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พ.ศ.2560-2579 เขตสุขภาพท่ี 9 

 



 
 

คํานํา 
 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดกรอบและทิศทางการทํางานของกระทรวงในอนาคตโดยมี

เปาหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” นั้น กระทรวงสาธารณสุขยังได

กําหนดยุทธศาสตรท่ีจะพัฒนาความเปนสูความเปนเลิศ 4 ดาน สําหรับดาน Promotion & Prevention 

Excellence (สงเสริมสุขภาพและความปองกันโรคเปนเลิศ) กรมอนามัยในฐานะแกนกลางขับเคลื่อน การยก

รางแผนยุทธศาสตรฯ ระดับชาติ ไดจัดประชุมและมีการมอบหมายใหผูตรวจราชการฯ ดําเนินการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรฯ ระดับเขตสุขภาพ โดยมีคณะทํางานท่ีกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งข้ึน ซ่ึงทางศูนยอนามัยท่ี 9 ได

ดําเนินการขับเคลื่อนโดยใชกลไกโดยคณะกรรมการดังกลาว ไดมีการจัดเวทีประชุมเครือขายศูนยวิชาการเขต 

เพ่ือยกรางแผนยุทธศาสตรฯ มีการประชุมสรางการมีสวนรวม ในการวิเคราะหและปรับกลยุทธ โดยกลุม

ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ Project Manager ท่ีเก่ียวของ ผานคณะกรรมการพัฒนางาน

สงเสริมสุขภาพปองกันโรค เขตสุขภาพท่ี 9 (CPPO) นําเสนอแผนดังกลาวตอทานผูตรวจราชการฯ และทาน

สาธารณสุขนิเทศก เขตสุขภาพท่ี 9 

นอกจากนี้ เขตสุขภาพท่ี 9 ยังไดนําเสนอแผนยุทธศาสตรฯ นําเสนอในเวทีประชุมขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตรฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแกน เม่ือเดือน พฤษภาคม 2560 ท่ีผานมา และไดจัด

เวทีรับฟงความคิดเห็นภาคีเครือขายและภาคประชาชนตอแผนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสู

ความเปนเลิศ เขตสุขภาพอีกครั้ง และนําความคิดเห็นมาปรับปรุงเพ่ิมเติมใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

บัดนี้ การยกรางแผนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศ พ.ศ.2560-2579 เขต

สุขภาพท่ี 9 ไดดําเนินการเรียบรอย คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ เขตสุขภาพท่ี 9 ขอขอบคุณผูรวม

ดําเนินการจากทุกฝายท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาวจะ

นําไปสูการปฏิบัติ  เกิดแผนปฏิบัติการ/โครงการแบบบูรณาการ และมีวัดผลการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนใน

พ้ืนท่ี 4 จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 9 ตอไป 

  
 

คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ เขตสุขภาพท่ี 9 
และกลุมพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ศูนยอนามัยท่ี 9 

มิถุนายน 2560 
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บทนํา 
 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดกรอบและทิศทางการทํางานของกระทรวงในอนาคตโดยมี
เปาหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” นั้น กระทรวงสาธารณสุขยังได
กําหนดยุทธศาสตร ท่ีจะพัฒนาความเปนสูความเปนเลิศ 4 ดาน สําหรับดาน Promotion & Prevention 
Excellence (สงเสริมสุขภาพและความปองกันโรคเปนเลิศ) กรมอนามัยในฐานะแกนกลางขับเคลื่อน การยก
รางแผนยุทธศาสตรฯ ระดับชาติ  และประสานความรวมมือเขตสุขภาพดําเนินการยกรางแผนยุทธศาสตร
สงเสริมสุขภาพและความปองกันโรคเปนเลิศ ป 2560-2579  คณะกรรมการฯ เขตสุขภาพท่ี 9 จึงได
ดําเนินการยกรางฯ โดยยึดหลักระดับชาติ ตามวัตถุประสงคและกรอบแนวดังนี้ 
 
วัตถุประสงค (Objectives)  

1. จัดระบบบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามกลุมวัยโดยเนนความรวมมือของครอบครัว
และชุมชน เพ่ือใหมีความรอบรูเรื่องสุขภาพ  

2. เพ่ิมความเขมแข็งของการจัดบริการปองกันโรคและลดปจจัยเสี่ยงเพ่ิมปจจัยคุมครองสุขภาพ โดย  
เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม  

3. มีการขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการ ทางกฎหมาย ทางสังคมและสวัสดิการ เพ่ือลดปจจัยเสี่ยง
และเพ่ิมปจจัยคุมครองสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ  

4. มีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมทุกแหงเพ่ือใหเอ้ือตอการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกคน  
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการกําหนดยุทธศาสตรสูความเปนเลิศ (Strategic Directions)  

1. ยึดกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน)  

2. มุงสูการพัฒนาใหสอดคลองกับเปาหมาย Thailand 4.0  

3. มุงบูรณาการงานตามกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals)  

4. ยึดหลักการและแนวทางท่ีกําหนดใน “กฎบัตรออตตาวา” วาดวยการสงเสริมสุขภาพ (Ottawa 

Charter) รวมท้ังกฎบัตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎบัตรกรุงเทพ (Bangkok Charter) 

ตามแนวทาง PIRAB (Partnership-Invest-Regulate-Advocate-Build capacity)  

5.  มุงสูการสรางความฉลาดรูดานสุขภาพของคนในชาติ (health literacy) 

6. สงเสริมการนําสุขภาพเขาเปนองคประกอบในทุกนโยบาย (health in all policies) 

7. มุงเนนความเปนธรรมในสังคม (equity) 

8. สงเสริมสิทธิมนุษยชน (human rights) ในการรับรูขอมูลและเขาถึงบริการดานสุขภาพ 

9. เสริมสรางพลังและการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ และชุมชน (empowerment and 

participation) และสงเสริมบทบาทขององคกรหลักภาคการศึกษา สังคม สวัสดิการ และเศรษฐกิจใน

การสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรค 

10. สรางความตระหนักในพันธะรับผิดชอบตอสังคมขององคกรตางๆ (social accountability) ท่ีจะ

ปองกัน ผลกระทบทางสุขภาพ สงเสริมสุขภาวะของประชาชน และแสดงบทบาทปกปองชุมชนตอภยั

สุขภาพ 
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11. พัฒนาคุณภาพบริการทุกดานอยางตอเนื่อง (quality) 

12. สรางความครอบคลุมท้ังดานบริการและครอบคลุมประชาชนทุกระดับ รวมท้ังสงเสริมการเขาถึง

บริการท่ีจําเปน (availability & accessibility) 

13. ใชหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based practice) ในการขับเคลื่อนงาน 

14. มุงเนนการใชเทคโนโลยี และสรางนวัตกรรมเพ่ือการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการใชเทคโนโลยีการสื่อสารสาธารณะประเภทตางๆในการสรางความรอบรูแกประชาชน 

15. นําการตลาดเชิงสังคม (social marketing) มาประยุกตใชเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
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สถานการณและปญหาสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9  
 

 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดเปาหมายระยะยาว 20 ป (ป 2579) วา ประชาชนไทยจะมีอายุ
คาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด (LE : Life Expectancy) ท่ีอายุ 80 ป และ ประชาชนไทยจะมีอายุคาดเฉลี่ยการมี
สุขภาพดี (HALE : Health-Adjusted Life Expectancy) ท่ีอายุ 72 ป นั้น เม่ือวิเคราะหขอมูลอายุเฉลี่ยของ
คนไทย พบวาคนไทยมีอายุยืนข้ึนเล็กนอย เทียบจากป 2552 โดยเพศชายจะมีอายุเฉลี่ยอยูท่ี 70.5 ป เพ่ิมข้ึน 
0.9 ป และเพศหญิงอยูท่ี 77.3 ป เพ่ิมข้ึน 0.2 ป สําหรับในเขตสุขภาพท่ี 9 ไดคาดประมาณประชากรเพศชาย
จะมีอายุคาดเฉลี่ยอยูท่ี 69.8 – 71.7 ป และเพศหญิงอยูท่ี 76.6 – 78.1 ป คาดประมาณอายุการมีสุขภาพดี
เพศชาย 65.7 – 67.6 ปเพศหญิงอยูท่ี 70.4 – 71.6 ป ซ่ึงอายุการมีสุขภาพดีหางจากอายุคาดเฉลี่ยราว 4-7 ป 
พบวาปจจัยหลักท่ีสงผลตออายุคาดเฉลี่ยของคนไทยไดแก การบาดเจ็บทางถนน ฆาตัวตายสําเร็จ จมน้ํา ถูกทํา
ราย เบาหวาน หลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด มะเร็งตับ มะเร็งปอด วัณโรค โรคเอดส ปอดอุดก้ันเรื้อรัง 

 
คาอายุคาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิด (LE) และอายุคาดเฉล่ียท่ีมีสุขภาพดี (HALE) เขตสุขภาพท่ี 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. สถานการณสุขภาพของประชาชนตลอดชวงชีวิต 

1.1 กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ป)  
อัตราสวนการตายมารดา ป 2556-2560 เทากับ 15.4 ,13.30, 16.56, 24.10 และ 5.03 ตอแสนการ

เกิดมีชีพตามลําดับ (9, 7, 10, 14, 1รายตามลําดับ) ในภาพรวมพบวา มีอัตราสวนมารดาตายผานเกณฑในป 
2556-2558 และ 2560 สวนป2559 สูงกวาเกณฑแตต่ํากวาเม่ือเทียบกับอัตราสวนมารดาตายระดับ ประเทศ
เทากับ 26.42 (สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย) 

หญิงคลอดบุตรมีผลตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีเปนบวกในป 2556 พบรอยละ 0.56 (เปาหมายไมเกิน
รอยละ 0.6) หญิงคลอดท่ีไมไดฝากครรภมีผลเอชไอวีเปนบวกถึงรอยละ 2.8 กลุมหญิงคลอดท่ีไมฝากครรภเปน
กลุมเสี่ยงท่ีจะพบอัตราการติดเชื้อเอชไอวีสูง มารดาไดรับยาตานไวรัสรอยละ 95.1 เด็กเกิดมีชีพท่ีคลอดจาก
แมติดเชื้อไดรับยาตานไวรสัรอยละ 99.3 เด็กติดเชื้อเอชไอวีรอยละ 3.1 (เปาหมายไมเกินรอยละ 2) 

การประเมินพัฒนาการเด็ก 0-5 ป ในป 2557 โดยใชแบบประเมิน DENVER II ระดับประเทศ มี
พัฒนาการสมวัยรอยละ 72.8 ระดับเขตสุขภาพ มีพัฒนาการสมวัยรอยละ 74.9 โดยกลุมอายุ 0–2 ป มี
พัฒนาการสมวัยรอยละ 82.2 กลุมอายุ 3 – 5 ป มีพัฒนาการสมวัยรอยละ 67.5 ซ่ึงพัฒนาการเด็ก 0–5 ปท่ี
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สงสัยวาลาชามากท่ีสุด คือ พัฒนาการดานภาษา (รอยละ 20.2) จากขอมูลพบวา เด็กยิ่งโตพัฒนาการเด็ก
สมวัยยิ่งลดลง ป 2559 คัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 ชวงอายุ คือ 9, 18, 30 และ 42 เดือน โดยใชแบบประเมิน 
DSPM/DAIM และการประเมินซํ้าเด็กท่ีมีปญหาพัฒนาการโดย TEDA4I พบวามีการคัดกรองเพียงรอยละ 
22.81 จากเด็กท้ังหมด และพบเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยวาลาชา รอยละ 7.88  
  การสํารวจสภาวะทันตสุขภาพเขตสุขภาพท่ี 9 ครั้งท่ี 6 (ป 2550) และครั้งท่ี 7 (ป 2555) พบวา เด็ก
อายุ 3 ป มีความชุกของการเกิดโรคฟนผุรอยละ 56.6 คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด (DMFT) 2.8 ซ่ี/คน คาเฉลี่ยฟน
ท่ีมีในปากเทากับ 19.9 ซ่ี ในเด็กอายุ 5 ป พบเด็กมีประสบการณฟนผุรอยละ 81.2 คาเฉลี่ย DMFT 4.9 ซ่ี/คน 
ในเด็กวัยเรียน 12 ป พบเด็กมีประสบการณฟนผุรอยละ 58.3 คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด (DMFT) เทากับ 1.6 ซ่ี/
คน  ท้ังนี้ ฟนท่ีผุสวนใหญไมไดรับการรักษารอยละ 41.5 การไดรับบริการพบเปนการอุดฟนในสัดสวนท่ีสูงกวา
การถอนฟน คือ รอยละ 28.7 และรอยละ 2.7  

อัตราความครอบคลุมการไดรับวัคซีนในระบบรายงาน HDC ป 2559 พบวา มีความครอบคลุมการ
ไดรับวัคซีนต่ํากวาเกณฑ (เกณฑไดรับวัคซีนทุกชนิด ≥รอยละ 90 ยกเวน MMR ≥ รอยละ 95) ดังนี้ 1)เด็กอายุ
ครบ 1 ปท่ีไดรับวัคซีนMMR1ในเด็กอายุ 9-12 เดือน มีความครอบคลุมการไดรับวัคซีน รอยละ 91.17 2)เด็ก
อายุครบ 2 ปท่ีไดรับวัคซีนJEมีความครอบคลุมการไดรับวัคซีน รอยละ 89.0 3)เด็กอายุครบ 3 ปท่ีไดรับวัคซีน 
JEและMMR2มีความครอบคลุมการไดรับวัคซีน รอยละ 83.43 และ 82.43 4)เด็กอายุครบ 5 ปท่ีไดรับวัคซีน 
DTP5 และOPV5 มีความครอบคลุมการไดรับวัคซีน รอยละ 88.08 และ 87.97  

1.2 กลุมเด็กวัยเรียน 
เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอวนและอวนในภาพรวมเขต ป 2559 พบรอยละ 8.84 มีแนวโนมสูงข้ึนแตไม

เกินเปาหมายท่ีรอยละ 10 และเด็กนักเรียนมีรูปรางสูงดีสมสวน รอยละ 70.86 ในภาพรวมเขต ระดับประเทศคือ
รอยละ 66 การสํารวจภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กนักเรียน ป.1 ป 2557 ของสํานักโภชนาการ 
กรมอนามัย พบวาระดับประเทศมีภาวะโลหิตจางถึงรอยละ 30.3 ระดับเขตสุขภาพ รอยละ 39.6 โดยใช
นักเรียนในจังหวัดสุรินทรเปนตัวแทนในการสํารวจ 

ความฉลาดทางสติปญญาระดับประเทศ ในป 2554 พบวา เด็กอายุ 6-15 ป IQ=98.5 (มาตรฐาน 
100) EQ=45 (มาตรฐาน 50-100) ป 2555 IQ=97.89 -99.91 (มาตรฐาน 100) ป 2557 ลดลงเหลือ 
IQ=93.1 ในเขตสุขภาพ ป 2559 พบวา เด็กกลุมเปาหมายในจังหวัดบุรีรัมยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยสูงกวาอีก 3 
จังหวัด สวนความฉลาดทางอารมณ มีคาความฉลาดทางอารมณปกติและมีความใกลเคียงกันท้ัง 4 จังหวัด 

สถานการณเด็กจมน้ําในเขตสุขภาพท่ี 9 ป 2554-2558 พบวา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยในป 2556  พบ
อัตราเด็กตายดวยการจมน้ําภาพรวมประเทศ 7.56 เฉพาะเขต 9 เทากับ 11.77 จังหวัดท่ีมากท่ีสุดคือ สุรินทร 
14.30 บุรีรัมย 10.50 ชัยภูมิ 10.10 และนครราชสมีา 7.40 ตามลําดับ (เปาหมาย 6.5 ตอแสนประชากร    

1.3 กลุมวัยรุน 
อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ป ในประเทศไทย ป 2553 - 2558 พบวามีอัตราท่ีสูงแตมี

แนวโนมลดลง 50.1, 53.6, 53.8, 51.2, 47.9 และ 44.8 ตามลําดับ ในเขตสุขภาพท่ี 9 ในป 2553 - 2558 ใน
อัตรา 49.2, 54, 54.4, 52.7, 49.5 และ 46.8 ตามลําดับ แตพบอัตราการต้ังครรภซํ้ารอยละ 14.44 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดคือไมเกินรอยละ 10 การคุมกําเนิดดวยวิธีสมัยใหมหลังคลอดหรือหลังแทงในหญิง อายุนอย
กวา 20 ป พบวาอยูในเกณฑตํ่า คือรอยละ 22.35 การคุมกําเนิดแบบก่ึงถาวร (หวงอนามัยและยาฝง
คุมกําเนิด) ท่ีสามารถคุมกําเนิดไดระยะเวลา 3 ป สามารถใหบริการได รอยละ 74.88 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑคือ ไม
นอยกวารอยละ 80 (ขอมูลจาก HDC พ.ศ.2559) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจัดบริการสุขภาพท่ี
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เปนมิตรกับวัยรุนและเยาวชน ครอบคลุมโรงพยาบาลท้ังหมดรอยละ 80.6 สวนอําเภอท่ีผานเกณฑอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ รอยละ 61.36  ยังนอยกวาเกณฑท่ีกําหนดคือ รอยละ 70 

1.4 กลุมวัยทํางาน 
ประชากรอายุ 35 ปข้ึนไปในเขตสุขภาพท่ี 9 ไดรับการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน (DM) ป 

2560 (ต.ค.59-มี.ค.60) รอยละ 75.2 การคัดกรองกลุมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง (HT) ในประชากรอายุ
มากกวา 35 ปข้ึนไป พบวา ดําเนินการไดในภาพรวมรอยละ 80.6 สูงกวาระดับประเทศรอยละ75.9 
สถานการณโรคเบาหวานป 2560 พบผูปวยรายใหมจํานวน 20,424 ราย (เปาหมายลดลงรอยละ 5 จากป 
2559 มีจํานวน 20,440 ราย) และมีแนวโนมพบผูปวยรายใหมเกินคาเปาหมาย การควบคุมระดับน้ําตาลและ
ระดับความดันโลหิต พบวา ผูปวยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลไดดี รอยละ 27.3 และสามารถควบคุมระดับ
ความดันโลหิตไดดี รอยละ 34.06 (เปาหมาย DM control รอยละ 40 และ HT control รอยละ 50) ผลของ
การคัดกรอง CVD Risk ในกลุมผูปวย DM และ HT คัดกรองได 80.79(เปาหมายรอยละ80) แยกประเภทกลุม
เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงสูง และกลุมเสี่ยงสูงมาก (≥30%) ท่ีตองดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบวา กลุม
เสี่ยงสูงมากอยูท่ี รอยละ 25.55 (1:4 ของผูท่ีไดรับคัดกรอง CVD)  

ความครอบคลุมของการตรวจเตานมอยางสมํ่าเสมอรอยละ 68.5 เปนมะเร็งเตานม 1,922 ราย 
เสียชีวิต 48 ราย กลุมท่ีตรวจเตานมสมํ่าเสมอ พบกอนมะเร็งขนาดเล็กไมเกิน 2 เซนติเมตร เปน 1.3 เทาเม่ือ
เทียบกับกลุมท่ีตรวจไมสมํ่าเสมอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบกลุมท่ีตรวจเตานมสมํ่าเสมอเปนมะเร็ง
ระยะแรกคิดเปน 1.6 เทา เม่ือเทียบกับกลุมท่ีตรวจไมสมํ่าเสมอ และเม่ือติดตามระยะเวลาการมีชีวิตอยูหลัง
ตรวจพบเปนเวลา 42 เดือน พบวา กลุมท่ีตรวจเตานมอยางสมํ่าเสมอ= 41.169 เดือน ซ่ึงสูงกวา กลุมท่ีตรวจ
ไมสมํ่าเสมอเทากับ 40.088 เดือน   

สถานการณปญหาความเครียดวัยทํางาน จากการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพประชากรกลุมวัยทํางาน 
(HBSS) กองสุขศึกษา ป 2557 พบวา ประชากรวัยทํางานในสถานประกอบการเขตสุขภาพท่ี 9 มีความคิดคิด
มากหรือกังวลใจ จนทําใหนอนไมหลับทุกวันและ 5-6 วันตอสัปดาห มากถึงรอยละ 94.6 ความเครียดในสถาน
ประกอบการ พบวามีภาวะเครียดนอย รอยละ 55.83 มีภาวะเครียดปานกลางรอยละ 35.85 มีภาวะเครียด
มากรอยละ 11.65 มีภาวะเครียดมากท่ีสุดรอยละ 1.68 ความเครียดในชุมชน พบวามีภาวะเครียดนอย รอยละ 
88.5 มีภาวะเครียดปานกลาง รอยละ 8.2 มีภาวะเครียดมาก รอยละ 2.1 มีภาวะเครียดมากท่ีสุด รอยละ 1.2 
ความเสี่ยงตอภาวะซึมเศรา ภาพรวมเขต 9 รอยละ 51.67 ในชุมชนภาพรวมเขต 9 รอยละ 25.21 ปจจัย
ปญหา พบวาสวนใหญ สาเหตุอันดับแรก คือดานเศรษฐกิจรอยละ 27.6 ดานครอบครัวรอยละ 19.9 ดาน
สุขภาพ รอยละ 17.2 และสาเหตุจากการทํางาน รอยละ 9.5 

1.5 กลุมผูสูงอายุ 
การคัดกรอง ADL ในผูสูงอายุเขตสุขภาพท่ี9 ป 2559 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป 857,699 คน ไดรับ

การคัดกรอง 830,972 คน คิดเปนรอยละ 96.88 ในจํานวนท่ีผานการคัดกรองท้ังหมด พบกลุมท่ีสามารถ
ชวยเหลือตนเองผูอ่ืนและสังคมได(ติดสังคม) 796,788 คน รอยละ95.88 กลุมท่ีชวยเหลือตนเองไดบาง (ติด
บาน) 27,718คน รอยละ 3.36 และกลุมท่ีชวยเหลือตนเองไมได 6,464 คน รอยละ0.76 การคัดกรองภาวะ
ซึมเศรา 669,807 ราย คิดเปนรอยละ 78.09 พบผิดปกติ 20,725 ราย (รอยละ 3.09) การคัดกรองโรคสมอง
เสื่อมจํานวน 671,717 ราย (รอยละ78.32) พบผิดปกติ 25,254 ราย (รอยละ 3.76)  การคัดกรองโรคขอเขา
เสื่อม 636,615 ราย (รอยละ 74.22) พบผิดปกติ 73,069 ราย (รอยละ 11.48 ) ทุกรายไดรับคําแนะนําเพ่ือ
ฟนฟู และปองกันภาวะเสื่อม การคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 538,839ราย จากกลุมเปาหมาย 
857,699 คน คิดเปนรอยละ 62.82 พบมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 288,326 ราย คิดเปนรอยละ 53.51 
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ป 2559 มี Care Manager ในตําบล Long Term Care ท่ีดําเนินการระยะ 1,2 ผานการ ภาพรวม
เขต159 คน ครอบคลุมสัดสวนการดูแลผูสูงอายุ 1 คนตอผูสูงอายุพ่ึงพิง 62 คน ซ่ึงสัดสวนการดูแลเปนไปตาม
เกณฑมีเปาหมายสัดสวนการดูแลผูสูงอายุ(CG 1 คนตอการดูแลผูสูงอายุประเภทติดบานติดเตียงจํานวน10 
คน) ภาพรวมเขต มีจํานวน Care Giver 6,548 คน มีจํานวนผูสูงอายุภาวะพ่ึงพิง 9,888 คน คิดเปนสัดสวน
การดูแลผูสูงอายุ 1 : 1.51 

