(ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ
อาเภอบ่อไร่
พื้นที่เขตชายแดน อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

บทที่ ๓
ความจาเป็นในการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑. การวิเคราะห์ความจาเป็นทางยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๒๐ ปี ด้านการสาธารณสุข
ไทยแลนด์ ๔.๐ ด้านการสาธารณสุข
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์สุขภาพของเขตสุขภาพที่ ๖
ยุทธศาสตร์สุขภาพของจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดตราด
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดในด้านการสาธารณสุข
๒.จุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบ่อไร่ (Strategic positioning)
จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพอาเภอบ่อไร่ ได้กาหนดขึ้นมาจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็น
ปัจ จัยนาเข้า เชิงนโยบายความต้องการของผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ของภารกิจ ที่ เป็นอยู่
ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคตจนได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ จากนั้นจึงนามาวิเคราะห์ความสาคัญ
ต่อภารกิจ ความเร่ง ด่วนต่อ ปัญ หา ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ความเป็นประโยชน์ต่อลูก ค้า และความ
เชื่อมโยงกับนโยบายจนทาให้ได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลักสาคัญของอาเภอในการพัฒนาสู่
อาเภอแห่งสุขภาวะ ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ เครือข่ายสุขภาพมาตรฐานระดับชาติ ทันสมัย ด้วย
คุณ ภาพการบริ ก ารทางการแพทย์ ที่ น่า เชื่ อถื อ และวางใจได้ ใ นระดั บ สากล ( International Standard
Medical Quality : Believe and Trust) ดังรายละเอียดของจุดยืน ดังต่อไปนี้
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ระดมพลังภาคีทุ กภาคส่วนด้วยกลไกประชารัฐเพื่อการยกระดับอาเภอบ่อไร่ให้ เป็นเมืองสุขภาวะ
รองรับการเติบโตในพื้นที่เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) การเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว (Wellness Cluster) และการเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green City) และการ
สร้างรูปแบบด้านการจัดการอาชีวอนามัยทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน เพื่อการจัดการปัญหาโรคจาก
การประกอบอาชีพ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการสาธารณสุข และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อสนับสนุนและรองรับการค้าชายแดน และการเติบโตในพื้นที่เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเ ศษ
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เสริมสร้างความเป็นเลิศในระบบการสาธารณสุขชายแดนที่โดดเด่นด้านการควบคุมและป้องกันโรค
การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศที่สะดวก ปลอดภัย การเสริมสร้างภาพลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
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ประเทศด้วยภารกิจร่วมด้านการสาธารณสุข และการเสริมสร้างรายได้จากการจัดบริการสุขภาพพ
รีเมี่ยมเชื่อมโยงอาเซียน (ทันตกรรม สูตินารีเวชกรรม การตรวจสุขภาพ การส่งต่อผู้ป่วย การฟื้นฟู
สุขภาพ)
การพัฒนาเมือง ชุมชน และสถานบริการสุขภาพทุกระดับที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพแก่เด็ก วัยรุ่น
ผู้สงู อายุ และ ผู้พกิ าร เน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมสุขภาพเพื่อเด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ สุขภาพดี ด้วยทีมบุคลากรสุขภาพระดับเชี่ยวชาญ และ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน
และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทีเ่ ข้มแข็ง
ยกระดับระบบบริการสุขภาพของเครือข่ายสุขภาพอาเภอ (คปสอ.) บ่อไร่ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
รองรับความเปลี่ยนแปลง และความจาเป็นในอนาคตของพื้นที่ที่เป็นเลิศด้าน
- การส่ง เสริมสุขภาพ : ความฉลาดรู้ที่ เท่าทันและการเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดีและ
สามารถพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ของประชาชนในทุกกลุ่มวัย ครอบครัว และชุมชน
- การควบคุมป้องกันโรคการรักษาโรค : ประสิทธิภาพของทีมเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) แบบบูรณาการ
ร่วมเชิงพื้นที่ และระหว่างประเทศ
- การรักษาโรค : ความพร้อมของการจัดบริการทางการแพทย์รองรับระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน และอนามัยแม่และเด็ก
- การฟื้นฟูสุขภาพ : การดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่บ้านและชุมชนที่เป็นองค์รวม และทันสมัย
- การคุ้มครองผู้บริโภค : การคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ปรับระบบค่าตอบแทน สร้างความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิ าน (career path) แก่บุคลากรทุกระดับ
ที่มีธรรมาภิบาล และสร้างสรรค์สวัสดิการที่สงู กว่าสวัสดิการพื้นฐานตามระเบียบของภาครัฐ เน้นการ
บริหารความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรที่เชื่อมโยงถึงครอบครัว โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทัง้ การสร้างระบบและรูปแบบการบริหารสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล
เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มีความสมบูรณ์ในสมรรถนะสากล และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรทางการแพทย์ และพฤติกรรมการบริการ (service mind) ที่เน้นการบริการอย่างมือ
อาชีพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Professional Humanize care) เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วย และ
ผู้ใช้บริการในพื้นที่ และการพัฒนาบริการเพือ่ กลุ่มคนที่มกี าลังซือ้ ผู้ใช้บริการจากประชาคมอาเซียน
นักท่องเที่ยว และนักลงทุน และให้ความสาคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในองค์กรอย่างมี
ความสุข และการทางานภายใต้ค่านิยมร่วม (MOPH) ที่เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบคนสุขภาพดี (Healthy Officer) และมีความรัก ความ
ผูกพัน ความภาคภูมิในวิชาชีพ และหน้าที่สุขภาพเพือ่ ประชาชน (Engagement)
เสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายกาลังคนภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ให้มี ขี ดความสามารถในการร่ว มปฏิ บัติก ารทางสุ ขภาพอย่ างเข้ม แข็ง พร้อ มพัฒ นาอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขหมู่บ้านให้มีความพร้อมทางทัก ษะการจัดการสุขภาพแบบองค์รวมที่ประชาชน ชุมชน
เชื่อมั่น และเป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในการร่วมในภารกิจสุขภาพเพื่อประชาชน (Strong Alliance)
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมการจัดหา และ
พัฒนาโครงสร้างอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อบริการสุขภาพ เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุดสู่การเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Hospital) ให้สถานบริการ
ทุกแห่งเป็นสถานบริการสุขภาพในสวนที่ร่มรื่น (Hospital in the garden and garden in hospital)
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ยกระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและเครือข่ายสุ ขภาพสู่ความเป็นเลิศด้วยมาตรฐาน รพสต.
ติดดาว Advance HA (AHA) และนามาตรฐาน Joint Commission International (JCI) มาปรับใช้
ในโรงพยาบาลบ่อไร่ พร้อมทั้งการพัฒนาเป็นองค์กรที่มี ความพร้อมสู่สังคมดิจิตอลที่ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ การบริการสุขภาพแก่ประชาชนที่สะดวกรวดเร็ว
และทันสมัย และความมีประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสุขภาพเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงกับองค์กร
ภาคีทุกภาคส่วน (Digital Organization) พร้อมเสริมสร้างขีดความสามารถ ของทีมนาที่มีศักยภาพสูง
ในการบริหารองค์กรด้วยยุทธศาสตร์ การสร้างสรรค์ความรู้ นวัตกรรม (Creative Innovation) และ
การพัฒนาความเข้มแข็งทางการเงิน การคลังแก่สถานบริการสุขภาพ ให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง
(High performance organization : HPO)

