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ค ำน ำ 

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion and Prevention Excellence 
Strategic Plan) เขตสุขภาพท่ี ๒ มีความส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับองค์กรที่ประกอบไปด้วยหลายหน่วยงาน ที่ต้อง
ด าเนินงานให้ประสานสอดรับซึ่งกันและกัน เพ่ือให้การด าเนินไปได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ก าลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เช่น รัฐบาลที่จะน า
ประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 ปัญหาภัยธรรมชาติ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงสร้างประชากรที่
เคลื่อนสู่สังคมผู้สูงอายุ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข 

  

ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion and Prevention Excellence 
Strategic Plan) เขตสุขภาพท่ี ๒ จึงมีประโยชน์ ส าหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับรู้แนวทางการด าเนินงาน
ที่ตรงกัน ตั้งแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส่วนความส าเร็จในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นงานที่
ท้าทาย ต้องการความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายทุกคน รวมพลังสร้างคนไทยคุณภาพบูรณาการ ๕ กระทรวง
หลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม , กระทรวงมหาดไทย , 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ที่จะ
น าไปสู่วิสัยทัศน์ คือ เขตสุขภาพท่ี 2 รวมพลังสังคมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี  

 

สุดท้าย ในนามของคณะผู้จัดท าได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางการประสานงานในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan)      
เขตสุขภาพที่ ๒ ฉบับนี้ ขอขอบคุณนายแพทย์ศุภกิจ  ศิริลักษณ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข        
เขตสุขภาพที่ ๒ , คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๒ และขอชื่นชมทุกหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ ๒ ที่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้  

 
 
 

คณะผู้จัดท า  
มิถุนายน  2560  
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สารบัญ 

เร่ือง         หน้า 

ค ำน ำ           ก 
สำรบัญ           ข 
สำรบัญภำพ          ง 
 
ส่วนที่ ๑ : บทน า 

- นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสำธำรณสุข     2 
- นโยบำยรัฐมนตรีกระทรวงสำธำรณสุข      2 
- นโยบำยและแนวทำงกำรท ำงำนของปลัดกระทรวงสำธำรณสุข   3 
- ยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559    ๓ 
- แผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)   ๕ 

 
ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์สุขภาพ 

- ที่ตั้งและอำณำเขต        ๑๐ 
- ข้อมูลระดับหน่วยบริกำรสำธำรณสุข      ๑๓ 
- ข้อมูลสถำนะสุขภำพและปัญหำด้ำนสุขภำพ เขตสุขภำพท่ี 2    ๑๕ 

 
ส่วนที่ ๓ : แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตสุขภาพที่ ๒ 
             (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan) 

- วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่ำนิยมองค์กร  เป้ำประสงค์     ๓๑ 
- กรอบแนวคิดกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์      ๓๒ 
 

แผนงานที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
- พัฒนำคุณภำพชีวิตแม่และเด็ก       ๓๓ 
- พัฒนำคุณภำพชีวิตวัยเรียน       ๔๔ 
- พัฒนำคุณภำพชีวิตวัยรุ่น        ๕๒ 
- พัฒนำคุณภำพชีวิตวัยท ำงำน       ๖๒ 
- พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ       ๗๖ 
 

แผนงานที่ ๒ : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ     ๘๕ 
 

แผนงานที่ ๓ : ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ๙๔ 
 

แผนงานที่ ๔ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม      ๑๒๘ 
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สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง         หน้า 

 
ส่วนที่ 4 : การน ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์/มาตรการ สู่การปฏิบัติ   

- แนวทำงกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข  
สู่แผนยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค เขตสุขภำพท่ี ๒   ๑๓๘ 

- แนวทำงกำรน ำแผนยุทธศำสตร์เขตสุขภำพที่ 2 สู่กลยุทธ์/มำตรกำร   ๑๓๙ 
- กรอบแนวคิดกำรขับเคลื่อน P&P Excellence      ๑๔๐ 
- แผน (Time  Line) กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพ 

และป้องกันโรค เขตสุขภำพท่ี ๒       ๑๔๑ 
 
ภาคผนวก 

- สรุปกำรประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคสู่ควำมเป็นเลิศ 
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum) ภำคเหนือ 
วันที่  1 – 2  มิถุนำยน  2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก   ๑๔๔ 

- สรุปกำรประชุมบูรณำกำรแผนยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคสู่ควำมเป็นเลิศ  
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum) 
 วันที่ ๙ มิถุนำยน 2560  ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น วังจันทน์  ริเวอร์วิว   
อ ำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก       ๑๕๙ 

- สรุปกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกระดับแผนยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค 
สู่ควำมเป็นเลิศ (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum)  
วันที่ 14 – 15 มิถุนำยน 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น  วังจนัทน์  ริเวอร์วิว   
อ ำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก       ๑๖๐ 

- สรุปกำรประชุมสรุปผลกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคสู่ควำมเป็นเลิศ  
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum)  
วันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๑๖๑ 
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สารบัญภาพ 

แผนภาพ          หน้า 

    1     เป้ำหมำย ตัวชี้วัด กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ.2559    ๔ 
    ๒     กรอบแนวทำงกำรพัฒนำภำยใต้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมชำติฉบับที่ 12  ๕ 
    ๓     ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 20 ปี ด้ำนสำธำรณสุข     ๖ 
    ๔     แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข)     ๗ 
    ๕     เป้ำหมำยกำรปฏิรูปด้ำนสำธำรณสุขระยะ 18 เดือน     ๘ 
    ๖     แผนที่จังหวัดและประชากร เขตสุขภาพท่ี ๒     ๑๐ 
    ๗     อัตรำเกิด อัตรำตำย และอัตรำเพิ่ม ภำพรวมเขตสุขภำพที่ 2 ปี 2556 -2558 ๑๖ 
    ๘     อัตรำป่วยด้วยโรคเบำหวำนต่อ 100,000 ประชำกร ปีงบประมำณ 2559  ๑๗ 
    ๙     อัตรำป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงต่อ 100,000 ประชำกร ปีงบประมำณ 2559 ๑๗ 
   ๑๐     อัตรำตำยจำกโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2545-2558    ๒๐ 
   ๑๑     ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับกำรค้นหำและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง ปี 255๙ ๒๐ 
   ๑๒     อัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรจรำจรทำงถนนเขตสุขภำพที่ 2 ปี พ.ศ. 2554-2558 ๒๑ 
   ๑๓     อัตรำตำยจำกกำรจรำจรทำงถนนในพ้ืนที่ที่มีควำมเสี่ยงสูง  
               (เกิน 23 ต่อประชำกรแสนคน)       ๒๑ 
   ๑๔     แสดงสถำนกำรณ์โรคหลอดเลือดหัวใจเขตสุขภำพที่ 2    ๒๒ 
   ๑๕     อัตรำตำยมำรดำต่อแสนกำรเกิดมีชีพของ 5 จังหวัดในเขต 2  

    ปีงบประมำณ 2554 – 2559       ๒๓ 
๑๖     แสดงแนวโน้มกำรตำยมำรดำภำพรวมเขตสุขภำพที่ 2  

    ย้อนหลัง 14 ปี (2546 - 2559)      ๒๓ 
๑๗     ร้อยละควำมครอบคลุมกำรคัดกรองพัฒนำกำรเด็ก เขตสุขภำพที่ 2 ปี 2559 ๒๔ 
๑๘     ร้อยละของเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ  ๒๔ 
๑๙     อัตรำป่วยจำกโรคไข้เลือดออกของจังหวัดในเขตสุขภำพที่ 2 ปี พ.ศ. 2554 -2559 ๒๕ 
๒๐     จ ำนวนผู้ปว่ยจำกโรคไข้เลือดออกเปรียบเทียบกับค่ำมัธยฐำน 5 ปี  

    ย้อนหลังของเขตสุขภำพที่ 2 ปี พ.ศ. 2551 2559    ๒๕ 
๒๑     แสดงอัตรำตำยจำกโรคมะเร็งต่อแสนประชำกรของแต่ละเขตสุขภำพ  ๒๗ 
๒๒     แสดงอัตรำกำรฆ่ำตัวตำย แต่ละเขตบริกำรสุขภำพ ปี พ.ศ. 2556 -พ.ศ.2558 ๒๘ 
๒๓     แสดงอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยแต่ละจังหวัด : ปี พ.ศ. 2556 พ.ศ.2558  ๒๘ 
๒๔     อัตรำกำรฆ่ำตัวตำย ปี 2559 (ต.ค.58 - มี.ค.59)    ๒๙ 
๒๕     กรอบแนวคิดกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์      ๓๒ 
๒๖     สถำนกำรณ์เด็กวัยเรียนเขตสุขภำพที่ ๒      ๔๕ 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

