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นายแพทยส์าธารณสุขจงัวดัสกลนคร



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
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3

ข้อมูลด้านสุขภาพ
สาเหตุการตาย 3 อันดับแรก จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2565

โรคชรา โรคเสื่อมอื่นๆ
ของระบบประสาท

เนื้องอกร้าย
ของตับ

25.12 
ต่อแสน ปชก

21.20 
ต่อแสน ปชก

16.31 
ต่อแสน ปชก

ศักยภาพของจังหวัดสกลนคร

3 NODE รพ.ที่ผ่าตัด
มะเร็งท่อน้ าดีได้

รพ.สกลนคร

รพ.วานรนิวาส

ศูนย์หัวใจ รพ.สกลนคร
1 แห่ง

2 แห่ง

สิทธิการรักษา

59854

185309

11905

900466

9592

ข้าราชการ ประกันสังคม พนักงานส่วนท้องถิ่น ประกันสุขภาพ สิทธิอื่น ๆ



สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและท้าทาย ในปี 2566

Policy นโยบาย

Economy เศรษฐกิจ

Social สังคม

Technology เทคโนโลยี

Legal กฎหมาย

Environment สภาพแวดล้อม

ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน
องค์ประกอบระบบสุขภาพ

บริการสุขภาพ Service Delivery

ยา.เครื่องมอื. เทคโนโลยีทางการแพทย์
Access to Essential Medicines

อัตราก าลังคนด้านสุขภาพ
Health Workforce

การเงนิการคลัง Financing

ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
Health Information System

ระบบบริหารและธรรมาภบิาล
Management/Governance

 



ผู้บริหาร
และทิศทาง นโยบาย



โครงสร้างการบริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
หลังการถ่ายโอนรพ.สต.ให้อบจ.สกลนคร

จังหวัด

อสม.จนท.สธ.

ประชาชน

อ าเภอ

หมู่บ้าน

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ต าบล

สสอ.(18)รพ.ชุมชน(15)
ผอ.รพ. สสอ..

กลุ่มงานในสสจ.
หน.กลุ่มงาน

นพ.สสจ.

รพศ.(1)
ผอ.รพ.

รพท.(2)
ผอ.รพ.

PCU
รพ.(16+7)
หน.PCU

รพ.สต./สอน.(24)
ผอ.รพ.สต./สอน.

จนท.สธ.

คปสอ.

คปสจ.

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.(144)
ผอ.รพ.สต.

กองสาธารณสุข
ผอ.กอง

ประชาชน

จนท.สธ.

กสพ.
นายกอบจ.สน.



ทิศทาง นโยบาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 2566-2568

จังหวัดสกลนคร

วสิัยทัศน์ (เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด)

“เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน 
พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง”

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
กระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 8







Vision “คนสกลนครอยู่ดี กินดี ภาคีเข้มแข็ง มหานครแห่งพฤกษเวช”

คนสกลนคร

อยู่ดี

กินดี

ภาคีเข้มแข็ง

มหานคร
แห่งพฤกษเวช

คนทีอ่าศัยอยู่ในจังหวัดสกลนครโดยก ำเนิด หรือย้ายมำอยู่อำศัย หรือท างานในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร

และใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดสกลนคร ไม่ส าคัญว่าจะเป็นคนพื้นเพใด หรือชนชาติใด

คนสกลนครทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลดำ้นสุขภำพอย่ำงทั่วถงึตำมเกณฑ์ สำมำรถดูแลสุขภำพเองได้

คนสกลนครดูแลและช่วยเหลือเอ้ืออำทรต่อกัน

คนสกลนครมสีุขภาพดทีั้งรำ่งกำย จิตใจ สังคม และจติวิญญำณ

คนสกลนครมีควำมฉลาดรอบรูใ้นเร่ืองกำรเลือกกิน เลือกบริโภค สิ่งที่ดีมปีระโยชน์ต่อสุขภำพ

คนสกลนครมพีฤติกรรมที่ดี ได้แก่ กำรไมก่ินหวำน มัน เค็ม ไม่กนิดิบ ไมสู่บบุหร่ี ไมด่ื่มสุรำ และใชผ้ลติภัณฑท์ี่ปลอดภัย

