
การอัฒนาสาธารณสุขจงัหวัดฬโสธร 

นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร 



 



 



นโฬบาฬเรง่รดัของผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสุข 



ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

Service Excellence 
บริการเป็นเลิศ 

People Excellence 
บุคลากรเป็นเลิศ 

Governance Excellence  
บริหารเป็นเลิศ 

ด้วยธรรมาภิบาล 
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4 Excellence Strategies 
PP&P Excellence 

15 แผนงาน 
41 โครงการ 
67 ตัวชี้วัด 



 







นพ.สเุทพ จนัทรเมธีกลุ 
พญ.นารีกาน 

นพ.เจนฤทธ์ิ พญ.รุ่งฤดี 

Smart Hospital 

Resources Sharing + 
ซือ้ยาร่วม 
 นพ.เจนฤทธิ ์

โครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อน  11 ประเด็นเร่งรัด + 6 ประเด็นเขตสุขภาพ   

การพัฒนาระบบบรกิารสาขาไต 

นพ.พเิชฐ  หลอ่วนิจินันท ์
โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์

การพัฒนาระบบการควบคมุ
ป้องกันมะเร็ง 

พญ.กนกวรรณ  มิง่ขวัญ
โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์

การบรหิารจัดการดา้นการเงนิ
การคลัง  

นพ.ทนง วรีะแสงพงษ์ 
รอง นพ.สสจ.ศรสีะเกษ 

งบประมาณ งบลงทนุและงบคา่
เสือ่ม 

นพ.พทิักษ์พงษ์ จันทรแ์ดง 
รอง นพ.สสจ.อุบลราชธานี 

ยาเสพตดิ 

นพ.ปกาสติ  โอวาทกานนท ์
รอง นพ.สสจ.ยโสธร 

การพัฒนาระบบการตอบโต ้

ภาวะฉุกเฉนิ (EOC)  

และสาธารณสขุชายแดน 

นพ.พทิักษ์พงษ์ จันทรแ์ดง 
รอง นพ.สสจ.อุบลราชธาน ี

นพ.ลักษณะเลศิ วรรณภาสน ี
รองผูอ้ านวยการ  โรงพยาบาลศรสีะเกษ 

นายธัชชัย ใจคง 
รอง นพ.สสจ.มกุดาหาร 

พัฒนาการเด็กสมวัย 
ปฐมวัย-วัยเรยีน 

นพ.ปฐมพงศ ์ ปรโุปรง่ 
รอง นพ.สสจ.อ านาจเจรญิ 

นพ.สทิธมิาศ วงศส์รุเกยีรต ิ
รอง นพ.สสจ.มกุดาหาร นพ.ปิยวัฒน ์อังควะนชิ  

รองผูอ้ านวยการ  โรงพยาบาลศรสีะเกษ 

การพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ 
 สาขากัญชาทาง  

นพ.ธวัชชัย ทองประเสรฐิ 
  โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์

พญ.บศุณ ีมจุรนิทร ์ 
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

จ.อ านาจเจรญิ 

พญ.รุง่ฤด ีตัง้วงศไ์ชย 
รองผูอ้ านวยการ  โรงพยาบาลยโสธร 

นพ.สเุทพ จันทรเมธกีลุ 
รองผูอ้ านวยการ  โรงพยาบาลมุกดาหาร 

พญ.นารกีาน สังขะฤกศร ์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลนคิมค าสรอ้ย 

Resources Sharing + ซือ้
ยาร่วม (มวย.) 

นพ. เจนฤทธิ ์วติตะ 
 รองผูอ้ านวยการ   

โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์



การพัฒนาจังหวัดยโสธร 



ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้ 
                              มาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  
                              และการค้า การท่องเที่ยว 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
                              และความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ              
                              สิ่งแวดล้อม 
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การขับเคลื่อนระบบสุขภาพ 
จังหวัดยโสธร  

“ ”
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แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปี 2560-2564 

G1 ประชาชนสุขภาพด ี

G4 ประชาชนพึงพอใจ 

G13 บุคลากรมีเพียงพอ และมีสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงาน  

 

 

G3 หน่วยบริหารและสถานบริการทุกระดับ 
ได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

G12 ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็ง 
และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 

G15 องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
การวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

