปัญหา
สุขภาพที่ เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามทาง
สุขภาพ  

4) พัฒนาระบบ IT ในการเชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศผ่านInternet Social Media  
ที่ทันสมัย เพ่ือให้ทุกกลุ่มวัย สามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพได้  

5) พัฒน าสถ าน บริ ก า รป ฐม ภู มิ ใ ห้ มี ค ว า ม
ครอบคลุมสามารถรองรับปริมาณงานที่มีความ
หลากหลายตามนโยบาย และภาวะสุขภาพ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมเท่าทัน   

 

ทิศทางเชิงรับ (WT) 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพทีมบริหารจัดการความเสี่ยง 

ลดความเสี่ยงระดับ E เพ่ือรองรับความคาดหวัง
ของผู้รับบริการที่มีมากข้ึน 

2) สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งปิดโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงนั้นๆ 
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6) พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการจัดการ
สุขภาพระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ  

7) พัฒนาระบบการจัดการสุขภาพทุกกลุ่มวัย
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 

8) การพัฒนา Soft ware เพ่ือจัดการฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศทางด้านบุคลากรให้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในด้านบริหารและการพัฒนา
แนวปฏิบัติที่ดีทางการแพทย์  

9) เสริมสร้างความสุขในการท างานของบุคลากร
โดยปลูกฝังค่านิยมร่วม (MOPH SURIN)  

10) เพ่ิมศักยภาพอาจารย์แพทย์ โดยความร่วมมือ
เครือข่ายระหว่างภายในประเทศและต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทางการแพทย์
และการบริการที่ทันสมัย 

11) ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นพ้ืนที่บริการในระบบ
ออนไลน์ หนุนเสริมการให้บริการแบบ Digital 
อย่างไร้รอยต่อ  

12) การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมภายใน รองรับ
ผู้ป่วยและญาติที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ตามมาตรฐานการพัฒนาบริการของ Service  
plan และการพัฒนาบริการรองรับ Premium  
service 

13) การเติบโตของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ประชากร AEC ชาวต่างชาติ เป็นโอกาสพัฒนา 
Premium service โดยพัฒนาบุคลากรด้าน
การสื่อสารให้ครอบคลุมทุกภาษา รวมทั้งจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์ IT ด้านภาษา  

14) การพัฒนาระบบงานคุณภาพ โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา น าตัวอย่างแนวปฏิบัติที่
ดี และระบบ IT มาช่วยในการบริหารจัดการ 
เพ่ือก้าวสู่มาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล 
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“โรงพยาบาลมาตรฐานรคดับสากล   ท่ีปรคชาชนเชื่ำม่ันแลควางใจ” 
“International Standard hospital that people believe and trust” 

บทที่ 4  
ทิศทางของการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2561 – 2565 

 
 ทิศทางของ การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 
4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
 
 
 
 
โดยมีกรำบเข็มมุ่งขำงวิสัยทัศน์ในรำบปี พ.ศ. 2561 – 2565 ดังนี้ 
โรงพยาบาลมาตรฐานรคดับสากล หมายถึง ความส าเร็จของโรงพยาบาลในการได้รับการรับรองมาตรฐาน 
AHA และการผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาในการผลิตแพทย์ ในระดับดีมาก และการผ่านการ
รับรองมาตรฐานในทุกหน่วยบริการตามมาตรฐานของหน่วยบริการนั้นๆ ในทุกหน่วยบริการภายใน 5 ปี พร้อม
ทั้งมีความทันสมัยของการบริหารและการบริการ ด้วยระบบดิจิทัล มีระบบการบริการรองรับอาเซียน และ
นานาชาติ ทั้งนี้รวมถึงน าเกณฑ์มาตรฐาน JCI มาปรับใช้ในโรงพยาบาล เพ่ือการเตรียมสู่การประเมินในรอบ  
5 ปีต่อไป (2566 - 2570) 
 
ปรคชาชนเชื่ำม่ันแลควางใจ หมายถึง ความเชื่อมั่นและวางใจในการบริการด้วยความเชี่ยวชาญทาง
การแพทย์ วิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ คุณภาพมาตรฐานและการบริการที่มีความปลอดภัย  
ไร้รอยต่อ และการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 
4.2 พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission)  

กรอบในการด าเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลและภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์โรงพยาบาลได้
ก าหนดพันธกิจทางยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. การจัดบริการทางการแพทย์ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาและ
ฟ้ืนฟู และการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นน าของ
ประเทศ ด้วยขีดความสามารถของบุคลากร คุณภาพการบริการ และความสมบูรณ์ของเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ เพ่ือรองรับการบริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ และการพัฒนาเป็นศูนย์การบริการ  
ที่เป็นเลิศด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลทารกแรกเกิด และการดูแลผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
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2. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการมีสุขภาพดีของประชาชนให้ประชาชนมีศักยภาพในการพ่ึงตนเอง
ทางสุขภาพ พร้อมมุ่งพัฒนาศักยภาพการบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาลให้มีขีดความสามารถ  
ในการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ ให้ความส าคัญกับการดูแล
ประชาชนรายครอบครัวและบุคคลทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเตรียมรับมือกับการ
จัดบริการสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

3. เสริมสร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีขีดความสามารถที่พร้อมสมบูรณ์ 
ในความเชี่ยวชาญของศาสตร์แห่งวิทยาการทางการแพทย์ และจิตวิญญาณทางการบริการด้วย
ความเป็นมนุษย์และการให้บริการแบบสหวิชาชีพอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้
บริการที่เชื่อใจและวางใจได้ และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับให้มีขีดความสามารถ  
ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานและ
ความภาคภูมิใจในหน้าที่แก่บุคลากรทุกคน 

4. พัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลให้มีความเข้มแข็ง และต่อยอดการพัฒนาคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่องสู่มาตรฐานสากล เพ่ือยกระดับโรงพยาบาลสู่องค์กรสุขภาพชั้นน าในระดับประเทศ 
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูงบนพ้ืนฐานของการน าองค์กร  
โดยนวัตกรรม การเป็นองค์กรดิจิทัล และการบริหารแบบธรรมาภิบาลเพ่ือมุ่งสู่การเป็น
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองได้สูง 
 

4.3 เป้าปรคสงค์สูงสุดขำงแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal)  
1. โรงพยาบาลประสบความส าเร็จในการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์  

ในสาขาโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ทารกแรกเกิด และอุบัติ เหตุฉุกเฉิน  
ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นน าของประเทศในทุกสาขาโรคตามเกณฑ์ของ
กระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่เชื่อมั่นวางใจได้ของผู้ใช้บริการ ทั้งในพ้ืนที่บริการ และ
ผู้ใช้บริการนอกพ้ืนที่ โดยมีดัชนีความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ภายใน 5 ปี 

2. บุคลากรทุกระดับมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความศรัทธาต่อองค์กรและภาคภูมิใจในหน้าที่
การให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีดัชนีความสุขและความม่ันคงของบุคลากรเติบโตเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายใน 5 ปี 

 
4.4 ปรคเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  

ประเด็นหลักที่ส าคัญหรือวาระการพัฒนาที่โรงพยาบาลจะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เติบโต  
สู่วิสัยทัศน์ด้วยวิธีการของแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. การจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐานสากล และบริการสุขภาพ 
ในระดับพรีเมี่ยมที่มีมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นน า 
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2. การเสริมสร้างความเป็นเลิศในบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน 
3. การจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพให้ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ 
4. การบริหารและพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมร่วมอย่างเข้มแข็งสู่องค์กร

แห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
5. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับประเทศ 
6. การพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรดิจิทัล องค์กรนวัตกรรม และองค์กรสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

 
โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบ ดังแสดงในตาราง
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ทั้งนี้สามารถแสดงความสัมพันธ์ขำงปรคเด็นยุทธศาสตร์ เป้าปรคสงค์ แลคกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 
 

ปรคเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าปรคสงค์ 
(Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผู้รับผิดชำบ 
(Strategic Manager) 

ปรคเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การจัดบริการสุขภาพแบบำงค์
รวมที่มีคุณภาพ ปลำดภัย มี
มาตรฐานสากล แลคบริการ
สุขภาพในรคดับพรีเ ม่ียมที่ มี
มาตรฐานในรคดับโรงพยาบาล
ชั้นน า 

1. ผู้ใช้บริการในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาลได้รับบริการที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยและไร้รอยต่อ  

1) ปรับระบบบริการผู้ป่วยใน 
เปลี่ยนสภาพแวดล้อมการบริการ 
ปฏิรูประบบบริการที่มุ่ ง เน้น
ความ รวดเร็ว ไร้รอยต่อ และ
ดูแลแบบองค์รวมอย่างทั่วถึง 

 

2. ระบบบริการสุ ขภาพ สภาพแวดล้ อมการบริการของ
โรงพยาบาลมีความสะดวก ทันสมัย รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจและ
ประทับใจของผู้ใช้บริการ 

2) เสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การจัดบริการที่มีความปลอดภัย
ด้วยคุณภาพการบริหารความ
เสี่ ยงทางการแพทย์ ในระดับ
โรงพยาบาลชั้นน า 

 

 3. โรงพยาบาลประสบความส าเร็จในการให้บริการสุขภาพ
ระดับพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพการบริการสุขภาพ และเสริมสร้างความ
มั่นคงทางการเงินแก่โรงพยาบาล 

3) พั ฒ น า แ ล ะ ส ร้ า ง ส ร ร ค์
รูปแบบการบริการสุขภาพ เพ่ือ
รองรับการจัดบริการของกลุ่มที่มี
ก าลังซื้อ และผู้ ใช้บริการจาก
ต่างประเทศ ที่มีมาตรฐานการ
จั ด บ ริ ก า ร 
ที่ดี ที่ผู้ใช้บริการประทับใจและ
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ปรคเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าปรคสงค์ 
(Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผู้รับผิดชำบ 
(Strategic Manager) 

หนุนเสริมการเติบโตทางการเงิน
การคลังของโรงพยาบาล 

 4. ระบบคุณภาพการบริการและวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงพยาบาล มีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างต่อเนื่อง และ
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
สู่ ม า ต ร ฐ า น ร ะ ดั บ ส า ก ล  ด้ ว ย ที ม ง า น 
สหสาขาวิชาชีพ 

4) เสริมสร้างประสิทธิภาพของ
ระบบคุณภาพการบริ การสู่
โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล
ที่เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
มีนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
ของระบบคุณภาพ 

 

ปรคเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเสริมสร้างความเป็นเลิศใน
บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร แ พทย์ ที่ มี
มาตรฐาน 

1. โรงพยาบาลประสบความส าเร็จในการเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ด้านการบริการทางการแพทย์ในสาขาโรคมะเร็ง โรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง ทารกแรกเกิด และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นน าของประเทศในทุกสาขาโรค
ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 

1) ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ก า ร
จัดบริการทางการแพทย์ด้วย
วิทยาการและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์  และความเชี่ ยวชาญ
เฉพาะทางของบุคลากรทาง
การแพทย์ในระดับโรงพยาบาล
ชั้นน า 

 

 2. ระบบบริการทางการแพทย์ของศูนย์ความเป็นเลิศเป็นที่
เชื่อมั่นวางใจได้ของผู้ใช้บริการ ทั้งในพ้ืนที่บริการ และผู้ใช้บริการ
นอกพ้ืนที ่โดยมีดัชนีความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการ 

2) พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร ที่ มี
คุณภาพ สภาพแวดล้อมการ
บ ริ ก า ร ที่ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย 
สะดวกสบาย ในระดับโรงพยาบาล
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ปรคเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าปรคสงค์ 
(Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผู้รับผิดชำบ 
(Strategic Manager) 

ชั้นน า 
  3) พัฒนาระบบบริการของศูนย์

ความเป็นเลิศที่มีอัตลักษณ์การ
บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก
การบริการในระดับโรงพยาบาล
ชั้นน า เพ่ือรองรับผู้รับบริการที่มี
ก าลังซื้อ ทั้งในและต่างประเทศ 

 
 
 
 

 

ปรคเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การจัดบริการสุขภาพรคดับ
ปฐมภูมิที่มีคุณภาพให้ปรคชาชน
พึ่งตนเำงทางสุขภาพได้ 

1. หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิทุกแห่งมีมาตรฐาน สามารถ
จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ ระบบ
การบริการเป็นที่เชื่อมั่นและวางใจได้ของประชาชน 

1) พัฒนาคุณภาพการจัดบริการ
สุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ
ที่เน้นการให้บริการแบบองค์รวม
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ 
ด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กร
ภาคีในชุมชนอย่างเข้มแข็ง 

 

  2) เสริมสร้ า ง อัตลั กษณ์การ
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่
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ปรคเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าปรคสงค์ 
(Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผู้รับผิดชำบ 
(Strategic Manager) 

โดดเด่นด้านการดูแลสุขภาพ
ผู้ป่วยเรื้อรัง และการอภิบาล
สุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม 
ใ น ร ะ ดั บ แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี
ระดับประเทศ 

 2. ประชาชนในทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
รักษาและฟ้ืนฟู อย่างทั่วถึงจนมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองทาง
สุขภาพ และประชาชนวัยท างานได้รับการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะ
ตามความเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมในการท างาน มีการเตรียมความ
พร้อมสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ และลดปัญหาสุขภาพในโรคที่
ป้องกันได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

3) เสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีอยู่
อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
สุขภาพดี  วัฒนธรรมสุขภาพ
เข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองทาง
สุขภาพได้อย่างยั่งยืน 

 

ปรคเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริหารแลคพัฒนาบุคลากร 
แลคการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ค่านิยมร่วมำย่างเข้มแข็ง สู่
ำงค์กรแห่งความสุขำย่างยั่งยืน 

1. บุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาบริการสูง มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือการบริการสุขภาพแก่ประชาชน 

1) เสริมสร้างขีดความสามารถ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
แก่บุคลากรทางการแพทย์อย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง รองรับความ
เป็ น เลิ ศ ในการบริ การ  การ
จัดบริการทางการแพทย์ที่ มี
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ปรคเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าปรคสงค์ 
(Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผู้รับผิดชำบ 
(Strategic Manager) 

คุณภาพ และการบริการ ใน
ระดับพรีเมี่ยม 

 2. บุคลากรทุกระดับมีขีดสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงพยาบาล และมี ความพร้ อมสมบู รณ์ ในทั กษะสากล 
(ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสมัยใหม่ 
วัฒนธรรมไทย สากลและประเทศเพ่ือนบ้าน) 

2) พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล การวางแผน
อัตร าก า ลั ง  และระบบการ
พัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐาน
ระดับแนวปฏิบัติที่ดี  ทันสมัย 
และเป็นมืออาชีพ รองรับการ
พัฒนาบริการตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 

 

 3. บรรยากาศการท างานในองค์กรเอ้ือต่อการท างานอย่างมี
ความสุข บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการท างาน 

3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ค่านิยมร่วมสู่วัฒนธรรมองค์กรที่
ยั่งยืน เพ่ือหนุนเสริมความสุข
และความสุขในการท างานแก่
บุคลากรทุกระดับ 
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ปรคเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าปรคสงค์ 
(Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผู้รับผิดชำบ 
(Strategic Manager) 

 
ปรคเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
การผลิตแลคพัฒนาบุคลากร
ทางการ แพทย์ที่ มีมาตรฐาน
การจัดการศึกษารคดับปรคเทศ 

1. บัณฑิตที่จบการศึกษาจากโรงพยาบาลมีคุณภาพได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อุดมศึกษา เป็นที่เชื่อมั่นและพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ
บัณฑิตมีความโดดเด่นด้านการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
แพทย์ชนบทที่มีคุณภาพ โดด
เด่น ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
ด้วยคุณภาพ อาจารย์แพทย์
ระดับเชี่ยวชาญ และระบบการ
จัดการศึกษาที่เน้นหัวใจความ
เป็นมนุษย์ 

 

 2. ระบบบริหารการศึกษาของโรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับอุดมศึกษาชั้นน า มีความทันสมัยและความสมบูรณ์ของสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการศึกษาแก่นักศึกษา 

2) พัฒนาระบบการเรียนการ
สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก
ด้วยวิทยาการในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา และความ
ทันสมัยของระบบการเรียนการ
สอน หนุนเสริมการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

 

  3) ส ร้ า ง ส ร ร ค์ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ 
นวั ตกรรมการจัดการศึกษา
นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก หนุน
เส ริ มภารกิ จการจั ดบริ ก า ร
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ปรคเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าปรคสงค์ 
(Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผู้รับผิดชำบ 
(Strategic Manager) 

สุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ
แก่ประชาชน 

  4) พัฒนาระบบการบริ ห า ร
จัดการ และบุคลากร รองรับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์
แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสู่
ความเป็นเลิศ 

 

ปรคเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
ก า ร พัฒน า โ ร งพยา บา ล สู่
ำงค์กรดิจิทัล ำงค์กรนวัตกรรม 
แลคำงค์กรสมรรถนคสูงที่มีธรร
มาภิบาล 

1. โรงพยาบาลประสบความส าเร็จในการพัฒนาสู่องค์กร
สมรรถนะสูงตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นองค์กร
นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับภารกิจตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขและความจ าเป็นในการพัฒนาของ
พ้ืนที ่

1) เสริมสร้ า ง โรงพยาบาลสู่
องค์ กรสมรรถนะสู ง  พร้ อม
ปฏิรูประบบงานสนับสนุนที่มี
คุณภาพสูง ทันสมัย 

 

 2. โรงพยาบาลมีความเข้มแข็ง ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
มาตรฐานการเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลในระดับประเทศและสากล 

2) พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กร
ดิ จิ ทั ล ที่ มี ร ะบบ เทค โน โลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง 
บุคลากรที่มีขีดความสามารถ 
และความทันสมัยของระบบ
ฮ า ร์ ด แ ว ร์ แ ล ะ ซ อ ฟ ท์ แ ว ร์ 
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ปรคเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าปรคสงค์ 
(Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผู้รับผิดชำบ 
(Strategic Manager) 

เชื่อมโยงโรงพยาบาลการพัฒนา
ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเข้มแข็ง 

  3) พัฒนาสภาพแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์โรงพยาบาลสู่องค์กรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
อารยสถาปัตย์  และวางแผน
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ
การเติบโตอีก 20 ปี 

 
 
 

 

 3. โรงพยาบาลมีระบบการเงิน การคลัง ที่เข้มแข็งโดดเด่นด้าน
การน าองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล และยึดหลักของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4) เสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
องค์กรให้มีความเข้มแข็ง และมุ่ง
เติบโตทางการเงินการคลังสู่การ
พ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีแนวคดิ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ มาตรการ และโครงการ ดังนี้
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ปรคเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดบริการสุขภาพแบบำงค์รวมที่มีคุณภาพ ปลำดภัย มีมาตรฐานสากล แลค
บริการสุขภาพในรคดับพรีเม่ียมที่มีมาตรฐานในรคดับโรงพยาบาลชั้นน า 

 
1. แนวคิด แลคกรคบวนการด าเนินงาน 

ปัญหาส าคัญในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคตของการจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย มีมาตรฐานสากล และบริการสุขภาพในระดับพรีเมี่ยมที่มีมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นน า   
คือ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขก าหนดยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Service 
Excellent) โดยการมุ่งส่งเสริมโรงพยาบาลที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์และการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทั้งได้ก าหนดเป้าหมายการ
ปฏิรูปด้านสาธารณสุขระยะเร่งด่วน 18 เดือน โดยให้ความส าคัญกับระบบเวชศาสตร์ครอบครัว การจัดระบบ 
Long term care ในการดูแลผู้ป่วย การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และมาตรฐาน EMCO  
 จังหวัดสุรินทร์ยังมีปัญหาของการเจ็บป่วยและป่วยตายและปัจจัยแวดล้อมที่เสี่ยงต่อสุขภาพของ
ประชาชนที่ยังเป็นปัญหาส าคัญของจังหวัดและยังเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเจ็บป่วยจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ส่งผลมายังการเพิ่มขึ้นของการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของการ
เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ได้แก่ การมีการศึกษา และรายได้น้อย ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจและ
ทางเลือกในการด าเนินชีวิต อาทิ ความเสี่ยงในการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย การเผชิญกับปัญหาการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงให้เข้าประชาคม
สูงวัยที่จะเป็นปัญหาของการเจ็บป่วยในโรคไม่ติดเรื้อรังและทางทันตกรรมที่จะมีมากขึ้น  

ความจ าเป็นของการเป็นเมืองที่เชื่อมต่อชายแดน ท าให้มีการเพ่ิมขึ้นของกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งที่เป็น
นักท่องเที่ยว ประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้าน และที่ส าคัญคือการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องของวิกฤตสุขภาพ
และความจ าเป็นในการพัฒนาด้านการจัดบริการทางการแพทย์ในกลุ่มโรคส าคัญของจังหวัด ศักยภาพของ
โรงพยาบาลตามขีดความสามารถและภารกิจของการเป็นโรงพยาบาล ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าปัญหาความ
ท้าทายส าคัญ คือ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ในระดับเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การพัฒนา
กระบวนการจัดบริการทางการแพทย์ด้วยความพร้อมของเทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มี
ความพร้อม และท่ีส าคัญคือคุณภาพของการจัดบริการที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นที่วางใจได้แก่ผู้ใช้บริการ 

 
2. วัตถุปรคสงค์ขำงปรคเด็นยุทธศาสตร์ 

1) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาลว่าจะได้รับบริการ
สุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยและไร้รอยต่อ  

2) เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สภาพแวดล้อมการบริการของโรงพยาบาลมีความสะดวก ทันสมัย 
รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจและประทับใจของผู้ใช้บริการ  
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3) เพ่ือพัฒนาการให้บริการสุขภาพระดับพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพการบริการสุขภาพ และเสริมสร้างความ
มั่นคงทางการเงินแก่โรงพยาบาล 

4) เพ่ือรักษา พัฒนา และบริหารจัดการระบบคุณภาพการบริการและวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงพยาบาลให้มีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ สู่มาตรฐานระดับสากล 
 
 

3. เป้าปรคสงค์ขำงปรคเด็นยุทธศาสตร์ 
1) ผู้ใช้บริการในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาลได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน ปลอดภัยและไร้รอยต่อ  
2) ระบบบริการสุขภาพ สภาพแวดล้อมการบริการของโรงพยาบาลมีความสะดวก ทันสมัย รวดเร็ว 

เป็นทีพึ่งพอใจและประทับใจของผู้ใช้บริการ  
3) โรงพยาบาลประสบความส าเร็จในการให้บริการสุขภาพระดับพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพการบริการ

สุขภาพ และเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่โรงพยาบาล 
4) ระบบคุณภาพการบริการและวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล มีความเข้มแข็ง เติบโต

อย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรคส์ู่มาตรฐานระดับสากล 
 

4. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนา 5 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฐานข้ำมูล
ปัจจุบัน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์ใน
การจัดการบริการสุขภาพแก่
ผู้ใช้บริการ 

- ... 
- ... 

