ช

บทสรุปผู้บริหาร
ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น การ
เปลี่ ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย การเปลี่ ยนแปลงฐานเศรษฐกิจไปสู่ ยุคดิจิทั ล การระบาดของโรคติดเชื้ อ
COVID-19 และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ การเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อที่สามารถป้องกันได้ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
ภัยพิบัติธรรมชาติและภัยก่อการร้าย จากการวิจัยคาดการณ์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยใน
ระบบสุขภาพในอนาคต 20 ปี ข้างหน้า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) พ.ศ. 2560 – 2579 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข ในการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบท ทางสิ่งแวดล้อม แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
- 2564) นโยบายประเทศไทย 4.0 เป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมไปถึงนโยบายการปฏิรูปประเทศมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ปัจจัยส่งผลต่อสุขภาพประชาชนจังหวัดขอนแก่น
จังหวั ด ขอนแก่ น เป็ น จั งหวั ด มี โครงสร้างประชากรที่ เข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ (Aged Society) โดยมี
ประมาณสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 13.67 และ 65 ปีขึ้นไปร้อยละ 11.38 จากการคาดการณ์ประชากรของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คาดการณ์
ว่า จำนวนประชากรจังหวัดขอนแก่นจะค่อยๆ ลดลงจาก 1.74 ล้านคน ในปี พ.ศ.2553 เป็น 1.63 ล้านคน ใน
ปี พ.ศ. 2573 เมื่อเปรียบเทียบ 3 กลุ่ม วัยเด็ก วัยแรงงาน มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากอัตราการเจริญพันธุ์ลดลง
ในขณะที่ประชากรผู้สูงอายุ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบมีภาวการณ์พึ่งพิงเพิ่มขึ้น จาก 21.6 ใน ปี 2553
เป็น 51.5 ในปี 2573 และอัตราส่วนการเกื้อหนุนลดลง คือประชากรวัยแรงงาน 5 คน ต้องช่วยเหลือผู้สูงอายุ
หนึ่งคน ในปี 2553 เป็นประชากรวัยแรงงาน 2 คน ต้องช่วยเหลื อผู้สูงอายุหนึ่งคน จากปัญหาวัยแรงงานลดลง
จะส่งผลถึงความสามารถในการผลิต ต้องอาศัยแรงงานต่างชาติมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเศรษฐกิจทุนนิยม
ทำให้พฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงไประบบเศรษฐกิจ AEC ส่งผลให้สินค้าบริการผิดกฎหมาย การสื่อสารที่ไร้
พรมแดน และมีการอพยพแรงงานต่างชาติ ทำให้โรคติดต่อสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายขึ้น ระบบการส่งเสริมสุขภาพ
และควบคุมโรคมีความซับซ้อน ยุ่งยากและเกี่ยวข้องกันทุกภาคส่วนทำให้การบูรณาการขาดประสิทธิภาพ
สถานะสุขภาพประชาชนจังหวัดขอนแก่น
สถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดขอนแก่น มีแนวโน้มดีขึ้นจากอดีต โดยพบว่า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อ
แรกเกิด และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยในปี 2562 ประชาชนมีอายุ
คาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy : LE at Birth)เท่ากับ76.1ปี เพศชาย 72.4 ปี เพศหญิง 80.1 ซึ่งสูง
กว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประเทศไทย และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life
Expectancy : HALE) เท่ ากับ 69.5 ปี เพศชาย 66.5 ปี เพศหญิ ง 72.7สาเหตุ ก ารเสี ยชี วิตของประชาชน
จังหวัดขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2560– 2562 พบว่า ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคมะเร็ง ปอดบวม โรคไต/ไต
วาย และภาวะเสื่อมทางระบบประสาท ตามลำดับส่วนสาเหตุการเจ็บป่วยของผู้ป่วยในของประชาชนจังหวัด
ขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2560– 2562 พบว่า สาเหตุการเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน ส่วนใหญ่เจ็บป่วยและเข้ารับการ
รักษาด้วยโรคปอดบวม ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆของการตั้งครรภ์ อาการโลหิตจาง และการบาดเจ็บภายในกระ
โหลดศีรษะ ตามลำดับ
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การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้มีการพัฒนางานเพื่อ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
นโยบายและแผนความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขภายใต้แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) กระบวนการดำเนินการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ทั้งบุคลากร
ภายในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นทุกระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย
ด้านสุขภาพ
สรุปประเด็นที่สำคัญจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มีดังนี้
วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งสุขภาวะเข้มแข็ง ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับประเทศประชาชน
สุขภาพดีด้วยตนเอง”
จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วย 8 จุดยืน คือ 1) มุ่งเน้นการสร้าง
พัฒนา ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ให้มีความ
เข้มแข็ง และความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และความต้องการทางสุขภาพของประชาชน พร้อมทั้งพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโดยให้ภาคีทุกภาคส่วน และเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขภาพสู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกับการพัฒนา
ประเทศ (Health in All Policy and Area) 2) มุ่งเน้นการสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความ
ตื่นรู้ ตระหนัก มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีทักษะในการจัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนของตนเองได้
มีจิตอาสาทางสุขภาพ ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการการจัดการสุขภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง และมีพันธสัญญา
ในการสร้างชุมชนสุ ขภาพดี (Total Health literacy for all) 3) มุ่งเน้นการระดมพลั งภาคีทุ กภาคส่ว นร่ว ม
ปฏิบัติการอย่างจริงจังเพื่อการลด และหยุดยั้งปัญหาสุขภาพของประชาชนในโรคที่ป้องกันได้ด้วยตนเองให้ลดลง
อย่างต่อเนื่อง ภัยคุกคามทางสุขภาพได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานที่ดี เกิดชุมชนต้นแบบใน
ทุกตำบล และขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Community Health Model) 4) มุ่งเน้นการสร้างค่านิยม
ทางสุขภาพของประชาชนและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดมุมมองชีวิตทางสุขภาพ การมีสุขภาพดีเป็น
วิถีชีวิตของประชาชน ชุมชน ให้ประสบความสำเร็จสู่ชุมชนที่เข้มแข็งทางวัฒนธรรมสุขภาพในระดับประเทศ
(Healthy Value and Culture) 5) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพในทุกระดับของจังหวัดขอนแก่น
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย เป็นระบบการแพทย์ 4.0 และมี
ความพร้อมในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคที่มีความเป็นเลิศ เพื่อหนุนเสริมการพัฒนา
จังหวัดทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่น คง สิ่งแวดล้อม และการเติบโตของเมืองสู่เมืองนานาชาติในอนาคต
(Medical Hub) 6) มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาระบบบริก ารทางการแพทย์ ในหน่ ว ยบริก ารสุ ข ภาพทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้
ประชาชนเชื่อมั่น และวางใจในศักยภาพทางการแพทย์ เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ไร้
รอยต่อ สถานบริการสุขภาพทุกระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นระบบบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางหน่วย
บริการมีความเข้าใจ เข้าถึงความต้องการของประชาชน ทำให้ประชาชนพึงพอใจในบริการและเข้าใจผู้ให้บริการ
และผู้ให้บริการมีความสุข และความภาคภูมิใ จในภารกิจสุขภาพเพื่อประชาชน (Medical Service Excellent)
7) มุ่งเน้นการใช้กลไกทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม และการทำงานแบบบูรณาการ กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนา สังคมเมือง สังคมเมืองในชนบท และสังคมชนบท ทั่วทั้งจังหวัดมี
สภาพแวดล้อมทางสุขภาพที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของทุกกลุ่มวัย (แม่และเด็ก วัยเรียนวัยรุ่น วัยทำงาน และวัย
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สูงอายุ) และจังหวัดขอนแก่นเป็นต้นแบบของการสร้างนิเวศน์สุขภาพของประเทศ (Smart Health City and
Community: SHCC)และ 8) มุ่งเน้ น การส่งเสริม การสนับสนุน และการพัฒ นาองค์กรด้ านสาธารณสุ ขให้ มี
สมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในภารกิจ ทำงานอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางการ
พัฒนาประเทศด้านการสาธารณสุข และการสร้างสมดุ ลแห่งรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นระบบการบริหาร
จัดการที่มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัล และมีมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่ งชาติ มี ผ ลงานประสบความสำเร็ จ ในการสร้างสรรค์ น วั ต กรรมทางการบริห ารและการบริก ารสุ ข ภาพ
ประชาชน ในระดับเขต ประเทศ และนานาชาติ(High Performance and Modernize)
พันธกิจ (Mission) 5 พันธกิจ ประกอบด้วย 1) ระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมสร้างระบบสุขภาพของ
จังหวัดให้มีความเข้มแข็ง กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด อำเภอ ตำบล และ
หมู่บ้าน ที่เชื่อมโยงในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับบริบ ทของพื้นที่ และความต้องการทาง
สุขภาพของประชาชน และส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วน และเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน มีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2) พัฒนาระบบการ
ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้รอยต่อ ไม่เหลื่อมล้ำ และเป็นระบบบริการที่ยอดเยี่ยม
เพื่อประชาชนพึงพอใจ เชื่อมั่น และวางใจ พร้อมทั้งส่งเสริม สื่อสาร ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในภารกิจการ
บริการสุขภาพ และเข้าใจในผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการมีความสุขในการปฏิบัติงาน และการบริการสุขภาพแก่
ประชาชน 3) สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดีแก่ประชาชน
ในทุกกลุ่มวัย ให้ประชาชนมีทักษะในการจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน จนเกิดวัฒนธรรมสุขภาพ
ที่เข้มแข็ง และสามารถลดปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง 4) พัฒนาขีดความสามารถทางการแพทย์ของจังหวัดให้มี
มาตรฐานความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ และความสมบูรณ์ในวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนา
จังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่เป็นเลิศในระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ รองรับการพัฒนา
จังหวัด และหนุนเสริมการพัฒนาประเทศและ 5) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหน่วยงานด้านสาธารณสุขทุก
ระดับให้มีสมรรถนะสูง บุคลากรมีขีดความสามารถตามภารกิจ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีธรรมาภิบาล และมี
ความทันสมัยในเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับชั้นนำของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การระดมพลังภาคีทุก
ภาคส่ ว น ทุ ก ระดั บ ร่ ว มสร้ า งเมื อ งแห่ ง สุ ข ภาวะ และนิ เวศน์ สุ ข ภาพชุ ม ชนที่ เข้ ม แข็ ง 2) การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองแก่ประชาชน ชุมชน อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน 3) การเสริมสร้างความ
เป็ น เลิ ศทางการแพทย์ และการพัฒ นาคุณ ภาพการบริการสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐานสากล 4) การ
พัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บุคลากรเป็นมืออาชีพ บริหารด้วยความทันสมัย และธรรมาภิบาล
และ 5) การพัฒ นาระบบสุ ขภาพเพื่อหนุนเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัด และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
เพื่ อให้ การดำเนิ นงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุ ขภาพจังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
คุณภาพ คณะกรรมการจั ดทำแผนยุ ทธศาสตร์การพั ฒนาสุ ขภาพจังหวัดขอนแก่น ได้ กำหนดจุด ยืน การพั ฒ นา
ยุ ท ธศาสตร์ สุ ขภาพจั งหวัดขอนแก่น 8 จุ ดยืน 5 พั น ธกิ จ 5 ประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ 20
แผนงาน/โครงการ เพื่อใช้ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานที่มี
คุณภาพ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ คนทำงานมีความสุข และส่งผลต่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนต่อไป
***********************

