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บทสรุปผูบ้รหิาร 

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดสิงห์บุรี ได้นํา ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพที่
สําคัญและเช่ือมโยงไปสู่การขับเคลื่อนระบบสุขภาพจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย ประเด็น กรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)     นโยบาย
รัฐบาล ในรัฐบาลปัจจุบันโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ประเทศไทย 4.0 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)  และ
นโยบายของจังหวัดสิงห์บุรี มาใช้ในการกำหนดนโยบายทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวางแผนในการ
พัฒนาด้านสาธารณสุข  

ขั้นตอนเริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis)ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข การ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของ
ประชาชน การวิเคราะห์หน่วยงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี (SWOT Analysis)  เพ่ือการกําหนด
ยุทธศาสตร์ การกําหนดวิสัยทัศน์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี นําไปสู่การกําหนดแผนยุทธศาสตร์
สาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ประจําปี 2561-2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

วิสัยทัศน์     “เป็นองค์กรบริหารจัดการระบบสุขภาพต้นแบบ   สถานบริการได้คุณภาพมาตรฐาน  

            บุคลากรมีสมรรถนะและความสุข   ประชาชนมีสุขภาวะ”  
 
พันธกิจ        1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของจังหวัด  

2. ประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวม  
     ทั้งการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน  ควบคุมโรค ฟ้ืนฟูสุขภาพ 
    และคุ้มครองผู้บริโภค 
3. กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข  
4. จัดบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์  

1.พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
2.พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการ  
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือจัดระบบบริการอย่างมีธรรมาภิบาล ร่วมกับ 
   ภาคีเครือข่าย  
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คํานาํ 

 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดสิงห์บุรี 
๔ ปี (พ.ศ.2561 – 2564) โดยมีขั้นตอนเริ่มต้ังแต่กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัด
สิงห์บุรี ได้นํา ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพที่สําคัญและเช่ือมโยงไปสู่การขับเคลื่อนระบบสุขภาพจังหวัด
สิงห์บุรี ประกอบด้วย ประเด็น กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  แผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)     นโยบายรัฐบาล ในรัฐบาลปัจจุบันโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา เป็น
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 
พ .ศ . 2557 การพัฒนาที่ ย่ังยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) ประเทศไทย 4.0 แผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)  และนโยบายของจังหวัดสิงห์บุรี มาใช้ในการกำหนดนโยบาย
ทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวางแผนในการพัฒนาด้านสาธารณสุข นําไปสู่การกําหนดแผนยุทธศาสตร์
สาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ประจําปี 2561-2564 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ขอขอบคุณกลุ่มงาน งานและฝ่ายต่างๆ เครือข่ายโรงพยาบาล 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รพ.สต.และทีมงานทุกท่าน ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนช่วยให้การดําเนินการคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี  และ
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ีจะเป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการดําเนินงานสาธารณสุข
ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
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สวนท่ี 1 บทนํา 

ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพท่ีสําคัญและเชื่อมโยงไปสูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพจังหวัดสิงหบุร ี

ประกอบดวย ประเด็น กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี 

12 (พ.ศ.2560 – 2564)     นโยบายรัฐบาล ในรัฐบาลปจจุบันโดยมีพลเอกประยุทธจันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีได

แถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เม่ือวันศุกรท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2557 การ

พัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประเทศไทย 4.0 แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

(ดานสาธารณสุข)  และนโยบายของจังหวัดสิงหบุรี มาใชในการกำหนดนโยบายทิศทาง เปาหมาย ยุทธศาสตรและ

วางแผนในการพัฒนาดานสาธารณสุข เพ ื่อใหบรรลุ เปาหมายท่ีตั้งไว ดังนี้ 

1) กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการ

จัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปเพ่ือจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือ

จัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ปใชในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ใหบรรลุตาม

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตรชาติ ท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาระยะ 20 ป

ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรดังนี้ 1.1 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพ

ภายในประเทศ และชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศ

อาเซียนและ ประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย 1.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการ

ผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขา

อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการ

ปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตร ทุกดาน อันไดแก โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน มนุษยและการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาค

ธุรกิจเอกชน 1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน 

รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด 

วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มี

ครอบครัวท่ีม่ันคง โดยมีกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญและเก่ียวของกับกระทรวงสาธารณสุข ไดแก 

1.3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของ ประเทศ 1.3.2 การสราง

เสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 1.3.3 การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางบทบาทของ

สถาบัน ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 1.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค

และเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรง กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความ

เหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม โดยมีกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญและเก่ียวของกับ
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กระทรวงสาธารณสุข ไดแก 1.4.1 การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมลาทางดานเศรษฐกิจ

และสั งคม  1.4.2 การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  1.4.3 การสราง

สภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 1.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเรง อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและมีความม่ันคงดานน้ํารวมท้ังมีความสามารถ ในการปองกันผลกระทบและปรับตัว

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนา มุงสูการเปนสังคมสีเขียว 1.6 

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให หนวยงานภาครัฐมี

ขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย บทบาท

ภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 

2)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในชวงของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 นี้จะเปนไปอยางสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปโดย

เนนการปฏิรูปประเทศเพ่ือแกปญหาพ้ืนฐานดานตางๆของประเทศไทย ไมวา จะเปนดานสังคมท่ีกําลังจะ

เขาสูสังคมผูสูงอายุเม่ือสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 การเชื่อมตอดานการคา

และเศรษฐกิจระดับคุณภาพและการเขาถึงการศึกษาและการสาธารณสุข การขาด แคลนวัยแรงงาน 

ความเหลื่อมลา รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมใหมๆเพ่ือรองรับการวิวัฒนของเทคโนโลยี และความ

เปนอยูในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยหลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติฉบับท่ี 12 เชน การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 รวมไปถึงการยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ พอเพียง” หรือเปนคตพจน  ิ  ประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เปนตน จึงจะเห็นไดวา การ

พัฒนาในชวง 5 ป ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงถือเปนกลไกหลัก และเปน 5 ปแรกของการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะ20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ไปสูการปฏิบัติในลําดับแรกเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายในระยะยาวไดในท่ีสุด โดยยุทธศาสตรท่ีกําหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีท้ังหมด 10 

ยุทธศาสตรโดยจะครอบคลุมท้ังในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการมุงเนนการพัฒนา

พ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรและกลไกสนับสนุน ยุทธศาสตรใหสัมฤทธิ์ผลในทุกมิติประกอบไปดวย 3.1 

ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 3.2 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลด

ความเหลื่อมลาในสังคม 3.3 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

3.4 ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 3.5 ยุทธศาสตรการ

เสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 3.6 ยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 3.7 ยุทธศาสตร

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 3.8 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัย 

และนวัตกรรม 3.9 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 3.10 ยุทธศาสตรความรวมมือ

ระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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3) แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) อยูภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 เปนแผนพัฒนาระยะ 5 ปและเปนกลไกเชื่อมตอเปาหมายยุทธศาสตรชาต ิ

ระยะ 20 ปและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ดานสุขภาพ ใหสามารถนําไปสูการ

ปฏิบัติ อยางเปนรูปธรรม จึงไดยึดหลักการ ดังนี้ (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปน

ศูนยกลางการ พัฒนาเพ่ือใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี (3) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579 ควบคู

กับกรอบเปาหมายการ พัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) (5) การปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 

(6) ประเด็นการปฏิรูปประเทศ ดานสาธารณสุข (7) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี 2 (8) 

กรอบแนวทางแผนระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข เพ่ือวางฐานรากของระบบสุขภาพในระยะ 5 ปให

เขมแข็งเพ่ือคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง สามารถสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไดท้ัง

ทางตรงและทางออม โดยแผนพัฒนาสุขภาพ แหงชาติฉบับท่ี 12 ประกอบดวย วิสัยทัศน : ระบบสุขภาพ

ไทยเขมแข็ง เปนเอกภาพ เพ่ือคนไทยสุขภาพดีสรางประเทศให ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน พันธกิจ : 

เสริมสราง สนับสนุนและประสานใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ

และภาคประชาสังคม ในการอภิบาลและพัฒนาระบบสุขภาพไทยใหเขมแข็ง รองรับกับ บริบทของการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตเปาประสงค : 1. ประชาชน ชุมชน ทองถ่ิน และภาคีเครือขายมีความรอบรูดาน

สุขภาพเพ่ิมข้ึน สงผลใหการเจ็บปวยและตายจากโรคท่ีปองกันไดลดลง 2. คนไทยทุกกลุมวัยมีสุขภาวะท่ี

ดีลดการตายกอนวัยอันควร 3. เพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ใหประชาชน

สามารถ เขาถึงบริการไดอยางสะดวก เหมาะสม 4. มีบุคลากรดานสุขภาพท่ีดูแลประชาชน ในสัดสวนท่ี

เหมาะสม 5. มีกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ : ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 1 เรงการเสริมสรางสุขภาพคนไทยเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมลาในระบบบริการสุขภาพ ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนา

และสรางกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กําลังคนดานสุขภาพ ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาและ

สรางความเขมแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ 

4) นโยบายรัฐบาล ในรัฐบาลปจจุบันโดยมีพลเอกประยุทธจันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบาย

ของ คณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เม่ือวันศุกรท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยได

กําหนดแนว ทางการแกปญหาของประเทศเปนสามระยะ และมีนโยบาย 11 ดาน โดยนํายุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศวา ดวยการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลัก

สําคัญ รวมถึงใชปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางของคณะรักษาความสงบแหงชาติและความตองการ

ของประชาชนเปนแนวทาง ในการกําหนดนโยบาย ดังนี้  5.1 การปกปองและเชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย 5.2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 5.3 การลดความเหลื่อมล้ําของ

สังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 5.4 การศึกษาและเรียนรูการทะนุบํารุงศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 5.5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 5.6 

การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 5.7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคม

อาเซียน 5.8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ
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นวัตกรรม 5.9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการ 

ใชประโยชนอยางยั่งยืน5.10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน

ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 5.11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม โดยนโยบายท่ีเก่ียวของกับดานสาธารณสุขคือนโยบายดานท่ี 5 การยกระดับคุณภาพบริการดาน 

สาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยรัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนาและเสริมความเขมแข็งใหแกการ 

ใหบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเนนความท่ัวถึงความมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ดังนี้ (๑) วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมี คุณภาพโดย

ไมมีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละระบบและบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบ หลักประกัน

สุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเนนการปองกัน

โรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา สรางกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูท่ี

สวนกลางปรับระบบการจางงานการกระจาย บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถ่ิน

และใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวมในการจาง บุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเปนผูกํากับดูแล

สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนในการ พัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุข

โดยสงเสริมการรวมลงทุนและการใชทรัพยากรและบุคลากร รวมกันโดยมีขอตกลงท่ีรัดกุมและเปน

ประโยชนตอทุกฝาย (3) เสริมความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาดโดยเฉพาะโรคอุบัติใหมและโรค

อุบัติซํ้า โดยมีเครือขายหนวยเฝาระวังหนวยตรวจวินิจฉัยโรคและหนวยท่ีสามารถตัดสินใจเชิงนโยบายใน

การสกัดก้ัน การแพรกระจายไดอยางทันทวงที (4) ปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

อันนําไปสูการบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการรวมมือระหวางฝายตางๆในการตรวจจับเพ่ือปองกันการ

รายงานและการดูแลผูบาดเจ็บ (5) สงเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย

เยาวชนใหมีน้ําใจนักกีฬา มีวินัยปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทและมีความสามัคคีอีกท้ังพัฒนานักกีฬาใหมี

ศักยภาพสามารถแขงขัน ในระดับนานาชาติจนสรางชื่อเสียงแกประเทศชาติ (6) ประสานการทํางาน

ระหวางภาคสวนตางๆในสังคมเพ่ือปองกันและแกปญหาการตั้งครรภ ในวัยรุนและปญหาดานการแพทย

และจริยธรรมของการอุมบุญการปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลลโดยจัดใหมี มาตรการและกฎหมายท่ี

รัดกุมเหมาะสมกับประเด็นท่ีเปนปญหาใหมของสังคม (7) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดาน

วิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุขโดยจัดใหมี บุคลากรและเครื่องมือท่ีทันสมัยและใหมีความรวมมือ

ท้ังระหวางหนวยงานภายในประเทศและหนวยงาน ตางประเทศโดยเฉพาะในการปองกันและรักษาโรคท่ี

มีความสําคัญ 

5) การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ 

Sustainable Development Goals: SDGs นั้น ริเริ่มโดยสมัชชา ใหญแหงสหประชาชาติ (United 

Nations General Assembly: UN) เม่ือปค.ศ. 2010 โดยเปนการ ดําเนินงานตอเนื่องจากเปาหมาย

การพัฒนาแหงสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals: MDGs มีเปาหมายเพ่ือกระตุนให

ประเทศตางๆ พัฒนาประเทศเพ่ือขจัดความยากจน ความหิวโหย สงเสริมสิทธิมนุษยชน ความเทาเทียม 

เทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซ่ึงไดสิ้นสุดลงเม่ือป
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ค.ศ. 2015 หลังจากนั้น UN จึงไดริเริ่มกระบวนการหารือเพ่ือกําหนดวาระการพัฒนา ภายหลังปค.ศ. 