      

ระยะเวลาเฉลี่ยของการรอรับ
บริการของผู้ใช้บริการ 

- ผู้ป่วยนอก 
- ผู้ป่วยใน 

      

จ านวนนวัตกรรมการบริการ
ของโรงพยาบาลที่สร้างสรรค์
ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมความสะดวก
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนา 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ฐานข้ำมูล
ปัจจุบัน 

2561 2562 2563 2564 2565 

รวดเร็วและความทันสมัยแก่
ผู้ใช้บริการ 
จ านวนรายได้สุทธิจากการ
จั ด บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ระดั บ 
Premium โรงพยาบาล 

      

ระดับความส า เร็ จ ในการ
พัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

      

 
 
 

5. กลยุทธ์ 
5.1 ปรับรคบบบริการผู้ป่วยใน เปลี่ยนสภาพแวดล้ำมการบริการ ปฏิรูปรคบบบริการที่มุ่งเน้นความ 

รวดเร็ว ไร้รำยต่ำ แลคดูแลแบบำงค์รวมำย่างทั่วถึง 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดระบบงานภายในโรงพยาบาล โดย 
- การลดขั้นตอนซ้ าซ้อน ลดระยะเวลา จัดท าแผนผัง และสถานที่ พร้อมใช้เทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยในการท าป้ายบอกทิศทางและเส้นทางเดินไปยังจุดบริการต่างๆ ให้ผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวก โดยมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษากัมพูชา เพ่ือรองรับการ
เปิดประชาชนอาเซียน และการบริการชาวต่างประเทศ 

- การปฏิรูปการจัดการการไหลของผู้ป่วยและการจัดโซนนิ่ง โดยการจัดกลุ่มผู้รับบริการ
และจัดบริการแบบ one stop service น าวางแผนพัฒนาระบบบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ ปรับปรุงอาคารสถานที่ในการรับผู้ป่วยเพ่ือลดความ
แออัดของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน วางแผนก าลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการ
รองรับผู้รับบริการที่เพ่ิมข้ึน มีการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการนัด
หมาย สร้างการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโดยการ
แบ่งปันขีดความสามารถทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกับหน่วยบริการปฐมภูมิและ
โรงพยาบาลชุมชน 
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- เพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน และการเฝ้าระวังที่ต่อเนื่อง โดยเพิ่มความ
เข้มข้นในการบังคับใช้การปฏิบัติงานตามช่วงเวลามาตรฐาน พร้อมจัดระบบการเฝ้า
ติดตาม 

-                                                                             
                                                              และ
เป็น                                                                     

-                             ทุกหน่วยลริการ                                  
ในระดับโรงพยาบาลชั้นน า 

2) การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริมประสิทธิภาพการบริการผู้ป่วยใน โดย 
- การปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารกระบวนการรักษา โดยสื่อสารผ่านระบบ online  

และ inform consent และมีหน่วยให้ค าปรึกษาที่ด่านหน้าการจัดบริการสุขภาพด้วย
ระบบ Digital ระบบจองเตียงผู้ป่วยผ่านระบบ Online 

- การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเชื่อมโยงการบริการของ
หน่วยงานบริการในโรงพยาบาลภายในเครือข่ายของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลกับ
สถานบริการในเขตบริการสุขภาพ ให้การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว  
ไร้รอยต่อและทันสมัย และการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการในการลด
ระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยนอก 

- ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลโดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีด้านการ
วิเคราะห์และการสร้างการมีส่วนร่วมของสหสาขา 

-                                                   (Pharmacy Robot)       
                                                                          
                                                                    

3) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการ โดยเน้นการปรับปรุงระบบบริการให้ครอบคลุม
สิทธิผู้ป่วยในด้านการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอในการตัดสินใจยินยอมหรือไม่ยินยอมในการ
รักษา และการปกปิดความลับของผู้ป่วย การปรับปรุงระบบการควบคุมก ากับการปฏิบัติตาม
กระบวนการดูแลผู้ป่วย (Care Process) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การปรับปรุงระบบการ 
ส่งต่อ - ส่งกลับระหว่างหน่วยงาน ระหว่างโรงพยาบาลให้เหมาะสม รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัย การปรับปรุงระบบ Internal logistic Patient service ในการลดระยะเวลารอ
คอยและขั้นตอนการรับบริการของผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และการปรับปรุงและ
พัฒนาการสื่อสารกระบวนการรักษา โดยสื่อสารผ่านระบบ online และ inform consent 
และมีหน่วยให้ค าปรึกษาที่ด่านหน้า 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการผู้ป่วยในที่มุ่งเน้นความ รวดเร็ว ไร้รอยต่อ และดูแลแบบองค์รวม
อย่างทั่วถึง โดย 
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- พัฒนาระบบการใช้รถ Refer และบุคลากรในการ Refer ร่วมกันในเครือข่ายทั้งการส่งต่อ 
และส่งกลับ 

- พัฒนาระบบ One Stop Service ให้ครอบคลุมทั้งของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
5) เสริมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยในต่อเนื่อง โดยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยบริการ 

ปฐมภูมิ ชุมชน และครอบครัวในการร่วมให้การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องถึงครอบครัวเป็น
รายบุคคลจนคืนสู่ภาวะปกติและการจัดบริการผ่านระบบการบริการ Online โดยเฉพาะการ
ให้ค าปรึกษาเพ่ือการพัฒนาการบริการ และการพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย
ร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ 

6) พัฒนาระบบ Service Delivery แบบ Co Pay ในเรื่อง OPD delivery, Drug Delivery,  
Transfer Delivery 

7)                                                                       แนวทาง
ด าเนินงานโดย 
- การ                                                     
-                                                          
-                    จัดกระบวนการรักษาพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ป่วย  
-                                                                       
- ติดตามข้อคิดเห็นและเสนอแนะของผู้รับบริการ เพ่ือน ามาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 
- ก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีช่องทางส าหรับ

จุนเจือการรักษาพยาบาลผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการรักษา  
-                                                                           

5.2 พัฒนาแลคสร้างสรรค์รูปแบบการบริการสุขภาพ เพื่ำรำงรับการจัดบริการขำงกลุ่มที่มีก าลังซื้ำ 
แลคผู้ใช้บริการจากต่างปรคเทศ ที่มีมาตรฐานการจัดบริการที่ดี ที่ผู้ใช้บริการปรคทับใจแลค
หนุนเสริมการเติบโตทางการเงินการคลังขำงโรงพยาบาล 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) การจัดระเบียบบริการสุขภาพระดับพรีเมี่ยมของโรงพยาบาล ตามระบบโรงพยาบาล 
ชั้นน า ตามรายละเอียดดังนี้ 
- จัดสร้างอาคารหน่วยบริการผู้ป่วยนอก-ใน (บริการพิเศษ) ส าหรับการให้บริการกลุ่มที่มี

ก าลังซื้อ โดยแยกให้เป็นสัดส่วนชัดเจนจากบริการปกติ 
- จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือตอบสนองการให้บริการแบบพรีเมี่ยม   

2) สร้างสรรค์ระบบบริการทางการแพทย์แบบพรีเมี่ยม การเข้าถึงบริการ จ าแนกกลุ่ม
ผู้รับบริการกลุ่มที่มีก าลังซื้อ พร้อมพัฒนาระบบการตลาดตามแนวทางดังนี้  
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- สร้างทีมบริหารและบริการแบบพรีเมี่ยมที่มีขีดความสามารถในการเป็นนักบริการที่มี
บุคลิกภาพการบริการที่ดี ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพโดยเฉพาะ 

- ปรับโครงสร้างบุคลากรที่สนองต่อการบริการ โดยให้มีกลุ่มงานการบริการระดับ 
พรีเมี่ยมขึ้นมาเป็นการเฉพาะ 

- ประชาสัมพันธ์รูปแบบบริการ จัดท าชุดสิทธิประโยชน์ตามความต้องการ เพ่ือการ
ตัดสินใจของผู้มีก าลังซื้อ 

3) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพแก่แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนและ
ชาวต่างชาติตามแนวทางดังนี้ 
- พัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ AEC ประจ าโรงพยาบาลโดยการ 
- พัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือให้บริการแก่ชาวต่างชาติ รวมถึงการจัดบริการในลักษณะ 

premium service ที่เป็นสัดส่วนแยกจากบริการปกติทั้งอาคารสถานที่ ห้องตรวจ และ
บุคลากร โครงสร้างการบริหารภายใต้กลุ่มภารกิจการบริการผู้ป่วย AEC และนานาชาติ  

- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในการให้บริการชาวต่างชาติ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์บริการ ระบบท านัดและจองห้องพิเศษ ระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง
ประเทศ ระบบจัดเก็บรายได้และระบบรายงาน โดยมุ่งสร้าง website ของโรงพยาบาล
ให้เป็นหน่วยบริการส่วนหน้า Digital OPD  

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในด้านการสื่อสารเพ่ือให้บริการด้านสุขภาพ 
ทั้งภาษาในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและภาษาอังกฤษ และยกระดับขีดความสามารถ 
เพ่ือการบริการด้วยทักษะสากล (เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการ
สมัยใหม่และวัฒนธรรมสากล - international skill) จัดหาบุคลากรชาวกัมพูชา เพ่ือ
ท าหน้าที่ล่าม/ให้บริการด้านภาษาแก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติ 

4) การสร้างระบบบริการภายในที่แยกสัดส่วนอย่างชัดเจนเพ่ือรองรับการบริการแก่แรงงาน
จากประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนและชาวต่างชาติโดยเน้นการสร้างอัตลักษณ์ของการดูแล 
การบริการ ที่ค านึงถึงหัวใจความเป็นมนุษย์ และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ให้
ความส าคัญกับการจัดบุคลากรที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาของผู้รับบริการอย่างเข้าใจ 

5) พัฒนาระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้มีความครอบคลุม มุ่งเน้นการส่งเสริม 
ป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพโดยการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือทางสุขภาพกับ
ผู้ประกอบการ พร้อมพัฒนาระบบทางเลือกในการประกันสุขภาพส าหรับแรงงานต่างด้าว 
ที่มีก าลังซื้อในรูปแบบชุดบริการสุขภาพและระบบสมาชิก (member card) 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2561 - 2565           หน้า 77 

5.3 เสริมสร้างปรคสิทธิภาพขำงรคบบคุณภาพการบริการสู่โรงพยาบาลคุณภาพรคดับสากล 
ที่เติบโตแลคพัฒนาำย่างต่ำเนื่ำง มีนวัตกรรมแลคแนวปฏิบัติที่ดีขำงรคบบคุณภาพ 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) SWOT งานคุณภาพภายในองค์กร และให้ความรู้เรื่องกระบวนการคุณภาพแก่บุคลากร 
ทุกระดับ พร้อมศึกษามาตรฐาน นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี และน าข้อเสนอแนะจาก
ผู้ตรวจประเมินภายนอกด้านคุณภาพ และท า Gap analysis development planning 
ในทุกเกณฑ์มาตรฐานของ AHA และ JCI พร้อมเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาสู่แผน
ยุทธศาสตร์ แผนงานประจ าปีและแผนปฏิบัติการของรพ. 

2) สร้าง Model ระบบงานคุณภาพของ โรงพยาบาลและโมเดลคุณภาพของทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาลที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยเน้นการบูรณาการภารกิจ เกณฑ์คุณภาพ 
นวัตกรรมคุณภาพ อัตลักษณ์คุณภาพการบริการ 

3) บูรณาการระบบงานคุณภาพสู่งานประจ าโดยการเชื่อมโยงกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(Job Descriptive) ระบบประเมินผลระดับบุคคล (Performance Agreement) และการ
พิจารณาความดีความชอบ ค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 

4) การสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนา
อย่างต่อเนื่องทั้งในระบบคุณภาพของโรงพยาบาลและระบบคุณภาพของหน่วยงาน พร้อม
เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในทุกหน่วยงานให้สร้างสรรค์นวัตกรรมในระบบ
คุณภาพ 

5) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลสร้างสรรค์สิ่งใหม่ นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนางาน
คุณภาพของหน่วยงาน โดยการน าเกณฑ์ AHA JCI เข้ามาใช้เป็นแนวทาง พร้อมให้มีการ
สร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในระบบคุณภาพท่ีสามารถน ามาใช้
ในการเพ่ิมคุณค่าแก่ภารกิจให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6) การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้วยระบบ IOR การบริหารยา สร้างระบบ consult 
คุณภาพและบริหารมาตรฐานคุณภาพในทุก criteria ด้วยระบบ online เพ่ือให้ทุกหน่วย
บริการสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานและบริการของตนเอง ผ่านระบบ 
internet 

7) เชื่อมโยงและต่อยอดความส าเร็จจากมาตรฐาน HA สู่ AHA พร้อมเปิดกว้างในการน า
เกณฑ์แห่งความเป็นเลิศของคุณภาพโรงพยาบาลในระดับสากล (JCI) เข้ามาผนวกใน
กระบวนการปกติและการขับเคลื่อน AHA และให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Hospital) ด้วยเกณฑ์ 
TQA 

8) สร้างระบบคุณภาพแบบเครือข่ายเชื่อมโยงระบบงานคุณภาพที่เป็น Best Practice ทั้งใน
และต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการเชื่อมโยงข้อมูล ระบบบริการ ระบบงาน 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการใช้ทรัพยากรทางความรู้ร่วมกันทุกภาคส่วน เพ่ือยกระดับ
ระบบคุณภาพสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
5.4 เสริมสร้างปรคสิทธิภาพในการจัดบริการที่มีความปลำดภัยด้วยคุณภาพการบริหารความเสี่ยง

ทางการแพทย์ในรคดับโรงพยาบาลชั้นน า 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของปณิธานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร  
โดยบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการสร้างความปลอดภัย
แก่ผู้ป่วยและเพ่ือร่วมงาน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมีความรับผิดชอบในการ
อ านวยการให้นโยบายความปลอดภัยนั้นเป็นไปตามค ามั่นสัญญา ผู้บริหารระดับสูงของ
โรงพยาบาลฯ มีความรับผิดชอบในการควบคุม ก ากับ ให้ค าแนะน า และให้มีการน าแผน
ความปลอดภัยนั้นไปสู่การปฏิบัติจนบรรลุผลนั้นหมายความว่า บุคลากรทุกคน 
ในโรงพยาบาลฯ มีความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้เกิดขึ้น
ในโรงพยาบาลฯ เพราะความปลอดภัยถือเป็นหัวใจหลักและเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จและความสามารถในการจัดบริการของโรงพยาบาล 

2) การสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงทางด้านยาให้มีประสิทธิภาพ โดย 
- ปรับปรุงการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่ม         

ยาความเสี่ยงสูง กลุ่มแพ้ยาซ้ า และการประสานรายการยา (Med  Reconcile) 
- การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านยาให้ปลอดภัยและเหมาะสมได้ผลคุ้มค่า

คุ้มทุน (สมเหตุสมผล) โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
- การเพ่ิมบริการเตรียมยาผู้ป่วยเฉพาะรายในกลุ่ม Opioid, Antibiotic, High Alert  

drug และยาที่ใช้ในผู้ป่วย เด็ก เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา ลดการใช้ทรัพยากร  
และลดความคลาดเคลื่อนทางยา 

3) การปรับปรุงและควบคุมการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการเกิดความเสี่ยง โดยเน้นการจัด
ระเบียบงานใหม่เพ่ือการจัดการติดเชื้อทุกพ้ืนที่ที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย ผู้มาเยือน และ
บุคลากรรวมถึงบ้านผู้ป่วย การปรับปรุงและพัฒนาระบบการส่งและรับสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการเลือดให้มีความเหมาะสม
และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย 

4) พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร โดยการพัฒนา
บุคลากร ดังนี้ 
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรความรู้และทักษะในการบริหารความเสี่ยงในบุคลากร 

ทุกระดับ  
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- ส่งเสริมการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงและการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก โดยใช้ 2 P  
Safety ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไข 
ในความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป โดยสหสาขาวิชาชีพ จัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติในการลด 
ความเสี่ยงน าไปใช้ให้ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาล 

- การสร้างทีมที่มีความเชี่ยวชาญและความช านาญที่มีทักษะขั้นสูง พร้อมส าหรับการท า
หน้าที่ในการจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์ที่ระบบปกติไม่สามารถให้บริการได้  
โดยเน้นการบริการเรื่อง IV Care, CPR, การแจ้งข่าวร้าย 

5) การสร้างสรรค์ระบบงานใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง โดยการพัฒนา
ระบบ Logistic Transfer ในเครือข่ายโดยมีระบบการส่งต่อทางอากาศ โดยทีมการแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยการมีส่วนร่วมกับการขนส่งสาธารณะในการส่งต่อ ให้มีความ
รวดเร็ว ปลอดภัย และทันเวลา การสร้าง Computerized Hospital Document ในทุก
กระบวนการท างาน 

6) ลดความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดในการบันทึกเวชระเบียน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบันทึกถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และมีการตรวจสอบทวนซ้ าของเวชระเบียน (Audit  
Chart)  

7) ป้องกันการบาดเจ็บขณะเคลื่อนย้ายโดยเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการแพทย์ 
ในการเคลื่อนย้ายและจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นและทันสมัยที่ช่วยให้การเคลื่อนย้ายมีความ
ปลอดภัย 

8) ลดภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกโดยการพัฒนาการประเมินอาการ การเฝ้าระวังและจัดการ
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (Specific Clinical Risk) การวางแผนการดูแลให้ครอบคลุม 
โดยสหสาขาวิชาชีพ  มีการประสานงานกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อน รวมทั้งตรวจวินิจฉัยและ
ส่งต่อไปยังจุดอ่ืนๆ ในเวลาที่เหมาะสม และการวางแผนการจ าหน่ายที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างสมรรถภาพผู้ดูแล และพัฒนาเครือข่ายการจัดการผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 

5.5 เสริมปรคสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย์ เพิ่มบริการนวดไทย สปา นวดบ าบัดรักษาโรค 
แลคแพทย์ทางเลืำก ตำบสนำงความต้ำงการขำงปรคชาชน กลุ่มพรีเม่ียมในคนไทยแลค
ต่างชาติ  
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) ศึกษา ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าในการจัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย เพ่ือเป็น
แหล่งในการจัดบริการ การเรียนรู้ และการจัดสร้างอาคารแยกเฉพาะที่เหมาะสม ทันสมัย 

2) ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยให้มีความแพร่หลาย และเข้าถึงประชาชนมากขึ้นผ่านการ  
บูรณาการกับภาคีทุกภาคส่วน เช่น การแพทย์แผนไทยในโรงเรียน แพทย์แผนไทย 
ในชุมชน เป็นต้น 
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3) การเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แพทย์พ้ืนบ้าน  
ที่สามารถรับผู้ป่วยใน โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องมีการดูแลต่อเนื่อง 
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย พร้อมทั้งการพัฒนาระบบการบริการแพทย์แผนไทย แพทย์พ้ืนบ้าน 
ให้มีโอกาสในการร่วมดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในโรงพยาบาลเพ่ิมมากข้ึน 

4) การพัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีน แพทย์พ้ืนบ้าน ในระดับพรีเมี่ยม  
การสร้างชุดบริการ รองรับความต้องการของผู้มีก าลังซื้อ ผู้ใช้บริการจากประเทศกัมพูชา 
และการบริการเชิงรุกนอกสถานที ่

5) การผลิตยาสมุนไพร อาคารโรงผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีมาตรฐาน เพ่ือเป็นทางเลือก 
ในการพึ่งตนเอง และการเสริมรายได้แก่โรงพยาบาล 

6) การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แพทย์พ้ืนบ้าน ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขต่อยอดสู่มาตรฐานโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
ระดับสูง 

7) การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ รองรับการผลิตยาสมุนไพร และการจัดบริการแพทย์แผนไทย 
 

6. แผนงานแลคโครงการที่ส าคัญ 
1) โครงการสร้างสรรค์รูปแบบการบริการสุขภาพพรีเมี่ยม 
2) โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการสู่สากล 
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบงานภายในโรงพยาบาล 
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ป่วยในด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) โครงการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์บริการสุขภาพ AEC 
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ปรคเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน 

 
1. แนวคิด แลคกรคบวนการด าเนินงาน 

ปัญหาส าคัญในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคตของการเสริมสร้างความเป็นเลิศในบริการทาง
การแพทย์ที่มีมาตรฐาน คือความมีประสิทธิภาพในการรับมือกับการจัดบริการรองรับความต้องการทางการ
แพทย์ของพ้ืนที่ ซึ่งปัญหาการเจ็บป่วย ป่วยตาย ในโรคส าคัญในพ้ืนที่บริการคือ โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมอง ทารกแรกเกิด และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจากสถิติ พบว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารักษาที่โรงพยาบาล
สุรินทร์สูงขึ้นทุกปี โดยล่าสุดปี 2559 มีผู้ป่วยมะเร็งเข้ารักษาในโรงพยาบาลสุรินทร์ถึง 2,280 ราย โดยโรคมะเร็ง
ที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งคือ มะเร็งล าไส้ (Colon & Rectum) 

นโยบายการพัฒนาบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ตามเป้าหมายของเขตสุขภาพที่  9 คือ การ
เสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์ในสาขาโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ทารก
แรกเกิด และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นน าของประเทศในทุกสาขาโรค  
ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้โรงพยาบาลเป็นแหล่งรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากสถานบริการใน
พ้ืนที่บริการ ซึ่งจากการส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลที่ผ่านมาพบว่า การส่งออก 4 สาขาหลักลดลง เนื่องจาก 
แต่ละสาขามีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดการส่งออกนอกเขต และเพ่ิมศักยภาพรองรับในเครือข่าย
จังหวัด 
 แนวโน้มการเข้ามาใช้บริการของผู้ใช้บริการจากประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มโรคมะเร็ง โรคหัวใจ  
โรคหลอดเลือดสมอง ทารกแรกเกิด และอุบัติเหตุฉุกเฉิน พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นจากคุณภาพบริการ  
การคมนาคมที่สะดวก การประชาสัมพันธ์ปากต่อปาก ต้นทุนการรักษาที่ไม่สูง และมีศูนย์ AEC ให้ค าปรึกษา
แนะน าข้อมูลประกอบให้ได้ทราบ ท าให้สามารถประกอบการตัดสินใจในการเลือกรับบริการได้ 
 
