
(ร่าง) ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ปี 2561-2564
จังหวัดกาฬสินธุ์

นพ.ไพรัตน ์สงคราม
นายแพทยเ์ชีย่วชาญ(ดา้นเวชกรรมป้องกนั)

4 ตลุาคม 2560



1. ทบทวนความต้องการทางยุทธศาสตร์
เชิงนโยบาย(Policy Needs)

• ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี(ด้านสาธารณสุข)
• ตามกรอบค ารับรองปฏิบัติราชการส่วนกลาง (PA) ปี 2561







2. ทบทวนความต้องการทางยุทธศาสตร์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Needs)
และสภาพการ ภารกิจองค์กร (Business Needs) 

• ผล Workshop จาก 22 และ 26 กันยายน 2560



ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์จาก 22 กย ขอ้เสนอคณะท างาน
26 ก.ย.60

PP&P Excellence

1.การสง่เสรมิสขุภาพ
ป้องกนัโรคและคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคเป็นเลศิ

1. ประชาชนชาวกาฬสนิธุท์กุชว่งวยัมคีณุภาพ
ชวีติและสิง่แวดลอ้มทีด่สีามารถสง่ผา่นสขุภาพ
ดใีนกลุม่วยัตอ่ไปอยา่งมคีณุภาพ
2. จังหวดักาฬสนิธุเ์ป็นจังหวดัลดโรคทีเ่ป็น
ปัญหาในพืน้ที่
3. ประชาชน ไดรั้บการคุม้ครองผูบ้รโิภค ทีม่ี
ประสทิธภิาพ

๑. ประชาชนชาวกาฬสนิธุ ์ทกุกลุม่วยั 

มคีณุภาพชวีติและสิง่แวดลอ้มทีด่ ี

ภายใตก้ารสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนั

โรคทีเ่ป็นปัญหาในพืน้ที ่และ

ไดรั้บการคุม้ครองผูบ้รโิภค ทีม่ี

ประสทิธภิาพ

Service Excellence
2.การบรกิารสขุภาพมี
คณุภาพและเป็นเลศิ

๑. ประชาชนทกุคนไดรั้บบรกิารแบบบรูณาการ
ทัง้สง่เสรมิ ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟ ูโดยมี
เทคโนโลยสีนับสนุนและมกีารเสรมิพลงัโดย
ทมีหมอครอบครัว  

๒. เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพทกุระดบัมี
คณุภาพมาตรฐาน ประชาชนเขา้ถงึ
และไดรั้บบรกิาร ทีม่คีณุภาพ

People Excellence

3.การบรหิารและพฒันา
บคุลากรเป็นเลศิ

การสรา้งทมีงาน และความสขุของบคุลากรบน
พืน้ฐานวฒันธรรมองคก์ร
พัฒนาศกัยภาพบคุลากรเพือ่ตอบสนองตอ่ 
Service Excellence
สง่เสรมิขวญัและก าลงัใจใหบ้คุลากรสรา้ง
แรงจงูใจในการท างาน สง่เสรมิและพัฒนา
ศกัยภาพเจา้หนา้ทีใ่หม้คีวามรูแ้ละทักษะในการ
ปฏบิตังิานสูก่ารท างานแบบมอือาชพี

๓.บคุลากรดา้นสาธารณสขุ เป็นคนดี
เกง่ มคีวามสขุ บนฐานคา่นยิม
องคก์ร



PP&P  Excellent  
ประเด็นยทุธศาสตร์

เป้าประสงค ์จาก 22 กย ขอ้สรปุ/ขอ้เสนอคณะท างาน
27 ก.ย.60

Governance 
Excellence

4.การบรหิารเป็นเลศิ
ดว้ยธรรมาภบิาล

1. พัฒนาบรหิารจัดการยทุธศาสตรท์ั่วทัง้
องคก์รแบบมสีว่นรว่มอยา่งมปีระสทิธภิาพ

2. ยกระดบัคณุภาพองคค์วามรู ้ พัฒนาระบบ
คลงัความรู ้

3 หน่วยงานมคีวามโปรง่ในการบรหิารงาน 
4 ระบบควบคมุภายใน และการบรหิารความ

เสีย่งมปีระสทิธภิาพ

๔. ระบบบรหิารจัดการของหน่วยงาน

สาธารณสขุมคีวามเป็นเลศิ ทันสมัย   

Community 
Excellence

5.การจดัการระบบ
สขุภาพชุมชนเป็นเลศิ

1. หมูบ่า้น/ชมุชน จัดการสขุภาพ ใหส้ามารถ
พึง่ตนเองโดยการมสีว่นรว่มแบบประชารัฐ

๕.ชมุชนพึง่ตนเองดา้นสขุภาพ ดว้ย
วถิชีมุชน



3. (ร่าง) ยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีงบประมาณ 2561-2564

จากคณะท างาน
27 กันยายน 2560

โดยมี นพ.ไพรัตน์ สงคราม นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุม
ดร.วิมลรัตน์  ภูผาสุข นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านส่งเสรมิพัฒนา) ให้ข้อเสนอแนะ 



(ร่าง) ยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ปีงบประมาณ 2561-2564

ประเด็นยทุธศาสตร์ ขอ้เสนอ - เป้าประสงค์

1. การสง่เสรมิสขุภาพ
ป้องกนัโรคและคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นเลศิ

