บทสรุปผู้บริหาร
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) โดย
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection) ที่
มุ่งหวังให้ประชาชนไทยทุกคนมีสุขภาวะดี มีอายุยืนยาว อยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ
ดีและมีความสุข เขตสุขภาพที่ ๖ โดยศูนย์อนามัยที่ ๖ ร่วมกับ ศูนย์วิชาการ และ หน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดทา แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ระยะ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยเริ่มจากการทาแผนภายในของศูนย์วิชาการทุกแห่ง จากนั้นจึงมีการประชุม
บูรณาการแผนฯ ระหว่างศูนย์วิชาการ และการประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่
ความเป็นเลิศ ของเขตสุขภาพ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนสู่ทิศทางและมุ่งเป้าหมายเดียวกัน
ดังนี้
๑. ประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๖ มีอายุคาดเฉลี่ย ๘๕ ปี เมื่อสิ้นปี ๒๕๗๙
๒. ประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๖ มีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ๗๕ ปี เมื่อสิ้นปี ๒๕๗๙
ซึ่งในกระบวนการทาจัดทา (ร่าง) แผนฯ ได้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา การ
ดาเนินงาน และ ปัจจัยแวดล้อม ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ และ การป้องกันโรค รวมทั้งมีการนา
กฎบัตรกรุงเทพ (Bangkok Charter) ได้แก่ PIRAB (Partnership , Investment ,Regulate ,Advocate ,
Building Capacity) Life Course Approach to Health (เส้นทางชีวิตและสุขภาพ) และ Health
literacy (ความรอบรู้ด้านสุขภาพ) มาเป็นแนวทางในการกาหนดมาตรการการดาเนินงาน โดยสาระสาคัญ
ของ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ระยะ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ประกอบด้วย
แผนที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้แก่
-

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียน
กลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มวัยทางาน
กลุ่มผู้สูงอายุ
แผนที่ ๒ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้แก่
1.ระบบควบคุมโรค (Smart EOC : Emergency Operation Center )
2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๒.๑ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า
- อีโบล่า
- เมอร์ส
- ไข้หวัดนก

๒.๒ ไข้เลือดออก และ การติดเชื้อไวรัสซิกา
๒.๓ อุบัติเหตุทางถนน
๒.๔ โรคพิษสุนัขบ้า
๒.๕ โรควัณโรค
แผนงานที่ 3 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ มุ่งเน้น ใน 3 ประเด็น ดังนี้
๑. ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย
๒. ผู้ผลิต (สถานประกอบการมีจริยธรรม และความสามารถในการแข่งขัน)
๓. ผู้บริโภคสามารถพึงตนเองได้
แผนงานที่ 4 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดพื้นที่ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้
๑. โรงพยาบาล สังกัด กระทรวงสาธารณสุข
๒. ชุมชน
๓. สถานที่ท่องเที่ยว
๔. พื้นที่เฉพาะ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ ระเบียงเศรษฐกิจ
โดยการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ใช้ขับเคลื่อนผ่าน คณะกรรมการเขตสุขภาพ ที่ ๖
คณะกรรมการ และ คณะทางานขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้ง คณะกรรมการและคณะทางานพัฒนา
งานป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ นอกจากนี้กาหนดให้มีการขับเคลื่อนในพื้นที่นาร่อง ที่เป็นพื้นที่ตาบล
บูรณาการ จานวน ๑๗ พื้นที่ และมีการควบคุมกากับ โดยคณะกรรมการ และ คณะทางาน ในระดับเขต และ
ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ ๖

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และ สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ ๖
๑. ข้อมูลทั่วไป

หน้า
ก-ข
๑-๒

๓. สถานะสุขภาพ
๒.๑ สถานการณ์สุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิต
๒.๒ สถานการณ์การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
๒.๓ พฤติกรรมเสี่ยง และ สถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค
๒.๔ สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
๒.๕ สถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ ๒ การดาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
๑. การพัฒนาการทางานสาธารณสุข
๒. กรอบกลยุทธ์ และแนวทางการดาเนินงาน
๓. ทิศทางการขับเคลื่อน
บทที่ ๓ การวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อม
บทที่ ๔ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สู่ความเป็นเลิศ
๑. วิสัยทัศน์
๒. พันธกิจ
๓. วัตถุประสงค์
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย
- แผนยุทธศาสตร์ “กลุ่มสตรีและเด็ก”
- แผนยุทธศาสตร์ “กลุ่มเด็กวัยเรียน”
- แผนยุทธศาสตร์ “กลุ่มวัยทางาน”
- แผนยุทธศาสตร์ “กลุ่มผู้สูงอายุ”

๓-๘
๙-๑๐
๑๐-๑๒
๑๒-๑๓
๑๓-๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘-๒๐
๒๑
๒๑
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๒๓-๒๗
๒๘-๓๐
๓๑-๓๓
๓๔-๓๘

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
แผนงานที่ ๒ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- แผนยุทธศาสตร์ระบบควบคุมโรค
- แผนยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า
- โรคไข้เลือดออก และการติดเชือไวรัสซิกา
- อุบัติเหตุทางถนน
- โรคพิษสุนัขบ้า
- โรควัณโรค
แผนงานที่ ๓ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
- Smart Regulator
- Smart Consumer
- Smart Entrepreneur
- Smart Health
- Smart Information

แผนงานที่ ๔ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- สถานประกอบการ
- ชุมชนและท้องถิ่น
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่พิเศษ
บทที่ ๕ การสนับสนุนการดาเนินงาน การควบคุม กากับ และติดตามประเมินผล

๓๙-๔๒
๔๓
๔๔
๔๖-๔๗
๔๘-๔๙
๕๐-๕๑
๕๒-๕๓
๕๔
๕๕
๕๖-๕๙
๖๐
๖๑
๖๓
๖๔
๖๖
๖๗
๖๘

สารบัญภาพ

แผนภูมิที่ 1 อัตราส่วนการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2547 – 2559
แผนภูมิที่ 2 พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
แผนภูมิที่ ๓ ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนของเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2557-2560
แผนภูมิที่ ๔ ระดับสติปัญญาเฉลี่ย เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2559
แยกตามเขตสุขภาพ
แผนภูมิที่ ๕ ระดับสติปัญญาเฉลี่ย เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2559
เขตสุขภาพที่ 6 แยกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ ๖ ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาแนกตาม
ระดับคะแนนรวม EQ รายจังหวัด เปรียบเทียบกับประเทศ ปี 2559
แผนภูมิที่ ๗ อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี เปรียบเทียบเขต 6 กับประเทศ
ปี 2546-2558
แผนภูมิที่ ๘ สถานการณ์ประชากรวัยทางานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

หน้า
๓
๔
๕
๕
๖
๖
๗
๗

เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2557-2559
แผนภูมิที่ ๙ ร้อยละของผู้สูงอายุจาแนกตามสถานะติดบ้าน ติดบ้าน ติดเตียง รายเขตสุขภาพ

๘

บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไป และ สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ ๖
๑. ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ ๖
พื้นที่รับผิดชอบ
เขตสุขภาพที่ 6 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีพื้นที่ทั้งหมด 37,417 ตารางกิโลเมตร ประชากร 5,814,691 คน
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญในโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีแหล่งท่องเที่ยว และทรัพยากร
ที่สาคัญของประเทศ อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันออก
ติดกับประเทศกัมพูชา และทิศตะวันตกติดกับภาคกลาง

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ติดชายฝั่งทะเล 160 กิโลเมตร จังหวัดระยอง
๙๕ กิโลเมตร จังหวัดจันทบุรี 80 กิโลเมตร ตราด ๑๘๐ กิโลเมตร ฉะเชิงเทรา ๑๕ กิโลเมตร และ
สมุทรปราการ ๔๕ กิโลเมตร รวมมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ๕๗๕ กิโลเมตร
พื้นที่ชายแดนตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา ซึ่งมีสภาพเป็นที่ราบสูง ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่
ติดชายแดน 170 กิโลเมตร จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ติดชายแดน 70 กิโลเมตร และจังหวัดตราดมีพื้นที่ชายแดน
130 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 370 กิโลเมตร
พื้นที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด มีแหล่งน้าสาคัญ ได้แก่ แม่น้าบางปะกง แม่น้า
ปราจีนบุรี แม่น้าจันทบุรี และแม่น้าเวฬุ พื้นที่ราบสูงและภูเขา เป็นเขตต้นน้า ลาธาร และเขตอนุรักษ์ ซึ่งมีวน
อุทยานแห่งชาติหลายแห่ง บริเวณตอนเหนือของจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และระยอง

1

เขตการปกครอง
แบ่งเขตการปกครองเป็น 69 อาเภอ 529 ตาบล 4,๕๐๐ หมู่บ้าน ๑,๔๖๕ ชุมชน มีการบริหาร
แบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น เขตการปกครองพิเศษ คือ เมืองพัทยา 1 แห่ง เทศบาลนคร
จานวน 4 แห่ง เทศบาลเมือง 2๘ แห่ง เทศบาลตาบล 18๖ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
3๖๐ แห่ง

ประชากร
เขตสุขภาพที่ 6 พ.ศ. 2558 มีประชากรประมาณ 5.8 ล้านคน ประกอบด้วยประชากรกลุ่มวัย
ทางานจานวน 3,945,489 คน ร้อยละ 67.9 ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจานวน 774,123 คน
ร้อยละ 13.3 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2545 (ร้อยละ 9.0) ส่วนประชากรกลุ่มเด็ก 0-14 ปี จานวน
188,333 คน ร้อยละ 18.8 มีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2545 (ร้อยละ 23.3) อัตราเกิดของเขตสุขภาพที่
6 ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2558 พบว่า มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ตรงข้ามกับอัตราตายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้ง
สองอัตราเพิ่มและลดในปริมาณใกล้เคียงกัน ทาให้จานวนประชากรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเวลาหลายสิบปีที่
ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดปรากฏการณ์สาคัญที่มีต่อสังคมอย่างมาก นั่น
คือ การมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก สัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ลักษณะการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ
ประชากรวัยต่าง ๆ เปลี่ยนไป เดิมมีประชากรวัยเด็กที่ต้องพึ่งพิงประชากรวัยแรงงานมากกว่าผู้สูงอายุ แต่ใน
อนาคตอันใกล้นี้ จะมีผู้สูงอายุที่พึ่งพิงประชากรวัยแรงงานมากกว่าเด็ก การที่เด็กเกิดใหม่แต่ละปีลดน้อยลงทา
ให้สามารถมุ่งเน้นที่คุณภาพเด็กเกิดใหม่ โดยเฉพาะงานอนามัยแม่และเด็กได้มากยิ่งขึ้น ทาอย่างไรให้ลูกเกิด
รอด แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย อันเป็นพื้นฐานสาคัญของการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เช่นเดียวกับ
ประชากรวัยเด็ก เป็นวัยศึกษาเล่าเรียนมีแนวโน้มลดลง สามารถเน้นคุณภาพและการศึกษาของเด็กได้ดีขึ้น ให้
เด็กเจริญเติบโตตามวัย IQ ดี EQ เด่น มีทักษะในการดาเนินชีวิตก้าวผ่านไปสู่ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ประชากรวัยแรงงานแม้มีแนวโน้มที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในขณะนี้
และความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจของประเทศมีเพิ่มขึ้น ดังนั้นสุขภาพและศักยภาพของประชากรวัย
แรงงานจะต้องดี เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และเกื้อหนุนประชากรวัยสูงอายุที่
เพิ่มขึ้นและอายุยืนขึ้น ส่วนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สังคมไทยกาลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ
มาตรการและโครงการที่จะเป็นสวัสดิการให้ประชากรสูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปหรือเรื่อง
สุขภาพอนามัย จะต้องพัฒนาให้ทันกับการเพิ่มอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุในอนาคต
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ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 6

๒. สถานะสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 6
๒.๑ สถานการณ์สุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิต
ก. สถานการณ์สุขภาวะสตรีและเด็กปฐมวัย (๐-๕ ปี)
๑) สุขภาวะของมารดา
อัตราส่วนการตายมารดา (Maternal mortality ratio)
มารดาตาย คือ การตายเนื่องจากการคลอดและภาวะแทรกซ้อนในการมีครรภ์ (ภายใน 6 สัปดาห์หลัง
คลอด) ข้อมูลจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า อัตราส่วนการตายมารดามีแนวโน้ม
ลดลง จาก 32.9 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในปี 2547 เป็น 7.2 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในปี 25559 ซึง่ ต่า
กว่าเปูาหมายที่กรมอนามัย (ไม่เกิน 15 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)
แผนภูมิที่ 1 อัตราส่วนการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2547 – 2559

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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๒) พัฒนาการสมวัย
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นทรัพยากรที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ เด็กที่มีคุณภาพ จะต้อง เป็นเด็กที่มี
การเจริญเติบโต และพัฒนาการสมบูรณ์ทุกด้านตามวัย การอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ ต่างๆ ที่เด็กได้รับ
ในช่วงวัยนี้จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาการเด็กเป็นอย่างยิ่ง จากการสารวจสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของศูนย์อนามัยที่ 6 พบว่า เด็กแรกเกิด - 5 ปีในเขตสุขภาพที่ 6 มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 73.7
ใน พ.ศ. 2557 เป็นร้อยละ 78.7 ใน พ.ศ. 2559 และข้อมูลจากผลการดาเนินการการคัดกรองพัฒนาการ
เด็กรายจังหวัด ช่วงรณรงค์ปี 2559 พบเด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 81.1 ซึ่งต่ากว่าเปูาหมายที่กรม
อนามัยกาหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.0
แผนภูมิที่ 2 พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
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ที่มา : * งานวิจัย, ** รณรงค์ DSPM, HDC วันที่ 17 ตุลาคม 2559

ข. สถานการณ์สุขภาวะวัยเรียน
จากการเฝูาระวังภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนปีการศึกษา 2557-2560 ภาคเรียนที่ 1 ของเขต
สุขภาพที่ 6 พบว่า ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนยังมีปัญหาในเรื่องของ สูงดีสมส่วน เตี้ย เริ่มอ้วนและอ้วน
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลปี 2557 – 2559 ภาคเรียนที่ 1 พบว่า เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนมีแนวโน้มลดลงจาก
ร้อยละ 66.5 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 65.40 ในปี 2560 (เปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 66.0) เด็กวัยเรียน
เริ่มอ้วนและอ้วนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.17 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 11.62 ในปี 2560
(เปูาหมายไม่เกินร้อยละ 10) ส่วนเด็กวัยเรียนเตี้ยมีแนวโน้มดีขึ้น คือ ลดลงจากร้อยละ 6.46 ในปี 2557
เหลือร้อยละ 5.34 แต่ก็ยังเกินเปูาหมายที่กาหนดให้ไม่เกินร้อยละ 5
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แผนภูมิที่ ๓ ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนของเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2557-2560
ร้อยละ
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สูงดี สมส่วน
ผอม
เริ่มอ้วนและอ้วน
เตี้ย

ปี ๒๕๕๗
๖๖.๕๕
๔.๒๒
๑๐.๑๗
๖.๔๖

ปี ๒๕๕๘
๖๖.๓๓
๔.๔๕
๑๐.๓๒
๕.๙๔

ปี ๒๕๕๙
๖๔.๔๑
๔.๔๖
๑๑.๒๐
๖.๕๗

ปี ๒๕๖๐
๖๕.๔๐
๔.๑๖
๑๑.๖๒
๕.๓๔

ที่มา : HDC 12 มิถุนายน 2560

สถานการณ์ร ะดับ สติปัญญา (IQ) ปี 2559 ในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่ว ประเทศ จานวน
23,644 คน พบว่า มีคะแนน IQ เฉลี่ยอยู่ที่ 98.23 ซึ่งต่ากว่ามาตรฐานสากล คือ 100 โดยเขตสุขภาพที่ 6
มีคะแนน IQ เฉลี่ย 101.71 ซึ่งสูงกว่าของประเทศ
สาหรับสถานการณ์ระดับ IQ เขตสุขภาพที่ 6 รายจังหวัดนั้น พบว่า จังหวัดที่มีคะแนน IQ เฉลี่ย
สูงกว่า 100 เป็น 3 ลาดับแรก คือ ชลบุรี ตราด และระยอง คะแนน 104.45, 103.39 และ 102. 89
ตามลาดับ ส่วนจังหวัด ที่มีคะแนน IQ ต่ากว่า 100 จานวน 2 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว และฉะเชิงเทรา
คะแนน 97.84 และ 98.59 ซึ่งเปูาหมายใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2560-2564) เด็กไทยควรมี IQ มากกว่า
หรือเท่ากับ 100 ตามแผนภูมิที่ ๔ และ ๕
แผนภูมิที่ ๔ ระดับสติปัญญาเฉลี่ย เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2559 แยกตามเขตสุขภาพ
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แผนภูมิที่ ๕ ระดับสติปัญญาเฉลี่ย เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2559 เขตสุขภาพที่ 6 แยกราย
จังหวัด

ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ปี 2559 ในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ จานวน
23,274 คน พบว่า คะแนนรวม EQ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านดี เก่ง สุข อยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 64.1
สาหรับสถานการณ์ EQ เขตสุขภาพที่ 6 รายจังหวัดนั้น พบว่า จังหวัดที่มีคะแนนรวม EQ ระดับปกติ
มากกว่าร้อยละ 80 คือ จังหวัดตราด ร้อยละ 81.6 และจังหวัดที่มีคะแนนรวม EQ ระดับปกติ น้อยที่สุด คือ
จังหวัดสระแก้ว ร้อยละ 59.8 ซึ่งเปูาหมายใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2560-2564) เด็กไทยควรมี EQ อยู่ใน
ระดับปกติ มากกว่า ร้อยละ 80 ตามแผนภูมิที่ ๖
แผนภูมิที่ ๖ ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาแนกตามระดับคะแนนรวม EQ ราย
จังหวัด เปรียบเทียบกับประเทศ ปี 2559

ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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ค. สถานการณ์สุขภาวะวัยรุ่น
สถานการณ์อัตราการคลอดในวัยรุ่นของเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า มีแนวโน้มลดลงจาก 64.2 ต่อพัน
ประชากร 15-19 ปี ในปี 2553 เหลือ 55.6 ในปี 2558 แต่ก็ยังสูงกว่าเปูาหมายที่กาหนดให้ไม่เกิน 50
ต่อพันประชากร 15-19 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ พบว่า อัตราการคลอดในวัยรุ่นของเขตสุขภาพที่ 6
สูงกว่าระดับประเทศมาโดยตลอด
แผนภูมิที่ ๗ อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี เปรียบเทียบเขต 6 กับประเทศ ปี 2546-2558

ที่มา : สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

ง. สถานการณ์สุขภาวะวัยทางาน
จากข้อมูลสถานการณ์ประชากรวัยทางาน 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า
จังหวัดที่ประชากรวัยทางานมีดัชนีมวลกายปกติต่ากว่าระดับประเทศมี 3 จังหวัดคือ จังหวัดระยอง ตราดและ
ปราจีนบุรี
แผนภูมิที่ ๘ สถานการณ์ประชากรวัยทางานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ของเขตสุขภาพที่ 6
ปี 2557-2559
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จ. สถานการณ์สุขภาวะผู้สูงอายุ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากร ในระหว่างปี พ.ศ.2553 –พ.ศ.2583 ของประเทศ
พบว่า สัดส่วนของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่สัดส่วนของประชากรสูงอายุ มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 13.2 ในพ.ศ.2553 เป็นร้อยละ 32.1 ในพ.ศ.2583 และในปี
พ.ศ.2560 จะเป็นปีที่คาดว่าสัดส่วนของประชากรวัยเด็กจะเท่ากันกับสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุ สาเหตุ
สาคัญของการเพิ่มสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากปัจจัยสาคัญ 2 ประการ (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ,2554) คือ (1) การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือการเกิดน้อยลง จาก
ข้อมูลอัตราเจริญพันธุ์รวม (ตารางที่ 3) แสดง ให้เห็นว่าจานวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งมีตลอดวัยเจริญพันธุ์
ได้ลดลงเป็นลาดับ จาก 4.9 คน ต่อสตรี 1 คน ในปี2517 เหลือเพียงประมาณ 1.6 คน ต่อสตรี 1 คน ในปี
2556 และเหลือประมาณ 1.3 คน ในปี2576 (2) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
สถานการณ์ผู้สูงอายุของเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า สัดส่วนประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากร้อยละ 9.0 ในพ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 13.3 ในปี พ.ศ. 2558 และจากการข้อมูลปี 2559
พบว่า เขตสุขภาพที่ 6 มีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ร้อยละ 3.77 ซึ่งต่ากว่าระดับประเทศเล็กน้อย (ร้อยละ
3.91)
แผนภูมิที่ ๙ ร้อยละของผู้สูงอายุจาแนกตามติดสังคม ติดบ้านติดเตียง รายเขตสุขภาพ
ร้อยละ
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๒.๒ สถานการณ์การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ ๖
ข. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๑. โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า
๑.๑ โรคอีโบล่า ชุมชนแอฟริกา (จันทบุรี) ซึ่งประกอบธุรกิจค้าขายพลอย มีการเดินทางระหว่าง
ประเทศไทย และทวีปแอฟริกาทาให้มีความเสี่ยงเกิดการระบาดของโรคอีโบล่า ปี 2557 มีผู้เดินทางจาก
ประเทศเขตติดโรคไวรัสอีโบล่า ในเขต (จันทบุรี) จานวน 202 ราย ที่ต้องมีการเฝูาติดตามอาการ
๑.๒ โรคเมอร์ส มีประชาชนในพื้นที่มีชาวมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และอุมเราะห์ ปีละ
ประมาณ 300 คน (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรปราการ) มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ MERS ผู้ปุวยสงสัยที่
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง และต้องมีการติดตามเฝูาระวังอาการ 3 ราย ปี 2559 ในเฝูาระวัง MERS
๑.๓ ไข้หวัดนก พื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา และเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจมีเคลื่อนย้ายของ
สัตว์ปีกซึ่งมีความเสี่ยงเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกได้ (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว)
ปี 2560 การตรวจพบไข้หวัดนกในสัตว์ปีก H5N1 ในพื้นที่และมีผู้สัมผัสใกล้ชิด 11 ราย (ตราด)
๒. โรคไข้เลือดออกและการติดเชื้อไวรัสซิกา
๒.๑ โรคไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก ข้อมูลทางระบาดวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 – 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน
2560 พบว่าจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ติดอันดับอัตราปุวยต่อแสนประชากรสูงสุดใน 10 อันดับแรกของ
ประเทศ (ปี พ.ศ.2555 – 2558) และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจานวนผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.
2549 – 2559 พบว่ามีจานวนผู้ปุวยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ.2553 เริ่มพบมีผู้ปุวยเพิ่มสูงขึ้นราว
10,000 ราย และมีจานวนสูงที่สุดในปี พ.ศ.2558 พบผู้ปุวยจานวนทั้งสิ้น 11,838 ราย คิดเป็นอัตราปุวย
202.83 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต จานวน 22 ราย อัตราปุวยตายร้อยละ 0.19 ผู้ปุวย จาแนก
ตามกลุ่มอายุปุวยมากที่สุด ตั้งแต่ปี 2555 - 2560 คือ กลุ่มอายุ 10 – 14 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15 –
19 ปี และ 5 - 9 ปี ตามลาดับ ในปี 2560 พบข้อมูลจานวนผู้ปุวยเพิ่มสูงมากในกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี ซึ่งเป็น
ประชากรกลุ่มวัยเรียน อันดับสูงสุด คือ นักเรียนประถมตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมา คือ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น พบอัตราส่วนร้อยละ ของจานวนผู้ปุวยใน
เพศชาย มากกว่า
จากสถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – วันที่ 25 เมษายน
2560 มีจานวนผู้ปุวยทั้งสิ้น 8858 ราย คิดเป็นอัตราปุวย เท่ากับ 13.54 ต่อแสนประชากร มีรายงาน
ผู้ปุวยเสียชีวิต จานวน 12 ราย คิดเป็นอัตราปุวยตายต่อแสนประชากร เท่ากับ 0.02 โดยที่เขตสุขภาพที่ 6
และสถานการณ์ในระดับเขตสุขภาพที่ 6 ได้รับรายงานมีผู้ปุวยไข้เลือดออกแล้ว 489 ราย ไม่มีผู้ปุวยเสียชีวิต
โดยจังหวัดที่มีอัตราปุวยต่อแสนประชากรสูงสุด คือ ระยอง (12.72) รองลงมาคือ สมุทรปราการ และจันทบุรี
(11.41 และ 8.69 ตามลาดับ)
๒.๒ การติดเชื้อไวรัสซิกาได้รับรายงานมีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา สะสม จานวน 151 ราย (ติดเชื้อในหญิง
ตั้งครรภ์ 14 ราย)ในพื้นที่ 6 จังหวัด 26 อาเภอ 64 ตาบล พ้นระยะเฝูาระวังแล้ว ปัจจุบันติดตามหญิง
ตั้งครรภ์อีก 5 ราย
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๓. อุบัติเหตุทางถนน
สถานการณ์โรค
พบอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนสูงและต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี มีอัตรา
การเสียชีวิตถึง 32.66 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราตายสูงที่สุดได้แก่ จังหวัดระยอง 42.46 ต่อแสน
ประชากร รองลงมา คือ จันทบุรี 41.15 ต่อแสนประชากร และจังหวัดปราจีนบุรี 39.3 ต่อแสนประชากร แต่
เมื่อพิจารณาข้อมูลสหสาขา พบอัตราตายในปีเดียวกันเพิ่มสูงขึ้น เช่น จังหวัดระยองมีอัตราตาย 75.78 ต่อ
แสนประชากรสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และในเขตสุขภาพที่ 6 ยังพบจังหวัดที่มีอัตราตายสูงติด 10 อัน
ดับแรกของประเทศคือ จังหวัดชลบุรี 62.32 ต่อแสนประชากร ฉะเชิงเทรา 60.52 ต่อแสนประชากร และ
ปราจีนบุรี 52.77 ต่อแสนประชากร ตามลาดับ เมื่อพิจารณาข้อมูลสหสาขาแล้วจะพบอัตราตายเพิ่มขึ้น
ประมาณ 1 - 2 เท่าของข้อมูลมรณะบัตร (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,
2559) และข้อมูลช่วงเทศกาล พบจานวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตสูงที่สุดที่จังหวัดชลบุรี และในขณะเดียวกัน
ยังพบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีจานวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิ ตเพิ่มสูงขึ้นซึ่งต่างจากช่วงเวลาปกติ และเมื่อ
พิจารณาข้อมูลในเขตเมืองใหญ่ พบว่า มีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงกว่าในเขตชนบท ผลการจัดทา
ข้อมูล 3 ฐาน และการเฝูาระวัง การบาดเจ็บ ในปี 2559 พบว่า จังหวัดตราดสามารถดาเนินการจัดทาข้อมูล
3 ฐานได้ส มบู ร ณ์ และหลายจั งหวัดสามารถดาเนินการสอบสวนการแบบสหสาขา เช่น จังหวัดชลบุรี
ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา อย่างไรก็ตาม มาตรการในการแก้ไขปัญหา ยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ในการลดเกิด
อุบัติเหตุในพื้นที่ และยังไม่มีฐานข้อมูลที่จาเป็นในการกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ ยงสูง
และเขตเมื องใหญ่ ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ข้อ มู ล เพื่ อ ก าหนดและขั บ เคลื่ อ นมาตรการการลดอุ บั ติเ หตุ ท างถนน
โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมือง เช่น การจากัดความเร็ว การสวมหมวกนิรภัย การแก้ไขจุดเสี่ยง รวมทั้งมาตรการ
ทางด้านกฎหมาย ซึ่งต้องการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในระดับพื้ นที่ในการกาหนดมาตรการที่เข้มแข็ง
และผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
๔. โรคพิษสุนัขบ้า
สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทยปี 2553 -2559 พบว่ามีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งสิ้น 24 ราย
โดยพบใน 7 จังหวัด โดยจังหวัดที่พบผู้เสียชีวิตสูงสุด สมุทรปราการ จานวน 5 ราย ชลบุรี จานวน 5 ราย
ฉะเชิงเทรา จานวน 4 ราย ระยอง 3 ราย ปราจีนบุรี 3 ราย สระแก้ว 3 ราย และจันทบุรี 1 ราย โดย ปี
2559 ในภาพของประเทศ พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั้งสิ้น 14 ราย จาก ๙ จังหวัด โดยเขตสุขภาพที่
6 พบผู้เสียชีวิต 9 ราย ดังนี้ สมุทรปราการ 3 ราย ,ฉะเชิงเทรา 2 ราย,ระยอง 1 ราย,สระแก้ว 1 ราย ,ชลบุรี
2 ราย ปี 2560 พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 3 ราย ได้แก่ ชลบุรี 1 ,ฉะเชิงเทรา 1 สมุทรปราการ 1

๒.๓ พฤติกรรมเสี่ยง และ สถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค
พฤติกรรมเสี่ยง ของเด็กนักเรียน
การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior-HB) ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ในสถานศึกษา
ของนักเรียน อายุ 7-14 ปี ในปี 2559 เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 76 จังหวัด ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรม
สุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนในสถานศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 64.7 รองลงมา
คือระดับดีมาก ร้อยละ 31.9 และระดับไม่ดี ร้อยละ 3.4 ซึ่งมีพฤติกรรมสุขภาพที่ยังเป็นปัญหาคือ การกิน
ขนมขบเคี้ยวที่มีแปูง น้าตาล เกลือ และไขมันสูง เช่น ขนมถุงกรุบกรอบ มันฝรั่งทอด ข้าวเกรียบ ข้าวโพดอบ
กรอบ เวเฟอร์ คุ๊กกี้ ลูกอม ขนมหวานเหนียว เป็นต้น การดื่มน้าอัดลมหรือเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และ การ
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เล่นหรือทากิจกรรมในบริเวณที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ เช่น ริมถนน ริมแม่น้าลาคลอง เป็นต้น รวมทั้งเรื่อง
สุขภาพจิต ได้แก่การวิตกกังวลง่ายในเรื่องต่างๆ และการโกรธหรือทะเลาะกับเพื่อน โดยในแต่ละเขตมีระดับ
พฤติกรรมสุขภาพในลักษณะเดียวกัน
พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มวัยทางาน
การประเมินพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มวัยทางาน ตามหลัก 3อ. 2ส. ในปี 2559 ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับไม่ดี (56.7) รองลงมา ระดับพอใช้ (38.1) และระดับดีมาก(5.2)
พฤติกรรมทีส่ ่วนใหญ่อยู่ในระดับไม่ดี คือ พฤติกรรมบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกกาลังกาย และ
พฤติกรรมการจัดการความเครียด
พฤติกรรมที่อยู่ในระดับพอใช้ คือ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการดื่มสุรา
เพศหญิงมีระดับพฤติกรรมสุขภาพดีกว่าเพศชาย
กลุ่มอายุ 36-59 ปีมีระดับพฤติกรรมสุขภาพดีกว่ากลุ่มอายุ 15-35ปี
กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษามีระดับพฤติกรรมสุขภาพดีกว่ากลุ่มที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและการศึกษาระดับประถมศึกษา
กลุ่มอาชีพทางานใช้แรงงานมีระดับพฤติกรรมสุขภาพดีกว่า กลุ่มที่ไม่ประกอบอาชีพและกลุ่มอาชีพ
ทางานในสานักงาน/ทาธุรกิจ
เขตสุขภาพที่กลุ่มประชาชนวัยทางาน ส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับไม่ดี จานวน 8
เขต คือ เขตสุขภาพที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 และ12 ส่วนอีก 5 เขตที่กลุ่มประชาชนวัยทางานมีระดับ
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส.อยู่ในระดับพอใช้ คือ เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10
จังหวัด ที่กลุ่มวัยทางาน ส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับไม่ดี จานวน 50 จังหวัด เป็น
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ทั้ง 8 จังหวัด

สถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค
เขตสุขภาพที่ 6 มีสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจานวนมาก (20,880 แห่ง) คิดเป็น
ร้อยละ 59 ของภาคกลาง (35,172 แห่ง) และคิดเป็นร้อยละ 25 ของประเทศ (82,793 แห่ง) (ข้อมูล
จากการรายงาน คบส.ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2559) นับว่าเป็นเขตที่มีสถานประกอบการที่ต้องตรวจสอบ
และเฝูาระวังสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์เป็นจานวนมาก เป็นเขตที่มีจังหวัดปริมณฑลและความเกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจของประเทศดังนี้
- มีจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษคือ จังหวัด สระแก้ว และ จังหวัด ตราด
- มีด่านอาหารและยา และมีการดาเนินงานเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพชายแดน
- เป็นพื้นที่จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
ข้อมูลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ตามแผนงาน/โครงการ คบส. จากการตรวจราชการและนิเทศงาน
กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2559 พบว่า
1.สถานที่ผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้าแข็งบริโภคในภาชะบรรจุที่ปิดสนิท จานวน
1,001แห่ง ( สถานที่ผลิตน้าบริโภค 858แห่ง และน้าแข็งบริโภค 143แห่ง)
ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100
- ผลิตภัณฑ์น้าบริโภคฯ และน้าแข็งบริโภคฯ ได้คุณภาพร้อยละ 94.45 (น้าบริโภคร้อยละ 94.27
และ น้าแข็งร้อยละ 95.62 )
- น้าบริโภค และ น้าแข็งบริโภค ณ สถานที่จาหน่าย(ร้านอาหาร)ได้มาตรฐานร้อยละ 86.69
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2.สถานที่ผลิตนมโรงเรียนจานวน 6 แห่ง ได้รับการตรวจสอบ GMPและมีคุณภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศฯร้อยละ 100
- โรงเรียนผ่านมาตรฐานการจัดการฯ ร้อยละ 100
3. ร้อยละของโฆษณาด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ ร้อยละ 100
จากข้อมูลการการตรวจเฝูาระวัง ยาฆ่าแมลงในผักสดและผลไม้ของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile
Unit) ปีงบประมาณ2559 พบว่าของเขตสุขภาพที่ 6 ได้มาตรฐานร้อยละ 98.9 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศได้
มาตรฐานร้อยละ 97.3