แผนภาพ          หน้า 

๒๗     กำรน ำแผนยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข สู่แผนยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพ 
    และป้องกันโรค P&P Excellence (Promotion and Prevention Excellence  
    Strategic Plan) เขตสุขภำพท่ี ๒      ๑๓๘ 

๒๘     กำรน ำแผนยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคP&P Excellence  
    สู่กลยุทธ์ / มำตรกำร เขตสุขภำพที่ ๒      ๑๓๙ 

๒๙     กรอบแนวคิดกำรขับเคลื่อน P&P Excellence     ๑๔๐ 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

๑ 



ส่วนที ่1 
บทน ำ 

 

สาระส าคัญของบทน าเป็นการน าเสนอยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข และน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan) เขตสุขภาพที่ ๒ นอกจากนี้ ยังมีสาระส าคัญในประเด็น
นโยบายของผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับเขตรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

1. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้ 

1) ข้อ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
2) ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
3) ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
4) ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์  

อย่างยั่งยืน 
5) ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6) ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
7) ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
2. นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข (ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยำทร) 

1. ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

2. บูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหว่างส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การดูแลสุขภาพคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับและทุกมิติ 

3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
และคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ร่วมคิด ร่วมน า ร่วมท า 
และร่วมรับผิดชอบด้วย เป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย เอ้ืออ านวยระบบสุขภาพแห่งชาติเชื่อมประสานทุกภาคส่วน 
เข้าด้วยกัน 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหาร 
ก าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้พลเมืองไทยมี 
สุขภาพแข็งแรง 

5. ให้ความส าคัญในการพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุขทั้งความรู้ทักษะ การผลิต การใช้การสร้างขวัญ 
ก าลังใจภายใต้การเปลี่ยนแหลงของเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 

6. วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพครบวงจรและเกิดผลดีต่อ 
เศรษฐกิจไทย  

7. เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุข เพื่อประสิทธิผลที่ดีต่อ 
สุขภาวะของประชาชน 

๒ 



8. สนับสนุนกลไกการท างานสาธารณสุขให้เป็นไปเพ่ือส่งเสริมการสร้างความมั่นคงและความผาสุกของ 
สังคมไทยและสังคมโลก 
3. นโยบำยและแนวทำงกำรท ำงำนของปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (นพ.โสภณ เมฆธน) 

หลักในการท างาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายประชาชนมีสุขภาพดีและลดอัตราป่วยและตาย โดยให้ยึดหลัก        
“หลัก 3 ส. 3 ไอ” ส าเร็จ ความสุข สร้างสิ่งดีและ Information Innovation Integration และเน้น 3 ยุทธศาสตร์
หลัก ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย พัฒนาระบบบริการ และระบบบริหารจัดการ 
3 ส. 

1. ผลส ำเร็จ คือ ต้องมีผลสัมฤทธิ์ของงาน 
2. ควำมสุข  คือ ท าให้คนในองค์กรมีความสุข ตามหลักพรหมวิหาร 4 
3. สร้ำงสิ่งดีงำมให้องค์กร  สร้างระบบงานให้ดีขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้งานก้าวหน้า 

3 ไอ (I) 
1. ระบบข้อมูลข่าวสาร (Information) ให้ความส าคัญเรื่องการท างานบนข้อมูลพื้นฐาน ทั้งด้านนโยบาย 

การบริหารจัดการ และการบริการ 
2. นวัตกรรม (Innovation) ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เจริญก้าวหน้า 
3. การบูรณาการท างาน (Integration) ทุกระดับ ให้งานราบรื่น 
 

4. ยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
     (เฉพำะยุทธศำสตร์เน้นหนัก) 
วิสัยทัศน์ 

ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพ่ิมข้ึนเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศท้ังทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. ก าหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมาย และบริหารจัดการบนฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและการจัดการความรู้
รวมถึงการติดตามก ากับประเมินผล (Regulator) 

2. จัดระบบบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงบริการศูนย์ความเป็นเลิศที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและระบบส่งต่อที่
ไร้รอยต่อ (Provider) 
เป้ำประสงค์ 

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี 
2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี 

ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนที่เน้นหนัก ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึง 

บริการได้ 
ยทุธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 

๓ 



แผนภำพที่ 1 : เป้ำหมำย ตัวชี้วัด กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ.2559  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



 

แผนภำพที่ 2 : กรอบแนวทำงกำรพัฒนำภำยใต้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมชำติฉบับที่ 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักตรวจและประเมินผล, 2 กันยายน 2559  
 

แผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
 

วิสัยทัศน์ : “ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ เพ่ือคนไทยสุขภาพดี 
สร้างประเทศให้มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน” 

 

พันธกิจ : เสริมสร้าง สนับสนุนและประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ เอกชน นักวิชาการและ 
            ภาคประชาสังคม ในการอภิบาลและพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็ง รองรับกับบริบทของการ 
            เปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 
เป้ำประสงค์ (Goal)  

1) ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้การเจ็บป่วย
และตายจากโรคที่ป้องกันได้ลดลง  

2) คนไทยทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี ลดการตายก่อนวัยอันควร  
3) เพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก 

เหมาะสม  
4) มีบุคลากรด้านสุขภาพท่ีดูแลประชาชน ในสัดส่วนที่เหมาะสม  
5) มีกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 
 
 

๕ 



 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก (P3 : Health Promotion + Disease  

Prevention + Consumer & Environmental Protection Excellence)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  

(People Excellence)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ (Governance Excellence)  
 

แผนภำพที่ ๓ : ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 20 ปี ด้ำนสำธำรณสุข  
 
 
 
 
 
1. เร่งกำรเสริมสร้ำงสุขภำพคนไทยเชิงรุก (P&P&P Excellence)  

มำตรกำร  
1. เสริมสร้างภาคีเครือข่ายและพันธมิตร  

- บูรณาการองค์กรทุกภาคส่วน  
- เชื่อมโยงระบบสุขภาพไทยกับนานาชาติ  

2. พัฒนากระบวนการก าหนดนโยบายและกฎหมายด้านสุขภาพ  
 

2. สร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำในระบบบริกำรสุขภำพ (Service Excellence)  
มำตรกำร  
1. สร้างระบบควบคุมคุณภาพและระบบบริหารความเสี่ยงของการดูแลสุขภาพ (Patient Safety)  
2. พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือการตัดสินใจในการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA)  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
 

3) พัฒนำและสร้ำงกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ  
(People Excellence)  
 

4) พัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรอภิบำลระบบสุขภำพ (Governance Excellence)  
มำตรกำร  
1. สร้างระบบธรรมาภิบาลและการจัดการความรู้  

- สร้างกลไกระดับชาติ  
- ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพ  
- ส่งเสริมให้เกิดกลไกประชารัฐ  
 
 
 
 
 

๖ 



 

แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 สู่กำรปฏิบัติ 
 

1. ด าเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ  
2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ 12 และนโยบายรัฐบาล เข้าสู่แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
แผนปฏิบัติราชการ แผนค าของบประมาณ และแผนระดับอ่ืนๆ  
3. ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญใช้เป็นกรอบแนวทางด าเนินงาน  
4. จัดตั้งคณะกรรมการก ากับทิศทางการขับเคลื่อนแผนฯ  
5. จัดให้มีกลไกในการพัฒนาวิธีหรือกระบวนการยกร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อไป  

ที่มา : ส านักตรวจและประเมินผล, 2 กันยายน 2559  
 

แผนภำพที่ ๔ : แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ณ วันที่ 15 กันยายน 2559  

๗ 



 

แผนภำพที่ ๕ : เป้ำหมำยกำรปฏิรูปด้ำนสำธำรณสุขระยะ 18 เดือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ณ วันที่ 15 กันยายน 2559  

๘ 



๙ 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒   

ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์สขุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๑๐ 

 

ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์สุขภาพ 

 

๑. ที่ตั้งและอาณาเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ด้านการปกครองและข้อมูลประชากร  
เขตสุขภาพที่ 2 ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ  

พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตาก และสุโขทัย มีอาณาเขตดังนี้  
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดแพร่, ล าปาง  
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพิจิตร, นครสวรรค์, ก าแพงเพชร, ลพบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดเลย และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดก าแพงเพชร และประเทศเมียนมาร์  

 

ตารางท่ี 1 จ านวนการปกครองและจ านวนประชากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งข้อมูล : กรมการปกครอง, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  
ประชากร : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, ณ ธันวาคม 2558  
 
 
 

แผนภาพที่ ๖ : แผนที่จังหวัดและประชากร เขตสุขภาพที่ ๒ 

หวัด 
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เขตสุขภาพที่ 2 มีประชากรรวมทั้งหมด 3,535,734 คน (จ านวนประชากรไม่เกิน 5 ล้านคน) ซึ่งถือว่า
เป็นจุดแข็งที่ส าคัญที่จะท าให้เขตสุขภาพที่ 2 สามารถบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างได้เท่าเทียมกันครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ในส่วนของ
จุดอ่อนที่ยังพบว่าเป็นปัญหาคือ ประชากรในพ้ืนที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านเชื้อชาติ ประเพณี วัฒนธรรมและ
ชีวิตความเป็นอยู่  มีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง/เขตชนบท พ้ืนที่ห่างไกล และมีชาวไทยภูเขาในบางพ้ืนที่ที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน รวมทั้งพฤติกรรมการใช้บริการด้านสุขภาพ ดังนั้นเขตสุขภาพที่ 2 และ
ภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ จ าเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร/
ต าบล และ อบต.) ในการจัดท าแผนสุขภาพของต าบล หมู่บ้าน และมีการสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้าน
สาธารณสุข เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพของแต่ละพ้ืนที่ร่วมกับสถานบริการสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ (ตารางที ่1)  
 

1.2 ประชากรจ าแนกตามสิทธิการรักษาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
ตารางท่ี 2 ข้อมูลประชากร และสิทธิการรักษาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งขอ้มูล : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), http://www.nhso.go.th/, ณ สิงหาคม 2559  
หมายเหตุ : สิทธิการรักษาอ่ืนๆ หมายถึง สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น, สิทธิทหารผ่านศึก, บุคคลผู้มีปญัหา           
              สถานะและสิทธิ และสิทธิครูเอกชน เป็นต้น  
 

เขตสุขภาพท่ี 2 ประกอบด้วยจังหวัด 5 จังหวัด มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,535,734 คน คิดเป็น ร้อยละ 
5.34 ของประชากรประเทศไทย แต่มีพ้ืนที่ 54,345 ตร.กม คิดเป็น ร้อยละ10.58 ของพ้ืนที่ประเทศไทยดูแล
ประชากรอายุมากกวา 60 ปี ร้อยละ 16.12 จังหวัดที่มีประชากรสูงอายุมากที่สุด คือ จังหวัดอุตรดิตถ์และ
สุโขทัย (รอ้ยละ 18.65, 17.89 ตามล าดับ) สัดส่วนประชากรตามสิทธิการรักษา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 
6.78 ประกันสังคมร้อยละ 15.29 บัตรทองทั้งหมด ร้อยละ 73.34 ต่างด้าว ร้อยละ1.19 และ สิทธิอ่ืนๆ ร้อย
ละ 3.41 ประชากรต่างด้าวคิดเปน็ รอ้ยละ 1.19 มากที่สุดคือจังหวัดตาก คิดเป็นร้อยละ 6.62 (ตารางที ่2)  
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1.3 ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ตารางท่ี 3  ผลิตภัณฑ์มวลรวม แยกรายจังหวัด (GPP; Gross Provincial Product at Current Market Prices)  
               ป ีพ.ศ. 2555 -พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 2 
  

จังหวัด ปี 2555 
GPP (หน่วยล้านบาท) 

ปี 2556 
GPP (หน่วยล้านบาท) 

ปี 2557 
GPP (หน่วยล้านบาท) 

พิษณุโลก 90,927 91,584 88,615 
เพชรบูรณ์ 74,254 72,924 80,008 
อุตรดิตถ์ 37,958 38,362 36,643 
สุโขทัย 46,731 48,218 45,169 
ตาก 40,328 40,852 44,340 
รวม 290,198 291,940 294,775 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ข้อมูล ณ กันยายน 2557  
 
ด้านเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ในภาพรวม 5 จังหวัด  

เท่ากับ294,775 ล้านบาท (ตารางที ่3) และมีการเปิดเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษบริเวณอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ซึ่งเป็นเส้นทางในการขนส่งอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านเขตชายแดน ซึ่งท าให้มีโอกาสที่การน าเข้าอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน เกิดการกระจายไปสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน  

ด้านสังคม เป็นประตูสี่แยกอินโดจีน เป็นชุมชนเมืองประวัติศาสตร์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม     
มีจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับชายแดนประเทศเมียนมาร์ และประเทศลาว ประกอบด้วย จังหวัดตาก (อ.แม่สอด, 
อ.อุ้มผาง และ อ.ท่าสองยาง), จ.อุตรดิตถ ์(อ.บ้านโคก, อ.น้ าปาด) และ จ.พิษณุโลก (อ.ชาติตระการ) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่
มีประชากรต่างด้าวเดินทางข้ามเขตเพ่ือเข้ามาท างาน และติดต่อค้าขาย  

เขตสุขภาพที่ 2 มีประชากรชาวไทยภูเขา ทั้งหมด 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ตาก, จ.พิษณุโลก,          
จ.เพชรบูรณ์, และ จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่จะต้องมีการจัดระบบบริการด้านสาธารณสุข เช่น การออกหน่วย
ให้บริการรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล และ
เป็นที่ที่เกิดโรคระบาดที่หายไปจากประเทศไทย เช่น โรคคอตีบ ไข้กาฬหลังแอ่น อีกท้ังยังมีอ าเภอที่มีประชากรเบา
บาง (ประชากรต่ ากว่า 20,000 คน)    อีก 3 อ าเภอคือ อ าเภอฟากท่าและอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และ
อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยบริการสูง ต้องใช้งบประมาณ และการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

  
1.4 ด้านการศึกษา  

เขตสุขภาพที่ 2 มีจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือตอนล่าง มีสถานศึกษาหลาย
ระดับตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย  

1. มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นสถานศึกษารัฐบาลและเป็นแห่งแรกของการศึกษาในภาคเหนือตอนล่าง       
โดยเป็นแหล่งผลิตนักศึกษาหลักสูตรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

2. มหาวิทยาลัยราชภัฎ 3 แห่งคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก, มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ สามารถผลิตนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน  

3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ สามารถผลิต
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  
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4. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก สามารถผลิตนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
แพทย์แผนไทย หลักสูตรพัฒนาสาธารณสุข หลักสูตรเภสัชสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมอัตราก าลังคนให้มีความเพียงพอ
และครอบคลุมสถานบริการของเขตบริการสุขภาพท่ี 2  
2. ข้อมูลทรัพยากรและการให้บริการด้านสาธารณสุข  
 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลสถานบริการจ าแนกตามประเภทและจ านวนเตียง เขตสุขภาพที่ 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : ส านักบริหารการสาธารณสุข, ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2559, จ านวนเตียงตามกรอบ 

 

2. ข้อมูลระดับหน่วยบริการสาธารณสุข  
1. ระดับตติยภูมิ (รพศ. / รพท. : ระดับ A, S, M1) จ านวน 7 แห่งครอบคลุมทุกจังหวัด  

จ.พิษณุโลก คือ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก  
จ.อุตรดิตถ์ คือ รพ.อุตรดิตถ์  
จ.เพชรบูรณ์ คือ รพ.เพชรบูรณ์  
จ.สุโขทัย คือ รพ.สุโขทัย, รพ.ศรีสังวรสุโขทัย  
จ.ตาก คือ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, รพ.แม่สอด  

2. ระดับทุติยภูมิ (โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย : M2) จ านวน 6 แห่ง (ยกเว้น จ.อุตรดิตถ์)  
จ.พิษณุโลก คือ รพร.นครไทย  
จ.เพชรบูรณ์ คือ รพ.หล่มสัก,รพ.วิเชียรบุร ี 
จ.สุโขทัย คือ รพ.สวรรคโลก  
จ.ตาก คือ รพ.อุ้มผาง, รพ.ท่าสองยาง  

