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ค าน า 

  แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลลานสัก ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) จัดท าขึ้นเพ่ือ
ก าหนดทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเขตพ้ืนที่
อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้การด าเนินงานร่วมกันของบุคลากรทั้งหมดของโรงพยาบาล 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานสัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอลานสัก และหุ้นส่วนการพัฒนาต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ ระดับเขตและจังหวัดอุทัยธานี 
น าไปสู่การบูรณาการความร่วมมือในทุกระดับ 

  โรงพยาบาลลานสัก ภายใต้การน าของ นายแพทย์โชคราชัน ชัย
ฤกษ์สุขสันต์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลานสัก ได้มอบนโยบายส าคัญในการก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็น
โรงพยาบาลชุมชนชั้นน า วิถีใหม่ ด้านการแพทย์ผสมผสาน บริการประทับใจ ห่วงใยสุขภาพ
ประชาชน ” 

” ด้วยการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ได้แก่  
1) สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภคและจัดการภัยสุขภาพเป็นเลิศ 

2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพและการแพทย์ผสมผสานเป็นเลิศ 

 3) พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเป็นเลิศ 

 4) พัฒนาระบบบริหารเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล 

  ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานสัก ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในโรงพยาบาลลานสักและเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลานสัก ที่มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ จะ
เป็นกรอบการปฏิบัติงานด้านสุขภาพให้กับกลุ่มงานในสังกัดเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นโรงพยาบาล
ชุมชนชั้นน า วิถีใหม่ ด้านการแพทย์ผสมผสาน บริการประทับใจ ห่วงใยสุขภาพประชาชน ” 
ต่อไป 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพอ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และการ

วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของโรงพยาบาลลานสัก ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579) นโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อุทัยธานี และนโยบายผู้อ านวยการโรงพยาบาลลานสัก และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากร
โรงพยาบาลลานสัก เกี่ยวกับปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร น าไปสู่การจัดท ารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลลานสัก ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ดังนี้ 
 1. ประชาชนมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่
เหมาะสม 
 2. ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ  ได้รับบริการสุขภาพ  และบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 
 โดยมีส่วนประกอบตัวช้ีวัดของโรงพยาบาลชุมชน และ ตัวช้ีวัดของ รพ.สต. / สถานีอนามัย ใน
เรื่อง 
หมวดที่ 1  Agenda Base ( ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ )  ประกอบด้วย 
 1. โครงการพระราชด าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ( ราชฑัณท์ ปันสุข ท าความดีเพื่อชาติ  
ศาสตร์ กษัตริย์ ) รพ.ลานสัก มีออกหน่วยแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็มแผนจีน / แพทย์แผน ไทย สมุนไพรไทย ) ของ 
พอ.สว. ทุกเดือน (ระยะด าเนินการ  ม.ค. 64  - ธ.ค. 64 ) 
 2. กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ (ระยะด าเนินการ  ต.ค. 63  -  ก.ย. 64 ) 
 3. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  ( ประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน / จัดตั้งหน่วยบริการปฐม
ภูมิและเครือข่าย ครบ 100% / ระบบงาน พชอ. ) 
หมวดที่ 2   Function Base ( ภารกิจหลัก ภารกิจปกติ ) กระบวนการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 1. สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต มุ่งเน้น ผู้สูงอายุ (หกล้ม) สุขภาพจิต (ฆ่าตัวตาย) แผนการก ากับ 
ติดตาม มารดาตาย เด็กปฐมวัย กลุ่มวัยท างาน ( NCD :- DM , HT ) 
 2. ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย ในกลุ่ม โรคหัวใจและหลอดเลือด / อุบัติเหตุ /   มะเร็ง 
/ ทารกแรกเกิด และ กลุ่มผู้ป่วย Intermediate Care 
 3. ระบบงานธรรมาภิบาล Good Governance ในเรื่อง ตรวจสอบภายใน / งานการเงิน  การ
คลัง (ภาวะวิกฤตทางการเงิน ศูนย์จัดเก็บรายได้ การใช้โปรแกรมลูกหนี้ CCMS ) คุมเข้มเรื่อง คุณภาพบัญชีการเงิน 
แผนเงินบ ารุง Planfin Grade A และ Risk Scoring = 0 
หมวดที่ 3   Area Base ( ภารกิจพัฒนาเชิงพื้นที่ ) ในเรื่อง ลดภาระงานสนับสนุน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รพ.
สต. / Back Office / ดัชนีความสุขของคนท างาน ( Happinometer 9 เรื่อง คือ สุขภาพกายดี  ใฝ่รู้ดี ครอบครัวดี 
น้ าใจดี การเงินดี ผ่อนคลายดี สังคมดี น้ าใจดี และการงานดี ) 
หมวดที่ 4  Positioning รพ.ลานสัก ( การแพทย์ทางเลือก แบบองค์รวม ) แผนอนาคต 5 ปี  
 บทสรุป   การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข จะน าไปสู่การลดอัตราป่วยตายจากโรคติดต่อ  
และโรคไม่ติดต่อ  ลดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง  ทั้งยังเป็นการท างานแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ  
มีระบบข้อมูลสารสนเทศ  ข้อมูลพฤติกรรม การเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ผู้บริหารมีนโยบายที่
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ชัดเจนและให้การสนับสนุนทรัพยากร เครือข่าย จะส่งผลให้การด าเนินงานสาธารณสุข ระบบสุขภาพมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบมากขึ้น 
      

วิสัยทัศน์ : “เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นน า วิถีใหม่ ด้านการแพทย์ผสมผสาน 
บริการประทับใจ ห่วงใยสุขภาพประชาชน” 

พันธกิจ : 
1.เพื่อจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบองค์รวมอย่างบูรณาการและมีคุณภาพมาตรฐาน 

2.เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ผสมผสานให้มีคุณภาพรองรับบริการสุขภาพที่พึ่งประสงค์ 
3.เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  

4.เพื่อบริหารจัดการโรงพยาบาล สร้างความประทับใจและดูแลสุขภาพประชาชนดุจญาติมิตร 
เป้าหมาย (Targets) 
1.ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลโดย CG/อสม. ≥ ร้อยละ 80 

2.ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม ≥ ร้อยละ 60 

3.โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ 

4.ผู้ป่วย Stroke และ COPD ได้รับบริการการแพทย์ผสมผสาน ร้อยละ 30 

5.R2R/KM/Innovation อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 เรื่อง/ปี 
6.ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน/การคลังไม่ให้เกินวิกฤตการเงิน (ระดับ 0) 

ค่านิยมร่วม (Cored Value) : MOPH+COVID-19 

M : Mastery    เป็นนายตัวเอง 
O : Originality    เร่งสร้างสิ่งใหม่ 

P : People Centered Approach ใส่ใจประชาชน 

H : Humility    ถ่อมตนอ่อนน้อม 

C : Communication & Relation  การสื่อสาร ,สัมพันธภาพ 

O : Organization Leader & Team  การน าองค์กร , ทีมงาน 

V : Vision Sharing     วิสัยทัศน์ร่วม 

I : Information Technology   ระบบสารสนเทศ ทันสมัย 

D : Development of Administration บริหารให้เกิดการพัฒนา ไปสู่การเปลี่ยนแปลง          
19 :     น าหน้า หนึ่ง ก้าว 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1.สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภคและจัดการภัยสุขภาพเป็นเลิศ 

2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการแพทย์ผสมผสานเป็นเลิศ 

3.พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเป็นเลิศ  
4.พัฒนาระบบบริหารเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

  ภายใต้ 4 แผนงาน และ 34 ตัวชี้วัดหลัก โดยก าหนดค่าเป้าหมาย แนวทาง/
มาตรการส าคัญ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้งบประมาณและทรัพยากรการพัฒนาที่มี
อยู่ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดหลัก 
สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
และมีการติดตาม ประเมินผลที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 



สารบญั 

หน้า 
ค าน า ก 

บทสรุปผู้บริหาร ข 

สารบัญ  

บทที่ 1 บทน า  

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 1 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579) 10 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) 10 

 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 12 

 นโยบายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 12 

 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข 13 

 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 3 ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 14 

 นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 17 

 นโยบายผู้อ านวยการโรงพยาบาลลานสัก 18 

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  

 1.ลักษณะพ้ืนที ่ 19 

    1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ  

 2.การปกครองและภาวะเศรษฐกิจ 20 

 3.ทรัพยากรสาธารณสุข 21 

    3.1 คลินิกหมอครอบครัว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 21 

    3.2 สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 23 

 4.ข้อมูลประชากร 23 

 5.ข้อมูลสถานะสุขภาพ 26 

    5.1 สถิติชีพ 26 

    5.2 สาเหตุการป่วย 27 

    5.3 สาเหตุการตาย 28 

บทที่ 3 สถานการณ์สุขภาพที่ส าคัญ      30 

 1.สถิติสาธารณสุขที่ส าคัญ อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 30 
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บทที่ 1 บทน า 
ทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ส าคัญและเชื่อมโยงไปสู่การขับเคลื่อนระบบ

สุขภาพพ้ืนที่ อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ตามกรอบภารกิจของโรงพยาบาลลานสัก ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-
2579) ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) นโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข นโยบายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์
สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อุทัยธานี แนะนโยบายผู้อ านวยการโรงพยาบาลลานสัก มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
ภาพ 1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

 
ภาพ 2 วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2580 เมื่อสิ้นสุดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

 (1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

 (2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

 (4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
 (5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่ งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
           (6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล

ระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกันสุขภาพ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 1.การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ 
เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ  

    1.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการ
ตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จ าเป็นต่อสมองเด็กและให้มีการลงทุนเพ่ือการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทีส่มวัยในทุกด้าน 
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   1.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่างๆ มี
ความคิดสร้างสรรค์ 

  1.3 ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่าง
ต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการท างาน
ตามหลักการท างานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  

  1.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
ส่งเสริมให้มีการท างานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มี
งานท าที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ 
พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความ
จ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม  

     2.การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา 
และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่น าไปสู่การมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คน
ไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม  

       2.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสาร
ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุข
ภาวะที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นทักษะทางปัญญาและสังคมท่ีเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ตนเองของประชาชน อาทิการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และการมี
กิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการด ารงชีวิต 

        2.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการ
สร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ของประชาชน เพ่ือลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย  

        2.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการมีกิจกรรมส าหรับยกระดับ         
สุขภาวะของสังคม จัดท ามาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ 
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งก าหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนและภาคประชาชนก่อนการด าเนินโครงการที่อาจกระทบต่อ
ระดับสุขภาวะ  

        2.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ       
ที่ด ีโดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์
และสุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้ค าปรึกษา 
วินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความ
หลากหลาย เข้าถึงง่าย เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่
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ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ตทางด้านสุขภาพ และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูล
สุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพ้ืนฐานความยั่งยืนทางการคลัง 
รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจ่ายเพ่ือให้บริการด้านสุขภาพ ตลอดจนการปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง 
เป็นธรรม และยั่งยืน 

        2.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นที่ โดยให้
ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่
เป็นประโยชน์และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน 
โดยรัฐจะท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกท่ีส าคัญในการอ านวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้าง
การมีสุขภาวะดีของตนเองได้ เพ่ือให้ชุมชนเป็นพื้นที่ส าคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพ้ืนที่  

3.การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ
นอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

     3.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยส่งเสริมการเกิดอย่างมี
คุณภาพมีพัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การท างานและการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย โดยเริ่มจากการสร้างและพัฒนาบุตรที่มีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมการ
เกิดที่มีคุณภาพในกลุ่มประชากรวัยเจริญพันธุ์ทุกกลุ่มให้มีประชากรที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้าง
ครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 การสนับสนุนบทบาทของชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย ก าหนดบทบาท 
และจัดสรรทรัพยากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมพลังครอบครัว ควบคู่กับการปฏิรูปสื่อ
ให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว 

   3.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สร้างบรรทัดฐานที่ดีในสังคม การสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
ตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้าง
นวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

     3.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพ
ในตลอดช่วงชีวิตเพ่ือเสริมและสร้างศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม  
พันธกิจของแต่ละกระทรวงให้มีความเข้มแข็ง  
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
1.การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

     1.1 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค โดยเน้น
การแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนองค์กร
ของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภคและอ านวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค 
สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม   
    1.2 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการ
กระจายทรัพยากรและเพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ให้กระจายไปยังพ้ืนที่อ าเภอ ต าบล 
เพ่ือให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มี
รายได้น้อย ให้ได้รับบริการที่ไม่มีความเหลื่อมล้ า ในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการ
รักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระทางการเงินโดยไม่คาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผู้มี
รายได้น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนา
สถานพยาบาลให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพ้ืนที่ และ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน
และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม 
รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน 

2.การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

     2.1 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส าหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมท าต่อเนื่องทั้งในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยส่งเสริม
และสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และ
สมรรถนะ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าของผู้สูงอายุ 

    2.2 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาค
ประชาสังคมและภาคประชาชน เพ่ือสนับสนุนการท างานของภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนการจัดตั้ง
องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชนในรูปแบบนิติบุคคลเพื่อด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์
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สาธารณะต่างๆ รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบการใช้งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเพ่ือเอ้ือ
ให้สามารถสนับสนุนความริเริ่มที่สร้างสรรค์ของภาคส่วนต่างๆ  

     2.3 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์
สังคม โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของ
สังคมต่อเรื่องเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัว
และร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคม
ในสถานประกอบการเพ่ือให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการท างาน 
ส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพ่ิมโอกาสของสตรีในการ
ท างานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพความรู้ความสามารถและภาวะผู้น าของสตรี
เพ่ือให้สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับสากล ระดับชาติและในระดับ
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง 

  3.การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง 

       3.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน
การจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  โดยใช้ข้อมูลความรู้ และการ
ยกระดับการเรียนรู้ของครัวเรือน ทั้งในกลุ่มครัวเรือนภาคเกษตรและอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือปรับการคิดเชิง
ระบบ การวางแผนอนาคต การออมและการลงทุน การดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกใน
ครอบครัว เพิ่มทักษะทางการเงินและการวางแผนการจัดการที่ดิน ที่อยู่อาศัยและระบบการผลิตด้าน
อาชีพ เพ่ิมความสามารถในการประกอบการธุรกิจ การบริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่น อันเป็นการสร้างการเรียนรู้จากภายในเพ่ือสร้างคนที่มีระบบ
คิดท่ีมีเหตุผลและพ่ึงตนเองได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      3.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง โดย
สนับสนุนการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนได้บริหาร
จัดการและมีส่วนร่วมในกิจการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง การสนับสนุนการจัดท าแผนแม่บท
ชุมชนที่สะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยมีข้อมูลครัวเรือนเพื่อสนับสนุนการจัดท า
แผน และเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค และเชื่อมโยงกับการก าหนดการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน 
ขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีเป้าหมายทิศทาง มีความสมดุล มีอิสระและมีอ านาจใน
การตัดสินใจ โดยมีระบบการติดตามตรวจสอบที่ต่อเนื่องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
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ตัวชี้วัดและระบบการประเมินความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าในการ
ยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 1.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