๒.๔ สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ ๖
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่ครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัด
ในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง การเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว
นามาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม 13 ประเภทในพื้นที่ การหลั่งไหลของ
แรงงานต่างด้าว ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและท้ายสุดกระทบต่อปัญหาสาธารณสุข
ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ การคาดการณ์ปัญหาสาธารณสุขที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ มีดังนี้
1 ผู้รับบริการสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คาดการณ์ว่าประชากรที่
เคลื่อนย้ายเข้า-ออกในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเพิ่มและ
แรงงานต่างด้าว ส่งผลต่อปริมาณผู้รับ บริการด้านสาธารณสุขที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
2. โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังมีไม่มากในปัจจุบัน แต่อาจมีมากขึ้นในอนาคต
3. ระบบการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวไม่ครอบคลุม ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลคนต่างด้าวที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้มีมากขึ้น
สถานสุขภาพของประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งคาดการณ์ว่าโรคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน
จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีดังนี้
1 โรคติดต่อที่สาคัญ ได้แก่ มาลาเรีย และวัณโรค ซึ่งยังคงเป็นปัญหาสาคัญในพื้นที่ชายแดน ไทย และ
การเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทาให้มีการเคลื่อนย้ายประชากร โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานใน
ไทย อาจทาให้ปัญหาโรคติดต่อดังกล่าวมีมากขึ้น
2. โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น โดยพบว่า อัตราปุวยจากการบาดเจ็บจากการทางานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 266.9 ต่อประชากร
100,000 คน ใน พ.ศ. 2556 เป็น 312.8 ต่อประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2557 รองลงมาเป็น
ประสาท หูเสื่อม ส่วนโรคพิษจากสารทาละลาย/พิษจากโลหะหนัก และโรคปอดจากฝุุน มีอัตราคงที่อยู่ระหว่าง
0.2-1.4 ต่อประชากร 100,000 คน เมื่อเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะมีกิจการอุตสาหกรรมที่ส่งเสริม
ทั้งหมด 13 กิจการ จึงคาดว่าโรคหรือผลกระทบต่อสุขภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่สูญเสียการได้
ยิน โรคปอดจากฝุุน โรคพิษตัวทาละลายอินทรีย์/ก๊าซไอระเหย โรคพิษจากโลหะหนัก อาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากเดิม ซึ่งต้องมีการดูแลและเฝูาระวังสุขภาพแรงงานต่อไป
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3. โรคที่เกิดจากวิถีชีวิตอันเนื่องจากความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม การเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ แม้ว่าจะนามาซึ่งความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ แต่จะส่งผลให้คนในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
เปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตอย่างไม่พอเพียง ทาให้แบบแผนการดารงชีวิตและการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป อาทิ มี
พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกาลังกายและอาจมีความเครียดในการปรับตัวต่อการดาเนิน
ชีวิต ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงส่งผลให้เกิดโรคจากวิถีชีวิตหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถปูองกันได้มากขึ้น ซึ่งใน
พ.ศ. 2555-2558 พบอัตราผู้ปุวยในและอัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด รองลงมาเป็นหัวใจ
เบาหวาน มะเร็ง และหลอดเลือดสมอง ในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ขณะที่อัตราตายด้วยโรคดังกล่าวมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น คือ มะเร็งมากที่สุด รองลงมาเป็น หัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
4. การบาดเจ็บทางถนน
5. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. ปัญหาสุขภาพจิต
7. ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนาการค้าและการลงทุนอุตสาหกรรม
ส่งผลให้ความเป็นเมืองขยายตัวมากขึ้นมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกินศักยภาพและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศนามาสู่ปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศ น้าเสีย ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายรวมทั้งปัญหาสุขาภิบาล
ไม่ดี เนื่องจากแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางานมักจะมีการตั้งชุมชนสลัมหรือชุมชนขนาดเล็กในภาค
แรงงานเกิดขึ้น ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะอนามัย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ โรคจากสิ่งแวดล้อม เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรค
ผิวหนังอักเสบ ฯลฯ และอาจมีการแพร่กระจายของโรคระบาดหรือโรคติดต่อจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่
อย่างแออัดได้สาหรับในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พบว่า ทุกจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคาดว่าจะมี
ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพและบางจังหวัดมีปัญหาเฉพาะดังนี้ (อ้างอิง (ราง) แผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุข
เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลพื้นที่จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อดาเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมปี 2560
พื้นที่ปัญหามลพิษขยะ คือ จังหวัดสมุทรปราการและปราจีนบุรี
พื้นที่ปัญหาทางอากาศ คือ จังหวัดชลบุรี (ฝุุนหิน) และจังหวัดระยอง (มลพิษอุตสาหกรรม)
พื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝูาระวัง คือ จังหวัดสระแก้ว (อ.อรัญประเทศ/อ.วัฒนานคร) และจังหวัดตราด
(อ.คลองใหญ่)

๒.๕ สถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ ๖
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียน
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy-HL) ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ใน
สถานศึกษาของนักเรียน อายุ 7-14 ปี ในปี 2559 เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 76 จังหวัด ผลการศึกษาพบว่า
1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนในสถานศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้
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ร้อยละ 63.2 รองลงมาคือระดับดีมาก ร้อยละ 31.8 และระดับไม่ดี ร้อยละ 5.1 โดยมีองค์ประกอบที่ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับดีมากคือความรู้ ความเข้าใจ ร้อยละ 38.9 การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพ ร้อยละ 62.7 และ
การตัดสินใจตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ร้อยละ 48.0 และองค์ประกอบที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้คือการ
เข้าถึงข้อมูล ร้อยละ 70.1 ทักษะการสื่อสารร้อยละ 50.9 และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ ร้อยละ 48.0 โดย
ในแต่ละเขตมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในลักษณะเดียวกัน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทางาน
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในปี 2559 ตามหลัก 3อ. 2ส. ของกลุ่มวัยทางานอายุ
15 -59 ปี ภาพรวมประเทศ พบว่า ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของกลุ่มวัยทางาน ส่วน
ใหญ่ อยู่ในระดับไม่ดี (49.0) รองลงมา ระดับพอใช้ (45.50) และระดับดีมาก (5.5) เมื่อพิจารณา ราย
องค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ พบว่า
กลุ่มวัยทางาน ส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับไม่ดี ใน 4 องค์ประกอบ คือ การสื่อสาร
เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ (72.1) การเข้าถึงข้อมูลและบริการทางสุขภาพ (53.3) การรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ (50.6) และการจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเอง (44.4)
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับพอใช้ คือ ความรู้ ความเข้าใจทางสุขภาพ(38.5) และมีเพียงองค์ประกอบ
เดียวที่อยู่ในระดับดีมาก คือ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง (44.5)
เพศหญิงมีระดับความรู้ด้านสุขภาพดีกว่า เพศชาย
กลุ่มอายุ 36-59 ปีมีระดับความรู้ด้านสุขภาพดีกว่า กลุ่มอายุ 15-35ปี ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา มีระดับความรู้ด้านสุขภาพดีกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป และการศึกษาระดับประถมศึกษา
กลุ่มอาชีพทางานใช้แรงงาน มีระดับความรู้ด้านสุขภาพดีกว่ากลุ่มอาชีพทางานในสานักงาน/ทาธุรกิจ
และ กลุ่มที่ไม่ประกอบอาชีพ
ระดับเขต พบว่า เขตสุขภาพที่กลุ่มประชาชนวัยทางาน ส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับ
ไม่ดี จานวน 7 เขต คือ เขตสุขภาพที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 12 ส่วนอีก 5 เขตที่กลุ่มประชาชนวัยทางานมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ คือ เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9, 10 และ
ระดับจังหวัด พบว่า จังหวัดที่กลุ่มวัยทางาน ส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับไม่ดี
จานวน 43 จังหวัด เป็นจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 จานวน ๗ จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระยอง ส่วนอีก 33 จังหวัด กลุ่มวัยทางานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่
ในระดับพอใช้ จังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๖ คือ ชลบุรี
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บทที่ ๒
การดาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ ๖
ก.การพัฒนาการทางานสาธารณสุข
ระบบส่งเสริมสุขภาพ
การทางานในเขตสุขภาพที่ ๖ ขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการตั้งแต่ระดับเขตสุขภาพ จังหวัด และ
อาเภอ เช่น คณะทางานขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยระดับเขต คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คณะกรรมการและ
คณะทางานพัฒนางานปูองกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ (ด้านการควบคุมโรค,อุบัติเหตุ และระบบรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน, ด้านสิ่งแวดล้อม) เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการ และ คณะทางาน ดังกล่าว ประกอบด้วยผู้แทนของ
หน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ระบบการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง ด้านสาธารณสุข
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 มีระบบในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง ด้านสาธารณสุข
และเริ่มมีการพัฒนา EOC
มีโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขรองรับศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) มีการจัดเตรียมสถานที่ และอุ ปกรณ์
ตามความเหมาะสมเพื่อรองรั บ การเปิ ด ศูนย์ปฏิบั ติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีเ กิดภาวะฉุ กเฉินทาง
สาธารณสุขในพื้นที่จังหวัด จังหวัดที่ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ได้รับการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
และอบรมขั้นพื้นฐานทุกจังหวัด และทุกจังหวัดมีเปิด EOC กรณี RTI และมีการเปิด EOC กรณี ZIKA ได้แก่
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดสมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา
การคุ้มครองผู้บริโภค
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข มีหลากหลายปัจจัย เป็นพลวัต และมีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนโดยตรง จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการประเมินและจัดการความเสี่ยงเป็นระยะๆ และต้องมีระบบการ
รายงานเพื่อรวบรวมและเป็นข้อมูลในการประเมินและวางแผน รวมทั้งใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคใน
ระดับเขต ภาค ประเทศ อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่เมืองไทย 4.0 ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 6 มี
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับเขต โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่
ปรึกษาอนุกรรมการ และ สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธาน มีแผนยุทธศาสตร์งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
มี SAT และ Operation Team ในทุกจังหวัด ซึ่งนอกจากการดาเนินงานในส่วนของการพิจารณาอนุญาต
การเฝูาระวังและการตรวจสอบหลังออกสู่ตลาดแล้ว ทางจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพชุมชน การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคเช่น นักเรียน อย.น้อย, อสม.งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
และ การพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งการประสานเครือข่ายในการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเช่นภาครัฐ
ภาคเอกชน ผู้สื่อข่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้นอีกด้วย
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ข. กรอบกลยุทธ์ และแนวทางการดาเนินงาน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศ
1.กลยุทธ์ PIRAB
Partnership :
ชักชวนพันธมิตรทุกภาคส่วน ทุกระดับให้เห็นความสาคัญและร่วมกันทางานส่งเสริมสุขภาพแบบยั่งยืน
โดยเฉพาะการกาหนดเรื่องสุขภาพเป็นประเด็นสาคัญในทุกนโยบายสุขภาพ HiAP (Health in all
policy)
Investment :
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยเฉพาะด้านงบประมาณที่เพียงพอจากระดับนโยบายในทุกภาคส่วนเพื่อ
จัดการกับปัจจัยกาหนดสุขภาพ
Regulate and Legislate
ใช้การตรากฎและออกกฎหมาย เพื่อคุ้มครองประชาชนจากความเสี่ยง
Advocate
นา ชูประเด็น และสนับสนุนให้การเมืองทุกระดับให้ความสาคัญกับการส่งเสริมสุขภาพบนพื้นฐานสิทธิ
มนุษยชนและความเท่าเทียมสร้างการทางานจากทุกภาคส่วนอย่างมีเอกภาพ
Building Capacity
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถพัฒนานโยบายทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตลอดจน
การวิจัย การกระจายความรู้เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน
2. Life Course Approach to Health (เส้นทางชีวิตและสุขภาพ)
เป็นหลักคิดการดูแลสุขภาพแบบต่อเนื่องตลอดทุกช่วงวัย ที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยการชี้นาของ
องค์การอนามัยโลกมาใช้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ ใน
การดูแลยกระดับสุขภาพของประชาชนแบบบูรณาการ และองค์รวม
เมื่อพิจารณาเริ่มจากแม่ตั้งครรภ์คลอด ทารกเติบโตผ่านวัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น ผู้ใหญ่และวัยชรา จะ
พบทั้งปัจจัยเชิงบวกส่งเสริมให้สุขภาพดี และเชิงลบ ทาลายลดทอนสุขภาพให้เลวลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัย
ด้านสังคม จิตวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง การดูแลเฉพาะ
ด้านเดียวจะไม่สามารถทาให้ประชาชนมีสุขภาพดีได้ เส้นทางชีวิตและสุขภาพแสดงให้เห็นว่า ผลกระทบต่อ
สุขภาพ ณ ช่วงวัยหนึ่ง ๆ จะสะสมส่งผลต่อเนื่องเมื่ออายุมากขึ้น (Timeline Cumulative effect) โดยในแต่
ละวัยจะมีจังหวะสาคัญหรือวิกฤต (Timing) ที่เมื่อรับผลกระทบเชิงบวกหรือลบ จะมีผลรุนแรงต่อสุขภาพทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง สิ่งแวดล้อม (Environment) และความเสมอภาคเท่าเทียม
(Equity) ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการด้านสุขภาพ ที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ
3. Health literacy (ความรอบรู้ด้าน)
หมายถึง กระบวนการทางปัญญา และทักษะทางสังคม ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจและความสามารถของ
ปัจเจกบุคคลที่จะเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลและความรู้ และการจัดบริการสุขภาพ และใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อนาไปสู่
การตัดสินใจที่เหมาะสม สามารถตัดสินใจเลือกรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และใช้บริการสุขภาพ ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้
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ค. ทิศทางการขับเคลื่อน
๑. จากการจัดประชุมการจัดทาและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคสู่ความ
เป็นเลิศ ของภาคกลาง (เขตสุขภาพที่ ๔ ๕ และ ๖) ได้เกิดปฏิญญาบางแสนที่เป็นข้อตกลงร่วมระหว่าง ๓
เขตสุขภาพที่จะนามาขับเคลื่อนภายในแต่ละเขต โดยสาระสาคัญของปฏิญญาบางแสน มีดังนี้
 การพัฒนาสุขภาพเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน (Health beyond health sector) การสร้างให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนจนเกิด Health in All Policy และรวมพลังทุกภาคส่วนในสังคม
เพื่อพัฒนาสุขภาพและปัจจัยกาหนดสุขภาพ (Health Determinants) ของประชาชนในทุกช่วงวัย
(Life Course Approach to Health) โดยเน้นที่ประชากรกลุ่มเสี่ยงแต่ละช่วงวัย เพื่อนาไปสู่
เปูาหมาย อายุเฉลี่ยประชาชน 85 ปี และมีอายุเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี 75 ปี ในอีก 20 ปีข้างหน้า
 ปรับระบบบริการและงบประมาณมาเน้นการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค (Reoriented Health
Service and Investment System) สร้างปัจจัยเพื่อการปกปูองควบคู่กับการลดปัจจัยเสี่ยง
คุ้มครองประชาชนให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึง การได้รับการคุ้มครอง
สุขภาพ ทุกด้านตามที่กฎหมายบัญญัติ
 เชื่อมต่อบริ การทุติย ภูมิและตติย ภูมิในโรงพยาบาล กับ การสาธารณสุ ขมูลฐานในชุมชุม อย่างไร้
รอยต่อ ด้วยเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCC) ปรับเปลี่ยน การทางานโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเท่านั้น
มาเป็นการทางานแบบประชารัฐ เน้นการสร้างพลังอานาจ (Empower) เพื่อให้ชุมชน สามารถเฝูา
ระวังทางสุขภาพ สร้างมาตรการทางสังคม และสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยชุมชน เพื่อ
ชุมชนและใช้ทรัพยากรของชุมชน
 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในทุกกลุ่มวัยและ ในทุก Setting เพื่อให้ประชาชนและชุมชน สามารถ
จัดการสุขภาพตนเองได้ (Self-Management) และใช้โอกาสจากโลกดิจิตอลอย่างรู้เท่าทัน เพื่อ
พัฒนา Digital Health ให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รวมถึงการปกปูองสุขภาพ
ประชาชน
 ลงทุ น (Investment) ในการสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ สุ ข ภาพในทุ ก Setting ไม่ ว่ า จะเป็ น
โรงพยาบาล โรงเรียน วัด สถานประกอบการ โรงงาน ชุมชน ตลาด ฯลฯ จนไปสู่เมืองแห่งสุขภาวะ
(Healthy City) เพื่อรองรับความ ท้าทายในเรื่อง สังคมเมือง (Urbanization) ที่ต้องปรับวิถีชีวิต
และสิ่ งแวดล้ อมคนเมืองเพื่อลดความเสี่ ยงต่อ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) สั งคมผู้ สู งอายุ (Ageing
Society) ที่ต้องเปลี่ยนภาระเพื่อให้สามารถเป็นหลักชัยของสังคม และมีแผนเพื่อลดผลกระทบ หรือ
ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)
๒. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการเขตสุขภาพ เกี่ยวกับสาระสาคัญของแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคสู่ความเป็นเลิศ และถ่ายทอดเป็นนโยบายการดาเนินงานของแต่ละ
จังหวัดผ่านคณะกรรมการและคณะทางานเขต
๓. ขับเคลื่อนผ่านพื้นที่นาร่อง ที่เป็นพื้นที่เปูาหมายของการดาเนินงานตาบลบูรณาการต้นแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพ ๑๗ ตาบล
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บทที่ ๓
การวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๖
จุดแข็ง (Strength)
๑. ผู้บริหารให้ความสาคัญ
๒. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแล ส่งเสริม มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและเห็นคุณค่าของการมี
สุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้โดยใช้กระบวนการตาบลจัดการสุขภาพ ตาบล LTC ตาบลนมแม่
อาเภออนามัยเจริญพันธุ์ อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง หมู่บ้านจัดการสุขภาพและมี อสม. เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
รวมถึงแผนงานโครงการในการขับเคลื่อนงานทุกระดับ เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีความรู้ สามารถพึ่งพิงตนเอง
ได้
๓. มีการจัดการอบรมระบบสุขภาพชุมชน ให้เข้มแข็ง (DHS / COC / HHC / LTC /palliative care
ทีม หมอครอบครัว ซึ่งมีการอบรม CM CG ทุกจังหวัด/อาเภอ
๔.ในเขตสุขภาพที่ 6 มี Model การดูแลผู้สูงอายุที่คลองใหญ่ จังหวัดตราด และจังหวัดสมุทรปราการ
๕.มีคณะกรรมการกลุ่มวัย สิ่งแวดล้อม และควบคุม ปูองกันโรคในระดับเขต โดยมีแต่ละจังหวัดเป็น
Focal point และศูนย์วิชาการร่วมเป็นคณะกรรมการในขับเคลื่อน
๖. มีตาบล LTC ในปี ๒๕60 ร้อยละ 50
๗. มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เป็นระบบ เอื้อต่อการประกันสุขภาพต่างด้าว
๘. มี EOC ทุกจังหวัด โดยมีจังหวัดปราจีนบุรี เป็น focal point ของเขตสุขภาพที่ 6 และมีแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี ระดับเขตที่ 6 ที่ขับเคลื่อนโดยศูนย์วิชาการของกรมควบคุมโรค
๙. มี ทีม SRRT ทุกอาเภอ และจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 มีมาตรฐาน ผ่านการประเมิน ศูนย์วิชาการ
ของกรมควบคุมโรค
๑๐. มีด่านควบคุมโรคพร้อมจุดบริการประชาชนที่ผ่านแดน จุดผ่านแดนชายแดน ท่าเรือและสนามบิน
โดยใช้มาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ 2548 (ISR2005)
1๑. มีโมเดลรูปแบบการเฝูาระวังโรคระบาดระหว่างประเทศโดยใช้ชุมชนซิตี้ ที่จังหวัดจันทบุรี (Twin
city)
จุดอ่อน (Weakness)
1.การขับเคลื่อนงานเพื่อให้ประชาชนในเขตสุขภาพมีสุขภาพทีด่ ีได้รับความรู้ด้านสุขภาพเพื่อพึ่งตนเอง
ได้ ยังไม่สามารถนานโยบายสู่การปฏิบัติได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ การดาเนินงานในแต่ละระดับ ภาคีเครือข่ายแต่
ละพื้นที่ไม่สามารถบูรณาการงานได้อย่างชัดเจน ขาดการวางแผนการกาหนดเปูาหมายร่วมกัน ตัวชี้วัดและการ
ประเมินการดาเนินงานไม่สอดคล้องกัน
2. การบูรณาการ กรม กอง กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทาให้คุณภาพ
และความครอบคลุมของระบบไม่บรรลุเปูาหมาย
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และเฝูาระวังควบคุมโรคไม่เพียงพอกับภาระงานที่
มากขึ้น
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4. การปรับเปลี่ยนงานบ่อยของบุคลากร กระทบต่อทักษะ และความรู้ในการ ส่งเสริมสุขภาพ เฝูา
ระวังปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
5. การสร้างนวัตกรรมและผลงานวิจัยมีจานวนน้อยส่งผลให้การนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบ
สุขภาพน้อยตามไปด้วย
6. ระบบการจัดการควบคุมโรคในด่านช่องทางธรรมชาติ และจุดผ่อนปนจานวน 3 จังหวัด ไม่มี
อัตรากาลังบุคลากรสาธารณสุขด้านควบคุมปูองกันโรค
โอกาส (Opportunity)
1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแล ส่งเสริม มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและเป็นคุณค่าของการมี
สุขภาพดี สามารถดูและสุขภาพของตนเองได้โดยมีนโยบายการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยที่ชัดเจน
จากกระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติทุกระดับ
2. การเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยทาให้การสื่อสารด้านสุขภาพเป็นแบบ real time
3. มีข้อตกลงระหว่าง 4 กระทรวงหลัก (สาธารณสุข มหาดไทย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ศึกษาธิการ) เรื่องวัยเด็กและผู้สูงอายุ
4. มีนโยบายระดับชาติ PP Excellent ภายใต้แผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะวัย
เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส
5. มีมหาวิทยาลัยสนับสนุนความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีระบบการจัดการ/เฝูาระวังมลพิษทาง
อากาศแบบ real time เป็นโอกาสในการพัฒนาด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
6. มีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ประชาชนในการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
7. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/พื้นที่ SEZ (Special Economic Zone /EEC (Eastern Economic
Corridor) รวมทั้งเป็นพื้นที่ชายแดน ท่องเที่ยว เกาะ ชายฝั่งและแหล่งอุตสาหกรรม ทาให้เป็นโอกาสในการ
สร้างรูปแบบ นวัตกรรม/วิจัยเฝูาระวังควบคุมโรค
8. มีกฎหมายอื่นๆ เช่น เทศบัญญัติ กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายจราจร เป็น
เครื่องมือที่เอื้อต่อการควบคุมโรค
9. มีเครือข่ายในการเฝูาระวังควบคุมโรค เช่น ทหารชายแดน ตารวจ เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเขตปกครองพิเศษ ได้แก่เมืองพัทยา
อุปสรรค (Threat)
1. กระทรวง กรม กอง ศูนย์วิชาการมีการกาหนดตัวชี้วัดและมาตรฐานการดาเนินงานเฉพาะด้าน
หลากหลายตัวชี้วัด ทาให้การถ่ายทอดการดาเนินงานสู่ผู้ปฏิบัติที่มีจานวนจากัดส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงาน
ภาระงานเกินทาให้งานไม่มีคุณภาพสุดท้ายคือประชาชนไม่ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ยังไม่มีกฎหมาย/มาตรการในการกาหนดหน้าที่ของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง
๓. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมน้อย มีผลทาให้การดูแลสุขภาพ เข้าถึงประชาชนได้ไม่เท่าถึง
๔. เน้นผลผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยไม่คานึงถึงผลกระทบด้านสุขภาพ
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๕. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีด่านธรรมชาติตามพื้นที่รอยต่อชายแดนไทย
กัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี ตราด ทาให้เกิดการเคลื่อนย้าย/ ลักลอยข้ามแดนโดยผิดกฎหมายของ
แรงงานต่างชาติ ทาให้เสี่ยงต่อการเป็นพาหะนาโรคติดต่อ
๖. พฤติกรรมการบริโภคสื่อ Social ที่ขาดการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลทาให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนกและตื่นกลัวเกินความเป็นจริง
๗. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาวะโลกร้อนทาให้เอื้อต่อการเกิดโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้า เพิ่ม
มากขึ้น
๘.ประชาชนไม่ตระหนักในพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและไม่เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
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บทที่ ๔
แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สู่ความเป็นเลิศ เขตสุขภาพที่ ๖
(Promotion Prevention and Protection Excellence Strategic Plan : Region 6th)