  3. ระดับทุติยภูมิ (โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ : F1) จ านวน 4 แห่ง (ยกเว้น จ.สุโขทัย , จ.พิษณุโลก)  
จ.เพชรบูรณ์ คือ รพ.หนองไผ่, รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  
จ.อุตรดิตถ์ คือ รพ.น้ าปาด  
จ.ตาก คือ รพ. แม่ระมาด  

4. ระดับทุติยภูมิ (โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง : F2) จ านวน 28 แห่ง ครอบคลุมทุก จังหวัด  
จ.พิษณุโลก  คือ รพ.บางระก า , รพ.บางกระทุ่ม , รพ.พรหมพิราม , รพ.วดัโบสถ์ ,  
                          รพ.ชาติตระการ , รพ.เนินมะปราง และรพ.วังทอง  
จ.เพชรบูรณ์  คือ รพ.ชนแดน, รพ.ศรีเทพ, รพ.บึงสามพัน, รพ.วังโป่ง, รพ.เขาค้อ  
จ.สุโขทัย  คือ รพ.ศรีนคร , รพ.ทุ่งเสลี่ยม , รพ.บ้านด่านลานหอย , รพ.คีรีมาศ ,  

                                    รพ.กงไกรลาศ , รพ.ศรีสัชนาลัย  
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จ.ตาก  คือ รพ.บ้านตาก, รพ.สามเงา และ รพ.พบพระ  
จ.อุตรดิตถ์  คือ รพ.ตรอน, รพ.พิชัย, รพ.ทองแสนขัน, รพ.ท่าปลา, รพ.ฟากท่า, รพ.บ้านโคก      
                          และ รพ.ลับแล  
 

5. ระดับทุติยภูมิ (โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก : F3) จ านวน 2 แห่ง ได้แก่  
จ.เพชรบูรณ์ คือ รพ.น้ าหนาว  
จ.ตาก คือ รพ.วังเจ้า  

 
ตารางท่ี 5 ข้อมูลจ านวนเตียงและอัตราครองเตียง รายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 2 (สังกัด สป.สธ)  
 

จังหวัด มิถุนายน 2559 (274 วัน) 

จ านวน(เตียง) จ านวนผู้ป่วยใน(คน) จ านวนนอน (วัน) อัตราครองเตียง 
อุตรดิตถ ์ 913 48,716 229,858 91.88 

ตาก 1,059 52,512 228,025 78.58 
สุโขทัย 957 46,682 199,929 76.25 

พิษณุโลก 1,402 77,328 324,361 84.44 
เพชรบูรณ ์ 1,390 82,626 318,557 83.64 

เขตสุขภาพที ่2 5,721 307,864 1,300,730 82.98 
แหล่งข้อมูล : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพที่ 2 ทุกแห่ง 25 ส.ค. 2559  
 

จ านวนเตียงต่อประชากร ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 เท่ากับ 5,721 เตียงจ านวนเตียง เท่ากับ 
16.18 เตียง : ผู้ป่วยประชากร 10,000 คน (ภาพรวมประเทศ 23 ต่อ 10,000 ประชากร) เมื่อพิจารณาอัตรา
ครองเตียงจ าแนกรายจังหวัด พบว่า อัตราครองเตียง สูงสุดที่จังหวัดพิษณุโลก เท่ากับ 84.44 รองลงมาคือ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 83.64 และต่ าสุดคือจังหวัดสุโขทัย 76.25 ดังแสดงตามตารางท่ี 5  
 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลสถานการณ์ก าลังคน เขตสุขภาพที่ 2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล: ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ HROPS ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559  



๑๕ 

 

ตารางท่ี 6 (ต่อ) ข้อมูลสถานการณ์ก าลังคน เขตสุขภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล: ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ HROPS ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559  
 

อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 เท่ากับ 1: 3,362 เมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรในระดับประเทศ (ระดับประเทศ เท่ากับ 1: 5,000) พบว่าไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ ดังแสดงตามตารางท่ี 6  

อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 เท่ากับ 1 : 12,224                 
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทันตแพทย์ต่อประชากรในระดับประเทศ (ระดับประเทศ เท่ากับ 1: 8,000) พบว่า 
จ านวนทันตแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 2 เพียงพอต่อการให้บริการ แต่หากวิเคราะห์รายจังหวัด พบว่า ทุกจังหวัดมี
สัดส่วนมากกว่าอัตรา 1 : 8,000  

อัตราส่วนเภสัชกรต่อประชากร ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 เท่ากับ 1: 7,304 เมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนเภสัชกรต่อประชากรในระดับประเทศ (ระดับประเทศ เท่ากับ 1: 5,000) พบว่าจ านวนเภสัชกรในเขต
สุขภาพที ่2 เพียงพอต่อการให้บริการ แต่หากวิเคราะห์รายจังหวัด พบว่า สัดส่วนเภสัชกรต่อประชากร ทุกจังหวัด
มีสัดส่วนมากกว่าอัตรา 1 : 5,000  

ส าหรับพยาบาลวิชาชีพ ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 มีทั้งหมด 6,035 คน เมื่อวิเคราะห์ พยาบาล
วิชาชีพตามภาระงาน (FTE) แล้วพบว่า เขตสุขภาพที่ 2 ยังขาดพยาบาลวิชาชีพอีกจ านวน 1,235 คน เพ่ือให้
พยาบาลวิชาชีพเพียงพอต่อการให้บริการ ต้องมีการบริหารจัดการอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพให้มีความเพียงพอต่อ
การให้บริการ  

 
3. ข้อมูลสถานะสุขภาพและปัญหาด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที ่2  
3.1 ข้อมูลสถานะสุขภาพ  

3.1.1 ข้อมูลอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มของประชากรของเขตสุขภาพที่ 2  
อัตราเกิด ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 พบว่า ระหว่างปี 2556 -2558 อัตราเกิดเฉลี่ยทั้ง 5 จังหวัด 

เท่ากับ 10.06, 10.03 และ 9.16 ตามล าดับ  
อัตราตาย ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 พบว่า อัตราตาย ระหว่างปี 2556 2558 อัตราตายเฉลี่ยทั้ง 5 

จังหวัด เท่ากับ 7.45, 7.31 และ 7.37 ตามล าดับ  



๑๖ 

 

อัตราเพ่ิม ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 พบว่า อัตราเพ่ิมระหว่าง ปี 2556 2558 อัตราเพ่ิมเฉลี่ยทั้ง 5 
จังหวัด เท่ากับ 2.35 ดังแสดงตามตารางท่ี 7  

 
ตารางท่ี 7 ข้อมูลอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มของประชากรของเขตสุขภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559,   
                 http://stat.dopa.go.th/  
 
แผนภาพที่ ๗ : อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่ม ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2556 -2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

3.2 สถานการณ์ปัญหาทางสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 2  
 1. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)  

ประเด็นพิจารณา  
1. อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  

    ๒. ความชุกของโรค NCD ส าคัญ มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน อาทิ DM HT Stroke  
๓. การคัดกรองโรคไตเรื้อรังยังไม่ได้ตามเป้าหมาย  

 
แผนภาพที่ ๘ : อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานต่อ 100,000 ประชากร ปีงบประมาณ 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูลจาก HDC Service และรายงานการตรวจราชการฯ ปี 2559  
 

อัตราป่วยโรคเบาหวานของเขต 2 มีแนวโน้มลดลง และมีอัตราใกล้เคียงในระดับประเทศ ทั้งปี 
2558 และ 2559 และมีแนวโน้มลดลงทุกจังหวัด (รายงานการตรวจราชการฯ ปี 2559)  

 

แผนภาพที่ ๙ : อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงต่อ 100,000 ประชากร ปีงบประมาณ 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูลจาก HDC Service และรายงานการตรวจราชการฯ ปี 2559  
 



๑๘ 

 

อัตราป่วยโรคความดันโลหิตของเขต 2 มีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับในระดับประเทศ 
  

ตารางท่ี 8 แสดงร้อยละของผู้ป่วย DM คุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี HbA1c <7mg%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม และระบบรายงานจังหวัด  
 
ตารางท่ี 9 ร้อยละของผู้ป่วย HT ควบคุม BP ได้ดี (BP<140/90 mmHg 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : HDC Service  
 
 
 