   1.1 พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้า
ระวังโรคให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า การพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวช
ศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ 

2.พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ
เป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

  2.1 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง
ระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  โดยปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศตามมาตรฐานสากล และบังคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้ า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า 
และความหลากหลายทางชีวภาพกับทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด การพัฒนามาตรฐานและระบบ
จัดการมลพิษก าเนิดใหม่ พร้อมทั้งขจัดมลพิษและแก้ไขฟ้ืนฟูผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้ า อากาศ 
ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ มีการ
พัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือลดมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งก าหนด
เป้าหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยเป้าหมาย3R (Reduce, Reuse, Recycle) 
พร้อมทั้งมีกลไกก ากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ 

  2.2 เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า ตลอดจนควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
เหล่านี้ โดยศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุก
กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้ม
สถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับ
ภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
1.ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  

     1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว
หน้าของภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และ
หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ  

     1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
และแหล่งข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบายและ
การให้บริการภาครัฐ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจน
จบกระบวนการ เพ่ือให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
และตรวจสอบได้ 

   2.ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่  

     2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บท
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่าน
แผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ โดยเชื่อมโยงการท างานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับ
ประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนา 

    2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจในการ
สนับสนุนและไม่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผ่นดินต้อง
สอดรับกับลักษณะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจ 
และแผนระดับพ้ืนที่  

    2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติใน
ทุกระดับ มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน 
เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา 
ระดับหน่วยงาน และระดับพ้ืนที่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ
เป็นประจ า รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ 
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3.บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก           
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

     3.1 ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิม
ความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับ
การเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการ
วางแผน ก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการ
หมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มี
มาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน 

    3.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมี
การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวาง
มาตรการที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการท างานและสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ภาวะผู้น าในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้น า
ทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุก
ระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 

           3.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและ
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้ง
เบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

    3.4 ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง ส่งเสริม และเสริมสร้ าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้
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เบาะแสการทุจริต โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้ง มีระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ 

2.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579) 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579) ก าหนด
วิสัยทัศน์ใหกระทรวงสาธารณสุข “เปนองคกรหลักดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชน
สุขภาพดี” แบงการด าเนินงานออกเปน 4 ระยะ ทุกๆ 5 ป ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ปฏิรูป
ระบบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569) สรางความเขมแข็ง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2570-2574) สูความ
ยั่งยืนและระยะที่ 4 (พ.ศ. 2575–2579) เปน 1 ใน 3 ของเอเชีย ขับเคลื่อนสูการบรรลุเปาหมาย
เพ่ือให “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ภายใตพันธกิจการพัฒนา
และอภิบาลระบบสุขภาพอยางมีสวนรวมและยั่งยืน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรความเปนเลิศ ดังนี้ 
  1.สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
  2.บริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
  3.บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 
  4.บริหารเปนเลิศ ดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

8 ตัวชี้วัดหลักระดับองคกร (Corporate KPIs) 
  1.อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy : LE) ไมนอยกวา 85 ปี 

2.อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE) 
ไมนอยกวา 75 ปี 

3.ดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไมนอยกวา รอยละ 70 
4.ดัชนีสุขภาวะองคกร (Happy Public Organization Index) ไมนอยกวารอยละ 

70 
5.อัตราการเขาถึงบริการแพทยแผนไทย (Access) รอยละ100 
6.ความครอบคลุมของแพทยและเตียง รพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Coverage) 

สัดสวนแพทย 1 ตอ 1,500 ประชากร และสัดสวนเตียง 2 ตอ 1,000 ประชากร 
7.สถานบริการไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Quality) รอยละ 100 
8.หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผานการประเมิน ITA (Governance)  

ไมนอยกวารอยละ 95 

3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) 
สาระของกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-

2570) มีเป้าหมายเพ่ือ “พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” 
โดยสิ่งที่ต้องท า คือ การเปลี่ยนผ่านประเทศ หรือการ transform ประเทศใน 4 ด้านหลัก ได้แก่  

1. การเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจฐานทรัพยากร ไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ หรือการมุ่งสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทย
มีความสามารถในการแข่งขันสูง บนพ้ืนฐานของการสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการพัฒนา ต่อยอด และใช้
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ประโยชน์จากองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมกับการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การเปลี่ยนผ่านจากสังคมที่มีเพียงบางกลุ่มที่เข้าถึงโอกาสไปสู่สังคมที่มีโอกาส
ส าหรับทุกคนและทุกพื้นที่ หรือการสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค โดยทุกกลุ่มคนมี
โอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ ได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และ
ประเทศมีความเหลื่อมล้ าลดลง ทั้งในเชิงธุรกิจ พื้นที่ รายได้ และความม่ังคั่ง  

3. การเปลี่ยนผ่านจากการผลิตและการบริโภคที่ท าลายสิ่งแวดล้อม ไปสู่วิถีชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยหรือการเสริมสร้างวิถีชีวิตที่ย่ังยืน โดยทุกภาคส่วนใน
สังคมมีรูปแบบการด าเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งสามารถรับมือและมีภูมิคุ้มกันจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  

4. การเปลี่ยนผ่านจากก าลังคนทักษะต่ าและภาครัฐที่ล้าสมัย ไปสู่ก าลังคนและ
ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง เพ่ือเอ้ือต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคม
เดินหน้าอย่างยั่งยืน 

ภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้าน จะมีการก าหนด "หมุดหมาย” ซึ่งเป็นการบ่งบอก
ถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น เศรษฐกิจ
สร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ไปสู่การปฏิบัติมีทิศทางที่ชัดเจนและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
จ านวน 13 หมุดหมาย คือ 

(1) ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปมูลค่าสูง  
(2) ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
(3) ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน  
(4) ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
(5) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของ

ภูมิภาค  
(6) ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 
(7) มุ่งลดความเหลื่อมล้ าระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs  
(8) มุ่งลดความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่  
(9) มุ่งเพ่ิมพลวัตการเลื่อนชั้นทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ าเชิงรายได้และความ

มั่งค่ัง  
(10) ไทยมเีศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
(11) ไทยสามารถปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ  
(12) ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง

อนาคต  
(13) ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
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4.นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564-2565 
ภาพ 3 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564-2565 (รอแถลงนโยบาย 18 ต.ค.นี้) 

 
5.นโยบายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ภาพ 5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565  (รอแถลงนโยบาย 18 ต.ค.นี้) 

 
ภาพ 5 นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 
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ภาพ 6 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 
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6.แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการการมีส่วนร่วม 
เพ่ือประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข” 
พันธกิจ (Mission) 

(1) พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมุ่งเน้น ความ
เชื่อมโยงการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

(2) บูรณาการความร่วมมือภายในองค์กรและภาคียุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ สู่การ
พัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน 

(3) เสริมสร้างศักยภาพและความรอบรู้ ด้านสุขภาพของประชาชน ชุมชน และ
สังคมให้สามารถดูแลและจัดการสุขภาพอย่างเหมาะสม 

(4) พัฒนาก าลังคนและระบบบริหารจัดการที่ดีรองรับเขตสุขภาพยุคใหม่ 
ค่านิยมร่วม (Core Value) : MOPH 3R M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้าง
สิ่งใหม่ P : People Center Approach ใส่ใจประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม                    

R : Record ถึงพร้อมข้อมูล R : Race เพ่ิม พูนแข่งด ีR : Robust สามัคคีมุ่งม่ัน 

เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goals)  

(1) องค์กรสาธารณสุขทุกระดับมีระบบคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมทั้งด้านการ
บริหาร การจัดบริการและด้านวิชาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 

(2) ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงทั้ง สุขภาพกาย 

สุขภาพจิต สุขภาพทางปัญญาและทางสังคม บูรณาการสุขภาพในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

(3) ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีเหมาะสมต่อสุขภาพ สามารถจัดการตนเองด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) และแผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

(Promotion Prevention & Protection Excellence)  

เป้าประสงค ์ 

ประชาชนทุกคนเกิดมามีสุขภาวะ มุ่งสู่การมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วย พิการ ตาย
อย่างไม่สมควร ตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม
ประชาชนสามารถจัดการสุขภาพตนเองและดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัวและชุมชนได้ ประชาชนมี
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การเจ็บป่วยหรือตายด้วยโรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญลดลง โดยได้รับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ทันต่อเหตุการณ์และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพและดูแลคุ้มครองการบริโภคด้านสุขภาพที่ดีอย่างมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนทุกระดับ 

แผนงาน  (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

(2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

(3) การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

(4) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  

เป้าประสงค์ 
ระบบบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมทุกสาขา โดย

เน้นการพัฒนาระบบบริการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง สร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายโดยหลักการของเครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อเพ่ือสร้าง
ความเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรม ส าหรับประชาชนทุกคน และประชาชนมีสิทธิเลือกใช้และ
เข้าถึงการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกอย่างเท่าเทียมเพ่ือการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 

แผนงาน  (1) การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
(2) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  

(3) การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

(4) การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิม พระเกียรติและพ้ืนที่เฉพาะ 

(5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม และแพทย์
แผนไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  

เป้าประสงค์  
บุคลากรสาธารณสุขทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักและศักยภาพที่จ าเป็นใน

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ แผนก าลังคนด้าน สุขภาพ
และแผนพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ  

ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพท้ังองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคประชา
สังคม ทุกองค์กร ทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพตามบทบาทภารกิจที่เหมาะสม โดยมี
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หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งในสังกัดให้การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  

ต่อเนื่องและยั่งยืน 

แผนงาน  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

เป้าประสงค์  
(1) หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งในสังกัดสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการ

สาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน ระบบ
คุณธรรมจริยธรรม การบริหารเวชภัณฑ์ และประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้เป็นตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 

(2) หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งในสังกัดมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยมีคลังข้อมูลสุขภาพ
ระดับอ าเภอและจังหวัด  

แผนงาน  (1) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

(2) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

(3) การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

(4) การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

(5) การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 

ส าหรับแนวทางการติดตาม ก ากับ และการประเมินผล จะมีกระบวนการติดตามโดย
ใช้กลไกการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของคณะกรรมการเขตสุขภาพ คณะกรรมการ Chief ต่างๆ และ
ระบบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีละ 2 รอบ ซึ่งท าให้มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 -2565) จะ
เป็นเครื่องมือให้กับผู้บริหารและผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วิธีการ
ท างานร่วมกันได้ทุกระดับ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงานและเป็นไปตาม
ผลผลิตแผนงาน/โครงการของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือให้มีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
สาธารณสุข ให้สอดคล้องกับพื้นท่ีน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลลานสัก ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)  หน้า 17 
 

7.นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธาน ี
Blueprint of Service หนว่ยงานในสงักดัส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัอทุยัธานี (2564-2568) 

Model จงัหวดัอทุยัธานี 1.การดแูลผู้สงูอาย ุ2.Intermediate Care 3.สมนุไพร 
รพ. อุทัยธานี          - Model : 1.การดแูลผู้สงูอาย ุ2.Intermediate Care 

 รพ.ลานสกั                 - Model : 1.Intermediate Care 2.การแพทย์ทางเลอืก 3.ปฐมภมูิ 
รพ.ห้วยคต/ รพ.บ้านไร่  - Model : Intermediate Care 

รพ.ทัพทัน             -  Model : Intermediate Care ยกระดบั F2 เป็น F1 

รพ.หนองฉาง          - Model : 1.Intermediate Care 2.การแพทย์แผนไทย และสมนุไพร 3.สตูิกรรม 

รพ.หนองขาหย่าง/ รพ.สวา่งอารมณ์           - Model : 1.Intermediate Care 2.ปฐมภมูิ 
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8.นโยบายผู้อ านวยการโรงพยาบาลลานสัก 
Make it Possible 

2565 = IP Paperless, CCMS, CoC Hospital, HA3 
2566 = Smart Hospital 
2567 = Alternative Medicine Hospital 
2568 = Elderly Hospital, Re-Acc HA 
2569 = Hospice Hospital, Hospitel (H+Hotel) 
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บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
1. ลักษณะพื้นที่ 
    1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

                 อ าเภอลานสัก เดิมเป็น  “ต าบลลานสัก”  ขึ้นอยู่กับอ าเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  
ยกฐานะข้ึนเป็น “กิ่งอ าเภอลานสัก”  เมื่อวันที่  15  ตุลาคม 2518  โดยที่ว่าการกิ่งอ าเภอตั้งอยู่ที่
บ้านปากเหมือง  หมู่ที่ 1  ต าบลลานสัก  ต่อมาเม่ือวันที่  13  กรกฎาคม  2524  ได้รับการยกฐานะ
เป็น  “อ าเภอลานสัก”  และย้ายมาตั้งที่ว่าการอ าเภอที่บ้านเก่า  หมู่ที่ 2  ต าบลลานสัก มาจนถึง
ปัจจุบัน   
 อ าเภอลานสัก มีพ้ืนที่ที่ 1,080 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
จังหวัดอุทัยธานี  อยู่ห่างจากตัวเมืองอุทัยธานี เป็นระยะทาง 54 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 
เป็นระยะทาง 275 กิโลเมตร  เป็นอ าเภอท่ีมีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ าเภอแม่เปินและอ าเภอชุมตาบง (จังหวัดนครสวรรค์) 
ทิศใต้   ติดต่อกับ อ าเภอสว่างอารมณ์ อ าเภอทัพทัน และอ าเภอหนองฉาง 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอห้วยคตและอ าเภอบ้านไร่ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อ าเภอบ้านไร่ 

ภาพ 1 แผนที่อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    1.2 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

         พื้นที่ในเขตอ าเภอลานสัก ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีสูง สลับกับท่ีราบและป่าเขามีแหล่งน้ าค่อนข้างน้อยไม่เพียงพอ
แก่การเกษตรต้องอาศัยน้ าฝน ประชากรส่วนใหญ่ มากกว่า 80 % มีอาชีพท าการเกษตร และรับจ้าง ฐานะทาง
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เศรษฐกิจปานกลางถึงค่อนข้างต่ า ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากถิ่นอ่ืน ได้แก่ จังหวัดต่าง ๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมักมีพื้นฐานการศึกษาค่อนข้างน้อย มีวัฒนธรรม ความเช่ือ และพฤติกรรมสขุภาพหลาย ๆ 
อย่างที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมและความเช่ือน้ัน ๆ นอกจากน้ียังพบว่ามีประชากรส่วน
ใหญ่จะกลับมาอยู่ในพื้นที่เฉพาะบางช่วงที่มีงานด้านการเกษตร เมือ่หมดฤดูก็จะอพยพไปอยู่ที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ 
และจังหวัดอื่น ๆ เพื่อรับจ้าง มเีพียงประชากรกลุม่เด็ก และผู้สูงอายุอยู่ในพื้นที่ ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยดูแลกันเอง ตาม
อัตภาพ โดยไดร้ับค่าใช้จ่ายดูแลจากผู้ที่ไปท างานท่ีอื่น เป็นระยะ ๆ 

มีพื้นที่รวม ……1080…..ตารางกิโลเมตร ประชากรรวม …41,825……..คน 
ความหนาแน่นของประชากร ……54.48….. คนต่อตารางกิโลเมตร รายละเอียดตามตาราง 1 

ตาราง 1 ข้อมูลประชากร ขนาดพื้นที่และความหนาแน่นประชากร อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
พ.ศ.2564 

จ านวนประชากร (คน) ขนาดพ้ืนที่ 
(ตร.กม.) 