การสูญเสียฟน พบวาผูสูงอายุเกือบทุกคน (รอยละ88.3) มีการสูญเสียฟน โดยเฉลี่ย14ซ่ี/คน และ
ผูสูงอายุรอยละ 7.2 มีการสูญเสียฟนท้ังปาก โดยอัตราสวนผูท่ีมีฟนในชองปาก ไมนอยกวา 20 ซ่ี รอยละ 66.4 
มีสภาวะปริทันตแลวเปนสวนใหญ รอยละ 32.1 เปนปริทันตคอนขางรุนแรง  

 
2. สถานการณดานการปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 

2.1 โรคติดตอ 
โรคพิษสุนัขบา พบผูเสียชีวิตรายสุดทายท่ีจังหวัดสุรินทร เม่ือป 2556 แตยังพบโรคในสัตวพาหะอยาง

ตอเนื่องทุกป การฉีดวัคซีนปองกันโรคในสัตวพาหะนําโรคยังไมถึงรอยละ 80 การรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บาในคนท่ีถูกสัตวกัด พบวา กอนถูกสัตวกัดเคยไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามาแลว 3 เข็มหรือมากกวา
รอยละ 14.04 ไมเคยไดรับวัคซีนมากอนหรือเคยไดรับมานอยกวา 3 เข็ม รอยละ 91.23  

โรคมือ เทา ปาก ป2558 จังหวัดนครราชสมีา พบเด็กอายุ1ปกวาเสียชีวิต ป2559 จังหวัดสุรินทร พบ 
6 ราย ในโรงเรียนวานิชนุกุล (แบบกลุมกอน) และป2560 พบอัตราปวย 29.5 ตอแสนประชากร (1,986 ราย) 
โดยจังหวัดสุรินทร พบอัตราปวยสูงสุด 47.08 ตอแสนประชากร(656 ราย) จังหวัดบุรีรัมย 32.93 ตอแสน

ประชากร (521 ราย)แตยังไมพบผูปวยเสียชีวิต (เปาหมายเขตอัตราปวยไมเกิน 50 ตอแสนประชากร)  

การติดเชื้อโรคพยาธิใบไมตับ ในป 2552, 2556, 2557 และ 2559 พบอัตราความชุกในภาพรวมเขต
เฉลี่ยท่ีรอยละ 16.1, 13.4, 11.8 และ 16.3 ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายจังหวัดป 2559 พบวาอัตราความชุก
การติดเชื้อพยาธิใบไมตับสูงกวารอยละ 10 (บุรีรัมย 26.79, ชัยภูมิ 12.9, สรุินทร 11.66, นครราชสีมา 10.82) 

โรคเลปโตสไปโรสิส ป 2559 ท่ัวประเทศ พบผูปวย 2.38 ตอแสนประชากร (1,156 ราย) ในเขต
สุขภาพท่ี 9 พบผูปวยโรคเลปโตสไปโรสิส อันดับ 1 จังหวัดสุรินทร 8.76 ตอแสนประชากร(122 ราย) อันดับ 2 
จังหวัดบุรีรัมย 2.34 ตอแสนประชากร(37 ราย) อันดับ 3 จังหวัดนครราชสีมา 1.22 ตอแสนประชากร (32 
ราย) อันดับ 4 จังหวัดชัยภูมิ 1.23 ตอแสนประชากร(14 ราย)  

วัณโรค ป2558 ระดับประเทศพบผูปวยวัณโรครายใหมทุกประเภท 6,443 คน Case detection 
rate 55.69% (จากคาประมาณการจะมีผูปวย 11,569 คน) อัตราผลสําเร็จของการรักษา 84.37% อัตราตาย 
4.88% อัตราการขาดยา 3.51% ในเขตสุขภาพท่ี 9 พบจํานวน 1,782 ราย (นครราชสีมา 510 ราย, สุรินทร 
464 ราย, ชัยภูมิ 402 ราย และ บุรีรัมย 406 ราย) พบอัตราการตายมีแนวโนมสูงข้ึน จากป พ.ศ.2557-2559 
คิดเปนรอยละ 5.95, 4.22 , 6.15 ตามลําดับ พบอัตราการขาดยาสูงข้ึน ป 2557-2559 คิดเปนรอยละ 3.31, 
3.51, 5.58 ตามลําดับ Success rate ≤ 85 ในหลายพ้ืนท่ีท้ัง ใน 4 จังหวัด 

การติดเชื้อเอชไอวี เขตสุขภาพท่ี 9 จากการเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีรวมกับพฤติกรรมทางเพศ ป 
2557 ในประชากรอายุ 15 – 24 ป มีผูติดเชื้อเอชไอวีจํานวนสะสม 26,354 ราย ผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม 416 
คน และมีผูเสียชีวิตจากโรคเอดส จํานวน 765 คน (AEM update 2016)  

โรคติดตอท่ีปองกันไดดวยวัคซีน เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2555-2559  พบจํานวนผูปวยมีแนวโนมลดลง
เกือบทุกโรค สําหรับโรคท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน ไดแกไอกรน เพ่ิมสูงข้ึนจากปกอนท่ีไมพบรายงานผูปวยเลยแต
ในป 2558 - 2559 พบผูปวย 5 ราย และ 7 รายตามลําดับ และโรคไขหวัดใหญมีแนวโนมการระบาดเพ่ิมข้ึน 
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จํานวนผูปวยในป 2559 มีท้ังสิ้น 19,381 ราย(อัตราปวย 287.65ตอประชากรแสนคน) เสยีชีวิต 22 ราย 
(อัตราตาย 0.33ตอประชากรแสนคน) จากเดิมมีผูปวยปละ 2,206-3,923 ราย ผูปวยสวนใหญมีอายุต่ํากวา 
15-24 ป รองลงมาไดแก ผูปวยอายุ 10-14 ป และ 25-34 ป ตามลําดับ 

2.2 โรคไมติดตอ 
 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ป 2554-2556 แนวโนมระดับเขตมีอัตราตายตอแสน
ประชากรยังคงท่ี 21.84, 21.79, 21.99  ตอแสนประชากร ตามลําดับ จากขอมูลการตรวจราชการของเขต
สุขภาพท่ี 9 ในป 2557 จังหวัดนครราชสีมามีการตายจากอุบัติเหตุจราจรมากท่ีสุดตอแสนประชากร 28.03 
สุรินทร 22.30 บุรีรัมย 21.19 ชัยภูมิ 11.62 จากขอมูลการเสียชีวิต ป 2554–2558 เขตสุขภาพท่ี9 พบ
ผูเสียชีวิตมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ สถิติการเสียชีวิตท้ังเขต ป2554=1,389ราย ป2555=1,480ราย ป
2556=1,499ราย ป 2557=1,509ราย จะเห็นวามีแนวโนมการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนทุกป  

การสูบบุหรี่ ในป2559 เขตสุขภาพท่ี 9 พบอัตราการสูบบุหรี่ของคนอายุ 15 ปข้ึนไป รอยละ 22.04 
(เปาหมายไมเกินรอยละ 17.6) และอายุ 15-18 ป  รอยละ 11.8 (เปาหมายไมเกินรอยละ 10.6)  และการพบ
กนบุหรี่/การไดกลิ่นบุหรี่ รอยละ 72 (เปาหมายไมเกินรอยละ 63.8) และเม่ือเทียบกับเขตสุขภาพอ่ืน พบวามี
ความรุนแรงของสถานการณอยูท่ีลําดับตนๆ  
 ความชุกของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชากรอายุ 15-19 ป จากการสํารวจพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2557 สํานักงานสถิติแหงชาติความชุกของผูบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในประชากรอายุ 15-19 ป เขตสุขภาพท่ี 9 เทากับ 27.7 ในขณะท่ีภาพรวมประเทศเทากับ 18.1  

2.3 การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ 
ป 2553 เกิดอุทกภัยท้ัง 4 จังหวัด ไดรับผลกระทบเปนจํานวนมาก ป 2554 เกิดความไมสงบตามแนว

ชายแดนไทย กัมพูชา ราษฎรอพยพมาอยูในศูนยอพยพชั่วคราวจํานวนมาก เกิดภาวะเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคระบาด 
ป 2555-2556 เกิดการระบาดของโรคมือเทาปากในชวงตนปและชวงปลายปเกิดการระบาดของโรคคอตีบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตสุขภาพท่ี 9 มีผูปวยยืนยัน 3 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา และผูปวยสงสัยและ
นาจะเปน กระจายใน 4 จังหวัด ในปลายป2556 โรคไขเลือดออก ระบาดหนักมีผูปวยท่ัวประเทศเปนจํานวน
แสนราย ตนป 2557 ไขหวัดใหญเกิดการระบาดสัดสวนผูเสียชีวิตมีจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการระเบิดของ
แกสจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง ในจังหวัดชัยภูมิ ผูเสียชีวิตจํานวน 20 ราย การรั่วไหลของสารแอมโมเนีย
จากโรงงานน้ําแข็งในจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมยและสุรินทร ในป 2560 เฝาระวังโรคไขเลือดออก โรคไขหวัด
ใหญ เฝาระวังผูไดรับผลกระทบและสอบสวนเหตุไหมบอขยะ อุบัติเหตุจราจรชวงเทศกาล เฝาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยง
จากเหตุการณท่ีกอใหเกิดการบาดเจ็บและอุบัติภัย ภัยจากสารเคมี (ดานผลกระทบกับคน) 

 
3. สถานการณคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ การบริการ และความปลอดภัยดานอาหาร 

การพัฒนาตลาดสดนาซ้ือ ในเขตสุขภาพท่ี 9 จากรายงานการตรวจราชการ ป 2558 พบวา ภาพรวม
ของเขตมีตลาดสด 116 แหง ผานเกณฑมาตรฐาน 104 แหง(รอยละ 89.6) แยกเปนมาตรฐานระดับดี 3 ดาว 
74 แหง(รอยละ 63.8) ระดับดีมาก 5 ดาว 30 แหง (รอยละ 25.9) แยกรายจังหวัดพบวา จังหวัดบุรีรัมยมีการ
พัฒนาตลาดสดผานมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือมากท่ีสุด รอยละ 100.0 รองลงมา คือ จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร รอยละ 89.6, 88.5, และ 72.7 ตามลําดับ 

รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารผานเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอรอย (Clean 
Food Good Taste) ขอมูลจากการตรวจราชการ ป 2558 พบวาผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 89.5 แยกเปน
ผานมาตรฐานรานอาหาร รอยละ 92.1 แผงลอย รอยละ 88.5 แยกรายจังหวัดพบวา จังหวัดนครราชสีมา มี
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รานจําหนายอาหารและแผงลอยผานมาตรฐานมากท่ีสุด รอยละ 90.5 รองลงมา คือจังหวัดสุรินทร จังหวัด
บุรีรัมย และจังหวัดชัยภูมิ รอยละ 89.5, 87.7 และ 86.2 ตามลําดับ 

สงเสริมและติดตามเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค ป 2559 ลงพ้ืนท่ีสุมเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค 
(น้ําประปา (เขตเมือง/ชนบท) น้ําดื่มบรรจุถัง 20 ลิตร น้ําดื่มตูน้ําหยอดเหรียญ น้ําบาดาล น้ําบอตื้น น้ําดื่มผาน
เครื่องกรองน้ํา และน้ําฝน) ในเขตสุขภาพ พบวา ประปาชุมชนเบื้องตนสวนใหญ ไมพบปริมาณคลอรีนอิสระ
คงเหลือในน้ําท่ีปลายเสนทอ (ตองไมนอยกวา 0.2 มก./ลิตร) และมีการสูบน้ําดิบปลอยลงสูระบบเสนทอ
โดยตรงโดยไมผานการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ผลการตรวจวัดคา pH ในน้ําฝนเบื้องตน พบวา น้ําท่ีมีการกักเก็บ
เกิน 1 ป จะมีคา pH เปนกรด (pH ต่ํากวา 6.5) และเบส (pH มากกวา 8.5) ซ่ึงไมเหมาะสมแกการบริโภค  

การเฝาระวังและคุมครองผูบริโภค ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 9 เก็บตัวอยางอาหาร 3 ผลิตภัณฑท่ี
จําหนายในพ้ืนท่ี ไดแก ตัวอยางผักสด ผลไมสด15 ตัวอยาง เนื้อสัตว 12 ตัวอยาง ปลาหมึกสด ปลาหมึกกรอบ 
สไบนาง รวม 80 ตัวอยาง เพ่ือตรวจวิเคราะหสารฟอรมาลดีไฮด สวนกิจกรรม Passive Surveillance ได
รวบรวมผลวิเคราะหตั้งแตป 2555-2558 จํานวน 5 ผลิตภัณฑ ไดแก นมพรอมดื่ม น้ําพริก น้ําปลา ผลิตภัณฑ
ชุมชน น้ําและน้ําแข็งบริโภค  
 

4. สถานการณและปญหาดานอนามัยส่ิงแวดลอม 
การพัฒนาคุณภาพระบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ผลการ

ดําเนินงานพบวา เทศบาลท้ังหมดในเขตสุขภาพ 216 แหง สมัครรับการประเมินรับรอง 186 แหง คิดเปนรอย
ละ 86.11 โดยผานการประเมินฯ 154 แหง (รอยละ 71.3) ไมผานการประเมินฯ 32 แหง (รอยละ 14.81) 
และมีการพัฒนาสูมาตรฐานคุณภาพฯ (EHA) 1 ใน 4 ดาน จํานวน 149 แหง คิดเปนรอยละ 68.98 ของ
จํานวนเทศบาลท้ังหมด (ขอมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2560) 

โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ GREEN 
and CLEAN Hospital ผลการดําเนินงาน ในระดับเขตสุขภาพป 2559 ตรวจประเมิน 67 แหง คิดเปนรอยละ 
73.6  ผานระดับพ้ืนฐานข้ึนไปรอยละ 61.5 โดยแบงเปน ระดับพ้ืนฐานรอยละ 47.3 ระดับดีรอยละ 12.1 
ระดับดีมาก รอยละ 2.2 (ขอมูล ณ วันท่ี 25 เมษายน 2560) 

ตําบลท่ีมีชุมชนมีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม (Active Community) ในเขตสุขภาพท่ี 9 
มีตําบลท่ีเขาเกณฑ 392 ตําบล 559 ชุมชน จากท้ังหมด 761 ตําบล ผลการประเมินตนเอง พบวา ตําบลท่ีมี
ชุมชนท่ีมีศักยภาพ 99 ตําบล 136 ชุมชน เปนตําบลท่ีอยูในพ้ืนท่ีตําบล Long Term Care 19 ตําบล 21 
ชุมชน เม่ือเปรียบเทียบเปาหมาย พบวามีการดําเนินการได 99 ตําบล คิดเปนรอยละ 100 เม่ือพิจารณาการ
เกิดนวัตกรรมในชุมชน พบวา มีตําบลท่ีมีนวัตกรรมจํานวน 65 ตําบล 76 ชุมชน (โดยเปนตําบลท่ีอยูในพ้ืนท่ี 
Long Term Care 17 ตําบล 17 ชุมชน) (ขอมูลประเมินตนเองออนไลนของพ้ืนท่ี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560) 

การจัดการสิ่งปฺฏิกูลป 2559 พบวา เทศบาลจํานวน 86 แหง คิดเปน รอยละ 60.1 ของท้ังหมด มีการ
จัดบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล ขอมูลจากการสํารวจ พบวา สวนใหญเทศบาลอนุญาตใหผูอ่ืนทําเปนธุรกิจและ
ไดรับประโยชนตอบแทน ดวยการคิดคาบริการ จํานวน 76 แหง (รอยละ 88.5) รองลงมาคือดําเนินการเอง 10 
แหง (รอยละ 11.6) และมีเทศบาล 2 แหง ท่ีมอบใหหนวยงานหรือบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน (รอยละ 2.3) 
สวนการกําจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาล พบวา เทศบาลท่ีมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลถูกหลักสุขาภิบาล 2 แหง (รอยละ 
1.4) โดยระบบกําจัดฯเปนของเทศบาลท้ังหมด ท้ังนี้มีสภาพท่ีใชงานไดดี 1 แหง มีสภาพชํารุด 1 แหง ดานการ
มีแผนการกอสรางระบบกําจัดสิ่งปฺฏิกูล พบวารอยละ 99.3 ไมมีแผนกอสราง สวนการออกเทศบัญญัติเก่ียวกับ
การจัดการสิ่งปฏิกูลของเทศบาล พบวา รอยละ 88.1 ออกเทศบัญญัติ รอยละ 11.9 ยังไมออกเทศบัญญัติ 
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การเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค ในป 2555-2559 เขตสุขภาพท่ี 9 ในเขตเมือง (เขตเทศบาล) และ
พ้ืนท่ีเขตชนบท (เขตองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลท่ีเพ่ิงยกระดับมาจากองคการบริหารสวนตําบล) 
พบวา ภาพรวมน้ําบริโภคในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 9 ผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 22.3 โดยจังหวัดนครราชสีมา มี
ตัวอยางน้ําบริโภค ผานเกณฑมาตรฐานมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28.0 รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย และ
จังหวัดสุรินทร ผานเกณฑรอยละ 23.1 22.4 และ 13.3 โดยทําการสุมตัวอยางน้ําประปา 442 ตัวอยาง พบวา
ผานมาตรฐาน รอยละ 24.4 น้ําตูหยอดเหรียญสุม 66 ตัวอยาง ผานมาตรฐานรอยละ 56.1 น้ําดื่มบรรจุถังปด
สนิท 20 ลิตร สุม 105 ตัวอยาง ผานมาตรฐานรอยละ 21.0 น้ําฝนสุม 193 ตัวอยาง ผานมาตรฐานรอยละ 7.8 
น้ําดื่มผานเครื่องกรอง สุม 28 ตัวอยาง ผานมาตรฐานรอยละ 32.1  น้ําบอ/น้ําบาดาล สุม 30 ตัวอยาง พบวา
ไมมีตัวอยางใดผานมาตรฐาน น้ําดื่มบรรจุขวดปดสนิท สุม 2 ตัวอยาง ผานมาตรฐาน 1 ตัวอยาง น้ํามนตสุม 1 
ตัวอยาง และผานมาตรฐาน 

มลพิษสารเคมีและสารอันตราย (ขยะอิเลคทรอนิกส) ท่ีเกิดจากซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเลคทรอนิกส ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 9 ท่ีพบปญหา ไดแก พ้ืนท่ีตําบลแดงใหญ อําเภอบานใหมไชยพจน และ
พ้ืนท่ีตําบลบานเปา อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย มีประชากรท่ีประกอบอาชีพรับซ้ือรื้อและคัดแยกขยะ
อันตราย(อิเล็กทรอนิกส) ท่ีข้ึนทะเบียน 197 ราย จาก 5 ใน 9 หมูบาน และ 95 ราย จาก 10 ใน 12 หมูบาน  

พ้ืนท่ีเสี่ยงตอสุขภาพจากการทําเหมืองโปแตช  อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ  โดยการขุดเจาะ

นําโปแตชข้ึนมาจากใตดิน ซ่ึงจะสงผลกระทบโดยตรงในพ้ืนท่ี 3 ตําบล 10 หมูบาน คือท่ี ต.บานตาล 4 

หมูบาน ต.หัวทะเล 5 หมูบาน และ ต.บานเพชรอีก 1 หมูบาน  

พ้ืนท่ีเสี่ยงตอสุขภาพจากฝุนละอองจากโรงไฟฟาชีวมวล สวนใหญขนาดกําลังการผลิตไมเกิน 9.9 เมกกะ

วัตต ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 9 จํานวน 17 แหง กระจายอยูในจังหวัด นครราชสีมา 7 แหง ชัยภูมิ 1 แหง 

บุรีรัมย 5 แหง และสุรินทร 4 แหง   

พ้ืนท่ีเสี่ยงจากฝุนละอองท่ีเกิดจากการแกะสลักหินและตัดแตงหิน พบในพ้ืนท่ี ตําบลหนองน้ําใส และ
ตําบลคลองไผ อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา เปนพ้ืนท่ีประกอบอาชีพตัดแตงหินแกะสลักจํานวนมาก 
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การวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง และโอกาสการพัฒนา 
จุดออนจุดแข็ง 

ประเด็น จุดแข็ง จุดออน 
บุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรตอเนื่อง - บุคลากรเปลี่ยนแปลงบอย 

 - ความครอบคลุมของบุคลากร 
งบประมาณ/  
วัสดุอุปกรณ/
เทคโนโลย ี

- มีงบประมาณสนับสนุนหลายแหลง 
- มีการสนับสนุน สื่อ คูมือ อุปกรณ 
เวชภัณฑในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
- มีการนําระบบเทคโนโลยีมาใช 

- งบประมาณมีจํากัด 
- เทคโนโลย ีการสื่อสารความรอบรู ไม
ทันตอการเปลี่ยนแปลง 
- ฐานขอมูลไมครบถวนและถูกตอง 

การบริหารจัดการ - ผูบริหารใหความสําคัญในการกําหนด
นโยบายแบบ Health in all Police 
-  มีคณะกรรมการCPPOคณะกรรมการ
พัฒนางานสําคัญ (NODE /สาขา/งาน)  
- มีสื่อสารชี้แจง ติดตามประเมินผลเปน
ระบบ 

-ขาดการบูรณาการในพ้ืนท่ี 

การกํากับติดตาม
ประเมินผล 

- มีกลไกการกํากับติดตามประเมินผลท้ัง
ระดับเขตและพ้ืนท่ี 
 

- การเปลี่ยน Template เก็บขอมูลบอย 
- ขอมูลผลการดําเนินงานในระบบ
รายงานต่ํากวาความเปนจริง 

โอกาสและความทาทาย 
ประเด็น โอกาส ความทาทาย 
นโยบาย - หนวยงานรัฐมีการสนับสนุนใหชุมชนมี

ความเข็มแข็ง พ่ึงตนเองไดมากข้ึน 
- 

เศรษฐกิจ มีการจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานนอก
สาธารณสุขเพ่ิมข้ึน เชน เงินอุดหนุนเด็ก
แรกเกิดรายไดนอย, การดูแลผูสูงอายุ 

ประชาชนสวนใหญมีรายไดต่ําถึงระดับ
ปานกลาง  

สังคมและ
วัฒนธรรม 

 - ประชาชนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพและ
รักษาสิทธิดานสุขภาพของตนเอง 
 -สื่อมวลชนสรางกระแสสุขภาพมากข้ึน 
 

-การเปลี่ยนแปลงฐานปรามิดประชากร
ผูสูงอายุมากข้ึน 
-คานิยมการดูแลสุขภาพท่ีผิด ขาดความ
ตระหนักรูดานสุขภาพ 

เทคโนโลยี ประชาชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีการ
สื่อสารไดมากข้ึน  