2. วัตถุปรคสงค์ขำงปรคเด็นยุทธศาสตร์ 

1) เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์ในสาขาโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด
สมอง ทารกแรกเกิด และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นน าของประเทศ
ในทุกสาขาโรคตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข  

2) เพ่ือพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของศูนย์ความเป็นเลิศเป็นที่เชื่อมั่นวางใจได้ของผู้ใช้บริการ   
 

3. เป้าปรคสงค์ขำงปรคเด็นยุทธศาสตร์ 
1) การบริการทางการแพทย์ในสาขาโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ทารกแรกเกิด และ

อุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นน าของประเทศในทุกสาขาโรคตาม
เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข  

2) ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นวางใจในคุณภาพการบริการทางการแพทย์ของศูนย์ความเป็นเลิศ  
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4. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนา 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ฐานข้ำมูล
ปัจจุบัน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ระดับความส า เร็ จ ในการ
เสริมสร้างความเป็นเลิศด้าน
การบริการทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับ
โ ร ง พ ย า บ า ล ชั้ น น า ข อ ง
ประเทศในทุกสาขาโรคตาม
เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 

- โรคมะเร็ง  
- โรคหัวใจและหลอดเลือด

สมอง  
- ทารกแรกเกิด  
- อุบัติเหตุฉุกเฉิน  

      

ระดับความเชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจของผู้ ใช้บริการต่อ
ระบบบริการทางการแพทย์
ของศูนย์ความเป็นเลิศ 

      

ผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์ 
- โรคมะเร็ง  
- โรคหัวใจและหลอดเลือด

สมอง  
- ทารกแรกเกิด  
- อุบัติเหตุฉุกเฉิน  
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5. กลยุทธ์ 
5.1 ยกรคดับคุณภาพการจัดบริการทางการแพทย์ด้วยวิทยาการแลคเทคโนโลยีทางการแพทย์ แลค

ความเชี่ยวชาญเฉพาคทางขำงบุคลากรทางการแพทย์ในรคดับโรงพยาบาลชั้นน า 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลใน 3 ระบบ (Hos XP, Thai Refer, 
COCR9) และสามารถน าข้อมูลมาใช้ในทุกระดับ 

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือลดความล่าช้านอกพ้ืนที่โรงพยาบาล โดยการเพ่ิมบทบาทของ
เครือข่าย รพ.สต. อปท. โดยท าหน้าที่ร่วมส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่ม Fast track และเน้นการ
สื่อสารท าความเข้าใจ ก าหนดวาระในการด าเนินการ ร่วมมือกันอย่างมีพันธะสัญญาใน
ระดับอ าเภอและจังหวัด 

3) การสรรหาบุคลากรทางการแพทย์พร้อมจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาล
คู่สัญญาในการจัดส่งทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ มาร่วมปฏิบัติการ พร้อมทั้งการ
สร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพในเขตและนอกเขตบริการ 

4) การ                                                            
                                           เพ่ือ                            
                                                                      
                                                                             
ตามแนวทาง ดังนี้ 
- การควบคุมสภาวะแวดล้อมสถานที่และความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ

และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการควบคุมก ากับการไหลเวียนของงาน โดนค านึงถึงความสะดวก
ปลอดภัยไม่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพของการปฏิบัติงาน โดย 

 จัดให้มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานพอเพียงและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน มีสภาวะแวดล้อม
เหมาะสมไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของการทดสอบ มีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีการแยกพ้ืนที่ปฏิบัติงานหรือแยก
กิจกรรมที่ไม่สามารถปฏิบัติพ้ืนที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพของงาน และจัดให้มีพ้ืนที่พักหรือรับประทานส าหรับผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติการทางห้องปฏิบัติการ 

 ควบคุมติดตามบันทึกสภาวะแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของงาน เช่น 
อุณหภูมิที่เก็บรักษาตัวอย่างทดสอบ คลื่นความถี่ ความชื้น เสียง กระแสไฟฟ้า 

 มีคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน การแก้ไข การตรวจติดตาม
บันทึกสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
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ปฏิบัติการให้กับบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งการปฐมนิเทศบุคลากรที่ เข้า
ปฏิบัติงานใหม่ และ/หรือนักศึกษาฝึกงาน 

 มีแนวทางการป้องกันและระงับอัคคีภัย วีธีการแจ้งเหตุ แจ้งข้อมูล เพ่ือความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีการประกันคุณภาพกระบวนการวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในผลการตรวจ
วิเคราะห์โดยด าเนินการตรวจวิเคราะห์ภายใต้สภาวะที่ควบคุมตามที่ก าหนด โดย 

 จัดท าระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal quality control, IQC) 
ครอบคลุมทุกรายการตรวจวิเคราะห์ มีระบบติดตามผลการควบคุมคุณภาพ
ภายในอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง เพ่ือติดตามแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เพ่ือเตรียมการป้องกันและแก้ไขก่อนการท าการทดสอบ
ตัวอย่างผู้ป่วย 

 จัดให้มีการเข้าร่วมโครงการการประเมินคุณภาพระหว่างองค์กร ( External 
quality assessment schemes, EQAS) เพ่ือการเฝ้าระวัง ติดตามประเมินผล
การตรวจวิเคราะห์ค้นหาข้อบกพร่องเพ่ือการก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
รวมถึงการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้มั่นใจกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนั้นสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องและส่งผลดีต่อผู้รับบริการหรือการดูแลผู้ป่วย 

5)  จัดให้มีระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ ( Laboratory information system,LIS) 
เพ่ือการรายงานผลทางห้องปฏิบัติงานมีความถูกต้องครบถ้วนเชื่อมต่อสู่ระบบฐานข้อมูล
ของโรงพยาบาล (HIS) โดยมีการป้องกันความเสียหาย สูญหายของข้อมูล ควบคุมการ
เข้าถึง เข้าใช้ ควบคุมข้อมูลมิให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ถูกต้องโดยค านึงถึงความลับและ
สิทธิของผู้ป่วยจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เพ่ือรองรับความ
สมบูรณ์ของการเป็นศูนย์บริการที่เป็นเลิศ และลงทุนในเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มี
ประโยชน์และคุณค่าอย่างแท้จริง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
- ศูนย์มะเร็ง จัดหาเครื่อง Intervention, เครื่อง LINAC, เครื่อง U/S Mobile,  

ยา Target Chemo therapy, ตู้ผสมยาเคมีบ าบัด, เครื่อง Infusion pump ส าหรับ
บริหารยาเคมีบ าบัด 

- ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด จัดหาเตียงผ่าตัด เครื่องปอดหัวใจเทียม (Heart Lung 
Machine), เครื่องพยุงหัวใจ (IABP), เครื่องช่วยพยุงการท างานของหัวใจและปอด 
(ECMO) เครื่องวิเคราะห์แก๊สในเลือด (Blood Gas) เครื่องติดตามสัญญาณชีพ 
(Central Monitor) เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillation) เครื่องกระตุ้นหัวใจ 
(Temporary Transvenous Pacemaker) เครื่องปรับหยดน้ าเกลือ (Infusion 
pump/Syring pump) เครื่องช่วยหายใจแบควบคุมปริมาณ (Ventilator) รถอภิบาล
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ผู้ป่วยวิกฤตหัวใจเคลื่อนที่ (Mobile CCU) เครื่องตรวจคลื่นหัวใจความถี่สูง 
(Echocardiogram) 

- ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดหาเครื่อง Telemed, อุปกรณ์ท า RSI (Rapid 
Sequence), เครื่อง Ultrasound Mobile, เครื่อง Monitor Mobile, เครื่อง EKG 
Mobile, อุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจแบบติดกล้อง (Video laryngoscopes), อุปกรณ์ปั๊ม
หน้าอกอัตโนมัติ (Chest compression machine) 

- ศูนย์ทารกแรกเกิด จัดหาเครื่อง Cooling System, Echo Mobile, Transport 
Incubator, Incubator, Ventilater Mobile, เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง HFO  
และ Conventional, เครื่อง Neopuff  

 
5.2 พัฒนารคบบบริการขำงศูนย์ความเป็นเลิศที่มีคุณภาพทางการแพทย์ แลคสภาพแวดล้ำมการ

บริการที่มีความทันสมัย สคดวกสบาย ในรคดับโรงพยาบาลชั้นน า 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1)                                                                                
                                                                                ของ
ศูนย์ความเป็นเลิศ                  ขยายเวลาการให้บริการผู้ัวยนอก ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  และความจ าเป็นในการจัดบริการแก่ประชาชน 

และ                                                       ตรวจรักษาและรับ 
                                            

2) จัดหลักสูตรเตรียมความพร้อม ซ้อมแผน การประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้น เพ่ือส่งต่อ
ผู้ป่วยอย่างปลอดภัยในกลุ่มโรคอุบัติเหตุฉุกเฉิน หัวใจและหลอดเลือด กลุ่มแม่และเด็ก
อย่างต่อเนื่อง 

3) สร้างเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทางการแพทย์เฉพาะทาง ในระยะ 5 ปี เพ่ือรองรับการ
ส่งต่อผู้ป่วย ตามกลุ่มโรค ดังนี้ 
- อุบัติเหตุฉุกเฉิน เน้นแนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทางการแพทย์ 

โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการผ่าตัดตับผ่านการสร้างพันธะสัญญาร่วมกับ
โรงพยาบาล และสถาบันอุดมศึกษา  

- หัวใจและหลอดเลือด เน้นแนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทาง
การแพทย์โดย การเปิดห้องสวนหัวใจ การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ผ่านการพัฒนาการ
บริการในรูปแบบเครือข่ายเขตสุขภาพ 

- มะเร็ง เน้นแนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทางการแพทย์ โดยเน้น
การคัดกรองมะเร็ง การเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาด้วยรังสี การให้เคมีบ าบัด เวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย 
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- ทารกแรกเกิด เน้นแนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทางการแพทย์ 
โดย การเพ่ิมจ านวนเตียงเป็น 14 เตียง การเพ่ิมแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด การ
รักษาภาวะสมองพร่องออกซิเจนในเด็กแรกเกิด การเพ่ิมขีดความสามารถในการผ่าตัด
หัวใจทารกแรกเกิด  

4) การพัฒนาสภาพแวดล้อมของศูนย์ความเป็นเลิศ โดยเน้นการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่บริการที่เหมาะกับการจัดบริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีความปลอดภัย สะดวกสบาย 
และสุขใจ อุ่นใจเมื่อใช้บริการ 
 

5.3 พัฒนารคบบบริการขำงศูนย์ความเป็นเลิศที่มีำัตลักษณ์การบริการ สิ่งำ านวยความสคดวกการ
บริการในรคดับโรงพยาบาลชั้นน า เพื่ำรำงรับผู้รับบริการที่มีก าลังซื้ำ ทั้งในแลคต่างปรคเทศ 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) สร้างสรรค์บริการของศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือเสริมโอกาสทางรายได้จากผู้ใช้บริการที่มี 
ก าลังซื้อในกลุ่มเป้าหมายโรคมะเร็ง โดยจัดให้มีบริการตรวจคัดกรองหามะเร็ง 4 โรค 
โดยแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่  
- มะเร็งปากมดลูก ตรวจ Thinprep  
- มะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง U/S, MMG 
- มะเร็งตับและท่อน้ าดี ด้วยเครื่อง U/S 
- มะเร็งล าไส้ใหญ่ โดยวิธีการท า Fist Test 

2) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริการของศูนย์ความเป็นเลิศ 
- ระบบบริการให้ผู้ป่วยและญาติได้รับข้อมูลเพ่ือติดตามอาการของผู้ป่วยที่บ้านผ่านทาง

แอบพลิเคชั่น และมีระบบแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรับทราบว่าผู้ป่วยมีคิวนัด
หรือมีความผิดปกติที่ต้องพบแพทย์และขอรับค าปรึกษา 

- การประชาสัมพันธ์โดยระบบสารสนเทศ โซเชียลมี เดีย เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลของ 
ผู้รับบริการที่มีก าลังซื้อ จัดตั้งกลุ่มสมาชิก Member club เพ่ือท ากิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และประสบการณ์โดยสหสาขาวิชาชีพ 

- จัดระบบบริการ One stop service โดยเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ผู้รับบริการสามารถก าหนดการนัดหมายผ่านระบบโซเชียล
มีเดีย โดยมีการจัดรูปแบบบริการ ได้แก่ การให้ค าปรึกษา การคัดกรอง การรักษา 
โดยสหสาขาวิชาชีพ พร้อมทั้งการดูแล ให้ค าปรึกษาออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญ 

3) จัดสภาพแวดล้อมศูนย์ Excellence ส าหรับรองรับผู้มารับบริการที่มีก าลังซื้อใน
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดบริการเสริมและอ านวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน เน้นการ
ยกระดับระบบบริการสุขภาพในการบริการของศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
รายได้จากกลุ่มที่มีก าลังซื้อ 
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- การออกแบบบริการตามความต้องการ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกสาขา ผสาน
การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย ตามมาตรฐานระดับโรงพยาบาลชั้นน า  
เพ่ือรองรับผู้รับบริการที่มีก าลังซื้อ ทั้งในและต่างประเทศ 

- การสร้างระบบการดูแลพิเศษโดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ตลอด 24 ชั่วโมง 
- การพัฒนาระบบติดตามดูแลหลังจ าหน่ายด้วยระบบบริการพิเศษ ตามความต้องการ

ของผู้รับบริการ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการที่ถือบัตรสมาชิก

พิเศษ 
4) จัดระบบบริการของศูนย์ความเป็นเลิศพร้อมเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกพิเศษเพ่ือการดูแล

ผู้ป่วยเฉพาะโรค ตามความต้องการของผู้รับบริการ และการจัดบริการในลักษณะ 
premium service แก่ผู้มีก าลังซื้อที่เป็นสัดส่วนแยกจากบริการปกติทั้งอาคารสถานที่ 
ห้องตรวจและบุคลากร โครงสร้างการบริหารภายใต้กลุ่มภารกิจการบริการผู้ป่วย AEC 
และนานาชาติ มุ่งเน้นบริการสุขภาพชั้นสูงสอดคล้องความเป็นเลิศของโรงพยาบาล เช่น 
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ เป็นต้น  

5) พัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐานระดับสากล เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ
ชาวต่างชาติ 
- การพัฒนาระบบบริการส่วนหน้าในบริ เวณพ้ืนที่ชายแดนเพ่ือให้ความสะดวก 

แก่ผู้รับบริการที่มีก าลังซื้อและมีความประสงค์จะเข้าใช้บริการของศูนย์ความเป็นเลิศ  
- มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศท้ัง refer in และ refer out เพ่ือให้เกิดการ

ดูแลอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามผลการรักษาอย่างเป็นระบบ 
- สร้างคุณค่าเพ่ิมจากการบริการสุขภาพท่ีผสมผสานกับอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ผ่านการพัฒนา

ระบบท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น โปรแกรมการตรวจสุขภาพร่วมกับการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ พัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่บริการ premium service เช่น เมนูสุขภาพ
เกษตรอินทรีย์และของที่ระลึกเยี่ยมไข้ด้วยผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง เพ่ือต่อยอดทางธุรกิจ
ท้องถิ่น เป็นต้น 
 

6. แผนงานแลคโครงการที่ส าคัญ 
1) โครงการจัดหาวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของศูนย์ความเป็นเลิศ 
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการของศูนย์ความเป็นเลิศที่มีคุณภาพ  
3) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมการบริการของศูนย์ความเป็นเลิศ 
4) โครงการเสริมประสิทธิภาพการบริการพรีเมี่ยมของศูนย์ความเป็นเลิศ 
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ปรคเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดบริการสุขภาพรคดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพให้ปรคชาชน 
พึ่งตนเำงทางสุขภาพได้ 

 
1. แนวคิด แลคกรคบวนการด าเนินงาน 

ปัญหาส าคัญในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคตของการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพ  
ให้ประชาชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ คือ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขมุ่งเน้นที่จะบูรณาการ 
การมีส่วนร่วมของพหุภาคี พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย การป้องกัน ควบคุม
โรค และภัยสุขภาพ การจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  โรคจาก
การท างาน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายส าคัญคือประชาชนสุขภาพดี พร้อมทั้ง
ก าหนดการปฏิรูปด้านสาธารณสุขระยะเร่งด่วนโดยเน้นการบูรณาการร่วมของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงานและกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่ที่บ้าน ที่โรงเรียน และสถานที่ท างาน
พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายด้านการลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง และมะเร็ง และลดการบาดเจ็บจากการจราจร  และ
การท างาน พร้อมทั้งการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ทั่วไทย  

แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีเน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสุขภาพ และการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละ  
ช่วงวัย การใช้มาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมและส่งเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสีย  
ต่อสุขภาพ การสร้างกลไกในการจัดท านโยบายสาธารณะที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่จะน าไปสู่การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี พร้อมทั้งการเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า  
โดยการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ พร้อมทั้งการกระจายการจัดบริการด้านการสาธารณสุขที่เข้าถึงการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง  
โดยมีเป้าหมายหลักส าคัญคือต้องการให้คนไทยมีคุณลักษณะของการเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีสุขภาพกายและ
ใจที่ดีให้บรรลุเป้าหมายของการที่ประชากรอายุ 15-79 ปี มีภาวะน้ าหนักเกินลดลง, การตายจากอุบัติเหตุ 
ทางถนนต่ ากว่า 18 คน ต่อประชากรแสนคน, ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมขึ้น, 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง, การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15-19 ปีลดลง, รายจ่าย
สุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ 20 
 
2. วัตถุปรคสงค์ขำงปรคเด็นยุทธศาสตร์ 

1) เพ่ือพัฒนาให้หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิทุกแห่งมีมาตรฐาน สามารถจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ  
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2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพประชาชนในทุกกลุ่มวัยให้ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
รักษาและฟ้ืนฟู อย่างทั่วถึงจนมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองทางสุขภาพ  

 
3. เป้าปรคสงค์ขำงปรคเด็นยุทธศาสตร์ 

1) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิทุกแห่งมีมาตรฐาน สามารถจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
มีคุณภาพ ตั้งแต่ที่บ้าน ที่โรงเรียน และสถานที่ท างานระบบการบริการเป็นที่เชื่อมั่นและวางใจได้ของ
ประชาชน 

2) ประชาชนในทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟ้ืนฟู อย่างทั่วถึงจนมีศักยภาพ
ในการพ่ึงตนเองทางสุขภาพ ปัญหาสุขภาพในโรคที่ป้องกันได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 

4. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนา 5 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฐานข้ำมูล
ปัจจุบัน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละของหน่วยบริการปฐม
ภูมิที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
รพ.สต. ติดดาวระดับ 5  

NA 20 20 20 20 20 

ร้ อยละค่ า เฉลี่ ยของความ
เชื่ อมั่ น และวางใจ ได้ ของ
ประชาชนที่มีต่อคุณภาพการ
บริ กา รของหน่ วยบริ กา ร 
ปฐมภูม ิ

89 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 

ร้อยละของหมู่บ้านที่ประสบ
ความส าเร็จในการแก้ปัญหา
สุขภาพในโรคที่ป้องกันได้ให้
ลดลงอย่างต่อเนื่อง  

80 ระดับดี
ขึ้นไป 

ระดับดี
ขึ้นไป 

ระดับดี
เยี่ยม 

ระดับดี
มากข้ึน

ไป 

ระดับดี
เยี่ยม 

ร้ อยละของครอบครั วที่ มี
สมาชิกไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่
ป้องกันได ้

60 65 70 75 80 85 

ระดับความส าเร็จของรพ.
เครือข่าย(Node)มีการจัด 
บริการอาชีวอนามัยและเวช

NA ระดับ3 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ4 ระดับ5 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนา 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ฐานข้ำมูล
ปัจจุบัน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ก ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต า ม
มาตรฐานที่ก าหนด 
ระดับความส าเร็จการเฝ้ า
ระวังป้องกันควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและ 
สิ่งแวดล้อม 
 

NA ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 

ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง
หน่วยงานบริการปฐมภูมิใน
ก า ร ส นั บ ส นุ น ส ถ า น
ประกอบการและ วิ ส า ห กิ จ
ชุมชนให้มีการด าเนินงานตาม
โครงการสถานประกอบการ 
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข 

NA ระดับ2 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ4 

 
5. กลยุทธ์ 

5.1 พัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพขำงหน่วยบริการปฐมภูมิที่เน้นการให้บริการแบบำงค์รวม
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ ด้วยการมีส่วนร่วมขำงำงค์กรภาคีในชุมชนำย่างเข้มแข็ง 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) การพัฒนาการจัดการสุขภาพเชิงรุกในทุกกลุ่มวัย โดยการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในชุมชน โดย 
- กลุ่มแม่และเด็ก เน้นการลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การลดปัญหาพัฒนาการเด็ก 

ไม่สมวัย และการจัดการภัยคุกคาม โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรองที่เข้าถึง
ระดับบุคคล การส่งเสริมการดูแลตนเองที่ถูกต้องของวัยเจริญพันธ์และก่อนเจริญพันธ์ 

- กลุ่มวัยเรียน เน้นการลดปัญหาโรคอ้วน ส่วนสูงไม่ได้มาตรฐาน ความฉลาด โดยการ
ส่งเสริมทักษะสติปัญญาและอารมณ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ เสี่ยง 
ด้านอาหาร 
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- กลุ่มวัยรุ่น เน้นการลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการจัดการภัยคุกคาม  
โดยการส่งเสริมทักษะการดูแลตนเองที่ถูกต้องแก่วัยรุ่น ร่วมกับสถานศึกษา ท้องถิ่น 
ครอบครัว 

- กลุ่มวัยท างาน เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรองที่เข้าถึงระดับบุคคลในสถานที่
ท างาน และบ้าน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ เสี่ยงด้านบุหรี่  สุรา 
ความเครียด อาหาร และดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ 

- กลุ่มสูงอายุ เน้นการลดปัญหาการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง และการจัดการภัย
คุกคาม โดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลตนเองด้านกายและจิตอย่างถูกต้อง 
การส่งเสริมให้ครอบครัว ผู้ดูแล (Care giver) และชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ การจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้าน และในชุมชนให้ปลอดภัย เหมาะสมกับสภาพ
ผู้สูงอายุ  

- กลุ่มผู้พิการและด้อยโอกาส เน้นการลดปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการดูแลด้านสุขภาพ 
และการจัดการภัยคุกคาม โดยเน้นการส่งเสริมให้ครอบครัว ผู้ดูแล (Care giver) และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้าน และในชุมชนให้ปลอดภัย 
เหมาะสมกับสภาพผู้พิการและด้อยโอกาส และการสนับสนุนทางสังคม 

2) การพัฒนาศักยภาพของทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลเวชปฏิบัติ และทีม 
สหสาขาวิชาชีพ เพ่ือรองรับความต้องการในระบบบริการปฐมภูม ิโดย  
- การจัดท าแผนอัตราก าลัง โดยรับย้าย/รับโอน/ผลิต แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

พยาบาลเวชปฏิบัติ และสหสาขาวิชาชีพ 
- เพ่ิมขีดความสามารถของทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลเวชปฏิบัติและ 

สหสาขาวิชาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือรองรับการจัดบริการในอนาคตด้านผู้สูงอายุ  
- การเพ่ิมขีดความสามารถความเชี่ยวชาญของพยาบาลเวชปฏิบัติโดยเฉพาะด้านการ

กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
และด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

3) พัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างทักษะเฉพาะด้าน เพ่ือสร้าง
มาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างเครือข่ายอย่างเหมาะสม  

4) พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโดยฟ้ืนฟูความรู้เฉพาะสาขาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานบริการ 
ภายใต้บริบทของผู้รับบริการในชุมชนอย่างเหมาะสม สอดคล้องและเท่าเทียม โดยมุ่งเน้น
การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสูง 

5) บูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับหน่วยบริการปฐมภูมิ ชุมชนและ
ครอบครัวในการร่วมให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้านเป็นรายบุคคล จนคืนสู่ภาวะ
ปกติ และการจัดบริการผ่านโปรแกรมThai COC และระบบบริการ on line โดยเฉพาะ
การให้ค าปรึกษาเพ่ือการพัฒนาการบริการ 
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5.2 เสริมสร้างำัตลักษณ์การบริการสุขภาพรคดับปฐมภูมิที่โดดเด่นด้านการดูแลสุขภาพผู้ป่วย

เรื้ำรัง แลคการำภิบาลสุขภาพผู้สูงำายุแบบมีส่วนร่วม ในรคดับแนวปฏิบัติที่ดีรคดับปรคเทศ 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) การสร้างอัตลักษณ์การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ภายใต้ค่านิยมร่วมทางการบริการของ
เครือข่าย “ท างานด้วยความรัก รักษาด้วยความรู้ ดูแลด้วยความเมตตา ปรารถนาดี 
ดั่งสมาชิกในครอบครัว” โดย 
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทักษะการบริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม 

ความสามารถด้วยการสื่อสารในภาษาถ่ิน  
- การสร้างอัตลักษณ์การบริการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ภาคีเครือข่าย และ 

จิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสูง 
- การสื่อสารอัตลักษณ์การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ให้รับรู้ทั่วถึงทั้งองค์กร และ

ประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางหลากหลาย 
- ก าหนดให้บุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิ ปฏิบัติตามมาตรฐานอัตลักษณ์การบริการ

สุขภาพระดับปฐมภูมิ 
- การประเมินพฤติกรรมการให้บริการตามเกณฑ์อัตลักษณ์องค์กร 

2) การดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง และการอภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมในระดับ 
แนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศ โดย 
- การพัฒนาครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสูงในครอบครัว

ด้วยรูปแบบของ Home Ward มาตรฐานระดับแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศ 
- การสร้างชุดองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานเพ่ือการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ  
- เพ่ิมขีดความสามารถของสมาชิกในครอบครัว ผู้ดูแล (Care giver) ให้มีศักยภาพ 

ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสูงได้อย่างมีมาตรฐาน
ต่อเนื่องและปลอดภัย 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับปฐมภูมิเพ่ือการดูแลสุขภาพ
ตนเองเบื้องต้นของประชาชน ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสูง 
สามารถเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Application) 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้ดูแล (Care giver) อย่างมืออาชีพ home health 
services 

3) การพัฒนาระบบบริการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสุขภาพ
ระดับ หมู่บ้าน โดยการสร้างระบบจิตอาสาสุขภาพในการร่วมดูแลผู้ป่วยในชุมชน โดย
อาสาสมัครจะต้องผ่านการพัฒนาทักษะสุขภาพจากโรงพยาบาลจนมีความพร้อมร่วม
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บริการแก่ประชาชน มีระบบการติดตาม ประเมินผล และยกย่องการท างานให้เป็น 
ที่ประจักษ์ และรับรู้อย่างกว้างขวาง 
 

5.3 เสริมสร้างปรคสิทธิภาพในการร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีำยู่ำาศัยในสภาพแวดล้ำมที่เำ้ืำต่ำ
สุขภาพดี วัฒนธรรมสุขภาพเข้มแข็ง ปรคชาชนพึ่งตนเำงทางสุขภาพได้ำย่างย่ังยืน 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) การปรับบทบาทของทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  
แบบบูรณาการในการด าเนินการควบคุม ก ากับ ปัจจัยคุกคามทางสุขภาพของการส่งเสริม
และป้องกนัเพ่ือลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

2) การพัฒนาระบบการบริการสุขภาพด้านอาชีวอนามัย โดย 
- การสร้างชุมชนต้นแบบในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล และพ้ืนที่เสี่ยงจากการ

จัดการโรคที่เกิดจากการท างาน และภัยสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
- การสร้างมาตรการเพ่ือการลดปัญหาการเจ็บป่วยในโรคจากการท างาน อุบัติเหตุ 

ในการท างาน และการลดปัญหาการเจ็บป่วยจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน และวัยแรงงาน ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ สถานประกอบการ 

- การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์บริการสุขภาพของคลินิกโรคจากการท างาน ให้เข้าถึ งกลุ่ม
วัยแรงงาน พร้อมทั้งการร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาห้องพยาบาลให้มี
มาตรฐาน ภายใต้มาตรการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ 
เป็นสุข และการสร้างสรรค์การบริการเชิงรุกท่ีเข้าถึงสถานประกอบการ 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

- การสร้างเครือข่ายนักเฝ้าระวังภาวะภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดบริการของโรงพยาบาลชุมชนในการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย และพัฒนาขีดคาม
สามารถของบุคลากรของโรงพยาบาลในการรองรับปัญหาของโรคจากการท างาน 

- การพัฒนาระบบการลดปัญหาการเจ็บป่วยในกลุ่มเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน 
โดยเน้นการท างานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตร ในการส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย์ การสื่อสารสุขภาพท่ีถูกต้อง การ่วมสร้างมาตรการในการลดปัญหา
การเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร และอุตสาหกรรม พร้อมทั้งสารเคมี
อ่ืนๆที่เป็นภัยแก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 

- สร้างระบบการดูแลผู้เจ็บป่วยจากการท างานตั้งแต่ในโรงพยาบาล ที่บ้าน ที่ท างาน 
เพ่ือให้สามารถกลับเข้าท างานเดิมได้มากท่ีสุด 
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- พัฒนาระบบการจัดบริการด้านงานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ให้คนท างาน
และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม เข้าถึงการบริการที่ได้มาตรฐาน 

3) การจัดระเบียบสุขภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ เครือข่ายสุขภาพ ครอบครัว
ต้นแบบสุขภาพให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ 

4) การจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์สุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลให้เป็นต้นแบบที่ดี  เพ่ือการเรียนรู้การจัดการสภาพแวดล้อมสุขภาพ 
แก่ครอบครัว และชุมชน 

5) การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและภัยคุกคามทางสุขภาพของพ้ืนที่บริการปฐมภูมิ  
โดยบูรณาการร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่น
ร่วมก าหนดระเบียบเพ่ือการจัดการสภาพแวดล้อม 

6) ปรับสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เอ้ือต่อการสร้างสุขภาพตามบริบทของชุมชนหนุนเสริม
การพ่ึงตนเองทางสุขภาพ ( Health literacy) โดย 
- สร้างหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบรอบด้าน เช่น ด้านการจัดการขยะ ด้านลดหวาน 

มัน เค็ม ด้านควบคุมโรคเข้มแข็ง ด้านการปรับเปลี่ยนสุขภาพ ด้านครอบครัวป้องกัน
อุบัติเหตุ ปลอดบุหรี่ สารเสพติด ฯลฯ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พร้อมถอด
บทเรียน 

- ปรับสภาพแวดล้อมในครอบครัว เพ่ือป้องกันและลดการเกิดโรคของสมาชิกใน
ครอบครัว 

- การสื่อสารความรู้สุขภาพเพ่ือสร้างความฉลาดทางสุขภาพแก่ประชาชนในทุกลุ่มวัย 
เน้นการเข้าถึงระดับครัวเรือน รายบุคคลกลุ่มเสี่ยง โดยการใช้สื่อบุคคล โซเซียลมีเดีย 
กิจกรรมการสร้างกระแส และการบูรณาการร่วมกับสื่อมวลชนในพื้นที ่

 
6. แผนงานแลคโครงการที่ส าคัญ 

1) โครงการพัฒนาบริการปฐมภูมิที่ยอดเยี่ยม 
2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง  
3) โครงการอภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม 
4) โครงการสร้างสภาพแวดล้อมสุขภาพดีประชาชนสุขภาพดียั่งยืน 
5) โครงการลดปัญหาการเจ็บป่วยจากการท างานและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
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ปรคเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารแลคพัฒนาบุคลากร แลคการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมร่วม 
ำย่างเข้มแข็งสู่ำงค์กรแห่งความสุขำย่างยั่งยืน 

 
1. แนวคิด แลคกรคบวนการด าเนินงาน 

ปัญหาส าคัญในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคตของการบริหารและพัฒนาบุคลากร และการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมร่วมอย่างเข้มแข็งสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน คือ กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดนโยบายในการเติบโตภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านบุคลากร (People Excellent) โดยการ
มุ่งเน้นด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพ่ือการรองรับภารกิจสุขภาพและนโยบายการพัฒนาตามแผนบริการ 
(Service Plan) ซึ่งโรงพยาบาลสุรินทร์มีความเก่ียวข้องในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับการจัดบริการ
ตามแผนการบริการที่เป็นเลิศด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การจัดบริการสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ โดยเน้นการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการคนด้านสุขภาพ การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคม 
ด้านสุขภาพ  

บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ของโรงพยาบาลในปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.16 จาก
บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดซึ่งยังมีความจ าเป็นในการสรรหา และพัฒนาขีดความสามารถเพ่ิมเติม
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือรองรับศูนย์ความเป็นเลิศของโรงพยาบาล และความจ าเป็นในการ
เชื่อมโยงการพัฒนาบริการเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของพ้ืนที่และการเชื่อมโยงการบริการกับพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการค้าชายแดน 

 กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดค่านิยมร่วม MOPH โดยแต่ละตัวนั้นคือ M : Mastery O : Originality  
P : People centered approach H : Humility เพ่ือประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ 
ที่ยั่งยืน พร้อมทั้งได้ก าหนดเป้าหมายส าคัญในการเสริมสร้างเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความสุขในการท างาน จาก
การประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 74 โดยมี
ประเด็นที่ส าคัญที่เป็นความต้องการของบุคลากรคือ สวัสดิการในการท างาน สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท างาน และค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลกับความจ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลที่ผ่านมามีการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ในอัตรา
ร้อยละ 5 ซึ่งกระทบต่อคุณภาพการจัดบริการของโรงพยาบาลและการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการ
บริการของศูนย์ความเป็นเลิศ โดยปัญหาหลักที่เป็นต้นเหตุส าคัญคือความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

 
2. วัตถุปรคสงค์ขำงปรคเด็นยุทธศาสตร์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีโอกาสในการได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง  



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2561 - 2565           หน้า 96 

2) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีขีดสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาล และมีความพร้อม
สมบูรณ์ในทักษะสากล 

3) เพ่ือเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้บุคลากร 
มีความรักและความผูกพันต่อองค์กร 

 
 

3. เป้าปรคสงค์ขำงปรคเด็นยุทธศาสตร์ 
1) บุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการสูง มีความ

ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการบริการสุขภาพแก่ประชาชน 
2) บุคลากรทุกระดับมีขีดสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาล และมีความพร้อมสมบูรณ์  

ในทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสมัยใหม่ วัฒนธรรมไทย สากล
และประเทศเพ่ือนบ้าน)  

3) บรรยากาศการท างานในองค์กรเอ้ือต่อการท างานอย่างมีความสุข บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความสุขในการท างาน 
 

4. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนา 5 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฐานข้ำมูล
ปัจจุบัน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ร้ อยละของบุ คล ากรทา ง
การแพทย์ที่ เป็ นบุ คลากร
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขา
วิชาชีพ 

      

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่ าน
เกณฑ์สมรรถนะองค์กร และ
สมรรถนะสากล 

      

ร้ อ ยล ะขอ งค่ า เ ฉ ลี่ ย ขอ ง
คุณภาพชีวิตที่ดีและความสุข
ในการท างานของบุคลากร 

      

ร้ อ ย ล ะข อ ง บุ ค ล า ก ร ที่ มี
พฤติกรรมตามเกณฑ์ค่านิยม
ร่วม “SURIN” 
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5. กลยุทธ์แลคแนวทางการด าเนินงาน 

5.1 เสริมสร้างขีดความสามารถแลคความเชี่ยวชาญเฉพาคทางแก่บุคลากรทางการแพทย์ำย่างทั่วถึง
แลคต่ำเนื่ำง รำงรับความเป็นเลิศในการบริการ การจัดบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ แลค
การบริการในรคดับพรีเม่ียม  
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) วางแผนจัดการอัตราก าลังคนให้สอดคล้องกับการเป็น Excellence center ทั้ง 4 สาขา 
ได้แก่ มะเร็ง หัวใจ อุบัติเหตุ และทารกแรกเกิด โดยใช้ระบบสารสนเทศด้านก าลังคนอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางดังนี้ 
- จัดท าแผนอัตราก าลังของศูนย์ความเป็นเลิศ และแผนอัตราก าลังของโรงพยาบาลใน

ระยะ10ปี 
- การจัดท าฐานข้อมูลด้านบุคลากรโดยใช้ IT บุคลากรมีทักษะ และสามารถเข้าถึงได้ 
- การจัดท า JD JS รายบุคคลที่เชื่อมโยงกับภารกิจหน้าที่ การบูรณาการกับระบบ

คุณภาพ AHA JCI การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล และการบริหารสมรรถนะ
บุคลากร 

2) วางแนวทางเพ่ือการแก้วิกฤติการบริหาร และการใช้ประโยชน์จากบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามแนวทางดังนี้ 
- การเพ่ิมสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลที่สูงกว่าสวัสดิการพ้ืนฐานของรัฐ เพ่ือดึงดูด  

จูงใจ และรักษาบุคลากรทางการแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
- พัฒนาระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมโดยการประเมิน KPI  
- รายบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง 

3) ต่อยอดความส าเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือรองรับ
ความเป็นเลิศในการบริการ การจัดบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และการบริการ 
ในระดับพรีเมีย่มตามแนวทางดังนี้ 
- บูรณาการการจัดการความรู้โดยสหสาขาวิชาชีพเพ่ือน าสู่การพัฒนา Best practice  
- ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรให้มีทักษะสากล : ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

สารสนเทศ การจัดการสมัยใหม่ และวัฒนธรรมสากล 
- การเพ่ิมทักษะการบริการระดับพรีเมี่ยมพร้อมปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพ และ

ภาพลักษณ์การบริการระดับพรีเมี่ยม 
4) สร้างสรรค์ระบบการบริหารสมรรถนะบุคลากรทางการแพทย์รายบุคคล โดยมุ่งเน้นการ

เติมเต็มความเชี่ยวชาญคู่ขนานกับความภาคภูมิใจในวิชาชีพการบริการสุขภาพแก่
ประชาชนตามแนวทาง ดังนี้ 
- จัดระบบการประเมินสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านทาง Intranet 
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- จัดศูนย์ปฏิบัติการจ าลองทางด้านการแพทย์และพยาบาล เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรทางการแพทย์ให้ได้ตามมาตรฐาน 

5) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการบริการ การจัดบริการทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพ และการบริการในระดับพรีเมี่ยม ตามแนวทางดังนี้ 
- การแลกเปลี่ยนบุคลากรในการศึกษาดูงานระหว่างประเทศในแถบเอเชีย เช่น สิงคโปร์ 

เกาหลี ใต้หวัน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เป็นต้น  
- บันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย หรือสถาบันสุขภาพในระดับเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาบุคลากรทางการ
พยาบาลเฉพาะทางด้าน การพยาบาลผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การ
พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต การพยาบาลทารกแรกเกิด 

6) สร้างนวัตกรรมในการเสริมสร้างขีดความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
แก่บุคลากรทางการแพทย์ ตามแนวทาง ดังนี้ 
- จัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ โดยใช้ระบบ IT (E-HR system) 
- จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้และฝึกทักษะ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้

และความช านาญเฉพาะด้านแก่บุคลากร โดยบุคลากรสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 
- ออกแบบโปรแกรมการฝึกทักษะเสมือนจริงโดยใช้เครื่อง VR-BOX เช่น ทักษะการฉีดยา 

การล้างมือ การ CPR 
- การสร้างระบบ Coaching and Mentoring แก่บุคลากรทางการแพทย์ 

 
5.2 พัฒนารคบบบริหารทรัพยากรบุคคล  แลครคบบการพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานรคดับแนว

ปฏิบัติที่ดี ทันสมัย แลคเป็นมืำำาชีพ รำงรับการพัฒนาบริการตามภารกิจแลคยุทธศาสตร์
โรงพยาบาล 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) พัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมูลให้สามารถน ามาบริหารจัดการได้แบบ real-time ผู้บริหาร
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ตามแนวทางดังนี้ 
- น าระบบ IT มาจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน

สารสนเทศก ากับดูแลและสามารถเอ้ือต่อการบริหาร บริการ วิชาการและพัฒนา
คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- วางแผนจัดการอัตราก าลังคนให้สอดคล้องกับการเป็น Excellence center ทั้ง  
4 สาขา ได้แก่ มะเร็ง หัวใจ อุบติเหตุ และทารกแรกเกิด โดยใช้ระบบสารสนเทศด้าน
ก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ปรับระบบการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล โดยปรับระบบการคัดสรรบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเข้ามาท างาน การจัดฝึกอบรมก่อนและระหว่างปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ และพัฒนาหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยเกี่ยวบทบาทหน้าที่ 
ภาระงาน การมอบหมายงาน การก ากับดูแล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
การ                  สมรรถนะในการปฎิบัติ                              และ
               โดย 
-                                  "Talent Acquisition"                     ri   

out the talent in you"                  "                                
                                                                    
โรงพยาบาล รวมถึงมีการสร้าง Career Path หรือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
                                                                          
ภายใต้แนวความคิด “I Lear , I Grow” เพ่ือให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถมองเห็น
                                                                           
ครัว   โรงพยาบาล 

- การพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล ภายใต้แนวคิด “Suri  Hospital Way” ซึ่ง
ประกอบด้วย Care – Smart – Clear เพ่ีอให้พนักงานทุกคนสามารถให้บริการได้ เป็น
มืออาชีพและได้รับมาตรฐานสากล โดยเน้นการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า การสร้าง
สัมพันธไมตรีแบบไทย มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การบริการระดั บ
มาตรฐานสากล และความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 

- การพัฒนาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการร่วมมือกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษใน
การเปิดท าการในศูนย์การฝึกอบรมของโรงพยาบาลเป็นแห่งแรกในเอเชีย และให้มี 
Sound Lab ซึ่งพนักงานสามารถเข้ามาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทุกเวลา โดยมีครูสอน
ภาษาอังกฤษให้ค าแนะน าตลอดเวลาเปิดท าการ และมีการเรียนผ่านระบบ Integrated 
E-learning System ให้พนักงานทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สื่อสารกับลูกค้าและเพ่ือนร่วมงานได้และยังมีค่าตอบแทนค่าภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาภาอังกฤษวางเป้าหมายภายใน 5 ปี บุคลากร
       60%          บุคลากร                                            
E-library ส าหรับการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ส าหรับบุคลากรด้านการแพทย์และด้านอื่นๆ 

- มีการจัดหลักสูตร YLDP (Young Leadership Development Program) YNLDP 
(Young Nurse Leadership Program) เพ่ือเตรียมผู้บริหารระดับต้นและหลักสูตรผู้น า
ด้านการพยาบาล ซึ่งถือว่ามีความส าคัญต่อโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก เพราะเป็น
ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งขององค์กรและหลักสูตร Admin Residency Program  
                                                                     
ด้านธุรกิจ รวมถึงการบริหารด้านการเงิน 
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-                                                               
                                                                         
                                                                         
                                                                                 
          และการเชื่อมโยงกับการจัดบริการรองรับผู้ใช้บริการจากต่างประเทศ 
                   -              

3) พัฒนาศักยภาพก าลังคนในภาคีเครือข่ายให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม ตามแนวทางดังนี้ 
- พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับการเป็น 

Excellence center ทั้ง 4 สาขาโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ 
- การสร้างระบบ Coaching and Mentoring แก่บุคลากรทางการแพทย์ในเครือข่าย 
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการจัดการก าลังคนในภาคีเครือข่ายโดยใช้ระบบ

สารสนเทศ 
- ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามบันไดอาชีพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ 

โดยใช้ฐานข้อมูลทางด้านการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล และติดตามประเมินการ
พัฒนาตามแผนที่ก าหนด 

- การสร้างสรรค์ระบบการใช้ทรัพยากรบุคคลภายในโรงพยาบาลร่วมกันในรูปแบบของ 
Projective และภายนอกในรูปแบบระบบเขตสุขภาพ 

- สร้างระบบในการพัฒนาบุคลากรโดยใช้ระบบ e-learning และ เชื่อมโยงการเข้าเรียนรู้
ของบุคลากรผ่านมาตรการค่าตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูล 
 

5.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งขำงค่านิยมร่วมสู่วัฒนธรรมำงค์กรที่ยั่งยืน เพื่ำหนุนเสริมความสุขแลค
ความสุขในการท างานแก่บุคลากรทุกรคดับ 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรรายบุคคลตลอดอายุการปฏิบัติงาน โดยมี
การทบทวนทุก 5 ปี เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญและทันยุคทันเหตุการณ์ และตอบสนอง
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Succession plan) 

2) พัมนาโรงพยาบาลสู่การเป็นโรงพยาบาลแห่งความสุข โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 8 Happy 
เพ่ือการดูแลความสุขที่ยั่งยืนแก่บุคลากรของโรงพยาบาล เป็นรายบุคคล 