1 ประชาชนชาวกาฬสนิธุ ์ทกุกลุม่วัย มสีขุภาพด ีลดการตายกอ่นวัยอนัควร
2 อตัราป่วยและตาย ดว้ยโรคและภัยสขุภาพทีเ่ป็นปัญหาส าคญัของจังหวัด
กาฬสนิธุ ์ลดลง
3 สิง่แวดลอ้มทีด่ ีมคีณุภาพ เอือ้ตอ่การมสีขุภาพทีด่ี
4 ประชาชนมคีวามรอบรูแ้ละพึง่ตนเองในการคุม้ครองผูบ้รโิภคได ้

2. การบรกิารสขุภาพมคีณุภาพและเป็นเลศิ 5. ประชาชนเขา้ถงึและไดรั้บบรกิารสขุภาพทกุระดับทีม่คีณุภาพมาตรฐาน

3. การบรหิารสง่เสรมิและพัฒนาบคุลากร
เป็นเลศิ 

6. บคุลากรดา้นสาธารณสขุเป็นคน ด ีเกง่  มคีวามสขุ บนฐานคา่นยิมองคก์ร

4.การบรหิารเป็นเลศิดว้ยธรรมาภบิาล 7. ระบบบรหิารจัดการของหน่วยงานสาธารณสขุมคีวามเป็นเลศิ ทันสมัย 

5. การจัดการระบบสขุภาพชมุชนเป็นเลศิ 8. ชมุชนพึง่ตนเองดา้นสขุภาพ ดว้ยวถิชีมุชน

วสิยัทัศน ์      :               ประชาชนชาวกาฬสนิธุส์ขุภาพด ีมอีายยุนืยาว

เป้าหมายรว่ม       :                   ประชาชนสขุภาพด ีเจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ ระบบสขุภาพยั่งยนื

ผลลพัธ ์ :  1. อายคุาดเฉลีย่(LE : Life Expectancy) 76 ปี (ปัจจบุัน 74.14 ปี เป้าหมายกระทรวงฯ 85 ปี ใน 20 ปีขา้งหนา้) 
2. อายคุาดเฉลีย่ของการมสีขุภาพด ี(HALE : Health Adjusted Life Expectancy) 70 ปี (ปัจจบุัน 68.18 ปี 

เป้าหมายกระทรวงฯ 75 ปี ใน 20 ปีขา้งหนา้)

พันธกจิ      :                  บรหิารจัดการระบบสขุภาพ ดว้ยธรรมาภบิาล ภายใตก้ารมสีว่นรว่มของหุน้สว่นสขุภาพ



ประเด็นยทุธศาสตร์

พนัธกจิ  : บรหิารจัดการระบบสขุภาพ ดว้ยธรรมมาภบิาล ภายใตก้ารมสีว่นรว่มของหุน้สว่นสขุภาพ

1.  กา รส่ง เ สริมสุขภาพ 
ป้องกันโรคและคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคเป็นเลศิ
PP&P  Excellence

2. การบรกิารสขุภาพมี
คณุภาพและเป็นเลศิ

Service Excellence

3. การบรหิารสง่เสรมิ
และพัฒนาบคุลากร
เป็นเลศิ 
People Excellence

4.การบรหิารเป็นเลศิ
ดว้ยธรรมาภบิาล

Governance Excellent

(ร่าง) ยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ปีงบประมาณ 2561-2564

วสิยัทศัน ์ : ประชาชนชาวกาฬสนิธุส์ขุภาพด ีมอีายยุนืยาว

เป้าหมายรว่ม : ประชาชนสขุภาพด ีเจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ ระบบสขุภาพยั่งยนื

ผลลพัธส์ดุทา้ย 
1. อายคุาดเฉลีย่(LE : Life Expectancy) 76 ปี (ปัจจบุนั 74.14 ปี เป้าหมายกระทรวงฯ 85 ปี ใน 20 ปีขา้งหนา้) 
2. อายคุาดเฉลีย่ของการมสีขุภาพด ี(HALE : Health Adjusted Life Expectancy) 70 ปี (ปัจจบุนั 68.18 ปี เป้าหมายกระทรวงฯ 75 ปี ใน 20 ปีขา้งหนา้)

5. การจัดการระบบ
สขุภาพชมุชนเป็นเลศิ

Community Excellence

3 สิง่แวดลอ้มที่
ด ีมคีณุภาพ 
เอือ้ตอ่การมี
สขุภาพทีด่ี

4 ประชาชนมคีวาม
รอบรูแ้ละพึง่ตนเอง
ในการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคได ้

1 ประชาชนชาว
กาฬสนิธุ ์ทกุกลุม่วัย มี
สขุภาพด ีลดการตาย
กอ่นวัยอนัควร

2 อตัราป่วยและตาย 
ดว้ยโรคและภัยสขุภาพ
ทีเ่ป็นปัญหาส าคญัของ
จังหวัดกาฬสนิธุ ์ลดลง

5. ประชาชนเขา้ถงึและ
ไดร้ับบรกิารสขุภาพทุก
ระดบัทีม่คีณุภาพ
มาตรฐาน 

6. บคุลากรดา้น
สาธารณสขุเป็นคน ด ี
เกง่  มคีวามสขุ บนฐาน
คา่นยิมองคก์ร

7. ระบบบรหิาร
จัดการของหน่วยงาน
สาธารณสขุมคีวาม
เป็นเลศิ ทันสมยั 

8. ชมุชนพึง่ตนเอง
ดา้นสขุภาพ ดว้ยวถิี
ชมุชน

เป้าประสงค์

ก าหนดตวัชีว้ดัเป้าประสงค ์และจดัท าค าอธบิายเป้าประสงค์
4 ต.ค.60