 
G5 ระบบการบริการสุขภาพ  

(Service Plan) มีประสิทธิภาพ 
   

 G10 การบริหารการเงิน 
และงบประมาณมีประสทิธิภาพ 

G16 ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
สนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงาน  

 
G9 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

มีประสิทธิภาพ 
   

  

G2 ประชาชนพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้ 

G14 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ในการปฏิบัติงาน  

G6 ระบบสุขภาพปฐมภูมิและคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับอ าเภอ (พชอ.) มีประสิทธิภาพ  

G7 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
และการส่งต่อมีประสิทธิภาพ 

   

 
G8 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

    
G11 การบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
 มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

   

วิสัยทัศน์: “เป็นองค์กรชั้นน าด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข” 



การขับเคลื่อนระบบสุขภาพ 
จังหวัดยโสธร  

“ ”
การอัฒนาคุณภาอชีวิต  

วาระ “คนฬโสธร อฬู่ดี มีสุข” 



สรุป เข็มมุ่ง ที่ส าคัญ จังหวัดยโสธร 13 ประเด็น ในปี 2563  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนทุกกลุ่มวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพ

ชีวิตบุคลากร 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วย

ระบบธรรมาภิบาลที่เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนา

ภาคีเครือข่าย 

1.เด็กยโสธรมีคุณภาพ คัด
กรอง/แก้ไขภาวะพร่องทาง
สติปัญญาเด็กวัยเรียน 
2.จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ 
3.Happy Healthy home 
stay กินเที่ยวปลอดภัย อาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย 
4.จัดการภัยคุกคามความมั่นคง
ด้านสุขภาพ 

1.พัฒนาจังหวัดยโสธรสู่เมือง
สมุนไพร 
2.การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ 
3.การป้องกันและควบคุมวัณโรค 
เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
4.จัดระบบบริการภาวะฉุกเฉนิ
อย่างมีคุณภาพ 
 

1.Leadership for 
Change 
2.Happy&Wealthy 
Worker 
 

1.การพัฒนาองค์กร
คุณภาพ คู่คุณธรรม 
2.Smart Hospital 
 

 
 
 

การพัฒนาระบบการแพทย์
ปฐมภูมิ 



ล าดับที ่ เร่ือง เป้าหมาย มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 
1 เด็กยโสธรมีคุณภาพ  

คัดกรอง/แก้ไขภาวะพร่องทาง
สติปัญญาเด็กวัยเรียน 
 

- อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  
 -ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมวัย  
-เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการ
ติดตาม 90% 
-ความฉลาดทางปัญญา(IQ)ไม่ต่ ากว่า 98% 
-ศพด. คุณภาพ EF อ าเภอละ 25% 
-โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเพิ่มขึ้นปี
ละ 25% 
-กิจกรรมการออกก าลังกายคีตะมวยไทย 10 
ท่าทุก รพ.สต 
-คัดกรองโรคทางจิตเวชในเด็ก 4 กลุ่มโรคใน
เด็ก 6-12 ปี(..%) 
 

-ANC คุณภาพ 5 คร้ัง 80% 

-มีระบบการส่งต่อ high risk pregnancy (CPG) 

-ระบบบริการห้องคลอดคุณภาพทุก รพช. 

-พัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครองให้ใช้คู่มือ DSPM 

และมีการติดตามมากกว่า 60% 
-พัฒนาต่อยอดCFT ทีมระดับอ าเภอ ต าบล ให้มี
ศักยภาพในการดูแลเด็กปฐมวัย 
-พัฒนา อปท.ต้นแบบแก้ไขการขาดไอโอดีน 100% 
-พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้คุณภาพ EF 
 -อบรมเชาวน์เล็ก เด็กอนุบาลทุกโรงเรียน 

-พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรทุกอ าเภอ 

-ส่งเสริมวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ และพัฒนาทักษะ
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพด้วยคีตะมวยไทย 
 

ประเด็นพัฒนาที่ส าคัญ ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ปี 2563  



ล าดับที ่ เรื่อง เป้าหมาย มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 

2 จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ 

 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับ
การดูแลตาม Care Plan 

 ร้อยละ 60 ของประชากรสูงอายุที่มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  

 ร้อยละ 80 ของต าบลที่มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระ ยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