วิสัยทัศน์
“ประชาชนไทยต้องมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า85 ปีและอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
ไม่น้อยกว่า 75 ปี ภายในปี พ.ศ. 2579”

พันธกิจ
พัฒนาระบบบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
เพื่อให้เกิดสุขภาวะ
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ทุกครอบครัวดารงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการมีสุขภาวะผ่านการสร้าง
เสริมสุขภาพ
2. ประชาชนปราศจากโรคและภัยสุขภาพด้วยการจัดบริการในทุกระดับซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคม
3. ประชาชนได้รับการปกปูองสุขภาพด้านการลดปัจจัยเสี่ยงและเพิ่มปัจจัยคุ้มครอง ด้วยมาตรการเชิง
นโยบาย กฎหมาย สังคมและสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สภาพแวดล้อมทุกแห่งได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกคน

วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. จัดระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคตามกลุ่มวัยโดยเน้นความร่วมมือของครอบครัวและ
ชุมชน เพื่อให้มีความรอบรู้เรื่องสุขภาพ
2. เพิ่มความเข้มแข็งของการจัดบริการปูองกันโรคและลดปัจจัยเสี่ยงเพิ่มปัจจัยคุ้มครองสุขภาพ โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
3. มีการขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการ ทางกฎหมาย ทางสังคมและสวัสดิการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
และเพิ่มปัจจัยคุ้มครองสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
4. มีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทุกแห่งเพื่อให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกคน
จุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สู่ความเป็นเลิศ เขตสุขภาพที่ 6
(พ.ศ. 2560-2564)
1. การดูและประชากรทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเห็น
คุณค่าของการมีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน
2. การสร้างระบบการจัดการสุขภาพของชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อการดูแลสุขภาพในทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส
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3. การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขตสุขภาพที่โดดเด่นด้านการดูแลสุขภาพที่บ้าน และชุมชน การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนเป็นเมืองสุขภาพดีที่
สมดุล
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันควบคุมโรคและบริหารจัดการภัยสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ที่มี
ความทันสมัย สมรรถนะของทีมงาน และมีนวัตกรรมในการปูองกัน ควบคุมโรคที่สามารถรองรับความ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาของภาคตะวันออก
5. การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในหน่วยบริการและในชุมชนที่มีความ
เชื่อมโยงและต่อเนื่องถึงบ้านภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในการจัดบริการสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ
6. การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชน และภาคีทุกภาคส่วนเพื่อการจัดระบบสุขภาพ
(DHS) ทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย ในเขตสุขภาพที่ 6
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด
1.3 ส่งเสริมวัยรุ่นให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทางานที่พึงประสงค์
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม
2. ปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2.1 พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และภัยสุขภาพ
2.2 ควบคุมโรคติดต่อ
2.3 ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภัยสุขภาพ
3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3.1 ส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร
3.2 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (บุหรี่ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด)
3.3 คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๔.๑ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
๔.๒ คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย “กลุ่มสตรีและเด็ก”
แผน 20 ปี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เด็กดี มีวินัย LBW
คิดสร้างสรรค์
ใฝุเรียนรู้ มีทักษะ สูงดีสมส่วน
สุขภาพแข็งแรง พัฒนาการสมวัย
อต.มารดาตาย
อัตราการคลอดมี
ชีพของหญิงอายุ
15-19 ปี

6064

ค่าเป้าหมาย
65- 7069 74

มาตรการ


8.1


7.6

7

5

63
85
10
44

78
90
10
34

88
90
10
24

90
90
10
14

การขับเคลื่อน

แนวทางการดาเนินงาน

Partnership
1.คณะกรรมการ MCH Board ระดับ
เขต/จังหวัด/อาเภอ
2.คณะอนุกรรมการส่ งเสริมการพัฒ นา
เด็กปฐมวัย
3. คณะกรรมการกลุ่มวัยระดับเขต
๔. สร้างการมีส่วนร่วม 4 กระทรวงหลัก
ระดับเขต
๕. ทีมนิเทศระดับเขต/จังหวัด/อาเภอ
๖. คณะอนุกรรมการปูอ งกัน และแก้ไ ข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๗. เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยสุขภาพดี
๘. บู รณาการการขับเคลื่ อนกับหมู่บ้า น
จั ด การสุ ข ภาพ ต าบลจั ด การสุ ข ภาพ
ต าบลนมแม่ ต าบลเด็ ก 0-5 ปี สู ง ดี ส ม
ส่วนและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
Investment
สนั บ สนุ น /ประสานแหล่ ง ทุ น ผ่ า น
ส านั กงานหลั กประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1) ส่ ง เสริ ม การเตรี ย มความ
พร้ อ มก่ อ นการตั้ ง ครรภ์ (สาว
ไทยแก้มแดง)
2)เพิ่มหญิงตัง้ ครรภ์เข้าสู่บริการ
ได้ เ ร็ ว และได้ รั บ การดู แ ลตาม
มาตรฐาน
3) ลดอัตราการคลอดแม่วัยรุ่น
และลดการตั้งครรภ์ซ้า
4)ลด LBW
๕) ลดอัตราการตายมารดา
1) พัฒนาศักยภาพโรงเรียนพ่อ
แม่และให้มีการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ครอบคลุม
2) พ่อแม่ ผู้ ปกครอง ผู้ เ ลี้ ยงดู
เด็ก ได้รับความรู้ในการเลี้ยงดู
เด็กผ่านหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่

7579
1.Smart
Pregnancy

2.Smart
Parent
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
6064

1. เด็กดี มีวินัย
คิดสร้างสรรค์
ใฝุเรียนรู้ มีทักษะ
สุขภาพแข็งแรง

ค่าเป้าหมาย
65- 7069 74

มาตรการ

การขับเคลื่อน

แนวทางการดาเนินงาน

7579
3.Smart
Children

Regulation
1. บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแม่และ
เด็ก วัยเรียน วัยรุ่น และการรับบริ การตาม
ชุดสิทธิประโยชน์
๒. ๒ . จั ด ท า แ น ว ท า ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น /
แผนพัฒนาสุขภาพ
๓.นิเทศติดตาม/ประเมินมาตรฐาน
Advocacy
1.MCH board
2.ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
๓.สร้ า งกระแสผ่ า นสื่ อ สาธารณะและสื่ อ
4.Smart
สังคมออนไลน์
Book start
๔.ส่งเสริมการใช้application กินให้เป็น
5.Smart
5.ส่งเสริมการใช้สมุดสีชมพูและใช้ DSPM
Health
โดยครอบครัว
worker for Building capacity
kids
1. พัฒนาศักยภาพทีมประเมิน&ผู้ให้บริการ
2. พัฒ นาศักยภาพครู ผู้ ปกครอง และ
เครือข่าย
3. พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กผ่านนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

1. พัฒนาการสมวัยและ IQ และ
EQ 2. ฝึกวินัย ฝึกช่วยเหลือตนเอง
พัฒนาทักษะชีวิต
3. สุขภาพดีตามแนวทางกิน กอด
เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรค
4. สูงดีสมส่วน
5. เด็กไทยปลอดภัยไม่จมน้า
ได้รับวัคซีนตามก้าหนด
1. เด็กทุกคนมีหนังสือเล่มแรก โดย
การส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
1.พัฒนาบทบาทและความเข้มแข็ง
ของ MCH Board ทุกระดับ
2.สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย วัย
เรียน วัยรุ่น โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครอบครัว องค์กรภาครัฐ/เอกชน
และภาคีเครือข่ายในชุมชน
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แผน 5 ปี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เด็กดี มีวินัย LBW
คิดสร้างสรรค์
ใฝุเรียนรู้ มีทักษะ สูงดีสมส่วน
สุขภาพแข็งแรง พัฒนาการ
สมวัย
อต.มารดาตาย
อัตราการคลอด
มีชีพของหญิง
อายุ 15-19 ปี
อต.ตายจากการ
จมน้าในเด็กต่า
กว่า 15 ปี

60

ค่าเป้าหมาย
61 62 63

มาตรการ
64


8.5
51
8๑


8.4
54
๘2


8.3
57
8๓


8.2
60
8๔

 1.Smart
8.1 Pregnancy
63
8๕

10
52

10
50

10
48

10
46

10
44

50 45

๔๐

๓๕

๓๐

2.Smart
Parent

การขับเคลื่อน

แนวทางการดาเนินงาน

Partnership
1. MCH Board ระดับเขต/จังหวัด/
อาเภอ
2.คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม การ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
3.คณะกรรมการกลุ่มวัยระดับเขต
4.สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม 4 กระทรวง
หลักระดับเขต
5.ทีมนิเทศระดับเขต/จังหวัด/อาเภอ
๖.คณะอนุกรรมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๗.เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยสุขภาพดี
๘.บูรณาการการขับเคลื่อนกับหมู่บ้าน
จัดการสุ ข ภาพ ตาบลจัดการสุ ขภาพ
ตาบลนมแม่ ตาบลเด็ก 0-5 ปีสูงดีสม
ส่วนและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
Investment
สนั บ สนุ น /ประสานแหล่ ง ทุ น ผ่ า น
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อน
การตั้งครรภ์ (สาวไทยแก้มแดง)
2) เพิ่มหญิงตั้งครรภ์เข้าสู่บริการได้
เร็วและได้รับการดูแลตามมาตรฐาน
3) ลดอัตราการคลอดแม่วัยรุ่น และ
ลดการตั้งครรภ์ซ้า
4) ลด LBW (ลด preterm ด้วยการ
จ่าย progesterone ในกลุ่มหญิงที่
เสี่ ย ง ส่ ง เสริ ม ภาวะโภชนาการหญิ ง
ตั้งครรภ์ ให้มี BMI ปกติ และลดซีดใน
หญิงตั้งครรภ์)
5) ลดอัตราการตายมารดา
1) พัฒนาศักยภาพโรงเรียนพ่อแม่และ
ให้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2) พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง ผู้ เ ลี้ ย งดู เ ด็ ก
ได้ รั บ ความรู้ ใ นการเลี้ ย งดู เ ด็ ก ผ่ า น
หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
60

1. เด็กดี มีวินัย
คิดสร้างสรรค์
ใฝุเรียนรู้ มีทักษะ
สุขภาพแข็งแรง

ค่าเป้าหมาย
61 62 63

มาตรการ

การขับเคลื่อน

แนวทางการดาเนินงาน

Regulation
1. ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ แม่ แ ละเด็ ก วั ย เรี ย น
วัยรุ่น และแนวทางการรับบริการตาม
ชุดสิทธิประโยชน์
2.จั ด ท าแนวทางการด าเนิ น งาน/
แผนพั ฒ นาสุ ข ภาพนิ เ ทศติ ด ตาม/
ประเมินมาตรฐาน
Advocacy
1.MCH board
2.ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
3.สร้างกระแสผ่ านสื่ อสาธารณะและ
สื่อสังคมออนไลน์
4.ส่งเสริมการใช้ application กินให้
เป็น
5.ส่ ง เสริ ม การใช้ ส มุ ด สี ช มพู แ ละใช้
DSPM โดยครอบครัว

พัฒนาการสมวัยและ IQ เฉลี่ยไม่
ต่ากว่า 100 EQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 80
(พัฒนาการเด็ก = ระบบการเฝูาระวัง
คั ด กรองกระตุ้ น และส่ ง ต่ อ เด็ ก ที่ มี
พัฒ นาการล่ าช้ า กลั บ มามี พัฒ นาการ
สมวั ย และหรื อ พั ฒ นาการดีขึ้ น โดย
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่อง
EQ = เด็ กที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงด้า น
พฤติกรรม อารมณ์ได้รับการดูแลจาก
รพ. ร.ร. และผปค.)
2. ฝึกวินัย ฝึกช่วยเหลือตนเอง พัฒนา
ทักษะชีวิต (PS ด้านการช่วยเหลื อ
ตนเองและสั ง คมใน DSPM และฝึ ก
วิ นั ย ผ่ า นกระบวนการกิ น กอด เล่ น
เล่า นอน เฝูาดูฟัน)
3. สุขภาพดีตามแนวทางกิน กอด เล่น
เล่า นอน เฝูาดูฟัน ได้รับวัคซีนปูองกัน
โรคตามกาหนด
4. สูงดีสมส่วน
5. เด็กไทยปลอดภัยไม่จมน้า
๖. พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

64
3.Smart
Children
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
60

1. เด็กดี มีวินัย
คิดสร้างสรรค์
ใฝุเรียนรู้ มีทักษะ
สุขภาพแข็งแรง

ค่าเป้าหมาย
61 62 63

มาตรการ

การขับเคลื่อน

แนวทางการดาเนินงาน

Building capacity
1. พัฒนาศักยภาพทีมประเมิน
2. พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
3.พัฒนาศักยภาพครู ผู้ปกครอง และ
เครือข่าย
4. พัฒ นาการเรีย นรู้ข องเด็ก ผ่ า น
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
5. พัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการ
จัดการสุขภาพ
6.พัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลเด็กที่
มีพัฒนาการล่าช้าใน
7.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้
เครื่องมือกระตุ้นพัฒนาการ DSPM
DAIM ,TEDA4I
8.พัฒนาเครื่องมือกระตุ้นพัฒนาการ
ให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบท
กับพื้นที่
9.การให้สุขภาพจิตศึกษาและการคัด
กรองซึมเศร้า

1. เด็กทุกคนมีหนังสือเล่มแรก โดย
การส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

64
4.Smart
Book start

5.Smart
Health
worker for
kids

1.พัฒนาบทบาทและความเข้มแข็ง
ของ MCH Board ทุกระดับ
2.สร้างการมีส่วนร่วมของอปท.ใน
MCH Board
3.สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย วัย
เรียน วัยรุ่น โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครอบครัว องค์กรภาครัฐ/เอกชน และ
ภาคีเครือข่ายในชุมชน
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย “กลุ่มวัยเรียน”
แผน 5 ปี
เป้าประสงค์

1. เด็กดี มี
วินัย คิด
สร้างสรรค์
ใฝุเรียนรู้ มี
ทักษะ
สุขภาพ
แข็งแรง

ตัวชี้วัด

เด็กอายุ 12 ปี
สูงดีสมส่วน ร้อย
ละ 74ส่วนสูง
เฉลี่ย ชาย 154
ซม. หญิง 155
ซม.

