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ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน (4 Excellences) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(Promotion Prevention 

and Protection Excellence 
Strategies)
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการ
เป็นเลิศ (Service 
Excellence Strategies)
3. ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร
เป็นเลิศ (People Excellence 
Strategies)
4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence 
Strategies)

10

4 Excellences





ยุทธศาสตร์
กระทรวง

ยุทธศาสตร์
เขตสุขภาพ

ประเด็น
เน้นหนัก 66

ความสอดคล้อง
ตัวช้ีวัด ปี 66

กระทรวง เขต ผลงาน ณ 30 ส.ค.65
Service 
Excellence

Excellence
(พัฒนาจุดแข็งให้เป็นเลิศ)

STEMI อัตราตายไม่ผ่านเกณฑ์ 
ข้อเสนอแนะ ควรมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
ของประชาชนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรักษา

-มีระบบบริการทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และ
ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง 
-จากการเปิดให้บริการของ รพ.อุดรธานีและ รพ.สกลนคร มี
แนวโน้มการการเปิดหลอดเลือดเพ่ิมข้ึน, ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
เพ่ิมข้ึน
-ได้รับการอนุมัติให้ รพ.เลย ขยายบริการตรวจสวนหัวใจ, 
รพ.หนองคายขยายบริการตรวจสวนหัวใจและผ่าตัดหัวใจแบบเปิด 

อัตราตาย STEMI ร้อยละ 10.19 
(เกินร้อยละ 8) 
-เกินเกณฑ์ทุกจังหวัดยกเว้นบึง
กาฬ
-การเข้าถึงล่าช้า 

อัตราตายของผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI 
และการให้การรักษาตาม
มาตรฐานเวลาที่ก าหนด

Service 
Excellence

Strength
(พัฒนาจุดอ่อนให้เป็นจุด
แข็ง)

CKD -ตัวชี้วัดนโยบายระดับประเทศใน
ปี 2566 เน้นบูรณาการกับ NCD 
clinic และพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
CKD Registration ที่บูรณาการ
ฐานข้อมูลของกระทรวงและ
กองทุนต่างๆ

ปี 65 ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรา
การลดลงของ 
eGFR<5ml/min/1.73/yr ร้อยละ 
63.85 (เป้าหมาย 66)

ร้อยละของผู้ป่วย CKD 
ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<5ml/min/1.73/
yr  (เป้าหมาย 66)

Sepsis -ตัวชี้วัดนโยบายระดับประเทศ ไม่
ผ่านเกณฑ์ อัตราตายผู้ป่วยติด
เชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community -acquired 
acquired ร้อยละ 35.65 (เกิน
เกณฑ์ร้อยละ 26) 

ปี 65 ผลการด าเนินงานพบว่าอัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด community -acquired acquired ร้อยละ 
29.45 (เกินเกณฑ์ร้อยละ 26) ทุกจังหวัดยกเว้นบึงกาฬ และ
หนองบัวล าภู 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด community 
-acquired acquired ร้อยละ
28.49 (ไม่เกินร้อยละ 26)

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อ
ในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community 
-acquired acquired
(ไม่เกินร้อยละ 26)

ร่าง ตัวชี้วัดประเด็นเน้นหนัก ปี 2566 เขตสุขภาพที่ 8
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ร่าง ตัวชี้วัดประเด็นเน้นหนัก ปี 2566 เขตสุขภาพที่ 8 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์
กระทรวง

ยุทธศาสตร์
เขตสุขภาพ

ประเด็น
เน้นหนัก 66

ความสอดคล้อง
ตัวชี้วัด ปี 66

กระทรวง เขต ผลงาน ณ 30 ส.ค.65
PP&P Excellence Strength

(พัฒนาจุดอ่อนให้เป็นจุด
แข็ง)

new DM -ภาพรวมประเทศ DM รายใหม่ 
จาก Pre-DM ร้อยละ 2.35
(เกินร้อยละ 2)

-รายใหม่เกินเกณฑ์เพียงเล็กน้อย DM รายใหม่ จาก Pre-DM ร้อยละ 2.2 (เกินร้อยละ 2) อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
ไม่เกินร้อยละ 2

DM control -ภาพรวมประเทศ DM ควบคุม
ได้ดี ร้อยละ 30

-พบปัญหาผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดได้ไม่ดี ติดต่อกันหลายปี