3) จัดระบบการประเมินความพึงพอใจ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร น ามาวิเคราะห์เชิงลึก 
และแก้ปัญหาเฉพาะด้าน เฉพาะกลุ่มได้อย่างเหมาะสม สร้างระบบ Engagement and 
Retention Strategy ให้                                                     
Town Hall Meeting เพ่ือลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงาน
และสร้างความเข้าใจในเรื่องทิศทางและนโยบายองค์กร  
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4) ริเริ่มให้มีการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือหนุนเสริมความสุข ความมั่นคงแก่
บุคลากร โดยเน้นเพ่ิมสุข เพ่ิมผลิตภาพ โดย 
- สนับสนุนให้มีเวทีเรื่องเล่าความส าเร็จจากการท างานทุก 4 เดือน (3 ครั้ง/ปี) โดยมี

ผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังและมีการรวบรวมเพ่ือเผยแพร่ผ่านทางระบบสารสนเทศ และมี
การคัดเลือกเรื่องที่ดี1เรื่องต่อปีรับรางวัล best of year และรับใบประกาศเกียรติคุณ 

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งชมรมตามความสนใจของบุคลากรในโรงพยาบาล 
เพ่ือให้บุคลากรได้ผ่อนคลายและมีความสุขในการท างาน สร้างความรักความสามัคคี  
ในองค์กร เช่น ชมรมลีลาศ ดนตรีสากล แอโรบิค   

- จัดสร้างหอเกียรติยศบุคลากรที่มีผลงานเด่น และสร้างคุณูปการแก่โรงพยาบาล 
- จัดเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ทั้งสร้างระบบการให้รางวัลตาม

ผลงาน การจัดท าระบบตัวชี้วัดระดับบุคคล พร้อมการพัฒนาระบบสวัสดิการที่สูงกว่า
สวัสดิการพ้ืนฐานของรัฐ เพ่ือการเสริมสร้างความพึงพอใจ ความม่ันคง และความสุขแก่
บุคลากร 

-                                                      โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลารก
ทางการแพทย์เพ่ือหนุนเสริมความเป็นเลิศของโรงพยาบาล 

- จัดสถานที่ท างานและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสม เพ่ือให้
บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีความสุขเต็มตามศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการที่เป็นเลิศให้บุคลากรทุกกลุ่ม โดยการการพัฒนาห้องออกก าลังกาย ให้มีความ
เพียงพอ ทันสมัย  
 

6. แผนงานแลคโครงการที่ส าคัญ 
1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแก่บุคลากรทางการแพทย์ 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพก าลังคนในภาคีเครือข่าย  
3) โครงการองค์กรแห่งความสุข 
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ปรคเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การผลิตแลคพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษา
รคดับปรคเทศ 

 
1. แนวคิด แลคกรคบวนการด าเนินงาน 

โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นหน่วยการจัดการศึกษา เพ่ือการผลิตแพทย์ของส านักวิชาแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งส านักวิชาการแพทย์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “เป็นสถาบันชั้นน าที่เป็นที่ยอมรับ
ระดับอาเซียน ในการผลิตบัณฑิต นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นผู้น าในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของ
ชุมชน ในปี 2569 ” ความท้าทายของโรงพยาบาลที่ส าคัญ คือการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัด
การศึกษา ในการผลิตนักศึกษาแพทย์ที่เป็นผู้น าในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของชุมชน ซึ่งรงพยาบาลได้ให้
ความส าคัญกับการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ความส าเร็จการศึกษาตามก าหนดของนักศึกษาที่ผ่านมาอยู่
ที่ร้อยละ 89.66 และความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 
ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งค่าเฉลี่ยรวมที่ผ่านมาของทั้ง 5 ด้าน อยู่ที่ระดับ 3.83 และผลงานวิจัยเด่นที่ผ่านมาคือ  Factors 
influencing alcohol consumption in adolescent at Khwao Sinarin district, Surin, Thailand 2016 
น าเสนอวันที่ 15-18 มิถุนายน 2016 ในงาน WONCA Europe conference 2016 เมือง Copenhagen, 
Denmark 

ปัญหาส าคัญในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคตของการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มี
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับประเทศ คือ นักศึกษามีปัญหาผลการเรียน ขอบเขตการท างานของเจ้าหน้าที่
ในศูนย์แพทย์เองไม่ชัดเจน ส่วนความท้าทายในอนาคต คือ การสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนทีม
เจ้าหน้าที่อย่างมืออาชีพทางการศึกษา 
 
2. วัตถุปรคสงค์ขำงปรคเด็นยุทธศาสตร์ 

1) เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากโรงพยาบาลมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา เป็นที่
เชื่อมั่นและพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการศึกษาของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุดมศึกษา 
ชั้นน า 
 

3. เป้าปรคสงค์ขำงปรคเด็นยุทธศาสตร์ 
1) บัณฑิตที่จบการศึกษาจากโรงพยาบาลมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา เป็นที่เชื่อมั่น

และพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตมีความโดดเด่นด้านการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
2) ระบบบริหารการศึกษาของโรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุดมศึกษาชั้นน า มีความ

ทันสมัยและความสมบูรณ์ของสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาแก่นักศึกษา 
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4. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนา 5 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฐานข้ำมูล
ปัจจุบัน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาตามก าหนด 

      

ร้อยละค่ าเฉลี่ ยของระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษา 

      

ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค ์

      

จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาต ิ

      

 
5. กลยุทธ์แลคแนวทางการด าเนินงาน 

5.1 เพิ่มปรคสิทธิภาพการผลิตแพทย์ชนบทที่มีคุณภาพ โดดเด่น ด้านเวชศาสตร์ครำบครัวด้วย
คุณภาพ ำาจารย์แพทย์รคดับเชี่ยวชาญ แลครคบบการจัดการศึกษาที่เน้นหัวใจความเป็น
มนุษย์ 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพ่ิม โดย  
- เข้าร่วมเป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว 
- หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน 3 ปี (in-service training) 
- หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะเวชปฏิบัติครอบครัว (family practice learning) 1 ปี 
- หลักสูตรอบรมระยะสั้นต่างๆ short course for primary care cluster 

2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดย 
- พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีโดยมีชั่วโมง 

การศึกษากับชุมชน  
- พัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงบทบาทของแพทย์ชนบท 
- พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและองค์ความรู้อาจารย์แพทย์อย่างต่อเนื่อมีการ

สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวใน
ต่างประเทศ 

- มีการประเมินและติดตามเยี่ยมบัณฑิตแพทย์อย่างต่อเนื่อง 
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3) สร้างสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนโดย 
- ปรับระบบการฝึกอบรมและพัฒนาของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกที่มี

ประสิทธิภาพ ปรับปรุง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย 
- สร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการ

เรียนการสอนโดยใช้แนวคิด clean and green 
- พัฒนาห้องเรียนทุกห้องให้มีวามทันสมัยในยุคดิจิทัล ที่มีโสตทัศนูปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่พร้อม พร้อมเสริมประสิทธิภาพแก่นักศึกษาในการเรียนรู้ผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- พัฒนาระบบการประเมิน จัดระบบการพัฒนาทักษะของนักศึกษา โดยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งในและต่างประเท ศ เพ่ือการเพาะบ่มคุณลักษณะ S-K-I-L-L-S 
ของนักศึกษาแพทย์ ได้แก่ จิตวิญญาณของการเป็นแพทย์ (Soul) ความรู้ของวิชาชีพ
แพทย์ (Knowledge) ทักษะการใช้ข้อมูล สื่อ เทคโนโลยี (Information) การเรียนรู้
และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Learning) ความเป็นผู้น า (Leader) และทักษะทาง
วิชาชีพ (Skills) ในผู้เรียน และให้ความส าคัญกับการพัฒนาความเป็นสากลภายใต้
บริบทความเป็นไทย และการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 

- ร่วมส่งเสริมนักศึกษาในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงพยาบาล 
 

5.2 พัฒนารคบบการเรียนการสำน สิ่งำ านวยความสคดวกแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกด้วย
วิทยาการในการเรียนรู้ด้วยตนเำงขำงนักศึกษา แลคความทันสมัยขำงรคบบการเรียนการสำน 
หนุนเสริมการเรียนรู้ำย่างมีความสุขเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) เปิดหลักสูตรแพทย์แบบ international 
2) การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่ทันสมัย โดยการเปิดห้อง learning เสมือนจริง 

(Simulator) และการพัฒนาบริการห้องสมุด Electronic  สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ 
- Tele-conference collaborating system/Live  website live เพ่ือการศึกษา 
- High-sky operation room 
- Drone for health 
- โรงพยาบาลจ าลอง ส าหรับการสอนสหสาขาหุ่นจ าลอง Anatomy High technology/

สร้างสถานการณ ์
3) พัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรด้านการเรียนการสอน e- health 
4) พัฒนา จัดหา สิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลแก่นักศึกษา 
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5) บริหารจัดการสุขภาพนักศึกษาในรายบุคคล ให้เป็นต้นแบบของคนสุขภาพดี ลดปัญหา
ความเครียดแก่นักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริม และการใช้หลักธรรมบูรณาการกับการเรียน
การสอน 
 

5.3 สร้างสรรค์ำงค์ความรู้ นวัตกรรมการจัดการศึกษานักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก หนุนเสริมภารกิจ
การจัดบริการสุขภาพ แลคการส่งเสริมสุขภาพแก่ปรคชาชน 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1)  สร้ างระบบสนับสนุน พ้ืนฐาน เ พ่ือความเป็นเลิ ศของการวิจัยแบบครบว งจร
(ห้องปฏิบัติการ – การบริการรักษา – สังคม) (Create a research infrastructure to 
excel bi-directional research (bench - bedside community) 

2) ส่งเสริมองค์กรให้เป็นที่ยอมรับด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยและเป็นผู้น าการวิจัย  
สร้างระบบสนับสนุนพ้ืนฐานการวิจัยอย่างครบวงจร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานวิจัย 
มุ่งเป้างานวิจัยแบบสหสาขาวิชา งานวิจัยแบบแปลงานวิจัยพื้นฐานสู่งานวิจัยคลินิก และ 
สู่งานวิจัยเพ่ือสังคม เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่ไปใช้ประโยชน์ในระดับเขตสุขภาพ และ
ระดับชาติ 

3) ผลักดันงานวิจัยด้านนโยบาย พัฒนาระบบการบริหารนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
และแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนอย่างครบวงจร สร้างเครือข่ายวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ส่งเสริมเครือข่ายวิจัยและผลิตผลงานวิจัยร่วมกับสถาบันทางการแพทย์
ระดับประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งหลักสูตรการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติ และ
การจัดตั้งศูนย์ Surin Academic Community Enterprise (SACE) เพ่ือเป็นหน่วยงาน
ที่อ านวยความสะดวกในการประชุมวิชาการของเขตสุขภาพด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข รวมทั้งการน าความร่วมมือของเครือข่ายวิชาการระดับนานาชาติมา
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการระหว่าง
ศูนย์ฯกับมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ และนานาชาติให้มาบรรยายสอน แสดง และ
เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนให้บุคลากรไปน าเสนอบทความ
วิชาการในเวทีต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเกียรติภูมิของศูนย์ ให้เป็น 
ที่ยอมรับในระดับประเทศ และเวทีโลก 

4) พัฒนาขีดความสามารถแก่นักศึกษาในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ การวิจัย เพ่ือการสร้าง
นวัตกรรม ผ่านรูปแบบการน าระบบการเรียนการสอน ที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา เน้นการเรียนรู้ผ่าน Best practice in teaching การสร้างระบบ 
coaching and mentoring เพ่ือการดูแลสมรรถนะนักศึกษารายบุคคล 
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5) พัฒนาความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่สามารถใช้ประโยชน์ 
ในชุมชนและสากล โดยก าหนดให้มีการส่งผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศสาขาละ  
1 เรื่องต่อปี และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 

6) ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมในการคิดค้นกระบวนการบริการใหม่ เพ่ือการพัฒนาการบริการ
ของโรงพยาบาล 

7) จัดให้มีเวทีการแสดงนวัตกรรม ผลงานของนักศึกษา และการศึกษาเรียนรู้จากภายนอก 
อย่างต่อเนื่อง 

 
5.4 พัฒนารคบบการบริหารจัดการ แลคบุคลากร รำงรับการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์แพทย์

ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสู่ความเป็นเลิศ 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) ส่งเสริมบุคลากรให้มีความผูกพันและมีประสิทธิภาพสูง โดยการมุ่งยกระดับบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพสูง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
- ก าหนดความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์  เ พ่ือสนับสนุน

ยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือการพัฒนาศูนย์มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล วิเคราะห์และ
ก าหนดอัตราก าลังขีดความสามารถของบุคลากรที่เหมาะสม 

- เสริมสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงในการท างาน เน้นการท างานเพ่ือส่วนรวม 
ปลูกฝังวัฒนธรรม สร้างบรรยากาศในการท างานที่สมดุลให้เกิดความสุขและสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กร และผลงานการพัฒนาความสามารถของบุคลากรและระบบ
การประเมินผลระดับวิชา  

- จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและผู้สืบทอดต าแหน่ง พร้อมการพัฒนาระบบบริหาร
บุคลากร ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ตามผลงานหรือความสามารถ 
และธ ารงรักษาบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง 

- เสริมสร้างศูนย์ฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือความเป็นเลิศ โดยมีการพัฒนา
ปรับปรุง และสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

2) ยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (Implement Performance –driven 
Organization) 
- การบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การ

พัสดุ การบริหารทรัพย์สิน โดยรักษาความม่ันคงและสมดุลระหว่างรายจ่ายและรายได้ 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร 

- จัดการด้านพลังงานและสิงแวดล้อม การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
เพ่ือขับเคลื่อนองค์กร การจัดท าแผนแม่บทด้านสารสนเทศท่ีส าคัญ 
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- การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้วยข้อมูลการบริหาร
จัดการผลการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ และผลการด าเนินงานของศูนย์ 

- สร้างมาตรการ กระบวนการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง 
- บูรณาการการจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ TQA เพ่ือสนับสนุนให้เป็น

องค์กรแห่งความเป็นเลิศ โดยผ่านการรับรอง TQC ในปี พ.ศ. 2565 และผ่านการ
รับรอง TQA ภายใน 10 ปี 

3) สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ และเสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของศูนย์ 
(Enhance Learning Organization towards Excellence) โดย 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้อุปการคุณ ซึ่งประกอบด้วยผู้อุปการะ ผู้บริจาคเงิน  

ผู้บริจาคโลหิต สื่อมวลชน ผู้ท าคุณประโยชน์และศิษย์เก่า เพ่ือน าพลังจากผู้อุปการะ
ดังกล่าวมาสนับสนุนในการท ากิจกรรมของศูนย์ 

- การประเมินประสิทธิภาพ การรับรู้ของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดย
การสื่อสารภายในองค์กร เน้นการพัฒนาความร่วมมือของอาจารย์โรงพยาบาลและ
หนว่ยงานภายในโรงพยาบาล 

- การปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการท างาน โดยด าเนินโครงการที่เป็น
แบบอย่างด้านนโยบายสาธารณะหรือชี้น าสังคมและชุมชนโดยรอบ 

- เผยแพร่วิทยาการด้านการศึกษา วิจัย วิชาการ และการบริการสุขภาพสู่สังคมให้เป็น  
ที่ประจักษ์ รวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงของจังหวัด เขตสุขภาพ ประเทศทางด้านสุขภาวะ 

 

6.  แผนงานแลคโครงการที่ส าคัญ 
1) โครงการเรียนรู้อย่างมีความสุข และสุขภาพดี 
2) โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกท่ีทันสมัย International 
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพทย์เพ่ือขาวชนบทที่มีคุณภาพด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 
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ปรคเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโรงพยาบาลสู่ำงค์กรดิจิทัล ำงค์กรนวัตกรรม  
แลคำงค์กรสมรรถนคสูงที่มีธรรมาภิบาล 

 
1. แนวคิด แลคกรคบวนการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วยการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นองค์กรดิจิทัล ด้านสุขภาพและทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ของ
แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการ
จัดบริการทางการแพทย์ของภูมิภาค และในส่วนของแผนดิจิทัล และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้าน
สาธารณสุขมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการบริการจัดการและธรรมาภิบาลโดยมุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
สุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ และระบบธรรมาภิบาล 

แนวโน้มการพัฒนาของโรงพยาบาลและระบบการดูแลสุขภาพให้ความส าคัญกับการพัฒนา
โรงพยาบาลและระบบบริการสุภาพที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพลิกโฉมวงการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถวินิจฉัย ผ่าตัด สั่งยา 
จ่ายยา และจัดยาได้อย่างถูกต้องแม่นย า ทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายและความทั่วถึงในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษาและฟ้ืนฟู
ผู้ป่วยและการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงที การพัฒนาโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลดิจิทัลจึงจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยกระดับคุณภาพของการจัดบริการและการเตรียมพร้อมในการเชื่อมโยงบริการใน
จังหวัด เขตสุขภาพ และนานาชาติ และที่ส าคัญคือความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้
เพ่ือยกระดับการดูแลรักษาให้มีความสมบูรณ์เป็นไปในเชิงรุก มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อผู้ป่วยแต่ละคน
มากขึ้น 
 องค์กรนวัตกรรม ความจ าเป็นในการพัฒนานวัตกรรมของโรงพยาบาลเป็นความจ าเป็นในการสนองต่อ
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 และกระทรวงสาธารณสุข 4.0 ที่มุ่งสร้างคุณค่า
ของระบบสุขภาพ Value Based Health Care ในด้านของ Inclusive Growth Engine ที่มุ่งเสริมสร้างระบบ 
Digital Health และ Productivity Growth ที่เน้นการน า Health Technology และ Medical Technology 
และเครื่อง Robotic มาใช้ในการจัดบริการแพทย์แก่ผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ 
Biotechnology และ Biomedical เพ่ือการหนุนเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการจัดบริการทาง
การแพทย์ของประเทศ 

 
2. วัตถุปรคสงค์ขำงปรคเด็นยุทธศาสตร์ 

1) เพ่ือสร้างความส าเร็จในการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
เป็นองค์กรนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

2) เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลมีความเข้มแข็งในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มาตรฐานการเป็น
โรงพยาบาลดิจิทัลในระดับประเทศและสากล 
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3) เพ่ือพัฒนาระบบการเงิน การคลัง ของโรงพยาบาลให้เข้มแข็ง โดดเด่น ด้านการน าองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาล และยึดหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เป้าปรคสงค์ขำงปรคเด็นยุทธศาสตร์ 
1) โรงพยาบาลประสบความส าเร็จในการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ เป็นองค์กรนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับภารกิจตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขและความจ าเป็นในการพัฒนาของพ้ืนที่ 

2) โรงพยาบาลมีความเข้มแข็ง ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มาตรฐานการเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล
ในระดับประเทศและสากล 

3) โรงพยาบาลมีระบบการเงิน การคลัง ที่เข้มแข็งโดดเด่นด้านการน าองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล และ
ยึดหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนา 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ฐานข้ำมูล
ปัจจุบัน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ระดับความส า เร็ จ ในการ
พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กร
สมรรถนะสูงตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ 

      

ระดับความส า เร็ จ ในการ
พั ฒ น า ร ะบ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศได้มาตรฐานการ
เป็นโรงพยาบาลดิจิทัล ใน
ระดับประเทศและสากล 

      

รายได้สุทธิของโรงพยาบาล 
ต่อปี 

      

จ านวนข้อทักท้วง ท้วงติงจาก
ภายนอก 
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5. กลยุทธ์แลคแนวทางการด าเนินงาน 
5.1 พัฒนาโรงพยาบาลสู่ำงค์กรดิจิทัลที่มีรคบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีปรคสิทธิภาพสูง บุคลากร

ที่มีขีดความสามารถ แลคความทันสมัยขำงรคบบฮาร์ดแวร์แลคซำฟท์แวร์  เชื่ำมโยง
โรงพยาบาลการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ำย่างเข้มแข็ง 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) ใช้โปรแกรม OPEN Source Office เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรม และมีโปรแกรม 
Antivirus มีการอัพเดทฐานข้อมูล Antivirus ต่อ License ทุกปี 

2) เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบบริการสุขภาพ (Hos XP) ในจังหวัดให้ครอบคลุมทั้งเครือข่าย  
เขตบริการสุขภาพเขต 9 และระดับประเทศ 
- การจัดท า Data Center โดยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลของโรงพยาบาลในจังหวัด

ให้ครอบคลุมทั้งเครือข่าย เขตบริการสุขภาพเขต 9 และระดับประเทศ 
- พัฒนาระบบรายงานของโรงพยาบาลให้ทันสมัย  ส ารวจ ปรับปรุงระบบรายงาน  

เพ่ือรองรับการวินิจฉัยโรครายกลุ่มโรค และการตัดสินใจในการบริหาร  
- พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดเก็บ และการกระจายภาพทางการแพทย์ (PACS.)  

โดยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลของโรงพยาบาลในจังหวัดให้ครอบคลุมทั้งเครือข่าย 
เขตบริการสุขภาพเขต 9 และระดับประเทศ 

- พัฒนาโปรแกรม การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองและระยะยาว (LTC) โปรแกรม
การส่งต่อผู้ป่วย (Thai Refer) โปรแกรมเยี่ยมบ้าน (Thai COC.) เป็น Application  
บนสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ต เพ่ือสะดวกต่อการเข้าถึงและให้บริการ  

- พัฒนาโปรแกรมการประเมินความพึงพอใจในการบริการด้วยระบบดิจิตอล ทั้งใน
โรงพยาบาลในทุกจุดบริการ และการประเมินความพึงพอใจผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

- พัฒนาระบบการให้บริการตามล าดับคิวเดียวกันทุกหน่วยบริการ โดยใช้ระบบบาร์โค๊ด   
3) พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ดูแลระบบ (Administrator) และผู้ใช้งาน 

(User) ให้ทันสมัยตลอดเวลา  
- การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการใช้โปรแกรม การดูแลผู้ป่วยระยะ

ประคับประคองและระยะยาว (LTC) โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วย (Thai Refer) โปรแกรม
เยี่ยมบ้าน (Thai COC.)  

- จัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลทาง
การแพทย์ ( HIS ) ให้ครอบคลุมในทุกจุดบริการของโรงพยาบาล  

- เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการจัดการข้อมูล (Administrator, Reporter)  
และวิเคราะห์เพื่อเป็นสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริการและการบริหาร 
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- การส่งเสริม และการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (User) รองรับ
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลในจังหวัดให้ครอบคลุมทั้งเครือข่าย เขตบริการสุขภาพเขต 9 
และระดับประเทศ 

- การให้ความรู้ที่จ าเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือประโยชน์สูงในการ
จัดบริการแบบออนไลน์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจ าหน่าย 

4) จัดท าระบบ OPD Card Online (EMR) เพ่ือสะดวกต่อการเข้าถึงของผู้ให้บริการ ลด
ระยะเวลารอคอย Paperless  

5) เปลี่ยนระบบบริการทางโทรศัพท์ จากระบบ Analog เป็น IP Telephone เพ่ือลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย / การเพ่ิมขีดความสามารถของระบบโทรศัพท์ เช่น การจัดตั้ง Call Center / 
การ Forward โทรศัพท์ เป็นต้น  

6) ปรับปรุง Website ของโรงพยาบาลเป็น Website 3 ภาษา เพ่ือพร้อมรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน  ปรับปรุงเนื้อหาเพ่ือการสื่อสารความรู้ทางสุขภาพให้กับประชาชน โดย
เน้นความครอบคลุมของทุกกลุ่มวัย และทุกโรคที่ส าคัญของพ้ืนที่บริการ พร้อมพัฒนาเว็ป
ไซต์ให้เป็นห้องบริการสุขภาพแบบออนไลน์  

7) การจัดบริการฟรี Wifi ที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวก เพ่ือการรองรับผู้รับบริการ
ในโรงพยาบาล และจุดบริการอินเตอร์เน็ตฟรี และสื่อสารให้รับรู้ในภาพกว้าง 

5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในำงค์กรให้มีความเข้มแข็ง แลคมุ่งเติบโตทางการเงินการคลังสู่การ
พึ่งตนเำงำย่างย่ังยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพำเพียง 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) เสริมสร้างโรงพยาบาลให้มีความเข้มแข็งทางการบริหารบนฐานธรรมาภิบาล และการเงิน
การคลัง ตามแนวทางดังนี้ 
- การสร้างสรรค์ระบบบริการใหม่ๆ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการคลัง 
- การด าเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงาน โดยการน าพลังงานธรรมชาติเข้ามาปรับ

ใช้ในระบบสาธารณูปโภค เช่น การใช้โซล่าเซลล์เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  
- สร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้ Brand ของโรงพยาบาลสุรินทร์ และการแสวงหาประโยชน์จาก

ผลิตภัณฑ์และทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงพยาบาล 
- การเพ่ิมช่องทางการหารายได้จากการจัดบริการ Premiums  เช่น การตรวจสุขภาพ

ประจ าปี การท า Member Card  
- เพ่ิมช่องทางการรับบริจาคมีส่วนร่วมจากประชาชน ที่เน้นควาสะดวก และเข้าถึงง่าย  
-                                                                  

ค่าบริการที่ เหมาะสม และพัฒนาระบบจัดเก็บเงินและบริหารการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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-                                       ในทุกหน่วยบริการ และทุกหน่วยงานโดยการน า
ระบบ Lean Management มาใช้ทั้งโรงพยาบาล 

- พัฒนาระบบห่วงโช่อุปทานการบริการให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมประเภทการบริการ
รักษาพยาบาลตามความต้องการของผู้รับบริการและเทคโนโลยีที่เพ่ิมขึ้น และเพ่ิมการ
บริการกลุ่มผู้ป่วยประกันเอกชนและองค์กร 

2) เสริมสร้างการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
- การน ากระบวนการควบคุมภายในมาก ากับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินการคลัง ให้ถูกต้อง

เป็นไปตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์ 
- การใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเฝ้าติดตามระบบการเงินการคลัง เพ่ือทราบ

สถานะปัจจุบัน 
 

5.3 เสริมสร้างโรงพยาบาลสู่ำงค์กรสมรรถนคสูง พร้ำมปฏิรูปรคบบงานสนับสนุนที่มีคุณภาพสูง 
ทันสมัย 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) โรงพยาบาลสร้างความมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับโลก โดยน าเกณฑ์ 
Malcolm Baldrige National Quality และ Magnet มาเป็นกรอบเพื่อให้บรรลุผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรในภาพรวม โดยมีกรอบการประเมินและเทียบเคียง 
ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรในภาพรวม โดยมีการประเมินและเทียบเคียง
ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลกับมาตรฐาน และ/หรือเกณฑ์รับรองคุณภาพท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดับประเทศและสากล ได้แก่ JCI, HA และ CAP เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศด้าน
ความปลอดภัย และคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย เสริมประสิทธิภาพการน าองค์กรด้วยทีมน า
ระดับคุณภาพที่มีศักยภาพ พร้อมการใช้ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กรทั่วทั้งองค์กร 

2) การพัฒนาศักยภาพให้หน่วยบริการทุกหน่วยของโรงพยาบาลด าเนินการสร้างองค์ความรู้ 
จากงานประจ าและการน าระบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (CQI) เพ่ือการต่อยอดระบบ
คุณภาพของโรงพยาบาล 

3) การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพ่ิมความคล่องตัว พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรทุกหน่วยให้เป็นระบบเดียวกัน ในการประสานงานอย่างต่อเนื่องในระบบบริการ 

4) การส่งเสริมการใช้ Internet Banking ในการเบิกจ่าย ช าระค่าบริการ ค่ารักษาพยาบาล 
รองรับนโยบายภาครัฐ prompt pay ระบบการเบิกจ่ายผ่านกรมบัญชีกลาง GFMIS  
เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ 

5) พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงการบริการ  
สิทธิขั้นพ้ืนฐานและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน 
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6) บุคลากรมีสมรรถนะ มีความสุขในการปฏิบัติราชการ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของ
ตนเองและการเป็นสมาชิกขององค์กร วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมขององค์กรเข้มแข็ง 
 

5.4 พัฒนาสภาพแวดล้ำม แลคภูมิทัศน์โรงพยาบาลสู่ำงค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ำม แลค 
มีำารยสถาปัตย์ แลควางแผนรคบบโครงสร้างพ้ืนฐานรำงรับการเติบโตำีก 20 ปี 
แนวทางการด าเนินงานของกลยุทธ์ 

1) จัดท าแผนการพัฒนาโรงพยาบาลในอนาคต โดย 
- จัดท าแผนเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารทรงสูง  

เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของประชากรเมืองและประชากร AEC มีระยะเวลาที่ชัดเจน
ภายใน 3 – 5 ปี 

- จัดท าแผนและจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสนับสนุน (Facility) ให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งก าหนดพ้ืนที่ให้มีความปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมาย 

- จัดท าแผน/โปรแกรมพัฒนา ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ที่ปลอดภัยและมีสวัสดิภาพ 
รวมถึงติดตามและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง 

- จัดท าแผนและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาคาร  สถานที่เพ่ือเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับผู้มารับบริการทุกประเภทและทุกกลุ่มวัย 

2) ประสานงานกับเครือข่าย จัดท าอาคารรองรับผู้มารับบริการนอกพ้ืนที่โรงพยาบาล 4 มุมเมือง  
เพ่ือรองรับประชากร  AEC 

3) จัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้าง พร้อมวีดีทัศน์ในรูปแบบของดิจิทัล เพ่ือการวางแผนการ
จัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของโรงพยาบาลในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า พร้อมการเชื่อมโยงกับ
การประชาสัมพันธ์ในระบบอินเตอร์เน็ต การจัดสรรงบประมาณ และการบริจาคจากผู้มี
จิตศรัทธา 

4) การปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลเน้นความปลอดภัย สะดวกในการ
เข้าถึงและเอ้ือต่อการใช้บริการของผู้รับบริการ รวมทั้งมีแผนที่ดิจิทัลภายในแสดงสถานที่
ที่ให้บริการภายในโรงพยาบาล พร้อมการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามถนนในบริเวณถนน
ด้นหน้าโรงพยาบาล ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ในโรงพยาบาล ท าทางเชื่อมอาคารระหว่างชั้น, 
ปรับปรุงทางออกจากโรงพยาบาลโดยการท าสะพานกลับรถ 

5) การปรับภูมิทัศน์ และการตกแต่งภายในของโรงพยาบาลใหม่ โดยเน้นการปรับในพ้ืนที่
ผู้ป่วยนอกให้มีความสะดวกสบาย สวยงาม และโอ่โถง เน้นการเป็นโรงพยาบาลสะอาดที่
มีบรรยากาศธรรมชาติภายใน ปรับปรุงห้องน้ าให้มีความสะอาด สวยงาม ทันสมัย น่าใช้ 

6) จัดสร้างอาคารจอดรถเพ่ือตอบสนองความต้องการผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก 
พร้อมการจัดระเบียบที่มีมาตรฐานที่ดี ปลอดภัย และสะดวก เน้นการจัดที่จอดรถส าหรับ
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ผู้บริการ โดยก าหนดอัตรค่าบริการที่เหมาะสมและบริหารจัดการให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสจอด
รถมากที่สุด 

7) จัดสร้างคอนโดมิเนียมส าหรับเป็นที่พักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และจัดระเบียบที่พักอาศัย
ของเดิมให้มีมาตรฐานที่ดี (โครงการหน้าบ้าน น่ามอง) 

8) การสร้างสภาพแวดล้อมการบริการในหน่วยบริการผู้ป่วยในอย่างมีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง 
ที่เน้นความสะดวกสบาย สวยงาม ปลอดภัย และการออกแบบสภาพแวดล้อมการบริการ
ที่สอดคล้องกับผู้ป่วยแต่ละประเภท ในระดับโรงพยาบาลชั้นน าเพ่ือการดูแลผุ้ป่วยเฉพาะ
กลุ่ม โดย 
- การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอ้ือต่อการบริการผู้สูงอายุ (Elder Friendly 

Hospital) 
- การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอ้ือต่อการบริการผู้ป่วยเด็ก (Child Friendly 

Hospital) 
- การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอ้ือต่อการบริการคนพิการ (Disabled Friendly 

Hospital) 
- การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอ้ือต่อการบริการภิกษุ สามเณร (Buddhist monks    

Friendly Hospital) 
9) วางนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยสร้างความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย
และสุขอนามัยขององค์กรชุมชน ตามหลักปฏิบัติดังนี้ 

-                                                                  
                                                               
มาตรฐานสากล รวมทั้งท าการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานและบริษัท
คู่สัญญาเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว 

-                                                                   
                                                  และรายงานปัญหาที่
เกี่ยวข้องให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสม 

- ควบคุมดูแลกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น การจัดการ
เกี่ยวกับขยะติดเชื้อ การบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 

-                                                                        
                                     Recycle 
 

- ท าการตรวจสอบทบทวนว่าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและ
วางแผนแก้ไขปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
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10) ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานรองรับความต้องการในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงของเมือง 
ดังนี้ 

- แผนก่อสร้างอาคารสนับสนุน 10 ชั้น ได้แก่ หน่วยงานจ่ายกลาง ซักฟอก 
โภชนาการ งานซ่อมบ ารุง คลังพัสดุ และอาคารเภสัชกรรม 

- จัดสร้างอาคารทรงสูง 10 ชั้น บริเวณอาคาร 1,3,5,7 เดิม สร้างอาคารจอดรถสูง  
10 ชั้นส าหรับผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือน สร้างอาคารหอพักสูง 10 
ชั้น ส าหรับญาติ ผู้มาเยือนและมีศูนย์บริการครบวงจร (Multi complex) เช่น
ห้องพัก ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ร้านเสริมสวย Spa โรงหนัง สระว่ายน้ า 
Fitness และสร้างอาคารชุดส าหรับเจ้าหน้าที่มากกว่า 10 ชั้นพร้อมที่จอดรถ
ส าหรับแพทย์ พยาบาล  และเจ้าหน้าที่ที่ข้ึนเวร  

- ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยอาคารพิเศษให้เป็นระดับ Premium ปรับปรุงสถานที่
ด้านหน้าอาคาร 9 ชั้น ตึก OPD ใหม่ ให้มีความสะดวกในการให้บริการ 

- จดัสภาพแวดล้อมภายในอาคารผู้ป่วยที่สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอกและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดสวนแนวตั้ง สวนหย่อม น้ าพุ ภายในอาคาร และ
ระหว่างอาคาร ปรับปรุง และบ ารุงรักษา พุทธอุทยานสระโบราณให้ร่มรื่น และมี
น้ าใสตลอดเวลา จัดให้มีสนามเด็กเล่น สนามออกก าลังกายกลางแจ้ง สร้างทาง
เชื่อมระหว่างอาคารทรงสูงตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป  

- จัดระบบ solar cell ในตัวอาคาร ระหว่างอาคาร และภายในอาคารก าหนดให้มี 
บันไดเลื่อน 

- ปรับปรุงถมที่ด้านหน้าโรงพยาบาลเพื่อป้องกันน้ าท่วม 
- ปรับปรุงอาคารหอผู้ป่ วยพิเศษ/หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธให้เป็นระดับ 

Premium  ตามหลัก Healing Environment ได้แก่ สวนหย่อม ภายในอาคาร
สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอกได้ และปรับปรุงสระโบราณให้ Spiritual 
plaza 

 
แผนงานแลคโครงการที่ส าคัญ 

1) โครงการโรงพยาบาลสมรรถนะสูง 
2) โครงการโรงพยาบาลการเงินเข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล 
3) โครงการพัฒนาระบบบริการทางโทรศัพท์จากระบบ Analog เป็น IP Telephone 
4) โครงการสร้าง Application ของโปรแกรม Thai COC. 
5) โครงการจัดท าแผนการพัฒนาโรงพยาบาลในอนาคต 
6) โครงการจัดท าอาคารรองรับผู้มารับบริการนอกพ้ืนที่โรงพยาบาล 4 มุมเมือง 
7) โครงการแผนก่อสร้างอาคารสนับสนุนสูง 10 ชั้น 
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8) โครงการก่อสร้างอาคารทรงสูง 10 ชั้น บริเวณอาคาร 1,3,5,7 เดิม 
9) โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสูง 10 ชั้นส าหรับผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือน 
10) โครงการสร้างอาคารหอพักสูง 10 ชั้น ส าหรับญาติ ผู้มาเยือนและมีศูนย์บริการครบวงจร (Multi 

complex) 
11) โครงการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยอาคารพิเศษให้เป็นระดับ Premium 
12) โครงการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารผู้ป่วย 
13) โครงการปรับปรุง และบ ารุงรักษา พุทธอุทยานสระโบราณ 
14) โครงการจัดให้มีสนามเด็กเล่น สนามออกก าลังกายกลางแจ้ง 
15) โครงการสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารทรงสูงตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป 
16) โครงการจัดระบบ solar cell ในตัวอาคาร และระหว่างอาคาร 
17) โครงการภายในอาคารก าหนดให้มีบันไดเลื่อน 
18) โครงการปรับปรุงถมที่ด้านหน้าโรงพยาบาลเพื่อป้องกันน้ าท่วม 
19) โครงการปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยพิเศษ/หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธ 
20) โครงการการจัดระบบการส ารองเครื่องมือแพทย์ 
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บทที่ 5  
แผนปฏิบัติการเพือ่การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 

 

 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2561 – 2565 ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย โครงการหลัก 40 โครงการ ดังต่อไปนี้ 
 

โครงการที่ 1  โครงการสร้างสรรค์รูปแบบบริการสุขภาพพรีเมี่ยม 
โครงการที่ 2  โครงการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์บริการสุขภาพ AEC 
โครงการที่ 3  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบงานภายในโรงพยาบาล 
โครงการที่ 4  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ป่วยในด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ 5  โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการสู่สากล 
โครงการที่ 6  โครงการจัดหาวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของศูนย์ความเป็นเลิศ 
โครงการที่ 7  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการของศูนย์ความเป็นเลิศที่มีคุณภาพทาง 
โครงการที่ 8  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมการบริการของศูนย์ความเป็นเลิศ 
โครงการที่ 9  โครงการเสริมประสิทธิภาพการบริการพรีเมี่ยมของศูนย์ความเป็นเลิศ 
โครงการที่ 10  โครงการพัฒนาบริการปฐมภูมิที่ยอดเยี่ยม 
โครงการที่ 11  โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง 
โครงการที่ 12  โครงการอภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม 
โครงการที่ 13  โครงการสร้างสภาพแวดล้อมสุขภาพดีประชาชนสุขภาพดียั่งยืน 
โครงการที่ 14  โครงการลดปัญหาการเจ็บป่วยจากการท างานและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 15  โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแก่บุคลากรทาง

การแพทย ์
โครงการที่ 16  โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและภาคีเครือข่าย 
โครงการที่ 17  โครงการองค์กรแห่งความสุข 
โครงการที่ 18  โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกท่ีทันสมัย International 
โครงการที่ 19  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแพทย์เพ่ือขาวชนบทที่มีคุณภาพด้านเวชศาสตร์

ครอบครัว 
โครงการที่ 20  โครงการเรียนรู้อย่างมีความสุขและสุขภาพดี 
โครงการที่ 21  โครงการโรงพยาบาลสมรรถนะสูง 
โครงการที่ 22  โครงการโรงพยาบาลการเงินเข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล 
โครงการที่ 23  โครงการพัฒนาระบบบริการทางโทรศัพท์จากระบบ Analog เป็น IP Telephone 
โครงการที่ 24  โครงการสร้าง Application ของโปรแกรม Thai COC. 
โครงการที่ 25  โครงการจัดท าแผนการพัฒนาโรงพยาบาลในอนาคต 
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โครงการที่ 26  โครงการจัดท าอาคารรองรับผู้มารับบริการนอกพ้ืนที่โรงพยาบาล 4 มุมเมือง 
โครงการที่ 27  โครงการแผนก่อสร้างอาคารสนับสนุนสูง 10 ชั้น 
โครงการที่ 28  โครงการก่อสร้างอาคารทรงสูง 10 ชั้น บริเวณอาคาร 1,3,5,7 เดิม 
โครงการที่ 29  โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสูง 10 ชั้นส าหรับผู้มารับบรกิาร เจ้าหน้าที่ และผู้มา

เยือน 
โครงการที่ 30  โครงการสร้างอาคารหอพักสูง 10 ชั้น ส าหรับญาติ ผู้มาเยือนและมีศูนย์บริการครบ

วงจร (Multi complex) 
โครงการที่ 31  โครงการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยอาคารพิเศษให้เป็นระดับ Premium 
โครงการที่ 32  โครงการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารผู้ป่วย 
โครงการที่ 33  โครงการปรับปรุง และบ ารุงรักษา พุทธอุทยานสระโบราณ 
โครงการที่ 34  โครงการจัดให้มีสนามเด็กเล่น สนามออกก าลังกายกลางแจ้ง 
โครงการที่ 35  โครงการสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารทรงสูงตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป 
โครงการที่ 36  โครงการจัดระบบ solar cell ในตัวอาคาร และระหว่างอาคาร 
โครงการที่ 37  โครงการภายในอาคารก าหนดให้มีบันไดเลื่อน 
โครงการที่ 38  โครงการปรับปรุงถมที่ด้านหน้าโรงพยาบาลเพื่อป้องกันน้ าท่วม 
โครงการที่ 39  โครงการปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยพิเศษ/หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธ 
โครงการที่ 40  โครงการการจัดระบบการส ารองเครื่องมือแพทย์ 
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แผนปฏิบัติการเพ่ืำการขับเคลื่ำนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ รคยค 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 
 

ปรคเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดบริการสุขภาพแบบำงค์รวมที่มีคุณภาพ ปลำดภัย มีมาตรฐานสากล แลคบริการสุขภาพในรคดับพรีเมี่ยมที่มีมาตรฐานในรคดับโรงพยาบาลชั้นน า 
 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการสร้างสรรค์รูปแบบบริการสุขภาพพรีเม่ียม 
1) สร้างทีมบริหารและบริการ

แบบพรีเมี่ยม 
มีทีมบริหารและบริการแบบพรีเมี่ยม 
 

กลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิ
และตติยภูมิ 

500,000 
 

- 150,000 150,000 200,000 - 

2) จัดสร้างอาคาร หน่วยบริการ
ผู้ป่วยนอก-ใน (บริการพิเศษ) 

มีสร้างอาคาร หน่วยบริการผู้ป่วย
นอก-ใน (บริการพิเศษ) 

กลุ่มบริหาร 90,000,000 
 

- 70,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 

3) จัดสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือตอบสนองการใช้
บริการแบบพรีเมียม 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
ตอบสนองการใช้บริการแบบพรีเมียม  

กลุ่มบริหาร 30,000,000 - 20,000,000 5,000,000 5,000,000 - 

4) จัดตั้งกลุ่มงานการบริการ
ระดับพรีเมี่ยม 

มีการ จัดตั้งกลุ่มงานการบริการ
ระดับพรีเมี่ยม 

- กลุ่มบริหาร 
- กลุ่มงานทรัพยากร

บุคคล 

5,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 

5) ประชาสัมพันธ์รูปแบบบริการ มีการประชาสัมพันธ์รูปแบบบริการ - กลุ่มบริหาร 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- โสตทัศนศึกษา 
- IT 

300,000 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

6) จัดท าชุดสิทธิประโยชน์ความ
ต้องการ เพ่ือการตัดสินใจของ
ผู้มีก าลังซื้อ 

มีชุดสิทธิประโยชน์ความต้องการ - กลุ่มบริหาร 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- การเงิน 

300,000 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

โครงการพัฒนาการด าเนินงานขำงศูนย์บริการสุขภาพ AEC 
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

ด้านการสื่อสาร 
สามารถสื่อสารในงานบริการได้ ศ.AEC 2,000,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

2) การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ Premium Service 

มีบริการสุขภาพ Premium Service
แยกจากบริการทั่วไป (สถานที่,
บุคลากร, งบประมาณ) 

ศ.AEC, 
คกก.บริหารตติยภูมิ 

50,000,000 - 40,000,000 5,000000 3,000,000 2,000,000 

3) การพัฒนาระบบสารสนเทศใน
การให้บริการชาวต่างชาติ 

มีเว็บไซด์ และระบบIT ส าหรับให้
ข้อมูล, การประชาสัมพันธ์ และนัด
หมาย Online 

ศ.AEC, ศ.IT Data 
center 

5,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 

4) การพัฒนาระบบประกัน
สุขภาพแรงงานต่างด้าว     

ชาวต่างชาติทุกคนในพ้ืนที่เข้าถึง
ระบบประกันสุขภาพ 

ศ.AEC,งานประกัน
สุขภาพ 

1,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

5) การจัดท าชุดสิทธิประโยชน์ใน
การรักษาสุขภาพ (Premium 
Package) 

Premium Package ส าหรับบริการ
ตรวจและรักษา 

ศ.AEC, การเงิน. 
คกก.บริหารตติยภูมิ 

200,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

6) การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย
ระหว่างประเทศ       

มีโปรแกรมส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่าง
ประเทศ 

ศ.REFER, 
ศ.IT, 

600,000 300,000 100,000 100,000 50,000 50,000 
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

ศ.AEC 
7) การส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตร

อินทรีย์เพ่ือสุขภาพ    
มีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้บริการ
แก่ผู้ป่วยและญาติในรูปแบบต่างๆ 

ก.การพยาบาล, 
ศ.AEC, 
งานโภชนศาสตร์ 
 
 

200,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

โครงการเพิ่มปรคสิทธิภาพการจัดรคบบงานภายในโรงพยาบาล 
1) จัดท าแผนผังสถานที่   

ป้ายบอกทาง 
มีแผนผัง ป้ายต่างๆ แบบ Digital 
เป็นภาษาไทย อังกฤษ กัมพูชา 

- กลุ่มภารกิจด้าน
อ านวยการ 

- กลุ่มภารกิจพรส. (IT) 

500,000 500,000 - - - - 

2) จัดกลุ่มผู้ใช้บริการและ
จัดบริการ One  Stop  
Service 

มีบริการ One Stop Service ในกลุ่ม 
Excellent Center และกลุ่ม  NCD 

- กลุ่มภารกิจทุติยภูมิ
ตติยภูม ิ

- กลุ่มภารกจิด้าน
การพยาบาล 

500,000 500,000 - - - - 

3) ปรับปรุงสถานที่ลดความ
แออัดของผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน 

มี OPD Premium, OPD AEC IPD 
เพ่ิม ICU 20 เตียง, เพ่ิม IPD Med  4 
Ward 

- กลุ่มภารกิจทุติยภูมิ
ตติยภูม ิ

- กลุ่มภารกิจด้าน
อ านวยการ 

200,000,000 - 100,000,000 50,000,000 50,000,000 - 
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

4) จัดประชุมท าแผนอัตราก าลัง
ระยะสั้น/ระยะยาว 

มีแผนอัตราก าลังระยะสั้นและระยะ
ยาว 

กลุ่มภารกิจพรส. 
(HR) 

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

5) สร้างการมีส่วนร่วมของ 
สหสาขาวิชาชีพในการดูแล
ผู้ป่วยและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย 

โรงพยาบาลเครือข่ายให้การดูแล
ผู้ป่วยตาม  Service Plan ได ้

กลุ่มภารกิจทุติยภูมิ
ตติยภูม ิ

งบ สสจ.      