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

60 61 62 63

64

66 68 70 72

74

ร้อยละเด็กกลุ่ม 52 54 56 58 60
อายุ 0-12 ปีฟันดี
ไม่มีผุ (cavity
free)

การขับเคลื่อน

๑.ร่วมพลังประชารัฐ
partnership
ชุมชน และสังคม (เด็ก
: พัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
วัยเรียนสูงดีสมส่วนร้อย
เด็กไทยฟันดี สุขภาพดี
ละ 74 อายุ 12 ปี สูง
เฉลี่ย ชาย 154 ซม./ : คณะกรรมการระดับเขต
หญิง 155 ซม.
: สร้างการมีส่วนร่วม 4
๒.สร้างความเสมอภาค กระทรวงหลัก
ในการเรียนรู้ (ร้อยละ
: ฝุายการศึกษาทุกระดับ
80 ของเด็กมีโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาและ Investment
ดูแลสุขภาพ)
: ขับเคลื่อนผ่านสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

แนวทางการดาเนินงาน

1.ผลักดันให้เด็กได้รับบริการ
ด้านสุขภาพ(ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์) เช่น ยาเม็ดเสริม
ธาตุเหล็ก นมจืด 1 แก้ว/ถุง
การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อ ต่อ
การส่งเสริมสุขภาพ
2.พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ผ่านกลไกโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ (อาหาร
ออกกาลังกาย การนอน และ
ฟัน เป็นต้น)
3.สร้างแนวทางการส่งเสริม
สุขภาพเด็ก วัยเรียนผ่าน
ครอบครัว/ชุมชน
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
60 61 62 63

1. เด็กดี มี
วินัย คิด
สร้างสรรค์
ใฝุเรียนรู้ มี
ทักษะ
สุขภาพ
แข็งแรง

มาตรการ

การขับเคลื่อน

แนวทางการดาเนินงาน

64
๓.สร้างเสริมและพัฒนา
ทักษะชีวิต (ร้อยละ 70
ของเด็กวัยเรียนมี
ภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ)

Regulation
-จัดทาแผนพัฒนาสุขภาพเด็ก
วัยเรียนแห่งชาติ ขับเคลื่อน
นโยบายเด็กไทยสุขภาพดี สูงดี
สมส่วนฉลาด แข็งแรง และ
ผลักดันนโยบายดื่มนมแห่งชาติ
๔. เฝูาระวังทันตสุขภาพ
-สร้างความเข้มแข็งในการ
ดาเนินงานตามนโยบาย รร.สส.
Advocacy
: สร้างกะแสผ่านสื่อสาธารณะ
และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กไทยสูงดีสมส่วน
(อาหาร กิจกรรมทางกาย
สุขภาพช่องปาก และการนอน)
Building capacity
-พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข ครู ผู้ปกครอง และ
เครือข่ายในการติดตามเฝูา
ระวังภาวะสุขภาพเด็กของ
ตนเองในชุมชน
-พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กผ่าน
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มรู้

4.สร้างกระแสการส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียน
5.พัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและทักษะชีวิต
6.พัฒนาระบบการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล
สุขภาพเด็กวัยเรียน
7.ส่งเสริมทักษะการดูแล
สุขภาพช่องปากตนเอง จาก
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้”และฝึกอบรมในระดับ
พื้นที่
8. กระตุ้นและคัดเลือก
โรงเรียนเครือข่าย
9. ขยายความครอบคลุม
โรงเรียนปลอดน้าอัดลม
10. สารวจพฤติกรรมพึง

29

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
60 61 62 63

๒.เด็กไทยมี
ทักษะทาง
อารมณ์และ
สังคมดี

เด็กไทยมี
สติปัญญา 

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน

64

10๐

10๐

ร้อยละของ
เด็กไทยมีความ
ฉลาดทางอารมณ์
(EQ) อยู่ในเกณฑ์
ปกติ

การขับเคลื่อน

>๘๐

1.สร้างพลังต้นทุนชีวิต บูรณาการเข้ากับแผน
เด็กวัยเรียน (เด็กไทยมี ยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ ๖
IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100)

1.พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปญ
ั หาพฤติกรรม
อารมณ์
2.พัฒนาโปรแกรมสร้างเสริม
ความฉลาดทางสติปญ
ั ญา&
อารมณ์
3.พัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริม
ทักษะชีวิต
4.ผลิตนวัตกรรมเพิ่ม IQ EQ
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย “กลุ่มวัยทางาน”
แผน 5 ปี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
6๐

6๑

6๒

6๓

6๔

ประชากรวัยทางาน ๑.ร้อยละของวัย
หุ่นดีสุขภาพดี
ทางานอายุ ๓๐-๔๔ ปี
มี BMI ปกติ

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๒.ร้อยละของวัย
ทางานมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์
ตามหลัก ๓ อ.(อาหาร
อารมณ์ ออกกาลัง
กาย ) ๒. ส (สูบบุหรี่
สุรา) 1 ฟ (ฟัน) ๑ น
(นอน)

_

_

๕๐

_

๖๐

มาตรการ
๑.พัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ระดับเขตที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ของ
กลุ่มวัยทางาน
๒.เสริมสร้างศักยภาพภาคี
เครือข่ายทุกระดับในการ
ดาเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ ; Health Leader
๓.เตรียมความพร้อมก่อนสูง
วัย (๕๐-๕๙ ปี)
๔. พัฒนา/ขยายชุมชน
ต้นแบบโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และลดปัจจัยเสี่ยง

การขับเคลื่อน
๑. คณะกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพวัย
ทางานระดับเขต ๖
๒. สถาน
ประกอบการ
๓. ชุมชน

แนวทาง
๑.พัฒนาองค์กร/ชุมชนไร้พุง
คลินิกไร้พุง
๒.สนับสนุนการสร้าง
ศักยภาพภาคีเครือข่ายทุก
ระดับในการดาเนินงาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ (Health
Leader )
๓.พัฒนา/ขยาย รูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพคนวัยทางาน
ในสถานประกอบการ
๔.พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เรื่องการเตรียมความพร้อม
ก่อนสูงวัย
31

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

คนไทยมีสุขภาวะที่ ร้อยละของประชาชน
ดีขึ้น
วัยทางานมีระดับ
ความสุขอยู่ในเกณฑ์
ปกติ

เป้าหมาย
6๐

6๑

6๒

6๓

-

50

60

70

6๔
80

มาตรการ

การขับเคลื่อน

แนวทาง

ส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน
ปัญหาสุขภาพจิต

บูรณาการหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1.พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
ความสุขของกลุ่มวัยทางาน
2.พัฒนาโปรแกรมหลักสูตร
ให้คาปรึกษาเพื่อลดความ
ขัดแย้งในครอบครัว
3.สนับสนุนระบบแนว
ทางการช่วยเหลือสังคมจิตใจ
4.คัดกรองโรคจิต โรคซึมเศร้า
ฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยทางาน

ปูองกันการฆ่าตัว
ของประชาชนใน
เขตสุขภาพ

ประชาชนได้รับการ
เฝูาระวัง(คัดกรองและ
ประเมิน) และติดตาม
ดูแล เพื่อปูองกันการ
ฆ่าตัวตาย

-

-

-

-

≤6.3 มีการเฝูาระวัง(คัดกรองและ
ต่อ ประเมิน) และติดตามดูแล
แสน เพือ่ ปูองกันการฆ่าตัวตาย
ปชก.

เขตสุขภาพกาหนด 1.เขตสุขภาพร่วมกับจังหวัด
นโยบายให้ครอบคลุม กาหนดนโยบายการปูองกัน
ทุกจังหวัดในการ
การฆ่าตัวตายของประชาชน
ประเมินคัดกรองง
ประชาชน
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
6๐

6๑

6๒

6๓

6๔

มาตรการ

ประชาชนมีความรู้ 1.ภาคีเครือข่ายได้รับ 73 146 146 219 219 แนวทางการดาเนินงาน 7
ด้านสุขภาพและ
การส่งเสริมความรอบ
ขั้นตอนของกองสุขศึกษา
เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ
พฤติกรรมสุขภาพที่ รู้ด้านสุขภาพ
ข่าย ข่าย ข่าย ข่าย ข่าย
ถูกต้องเหมาะสม
ตามกลุ่มวัย
2.ภาคีเครือข่าย
70 70 80 80 80
เปูาหมายมีการดาเนิน
(สบส.)
กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ
3.อสม.มี HB HL ผ่าน พอใช้ พอใช้ ดีขึ้น ดีขึ้น ดีขึ้น กรอบการดาเนินงานความ
เกณฑ์มาตรฐาน
ขึ้นไป ขึ้นไป ไป
ไป ไป
รอบรู้ด้านสุขภาพ
70% 75% 10% 15% 20%

การขับเคลื่อน

แนวทาง

1.ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
และภาคีเครือข่ายใน
การจัดการสุขภาพ
2.บูรณาการการ
ขับเคลื่อนกับหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ ตาบล
จัดการสุขภาพ และ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

1.สร้างเสริมความรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

-Smart อสม.

1.ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้
เทคโนโลยี
2.บูรณาการจัดการสุขภาพชุมชน
3.พัฒนาหลักสูตรแกนนานัก
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ชุมชน

-บูรณาการกับ อสม.
นักจัดการสุขภาพ

-กลุ่มเด็กวัยเรียน โดยการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนสุขบัญญัติ
แห่งชาติ
-กลุ่มวัยทางาน โดยการ
ขับเคลื่อนหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ลดโรคฯ
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย “กลุ่มผู้สูงอายุ”
แผน ๕ ปี
เป้าประสงค์
๑.ผู้สูงวัยเป็นหลัก
ชัยของสังคม
สามารถดูแลตนเอง
ได้ ดารง
ชีวิตประจาวันได้
และมีคุณภาพชีวิตที่
ดี

ตัวชี้วัด
1) อายุคาด
เฉลี่ย
(HALE)
2) ร้อยละ
ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงค์

60
66.5
ปี

ค่าเป้าหมาย
61
62
63
67.5
ปี

30

40

45

50

3) ร้อยละตาบล
LTC ผ่านเกณฑ์

50

55

60

65

๔) เมืองที่เป็น
มิตร
กับผู้สูงอายุ
((Age Friendly
City) 1 จว/1
เมือง

๑

๒

๓

๔

มาตรการ
64
69 ปี 1) ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนเตรียม
ความพร้อมก่อนสูงวัย
60 2) ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ : มาตรการ
Strong (สุขภาพ
แข็งแรง)
3) สนับสนุนมาตรการ
Security : ความมั่นคง
70 ปลอดภัย ภายใต้ความ
ร่วมมือ 4 กระทรวง
หลัก
๖ 4) สนับสนุนมาตรการ
Social Participation
ภายใต้ความร่วมมือ
4 กระทรวงหลัก
5) ส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพ มาตรการ

การขับเคลื่อน

แนวทางการดาเนินงาน

Partnership
1. คณะกรรมการส่งเสริม
สุขภาพวัยทางาน เขต 6
2.คณะกรรมการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเขต 6 จาก
ศูนย์วิชาการ/จังหวัด
3.คณะกรรมการร่วมจากภาค
สาธารณสุข/สปสช. ขับเคลื่อน
ระบบ LTC
Investment
1.สนับสนุน/ประสานแหล่งทุน
จาก อปท./สปสช./กองทุน
ชุมชน
Regulation
1. ขับเคลื่อนการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
และแนวทางการจ่ายเงินตามชุด
สิทธิประโยชน์/มาตรฐาน
การดูแล

1) ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ (CD & NCD)
ประชาชนวัยทางานและ
ผู้สูงอายุ
2) ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ตามมาตรการ 3 S
2.1) พัฒนาระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
(LTC) ในชุมชน/ตาบล LTC
2.2) พัฒนาเมืองที่เป็นมิตร
(Age Friendly City)
3) พัฒนาตาบลจัดการ
สุขภาพ/องค์กร/ชุมชน
ไร้พุง ลดโรค
4) ส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 5 Smart/ส่งเสริม
สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
4.1 ส่งเสริมการใช้แอพฯ/
คู่มือ“ไม่ลืม-ไม่ล้ม-ไม่ซึมเศร้า34

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
60

ค่าเป้าหมาย
61
62
63

มาตรการ

การขับเคลื่อน

แนวทางการดาเนินงาน

5 Smart (Smart
Brain/Smart Walk/
Smart Eat /Smart
Sleep/Smart
Integrate
community care)

Advocacy
1. สร้างการสื่อสารสาธารณะที่
เข้าถึงง่าย
2.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้วย
ระบบDigital
3. ส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 5 Smart/ส่งเสริม
สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
4.พัฒนาหลักสูตร E-Leaning
Building Capacity
5. พัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ,Care
Manager
Care Giver, อสค. อสม, แกน
นาสุขภาพ,แกนนาชมรม

กินข้าวอร่อย”
4.2 ส่งเสริมการใช้คู่มือแนว
สร้างสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ
4.3 ส่งเสริมพฤติกรรมและ
ความรอบรู้ด้านการเดินเพื่อ
สุขภาพ
4.4 ส่งเสริมพฤติกรรมและ
สร้างความรอบรู้ด้าน SMART
BRAIN” “SMART
EAT”“SMART SLEEP”
4.5 สร้าง/พัฒนาหลักสูตร
E-Leaning โปรแกรม 12
สัปดาห์
4.6 สร้างแกนนาในชมรม
ผู้สูงอายุโดยนวัตกรรมผ่าน
Line Management/Self
learning
4.7 พัฒนานวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยระบบ
Digital/พัฒนาแอพฯสนับสนุน
การทางาน อสม.4.0

64

35

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
60

2. ชุมชนมีการ
จัดการสุขภาพ
ตนเองอย่างยั่งยืน
(สบส.)

ค่าเป้าหมาย
61
62
63

มาตรการ

การขับเคลื่อน
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-ตาบลจัดการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ -PIRAB
สุขภาพ ผ่าน
๗๐
๗๐
๗๕
๗๕
๘๐
เกณฑ์มาตรฐาน

บูรณาการกับ ตาบล LTC ,
PCC , FCT

- อสม. ผ่านการ
อบรม อสม.
นจก.

๕,๓๑๐ ๕,๓๑๐ ๙,๗๖๕ ๙,๗๖๕ ๑๐,๖๒ -PIRAB
คน
คน
คน
คน
๐คน

- บูรณาการกับ ตาบล LTC ,
PCC , FCT
พัฒนา App.สนับสนุนการทางาน
อสม.

- อสม. นจก. มี
คุณภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๘๕

ร้อยละ
๘๕

แนวทางการดาเนินงาน

ร้อยละ -PIRAB
๙๐

4.8 พัฒนาหลักสูตรอบรม
อสม./นจก. Stroke/Stemi/
หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อน
สูงวัย
1. พัฒนา อสค. / อสม. นัก
จัดการ /ภาคีเครือข่ายตาบลฯ
2. ส่งเสริม -HL / HB
3.พัฒนาตาบลจัดการแบบ 5
กลุม่ วัย
4. ส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนา การนานวัตกรรมชุมชน
ไปใช้ประโยชน์
1. จัดทาหลักสูตรอบรม
อสม.นจก. / Stoke และ Stemi
2.พัฒนาวิทยากรอบรม อสม.
3.จัดอบรม อสม. 1วัน
๑.สุ่มประเมิน อสม. นจก.ร้อยละ
30

36

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
60

๔๐,๐๐๐
๒. ครอบครัวมี
- ตัวแทนใน
ศักยภาพในการดูแล ครอบครัวผ่าน คน
สุขภาพ
การพัฒนาตาม
หลักสูตร อสค.
และมีการขยาย
เครือข่าย

- ร้อยละ
๕๐
ครอบครัวมี
ศักยภาพในการ
ดูแลตนเอง
(อสค.)
ผู้สูงอายุได้รับการ
ปูองกันปัญหา
สุขภาพจิต
(กรมสุขภาพจิต)

ร้อยละผู้สูงอายุ
กลุ่มเสี่ยงที่มี
ปัญหาสุขภาพ
ได้รับการดูแล
ทางสังคมจิตใจ

ค่าเป้าหมาย
61
62
63

การขับเคลื่อน

แนวทางการดาเนินงาน
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๔๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

คน

คน

คน

คน

1.สร้างเครือข่ายพัฒนา อสค.
โดยบูรณาการกับ PCC FCT
2.พัฒนาเครือข่าย อสค.
ให้บริการสุขภาพ

1.จัดทาหลักสูตร อสค. พัฒนา
ทีมพี่เลี้ยง/ แกนนา
2. พัฒนาศักยภาพ อสค. ตาม
หลักสูตร
3. ขึ้นทะเบียน อสค.