๑๙ 

 

 
ตารางท่ี 10 สถานการณ์กลุ่มเสี่ยงสูง Pre-DM ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป (ฐาน HDC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : HDC Service  
 
ตารางท่ี 11 สถานการณ์กลุ่มเสี่ยงสูง Pre-HT ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป (ฐาน HDC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

การคัดกรอง HT เขต 2 พบกลุ่มเสี่ยงสูง 313,971 ราย รอ้ยละ 37.81 สูงอันดับ 2 ของประเทศ 
(ประเทศ 27.33%)  

 
แผนภาพที่ 1๐ : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2545-2558 (ฐาน สนย.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล HDC Service  
 
แผนภาพที่ 1๑ : ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง ปี 255๙  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล HDC Service  

ผลการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง ในผู้ป่วย DM, HT เพียงร้อยละ 70.62 ซึ่งยังไม่ผ่านค่าเป้าหมายที่มากกว่า
ร้อยละ 90 ในภาพรวมประเทศผลการคัดกรองยังไม่ผ่านเกณฑ์ 



๒๑ 

 

 2. การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน  
ประเด็นพิจารณา  

 1. ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ส่วนหนึ่งอาจมาจากการแก้ไขปัญหา    
    ที่ได้ด าเนินการไป แต่หากพิจารณาถึงเป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน          
    (ปี 2554-2563) ยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญ  
 2. 4 จังหวัดใน 5 จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 2 ยังมีอัตราตายสูงกว่าเป้าหมายในปี 2559  
 3. มีพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง มีอัตราตายจากอุบัติเหตุทางการจราจรมากกว่า 23 ต่อแสน 
    ประชากร ถึง 9 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัด  

 
แผนภาพที่ 1๒ : อัตราการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนเขตสุขภาพที่ 2 ปี พ.ศ. 2554-2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ณ 19 พฤศจิกายน 2558 
  
แผนภาพที่ 1๓ : อัตราตายจากการจราจรทางถนนในพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงสูง (เกิน 23 ต่อประชากรแสนคน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : สสจ.ทุกแห่ง เขต 2 ณ 4 สิงหาคม 2559  
 
 
 
 



๒๒ 

 

3. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ  
ประเด็นพิจารณา  

 ๑. อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจเขตฯ 2 มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นปี 2556 - 2558  
               ได้แก่ พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์  
 ๒. มีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อภาวะโรค มีมาก  
 ๓. ศักยภาพด้านการดูแลและให้บริการอยู่ในระดับที่ดี  
 
แผนภาพที่ 1๔ : แสดงสถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจเขตสุขภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : ฐาน สนย.  
 
ตารางท่ี 12 ผลลัพธ์การลดอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจเปรียบเทียบกับเป้าหมายลดโรค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : ฐาน สนย.  
 
 



๒๓ 

 

4. มารดาตาย  
ประเด็นพิจารณา  

 ๑. อัตรามารดาตายของเขตสุขภาพท่ี 2 มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น อัตราตายมารดาสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดมา
โดยตลอด (เป้าหมาย : ไม่เกิน 15 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)  
 ๒. สาเหตุการตายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบว่า มากกว่า 2 ใน 3 เป็นการตายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์
โดยตรง โดยมากกว่า 1 ใน 3 ของมารดาตายทั้งหมด เกิดจาก Postpartum Hemorrhage  
 ๓. เกือบ 1 ใน 3 ของมารดาตาย เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ  
 
แผนภาพที่ 1๕ : อัตราตายมารดาต่อแสนการเกิดมีชีพของ 5 จังหวัดในเขต 2 ปีงบประมาณ 2554 - 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล HDC Service  
 
แผนภาพที่ 1๖ : แสดงแนวโน้มการตายมารดาภาพรวมเขตสุขภาพที่ 2 ย้อนหลัง 14 ปี (2546 - 2559)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั  
 
 
 



๒๔ 

 

5. คุณภาพเด็กไทย  
ประเด็นพิจารณา  

 1. ความครอบคลุมของการคัดกรอง  
 2. ภาพรวมเขตฯ 2 เด็กมีพัฒนาการสมวัยผ่านตามเกณฑ์  
 3. การคัดกรองเด็กที่พบมีพัฒนาการล่าช้า ยังน้อยกว่าเกณฑ ์ 
 
แผนภาพที่ 1๗ : ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล HDC Service  
 
แผนภาพที่ 1๘ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการสงสัยล่าช้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มกราคม 2559 ด้วยเครื่องมือ 
DSMP , ส านักตรวจประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 



๒๕ 

 

6. ไข้เลือดออก  
ประเด็นพิจารณา  

 1. ไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาส าคัญ จากอัตราป่วย ที่พบแนวโน้มสูงมาโดยตลอด  
 2. ค่าเฉลี่ยอัตราป่วยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2549-2558) เท่ากับ 122.73 ต่อแสนประชากร  
 3. พบเฉลี่ยสูงกว่าค่ามัธยฐานเกือบทุกปี  
 
แผนภาพที่ ๑๙ : อัตราป่วยจากโรคไข้เลือดออกของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 ปี พ.ศ. 2554 -2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ข้อมูลจากรายงาน 506 ของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  
 
แผนภาพที่ 2๐ : จ านวนผู้ปว่ยจากโรคไข้เลือดออกเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังของเขตสุขภาพที่ 2  
                    ป ีพ.ศ. 2551 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ข้อมูลจากรายงาน 506 ของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  
 
 
 



๒๖ 

 

7. สังคมผู้สงูอายุ  
ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 2 จ านวนผู้สูงอายุ ร้อยละ 14.88 ผลการประเมินADL ร้อยละ 86.92  
1.กลุ่มติดสังคม ร้อยละ 90.24  
2.กลุ่มติดบ้าน 8.71  
3.กลุ่มติดเตียง 1.41  

* ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร้อยละ 44.36  
* ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ ร้อยละ 70.37  
* อบรม Care Giver ปี 58 จ านวน 393 คน ปี 59 จ านวน 299 คน  
* Care Manager ปี 58 จ านวน 32 คน ปี 59 (รอการด าเนินงาน เม.ย-พ.ค.59)  
 

ตารางท่ี 13 ร้อยละจ านวนการตายด้วยโรคมะเร็ง ในเขตสุขภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : การตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2558 และรายงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
                 ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

8. มะเร็ง  
ประเด็นพิจารณา  

 1. เขตสุขภาพที่ 2 มีความชุกของโรคมะเร็งสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเขตอ่ืนๆ  
 2. มะเร็งเป็นโรคที่มีอัตราตายสูง  
 3. มะเร็งที่มีอัตราตายสูงสุดคือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม ตามล าดับ  
 
แผนภาพที่ 2๑ : แสดงอัตราตายจากโรคมะเร็งต่อแสนประชากรของแต่ละเขตสุขภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล HDC Service ณ 31 ธันวาคม 2559  
 
ตารางท่ี 14 ร้อยละจ านวนการตายด้วยโรคมะเร็ง ในเขตสุขภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล HDC Service  
 
 
 



๒๘ 

 

9. ฆ่าตัวตายส าเร็จ  
ประเด็นพิจารณา  

 1. อัตราการฆ่าตัวตายยังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
 
แผนภาพที่ 2๒ : แสดงอัตราการฆ่าตัวตาย แต่ละเขตบริการสุขภาพ ปี พ.ศ. 2556 -พ.ศ.2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจาก : ฐานข้อมูล www.suicidethai.com  
 
แผนภาพที่ 2๓ : แสดงอัตราการฆ่าตัวตายแต่ละจังหวัด : ปี พ.ศ. 2556 พ.ศ.2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจาก : ฐานข้อมูล www.suicidethai.com  
 
 
 



๒๙ 

 

แผนภาพที่ 2๔ : อัตราการฆ่าตัวตาย ปี 2559 (ต.ค.58 - มี.ค.59)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจาก : ฐานข้อมูล www.suicidethai.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓   

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan) 

เขตสุขภาพที่ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๓๒ 
๓๒ 

๓๐ 



 

 

ส่วนที่ ๓   
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตสุขภาพที่ ๒ 
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan) 

 
 

วิสัยทัศน์ 
 “ เขตสุขภาพที่ ๒ รวมพลังสังคมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี ” 
 
พันธกิจ 

๑. สร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย  โดยการรวมพลังสังคม  ภาคีเครือข่าย  และประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพ 

