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นโยบายและทิศทาง
การด าเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทยโ์อภาส การยก์วนิพงศ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3 ตุลาคม 2565



พระราชด ารสั  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก

ขอใหถื้อประโยชน์ส่วนตน เป็นท่ีสอง  

ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย ์เป็นกิจท่ีหน่ึง 

ลาภทรพัยแ์ละเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง

ถ้าท่านทรงธรรมะแหง่อาชพีไว ้ใหบ้รสุิทธ์ิ

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health



V

VUCA World กับ แนวโน้มโลก 

V

Volatility

ผันผวน 

Uncertainty

ไม่แน่นอน 

Complexity

สลับซบัซอ้น 

Ambiguity

คลุมเครอื

➢ อ านาจทางเศรษฐกิจ ภาวะสงคราม

➢ ภาวะโลกรอ้น ทรพัยากรขาดแคลน

➢ ความก้าวหน้า เทคโนโลยี

➢ สังคมสูงวยั เด็กเกิดน้อย  Generation gap

➢ ความเปน็เมือง  วถีิชวีติเปลีย่น 

➢ สาธารณสุข โรคอบุัติใหม ่NCDs สุขภาพจติ

ค่าใชจ้า่ยด้านสุขภาพสูงขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health



3 ปี แห่งโอกาส

พฒันาระบบสาธารณสุขเขม้แขง็ 

สรา้งความม่ันคงทางสุขภาพย่ิงข้ึน 

“สุขภาพคนไทย เพ่ือ สุขภาพประเทศไทย” 

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health



“สุขภาพคนไทย 
เพ่ือสุขภาพประเทศไทย” 

เพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร ยกระดับการสรา้งความรอบรู้
ด้านสุขภาพในทุกมิติ 

➢ ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร ได้อยา่งถกูต้อง เป็นปัจจบุัน 
สะดวกรวดเรว็ เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวยัให้สามารถดูแลสุขภาพกาย-ใจ
ของตนเอง ครอบครวัและชุมชนให้แขง็แรง

ยกระดับระบบรกิารรองรบัสังคมสูงวยั และลดอัตราตายโรคส าคัญ
➢ เสรมิความเขม้แขง็ของระบบบรกิารสุขภาพปฐมภมูิ เพ่ิมศักยภาพสามหมอ 
➢ ปรบัโฉมโรงพยาบาลทุกแห่งให้เปน็ “โรงพยาบาลของประชาชน”
➢ เพ่ิมขดีความสามารถระบบบรกิารและเครอืขา่ยโดย “ผู้ป่วยเป็นศูนยก์ลาง” 

ผลักดันการบรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจทัิล
➢ โรงพยาบาลทุกแห่งใชก้ารแพทยท์างไกล (Telemedicine) 
➢ พัฒนาระบบขอ้มูลสุขภาพให้เอื้อต่อการบรกิารอยา่งไรร้อยต่อ และพัฒนา

ระบบสาธารณสุขให้มปีระสิทธิภาพยิง่ขึ้น
➢ เรง่พัฒนานวตักรรมการแพทย์

ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ 
➢ เตรยีมพรอ้มรบัภาวะฉุกเฉินทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข

ของประเทศในอนาคต

ส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และ
สุขภาพนานาชาติ 

➢ สนับสนุนการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก สมุนไพร ภมูิปัญญาไทย 
และการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ 

นโยบายและทิศทางการด าเนนิงาน 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

นายแพทย์โอภาส  การย์กวนิพงศ์ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชวีติ
ในการท างานท่ีดีขึ้น
➢ เสรมิสรา้งสมรรถนะองค์กร ด้วยแนวทาง 4T 

Trust  Teamwork & Talent  Technology Target
➢ บุคลากรมีคุณภาพชวีติในการท างานท่ีดีขึ้น 

1

2

3

4

5

6

ท ท าทันที    

ท ท าต่อเน่ือง

ท ท าและพัฒนา

หลักปฏิบัติในการท างาน 



กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

➢ ไวว้างใจต่อการเข้ารบั
บรกิารกระทรวงสาธารณสุข

ประชาชน

➢ เขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร 
ถูกต้อง รวดเรว็

เพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร
ยกระดับการสร้างความรอบรูด้้านสุขภาพในทุกมิติ



กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

➢ เพิม่ศักยภาพ 3 หมอ ดูแลแบบ
ใกลตั้ว ใกลบ้า้น ใกลใ้จ

➢ ปรบัโฉมเป็นโรงพยาบาลของประชาชน
เข้าถึงงา่ย สะดวก ลดแออดั 
บรหิารการเงนิการคลงัมปีระสิทธภิาพ

ยกระดับระบบบรกิารรองรับสังคมสูงวัย 
และลดอัตราตายโรคส าคัญ

➢ เพิม่ขีดความสามารถระบบบรกิารและเครอืข่าย  

ไรร้อยต่อ ผู้ปว่ยเปน็ศนูยก์ลาง



กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

➢ ใชก้ารแพทยท์างไกล 
ลดการเดินทาง ลดค่าใชจ้า่ยประชาชน

➢ พฒันาระบบขอ้มูลสุขภาพ 

ผลักดันการบรกิารทางการแพทย์
และสาธารณสุขสู่ยุคดิจทัิล

➢ พฒันานวตักรรมการแพทย์



กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

บูรณาการทุกภาคส่วน
เตรยีมพรอ้มรบัภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ยกระดับความม่ันคงทางสุขภาพ 



กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
บรกิารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยและการ
ท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ

ส่งเสรมิให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางทางการแพทยแ์ละสุขภาพนานาชาติ



กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

➢ เสรมิสรา้งสมรรถนะองค์กร ด้วย 4T
- Trust
- Teamwork & Talent
- Technology
- Targets

พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง
และบุคลากรมีคุณภาพชวิีตในการท างานท่ีดีขึ้น

➢ บุคลากรมคีณุภาพชวีติการท างาน
ท่ีดีข้ึน

- Work Life Balance
- ปรบัตัวได้ในภาวะวกิฤติ
- เรยีนรู ้พฒันาอยา่งต่อเน่ือง



ท ท ท

ท า ต่อเน่ือง

ท า ทันที

ท า และพัฒนา

นายแพทย์โอภาส การย์กวนิพงศ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ทิศทางและนโยบายผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8

ปีงบประมาณ 2566

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถยีรรัตน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

เขตสุขภาพที่ 8

1



1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
2. (ร่าง) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 8
3. นโยบายผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8

กรอบการน าเสนอ

2



3



4



5



6



7



8
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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

04/10/65 12



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

22



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

23



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



ทิศทาง นโยบาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ปี 2566-2568

 

นพ.สุรพงษ์ ผดงุเวียง

นายแพทยส์าธารณสุขจงัวดัสกลนคร



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร



1 2

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

การเงินการคลัง 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 
พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ าโขง”

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
กระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 8







Vision “คนสกลนครอยู่ดี กินดี ภาคีเข้มแข็ง มหานครแห่งพฤกษเวช”

คนสกลนคร

อยู่ดี

กินดี

ภาคีเข้มแข็ง

มหานคร
แห่งพฤกษเวช

คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนครโดยก ำเนิด หรือย้ายมำอยูอ่ำศัย หรือท างานในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร

และใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดสกลนคร ไม่ส าคัญว่าจะเป็นคนพื้นเพใด หรือชนชาติใด

คนสกลนครทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลดำ้นสุขภำพอย่ำงทั่วถงึตำมเกณฑ์ สำมำรถดูแลสุขภำพเองได้

คนสกลนครดูแลและช่วยเหลือเอ้ืออำทรต่อกัน

คนสกลนครมสีุขภาพดทีั้งร่ำงกำย จิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ

คนสกลนครมีควำมฉลาดรอบรูใ้นเร่ืองกำรเลือกกิน เลือกบริโภค สิ่งที่ดีมปีระโยชน์ต่อสุขภำพ

คนสกลนครมพีฤติกรรมที่ด ีได้แก ่กำรไม่กินหวำน มัน เค็ม ไมก่นิดบิ ไมสู่บบุหรี่ ไม่ด่ืมสุรำ และใชผ้ลติภัณฑ์ที่ปลอดภัย

ภำคีเครือข่ำยมีส่วนรว่มในกำรดูแล ส่งเสริม ป้องกัน บ าบัดฟื้นฟู ประชำชนทุกกลุ่มวัย ตำมเกณฑม์ำตรฐำน

ภำคีเครือข่ำยมีส่วนรว่มในกำรคุ้มครองด้านสุขภาพ ตำมมำตรฐำนทำงกฎหมำย และมำตรกำรทำงสังคม

ภำคีเครือข่ำยมีส่วนรว่มในกำรจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี เอ้ือต่อกำรมสีุขภำพดีทั้งร่ำงกำย จิตใจ สังคม และจิตวญิญำณ

คนสกลนครมีศักยภำพในกำรบรหิำรจัดการสมุนไพรอย่ำงเป็นระบบและครบวงจรโดยกำรมสีว่นร่วมของทุกภำคส่วน



ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข 

ภาคเีข้มแข็ง ระบบสุขภาพยั่งยนื

Goal

สง่เสริมสุขภำพปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค

พัฒนำระบบบริกำรที่มีสุณภำพมำตรฐำน ครอบคลุม ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำร

พัฒนำระบบบริหำรจัดหำรบุคลำกรสูอ่งค์กรคุณภำพ

บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภบิำล

พัฒนำบริหำรจัดกำรสมุนไพรอย่ำงเป็นระบบ ครบวงจร

Strategy
1

2

3

4

5

คนสกลนครอยู่ดี กินดี 
ภาคเีข้มแข็ง 
มหานครแห่งพฤกษเวช

Vision

M1 ท ำให้สกลนครเป็นเมืองที่มสีิ่งแวดลอ้มที่เหมำะสมต่อกำรมีสุขภำพดี ลดเสี่ยง ลดป่วย ลดตำย

M2 พัฒนำศักยภำพบุคลำกร และองค์กรแห่งควำมสุข

M3 สง่เสริมใหค้นสกลนครมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ

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 างานของบุคลากรทีด่ีข้ึน 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

การพัฒนาระบบปฐมภูม ิจังหวัดสกลนครการจัดบริการให้เป็น
ทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด

ควบคุม ก ากับ ติดตาม

ตำมแนวทำงยุทธศำสตร์ของกระทรวงสำธำรณสุข

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