๕๐

25
-

มาตรการ

๕๕

25

๕๕

๖๐

- มาตรการ ๔ ขั้นตอน

๑ สุ่มประเมินครอบครัว อสค.
ร้อยละ 30

30

30

เน้นการเข้าถึงการดูแล ผ่านระบบการดาเนินงาน
สุขภาพจิตสาหรับ
เครือข่ายสุขภาพอาเภอและ
ผู้สูงอายุที่มีปัญหา
จังหวัด
สุขภาพ ได้แก่ โรค
เรื้อรัง โรคซึมเศร้า
และโรคสมองเสื่อม

1.การใช้แบบคัดกรอง 2Q 9Q
8Q โรคสมองเสื่อม โรคจิต โรค
ซึมเศร้า และฆ่าตัวตาย เพื่อ
เป็นแนวทางในการเฝูาระวัง
ที่มารับบริการในคลินิก NCD/
คลินิกผู้สูงอายุ
2.การเสริมสร้างภาวะ
สุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ชมรมผู้สูงอายุ โดยพัฒนาทักษะ
37
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ตัวชี้วัด
60

ค่าเป้าหมาย
61
62
63

มาตรการ

การขับเคลื่อน

แนวทางการดาเนินงาน
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การดูแลสุขภาพจิตตนเองผ่าน
กิจกรรมการสร้างสุข 5 มิติ
(AQ EQ)
3. พัฒนาทีมเฝูาระวังปัญหา
สุขภาพจิตและโรคทางจิตใน
ระดับจังหวัด

ผู้พิการทางจิตใจ
หรือพฤติกรรมได้รับ
การฟื้นฟู คุ้มครอง
ตามกฎหมาย

ร้อยละผู้พิการ
ทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม
สติปัญญา การ
เรียนรู้ และ
ออทิสติก ได้รับ
การดูแลฟื้นฟู
ด้านสุขภาพและ
สังคมตาม
กฎหมาย

-

75

75

85

85

เน้นการพัฒนาคุณภาพ บูรณาการร่วมกันระหว่างใน
ชีวิตผู้พิการทางจิตใจ และนอกสาธารณสุข
หรือพฤติกรรม
สติปัญญา การเรียนรู้
และ ออทิสติก ให้ได้รับ
การฟื้นฟูด้านสุขภาพ
และสังคมตาม
กฎหมาย และคนพิการ
ทางกายให้ได้รับการดุ
แลทางสังคม จิตใจ

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การดูแลผู้พิการเพื่อให้สามารถ
อยู่ในสังคมได้
2.การใช้แบบคัดกรอง 2Q 9Q
8Q เพื่อเฝูาระวังปัญหา
สุขภาพจิตผู้พิการ
3.พัฒนาระบบการส่งต่อการ
รักษา ดูแลจิตใจตาม พรบ.
สุขภาพจิต
4.สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการส่งเสริมเฝูาระวัง
และฟื้นฟูผู้พิการทางจิตใจ

38

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนงานสู่ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2560-2564

2565-2569

2570-2574

TOP 3 EOC
in ASIAN

TOP 5 EOC in
ASIA

มาตรการ

การขับเคลื่อน

2575-2579

แนวทางการ
ด้าเนินการ

1. SMART EOC
หน่วยงานในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 6 มี
ระบบการเตรียม
ความพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข
(PHEM), EOC และ
ระบบการบริหาร
ความต่อเนื่องทาง
ภารกิจ (BCMS)
ตามมาตรฐานสากล

ร้อยละของจังหวัด TOP 3 EOC in
มีระบบ PHEM
Thailand
และ EOC ที่ผ่าน
EOC
Assessment
tools และ
สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง

TOP 3 EOC 1.EOC Infrastructure
in ASIA
2.Real time surveillance
system
3. Real time and
Interactive incident
notification

partnership

1.surveillance system

- คณะกรรมการ
EOC เขตสุขภาพ

2.พัฒนาคนและ SAT
team

คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัด

3.ด่านควบคุมโรคและ
มาตรฐานWHO’s JEE

4.International standard for - สานักงาน
MERT,SRRT,MC
สาธารณสุขจังหวัด
5.Host In ASIAN Public
Health Emergency
Management Exercise
6.Excellance center For
EOC Training

Regulation
- พรบ.โรคติดต่อ
2558
-Advocate

4.surveillance system
2.พัฒนาคนและ SAT
team
5.ด่านควบคุมโรคและ
มาตรฐานWHO’s JEE
6.Bio-Containment
7.Quality System

-ขับเคลื่อนผ่าน
39
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2560-2564

2565-2569

2570-2574

มาตรการ

การขับเคลื่อน

2575-2579

แนวทางการ
ด้าเนินการ

ระบบสุขภาพหนึ่ง 8.Strong network
เดียว One Health
9.Center of Excellence
Building Capacity in DC
- พัฒนาศักยภาพ
ของภาคีเครือข่าย

40

แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ระบบควบคุมโรค และการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6
1.ระบบควบคุมโรค
เป้าประสงค์

หน่วยงานใน
พื้นที่เขตสุขภาพ
ที่ 6 มีระบบการ
เตรียมความ
พร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข
(PHEM), EOC
และระบบการ
บริหารความ
ต่อเนื่องทาง
ภารกิจ (BCMS)
ตาม
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2560

2561

2562

2563

2564

ร้อยละของจังหวัด
มีระบบ PHEM
และ EOC ที่ผ่าน
EOC
Assessment
tools และ
สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง

1. พัฒนา EOC
ให้มีโครงสร้าง
(Infrastructure
) พร้อมใช้งาน

1. จังหวัดมี
ระบบ PHEM
และห้อง EOC
ร้อยละ 100

1. จังหวัดมี
ระบบ PHEM
และห้อง EOC
ผ่านการประเมิน
EOC Assess
Tool ร้อยละ
50

1. จังหวัดมี
ระบบ PHEM
และห้อง EOC
ผ่านการประเมิน
EOC Assess
Tool ร้อยละ
75

1. จังหวัดมี
ระบบ PHEM
และห้อง EOC
ผ่านการประเมิน
EOC Assess
Tool ร้อยละ
100

ร้อยละของจังหวัด
มีระบบ
database
สาหรับ EOC ที่
สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง

2. จังหวัดมีการ
พัฒนา
database
สาหรับ EOC

2. จังหวัดมีการ
พัฒนา
database
สาหรับ EOC

2. จังหวัดมีการ
พัฒนา
database
สาหรับ EOC

2. จังหวัดมีการ
พัฒนา
database
สาหรับ EOC

2. จังหวัดมีการ
พัฒนา
database
สาหรับ EOC

มาตรการ

การขับเคลื่อน

แนวทางการ
ด้าเนินงาน

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและขับเคลื่อน
กลไกการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข

Partnership
- คณะกรรมการ EOC
เขตสุขภาพ
-คณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อจังหวัด
- สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
Regulation
- พรบ.โรคติดต่อ 2558
Advocate
-ขับเคลื่อนผ่านระบบ
สุขภาพหนึ่งเดียว One
Health
Building Capacity
- พัฒนาศักยภาพของ
ภาคีเครือข่าย

1. พัฒนาระบบ
PHEM โดยเน้นกล
ยุทธ์การสร้าง
value innovation
ด้านโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่อุบัติซ้า (EID)

2. พัฒนาศักยภาพ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
บุคลากรด้านตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข
3. พัฒนาระบบ
สนับสนุนและจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์ วัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

2. จัดทาฐานข้อมูล
5 Hazard ในระดับ
เขต และเชื่อมโยง
ข้อมูลให้เป็นแบบ
real time
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2560

หน่วยงานใน
พื้นที่เขตสุขภาพ
ที่ 6 มีระบบการ
เตรียมความ
พร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข
(PHEM), EOC
และระบบการ
บริหารความ
ต่อเนื่องทาง
ภารกิจ (BCMS)
ตาม
มาตรฐานสากล

ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ควบคุม
โรคระดับจังหวัด
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะในแต่ละ
ฝ่ายงานใน EOC
4.0

3. พัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากรใน
EOC
ทีม SAT 4.0

2561

2563

2564

3. พัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากรใน
EOC

3. พัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากรใน
EOC

3. พัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากรใน
EOC

3. พัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากรใน
EOC

ทีม RC 4.0

ทีม RC 4.0

ทีม SAT 4.0

ทีม SAT 4.0

- Be right, Be
first, Be
credible ตาม
CERC และ
Community
Engagement

5 คลัสเตอร์ x
3SME

5 คลัสเตอร์ x
3SME

LO 4.0

LO 4.0

- มาตรฐาน HA

- มาตรฐาน HA

ร้อยละ 100ของ 4. มีการซ้อม
จังหวัด ที่มีการ แผน EID บูรณา
ซ้อมแผน EID
การทุก
หน่วยงานใน
ระดับเขต 1
ครั้ง/ปี

4. มีการซ้อม
แผน EID บูรณา
การทุก
หน่วยงานใน
ระดับเขต 1
ครั้ง/ปี

ฐานข้อมูล
ออนไลน์ 3 ฐาน - Be right, Be
first, Be
ทีม OP 4.0
credible ตาม
แนวทาง CERC
CDCU 5 ทีม
(60 คน)
- Operation
Risk Com
LO 4.0
- ฐานข้อมูลคลัง
ฯ
- คู่มือ LO

ร้อยละของจังหวัด ร้อยละ 50ของ
ที่มกี ารซ้อมแผน จังหวัด ที่มีการ
ซ้อมแผน EID
EID

2562

มาตรการ

ร้อยละ 75ของ
จังหวัด ที่มีการ
ซ้อมแผน EID

การขับเคลื่อน

แนวทางการ
ด้าเนินงาน
3. จัดการฝึกซ้อม
แผน EID ในระดับ
จังหวัดและระดับ
เขต เพื่อดึงการมี
ส่วนร่วมและ
ประเมินความพร้อม
ในการเผชิญ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ
ของแต่ละจังหวัด

LO 4.0
- คลังเวชฯ
ออนไลน์
- มาตรฐาน HA
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2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2.1 โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า
เป้าประสงค์

ลดการป่วย การ
ตายและลด
ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
อันเนื่องมาจาก
การระบาดของ
โรคติดต่ออุบัติ
ใหม่

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ
เหตุการณ์
โรคติดต่ออุบัติใหม่
ที่สามารถควบคุม
โรคไม่ให้เกิด
Generation ที่ ๒

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

2560

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

การขับเคลื่อน

1. สร้างความ
เข้มแข็งแก่ภาคี
เครือข่ายในการ
เตรียมความพร้อม
ป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาโรคติดต่อ
อุบัติใหม่

Partnership
- คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัด
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กรมปศุสัตว์/สานักงานเขตปศุสตั ว์
- กรมอุทยานฯ
Regulation
2. เฝ้าระวัง ป้องกัน
- พรบ.โรคติดต่อ 2558
เตรียมความพร้อม
-Advocate
และควบคุมโรคใน
คน
-ขับเคลื่อนผ่านระบบสุขภาพหนึ่งเดียว
One Health

แนวทางการด้าเนินงาน

- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาสังคม
- พัฒนาระบบระบบเตรียมความ
พร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข (EOC)
- พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา
และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ภายใต้
ระบบสุขภาพหนึ่งเดียว (One
Health)

Building Capacity
- พัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมใน
การป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัตใิ หม่
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2.2 โรคไข้เลือดออกและการติดเชื้อไวรัสซิกา
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

2560

2561

2562

2563

2564

(ปี25602564)

ลดอัตรา
ปุวย ไม่
น้อยกว่า
ลดอัตราปุวยไม่ ร้อยละ
16
น้อยกว่าร้อยละ ของ
30 ของ MED MED 5
5 ปี (55-59) ปี (5559)

ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
10
ของ
MED ปี
60
(25552559)

ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
20
ของ
MED ปี
60
(25552559)

ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
25
ของ
MED ปี
60
(25552559

ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
30
ของ
MED ปี
60
(25552559)

อัตรา
อัตราปุวยตาย (ปี2560ปุวยตาย
ของโรค
2564)อัตรา
< ร้อย
ไข้เลือดออก ปุวยตายของ
ละ
โรคไข้เลือดออก 0.11
ไม่เกินร้อยละ
0.07

ไม่เกิน
ร้อยละ

ไม่เกิน
ร้อยละ

ไม่เกิน
ร้อยละ

0.10

0.09

0.08

ลดอัตราปุวย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออก

1 เพิ่มความเข้มแข็ง
ระบบการเฝูาระวัง
โรคติดต่อนาโดยยุงลาย

การขับเคลื่อน

แนวทางการดาเนินงาน

partnership

1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
บุคลากรและภาคีเครือข่ายในการ
- คณะกรรมการ
ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ควบคุมโรคติดต่อ
-.พัฒนาศักยภาพ จนท.ระดับจังหวัด
2 เร่งรัดการปูองกันและ จังหวัด
และอาเภอในการสารวจลูกน้าและใช้
ควบคุมการแพร่เชื้อ
สานักงาน
ฐานข้อมูลในการพยากรณ์โรคและ
โรคติดต่อนาโดยยุงลาย สาธารณสุขจังหวัด
ระบุพื้นที่เสี่ยง
- องค์กรปกครอง
3 เพิ่มความเข้มแข็ง
2) พัฒนาระบบเฝูาระวังโรค
ไม่เกิน ระบบการดูแลรักษาแก่ ส่วนท้องถิ่น
ไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ
- สานักงานเขตพื้นที่
ผู้ปุวย ครอบครัว และ
-.การพัฒนาระบบเฝูาระวัง-3.ผลักดัน
การศึกษา
0.07 ชุมชน
การใช้ประโยชน์ของข้อมูลการ
-สานักงาน
พยากรณ์โรคให้เครือข่ายระดับจังหวัด
4 สร้างนวัตกรรมและ
พระพุทธศาสนา
ไปใช้ในพื้นที่
ประเมินผล
จังหวัด
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2560

จานวนการติด
เชื้อไวรัสซิกา
ในหญิง
ตั้งครรภ์ ไม่
เกิน(ราย)

2561

2562

มาตรการ
2563

การขับเคลื่อน

แนวทางการดาเนินงาน

Regulation
- การขับเคลื่อน
พรบ.โรคติดต่อ
2558 Building
Capacity พัฒนาศักยภาพของ
ภาคีเครือข่ายภาค
ประชาชน

3) เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ
ควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินโรคไข้เลือดออก
4) เพิ่มความเข้มแข็งระบบการดูแล
รักษาแก่ผู้ปุวย ครอบครัว และชุมชน
-ปรับปรุง CPG โรคไข้เลือดออกและ
ZIKA
-ผลักดันการพัฒนาระบบส่งต่อและ
การรักษา
5) พัฒนาและสนับสนุนมาตรฐาน/
แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติการเฝูาระวัง
ปูองกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก
6) ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาวิจัย
นวัตกรรม และเทคโนโลยี การปูองกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

2564

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง พัฒนาระบบการเฝูา
จานวนการติด
จากปี
จากปี
จากปี
จากปี
จากปี ระวัง การติดเชื้อไวรัสซิ
เชื้อในหญิง
ก่อน
60 ไม่ 61 ไม่ 62 ไม่ 63ไม่
ตั้งครรภ์ ลดลง อย่าง น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า กาในหญิงตั้งครรภ์
จากปีก่อน
น้อย
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ร้
อ
ยละ
50
50
50
50
อย่างน้อย ร้อย
50 ทุกปี
ละ 50 ทุกปี
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3. อุบัติเหตุทางถนน
เป้าประสงค์
ลดอัตราตาย
จากอุบัติเหตุ
ทางถนน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

2560

2561

2562

2563

2564

ไม่เกิน
อัตราการ
เสียชีวิตจากการ 18.00
บาดเจ็บทาง
ถนน (อัตราต่อ
แสนประชากร

ไม่เกิน
16.00

ไม่เกิน
14.00

ไม่เกิน
12.00

ไม่เกิน 1 ด้านการบริหาร
11.00 จัดการมีหน่วยงาน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทางาน
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายในระดับ
อาเภอ
2.ด้านการจัดการ
ข้อมูลการนาข้อมูล
การเฝูาระวังและ
การสอบสวนการ
บาดเจ็บจาก
การจราจรไปใช้
ประโยชน์

การขับเคลื่อน
Partnership
-คณะกรรมการ EOC
เขตสุขภาพ
- สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
- ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับ
อาเภอ
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
- ตารวจ
-บริษัทกลาง

แนวทางการดาเนินงาน
1.SAT-EOC RTI คุณภาพ
2. Trauma and Emergency
Administrative unit (TEA unit)
คุณภาพ
3.สสอ./รพช. ดาเนินงานร่วมกับสห
สาขาในอาเภอ
4.เขตสุขภาพมีแผนและสนับสนุน
งบประมาณ RTI
1.การบูรณาการข้อมูลการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
2.พัฒนาระบบข้อมูลด้านการบาดเจ็บ
และฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข
- ร่วมจัดทาคลังข้อมูลและระบบแสดง
ข้อมูลการสอบสวนการบาดเจ็บ เพื่อให้
มีข้อมูลนา เข้าสาหรับใช้ประโยชน์
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2560

2561

2562

2563

2564

มาตรการ

ลดอัตราตาย
จากอุบัติเหตุ
ทางถนน
3. ด้านการ
ปูองกันการ
บาดเจ็บจาก
การจราจร
มีการ
ดาเนินงาน
ปูองกันการ
บาดเจ็บจาก
การจราจรทาง
ถนนผ่านระบบ
สุขภาพอาเภอ

การขับเคลื่อน

แนวทางการดาเนินงาน

Regulation
- การบังคับใช้
กฎหมายจราจร

3.การสอบสวนการบาดเจ็บ ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การสอบสวน การบาดเจ็บจากการจราจรและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในระดับพื้นที่
1.มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนกระทรวง
สาธารณสุข
2. มาตรการชุมชนเพื่อความปลอดภัยทางถนน
3. DHS-RTI ระดับเขต/ จังหวัด/อาเภอ
-.สนับสนุนจังหวัดดาเนินการประเมินการดาเนินงานใน
ระดับอาเภอ (แบบประเมินตนเอง)
- ลงพื้นทีป่ ระเมินผลยืนยันการดาเนินงาน DHS/DC ใน
อาเภอที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดี (ร้อยละ 70)
-.จัดร่วมจัดทาระบบการติดตามการดาเนินงานเพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกันในระดับประเทศ/เขต/จังหวัด
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงานปูองกันอุบัติเหตุทางถนน
ในเมืองใหญ่ (City RTI) ร่วมในระดับท้องถิ่นและบูรณา
การกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และผู้เชี่ยวชาญ ตาม
กรอบการดาเนินงานและบริบทของพื้นที่
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4. โรคพิษสุนัขบ้า
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ไม่มีผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า ใน
พื้นที่เขต
สุขภาพที่ 6