๓. การประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมขององค์กรต่อการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์
อาเภอบ่อไร่ได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันขององค์กร โดยนาเครื่องมือทางการบริหาร SWOT
Analysis มาใช้เพื่อค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการดาเนินงานด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุด
แข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพั ฒนา โดยมองว่าการวิเ คราะห์ห าจุดแข็ง หรือจุดเด่นภายในองค์ก ร
(Strength) จะทาให้การดาเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ และพยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย (Weakness)
ภายในองค์กรที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาสหรือปัจจัยส่งเสริม
จากภายนอก (Opportunity) ที่ท าให้ก ารดาเนินงานภายในโรงพยาบาลบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเฝ้าระวัง
อุปสรรคหรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ผล ทาให้ได้ผลการ
วิเคราะห์องค์กรมีดังนี้
จุดแข็งของเครือข่ายสุขภาพอาเภอบ่อไร่ในปัจจุบัน (Strength)
S๑. มีบุคลากรและเครือข่ายสุขภาพที่มีสมรรถนะสูงเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรค DM HT COPD เอดส์
ไตเรื้อรัง อุบัติเหตุฉุกเฉิน จิตเวช ทันตกรรม ผู้พิการและผู้สูงอายุพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่เพียงพอส่งผลให้การ
ดูแลผู้ป่วยโรค DM HT COPD เอดส์ ไตเรื้อรัง อุบัติเหตุฉุกเฉิน จิตเวช ทันตกรรม ผู้พิการและผู้สงู อายุ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
S๒. การเสริมสร้างรายได้จากบริการทางการแพทย์ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ด้านทันตกรรมเฉพาะทาง มี
ระบบการให้บ ริก ารกลุ่มสูตินารีเวชอย่างครบวงจร และมี การให้บ ริก ารตรวจสุขภาพเชิงรุกแบบพรีเมี ยม
รองรับผู้ใช้บริการจากอาเซียนและผู้มีกาลังซื้อ
S๓. เครือข่ายสุขภาพอาเภอบ่อไร่ประสบความสาเร็จในการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของภาคีในระดับพื้นที่
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้มแข็งส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเอดส์สามารถดูแลตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่ครบวงจร
S4. บุคลากรและทีมที่เข้มแข็งในการควบคุมโรคตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งใน/ต่างประเทศ
ร่วมกั นในการซ้อ มแผนและการควบคุม โรคอุบัติใหม่ /อุบัติซ้าระหว่างประเทศ ส่ง ผลให้ที ม ควบคุม โรคมี
ประสิทธิภาพและควบคุมโรคได้ทันเวลา
S5. อาเภอบ่อไร่มีเครือข่ายบริการการแพทย์ EMS แบบบูรณาการกับภาคีเครือข่าย (การอบรม/การซ้อมแผน
EMS/การประสานงานการส่งต่อ) ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และ
ทันท่วงที