ภำคีเครือข่ำยมีส่วนรว่มในกำรดูแล ส่งเสริม ป้องกัน บ าบัดฟื้นฟู ประชำชนทุกกลุ่มวัย ตำมเกณฑม์ำตรฐำน

ภำคีเครือข่ำยมีส่วนรว่มในกำรคุ้มครองด้านสุขภาพ ตำมมำตรฐำนทำงกฎหมำย และมำตรกำรทำงสังคม

ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดการสภาพแวดล้อมที่ด ีเอ้ือต่อกำรมสุีขภำพดีทัง้ร่ำงกำย จิตใจ สังคม และจติวิญญำณ

คนสกลนครมีศักยภำพในกำรบรหิำรจัดการสมุนไพรอย่ำงเป็นระบบและครบวงจรโดยกำรมสีว่นร่วมของทุกภำคส่วน



ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข 

ภาคเีข้มแข็ง ระบบสุขภาพยั่งยนื

Goal

สง่เสริมสุขภำพปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค

พัฒนำระบบบริกำรที่มีสุณภำพมำตรฐำน ครอบคลุม ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำร

พัฒนำระบบบรหิำรจัดหำรบุคลำกรสู่องค์กรคุณภำพ

บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภบิำล

พัฒนำบริหำรจัดกำรสมุนไพรอย่ำงเป็นระบบ ครบวงจร

Strategy
1

2

3

4

5

คนสกลนครอยู่ด ีกินดี 
ภาคเีข้มแข็ง 
มหานครแห่งพฤกษเวช

Vision

M1 ท ำให้สกลนครเป็นเมืองที่มสีิ่งแวดลอ้มที่เหมำะสมต่อกำรมีสุขภำพดี ลดเสี่ยง ลดป่วย ลดตำย

M2 พัฒนำศักยภำพบุคลำกร และองค์กรแห่งควำมสุข

M3 ส่งเสรมิให้คนสกลนครมคีวำมรอบรูด้้ำนสุขภำพ

M4 สนับสนุนและสร้ำงเสริม ภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนให้มคีวำมเข้มแข็ง

M5 สง่เสริมและสนับสนุนภำคีเครือข่ำยในกำรบรหิำร จัดกำรสมุนไพรให้เกดิควำมยั่งยืน

Mission



S A K O N
Safety Accessibility Knowledge Originality Network

ปลอดภยั เขา้ถึงง่าย ไดอ้งคค์วามรู ้ เป็นตน้แบบ ภาคีเขม้แข็ง

นึกถึงความ
ปลอดภัย

เป็นอันดับแรก

ท าให้การเข้าถึง
ระบบบริการ

เป็นเรื่องง่าย

จัดการ
องค์ความรู้
ด้านสุขภาพ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อระบบสุขภาพ

ผลักดันให้

ภาคีเครือข่าย
เป็นเจ้าของ

ประเด็นสุขภาพ
 



คิดดี ท าดี

องค์กรแห่งความสุข

สร้างความเช่ือม่ัน

ธรรมาภบิาล

รู้ทันการเปลี่ยนแปลง

Strategic Focus

EXCELLENCE

VALUE

STRENGTHSTEMI ,STROKE

สมุนไพรทาง
การแพทย์ /กัญชา

MCH

COVID-19

OVCCA

NCD / CKD

DHFSmart

hospital

3 หมอ

30 บาท 
รักษาทุกที่

แนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร



พัฒนาคุณภาพชีวติคนทุกช่วงวัย

พัฒนาระบบการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
จัดระบบการสื่อสาร สร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในทุกมิติ (Health Literacy) ให้ประชำชน

สำมำรถดูแลสุขภำพดว้ยตัวเอง  (Self Care) ตนเอง ครอบครัว และชุมชน

พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

บรหิารจัดการทรัพยากรบุคคล

บรหิารจัดการด้วยธรรมาภบิาล

พัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
และคุ้มครองสุขภาพ

พัฒนาโรงพยาบาลทุกระดับ
ปรับโฉม โรงพยำบำลให้เป็น “โรงพยำบำลของประชำชน”

เสริม  ขีดควำมสำมำรถระบบบริกำรและเครอืขำ่ย “ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง”