การควบคุมกํากับการสื่อสารสาธารณะยัง
ไมทันเหตุการณ 

กฎหมาย/ระเบียบ มีพระราชบัญญัติ  มาตรฐาน แนวทางการ
ดําเนินงาน ท่ีเอ้ือตอการดําเนินงาน 

-ขาดการบังคับใชพระราชบัญญัติ/ 
กฎหมาย  การเขาถึงบริการตามชุดสิทธิ
ประโยชน 

สิ่งแวดลอม - การเจริญเติบโตเปนสังคมเมืองมากข้ึน 
 

- การเกิดผลกระทบตอสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
เชน โรคจากการประกอบอาชีพ 
- มีวิกฤตภัยทางธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
Promotion & Prevention Excellence (PP Excellence) เขตสุขภาพที่ 9   

 
วิสัยทัศน (Vision)    
       “ประชาชนมีสุขภาพดี มีอายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดไมนอยกวา 85 ป และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ

ดีไมนอยกวา 75 ป อยูในสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะและมีความสุข ภายในป 2579”  
 
พันธกิจ (Mission)  

พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศในการสรางเสรมิสุขภาพและปองกันโรคแบบมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนในสังคมเพ่ือใหเกิดสุขภาวะ  
 

เปาประสงค (Goals)  
1. ทุกครอบครัวดํารงชีวิตอยูในสังคมไทยไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือการมีสุขภาวะผานการ

สรางเสริมสุขภาพ  
2. ประชาชนปราศจากโรคและภัยสุขภาพดวยการจัดบริการในทุกระดับซ่ึงเนนการมีสวนรวมของทุก  

ภาคสวนในสังคม  
3. ประชาชนไดรับการปกปองสุขภาพดวยการลดปจจัยเสี่ยงและเพ่ิมปจจัยคุมครอง ดวยมาตรการ

เชิงนโยบาย กฎหมาย สังคมและสวัสดิการ อยางมีประสิทธิภาพ  
4. สภาพแวดลอมทุกแหงไดรับการพัฒนาใหเอ้ือตอการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกคน  

 
การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร (strategy issue)  

โดยไดมีการกําหนดยุทธศาสตรหลัก 5 ขอ ดังนี้ 
1. สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรคและคุมครอง

ผูบริโภค  
2. เสริมสรางมาตรฐานการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรคและคุมครองผูบริโภค 
3. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองคกร และบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูงไดมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาการติดตาม & ประเมินผลภาพรวมของการ สงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและคุมครอง

ผูบริโภค 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
แผนงาน 
        แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย      

1.1 เสริมสรางสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย      
1.2 เสริมสรางสุขภาพกลุมเด็กวัยเรียน       
1.3 เสริมสรางสุขภาพกลุมวัยรุน       
1.4 เสริมสรางสุขภาพกลุมวัยทํางาน       
1.5 เสริมสรางสุขภาพกลุมวัยผูสูงอายุ   
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     แผนงานท่ี 2 การปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ      

2.1 การปองกันควบคุมโรคติดตอ      
 2.2 การปองกันควบคุมโรคไมติดตอ      
 2.3 การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

          
แผนงานท่ี 3 การลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ เพ่ิมปจจัยปกปองและความรอบรูดานสุขภาพของ 
               ประชาชน   
      

         แผนงานท่ี 4 การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือสุขภาพ 
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ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศ 20ป (พ.ศ.2560-2579) 

Promotion & Prevention Excellence (PP Excellence) 

เขตสุขภาพท่ี 9   
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แผนเสริมสรางสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย  ตามแนวคิด PIRAB 

ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
ตั้งครรภคุณภาพ ลูก
เกิดรอด แมปลอดภัย 
เด็ก 0-5ป มี
พัฒนาการสมวัย สูงดี
สมสวน 
 

พัฒนาความเขมแข็งและสราง
การมีสวนรวมกับภาคีเครือขาย
ภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคมสงเสริมสุขภาพท่ียั่งยืน 
ไดแก  
1. กระทรวงมหาดไทย   
2. กระทรวงศึกษาธิการ  
3. กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 
4. องคการบริหารสวนจังหวัด 
5. องคการปกครองสวน
ทองถ่ิน (อปท.)  
6. ชุมชน /แกนนําชุมชน 
7. อาสาสมัครประจําหมูบาน 
6. ครูผูดูแลเด็ก   
7. ผูเลี้ยงดูเด็ก 
8. ผูปกครอง 

ลงทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบงานใหได
มาตรฐานเพ่ือจัดการกับปจจัย
กําหนดสุขภาพท้ังภาครัฐ
ภาคเอกชน สรางความรวมมือ
ในการสงเสริมสุขภาพอยาง
ยั่งยืน 
1. สนับสนุนให อปท. 
สนับสนุนงบประมาณในพ้ืนท่ี 
2. สงเสริมการใหบริการโดย
ชุมชนเพ่ือชุมชน เชน ศูนยเด็ก
เล็กผานมาตรฐานศูนยเด็กเล็ก
แหงชาติและศูนยเด็กเล็กวัย
เตาะแตะ  
3. ผลักดันการดําเนินงานสู
ระบบสุขภาพอําเภอ 
(DHS/DC)  
4. สงเสริมใหเกิดกลไกการ
บริหารจัดการเชิงนโยบายท่ี
เขมแข็งระดับกระทรวง 
ขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนา

1.ใชกลไกและบังคับใช
กฎระเบียบเพ่ือใหประชาชน
ไดรับการคุมครองและสงเสริม
โอกาสท่ีเทาเทียมกัน  
 1) พรบ.การกระจายอํานาจ 
พ.ศ.2542 
 2) พรบ.การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 
 3) พ.ร.บ.โรคติดตอ พ.ศ. 
2558 
 4) พันธะสัญญา การกวาดลาง
และกําจัดโรค 
2. การใชมาตรฐานการดําเนิน 
งาน ดานการสงเสริมสุขภาพ 
และอนามัยสิ่งแวดลอม 
1) มาตรฐานหองคลอด
คุณภาพ ตามเกณฑกรมการ
แพทย  (ANC คุณภาพ) 
คลินิกเด็กดีคุณภาพ (WCC 
คุณภาพ) มาตรฐานศูนยเด็ก
เล็กวัยเตาะแตะ 

สรางความตระหนักรูเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   
1. สงเสริมการกระจายขาว
สุขภาพในชุมชนใหครอบคลุม 
สรางความรอบรูของผูตั้งครรภ
และผูดูแลเด็ก 
2. สรางกลไกการสื่อสารใหมี
ความตระหนักในการปองกัน
โรคดวยวัคซีน 
3. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใน
เขตพ้ืนท่ี 
 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ี
เก่ียวของทุกระดับ 
 - พัฒนาศักยภาพผูเลี้ยงดูเด็ก 
 - พัฒนาศักยภาพทีมประเมิน 
 - พัฒนาศักยภาพผูดูแลเด็ก
และครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2. ใหมีกลไกการติดตาม
ประเมิน โดย MCH board 
เพ่ือพัฒนางาน 
 3. พัฒนาระบบเฝาระวังโรคท่ี
ปองกันไดดวยวัคซีน 
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ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
ศูนยเด็กเล็กแหงชาติ 

 
2) คูมือเฝาระวังพัฒนาการ 
(DSPM และ DAIM) เครื่องมือ
กระตุนพัฒนาการเด็กลาชา 
(TEDA4I)  เกณฑลานเลนตาม
รอยพระยุคลบาท  

 
แผนเสริมสรางสุขภาพกลุมเด็กวัยเรียน ตามแนวคิด PIRAB 

ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
เด็กวัยเรียน
เจริญเติบโตเต็ม
ศักยภาพ แข็งแรง มี
ความรอบรูดาน
สุขภาพ มีพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค และอยู
ในสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือ
ตอการมีสุขภาพดี   

พัฒนาความเขมแข็งและสราง
การมีสวนรวมกับภาคีเครือขาย
ภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคมสงเสริมสุขภาพท่ียั่งยืน  
1. กระทรวงมหาดไทย   
2. กระทรวงศึกษาธิการ  
3. กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
5. โรงเรียน/สถานศึกษา 
6. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
7. ครู /ผูดูแลเด็ก  
8. ผูปกครอง 

ลงทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบงานใหได
มาตรฐานเพ่ือจัดการกับปจจัย
กําหนดสุขภาพ ไดแก 
1. สนับสนนุให อปท. และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของสนับสนุน
การจัดสถานท่ีและอุปกรณท่ี
เพียงพอในการมีกิจกรรมทาง
กาย และดานโภชนาการ 
2. มีการพัฒนาคุณภาพระบบ
ขอมูลสุขภาพวัยเรียน  
3. ผลักดันใหเกิดกระบวนการ
เฝาระวังดานสุขภาพ 

1. ใชกลไกและบังคับใช
กฎระเบียบตามแนวทางชุด
สิทธิประโยชน 
2. สนับสนุนการใชมาตรฐาน
การดําเนินงานดานการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
3. สงเสริมการเขาถึงบริการใน
การสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม 
 

1. สงเสริมใหเกิดกลไก บริหาร
จัดการเชิงนโยบาย และ
ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ 
2. สรางการสื่อสารสาธารณะท่ี
เขาถึงงาย หลากหลายรูปแบบ 
ตรงตามตองการ 
3. สนับสนุนใหโรงเรียน 
ผูปกครอง เรียนรูผานนโยบาย
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู เพ่ือให
เด็กมีศักยภาพในการเฝาระวัง
สุขภาพของตนเอง (self-care) 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข ครู ผูปกครอง 
และเครือขายในการติดตามเฝา
ระวังสุขภาพเด็กวัยเรียนใน
ชุมชน 
2. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใน
เขตพ้ืนท่ี 
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แผนเสริมสรางสุขภาพกลุมวัยรุน ตามแนวคิด PIRAB 

ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
วัยรุนมีความรอบรู 
ดานสุขภาพ ลดการ
ตั้งครรภ มีพฤติกรรม
ทางเพศท่ีเหมาะสม 
และอยูในสิ่งแวดลอม 
ท่ีเอ้ือตอสุขภาพดี 

พัฒนาเครือขายวัยรุนในการ
สรางการมีสวนรวมวางแผน 
การดําเนินงานตามบริบทของ
พ้ืนท่ี ไดแก 
1.ระดับบุคคล คือ กลุมเด็ก
วัยรุน และแกนนํา TO BE 
NUMBER ONE  
2.ระดับครอบครัว คือ พอแม
ผูปกครอง 
3.ระดับชุมชน คือ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
สถานศึกษา, หนวยงาน
เอกชน/มูลนิธิ/ NGO/ 
สื่อมวลชน/ วิทยุชุมชน/ แกน
นําวัยรุนในชุมชน 
4. ระดับจังหวัด คือ 
คณะอนุกรรมการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนระดับจังหวัด 
 

ลงทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบงานใหได
มาตรฐานเพ่ือจัดการกับปจจัย
กําหนดสุขภาพ ไดแก 
1. ใหมีการพัฒนาคุณภาพ
ระบบขอมูลและระบบเฝาระวัง
สุขภาพวัยรุน/ปญหาจิตเวช
วัยรุน (OHOS)    
2. สงเสริมให อปท.และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของสนับสนุน
ทรัพยากรในการดําเนินงาน  
3. สงเสริมการนําเทคโนโลยี 
และองคความรูดานการ
สงเสริม ปองกันสุขภาพวัยรุน
มาใชในพ้ืนท่ี 
4. สนับสนุนใหเกิดพ้ืนท่ี
สรางสรรควัยรุนในชุมชน 
 

1. ผลักดันการดําเนินงาน 
ตามพระราชบัญญัติปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน 

 2. สนับสนุนให อปท. ออก 
ขอบัญญัติ และขับเคลื่อน 
พรบ. ท่ีเก่ียวของกับการ
ตั้งครรภในวัยรุน 
3. สงเสริมสนับสนุนการ
จัดบริการสุขภาพท่ีเปนมิตร
สําหรับวัยรุนและเยาวชน 
(Youth Friendly Health 
Services) และการดําเนินงาน
อําเภออนามัยการเจริญพันธ 
4. สงเสริมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ และ
สงเสริมการเขาถึงบริการท่ี
หลากหลายครอบคลุม ความ
ตองการของวัยรุน 
 

1. สงเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมสงเสริมสุขภาพวัยรุน 
เชน นวัตกรรม 400 โรงเรียน 
400 โรงพยาบาล, การดูแล
สุขภาพจิตศึกษาในหญิง
ตั้งครรภ (Self learning)  
2. สนับสนนุใหมีพ้ืนท่ี
สรางสรรคในชุมชน 
3. สงเสริมใหวัยรุนและ
ครอบครัวมีความรูและ 
ทัศนคติท่ีดีตอการ คุมกําเนิด
หลังคลอดหรือ หลังแทง 
4. สรางการสื่อสารสาธารณะ 
เพ่ือใหวัยรุนเขาถึงบริการ 
สุขภาพทางเพศและอนามัย 
การเจริญพันธุในรูปแบบท่ี 
หลายหลายตรงตามความ 
ตองการ 
 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ี
เก่ียวของทุกระดับ  
 - พัฒนาศักยภาพแกนนํา
วัยรุน 
 - พัฒนาทีมนักจัดการสุขภาพ
วัยรุน (Teen Manager) 
 - พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยม
เสริมพลัง 
 - พัฒนาทีมหมอครอบครัว 
 2. ใหมีกลไกการติดตาม
ประเมินผลโดย Node วัยรุน 
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แผนเสริมสรางสุขภาพกลุมวัยทํางาน ตามแนวคิด PIRAB 

ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
วัยทํางานมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค 

สรางความเขมแข็งและการมี
สวนรวมกับภาคีเครือขาย
ภาครัฐ เอกชน และประชา 
สังคมเพ่ือสรางกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพท่ียั่งยืน 
1. กระทรวงมหาดไทย 
2. กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 
3. กระทรวงศึกษาธิการ 
4. กระทรวงอุตสาหกรรม 
5. กระทรวงพาณิชย 
6. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
7. องคกรภาคเอกชน 
8. ผูประกอบการ เจาของ
กิจการ 
9. เครือขายนักโภชนาการ 
10. มหาวิทยาลัย /สถานศึกษา 
11. ชุมชน บาน วัด  

ใหมีการลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบงานใหไดมาตรฐานเพ่ือ
จัดการกับปจจัยกําหนดดาน
สุขภาพ 
1. สนับสนุนการสรางสื่อ
ตนแบบดานการสงเสริม
สุขภาพและปองกันควบคุมโรค 
2. สนับสนุนให อปท.และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของสนับสนุน
งบประมาณสงเสริมสุขภาพ
และควบคุมปองกันโรค 
3. สนับสนุนใหผูประกอบการ
เจาของกิจการสรางสิ่งแวดลอม
ท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดีในท่ี
ทํางาน 
4. สนับสนุนใหภาครัฐ
ภาคเอกชนผลิตสินคาและ
บริการ ท่ีเปนทางเลือกเพ่ือ
สุขภาพเพ่ิมข้ึน 

1. มาตรการลดการเขาถึง
ปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอ เชน
การลดหวานมันเค็ม,จาน
อาหารเพ่ือสุขภาพ, Healthy 
Break, Healthy Meeting 
2. มาตรการปองกันในสถาน
บริการสาธารณสุขและ
มาตรฐานงานในสถานบริการ : 
NCD Clinic plus60,  DPAC 
4.0 นครชัยบุรินทร,  การจัด 
ระบบบริการสนับสนนุการ
จัดการตนเอง 
3. มาตรการปองกัน ระดับ
ชุมชน ในการลดเสี่ยงลดโรค
โดยชุมชนเปนฐาน (CBI)  
สนับสนุนการจัดการตนเอง 
4. สงเสริมใหเกิดขอตกลง/
วัฒนธรรมองคกร หรือนโยบาย
สาธารณะ ในพ้ืนท่ี ท่ีเอ้ือตอ
การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค  

1. สนับสนุนใหมีระบบเฝาระวัง
โรคและสุขภาพในชุมชน 
2. สงเสริมการใหมีนโยบาย
สาธารณะและมาตรการสังคม
ดานสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
3. สนับสนนุการสรางนโยบาย
สาธารณะออกกําลังกาย 4.0 
เขตสุขภาพท่ี 9 
4. ใหมีการสื่อสารโดยใชสื่อ
สาธารณะวงกวาง ทีวี สื่อ
ออนไลน สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ และ
สื่อสารโดยบุคคล เชน 
Coacher ผูนําดานสุขภาพ 
Health leader  
5. สนับสนุนการพัฒนาขอมูล
ใหมีการเชื่อมโยงในทุกระดับ 
เพ่ือเฝาระวังโรคไมติดตอและ
ปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ี
เก่ียวของทุกระดับ 
  - ผูนําดานสุขภาพ (Health  
Leader) 
  - พัฒนาทีมเยี่ยมประเมิน
เสริมพลัง (M&E&E) 
2. สนับสนุนการสราง 
นวัตกรรมสุขภาพในชุมชน 
3. ใหมีกลไกการติดตาม
ประเมินผลโดย Node NCD 
4. ใหมีผูนําดานสุขภาพใน
ชุมชน เพ่ือไปกระตุนชี้นํา
ประชาชนวัยทํางานมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
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ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
5. มาตรการสรางปจจัยปกปอง
และความรอบรูดานสุขภาพแก
ประชาชน (3อ 2ส) 

 
แผนเสริมสรางสุขภาพกลุมวัยผูสูงอายุ ตามแนวคิด PIRAB 

ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
ผูสูงอายุสุขภาพดี 
ดูแลตนเองไดและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

พัฒนาความเขมแข็งและสราง
การมีสวนรวมกับภาคีเครือขาย
ภาครัฐ เอกชน และประชา 
สังคมเพ่ือสรางกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพท่ียั่งยืน 
1. กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 
2. กระทรวงมหาดไทย 
3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. ชมรมผูสูงอายุ 
5. ผูดูแลผูสูงอายุ 
6. อาสาสมัครประจําครอบครัว 
7. อาสาสมัครประจําหมูบาน 
8. บาน วัด ชุมชน 
 

สงเสริม สนับสนุน ให อปท. 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
สนับสนุนงบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดูแลผูสูงอายุ
ในชุมชน 

1.สงเสริมใหเกิดการคุมครอง
สิทธิผูสูงอายุ ตาม พรบ. 
ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 รวมถึง
ประกาศและระเบียบตาง ๆ ท่ี
สนับสนุนสิทธิของผูสูงอายุ 
2. มาตรการ ผูสูงอายุในชมรม
ผูสูงอายุไดรับการสงเสริม
สุขภาพจิตและปองกันปญหา
สุขภาพจิต ตามคูมือการจัด
กิจกรรมความสุข 5 มิติสําหรับ
ผูสูงอายุ 
3. ขับเคลื่อนการบังคับใช
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ผูสูงอายุ 
 

1. สนับสนุนกลยุทธการสื่อสาร
และนวัตกรรมเพ่ือขยายผล 
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบ
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
(LTC) คุณภาพ 
3. สนับสนนุใหพ้ืนท่ีใชคากลาง 
และอําเภอสุขภาพดี 80 ปยัง
แจว 
4. สนับสนนุชมุชนในการเฝา
ระวังสุขภาพผูสูงอายุ 
5. สรางมาตรการสื่อสารยุค 
4.0 สรางการสื่อสารสาธารณะ
ท่ีเขาถึงงายรวมกับเครือขาย 

1. พัฒนาศักยภาพผูบุคลากร
ในการดูแลผูสูงอายุในทุกระดับ 
  - พัฒนานักจัดการดูแล
ผูสูงอายุ (Care manager)  
  - พัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ (Care 
giver) 
  - พัฒนาอาสาสมัครประจํา
ครอบครัว (อสค.) 
 2. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
ผูสูงอายุ 
 3. เสริมสรางความสุข 5 มิติ 
สําหรับผูสูงอายุ 
 4. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใน
เขตพ้ืนท่ี 
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แผนการปองกันควบคุมโรคติดตอ ตามแนวคิด PIRAB 

ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
การปองกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบา 

สงเสริมการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานปองกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบาของภาคีเครือขาย
ทุกระดับท้ังภาครัฐและเอกชน 
 1. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
2. กรมปศุสัตว  
3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. ชุมชน บาน วัด โรงเรียน 
5. คณะกรรมการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอประจํา
จังหวัด/ อําเภอ 
 

1. ผลักดันใหมีการไดรับวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตว
และในคนผูสัมผัสโรคให
ครอบคลุม 
2. สนับสนุนการบูรณาการ 
ทรัพยากรและงบประมาณจาก
ทุกหนวยงานตามบทบาท
หนาท่ี 
3. เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการ

บริการวัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบาในคนและในสัตว 

 

1. ผลักดันมาตรการทางสังคม
เพ่ือใหเจาของสัตวมีจิตสํานึก
ในการเลี้ยงสัตว ไมใหสราง
ความเดือดรอนใหผูอ่ืน 
2. ผลักดันใหทองถ่ินบังคับใช
ขอบัญญัติ หรือ พรบ.ท่ี
เก่ียวของในการดูแลสัตวเลี้ยง
อยางจริงจัง   
2. สงเสริมการใช
พระราชบัญญัติโรคติดตอ 
2558 ในการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพอยางจริงจัง 
3. ผลักดันใหมีการกําหนดเขต
เฝาระวัง เขตปลอดโรคพิษสุนัข
บา (Rabies free zone) 
 

1. สนับสนุนการกําหนด
นโยบายปองกันควบคุมโรค
ระดับจังหวัดและขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามพระราช
ปณิธาน “โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา”  
2. พัฒนาความเขมแข็ง 
ประชาชน ชุมชน ในการเฝา
ระวังปองกันโรค 
3. สรางความเขาใจในการดูแล
ตนเอง และไปรับวัคซีนเม่ือถูก
สัตวกัด 
4. พัฒนาสื่อและเพ่ิมชอง
ทางการสื่อสารท่ีเขาถึง
ประชาชนทุกระดับ  

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เครือขายท่ีเก่ียวของทุกระดับ 
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แผนการปองกันควบคุมโรคติดตอ ตามแนวคิด PIRAB 

ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
การปองกัน ควบคุม
โรคหนอนพยาธิใบไม
ตับ 

สงเสริมการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานปองกันควบคุมโรค
หนอนพยาธิใบไมตับของภาคี
เครือขายทุกระดับท้ังภาครัฐ
และเอกชน 
1. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
2. กรมปศุสัตว 
3. ชุมชน บาน วัด โรงเรียน 
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5. ผูประกอบการรานอาหาร 
6. คณะกรรมการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอประจํา
จังหวัด/ อําเภอ 
 
 
 

1. สนับสนนุใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของสนับสนุน 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 
ในการดําเนินงาน 
2. สนับสนุนให อปท. มีการ
ดูแลกํากับติดตามระบบ
สิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับ
ชุมชน  
 

1. ผลักดันใหทองถ่ินเกิดการ
บังคับใชขอบัญญัติ หรือพรบ.ท่ี
เก่ียวของในการดูแล
สิ่งแวดลอมการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
เพ่ือปองกันโรคอยางจริงจัง   
2. สงเสริมการใช
พระราชบัญญัติโรคติดตอ 
2558 ในการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพอยางจริงจัง 
 
 