2015 (The Post – 2015 Development Agenda) ตามกระบวนทัศน “การพัฒนาท่ียั่งยืน” โดย

ประเด็นสําคัญของการจัดทําเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals : 

SDGs ประกอบไปดวย 17 เปาหมายหลัก ท่ีตองบรรลุและดําเนินการใหไดภายในปค.ศ. 2030 ดังนี้ 

6.1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบทุกหนแหง 6.2 ยุติความหิวโหยสรางความม่ันคงทางอาหารยกระดับ

โภชนาการและสงเสริมเกษตรกรรม ยั่งยืน 6.3 สรางหลักประกันสุขภาพและสงเสริมสุขภาวะของทุกคน

ทุกวัย 6.4 สรางหลักประกันถวนหนาความเทาเทียมดานคุณภาพการศึกษาและสงเสริมโอกาส ในการ

เรียนรูตลอดชีวิตสาหรับทุกคน 6.5 บรรลุความเทาเทียมทางเพศและสรางความเขมแข็งแกผูหญิงและ

เด็กหญิง 6.6 สรางหลักประกันใหมีการบริหารจัดการน้ําและการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนสําหรับทุกคน 

6.7 สรางหลักประกันการเขาถึงพลังงานยุคใหมท่ีมีราคาซ้ือหาไดท่ีเชื่อถือไดและมีความยั่งยืน สําหรับทุก

คน 6.8 สงเสริมความยั่งยืนความเทาเทียมและการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนรวมท้ังโอกาส ในการ

ทํางานท่ีดีและมีประสิทธิภาพสําหรับทุกคน 6.9 เรงสรางระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสงเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีเทาเทียมและ ยั่งยืนและสนับสนุนนวัตกรรม 6.10 ลดความเหลื่อมล้ําในประเทศและ

ระหวางประเทศตางๆ 6.11 ทําใหเมืองและท่ีตั้งถ่ินฐานของประชาชนมีความเทาเทียมปลอดภัยม่ันคง

และยั่งยืน 6.12 สรางหลักประกันแกระบบการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 6.13 ดําเนินการเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและผลกระทบอยางเรงดวน 6.14 อนุรักษและใชทรัพยากรทางทะเลอยาง

ยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 6.15 ปกปองฟนฟูและสงเสริมการใชระบบนิเวศภาคพ้ืนดินอยางยั่งยืนการ

จัดการปาไม อยางยั่งยืนตอสูกับการแปรสภาพเปนทะเลทรายหยุดยั้งและฟนฟูความเสื่อมโทรมของ

พ้ืนดินและหยุดยั้งการ สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 6.16 สงเสริมสังคมท่ีมีสันติภาพและความ

เทาเทียมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนสนับสนุนใหทุกคน เขาถึงความยุติธรรมสรางสถาบันทางสังคมท่ีมี

ประสิทธิภาพเชื่อถือไดและมีความเทาเทียมในทุกระดับ 6.17 เสริมสรางความเขมแข็งแกการปฏิบัติและ

ฟนฟูความรวมมือของพันธมิตรระดับโลก เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

6) ประเทศไทย 4.0 ในอดีตท่ีผานมา ประเทศไทยมีโครงสรางเศรษฐกิจท่ีเริ่มจากสังคมเกษตรกรรม หรือ 

ประเทศไทย 1.0 เนนการสรางรายไดจากการเกษตรเปนหลัก ตอมาจึงปรับเขาสูอุตสาหกรรมเบา หรือ 

ประเทศไทย 2.0 โดยมุงเนนแรงงานราคาถูก ใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีในประเทศ เชน สิ่งทอ อาหาร 

หลังจากนั้นก็ได ปรับเปลี่ยนเขาสูประเทศไทย 3.0 ท่ีใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมหนัก เชน รถยนต

อุปกรณอิเลคทรอนิกส โดยใชตนทุนและเทคโนโลยีจากตางประเทศเพ่ือเนนการสงออก ทําใหประเทศ

ไทยมีอัตราการขยายตัวทาง เศรษฐกิจมีการเติบโตอยางตอเนื่อง สูงสุดท่ี 7-8% ตอปแตเม่ือถึงจุดหนึ่ง

หลังปพ.ศ. 2540 อัตราการเติบโต ทางเศรษฐกิจปรับลดลงมาอยูท่ี 3-4% ตอปเทานั้น และทําให

ประเทศไทย ติดอยูในกับดักประเทศรายได ปานกลางมากวา 20 ปการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง เพ่ือเขาสู

ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 จึงเปนการ ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจแบบเดิมท่ีขับเคลื่อน

ดวยอุตสาหกรรม ไปสู เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพ่ือผลักดันใหประเทศหลุดพนจาก 3 กับดัก

ท่ีกําลังเผชิญ นั่นคือ กับดักประเทศรายไดปานกลาง กับดักความ เหลื่อมลา และ กับดักความไมสมดุล
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ของการพัฒนา โดยใชพลังประชารัฐในการขับเคลื่อน ผูมีสวนรวมหลัก ประกอบดวยภาคเอกชน ภาค

การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตางๆ โดยเนนตามความถนัด และจุดเดนของแตละ

องคกร และมีภาครัฐคอยสนับสนุนโดยแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ใหเปนความ ไดเปรียบในเชิง

แขงขัน โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรคนวัตกรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการ

วิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

เปาหมาย อันประกอบดวย 7.1 กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio 

– Tech) 7.2 กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย (Health, Wellness & Bio – Med) 

7.3 กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนตและระบบเครื่องกลท่ีใชอิเล็กทรอนิกสควบคุม (Smart 

Devices, Robotics & Mechatronics) 7.4 กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรท่ีเน็ตเชื่อมตอและบังคับ

อุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐ และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & 

Embedded Technology) 7.5 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรควัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง 

(Creative, Culture & High Value Services) จากประ เด็ น ท่ี ได กล าวมาข า งต น  ถือ ได ว า เป น

องคประกอบสําคัญในการกําหนดแผนยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ โดย

ในระยะ 5 ปแรกนี้มีจุดเนนคือ การปฏิรูประบบสุขภาพ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพ

ของประเทศ โดยเนนการสรางเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย และสราง ความรูดานสุขภาพท่ีถูกตองใหแก

ประชาชนตั้งแตผูท่ียังมีรางกายแข็งแรงไปจนถึงผูปวยท่ีตองไดรับการรักษา โดยควบคูไปกับการใหบริการ

ดานสุขภาพในเชิงรุก ปรับเปลี่ยนโครงสรางการพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมกําลังคนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดูแลคนไทย พรอมท้ังนํานวัตกรรมเดิมเสริมนวัตกรรมใหมโดยใช เทคโนโลยีท่ีมีอยูใน

ปจจุบันมาพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพใหสามารถเขาถึงไดงายและครอบคลุม ท้ังประเทศ 

สอดรับกับการเปนประเทศไทย 4.0 โดยเปนไปอยางมีธรรมาภิบาล โปรงใส และมีคุณธรรม 

7) แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) หลังจากท่ีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธจันทร
โอชา) ไดมีขอสั่งการเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธพ.ศ. 2559 ใหทุกสวนราชการจัดทําแผนงานในภารกิจหลัก
ของหนวยงานระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือใหสอดรับกับการจัดทํายุทธศาสตรชาติระยะ 20 
ปในการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป และ จัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปเพ่ือใชใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง”กระทรวงสาธารณสุขใน
ฐานะสวนราชการ จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข)ข้ึน ตามขอสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีฯ อีกท้ังระบบสุขภาพไทยกําลังเผชิญกับสิ่งท่ีทาทายจากรอบดาน อาทิ การเขาสูสังคม
ผูสูงอายุการเปลี่ยนจากสังคมชนบทสูสังคมเมือง การเชื่อมตอการคาการลงทุนท่ัวโลก ตลอดจน 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลใหประชาชนมีความคาดหวังตอคุณภาพของระบบบริการมากข้ึน 
ขณะท่ี งบประมาณภาครัฐเริ่มมีจํากัด ไมเพียงพอตอการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายดานสาธารณสุข ทําให
ระบบสุขภาพไทย ตองเตรียมเพ่ือรับมือกับสิ่งตางๆเหลานี้ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหนวยงาน
หลักของประเทศ จึงมี ความจําเปนท่ีตองมีการกําหนดยุทธศาสตรระยะ 20 ปเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาระบบสุขภาพ เพ่ือให ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีและสงผลตอการใชจายภาครัฐดาน
สุขภาพของประเทศตอไป สอดรับ กับการปฏิรูปประเทศไทยและการปฏิรูปดานสาธารณสุขเพ่ือสราง
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ความเขมแข็งและม่ันคงยั่งยืนใหกับระบบสุขภาพ ทัดเทียมกับนานาประเทศในเอเชียไดจึงไดวางทิศทาง
ในการวางแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) เปน 4 ระยะ ระยะละ 5 ปและมีจุดเนน
หนักแตละระยะ คือ ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ปฏิรูประบบ ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2565 – 2569 
สรางความเขมแข็ง ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2570 – 2574 สูความยั่งยืน ระยะท่ี 4 พ.ศ. 2575 – 2579 
เปน 1 ใน 3 ของเอเชีย โดยยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประกอบดวย วิสัยทัศน : 
เปนองคกรหลักดานสุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี พันธกิจ : พัฒนาและอภิบาลระบบ
สุขภาพ อยางมีสวนรวมและยั่งยืน เปาหมาย : ประชาชนสุขภาพดีเจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร 4 Excellence : ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และ
คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence) ยุทธศาสตรท่ี 2 ดาน
บริการเปนเลิศ (Service Excellence) ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 
ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

8) วิสัยทัศนเขตสุขภาพท่ี 4 (Vision) 

เปนเขตสุขภาพชั้นนํา โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายท่ีเขมแข็ง สูสุขภาวะท่ีดีของประชาชนท่ียั่งยืน
 ยุทธศาสตร 

1. สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
    อยางยั่งยืนดวยกระบวนการประชารัฐ 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับใหมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับสถานการณท่ี 

เปนปจจุบนั โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง 
     3. พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในเขตสุขภาพเพ่ือมุงม่ันสูเขตสุขภาพชั้นนํา 

  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ืออภิบาลระบบสุขภาพ นําประชาชนสู 
                         สุขภาวะท่ีดี 

9) วิสัยทัศนจังหวัดสิงหบุรี (Vision) 
"เมืองเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวิถีชีวิต สังคมอยูเย็นเปนสุข 

เมืองเกษตรปลอดภัย  1. ผูผลิต/ผูบริโภคมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี 
    2.รับรองแหลงผลิต  
    3.ระบบรับรองมาตรฐาน/กํากับดูแล  
สังคมอยูเย็นเปนสุข 
อยูเย็น หมายถึง สังคมมีความสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประชาชนยึดม่ัน 
                    ในหลกัศาสนา 
เปนสุข หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีรายไดเพียงพอ และมีความสุข ประชาชนยึด 
                     ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

1. สงเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร 

2. พัฒนาศักยภาพและสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียว 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

ข้อมูลทั่วไป 



๘ 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดสิงหบุรี 

ประวัติความเปนมา 
 สิงหบุรีเปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่ง สันนิษฐานวาสรางข้ึนกอนกรุงสุโขทัย ราว พ.ศ.๑๖๕๐ โดยพระเจาไกรสรราช 
ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ราว พ.ศ.๒๔๓๗  ไดมีการจัดรูปการปกครองเมืองตามระบบมณฑลเทศาภิบาลจึงไดจัดตั้ง 
มณฑลกรุงเกา (มณฑลอยุธยา) ข้ึน ประกอบดวยเมือง ๘ เมือง คือ กรุงเกา พระพุทธบาท พรหมบุรี ลพบุรี สระบุรี  
สิงหบุรี อางทอง และอินทรบุรี  ใน พ.ศ.๒๔๓๙-2440 ไดมีการยุบเมืองพรหมบุรี เมืองอินทรบุรีลงใหเปนอําเภอข้ึน 
กับเมืองสิงหบุรี และยายไปตั้งท่ีตําบลบางพุทรา อําเภอเมืองสิงหบุรี อันเปนท่ีตั้งจังหวัดสิงหบุรีในปจจุบัน จังหวัดสิงหบุรี 
ใชตราสัญลักษณประจําจังหวัดสิงหบุรีเปน รูป  "อนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน"  ใชอักษร  "สห" เปนอักษรยอประจํา
จังหวัด 
 

ท่ีตั้ง 
 จังหวัดสิงหบุรี  ตั้งอยูภาคกลางของประเทศไทย ระหวางเสนรุงท่ี  
๑๕ องศา ๐๖ ลิบดา ถึง ๑๔ องศา ๔๓ ลิบดาเหนือ และเสนแวงท่ี ๑๐๐ องศา 
๑๑ ลิบดาตะวันออก หางจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือตามถนนสาย
เอเชีย ๑๔๒ กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ  ๘๒๒.๔๗๘  ตารางกิโลเมตร  
หรือ  ๕๑๔,๐๔๙  ไร   
 

อาณาเขต  
จังหวัดสิงหบุรี มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

• ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค 

• ทิศใต ติดตอกับอําเภอไชโย อําเภอโพธิ์ทอง และอําเภอแสวงหา 
จังหวัดอางทอง 

• ทิศตะวันออก     ติดตอกับอําเภอบานหม่ี และอําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี 

• ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาทและอําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

สภาพภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุมและพ้ืนท่ีลูกคลื่น 
ลอนตื้น  ซ่ึงเกิดจากการทับถมของตะกอนริมแมน้ําเปนอยางมาก 
มีแมน้ําท่ีสําคัญไหลผาน ๓ สาย คือ  แมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย  
และแมน้ําลพบุรี นอกจากนี้ยังมีลําน้ําสายอ่ืนๆ อีก คือ ลําแมลา 
 ลําการอง ลําเชียงราก และโพธิ์ชัย 
 
 
สภาพภูมิอากาศ      

ลักษณะอากาศ   คลายคลึงกับกรุงเทพมหานคร โดยแบงเปน  ๓  ฤดู  คือ 

• ฤดูรอน  ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-เมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๓๖.๓๐ องศาเซลเซียส 

• ฤดูฝน  ตั้งแตเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ๑,๐๔๗.๒๗ มม.ตอป 

• ฤดูหนาว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗.๑๐ องศาเซลเซียส 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 



๙ 

 

       • ดิน สามารถแบงเปนกลุมชุดดินไดประมาณ ๗ ชุด ไดแก ดินชุดทามวง ดินชุดสรรพยา ดินชุดราชบุรี  
ดินชุดนครปฐม ดินชุดสระบุรี ดินชุดสิงหบุรี และดินชุดโคกกระเทียม  กลุมชุดดินท่ีพบสวนมาก 
เปนดินชุดราชบุรี  ซ่ึงลักษณะกลุมดินดังกลาวเปนดินท่ีเหมาะสมในการทํานาประมาณรอยละ ๖๐  
และเปนดินท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชไร ประมาณรอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 

• ทราย เปนทรายแมน้ํา มีคุณสมบัติเหมาะตอการใชกอสราง 

• ปาไม ไมมีพ้ืนท่ีเปนปาสงวน 
 

เศรษฐกิจ  
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ 

ทางดานเกษตรกรรม รอยละ ๘๐ 
 

 
 
ศาสนา   
ประชากรสวนใหญของจังหวัด  นับถือศาสนาพุทธ   มีวัด  184  วัด ภิกษุ  1,540 รูป  สามเณร   512   รูป   
โบสถคริสต  1  แหง   มัสยิด 1 แหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นับถือศาสนาพุทธ     รอยละ   ๙8.80            ศาสนาคริสต   รอยละ   0.18      ศาสนาอิสลาม รอยละ   1.02 
 

การศึกษา  
           สถานศึกษาในจังหวัดสิงหบุรี  มีท้ังภาครัฐและเอกชน 

จนถึงระดับอาชีวศึกษา  และยังมีการศึกษานอกระบบ 
ใหแกประชาชนท่ัวไป  ( ปการศึกษา ๒๕60 )  
มีจํานวนโรงเรียน  ดังนี้  