6) จัดประชุมระบบการคัดกรอง
และเฝ้าระวังผู้ป่วยฉุกเฉิน 

มีการคัดกรองโดยการจ าแนกประเภท
ผู้ป่วย และให้บริการตามประเภท
ผู้ป่วย มีแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 

- กลุ่มภารกิจทุติยภูมิ
ตติยภูม ิ

- กลุ่มภารกิจด้าน
การพยาบาล 

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

7) พัฒนาการนัดหมายผู้ป่วยด้วย
ระบบ Digital      

มีโปรแกรมการนัดหมายผู้ป่วยด้วย
ระบบ Digital 

กลุ่มภารกิจพรส. (IT) 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

โครงการเพิ่มปรคสิทธิภาพผู้ป่วยในด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) พัฒนาการสื่อสารกระบวนการ

รักษาและการบริการด้วย
ระบบ Online 

มีศูนย์บริการผู้ป่วยในแบบ Digital - กลุ่มภารกิจทุติยภูมิ
ตติยภูม ิ

- กลุ่มภารกิจพรส. 
(IT) 

- กลุ่มภารกิจด้าน
การพยาบาล 

5,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 - - 
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

2) จัดตั้งหน่วยให้ค าปรึกษาท่ี
ด่านหน้า    

มีศูนย์ให้ค าปรึกษา กลุ่มภารกิจทุติยภูมิ
ตติยภูม ิ

500,000 - 500,000 - - - 

3) จัดระบบจองเตียงผู้ป่วยผ่าน
ระบบ Online    

มีศูนย์  Admit    500,000 500,000 - - - - 

4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีและสร้างการมีส่วน
ร่วมของสหสาขาด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

มี Data  Center  ที่มีส่วนร่วม
ของสหสาขาวิชาชีพ 

- กลุ่มภารกิจทุติยภูมิ
ตติยภูม ิ

- กลุ่มภารกิจพรส. 
(IT) 

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

โครงการพัฒนารคบบคุณภาพการบริการสู่สากล 
1) SWOT งานคุณภาพภายใน

องค์กรตามเกณฑ์ AHA และ 
JCI (US) 
 

แผนพัฒนาคุณภาพองค์กร คกก.บริหาร, ศูนย์
คุณภาพ (QC) 

300,000 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

2) เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้สร้างสรรค์
นวัตกรรมในระบบคุณภาพ  

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ 
กระบวนการคุณภาพ 

คกก.บริหาร, ศูนย์
คุณภาพ (QC) 

850,000 300,000 100,000 150,000 150,000 150,000 

3) สร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานให้
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

บุคลากร มีแรงจูงใจ และมีสมรรถนะ 
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ศูนย์คุณภาพ (QC)       

4) ให้ความรู้เรื่องกระบวนการ มีระบบงานคุณภาพที่ยั่งยืน คกก.บริหาร, ศูนย์       
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

คุณภาพแก่บุคลากร และ
ศึกษาดูงานด้านการพัฒนา
คุณภาพ 

คุณภาพ (QC) 

5) ท า Gap analysis 
development planning 

 ศูนย์คุณภาพ (QC)       

6) บูรณาการคุณภาพสู่งานประจ า         
7) สร้างระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการติดตาม 
ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบคุณภาพ 

มีศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัย รายงานผล
แบบ Real time เป็น Digital 
hospital 

       

8) สร้างสรรค์นวัตกรรมในระบบ
คุณภาพ 

มีนวัตกรรมโมเดลระบบงานคุณภาพ
ที่เหมาะกับบริบท 

หัวหน้างาน, ศูนย์
คุณภาพ (QC) 

200,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

9) การพัฒนาระบบการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน 

มีคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบงานคุณภาพ (IQA) 

หัวหน้างาน, ศูนย์
คุณภาพ (QC) 

100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

10) สร้างโมเดลระบบงานคุณภาพ
ของรพ.และหน่วยงาน 

ได้โมเดลระบบงานคุณภาพ หัวหน้างาน, ศูนย์
คุณภาพ (QC) 

200,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
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ปรคเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน 

 
กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  

(5 ปี) 
รคยคเวลา  

2561 2562 2563 2564 2565 
โครงการจัดหาวิทยาการแลคเทคโนโลยีทางการแพทย์ขำงศูนย์ความเป็นเลิศ 
1) พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลใน 3 
ระบบ 

มีระบบ Hos xp, Thai coc, Thai 
refer 

กลุ่มภารกิจ       

2) เพ่ิมบทบาทเครือข่ายส่งต่อ
ผู้ป่วยในระบบ FAST TRACT 

ท า MOU ร่วมกับระดับอ าเภอ/ระดับ
จังหวัด 

กลุ่มภารกิจ       

3) จัดท าข้อตกลงกับโรงพยาบาล
คู่สัญญาในการส่งทีมแพทย์/
บุคลากรทางการแพทย์ 

ท า MOU ร่วมกับ รพ. ในเขต/นอก
เขตบริการ 

กลุ่มภารกิจ       

4) จัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ 
เครื่องมือทางการแพทย์
ครอบคลุมทั้ง 4 EC 

- ศูนย์มะเร็ง จัดหาเครื่อง 
Intervention 1 เครื่อง, เครื่อง 
LINAC 1 เครื่อง, เครื่อง U/S 
Mobile 1 เครื่อง, ยา Target 
Chemo therapy, ตู้ผสมยาเคมี
บ าบัด 4 มือสอด 1 เครื่อง, เครื่อง 
Infusion pump ส าหรับบริหารยา
เคมีบ าบัด 30 เครื่อง 

กลุ่มภารกิจ       
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

- ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด……… 
- ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน…….. 
- ศูนย์ทารกแรกเกิด จัดหาเครื่อง 

Cooling System, Echo Mobile, 
Transport Incubator, 
Incubator, Ventilater Mobile, 
เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง 
HFO  และ Conventional, เครื่อง 
Neopuff 

โครงการเพิ่มปรคสิทธิภาพบริการขำงศูนย์ความเป็นเลิศที่มีคุณภาพทาง 
1) สร้างระบบบริการพิเศษตลอด 

24 ชม. 
มีศูนย์บริการผู้ป่วยแบบดิจิทัล        

2) จัดหลักสูตรเตรียมความพร้อม
ในการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น 

มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย
เบื้องต้นเฉพาะด้าน 4 EC 

กลุ่มทุติยภูมิ       

3) จัดหลักสูตรเตรียมความพร้อม
ในการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น 

        

4) พัฒนาระบบติดตามดูแลหลัง
จ าหน่าย 

มีโปรแกรม COC        

5) ออกแบบระบบบริการโดยใช้         
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

สารสนเทศทันสมัย 
6) พัฒนาคุณภาพบริการให้ได้

มาตรฐานระดับสากล 
        

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้ำมการบริการขำงศูนย์ความเป็นเลิศ 
1) ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่

บริการที่เหมาะสมกับการ
จัดบริการของ 4 Excellence 

มีห้องพักระหว่างรอรับบริการส าหรับ
ผู้ป่วยมะเร็ง เช่น จัดอาหารให้ความรู้ 
บริการด้านความงาม นวดสมุนไพร 
อบซาวด์น่า ร้านขายของที่ระลึกเพ่ือ
ผู้ป่วยมะเร็ง 

       

2) พัฒนาระบบบริการและเพ่ิม
สิ่งอ านวยความสะดวก 
- ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สา 
- จัดสร้างห้องให้ค าปรึกษา 
- บริการความรู้ผ่านเครื่อง

อัตโนมัติ 

- มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้
สาย 
- มีห้องให้ค าปรึกษาเฉพาะทางของ 

4 Excellence 
- มีเครื่องให้ความรู้ผ่านเครื่อง

อัตโนมัติ 4  เครื่อง 

       

โครงการเสริมปรคสิทธิภาพการบริการพรีเม่ียมขำงศูนย์ความเป็นเลิศ 
1) จัดตั้งกลุ่มสมาชิก Member 

club 
มีสมาชิกกลุ่ม Member club อย่าง
น้อย 100 คน/ปี 

       

2) จัดให้มีบริการตรวจคัดกรอง มีผู้รับบริการ 100 คน/ปี        
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

หามะเร็ง 4 โรค โดยแพทย์
เฉพาะทาง 

3) จัดบริการพรีเมี่ยม Service ที่
เป็นสัดส่วนแบบ one stop 
service 

มีศูนย์บริการแบบ one stop 
service 

       

4) สร้างคุณค่าเพ่ิมจากการ
บริการสุขภาพที่ผสมผสาน
กับอัตลักษณ์ 

จัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพร่วมกับ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

       

 
ปรคเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดบริการสุขภาพรคดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพให้ปรคชาชนพึ่งตนเำงทางสุขภาพได้ 

 
กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  

(5 ปี) 
รคยคเวลา  

2561 2562 2563 2564 2565 
โครงการพัฒนาบริการปฐมภูมิที่ยำดเยี่ยม 
1) การพัฒนาการจัดการสุขภาพ 

เชิงรุกทุกกลุ่มวัย 
ประชาชนเข้าถึงบริการเชิงรุกทุก 
กลุ่มวัย เน้นการคัดกรองสุขภาพ 
ลดปัญหาและการจัดการภัย คุกคาม
ทางสุขภาพ  

วสค./คปสอ/ DHS 1,000,000 
PP/เงินบ ารุง  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

2) การพัฒนาศักยภาพทีมแพทย์ มีทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน วสค./คปสอ/ DHS 1,500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

เวชศาสตร์ครอบครัวและ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีมาตรฐาน PP/เงินบ ารุง  

3) เสริมสร้างอัตลักษณ์การ
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมี 
อัตลักษณ์ของหน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ “ท างานด้วยความรัก รักษา
ด้วยความรู้ ดูแลด้วยความเมตตา 
ปรารถนาดีดั่งสมาชิกในครอบครัว” 

วสค./คปสอ/ DHS 500,000 
PP/เงินบ ารุง  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

4) การพัฒนาระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยให้สามารถเรียนรู้ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

ประชาชนเข้าถึงบริการ การดูแล 
สุขภาพออนไลน์ 

วสค./คปสอ/ DHS 1,000,000 
PP/เงินบ ารุง  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

โครงการพัฒนารคบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้ำรัง 
1) การพัฒนาครอบครัวที่มีผู้ป่วย

โรคเรื้อรังและผู้สูงอายุภาวะ
พ่ึงพิงด้วยรูปแบบ Home 
Ward และพัฒนาอสค./หมอ
ครอบครัวประจ าครอบครัว  

- ร้อยละ 100 ของครอบครัวผู้ป่วย
โรคเรื้อรังและผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง 
ได้รับการดูแลด้วยรูปแบบHome 
Ward 

- ร้อยละ 100 ของครอบครัวมี 
อสค./หมอครอบครัวประจ าบ้าน 
30,000 หลังคาเรือน   

วสค./คปสอ 6,413,000 
งบกองทุน
ต าบล/งบ
เงินบ ารุง 

1,282,600 1,282,600 1,282,600 1,282,600 1,282,600 

2) การพัฒนาชุดองค์ความรู้เพื่อ - สื่อให้ความรู้โรคเรื้อรัง จ านวน กลุ่มงานสุขศึกษา 1,000,000 600,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ
ผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง 

30,000 ชุด งบเงินบ ารุง 

3) การพัฒนาระบบการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน โปรแกรมThai 
COC และอบรมฟ้ืนฟูอสค./
CGและทีมสหวิชาชีพ 

- ร้อยละ100 ของสถานบริการปฐม
ภูมิในเครือข่ายฯใช้โปรแกรมThai 
COC 

- ร้อยละ80 ของทีมสหวิชาชีพได้รับ
การฟ้ืนฟูความรู้การดูแลต่อเนื่องที่
บ้านและการใช้โปรแกรมThai 
COC 

วสค./คปสอ 250,000 
งบเงินบ ารุง 

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

โครงการำภิบาลสุขภาพผู้สูงำายุแบบมีส่วนร่วม 
1) การพัฒนาชุดองค์ความรู้เพื่อ

ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ
ผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง 

- สื่อให้ความรู้ผู้สูงอายุ จ านวน 
35,000 ชุด จ านวน 35,000 คน 

กลุ่มงานสุขศึกษา 1,000,000 
งบเงินบ ารุง 

600,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2) การพัฒนาผู้ดูแล (Care giver) 
- อบรมฟ้ืนฟูCG 

- ร้อยละ100ของผู้ดูแล(Care giver)
ได้รับการอบรมฟืนฟู 

- ร้อยละ100ของครอบครัวมีผู้ดูแล
(Care giver) ประจ าบ้าน 

วสค./คปสอ/DHS/
อปท 

400,000 
งบสปสช. 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

3) การสร้างสิ่งแวดล้อมสุขภาพ
ในครัวเรือนและชุมชนแก่

- ร้อยละ 60 ของครอบครัวมีการ
สร้างสิ่งแวดล้อมสุขภาพใน

วสค./คปสอ/DHS/
อปท 

472,500 945,000 945,000 945,000 945,000 945,000 
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ จ านวน 35,000 คน  
โครงการสร้างสภาพแวดล้ำมสุขภาพดีปรคชาชนสุขภาพดยีั่งยืน 
1) เกิดหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

ต้นแบบรอบด้าน, อบรมครู ก. 
21 ต าบล, ประกวดหมู่บ้าน
ต้นแบบ, ประกวดนวัตกรรม
สุขภาพ, และถอดบทเรียน
หมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ
รอบด้าน 

- ร้อยละ 80 มีหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพระดับดีขึ้น 
 21 ต าบล  
 289 หมู่บ้าน 

วสค./คปสอ/DHS/
อปท 

1,063,700 
งบกองทุน

ต าบล 

189,000 
อบรมครู ก. 
21 ต าบล 

 

86,700 
อบรมแกน

น าใน
หมู่บ้าน 

 

289,000 
ประกวด
หมู่บ้าน
ต้นแบบ 

289,000 
ประกวด
นวัตกรรม
สุขภาพ 

210,000 
แลกเปลี่ยน

เรียนรู้
มหกรรม
หมู่บ้าน
ต้นแบบ 

2) เกิดโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ/ศูนย์สุขภาพชุมชน
ต้นแบบด้านสภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศน์สุขภาพ, 
ปรับปรุงภูมิทัศน์รพ.สต/ 
ศสม, จัดอุปกรณ์ส่งเสริม
สุขภาพ, และจัดสวนสมุนไพร 

- ร้อยละ 80 มีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ/ศูนย์สุขภาพชุมชน
ต้นแบบด้านสภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์สุขภาพ 

วสค./คปสอ/DHS 3,900,000 
27 แห่ง/งบ
เงินบ ารุง 

900,000 
6 แห่ง 

750,000 
5 แห่ง 

750,000 
5 แห่ง 

750,000 
5 แห่ง 

750,000 
5 แห่ง 

 

3) การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง
สุขภาพ, อบรมแกนน าบุคคล
ต้นแบบด้านสุขภาพ, ประกวด

- ร้อยละ 60 ของครอบครัวมีผู้น า
การเปลี่ยนแปลงสุขภาพ (47,616 
ครอบครัว)  

วสค./คปสอ/DHS/
อปท 

5,211,600 
งบกองทุน
ต าบล/งบ

2,380,770 
อบรม 
แกนน า 

2,380,770 
อบรม 
แกนน า 

150,000 
ประกวด
บุคคล

150,000 
ประกวด
บุคคล

150,000 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้บุคคล
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
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บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ, 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคคล
ต้นแบบด้านสุขภาพ 

- ร้อยละ 60 จ านวน 79,359 
ครอบครัว 

เงินบ ารุง ต้นแบบ
ต าบล 

ต้นแบบ
อ าเภอ 

ต้นแบบ 

โครงการลดปัญหาการเจ็บป่วยจากการท างานแลคภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้ำม  
1) ชุมชนและสถานประกอบการ

ต้นแบบในการเฝ้าระวังโรค
จากการท างานและภัยสุขภาพ
จากสิ่งแวดล้อม 

1) ชุมชนและสถานประกอบการใน
พ้ืนที่เสี่ยง (Hot Zone) มีรูปแบบ
และแนวทางการด าเนินงานเฝ้า
ระวังสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
- การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง   
- การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- มวลชนสัมพันธ์ 
- การเยี่ยมบ้าน Return To Work  
- การจัดท า EHIA/HIA เป็นต้น 
- ร้อยละ 100  

2) มีโปรแกรมเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ
และปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่  

3) สถานประกอบการผ่านการ

หน่วยบริการปฐมภูมิ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

1,500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

2) สร้างมาตรการลดปัญหาการ
โรคและอุบัติเหตุจากการ
ท างาน และภัยจากการใช้
เทคโนโลยีในกลุ่มเด็ก เยาวชน 
และวัยแรงงาน 

       

3) ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
คลินิกโรคจากการท างานและ
สถานประกอบการมีการ
ด าเนินการสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข 
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

4) พัฒนาชุดข้อมูลความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินสถานประกอบการปลอด
โรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข อย่าง
น้อยในระดับโล่เงิน เพ่ิมขึ้นปีละ 1 
แห่ง 

       

5) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัย
สุขภาพจากสิ่งแวดล้อม 

       

6) สร้างมาตรการการลดปัญหา
การเจ็บป่วยจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

        

7) สร้างระบบการดูแลผู้ป่วยที่
เจ็บป่วยจากการท างานตั้งแต่
ในโรงพยาบาล ที่บ้าน และที่
ท างาน 

        

8) พัฒนาการจัดบริการด้านงาน
อาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมให้ผู้รับบริการ
เข้าถึงการบริการที่ได้
มาตรฐาน 
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ปรคเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารแลคพัฒนาบุคลากรแลคการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมร่วมำย่างเข้มแข็งสู่ำงค์กรแห่งความสุขำย่างยั่งยืน 

 
กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  

(5 ปี) 
รคยคเวลา  

2561 2562 2563 2564 2565 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถแลคความเชี่ยวชาญเฉพาคทางแก่บุคลากรทางการแพทย์ 
1) วางแผนจัดการอัตราก าลังคน

ให้สอดคล้องกับการเป็น 
Excellences center ทั้ง 4 
สาขา ได้แก่ มะเร็ง หัวใจ 
อุบัติเหตุ และทารกแรกเกิด 
โดยใช้ระบบสารสนเทศด้าน
ก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีบุคลากรทางการแพทย์ครอบคลุม
ครบถ้วนตามมาตรฐาน Excellences 
ทั้ง 4 สาขา 

- กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ
ตติยภูม ิ

- ศูนย์ EC 4 สาขา 

10 ล้านบาท
(เงินบ ารุง) 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

2) วางแนวทางเพ่ือการแก้วิกฤติ
การบริหาร และการใช้
ประโยชนจ์ากบุคลากรทางการ 
แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

บุคลากรทางการแพทย์สามารถ
ปฏิบัติงานตามภาระงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

HR - - - - - - 

3) ต่อยอดความส าเร็จในการ
พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือ
รองรับความเป็นเลิศในการ

บุคลากรทางการแพทย์มีทักษะสากล
ในการให้บริการ 

HR 500,000 
บาท(เงิน
บ ารุง) 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

บริการ การจัดบริการทาง
การแพทย์ที่มีคุณภาพ และ
การบริการในระดับพรีเมี่ยม 

4) สร้างสรรค์ระบบการบริหาร
สมรรถนะบุคลากรทาง
การแพทย์รายบุคคล โดย
มุ่งเน้นการเติมเต็มความ
เชี่ยวชาญคู่ขนานกับความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพการ
บริการสุขภาพแก่ประชาชน 

มีศูนย์ปฏิบัติการจ าลองทาง
การแพทย์และพยาบาล 

MSO , NSO, HRD 2,400,000 
(เงินบ ารุง) 

2,000,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

5) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศในการบริการ  
การจัดบริการทางการแพทย์ที่
มีคุณภาพ และการบริการใน
ระดับพรีเมี่ยม 

มีบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง
ในการให้บริการผู้สูงอายุ, การดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย, การดูแลผู้ป่วย
วิกฤต และการดูแลทารกแรกเกิด 
ตามมาตรฐานของ สปสช. 