กลุ่ม pre-aging 
1.1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัย
ท างานและผู้สูงอายุในสถานประกอบการและชุมชน (P) 
1.2 พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (I) 
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพ
วัยท างานและผู้สูงอายุ  (B) 
กลุ่ม Aging 
2.1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอาย 
ระยะยาวโดยทีมสหวิชาชพี(P) 
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนระบบเฝ้าระวังภาวะ 
สุขภาพผู้สูงอายุ (I) 
2.3 ขับเคลื่อนมาตรฐานการด าเนินงานต าบลดแูลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว (P) 
2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย(ุB) 

ประเด็นพัฒนาที่ส าคัญ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ปี 2563  



ล าดับที ่ เรื่อง เป้าหมาย มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 

3 Happy Healthy home 
stay 

-หมู่บ้านที่มีการให้บริการโฮมสเตย์มีมาตรฐาน
ความปลอดภัย 4 ด้าน อาหารอินทรีย์ ออกก าลัง
กายดี สิ่งแวดล้อมดี และอาศัยอย่างปลอดภัยใน
ห้วงเวลาที่พ านัก 
(ในปี 2563 โฮมสเตยต์้องได้รับการประเมิน ผ่าน
ร้อยละ 20,2564 ร้อยละ 50,ร้อยละ 100 ในปี 
2565) 
 

- จัดอบรมคณะกรรมการ โฮมเสตย์ และ
ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบ้านเป็นโฮมสเตย ์
-ร่วมประเมินรับรองกับทีมงานของกรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและทีมระดับจังหวัด 

ประเด็นพัฒนาที่ส าคัญ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ปี 2563  



ล าดับที ่ เร่ือง เป้าหมาย มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 

กินเท่ียวปลอดภัย อาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย 
 

-จ านวนร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน CFGT…% อ าเภอ 
สถานที ่
-street food มาตรฐาน จ านวน.. 
ปี 63 ร้านอาหาร แผงลอยตลาดสด
ได้รับการตรวจประเมินร้อยละ 50,  
ปี 64 = 80, และ ปี 65 = 100 
 

 -อบรมและพัฒนาผู้ค้าให้มีมาตรฐาน CFGTสุ่มตรวจ
ประเมิน ร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสด  
- นิเทศติดตามผู้ปฏิบัติงานในระดับ รพ.สต. อ าเภอ  
รพท. รพช. 
-   ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของ สสจ. 

ประเด็นพัฒนาที่ส าคัญ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ปี 2563  



ล าดับที ่ เร่ือง เป้าหมาย มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 
4 จัดการภัย

คุกคามความ
มั่นคงด้าน
สุขภาพ 
 

-ลดการใช้สารเคมีในการ
ปราบวัชพืชและแมลง 
-ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค 
AD, URI , Fresh wound 
-EOC คุณภาพและ
ก าหนดให้มี IAP ในโรคและ
ภัยที่ส าคัญ 

-มีคณะท างานระดับจังหวัดและท างานร่วมกับสมัชชาสุขภาพ และภาคีเครือข่าย 
1.มีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย1เร่ือง 
2. ชี้แนะสาธารณะให้เห็นโทษและภัยคุกคามของสารเคมี มีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/
ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟ
เสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมี
เกษตร/คลินิกโรคจากการท างาน) 
3. มีการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านเกษตรกรรม และมีการ
รายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60 ) 
-ก าหนดให้มี CPG ในประเด็นการใช้ ATB ในโรคที่ต้องเฝ้าระวัง รวมถึงการสนับสนุน
การใช้สมุนไพรทดแทน 
-สรุปบทเรียนจากเหตุการณ์ไข้เลือดออกระบาด น้ าท่วมจากพายุโพดุล ไข้หวัดใหญ่ 
อุจจาระร่วงในโรงเรียนและสถานประกอบการ ก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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ล าดับที่ เรื่อง เป้าหมาย มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 

5 พัฒนาจังหวัดยโสธรสู่เมือง
สมุนไพร 

-ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เสริมเศรษฐกิจอ าเภอละ …ต าบล 
- สร้างงาน สร้างอาชีพ กับการนวด

ไทยเพื่อสุขภาพ 
-สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน
ทั่วไปมีความรอบรู้ (herbal health 
literacy)เรื่องการปลูก การกิน การ
ใช้ สมุนไพรในครัวเรือน 
 