      ระดบัประถมศึกษา จํานวน          128 แหง  
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน            62 แหง  
ระดับอาชีวศึกษา  จํานวน              ๕ แหง  

  
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



๑๐ 

 

มีจํานวนนักเรียน  ดังนี้ 
  ระดับอนุบาล   จํานวน        4,486 คน 
  ระดับ ป.๑ – ป.๖  จํานวน      12,974 คน 
  ระดับ ม.๑ – ม.๓   จํานวน        6,620 คน 
  ระดับ ม.๔ – ม.๖  จํานวน        ๓,036 คน 
การปกครอง  

จังหวัดสิงหบุรี แบงการปกครองออกเปน ๖ อําเภอ ๔๓ ตําบล ๓๖๔ หมูบาน ๑ องคการบริหารสวนจังหวัด   
๓๔ องคการบริหารสวนตําบล ๑ เขตการเลือกตั้ง 2 เทศบาลเมือง และ 6 เทศบาลตําบล  ประกอบดวย  

1) เทศบาลเมืองสิงหบุรี  (อําเภอเมือง) 
2) เทศบาลเมืองบางระจัน (อําเภอบางระจัน) 
3)  เทศบาลตําบลบางน้ําเชี่ยว (อําเภอพรหมบุรี) 

 4)  เทศบาลตําบลอินทรบุรี (อําเภออินทรบุรี) 
5)  เทศบาลตําบลปากบาง  (อําเภอพรหมบุรี) 

 6)  เทศบาลตําบลโพสังโฆ  (อําเภอคายบางระจัน) 
7)  เทศบาลตําบลถอนสมอ (อําเภอทาชาง) 

          8)  เทศบาลตําบลทับยา             (อําเภออินทรบุรี) 
 
ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข 

๑.  สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 
     ๑.๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  มี  14  กลุมงาน   

- กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
- กลุมงานประกันสุขภาพ 
- กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
- กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
-     กลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
- กลุมงานทันตสาธารณสุข 
- กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

    -    กลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
    -    กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
    -    กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
    -    กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
    -    กลุมงานนิติการ 
    -    กลุมงานสื่อสารองคกร 
    -    กลุมงานแผนแพทยไทยและการแพทยทางเลือก 

๑.2 โรงพยาบาลท่ัวไป ๒ แหง 
- โรงพยาบาลสิงหบุรี   ขนาด      ๓๑๐ เตียง 
- โรงพยาบาลอินทรบรุ ี         ขนาด         ๒๑๘ เตียง 

      
 



๑๑ 

 

 ๑.3 โรงพยาบาลชุมชน ๔ แหง 
     -    โรงพยาบาลบางระจัน  ขนาด          ๓๐ เตียง 

- โรงพยาบาลทาชาง   ขนาด          ๓๐ เตียง 
- โรงพยาบาลคายบางระจัน   ขนาด          ๓๐ เตียง 

     -    โรงพยาบาลพรหมบรุี  ขนาด          ๑๐ เตียง 
      ๑.4 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ๖ แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 47 แหง 

- สาธารณสุขอําเภอเมือง  รับผิดชอบ      ๙ รพ.สต. 
- สาธารณสุขอําเภออินทรบุรี  รับผิดชอบ    ๑๗ รพ.สต. 
- สาธารณสุขอําเภอพรหมบุรี  รับผิดชอบ      ๖ รพ.สต. 
- สาธารณสุขอําเภอบางระจัน  รับผิดชอบ      ๗ รพ.สต. 
- สาธารณสุขอําเภอคายบางระจัน รับผิดชอบ      ๕ รพ.สต.  
- สาธารณสุขอําเภอทาชาง  รับผิดชอบ      ๓ รพ.สต. 

      ๑.5 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (๔,537 คน) 
     -    อําเภอเมือง  ๑,๐39   คน 
     -    อําเภออินทรบุรี  ๑,๓72   คน 
              -    อําเภอบางระจัน     ๘31   คน 
     -    อําเภอพรหมบุรี               ๔68  คน 
     -    อําเภอทาชาง               ๓56  คน 
     -    อําเภอคายบางระจัน     526  คน 
๒.    สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 

ตารางท่ี  ๑  แสดงจํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน  จําแนกรายอําเภอ  

อําเภอ 

โรงพยาบาล คลินิกเอกชน รานขายยา 

เตียง แหง 

สาขา
แพทยแผน
ไทยและ

แพทยแผน
ไทย

ประยุกต 

สาขา 
เวชกรรม 

แผน 
ปจจุบัน 

สาขา 
ทันต 
กรรม 

ชั้นหน่ึง 

สาขาการ
พยาบาล 
และผดุง
ครรภ 

กายภาพ 
บําบัดและ
เทคนิค

การแพทย 

สห
คลินิก 

แผน
ปจจุบัน 

แผน
ปจจุบัน
บรรจุ
เสร็จ 

แผน
โบราณ 

เมือง 
อินทรบุรี 
พรหมบุรี 
ทาชาง 
บางระจัน 
คายบางระจัน 

๖๐ 
- 
- 
- 
- 

๑ 
- 
- 
- 
- 
- 

2 
- 
- 
- 
- 
- 

25 
9 
- 
1 
6 
๓ 

7 
2 
- 
๑ 
๑ 
1 

2 
3 
5 
3 
4 
7 

3 
๑ 
- 
- 
- 
- 

2 
- 
- 
- 
- 
- 

22 
9 
2 
๑ 
8 
5 

4 
7 
๓ 
๖ 
๕ 
4 

2 
4 
7 
0 
- 
- 

รวม ๖๐ ๑ 2 44 12 24 4 2 47 29 13 

 
แหลงขอมูล กลุมงานคุมครองผูบริโภค  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ขอมูล ณ วันท่ี 30 มกราคม 2561 

 

 

 

 



๑๒ 

 

๓ จํานวนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

ตารางท่ี  ๒ แสดงจํานวนและอัตราสวนตอประชากร  บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 
ตําแหนง กรอบ 

ขั้นตํ่า 
กรอบ   
ขั้นสูง 

รพช. รพ. 
สิงหบุรี 

รพ. 
อินทรบุรี 

รวม ขาด/เกิน 
ขั้นตํ่า 

อัตราสวน/ประชากร 
4 สิทธิ 

แพทย 96 117 14 37 12 63 -33 1 : 3475 
ทันตแพทย 31 36 12 8 7 27 -4 1 : 8109 
เภสัชกร 47 58 14 16 10 40 -7 1 : 5473 
พยาบาลวิชาชีพ 466 583 173 286 193 652 186 1 : 335 
นักเทคนิค/นักวิทย/ 
จพ.วิทย (BB) 

39 47 9 7 13 29 -10 1 : 7548  

นักวิทย/จพ.วิทย (เซล) 3 5 0 12 1 13 0 1 : 16842 
นักกายภาพบําบัด 28 33 1 7 1 9 -19 1 : 24327 
นักรังสี/จพ.รังสี 17 20 5 7 6 18 1 1 : 12163 
 
 

หมายเหตุ 1. ขอมูลขาราชการท่ีปฏิบัติงานจริง ณ วันท่ี 31 มกราคม 2561 
  2. ไมรวมผูอํานวยการโรงพยาบาล, ลาศึกษาตอ และไมนับแพทย  intern 
  3. ขอมูลประชากร 4 สิทธิ (218,946) ไดแก ขาราชการ  สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา  
                         สิทธิประกันสังคม สิทธิองคการปกครองสวนทองถ่ิน)  ณ เดือนธันวาคม 2560 
 

ขอมูลประชากรจังหวัดสิงหบุรี 
 

โครงสรางประชากรจังหวัดสิงหบุรี ป 2548-2560 ในรอบ 13 ป ขอมูลจากการสํารวจฯ  ท่ีผานมา
โครงสรางประชากรจังหวัดสิงหบุรี  พบวาแนวโนมผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน โดยในป 2560 จังหวัดสิงหบุรีมีผูสูงอาย ุ
(มากกวา 60 ป) ถึงรอยละ 23.52 (จากทะเบียนราษฎร รอยละ 22.34 :อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดชาย 76.18 ป 
หญิง 84.44 ป) 
 
แผนภูมิท่ี 1  โครงสรางประชากรจังหวัดสิงหบุรีป 2548- 2560 ในรอบ 12 ป 
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๑๔ 

 

ตารางท่ี   ๓  แสดงสัดสวนประชากร จําแนกตามหมวดอายุและเพศ  จังหวัดสิงหบุรี ป 2560   
 

กลุมอายุ 
ประชากรจากการสํารวจ รวม 

ชาย รอยละ หญิง รอยละ จํานวน รอยละ 

0 - 4 ป 3,603 1.90 3,317 1.75 6,920 3.65 

5 - 9 ป 5,182 2.73 4,835 2.55 10,017 5.28 

10 - 14  ป 5,691 3.00 5,510 2.90 11,201 5.90 

15 -19  ป 6,076 3.20 5,656 2.98 11,732 6.18 

20 - 24 ป 6,280 3.31 5,818 3.07 12,098 6.38 

25 - 29 ป 5,735 3.02 5,605 2.95 11,340 5.98 

30 - 34 ป 5,866 3.09 5,859 3.09 11,725 6.18 

35 - 39 ป 6,178 3.26 6,377 3.36 12,555 6.62 

40 - 44 ป 6,102 3.22 6,530 3.44 12,632 6.66 

45 -49 ป 6,268 3.30 7,467 3.94 13,735 7.24 

50 - 54 ป 7,171 3.78 8,672 4.57 15,843 8.35 

55 - 59 ป 6,680 3.52 8,596 4.53 15,276 8.05 

60 - 64 ป 5,678 2.99 7,486 3.95 13,164 6.94 

65 - 69 ป 4,647 2.45 6,067 3.20 10,714 5.65 

70 - 74 ป 3,048 1.61 4,077 2.15 7,125 3.76 

75 -79 ป 2,536 1.34 3,696 1.95 6,232 3.29 

80 ป + 2,832 1.49 4,558 2.40 7,390 3.90 

รวม 89,573 47.22 10,0126 52.78 189,699 100.00 
 
แหลงขอมูล     ประชากรจากการสํารวจ  ณ  30  มิถุนายน 2560   (189,699 คน) 
 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

สภาพปัญหาด้านสุขภาพ 

ของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี 



๑๕ 
 

ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี 
จากการรายงานเกิด–ตาย ของสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปี ๒๕๕9  (มกราคม–ธันวาคม ๒๕๕9) 

อัตราเกิดมีชีพ เท่ากับ 7.65 ต่อประชากรพันคน อัตราตาย เท่ากับ 9.94 ต่อประชากรพันคน การตายของทารก 
เท่ากับ 5.27  ไม่พบมารดาที่เสียชีวิตจากการคลอดบุตรและอัตราเพ่ิมธรรมชาติเท่ากับ -๐.13 ต่อประชากร
ร้อยคน  รายละเอียดดังตาราง  ๔ 

ตารางที ่ ๔  แสดงจ านวนและอัตราเกิด-ตาย เพิ่มธรรมชาติของประชาชน ปี ๒๕๔5-๒๕๕9 จังหวัดสิงห์บุร ี

ปี พ.ศ. 
เกิดมีชีพ ตาย ทารกตาย (<๑ปี) มารดาตาย อัตราเพิ่ม 

ธรรมชาติ จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
๒๕๔๕ ๒,๔๑๖ ๑๐.๘๒ ๑,๔๖๔ ๖.๕๕ ๗ ๓.๕๖ ๐ ๐ ๐.๔๓ 
๒๕๔๖ ๒,๔๒๔ ๑๐.๘๘ ๑,๖๔๒ ๗.๓๗ ๘ ๔.๑๓ ๐ ๐ ๐.๓๕ 
๒๕๔๗ ๒,๔๘๑ ๑๑.๒๗ ๑,๙๕๙ ๘.๙๐ ๙ ๓.๖๓ ๐ ๐ ๐.๒๔ 
๒๕๔๘ ๒,๓๕๒ ๑๐.๖๕ ๑,๗๒๒ ๗.๘๐ ๓ ๑.๒๘ ๑ ๐.๐๑ ๐.๒๙ 
๒๕๔๙ ๒,๑๒๐ ๙.๑๓ ๒,๑๔๕ ๙.๒๔ ๑๐ ๔.๗๒ ๐ ๐ -๐.๐๑ 
๒๕๕๐ ๑,๖๙๔ ๑๐.๒๑ ๑,๕๕๙ ๙.๓๔ ๙ ๔.๑๐ ๐ ๐ ๐.๐๘ 
๒๕๕๑ ๒,๒๕๓ ๙.๘๙ ๒๐๕๔ ๙.๐๒ ๑๒ ๕.๓๒ ๐ ๐ ๐.๐๘ 
๒๕๕๒ ๒๒๒๙ ๙.๖๗ ๑๙๕๗ ๘.๔๙ ๗ ๓.๑๒ ๑ ๐.๔๕ ๐.๑ 
๒๕๕๓ ๒๑๑๕ ๙.๑๙ ๒๐๖๔ ๘.๙๗ ๗ ๓.๓๐ ๐ ๐ ๐.๐๒ 
๒๕๕๔ 
2555 

๒๑๔๕ 
2093 

๙.๒๔ 
9.21 

๒๐๙๒ 
2026 

๙.๐๒ 
8.83 

๔ 
5 

๑.๘๖ 
2.38 

๐ 
0 

๐ 
0 

๐.๐๒ 
0.02 

2556 
2557 
2558 
2559 

1,900 
2,005 
1,863 
1,855 

8.93 
9.29 
8.52 
8.31 

2,106 
2,047 
2,056 
2,219 

9.90 
9.49 
9.40 
9.94 

4 
5 
7 
9 

2.10 
2.49 
4.13 
5.27 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

-0.09 
-0.02 
-0.08 
-0.13 

แหล่งข้อมูล  จากรายงานส านักนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข : อัตราเกิด/ตาย  
                ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน อัตราทารกตาย/มารดาตายต่อเด็กเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน  อัตราเพิ่ม 
                ธรรมชาติต่อประชากร ๑๐๐ คน ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕9  
                (223,325) 
 

แผนภูมทิี่  2 แสดงอัตราเกิดมีชีพ อัตราตายจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2555-2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

แผนภูมทิี ่3 แสดงอัตราทารกตาย อัตรามารดาตายจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2555-2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาเหตุการตายของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2559  

ในปี 255๙ จังหวัดสิงห์บุรีมีรายงานการเสียชีวิตทั้งสิ้น จ านวน 2,219 ราย โดยพบว่าสาเหตุที่ส าคัญ
หากไม่รวมกลุ่มอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่
สามารถจ าแนกโรคในกลุ่มอ่ืนๆ ได้แก่ โรคเนื้องอกรวมมะเร็ง  รองลงมาคือโรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคระบบ
ทางเดินหายใจ  และโรคติดเชื้อและปรสิต อัตราตายเท่ากับ 128.38, 123.14, 117.32 และ 115.08 
ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ  