DM ควบคุมได้ดี ร้อยละ 26.52 (ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 40) ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 
(เกณฑ์ร้อยละ 40)

MCH -แผนพัฒนาภาค 2566-2570 
เน้นแก้ปัญหาโภชนาการหญิงมี
ครรภ์ ส่งผลต่อ LBW และ
พัฒนาการเด็ก
-ตัวชี้วัดนโยบายระดับประเทศ
-ระดับประเทศพบอัตราตายสูง
ถึง 31.24 ต่อการเกิดมีชีพแสน
คน (ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน)

-เขต 8 มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องแต่ยังพบปัญหาหญิง
ต้ังครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุ
เหล็ก เด็กได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็กต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และ LBW มีแนวโน้ม
ลดลง แต่ต้องฝ้าระวังในจังหวัด อุดรธานี 
นครพนม บึงกาฬ และ หนองบัวลาภู 
-Pre-term เกินเกณฑ์มีแนวโน้มสูงขึ้น 
-คัดกรองพัฒนาการเด็กได้น้อย ท าให้
ติดตามล่าช้าได้น้อย การกระตุ้นด้วย 
TEDA4I ขาดความต่อเนื่อง
-เขต 8 แม่ตาย 4 ราย อัตราการตายเกิน
เกณฑ์ในบางจังหวัดสกลนคร และ
อุดรธานี

-หญิงต้ังครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนร้อยละ 81.45
-Pre-Term ร้อยละ 10.7 (เป้าหมาย ≤7) และ LBW ร้อยละ 
4.91 (เป้าหมาย ≤7)
-คัดกรองพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 88.14 (เป้าร้อยละ 90)
-พัฒนาการสมวัยร้อยละ 86.22 (เป้าร้อยละ 85) (ผ่าน 2
จังหวัด คือ อุดรธานี และหนองบัวล าภู)
-การกระตุ้นด้วย TEDA4I ร้อยละ 55.86 (เป้าร้อยละ 75)
อัตราตายมารดา 15.77 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
(สกลนคร 35.24 อุดรธานี 28.60)

-อัตราตายมารดา ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน (ไม่เกิน 17 
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
-ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า
มีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอ่ืน จนมี
พัฒนาการสมวัย (เป้าร้อย
ละ 75)
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ร่าง ตัวชี้วัดประเด็นเน้นหนัก ปี 2566 เขตสุขภาพที่ 8 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์
กระทรวง

ยุทธศาสตร์
เขตสุขภาพ

ประเด็น
เน้นหนัก 66

ความสอดคล้อง
ตัวชี้วัด ปี 66กระทรวง เขต ผลงาน ณ 30 ส.ค.65

PP&P Excellence Strength
(พัฒนาจุดอ่อนให้
เป็นจุดแข็ง)

OV -เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ
ไทย
-แผนพัฒนาภาค 2566-2570 เน้น
แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับจาก
พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ

เขต 8 พบประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคปลา
ดิบในหลายพ้ืนที่ และ สคร.8 มีแผนงานโครงการ
ขับเคลื่อนในปี 2566 ใน 7 จังหวัดพ้ืนที่(ต าบล)
เสี่ยงสูง รวม 40 ต าบล ต าบลละ 500 คน รวม
ทั้งสิ้น 20,000 คน คัดกรอง OV ด้วย Urine 
RDT

-ร้อยละการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธี
ตรวจอุจจาระในประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป ร้อยละ 
70.70
-ร้อยละการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี ด้วยการ
ตรวจ อัลตร้าซาวด์ในประชาชนอายุ 40 ปีข้ึนไป 
ร้อยละ 42.07

-ร้อยละการตรวจคัดกรอง
พยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีตรวจ
อุจจาระในประชาชนอายุ 15 ปี
ข้ึนไป 
-ร้อยละการตรวจคัดกรอง
มะเร็งท่อน้ าดี ด้วยการตรวจ 
อัลตร้าซาวด์ในประชาชนอายุ 
40 ปีข้ึนไป 

People Excellence Support
(พัฒนาระบบ
ทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริการ)

People ยุทธศาสตร์การบริหารบุคคลเป็น
เลิศ

-การบริหารก าลังคน
-เขต 8 พบอัตราต าแหน่งว่าง ร้อยละ 4.48 
(เป้าร้อยละ 3)