-พัฒนากลุ่มปลูกสมุนไพร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจอ าเภอละ..ต าบล 
-พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนอบรมการนวดไทยให้ แก่ผู้
ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ –ผู้ว่างงาน จ านวน 80 คน  
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ กับการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 
-การจัดบริการการแพทย์แผนไทย OPD  คู่ขนาน กับแพทย์
แผนปัจจุบันทุก รพ.สต. 
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.สถานบริการสาธารณสุขมีสวน
สมุนไพรในครัวเรือน มีสมุนไพรอย่างน้อย..ชนิด 
-พัฒนาศักยภาพของโรงงานผลิตยาสมุนไพรกุดชุมเพื่อรองรับ
ปริมาณการใช้บริการที่มากขึ้น 
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ล าดับที่ เรื่อง เป้าหมาย มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 

6 การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ - การจัดบริการคลินิกให้บริการ
และให้ค าปรึกษาการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ทุกโรงพยาบาล
ในสังกัด 

- เตรียมความพร้อมโรงงานผลิต
ยาสมุนไพรโรงพยาบาลกุดชุม
เพื่อผลิตยาสมุนไพรที่มีกัญชา
เป็นส่วนผสม 
 
 

 

 -ส่งเสริมให้แพทย์ เภสัชกร เข้ารับการอบรม การใช้กัญชา
ทางการแพทย์ทุกคน   
-ก าหนดให้ทุกโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ 
-ก าหนด SERVICE PLAN การใช้กัญชาทางการแพทย์ใน
จังหวัดยโสธร (ออก CPG  ) 
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ล าดับ
ที่ 

เรื่อง เป้าหมาย มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 

7 การป้องกันและควบคุม
วัณโรค 
 
 
เบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 
 

- Finding case 156/100,000 pop 
- Success rate >90% 
- Dead cases <5% 
- ขาดยาเป็นศูนย ์
-ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
ป่วยเป็นเบาหวาน<…% 
-ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือดได้ดี…>40% 
-ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับ
ความดันได้ดี…>50% 
-คัดกรอง CVD risk..% 
-คัดกรอง CKD 

-ค้นหาผู้ป่วยใน 7 กลุ่มเสี่ยงด้วยการเอกเรย์ปอดและ gene expert 
-DOT By อสม ญาติ จนท มีระบบการก ากับที่มีประสิทธิภาพ 
-เพิ่มมาตรการในการ Admit ผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง 
 
-ใช้ Family folder ในการดูแลผู้ป่วย  NCD 
-ใช้ MI 
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ล าดับที่ เรื่อง เป้าหมาย มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 

8 จัดระบบบริการ
ภาวะฉุกเฉินอย่าง
มีคุณภาพ 

1) ร้อยละของอ าเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ร้อยละ100 

2) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) (เป้าหมาย 
น้อยกว่าร้อยละ 7) 

3) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกิน
ร้อยละ9 

4) ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด> 50 
5) จ านวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) 

ลดลง ร้อยละ 10 
6) อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. 

ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 12 Trauma<12 %, Non-
trauma<2%) 

7) ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการ admit อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชม. 
(2-hr target)>ร้อยละ 50 

- Fast track คุณภาพ 
STROKE,STEMI,SEPSIS, 
Trauma 

- ER คุณภาพ 
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ล าดับท่ี เรื่อง เป้าหมาย มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 

9 Leadership 
for Change 

1.ร้อยละการบริหารจัดการก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
(ข้อมูลบุคลากร, และความเพียงพอ)  
2.ร้อยละการบริหารจัดการก าลังคนที่มี 
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (แผนบริหาร
ต าแหน่ง, การด าเนินการตามแผน) 
3.พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะการท างาน
อย่างมืออาชีพ 
3.1 สร้าง/พัฒนาผู้บริหาร (Successions Plan) 
3.2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักสมรรถนะ  
( personal performance indicators ) 

 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารทรัพยากร
บุคคลและการใช้ระบบ HROPS 

- จัดท าแผนพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่การ
ปฏิบัติ 

- การพัฒนาภาวะผู้น า เพ่ือสร้างทีมงาน
ประสิทธิภาพสูง “Leadership 
Development Program: Smart Leader, 
Smart Team”  
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ล าดับที ่ เรื่อง เป้าหมาย มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 