ความหนาแน่น 

(คนต่อ ตร.กม.) ชาย หญิง รวม 

20,960 20,865 41,825 1080.4 54.48 

ที่มา : ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์ จากระบบ HDC อุทัยธานี 1 มกราคม 2564 
         hdc.moph.go.th/hdc/reports/page.php  
 
2.การปกครองและภาวะทางเศรษฐกิจ 
           โครงสร้างการบริหารราชการของอ าเภอลานสัก   มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  6 ต าบล          
84 หมู่บ้าน  และมีหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคจ านวน  8  หน่วยงาน  และหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล 1 แห่ง (เทศบาลต าบลลานสัก) และองค์การบริหารส่วนต าบล 6 แห่ง   
ตารางที่ 1 จ านวนหมู่บ้าน ตามเขตการปกครองและพื้นที่ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น อ าเภอลานสัก 

ต าบล 
จ านวน
หมู่บ้าน
(หมู่บ้าน) 

จ านวน
เทศบาล(แห่ง) 

จ านวนอบต. 
(แห่ง) 

พื้นที ่
(ตร.กม.) 

ระยะห่างจาก
ต าบลถึง
อ าเภอ

(กิโลเมตร) 
ลานสัก 11 1 1 131 0 

ป่าอ้อ 11 - 1 152 15 

ทุ่งนางาม 12 - 1 144 10 

ระบ า 19 - 1 674 18 

น้ ารอบ 19 - 1 154 14 

ประดู่ยืน 12 - 1 138 9 

รวม 84 1 6 1,393 - 

ที่มา : ที่ท าการปกครองอ าเภอลานสัก  ณ  31  ธันวาคม  2563 
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3.ทรัพยากรสาธารณสุข 

   3.1 โรงพยาบาลลานสักและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเครือข่าย 

 อ าเภอลานสัก  มีโรงพยาบาลระดับ  F2  จ านวน 1 แห่ง และจ านวนเตียงรวม 90 เตียง 
อัตราส่วนประชากรต่อ 1 เตียง เท่ากับ 657.09  คน (ระดับเขต เท่ากับ 730, ระดับประเทศ เท่ากับ 475 
) และหน่วยบริการปฐมภูมิหรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเครือข่าย จ านวน 10 แห่ง แยก
เป็นขนาดกลาง (L) จ านวน 1 แห่ง ขนาดกลาง (M) จ านวน 8 แห่ง ขนาดเล็ก (S) จ านวน 1 แห่ง  
ตารางท่ี 2 ข้อมูลขนาดหน่วยบริการ CUP ลานสัก ปีงบประมาณ 2564 จ าแนกรายหน่วย
บริการ สถานบริการ  

สถานบริการ 

ข้อมูลประชากรในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 

ขนาด 

หมู่บ้าน 
หลัง 

คาเรือน 
ประชากร F2 

เล็ก  
(S) 

กลาง  
(M) 

ใหญ่  
(L) 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 
พรรษา นวมินทราชินี จ.อุทัยธานี 

5 709 3,257   √  

รพ.สต.บ้านซับป่าพลู  11 2,077 8,095    √ 
รพ.สต.ล่องตาที  5 1,250 5,998   √  

รพ.สต.ระบ า 9 2,307 7,612   √  
รพ.สต.บ้านน้ ารอบ  12 1,587 6,265   √  
รพ.สต.บ้านบึงแห้ง  7 1,057 4,266   √  
รพ.สต.บ้านน้ าวิ่ง 4 649 3,018   √  
รพ.สต.บ้านท่ามะนาว 8 1,385 4,952   √  
รพ.สต.บ้านหนองแหน 5 876 3,470   √  
รพ.สต.ทุ่งนางาม 3 473 2,080  √   
โรงพยาบาลลานสัก 8 4,616 10,125 √    

รวม 77 16,986 59,138 1 1 8 1 
ที่มา : HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ตารางที่ 3 จ านวนบุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลานสัก  ปีงบประมาณ 2564 
จ าแนกรายสถานบริการ 

สถานบริการ 
จ านวนบุคลากร 

ข้าราชการ ลจป. พร. พกส. ลจค. รวมทั้งสิ้น 

โรงพยาบาลลานสัก 80 18 1 8 101 208 

สสอ.ลานสัก 6 - - 1 - 7 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 6 - - 1 - 7 

รพ.สต.ซับป่าพล ู 5 - - - - 5 

รพ.สต.ร่องตาที 4 - - - - 4 
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สถานบริการ 
จ านวนบุคลากร 

ข้าราชการ ลจป. พร. พกส. ลจค. รวมทั้งสิ้น 

รพ.สต.ระบ า 7 - - - - 7 

รพ.สต.น้ ารอบ 4 - - - - 4 

รพ.สต.บึงแห้ง 5 - - - - 5 

รพ.สต.น้ าวิ่ง 3 - - - - 3 

รพ.สต.ท่ามะนาว 2 - - 1 - 3 

รพ.สต.หนองแหน 3 - - - - 3 

รพ.สต.ทุ่งนางาม 4 - - - - 4 

รวม 129 18 1 11 101 260 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร CUP ลานสัก  ณ 31  ธันวาคม  2563 (ลจป. = ลูกจ้างประจ า,   พร.= 
พนักงานราชการ,  
           พกส. = พนักงานกระทรวงฯ,  ลจค. = ลูกจ้างชัว่คราว) 
ตารางท่ี 3 จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน CUP ปีงบประมาณ 2564 จ าแนกราย
สถานบริการ 

สถานบริการ อาสาสมัครสาธารณสุข(คน) จ านวน อสม.เฉลี่ย  
ต่อ หลังคาเรือน 

โรงพยาบาลลานสัก 224 20.61 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 56 12.66 

รพ.สต.ซับป่าพลู 135 15.39 

รพ.สต.ร่องตาที 111 11.26 

รพ.สต.ระบ า 110 20.97 

รพ.สต.น้ ารอบ 113 14.04 

รพ.สต.บึงแห้ง 84 12.58 

รพ.สต.น้ าวิ่ง 57 11.39 

รพ.สต.ท่ามะนาว 113 12.26 

รพ.สต.หนองแหน 64 13.69 

รพ.สต.ทุ่งนางาม 38 12.45 
รวม 1,105 15.37 

    ที่มา : www.thaiphc.net    ณ 31  ธันวาคม  2563  (หมู่บ้านและประชากรจาก ฐาน Hosxp) 
  



แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลานสกั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) หน้า 23 
 

 
 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนคลินิก ในเขตพื้นที่อ าเภอลานสัก จ าแนกตามประเภท 

ประเภทสถานบริการสาธารณสุขเอกชน คลินิก (แห่ง) 
คลินิก
แพทย ์

เวชกรรม
(แห่ง) 

คลินิก
แพทย ์

เวชกรรม
เฉพาะ

ทาง(แห่ง) 

คลินิก
ทันต 
กรรม

ช้ันหนึ่ง
(แห่ง) 

คลินิกการ
พยาบาล
และผดุง
ครรภ์
(แห่ง) 

คลินิกการ
ผดุงครรภ์

(แห่ง) 

คลินิกการ 
แพทย์

แผนไทย
(แห่ง) 

คลินิก
เทคนิค 
การ 

แพทย์
(แห่ง) 

สหคลินิก
(แห่ง) 

รวมทุก
ประเภท
(แห่ง) 

2 - 1 14 - - - - 17 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร CUP ลานสัก  ณ 31  ธันวาคม  2563 
ตารางที่ 5 จ านวนร้านขายยา ในเขตพื้นที่อ าเภอลานสัก  จ าแนกตามประเภท  

ประเภทร้านขายยา (แห่ง) 

ร้านขายยาแผน
ปัจจุบนั 

ของเภสัชกร 
(ขย.1) (แห่ง) 

ร้านขายยาแผน
โบราณ(แห่ง) 

ร้านผลติยาแผน
โบราณ(แห่ง) 

ร้านขายยาบรรจุ
เสร็จ(ขย.2) 

(แห่ง) 

ร้านขายยาแผน
ปัจจุบนัเฉพาะยา

บรรจุเสร็จ
ส าหรับสัตว์   

(ขย.3) (แห่ง) 

รวมทุกประเภท
(แห่ง) 

2 - - 8 1 11 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร CUP ลานสัก  ณ 31  ธันวาคม  2563 
3.2 ข้อมูลตลาด ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน 
   อ าเภอลานสัก  มีตลาดสด จ านวน 1 แห่ง (ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อระดบัดี จ านวน 1 
แห่ง และระดับดีมาก จ านวน - แห่ง)  ตลาดนัด จ านวน 6 แห่ง  ร้านอาหาร จ านวน 16 แห่ง (ผ่าน CFGT 
จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.75)  แผงลอยจ าหนา่ยอาหาร จ านวน 32 แห่ง (ผา่น CFGT จ านวน 
30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ93.75) 
ที่มา : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลานสัก พ.ศ. 2564 

4. ข้อมูลประชากร 

ตาราง 6 ข้อมูลจ านวนประชากร อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จ าแนกรายปี พ.ศ. 2558-2564 
จ านวนประชากร (คน) 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

58,480 57,937 44,537 51,543 54,700 44,480 41,825 

ที่มา : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร HDC อุทัยธานี  
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ตาราง 7 จ านวนและร้อยละประชากร จ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
พ.ศ.2564 

อาย ุ ชาย  ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 
0-4 1,037 2.48 931 2.23 1,968 4.71 
5-9 1,433 3.43 1,340 3.20 2,773 6.63 
10-14 1,701 4.07 1,481 3.54 3,182 7.61 
15-19 1,549 3.7 1,535 3.67 3,084 7.37 
20-24 1,276 3.05 1,178 2.82 2,454 5.87 
25-29 1,171 2.8 1,220 2.92 2,391 5.72 
30-34 1,153 2.76 919 2.20 2,072 4.96 
35-39 1,245 2.98 1,065 2.55 2,310 5.53 
40-44 1,453 3.47 1,418 3.39 2,871 6.86 
45-49 1,684 4.03 1,563 3.74 3,247 7.77 
50-54 1,534 3.67 1,714 4.10 3,248 7.77 
55-59 1,530 3.66 1,613 3.86 3,143 7.52 
60-64 1,327 3.17 1,417 3.39 2,744 6.56 
65-69 1,013 2.42 1,228 2.94 2,241 5.36 
70-74 777 1.86 875 2.09 1,652 3.95 
75-79  526 1.26 573 1.37 1,099 2.63 
80-84 334 0.80 461 1.10 795 1.90 
85-90 144 0.34 220 0.53 364 0.87 
90-94 64 0.15 94 0.22 158 0.37 
95-99 8 0.02 15 0.04 23 0.06 
100 ขึ้นไป 1 0 5 0.01 6 0.01 

ที่มา : HDC สสจ.อน. วันที่ 25 ตุลาคม 2564 
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ภาพ 2 โครงสร้างประชากร อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : HDC สสจ.อน. วันท่ี 25 ตลุาคม 2564 

 ประชากรวัยพึ่งพิง (กลุ่มอายุ 0-14 ปี)   เท่ากับ 18.95 % 
ประชากรวัยพึ่งพิง (กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป)  เท่ากับ 21.71 % 
ประชากรวัยแรงงาน (กลุ่มอายุ 15-59 ปี)  เท่ากับ 59.37 % 

                                            

รวม = 40.66 % } 
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 ข้อมูลสถานะสุขภาพ 

   4.1 สถิติชีพ 

ภาพ 3 อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพ่ิมประชากร อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ปี พ.ศ. 2548-2563 

อัตราเกิด/ตาย (ต่อประชากรพันคน) อัตราเพ่ิม (ร้อยละ)  ปรับแก้ตามที่มีข้อมูล 

 ที่มา : สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2548-2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และ HDC 2563 

  ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2561-2563) อัตราตายมีค่าสูงกว่าอัตราเกิด ส่งผลให้ 
อ.ลานสัก พบอัตราเพ่ิมประชากรตามธรรมชาติมีค่าติดลบ (ร้อยละ -0.09-0.21)  

ภาพ 4 อัตราตายทารกต่อเกิดมีชีพ 1,000 คน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ปี พ.ศ. 2548-2563 

ปรับแก้ตามที่มีข้อมูล 

 

 
ที่มา : สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2548-2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และ HDC 2563 
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ภาพ 5 อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพพันคน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ปี พ.ศ. 2548–2563 

ปรับแก้ตามที่มีข้อมูล 

 

 
ที่มา : สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2548-2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และ HDC 2563 

 

4.2 สาเหตุการป่วย 

4.2.1 สาเหตุการป่วย / อัตราป่วยผู้ป่วยนอก 
             จ านวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2564) พบว่าโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน  และ
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อตามล าดับ เป็นสาเหตุการป่วยอันดับแรก 
ตารางท่ี 8 จ านวน และ อัตราป่วยผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก อ าเภอลานสัก จ าแนกตามกลุ่ม
สาเหตุการป่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนธันวาคม 2564) 

อันดับ กลุ่มโรค คน ครั้ง 

อัตราป่วย 
(ครั้ง) 

ต่อประชากร 
100,000 

คน 

1 โรคความดันโลหิตสูง 5,531 10,575 3,218.02 
2 เบาหวาน 2,247 4,499 1,369.07 
3 ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ 1,625 3,659 1,113.45 
4 การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน 2,280 2,747 835.92 
5 อาหารไม่ย่อย 1,558 2,191 666.73 
6 โรคของช่องปาก ต่อมน้ าลาย และขากรรไกร 1,295 1,871 569.35 
7 ภาวะไขมันในเลือดสูงเกิน ไม่ระบุรายละเอียด 1,148 1,671 508.49 
8 ข้อเสื่อม 624 1,394 424.20 
9 อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับการรับรู้ 