S6. เครื อข่ า ยบริ ก ารสุข ภาพอ าเภอบ่ อ ไร่ มี บุค ลากรสาธารณสุ ข เป็ น ต้น แบบด้ านสุ ขภาพ และแกนน า
อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง มีความรู้และทักษะทางการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชนในสาขาการ
ควบคุมโรคติดต่อ การลดโรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง การกายภาพบาบัดผู้พิการและการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชเป็นกาลังเครือข่ายภาคประสังคม นาสู่ความสามารถในการเสริมสร้างบรรลุภารกิจสุขภาพเพื่อ
ประชาชน (Strong Alliance)
S7. บุคลากรมีมุมมองที่เปิดกว้างที่จะยอมรับเรียนรูส้ ิ่งใหม่ ผ่านการประเมิน HA Reaccredit เข้าร่วมประเมิน
รพ.สต.ติดดาวทั้งอาเภอ (ทุก รพ.สต.) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพสู่ความ
เป็นเลิศด้วยมาตรฐาน AHA , JCI เป็นต้นแบบและแหล่งเรีย นรู้ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค หมู่บ้านไอโอดีน
อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนฯ
S8. บุคลากรมีความผาสุกและผูกพันต่อองค์กร สมัครสมานสามัคคี ทาให้มีใจรักต่อการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน
S๙. ส่งเสริมการเรียนรู้มีความชัดเจนของนโยบาย แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการความรู้ในองค์กร
เจ้า หน้ าที่ มีค วามกระตื อ รื อ ร้ นในการเรีย นรู้ และพั ฒ นาตนเองอย่า งต่อ เนื่ อง สอดคล้อ งกั บ ภาวะความ
เปลี่ยนแปลงและความเพิ่มขึ้นของภาระงานที่ไม่ได้อยู่ในแผนส่งผลให้มีการเรียนรู้อย่างมีความสุข
S๑๐. ความพอเพียงขององค์ความรู้ต่อการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มจากการผ่านคุณภาพมาตรฐานทาให้ระบบงาน
ภายในองค์กรมีความต่อเนื่องในการพัฒนา (CQI) ที่สามารถพัฒนาเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมที่
ส่งผลต่อคุณภาพการบริการสุขภาพที่เกิดแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการ ในการต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ AHA
&JCI
จุดอ่อนของของเครือข่ายสุขภาพอาเภอบ่อไร่ในปัจจุบัน (Weakness)
W๑. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในพืน้ ที่ยังไม่ต่อเนื่อง สถานที่ในการจัดบริการยังไม่เหมาะสม ความไม่เพียงพอ
ของบุคลากร เด็กที่มีพัฒนาการไม่ได้ตามเกณฑ์/กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ..... ซึ่งกระทบต่อการอภิบาลสุขภาพเด็ก
W๒. ระบบการท างานเยี่ ย มบ้ า นยั ง ขาดความต่ อ เนื่ อ งและขาดการสะท้ อ นกลั บ ของข้ อ มู ล ท าให้ ข าด
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
W๓. ระบบการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกของอ.บ่อไร่ ไม่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการคัดกรองสุขภาพของประชากร
กลุ่มเสี่ยง (อาชีพรับจ้าง กรีดยาง ) ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการเข้าถึงบริการและการดูแลสุขภาพตนเอง
ของประชาชนกลุ่มดังกล่าว ส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น
W๔. เครือข่ายสุขภาพอาเภอบ่อไร่ ขาดคลังข้อมูล ขาดการวางระบบที่ชัดเจน ทาให้ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ข้อมูลระบบบริการผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ขาดการวิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม
ประเมินผล ทาให้การพัฒนางานไม่มีประสิทธิภาพ
W5. เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอบ่อไร่ มีระบบการบริการอาชีวอนามัยที่ไม่ครบวงจร ไม่มีการจัดการปัญหา
โรคจากการประกอบอาชีพ ขาดบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะและขาดฐานข้อมูลความเสี่ยงด้านอาชีว อนา
มัยและขาดแกนนาอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ทาให้ไม่สามารถสร้างเครือข่าย ในการดูแลสุขภาพ
กลุ่มแรงงานต่างด้าว
W6. การรายงานไม่ ถูกต้อง ทาให้ได้รับการจัดสรรที่ ไม่ เหมาะสมสูงสุดเต็มที่ นาไปสู่การได้รับ การจัดสรร
ค่าตอบแทนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ทาให้เกิดปัญหาต่อการวางแผนสถานการณ์การเงินการคลังของ คปสอ.