 
ตารางที ่5  แสดงสาเหตุการตายของประชาชน ปี 2555-๒๕๕๙ จังหวัดสิงห์บุรี (มกราคม-ธันวาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลมรณะบัตรส านักนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
 

20 

21 

จ ำนวน
อตัรำต่อ
ปชก.แสน

คน
จ ำนวน

อตัรำต่อ
ปชก.แสน

คน
จ ำนวน

อตัรำต่อ
ปชก.แสน

คน
จ ำนวน

อตัรำต่อ
ปชก.แสน

คน
จ ำนวน

อตัรำต่อ
ปชก.แสน

คน
1 เนื้องอก (เนื้องอกร้ำยและเนื้องอกไมร้่ำย) 276 120.340 297 139.62 274 127.06 309 126.53 280 125.38
2 โรคของระบบไหลเวยีนโลหิต 207 90.250 311 146.21 282 130.77 310 126.94 275 123.14
3 โรคของระบบหำยใจ 205 89.380 258 121.29 228 105.73 249 101.96 262 117.32
4 โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบำงโรค 225 98.100 204 95.90 228 105.73 196 80.26 257 115.08

5

สำเหตุภำยนอกกำรเจ็บป่วยและกำรตำย (อบุัติเหตุกำรขนส่ง
อบุัติเหตุอืน่ๆ เช่น พลักตก,สัมผัสควนั/เปลวไฟ,สำรพษิ,ท ำร้ำย
ตนเองและผู้อืน่)

186 81.100 157 73.81 129 59.82 146 59.79 160 71.64

6 โรคของระบบสืบพนัธุ์และระบบปัสสำวะ 64 27.900 55 25.86 73 33.85 66 27.03 81 36.27
7 โรคของระบบย่อยอำหำร 77 33.570 79 37.14 93 43.13 92 37.67 72 32.24
8 โรคของระบบประสำท 14 6.100 29 13.63 195 90.42 56 22.93 58 25.97
9 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนำกำร และเมตะบอลิซึม 21 9.160 38 17.86 51 23.65 47 19.25 48 21.49
10 โรคผิวหนังและเนื้อเย่ือใต้ผิวหนัง 12 5.23 10 4.7 12 5.56 16 6.55 16 7.16

ปี 2558 ปี 2559

ล ำดับ สำเหตุกำรตำย

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557



๑๗ 
 

สาเหตุการป่วยของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี (เดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2560) 
 ปี 2560 สาเหตุการป่วย (ผู้ป่วยนอก) ที่เข้ามารักษาพยาบาลที่สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัด
สิงห์บุรี   ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบไหลเวียนเลือด  รองลงมาเกี่ยวกับโรคต่อมไร้ท่อ  โภชนาการและ 
เมตาบอลิซึม  โรคระบบย่อยอาหารและช่องปาก  และโรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม  
อัตราป่วยเท่ากับ  116,698.09, 105,124.82, 52,229.71 และ46,140.83 ต่อแสนประชากร
ตามล าดับ รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 4 
  
แผนภูมทิี ่ 4   แสดงสาเหตุการป่วย (ผู้ป่วยนอก) 10 อันดับที่ส าคัญ ปี 2556-2560 จังหวัดสิงห์บุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   แหล่งข้อมูล  - รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 21  กลุ่มโรค ( รง 504)       

- ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ 30 มิถุนายน  2560 (212,173)   
                     - รายงานปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559–กันยายน 2560) 
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๑๘ 
 

         ปี 2560 สาเหตุการป่วย (ผู้ป่วยใน) ที่ส าคัญที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ในจังหวัด
สิงห์บุรี  โรคที่เป็นสาเหตุของการป่วยที่ส าคัญ คือความผิดของต่อมไร้ท่ออ่ืน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคเลือดและ
อวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน และโรคเบาหวาน อัตราป่วยเท่ากับ 5,806.78,  
4,069.85, 2,233.07  และ 2,085.30 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 5 

 
แผนภูมิที่  5   แสดงสาเหตุการป่วย (ผู้ป่วยใน) 10 อันดับที่ส าคัญ ปี 2556-2560  จงัหวัดสิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล    - รายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ 75 กลุ่มโรค (รง 505)   

- ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ 30 มิถุนายน  2560 (212,173) อัตราต่อแสนประชากร  
- รายงานปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559–กันยายน 2560) 
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๑๙ 
 

โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๑๐ อันดับ  
จากการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ปี 2556-2560 พบว่าปี 2560 อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 

๑๐ อันดับ ได้แก่ อุจจาระร่วง รองลงมาคือ ปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ ตาแดงและอาหารเป็นพิษ อัตราเท่ากับ 
2,025.41, 436.48, 212.40, 178.86 และ 167.68 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ  

 

แผนภูมิที ่6 สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี ๒๕๕6-2560 จังหวัดสิงห์บรุี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งข้อมูล -รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (รง.506)  

-ข้อมูลประชากรจากส ารวจ ณ 30 มิถุนายน 2560  
-ข้อมูลตามปีปฏิทิน (มกราคม-ธันวาคม) 

  -อัตราต่อประชากรแสนคน ปี 2560 ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 
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๒๐ 
 

สถานการณ์สุขภาพที่ส าคัญ 
1. เด็กอ้วน  

 สสจ.สิงห์บุรี มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและการแก้ปัญหาเด็กอ้วน
กลุ่มสี่ยงให้แก ่ รพ./สสอ./รพ.สต.รวมทั้งประสานการด าเนนิงานกับ สพป.สิงห์บุร ี มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อควบคุมก ากับการด าเนนิงานป้องกนัและแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ (เตีย้ อ้วน ผอม) และจัดท า
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ปี 2560 โดย PM จังหวดัและมีกิจกรรมที่ส าคัญคือการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ 
การรณรงค์ดื่มนมและออกก าลังกายเพิ่มความสูงฯลฯ เพื่อให้ด าเนินการไปในแนวทางเดียวกนัทั้งจังหวัด ด าเนินการ
ถ่ายทอดโปรแกรม  นักจัดการน้ าหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher: SKC) แก่หน่วยบริการในสังกัด หน่วยบริการ
ในสังกัด มีการจัดกิจกรรม Love Milk Day ดื่มนมจืดยืดความสูง แจกนมจืดแก่เด็กและจัดกิจกรรมออกก าลังกาย สถาน
บริการสาธารณสุขทุกแห่งมีการคัดกรอง HT, DM เด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนทุกราย โดยมกีารตรวจวัดความดันโลหติ 
ในเด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน และตรวจ obesity sign ในเด็กอ้วน (+3SD) หากพบว่าเดก็อ้วนและมีความเสี่ยง จะ
ด าเนินการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดด้วย ในกรณีพบความดันโลหิตสูงจะด าเนินการติดตามเดือนละ 1 
คร้ัง และส่งพบแพทย์ ในส่วนของระดับน้ าตาลหากพบระดบัน้ าตาลสูง เจาะเลือดซ้ าทุก 3 เดอืน  หากน้ าตาลเกิน 126 
mg/dl ส่งพบแพทย์ เพื่อเข้าระบบ Service plan ต่อไป ในส่วนของเด็กเริ่มอ้วนและอ้วนก าหนดให้ส่งต่อเข้าคลินิก 
DPAC  ของ รพ.สต./รพ.  มีการติดตามผลการชั่งน้ าหนัก วดัส่วนสงู ปีละ 2 คร้ัง ตามเวลาที่ก าหนด ทั้งการติดตาม
ข้อมูลจาก HDC และการรายงานทางเอกสาร รวมทัง้การประชุมชี้แจงวิธีแก้ไขปญัหาในการบันทึกข้อมูล และการ
ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ HDC และเนน้ย้ าเร่ืองการตรวจสอบเครื่องชั่งและที่วัดส่วนสูงให้ไดม้าตรฐาน รวมถึงวิธีการวัด
ส่วนสงูที่ถูกต้อง  
 ในปีงบประมาณ 2560 สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีข้ึนโดยพบว่าเด็ก 0-5 ปี ที่ด าเนินการชั่งน้ าหนักและ
วัดส่วนสูง จ านวน 7,015 คน สูงดีสมส่วน ร้อยละ 55.05 ความสูงเฉลี่ยเพศชาย 113.64 เซนติเมตร เพศ
หญิง 112.41 เซนติเมตร (เป้าหมาย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 51 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 
ปี ปี 2564(ชาย 113 ซม. หญิง 112 ซม.)  
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2.ยาเสพติด 
 ปี 2559 จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาทั้ง 3 ระบบ คือระบบสมัครใจ ระบบบังคับ

บ าบัด และระบบต้องโทษ  รวม 402 คน ผู้เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 92.69)  กลุ่มอายุที่
พบมากที่สุดคือ 18-24 ปี (ร้อยละ 32.16) รองลงมา คือ 12-17 ปี (ร้อยละ 19.30) และ 25-29 ปี (ร้อย
ละ 17.54)  อาชีพที่พบมากที่สุด คือ ว่างงาน (ร้อยละ 35.09) รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 30.99) 
นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 21.35)  และพนักงานโรงงาน/บริษัท (ร้อยละ 2.63) สารเสพติดที่ใช้มากที่สุด คือ 
ยาบ้า (ร้อยละ 84.80) รองลงมาคือกัญชา (ร้อยละ 13.74 ) สารระเหย (ร้อยละ1 .17)  และไอซ์ (ร้อยละ 
0.29)  โดยผู้เสพกัญชาเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจนจากร้อยละ 0.99 3.08  ในปี 2556-2557 เป็นร้อยละ 16.07  
ในปี  2558 และ ร้อยละ 13.74  ในปี 2559 (ที่มา : ระบบรายงานยาเสพติด บสต. กระทรวงสาธารณสุข ปี 
2559)   ส าหรับผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ ที่หยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 
ครบตามเกณฑ์ก าหนด ในปี 2559 ของจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ที่ร้อยละ  83.20 (ผู้ป่วยบ าบัดรักษาครบตามเกณฑ์
ก าหนด 125 ราย หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน 104 ราย)  ซึ่งยังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้
สมัครใจเข้ารับการบ าบัดอย่างแท้จริง  (เกณฑ์ ร้อยละ 92 ระดับเขต 4 ร้อยละ 87.73 และระดับประเทศ ร้อย
ละ 90.5)  ทั้งนี้ในปี 2560 ยังพบหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้สารเสพติด จ านวน 6 ราย และในจ านวนนี้คลอดบุตรแล้ว 
1 ราย และเสียชีวิตหลังคลอดภายใน 28 วัน นับว่าเป็นความสูญเสี ยครั้งส าคัญ  โรงพยาบาลทุกแห่งจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด   ที่เชื่อมโยงในทุกมิติ โดยมีการด าเนินขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแบบ
บูรณาการระดับพื้นท่ีเพ่ือด าเนินการตามบทบาทหน้าที่  

2) พัฒนาศักยภาพทีมงานด้านยาเสพติด โดยการจัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้ และเสริมทักษะด้วยการฝึก
ปฏิบัติจากการท างานจริง  รวมทั้งสร้างเครือข่ายวิทยากรรุ่นใหม่เพิ่มเติมจากทีมวิทยากรเดิม 
     3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีจัดทีมพ่ีเลี้ยง ให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือดูแลด้านมาตรฐาน 
การบ าบัดรักษา และมาตรฐานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
     4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรายงานให้เป็นระบบ บสต. แบบใหม่  โดยเชื่อมโยงทั้งในระบบ
สมัครใจ  ระบบบังคับบ าบัด และระบบต้องโทษและค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5) โรงพยาบาลทุกแห่ง เป็นศูนย์เพ่ือการคัดกรอง จ าแนกผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งให้บริการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ และระบบบังคับบ าบัด รวมทั้งการส่งต่อ
ผู้ป่วยไปยังสถานบริการอ่ืนเพ่ือการบ าบัดรักษา และส่งต่อข้อมูลให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  และอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือการติดตามดูแลต่อเนื่อง 

6) คปสอ. ทุกแห่ง ให้ความร่วมมือในการจัดท าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ทั้งใน
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 

7) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่  ให้บริการแนะน า
ปรึกษาเบื้องต้น ติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัดรักษาแล้ว  และรายงานผล รวมทั้งส่งต่อเพ่ือการช่วยเหลือด้าน
คุณภาพชีวิต เป็นการป้องกันการกลับไปเสพซ้ า 
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3. อาหารปลอดภัย 

การควบคุมคุณภาพและเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารสดและอาหารแปรรูป ให้มีความปลอดภัย 
โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการผลิต และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ ทั้งในด้าน
สถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐาน Primary GMP/GMP/CFGT และในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรการใน
การเฝ้าระวังโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ผลิตและจ าหน่ายในจังหวัดสิงห์บุรีให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด โดยผลการด าเนินงานในช่วงปี 2557–2559 พบว่าการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสด พบว่า
ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 99.50, 99.33 และ 98.44 ตามล าดับ โดยเฉพาะการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงในพืชผัก 
และผลไม้สด ในช่วงปี 2557–2559 จังหวัดสิงห์บุร ี พบว่า ผ่านมาตรฐานร้อยละ 100 กล่าวคือไม่พบการ
ปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในผัก และผลไม้สด (จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 1,231 ตัวอย่าง) ส าหรับข้อมูลการ
ปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์พบว่า จากการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 243 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐานจ านวน 
234 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 96.29 ในส่วนของตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อนจะด าเนินการจัดท า
บันทึกตักเตือน และสอบสวนหาแหล่งที่มาของการปนเปื้อน และกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พร้อม
ทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแหล่งซื้อหรือแหล่งที่มาของอาหารชนิดนั้นๆ โดยถ้ามีการตักเตือนครบ 3 ครั้ง 
จะมีการเรียกคืนป้ายอาหารปลอดภัย ส าหรับการเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป จังหวัดสิงห์บุรีได้
ด าเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้แก่ น้ าบริโภคฯ น้ าแข็ง น้ าปลา ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท เป็นต้น ผลการด าเนินงานในช่วงปี 2557 – 2559 พบว่าผลิตภณัฑ์ผ่านมาตรฐานร้อยละ 
79.69, 67.21 และ 77.19 ตามล าดับ ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานที่พบส่วนมากได้แก่ น้ าบริโภคฯ 
และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ซึ่งไม่ผ่านมาตรฐานทางเคมีและทางจุลชีววิทยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
จึงได้ด าเนินการตามกฎหมายและให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตและเก็บตัวอย่างซ้ า ซึ่งผล
ปรากฏว่าผ่านมาตรฐานทุกผลิตภัณฑ์ 
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 กระแสเรื่องสุขภาพที่ประชาชนให้ความส าคัญ การมีมาตรการหรือกฎหมายในการควบคุมการผลิต 
จ าหน่าย และน าเข้าสาร บอแรกซ์  ฟอร์มาลีน ที่มักพบการปนเปื้อนในอาหาร เช่น การจัดท ารายงานการ
จ าหน่าย การเพ่ิมโทษในการจ าหน่ายโดยไม่มีใบอนุญาต มาตรการในการควบคุม ก ากับ การผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เพ่ิมมากขึ้น เช่น เพ่ิมมาตรการในส่วนของการผู้ผลิต/ว่าจ้างการผลิตให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน, การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
ประชาชนในเรื่องพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังคงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นและส าคัญ 
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4. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) 
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิด้วยคลินิกหมอครอบครัว 