ลดจานวน
ผู้เสียชีวิตด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า

ค่าเป้าหมาย
2560

2561

2562

2563

2564

ไม่เกิน
6
ราย

ไม่เกิน
3
ราย

ไม่เกิน
1
ราย

0
ราย

0
ราย

100%
ร้อยละของผู้
สัมผัสสัตว์ที่
ตรวจพบเชื้อพิษ
สุนัขบ้าได้รับ
วัคซีนปูองกัน
โรคตาม
แนวทางเวช
ปฏิบัติ

100%

100%

100%

100%

มาตรการ

การขับเคลื่อน

1.ลดความเสี่ยง
จากการเสียชีวิต
ด้วยโรคพิษสุนัข
บ้าในพื้นที่เสี่ยง

Partnership
- คกก.ควบคุม
โรคติดต่อจังหวัด
-องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- ปศุสัตว์
- สื่อมวลชน

แนวทางการดาเนินงาน

๑.การเฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ้าในคน
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เครือข่ายในการเฝูา
ระวังโรค การค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษ
สุนัขบ้าและการรายงานข้อมูล
- พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อชี้เปูาเตือนภัยและ
ติดตามผู้สัมผัสโรคสาหรับ SAT ระดับ
อาเภอ
-พื้นที่มีการชี้เปูาและเตือนภัยโรคพิษสุนัข
Advocate
บ้าจากระบบฐานข้อมูลต่างๆและติดตามผู้
-ขับเคลื่อนผ่านระบบ
สัมผัสโรคโดย SAT อาเภอ
สุขภาพหนึ่งเดียว One
2.การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน
Health
- พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงภาคีเครือข่าย
-ขับเคลื่อนผ่านระบบ
เฝูาระวังปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/
สุขภาพอาเภอ
application
- สื่อสารความเสีย่ งให้ประชาชนมีความตระหนัก
และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้วยช่องทางต่างๆ
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2560

2561

2562

2563

2564

มาตรการ

ไม่มีผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า ใน
พื้นที่เขต
สุขภาพที่ 6

การขับเคลื่อน

แนวทางการดาเนินงาน

Regulation

3.การควบคุมโรค
ค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคทุกราย(มีประวิติถูก
- นากฎหมายที่
สุนัขบ้ากัด-ข่วน) และกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับวัคซีน
เกี่ยวข้องมาบังคับ
ปูองกันโรค
-กากับ
ใช้ ปรับปรุง
ติดตาม รพ. ให้ส่งตัวอย่างตรวจทาง
กฎระเบียบให้
ห้องปฏิบัติการ กรณีพบผู้ปุวยสงสัยโรคพิษสุนัข
เหมาะสม
บ้าหรือโรคไข้สมองอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุ
1.3 ระบบ
สุขภาพอาเภอ
(DHS) ใน
จังหวัดเสี่ยง มี
แผนปูองกัน
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

ขับเคลื่อนแผน
ปูองกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่เสี่ยง

๑. ผลักดันให้จังหวัดและอาเภอเสี่ยงมีแผน
ปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามมาตรการเชิง
รุกที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดมาตรฐาน
2.บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อพัฒนา
แนวทางให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผล
3.ส่งเสริมการนากฎหมายที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้
ปรับปรุงกฎระเบียบให้เหมาะสม
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1. ผู้ปุวยวัณ
โรคในเขต
บริการสุขภาพ
ที่ 6 ได้รับการ
วินิจฉัยเร็วขึ้น
(ผู้ปุวยราย
ใหม่มากกว่า
ร้อยละ 80
ของค่าคาด
ประมาณ์)

ตัวชี้วัด

จานวนผู้ปุวย
วัณโรครายใหม่
เพิ่มขึ้น
(baseline ปี
59 = 8,303
ราย)

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

2560

2561

2562

2563

8,801
ราย

9,241
ราย

9,703 10,188 10,114 1. เร่งรัดการค้นหาผู้ติด
ราย
ราย
ราย เชื้อวัณโรคและผู้ปุวยใน
กลุ่มเสี่ยงเปูาหมาย

การขับเคลื่อน

แนวทางการดาเนินงาน

2564
partnership
- สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
-โรงพยาบาลนอก
สังกัดกระทรวง
-โรงพยาบาลเอกชน
-เรือนจา
-สปสช.

2.ปูองกันการแพร่เชื้อ
Investment
วัณโรคโดยค้นหาผู้ติด
ใช้งบประมาณจาก
เชื้อวัณโรคในกลุ่มเด็ก
สปสช
อายุต่ากว่า 5 ปีซึ่งอยู่
ร่วมบ้านกับผู้ปุวยวัณโรค

1.พัฒนาคุณภาพงานบริการ
ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรคเพื่อขึ้น
ทะเบียนกับ สปสช.
2.วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์วัณ
โรคดื้อยาและผลทดสอบความไวต่อยา
ของผู้ปุวยวัณโรคในระดับพื้นที่
3.จัดทาฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรวัณโรคระดับเขต
1.พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ
เด็กอายุ <5 ปี ที่สัมผัสกับผู้ปุวยวัณ
โรคปอด(Contact investigation
and management)
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน
เครือข่ายในด้านการทาทดสอบการติด
เชื้อ&การตรวจวินิจฉัย & การรักษา
วัณโรคในเด็ก
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2. ผู้ปุวยวัณ
โรคในเขต
บริการสุขภาพ
ที่ 6 ได้รับการ
รักษาจนหาย
(อัตรา
ความสาเร็จ
มากกว่าร้อย
ละ 85)

ตัวชี้วัด
อัตราการขาด
ยาลดลง
(baseline ปี
59 = ร้อยละ
6.65)

ค่าเป้าหมาย
2560

2561

2562

2563

2564

มาตรการ

การขับเคลื่อน

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา อัตรา
3. ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณ
Building Capacity
การขาด การขาด การขาด การขาด การขาด โรคและผู้ปุวยตามมาตรฐาน
ยาลดลง ยาลดลง ยาลดลง ยาลดลง ยาลดลง
พัฒนาศักยภาพและ
ให้
ห
ายและกิ
น
ยาครบ
ร้อยละ 5.50
5.00
4.50 4
ความเชี่ยวชาญของ
6.00
บุคลากรหน่วยงาน
เครือข่ายในด้านการ
ทาทดสอบการติดเชื้อ
วัณโรคและการตรวจ
วินิจฉัยตลอดจนการ
รักษาวัณโรคในเด็ก

แนวทางการดาเนินงาน
1.บูรณาการงานวัณโรคเข้ากับ
แผนงานหรือระบบงานอื่น เช่น
HA, Service plan, DHS
2.จัดบูรณาการงานวัณโรคเข้า
กับแผนงานเบาหวาน
3.เร่งรัดการดาเนินงานการ
บริหารจัดการวัณโรคดื้อยาและ
ความครอบคลุม DOT โดย จนท.
และ VOT ในกลุ่มเฉพาะระดับ
พื้นที่
4.วิเคราะห์และประเมิน
มาตรฐาน QTB/HA
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๖๐-๖๔ ๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

มาตรการ

การขับเคลื่อน

แนวทางการด้าเนินงาน

พัฒนาระบบการ
ควบคุมกากับดูแล
และส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รวมทั้งสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพและสถาน
ประกอบการด้าน
อาหาร เพื่อสุขภาพให้
ได้มาตรฐาน

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
-งานคุ้มครองฯ
-งานอนามัยฯ

- มีการดาเนินการและสรุปผลตาม Sat
และ operation team
- การเฝูาระวังสถานประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ การโฆษณาทีผ่ ิด
กฎหมาย
- อบรมพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ,
เจ้าหน้าที่
- จัดทีมดูแล ตรวจสอบ ควบคุม
เฝูาระวังผลิตภัณฑ์/อาหารปลอดภัย
- การบังคับใช้กฎหมาย
-ประสานเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ในการดาเนินงานคุม้ ครอง
ผู้บริโภคในพื้นที่ เช่น เกษตร ปศุสตั ว์
กสทช. อปท. เจ้าของตลาด อสม.
สื่อสารมวลชน วิทยุชุมชน วิทยุ ๔ เหล่า
ทัพ

๑. Smart Regulator
๑.๑ ระบบการ
ควบคุม กากับ
ดูแล ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ บริการ
สุขภาพ
และสถาน
ประกอบการด้าน
อาหาร มี
ประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน

๑. ร้อยละของสถานประกอบการด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับการตรวจสอบ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒. ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
และสถานประกอบการด้านอาหาร ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

๙๕

๙๖

๙๗

๙๘

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๓. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
*
๔. ร้อยละของอาหารสด อาหารปรุงจาหน่าย
และอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

๙๕

๙๖

๙๗

๙๘

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๕. ร้อยละของการโฆษณาด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผดิ กฎหมายได้รับการจัดการ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
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๑.๒ ประชาชน
ได้รับบริการ
สุขภาพที่มี
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละ รพ.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
พัฒนาได้ตามเกณฑ์ (Green & Clean
*
Hospital)
๒. ร้อยละห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีผล
การตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

๓. ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ

ค่าเป้าหมาย
๖๐-๖๔ ๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

มาตรการ

การขับเคลื่อน

ผลักดันให้โรงพยาบาล
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ เช่น ISO
LA MOPH มาตรฐาน
ใดมาตรฐานหนึ่ง

รพ.ที่สังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข
(ยกเว้น รพ.F3 ที่ยัง
ไม่มีห้องLab)

๑.จัดทาแผนพัฒนา
รพ.ที่สังกัด
รพ. สู่มาตรฐาน
กระทรวง
๒. ส่งเสริมพัฒนา
สาธารณสุข
ศักยภาพการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย

แนวทางการด้าเนินงาน
๑. พัฒนาผังแม่บทอาคารสิ่งแวดล้อม
๒. พัฒนาปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือ
แพทย์สู่ ISO
๓. พัฒนาเครือข่ายให้มีศักยภาพ มีความ
ตระหนักและให้ความสาคัญต่อมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ
๔. พัฒนาห้องปฏิบัติทางการแพทย์มี
คุณภาพและมาตรฐาน สามารถเข้า
นานาชาติ สู่ ISO
๑.แต่งตั้ง คกก.การประเมิน
๒.จัดทาแผนการตรวจ รพ.
๓.ติดตาม/สุม่ ตรวจ
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ตัวชี้วัด

๒.Smart Consumer
๒.๑ .พัฒนาผู้บริโภคให้มี
๒.๑ ร้อยละของเรื่องร้องเรียน
ความรู้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ ได้รับการจัดการภายใน
สุขภาพที่ถกู ต้อง
ระยะเวลาทีก่ าหนด
๒.๒ ร้อยละผู้บริโภคมีความรู้ที่
ถูกต้อง
๒.๓ ร้อยละของร้านค้าปลีกมี
การดาเนินงาน RDU ในชุมชน
๒.๔ ร้อยละสถานศึกษาใน
จังหวัดที่ดาเนินกิจกรรม อย.
น้อย

ค่าเป้าหมาย
๖๐-๖๔ ๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

๙๘

๙๘

๙๘

๙๘

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
๑๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
๑๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
๑๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
๑๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
๑๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
๑๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
๑๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
๑๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
๕

มาตรการ

การขับเคลื่อน

แนวทางการด้าเนินงาน

สร้างพลังสังคมกับ
เครือข่ายด้านการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
-งานคุ้มครองฯ
- สสจ./สสอ./รพสต

-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ถูกต้อง
-รณรงค์ให้ความรู้เกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องแก่
ผู้บริโภคและเครือข่าย เช่น อสม.
อย.น้อย อปท. อสม.
(วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน)
-สร้างพลังสังคมในการปกป้อง
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้องในชุมชนด้วย
เครือข่ายและผู้นาชุมชน
-จับมือกับเครือข่ายสื่อมวลชนใน
การนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๖๐-๖๔ ๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

มาตรการ

การขับเคลื่อน

แนวทางการด้าเนินงาน

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
-งานคุ้มครองฯ
-งานอนามัยฯ

- พัฒนาระบบให้คาปรึกษา
-เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ด้วยระบบ e-Submission
- บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท, ชมรม
ผู้ประกอบการ
-พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิต
และ ด้านการส่งออก

๓.Smart Entrepreneur
๓.๑ ผู้ประกอบการมีการ
ประกอบการที่ยั่งยืน และมี
ศักยภาพในการแข่งขันในระดับ
สากล

๓.๑ ร้อยละสถานที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถาน
ประกอบการด้านอาหาร
กลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนา
และได้รับการรับรองมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓.๒ ร้อยละของคาขออนุญาต
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ดาเนินการได้สาเร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนดในคู่มือ
บริการประชาชน

๘๐

๙๕

๘๕

๙๖

๙๐

๙๗

๑๐๐

๙๘

๑. พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้าน
มาตรฐานการผลิต นาเข้า
และกระจายสินค้า
๒. ยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการ โดยใช้ระบบ
คุณภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- สสอ, รพสต
- อสทจ
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๖๐-๖๔ ๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

มาตรการ

การขับเคลื่อน

แนวทางการด้าเนินงาน

๔.Smart Health
๔.๑ ประชาชนได้รับการดูแล
๑. ร้อยละของหน่วยบริการ
และเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มี สุขภาพปฐมภูมิมีการจัดการ
คุณภาพ ทั้งในภาวะปกติ และ บริการสุขภาพจิตทีม่ ีคุณภาพ
ภาวะวิกฤต

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

- บูรณาการระบบการ
กรมสุขภาพจิต และ
ดาเนินงานสุขภาพจิตเข้ากับ รพ.จิตเวชแม่ข่าย
ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

๑. จัดบริการแบบบูรณาการ
สาหรับกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจิต/ ผูม้ ีปัญหา
สุขภาพจิต/ ผูเ้ จ็บป่วยทางจิตทุก
กลุ่มอายุและครอบครัว
๒. พัฒนาระบบการดูแลผูม้ ี
ปัญหาสุขภาพกายร่วมกับ
สุขภาพจิต
๓. สนับสนุนและผลักดันให้ภาคี
เครือข่ายสุขภาพในตาบลจัดการ
สุขภาพร่วมกันดูแลสุขภาพจิต
ประชาชนภายใต้มาตรฐานการ
ดาเนินงานสุขภาพจิต
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

มาตรการ

การขับเคลื่อน

๔.๒ การควบคุมการ ๑. ความชุกของผู้สูบ ๑๘.๐ ๑๗.๕ ๑๗.๐ ๑๖.๕ ๑๖.๐ ๑. พัฒนากลไก นโยบาย/
บริโภคยาสูบ
บุหรี่ของประชากรไทย
กฎหมาย สร้างความร่วมมือ และ
อายุ 15 ปีขึ้นไป
การสื่อสารความเสีย่ ง
(baseline 20.7)

ผู้ขับเคลื่อนการควบคุม
ยาสูบในระดับจังหวัด
อาเภอ/
กลุ่มเป้าหมาย
วัยรุ่น /ประชาชนทั่วไป

๒.พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และการ
จัดการความรู้ในการป้องกัน
ควบคุมการบริโภคยาสูบ

ผู้รับผิดชอบงานควบคุม
ยาสูบพื้นที่ที่มีอัตราการ
สูบบุหรีเ่ สี่ยงสูงในเขต
รับผิดชอบ

แนวทางการด้าเนินงาน
- ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯสู่การปฏิบัตริ ะดับ
พื้นที่
- พัฒนาโครงสร้างการดาเนินงานระดับพื้นที่
- พัฒนากลไกการควบคุมยาสูบระดับอาเภอ
- พัฒนาการประชาสัมพันธ์กฎหมาย หรือโทษ พิษ
ภัย และกลยุทธ์ในการทาตลาดของยาสูบ
- ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
- จัดกิจกรรม/ดาเนินการสื่อสารเพื่อควบคุมการ
บริโภคยาสูบ
- สร้างความตระหนักและการรณรงค์ ในกลุ่มเสี่ยง
- สร้างกระแสสังคม/สร้างจิตสานึกให้เป็นเยาวชน
ปลอดยาสูบในรูปแบบต่างๆ
- จดทาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ
- การสารวจข้อมูล/ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ
- การสร้างและพัฒนาองค์ความรูเ้ พื่อนาไปสู่การ
พัฒนาการเฝ้าระวังควบคุมยาสูบ ทั้งในกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไป
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

มาตรการ

การขับเคลื่อน

แนวทางการด้าเนินงาน

๓. การป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบ - โรงเรียนในพื้นที่
รายใหม่และปกป้องเยาวชนจาก - เยาวชนในสถานศึกษา
กลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ
อายุ ๑๕-๑๘ ปี
ในพื้นที่ชุมชนที่มคี วามเสีย่ ง
สูง
-สถานทีส่ าธารณะ/สถาน
ประกอบการ/
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจยาสูบ/
ประชาชน/เยาวชน

- การขับเคลื่อนการดาเนินการโรงเรียน/สถานศึกษา
ปลอดบุหรี่แบบองค์รวม
- ขับเคลื่อนมาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่
- ขับเคลื่อนมาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่
- พัฒนาแนวทาง/มาตรฐาน/ขยายเป้าหมายการ
ดาเนินงานในกลุ่มนักเรียนเพื่อป้องกันและลด
จานวนนักเสพหน้าใหม่
- ขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย/สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนักเกี่ยวกับโทษ พิษ ภัยร่วมไปกับการ
ปรับพฤติกรรมในเยาวชน เพื่อการลด เลิกการสูบ
บุหรี่
๔. การทาให้สิ่งแวดล้อมปลอด
สคร./เขตสุขภาพ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
ควันบุหรี่ และการช่วยผูเ้ สพให้เลิก สพม.,เขตสุขภาพ,โรงเรียน ให้คาปรึกษาการเลิกบุหรี่เบื้องต้น และส่งต่อสถาน
ยาสูบ
ในสังกัด สพฐ,อาชีวะ
บริการ
รพศ. ,รพท., รพช , รพ
- ติดตามการดาเนินสถานศึกษาต้นแบบในการ
สต.
ให้บริการเลิกบุหรี่และการส่งต่อตามแนวทางที่
กาหนด
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถให้คาปรึกษา
การเลิกบุหรี่
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๔.๓ ความชุกของ
ผู้บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ๑๕-๑๙
ปี ไม่เกินร้อยละ
๑๓.๗