HR 2,500,000 
(เงินบ ารุง) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

6) สร้างนวัตกรรมในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
แก่บุคลากรทางการแพทย์ 

มี E-HR System HR + IT 100,000 
(เงินบ ารุง) 

100,000 - - - - 
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการพัฒนารคบบบริหารทรัพยากรบุคคลแลคภาคีเครืำข่าย 
1) พัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมูลให้

สามารถน ามาบริหารจัดการได้
แบบ real-time ผู้บริหารสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา 
 

มีระบบฐานข้อมูลโดยใช้ IT HR + IT 100,000 
(เงินบ ารุง) 

100,000 - - - - 

2) พัฒนาศักยภาพก าลังคนใน
ภาคีเครือข่ายให้มีสมรรถนะที่
เหมาะสม 

มีระบบ Coaching and Mentoring 
แก่บุคลากรทางการแพทย์ในเครือข่าย 

คณะกรรมการ
Service Plan 18

สาขา 

400,000 
(เงิน

สนับสนุน 
Service 
Plan) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

3) การสร้างสรรค์ระบบการใช้
ทรัพยากรบุคคลภายใน
โรงพยาบาลร่วมกันในรูปแบบ
ของ Projective และ
ภายนอกในรูปแบบระบบเขต
สุขภาพ 

มีระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
เครือข่าย 

CSO + HR + คกก.
Service Plan ทุก

สาขา 

5,000,000 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

โครงการำงค์กรแห่งความสุข 
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

1) พัฒนาความก้าวหน้าบุคลากร
ตามบันไดอาชีพ 

มี Career Path ของบุคลากร HR       

2) จัดระบบการประเมินความพึง
พอใจ ความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์กรสู่การวิเคราะห์เชิงลึก
และแก้ปัญหา 

มีการน าผลความพึงพอใจมา
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

HR       

3) สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
ของบุคลากร 
- เวทีเรื่องเล่า 
- หอเกียรติยศผลงาน 
- มี E-Learning แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

มีการน าเสนอผลงานวิชาการในระดับ

จังหวัด ระดับเขต และประเทศ 

มี Community of Practices 

(COPs)  

HRD + IT + 
ศูนย์วิจัย 

 
 

     

4) สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดตั้งชมรมตามความสนใจ
ของบุคลากรในโรงพยาบาล 

มีชมรมและการด าเนินการของชมรม

อย่างต่อเนื่อง 

รองผู้อ านวยการ 
ด้านกิจกรรมพิเศษ 

170,000 
บาท 

0.5 0.03 0.03 0.03 0.03 
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ปรคเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การผลิตแลคพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษารคดับปรคเทศ 

 
กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  

(5 ปี) 
รคยคเวลา  

2561 2562 2563 2564 2565 
โครงการจัดการเรียนการสำนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกที่ทันสมัย International 
1) เปิดห้องเรียนเสมือนจริง มีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ กลุ่มภารกิจด้านผลิต

บุคลากรทางการ
แพทย์ 

10,000,000 - 
 

- 10,000,000 - - 

2) พัฒนาการเรียนการสอนแบบ
Best practice 

 

นักศึกษาแพทย์สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

ศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

2,500,000 - 2,500,000 
 
 

- - - 

3) พัฒนาห้องสมุดElectronic
แบบสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ี 

นักศึกษาแพทย์มีสมรรถนะและ
ทักษะด้านการรักษารายบุคคล 
 

ศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

2,500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

4) สร้างโรงพยาบาลจ าลอง
ส าหรับการสอนสหสาขา 

 

บัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์สากล 

ศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

      

5) พัฒนาศักยภาพการใช้
เทคโนโลยีของบุคลากรด้าน
การเรียนการสอน 

 ผู้อ านวยการศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษา
ชั้นคลินิกโรงพยาบาล
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

สุรินทร์ 
โครงการเพิ่มปรคสิทธิภาพการผลิตแพทย์เพื่ำขาวชนบทท่ีมีคุณภาพด้านเวชศาสตร์ครำบครัว 
1) ส่งอบรมแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัว 
ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปีละ 
1 คน 

งานการศึกษาหลัง
ปริญญา 

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

2) พัฒนาความรู้งานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านเวชศาสตร์
ครอบครัวที่สามารถใช้
ประโยชน์ในชุมชนและสากล 

มีผลงานด้านนวัตกรรมอย่างน้อย  
1 เรื่องต่อคน 

กลุ่มภารกิจด้านการ
ผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์ 

- - - - - - 

3) มีการติดตามประเมินแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวอย่าง
ต่อเนื่อง 

แพทย์ของหน่วยงานเป็นแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวอย่างมีคุณภาพ 

หัวหน้างานการศึกษา
หลังปริญญา 

- - - - - - 

โครงการเรียนรู้ำย่างมีความสุขแลคสุขภาพดี 
1) ปรับปรุงห้องเรียน

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้โดย
ใช้แนวคิด  clean and green 

บรรยากาศภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

กลุ่มภารกิจด้านการ
ผลิตบุคลากรทางการ
แพทย ์

2,500,000 500,000 - - - 
 

- 

2) พัฒนาห้องเรียนให้ทันสมัยใน
ยุคดิจิทัล 

นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีการ
การเรียนการสอนได ้

กลุ่มภารกิจด้านการ
ผลิตบุคลากรทางการ
แพทย ์

2,000,000 - 2,000,000 - - - 
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ปรคเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโรงพยาบาลสู่ำงค์กรดิจิทัล ำงค์กรนวัตกรรม แลคำงค์กรสมรรถนคสูงที่มีธรรมาภิบาล 

 
กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  

(5 ปี) 
รคยคเวลา  

2561 2562 2563 2564 2565 
โครงการที่ 1 โครงการโรงพยาบาลสมรรถนคสูง 
1) สร้างองค์ความรู้จากงาน

ประจ า 
บุคลากรมีองค์ความรู้จากงานประจ า 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มอ านวยการ 250,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

2) เพ่ิมความคล่องตัว พัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ให้
เป็นระบบเดียวกัน 

มีความคล่องตัว บุคลากรมคีวามสามารถ 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

กลุ่มอ านวยการ 250,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

3) ส่งเสริมการใช้ Internet 
Banking ในการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล 

มีการใช้ Internet Banking ในการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

- การเงิน 
- ศูนย์จัดเก็บรายได ้

250,000 
 

100,000 
 

- 100,000 
 

- 50,000 
 

4) พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือเข้าถึงบริการสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐาน 

ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีความเป็น
ปัจจุบัน เ พ่ือบุคคลทั่วไปสามารถ
เข้าถึงบริการสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

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

โครงการที่ 2 โครงการโรงพยาบาลการเงินเข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล 
1) พัฒนาระบบบริการใหม่ๆ เพื่อ

สร้างความเข็มแข็งทางการเงิน
ระบบบริการทันสมัย สามารถ
ให้บริการผู้รับบริการได้ทุกระดับ เพื่อ

การเงิน 
 

250,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
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การคลัง ความเข็มแข็งทางการเงินการคลัง 

2) ด าเนินการตามนโยบาย
ประหยัดพลังงาน โดยการใช้
โซล่าเซลล์ 

การน าพลังงานทดแทนมาใช้เพ่ือลด
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค 

กลุ่มอ านวยการ 
 

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

3) ด าเนินการกระบวนการ
ควบคุมภายในมาก ากับการ
จัดซื้อจัดจ้างการเงินการคลัง
ให้ถูกต้อง 

การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินการคลัง 
เป็นไปตามระเบียบ ทันเวลา โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

กลุ่มอ านวยการ 
 

      

4) ด าเนินการกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง เฝ้าติดตาม
ระบบการเงินการคลัง 

ระบบการเงินการคลัง สามารถ
รายงานสถานการณ์การเงินได้ เป็น
ปัจจุบัน 

       

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนารคบบบริการทางโทรศัพท์จากรคบบ Analog เป็น IP Telephone 
1) ส ารวจพื้นที่อาคารศูนย์มะเร็ง 

(น าร่อง)  
 ศูนย์คอมพิวเตอร์       

2) ออกแบบระบบ IP 
Telephone 

มีระบบ IP Telephone ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2,000,000      

3) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง  ศูนย์คอมพิวเตอร์       
4) จัดอบรมบุคลากรเรื่องการใช้  ศูนย์คอมพิวเตอร์       
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งาน IP Telephone 
โครงการที่ 4 โครงการสร้าง Application ขำงโปรแกรม Thai COC. 
1) จัดหา Web Maste - มี Application Thai COC. ใน 

App Store (Apple) และ Play 
Store (Android) 

- บุคลากรใช้งาน Thai COC. ได ้
 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กลุ่มงานการพยาบาล

ชุมชน 

500,000 500,000 - - - - 

โครงการที่ 5 โครงการจัดท าแผนการพัฒนาโรงพยาบาลในำนาคต 
1) จัดท าแผนเป็นลายลักษณ์

อักษร และจัดสรรงบประมาณ
ในการก่อสร้างอาคารทรงสูง  
เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต
ข อ ง ป ร ะช า ก ร เ มื อ ง แ ล ะ
ประชากร AEC 

มีแผนและงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
 

กรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

1,000 1,000 - - - - 

2) จั ด ท า แ ผ น แ ล ะ จั ด ส ร ร
งบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารสนับสนุน (Facility) ให้
ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 

มีแผนและงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
 

กรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

2,000 2,000 - - - - 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2561 – 2565                           หนา้ 143 

กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

รวมทั้งก าหนดพ้ืนที่ให้มีความ
ปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมาย 

3) จัดท าแผน/โปรแกรมพัฒนา 
ปรับปรุงอาคาร สถานที่  ที่
ปลอดภัยและมีสวัสดิภาพ 
รวมถึงติดตามและรักษาความ
ปลอดภัยในพื้นท่ีเสี่ยง 

มีแผนและงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
 

กรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

5,000 5,000 - - - - 

4) จั ด ท า แ ผ น แ ล ะ จั ด ส ร ร
งบประมาณในการพัฒนา
อาคาร  สถานที่เพ่ือเป็นมิตร
กับสิ่ ง แ วดล้ อมและความ
ปลอดภัยกับผู้มารับบริการทุก
ประเภทและทุกกลุ่มวัย 

แผนและจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาอาคาร 

กรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

10,000 10,000 - - - - 

โครงการที่ 6 โครงการจัดท าำาคารรำงรับผู้มารับบริการนำกพื้นที่โรงพยาบาล 4 มุมเมืำง  
ประสานงานกับเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ จัดท าอาคารรองรับผู้มา
รับบริการนอกพ้ืนที่โรงพยาบาล 4 
มุมเมือง  เพ่ือรองรับประชากร 
AEC 

มีอาคารส าหรับให้บริการในหน่วยปฐม
ภูมิอย่างเพียงพอ 
 

รองผู้อ านวยการ 
ด้านปฐมภูมิ  

 

10,000,000 - - - 10,000,000 - 
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โครงการที่ 7 โครงการแผนก่ำสร้างำาคารสนับสนุนสูง 10 ชั้น 
แผนก่อสร้างอาคารสนับสนุนสูง 
10 ชั้น ได้แก่ หน่วยงานจ่ายกลาง 
ซักฟอก โภชนาการ  งานซ่อม
บ ารุง คลังพัสดุ และอาคารเภสัช
กรรม 

มีอาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มี
ความสูง 10 ชั้น 1 หลัง 
 

กรรมการบริหาร
โรงพยาบาล และรอง
ผู้อ านวยการด้าน 
ตติยภูมิ  

80,000,000 
 

- 80,000,000 
 

- - - 

โครงการที่ 8 โครงการก่ำสร้างำาคารทรงสูง 10 ชั้น บริเวณำาคาร 1,3,5,7 เดิม 
มีแผนก่อสร้างอาคารทรงสูง 10 
ชั้น บริเวณอาคาร 1,3,5,7 เดิม   

 มีอาคารหอผู้ป่วยความสูง 10 ชั้น  
1 หลัง 

กรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

100,000,000 - - - - 100,000,000 

โครงการที่ 9 โครงการก่ำสร้างำาคารจำดรถสูง 10 ชั้นส าหรับผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ แลคผู้มาเยืำน 
สร้างอาคารจอดรถสูง  10 ชั้น
ส าหรับผู้มารับบริการเจ้าหน้าที่ 
และผู้มาเยือน 
 

มีอาคารจอดรถความสูง 10 ชั้น  
1 หลัง 
 

กรรมการบริหาร
โรงพยาบาลงาน
อาคารและสถานที่ 

10,000,000 - - - 70,000,000 30,000,000 

โครงการที่ 10 โครงการสร้างำาคารหำพักสูง 10 ชั้น ส าหรับญาติ ผู้มาเยืำนแลคมีศูนย์บริการครบวงจร (Multi complex) 
สร้ า งอาคารหอพักสู ง  10 ชั้ น 
ส าหรับญาติ  ผู้ มา เยือนและมี
ศูนย์ บริ การครบวงจร  (Multi 
complex) เช่นห้องพัก ธนาคาร 

มีห้องพัก ส าหรับผู้ป่วยพิเศษ ที่มี 
เครื่องอ านวยความสะดวก ระดับ 
premium ตามหลัก Healing 
Environment  มีจ านวนห้องอย่าง

รองผู้อ านวยการฝ่าย
การพยาบาลและ กลุ่ม
งานโครงสร้างและ
สิ่งแวดล้อม 

100,000,000 - - 100,000,000 - - 
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ห้างสรรพสินค้า ร้านเสริมสวย 
Spa สระว่ายน้ า Fitness 

น้อย 10 ห้อง ต่อชั้น  
 

โครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงห้ำงพักผู้ป่วยำาคารพิเศษให้เป็นรคดับ Premium 
มีสวนหย่อมสวนแนวตั้งที่อาคาร
พิเศษ  มีน้ าพรุะหว่างอาคาร 

มีสวนหย่อมสวนแนวตั้งที่อาคารพิเศษ  
มีน้ าพุระหว่างอาคาร  

กลุ่มงานโครงสร้าง
และสิ่งแวดล้อม 

5,000,000 5,000,000 - - - - 

โครงการที่ 12 โครงการจัดสภาพแวดล้ำมภายในำาคารผู้ป่วย 
จัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร
ผู้ป่วย ที่สามารถมองเห็นบรรยากาศ
ภ า ย น อ ก แ ล ะ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม มีการจัดสวนแนวตั้ง 
สวนหย่อม น้ าพุ ภายในอาคาร 
และระหว่างอาคาร 

ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และจัดสวน
พักผ่อนหย่อนใจ 
 

กลุ่มงานโครงสร้าง
และสิ่งแวดล้อม 

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

โครงการที่ 13 โครงการปรับปรุง แลคบ ารุงรักษา พุทธำุทยานสรคโบราณ 
ปรับปรุง และบ ารุงรักษา พุทธ
อุทยานสระโบราณ ให้ร่มรื่น และมี
น้ าใสตลอดเวลา (Spiritual  plaza) 

มีภูมิทัศน์ของพุทธอุทยานสระโบราณ
ให้เป็นจุดเด่น เพ่ือใช้ในการพักผ่อน
หย่อนใจ  
 

กลุ่มงานโครงสร้าง
และสิ่งแวดล้อม 

500,000 500,000 - - - - 

โครงการที่ 14 โครงการจัดให้มีสนามเด็กเล่น สนามำำกก าลังกายกลางแจ้ง 
จัดให้มีสนามเด็กเล่น สนามออก มีสนามเด็กเล่น ที่ปลอดภัย และมี กลุ่มงานโครงสร้าง 300,000 - - - - 300,000 
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ก าลังกายกลางแจ้ง เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพจิตและสุขภาพกายให้แก่ผู้
มารับบริการ 

สนามออกก าลังกาย  และสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ 15 โครงการสร้างทางเชื่ำมรคหว่างำาคารทรงสูงตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป 
สร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารทรง
สูงตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป เพ่ืออ านวย
สะดวกรวดเร็วในการขนย้ายคนไข้  

มีทางเชื่อม ระหว่างอาคาร 2 , 4, 6 
14  
 

คณะกรรมการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล  

2,000,000 - - - 2,000,000 - 

โครงการที่ 16 โครงการจัดรคบบ solar cell ในตัวำาคาร แลครคหว่างำาคาร 
จัดระบบ solar cell ทางเดิน
ระหว่างอาคาร สถานที่จอดรถ 
เพ่ือเป็นมาตรการในการประหยัด
พลังงานเพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การใช้ไฟฟ้าในระยะยาว  

มี solar cell ทางเดินระหว่างอาคาร 
สถานที่จอดรถ 

คณะกรรมการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล ENV 

2,000,000 2,000,000 - - - - 

โครงการที่ 17 โครงการภายในำาคารก าหนดให้มีบันไดเลื่ำน 
ภายในอาคารก าหนดให้มีบันได
เลื่อน เพ่ืออ านวยความสะดวกทั้ง
คนมารับบริการและบุคลลากร
ของโรงพยาบาล 

มีบันไดเลื่อน อาคาร ใหม่ 9 ชั้น จ านวน 
3 เครื่อง   
 

กรรมการบริการ รพ 5,000,000 5,000,000 - - - - 
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โครงการที่ 18 โครงการปรับปรุงถมที่ด้านหน้าโรงพยาบาลเพื่ำป้ำงกันน้ าท่วม 
ปรับปรุงถมที่ด้านหน้าโรงพยาบาล
เพ่ือป้องกันน้ าท่วม และปรับพ้ืนที่
ให้มีระดับของพ้ืนดินสูงขึ้น จัดสรร
ทีจ่อดรถรวมถึงจัดการภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงาม 

พ้ืนที่ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล มี
ความสูง น้ าไม่ท่วมขัง 
 

คณะกรรมการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล ENV 

5,000,000 - 5,000,000 - - - 

ปรับปรุงสถานที่ด้านหน้าอาคาร  
9 ชั้น ตึก OPD ใหม่ให้มีความสะดวก
ในการให้บริการ 

พ้ืนที่ที่สามารถให้การบริการที่สะดวก
และมีความร่มรื่นหน้าอยู่เพ่ือเสริมสร้าง
ความน่าอยู่ในโรงพยาบาล 

คณะกรรมการบริหาร 
โรงพยาบาล 

2,000,000 - 
 

- - 2,000,000 - 

โครงการที่ 19 โครงการปรับปรุงำาคารหำผู้ป่วยพิเศษ/หำผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ำาพาธ 
อาคารหอผู้ป่วยพิเศษ/หอผู้ป่วย
พิเศษสงฆ์อาพาธ ให้เป็นระดับ  
Premium ตามหลัก Healing  
Environment ได้แก่  สวนหย่อม  
ภายในอาคารสามารถมองเห็น
บรรยากาศภายนอกได้ 

มีห้องพักพิเศษส าหรับ ผู้ป่วยพระภิกษุ  
สงฆ์ อาพาธ 

คณะกรรมการบริหาร 
โรงพยาบาล 

500,000 - - 500,000 - - 

โครงการที่ 20 โครงการการจัดรคบบการส ารำงเครื่ำงมืำแพทย์ 
การจัดระบบการส ารองเครื่องมือ การจัดระบบการส ารองเครื่องที่เป็น คณะกรรมการบริหาร 200,000 - 200,000 - - - 
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กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชำบ งบปรคมาณ  
(5 ปี) 

รคยคเวลา  
2561 2562 2563 2564 2565 

แพทย์เพ่ือให้ได้เครื่องมือแพทย์ที่
พร้อมใช้งานและถูกหลักมาตรฐาน
ในการพร้อมใช้งานของเครื่องอยู่
เสมอ  

ระบบ จัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล ENV 
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บทที่ 6   
ระบบติดตามประเมินผล 

 
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาของโรงพยาบาล (พ.ศ. 2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูล และการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 
6.1 วัตถุปรคสงค์ 

 1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวคิด และสาระส าคัญ
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล 

 2) เพ่ือปรับกระบวนการและการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3) เพ่ือให้มีการติดตามแผนอย่างเป็นระบบโดยมีการก าหนดดัชนีชี้วัดเป็นเครื่องมือ    
 
6.2 เป้าหมาย 

 1) องค์กรที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กลุ่มภารกิจ และภาคส่วนภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความ
เข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 2) มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ
โครงการขององค์การที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

 3) ก าหนดดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
6.3 แนวทางในการด าเนินการ  
 เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง การแปลง
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1) เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ 
เพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก ให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย 
 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กับกลุ่ม
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ภารกิจ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

 ปรับวิธีการวางแผนงานเพ่ือการบริหารจัดการในแต่ละระดับ และการจัดท างบประมาณ  
โดยการก าหนดพ้ืนที่ หรือเป้าหมายร่วมกัน (Area/Function/Participation: AFP) ที่เน้นการ
มีส่วนร่วมและการได้รับประโยชน์ของการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเป็นหลัก 

 ส่งเสริมให้กลุ่มภารกิจจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงพยาบาล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง และประเมินผลงานของตนเองตามแผนยุทธศาสตร์  
ที่ก าหนดไว้  และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรจากต้นสังกัดได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธะสัญญาทางยุทธศาสตร์ทั่วทั้ ง
องค์การ คือ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยง
ผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ สู่การประเมินผลงาน และอุดหนุนทรัพยากรจากโรงพยาบาลต่อไป 

 มาตรการในการประชาสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อภายใน
องค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่กระตุ้นปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง 

2) พัฒนากระบวนการจัดท าแผน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ พร้อมกับมี
การจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 สนับสนุนการจัดท าแผน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ และ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงพยาบาล 

 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ให้ชัดเจนมุ่งเน้นที่การสร้าง
กระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของภารกิจและ
กิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ กับกระบวนการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ด าเนินงาน 

 การติดตาม ตรวจสอบ ผลที่ได้จากการด าเนินแผนงาน/โครงการว่าสามารถตอบสนอง 
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ โดย 
 บูรณาการระบบการจัดการความเสี่ยง กับระบบแผนยุทธศาสตร์ 
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 ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็น
เครือข่ายเชื่อมโยงกัน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงินอย่าง
เป็นระบบ 

 สนับสนุนให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ  
มีการก าหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก 

 น าผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการก าหนดดัชนีชี้
วัด ให้แก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผล และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อย่าง
ต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกระดับ
โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการ และการติดตาม
ประเมินผล และเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการบริหาร 

 ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกๆไตรมาส พร้อมให้
ผู้รับผิดชอบในภารกิจท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือน าสู่การ
ตัดสินใจของผู้บริหารทุกๆเดือน (ในเวทีการประชุมของผู้บริหาร) 

 เสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มภารกิจซึ่งรับผิดชอบแผนงาน/โครงการให้เป็นนักจัดการ
ยุทธศาสตร์มืออาชีพที่สามารถบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล  สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานของรายการตามแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จน
สามารถน าส่งผลสัมฤทธิ์แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 สร้างทีมตรวจประเมินยุทธศาสตร์ (Strategic Assessor Team: SAT) เพ่ือท าหน้าที่เป็น
ผู้ตรวจประเมินการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยจะท าการคัดเลือกบุคลากรหัวหน้างาน 
หัวหน้าฝ่าย มาอบรมพัฒนาสมรรถนะและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ท างานคู่ขนานกับ
โรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 

 