1. สนับสนุนการกําหนด
นโยบายระดับจังหวัดในการ
ดําเนินโครงการกําจัดพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
ถวายเปนพระราชกุศลฯ ตาม
ยุทธศาสตรทศวรรษการกําจัด
ปญหาพยาธิใบไมในตับและ
มะเร็งทอน้ําดี ป2559-2568  
2. พัฒนาความเขมแข็ง 
ประชาชน ชมุชน ในการเฝา
ระวังปองกันโรค 
3. สรางความเขาใจในการดูแล
ตนเอง เพ่ือใหประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง ใน
การบริโภคอาหาร ปลาน้ําจืดท่ี
มีเกล็ด 
4. พัฒนาสื่อและชองทางการ
สื่อสารท่ีเขาถึงประชาชนทุก
ระดับ ถูกตอง 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุก
ระดับในการตรวจคัดกรอง 
และวินิจฉัยไขพยาธิ 
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แผนการปองกันควบคุมโรคติดตอ ตามแนวคิด PIRAB 

ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
การปองกันควบคุม
โรคเลปโตสไปโรสิส 

สงเสริมการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานปองกันควบคุมโรค
เลปโตสไปโรสิสของภาคี
เครือขายทุกระดับท้ังภาครัฐ
และเอกชน 
1. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
2. กรมปศุสัตว 
3. ชุมชน บาน วัด โรงเรียน 
4. หนวยงานเอกชน   
5. ผูประกอบการ 
6. คณะกรรมการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอประจํา
จังหวัด/ อําเภอ 
 

1. สนับสนุนใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของสนับสนุนอุปกรณใน
การปองกันโรคสําหรับ
ประชาชน 
2. สงเสริมใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของมีการบูรณาการ 
งบประมาณและทรัพยากรใน
การดําเนินงาน 
3. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการ
รักษา ลดความลาชาในการ
วินิจฉัยและรักษา  
 

1. ผลักดันใหทองถ่ินเขมงวดใน
การบังคับใชขอบัญญัติ หรือ 
พรบ.ท่ีเก่ียวของในการดูแล
สิ่งแวดลอม  
2. สงเสริมการใช
พระราชบัญญัติโรคติดตอ 
2558 ในการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพอยางจริงจัง 
 

1. สนับสนุนการพัฒนาระบบ
การเฝาระวังในชุมชน 
2. สรางความเขมแข็ง 
ประชาชน ชุมชน ในการเฝา
ระวังปองกันโรค 
3. พัฒนาสื่อ และเพ่ิมชอง
ทางการสื่อสารท่ีเขาถึง
ประชาชนไดสะดวก 
 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก
ระดับใหมีความรูเก่ียวกับการ
วินิจฉัย ดูแลรักษาผูปวยและ
ปองกันควบคุมโรค เลปโตสไป
โรสิส เพ่ือรูเร็ว วินิจฉัยเร็ว 
รักษาโรคถูกตอง 
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แผนการปองกันควบคุมโรคติดตอ ตามแนวคิด PIRAB 

ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
การปองกันควบคุม
โรควัณโรค 

สนับสนนุความรวมมือจาก
หนวยงานเครือขายทุกระดับ 
1. กรมราชภัณฑ 
2. เรือนจํา 
3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. ชุมชน บาน วัด โรงเรียน 
5. คณะกรรมการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอประจํา
จังหวัด/ อําเภอ 
 

1. สนับสนุนใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของมีการบูรณาการ 
ทรัพยากรและงบประมาณใน
การดําเนินงาน 
2. เพ่ิมโอกาสและชองทางการ
เขาถึงบริการ ลดความลาชาใน
การวินิจฉัยและการรักษา เพ่ิม
ศักยภาพในการสงตอ
ผูรับบริการ 
3. สนับสนุนใหมีการพัฒนา
ระบบปองกันการติดเชื้อใน
สถานบริการ 

1. สงเสริมการใช
พระราชบัญญัติโรคติดตอ 
2558 ในการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพอยางจริงจัง 
2. สนับสนุนใหมีระบบการ
ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานวัณโรคทุกระดับ  
3. สนับสนุนการประเมิน
มาตรฐานการดูแลรักษาวัณโรค
ในเรือนจํา (QTBP) 
 

1. เพ่ิมการสื่อสารความเสี่ยง
โรควัณโรค ในประชากรกลุม
เสี่ยง โดยเฉพาะกลุมแรงงาน
ขามชาติ และการบูรณาการกับ
งานสุขศึกษา 
2. สนับสนุนการรายงานผล
การวิเคราะหสถานการณโรค
วัณโรคในเวทีประชุมผูบริหาร
ทุกระดับเพ่ือรวมหาแนว
ทางแกไข โดยเฉพาะการ
ติดตามผลการรักษาผูปวยใน
ระดับพ้ืนท่ี  
 

1. พัฒนาทักษะบุคลากรในทุก
ระดับ ใหมีความรูในการคนหา 
รักษา การดูแลตอเนื่อง และ
วิเคราะหขอมูล โรควัณโรค 
2. สงเสริมการใชโปรแกรม
บริหารงานคลินิกและการดูแล
ผูปวยวัณโรค (TBCM 2010) 
เพ่ือใชประโยชนในการวางแผน
และแกไขปญหาวัณโรคในพ้ืนท่ี 
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แผนการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ ตามแนวคดิ PIRAB 

ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
การปองกันการ
บาดเจ็บทางถนน 
(RTI) 

สนับสนนุความรวมมือจาก
หนวยงานเครือขายทุกระดับ 
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2. สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
3.บริษัทกลางคุมครอง
ผูประสบภยัจากรถ 
4. ตํารวจ 
5. หนวยกูชีพกูภัย 
6. สํานักงานขนสงจังหวัด 
7. แกนนําชาวบาน ผูนําชุมชน 
8. สถานบริการในพ้ืนท่ี 4 
จังหวัดท้ังภาครัฐและเอกชน 
9. ศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) 
10. กระทรวงคมนาคม 
 
 

1. สนับสนุนใหมีการสราง
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมปองกัน
การบาดเจ็บทางถนนระดับ
ตําบล (RTI team)  และระดับ
อําเภอ (DHS-RTI) 
2. สรางและสนับสนุน
นวัตกรรมลงสูระดับพ้ืนท่ีเพ่ือ
แกปญหาการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล 
3. สรางและผลักดันกลไกความ
รวมมือจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของในทุกภาคสวน 

1. สรางกลไกการนํานโยบายสู
การปฏิบัติสงเสริมการมีสวน
รวมถึงระดับชุมชน 
2. สงเสริมใหเกิดมาตรการ
ชุมชน /ดานชุมชน 
3. เขมงวดในการบังคับใช 
พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ.2551 
4. สงเสริมใหมีการบังคับใช
พระราชบัญญัติจราจรทางบก 
อยางจริงจัง 

1. สงเสริมทีมสหสาขาวิชาชีพ 
ทีมปองกันการบาดเจ็บทาง
ถนนระดับตําบล (RTI team)  
และระดับอําเภอ (DHS-RTI) 
ในการจัดการปองกันควบคุม
โรค 
2. สนับสนุนการสราง
นวัตกรรมในระดับพ้ืนท่ี 
3. สงเสริมการเฝาระวังการ
บาดเจ็บในชุมชน หนวยงาน 
หรือองคกร การรายงาน 
Warning report และการ
สอบสวนอุบัติเหตุ เพ่ือปองกัน
การเกิดเหตุซํ้า 
4. สงเสริมการสื่อสารกับ
ประชาชนในการปองกันการ
บาดเจ็บทางถนน 

1. พัฒนาทักษะบุคลากรในการ
ปองกันการบาดเจ็บทางถนนใน
ทุกระดับ 
2. พัฒนาสมรรถนะทีม ศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนน (ศปถ.)ใหมีการไกการ
ติดตามประเมินผลรวมกันและ
บูรณาการแผนงานเชื่อมโยงถึง
ทองถ่ิน 
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แผนการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ ตามแนวคดิ PIRAB 

ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
การปองกันการ
บาดเจ็บดวยสาเหตุ
อ่ืน (จมน้ํา,พลัดตก
หกลม) 

สนับสนนุความรวมมือจาก
หนวยงานเครือขายทุกระดับ 
1. สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
2. หนวยกูชีพกูภัย 
3. สถานบริการในพ้ืนท่ี 4 
จังหวัดท้ังภาครัฐและเอกชน 
4. แกนนําชาวบาน ผูนําชุมชน 
5. กระทรวงศึกษาธิการ 
6. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
7. โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
8. คร ู/ ผูดูแลเด็ก 
9. ผูปกครอง 
 

1. สนับสนุนใหมีการสราง
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีม
ผูกอการดีปองกันการจมน้ํา 
(Merit Maker) 
2. สรางและผลักดันกลไก 
DHS/DC กระตุนความ
เชื่อมโยงบูรณาการแผนงาน
และการจัดการสิ่งแวดลอมทาง
น้ําในชุมชนใหปลอดภัย และ
แหลงน้ําเสี่ยงรวมกับทองถ่ิน  
3. สงเสริมใหทองถ่ิน จัดการ
ปองกันแหลงน้ําเสี่ยงใหไดรับ
การแกไข 
 

1. สงเสริมการใช พรบ.
คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 เพ่ือ
กําหนดเกณฑมาตรฐานข้ันต่ํา
ดานความปลอดภัยในการเลี้ยง
ดูเด็ก รวมท้ังกฎหมายท่ี
เก่ียวกับความรับผิดชอบใน
สิ่งกอสรางทางกายภาพใน
ชุมชน แหลงน้ําสาธารณะ การ
เดินทางทางน้ํา และผลิตภัณฑ
ในตลาด 
2. สนับสนุนใหชุมชนมีสวน
รวมในการกําหนดมาตรการ
จัดการแหลงน้ําเสี่ยง 
 

1. สงเสริมทีมทีมสหสาขา
วิชาชีพ ทีมผูกอการดีปองกัน
การจมน้ํา (Merit Maker)ใน
การจดัการปองกันควบคุมโรค 
2. สงเสริมทักษะการวายน้ํา 
การชวยคนจมน้ํา การชวยฟน
คืนชีพ(CPR) 
3. สนับสนุนการสื่อสาร ความ
เสี่ยงกับเด็ก ผูปกครอง 
โรงเรียนและชุมชน โดยเนนย้ํา
ในชวงเทศกาลสงกรานต ปด
เทอม 
4. ผลักดันการใชขอมูลรายงาน
สอบสวนเด็กจมน้ํามากําหนด
มาตรการรวมกับชุมชน 
โรงเรียน และทองถ่ิน 
5. สงเสริมการพัฒนาระบบเฝา
ระวังและเตือนภัยทางน้ํา 
 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 - ทีมสหสาขาวิชาชีพ  
 - ทีมผูกอการดีปองกันการ
จมน้ํา (Merit Maker) 
 - แกนนํา ทีม  
2. สรางและสนับสนุนใหเกิด
นวัตกรรมในระดับพ้ืนท่ี 
3. สงเสริมบุคลากรใหมี
งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู
ใหม 
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แผนการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตามแนวคิด PIRAB 

ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
การบริหารจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน/ภัย
พิบัติ 

สนับสนนุความรวมมือจาก
หนวยงานเครือขายทุกระดับ 
1. กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 
2. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
3. สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
4. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 
5. อุตสาหกรรมจังหวัด 
6. กระทรวงกลาโหม 
7. กองทัพภาคท่ี 2 
8. สํานักงานชลประทาน 
9. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
10. คณะกรรมการตามระบบ
บัญชาการเหตุการณ ฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขและศูนย
ปฏิบัติการภาวะ ฉุกเฉิน(EOC) 
11. คณะกรรมการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ ประจํา
จังหวัด/ อําเภอ 
 

ผลักดันใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
มีการสนับสนุนสถานท่ี 
อุปกรณและทรัพยากรในการ
แกไขปญหาภาวะฉุกเฉิน/ภัย
พิบัติ  

สงเสริมสนับสนุนการนํา พรบ. 
กฎหมาย มาตรการ มาบังคับ
ใชอยางจริงจัง 
1. พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 
2535 
2. พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ
พ.ศ. 2560 
3. พ.ร.บ. สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2535 
4. พ.ร.บ. ปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 2550 
5. พ.ร.บ. โรคติดตอ พ.ศ. 
2558 
6. พ.ร.บ. การแพทยฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2551 
7. พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. 
2558 
8. พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 
2535 

1. พัฒนาฐานขอมูลสาร 
สนเทศท่ีเก่ียวกับภาวะภัย
ฉุกเฉิน 
2. สรางแนวทางการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสมในภาวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติ 
3. สรางแนวทางการวิเคราะห
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยพิบัติและวาง
มาตรการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
อยางเหมาะสม 
4. ใชกลไกการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการ
เตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติให
ท่ัวถึงและครอบคลุมประชากร
ในพ้ืนท่ี 
5. เสริมสรางใหประชาชนมี
ศักยภาพในการปองกันและ
แกไขปญหาภาวะฉุกเฉิน/ภัย
พิบัติท่ีมีความเสี่ยงจะเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ี 

1. สนับสนุนใหบุคลากรทุก
ระดับไดรับการพัฒนาทักษะ
ดานการจัดการภาวะภัยฉุกเฉิน 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
และมาตรฐานการทํางาน 
2. สงเสริมใหบุคลากรทุกทีมท่ี
เก่ียวของ ทุกระดับมีความ
พรอมในการปฏิบัติงาน 
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แผนการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตามแนวคิด PIRAB 

ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
พ้ืนท่ีเสี่ยงไดรับการ
เฝาระวังท้ังดาน
สิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ 
(HOT ZONE) 

สนับสนุนความรวมมือจาก
หนวยงานเครือขายทุกระดับ 
1. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 
2. สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 
3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. ผูนํา แกนนําชุมชน 
5. อาสาสมัครประจําหมูบาน 
6. คณะกรรมการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ ประจํา
จังหวัด/ อําเภอ 
 

สนับสนุนใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของ มีการสนับสนุน
ทรัพยากร งบประมาณ ในการ 
เฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

 

สงเสริมสนับสนุนการนํา พรบ. 
กฎหมาย มาตรการ มาบังคับ
ใชอยางจริงจัง 
1. พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 
2535 
2. พ.ร.บ. สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมพ.ศ. 2535 
3. พ.ร.บ. โรงงานอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2535 
 

1. สนับสนนุการสรางระบบเฝา
ระวังดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
2. สนับสนุนใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของจัดทําแผนรองรับ
สถานการณฉุกเฉินตามความ
เสี่ยง พ้ืนท่ีเสี่ยง (All hazard 
plan) 
3. สงเสริมใหชุมชนมีการเฝา
ระวังท้ังดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
 

สนับสนนุใหบุคลากรทุกระดับ
ไดรับการพัฒนาทักษะ 
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพใน
พ้ืนท่ีเสี่ยง 
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แผนการลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ เพิ่มปจจัยปกปองและความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน ตามแนวคิด PIRAB 

ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
คุณภาพวัตถุดิบ/
สมุนไพรใหสามารถใช
ประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนท่ี
ยอมรับ 

สงเสริมการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน ท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
1. สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 
2. สํานักงานเกษตรจังหวัด 
3. สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ 
4. มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี 

1.สงเสริมการผลิตสมุนไพรท่ี
ปลอดภัย 
2. สรางมูลคาเพ่ิมใหแก
ผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพร  
 
 

1. TP Supplement 2005 
2. THP III 2009 
3. มาตรฐาน GAP 
4. มาตรฐานอินทรียพืชผัก 
 

1.พัฒนาเครือขายแหลงผลิต
สมุนไพรใหไดมาตรฐาน 
(เกษตรอินทรีย/มาตรฐาน 
GAP) (ตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ 
สมุนไพร โดยใชวิธีวิทยาศาสตร
การแพทย โดยตรวจสอบดาน
เคมี/เภสัชเวท และ/หรือความ
ปลอดภัยจากการปนเปอน
เชื้อจุลินทรีย โลหะหนักและ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช) 
2. พัฒนาระบบการเฝาระวังใน
โรงพยาบาล/จังหวัด 

1. สนับสนุนองคความรูเกษตร
อินทรีย/มาตรฐาน GAP แก
แหลงผลิตสมุนไพร 
2. ผลักดันใหเกิดการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู/นวัตกรรม 

คุณภาพยาและ
ผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางจาก
สมุนไพร  

สงเสริมการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน ท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
1. สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 
2. มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี 
3. ผูผลิต/ผูประกอบการ 

สงเสริมการผลิตยาและ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางจาก
สมุนไพรท่ีปลอดภัย 
 

1.ประกาศสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
2. ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม 
3. คูมือการผลิตเครื่องสําอาง
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  
 

1. เผยแพรประชาสัมพันธ 
สรางเครือขายรานคา และ
สงเสริมการกระจายสินคา 
2. พัฒนาระบบการเฝาระวังใน
โรงพยาบาล/จังหวัดดวย
วิทยาศาสตรการแพทย 
 

1. เสริมสรางทักษะความ
เชี่ยวชาญ สนับสนุนองคความรู
ดานการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมแกเจาหนาท่ีทุก
ระดับ 
2. ผลักดันใหเกิดการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู/นวัตกรรมการ
สรางความตระหนักรู 
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แผนการลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ เพิ่มปจจัยปกปองและความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน ตามแนวคิด PIRAB 

ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
Community 
Medical Science, 
Com MedSci 

หนวยงานสาธารณสุขทุกระดับ
สงเสริมและสนับสนุนการมี
สวนรวม 
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. ชุมชน แกนนําชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน 

ชุมชนมีกระบวนการเฝาระวัง

คุณภาพและความปลอดภัย

ผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชนและ

แจงเตือนภัยเพ่ือคุมครอง

ผูบริโภคในชุมชน ดวยตนเอง  

1. พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 
2. หนาตางเตือนภัยสุขภาพ 
(www.tumdee.org/alert) 
3. มาตรการทางสังคม/ชุมชน 
 

1. พัฒนาเครือขาย

วิทยาศาสตรการแพทยชุมชน 

ใหมีความตระหนัก เขาใจ 

เขาถึง พัฒนา ใหพ้ืนท่ีสามารถ

ดําเนินการเฝาระวังคุณภาพ

และความปลอดภัยผลิตภัณฑ

สุขภาพไดดวยตนเอง  

2. สื่อสาร แจงเตือนภัย 

แลกเปลี่ยนขอมูลผานหนาตาง

เตือนภัยสุขภาพ  

3. พัฒนาศูนยเฝาระวังและแจง

เตือนภัยในชุมชน 

1. ถายทอดองคความรูการใช
หนาตางเตือนภัยสุขภาพ การ
ใชชุดทดสอบอยางงาย ในการ
พัฒนาเครือขายวิทยาศาสตร
การแพทยชุมชนแกเจาหนาท่ี
ระดับจังหวัด/อําเภอ  
2. สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนมี
ระบบการเฝาระวังคุณภาพและ
ความปลอดภัยผลิตภัณฑ
สุขภาพในพ้ืนท่ี 

อาหารปลอดภัย 
(Food safety) 

สงเสริมและสนับสนุนการมี
สวนรวม 
1. สถานศึกษา 
2. เทศบาล 
3. อปท. 
4. ผูประกอบการ/ตลาด 
 

1. สงเสริมสนับสนุนการ

ตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

2. สรางฐานขอมูลดานคุณภาพ

และความปลอดภัยอาหาร 

วิทยาศาสตรการแพทยท่ี

ถูกตองมีคุณภาพ 

พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 1. สงเสริมและพัฒนา
กระบวนการผลิตอาหารและ
ผลิตภัณฑชุมชนใหมีคุณภาพ 
2. พัฒนาการเฝาระวังความ

ปลอด ภัยดานอาหารของ

ผูประกอบการ  และหนวยงาน

ใหมีการนําเทคโนโลยีดาน

1. สนับสนุนองคความรูดาน
วิทยาศาสตรการแพทยใหกับ
ภาคีเครือขาย 
2. พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี
ดานวิทยาศาสตรการแพทย
ใหกับภาคีเครือขาย 
3. ควบคุมคุณภาพการใช 
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ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
 วิทยา ศาสตร การแพทยมาใช  

3. พัฒนาระบบการประเมิน

สถานการณความปลอดภัยของ

อาหารและ สื่อสารความเสี่ยง

แจงเตือนภัยผานสื่อสาธารณะ 

เทคโนโลยีดานวิทยาศาสตร
การแพทย 
 

คุณภาพ
หองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

สงเสริมและสนับสนุนการมี
สวนรวมโรงพยาบาลในเขต
สุขภาพท่ี 9 มีเจาหนาท่ีดาน
วิชาชีพรังสีใหบริการครบทุก
โรงพยาบาล 
 
 

พัฒนาหองปฏิบัติการรังสี

วินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขในเขต

สุขภาพท่ี 9  

  

1. เกณฑและแนวทางในการ
พัฒนางานรังสีวินิจฉัย 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร 
การแพทย 2555 
2. แนวทางการตรวจประเมิน
บริการรังสีวิทยาในสถาน 
พยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไว
คางคืน ฉบับปรับปรุงและ
พัฒนาครั้งท่ี 2  

สงเสริมใหมีการดํารงไวซ่ึง
มาตรฐานหองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย ผานการรับรองทาง
หองปฏิบัติการ 
 
 

เสริมสรางทักษะความ
เชี่ยวชาญ สนับสนุนองคความรู
ดานการพัฒนาคุณภาพ
หองปฏิบัติการใหกับเจาหนาท่ี
ใน รพ.ในเขตสุขภาพท่ี 9 
 

สินคาและบริการ
(ผลิตภัณฑสุขภาพ)ได
มาตรฐาน 
 

หนวยงานสาธารณสุขทุกระดับ
สงเสริมและสนับสนุนการมี
สวนรวม 
1. สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 
2. สํานักงานเกษตรจังหวัด 
 

สงเสริม สนับสนุนใหหาแหลง

เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 

เพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ 

1. พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 
2.พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 
3.หนาตางเตือนภัยสุขภาพ 
(www.tumdee.org/alert) 
4. มาตรการทางสังคม/ชุมชน 
5. พรบ.เครื่องสําอาง 2558 

1.การสรางความตระหนักรู

สินคา บริการผลิตภัณฑ

สุขภาพ 

2. สงเสริมและพัฒนา

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ

สุขภาพใหมีคุณภาพ 

1. สนับสนุนองคความรูดาน
คุณภาพสินคาและบริการ 
มาตรฐานผูประกอบการ 
มาตรฐานสถานบริการ GPP 
,GMP,มาตรฐานสถานบริการ
,HA 
2. สรางการมีสวนรวมภาคี
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ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
3. สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ 
4. มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี 
5. สมาคมผูประกอบการตางๆ 
6. ตํารวจ 
7. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
8. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
9. ปศุสัตว 
10. ชุมชน แกนนําชุมชน  
11. อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน 
12. สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 
ในพ้ืนท่ี 
13. หนวยงานรับรองตามท่ี
ภาครัฐใหการยอมรับมาตรฐาน 
 

6. พรบ.ยาเสพติด 
7. พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ตอและ
ประสาท 
8. พรบ.ยา 2510 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
2559 
9. พรบ.สถานพยาบาล 
10. พรบ.สารระเหย 
11.พรบ.วัตถุอันตรายท่ีใชใน
บานเรือน 
12. พรบ.อุมบุญ 
13.พรบ.การประกอบโรค
ศิลปะ14.พรบ.ขอมูลขาวสาร 
15.พรบ.วิชาชีพตางๆ เชน ทัน
ตกรรม เวชกรรม แพทยแผน
ไทย รังสี กายภาพ ฯลฯ 
 

3. การพัฒนาระบบเฝาระวัง 
และสงเสริมและสนับสนุนให
การเฝาระวังคุณภาพและ
ความปลอดภัยผลิตภัณฑ
สุขภาพโดยชุมชน 
  1) เผยแพรประชาสัมพันธ

เครือขายรานคาและสงเสริม

การกระจายสินคา 

  2) คืนขอมูลกลับใหกับชุมชน 

  3) ถอดบทเรียนพ้ืนท่ีตนแบบ 
4. พัฒนาระบบประเมิน
สถานการณความเสี่ยงและ
สื่อสารความเสี่ยงแจงเตือนภัย
ผานสื่อสาธารณะ/ผูมีอํานาจสั่ง
การ (Policy Briefe) 
 

เครือขายอยางบูรณาการ และ
ผลักดันใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู/นวัตกรรม 
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การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อสุขภาพ ตามแนวคิด PIRAB  

ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
ระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
(Environmental 
Health 
Accreditation : 
EHA) 

หนวยงานสาธารณสุขทุกระดับ
สงเสริมการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน ท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
1. ทองถ่ินจังหวัด 
2. อปท.  
 