(Primary Care Cluster: PCC) ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพ่ือดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ด้วย
แนวคิดบริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี โดยก าหนดเป้าหมายให้โรงพยาบาลทั่วไปจัดตั้ง 
PCC 1 Cluster 3 ทีม โรงพยาบาลชุมชน อย่างน้อย จังหวัดละ 1 ทีม  หลักเกณฑ์ส าคัญ  คือ ๑ ทีม : ๑๐,๐๐๐ คน 
(เป็นตัวเลขประชากรโดยประมาณ สามารถยืดหยุ่น จ านวนประชากรได้ ๘,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ คน) 

จังหวัดสิงห์บุรี ด าเนินการจัดตั้ง PCC 3 ทีม คือ โรงพยาบาลทั่วไป 2 ทีม (โรงพยาบาลสิงห์บุรี, 
โรงพยาบาลอินทร์บุรี) และโรงพยาบาลชุมชน 1 ทีม (โรงพยาบาลบางระจัน) โดยทั้ง 3 ทีม ใช้พ้ืนที่ รพ.สต.เดิม 
ซึ่งเข้าถึงบริการได้ง่าย การเดินทางสะดวก และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว  มีการ
ด าเนินงานดังนี้ 

 องค์ประกอบ: ประกอบด้วยจ านวนกรรมการตามความเหมาะสมและมีผู้รับผิดชอบ PCC หลักระดับ
จังหวัด (ADMIN) และผู้ประสานงานระดับจังหวัดเป็นกรรมการ 
 บทบาทหน้าที่: จัดท าแผนจัดตั้งและพัฒนา PCC ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยให้มีแผนที่ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

๑. บริหารจัดการทรัพยากรทั้งคน เงิน ของ ในภาพจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน PCC 
๒. บริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงการท างานกับระบบสุขภาพอ าเภอเพ่ือขับเคลื่อน PCC 
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๓. พัฒนาสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในระดับจังหวัดตามแนวทางของ
กระทรวง 

๔. ผลิตพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและก าลังคนด้านปฐมภูมิรองรับ PCC 
 

                                                                 Primary Care Cluster 
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การดูแลผู้สูงอายุ     

จังหวัดสิงห์บุรี มีอัตราการเพ่ิมของประชากร ติดลบ หรือคนเกิดน้อยกว่าคนตาย ตั้งแต่ ปี๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
ร้อยละ -๐.๓, - ๐.๐๕, - ๐.๑๗, - ๐.๒๕ และ ร้อยละ -๐.๒๕ ตามล าดับ ในขณะที่มีดัชนีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องร้อยละ ๙๙.๙๓, ๑๐๕.๗, ๑๑๑.๗๕, ๑๒๒.๑๗ และ ร้อยละ ๑๒๘.๐๓ ตามล าดับ ดัชนีผู้สูงอายุของ
จังหวัดสิงห์บุรีสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคกลาง และเป็นอันดับ ๔ ของประเทศ  รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ทั้งกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมไม่เป็นภาระแก่
ครอบครัวมากเกินไป  จังหวัดสิงห์บุรี เป็นสังคมผู้สูงอายุที่สมบูรณ์ (aged society) มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อย
ละ 22.10  อายุ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 15.60 มีต าบลทั้งหมด 43 ต าบลได้ด าเนินการต าบล LTC และผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ 7 องค์ประกอบ จากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เมื่อวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560 ครบทั้ง 
43 ต าบล โดยมี Care Manager ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมง ของกรมอนามัย จากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี และศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จ านวน 71 คน มี Care Giver ที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตร 70 ชัว่โมงของกรมอนามัย จากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โรงพยาบาลแม่ข่าย และ กศน. 
จ านวน 422 คน มี Care Plan ในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย (เฉพาะสิทธิ UC)จ านวน 1,310 คน 

การด าเนินงานต าบล LTC ต้องบูรณาการร่วมกันหลายฝา่ย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ซึ่งมีความ
หลากหลายจึงจ าเป็นต้องใช้เวลาในการประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกัน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายคา่ตอบ Care Giver ท าให้ อปท.เกิดความสับสน การก าหนด
นโยบายหรือแนวทางการด าเนินงานใดๆ ควรประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีทิศทางการด าเนินงานที่
ชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน ต าบลต้นแบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 
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5. อุบัติเหตุ 

ผู้ได้รับบาดเจ็บจากข้อมูลของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสิงห์บุรีสูงขึ้นต่อเนื่อง ปี 2556 -2558  มี
จ านวน 4,182/4,342/4,483 รายตามล าดับผู้เสียชีวิตปี 2558 บูรณาการ 3 ฐาน (สาธารณสุข/ต ารวจ/
บริษัทกลาง) จ านวน 61 ราย เป็นคนในจังหวัดสิงห์บุรี 45 ราย ต่างจังหวัด 16 ราย สูงสุดที่อ าเภอเมือง 13 
ราย รองลงมาคือ อ าเภออินทร์บุรี/ค่ายบางระจัน/พรหมบุรี อ าเภอละ 9 ราย ต่ าสุดที่อ าเภอท่าช้าง 1 ราย 
ผู้เสียชีวิต   ปี  2559  บูรณาการ 3 ฐาน จ านวน 97 ราย คิดเป็น 40.13 ต่อประชากรแสนคน เป็นคนใน
จังหวัดสิงห์บุรี 63 ราย ต่างจังหวัด 30 ราย ไม่ทราบข้อมูล 4 ราย พบสูงสุดที่อ าเภอเมือง 35 ราย รองลงมาคือ 
อ าเภอพรหมบุรี 23 ราย อ าเภออินทร์บุรี 20 ราย อ าเภอค่ายบางระจัน 13 ราย อ าเภอบางระจัน 6 ราย 
อ าเภอท่าช้าง ไม่มีผู้เสียชีวิต  ข้อมูลผู้เสียชีวิตในปี 2559  พบว่าประเภทยานพาหนะสูงสุด คือ มอเตอร์ไซด์ 
ร้อยละ 47.42 ไม่สวมหมวกนิรภัย/ไม่คาดเข็มขัด ร้อยละ 80.00 ช่วงอายุที่พบสูงสุด คือ 51-60 ปีช่วงเวลาที่
เกิดเหตุสูงสุดคือช่วง 22.01-23.00 น. 

มาตรการที่ด าเนินการ 
1) มาตรการองค์กร สวมหมวกนิรภัย/คาดเข็มขัดนิรภัย ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 100% 

 2) ปี 2560 ด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงบนถนนทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) จ านวนทั้งสิ้น2 จุด 
ในเขตอ าเภออินทร์บุรี อ าเภอพรหมบุรี โดยได้รบการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสิงห์บุรี จ านวนทั้งสิ้น 30 
ล้านบาท ในการด าเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทั้ง 2 จุด ได้แก่ 
  จุดที่ 1 บริเวณหน้าโรงพยาบาลพรหมบุรี 
  จุดที่ 2 บริเวณหน้าโรงงานกระดาษ 
 3) มาตรการด่านชุมชน ด่านหลัก จ านวนทั้งสิ้นประมาณ 12 ด่านหลัก ด่านรอง จ านวนประมาณ 24 
ด่านรอง ซึ่งด าเนินการเข้มงวดในช่วงเทศกาล และต่อเนื่องตลอดทั้งปี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
จังหวัด 
 4) การด าเนินงานฯ ผ่าน DHS/DC 
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5) ด าเนินการจัดตั้ง Trauma & Emergency Admin Unit ครบ 100% ในโรงพยาบาลระดับ S M1 
(รพ.สิงห์บุรี,รพ.อินทร์บุรี) 
 6) ด าเนินการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System) ECS คุณภาพ ใน
โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป 
 7) พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดังนี้ 
  7.1 ขึ้นทะเบียนองค์กรการศึกษาและฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติ
การแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน” (อฉพ.)  
  7.2 ด าเนินการจัดอบรม หลักสูตร “ปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน” 
(อฉพ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสิงห์บุรี 
  7.3 ด าเนินการจัดการแข่งขัน EMS Rally ระดับเขต 
  7.4 ด าเนินการจัดการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ ร่วมกับเขตบริการสุขภาพที่ 4 
  7.5 ด าเนินการจัดการอบรมหลักสูตรการกู้ชีพทางน้ า ร่วมกับเขตบริการสุขภาพที่ 4 
  7.6 ด าเนินการซ้อมแผนสาธารณภัยในระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในระดับ
เขตบริการสุขภาพที่ 4 
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6.โรคไม่ติดต่อเร้ืองรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง)  
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 การพัฒนาระบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงของจังหวัด
สิงห์บุรีได้ถูกก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของจังหวัด โดยการน า VICHAI 7 COLORS Model  ของนายแพทย์วิชัย  
เทียนถาวร มาใช้ โดยเฉพาะการสื่อสารระดับความรุนแรงของโรคด้วยสี ท าให้ง่ายต่อการจดจ าของผู้รับบริการ 
ง่ายต่อการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข และสามารารถสร้างความเข้าในระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการได้เป็นอย่าง  การคัดกรองที่ครอบคลุมสามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านทรัพยากร   การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
ผู้ป่วย ท าให้สามารถจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ท าได้ยากและถ้าจะให้ยั่งยืนจ าเป็นต้องมีความต่อเนื่องและต้องกระตุ้นให้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงวิเคราะห์ปัญหาของ
ตนเองและบริหารการดูแลสุขภาพของตนเอง การด าเนินงานองค์กร, องค์กรสร้างสุขภาพเป็นการกระตุ้นและ
สร้างการรับรู้ของบุคลากรทุก ระดับเป็นการสื่อสารเชิงนโยบายน าสู่การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน จะ
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน  ระบบสารสนเทศมีความส าคัญ
มากกับการด าเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งระบบ จ าเป็นต้องมีข้อมูลถึงรายบุคคล และต้องมีระบบ
ไหลเวียน ระบบการจัดเก็บและประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ และยังส่งผลให้เกิดการควบคุมก ากับ ติดตาม
ประเมินผลมีประสิทธิภาพตามมาด้วย 
 
การพัฒนาระบบบริการ โดยใช้กรอบ 6 Building Blocks  

1.การจัดบริการสุขภาพ (Health Service Delivery) 
1.ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีเยี่ยมทุก

แห่งภายในปี 2560 
2.ก าหนดเป้าหมายด าเนินการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน มากกว่าร้อยละ 60 
3.มีระบบรับส่งต่อ วินิจฉัย รักษาผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อน 
4.พัฒนา CPG Guideline กลุ่มโรค NCD ในแต่ละระดับในจังหวัด 
5.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย เน้น  self-management>70% 
6.ประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ≥ร้อยละ 80 

    2.การพัฒนาบุคคลากร(Health Workforce) 
1. พัฒนาทีมประเมิน NCD Clinicคุณภาพ 
2. มีSystem manager /Case manager ครบทุกระดับ 
3. มี Mini Case manager ครบทุกรพ.สต.ในปี 2560 

    3.ระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลNCD รายบุคคล 
2. พัฒนาระบบข้อมูล NCD 43 แฟ้ม 
3. พัฒนาระบบ Social network 
4.รายงานผลการด าเนินงาน ผ่าน HDC/Chronic Link 

    4.Drug&Equipment ยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ 
1. สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์การตรวจคัดกรองและตรวจภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ 

- เครื่องตรวจ DTx 
- เครื่องวัดความดันโลหิต 
- monofilament 
- phonoscope 
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- food model 
    5.Financing การเงินการคลัง 

 1. ประสานภาคีเครือข่ายให้มีการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต าบล อปท.  อบต. และอ่ืนๆ 
 2. งบควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จาก สปสช.เขต 4 
 3. งบประกันสังคม 
 4. งบจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

    6.การอภิบาลระบบสุขภาพ (Leadership and Governance) 
  1.จัดตั้งคณะกรรมการ NCD Board ระดับจังหวัด อ าเภอ ในการควบคุมก ากับการด าเนินงานและ 

ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
  2.จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา NCD เพ่ือพัฒนาระบบบริการ 

การด าเนินพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงสามารถ
ควบคุมระดับความรุนแรงของโรค 

1) เป้าหมายการคัดกรอง 100% ในประชากร 15 ปีขึ้นไป และแบ่งระดับตามความรุนแรงเป็น 7 สี 
ตาม VICHAI 7 COLORS Model  ได้แก่ ขาว เขียวอ่อน เขียวเข้ม เหลือง ส้ม แดง ด า 

2) ส ารวจความความชุกโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
 3) ลดรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
 4) สร้างความมือระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน
องค์กรสร้างสุขภาพ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน  
 5) การลดความแออัด ในโรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไปไปสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้
ได้ร้อยละ 50 โดยจะคัดผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวเข้ม (ควบคุมระดับน้ าตาล/ความดัน อยู่ในระดับปกติ) ส่งต่อให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 6) จัดท ามาตรฐาน การรักษา/การดูแล/การส่งต่อ ประชาชนทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด 

7) มีการแต่งตั้งคณะท างานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD Board)  ระดับจังหวัดสิงห์บุรี/ระดับอ าเภอ
ประกอบด้วย  
 8) จัดท าแนวทางการดูแลประชาชนในกลุ่มต่างๆ โดยทีมสหวิชาชีพ  ประกอบด้วย อายุรแพทย์ แพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวจัดท าแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งจังหวัด 
 9) โรงพยาบาลแม่ข่ายมีข้อมูลผู้ป่วยแยกระดับความรุนแรง จ าแนกตามพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมส่งออกผู้ป่วยที่
อยู่ในโซนสีขาว ไปรักษายังคลินิกเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รพ.สต.โดยมีแพทย์เป็นที่ปรึกษาในการดูแลมี
แพทย์เวชศาสตร์ออกไปดูแลผู้ป่วยที่ รพ.สต. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (Fix) 
 10) ปรับระบบยาทั้ง Frist และ Second line Drugs ให้เป็นชนิดและรูปแบบเดียวกันโดยเน้นยาใน
บัญชียาหลัก  และพัฒนาระบบ Fast track 
 11) สรุปติดตามผลอย่างต่อเนื่องในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
 