ตัวชี้วัด

๑. ความชุกของ
ผู้บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ๑๕-๑๙
ปี ไม่เพิ่มขึ้น (baseline
<๑๙.๙)

ค่าเป้าหมาย
๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

มาตรการ

น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย ๑. การควบคุมการเข้าถึง การ
กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า โฆษณา และส่งเสริมการขาย
๑๓.๗ ๑๒.๗ ๑๑.๗ ๑๐.๗ ๙.๗ เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
๒. สื่อสารสาธารณะ เพื่อ
ปรับเปลีย่ นค่านิยมและลดแรง
สนับสนุนในการดื่ม
๓. สนับสนุนมาตรการคัดกรอง
และบาบัดรักษาระดับชุมชน

การขับเคลื่อน

- พนักงานเจ้าหน้าที่
- โรงเรียนมัธยมในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
(สพม.)
- ประชาชนทั่วไป
- ชุมชนที่มีความพร้อม

แนวทางการด้าเนินงาน
- ติดตามประเมินผลการดาเนินงานคัดกรองและ ลด
เลิกการบริโภคยาสูบ ในสถานบริการสุขภาพ
- พัฒนาโมเดล/รูปแบบ การเลิกยาสูบในระดับ
ชุมชน
- สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเลิกบุหรี่
- ขยายพื้นที่การดาเนินงานพัฒนาการเลิกบุหรี่ใน
ชุมชน
- พัฒนาการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการบังคับใช้
กฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่
- พัฒนาโมเดลอาเภอต้นแบบปลอดบุหรี่ จาแนก
ตามขนาดอาเภอ
๑. มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์พร้อมทั้งมีการดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับ
จังหวัด
๒. มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกจังหวัด
๓.จังหวัดมีกิจกรรมรณรงค์กิจกรรมปลอดเหล้าทุก
จังหวัด
59

เป้าประสงค์
๕.Smart Information
๕.๑ ประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์
ฐานข้อมูลอาหารปลอดภัย
น้าไปใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทางสุขภาพ

ตัวชี้วัด

๑. จัดทาฐานข้อมูล
ด้านผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ/
อาหารปลอดภัยและใช้ระบบ IT

ค่าเป้าหมาย
๖๐-๖๔ ๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
มีระบบ
ฐาน
ข้อมูล

มีระบบ
ฐาน
ข้อมูล

มีระบบ
ฐาน
ข้อมูล

มาตรการ

การขับเคลื่อน

มีระบบ พัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ สานักงานสาธารณสุข
ฐาน สุขภาพและอาหารปลอดภัย จังหวัด
ข้อมูล
-งานคุม้ ครองฯ
- สสอ, รพสต.

แนวทางการด้าเนินงาน

-จัดทาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
อาหารปลอดภัยในระดับจังหวัด
ระดับเขตเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับ
กระทรวง และใช้ระบบ IT
-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- การใช้ Applicationหน้าต่าง
เตือนภัยสุขภาพ ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

60

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1.โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.GREEN
and CLEAN
Hospital

GREEN
Hospital

2.มาตรฐาน
กระบวนการ
จัดบริการอา
ชีว อนามัย
และเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม

1.หน่วย
บริการ
สุขภาพ
ระดับ รพศ.
,รพท.,และ
รพช.
แม่บ้าน
(M2)

6๐-๖๔

6๕-๖๙

ผ่านเกณฑ์ Smart
Green Infectious
&clean control
100%
ผ่านเกณฑ์
100%
100%

๗๐-๗๔

๗๕-๗๙

Healing
Environ
ment
ผ่าน
เกณฑ์
100%

Zero
waste
ผ่าน
เกณฑ์
100%

มาตรการ
- มาตรฐาน GREEN
& Clean Hospital

การขับเคลื่อน

Partnership
- MOU ระหว่างศูนย์วิชาการกับ เขตสุขภาพ ใน
การพัฒนาเกณฑ์ บูรณาการร่วมกันของมาตรฐาน
- มาตรฐานอาชีว
ต่างๆ ในโรงพยาบาล
เวชกรรมและ อาชีว
Investment
อนามัย
- เขตสุขภาพที่ 6 ทา MOU ร่วมกับ สานักงานเขต
- กฎหมายเรื่องการ กระทรวงพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงาน และเพิ่ม
จัดการ มูลฝอยติด
การใช้พลังงานทดแทน
เชื้อ
- สนับสนุนให้ รพ.สธ .ใช้ระบบ Digital Infectious
Tracking
- การออกแบบและ
- พัฒนาปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์สู่ ISO
ปรับปรุงอาคารที่เป็น
Control
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนว
ทางการ
ดาเนินงาน
- ระบบ HA
- ระบบ
มาตรฐาน
ACI
- มาตรการ
ทาง
กฎหมาย
- มาตรการ
ทางสังคม
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ในพื้นที่เสี่ยง
ในการ
ดาเนินการ
ปูองกัน
ส่งเสริมฟื้นฟู
สุขภาพจาก
มลพิษ
สิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย
6๐-๖๔

6๕-๖๙

๗๐-๗๔

๗๕-๗๙

มาตรการ

การขับเคลื่อน

แนวทางการ
ดาเนินงาน

- การลดการเกิดขยะ Regulation
ที่แหล่งกาเนิด (3R)
-พัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพและระบบการ
- เกณฑ์มาตรฐาน
จัดบริการอาชีวอนามัยฯ ในหน่วยบริการทุกระดับ
ระบบบริการงานสุข -มติการประชุมกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
ศึกษา เครื่องมือ
- การพัฒนามาตรฐานบริการอาชีวอนามัย อาชีวเวช
แพทย์ อาคารและ
กรรมและอนามัยสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อม
- ผลักดันให้ท้องถิ่นมีบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-.การประเมินและสุ่มประเมิน
Advocacy
-.การประสัมพันธ์และเชิดชูเกียรติ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- พื้นที่ต้นแบบเพื่อศึกษาดูงาน
Building capacity
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาดูงาน
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2. สถานประกอบการ
เป้าประสงค์
1.Smart
Industrial
Zone

ตัวชี้วัด
1.สถาน
ประกอบการปลอด
โรค ปลอดภัย กาย
ใจเป็นสุข และสาน
ที่ทางานน่าอยู่น่า
ทางาน ได้
มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย

การขับเคลื่อน

6๐-๖๔

6๕-๖๙

๗๐-๗๔

200
แห่ง

ขยาย
การ
พัฒนา
ต้นแบบ
ทุก
พื้นที่

Partnership ; บูรณาการเกณฑ์สถาน
ครือข่าย ครือ - มาตรฐานสถาน
ประกอบการปลอด ประกอบการของกรมวิชาการที่เกีย่ วข้อง
การ
ข่าย
โรค ปลอดภัย กาย Investment
พัฒนา
การ
-สนับสนุนให้สถานประกอบการมีการดาเนินงาน
ใจเป็นสุข
ในพื้นที่ พัฒนา
- มาตรฐานสถานที่ อนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบ
เฉพาะ
ใน
อาชีพตามเกณฑ์ที่กาหนดRegulation
ทางานน่าอยู่น่า
พืน้ ที่
-ใช้กระบวนการทางการทางกฎหมายมาตรฐาน
ทางาน
เฉพาะ (Healthy work
วิชาการและการเฝูาระวังภายในหน่วยงาน
-การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน GREEN
place)

2. GREEN
ร้อยละ
Industrial ใน
๑00
กิจการที่เป็น
ต้นแบบ
อันตรายต่อสุขภาพ พื้นที่
ที่เป็นโรงงาน
พัฒนา
อุตสาหกรรม

๗๕-๗๙

มาตรการ

แนวทางการ
ดาเนินงาน
1.นาเข้าประเด็นใน
การประชุม อสธจ.
2.บังคับใช้กฎหมาย
พรบ สาธารณสุข
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๓ แนวทางประชารัฐ

Advocacy
- GREEN Industrial - การใช้กลไกลประชารัฐ
- กลไกลประชารัฐ -การเชิดชูเกียรติ
- การเฝูาระวังด้าน Building capacity ; สร้างความรอบรู้แก่กลุ่ม
อนามัยสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ จป ผูร้ ับผิดชอบรับงานสิ่งแวดล้อมและผู้
เกี่ยวช้อง ของโรงงานในเรื่องอาชีวอนามัยอนามัย
สิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ของโรงงานกับอุตสาหกรรม
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3. ชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค์
3.Smart
community

ตัวชี้วัด
1.ตาบลมีชุมชนที่
มีศักยภาพในการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัยใน
ชุมชน

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

6๐-๖๔

6๕-๖๙

๗๐-๗๔

๗๕-๗๙

100%

๒๕%

๕๐%

531
ตาบล

531
ตาบล

531
ตาบล

Active
comm
unity

ชุมชน
ยั่งยืน

ชุมชน
ยั่งยืน

100% - เกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง
(Active
531
community)
ตาบล
- สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน
ของท้องถิ่น
ยั่งยืน
- ตาบลจัดการ
สุขภาพ
- หน้าบ้านหน้ามอง

การขับเคลื่อน
Partnership
ประชุมชี้แจงประสานความเข้าใจ ประสานครือข่ายสุขาภาพชุมชน
เครือข่ายจังหวัดสะอาดInvestment
- พัฒนา CFGT และ ตลาดสดน่าซื้อ ประปาดื่มได้
- การเฝูาระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ใน
ชุมชนรอบ รง.อุตสาหกรรมRegulation
; ข้อบัญญัติท้องถิ่นAdvocacy ; จังหวัด
สะอาด
Building capacity

แนวทางการ
ดาเนินงาน
- ระบบสุขภาพอาเภอ
- GREEN Hospital
- กรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด
- จังหวัดสะอาด
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สุขภาพ

- พัฒนา อบรม ผู้นาชุมชน, อสม.และ
อสค. ในด้านอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
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เป้าประสงค์
Smart local
Authority

ตัวชี้วัด
2.ท้องถิ่นมี
คุณบริการด้าน
อนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย
6๐-๖๔

6๕-๖๙

๗๐-๗๔

๗๕-๗๙

เทศบาล เทศบาล อปท อปทร้อย
ทุก
ทุก
ร้อยละ ละ 100
ระดับ ระดับ 100
อย่าง
ร้อยละ ร้อยละ อย่าง น้อย ๑
100
100 น้อย ๑ ด้าน
ด้าน
อย่าง
อย่าง
น้อย ๑ น้อย ๒
ด้าน
ด้าน

มาตรการ
-ทีมพัฒนาระดับ
จังหวัดและอาเภอ
-ทีมประเมินระดับ
จังหวัด
-ทีมพัฒนาระดับ
อาเภอ

การขับเคลื่อน
Partnership ; คณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด
Investment
ผลักดันให้เกิดระบบการจัดการปัญหา
สุขภาพจากเหตุราคาญและมลพิษ
-ประเมินมาตรฐานCFGT และ ตลาดสด
น่าซื้อ
ประปาดื่มได้
Regulation
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
-ข้อบัญญัติท้องถิ่น
Advocacy ; การประเมินของ กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่
Building capacity
-พัฒนาให้ อปท. มีระบบบริการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA)
และมีระบบในการจัดการปัญหาสุขภาพ
จากมลพิษสิง่ แวดล้อม

แนวทางการ
ดาเนินงาน
- การประเมินรับรอง

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- กรรมการสาธารณสุข
จังหวัด
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4. สถานที่ท่องเที่ยว
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

4.ท่องเที่ยว
ปลอดโรค
ปลอดภัย ใน
ถิ่นบูรพา

1.ลดโรคและภัย
สุขภาพจากการ
ท่องเที่ยว

ค่าเป้าหมาย
6๐-๖๔

6๕-๖๙

๗๐-๗๔

๗๕-๗๙

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

ของท่อง
เทียว
สาคัญ
- กิจการด้าน
อาหารตาม
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
ได้มาตรฐาน

แห่งท่อง
แห่งท่อง
เทียวสาคัญ เทียวสาคัญ

แห่งท่อง
เทียวสาคัญ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

50

60

80

100

สถาน
สถาน
สถาน
สถาน
ประกอบก ประกอบกา ประกอบกา ประกอบการ
ารในแหล่ง รในแหล่ง รในแหล่ง
ในแหล่ง
อนามัย
สิงแวดล้อมและ แหล่งท่อง แหล่งท่อง แหล่งท่อง แหล่งท่อง
เทียว
เทียว
เทียว
เทียว
อาชีวอนามัย

มาตรการ

การขับเคลื่อน

- ส่งเสริมพัฒนา
สถาน
ประกอบการใน
แหล่งท่องเทียว
ได้มาตรฐาน

Partnership ;
-คณะกรรมการด้านอาหารปลอดภัยเขต
-คณะกรรมการภัยสุขภาพเขตInvestment
- การเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลอาหารและน้าและอาชีวอนามัย
- ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
Regulation
- บังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย
- การยกระดับรับรองมาตรฐานกิจการ
- กรรมการสาธารณสุขจังหวัด
- การใช้มาตรฐานกฎหมาย พ.ร.บ
สาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
Advocacy ; มอบรางวัล
Building capacity
-การพัฒนาบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย

- มาตรการการ
เฝูาระวัง
-มาตรการทาง
กฎหมาย

แนวทางการ
ดาเนินงาน
- สร้างความร่วมมือทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
- เฝูาระวังคุณภาพ
อาหารและน้า/ส้วม
สาธารณะ
- ยกระดับสถาน
ประกอบการสุขภาพ
Thai SPA Award(ร้อย
ละ 50)
- ยกระดับมาตรฐาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมของ
อปท.
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๕. การจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่พิเศษ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

การจัดการ
ความเสี่ยงใน
พื้นที่ทั่วไปและ
พื้นที่พิเศษ

๑ สาธารณสุขทุก
จังหวัด มีความ
พร้อมและการ
รองรับการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงใน
จังหวัด
๒ สาธารณสุขทุก
อาเภอ มีความ
พร้อมและการ
รองรับการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงใน
อาเภอ

ค่าเป้าหมาย
6๐-๖๔

ร้อยละ
100

6๕-๖๙

๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

มาตรการ

1. มีระบบฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพ และ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ของ
ที่เป็นปัจจุบัน
จังหวัด
2. มีระบบเฝูาระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
ร้อยละ ร้อยละ ร้อย ร้อยละ
๓.Emergency
100 100
ละ 100
Operation Center
๕๐
ของ
ของ
ของ (EOC) ด้านการแพทย์
อาเภอ อาเภอ ของ อาเภอ และสาธารณสุขทุก
ในพื้นที่ ในพื้นที่ อาเภอ
จังหวัดมีความพร้อม
ทุก
พิเศษ พิเศษ
รองรับอุบัติภัยสารเคมี
ทุก
แห่ง
และ
๔. ระบบการจัดการเหตุ
แห่ง
พื้นที่
ราคาญและปัจจัยเสี่ยง
เสี่ยง
ต่างในระดับอาเภอ

การขับเคลื่อน
Partnership
กรรมการสาธารณสุขจังหวัด
- อนุกรรมการสาธารณสุขระดับอาเภอ
Investment ; ฐานข้อมูลอนามัย
สิ่งแวดล้อม การเฝูาระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
Regulation
-มาตรการหรือนโยบายจากกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด
-ข้อบัญญัติท้องถิ่นและการบังคับใช้
กฎหมาย
Advocacy
รายงานสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่พิเศษ
Building capacity
- การอบรมการพัฒนาการพัฒนาฐานข้อมูล
และการเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

แนวทางการ
ดาเนินงาน
1. มีการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับความเสี่ยงใน
พื้นที่ด้านต่าง ได้แก่
ชาวต่างชาติ สารเคมี
การขนส่ง และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
๒. มีการสื่อสารความ
เสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
จากอนามัยสิ่งแวดล้อม
และการประกอบอาชีพ
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บทที่ ๕
การสนับสนุนการดาเนินงาน การควบคุม กากับ และติดตามประเมินผล
เพื่อให้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพในเขตสุขภาพที่ ๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจาเป็นที่ต้องมีการสนับสนุน (support) ที่ดี รวมทั้งการกระตุ้น
ติดตาม กากับ การดาเนินงาน (Monitoring)

ก. การสนับสนุนการดาเนินงาน
ระดับเขต
 เขตสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินงานในพื้นที่ ประสานการดาเนินงาน
 ศูนย์วิชาการ มีบทบาทในการสนับสนุนวิชาการ องค์ความรู้ และ รูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหา รวมทั้งเอกสาร สื่อ ต่างๆ
ระดับจังหวัด
 จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ในเขตพื้นที่จังหวัด
 สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข
 ในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
 มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ในเขตพื้นที่
จังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการสื่อสารสาธารณะด้าน
สุขภาพ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข. การควบคุม กากับ และติดตามประเมินผล
กากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่
จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม แผนปฎิบัติการประจาปี ตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยการนิเทศงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
๑. หน่วยงานในพื้นที่
ภายในเขตสุขภาพมีการควบคุมกากับ การดาเนินงานในแต่ละระดับ ในหลายรูปแบบ เช่น
- การกากับ ติดตาม โดยคณะกรรมการ & คณะทางาน ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันควบคุมโรค
ระดับเขต
- การรายงานผลการดาเนินงานในการประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด อาเภอเป็นรายเดือน
- การรายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
- การลงพื้นที่ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน โดยทีมผู้นิเทศของจังหวัด ปีละ ๒ ครั้ง
๒. หน่วยงานระดับกระทรวง กรม และ ศูนย์วิชาการ
- การตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุข ปีละ ๒ ครั้ง
- การนิเทศ ติดตาม โดยศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ ๖
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