 

1. สนับสนุนเทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง และเทศบาล
ตําบลมีระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมไดมาตรฐาน
คุณภาพระบบบรกิารอนามัย
สิ่งแวดลอมตามเง่ือนไขท่ีกรม
อนามัยกําหนด อยางนอย 1 
ใน 4 ดาน คือ 
  1) การจัดการสุขาภิบาล
อาหาร  
  2) การจัดการคุณภาพน้ํา
บริโภค 
  3) การจัดการสิ่งปฏิกูล  
  4) การจัดการมูลฝอย 

1. พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 
2. พรบ.รักษาความสะอาดฯ 
พ.ศ.2560 

1. พัฒนามาตรฐาน EHA  
2. สนับสนุนเทศบาลมีเทศ
บัญญัติเพ่ือใชดําเนินการดาน
กฎหมายในการแกไขปญหา
ตามบริบทของพ้ืนท่ี 

 
 

1. พัฒนาศักยภาพAuditors 
ระดับเขต/ระดับจังหวัด 
2. เชิดชูเกียรติสําหรับเทศบาล
ท่ีผานการประเมินรบัรองใน
ระดบัเกียรติบัตรรับรอง 
 

โรงพยาบาลพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอม
ตามเกณฑ GREEN 
and CLEAN 
Hospital 

สรางการมีสวนรวมภาคี
เครือขายอยางบูรณาการ กับ
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 9 

สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการ

การใชทรัพยากรในการพัฒนา

และขับเคลื่อนงาน

GREEN&CLEAN Hospital 

 

1. กฎกระทรวงวาดวยการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 
2545  
2. มาตรา 80 แหง พ.ร.บ. 
สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535  
 

1. สงเสริมใหเกิดการขับ 
เคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาล
ตามเกณฑ GREEN&CLEAN 
Hospital ในระดับเขต 
2. พัฒนาระบบการเฝาระวังใน
โรงพยาบาล/จังหวัด 
 

1. เสริมสรางทักษะความ
เชี่ยวชาญ ความรูแกเจาหนาท่ี
ทุกระดับ 
3. ผลักดันใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู/นวัตกรรม  
การขับเคลื่อนงานฯดวย
ตนแบบ/นวัตกรรม 
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ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
ชุมชนมีศักยภาพใน
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอม (Active 
Community) 

หนวยงานสาธารณสุขทุกระดับ
สรางการมีสวนรวมภาคี
เครือขายอยางบูรณาการ 
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. ชุมชน แกนนําชุมชน 
อาสาสมัครประจําชุมชน 

สนับสนุนใหมี
กระบวนการพัฒนาใหชุมชน
ศักยภาพดานการดูแลสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ พรอมท้ัง
การบูรณาการ 4 M ในชุมชน 
(คน เงิน ทรัพยากร การบริหาร
จัดการ) 

1. พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 
2. พรบ. รักษาความสะอาดฯ 
พ.ศ.2560 
3. มาตรการชุมชน 
4. ขอตกลงชุมชน 

1. สรางกลไกการสื่อสารใหมี
ความตระหนัก เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา ใหชุมชนสามารถ
ดําเนินการไดดวยตนเอง รู
ระดับชุมชนดวยการประเมิน
ตนเองเพ่ือพัฒนา 
2. สรางชองทางในการติดตอ 
เพ่ือประสานงาน แลกเปลี่ยน
ขอมูล คืนขอมูล 

1. สรางความรูทักษะในการ
พัฒนาชุมชนในเรื่อง 1) บาน
สะอาด 2) สุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา 3) สวม สิ่งปฏิกูล 4) 
การจัดการมูลฝอย 5) การ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงเปน active citizen 
ท่ีมี Health Literacy ดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม 
 

การจัดการสิ่งปฏิกูล หนวยงานสาธารณสุขทุกระดับ
สรางการมีสวนรวมภาคี
เครือขายอยางบูรณาการ 
1. อปท. 
2. มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน สงเสริมผลักดันให
อปท.จัดสรรงบประมาณในการ
จัดการสิ่งปฏิกูล 

1. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
2. พ.ร.บ. โรคติดตอ พ.ศ. 
2558 
3.พ.ร.บ.รักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง(ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2560 
 

1. สงเสริมและสนับสนุนให
อปท. ออกขอกําหนดทองถ่ิน 
ในการจัดการสิ่งปฏิกูล 
2. สงเสริมสนับสนุนให อปท.
ควบคุม กํากับการจัดการสิ่งปฺฏิ
กูลใหถูกสุขลักษณะ 
3. สงเสริมและสนับสนุนให
อปท. เขารวม EHA:3002 
4. พัฒนาระบบการเฝาระวัง 
 
 
 

สนับสนุนใหบุคลากรเขารวม
การอบรมพัฒนาทักษะดาน
การจัดการสิ่งปฏิกูล 
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ประเด็นงาน 
กลยุทธ 

P-Partner I-Invest R-Regulate & Legislate A-Advocate B-Build Capacity 
พ้ืนท่ีเสี่ยงจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม (Hot 
zone) 
 
 

หนวยงานสาธารณสุขทุกระดับ
สรางการมีสวนรวมภาคี
เครือขายอยางบูรณาการ 
1. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 
2. สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 
3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. ชุมชน แกนนําชุมชน 
5. อาสาสมัครประจําหมูบาน 
 

หนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ มี
การสนับสนุน ใหมีการเฝาระวัง
ทางดานสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี
เสี่ยง 

 

1. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
2. พ.ร.บ. สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2535 
3. พ.ร.บ. โรงงานอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2535 
 

สรางระบบเฝาระวังดาน
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเสี่ยง  

สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนมี
การเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนท่ีเสี่ยง 
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จุดเนน การถายระดับแผนยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศ 
ระยะ 5 ปแรก (พ.ศ.2560-2564) เขตสุขภาพท่ี 9 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธและมาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

60 61 62 63 64 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 

1.1 สรางเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตั้งครรภ
คุณภาพ ลุกเกิด
รอด แม
ปลอดภัย เด็ก0-
-5ป พัฒนาการ
สมัย สูงดีสม
สวน 

1.สรางความเขมแข็งของครอบครัว 
ชุมชนดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
มาตรการ 
1.1 สรางเสริมความรู ทักษะ การเฝา
ระวังสุขภาพและความเสี่ยงในหญิง
ตั้งครรภและครอบครัว รวมท้ังสรางการ
มีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
1.2 สงเสริมการรับรู ความเขาใจ และ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของผูเลี้ยงดู
เ ด็ ก  ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ชุ ม ช น  ด ว ย
กระบวนการกิน กอด เลน เลา เฝาดูฟน 
นอน 
1.3 ผลักดัน และขับเคลื่อนการมีสวน
รวมของภาคีเครือขายในการดําเนินงาน
มหัศจรรย 1,000 วันแรกแหงชีวิต และ
ขยายผลการดําเนินงานนมจืด 90 วัน 
90 กลอง 
1.4 สงเสริมและสนับสนุนโภชนาการ
หญิงใหนมบุตรเหมาะสม และเลี้ยงลูก
ดวยนมแมอยางนอยนาน 6 เดือน  

1.อัตราสวนการตายมารดาไทย 
 
2.รอยละของเด็ก 0-5 ป มี
พัฒนาการสมวัย  
 
3.รอยละของเด็กอายุ 0 –5 ป 
สูง ด ีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ย
ท่ีอายุ 5 ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.รอยละของเด็กอายุ  3 ป 
ปราศจากฟนผ ุ 
 

20 
 

≥ 80 
 
 

51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 

20 
 

≥ 80 
 
 

54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 
 
 

17 
 

≥ 80 
 
 

57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 
 
 

17 
 

≥ 85 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 
 
 

15 
 

≥ 85 
 
 

63 
(สวน 
สูง

เฉลี่ยท่ี
อายุ 5 
ป ชาย
113 
ซม. 
และ
หญิง 
112
ซม. 

 
58 
 
 

เสรมิสรางความรอบรู
ดานสุขภาพ และ
ความเขมแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน และ
ทองถ่ิน ในการสงเสริม
สุขภาพ โดยการมสีวน
รวมของชุมชนและ
ภาคีเครือขาย 

พัฒนาระบบและกลไก 
การสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว 
ชุมชน และทองถ่ิน ใน
การสงเสริมสุขภาพ 
โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนและภาคี
เครือขายอยางยั่งยืน 

เสรมิสรางความรอบรู
ดานสุขภาพพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สรางความเขมแข็ง
ของครอบครัว ชุมชน 
และทองถ่ิน ในการ
สงเสริมสุขภาพสูความ
เปนเลิศ 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธและมาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

60 61 62 63 64 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 

1.1 สรางเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
1.5 สงเสริมมาตรการ ใหผูปกครอง
ปฏิบัติตามขอปฏิบัติในการดูแลสขุภาพ
ชองปากในเด็ก 
1.6 สรางเสริมความรู ความตระหนัก
เก่ียวกับการรับวัคซีนแกผูปกครอง และ
บูรณาการดานการปองกันโรคดวยวัคซีน 
กับภาคีเครือขาย 
2.พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ
องคกร และบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะ
สูงไดมาตรฐานสากล 
มาตรการ 
2.1 พัฒนาระบบหองคลอด ระบบเฝา
ระวังและจัดการความเสีย่งขณะตั้งครรภ
และคลอดอยางมีคุณภาพ 
2.2 พัฒนาระบบสงตอหญิงตั้งครรภท่ีมี
ภาวะเสี่ยง ภาวะฉุกเฉิน และพัฒนา
ทักษะของบุคลากร รวมท้ังเตรียมความ
พรอมดานวัสดุเวชภัณฑทางการแพทย 
2.3 พัฒนาระบบเฝาระวัง คัดกรอง
พัฒนาการเด็ก และเขาถึงระบบบริการ
อยางครอบคลุมเทาเทียม ดวยเครื่องมือ 

5.รอยละของเด็กอายุ 3 ป 
ปราศจากฟนผ ุ
 
 

≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธและมาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

60 61 62 63 64 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 

1.1 สรางเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
DSPM/DAIM และระบบการติดตามเด็ก
พัฒนาการสงสัยวาลาชา/ลาชาอยาง
ครอบคลุม 
2.4 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
และบุคลากรทุกระดับดานโภชนาการ 
และสุขภาพชองปาก อยางมีคุณภาพ 
2.5 สงเสริมใหดําเนินการตามชุดสิทธิ
ประโยชน  
2.6 พัฒนาระบบขอมูลวัคซีนในระบบ 
43 แฟม 
2.7 พัฒนาระบบเฝาระวังโรคท่ีปองกัน
ไดดวยวัคซีน และระบบบริการการให
วัคซี น ในกลุ ม เ ด็ กต า งชาติ ท่ี อยู ใ น
ประเทศไทย 
3. พัฒนาการติดตาม & ประเมินผล
ภาพรวมของการ สงเสริมสุขภาพ 
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
มาตรการ  
3.1  สนับส นุนการดํ า เ นินงานตาม
มาตรฐานอนามัยแมและเด็ก 
3.2 สรางระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) ใน
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธและมาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

60 61 62 63 64 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 

1.1 สรางเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
ก า ร กํ า กั บ ติ ด ต า ม ช ว ย เ ห ลื อ ก า ร
ดาํเนินงานของระบบบริการสาธารณสุข
ทุกระดับ ศูนย เด็กเล็ก ชุมชน และ
ทองถ่ิน 
3.3 สงเสริมใหดําเนินการตาม พรบ.ท่ี
กําหนด (นมแม) 
3.4 พัฒนาระบบเฝาระวังโรคตามพันธะ
สัญญาการกวาดลางโรคโปลิโอและ
กําจัดโรคหัดป 2563 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
มาตรการ 
4.1 พัฒนาศักยภาพของคณะทํางาน
ของ MCH Boardทุกระดับ 
4.2 สงเสริมการแกไขปญหาของพ้ืนท่ี 
โดยผานกลไก MCH Board  

5. เสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ
แมและเด็ก 
มาตรการ 
5.1 คืนขอมูลใหพ้ืนท่ีเปนระยะ เพ่ือใหมี
การปรับกระบวนการใหเหมาะสม 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธและมาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

60 61 62 63 64 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 

1.1 สรางเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
5.2 พัฒนาสื่อสาธารณะ และ
ประชาสมัพันธ เพ่ือการเฝาระวัง ดูแล 
และสงเสรมิอนามัยแมและเด็ก 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธและมาตรการ ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 

1.2 สรางเสริมสุขภาพกลุมเด็กวัยเรียน 

เด็กวัยเรียน

เจริญเติบโตเต็ม

ศักยภาพ 

แข็งแรง มีความ

รอบรูดาน

สุขภาพ มี

พฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค และ

อยูใน

สิ่งแวดลอมท่ี

เอ้ือตอสุขภาพด ี

1. สรางความเขมแข็งของโรงเรียน  

ครอบครัว ชุมชนดานการสงเสริม

สุขภาพ ปองกนั ควบคุมโรค และภัย

สุขภาพ 

มาตรการ 
1.1 สรางกลไกการมสีวนรวมของภาคี

เครือขายในการขับเคลื่อนนโยบายการ

สงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน และพัฒนา

ตอยอดใหเกิดการทํางานในลักษณะ 
School to Family DPAC 

1) ผลักดันโปรแกรมนักจัดการนํ้าหนัก

เด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher: 

SKC) สูโรงเรียน สถานบริการ

สาธารณสุข และชุมชน 

3) พัฒนาระบบการสงตอ รกัษา เด็ก

อวนกลุมเสีย่งท่ีมี Obesity sign 

จากสถานศึกษาเขาระบบ Service 

plan และคลินิก DPAC 

1. รอยละของเด็กวัยเรียน (6-

14 ป) สูงดี สมสวน 

 

2. รอยละเด็กวัยเรียนอายุ 12 ป 

มีสวนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ 

 

3. รอยละของเด็กนักเรียน ป.1 

มีภาวะโลหติจางจากการขาด

ธาตุเหล็ก 

 

4. รอยละของเด็กวัยเรียนมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีพงประสงค 

ดานการบริโภคอาหาร กิจกรรม

ทางกาย และทันตสุขภาพ  
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- 

 

 

39.6 
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35 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

- 

 

 

33 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 

ช=154

ซม. 

ญ=155

ซม. 

30 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

- สรางความเขมแข็ง

ของระบบ และกลไก

การมีสวนรวมของภาคี

เครือขายในการ

ขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานใหเด็กวัย

เรียนมสีุขภาพด ี

- สรางและพัฒนา

ศักยภาพภาคี

เครือขาย ใหสามารถ

บูรณาการงานสุขภาพ

เด็กวัยเรียน เขต

สุขภาพท่ี 9 

- สงเสริมการพัฒนา

แกนนําดานการ

สงเสริมสุขภาพเด็กวัย

เรียน ใหมีความรอบรู

ดานสุขภาพ มี

- พัฒนาและสราง

ระบบการขับเคลื่อน

นโยบาย และการ

ดําเนินงานของภาคี

เครือขาย เช่ือมโยง 

เพ่ือใหเด็กวัยเรียนมี

สุขภาพด ี

- ภาคีเครือขายในและ

นอกระบบสาธารณสุข 

ผลักดัน และเปน

เจาภาพในการ

ดําเนินงานพัฒนา

ระบบเฝาระวังปญหา

พฤติกรรม อารมณใน 

- สงเสริมสนับสนุน

ภาคีเครือขาย 

(โรงเรียน ครอบครัว 

ชุมชน) ใหมีการ

- พัฒนาระบบการ

บริหารจดัการ สงเสริม

สุขภาพ และอนามัย

สิ่งแวดลอมเพ่ือเด็กวัย

เรียนมสีุขภาพดี สู

ความยั่งยืน 

- การใชการเทียบ
ระดับ
(Benchmarking) 
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
งานระบบดูแล
ชวยเหลือพฤติกรรม-
อารมณในเด็กวัยเรียน
รวมกับโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพอยาง
เปนระบบ                          
- ภาคีเครือขาย
(โรงเรยีน ครอบครัว 
ชุมชน) มีการ
ดําเนินงานเสริมสราง
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธและมาตรการ ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 

1.2 สรางเสริมสุขภาพกลุมเด็กวัยเรียน 

2. เสริมสรางมาตรฐานการสงเสริม

สุขภาพ ปองกนัควบคุมโรค และภัย

สุขภาพ 

มาตรการ :  

2.1 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายเฝา

ระวังปญหาพฤติกรรม อารมณในเด็กวัย

เรียน  

2.2 พัฒนากลไกการขับเคลื่อน

กระบวนการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ และพัฒนาโรงเรียนตนแบบดาน

การสงเสริมสุขภาพ 

2.3 ผลักดันการจัดบริการสุขภาพ

นักเรยีนตามประเภทและขอบเขต

บริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค

ฯ ในระบบประกันสุขภาพแหงชาติ  

3. เสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ 

และพฤติกรรมพึงประสงค การสงเสริม

สุขภาพ ปองกนั ควบคุมโรคและภัย

 

 

 

 

1.รอยละของเด็กเสี่ยงและมี

ปญหาพฤติกรรม อารมณ ไดรบั

การดูแลชวยเหลือ และทักษะ

ทางอารมณ สังคม 

2.รอยละของเด็กวัยเรยีนไดรับ

การคัดกรองตามชุดสิทธิ

ประโยชน 

3.รอยละของ รพช./รพท./รพศ.

มีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

พฤติกรรม-อารมณในเด็กวัย

เรียนรวมกับโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

60 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

65 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

70 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

75 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

80 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมพึงประสงค  

- พัฒนาเทคโนโลยี

และชองทางการ

สื่อสารขอมูลท่ี

เหมาะสม และ

ทันสมัย 

 

ดําเนินงานเสริมสราง

ความรอบรูดาน

สุขภาพ มีพฤติกรรม

สุขภาพพึงประสงค 

และจัดการภาวะ

สุขภาพไดดวยตนเอง 

- สงเสริมโรงเรียน 

ครอบครัวและชุมชน

พัฒนาระบบการเฝา

ระวังสุขภาพวัยเรียน 

และจัดการภาวะ

สุขภาพไดดวยตนเอง 

ความรอบรูดาน
สุขภาพ เปนตนแบบ 
และยั่งยืน 
- สงเสริมการใชขอมูล

เพ่ือเสนอแนะเชิง

นโยบายและ

ยุทธศาสตรระดับชาต ิ
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธและมาตรการ ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 

1.2 สรางเสริมสุขภาพกลุมเด็กวัยเรียน 

สุขภาพเด็กวัยเรียน 

มาตรการ 

3.1  สนับสนุนเด็กนักเรียนเขาถึงชุด

สิทธิประโยชน โดยเฉพาะการแกไข

ภาวะซีด 

3.2  สรางความเขมแข็ง Merit Maker(

ผูกอการดี ปองกันเด็กจมนํ้า) 

 

 

4. พัฒนาระบบขอมลู และการกาํกับ 

ติดตาม ประเมินผล 

มาตรการ 

4.1 พัฒนาระบบฐานขอมลูสุขภาพวัย

เรียน  

4.2 เยี่ยมเสริมพลัง กํากับ ติดตาม 

ประเมินผล สรางแรงจูงใจอยางตอเน่ือง 

 

 

1. รอยละของเด็กวัยเรียนมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 

ดานการบริโภคอาหาร กิจกรรม

ทางกาย และทันตสุขภาพ 

2.อัตราการเสียชีวิตจากการ

จมนํ้าของเด็กอายุนอยกวา 15 

ป (ระดับเขตสุขภาพท่ี 9) 

 

 

 

จํานวนระบบฐานขอมลูสุขภาพ

วัยเรียนมปีระสิทธิภาพ 
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< 5.0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

50 

 

 

 

< 4.5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

55 

 

 

 

< 4.0 
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60 

 

 

 

< 3.5 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธและมาตรการ ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 

1.3 สรางเสริมสุขภาพกลุมวัยรุน 

วัยรุนมีความ

รอบรูดาน

สุขภาพ ลดการ

ตั้งครรภ มี

พฤติกรรมทาง

เพศท่ีเหมาะสม 

และอยูใน

สิ่งแวดลอมท่ี

เอ้ือตอสุขภาพด ี

1. สรางความเขมแข็งของครอบครัว 

ชุมชนดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในวัยรุน  

 มาตรการ 

1.1 สงเสริมการพัฒนาระบบและกลไก

สรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

และการขยาย community OHOS สู

ชุมชน 

1) สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามพรบ.

ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน

วัยรุนและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2) สงเสริมความเขมแข็งของระบบ

สุขภาพอําเภอในการดูแลสุขภาพวัยรุน 

3) สงเสริมการเขาถึงบริการสุขภาพท่ี

เปนมิตร ตามชุดสิทธิประโยชน 

4) สนับสนุนการดาํเนินงานของ

คณะอนุกรรมการปองกันและแกไข

ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด 

1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิง

อายุ 15-19ปตอประชากรหญิง

อายุ 15-19ป พันคน 

 

2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิง

อายุ 10-14ปตอประชากรหญิง

อายุ 10-14ป พันคน 

 

3. รอยละการตั้งครรภซ้ําใน

หญิงอายุนอยกวา 20 ป 

 

4. รอยละของวัยรุนอาย1ุ5-18ป 

สูงดีสมสวนและอาย1ุ9ป มี

สวนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ 

 

42 

 

 

 

1.4 

 

 

 

10 

 

 

-- 

 

 

 

40 

 

 

 

1.3 

 

 

 

9.5 

 

 

-- 

38 

 

 

 

1.2 

 

 

 

9.0 

 

 

60 

36 

 

 

 

1.1 

 

 

 

8.5 

 

 

-- 

34 

 

 

 

1.0 

 

 

 

8.0 

 

 

65 

- เสริมสรางความ

เขมแข็งของระบบและ

กลไกสรางการมีสวน

รวมของภาคีเครือขาย 

ในการดูแลสุขภาพ

วัยรุนแบบองครวม 

- เสริมสรางความ

เขมแข็งของระบบ

บริการชวยเหลือ และ

ดูแลตอเน่ืองท่ีมี

คุณภาพและเปนมิตร 

- สงเสริมการพัฒนา

แกนนําดานการ

สงเสริมสุขภาพวัยรุน 

(Health  Leader) 

- ขับเคลื่อนกลไกการ

ดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรปองกัน

- พัฒนาระบบและ

กลไกสรางการมีสวน

รวมของภาคีเครือขาย 

ในการดูแลสุขภาพ

วัยรุนแบบองครวม สู

ความยั่งยืน 

- พัฒนาระบบบริการ

ชวยเหลือ และดูแล

ตอเน่ืองท่ีมีคุณภาพ

และเปนมิตรอยาง

ตอเน่ืองสูความยั่งยืน 

- สงเสริมการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร

และเครือขายวัยรุน

แบบบูรณาการกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- สนับสนุนชุมชนมี

ขอตกลงหรือมาตรการ

- พัฒนาระบบกลไก

และสรางการมีสวน

รวมของภาคีเครือขาย 

ในการดูแลสุขภาพ

วัยรุนแบบองครวมสู

ความเปนเลิศ 

- พัฒนาระบบบริการ

ชวยเหลือ และดูแล

ตอเน่ืองท่ีมีคุณภาพ

และเปนมิตรสูความ

เปนเลิศ 

- สงเสริมการพัฒนา

ระบบบรหิารจดัการ

บุคลากรเพ่ือ

ขับเคลื่อนงานอยาง

ตอเน่ือง 

- สนับสนุนการสราง

ขอตกลงรวมกับ
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธและมาตรการ ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 

1.3 สรางเสริมสุขภาพกลุมวัยรุน 

2. เสริมสรางมาตรฐานการสงเสริม

สุขภาพ ปองกนั ควบคุมโรคในวัยรุน 

มาตรการ 

2.1 พัฒนาระบบบริการชวยเหลือ และ

ดูแลตอเน่ืองท่ีมีคณุภาพและเปนมติร 

และการบูรณาการระบบดูแลชวยเหลือ

วัยรุนสูชุมชน 

2.1 สนับสนุนนวัตกรรมมามาขับเคลื่อน

ระบบบริการอยางตอเน่ือง 

3. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ

องคกร และบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะ

สูงไดมาตรฐานสากล 

มาตรการ 

3.1 สงเสริมการกํากับ ตดิตาม

ประเมินผล การบังคับใชกฎหมาย 

3.2 สงเสริมการพัฒนาสื่อท่ีสอดคลอง

กับความตองการของวัยรุน 

4. พัฒนาระบบขอมลูและกํากับ

และแกไขปญหาการ

ตั้งครรภในวัยรุน

ภายใต พรบ. ปองกัน

และแกไขปญหาการ

ตั้งครรภในวัยรุน 

- สงเสริมชุมชนพัฒนา

นวัตกรรมชุมชนใน

การสงเสริมสุขภาพ

วัยรุน 

- พัฒนาเทคโนโลยี

และชองทางการ

สื่อสารขอมูลท่ี

เหมาะสม และ

ทันสมยั 

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาการตั้งครรภใน

วัยรุน 

- สงเสริมการ

ขับเคลื่อนงานสงเสรมิ

สุขภาพวัยรุนดวย

นวัตกรรม 

- สงเสริมชุมชนพัฒนา

ระบบการเฝาระวัง

สุขภาพวัยรุนในชุมชน 

พันธมิตรในการ

ปองกันและแกไข

ปญหาวัยรุน 

- สงเสริมการตลาด

เพ่ือสังคม(social 

marketing) 

- สงเสริมการใชขอมูล

เพ่ือเสนอแนะเชิง

นโยบายและ

ยุทธศาสตรระดับชาต ิ
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธและมาตรการ ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 

1.3 สรางเสริมสุขภาพกลุมวัยรุน 

ติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 

4.1 สงเสริมการจัดการความรูเพ่ือนํามา

พัฒนาฐานขอมูลสุขภาพวัยรุน 

4.2 กํากับติดตามประเมินผล สราง

แรงจูงใจอยางตอเน่ือง 

5. เสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ
วัยรุน 
มาตรการ 
- สรางความตระหนักรูดานสุขภาพ

วัยรุน บทบาทของครอบครัวและชุมชน

ในการสงเสริมสุขภาพวัยรุน 

- สื่อสารการดําเนินงานตาม พรบ.

ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน

วัยรุนและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธและมาตรการ ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 

1.4 สรางเสริมสุขภาพกลุมวัยทํางาน 

วัยทํางานมี
พฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึง
ประสงค  

1. สรางความเขมแข็งของ ครอบครัว 
ชุมชนดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
มาตรการ 
1.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือขายแกนนํา ท้ังในและนอก
กระทรวงสาธารณสุข 
1) ขยายภาคีเครือขายการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 
2) เสริมสรางมาตรการปองกัน ระดับ
ชุมชน ในการลดเสี่ยงลดโรคโดยชุมชน
เปนฐาน (CBI) การสนับสนุนการจดัการ
ตนเอง 
1.2 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดสรรงบประมาณสงเสรมิ
สุขภาพและควบคุมปองกันโรค 
1.6 สรางสื่อตนแบบดานการสงเสริม
สุขภาพและปองกันควบคุมโรค 
2. เสริมสรางมาตรฐานการสงเสริม

- รอยละวัยทํางานมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค : อาหาร 
กิจกรรมทางกาย อารมณ บุหรี่ 
สุรา นอนหลบั และการดูแล
สุขภาพชองปาก 
- รอยละวัยทํางานอายุ  
30-44 ป มีดัชนีมวลกายปกต ิ
 

- 
 
 
 
 

54 

- 
 
 
 
 

55 

30 
 
 
 
 

56 
 

- 
 
 
 
 

57 

40 
 
 
 
 

58 

- สรางความเขมแข็ง
ของ ครอบครัว ชุมชน
ดานการสงเสริม
สุขภาพ ปองกัน 
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประชากร
วัยทํางานโดยการมี
สวนรวมของชุมชน
และภาคีเครือขาย 
- เสริมสรางมาตรฐาน
การสงเสริมสุขภาพ 
ปองกัน  ควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ 
- พัฒนาการติดตาม
และ ประเมินผลของ
การสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันควบ  คุมโรค
และภยัสุขภาพ 
 

- พัฒนาระบบและ
กลไกการสรางความ
เขมแข็งของ 
ครอบครัว ชุมชนดาน
การสงเสริมสุขภาพ 
ปองกัน ควบคุมโรค
และภยัสุขภาพของ
ประชากรวัยทํางาน
โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนและภาคี
เครือขายสูความยั่งยืน 
- พัฒนามาตรฐานการ  
สงเสริมสุขภาพ 
ปองกัน  ควบคุมโรค
และภยัสุขภาพอยาง
ตอเน่ืองสูความยั่งยืน 
- พัฒนาการติดตาม
และ ประเมินผลของ
การสง เสริมสุขภาพ 
ปองกันควบ  คุมโรค

- พัฒนาระบบและ
กลไกการสรางความ
เขมแข็งของ 
ครอบครัว ชุมชนดาน
การสงเสริมสุขภาพ 
ปองกัน ควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ  
สูความเปนเลิศ 
- พัฒนามาตรฐานการ  
สงเสริมสุขภาพ 
ปองกัน ควบคุมโรค
และภยัสุขภาพสูความ
เปนเลิศ 
- พัฒนาการติดตาม
และ ประเมินผลของ
การสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันควบ  คุมโรค
และภยัสุขภาพสูความ
เปนเลิศ  
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธและมาตรการ ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 

1.4 สรางเสริมสุขภาพกลุมวัยทํางาน 

สุขภาพ ปองกนัควบคุมโรค และภัย
สุขภาพ 
มาตรการ 
2.1 มีมาตรการปองกันในสถานบริการ
สาธารณสุขและมาตรฐานงานในสถาน
บริการ : NCD Clinic plus 60 บูรณา
การ Family DPAC 4.0 นครชัยบุรินทร 
สูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.2 การจดัระบบบริการตามมาตรฐาน
วัยทํางาน 
3. พัฒนาการติดตามและประเมินผล
ของการสงเสริมสขุภาพ ปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
มาตรการ 
3.1 การเยี่ยมเสรมิพลัง (M&E&E) 
3.2 พัฒนาระบบเฝาระวังในพ้ืนท่ีเพ่ือ
เปนการสนับสนุนเชิงนโยบาย 
3.3 สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
สงเสริมสุขภาพในชุมชน 
4. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ

และภยัสุขภาพอยาง
ตอเน่ืองสูความยั่งยืน 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธและมาตรการ ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 

1.4 สรางเสริมสุขภาพกลุมวัยทํางาน 

องคกรและบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะ
สูงไดมาตรฐานสากล 
มาตรการ 
4.1 พัฒนาองคความรู ชุดขอมูลดาน
สงเสริมสุขภาพ ควบคุมและปองกันโรค
สําหรับประชากรวัยทํางาน 
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขในการดําเนินงานสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานท่ีพึง
ประสงค 
5. เสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ
วัยทํางาน 
5.1 สนับสนุนการเขาถึงปจจยัเสี่ยงตอ
โรคไมตดิตอ : หมูบานสุขภาพดีวิถีไทย, 
จานอาหารเพ่ือสุขภาพ, Healthy 
Break, และ Healthy Meeting 
5.2 พัฒนานโยบายสาธารณะ/มาตรการ
สังคมปกปองและความรอบรูดาน
สุขภาพประชาชนในวัยทํางาน 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 

กลยุทธและมาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 

1.5 สรางเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ 
ผูสูงอายสุุขภาพ

ดีดูแลตนเองได 

และมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดี 

 

1. สรางความเขมแข็งของ ครอบครัว 
ชุมชนดานการสงเสริมสุขภาพ 
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ 
มาตรการ 

1.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมเขาสู

สังคมผูสูงอายุ (Social Aging) เนนการ

มีสวนรวมในสังคมของชมรมผูสูงอายุ 

1.2 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม Brain 

Bank ในทุกองคกร 

1.3 สนับสนุนชมรมผูสูงอายไุดรับการ

สงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหา

สุขภาพจิต ตามคูมือการจัดกิจกรรม

ความสุข 5 มิตสิําหรับผูสูงอาย ุ

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

มาตรการ 

2.1 พัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและ

1.อายุคาดเฉลี่ยของการมี

สุขภาพดี (Health Adjusted 

Life Expectancy :HALE) 

 

2.รอยละของผูสูงอายุ(60-74ป)

มีฟนใชงานอยางนอย 20 ซี่และ

4 คูสบ 

3.รอยละของตําบลท่ีมีระบบการ

สงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาว (Long Term Care)

ในชุมชนผานเกณฑ 

4. มีศูนยคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ 

ผูพิการขับเคลื่อนโดยทองถ่ิน 

5. มีผูดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัคร

ดูแลครอบครัว (อสค.) 

ครอบคลมุกลุมเปาหมาย 

 

- 

 

 

 

43 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

1:5 

- 

 

 

 

44 

 

 

60 

 

 

 

60 

 

1:4 

ไม

นอย

กวา

68 ป 

45 

 

 

70 

 

 

 

70 

 

1:3 

- 

 

 

 

46 

 

 

80 

 

 

 

80 

 

1:2 

ไม

นอย

กวา69

ป 

47 

 

 

95 

 

 

 

95 

 

1:1 

เสรมิสรางความ

เขมแข็งของระบบและ

กลไกการมีสวนรวม

ของภาคีเครือขาย ใน

การดูแลสุขภาพ

ผูสูงอาย ุ

 

พัฒนาระบบกลไกและ

สรางการมีสวนรวม

ของภาคีเครือขาย ใน

การดูแลสุขภาพแบบ

องครวม สูความยั่งยืน 

 

พัฒนาระบบกลไกและ

สรางการมีสวนรวม

ของภาคีเครือขาย ใน

การดูแลสุขภาพแบบ

องครวมสูความเปน

เลิศ 

 



50 
 

จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 

กลยุทธและมาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 

1.5 สรางเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ 
บริการดูแลผูสูงอาย ุ(Long Term Care) 

2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณชวยเหลือ

ผูสูงอายุ ใหเกิดประโยชนสูงสดุ 

2.3  สงเสริมการจัดตั้งศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการ

(ขับเคลื่อนกิจกรรมผานทองถ่ิน) 

2.4 พัฒนาระบบ Intermediate Care 

ในครอบครัวและชุมชน เพ่ือสนับสนุน 

Age-friendly Community 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

และบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง 

มาตรการ 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสงเสรมิ

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือ

ผูสูงอายสุูความยั่งยืน (Secure) 

3.2 สนับสนุนใหผูสูงอายุ มีท่ีอยูอาศัยท่ี

มีสภาพแวดลอมเหมาะสม และระบบ
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 

กลยุทธและมาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 

1.5 สรางเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ 
สวัสดิการแบบประชารัฐ “ชุดสิทธิ

ประโยชนธรรมนูญชุมชน” 

3.3 พัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุให

เพียงพอและท่ัวถึง 

3.4 สงเสริมมาตรการเพ่ือลดปจจยัเสี่ยง

และเพ่ิมปจจัยคุมครองสุขภาพผูสงูอายุ 

“ไมลม ไมลืม ไมซึมเศรา กินขาวอรอย” 

4. สรางความรอบรูดานสุขภาพ

ผูสูงอายุ ครอบครัวและชุมชน 

มาตรการ  

4.1 เสริมสรางศักยภาพผูดูแลและจิต

อาสาใหมีคณุภาพและครอบคลมุ 

การสื่อสารสาธารณะท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุ 

เขาถึงไดงาย 

4.2 สงเสริมผูสูงอายเุขาถึงสื่อการดูแล

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  

 

 



52 
 

จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 

สรางความเขมแข็ง 

พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 

สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 

เปน1ใน 3 ของเอเชีย 

พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 2 การปองกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ 

2.1 การปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอ 

การสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค

ดวยวัคซีน  

1. เพ่ิมระดับความครอบคลุมการ

ไดรับวัคซีนทุกชนิดในกลุมเปาหมาย 

มาตรการ 

1.1 เรงรัดและรักษาระดับ 
ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนทุกชนิด

ในกลุม เปาหมาย 

 

1. รอยละความครอบคลุมการ

ไดรับวัคซีนทุกชนิดใน

กลุมเปาหมาย 

 -ยกเวน MMR1 และ MMR2และ

วัคซีนในนักเรียน เปนราย

โรงเรียน 

2. พัฒนารูปแบบการใหบริการ

คลินิกวัคซีนผูใหญ (วัคซีน dT 

และวัคซีนไขหวัดใหญในหญิง 

ตั้งครรภอายุครรภ 4เดือนข้ึนไป) 

3.รอยละของสถานบริการ ผาน

เกณฑมาตรฐานการดาํเนินงาน

สรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

≥ 90 

 

 

≥ 95 

 

 

1 จว. 

 

 

 

80 

≥ 90 

 

 

≥ 95 

 

 

2 จว. 

 

 

 

80 

≥ 90 

 

 

≥ 95 

 

 

3 จว. 

 

 

 

85 

 

≥ 90 

 

 

≥ 95 

 

 

4 จว. 

 

 

 

90 

≥ 90 

 

 

≥ 95 

 

 

คง

สภาพ 

 

 

90 

-พัฒนาระดับความ

ครอบคลมุการไดรับ

วัคซีนทุกชนิดในกลุม 

เปาหมาย 

เพ่ิมระดับความครอบคลุม

วัคซีนผูใหญ  

-พัฒนาสถานบริการ 

ใหสามารถดําเนินการ

สรางเสริมภูมิคุมกัน

โรค ไดตามเกณฑ

มาตรฐาน  

-รักษาระดับความ

ครอบคลมุการไดรับ

วัคซีนทุกชนิดในกลุม 

เปาหมาย 

รักษาระดับความครอบ 

คลุมวัคซีนผูใหญ  

-รักษาสถานบริการให

สามารถดําเนินการ

สรางเสริมภูมิคุมกัน

โรค ไดตามเกณฑ

มาตรฐาน 

-ความครอบคลุมการ

ไดรับวัคซีนทุกชนิดใน

กลุม เปาหมาย 

 

ความครอบคลุมการไดรับ

วัคซีนผูใหญ 

-สถานบริการสามารถ

ดําเนินการสรางเสรมิ

ภูมิคุมกันโรค ไดตาม

เกณฑมาตรฐาน 

 2. กําจัดและกวาดลางโรคตามพันธะ

สัญญานานาชาติ 

มาตรการ 

2.1  เฝาระวังและควบคุมโรคใหไดตามเกณฑ

โรคโปลิโอ 

1. การเฝาระวังผูปวยกลามเน้ือ

ออนแรงชนิดเฉียบพลัน (Acute 

flaccid paralysis : AFP)  

2. การสอบสวนโรคในผูปวย AFP 

ภายใน 48 ช่ัวโมง  

 ไมต่ํากวา 2 ตอแสนประชากรอายุต่ํากวา 15 

ป (รายจังหวัด) 

 

ไมต่ํากวา รอยละ 80 (รายจังหวัด) 

 

เพ่ิมระดับการกวาด

ลางโรคตามพันธะ

สัญญานานาชาต ิ

รักษาระดับกวาดลาง

โรคตามพันธะสญัญา

นานาชาติ 

การกวาดลางโรคตาม

พันธะสัญญา

นานาชาติ 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 

สรางความเขมแข็ง 

พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 

สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 

เปน1ใน 3 ของเอเชีย 

พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 2 การปองกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ 

2.1 การปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอ 

2.2  เฝาระวังและควบคมุโรคใหไดตามเกณฑ 

โรคหัด 

 

3. การควบคมุโรคในผูปวย AFP 

ภายใน 72 ช่ัวโมง  

1.การเฝาระวังผูปวยไขออกผื่นหรือ 

ผูปวยสงสัยโรคหัด หรือ หัดเยอรมัน 

2. การสอบสวนผูปวยไขออกผื่น 

และผูปวยสงสยัหัดหรือหัด

เยอรมัน ภายใน 48 ช่ัวโมง 

3. การเก็บตัวอยางและตรวจ

ยืนยันผูปวยไขออกผื่น หรือ

ผูปวยสงสัยโรคหัด/หัดเยอรมัน

ทางหองปฏิบัติการ 

4. การควบคุมการระบาดของ

โรคหัด/หดัเยอรมัน 

ไมต่ํากวา รอยละ 90 (รายจงัหวัด) 

 

2 ตอแสนประชากรทุกกลุมอายุ (รายจังหวัด) 

 
ไมต่ํากวา รอยละ 80 (รายจังหวัด) 

 

 

ไมต่าํกวารอยละ 80 และตรวจยืนยนัสายพันธุ

ไมต่ํากวารอยละ 80 ของเหตุการณการระบาด 

(รายจังหวัด) 

 

รอยละ 80 ของเหตุการณระบาด 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 

สรางความเขมแข็ง 

พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 

สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 

เปน1ใน 3 ของเอเชีย 

พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 2 การปองกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ 

2.2 การปองกัน ควบคุมโรคติดตอ 

ลดอัตราปวย

และตายดวยโรค

ท่ีเปนปญหา 

(กําจัดโรคพิษ

สุนัขบาใหหมด

ไปจากประเทศ

ไทยภายในป

2562) 

1. สรางความเขมแข็งของระบบและ

กลไกสรางการมีสวนรวมของภาคี

เครือขาย และครอบครัว ชุมชนดาน

การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคพิษ

สุนขับา 

มาตรการ 

1.1 ลดความเสี่ยงจากการเสยีชีวิตดวย

โรคพิษสุนัขบา 

1.2 ขับเคลื่อนการจัดทําแผนปองกัน

ควบคุมโรคพิษสุนัขบาในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

 

1. จํานวนผูเสยีชีวิตดวยโรคพิษ

สุนัขบา 

2. รอยละของผูสัมผสัสัตวท่ี

ตรวจพบเช้ือพิษสุนัขบาไดรับ

วัคซีนปองกันโรคตามแนวทาง

เวชปฏิบัต ิ

3.ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) 

ในจังหวัดเสี่ยงมีแผนปองกัน

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

4. อําเภอเสี่ยงมีแผนปองกัน

ควบคุม โรคพิษสุนัขบา ตาม

มาตรการเชิงรุกท่ีกระทรวง

สาธารณสุขกําหนด 

0 

 

100 

 

 

 

90 

 

 

90 

0 

 

100 

 

 

 

95 

 

 

95 

0 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

0 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

0 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

สรางความเขมแข็ง

ของระบบและกลไก

สรางการมีสวนรวม

ของภาคีเครือขาย 

และครอบครัว ชุมชน

ดานการเฝาระวัง 

ปองกัน ควบคุมโรค

พิษสุนัขบา 

พัฒนาระบบและกลไก

สรางการมีสวนรวม

ของภาคีเครือขาย 

และครอบครัว ชุมชน

ดานการเฝาระวัง 

ปองกัน ควบคุมโรค

พิษสุนัขบา 

พัฒนาระบบและกลไก

สรางการมีสวนรวม

ของภาคีเครือขาย 

และครอบครัว ชุมชน

ดานการเฝาระวัง 

ปองกัน ควบคุมโรค

พิษสุนัขบา 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 

สรางความเขมแข็ง 

พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 

สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 

เปน1ใน 3 ของเอเชีย 

พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 2 การปองกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ 

2.3 การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ 

จํานวนศูนย

ปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉิน (EOC) 

และทีมตระหนัก

รูสถานการณ 

(SAT) สามารถ

ดําเนินการได

ครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สงเสริมการปรับปรุงและพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน EOC ระดับเขต 

และระดับจังหวัด ใหเหมาะสมในการ

ตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

และมีคลังขอมลูท่ีสามารถสั่งการไดมี

ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล

มาตรการ 
1.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ

การบัญชาการเหตุฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข 

1.2 พัฒนาระบบคลังสํารองวัสดุ 

อุปกรณเวชภณัฑและการสงกําลังบํารุง 

1.3 บูรณาการและจดัการฐานขอมูลการ

เฝาระวังทางระบาดวิทยาและติดตาม

สถานการณโรคและภัยสุขภาพเพ่ือ

สนับสนุนงาน SAT และ EOC 

 

จํานวนจังหวัดมีโครงสราง

พ้ืนฐานและระบบงาน EOC ได

มาตรฐานสากล 

 

1. จํานวนจังหวัดท่ีมีผลการ

ประเมิน EOC assessment 

tool ผานเกณฑ 

2.จํานวนจังหวัดท่ีมีระบบคลัง

สํารองวัสดุอุปกรณเวชภัณฑและ

การสงกําลังบํารุงท่ีเพียงพอตอ

การปฏิบัติงา 

3.รอยละของจังหวัดท่ีมีการ

จัดทํารายงานเหตุการณท่ีสําคัญ

(Spot report) ไดอยางมี

คุณภาพและทันเวลา 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

2 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

คงสภาพการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานEOC 

ระดับเขต และระดับ

จังหวัดใหเหมาะสม

สําหรับการตอบโต

ภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขและมี

คลังขอมูลการสํารอง

วัสดุและเวชภณัฑท่ี

สามารถใชในการสั่ง

การไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตาม

มาตรฐานสากล 

เพ่ิมคุณภาพการ

พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานEOC ระดับ

เขต และระดบัจังหวัด

ใหเหมาะสมสําหรับ

การตอบโตภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

และมีคลังขอมูลการ

สํารองวัสดแุละ

เวชภัณฑท่ีสามารถใช

ในการสั่งการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตาม

มาตรฐานสากล 

 