 
 
 
 
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
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 การด าเนินงานการคัดกรอง  CVD  RISK  ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิต ของจังหวัดสิงห์บุรี      
ใช้แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทย (Thai CV risk Score) ที่พัฒนาจาก
ข้อมูลจากการติดตามศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย และมีมติให้เปลี่ยน
มาใช้เครื่องมือ Thai CV risk Score เพ่ือให้เกิดความแม่นย า ความเชื่อถือได้ของโอกาสเสี่ยงในคนไทยที่ใกล้เคียง
กับอุบัติการณ์ของโรค  และด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นและ/หรือได้รับยาในการรักษาเพ่ือลด
ความเสี่ยง  ในกลุ่มเสี่ยงสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  ที่มีความเสี่ยง  CVD RISK≥30% (สี
แดง) โดยผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผลการด าเนินงานร้อยละ 100 โดยน าผู้ป่วยดังกล่าวเข้าพบแพทย์  และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ  เพ่ือให้การรักษาและให้ค าแนะน าและติดตามพฤติกรรมสุขภาพ 
 จังหวัดสิงห์บุรี จึงก าหนดมาตรการการค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวจึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะท าให้
ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถจัดการตนเองได้เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและปรับพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้น้ าหนักตัว ระดับความดันโลหิต ระดับน้ าตาล
และไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดจนได้รับยาในรายที่มีข้อบ่งชี้จากการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มความ
รุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งการขับเคลื่อนและผลการด าเนินงานการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เพ่ือลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด ระดับจังหวัด
ครอบคลุม2มาตรการหลักดังนี้ 

1)มาตรการลดพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในประชาชน โดยใช้แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือดตามแนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และแสวงหาแนว
ทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับเครือข่ายบริการ และเชื่อมโยงของการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและระบบบริการ  DHS ระดับจังหวัด/ต าบลจัดการสุขภาพบูรณาการงานหมู ่บ ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมก ากับโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศจากโปรแกรม Chronic Link  
 2)พัฒนาการจัดการโรคและลดเสี่ยงรายบุคคล มีการจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดปัจจัย
เสี่ยง กลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงด้วย 3อ.2ส.และ
ส่งเสริมการลด ละ เลิก บุหรี่ และแอลกอฮอล์ บูรณาการการด าเนินงานดังกล่าวในคลินิก NCD คุณภาพ และ
พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโดยการจัดอบรมหลักสูตร Mini Case Manager : Chronic diseaseครอบคลุมทุก 
รพ.สต. 
 
คลินิก NCD คุณภาพ 
 การพัฒนาการด าเนินงานประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ในปี 2560 เริ่มจากการพัฒนาการ
บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพของคลินิกโรคไม่ติดต่อ ด้วยการขับเคลื่อนการด าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ 
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 เป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งมีรูปแบบการบริการจัดการระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อ
ของคลินิก NCD คุณภาพ และได้ประยุกต์มาจากกรอบแนวคิดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของ Wagner 
(Wagner's Chronic Care Model) โดยน ามาปรับรูปแบบการดูแลแบบบูรณาการส าหรับใช้ในการจัดการกลุ่ม
ปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย แต่ยังไม่เพียงพอที่จะน ามาใช้ในการจัดการโรคและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
บริการ จึงมีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ลดอัตรา
ป่วย อัตราตาย และภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง   
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ส่วนที่ 4 

วิสัยทัศน์  ยทุธศาสตร์และเข็มมุ่ง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
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ส่วนที่ 4 วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และเข็มมุ่ง ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 
 ปีงบประมาณ 2560-2564  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

----------------------------- 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “เป็นองค์กรบริหารจัดการระบบสุขภาพต้นแบบ    

   สถานบริการได้คุณภาพมาตรฐาน  

   บุคลากรมีสมรรถนะและความสุข    

   ประชาชนมีสุขภาวะ”  
พันธกิจ (Mission) 
  1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของจังหวัด  

2. ประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวม ทั้งการรักษาพยาบาล ส่งเสริม    
    สุขภาพ ป้องกัน  ควบคุมโรค ฟื้นฟูสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค 
3. ก ากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข  
4. จัดบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพ  

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ  
2. ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่ไร้รอยต่ออย่างเสมอภาคและพึงพอใจ  
3. บุคลากรมีสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่และมาตรฐานวิชาชีพ  
4. บุคลากรมีความสุขในชีวิตและการท างาน    
5. ระบบบริการทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน   
6. ระบบบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
7. ปัญหาโรคและภัยสุขภาพลดลง  
8. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ  

ค่านิยมร่วม  (Core Value) 

สามัคคี  มีมนุษยสัมพันธ์  ริเริ่มสร้างสรรค์  จรรโลงวินัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 

2.พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการได้  
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือจัดระบบบริการอย่างมีธรรมาภิบาล ร่วมกับภาคีเครือข่าย  
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เข็มมุ่ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้ระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมสะท้อนข้อมูลปัญหา วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ  และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลตาม 4 H ได้แก่ ความรุนแรงของโรคที่ท าให้เสียชีวิตมากที่สุด (High risk) , การป่วย
ด้วยโรคที่มีผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลเป็นจ านวนมาก (High Volume) , การเจ็บป่วยด้วยโรคที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง (High cost)  และความสอดคล้องของโรคที่เป็นปัญหากับนโยบายในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับ
กระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต และระดับจังหวัด (High policy)  เมื่อมีการถ่วงน้ าหนักคะแนน ในแต่ละโรค 
และน ามาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา (Priority setting) พบว่า โรคและภาวะที่เป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ
6 เรื่อง ได้แก่  1) เด็กอ้วน  2) ยาเสพติด   3) อาหารปลอดภัย  4) PCC/LTC  5) อุบัติเหตุ  6) กลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง(DM/HT) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 

การก ากับ ตดิตามและประเมินผล 
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ส่วนที ่ 5  การก ากับ ติดตาม และประเมินผล  

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสิ งห์บุ รี  มีระบบกำรก ำกับติดตำมและประเมินผล โดยมี
คณะกรรมกำรวำงแผนและประเมินผล (กวป.) ติดตำมกำรด ำเนินงำนส ำคัญและเร่งด่วนที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ
หรือแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขในพ้ืนที่  ได้มีกำรประชุมและน ำเสนอข้อมูลในกำรประชุม กวป.ทุกเดือน  

กำรนิเทศติดตำมงำนสำธำรณสุข คปสอ. แห่งละ 2 ครั้ง/ปี  ซึ่งจังหวัดจะลงไปติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนและกระบวนกำรท ำงำน ตลอดจนปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง และพัฒนำงำน
สำธำรณสุขในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น ติดตำมควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัดที่ปรำกฏในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ ตลอดจน
ตัวชี้วัดตำมนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุขและเขตสุขภำพที่ 4 

กำรนิ เทศติดตำมงำนเฉพำะกิจ มีกำรนิ เทศงำนเฉพำะเรื่อง โดยกลุ่มงำนของส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ประเมินว่ำมีแนวโน้มจะไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย  ก็จะลงพ้ืนที่ ติดตำม และสนับสนุน
กำรด ำเนินงำน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ  

กำรรำยงำน  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ใช้ข้อมูลจำกระบบฐำนข้อมูล Health Data 
Center (HDC) และ Hosxp Data Center ซึ่ งประมวลผลมำจำกข้อมูล 43 แฟ้ม ของหน่วยบริกำร
สำธำรณสุขทุกแห่งในสังกัด และวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ สำธำรณสุขจังหวัด
ชัยนำท เขตสุขภำพที่ 3 และยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข เป็นข้อมูลรำยเดือน และ รำยไตรมำส หำก
ข้อมูลใดที่ไม่มีในระบบ Hos XP ของโรงพยำบำล หรือ Hos XP PCU ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล
และศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำล กลุ่มงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสิงห์บุรีจะออกแบบกำรเก็บ
ข้อมูลรำยงำนเพ่ิมเติม และส ำรวจข้อมูลในพื้นท่ี  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 6 

แผนยุทธศาสตรด์้านสาธารณสุข 
ปี 2561 – 2564 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย4ปี(61-64) แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีรูปร่างเด็กวัยเรียน(6-14ปี) เด็กวัยเรียนเริ่มอ้วนและ แผนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 200,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มงานส่งเสริม
สูงสมส่วน เด็กที่เริ่มอ้วน มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้ว อ้วน ไม่เกิน โครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย สุขภาพฯ
และอ้วนได้รับการแก้ไข ไม่เกินร้อยละ10 ปี61 ร้อยละ 13 กิจกรรมหลัก ใช้งปม.จาก สป.
ทั้งในด้านการปรับเปลี่ยน เด็กวัยเรียน(6-14ปี) ปี62 ร้อยละ 12 1.ขับเคลื่อนการดําเนินงานผ่านภาคีเครือข่าย
พฤติกรรมการเข้าถึงบริกา มีส่วนสูงดีและรูปร่าง ปี63 ร้อยละ 11 ที่เกี่ยวข้อง   (Partner) ในส่วนของหน่วย
คลินิคปรึกษาลดอ้วนและ สมส่วนไม่น้อยกว่า ปี64 ร้อยละ 10 1.1มีคณะกรรมการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการเด็ก บริการ ใช้งปม.
การส่งต่อพบแพทย์กรณี ร้อยละ 66 เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน วัยเรียนระดับจังหวัด กองทุนสุขภาพ
พบโรค ปี61 ร้อยละ 68 1.2ประชุมหารือและกําหนดข้อตกลงร่วมในการ ตําบลหรือPPA

ปี62 ร้อยละ 70 ดําเนินงานและแก้ไขปัญหากับฝ่ายการศึกษา
ปี63 ร้อยละ 72 1.3แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาคลินิคให้คําปรึกษา
ปี64 ร้อยละ 74 ลดอ้วน (คลินิคเด็กอ้วน/คลินิคDPAC)

1.4.ประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สพป./สพม./อสม./
อปท.บูรณาการงานเชิงรุกร่วมกัน
2.พัฒนาระบบการดําเนินงานเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาทุพโภชนาการ   (Invest)
2.1.พัฒนาคลินิคให้คําปรึกษาลดอ้วน(คลินิคเด็กอ้วน/
คลินิคDPAC )ให้มีรูปแบบการดําเนินงานที่ชัดเจน
ในแต่ละระดับ ทั้งในรพท./รพช./รพ.สต
2.2.พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลเด็กอ้วนของหน่วย
บริการเพื่อประโยชน์ในการรักษา/แนะนํา/เยี่ยมบ้าน

แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ปี 2561 - 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ประเด็นเข็มมุ่ง เด็กอ้วน

งบประมาณ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย4ปี(61-64) แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

งบประมาณ

2.3.เฝ้าระวัง/คัดกรอง/ส่งต่อ ตามระบบ
2.4.สนับสนุนสื่อ/อุปกรณ์ คลินิคให้คําปรึกษาลดอ้วน
เช่นผ้าพันแขนสําหรับเด็กในการวัดความดันโลหิต
เครื่องชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง คู่มือที่เกี่ยวข้องฯลฯ
3.กําหนดมาตรการและสนับสนุนกฎหมายที่เอื้อ
ต่อการมีสุขภาพดี    (Regulation)
3.1กําหนดแนวทางการดําเนินงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด
3.2สนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม
ขนมกรุบกรอบ
3.3สนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
3.4สนับสนุนการใช้มาตรการภาษีน้ําตาล
3.5ติดตาม ควบคุมกํากับ และประเมินผล
การดําเนินงาน
4.รณรงค์สร้างกระแสเด็กไทยสมองดี สูงสมวัย
ไม่อ้วน ผอม เตี้ย    (Advocacy)
4.1ให้ความรู้การกินอาหารถูกส่วน ดื่มนมจืด 
มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม การจัดการอารมณ์  
หลับอย่างมีคุณภาพ การอ่านฉลากเลือกบริโภค
แก่นักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง/อสม./อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.2จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย4ปี(61-64) แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

งบประมาณ

4.3เพิ่มช่องทางการสื่อสารความรู้ Facebook
Line  วิทยุอสมท. วิทยุชุมชน
5.พัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Building capacity)
5.1.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คลินิคให้คําปรึกษา
ลดอ้วน(คลินิคเด็กอ้วน/คลินิคDPAC )
5.2จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.3ค้นหาBest Practice /นวัตกรรมใหม่ๆของ
หน่วยบริการ/ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
5.4ศึกษาดูงาน
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย4ปี(61-64) แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับ
การ

ผู้ป่วยยาเสพติด อัตราหยุดเสพต่อเนื่อง แผนงานแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กลุ่มงาน
ส่งเสริม

บําบัดรักษาและ
ติดตามดูแล

ที่ได้รับการ
บําบัดรักษา

ร้อยละ กิจกรรมหลัก สุขภาพฯ

ต่อเนื่อง สามารถ
ั ไป

ครบขั้นตอน ปี61 ร้อยละ 92 1.ประสานความร่วมมือกับ ศอ.ปส.จ. และหน่วยงาน และ รพ./สสอ.

ดํารชีวิตในสังคมได้ สามารถ ปี62 ร้อยละ 93 ในเครือข่าย เพื่อการคัดกรอง ค้นหา และนําผู้เสพ รพ.สต.
หยุดเสพต่อเนื่อง ปี63 ร้อยละ 94 เข้าระบบคัดกรอง / การตรวจสอบประวัติคดีก่อน
3 เดือน ปี64 ร้อยละ 95 2.พัฒนาศูนย์เพื่อการคัดกรองระดับอําเภอ
 ได้ร้อยละ 92 และเชื่อมโยงข้อมูล ฐานปกครอง ตํารวจ สาธารณสุข ใช้งปม.จาก 

ป3พัฒนาทีมบําบัดรักษา  โดยการเยี่ยมเสริมพลัง ที่เป็นส่วน
การเรียนรู้จากการทํางาน และนิเทศติดตามงาน/ 
R2R

ของแผนงาน

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายด้านการ ยาเสพติด
บําบัดรักษา และติดตามหลังบําบัดฯ ระบบสมัครใจ
 บังคับบําบัด และต้องโทษ
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านบําบัด
และจัดประชุม ทุก 2 เดือน

5.พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA.โรงพยาบาล
บําบัดยาเสพติด
6. การติดตามประเมินมาตรฐานการบําบัดรักษา

แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ปี 2561 - 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ประเด็นเข็มมุ่ง การแก้ไขปัญหายาเสพติด

งบประมาณ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย4ปี(61-64) แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระบบสมัครใจ บังคับบําบัด และต้องโทษ ตามแนว
ทางที่ส่วนกลางกําหนด
7. การให้บริการบําบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และติดตามดูแล
8.พัฒนาระบบข้อมูล และการรายงาน ทั้ง 3 ระบบ
 คือ
ระบบสมัครใจ บังคับบําบัด และต้องโทษ
9. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยกย่อง
เชิดชู
บุคคล / องค์กร ที่มีผลงานดีเด่น
10. สร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการ
ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด ตามโครงการ TO BE NUMBER 
ONE
11.ค้นหาBest Practice /นวัตกรรมใหม่ๆของ
หน่วยบริการ/ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
12.ศึกษาดูงานจังหวัดที่เป็นต้นแบบ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย4ปี(61-64) แผนงาน/โครงการ
2561 2562 2563 2564

ผู้บริโภค
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การบริโภค
อาหาร

ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหาร
สดและอาหารแปรรูปมี
ความปลอดภัย

ร้อยละ 80 1. จัดตั้งคณะทํางานแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยด้าน
อาหาร

 -  -  -  - กลุ่มงาน คบส.