๒. จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนให้เข้าถึงบริการทุกมิติที่ได้มาตรฐาน โดยเครือข่ายที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อสามารถ
บริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่ายบริการ 

๓. บริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

ค่านิยมองค์กร MOPH  
M = Mastery       : เป็นนายตนเอง  

O = Originality      : เร่งสร้างสิ่งใหม่  

P = People centered approach : ใส่ใจประชาชน  

H= Humility       : ถ่อมตนอ่อนน้อม  
 

เป้าประสงค์ (Goal)  
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนมีสุขภาพดี : อัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิดโรค ลดลง ตัวชี้วัดด้านสุขภาพที่  
                    ส าคัญบรรลุเป้าหมาย  
เป้าประสงค์ที่ 2 เจ้าหน้าที่มีความสุข : บุคลากรได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีสมรรถนะและมี  
                    ความสุขในการท างาน  
เป้าประสงค์ที่ 3 ระบบสุขภาพยั่งยืน : มีระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว องค์รวม ไร้รอยต่อ สร้างความเป็นธรรม  
                    และความม่ันคงทางสุขภาพ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยท่ีเป็นเลิศ (P&P excellence)  
กลยุทธ์  
 1.1 สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ  
 1.2 สร้างระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย  
 1.3 สร้างความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
 1.4 มุ่งจัดการปัจจัยก าหนดสุขภาพ (Health determinant) โดยการสร้างระบบสุขภาพเชิงรุก  

๓๑ 



 

 

แผนภาพที่ ๒๕ : กรอบแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 
 
 
 

๓๒ 



๓๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
 

กลุ่มวัย : พัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๔ 

 

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตสุขภาพที่ ๒   
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan) 

 

แผนงานที่ 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย 
 

กลุ่มวัย....................พัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก............................. 
นิยาม : ...................เก่ง  ด ี มีความสุข  มีคุณธรรม............................  
กลยุทธ์การด าเนินงาน 
P : Partner and build alliance :  พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชา สังคมเพ่ือสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน  
I  : Invest :  ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐานเพื่อจัดการกับปัจจัยก าหนดด้านสุขภาพ   
R : Regulate and Legislate :  พัฒนากระบวนการก าหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพจาก ฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทยเพ่ือให้  
                                          ประชาชนได้รับการ คุ้มครองและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันทางสุขภาพ  
A : Advocate :  ชี้แนะและสร้างความตระหนักรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   
B : Build capacity :  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 

Phase 1 (5ปี) 
พ.ศ. 2560-2564 

Phase 2 (10ปี) 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ปี) 
พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ปี) 
พ.ศ. 2575-2579 

เด็กไทยคณุภาพ 
(Smart Kids) 
 
 
 

- อัตราส่วนการตายมารดา 25.14: 
แสนการเกดิมีชีพ 
- เด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัยร้อยละ 
93.54 
- เด็กปฐมวัยสูงดสีมส่วนร้อยละ 
46.73 ส่วนสูงเฉลี่ยชาย 109.35 
ซม. หญิง 108.46 ซม. 

1.สร้างการมสี่วนร่วมและ
ความเข้มแข็งของ ภาคี
เครือข่าย (A , P) 

1. บูรณาการแผนงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

1.บูรณาการระบบและกลไก
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
แม่และเด็กให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

1.บูรณาการระบบเฝ้าระวัง
คุณภาพชีวิตกลุ่มแม่และเด็ก
โดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หนว่ยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

1.บูรณาการระบบบริหาร
จัดการคณุภาพชีวิตกลุ่มแม่
และเด็กโดยการมสี่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

 



๓๕ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
   2. ด าเนินงานต าบลพัฒนาการ

เด็กด-ีต าบลจดัการความเสีย่ง
สุขภาพ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

2. ด าเนินงานต าบลจดัการ
ความเสีย่งเพื่อให้กลุ่มแม่และ
เด็กมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

2. ขยายพื้นที่ต าบลจัดการ
ความเสีย่งเพื่อให้กลุ่มแม่และ
เด็กมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อย
ละ 50 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

2. ขยายพื้นที่ต าบลจัดการ
ความเสีย่งเพื่อให้กลุ่มแม่
และเด็กมีคณุภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นร้อยละ 100 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

3. ประชาคมเรื่องคณุภาพชีวิต
กลุ่มแม่และเด็ก 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 
 

3. ประชาคมเรื่องการสื่อสาร
และการจัดการความเสี่ยงกลุม่
แม่และเด็ก 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

3. ประชาคมเรื่องการสรา้ง
ความเข้มแข็งกลุม่แม่และเด็ก 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

3. ประชาคมเรื่องการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่ม
แม่และเด็ก 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

4. จัดระบบช่วยเหลือและพี่
เลี้ยงในชุมชน ศูนย์ให้ค าปรึกษา 
โรงเรียนพ่อแม่  สร้างแกนน า 
กลุ่มสนทนา Hotline Group 
Line และอื่นๆ  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

4. พัฒนาช่องทางการเข้าถึง
ระบบช่วยเหลือและพี่เลี้ยงใน
ชุมชน ศูนย์ให้ค าปรึกษา 
โรงเรียนพ่อแม่  กลุ่มแกนน า 
กลุ่มสนทนา Hotline Group 
Line และอื่นๆ  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

4. พัฒนามาตรการช่วยเหลือ
และพี่เลี้ยงในชุมชน ศูนย์ให้
ค าปรึกษา โรงเรียนพ่อแม่  
กลุ่มแกนน า กลุม่สนทนา 
Hotline Group Line และ
อื่นๆ  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

4. ประเมินการเข้าถึงระบบ
ช่วยเหลือและพี่เลีย้งใน
ชุมชน ศูนย์ให้ค าปรึกษา 
โรงเรียนพ่อแม่  กลุ่มแกนน า 
กลุ่มสนทนา Hotline 
Group Line และอื่นๆ  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

 



๓๖ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
   5. สร้างมาตรการจูงใจเชิงบวก 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

5. พัฒนากระบวนการใช้
มาตรการจูงใจเชิงบวก 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

5. ก าหนดกลไกการใช้
มาตรการจูงใจเชิงบวก 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

5. ขยายผลกลไกการใช้
มาตรการจูงใจเชิงบวก 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

6. สร้างอาชีพและพัฒนากองทุน
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวแม่และเด็ก 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , พม. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , สธ. , DE 

6. พัฒนาอาชีพและกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือครอบครัวแม่และเด็ก 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , พม. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , สธ. , DE 

6. พัฒนากลุ่มอาชีพและกองทุน
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวแม่และ
เด็ก 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , พม. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , สธ. , DE 

6. พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางการตลาดเพ่ือ
ช่วยเหลือครอบครัวแม่และ
เด็ก 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , พม. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , สธ. , DE 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
  2.สร้างความรู้  ความเข้าใจ

ผ่านสื่อต่าง ๆ (B) 
1. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมและ
เครื่องมือดูแลตนเองในชุมชน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

1. สร้างกระแสการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและการพัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อคุณภาพ
ชีวิตแม่และเด็ก และเครื่องมือ
ดูแลตนเองในชุมชน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

1.สร้างพ่อแม่และครอบครัวรอบ
รู้ สามารถสร้างทางเลือก
ตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
พัฒนาสภาพแวดล้อม และบอก
ต่อได้อย่างเหมาะสม 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

1. สร้างนวตกรรม กลไกหรือ
กระบวนการ และ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
คุณภาพชีวิตแม่และเด็ก และ
เครื่องมือดูแลตนเองในชุมชน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

2. ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส
การเตรียมความพร้อมก่อน
ตั้งครรภ์ ดูแลอนามัยแม่และเด็ก 
การจัดการความเสี่ยงโดยการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

2. สร้างความตระหนักในการ
เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ 
ดูแลอนามัยแม่และเด็ก การ
จัดการความเสี่ยงโดยการมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

2. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
พฤติกรรมการเตรียมความพร้อม
ก่อนตั้งครรภ์ ดูแลอนามัยแม่
และเด็ก การจัดการความเสี่ยง
โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

2. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการ
เตรียมความพร้อมก่อน
ตั้งครรภ์ ดูแลอนามัยแม่และ
เด็ก การจัดการความเสี่ยงโดย
การมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