ความรู้สึกสัมผัส ภาวะทางอารมณ์ และพฤติกรรม 
1,035 1,368 416.29 
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10 ความผิดปกติของเมตะบอลิซึมของไลโปโปรตีนไม่
ระบุรายละเอียด 

861 1,239 377.03 

ที่มา :  HDC  (อันดับ จ านวนผู้ป่วยนอก ตามสาเหตุการป่วย)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
4.2.2 สาเหตุการป่วย / อัตราป่วยผู้ป่วยใน 
 อัตราป่วยของผู้ป่วยในตามสาเหตุการป่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน

ตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2564) พบว่าโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน   โรคปอดบวม  
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ และการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน ตามล าดับ 
ตารางท่ี 9  จ านวน และ อัตราป่วยผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก อ าเภอลานสัก จ าแนกตามกลุ่ม
สาเหตุการป่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2564) 

ล าดับ กลุ่มโรค คน ครั้ง 

อัตราป่วย 

(ครั้ง) 
ต่อประชากร 
1,000 คน 

 1  โรคความดันโลหิตสูง 54 58 0.18 
 2  เบาหวาน 26 28 0.09 
 3  หัวใจล้มเหลว 26 27 0.08 

 4 
 ความผิดปกติของสารน้ า อิเล็กโทรไลต์และสมดุล
กรดด่าง 26 26 0.08 

 5  โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น 24 24 0.07 
 6  โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง 18 19 0.06 

 7 
 ความผิดปกติของเมตะบอลิซึมของไลโปโปรตีนไม่
ระบุรายละเอียด 

17 19 0.06 

 8  ไตวาย 18 19 0.06 
 9  โรคอ่ืนของระบบปัสสาวะ 14 15 0.05 

 10  โรคหลอดเลือดสมอง 12 13 0.04 
ที่มา :  HDC  (อันดับ จ านวนผู้ป่วยใน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (รง.505)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 

 
4.2.3 สาเหตุการตาย 

 สาเหตุการตายของประชากรอ าเภอลานสักตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563  จากมรณ
บัตร             พบว่า สาเหตุการตายที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ สาเหตุการตายไม่ชัดเจนและไม่
ทราบสาเหตุ ปอดบวม โรคหลอดเลือดสมอง  ตามล าดับ   
ตารางท่ี 17 จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน อ าเภอลานสัก ปีงบประมาณ 2563 
จ าแนกตามสาเหตุการตายท่ีส าคัญ 10 อันดับแรก 

อันดับ โรค 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

อัตรา 
(ต่อ
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แสน) 
 1  สาเหตุการตายไม่ชัดเจนและไม่ทราบสาเหตุ 79 65 144 43.71 
 2  ปอดบวม 29 13 42 12.75 
 3  โรคหลอดเลือดสมอง 20 11 31 9.41 
 4  โรคตับ 11 4 15 4.55 
 5  โลหิตเป็นพิษ 4 8 12 3.64 
 6  เนื้องอกร้ายของหลอดลมและปอด 9 2 11 3.34 
 7  ไตวาย 2 8 10 3.04 
 8  เนื้องอกร้ายของตับและท่อน้ าดีในตับ 6 3 9 2.73 
 9  โรคหัวใจขาดเลือด 5 3 8 2.43 

 10  เนื้องอกรายของปากมดลูก 0 6 6 1.82 
ที่มา :  HDC  (อันดับ จ านวนผู้ตาย ตามสาเหตุการตาย)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

4.2.4 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
 จากรายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562 พบว่า โรคที่

ต้องเฝ้าระวังและมีอัตราป่วยสูง ได้แก่  อุจจาระร่วง  ปอดบวม  และโรคไข้เลือดออก  ตามล าดับ  
ตารางท่ี 18 จ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของ
อ าเภอลานสักจ าแนกตามสาเหตุการป่วย  ปีงบประมาณ 2560-2563 

ล าดับ 
โรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง 

ระบาดวิทยา 
ปีพ.ศ.2560 ปีพ.ศ.2561 ปีพ.ศ.2562 ปีพ.ศ.2563 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
1 อุจจาระร่วง 

(Diarrhea) 1,208 
2,169.

07 1,013 
1,819.

75 770 
1,380.

57 229 410.59 

2 ปอดบวม 
(Pneumonia) 130 

233.4
3 143 

256.8
8 129 

231.2
9 39 69.93 

3 โรคไขเ้ลือดออก 
23 41.3 230 

413.1
7 73 

130.8
9 4 7.17 

4 โรคตดิต่อทางพศ
สัมพันธ์ 18 32.32 19 34.13 24 43.03 2 16.14 

5 โรคไขห้วัดใหญ ่ 12 21.55 22 39.52 23 41.24 8 14.34 

6 สุกใส (Chicken pox) 
94 

168.7
9 40 71.86 22 39.44 3 5.39 

7 อาหารเป็นพิษ 26 46.69 22 39.52 16 28.69 1 1.79 

8 โรคมือ เท้า ปาก 26 46.69 11 19.76 12 21.52 - - 

9 เมลิออยโดซสิ 1 1.8 1 1.8 5 8.96 - - 

10 โรคไวรัสตับอักเสบ 8 14.36 2 3.59 4 7.17 1 1.79 

 

 ที่มา :  Website ระบาดวิทยา  จังหวัดอุทัยธานี    ณ 1 มกราคม 2564 
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บทที่ 3 สถานการณ์สุขภาพที่ส าคัญ 
สถานการณ์สุขภาพทีส่ าคัญ 

จากการประเมินสถานการณ์ด้านสุขภาพในภาพรวมของโรงพยาบาลลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี จ าแนกสิถิติสาธารณสุขที่ส าคัญ และรายกลุ่มงาน/งานภายในโรงพยาบาลลานสัก มี
รายละเอียด ดังนี้ 
1.สถิติสาธารณสุขที่ส าคัญ อ าเภอลานสัก จังหวดัอุทัยธาน ี

ปัญหาสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ  
อ าเภอลานสัก ปีงบประมาณ 2564 

ตารางที่  สรุปการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาของประชาชน  พื้นที่อ าเภอลานสัก ปี 2564 

ล าดับ ปัญหา ข้อมูลสนับสนุน 

1 ปัญหาโรคเรื้อรังสูงขึ้น - โรคเบาหวาน อัตราป่วย 4.5/แสนประชากร 
- โรคความดันโลหิต อัตราป่วย 11/แสนประชากร 

2 งานอนามัยแม่และเด็ก  - โครงการมหัศจรรย์ 100 วนั 
3 โรคมาลาเรีย - พบผู้ป่วย 1 คน  
4 การใช้ยาและสารเสพติด แอลกอฮอล์ บุหรี่ 

กัญชา และยาบ่า สารสเตียรอยด์ 
- จากการส ารวจ พฤติกรรมเสี่ยงเด็ก ม.ต้น  
- สูบบุหรี่ ร้อยละ 20  
- ดื่มสุรา ร้อยละ 40  
- เคยสูบกัญชาร้อยละ 1 

5 การบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนน - อุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น 
- พฤติกรรมของผู้ใช้รถ ใช้ถนน ไม่ถูกต้อง 

6 ปัญหากลุ่มเปราะบาง  
ที่มา :ส ารวจภาวะสุขภาพชุมชน 2562 

ปัจจัยก าหนดสุขภาพของประชาชน อ าเภอลานสัก มีดังนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านปัจเจกบุคคล ได้แก่ พฤติกรรม, วิถีชีวิต, พันธุกรรม, ความเชื่อ 
และค่านิยม 

 2. สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความเจริญทางเทคโนโลยี, การคมนาคม, สื่อสังคม และ
วัฒนธรรมประเพ 

 3. ระบบบริการสุขภาพ ได้แก่ ชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย, เครือข่าย
บริการสุขภาพ, การแพทย์ทางเลือก, การเข้าถึงระบบสุขภาพ FCT PCC และ ระบบหลักประกัน
สุขภาพ  
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 ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัยประชากรอ าเภอลานสัก ในกลุ่มสตรี
และเด็ก (0-5 ปี)  ปัญหาสุขภาพที่พบ หญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เด็กถูกทอดทิ้ง อยู่กับ ปู่ย่า ตา
ยาย พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดู ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ไข้หวัด  และ ฟันน้ านมผุ ในกลุ่ม
เด็กวัยเรียน (5-14 ปี) ปัญหาสุขภาพท่ีพบ ไข้เลือดออก  บุหรี่ สุรา สารเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์  
กลุ่มวัยรุ่น (15-21 ปี) ปัญหาสุขภาพที่พบ บุหรี่ สุรา สารเสพติด เพศสัมพันธ์ / ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร อุบัติเหตุ จราจร กลุ่มวัยท างาน  (15-59 ปี) ปัญหาสุขภาพที่พบ โรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง  บุหรี่ 
สุรา สารเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อุบัติเหตุ จากการท างาน/จราจร สุขภาพจิต และกลุ่ม
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ปัญหาสุขภาพที่พบ ถูกทอดทิ้ง อาศัยเพียงล าพัง ไม่มีผู้ดูแล พร่องในการดูแล
ตนเอง ติดบ้าน ติดเตียงเจ็บป่วย โรคเรื้อรังพิการ 
  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่
ความเป็นเลิศ โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB เน้นการท างานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนให้คนในสังคมร่วมกัน
พัฒนาฐานรากของชุมชนให้ประชาชนมีอายุยืนยาวและสุขภาพดี โดย กลยุทธ์ PIRAB  ประกอบไป
ด้วย 1.Partner สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย โดยใช้  พชอ. ในการท างาน 2. Invest สนับสนุน
ให้บูรณาการใช้ทรัพยากร ร่วมกัน ทั้ง ภาคประชาชน อปท. หน่วยงานรัฐ เอกชน 3.Regulations 
การบังคับใช้กฎ ข้อบังคับ มาตรการต่างๆ เช่น  กฎจราจร มาตรการ คสช 108/57  พรบ.ควบคุม
บุหรี่แอลกอฮอล์ ยาสูบ 4.Advocateชี้น า ให้เกิดนโยบายในระดับท้องถิ่น เช่น องค์กรปลอดยาเสพ
ติด สถานประกอบการ โรงเรียนปลอดยาเสพติดและ 5.Building Capacity สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน โดยคืนข้อมูล  พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน สนับสนุนให้มีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพโดยชุมชน สร้าง Health Literacy เกิด Self Care 
ตารางท่ี 24 สรุปการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาในชุมชน 

ล า
ดับ 

ปัญหา 
ขนาด
ของ

ปัญหา 

ความ
รุนแรง 

ความ
ยาก
ง่าย 

ความ
สนใจ
ของ

ชุมชน 

ผลคูณ 

ล าดับ
ความ 

ส าคัญ
ของ

ปัญหา 
1 ปัญหาโรคเร้ือรังสูงขึ้น 5 3 3 3 135 1 

2 งานอนามัยแม่และเด็ก 4 3 2 4 96 2 

3 โรคมาลาเรีย 4 3 3 2 72 3 

4 การใช้ยาและสารเสพติด 
แอลกอฮอล์ บุหร่ี กัญชา และยา 
 สารสเตียรอยด์ 

2 5 2 2 40 5 

5 การบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้อง
ถนน 

3 2 3 3 54 4 

6 ปัญหากลุ่มเปราะบาง 2 5 2 2 40 5 
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ตารางสรุปการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาในชุมชน 

 ปัญหาที่ 1 : ประชาชนเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังสูงขึ้น 
 ปัญหาที่ 2 : งานอนามัยแม่และเด็ก 

 ปัญหาที่ 3 : โรคมาลาเรีย 
ปัญหาที่ 4 : การบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนน 

 ปัญหาที่ 5 : ประชาชนใช้ยาและสารเสพติด แอลกอฮอล์ บุหรี่ กัญชา และยาบ้า  
สารสเตียรอยด์ 

               : ปัญหากลุ่มเปราะบาง 
       

 ปัญหาที่น ามาจัดท าโครงการ คือ ประชาชนเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังสูงขึ้น 

 เหตุผล จากการส ารวจพบว่า สังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา ท าให้วิถีชีวิตการด ารงชีวิต
ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปและกลุ่มประชากรวัยท างานก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป มีพฤติกรรมด้าน
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโรคไม่
ติดต่อ  เช่น โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด  ซึ่งสาเหตุส าคัญของการ
เกิดโรคประการหนึ่ง คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายขาดความรู้และขาดความเข้าใจเกี่ยวกับโรค  ขาด
การตรวจสุขภาพเพ่ือเป็นการคัดกรองการเฝ้าระวังการเกิดโรคในเบื้องต้นและยังพบว่าอัตราการป่วย
ด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มสูงขึ้ นทุกปี มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่
เหมาะสมและน าไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน คือ 
“ลดอัตราการเพ่ิมของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ 5 อันดับโรคแรก คือ หัวใจความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะอ้วนลงพุง เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานและลดรายจ่ายด้านสุขภาพเนื่องจากมีปัจจัยสาเหตุครอบคลุมทั้งเรื่องของพฤติกรรมการ
บริโภคปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต ซึ่งโรคไม่ติดต่อเป็นโรคเรื้อรังที่ป้องกันได้โดยประชาชน
จะต้องดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเช่น พฤติกรรมการบริโภค/การ
ควบคุมน้ าหนัก การออกก าลังกายสม่ าเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และควบคุม
ความเครียดนอกจากนี้การดูแลสุขภาพตนเองด้วยการคัดกรองภาวะสุขภาพ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเรื้อรัง ได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคดังกล่าวจึงได้
จัดท าโครงการการรณรงค์ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีตามมา  
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2.สถานการณ์ระบบบริหาร บริการสุขภาพและแนวทางการพัฒนาและสารสนเทศ
ทางการแพทย์ 
2.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

2.2 กลุ่มงานการแพทย์ 
2.3 กลุ่มงานการพยาบาล 

2.4 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ งานประกันสุขภาพ  
2.5 งานผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

2.6 งานผู้ปุวยนอก 
2.7 งานห้องคลอด 
2.8 งานห้องผ่าตัด 
2.9 กลุ่มงานด้านบริการปฐมภูมิ 
 

 
2.12 กลุ่มงานทันตกรรม 
2.13 กลุ่มงานรังสีวิทยา 
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2.1 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
                       แนวทางพัฒนา  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู   ใน ยุทธศาสตร์ที่  2     แผนพัฒนาการแพทย์ผสมผสาน  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด เปูาหมายปี 2565 
 2.พัฒนา

การแพทย์
ผสมผสาน 

1. โครงการรักษาผู้ปุวย COPD ผสมผสานระหว่างทีมแพทย์แผน
ปัจจุบันกับแพทย์แผนจีน  
       1.1 ก าหนดเกณฑ์คัดกรองกลุ่มเปูาหมายผู้ปุวย COPD  ที่มี
อาการรุนแรง ต้อง Admit บ่อย  
       1.2 ชี้แจงท าความเข้าใจกับทีม  PCT  ( ทีมแพทย์แผนปัจจุบัน  
แพทย์แผนจีน  พยาบาล เภสัช  )  
       1.3 จัดระบบการดูแลผู้ปุวย แบบ  IPD  / OPD  และ ในชุมชน 
       1.4 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  
 2. โครงการรักษาแบบผสมผสานในผู้ปุวย โรคหลอดเลือดสมอง (  
Stroke ) เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
       2.1 ก าหนดเกณฑ์คัดกรองกลุ่มเปูาหมายของผู้ปุวย Strokeที่เข้า  
IMC  
     2.2 ชี้แจงท าความเข้าใจกับทีม  PCT  ( แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์
แผนจีน  พยาบาล เภสัชกร  ) 
       2.3 จัดระบบการดูแลแบบ  IPD / OPD และชุมชน   
       2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยการจัดฝึกอบรมการ
ดูแลผู้ปุวย Stroke  
      2.5 ประเมินติดตาม Barthal index : BI  

1. ร้อยละของผู้ปุวย  COPD  
ในเขตอ าเภอลานสักที่เข้า
รักษาแบบผสมผสาน  

2. ร้อยละของผู้ปุวย Stroke 
ในเขตอ าเภอลานสักที่เข้า
รักษาแบบแพทย์
ผสมผสาน 

 ร้อยละ 60  
 
 
 
 
ร้อยละ 80  
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2.2 งานผู้ปุวยใน 

แนวทางพัฒนา  กลุ่มงานการพยาบาล  ในยุทธศาสตร์ที่  2  แผนพัฒนาตึกผู้ป่วยใน    
ล าดับที่  โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมายปี 2565 

1. 
 
