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นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัล าพนู

แนวนโยบายการด าเนินงานด้านสาธารณสุข









อายุคาดเฉลี่ย Life Expectancy at Birth

ปี 2560 Male Female

ประเทศ 72 79

เขต 1 72.9 78.4



กระทรวงสาธารณสุข

ส านักงานกองทุนสนับสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)

ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.)

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
(สพฉ.)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) 

กรมการแพทย์

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสาธารณสุขกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการแพทย์

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

กรมสุขภาพจิต

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

กรมควบคุมโรค

กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หน่วยงานในก ากับ 5 องค์กร
ส านัก/กรม ฯ 9 กรม



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานเขตสุขภาพ

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานนิติการ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบริการ

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต และยาเสพติด

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

13 กลุ่มงาน



ผลการวิจัยระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health Security)

อันดับ ประเทศ คะแนน

1 สหรัฐอเมริกา 83.5

2 สหราชอาณาจักร 77.9

3 เนเธอร์แลนด์ 75.6

4 ออสเตรเลีย 75.5

5 แคนาดา 75.3

6 ไทย 73.2

7 สวีเดน 72.1

8 เดนมาร์ก 70.4

9 เกาหลีใต้ 70.2

10 ฟินแลนด์ 68.7
ทีมา : รายงานดัชนีความม่ันคงทางด้านสุขภาพ (2019 Global Health Security Index) 



อันดับ ประเทศ คะแนน

1 ใต้หวัน 78.72

2 เกาหลีใต้ 77.7

3 ญี่ปุ่น 74.11

4 ออสเตรีย 71.32

5 เดนมาร์ก 70.73

6 ไทย 67.99

7 สเปน 65.38

8 ฝรั่งเศส 64.66

9 เบลเยี่ยม 64.63

10 ออสเตรเลีย 61.73

ผลการจัดอันดับระบบสุขภาพ ประจ าปี 2019

ที่มา : https://ceoworld.biz/2019/08/05/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2019/



พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอประเด็นการพัฒนา ปี 2562
อ าเภอ ประเด็นการพัฒนา Best practice

เมือง 1. อุบัติเหตุการจราจร(RTI) การก าหนดจุดเสี่ยงในชุมชนโดยบูรณาการ

ร่วมกับ อปท.ซึ่งมีพื้นที่ต้นแบบหลายแห่ง 

เช่น เทศบาลต าบลป่าสัก/อุโมงค์/ริมปิง
2. การจัดการขยะ

3 ผู้สูงอายุ

4.อาหารปลอดภัย

บ้านโฮง่ 1. อุบัติเหตุการจราจร(RTI) การรณงค์ส่งเสริมการใช้หมวกกันนอ็ค

โดยการมีส่วนร่วมจากเอกชน2. คุ้มครองผู้บริโภค ผักปลอดสารพิษ

3. เบาหวาน ความดันโลหิจสูง

ลี้ 1. อุบัติเหตุการจราจร(RTI) การก าหนดจุดเสี่ยงในชุมชนโดยบูรณาการ

ร่วมกับชมชน การจัดตั้งต้านชุมชน 

และอพปร.
2.ไข้เลือดออก

3.โรคเบาหวานความดัน

4.อาหารปลอดภัย

ทุ่งหัวช้าง   1. ผู้สูงอายุ การช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงแบบ

องค์รวมท้ังด้านสุขภาพ และท่ีอยู่อาศัย2.อุบัติเหตุการจราจร(RTI)

3.โรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง



พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอประเด็นการพัฒนา ปี 2562
อ าเภอ ประเด็นการพัฒนา Best practice

เวียงหนองล่อง   1. ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลลกอฮอล์ในชุมชน ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลลกอฮอล์ในชุมชน 

ส่งเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า งานปอย

หลวง ปลอดเหล้า งานแห่ไม้ค้ าสีขาว2.สังคมผู้สูงอายุ

3 .การจัดการขยะ

4.อาหารปลอดภัย

5.การพัฒนาการปฐมวัย

แม่ทา    1.การจัดการขยะ                                                               การบูรณาการจากทุกภาคสว่นโดยใช้มาตรการ

ชุมชนและแรงสนับสนุนจากภาคประชาชน 

เช่น การควบคุมโรคไข้เลือดออก
2. การควบคุมโรคไข้เลือดออก

3.ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลลกอฮอล์ในชุมชน

4.การสร้างสุขในชุมชน

5.ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

6.งานคุมครองผู้บริโภค

ป่าซาง  1 เมืองสะอาดการจัดการขยะในชุมชน การจัดการขยะ เทศบาลทุกแห่งก าหนดนโยบาย

เป็นพื้นที่ปลอดขยะ สู่ Zero Waste School2. อาหารปลอดภัย

บ้านธิ 1.การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ การจัดการขยะโดยชุมชน เน้นการท าหลุมขยะ

เพื่อท าปุ๋ยเป็นการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์2. โครงการดูแลผู้สูงอายุ

3.ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลลกอฮอล์ในชุมชน



จังหวัดล าพูนอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง และตาก 
โดยตัวอ าเภอเมืองและโรงพยาบาลล าพูน ห่างจากเมืองเชียงใหม่ประมาณ 30 กิโลเมตร 

การคมนาคมสะดวกสบาย ส่วน รพช. ที่อยู่ไกลสุดคือ ลี้ /ทุ่งหัวช้าง ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณประมาณ 1ชม.ครึ่ง

1. พฒันาระบบสง่ตอ่ใหเ้ขม้แข็งและมปีระสทิธภิาพ

2. พฒันาศกัยภาพ รพ.ล าพนู เพือ่รองรบัการสง่ตอ่
ผูป่้วยจากเชยีงใหม ่และรพ.ชุมชนในจงัหวดัล าพนู

3. พฒันาศกัยภาพของรพ.ป่าซาง เพือ่ลดความแออดั
ของรพ.ล าพนู  รองรบัการดแูลผูป่้วยระยะกลางจากรพ.
ล าพนู และเป็น Node ในการรบั refer จากรพช.ในจงัหวดั 
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ขอบคุณครับ