3. รณรงค์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลุ่มแม่และเด็กระดับต าบล 
อ าเภอ จังหวัด  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

3. รณรงค์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลุ่มแม่และเด็กระดับต าบล 
อ าเภอ จังหวัด  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

3. รณรงค์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลุ่มแม่และเด็กระดับต าบล 
อ าเภอ จังหวัด  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

3. รณรงค์ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มแม่และเด็กระดับ
ต าบล อ าเภอ จังหวัด  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

 



๓๘ 

 

เป้าประสงค ์ สถานการณ ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
   4. สนับสนุนช่องทาง สื่อ

ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ และการ
จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

4. สนับสนุนช่องทาง ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ และ
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

4. สนับสนุนช่องทาง ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ และ
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

4. สนับสนุนช่องทาง ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ และ
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

5. พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เช่น เตรียม
ความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ พ่อแม่
คุณภาพ และเด็กไทยคุณภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

5. พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เช่น 
เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ 
พ่อแม่คุณภาพ และเด็กไทย
คุณภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

5. พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เช่น 
เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ 
พ่อแม่คุณภาพ และเด็กไทย
คุณภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

5. พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เช่น 
เตรียมความพร้อมก่อน
ตั้งครรภ์ พ่อแม่คุณภาพ และ
เด็กไทยคุณภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
  3.พัฒนาระบบบริการแม่

และเด็กที่มีคณุภาพ (R) 
1. บูรณาการมาตรฐาน  
ทรัพยากรของเครือข่ายและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

1. พัฒนามาตรฐานการ
จัดบริการแม่และเด็กเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม   
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

1. ยกระดับคณุภาพมาตรฐาน
การจัดบริการแม่และเด็กให้
เทียบเท่าสากล   
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

1. พัฒนาระบบประเมิน
รับรองและเฝ้าระวังคณุภาพ
มาตรฐานการจัดบริการแม่
และเด็กให้เทียบเท่าสากล   
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

2. ปรับเปลี่ยนวิธีคดิและ
บทบาทบุคลากรและสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายแม่และเด็ก  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

2. อบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรรอบรู้และสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายแม่และเด็ก  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

2. อบรมพัฒนาศักยภาพการ
ส่งเสริมป้องกันและสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายแม่และเด็ก  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

2. อบรมพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะการส่งเสริม
ป้องกันและสรา้งความ
เข้มแข็งเครือข่ายแม่และเด็ก  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

3. จัดบริการเชิงรุก เช่น เตรียม
ความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ พ่อแม่
คุณภาพ และเด็กไทยคณุภาพ 
เพื่อสร้างต้นทุนประเทศไทย 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

3. พัฒนาระบบบริการเชิงรุก 
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายแบบมสี่วน
ร่วมในการสร้างต้นทุน
ประเทศไทย 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

3. ยกระดับคณุภาพบริการ
เชิงรุก เพื่อสร้างต้นทุน
ประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล   
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

3. ประเมินรับรองมาตรฐาน
คุณภาพบริการแม่และเด็ก
เพื่อสร้างต้นทุนประเทศไทย
ให้เทียบเท่าสากล   
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

 



๔๐ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
   4. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังแบบ

บูรณาการ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

4. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังแบบ
บูรณาการ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

4. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังแบบ
บูรณาการ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

4. ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง
แบบบูรณาการ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

5. ประเมินรับรองคุณภาพ
บริการ มาตรฐานความรู้ และ
ทักษะการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและเครือข่ายแม่และ
เด็ก 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

5. ประเมินรับรองคุณภาพ
บริการ มาตรฐานความรู้ และ
ทักษะการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและเครือข่ายแม่
และเด็ก 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

5. ประเมินรับรองคุณภาพ
บริการ มาตรฐานความรู้ และ
ทักษะการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและเครือข่ายแม่
และเด็ก 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

5. ประเมินรับรองคุณภาพ
บริการ มาตรฐานความรู้ 
และทักษะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีและเครือข่าย
แม่และเด็ก 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

4. ส่งเสริมการเฝ้าระวังแม่
และเด็กปฐมวัย (P) 

1. ตรวจสอบและพัฒนา
ฐานข้อมูลแม่และเด็กและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม 
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

1. บูรณาการฐานข้อมูล
สุขภาพและปัจจัยทีเ่กี่ยวข้อง
โดยการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายและผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสีย 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

1. สร้างระบบความปลอดภัย
ในการเข้าถึงข้อมูลแม่และเด็ก
และปัจจยัที่เกี่ยวข้องโดยการ
มีส่วนร่วมของเครือข่ายและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลแม่และ
เด็กและปัจจัยที่เกีย่วข้อง
เพื่อวิเคราะหส์ถานการณ์ 
เชื่อมโยงระบบบริการและ
ระบบเฝ้าระวังโดยการมสี่วน
ร่วมของเครือข่ายและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

 



๔๑ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
   2. เชื่อมโยงข้อมูลรายบคุคล

และบริการระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

2. บูรณาการข้อมลูรายบุคคล
และปัจจยัที่เกี่ยวข้องระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

2. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เฝ้าระวังข้อมูลรายบุคคลและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วน
เสีย 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

2. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ข้อมูลรายบคุคลและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

3. ช้ีเป้าระบุความเสี่ยง  ปัจจัย
เสี่ยง  และสนับสนุนให้ท าแผนท่ี
จุดเสีย่ง เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

3. พัฒนากลไกการสื่อสาร
ความเสีย่ง เฝ้าระวังและตอบ
โต้ความเสี่ยง จัดการปัจจยั
เสี่ยง  และสนับสนุนให้ท า
แผนที่จุดเสี่ยงระดับชุมชน 
เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค ์
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

3. พัฒนาศักยภาพทีมงาน
สื่อสารความเสี่ยง เฝา้ระวัง
และตอบโต้ความเสีย่ง จัดการ
ปัจจัยเสี่ยง  และสนับสนุนให้
ท าแผนท่ีจุดเสี่ยงระดับชุมชน 
เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค ์
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

3. พัฒนานวตกรรมสื่อสาร
ความเสีย่ง เฝ้าระวังและ
ตอบโต้ความเสีย่ง จัดการ
ปัจจัยเสี่ยง  และสนับสนุน
ให้ท าแผนที่จุดเสี่ยงระดับ
ชุมชน เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค ์
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

 

 



๔๒ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
   4. จัดท าแนวทางการเฝ้าระวังงาน

แม่และเด็กอย่างมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

4. พัฒนากระบวนการเข้าถึง
กลไกการสื่อสาร เฝ้าระวังและ
ตอบโต้ความเสี่ยงกลุ่มแม่และ
เด็กให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

4. สร้างแกนน าครอบครัวและ
ชุมชนเฝ้าระวังและตอบโต้ความ
เสี่ยง 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

4. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวัง
และจัดการความเสี่ยงภาค
ประชาชน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

5. สร้างระบบเฝ้าระวังและพัฒนา
เครื่องมือการเฝ้าระวัง  เช่น  คู่มือ
ภาคประชาชน ชุดตรวจคัดกรอง/
ประเมินตนเอง กระบวนการ 
มาตรการเฝ้าระวัง 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

5. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและ
เครื่องมือการเฝ้าระวัง  โดยการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ครอบครัวและชุมชน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

5. ยกระดับระบบเฝ้าระวังและ
เครื่องมือการเฝ้าระวัง  ให้
เทียบเท่าสากล 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

5. ประเมินรับรองระบบเฝ้า
ระวังและเครื่องมือการเฝ้า
ระวังให้เทียบเท่าสากล 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

5.พัฒนาสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้และ
เทคโนโลยี (I)   

1.ส ารวจสภาพแวดล้อมและ
จัดการจุดเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วม 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

1. ก าหนดมาตรการทางสังคม
เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้และเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตาม
บริบท 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

1. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
ทรัพยากร นวตกรรม และน า
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

1. สนับสนุนช่องทางการ
เผยแพร่นวตกรรม และ
การตลาดเพื่อเพิ่มต้นทุนมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

 



๔๓ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
   2. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ

การเรยีนรู้ ระเบียบวินัยเชิงบวก 
ค่านิยม และเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
บริบท เช่น ครอบครัวอบอุ่น 
บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง 
ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 
ชุมชนปลอดเหล้าบุหรี่ ปลอด
ขยะและมลพิษ ป่าชุมชน แหล่ง
น้ าสะอาด ศูนย์เด็กเล็ก
สวนสาธารณะ ลานเล่น  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