เพ่ิมคุณภาพการ

พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานEOC ระดับ

เขต และระดบัจังหวัด

ใหเหมาะสมสําหรับ

การตอบโตภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ระหวางประเทศและมี

คลังขอมูลการสํารอง

วัสดุและเวชภณัฑท่ี

สามารถใชในการสั่ง

การไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตาม

มาตรฐานสากล 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 

สรางความเขมแข็ง 

พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 

สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 

เปน1ใน 3 ของเอเชีย 

พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 2 การปองกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ 

2.3 การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ 

 2. พัฒนาระบบการเตรียมพรอมและ

ตอบโตภาวะฉุกเฉินไดมาตรฐานสากล 

มาตรการ 

2.1 พัฒนาระบบการจัดทําแผนบริหาร

สถานการณฉุกเฉินระดับเขตและจังหวัด 

(การประเมินความเสี่ยง, การทําแผน all 

hazard plan ,Incident action plan 

,BCP) 

2.2 พัฒนากระบวนการฝกซอมแผนและ

ประเมินความพรอมการรองรับ

สถานการณฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 สนับสนุนการนําระบบบัญชาการ

เหตุการณในภาวะฉุกเฉิน (ICS)  มาใช

ใหเหมาะสมตามมาตรฐาน 

2.4 พัฒนาประสิทธิภาพการใชกลไกการ

สื่อสารเพ่ือการเตรียมพรอมรับมือภัย

พิบัติใหท่ัวถึงและครอบคลุมในพ้ืนท่ี 

1. จํานวนศูนยปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนัก

รูสถานการณ (SAT) สามารถ

ดําเนินการไดครบถวน 

2. จํานวนแผนบริหาร

สถานการณฉุกเฉินระดับเขต

และจังหวัดใหสามารถใชไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

3. รอยละของจังหวัดท่ีนําระบบ

บัญชาการเหตุการณในภาวะ

ฉุกเฉินมาใชในการฝกซอมแผน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. รอยละของการใชระบบ EOC 

จัดการภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขท่ีเขาเกณฑ DCIR  

5. รอยละ ความครอบคลุมของ

การสื่อสารในภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขท่ีเขาเกณฑ DCIR  
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เพ่ิมประสิทธิภาพการ

พัฒนาระบบการ

เตรียมพรอมและตอบ

โตภาวะฉุกเฉินใหได

มาตรฐานสากล 

 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

พัฒนาระบบการ

เตรียมพรอมและตอบ

โตภาวะฉุกเฉินใหได

มาตรฐานสากล 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

พัฒนาระบบการ

เตรียมพรอมและตอบ

โตภาวะฉุกเฉินใหได

มาตรฐานสากล 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 

สรางความเขมแข็ง 

พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 

สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 

เปน1ใน 3 ของเอเชีย 

พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 2 การปองกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ 

2.3 การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ 

2.5 พัฒนาระบบเฝาระวังปองกัน

ควบคุมโรคชองทางเขาออกระหวาง

ประเทศและหวัดชายแดนใหมสีมรรถนะ

ผานเกณฑการประเมินตามกฎอนามัย

ระหวางประเทศ(Joint External 

Evaluation Tool, JEE) 

6. จํานวนชองทางเขาออก

ระหวางประเทศ และหวัด

ชายแดนมีสมรรถนะการปองกัน

ควบคุมโรคผานเกณฑการ

ประเมินสมรรถนะการปฏบัิติ

ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ

(Joint External Evaluation 

Tool, JEE) 
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 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงาน

ของศูนยปฏบัิติการภาวะฉุกเฉินทุก

ระดับใหเพียงพอและมีประสิทธภิาพ 

มาตรการ 

3.1 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรตามโครงสรางระบบบัญชาการ

เหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

3.2 บูรณาการการฝกปฏิบัตริวมภาค 

สนามของทีมปฏิบัติการโตตอบสาธารณ

1. รอยละของบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานตามโครงสรางระบบ

บัญชาการเหตุการณฉุกเฉิน

ไดรับการพัฒนาศักยภาพใน

หลักสตูรจําเปน 

 2. จํานวนครั้งการฝกปฏบัิติรวม

ภาคสนามของทีมปฏิบัติการ

โตตอบสาธารณภัยทาง

การแพทยและสาธารณสุข ใน
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1.เพ่ิมคุณภาพการ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรปฏิบัติงาน

ของศูนยปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉินทุกระดับ

ใหเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

2. เสริมสรางความ

เขมแข็งของ

1. เพ่ิมคุณภาพการ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรปฏิบัติงาน

ของศูนยปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉินทุกระดับ

ใหเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

2. เสริมสรางความ

เข็มแขง็แกเครือขาย 

1. เพ่ิมคุณภาพการ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรปฏิบัติงาน

ของศูนยปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉินทุกระดับ

ใหเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

2. เสริมสรางความ

เข็มแขง็แกเครือขาย 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 

สรางความเขมแข็ง 

พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 

สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 

เปน1ใน 3 ของเอเชีย 

พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 2 การปองกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ 

2.3 การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ 

ภัยทางการแพทยและสาธารณสุข ใน

ระดับเขต จังหวัด อําเภอ (MERT, Mini-

MERT, SRRT, MCATT, EMS) 

 

ระดับเขต จังหวัด อําเภอ 

(MERT , Mini-MERT , SRRT , 

MCATT , EMS) 

 

โปรแกรมควบคุมโรค 

 

3. เสริมสรางความ

เขมแข็งของ

โปรแกรมควบคุมโรค 

 

3. เสริมสรางความ

เขมแข็งของ

โปรแกรมควบคุมโรค 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 

สรางความเขมแข็ง 

พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 

สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 

เปน1ใน 3 ของเอเชีย 

พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 3 การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพเพ่ิมปจจัยปกปองและความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน 

การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

1. สรางความ
เขมแข็งของ
ครอบครัว 
ชุมชนดานการ
สงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรคและ
คุมครอง
ผูบริโภค 

1.เสริมสรางอาหารปลอดภัย:one 
province one street food 
มาตรการ 
1.1 พัฒนาควบคุมกํากับและสงเสริม
ผลิตภณัฑสุขภาพรวมท้ังสถาน
ประกอบการดานอาหาร เพ่ือสุขภาพให
ไดมาตรฐาน 

1. รอยละของสถาน
ประกอบการดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ ไดรบัการตรวจสอบ
มาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 
2. รอยละของสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพและ
สถานประกอบการดานอาหาร 
ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐาน
ตามเกณฑท่ีกําหนด 
3. รอยละของผลิตภณัฑสุขภาพ
ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐาน
ตามเกณฑท่ีกําหนด 
4. รอยละของอาหารสด อาหาร
ปรุงจําหนาย และอาหารแปรรูป
มีความปลอดภัย 
5. รอยละของการโฆษณาดาน
ผลิตภณัฑสุขภาพท่ีผิดกฎหมาย
ไดรับการจัดการ 
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พัฒนาระบบการ
ควบคุมกํากับดูแล  
และสงเสรมิผลิตภัณฑ
สุขภาพรวมท้ังสถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพและสถาน
ประกอบการดาน
อาหาร เพ่ือสุขภาพ 

พัฒนาระบบการ
ควบคุมกํากับดูแล  
และสงเสรมิผลิตภัณฑ 
สุขภาพรวมท้ังสถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพและสถาน
ประกอบการดาน
อาหาร เพ่ือสุขภาพสู
ความยั่งยืน 

พัฒนาระบบการ
ควบคุมกํากับดูแล  
และสงเสรมิ  
ผลิตภณัฑสุขภาพ
รวมท้ังสถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพและสถาน
ประกอบการดาน
อาหาร เพ่ือสุขภาพสู
ความเปนเลิศ 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 

สรางความเขมแข็ง 

พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 

สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 

เปน1ใน 3 ของเอเชีย 

พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 3 การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพเพ่ิมปจจัยปกปองและความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน 

การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

 1.2 พัฒนาผูประกอบการใหมีการ
ประกอบการท่ียั่งยืน มศีักยภาพในการ
แขงขันในระดับสากล 

1. รอยละสถานท่ีผลิตผลิตภัณฑ
สุขภาพและสถานประกอบการ
ดานอาหารกลุมเปาหมายไดรับ
การพัฒนาและไดรับการรับรอง
มาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 
2. รอยละของคําขออนุญาตดาน
ผลิตภณัฑสุขภาพ ดําเนินการได
สําเรจ็ตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ในคูมือบริการประชาชน 
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พัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการและ
ยกระดับมาตรฐานการ
ใหบริการ โดยใช
ระบบคณุภาพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการและ
ยกระดับมาตรฐานการ
ใหบริการ โดยใช
ระบบคณุภาพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สูความยั่งยืน 

พัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการและ
ยกระดับมาตรฐานการ
ใหบริการ โดยใช
ระบบคณุภาพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สูความเปนเลิศ 

 1.3 พัฒนาผูบริโภคใหมีความรูในการ
บริโภคผลติภณัฑสุขภาพท่ีถูกตอง 

1. รอยละของเรื่องรองเรียน
ไดรับการจัดการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. รอยละผูบริโภคมคีวามรูท่ี
ถูกตอง 
 
 
3. รอยละสถานศึกษาในจังหวัด
ท่ีดําเนินกิจกรรม อย.นอย 
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ละ10 
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ละ10 
เพ่ิม 
ข้ึน 
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ละ5 

98 
 
 

เพ่ิม 
ข้ึน 
รอย
ละ10 
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ละ5 

98 
 
 

เพ่ิม 
ข้ึน 
รอย
ละ10 
เพ่ิม 
ข้ึน 
รอย
ละ5 

สรางพลังสังคมกับ
เครือขายดานการ
บริโภคผลติภณัฑ
สุขภาพ 

สรางพลังสังคมกับ
เครือขายดานการ
บริโภคผลติภณัฑ
สุขภาพสูความยั่งยืน 

สรางพลังสังคมกับ
เครือขายดานการ
บริโภคผลติภณัฑ
สุขภาพสูความเปนเลิศ 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 

สรางความเขมแข็ง 

พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 

สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 

เปน1ใน 3 ของเอเชีย 

พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 3 การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพเพ่ิมปจจัยปกปองและความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน 

การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

2. พัฒนางาน
ดานสุขาภบิาล
อาหารในพ้ืนท่ี 
เขตสุขภาพท่ี 9 

1. การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
อยางบูรณาการ 
มาตรการ 
1.1 สนับสนุนใหภาคเีครือขายมีสวนรวม
ในการคิดวิเคราะห วางแผน ดําเนินการ 
ติดตามประเมินผลรวมกัน 
1.2 บูรณาการรับรองมาตรฐานดาน
อาหารปลอดภัย 
 

1.จํานวนรานอาหาร CFGT+ 
และรานอาหาร 5 ดาว ผานการ
รับรองมาตรฐาน 
2.จํานวนชมรมผูประกอบการ
ตลาด/ขมรมผูผูประกอบการ
รานอาหารตนแบบ 
3.จํานวนถนนอาหารปลอดภัย
(Street Food)ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
4.รอยละขององคกร ชุมชน และ
บุคคลตนแบบ ดานการรณรงค 
เลิกใชโฟมบรรจุอาหาร 100% 
หนวยงานสาธารณสุขและ
หนวยงานภาคเอกชน 
 

5 
 
 

2 
 

 
1 
 

 
5 
 
 
 
 
 

10 
 
 

4 
 
 
2 

 
 

10 
 
 
 
 
 

15 
 
 

6 
 
 
3 

 
 

15 
 
 
 
 
 

20 
 

 
8 
 
 
4 

 
 

20 
 
 
 
 
 

25 
 
 

10 
 
 
5 
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1. สงเสรมิการมสีวน
รวมของภาคีเครือขาย
ในทุกระดับ 
2. สงเสรมิระบบเฝา
ระวัง สื่อสารขอมูล
ดานสุขาภบิาลอาหาร 
3. สงเสรมิองคความรู 
และเครื่องมือ  
ในการเฝาระวังดาน
ความปลอดภัยของ
อาหาร 
4. สงเสรมิการใช
ระบบฐานขอมลูดาน
อาหารปลอดภัยของ
พ้ืนท่ี(App., Google 
Map) 
5. สงเสรมิการใช
มาตรการทาง
กฎหมาย 
 

1. สงเสรมิการมสีวน
รวมของภาคีเครือขาย
ในทุกระดับ 
 2. พัฒนาระบบเฝา
ระวัง สื่อสารขอมูล
ดานสุขาภบิาลอาหาร 
3. พัฒนาองคความรู 
และเครื่องมือ  
ในการเฝาระวังดาน
ความปลอดภัยของ
อาหาร 
4. พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลดานอาหาร
ปลอดภัยของพ้ืนท่ี
(App., Google Map) 
5. สงเสรมิการใช
มาตรการทาง
กฎหมายและมี
มาตรการทางชุมชน 

1.สงเสรมิการมีสวน
รวมของภาคีเครือขาย
ในทุกระดับ  
2. ประชาชนสามารถ
เขาถึงระบบเฝาระวัง 
สื่อสารขอมูลดาน
สุขาภิบาลอาหารได 
3. ประชาชนนําองค
ความรู และเครื่องมือ  
ในการเฝาระวังดาน
ความปลอดภัยของ
อาหารในชุมชนได 
4.พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลดานอาหาร
ปลอดภัยใหเปนระบบ 
Real Times ให
ประชาชนสามารถ
เขาถึงได  
5. สงเสรมิการใช 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 

สรางความเขมแข็ง 

พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 

สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 

เปน1ใน 3 ของเอเชีย 

พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 3 การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพเพ่ิมปจจัยปกปองและความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน 

การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

 2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ภาคีเครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรู ดาน
อาหารปลอดภัย(Food Safety) 
มาตรการ 
2.1 สรางความรูความเขาใจผูประกอบ 
การ ภาคีเครือขายและเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบงานดานอาหารปลอดภัย 
2.2สนับสนุนใหมีความรูทางดาน
กฎหมายท่ีเก่ียวของในเรื่องอาหาร
ปลอดภัย 
3. พัฒนาระบบการประเมิน ระบบ
ขอมลูสารสนเทศ และการสื่อสาร 
มาตรการ 
3.1 พัฒนาระบบประเมินคณุภาพดาน
อาหารปลอดภัย 
3.2 พัฒนาฐานขอมูลดานอาหาร
ปลอดภัย 
3.3 พัฒนากลไกการสื่อสารชองทางใน
การติดตอ เพ่ือประสานงาน  
แลกเปลีย่นขอมูล คืนขอมลู 

 
 
 
 
1. จํานวนการพัฒนาภาคี
เครือขายผูประกอบการคา
อาหารเขตนครชัยบุรินทร  
 
 
 
 
 
 
1. รอยละของโรงครัวใน
โรงพยาบาลของแตละจังหวัด
ผานมาตรฐาน 
 
 
2. จํานวนอปท.ในพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
การตรวจประเมินคณุภาพระบบ
บริการอนามยัสิ่งแวดลอม
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ดานการจดัการสุขาภิบาลอาหาร
(EHA1001, 1002, 1003) 
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  มาตรการทาง
กฎหมายและพัฒนา
มาตรการทางชุมชน 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 

สรางความเขมแข็ง 

พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 

สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 

เปน1ใน 3 ของเอเชีย 

พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 3 การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพเพ่ิมปจจัยปกปองและความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน 

การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

 4. พัฒนาระบบเฝาระวังคุณภาพ
อาหาร 
มาตรการ  
พัฒนาระบบเฝาระวังดานสุขาภิบาล
อาหารในพ้ืนท่ี (รานอาหาร แผงลอย
จําหนายอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด รถ
เร และหาบเร) 
 

 
 
 
1. จํานวนประเภทฐานขอมลู
ดานอาหารปลอดภยัท่ีไดรับการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง(รานอาหาร 
แผงลอยจําหนายอาหาร ตลาด
สด ตลาดนัด รถเร และหาบเร) 
2. รอยละของประเภทเครือขาย
ท่ีใชแผนท่ีอิเล็กทรอนิกส
(Google Map) ในการสื่อสาร
ขอมูลดานอาหารปลอดภัยสู
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 
 
3.รอยละของสถานประกอบการ
คาอาหารของแตละจังหวัดมีการ
สุมเฝาระวังดานสุขาภิบาล
อาหารในพ้ืนท่ี (รานอาหาร แผง
ลอยจําหนายอาหาร ตลาดสด 
ตลาดนัด รถเร และหาบเร) 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ปแรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 

สรางความเขมแข็ง 

พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 

สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 

เปน1ใน 3 ของเอเชีย 

พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 3 การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพเพ่ิมปจจัยปกปองและความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน 

การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

4.รอยละของสถานประกอบการ 
คาอาหารในบรเิวณดาน
ชายแดนของแตละจังหวัดมีการ
สุมเฝาระวังสุขาภิบาลอาหาร 
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จุดเนน การถายระดับแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศ ระยะ 5 ป แรก 

เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธ ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาพ 

1. องคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินมีระบบ
บริการอนามยั
สิ่งแวดลอมท่ีมี
คุณภาพ เพ่ือ
คุมครองสิทธิ
ของประชาชน
ดานอนามัย
สิ่งแวดลอม 
(EHA) 

1. การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
อยางบูรณาการ 
มาตรการ 
1.1 สนับสนุนเทศบาลวางแผนสาํหรับ
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมและการขอรับการประเมิน 
1.2 สนับสนุน/เปนพ่ีเลี้ยงใหกับทีม
ประเมินระดับจังหวัด 
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมของเทศบาลทุกระดับ 
มาตรการ 
2.1 สนับสนุนใหเทศบาลทุกระดับมี
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีได
มาตรฐานกตามเกณฑท่ีกําหนด 
2.2 สนับสนุนใหเทศบาลมีเทศบัญญัติใช
ดําเนินการดานกฎหมายเพ่ือแกไขปญหา
ตามบริบทของพ้ืนท่ี 
3. พัฒนาระบบการประเมิน 
สารสนเทศ การสื่อสารและการยกยอง
เชิดชูเกียรติ 
 

1. รอยละของเทศบาลทุกระดับ
มีระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐานตาม
เกณฑท่ีกรมอนามัยกําหนด 
2. รอยละของเทศบาลทุกระดับ
มีการจัดการมลูฝอยท่ัวไปได
มาตรฐาน  
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50 

1. เสริมสรางศักยภาพ
ภาคีเครือขายในการ
พัฒนาระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม 
2. สรางความตระหนัก
และสงเสรมิความรู
ของประชาชนในการ
จัดการอนามยั
สิ่งแวดลอมชุมชน 
3. พัฒนาระบบการ
ประเมิน ฐานขอมลู 
การสื่อสารและการยก
ยองเชิดชูเกียรต ิ

1. เสริมสรางศักยภาพ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการพัฒนา
คุณระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืนและตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
2. สรางการมสีวนรวม
ของประชาชนในการ
จัดการอนามยั
สิ่งแวดลอมชุมชน 
3. พัฒนามาตรฐาน
และระบบการประเมิน
แบบ online 
ฐานขอมูล การสื่อสาร
และการยกยองเชิดชู
เกียรต ิ
 

1. สรางความเขมแข็ง
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการพัฒนา
องคกรตนแบบ
คุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอมสู
สากล เปนSMART LA 
2. สงเสรมิและ
สนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมดานอนามยั
สิ่งแวดลอมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
และชุมชน 
3. สรางการมสีวนรวม
ของประชาชนในการ
จัดการอนามยั
สิ่งแวดลอมชุมชนเปน
ชุมชน Health 
Literacy 
Community 
4. พัฒนามาตรฐาน
และระบบการประเมิน
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มาตรการ 
3.1 พัฒนามาตรฐาน EHA  
3.2 เชิดชูเกียรติเทศบาลท่ีผานการ
ประเมินรับรองในระดับเกียรติบัตร
รับรองในเวที EHA Forum 
4. เสริมสรางศักยภาพภาคีเครือขายใน
การพัฒนาระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอม 
มาตรการ 
4.1 พัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับ
จังหวัด (Instructor) 
4.2 สนับสนุนบทบาททีมประเมินระดับ
จังหวัด 

แบบ online พัฒนา
ฐานขอมูลแบบ real 
time การสื่อสารและ
การยกยองเชิดชู
เกียรติ สู SMART LA 

2. สถานบริการ
สาธารณสุขเปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดย
ใชหลัก
สุขาภิบาลอยาง
ยั่งยืนสามารถ
ขยายผลสูชุมชน
(Smart 
community) 

1.การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
อยางบูรณาการ 
มาตรการ 
1.1 สรางการมสีวนรวมของภาคเีครือ 
ขายอยางบูรณาการและผลักดันใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
1.2 สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการ
ทรัพยากรในการพัฒนาและขับเคลื่อน 
1.3 สนับสนุนการขับเคลื่อนงานดวย
ตนแบบและนวัตกรรม 

รอยละของโรงพยาบาลท่ี
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมได
ตามเกณฑ GREEN and 
CLEAN Hospital 

รอย
ละ 
75 
ผาน

เกณฑ
ระดับ
พ้ืน 
ฐาน 

รอย
ละ
100
ผาน

เกณฑ
ระดับ
พ้ืน 
ฐาน 

รอย
ละ  
75
ผาน

เกณฑ
ระดับ

ดี 

รอย
ละ 
100
ผาน

เกณฑ
ระดับ

ดี 

รอย
ละ  
75
ผาน

เกณฑ
ระดับ
ดีมาก 

1.Smart 
Infectious 
Control 
-รพ.ภาครัฐและ รพ.
เอกชนใชระบบ 
Digital Infectious 
Tracking control 
2.Smart Energy 
Hospital 

1.Smart 
Infectious 
Control 
-คลินิก ใชระบบ 
Digital Infectious 
Tracking control 
2.Smart Energy 
Hospital 
-มีโปรแกรมในการ

1.Smart 
Infectious 
Control 
-ทุกแหลงกําเนิดใช
ระบบ Digital 
Infectious Tracking 
control 
2.Smart Energy 
Hospital 
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 2.สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการ
ดานกฎหมาย 
มาตรการ 
2.1 สนับสนุนมาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือผลักดันใหเกิดกระบวนการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม 
2.2 สงเสริมใหเกิดกลไกการบริหาร
จัดการเชิงนโยบาย 
3.สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค
ความรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
มาตรการ 
3.1 เสริมสรางทักษะความเช่ียวชาญ 
สนับสนุนองคความรูดานการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมแกเจาหนาท่ีทุก
ระดับ 

-รพ.ตนแบบอาคาร
อนุรักษพลังงาน 
3.Smart 
Environment 
Hospital 
-รพ.เปนแหลงเรียนรู
ดานส่ิงแวดลอมให
ชุมชน 