 
 
 

2. 

1. พัฒนาการดูแลผู้ปุวยปวดท้องเฉียบพลัน  
       1.1 ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ปุวยปวดท้องเฉียบพลัน        
       1.2 ทบทวนเคสที่เกิดอุบัติการณ์เพ่ือหาแนวทางแก้ไข  
       1.3 ส่งเสริมการใช ้Guideline ในหอผู้ปุวยทุกแผนกและเน้นย้ า
เรื่องการ re-evaluate อาการของผู้ปุวยตาม Guideline 
 2. พัฒนาการดูแลผู้ปุวยกลุ่มผู้ปุวย Sepsis  
       2.1 จัดท าCPG Sepsis protocol แนวทางการใช้ยาปฎิชีวนะ  
      2.2 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องSepsis แก่เจ้าหน้าที่ และการประเมิน
ติดตามผลการปฎิบัติ 
       2.3 ส่งเสริมการใช้  Guideline Sepsis ในผู้ปุวย 

       2.4 ทบทวนกระบวนการดูแลผู้ปุวยภาวะ Sepsis ภายใน
หน่วยงานโดยทบทวนจากเวชระเบียนผู้ปุวย การConference case ที่
พบปัญหา และDead case Conference 
      2.5 ติดตามผลการด าเนินงานโดยจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด เป็นราย
เดือน และวิเคราะห์ปัญหาการดูแลผู้ปุวย  
 
 

-เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับการดูแล
ตามมาตราฐานและผู้ปุวย
ปลอดภัย 
-ลดอัตราการตายในผู้ปุวย
ปวดท้องเฉียบพลัน 
 
 
-เพ่ือกลุ่มผู้ปุวย Sepsis ได้รับ
การรักษาที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว 

อัตราตายใน
ผู้ปุวยปวดท้อง
เฉียบพลัน 
 
 
 
 
อัตราตายใน
ผู้ปุวยSepsis, 
severe 
Sepsis, 
Septic shock 

<3% 
 
 
 
 
 
 

<3% 
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แนวทางพัฒนา  กลุ่มงานการพยาบาล   ในยุทธศาสตร์ที่  2   แผนพัฒนาตึกผู้ป่วยใน  
ล าดับที่  โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมายปี 2565 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

3. พัฒนาพฤติกรรมการบริการบุคลากรด้านการพยาบาล 
       3.1 ส่งเสริมความรู้ด้านการบริการที่เป็นเลิศให้บุคลากรด้านการพยาบาล  
       3.2 ก าหนดนโยบายด าเนินการเมื่อพบข้อร้องเรียนพฤติกรรมการบริการและสื่อสารให้
บุคลากรทราบ ได้แก่ การนิเทศรายบุคคล เพ่ือพัฒนาการพฤติกรรมการบริการ การบันทึกเป็น
ประวัติ 
       3.3 สร้างแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมการบริการที่ดี ได้แก่ การประกาศชมเชย  
       3.4 ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการทุก 2 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลและน ามาด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุง 
       3.5 สรุปผลการด าเนินงาน 

  4. พัฒนาการดูแลผู้ปุวยกลุ่มผู้ปุวย Sepsis  
       4.1 จัดท าCPG Sepsis protocol แนวทางการใช้ยาปฎิชีวนะ  
       4.2 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องSepsis แก่เจ้าหน้าที่ และการประเมินติดตามผลการปฎิบัติ 
       4.3 ส่งเสริมการใช้  Guideline Sepsis ในผู้ปุวย 

       4.4 ทบทวนกระบวนการดูแลผู้ปุวยภาวะ Sepsis ภายในหน่วยงานโดยทบทวนจากเวช
ระเบียนผู้ปุวย การConference case ที่พบปัญหา และDead case Conference 
      4.5 ติดตามผลการด าเนินงานโดยจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด เป็นรายเดือน และ 
วิเคราะห์ปัญหาการดูแลผู้ปุวย  

-เพ่ือสร้างความพึง
พอใจและความ
ไว้วางใจของ
ผู้รับบริการ 
 
 
 

ร้อยละความพึง
พอใจด้าน
พฤติกรรมการ
บริการ 

>85% 
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2.3 งานสุขภาพจิตและยาเสพติด 

                       แนวทางพัฒนา กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ในยุทธศาสตร์ที่  2    แผนพัฒนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี 2565 

 พัฒนางาน
สุขภาพจิตและยา
เสพติด 

1.  โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ
เครือข่ายอ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565     
   1.1 ประชุมชี้แจงโครงการ แนวทางการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

   1.2 จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  
   1.3 จัดด าเนินการท ากิจกรรมกลุ่มบ าบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ าบัดฟ้ืนฟู 
กลุ่มผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในเครือข่ายโรงพยาบาลลานสัก 

   1.4 จัดท าสมุดบันทึกการบ าบัด/รักษา/ฟื้นฟู และติดตามผู้ปุวย 

ยาเสพติด 

   1.5 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  

 
  
 
 
 

1. กลุ่ มผู้ เสพ/ผู้ ติดยาเสพติด 
เ ข้ า ถึ ง การประ เมิ นและดู แ ล
ช่วยเหลือบ าบัดรักษาตามระดับ
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 

2. กลุ่ มผู้ เสพ/ผู้ ติดยาเสพติด 
บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ได้รับการติดตามดูแลตอ่เนื่อง 1 ปี 
(Retention rate)  
3. อัตราการหยุดเสพต่อเนื่อง 3 
เดือนในผู้ผ่านการบ าบัดครบตาม
เกณฑ์  
4. กลุ่มผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีพฤติกรรมไม่
กลับไปเสพซ้ า   

 

- ร้อยละ 60  
 
 
 
 
- ร้อยละ 50  

 
 
 
- ร้อยละ 80 

 
 
 
- ร้อยละ 80 
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                       แนวทางพัฒนา กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ในยุทธศาสตร์ที่  2    แผนพัฒนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี 2565 

 พัฒนางานสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

1.  โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบ
สุขภาพแบบบูรณาการเครือข่ายอ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565     
   1.1 ประชุมชี้แจงโครงการ แนวทางการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

   1.2 จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  
   1.3 จัดด าเนินการสร้างวัคซีนใจในชุมชนโดยชุมชนและภาคีเครือข่าย
อ าเภอลานสัก 

   1.4 จัดท าสมุดบันทึกการบ าบัด/รักษา/ฟ้ืนฟู และติดตามผู้ปุวยจิตเวช
และโรคซึมเศร้า 
   1.5 ติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ  

 

1. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมี
ความรู้เรื่องโรคจิตเวชและการ
แก้ปัญหา อุปสรรคในการดูแล
ผู้ปุวยจิตเวชที่บ้าน  

2. ผู้ปุวยจิตเวชได้เข้าถึง
บริการและได้รับการดูแล  

- ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 80 
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2.4 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย 

ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา รวมงบประมาณ 

1. โครงการเพิ่มการ
เข้าถึงบริการ 
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ 
ทางเลือกท่ีมี
คุณภาพในหน่วย 
บริการสาธารณสุข
ทุกระดับ 

- ประชาสัมพันธ์โรคและอาการที่ 
สามารถรักษาได้ด้วยการแพทย์ 
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ทั้งใน รพ.และในชุมชน ผ่านสื่อต่างๆ 
 - มีคลินิก OPD คู่ขนานเฉพาะโรค 
ให้บริการสอดคล้องกับคลินิกทาง 
แผนปัจจุบันใน รพ. 
 - การเพ่ิมหัตถการการแพทย์พ้ืนบ้าน 
เช่น บ่งต้อด้วยหนามหวาย สักยา 
 -การดูแลผู้ปุวย IPD ร่วมกับแพทย์ 
แผนปัจจุบัน  
 - การให้บริการเชิงรุก เยี่ยมบ้าน 
ผู้ปุวย IMC, Palliative Care 
 - เพ่ิมศักยภาพ อสม. ในการคัดกรอง 
และดูแลผู้ปุวยเบื้องต้นด้วยศาสตร์ 
การแพทย์แผนไทย 
 - มีการก าหนดสมุนไพรทดแทน 
หรีอ First line drug 

- เ พ่ิมส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชน
เข้าถึงบริการด้านการแพทย์
แ ผ น ไ ท ย แ ล ะ ก า ร แ พ ท ย์
ทางเลือกท่ีมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ือส่งเสริมให้มีการสั่งใช้ 
ยาสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น 

ร้อยละ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ร้อยละ 3 

ต.ค.64 - ก.ย.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.62 - ก.ย.63 
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา รวมงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมต่อ
ยอดความรู้ทาง 
ด้านการแพทย์แผน
ไทยให้กับ 
แพทย์แผนไทย 

- ด าเนินการผลิตยาที่ได้มาตรฐาน 
เพ่ือลดต้นทุนด้านยา 
 - ส่งเสริมการจ่ายยาปรุงเฉพาะราย 
 -ประสานกับผู้รับผิดชอบงาน 
Palliative Care ในการเก็บข้อมูล 
และการออกเยี่ยมบ้านเชิงรุก 
 - ให้ความรู้และติดตามการจัดบริการ 
การแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน 
ใน รพ.สต. 
 
- จัดอบรมด้านการตรวจวินิจฉัย 
และการจ่ายยาปรุงเฉพาะรายแก่ 
แพทย์แผนไทย 
 
 
 
 
 

 
 
 
-เพ่ือให้ผู้ปุวย Palliative Care 
เข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทาง 
การแพทย์ 
 -เ พ่ื อ ให้  ร พ . ส ต .ทุ ก แห่ ง มี
บริการด้านการแพทย์แผนไทยที่
ได้มาตรฐาน 
 
-เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการ 
ตรวจวินิจฉัยและการจ่ายยา 
ปรุงเฉพาะรายส าหรับ 
แพทย์แผนไทย 

 
 
 
 

ร้อยละ 5 
 
 

10 แห่ง 
 
 
 

7 คน 

 
 
 
 
 
 

ม.ค.-มิ.ย.65 
 
 
 

ม.ค.-พ.ค.65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   12,000 
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา รวมงบประมาณ 

3. 
 
 
 
 

 
4. 
 
 
 
 
 
 

โครงการใกล้บ้าน 
ใกล้ใจ แพทย์แผน
ไทยในชุมชน 
อบต.ลานสัก 
 
 
โครงการใกล้บ้าน 
ใกล้ใจ อสม.  
ด้านแพทย์แผนไทย
ในชุมชนเทศบาล
ต าบลลานสัก 
 

- ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่แกนน า 
ชุมชนด้านการดูแลสุขภาพตนเองและ 
ผู้ปุวยโรคเรื้อรังด้วยศาสตร์การแพทย์ 
แผนไทย 
 
 
- ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่แกนน า 
ชุมชนด้านการดูแลสุขภาพตนเองและ 
ผู้ปุวยโรคเรื้อรังด้วยศาสตร์การแพทย์ 
แผนไทย 

-แกนน าชุมชนสามารถน า 
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย 
ไปดูแลตนเองและผู้ปุวย 
โรคเรื้อรังในชุมชนได้ 
 
 
-แกนน าชุมชนสามารถน า 
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย 
ไปดูแลตนเองและผู้ปุวย 
โรคเรื้อรังในชุมชนได้ 

55 คน 
 
 
 
 
 
 

30 คน 

ม.ค.-ก.ย.65 
 
 
 
 
 

ม.ค.-ก.ย.65 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 

27,000 
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2.5 กลุ่มงานเภสัชกรรม 

ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา รวมงบประมาณ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

โครงการส่งเสริม 

การใช้ยาสมเหตุผล 
(RDU) ระดับชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดท าระบบ 
Refill ยาเพื่อลด
ภาระงานสนับสนุน
ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 

- สร้างความตระหนักรู้เรื่อง RDU 
แก่เจ้าของร้านช า และชุมชน 
 
 
- ติดตามข้อมูล RDU จากผลิตภัณฑ์ 
online/internet/cable TV/ 
วิทยุชุมชน 
 
- การสุ่มส ารวจร้านขายของช าที่มี 
ในชุมชน 
 
- จัดท าฐานข้อมูลเวชภัณฑ์ยา 
- ส ารวจคงคลัง รพ.สต. ทุกแห่ง/ 
ปรับอัตราส ารองให้เหมาะสม  
(1.5 เดือน) 
- การเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่าง 
หน่วยงาน 
 

- เพ่ือให้ผู้ประกอบการในชุมชน 
มีความเข้าใจในหลักการและ
แนวทางของการด าเนินกิจกรรม
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ RDU 
- เพ่ือด าเนินการจัดระเบียบและ 
การติดตามการโฆษณาของ 
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้สอดคล้อง 
กับแนวทาง RDU 
- ค้นหาร้านช า RDU 
 