2.พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายของอาหาร
ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 

 -  -  -  - กลุ่มงาน คบส.

 - จัดทํา SOP ที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาสําคัญ 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มงาน คบส.
 - ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านแผ่นพับ,สื่อ
วิทยุชุมชนในแต่ละพื้นที่ และป้ายไฟ

30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มงาน คบส.

3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปนเปื้อนสารที่มีฤทธิ์ทางยา
 - เก็บตัวอย่าง ณ สถานที่จําหน่ายส่งตรวจวิเคราะห์
 - สืบค้นแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
 - ตรวจสอบและให้คําแนะนําในสถานีวิทยุชมุชนทุกแห่ง
- ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านแผ่นพับ,สื่อ
วิทยุชุมชนในแต่ละพื้นที่

40,000 40,000 40,000 40,000 กลุ่มงาน คบส.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ปี 2560-2564   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ประเด็นเข็มมุ่ง อาหารปลอดภัย

งบประมาณ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย4ปี(61-64) แผนงาน/โครงการ
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

4. น้ํามันปลอดภัย ไร้สารโพลาร์
 - เก็บตัวอย่างน้ํามันทอดซ้ํา ณ สถานที่ผลิต และจําหน่าย
 - มอบป้ายรับรอง “ร้านนี้ใช้น้ํามันปลอดภัย ไร้สารโพลาร์”
 - จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์อันตรายจากการใช้น้ํามันทอดซ้ํา
 - กําหนดแนวทางในการจัดการน้ํามันเก่า

6,000 6,000 6,000 6,000 กลุ่มงาน คบส.

5. น้ําส้มเกล็ดหิมะและน้ําผลไม้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 - เก็บตัวอย่าง ณ สถานที่จําหน่าย
- ให้ความรู้กับผู้ประกอบการในเรื่องสขุลักษณะที่ดีในการ
จําหน่ายและข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านแผ่นพับ,สื่อ
วิทยุชุมชนในแต่ละพื้นที่ ในการเลื่อกซื้อ เลือกใช้ให้
ปลอดภัย
- มอบป้ายรับรอง

40,000 40,000 40,000 40,000 กลุ่มงาน คบส.

6.สารปนเปื้อนในอาหารสด
 - เก็บตัวอย่างอาหารสด ณ ตลาดสดและตลาดนัด
 - สนับสนุนชุดทดสอบเพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่
 - ประสานความร่วมมือแบบบูรณาการกับคณะกรรมการ
อาหารปลอดภัย
 - จัดทําป้ายรับรองอาหารปลอดภัย

62,000 62,000 62,000 62,000 กลุ่มงาน คบส.
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย4ปี(61-64) แผนงาน/โครงการ
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

7. จัดประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประกอบการ อส
ม. และ อย.น้อย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาหารปลอดภัย

15,000 15,000 15,000 15,000 กลุ่มงาน คบส.

8. เก็บตัวอย่างนมโรงเรียน ณ โรงเรียนใน 6 อําเภอๆละ 
1 ตัวอย่าง

44,400 44,400 44,400 44,400 กลุ่มงาน คบส.

เพื่อลดการ
เจ็บป่วย

8.โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร จังหวัดสิงห์บุรี

ด้วยโรค
อุจจาระร่วง
ในพื้นที่
จังหวัดสิงห์บุรี

   -สํารวจและจัดทําทะเบียนตลาด ร้านจําหน่ายอาหารสด
      ร้านจําหน่ายอาหารและ     แผงลอยจําหน่ายอาหาร

   -พัฒนายกระดับมาตรฐานตลาด ร้านจําหน่ายอาหารสด
      ร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน

   -สนับสนุนกิจกรรมฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังอาหาร
ปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการเฝ้าระวัง และควบคุม
ผลกระทบโรคที่เกิดจากอาหาร

   -สนับสนุนการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหาร
และแผงลอยจําหน่ายอาหาร
   -เฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในงานเทศกาลต่างๆ
   -เฝ้าระวังน้ํา/น้ําแข็งในร้านอาหารและแผงลอยจําหน่าย
อาหาร ด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI-2

รวมทั้งสิ้น   337,400   337,400     337,400    337,400

90,000 กลุ่มงาน
อนามัยสิ่งแวด
 ล้อมและอา
ชีว อนามัย

1.ร้อยละของตัวอย่าง
อาหาร/น้ํา/น้ําแข็ง ภาชนะ 
และมือผู้สัมผัสอาหารไม่พบ
การปนเปื้อนโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียตรวจโดยชุด
ทดสอบภาคสนาม

ร้อยละ 80 
(60,65,70,75,80)

90,000 90,000 90,000
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย4ปี(61-64) แผนงาน/โครงการ
2561 2562 2563 2564

 -ประชาชนสามารถ  -ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิก จํานวน 12 ทีม 1.แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
พึ่งตนเองด้านสุขภาพ หมอครอบครัว (Primary ปี 60 = 3 ทีม  รองรับ PCC (Staff)

Care Cluster) ปี 61 = 5 ทีม 1.1 ผลิตแพทย์รองรับ PCC ส่วนกลาง
(ร้อยละ 11.72) ปี 62 = 2 ทีม ปี 60 = 1 คน 45,000/1 คน  -  -  -
 - มี PCC และทีมที่ให้บริการ ปี 63 = 1 ทีม ปี 61 = 2 คน
ตามหลักการ 3 PCC ปี 64 = 1 ทีม ปี 62 = 2 คน

ปี 63 = 2 คน
ปี 64 = 2 คน
รวม  9  คน
1.2 จัดหาและพัฒนาศักยภาพ เขต 4
ทีมสหวิชาชีพ 
2.แผนพัฒนาระบบบริการและ CUP
ระบบต่างๆ (System)
2.1 การสร้างเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วม
2.2 การจัดช่องทางรับคําปรึกษา
หรือรับนัดหมาย
2.3 ระบบส่งต่อ
Green chanel/refer back
2.4 ระบบบัญชี
Virtual account

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ปี 2560-2564   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  
ประเด็นเข็มมุ่งPCC

งบประมาณ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย4ปี(61-64) แผนงาน/โครงการ
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นเข็มมุ่งPCC

งบประมาณ

2.5 ระบบข้อมูล
1) โปรแกรมข้อมูลผู้ป่วยที่เชื่อมโยง
กับโรงพยาบาลแม่ข่าย/ระบบ
2) ระบบรายงาน/ประจําดือน/
ไตรมาส
3.แผนงานปรับปรุงสถานที่ให้ CUP/จังหวัด/เขต

เหมาะสมกับการให้บริการตาม
มาตรฐานเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
(Structure)
 - จัดหาครุภัณฑ์ที่จําเป็น เช่น CUP/จังหวัด/เขต

เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน
ชนิดอัตโนมัติ/รถพยาบาลฉุกเฉิน
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
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ค่าเป้าหมาย  5
 ปี

(60-64) 2560 2561 2562 2563 2564
 - ประชาชน 1.ร้อยละของตําบล ปี60ร้อยละ 50 มาตรการที่ 1 ส่งเสริม Health Literacy 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 สสจ./รพท./รพช./
สามารถพึ่งตนเองที่มีระบบการส่งเสริม ปี61ร้อยละ 60 ในผู้สูงอายุ  สสอ./รพ.สต./
ด้านสุขภาพ สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ปี62ร้อยละ 70 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสุขภาพ อปท./อบจ./พมจ/

ระยะยาว ในชุมชน ปี63ร้อยละ 80 ตนเองและชุมชนของผู้สูงอายุ ฯลฯ
ผ่านเกณฑ์ ปี64ร้อยละ 90 กิจกรรม 
(ร้อยละ 50) 1.ประเมินสภาวะผู้สูงอายุ(คัดกรองสุขภาพ
2.ร้อยละของผู้สูงอายุ กาย สุขภาพช่องปาก และสุขภาพจิต 8Q,9Q
ที่ได้รับการดูแลตาม (ร้อยละ)
Care plan มีภาวะ 2.สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
สุขภาพดีขึ้น ( 3อ 2ส) (ร้อยละ)
(ร้อยละ 20) มาตรการที่ 2 ขับเคลื่อนให้เกิดตําบลจัดการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 สสจ./รพท./รพช./
(ประเมิน ADL) สุขภาพ LTC แบบบูรณาการ สสอ./รพ.สต./

โครงการประชารัฐจัดการสุขภาพผู้สูงวัย ผู้พิการ อปท./อบจ./พมจ/
และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
กิจกรรม 
1.เพิ่มและพัฒนาศักยภาพ CM,CG
และแพทย์แผนไทยให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีภาวะ
พึ่งพิง
2.สร้างระบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการ
3.จัดทําฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย CM CG FCT 
อสค.อื่นๆ
4.จัดตั้งศูนย์ COC และศูนย์ให้ยืมเครื่องมือ

แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ปี 2560-2564   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  
ประเด็นเข็มมุ่งLTC

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมาย  5
 ปี

(60-64) 2560 2561 2562 2563 2564

ประเด็นเข็มมุ่งLTC

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

อุปกรณ์การแพทย์ในโรงพยาบาลทุกแห่ง
5.จัดทํา Care plan รายบุคคล
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
เพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
กิจกรรม 
1.จัดหา Hard ware,Soft ware รวมทั้งอุปกรณ์ 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000

สื่อสารที่ทันสมัย และเพียงพอ
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับเทคโนโลยี
รวมทั้งโปรแกรมและการบันทึกข้อมูล
3.พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลในทุกระดับ
หมายเหตุ หน่วยบริการที่เป็น PCC จํานวน
22 แห่งๆละ 1,000,000 บาท
มาตรการที่ 3 ขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สสจ./รพท./รพช./
ตําบล LTC โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ./รพ.สต./
(อปท.,อบจ.) อปท./พมจ
โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลผู้สูงวัยผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส แบบบูรณาการ
กิจกรรม 
1.สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริม 
สุขภาพ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
/ผู้ด้อยโอกาส
2.สนับสนุนให้ อปท. ออกนโยบายสาธารณะ
3.สนับสนุนให้ อปท. จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
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ค่าเป้าหมาย  5
 ปี

(60-64) 2560 2561 2562 2563 2564

ประเด็นเข็มมุ่งLTC

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

ชีวิตผู้สูงอายุ
มาตรการที่ 4 การกํากับติดตามและประเมินผล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สสจ./รพท./รพช./
(Monitoring & Evaluate: M&E) สสอ./รพ.สต./
โครงการกํากับติดตามและประเมินผลการพัฒนา อปท./พมจ
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย
โอกาสในชุมชน
กิจกรรม 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขต/จังหวัด
2.ประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามความก้าวหน้า
อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี
3.จัดทําแผน/แนวทางการกํากับติดตาม
4.สรุปผลการดําเนินงาน
5.วางแผนแก้ไขปรับปรุงต่อเนื่อง
มาตรการที่ 5 จัดตั้งศูนย์ Palliative Care 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สสจ./รพท./รพช./
กิจกรรม รพ.สต./ศสม.
1.ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด 
ระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล
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ค่าเป้าหมาย  5
 ปี

(60-64) 2560 2561 2562 2563 2564

ประเด็นเข็มมุ่งLTC

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

2.กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการรับบริการ
3.พัฒนาระบบการให้บริการ/ระบบส่งต่อ/การ
Consult ทางกลุ่ม Line ระดับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล/อําเภอ/จังหวัด
4.พัฒนาระบบการยืมและสนับสนุนกลับไปดูแล
ผู้ป่วยที่บ้าน
5.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ อปท./เอกชน
มาตรการที่ 6 พัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 สถาบันการศึกษา
และทักษะ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
1.โรงพยาบาลระดับ S,M พื้นที่ดําเนินการ
1.1 แพทย์ประจําผ่านการอบรมหลักสูตร รพ.สิงห์บุรี/อินทร์บุรี
Palliative Care ระยะกลาง
1.2 เภสัชกรผ่านการอบรมหลักสูตร
Palliative Care
1.3 พยาบาลผ่านการอบรมหลักสูตร
Palliative Care 4 เดือน และ 4 สัปดาห์
2.โรงพยาบาลระดับ F2, F3 พยาบาลผ่านการ พื้นที่ดําเนินการ
อบรมหลักสูตร Palliative Care 4 เดือน รพ.ช.ทุกแห่ง
 และ 4 สัปดาห์
3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและศูนย์
สาธารณสุขชุมชนเมือง พยาบาลผ่านการอบรม
หลักสูตร Palliative Care 4 สัปดาห์
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ค่าเป้าหมาย  5
 ปี

(60-64) 2560 2561 2562 2563 2564
อัตราการเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บทางถนน

ไม่เกิน 18 ต่อ
ประชากรแสนคน

1.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้วยการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน
อุบัติเหตุจราจร

10,000       10,000     10,000     10,000     10,000     ปภ./บริษัท
กลาง/สธ

2.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้วยการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน
อุบัติเหตุจราจรโดยใช้โปรแกรม IS 
online ในรพ.ทุกแห่ง

20,000       20,000     20,000     20,000     20,000     รพ.ทุกแห่ง/
กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.
สิงห์บุรี

3.โครงการเปิดศูนย์เฝ้าระวัง
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่/
สงกรานต์

15,000       15,000     15,000     15,000     15,000     กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.
สิงห์บุรี

4.โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

20,000       20,000     20,000     20,000     20,000     กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.
สิงห์บุรี

พัฒนาระบบ ECS 
คุณภาพ เพื่อลดอัตรา
การเสียชีวิตของผู้
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน

อัตราการเสียชีวิตของผู้
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
ภาย 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาล

ร้อยละ 12 1 โครงการอบรมฟื้นฟู ระบบ ECS 
คุณภาพให้กับพยาบาลแผนก ER

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.
สิงห์บุรี

แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ปี 2560-2564   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ประเด็นเข็มมุ่ง RTI

ลดอัตราตายจาก
การบาดเจ็บทางถนน
 และเสียชีวิตของผู้
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
 เพิ่มเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมาย  5
 ปี

(60-64) 2560 2561 2562 2563 2564

ประเด็นเข็มมุ่ง RTI
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

2 โครงการเยี่ยมเสริมพลังและจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ระบบ ECS คุณภาพ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.
สิงห์บุรี

3 โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย
ทางการแพทย์ฯ (อุบัติเหตุหมู่)

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.
สิงห์บุรี

4 โครงการพัฒนาระบบ TEA Unit 
ในรพท.