ปรับ  บริกำรทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขสูยุ่คดจิิตัล  (Smart Hospital)

เตรยีมพร้อม  ระบบภำวะฉุกเฉินทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข

พัฒนาบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูงและองค์กรแห่งความสุข
เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรดว้ยแนวทาง 4T

พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรทีด่ีขึ้น HWP

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
จัดระบบเสริมควำมเข้มแข็งระบบบริกำรสุขภำพปฐมภูมิหลังกำรถ่ำยโอนรพ.สต.ให้อบจ.
เพิ่มศักยภาพ 3 หมอ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังหน่วยบริการ

พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพด้วยเทคโนโลยแีละนวตกรรมด้านการแพทย์
แผนเงินบ ารุงโรงพยาบาล

ระบบคุณภำพเครอืข่ำยบริกำรแม่และเด็ก, คุณภำพชวีิตวัยรุ่นและเยำวชน, กำรดูแลผู้สูงอำยุ

การจัดการระบบสมุนไพรครบวงจร พัฒนาระบบกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเศรษฐกิจ ครบวงจร
สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก สมุนไพร ภูมปิัญญาไทย การท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ

1

2

3
4

5
พัฒนาธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ



ท าทันที ท าต่อเนื่อง ท าและพัฒนา

การถ่ายโอน 
รพ.สต. สู่ อบจ.

กัญชาทางการแพทย์ อนามัยแม่และเด็ก

ประเด็นปัญหาและการพัฒนางานโดยยึดหลักปฏิบัติงาน

“3 ท”



ข้าราชการ                    579 ราย

พนักงานกระทรวงฯ        442 ราย

ลูกจ้างช่ัวคราว               76 ราย

บุคลากรประสงค์ถ่ายโอน    1,097 ราย

การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. สกลนคร สู่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

รพ.สต./สอน.  สังกัด สสจ.สกลนคร  168 แห่ง

รพ.สต. 
ที่ถ่ายโอน อบจ.  

⦿

⦿

⦿

ระยะถ่ายโอน

ส่งมอบบุคลากร 
(ทะเบียนรำยช่ือ)

รพ.สต.&สอน. 
ไม่ถ่ายโอน

ส ารวจ
สิ่งกอ่สร้ำง ครุภัณฑ ์ฯลฯ

การบันทึกข้อตกลง 
สง่มอบภำยในวันที่ 31 ต.ค. 65

ควบคุม ก ากับ ติดตาม

ระยะหลังถ่ายโอน

การจัดตั้งศูนย์ปฏบิัติการติดตามการถ่ายโอน

การพัฒนาระบบปฐมภูมิ จังหวัดสกลนครการจัดบริการให้เป็น
ทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด

ควบคุม ก ากับ ติดตาม

ตำมแนวทำงยุทธศำสตรข์องกระทรวงสำธำรณสุข

1.

2.

3.

144 แห่ง

(85.71%)

24
แห่ง



กญัชาทางการแพทย์

และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ



ผลการด าเนินงาน

การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์

รพ.    

รพ. ในสังกัด สธ. 
มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ทุกแห่ง 

รพ.สต.
ที่มแีพทย์แผนไทย

18 แห่ง

157 แห่ง



การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ปัญหาแม่และเด็ก

ล าดับ 54 ของประเทศ

แนวทางการพัฒนา

พัฒนาเครือข่ายบริการ HNA MCH 

ควบคุม ก ากับ ระบบ ANC คุณภาพ
ของ รพ.สต. และ รพช.

พัฒนาระบบการบริการครรภ์เส่ียง
ของหญิงตั้งครรภ์ ในจังหวัดสกลนคร

มารดาตาย
(Indirec cause)

3
ราย 

37.93 ตอ่แสน ปชก.

IQ เด็ก 99.10
(+5.35)



แผนปฏิบัติการการจัดการระบบสุขภาพ ปี 2566
สสจ.สกลนคร

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66

P

O

D

P

วางแผน

จัดเตรยีมทรัพยากร

ก ากับ ตดิตาม

ประเมินผล

Time Line 



ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มคีวามสุข

ภาคเีข้มแข็ง
ระบบสุขภาพยั่งยนื

สาธารณสุขสกลนคร



THANK YOU