โอกาสจากภายนอกที่ส่งเสริมสนับสนุนของเครือข่ายสุขภาพอาเภอบ่อไร่ (Opportunity)
O๑. พื้นทีจ่ ังหวัดตราด มีการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเพิม่ มากขึ้น โดยมีทิศทางชัดเจนตามยุทธศาสตร์จงั หวัด
ตราดที่มุ่งสู่การเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เป็นโอกาสในการเชือ่ มโยงการท่องเที่ยวเชิง Hospitality and
Wellness
O๒. พัฒนาความร่วมมือด้วยกันระหว่างอาเภอบ่อไร่และอาเภอสัมโลดด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้ง
๒ ประเทศ การมีเครือข่ายบริการสุขภาพทีเ่ ข้มแข็ง
O๓. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในและนอกระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะท้องถิ่นและภาคการศึกษา
ที่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา IQ , EQ,MQ มีการส่งเสริมกิจกรรมร่วมในโรงเรียนและในชุมชน
เพื่อการร่วมลดปัญหาพัฒนาการของเด็ก
O๔. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทัง้ ในและนอกระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะท้องถิ่นให้ความสาคัญและ
ดูแลอภิบาลผูส้ ูงอายุในชุมชน (มีภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการดูแลฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของผู้พิการให้ดีขึ้น ; ปรับปรุงที่อยู่อาศัย )
O๕. พื้นที่อาเภอบ่อไร่มีความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายของระบบนิเวศน์ ทรัพยากรทั้ง ป่า ภูเขา น้าตก
ซึ่งเป็นโอกาสในการนามาใช้ประโยชน์และการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ผสมผสานกับธรรมชาติให้เกิดใน
โรงพยาบาลและเครือข่าย
O๖. การพัฒนาการบริการในระบบเขตบริการสุขภาพที่สามารถบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแพทย์ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์ร่วมกันของเขตสุขภาพ
O7. มติคณะรัฐมนตรีให้ขยายเวลาให้แก่ผู้มาใช้บริการทางการแพทย์เพื่อการรักษาฟื้นฟูในกลุม่ อาเซียนเป็น
90 วัน และการขยายการอยู่อาศัยหลังเกษียณสาหรับชาวต่างประเทศเป็นเวลา10 ปี เป็นโอกาสในการ
พัฒนาสุขภาพพรีเมี่ยมและการรักษาสุขภาพเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ภาวะคุกคามจากภายนอกของเครือข่ายสุขภาพอาเภอบ่อไร่ในปัจจุบัน (Threat)
T1. การส่ง ต่อ ข้อ มูลฝ้าระวัง โรคและภัยสุขภาพระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา ยัง ขาดการจัดการตามแนว
ปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดโรคระบาดข้ามแดน วัณโรค ไข้เลือดออก มาเลเรียและเสี่ยงต่อการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่เป็นปัญหาสาคัญในการดาเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
T2. เกษตรกร ขาดองค์ความรู้และความตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ต่อตนเองและแรงงาน การให้ความ
สนใจในการดูแลสุขภาพอาชีวอนามัยในการทางานไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด เป็น
ปัญหาสาคัญต่อการพัฒนาสุขภาวะ