 
- เ พ่ือก าหนดแนวทาง และ
กรอบรายการ จ านวนในการ
เบิกจ่ายยา 

 ≥80 
 
 
 
 

≥80 
 
 
 

มีร้านช า RDU 
≥1 แห่ง 

 

รพ.สต. 
10 แห่ง 

ต.ค.64 - ก.ย.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.64 - ก.ย.65 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      20,000 
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บทที่ 4 ยุทธศาสตร์สุขภาพ 
การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ โรงพยาบาลลานสัก 
  ผลการสอบถามความจากการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่
เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพและกลุ่มงาน/งานภายในโรงพยาบาลลานสัก โดยการตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ Google form ของบุคลากรในสังกัด จ านวน 72 คน จากบุคลากรทั้งหมด 191 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.70 ได้ข้อสรุป ดังนี้  

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
16 
56 

 
22.2 
77.8 

ต าแหน่งหน้าที่ ใน รพ. 
  ผู้บริหาร/กรรมการบริหาร 

  บุคลากรวิชาชีพ 

  บุคลากรสนับสนุน 

 
10 
47 
15 

 
13.9 
65.3 
20.8 

อายุ (ปี) 
    ไม่เกิน 30 ปี 
    31-40 ปี 
    41-50 ปี 
    51 ปีขึ้นไป 
เฉลี่ย 37.53 s.d. 9.22   
max 57 min 19 

 
18 
25 
25 
5 

 
25.0 
33.3 
33.3 
6.9 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   ปริญญาตรี 
   ปริญญาโทข้ึนไป 

 

 
18 
51 
3 

 
25.0 
70.8 
4.2 

อายุราชการ (ปี) 
    ไม่เกิน 8 ปี 
      9-16 ปี 
    17-24 ปี 
    25 ปีขึ้นไป 
เฉลี่ย 13.39 s.d. 10.50  
max 37  min 1 

 
32 
13 
11 
16 

 ประสบการณ์การวางแผน 
   ไม่เคย 

   เคย 

      -ท าแผนยุทธศาสตร์ 
      -ท าแผนปฏิบัติงาน 

      -โครงการ 

      -ประเมินแผนฯ 

 
33 
39 
14 
19 
29 
8 

 
45.8 
54.2 
19.4 
26.4 
40.3 
11.1 

ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Environments) ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) และ
จุดอ่อน (Weakness) ได้วิเคราะห์ใน 8 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ด้านการน าองค์กรและวิสัยทัศน์เชิง
บริหาร (Leadership and Vision) 2) ด้านการบริหารและการมอบอ านาจ (Administration and 

Delegate) 3) ด้านนโยบายองค์กร (Policy) 4) ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources) 5) ด้าน
ยุทธศาสตร์และแผนงาน (Strategy and Action Plan) 6) ด้านระบบข้อมูลข่าวสาร (Data and 

Information) 7) ด้านระบบบริการสุขภาพ (Service system) และ 8) ด้านการบริหารการเงินการ
คลัง (Finance)  
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ปัจจัยภายในขององค์กร (Internal Environments) 

ปัจจัยภายในองค์กร (SW) 
ความคิดเห็น (จ านวน/ร้อยละ) เฉลี่ย 

(s.d.) 5 4 3 2 1 
1.ผู้บริหาร/คณะกรรมการบรหิาร รพ. ส่วนใหญ่มภีาวะผู้น า  13 

(18.1) 
27 

(37.5) 
25 

(34.7) 
6 

(8.3) 
1 

(1.4) 
3.63 
(.93) 

2.ผู้บริหารทุกระดับ (กลุ่มงาน/แผนก/งาน) ส่วนใหญ่ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์  12 
(16.7) 

29 
(40.3) 

24 
(33.5) 

7 
(9.7) 

0 
(0.0) 

3.64 
(.88) 

3.มีการมอบอ านาจหรือแต่งตั้งผู้บริหารรับผิดชอบงานส าคัญอย่างชัดเจน เช่น  
งานการเงินการคลัง งานข้อมูลสารสนเทศ งานบริการสุขภาพ เป็นต้น 

15 
(20.8) 

32 
(44.4) 

20 
(27.8) 

4 
(5.6) 

1 
(1.4) 

3.78 
(.89) 

4.มีการมอบและถ่ายทอดนโยบายอย่างชัดเจน  11 
(15.3) 

32 
(44.4) 

22 
(30.6) 

6 
(8.3) 

1 
(1.4) 

3.64 
(.89) 

5.การบริหารทรัพยากรบคุคลมีความเหมาะสม (สรรหา เลือกใช้ พัฒนาและ
ธ ารง) 

10 
(13.9) 

28 
(38.9) 

23 
(31.9) 

10 
(13.9) 

1 
(1.4) 

3.5 
(.95) 

6.บุคลากรส่วนใหญ่มีเพยีงพอตามกรอบอัตราก าลังในการปฏิบัติงานเมื่อเทียบ
กับ รพ.ขนาดเดยีวกัน  

7 
(9.7) 

29 
(40.3) 

23 
(31.9) 

11 
(15.3) 

2 
(2.8) 

3.39 
(.96) 

7.บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม (มีสมรรถนะตามเกณฑ์) 11 
(15.3) 

39 
(54.2) 

17 
(23.6) 

5 
(6.9) 

0 
(0.0) 

3.78 
(.78) 

8.บุคลากรโรงพยาบาลส่วนใหญม่สีัมพันธภาพที่ด ี(ความสามคัคี) 12 
(16.7) 

31 
(43.1) 

18 
(25.0) 

8 
(11.1) 

3 
(4.2) 

3.57 
(1.03) 

9.รพ.ลานสักมีแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานและโครงการทีด่ี ปฏิบัติได้ 13 
(18.1) 

31 
(43.1) 

21 
(29.2) 

7 
(9.7) 

0 
(0.0) 

3.69 
(.88) 

10.แผนปฏิบตัิงานและโครงการประจ าปสีอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ 
รพ. 

11 
(15.3) 

34 
(47.2) 

21 
(29.2) 

6 
(8.3) 

0 
(0.0) 

3.69 
(.83) 

11.โครงสร้างการบริหาร รพ.มีความเหมาะสม สามารถบรหิารงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

10 
(19.3) 

33 
(45.8) 

18 
(25.0) 

9 
(12.5) 

2 
(2.8) 

3.56 
(.93) 

12.รพ.มีค่านยิมร่วมและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างชัดเจน 11 
(15.3) 

34 
(47.2) 

16 
(22.2) 

11 
(15.3) 

0 
(0.0) 

3.63 
(.84) 

13.ระบบข้อมลูมีคณุภาพ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งภายใน รพ.และ
เครือข่าย 

8 
(11.1) 

34 
(47.2) 

20 
(27.8) 

7 
(9.7) 

3 
(4.2) 

3.51 
(.79) 

14.ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) ทันสมัย พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 7 
(9.7) 

28 
(38.9) 

28 
(38.9) 

9 
(12.5) 

0 
(0.0) 

3.46 
(.79) 

15.ระบบบริการสุขภาพมคีุณภาพตามระดับบริการ (รพ. F2) 11 
(15.3) 

40 
(55.6) 

16 
(22.2) 

5 
(6.9) 

0 
(0.0) 

3.79 
(.76) 

16.รพ.มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบบริการจากสถานการณ์การแพร่
ระบาด COVID-19 ได้ 

12 
(16.7) 

36 
(50.0) 

20 
(27.8) 

5 
(6.9) 

0 
(0.0) 

3.78 
(.80) 

17.การจัดการระบบเครือข่ายบรกิารสุขภาพ (CUP) มีความเหมาะสม  8 
(11.1) 

39 
(54.2) 

20 
(20.8) 

5 
(6.9) 

0 
(0.0) 

3.69 
(.98) 

18.มีระบบประสานงานท่ีดรีะหวา่ง CUP และหุ้นส่วนการพัฒนา 6 
(8.3) 

38 
(52.8) 

20 
(27.8) 

8 
(11.1) 

0 
(0.0) 

3.58 
(.80) 

19.มีการวางแผนเงินบ ารุง และ Plan fin ที่เหมาะสม 10 
(13.9) 

33 
(45.8) 

16 
(22.2) 

12 
(16.7) 

1 
(1.4) 

3.54 
(.98) 

20.มีระบบประสานงานท่ีดรีะหวา่งจังหวัดกับ CUP 9 
(12.5) 

36 
(50.0) 

20 
(27.8) 

6 
(8.3) 

1 
(1.4) 

3.64 
(.86) 
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ปัจจัยภายนอกขององค์กร (External Environments) ได้แก่ โอกาส (Opportunity) และภาวะ
คุกคามหรืออุปสรรค (Threat) ได้วิเคราะห์ใน 6 ปัจจัยหลัก (PESTEL) ได้แก่ 1) ด้านนโยบายและ
การเมือง (Policy and Political) 2) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
(Socio-Culture) 4) ด้านเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology and IT) 5) ด้าน
สภาวะแวดล้อม (Environments) และ 6) ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Legal) 

ปัจจัยภายนอกขององค์กร (External Environments) 

ปัจจัยภายนอกองค์กร (OT) 
ความคิดเห็น (จ านวน/ร้อยละ) เฉลี่ย 

(s.d.) 5 4 3 2 1 
1.นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง/เขต/จังหวัดชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติได้  7 

(9.7) 
43 

(59.7) 
18 

(25.0) 
4 

(5.6) 
0 

(0.0) 
3.74 
(.71) 

2.นโยบาย เป้าหมายและยุทธศาสตร์ส่วนกลางมีการถ่ายทอดอย่างชัดเจน 8 
(11.1) 

37 
(51.4) 

21 
(29.2) 

6 
(8.30 

0 
(0.0) 

3.65 
(.79) 

3.ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ฐานะปานกลาง บางส่วน
เผชิญกับความยากจน 

19 
(26.4) 

38 
(52.8) 

14 
(19.4) 

1 
(1.4) 

0 
(0.0) 

4.04 
(.72) 

4.กลุ่ม/ชมรม/เครือข่ายประชาสังคมเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

9 
(12.5) 

35 
(48.6) 

23 
(31.9) 

5 
(6.9) 

0 
(0.0) 

3.67 
(.79) 

5.กระแสสังคมและค่านิยมของคนท่ีมีความสนใจด้านสุขภาพมากยิง่ขึ้น 15 
(20.8) 

36 
(50.0) 

15 
(20.8) 

5 
(6.9) 

1 
(1.4) 

3.82 
(.89) 

6.ประชากร อ.ลานสักก าลังเข้าสูส่ังคมสูงวัย สดัส่วนผู้สูงอายเุพิ่มสงูขึ้น 19 
(26.4) 

40 
(55.6) 

12 
(16.7) 

1 
(1.4) 

0 
(0.0) 

4.07 
(.86) 

7.มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวยงาม อากาศสดชื่น 12 
(16.7) 

45 
(62.5) 

11 
(15.3) 

1 
(1.4) 

3 
(4.2) 

3.68 
(.83) 

8.ความร่วมมือท่ีดีของระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
(13.9) 

40 
(55.6) 

18 
(25.0) 

3 
(4.2) 

2 
(2.8) 

3.75 
(.86) 

9.เทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยขึ้น สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดบริการ 

10 
(13.9) 

39 
(54.2) 

18 
(25.0) 

3 
(4.2) 

2 
(2.8) 

3.72 
(.86) 

10.เทคโนโลยสีารสนเทศทันสมัยขึ้น ช่วยยกระดับบริการตรงตามความ
ต้องการในการพัฒนา 

8 
(11.1) 

39 
(54.2) 

19 
(26.4) 

4 
(5.6) 

2 
(2.8) 

3.65 
(.92) 

11.พรบ.การแพทย์ปฐมภูมิ พ.ศ.2562 เป็นปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนา 11 
(15.3) 

39 
(54.2) 

16 
(22.2) 

3 
(4.2) 

3 
(4.2) 

3.72 
(.92) 

12.แผนกระจายอ านาจตาม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
ระบบสุขภาพ 

10 
(13.9) 

40 
(55.6) 

17 
(23.6) 

2 
(2.8) 

3 
(4.2) 

3.72 
(.89) 

13.อ.ลานสักเผชิญการปัญหาของเสียและมลพิษจากแหล่งชุมชน พ้ืนท่ี
การเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม 

5 
(6.9) 

23 
(31.9) 

29 
(40.3) 

10 
(13.9) 

5 
(6.9) 

3.18 
(1.00) 

14.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) น าไปสู่ผลกระทบ 
   ด้านสุขภาพ เช่น Vector Disease, Water & Food Disease, PM 2.5 

8 
(11.1) 

34 
(48.6) 

22 
(30.6) 

5 
(6.9) 

2 
(2.8) 

3.58 
(.88) 

15.สถานการณ์โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ าน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร 
   จัดการในภาพรวมทั้งประเทศ/พื้นที่ท่ียุ่งยากซับซ้อน เช่น COVID-19 

15 
(20.8) 

34 
(47.2) 

17 
(23.6) 

4 
(5.6) 

2 
(2.8) 

3.78 
(.94) 
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สรุปภาพรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภายในโรงพยาบาลลานสัก 

 
สรุปภาพรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภายนอกโรงพยาบาลลานสัก 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (SWOT analysis) 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
S1 รพ.มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบบริการจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด  COVID-19 ได้  
S2 บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม (มี
สมรรถนะตามเกณฑ์)  
S3 มีการมอบอ านาจหรือแต่งตั้งผู้บริหารรับผิดชอบงานส าคัญ
อย่างชัดเจน  
S4 รพ.ลานสักมีแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานและโครงการที่ดี 
ปฏิบัติได ้

S5 แผนปฏิบัติงานและโครงการประจ าปีสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ รพ. 
S6 โครงสร้างการบริหาร รพ.มีความเหมาะสม สามารถ
บริหารงานได้อย่างมี    ประสิทธภิาพ  
S7 การจัดการระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) มีความ
เหมาะสม 

W1 บุคลากรไม่เพียงพอตามกรอบอัตราก าลังเมื่อเทียบ รพ.F2 
W2 ระบบบริการสุขภาพตามระดบับรกิาร (รพ.F2) 
W3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

W4 ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

W5 การวางแผนเงินบ ารุงและ Plan fin 

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
O1 กระแสสังคมและค่านิยมของคนที่มคีวามสนใจด้านสุขภาพ
มากยิ่งขึ้น 
O2 มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสวยงาม อากาศสดชื่น   
O3 มีความร่วมมือที่ดีของระหว่างหนว่ยงานรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

O4 นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง/เขต/จังหวัดชัดเจน 
น าไปสู่การปฏบิัติได้ 

T1 ประชากร อ.ลานสกั ก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัย สัดส่วนผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้น 
T2 สังคมเกษตรกรรม ฐานะปานกลาง บางส่วนยากจน 