4.GREEN city 
-ชุมชน/อปท.มีระบบ
การจัดการอนามัย

ส่ิงแวดลอมที่ดี เอ้ือ
ตอสุขภาพของ
ประชาชน 

ควบคุมการใช
พลังงานภายใน
โรงพยาบาล 
3.Smart 
Environment 
Hospital 
-บริหารจัดการขยะ
เปนศูนย(Zero 
Waste) 

4.GREEN city 
-มีชุมชน/อปท.ระบบ
การจัดการอนามัย

ส่ิงแวดลอมที่ดีเอ้ือ
ตอสุขภาพของ
ประชาชน  
 

-ใชพลังงานสะอาด
(Clean Energy) 
3.Smart 
Environment 
Hospital 
-ส่ิงแวดดอมที่เอือ้ตอ
การเยียวยาผูปวย 
(Heading 
Environment) 

4.GREEN city 
-ชุมชน/อปท.มีระบบ
การจัดการอนามัย

ส่ิงแวดลอมที่ดี เอ้ือ
ตอสุขภาพของ
ประชาชน 
 

3. ประชาชนมี
ความรูและมี
พฤติกรรมการ
ใชสวมท่ีถูกตอง 
และองคกร
ปกครองสวน

1. พัฒนาภาคีเครือขาย 
มาตรการ 
1.1 สงเสริม และพัฒนาศักยภาพองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการออก
ขอกําหนดทองถ่ินเพ่ือควบคุมกํากับ การ
จัดการสิ่งปฏิกูล 

1.ประชาชนมีความรู และปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมการใชสวมท่ี
ถูกตอง 
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ออกขอกําหนดทองถ่ินในการ
ควบคุม กํากับ การจัดการสิ่ง

60 
 
 

80 
 
 

65 
 
 

85 
 
 

70 
 
 

90 
 
 

75 
 
 

95 
 
 

80 
 
 

100 
 
 

1. พัฒนาศักยภาพ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และภาคี
เครือขาย 
2. สงเสรมิและพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรม 

1. พัฒนาศักยภาพ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และภาคี
เครือขาย 
2. สงเสรมิและพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรม 

1. พัฒนาศักยภาพ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และภาคี
เครือขาย 
2. สงเสรมิและพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรม 
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ทองถ่ินมีการ
ควบคุม กํากับ
และจัดการสิ่ง
ปฏิกูลอยางถูก
หลักสุขาภิบาล 

1.2 สงเสริม ผลักดัน และสรางความ
รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การจัดการสิ่งปฏิกูลอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล 
2.กลยุทธ สงเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรม การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลอยางถกูหลักสขุาภิบาล 
มาตรการ 
2.1 พัฒนาองคความรู นวัตกรรม 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการบําบัดหรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูลอยางถูกหลักสุขาภบิาล 
2.2 สงเสริมใหเกิดการใชประโยชนจาก
การจัดการสิ่งปฏิกูล 
3.กลยุทธ การสงเสริมและพัฒนาความ
รอบรูของประชาชน 
มาตรการ 
3.1 สงเสริมสนับสนุน สื่อสารสรางความ
ตระหนักรูดานสุขภาพอนามยัเพ่ือการมี
พฤติกรรมการใชสวมท่ีถูกตอง ตลอดจน
การจัดการสิ่งปฺฏิกูลท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
 

ปฏิกูล 
3.องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลท่ีถูก
หลักสุขาภิบาล 
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
ตนแบบการจดัการสิ่งปฏิกูล 
และการใชประโยชนจากสิ่ง
ปฏิกูล 
 

 
2 
 
 

1 แหง 
 

 
5 
 
 

2 แหง 
 
 
 
 
 

 
10 
 
 

3 แหง 
 

 
15 
 
 

4 แหง 
 

 
20 
 
 

5 แหง 

การจัดการสิ่งปฏิกูลท่ี
ถูกหลักสุขาภิบาล 
3. การสงเสริมและ
พัฒนาความรอบรูของ
ประชาชน 
 

การจัดการสิ่งปฏิกูลท่ี
ถูกหลักสุขาภิบาล 
3. การสงเสริมและ
พัฒนาความรอบรูของ
ประชาชน 
 

การจัดการสิ่งปฏิกูลท่ี
ถูกหลักสุขาภิบาล 
3. การสงเสริมและ
พัฒนาความรอบรูของ
ประชาชน 
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4. ชุมชนมีการ
จัดการตนเอง
ดานอนามัย
สิ่งแวดลอม 
ประชาชนอยูใน
สิ่งแวดลอมท่ี
เอ้ือตอสุขภาพ 
 

1. การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
อยางบูรณาการ 
มาตรการ  สนับสนุนใหประชาชน ภาคี
เครือขายมสีวนรวมในการคิดวิเคราะห 
วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล
รวมกัน 
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ตําบลใหมีศักยภาพในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชน (Active 
Community) 
 มาตรการ 
2.1 สนับสนุนใหชุมชนมีกระบวนการ 
พัฒนาขับเคลื่อนงานใหมีศักยภาพดาน
การดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ พรอม
ท้ังการบูรณาการ 4 M ในชุมชน 
2.2 สนับสนุนใหมีความรูทางดาน
กฎหมายในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอม 
3. พัฒนาระบบการประเมิน ขอมูล
สารสนเทศ การสื่อสาร 
มาตรการ พัฒนากลไกการสื่อสาร 
ชองทางในการตดิตอ เพ่ือประสานงาน 
แลกเปลีย่นขอมูล คืนขอมลู 

1. รอยละของตําบลท่ีมีชุมชนมี
ศักยภาพในการจดัการอนามยั
สิ่งแวดลอมในชุมชน (Active 
Community)  
 
2.รอยละของตําบลท่ีมีชุมชนมี
ศักยภาพในการจดัการอนามยั
สิ่งแวดลอมในชุมชน (Active 
Community) มีนวัตกรรมดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมท้ังหมด 
อยางนอย 1 ประเภท 
 
3.รอยละของตําบลมีชุมชน 
Health Literacy Community 
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
 

13% 
(99  
แหง) 

 
 

-- 
 
 
 
 
 
 

-- 
 

50% 
(380 
แหง) 

 
 
-- 
 
- 
 
 
 
 
-- 
 
 
 

 
 

- 

100% 
(761 
แหง) 

 
 

-- 
 

- 
 
 
 
 
-- 
 
 

 
 

- 

-- 
 
 
 
 

50% 
(380 
แหง) 

 
 
 
 
13% 
(99 
แหง) 

 

-- 
 
 
 
 

100% 
(761 
แหง) 

 
 
 
 
26% 
(198 
แหง) 

1.สงเสรมิใหตําบลมี
ชุมชนท่ีมีศักยภาพใน
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมในชุมชน 
(Active 
Community) และมี
นวัตกรรมดานอนามยั
สิ่งแวดลอมท้ังหมด 
อยางนอย 2 ประเภท 
ทุกตําบล 
2.พัฒนาตําบลมีชุมชน 
Health Literacy 
Community ดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม  
รอยละ 40 (305 แหง) 

1.สงเสรมิใหตําบลมี
ชุมชนท่ีมีศักยภาพใน
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมในชุมชน 
(Active 
Community) และมี
นวัตกรรมดานอนามยั
สิ่งแวดลอมท้ังหมด 
อยางนอย 3 ประเภท 
ทุกตําบล 
2.พัฒนาตําบลมีชุมชน 
Health Literacy 
Community ดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม  
รอยละ 60 
(457 แหง) 

1.สงเสรมิใหตําบลมี
ชุมชนท่ีมีศักยภาพใน
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมในชุมชน 
(Active 
Community) และมี
นวัตกรรมดานอนามยั
สิ่งแวดลอมท้ังหมด 
ท้ัง 4 ประเภท ทุก
ตําบล 
2.พัฒนาตําบลมีชุมชน 
Health Literacy 
Community ดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม  
รอยละ 80 (609 แหง) 
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Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธ ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาพ 

4. เสริมสรางศักยภาพภาคีเครือขาย
ดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม 
มาตรการ 
4.1 สรางความรูทักษะในการพัฒนา
ชุมชนในอนามัยสิ่งแวดลอม 
4.2 สรางศักยภาพชุมขนตนแบบ 
Health Literacy Community ดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม 

5. ประชาชนใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงไดรับ
การดูแล
คุมครองสุขภาพ
จากมลพิษ
สิ่งแวดลอม
อยางเปนธรรม 
มีคุณภาพ และ
ไดมาตรฐาน 
(พ้ืนท่ีเสี่ยง (Hot 
Zone) 

1.กลยุทธ พัฒนาศักยภาพภาคี
เครือขาย 
มาตรการ 
1.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรดานสาธารณสุขและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีการเฝาระวัง
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
1.2 สรางความเขมแข็งของอาสาสมัคร
สาธารณสุข เพ่ือการมีสวนรวมในการ
เฝาระวังในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
2.กลยุทธ สงเสริม พัฒนาระบบเฝา
ระวัง และสื่อสารเตือนภัย  
มาตรการ 
2.1 จัดทําแนวทางการเฝาระวังดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพในพ้ืนท่ีเสีย่ง 

1.รอยละบุคลากรดาน
สาธารณสุขและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรบัการ
พัฒนาศักยภาพ 
 
2. รอยละของจังหวัดในพ้ืนที่
เส่ียง มีระบบเฝาระวงั
ผลกระทบตอสุขภาพ 
 
3. จํานวนชุมชนที่มีการเฝา
ระวังความเส่ียงดานอนามัย
ส่ิงแวดลอมและมีการส่ือสาร
เตือนภัย 
4. รอยละขององคกรปกครอง
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1. สงเสริมการมีสวน
รวมของภาคี
เครือขายทุกระดับ  
2. สงเสริมการพัฒนา
ระบบเฝาระวงั 
ส่ือสารเตือนภัยและ
ตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
3. สงเสริมการพัฒนา
องคความรู และ
เครื่องมือ  
ในการเฝาระวังดาน
ส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพ 
4. สงเสริมการใช

1. สงเสริมการมีสวน
รวมของภาคี
เครือขายทุกระดับ 
 2. สงเสริมการ
พัฒนาระบบเฝาระวัง
ส่ือสาร เตือนภัยและ
ตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
3. สงเสริมการพัฒนา
องคความรู และ
เครื่องมือ ในการเฝา
ระวังดานส่ิงแวดลอม
และสุขภาพ 
4. สงเสริมการใช
มาตรการทาง

1. สงเสริมการมีสวน
รวมของภาคี
เครือขายในทุกระดับ  
2. สงเสริมการพัฒนา
ระบบเฝาระวงั 
ส่ือสารเตือนภัยและ
ตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
3. สงเสริมการพัฒนา
องคความรู และ
เครื่องมือ  
ในการเฝาระวังดาน
ส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพ 
4. สงเสริมการใช
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เปาประสงค 

Phase 1 (5ป) ปฏิรูประบบ  พ.ศ. 2560-2564 Phase 2 (10ป) 
สรางความเขมแข็ง 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ป) 
สูความย่ังยืน 

พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ป) 
เปน1ใน 3 ของเอเชีย 
พ.ศ. 2575-2579 กลยุทธ ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาพ 

2.2 สงเสริมหนวยงานท่ีเก่ียวของใหมี
การเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงและใหมจีัดเก็บขอมลูผล
การเฝาระวังเพ่ือเปน baseline data  
2.3 สนับสนุนใหชุมชนมีการเฝาระวัง
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพและสามารถ
สื่อสารเตือนภยัได  
3.กลยุทธ สงเสริมการใชมาตรการทาง
กฎหมาย 
มาตรการ 
3.1 สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหมีการบังคับใชกฎหมาย เพ่ือคุมครอง
สุขภาพของประชาชนจากมลพิษ
สิ่งแวดลอมอยางเปนธรรม 
 

สวนทองถิ่นทีมี่การออก
ขอกําหนดเรื่องกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ 
 

 

 
 
 
 

มาตรการทาง
กฎหมาย 
 

กฎหมาย 
 

มาตรการทาง
กฎหมาย 
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บทสรุปผูบริหาร การรับฟงขอคิดเห็นจากภาคีเครือขายและประชาชนตอ 
แผนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศ พ.ศ.2560-2579 เขตสุขภาพท่ี 9   

-------------------------------------------- 
จากการประชุมรับฟงขอคิดเห็นของภาคีเครือขายและประชาชน ในวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 ณ 

โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 96 คน สรุปดังนี้ 

 การเขียนวิสัยทัศน ซ่ึงเปนตัวชี้วัดหรือ KPI  หลักการเขียนไมควรเอา KPI อายุขัยแรกเกิด อายุคาด

เฉลี่ยการมสุขภาพดี มาไวท่ี vision อาจเปนการสงเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุมวัย  เปาประสงค

คือสงเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุมวัย ควรเพ่ิมเติมประเด็น การสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขาย การมี

สวนรวมในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคผนวก key word สําคัญท่ีการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมของแผนยุทธศาสตร PP ตองบอกไดวา เปาประสงคท่ีกําหนดข้ึนใชกลยุทธ

ใดบาง  แตละกลยุทธรองรับดวยแผนงานโครงการอะไรท่ีจะทําใหบรรลุซ่ึงเปาประสงคของแผน และกระทบไป

ถึงวิสัยทัศน 

 ตามท่ีวางกรอบมาในแผนและแนวทางการดําเนินงานดีแลว  มีความคลอบคลุม แตยังเหลือพ้ืนท่ีตอง

นําไปปฏิบัติจริง แผนท่ีดีตองมีผูนําขับเคลื่อน ระดับจังหวัดคือผูวาราชการจังหวัด ระดับอําเภอคือนายอําเภอ  

ระดับตําบลคือกํานันผูใหญบาน กระทรวงศึกษาธิการ มหาดไทยตองรับรูปญหาดวย กระทรวงศึกษาธิการได

เริ่มดําเนินการบางแลวโดยขับเคลื่อนกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานความรวมมือไปยังทุกเขตพ้ืนท่ี  

ซ่ึงศึกษาธิการจังหวัดจะไดนําแผนท่ีไดรับฟงในวันนี้เสนอศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือรวมขับเคลื่อนท้ัง 4 แผนกับ

สาธารณสุข โดยในแตละแผนตองมีเจาภาพท่ีชัดเจน การสรางความเขมแข็งตองเริ่มท่ี District Health Board 

ควรสรางการมีสวนรวมแบบบูรณาการ 4 กระทรวงหลักอยางจริงจัง ในระดับเขตสุขภาพ   
แผนท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย   1)ควรเนนชุมชนเขมแข็ง  เนน 1 ตําบล 1 ชุมชน

เขมแข็ง  ใครตองมีสวนรวม  มีการคืนขอมูลสมํ่าเสมอ เปนเชิงคนหาปญหา  รวมวางแผน  รวมดําเนินการ
แกไข  ประเมินผล  สรปุและเรียนรู  (PDCA)  2) ควรพัฒนาขอมูลใหเชื่อถือได นําไปกําหนดแผนงานลงสูการ
ปฏิบัติในภาคสวนของสาธารณสุขและภาคีเครือขาย  3) แผนงานแมและเด็ก ควรมีกลวิธีในการบูรณาการ 4 
กระทรวงหลักได  ทองถิ่น พัฒนาเครื่องมือ  สื่อ สถานท่ี  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทคโนโลยี และสื่ออํานวยความ
สะดวกในการเอ้ือตอพัฒนาการ  พัฒนาสังคมและความม่ังคงของมนุษย วางแผนกอนใหกําเนิด  สนับสนุน
กอนตั้งครรภ  ตั้งครรภ  คลอด  การเลี้ยงดูบุตร  ศึกษาธิการ อบรมทุกกลุมวัย  สาธารณสุข ใหความรูดาน
สุขภาพ  สุขภาพท่ีจะดีข้ึนของประชาชนไมไดข้ึนอยูกับกระทรวงสาธารณสุข แตเกิดจากการศึกษาของ
ประชาชน ความรูของประชาชนและครอบครัวมากท่ีสุด  4) แผนงานวันรุน ควรเพ่ิมกลยุทธเสริมสราง
ครอบครัวอบอุนในชุมชน การสรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจใหกับวัยรุนโดยใชมิติวัฒนธรรมทางศาสนา การให
การยอมรับเพ่ือใหเด็กมีทางออก ควรสรางแกนนําเยาวชนใหเปนหลักและมีสวนรวมคิด เนนการสรางคุณภาพ
ชีวิตอยางแทจริงในระยะยาว 20 ป ขางหนา 5) แผนวัยทํางาน ควรเพ่ิมเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและ
พฤติกรรมพึงประสงคใหขยายงาน DPAC ไปยังโรงงานอุตสาหกรรม เปน Factory DPAC   6) แผนงาน
ผูสูงอายุ ควรเพ่ิมกลยุทธเสริมสรางพฤติกรรมตามวิถีพุทธ (3ส3อ1น) ยังขาดแผนการดูแลสุขภาพพระสงฆ ให
พระสงฆตระหนักรูในการดูแลสุขภาพตนเอง การจัดอาหารถวายพระสงฆของประชาชนใหเปนอาหารสุขภาพ 
7) เพ่ิมมาตรการใชนโยบายสาธารณะ กฎ ระเบียบมาบังคับใช  8) สรางความรูแกสื่อมวลชน เพ่ือใหเกิด 
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Health Literacy ในประชาชน 9) แผนงานเดียวกันสามารถนํามาบูรณาการดวยกัน ไดเปนแผนรวม อาจผาน
กระบวนการของสมัชชาสุขภาพของแตละจังหวัดเปนการขับเคลื่อนแบบ Bottom up 

แผนท่ี 2  การปองกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  1) การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินยังไมชัดเจนควรเนนการสรางมาตรการทางสังคมในปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอและโรคไมติดตอ มี
การควบคุมและปองกันอยางจริงจัง เชน คานิยมในการเลี้ยงสุนัข มีจํานวนเพ่ิมข้ึน  2) ควรมีแผนงานโดยการ
ใชกฎหมายเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา  3) สราง 3อ4ส1ป   อาหาร/อารมณ/ออกกําลัง/ไมสูบ/ไมดื่ม/ไม
เสพ/สวมหมวก /แปรงฟน เนนเกิดโรงเรียนคูกับปญญาท่ีไดมาตรฐาน แบบจริงจัง 4) ควรกําหนดอํานาจ
บทบาทหนาท่ีของภาคีเครือขายในการเฝาระวังโรค 

แผนท่ี 3 การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพเพ่ิมปจจัยปกปองและความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน 
1) ควรเพ่ิมแผนการสรางองคความรูใหเกิดในตัวของประชาชน (Health literacy) และทักษะในการลดเลิก
ปจจัยเสี่ยง 2) ควรมีมาตรการ สรางชุมชนเขมแข็ง ชุมชนพ่ึงตนเอง รอบรู ในการปกปองชุมชนของตนเอง เชน 
การใชโฟม การปลูกผักปลอดสารพิษ 3) พัฒนาระบบการควบคุมกํากับอาหารใน-นอกโรงเรียน มีหลักสูตรท่ี
บรรจุในแผนการสอนในโรงเรียน 4) ควรมีแผนคุมครองผูบริโภคใหครอบคลุม การสรางคานิยมในการบริโภค 
(น้ําหวาน เครื่องดื่ม ขนมขบเค้ียว ตรวจสอบคุณภาพอาหารใหครอบคลุมตลาดนัด(ตลาดนัดรักษสุขภาพ) 

แผนท่ี 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาพ  1) มีแผนพัฒนาหนวยบริการสาธารสุขเปน
แบบอยางในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมท่ีเปนรูปธรรมและตอเนื่อง  2) เพ่ิมเรื่องการบังคับใชกฎหมายกับ
บริษัทโรงงานท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมายอยางจริงจัง  3) ควรมีเจาภาพหลักในการทํางาน เพ่ือกําจัดขยะให
ถูกตองไมใชเปนงานของสาธารณสุขเพียงดานเดียว ยุทธศาสตร GREEN & CLEAN  Hospital ควรบูรณาการ
แผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย เพราะเรื่องกําจัดขยะมูลฝอยสวนใหญแลวเปนหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4) ควรมีแผนการขับเคลื่อนงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมบูรณาการระหวาง
กระทรวงสาธารณสุข  มหาดไทย  และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเนนท่ี อปท.เปนหลัก  
5) ใชกลไกวัดตนแบบในเขต 9 และขยายผลไปท้ังประเทศ  6) พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีใหเขาใจ พรบ.
สิ่งแวดลอม  นําไปสูการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ  หรือการทํามาตรการทางสังคมใหชุมชนเปนเจาของมาก
ข้ึน 7) ควรเพ่ิมการขับเคลื่อนมาตรฐานเวชกรรมสิ่งแวดลอมทางอาชีวอนามัย 8) ควรมีแผนสงเสริมความรอบ
รู  การรักษาสิ่งแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพดีโดยเฉพาะสงเสริมเด็กวัยเรียน รักษาสิ่งแวดลอมของชุมชนตนเอง
มีความรับผิดชอบสิ่งแวดลอมของชุมชนตนเอง  
 
 

---------------------------------------- 
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ภาพกิจกรรมการจัดทําแผน PP Excellence เขตสุขภาพที่ 9 

 

    

7-เม.ย.-60 

ประชุมเครือขายศูนยวิชาการเขต (ศูนยอนามัยท่ี 9/ สํานักงานควบคุมปองกันโรคท่ี 9/ ศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยท่ี 9/ศูนยสุขภาพจิตท่ี 9 /สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต9)  

เตรียมขอมูล วิเคราะห แนวทางยกรางแผนเบ้ืองตน 

 

    

18-เม.ย.-60 

ประชุม ศูนยวิชาการเขต (ศอ./ สคร./ ศวก. /ศจ. /สบส.) 

นําเสนอผลการยกรางกลยุทธการดําเนินงานตามแนวคิด PIRAB (draft1) 
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27-เม.ย.-60 
ประชุมสรางการมีสวนรวม และแบงกลุมยอย วิเคราะห ปรับยกรางโดยกลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ Project Manager ท่ีเกี่ยวของ  
มีเครือขายศูนยวิชาการรวมดวย (draft2) 

 
 
 
 

     
 
 

5-พ.ค.-60 
ประชุมเครือขายศูนยวิชาการเขตสุขภาพท่ี 7,8,9 และ 10  

เพ่ือเตรียมการจัดประชุม PP Excellence ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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9-พ.ค.-60 
ประชุมสรางการมีสวนรวม และแบงกลุมยอย วิเคราะห ปรับยกรางโดยกลุมพัฒนายุทธศาสตร 

สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ Project Manager ท่ีเกี่ยวของ มีเครือขายศูนยวิชาการ
รวมดวย (draft3) 

 
 

    

 

23-24-พ.ค.-60 

การจัดประชุม PP Excellence ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีจังหวัดขอนแกน 

 



78 
 

 

                 

    

    

 
 
 
 

 
15-มิ.ย-60 

เวทีรับฟงขอคิดเห็นแผนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศ พ.ศ. 2560-2579 
เขตสุขภาพท่ี 9 ท่ี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา 

 

************************ 
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เรียบเรียงโดยคณะเลขานุการ 

กลุมพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมระดับเขต  

ศูนยอนามัยที่ 9 