การบริหารอัตราว่างร้อยละ 4.48 
(เกินเกณฑ์ร้อยละ 3)

-การบริหารอัตราว่าง
ร้อยละ 3

04/10/65 14



ร่าง ตัวชี้วัดประเด็นเน้นหนัก ปี 2566 เขตสุขภาพที่ 8 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์
กระทรวง

ยุทธศาสตร์
เขตสุขภาพ

ประเด็น
เน้นหนัก 66

ความสอดคล้อง
ตัวชี้วัด ปี 66

กระทรวง เขต ผลงาน ณ 30 ส.ค.65

Governance 
Excellence

Support
(พัฒนาระบบ
ทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการ
บริการ)

Finance, IT -ยุทธศาสตร์การบริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล

-การบริหารการเงินการคลัง
-ระบบ iClaim

-ไม่มี รพ.ติดวิกฤติระดับ 6 
และระดับ 7
-ระบบ iClaim
ระยะที่ 1 รพ.เข้าร่วม 23 แห่ง

I-claim 
1. เฟส 1 รพ. M2 ข้ึนไป จ านวน 23 แห่ง เข้าร่วมและเชื่อโยง
ข้อมูลบริษัท ร้อยละ 100
2. เฟส2 รพ. F1-F2 จ านวน 55 แห่ง เข้าร่วมและเชื่อโยงข้อมูล
บริษัท ร้อยละ 50

IT -นโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นศูนย์ข้อมูลกลางของ
สุขภาพประชาชน

-นโยบาย R8-CDO
-Innovative Healthcare
-Cloud
-HIS Sync + R8Anywhere

R8-Anywhere
R8-NDS 
R8-หมอพร้อม

1. R8-Anywhere เชื่อมโยงข้อมูลใน รพ. สังกัด สป.สธ. และ 
รพ.สังกัดศูนย์วิชาการ ร้อยละ 100
2. HIS Gateway เชื่อมโยงข้อมูลและ online ร้อยละ 100
3. PHR เชื่อมโยงข้อมูลหมอพร้อม ร้อยละ 100
4. R8-NDS ระดับ M2 ข้ึนไป ร้อยละ 100, 
ระดับ F1-3 ร้อยละ 50
5. Cyber Security, PDPA ร้อยละ 100
6. การพัฒนาบุคลากร / นวัตกรรม 
7. การเชื่อมโยงข้อมูลกับนอกเขตพ้ืนที่

04/10/65 15



นโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
เขตสุขภาพที่ 8

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
เขตสุขภาพที่ 8

16



Big Picture of Upper Northeast World Class Destination in 2023”_VERSION 2/2565

ตน้แบบระดบัภมูภิาค

ระดบัประเทศสูส่ากลEconomyCompetency

o เมืองผู้สูงอายุ (Ageing City)
o เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ-กัญชาริมโขง
o Long Stay

o ศูนย์บริการและส่งต่ออุบัติเหตุและฉุกเฉินทางการแพทย์
o ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านลุ่มน้้าโขง
o เครือข่ายการจัดบริการปฐมภูมิ-การแพทย์ทางไกลไร้พรมแดน
o สถาบันบ้าบัดมะเร็งตามแนววิถีใหม่ (รพ.มะเร็งอุดรธานี)
o ศูนย์ตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมชาติพันธุ์ไทย
o ศูนย์บ้าบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด( รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี )

Quality

o ศูนย์กลางกัญชาโลก
o เมืองสมุนไพร (Herbal City)
o ศูนย์ผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพมาตรฐานสากล

(R8:WHO-GMP) และจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
T2C shop by R8 Way

Medical Service Hub

Product  Hub

o เมืองต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ (Aging City) หนองคาย
o ประตูเมืองการค้าระหว่างประเทศ One Day Trip เชียงคาน/ หนองคาย/ อุดรธานี
o เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมการแพทย์ทางเลือกเพ่ือสุขภาพตามแนววิถีชุมชน 

กัญชา กัญชง และสมุนไพรท้องถ่ิน

In 2022

บรูณาการภาคอสีาน

Wellness Hub

Academic Hub
o ศูนย์วิจัยสมุนไพรและกัญชาลุ่มน้้าโขง
o วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และศูนย์บริการทางแพทย์ตติยภูมิ อุดรธานี 