T3 สถานการณ์โรคอุบัติใหม-่อุบัติซ้ า การบริหารจัดการยุ่งยาก 

T4 แผนกระจายอ านาจฯ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ 

 

จัดกลุ่มผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (SWOT analysis grouping) 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
S1: โครงสร้างบรหิารองค์กร ระบบ CUP และศักยภาพ
บริการในสถานการณ์วิกฤติเหมาะสม    
S2: การมอบอ านาจหน้าที่เหมาะสมและบุคลากรมี
สมรรถนะตามเกณฑ ์

S3: มีการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานและ
โครงการชัดเจน 

W1 : บุคลากรไม่เพียงพอและจ าเป็นต้องบริหาร
ก าลังคนท่ีด ี
W2 : การวางแผนพัฒนา Service plan ให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น  
W3 :  การพัฒนาระบบ IT รองรับการใช้งานท่ีดี 
W4 : การบริหารการเงินการคลังเพิ่มประสิทธิภาพ 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
O1 : กระแสสังคม/ค่านยิมดา้นสขุภาพและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต-ิสิ่งแวดล้อม 
O2 : ความร่วมมือท่ีดีของระหว่างหน่วยงานรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

O3 : นโยบายและยุทธศาสตรร์ะดับต่างๆ เอื้อต่อการ
พัฒนา  

T1 : สังคมเกษตรกรรมและการเข้าสู่สังคมสูงวัย  
T2 : สถานการณ์โรคอุบัติใหม-่อุบัติซ้ า การบริหาร
จัดการยุ่งยาก 

T3 : แผนกระจายอ านาจฯ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ระบบสุขภาพ 
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ผลสรุปปัจจัยก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic factors analysis summary : SFAS) 

ผลสรุปปัจจัยภายในก าหนดยุทธศาสตร์ (Internal factors analysis summary : IFAS) 

จุดแข็ง (S) น.น. คะแนน ผลคูณ ข้อพิจารณา 
1.โครงสร้างฯ CUP และศักยภาพบริการฯ 0.3 4 1.2  
2.การมอบอ านาจหน้าที่เหมาะสมและ
บุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ ์

0.3 4 1.2  

3.มีการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน
และโครงการชัดเจน 

0.4 3 1.2  

รวม 1.0  3.6  
จุดอ่อน (W) น.น. คะแนน ผลคูณ ข้อพิจารณา 

1.บุคลากรไม่เพียงพอและจ าเป็นต้องบริหาร
ก าลังคนท่ีด ี

0.1 3 0.3  

2.การวางแผนพัฒนา Service plan ให้มี
คุณภาพสูงขึ้น  

0.3 3 0.9  

3.การพัฒนาระบบ IT รองรับการใช้งานท่ีดี 0.3 4 1.2  
4.การบริหารการเงินการคลังเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

0.3 3 0.9  

รวม 1.0  3.3  
ผลสรุปปัจจัยภายนอกก าหนดยุทธศาสตร์ (External factors analysis summary : EFAS) 

โอกาส (O) น.น. คะแนน ผลคูณ ข้อพิจารณา 
1.กระแสสังคม/คา่นิยมดา้นสุขภาพและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต-ิสิ่งแวดล้อม 

0.3 3 0.9  

2.ความร่วมมือท่ีดีของระหว่างหน่วยงานรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.4 4 1.6  

3.นโยบายและยุทธศาสตรร์ะดบัตา่งๆ เอื้อ
ต่อการพัฒนา  

0.3 4 1.2  

รวม 1.0  3.7  
อุปสรรค (T) น.น. คะแนน ผลคูณ ข้อพิจารณา 

1.สังคมเกษตรกรรมและการเข้าสูส่ังคมสูงวัย  0.4 4 1.6  
2.สถานการณโ์รคอุบตัิใหม-่อุบัติซ้ า  
การบริหารจัดการยุ่งยาก 

0.4 3 1.2  

3.แผนกระจายอ านาจฯ น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ 

0.2 3 0.6  

รวม 1.0  3.4  
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ความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ (TOWS Matrix) 

SO 
S1-3+O1-3  
ระบบบริหารเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ST 
S1-3+T1-3  
ระบบบริหารรองรับการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

WO 
W1-4+O3 ระบบบริการ 
              พัฒนาบุคลากร 

              หุ้นส่วนการพัฒนา 

WT 
W1-4+T1-3  
เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลง
ในยุค New Normal 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลลานสัก ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-3569) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 โรงพยาบาลชุมชนชั้นน า วิถีใหม่ ด้านการแพทย์ผสมผสาน   

          บริการประทับใจ ห่วงใยสุขภาพประชาชน 

พันธกิจ (Mission) 
1.เพื่อจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบองค์รวมอย่างบูรณาการและมีคุณภาพมาตรฐาน 

2.เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ผสมผสานให้มีคุณภาพรองรับบริการสุขภาพที่พึ่งประสงค์ 
3.เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  

4.เพื่อบริหารจัดการโรงพยาบาล สร้างความประทับใจและดูแลสุขภาพประชาชนดุจญาติมิตร 
เป้าหมาย (Targets) 
1.ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลโดย CG/อสม. ≥ ร้อยละ 80 

2.ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม ≥ ร้อยละ 60 

3.โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ 

4.ผู้ป่วย Stroke และ COPD ได้รับบริการการแพทย์ผสมผสาน ร้อยละ 30 

5.R2R/KM/Innovation อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 เรื่อง/ปี 
6.ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน/การคลังไม่ให้เกินวิกฤตการเงิน (ระดับ 0) 

ค่านิยมร่วม (Cored Value) : MOPH+COVID-19 

M : Mastery    เป็นนายตัวเอง 
O : Originality    เร่งสร้างสิ่งใหม่ 

P : People Centered Approach ใส่ใจประชาชน 

H : Humility    ถ่อมตนอ่อนน้อม 

C : Communication & Relation  การสื่อสาร ,สัมพันธภาพ 

O : Organization Leader & Team  การน าองค์กร , ทีมงาน 

V : Vision Sharing     วิสัยทัศน์ร่วม 

I : Information Technology   ระบบสารสนเทศ ทันสมัย 

D : Development of Administration บริหารให้เกิดการพัฒนา ไปสู่การเปลี่ยนแปลง          
19 :     น าหน้า หนึ่ง ก้าว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1.สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภคและจัดการภัยสุขภาพเป็นเลิศ 

2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการแพทย์ผสมผสานเป็นเลิศ 

3.พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเป็นเลิศ  
4.พัฒนาระบบบริหารเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค คุ้มครอง
ผู้บริโภคและจัดการภัยสุขภาพเป็นเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการแพทย์

ผสมผสานเป็นเลิศ 
 แผนงานที่ 1  
สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกนัโรคและภยั
สุขภาพ แบบบูรณาการทุกกลุ่มวยั 

 แผนงานที่ 2  
คุม้ครองความปลอดภยัในการบริโภคอาหาร 
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ /ยา แก่ประชาชน 

แผนงานที่ 3 
พฒันาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพอยา่ง
เหมาะสมแก่ประชาชน 

 

แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม
มาตรฐาน และกลุ่มโรคท่ีส าคัญ 
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม
มาตรฐานร่วมกับการแพทย์ผสมผสาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาบุคลากรและเครือข่าย 

เป็นเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารเป็นเลิศด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาล 
แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพบคุลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการปฎิบตัิงาน……… 
 
 

แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ 
แผนงานที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน ตัวช้ีวัดหลัก (KPIs) ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา/มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค คุม้ครองผู้บริโภคและจัดการภัยสุขภาพเป็นเลิศ 

แผนงาน/ตัวชี้วัดหลัก 
ข้อมูลฐาน (Based line) ค่าเป้าหมาย (Targets) (พ.ศ.) แนวทางการพัฒนา/มาตรการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
แผนงานท่ี1 สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพ แบบบูรณาการทุกกลุม่วัย 

         

1.ANC คุณภาพครบตามเกณฑ ์

    1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รบัการฝากครรภ์ครั้งแรก
ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห ์

   1.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทีไ่ด้รบัการดูแลก่อนคลอด 5 

ครั้ง ตามเกณฑ ์

 
76 
 
63 

 
95 
 
93 

 
94 
 
93 

 
95 
 
95 

 
95 
 
95 

 
96 
 
95 

 
96 
 
95 

 
96 
 
95 

- โครงการฝากครรภ์คณุภาพเพื่อหญิงตั้งครรภ์ และ
ทารกสุขภาพดีในชุมชน 

2.  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 58 64 65 66 67 68 69 70 - โครงการเด็กแรกเกิด - 5 ปี โภชนาการดี สูงดี สม
ส่วน น าสู่  พัฒนาการสมวัย   

3.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ 

64 65 62 85 85 85 85 85 - โครงการเด็กแรกเกิด - 5 ปี โภชนาการดี สูงดี 
สมส่วน น าสู่  พัฒนาการสมวัย   

4.ร้อยละความครอบคลุมการตรวจสุขภาพในช่องปากทุก
กลุ่มวัย 

   4.1ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 ได้รับการเคลือบ
หลุมร่องฟันแท้ 

 

N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
50 

 
 
51 
 
 

 
 
52 

 
 
53 

 
 
54 
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5.ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี  N/A N/A N/A 10 10 10 9 8  

6.อัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จทุกกลุม่วัย < 8 / แสน
ประชากร 

1.78 3.57 3.7 8 8 8 8 8 -โครงการคัดกรอง ส่งเสริม ป้องกันและการดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อทุกกลุ่มวัยท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง ต่อโรคซมึเศร้า อ าเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ประจ าป ี2565 
 

แผนงาน/ตัวชี้วัดหลัก 
ข้อมูลฐาน (Based line) ค่าเป้าหมาย (Targets) (พ.ศ.) แนวทางการพัฒนา/มาตรการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
7.ร้อยละผู้ป่วย Pallative care ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่
บ้าน 

N/A N/A N/A 85 86 87 88 89  

8.ผูสู้งอายุติดเตียงได้รบัการดูแลจาก CG / อสม. 
มากกว่า 80 % 

80 80 80 81 82 83 84 85 - โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ“ไม่ลม้ ไมล่ืม ไม่
ซึมเศรา้ กินข้าวอร่อย นอนหลับสนิท 

9.อัตราการพัดตกหกลม้ของผู้สูงอายุที่บ้านลดลง N/A N/A N/A 5 6 7 8 9 - โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ“ไม่ลม้ ไมล่ืม ไม่
ซึมเศรา้ กินข้าวอร่อย นอนหลับสนิท 

10.จ านวนประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้ับวัคซีน
ครอบคลมุตามเกณฑ ์

  10.1 ความครอบคลุมการได้รบัวัคซีนแต่ละชนิดครบ
ตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี (fully immunized)  

 
 
94 

 
 
95 

 
 
94 

 
 
95 

 
 
96 

 
 
97 

 
 
97 

 
 
97 

 

แผนงานท่ี2 คุ้มครองความปลอดภัยในการบรโิภคอาหาร 
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ /ยา แก่ประชาชน 

         

1.Clean Food Good Test ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
2.ตลาดนดัน่าซื้อ    2 3 4 5 6  
3.จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนมผีลติภณัฑ์สุขภาพปลอด 
Steroid 

   5 6 7 8 9  

แผนงานท่ี3 พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ          
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อย่างเหมาะสมแก่ประชาชน 
1.อัตราการเกดิ NCD รายใหมล่ดลง 
   1.1  ร้อยละประชากรอายุ 35-59 ปีท่ีได้รับการคัด
กรองเบาหวาน / ความดันโลหิตสงู 

 
 
94 

 
 
95 

 
 
96 

 
 
95 
 

 
 
96 

 
 
96 
 

 
 
96 

 
 
96 

- โครงการ ป้องกันและแกไ้ขปัญหาโรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรังในชุมชน 

2.ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เหมาะสม     
30 

 
35 

 
40 

 
45 

 
50 

- โครงการสร้างความรอบรูด้้านสุขภาพ ในการ
สร้างเสริมสุขภาพชุมชน   

- โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม. ในการดูแล
สุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอาย ุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน ตัวช้ีวัดหลัก (KPIs) ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา/มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการแพทย์ผสมผสานเป็นเลิศ 

แผนงาน/ตัวชี้วัดหลัก 
ข้อมูลฐาน (Based line) ค่าเป้าหมาย (Targets) (พ.ศ.) แนวทางการพัฒนา/มาตรการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

แผนงานท่ี…1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม
มาตรฐาน และกลุ่มโรคท่ีส าคัญ 

         

1. ร้อยละความส าเร็จของ NCD คุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม - ตาม Service Plan ของ Cup ลานสัก 
2.อัตราการผ่านมาตรฐาน QA ของพยาบาล 3 3 3 3 3 4 4 4 - ตามมาตรฐาน QA 
3.อัตราการผ่านมาตรฐาน HA ขั้น3 ขั้น3 ต่ออาย ุ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน - โครงการ HA3, Re-Acc HA 

 
4.อัตราการผ่านมาตรฐานงานอาชีวอนามัย ด ี ดีมาก ดีเด่น ดีมาก ดีมาก ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น - ตามมาตรฐานชีวอนามัย 
5.อัตราการผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ รพ. Green and 
Clean 

ดีมาก ดีมาก N/A  ดี  ดีมาก ดีมาก 
plus 

ดีมาก 
plus 

ดีมาก 
plus 

- ตามมาตรฐาน Green $ Clean 

6.อัตราผู้ป่วยSTEMI ที่มีข้อบ่งช้ีได้รับยา SK ( ร้อยละ 
80 ) 

75 100 40 80 85 90 95 100 - ตาม Service Plan ของ Cup ลานสัก 



แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลานสกั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) หน้า 46 
 

7. อัตราการตายของผู้ป่วย ACS   (  < 5 %) 5.5 0 22.22 5 4 3 2 1 - ตาม Service Plan ของ Cup ลานสัก 

แผนงานท่ี…2..พัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม
มาตรฐานร่วมกับการแพทย์ผสมผสาน… 

         

1. 1.ร้อยละของผู้ป่วย  COPD ในเขตอ าเภอ  ลานสักท่ี  
เข้ารักษาในโครงการแพทย์ทางเลอืก 

N/A N/A N/A 30% 40% 50% 60% 80% - โครงการฝังเข็มลดการใช้ยาในผู้ปว่ย COPD 

2.ร้อยละของผู้ป่วย Stroke รายใหม ่ในเขตอ าเภอลาน
สักท่ีเข้ารักษาในโครงการแพทย์ทางเลือก 

N/A N/A N/A 30% 40% 50% 60% 80% - โครงการฝังเข็มในผู้ป่วย IMC. 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน ตัวช้ีวัดหลัก (KPIs) ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา/มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเป็นเลิศ 