T3. พื้นที่บ่อไร่ มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร ประชากรชื่นชอบ ผลไม้ และ อาหารหวาน มัน เค็ม ขาดการ
ออกกาลังกาย เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและ รักษา โรคเรื้อรัง ส่งผลให้มีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มี
ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพึง ติดบ้านติดเตียงมากขึ้น
T4. ระบบการสื่อสารในการเข้าถึงบริการ 1669 ของประชาชนในกลุ่มโรคสาคัญ ประชาชนเข้าถึงได้น้อย
ส่งผลให้เสียชีวิตและพิการ

ทิศทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ตามศักยภาพ และสภาพแวดล้อม
ทิศทางเชิงรุก (SO)
๑)ขับเคลื่อนบริการสุขภาพโรคเรือ้ รังและการดูแล
สุขภาพผู้สงู อายุอาเภอบ่อไร่แบบบูรณาการ โดย
บุคลากรที่มสี มรรถนะสูง ร่วมกับภาคีเครือข่ายและ
แกนนาสุขภาพ
๒)เพิ่ม ประสิท ธิภ าพระบบเฝ้าระวัง และภัยสุขภาพ
ชายแดนที่มี ความรวดเร็ว แม่นยา และควบคุม ด้วย
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และบู ร ณาการความร่ ว มมื อ
ระหว่าง อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และอาเภอสัมโลด
จังหวัดพระตะบอง
๓)สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมเพิ่ ม มู ล ค่ า ด้ ว ยชุ ด สิ ท ธิ
ประโยชน์ ตรวจสุขภาพ ด้านทันตกรรม การแพทย์
ฉุ ก เฉิ น การฝากครรภ์ การคลอด และ การฟื้ น ฟู
มารดาหลั ง คลอด ให้มี คุ ณภาพมาตรฐาน รวดเร็ ว
ปลอดภั ย เพื่ อ รองรั บ การเจริ ญ เติ บ โตในพื้ น ที่
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๔)ยกระดับ การพั ฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลและ
เครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพ สู่ ค วาม เป็ น เลิ ศ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถให้มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์