10 Happy & wealthy 
Workers 

1.พัฒนาบุคลากร ที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการส่วนที่ 3 หลักสูตร 
“การเป็นข้าราชการที่ดี” ร้อยละ 100 
2. จังหวัดยโสธรมีองค์กรแห่งความสุข
อย่างน้อย 1 แห่ง 

 

- พัฒนาข้าราชการและบุคลากรใหม่  
- การพัฒนาองค์กรคุณธรรมแห่งความสุข ภายใต้ค่านิยม 

MOPH  
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ล าดับที ่ เรื่อง เป้าหมาย มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 

11 การพัฒนาองค์กร
คุณภาพ คู่คุณธรรม 

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90 
- การควบคุมภายใน , ตรวจสอบภายใน ผ่าน

เกณฑ์ 100% 
- ระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronics Internal Audit : EIA) ผ่าน
เกณฑ์ 90% 

- รับการประเมินหน่วยงานเลิศรัฐ 
- โรงพยาบาลทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐานผ่าน

การรับรอง HA ขั้น 3 
 

-   พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรม
และป้องกันทุจริต  
-   การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม /องค์กรคุณภาพ 
-   การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   
- การพัฒนาหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขจังหวัดยโสธรให้

ผ่านมาตรฐาน EIA 
- QLN ที่เข้มแข็ง 
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ล าดับที่ เรื่อง เป้าหมาย มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 

12 Smart Hospital โรงพยาบาลผ่าน Smart Hospital 
 

 

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
สนับสนุนการจัดบริการภายใน
โรงพยาบาล   
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ล าดับ
ที่ 

เร่ือง เป้าหมาย มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 

13 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 
 

   มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม         
(ร้อยละ100 ของอ าเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ) 

 
 

- ก าหนดเป็นวาระติดตามในที่ประชุมกรมการจังหวัด 
- ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง พชอ. และ พชต. 
-น าเสนอผลการด าเนินงาน พชอ. / พชต.  
-เชื่อมโยงเครือข่ายการท างานกับ สสส. สช. ในการ
ด าเนินงานธรรมนูญต าบล  
- ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานในระดับ ต าบล/
อ าเภอ 
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ล าดับที ่ เรื่อง เป้าหมาย มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 

 การพัฒนา
ระบบการแพทย์
ปฐมภูมิ 
 

 ร้อยละ 40 ของประชาชนที่ขึ้นทะเบียนคู่กับ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

 

- อบรมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 
- อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
หลักสูตร 2 เดือน(พยาบาลเวชต่อยอด) 
-ใช้โปรแกรม THAICOC เพ่ือพัฒนา
ระบบงานเยี่ยมบ้านคุณภาพ 
-พัฒนาการใช้ Family folder เพ่ือ
วินิจฉัยครอบครัวปกติ เสี่ยง ป่วย โดยเน้น
ที่โรค NCD 
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ล าดับที ่ เรื่อง เป้าหมาย มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 

หมอประจ าบ้าน 
 

 อสม. ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเป็น อสม. 
หมอประจ าบ้าน 

 อสค. ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเองและ
ครอบครัว 
 

-  การพัฒนาศักยภาพ อสม.และสร้างเครือข่ายการด าเนินงาน 
-  การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบสุขภาพชุมชน  
-  สร้างและพัฒนาศักยภาพ อสค. ในการดูแลสุขภาพตนเองและ 
ครอบครัวโดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่สมาชิกในครอบครัว 
(กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มป่วย) 
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25 - 27 มนีาคม 2563 

5 - 7 กมุภาพนัธ์ 2563 



 เขตสุขภาพที่ 10 : 2 ประเด็น   
 IQ 
 จิตเวชเด็ก) 





นโยบายเร่งรัดของกระทรวง (10 + 1) 

PA 2563 (6 ประเด็น 10 KPI) 

การตรวจราชการประจ าปี 2563 
 Agenda Based (ราชทัณฑ์ปันสุข / กัญชาทางการแพทย)์ 
 Functional Based (สุขภาพกลุ่มวัย / ลดแออัด ลดรอคอย) 
 Area Based (IQ / จิตเวชเด็ก) 

ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของเขตสุขภาพที่ 10 
 มะเร็ง (OVCCA / CA Colon) 
 โรคไม่ติดต่อ ( DM / HT / CKD) 



กระบวนการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล จังหวัดยโสธร 




