
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภค (CPPO) 

ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) 

นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

รองประธาน  CPPO เขตสุขภาพที่ 9 



หัวข้อการน าเสนอการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

    แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพท่ี 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 

    แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสุขภาพผู้สูงอายุ (Healthy Aging) 
เขตสุขภาพที่ 9ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 



    แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
เขตสุขภาพที่ 9 เป็นผู้น าด้านงานอนามัยแม่และเด็กระดับประเทศ 

เป้าประสงค์ (Ultimate goal)  
ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย พัฒนาการสมวัย ไอคิวเกินร้อย  
หนูน้อยฟันสวย อารมณ์ดี สูงดี สมส่วน  



    แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) 
 เป้าหมาย (goal)  

๑. อัตราส่วนมารดาไทยตายต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน ๑๖ ต่อแสนการเกิดมีชีพ  

๒. อัตราการตายของทารกแรกเกิด  
     ๒.๑ Perinatal Mortality Rate (๐-๗ วัน + STILL birth)  
           ไม่เกิน ๙ ต่อ ๑๐๐๐ การเกิดมีชีพ 
     ๒.๒ Neonatal Mortality Rate (๐-๒๘ วัน) ไม่เกิน ๓.๗ ต่อ ๑๐๐๐  
           การเกิดมีชีพ 
     ๒.๓ Infant Mortality Rate (๐-๑ ปี) ไม่เกิน ๑๕ ต่อ ๑๐๐๐ การเกิดมีชีพ 



    แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) 
 เป้าหมาย (goal) (ต่อ)  

๓. ทารกแรกเกิดน  าหนักตัวน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ไม่เกินร้อยละ ๗  

๔. เด็กอายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๕ 

๕. เด็กชั นประถมศึกษาปีที่ ๑  มีสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๑๐๐  

๖. เด็กชั นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ
ขึ นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ 

๗. เด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 



    แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) 
 เป้าหมาย (goal) (ต่อ)  

๘. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ ๐-๕ ปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐  
ยกเว้น MMR ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๕  

๙. มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ อ าเภอละ ๑ แห่ง  

๑๐. เด็กอายุ ๐-๕ ปี ปราศจากฟันผุ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  



    แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) 
 

  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑   

กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ ์หญิงตั้งครรภ ์และหญิงหลังคลอด  

ได้รับการดูแลตามมาตรฐานงานอนามัยแม่  

และเด็กของกระทรวงสาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  

เด็กแรกเกิดถึง ๖ ปี สูงดี สมส่วน เก่ง ดี มีสุข 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  

การสนับสนุนและส่งเสริมขององค์กรชุมชนและภาคี

เครือข่ายพันธมิตร ในเขตสุขภาพที่ 9  



    กรอบแนวคิดในการด าเนินงานอนามัยแม่และเดก็        
                (Conceptual Framework)  





   แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสุขภาพผู้สูงอายุ (Healthy Aging) เขตสุขภาพที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
นครชัยบุรินทร ์สุขเพียงพอ ชะลอชรา ชีวายืนยาว 

เป้าประสงค์ (Ultimate goal)  
ผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9 มีความสุข 5 มิติ พฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม  
ความเสี่ยงด้านสุขภาพลดลง และมีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาว 



   แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสุขภาพผู้สูงอายุ (Healthy Aging) เขตสุขภาพที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) 

เป้าหมาย (goal)  
 1. ประชาชนก่อนวัยสูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพกาย ใจ และสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  2.ประชาชนก่อนวัยสูงอายุมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต (สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม) 

  3. ประชาชนก่อนวัยสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

  4. มีบริการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุและก่อนวัยสูงอายุแบบบูรณาการอย่างน้อย 1 แห่งต่อจังหวัด 

  5. ประชาชนก่อนวัยสูงอายุ และผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงต่อโรคผู้สูงอายุลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

  6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 ชุมชนต่อจังหวัด 



   แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสุขภาพผู้สูงอายุ (Healthy Aging) เขตสุขภาพที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) 

  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑   

 สุขเพียงพอ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  

ชะลอชรา ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  

ชีวายืนยาว 



ปัจจัยที่ก าหนดการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 

ระบบ
บริการ
สุขภาพ 

สิ่งแวด 
ล้อมทาง
กายภาพ 

พฤติกรรม เศรษฐกิจ 

ปัจจัย
ส่วน
บุคคล 

สิ่งแวด 
ล้อมทาง
สังคม 

ปัจจัย 



Flow of ELDERLY SEAMLESS CARE 





ขอบคุณครับ 