สถาบันพระบรมราชชนก
o ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
o วิทยาลัยการแพทย์ด้ังเดิมลุ่มน้้าโขง สบช. และศูนย์แพทย์แผนไทย

ศึกษาชั้นคลินิก
o เครือข่ายความร่วมมือผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแพทย์แผนไทย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

o Outlet ผลิตภัณฑ์กัญชา
o Seed Bank
o เส้นทางท่องเที่ยวกัญชา

In 2022

การขับเคลื่อนศูนย์กลางบริการสุขภาพลุ่มน้้าโขง

ผูป้ระสานงาน : พญ.ณภทัร สิทธิศกัด์ิ

ผูป้ระสานงาน : ภญ.พนัธวิ์รา เวยสาร

ผูป้ระสานงาน :นางภสัธิยะกุล  ชาวกะมุด

ผูป้ระสานงาน :นายสุรชยั รสโสดา

ดร.นพ.ปรเมษฐ ์ก่ิงโก้

ผูอ้  านวยการส านักงานเขตสุขภาพที ่8

นพ.ปราโมทย ์เสถียรรตัน์

ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
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นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

เขตสุขภาพท่ี 8

โครงการ
Udonthani Green Medical Town (UGMT) 

รองรับศนูยก์ลางบริการสขุภาพลุม่น า้โขง
ระเบยีงเศรษฐกิจสขุภาพอสีานตอนบนสูอ่นิโดจนี
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พ้ืนที่รับผิดชอบของเขตสุขภาพที่ 8

สปป.ลาว

ประกอบด้วย 7 จังหวัด
ประชากร 5.5 ล้านคน

สปป.ลาว

สปป.ลาว
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กรอบแนวคิดศูนย์กลางสุขภาพลุ่มน ้าโขง

รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 12 และร่างแผนฯ 13

นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิรูปประเทศ

Medical Service Hub

Academic Hub

Product Hub

Wellness Hub

ผลลัพธ์

1. เป็นศูนย์กลางการบริการ

สุขภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ลุ่มน ้าโขงท่ีมีคุณภาพ      

ได้มาตรฐาน

2. เพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพและบริการ

สุขภาพ

1

2

3

4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย

ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
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1. ศูนย์บริการและส่งต่ออุบัติเหตุและฉุกเฉินทางการแพทย์

2. ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย,การแพทยด้ั์งเดิมลุ่มน ้าโขง 

(การแพทย์แผนจีน) การแพทย์ด้ังเดิมลุ่มอ่าวเบงกอล

(BIMSTEC) : AYUSH

3. เครือข่ายการจัดบริการ

3.1 บริการปฐมภูมิ

3.2 การแพทย์ทางไกลไร้พรมแดน

4. สถาบันบ าบัดมะเร็งตามแนววิถีใหม่

(รพ.มะเร็งอุดรธานี)

4. ศูนย์ตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมชาติพันธ์ุไทย

(ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี)

4. ศูนย์บ าบัดฟื้ นฟูผู้ติดสารเสพติด 

(รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี)

Medical Service Hub
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1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และศูนย์บริการทางแพทย์   ตติย

ภูมิ อุดรธานี สถาบันพระบรมราชชนกและ     ศูนย์

แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิก 

2. วิทยาลัยการแพทย์ดั้งเดิมลุ่มน ้าโขง              สถาบัน

พระบรมราชชนก และศูนย์แพทย์แผนไทยศึกษาช้ัน

คลินิก

3. ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิกในโรงพยาบาลศูนย์ 

โรงพยาบาลท่ัวไป

4. เครือข่ายความร่วมมือผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

แพทย์แผนไทยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5. ศูนย์วิจัยสมุนไพรและกัญชาลุ่มน ้าโขง

Academic Hub
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1. ศูนย์กลางกัญชาโลก

2. เมืองสมุนไพร (Herbal City )

3. ศูนย์ผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

มาตรฐานสากล (R8:WHO-GMP)

4. ตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์

สุขภาพ

5. ศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

มาตรฐาน T2C shop by R8Way

Product Hub
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1. เมืองผู้สูงอายุ

2. เส้นทางท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ -

กัญชาริมโขง

Wellness Hub
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Thank you