ทิศทางเชิงป้องกัน (ST)
๑) พัฒนาระบบการแพทย์ EMS และการส่งต่อข้อมูลเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชาด้วย
ที มSRRT เข้ มแข็ ง ส่ งผลให้ ประชาชนได้ รั บบริ การ
การแพทย์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และทันท่ วงที
เพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการสาธารณสุข และการ
จัดการอนามั ยสิ่งแวดล้ อม เพื่ อสนั บสนุ นและรองรั บ
การค้ าชายแดน และการเติ บโตในพื้ นที่ เชื่ อมโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
๒) เพิ่มประสิทธิภาพทีมนาในกระบวนการจัดการสุขภาพ
ชุมชน ให้เห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดีและสามารถ
พึ่งตนเองทางสุขภาพได้ เพื่อการยกระดับอาเภอบ่อไร่สู่
เมืองสุขภาวะรองรับการเติบโตในพื้นที่เชื่อมโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) การ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว (Wellness Cluster) และการเป็น
เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green City)

ทิศทางเชิงรับ (WO)
ทิศทางเชิงแก้ไข (WT)
๑)พั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล้อ มของอ าเภอให้ เ อื้ อ ต่ อ
-ไม่มีสุข ภาพ ด้ ว ยกลไกความร่ว มมื อ ของ ท้ อ งถิ่น ภาค
ประชาชน และหน่วยงานราชการ ตามนโยบายจังหวัด
Greencity
๒)เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองเชิงรุก และการดูแล
ผู้ป่วยระยะต่อเนื่องที่ บ้านให้ทั่วถึงโดยภาคีเครือข่าย
สุ ข ภาพในพื้ น ที่ ที่ เ ข้ ม แข็ ง และใช้ ก ารดู แ ลผ่ า น
เทคโนโลยี
๓)เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบคลังข้อมูล
สู่การบริหารจัดการด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เ ชื่อ มโยงตามนโยบายของเขตบริก าร
สุขภาพ
๔)พัฒ นาพฤติก รรมการบริก ารด้ วยวัฒ นธรรมและ
ค่านิยมร่วม MOPH สู่บริการมืออาชีพ
๕) สร้างแกนนา อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว สร้าง
เครือข่ายกาลังคนภาคประชาชน ในการดูแลสุขภาพ
กลุ่ม แรงงานต่างด้าวด้วยเครือข่ายบริก ารสุขภาพที่
เข้มแข็ง เพื่อ การจัดการโรคจากการประกอบอาชีพ
และการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินทางการสาธารณสุขในการ
เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
๖)เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
บุคคล ด้วยการสนับสนุนนโยบายพัฒนาบุคลากรตาม
Service Plan และจากการประเมิ นสมรรถนะ
รายบุคคล และ การส่ง เสริม ค่านิยม MOPH ตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ไทยแลนด์4.0

บทที่ ๔
ทิศทางของการพัฒนาสุขภาพอาเภอบ่อไร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ทิ ศทางของการพั ฒ นาสุข ภาพอ าเภอบ่ อไร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย วิสั ยทั ศ น์
พันธกิจ เป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
๑. วิสัยทัศน์ (Vision)
“เครือข่ายสุขภาพมาตรฐานชั้นนา นวัตกรรมและบริการสุขภาพเป็นเลิศ
สู่เมืองสุขภาวะชายแดนระดับประเทศ”
เครือข่ายสุขภาพมาตรฐานชั้นนา หมายถึง
- มาตรฐานในการปฏิบัติการสาธารณสุขชายแดนในระดับชาติ มีความพร้อมทางด้านบุคลากรทางการแพทย์
อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ระบบการบริการ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ที่มีมาตรฐานและทันสมัย
ปลอดภัย ทันต่อสถานการณ์ของอาเภอ ที่สามารถรองรับการจัดบริการแก่ประชาชนนักท่องเที่ยว นักลงทุน
ได้อย่างมีมาตรฐานและปัญหาการสาธารณสุขชายแดนลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายการสาธารณสุขชายแดนทัง้ ในระดับพื้นที่ อาเภอ ที่เชื่อมโยงกับจังหวัด ภาค
ประเทศ และระหว่างประเทศอย่างมีพันธะสัญญา
-ระบบการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษของอาเภอมีส่วนร่วมสาคัญในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในด้าน การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเทีย่ ว การค้า การลงทุน ของอาเภอ จังหวัด ประเทศ
และเสริมสร้างความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
นวัตกรรมและบริการสุขภาพเป็นเลิศ หมายถึง
-ความพร้อมในการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