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.
สิงห์บุรี

พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
เพื่อรองรับการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินอ
ขยายเครือข่าย
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินระดับ FR ใน
พื้นที่

ร้อยละของประชาชน
เข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20

1 การประชุมคณะอนุกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ระดับจังหวัดเพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.
สิงห์บุรี
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ค่าเป้าหมาย  5
 ปี

(60-64) 2560 2561 2562 2563 2564

ประเด็นเข็มมุ่ง RTI
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

2 การประชุมคณะทํางาน
การแพทย์ฉุกเฉิน ระดับจังหวัดเพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.
สิงห์บุรี

3 โครงการประเมินมาตรฐาน 
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของ
โรงพยาบาล

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.
สิงห์บุรี

4  พัฒนาระบบการสื่อสารให้เข้าถึง
ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วโดยการ 
เช่าระบบ Internet จํานวน 1 สาย

7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.
สิงห์บุรี

5 พัฒนาระบบข้อมูลงาน EMS 
โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
และตรวจสอบข้อมูล

189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.
สิงห์บุรี

6 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําศุนย์สั่ง
การ 1669

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.
สิงห์บุรี
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ค่าเป้าหมาย  5
 ปี

(60-64) 2560 2561 2562 2563 2564

ประเด็นเข็มมุ่ง RTI
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
EMR  ให้แก่หน่วยงาน อบต./มูลนิธิ
ฯในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.
สิงห์บุรี

8 โครงการฝึกทักษะ EMS Rally 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.
สิงห์บุรี

9 ค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.
สิงห์บุรี
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ค่าเป้าหมาย  
5 ปี

(60-64) 2560 2561 2562 2563 2564
อัตราผู้ป่วย
เบาหวานจากกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน

ไม่เกินร้อยละ 
2.40

โครงการพัฒนาระบบเฝ้า
ระวัง ควบคุมป้องกันโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง

75,000 75,000  75,000 75,000  75,000  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.สิงห์บุรี

ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอด
เลือด (CVD Risk)

ร้อยละ 80 โครงการพัฒนารูปแบบ
การดําเนินงานเพื่อ
ประเมินโอกาสเสี่ยงและ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง

15,000 15,000  15,000 15,000  15,000  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.สิงห์บุรี

ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได้

HT ร้อยละ 50
 DM ร้อยละ 
40

โครงการเสริมสมรรถนะ
ระบบบริการสุขภาพ ด้วย
 NCD Clinic Plus

24,000 24,000  24,000 24,000  24,000  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สสจ.สิงห์บุรี

แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ปี 2560-2564   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ประเด็นเข็มมุ่ง NCD

ควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังและ
ลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 
และพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพสาขาโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 7 

ภาคผนวก 



1.ขนาดของ
ปัญหา

(Size of the 
Problem) 

น้ําหนัก(W)=...

2.ความรุนแรง
ของปัญหา

(Severity of 
the Problem)
 น้ําหนัก(W)=

 .....

3.ความยากง่าย
ในการแก้ไขปัญหา

 (Ease of 
Management) 
น้ําหนัก(W)= ......

4.ความสนใจ
ของชุมชน 

(Community 
Concern) 

น้ําหนัก(W)=....

คะแนน (R) คะแนน (R) คะแนน (R) คะแนน (R)

1.ปอดอักเสบและโรคปอดอื่น ๆ สาเหตุการตายอันดับ 1 ปี 59
2.ติดเชื้อในกระแสเลือด สาเหตุการตายอันดับ 2 ปี 59
3.เลือดออกในสมอง ไม่ระบุรายละเอียด สาเหตุการตายอันดับ 3 ปี 59
4.เนื้องอกร้ายของหลอดลมหรือปอด ไม่ระบุตําแหน่ง สาเหตุการตายอันดับ 4 ปี 59
5.ความดันโลหิตสูง ไม่ทราบสาเหตุ สาเหตุการตายอันดับ 5 ปี 59

6.โรคระบบไหลเวียนเลือด สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก อันดับที่ 1
 ปี 58

7.โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิสึม สาเหตุการป่วยของผู้ปว่ยนอก อันดับที่ 2
 ปี 58

8.โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก อันดับที่ 3
 ปี 58

9.โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก อันดับที่ 4
 ปี 58

10.โรคระบบหายใจ สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก อันดับที่ 5
 ปี 58

การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาสาธารณสุข (Priorites setting of Health Problem) จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2559
เกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา

ปัญหา ข้อมูลอ้างอิง ลําดับ

ผลรวมของ
คะแนนคูณ

น้ําหนัก(Sum
 RxW)

1.สาเหตุการตาย(Hight Risk)

3.สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน

2.สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก (Hight volume)



1.ขนาดของ
ปัญหา

(Size of the 
Problem) 

น้ําหนัก(W)=...

2.ความรุนแรง
ของปัญหา

(Severity of 
the Problem)
 น้ําหนัก(W)=

 .....

3.ความยากง่าย
ในการแก้ไขปัญหา

 (Ease of 
Management) 
น้ําหนัก(W)= ......

4.ความสนใจ
ของชุมชน 

(Community 
Concern) 

น้ําหนัก(W)=....

คะแนน (R) คะแนน (R) คะแนน (R) คะแนน (R)

เกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา

ปัญหา ข้อมูลอ้างอิง ลําดับ

ผลรวมของ
คะแนนคูณ

น้ําหนัก(Sum
 RxW)

11.โรคความดันโลหิตสูง สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน อันดับที่ 1 ปี
 58

12.โรคของช่องปากต่อมน้ําลายและกระดูกขากรรไกร,
 โรคของหลอดอาหาร, โรคระบบย่อยอาหาร

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน อันดับที่ 2 ปี
 58

13.โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติ
เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน อันดับที่ 3 ปี
 58

14.โรคเบาหวาน สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน อันดับที่ 4 ปี
 58

15.โรคหัวใจที่มีสาเหตุจากปอดและโรคหัวใจอื่น สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน อันดับที่ 5 ปี
 58

16.Diarhoea โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาอันดับ
ที่ 1 ปี 59

17.Pneumonia โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาอันดับ
ที่ 2 ปี 59

18.Food Poisoning โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาอันดับ
ที่ 3 ปี 59

19.Hand,foot and mouth disease โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาอันดับ
ที่ 4 ปี 59

4.โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา



1.ขนาดของ
ปัญหา

(Size of the 
Problem) 

น้ําหนัก(W)=...

2.ความรุนแรง
ของปัญหา

(Severity of 
the Problem)
 น้ําหนัก(W)=

 .....

3.ความยากง่าย
ในการแก้ไขปัญหา

 (Ease of 
Management) 
น้ําหนัก(W)= ......

4.ความสนใจ
ของชุมชน 

(Community 
Concern) 

น้ําหนัก(W)=....

คะแนน (R) คะแนน (R) คะแนน (R) คะแนน (R)

เกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา

ปัญหา ข้อมูลอ้างอิง ลําดับ

ผลรวมของ
คะแนนคูณ

น้ําหนัก(Sum
 RxW)

20.D.H.F,Total โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาอันดับ
ที่ 5 ปี 59

21.อัตราตายจากการบาดเจ็บทางถนน ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
22.ร้อยละของเด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
23.การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
24.ผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

25.ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา 
ภายใน 6 สัปดาห์

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

26.ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
27.ผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

28.ลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัดหัวใจ ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
29.ระยะเวลารอคอยผ่าตัด Heart Valve ไม่เกิน 
360 วัน

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

30.การผ่าตัด Blinding Cataract ภายใน 30 วัน ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

31.ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

5.ยุทธศาสตร์ สธ.(Hight policy)

6.PA

7.SQM20



1.ขนาดของ
ปัญหา

(Size of the 
Problem) 

น้ําหนัก(W)=...

2.ความรุนแรง
ของปัญหา

(Severity of 
the Problem)
 น้ําหนัก(W)=

 .....

3.ความยากง่าย
ในการแก้ไขปัญหา

 (Ease of 
Management) 
น้ําหนัก(W)= ......

4.ความสนใจ
ของชุมชน 

(Community 
Concern) 

น้ําหนัก(W)=....

คะแนน (R) คะแนน (R) คะแนน (R) คะแนน (R)

เกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา

ปัญหา ข้อมูลอ้างอิง ลําดับ

ผลรวมของ
คะแนนคูณ

น้ําหนัก(Sum
 RxW)

32.อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

33.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
34.การพัฒนาให้โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน HA

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

35.คปสอ./รพ.สต. ติดดาว ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

36.การเบิกจ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
37.การดําเนินงานตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
38.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
39.ปัญหาการเงินของโรงพยาบาลระดับ 7 ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

40.อัตราครองเตียง ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

41.การตั้งครรภ์ซ้ําในวัยรุ่น 15-19 ปี ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
42.ผลิตภัณฑ์น้ําบริโภคและน้ําแข็งบริโภคได้คุณภาพ ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

 43.อุทกภัย /ภัยแล้ง
 44.สังคมผู้สูงอายุ

8.MOU

9.KPI ผู้บริหาร

10.KPI ตรวจราชการ

11.อื่นๆ



มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

จุดแข็งStrengths น้ําหนัก 5 4 3 2 1
S1 มีการควบคุมกํากับและติดตามประเมิณผลที่ชัดเจน 16.00 5 80.00
S2 มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติการณ์และควบคุมกํากับที่ชัดเจน 16.00 5 80.00
S3 ผู้บริหารมีนโยบายวิสัยทัศน์ และการสื่อสารที่ชัดเจน 15.00 5 75.00
S4 มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 15.00 4 60.00
S5 บุคลากรมีศักยภาพมุ่งมั่นรับผิดชอบใฝ่รู้และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 15.00 4 60.00
S6 มีโครงสร้างบริหารจัดการที่ชัดเจน 13.00 4 52.00
S7 องค์กรมีการกําหนดค่านิยมรว่ม ร่วมกัน 10.00 3 0.00

100.00 407.00
1.00 4.07

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

5 4 3 2 1
W1  ขาดขวัญกําลังใจขาดความก้าวหน้าในอาชีพ 18.00 5 90.00
W2 ระบบการส่งต่อ 12.00 4 48.00
W3 ขาดการพัฒนาทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 11.00 4 44.00
W4 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี 13.00 3 39.00
W5 การบริหารจัดการภายในองค์กร 12.00 3 36.00
W6 ขาดการทํางานเป็นทีม 12.00 3 36.00
W7 ขาดการสื่อสารเรื่องค่านิยมร่วมขององค์กร 12.00 3 36.00
W8 ผู้บริหารความคาดหวังในผลการปฏิบัติงานสูง จนไม่เกิดความท้าทาย 10.00 3 30.00

100.00 359.00
1.00 3.59

การวิเคราะห์องค์กรและวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ข้อที่ จุดอ่อนWeaknesses น้ําหนัก รวม
คะแนน

ี่

รวม
คะแนน
เฉลี่ย

ข้อที่



มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
5 4 3 2 1

O1  นโยบายด้านการพัฒนาสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 13.89 5 69.44
O2 มีกฏหมายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม 13.89 5 69.44
O3 การคมนาคมสะดวกทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ถั่วถึง 11.11 5 55.56
O4 ระบบสารสนเทศเข้าถึงง่าย รวดเร็ว ครอบคลุม 8.33 5 41.67
O5 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารสุขได้สะดวกรวดเร็ว 8.33 4 33.33
O6 มีนโยบายเมืองน่าอยู๋ 11.11 3 33.33
O7 มี พรบ.กระจายอํานาจ 8.33 3 25.00
O8 สังคมเอื้ออาทร ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 8.33 3 25.00
O9 ประชาชนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ( DMHT) 8.33 3 25.00

O10 จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทําให้มีการลดการใช้สารเคมีที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ 8.33 2 16.67

100.00 394.44
1 3.94

การวิเคราะห์องค์กรและวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

รวม
คะแนน

ี่
ข้อที่ โอกาส(Opportunities) น.น.



มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
น.น. 5 4 3 2 1

T1 การจัดสรรงบประมาณสปสช.ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ล่าช้า 11.36 5 56.82
T2 ไม่บังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจัง 11.36 5 56.82
T3 การเปลี่ยนผู้บริหารระดับจังหวัดบ่อยๆทําให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง 9.09 4 36.36
T4 สังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 9.09 4 36.36
T5 การสั่งการเร่งด่วน ให้เวลาน้อย 9.09 3 27.27
T6 แรงงานต่างด้าวทําให้เกิดโรค และปัญหาอาชญากรรม 9.09 3 27.27
T7 การเคลื่อนย้ายแรงงาน 6.82 4 27.27
T8 ประชาชนเดือดร้อนจากมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 6.82 3 20.45
T9 เกษตรกรเสี่ยงต่อการไดร้ับสารเคมี 6.82 3 20.45

T10 น้ําท่วม 6.82 3 20.45
T11 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น เช่นร้านอาหารฟาสต์ฟูดส์, ตลาดนัด, ร้าน

สะดวกซื้อ 6.82 3 20.45
T12 มีการนําไปใช้และการแพร่กระจายสื่อไม่เหมาะสม เช่นเด็กมีการนัดพบกับบุคคลที่ไม่

รู้จักใน FB,line ทําให้ไม่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน 6.82 3 20.45
100 370.45

1 3.70

ข้อที่ อุปสรรค(Threats)
รวม

คะแนน
่

การวิเคราะห์องค์กรและวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี



การวิเคราะหสถานะองคกร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี

โอกาส(Opportunities) จุดแข็ง(Strengths) อุปสรรค(Threats) จุดออน (Weakness)

3.94 4.07 3.70 3.59

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10
โอกาส(Opportunities)

จุดแข็ง(Strengths)

อุปสรรค(Threats)

จุดออน (Weakness)



คาเปาหมาย

  5 ป

(60-64) 2560 2561 2562 2563 2564

ตารางที่  ...........  แผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุข ป 2560-2564   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี

ประเด็น

เข็มมุง

เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ
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