แผนงาน/ตัวชี้วัดหลัก 
ข้อมูลฐาน (Based line) ค่าเป้าหมาย (Targets) (พ.ศ.) แนวทางการพัฒนา/มาตรการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฎิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

         

1. กลุ่มงาน.มีนวัตกรรม / R2R / งานวิจัย 
1 เรื่อง/ปี  
 

2 3 3 4 6 18 10 12 -ทีม HRD / ศูนย์คุณภาพ ก าหนด นวัตกรรม / R2R / 
งานวิจัยอย่างน้อย หน่วยงานละ 1 เรื่อง/ป ี

2.ร้อยละของกลุ่มงาน.มีนวัตกรรม / R2R / 
งานวิจัย และได้รางวัลในระดับจังหวัด /เขต /
ประเทศ 
 

N/A N/A N/A 50 60 70 80 90 -ทีม HRD / ศูนย์คุณภาพ ก าหนด นวัตกรรม / R2R / 
งานวิจัยอย่างน้อย หน่วยงานละ 1 เรื่อง/ป ี
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พัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฎิบัติงาน……… 

 

         

1.บุคลากรได้รับการาตรวจสุขภาพประจ าปี 100 
เปอร์เซ็นต์ แก้ไขปัญหาสุขภาพพร้อมติดตามผล
แก้ไขปัญหาสุขภาพที่เหมาะสม 

N/A N/A N/A 50 60 70 80 90 -โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรใน
โรงพยาบาล 

2.บุคลากรได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์
วิชาชีพอย่างน้อย 90 เปอร์เซ็นต์ 

N/A N/A N/A 80 80 80 90 100 - ทีม HRD ก าหนดการอบรมตามมาตรฐานของ
บุคลากรตามแต่วิชาชีพ 

 

3. 3. ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี และมีการจัดการปัญหาสุขภาพตามกลุ่ม
ความเสี่ยง 
3.3.1 ร้อยละของจนท.กลุม่เสีย่งเปลีย่นเป็นกลุม่ปกติ 
 
3.3.2 ร้อยละของจนท.กลุม่ป่วยเปลีย่นเป็นกลุม่เสีย่ง 

 

N/A N/A N/A 20 30 40 50 60 -โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรใน
โรงพยาบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน ตัวช้ีวัดหลัก (KPIs) ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา/มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล 

แผนงาน/ตัวชี้วัดหลัก 
ข้อมูลฐาน (Based line) ค่าเป้าหมาย (Targets) (พ.ศ.) แนวทางการพัฒนา/มาตรการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
แผนงานท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ 

         

1.ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน/การคลัง ไม่ให้
เกินวิกฤตการเงินระดับ 3  

 

7 3 3 3 3 2 1 0 - โครงการพัฒนาศูนยจ์ัดเก็บรายไดป้ระสิทธิภาพสูง 
(CCMS)  

- ใข้มาตรการการบรหิารการเงินการคลังของ
กระทรวงเป็นตัวก าหนดจากวิกฤต 7 ระดับ 

 

2.ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานรพ.ส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital)       

1 1 1 1 1 1 0 0 - ด าเนินงานในภาพรวมของ CUP ลานสักโดยใช้
เกณฑ์ในการด าเนินงานจาก สสจ.อุทัยธานี 

 

3.ความผิดพลาดในการด าเนินงานของแต่ละ 5 4 6 7 18 9 10 10 - ใช้ระบบการตรวจสอบภายในมาเป็นแนวทางใน
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หน่วยงานลดลงร้อยละ 10 โดยมีการติดตามการ
ด าเนินงานทุก 3 เดือน ลดลง 

การด าเนินงานตามมาตรฐาน 5 มติิ 
 

แผนงานท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพ 

         

1. ร้อยละของการส่งข้อมูลครบถ้วน ตาม
มาตรฐาน 43 แฟ้ม 

N/A N/A N/A 80 85 90 95 98 - พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยในด้วยระบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (IP Paperless) 

- ก าหนดนโยบาย ระเบียบปฎิบตัิ คณะกรรมการ
งานอย่างชัดเจน 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลลานสัก ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 

สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค คุ้มครอง
ผู้บริโภคและจัดการภัยสุขภาพเป็นเลิศ 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ และ
การแพทย์ผสมผสานเป็นเลิศ 

 
พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเป็นเลิศ 

 

พัฒนาระบบบริหารเป็นเลิศ 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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แผนงานที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุม
ป้องกนัโรคและภยัสุขภาพ แบบบูรณา
การทุกกลุ่มวยั 

 แผนงานที่ 2 คุม้ครองความปลอดภยั
ในการบริโภคอาหาร ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
/ยา แก่ประชาชน 

แผนงานที่ 3พฒันาความรอบรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพอยา่งเหมาะสมแก่
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตามมาตรฐาน และกลุ่มโรคท่ีส าคัญ 

แผนงานที่2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตามมาตรฐานร่วมกับการแพทย์
ผสมผสาน 

แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การปฎิบัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพในการปฎิบตัิงาน 

แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจดัการ
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
แผนงานที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดหลัก (KPIs) 16 ตัว ตัวช้ีวัดหลัก (KPIs) 9 ตัว ตัวช้ีวัดหลัก (KPIs) 5 ตัว ตัวช้ีวัดหลัก (KPIs) 4 ตัว 
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1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้ง
แรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห ์

2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ท่ีไดร้ับการดูแลก่อน
คลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ ์
3.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
4.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ 
5.ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 ไดร้ับการ
เคลือบหลุมร่องฟันแท้ 
6.ร้อยละของการตั้งครรภซ์้ าในหญิงอายุน้อย
กว่า 20 ปี  
7.อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จทุกกลุ่มวัย < 8 / 
แสนประชากร 
8.ร้อยละผูป้่วย Pallative care ได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
9.ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลจาก CG / อส
ม. มากกว่า 80 % 
10.อัตราการพัดตกหกลม้ของผู้สงูอายุท่ีบ้าน
ลดลง 
 
 

 

1.ร้อยละความส าเร็จของ NCD คณุภาพ 
2.อัตราการผ่านมาตรฐาน QA ของพยาบาล 

3.อัตราการผ่านมาตรฐาน HA 

4.อัตราการผ่านมาตรฐานงานอาชีวอนามัย 

5.อัตราการผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ รพ. 
Green and Clean 

6.อัตราผู้ป่วยSTEMI ที่มีข้อบ่งช้ีได้รับยา SK  
7. อัตราการตายของผู้ป่วย ACS    
8.ร้อยละของผู้ป่วย  COPD ในเขตอ าเภอ  
ลานสักที่ เข้ารักษาในโครงการแพทย์ทางเลือก 

9.ร้อยละของผู้ป่วย Stroke รายใหม ่ ในเขต
อ าเภอลานสักท่ีเข้ารักษาในโครงการแพทย์
ทางเลือก 

1.กลุ่มงาน.มีนวัตกรรม / R2R / 
งานวิจัย 1 เรื่อง/ปี  
2.ร้อยละของกลุ่มงาน.มีนวัตกรรม / 
R2R / งานวิจัย และได้รางวัลในระดับ
จังหวัด /เขต /ประเทศ 
3.บุคลากรได้รับการาตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 100 เปอร์เซ็นต์ แก้ไขปัญหา
สุขภาพพร้อมติดตามผลแก้ไขปัญหา
สุขภาพที่เหมาะสม 
4.บุคลากรได้รับการประเมินสมรรถนะ
ตามเกณฑ์วิชาชีพอย่างน้อย 90 
เปอร์เซ็นต์ 
5.ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี และมีการจัดการปัญหา
สุขภาพตามกลุ่มความเสี่ยง 
 

1.ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน/การ
คลัง ไม่ให้เกินวิกฤตการเงินระดับ 3 

2.ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานรพ.
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU 
hospital)      
3.ความผิดพลาดในการด าเนินงานของ
แต่ละหน่วยงานลดลงร้อยละ 10 โดยมี
การติดตามการด าเนินงานทุก 3 เดือน 

ลดลง 

4.ร้อยละของการส่งข้อมลูครบถ้วน ตาม
มาตรฐาน 43 แฟ้ม 

 

 

ตัวช้ีวัดหลัก (KPIs) 16 ตัว ตัวช้ีวัดหลัก (KPIs) 15 ตัว ตัวช้ีวัดหลัก (KPIs) 4 ตัว ตัวช้ีวัดหลัก (KPIs) 4 ตัว 
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12. Clean Food Good Test 
13.ตลาดนัดนา่ซื้อ 
14.จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนมผีลติภัณฑส์ุขภาพ
ปลอด Steroid 
15.ร้อยละประชากรอายุ 35-59 ปีท่ีไดร้ับ
การคัดกรองเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง 
16.ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสขุภาพท่ี
เหมาะสม 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
โครงการส าคัญ โครงการส าคัญ โครงการส าคัญ โครงการส าคัญ 
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1.โครงการฝากครรภ์คณุภาพเพื่อหญิง
ตั้งครรภ์ และทารกสุขภาพดีในชุมชน 
2.โครงการเด็กแรกเกดิ - 5 ปี โภชนาการดี 
สูงดี สมส่วน น าสู่  พัฒนาการสมวัย   
3. .โครงการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ“ไมล่้ม 
ไม่ลมื ไมซ่ึมเศร้า กินข้าวอร่อย นอนหลับ
สนิท 

4.โครงการ ป้องกันและแกไ้ขปัญหาโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังในชุมชน 

5.โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสขุภาพ ใน
การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน   
6.โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม. ในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ 
7.โครงการคัดกรอง ส่งเสริม ป้องกันและการ
ดูแลผูป้่วยโรคเรื้อทุกกลุ่มวัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
ต่อโรคซมึเศร้า อ าเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี ประจ าปี 2565 

 

1.โครงการ CoC Hospital 
2.โครงการ Alternative Medicine 
Hospital 
3.โครงการ Elderly Hospital  
4.โครงการฝังเขม็ลดการใช้ยาในผูป้่วย 
COPD 

5.โครงการฝังเขม็ในผู้ป่วย IMC. 
 
 

 

1. . โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
บุคลากรในโรงพยาบาล 
 

 

 

 

1.พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยในด้วยระบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (IP Paperless) 
2.โครงการพัฒนาศูนย์จดัเก็บรายได้
ประสิทธิภาพสูง (CCMS)  
3.โครงการ HA3, Re-Acc HA 

4.โครงการ Smart Hospital 
5.โครงการ Hospice Hospital ,Hospitel ( 
H+Hotel) 

 

 

 

 

ห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Chain of Outcome) แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลลานสัก ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 
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บทที่ 5 ระบบก ากับ ตดิตาม 

และประเมินผล 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลลานสัก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) นี้ มีกลไก

การก ากับ ติดตาม และประเมินผล โดยยึดความส าเร็จตามตัวชี้วัดหลักท่ีปรากฏในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  แผนงาน 4รวม 34 ตัวชี้วัด เป็นเกณฑ์การประเมินและ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลานสัก หัวหน้ากลุ่มงาน/งานภายในโรงพยาบาลลาน
สกั และคณะท างานประเมินคุณภาพ เป็นองค์กรหลักในการท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว พร้อมใช้กลไกคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลาน ท าหน้าที่
ตรวจสอบ รับรองผลการด าเนินงานต่างๆ นอกจากนี้มีการมอบหมายหรือแต่งตั้งคณะท างานฯ ต่างๆ 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัด ท าหน้าที่ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
เฉพาะด้าน/เฉพาะกิจตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่ก าหนดไว้ โครงสร้างกลไกการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลหลัก ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานสัก มีหน้าที่ คือ ตรวจสอบและรับรองความส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดหลักของแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลลานสัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้กลุ่มงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลลานสักและคณะท างานฯ 
ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานและมอบหมายให้เลขานุการคณะท างานฯ เป็นผู้รวบรวมสรุป
เสนอ คณะกรรมการบริหารฯ รับรองในคราวจัดประชุมหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

2. คณะท างานคณะท างานนิเทศงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลลานสักซ่ึงมี 
นายแพทย์โชคราชัน ชัยฤกษ์สุขสันต์ เป็นประธาน และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลลาน
สัก เป็นผู้ท างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะท างานและเลขานุการ ท าหน้าที่ในการนิเทศงาน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนิเทศงานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดให้ปฏิบัติงานสอดคล้องและบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลลานสักและประสานงานหน่วยงานต่างๆ  
ทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือการด าเนินงานให้บรรลุความส าเร็จ 

3. คณะท างานเร่งรัดติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามกระบวนการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งมีคณะท างานเฉพาะกิจเร่งรัดติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/โครงการ หรือหัวหน้ากลุ่มงานฯ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นหัวหน้าคณะท างานฯ มีผู้แทนกลุ่ม
งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมาย และผู้รับผิดชอบงานต่างๆ ของโรงพยาบาลลานสัก เป็น
คณะท างานฯ ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน
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ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลลานสัก และแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจ าปีเพ่ือให้เกิดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

 

 

ผังโครงสร้างกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลลานสัก ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2565-2569) มีดังนี้ 

          องค์ประกอบ                         บทบาทหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร  
โรงพยาบาลลานสัก 

คณะท างานนิเทศงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โรงพยาบาลลานสัก 

คณะท างานเฉพาะกิจเร่งรัดติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/โครงการ  

ตรวจสอบและรับรองผลการ
ประเมินตัวชี้วัด (KPIs) 

นิเทศฯ กลุม่งาน/กลุ่มภารกิจ ใน
สังกัดโรงพยาบาลลานสัก 

เร่งรัดการด าเนินงานฯ 

 (เน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน) 
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ภาคผนวก 
 

ส าเนา ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานสัก 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

โรงพยาบาลลานสัก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในสังกดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลานสัก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี     

วัน/เดือน/ปี 28  พฤศจิกายน  2565           

หัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน                                                                    . 
รายละเอียดข้อมูล  1. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม                                                             

                       2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน                                                      
                       3. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน                                                

                       4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน                  . 
                       5. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ   .
ประจ าปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน                                  
Link ภายนอก                                                                                                                       

หมายเหตุ                                                                                                 

                                                                                                            
 

 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล              ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                   ณัฐชยา  หอมชะเอม                                       ณัฐชยา  หอมชะเอม 

 (นางสาวณัฐชยา  หอมชะเอม)             (นางสาวณัฐชยา  หอมชะเอม) 
               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ              นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ. 
      วันที่  28  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565       วันที่  28  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565     

ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

วัชระพงษ์  พูลเพ่ิม 

(นายวัชระพงษ์  พูลเพิ่ม) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

                                      วันที่      28  พฤศจิกายน  2565          . 

 