-มีนวัตกรรมการบริการสุขภาพทีส่ อดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ในการดูแลประชาชน กลุ่มเด็ก ผูส้ ูงอายุ
และผู้พกิ าร
-ความพร้อมของการจัดบริการด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลและเครือข่าย รองรับระบบบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน และอนามัยแม่และเด็ก และมีนวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพ เพื่อรองรับการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่ และผู้ใช้บริการระหว่างประเทศ พร้อมทั้งมีแนวปฏิบัติที่ดีของการดูแลด้วยทีมสห
วิชาชีพ ที่เชี่ยวชาญด้วยกระบวนการรักษาโรคแบบองค์รวม ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

สู่เมืองสุขภาวะชายแดนระดับประเทศ หมายถึง
-ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวมทัง้ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษา
และฟื้นฟูสุขภาพ และการคุ้มครองผูบ้ ริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและทันสถานการณ์อาเภอประสบ
ความสาเร็จในระดับประเทศ ด้านการทาให้มีชุมชนต้นแบบที่ประชาชนมีความฉลาดรอบรู้ทางสุขภาพ
สามารถพึง่ ตนเองให้มีสุขภาพดีขึ้น และ ดัชนีความสุขจากการมีสุขภาพดีของประชาชนมากขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง
๒. พันธกิจ (Mission)
กรอบในการดาเนินงานตามภารกิจของการสาธารณสุข ชายแดนและภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ได้กาหนดพันธกิจ ดังนี้
๑) ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และ การคุ้มครองผูบ้ ริโภค แก่ประชาชน
ในพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยี และ กระบวนการจัดการสุขภาพของชุมชน
๒) พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่
สาธารณสุขชายแดนเพื่อสนับสนุนและรองรับการค้าชายแดน และการเติบโตในพื้นทีเ่ ชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษด้วยความร่วมมือของ ท้องถิ่น ภาคประชาชน และหน่วยงานราชการ
๓) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมและบริการที่เป็น
เลิศ ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงพยาบาล และเครือข่าย ด้านการบริหารจัดการบุคลากร การเงินการ
คลัง ที่พึ่งตนเองได้ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๓. เป้าประสงค์สูงสุดของยุทธศาสตร์ (Ultimate Goals)

๑)ประชาชนในอาเภอบ่อไร่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดี หมู่บ้าน
จัดการสุขภาพและตาบลจัดการสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดี ร้อยละ ๑๐๐. และ อัตราการเกิดโรคทีส่ าคัญและ
ป้องกันได้ ลาดับที่๑-๕ ลดลง ร้อยละ ๒ ต่อปี .
๒) ระบบการสาธารณสุขเกิดมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้กบั อาเภอบ่อไร่ และมีรายได้จากการบริการสุขภาพเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ ๓ ต่อปี
๓).คุณภาพระบบบริการสุขภาพด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ระดับสากล ที่ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ...๘๕..
๔.บุคลากรของ คปสอ.บ่อไร่ มีความผาสุกไม่น้อยกว่าร้อยละ.. ๘๐….

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นหลักที่สาคัญหรือวาระหลักในการพัฒนาตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาด้วยวิธีการ
ทางยุทธศาสตร์สู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามที่กาหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑).การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพให้มีความเข้มแข็งและมีมาตรฐาน
2).การสร้างสรรค์นวตกรรมการจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม
3).การพัฒนาการสาธารณสุขชายแดนและเศรษฐกิจเพิ่มค่า
โดยในแต่ล ะประเด็นยุทธศาสตร์จะมีแนวคิด วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลยุทธ์และ
มาตรการแนวทางปฏิบัติ แผนงานโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