2. ส ารวจนวัตกรรม ค่านิยม 
และบูรณาการ
กระบวนการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการและมีคณุภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

2. สร้างมูลค่านวตักรรม 
ค่านิยม การตลาดเชิงสังคม 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

2. ประเมินนวัตกรรม 
ค่านิยม และขยายผล 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE 

 

 



๔๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
 

กลุ่มวัย : พัฒนาคุณภาพชีวิตวัยเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๕ 

 

 
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตสุขภาพที่ ๒   

(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan) 
 

แผนงานที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย 
 
 

กลุ่มวัย....................พัฒนาคุณภาพชีวิตวัยเรียน............................. 
เป้าประสงค์ Goal   : เด็กวัยเรียนคุณภาพ : เก่ง  ดี  มีความสุข 
นิยาม : ...................เก่ง -  เรียนดี  มีทักษะชีวิต ,   ดี -มีคุณธรรม จริยธรรม , มีความสุข ร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี  มีพฤติกรรมเหมาะสม 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 
P : Partner and build alliance :  พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชา สังคมเพ่ือสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน  
I  : Invest :  ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐานเพ่ือจัดการกับปัจจัยก าหนดด้านสุขภาพ   
R : Regulate and Legislate :  พัฒนากระบวนการก าหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพจาก ฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิต 
                                       คนไทยเพ่ือให้ประชาชนได้รับการ คุ้มครองและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันทางสุขภาพ  
A : Advocate :  ชี้แนะและสร้างความตระหนักรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   
B : Build capacity :  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

  
      
         
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๒๖ : สถานการณ์เด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ ๒ 



๔๖ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ปี) 
พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ปี) 
พ.ศ. 2575-2579 

เด็กวัยเรียนคุณภาพ: 
เก่ง  ดี มีความสุข 
 

1.คะแนนเฉลี่ยไอคิว 
เด็ก ป.1 อยู่ท่ี  97.65 
2. เด็กวัยเรียนสูงดี 
สมส่วน 62.35% (66)   
ต่ าสุดใน  12 เขต   
อ้วน  11.10 %(<10) 
เตี้ย   7.14 % (<5) 
ผอม  4.72 % 
3.ฟันผุ  45.36% 
4.จมน้ า 6.5 : แสน 

1. สร้างการมสี่วนร่วม
และความเข้มแข็งของ 
ภาคีเครือข่าย ( A,P) 

1.บูรณาการแผนตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์
ร่วมกับภาคเีครือข่ายการพัฒนา
เด็กวัยเรียน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก   
มท, พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , สธ. , DE 

1.บูรณาการระบบการบริหาร
จัดการการพัฒนาคุณภาพเด็กวัย
เรียนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์
โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
และชุมชน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก   
มท, พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , สธ. , DE 

1.บูรณาการระบบการบริหาร
จัดการการ/ทรัพยากรเพื่ การ
พัฒนาคุณภาพเด็กวัยเรียน 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนครอบครัว ชุมชน  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก   
มท, พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , สธ. , DE 

1. 1.บูรณาการระบบการบริหารจดัการ
การ /ทรัพยากร/การลงทุน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพเด็กวัยเรียน โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครอบครวั 
ชุมชน  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก   
มท, พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , สธ. , DE 

2.พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
ภาวะสุขภาพ และปจัจัยเสี่ยง 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE , สธ. , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. , พม. 

3.สร้างระบบเฝา้ระวังและ
พัฒนาเครื่องมือการเฝ้าระวัง 
เช่น คู่มือภาคประชาชน ชุด
ตรวจคัดกรอง/ประเมินตนเอง 
กระบวนการ มาตรการเฝ้าระวัง 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก - มท. 
(อปท.) หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. , DE  

3,. พัฒนาระบบเฝา้ระวังและ
เครื่องมือการเฝ้าระวัง โดย
การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี ครอบครัวและชุมชน  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
 - มท. (อปท.) 
 หน่วยงานรับผิดชอบรอง - 
ศธ. , พม. , สธ. , DE  

3. ยกระดับระบบเฝ้าระวังและเครื่องมือ
การเฝา้ระวัง ให้เทียบเท่าสากล และ
ชุมชนสามารถเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
และปัจจยัเสีย่ง  ชุมชนสามารถจดัการ
ลดปัจจยัเสีย่งได ้
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก - มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง - ศธ. , พม. , 
สธ. , DE  

3.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่จ าเป็นท้ังในระดับบุคคลและ
ระดับโรงเรยีนเพื่อใช้ประโยชน์
ข้อมูลร่วมกัน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก   
DE,ศธ,พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
พม. มหาดไทย ,อปท. 

3.มรีะบบข้อมลูสารสนเทศท่ี
ครบถ้วน ครอบคลมุทุกมิติ และ
เป็นปัจจุบัน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก   
DE,ศธ,พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
พม. มหาดไทย ,อปท. 

3.มีระบบข้อมลูสารสนเทศท่ี
ครบถ้วน ครอบคลมุทุกมิติ และ
เป็นปัจจุบัน  และมีข้อมูลกลาง 
(Data center) ที่เข้าถึงง่าย 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก   
DE,ศธ,พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
พม. มหาดไทย ,อปท. 

3.มีระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีครบถ้วน 
ครอบคลมุทุกมิติ และเป็นปัจจุบัน  และ
มีข้อมูลกลาง (Data center) ที่เข้าถึง
ง่าย  พร้อมใช้ประโยชน์จากระบบอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก   DE,ศธ,พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
พม. มหาดไทย ,อปท. 

 



๔๗ 

 

 
เป้าประสงค์ 

สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ปี) 
พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ปี) 
พ.ศ. 2575-2579 

  2.สร้างความเข้มแข็ง 
สถาบัน/ครอบครัว
อบอุ่น (พม) (B) 

1.เสริมสรา้งหลักประกันความ
มั่นคงของครอบครัว โดยส่งเสริม
ใหค้รอบครัวมีวินัยการออม 
หนว่ยงานรับผิดชอบหลกั พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
มหาดไทย , อปท. 

1.พ.ร.บ.การฌาปนกิจ
สงเคราะห ์พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับ
การปรับปรุงและครอบครัวมี
วินัยการออม 
หนว่ยงานรับผิดชอบหลกั พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
มหาดไทย , อปท. 

1.มีกลไกและช่องทางในการ
จัดการ ความรู้และทักษะด้าน
วินัยการเงินในครอบครัวที่เป็น
ระบบ 
หนว่ยงานรับผิดชอบหลกั พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
มหาดไทย , อปท. 

1.เกิดความสมดลุระหว่างการท างาน
และครอบครัว โดยการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 
หนว่ยงานรับผิดชอบหลกั พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
มหาดไทย , อปท. 

2.ส่งเสรมิและสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัว 
หนว่ยงานรับผิดชอบหลกั  
พม.,มหาดไทย อปท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
สธ,,ศธ,DE 

อปท.เปิดกรอบโครงสร้าง
บุคลากรประจ าทีม่ีหน้าที่
ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว 
หนว่ยงานรับผิดชอบหลกั  
พม.,มหาดไทย อปท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
สธ,,ศธ,DE 

มีระบบสารสนเทศและการ
จัดการองค์ความรู้ในการพัฒนา
สถาบันครอบครัวให้ครอบคลุม
ทุกด้าน 
หนว่ยงานรับผิดชอบหลกั  
พม.,มหาดไทย อปท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
สธ,,ศธ,DE 

มีระบบเครือข่ายครอบครัว.ในรูปแบบ
ต่างๆ สามารถบูรณาการการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนือ่ง 
หนว่ยงานรับผิดชอบหลกั  
พม.,มหาดไทย อปท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
สธ,,ศธ,DE 

3.ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
การพัฒนาสถาบันครอบครัวตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครวั 
หนว่ยงานรับผิดชอบหลกั  
พม.,มหาดไทย อปท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
สธ,,ศธ,DE  

มีระบบการบริหารจดัการข้อมลู
ด้านครอบครัวและระบบ 
สารสนเทศ และการจดัการ
ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัวมีสวสัดิการที่
เหมาะสมกับครอบครัวแต่ละ
ประเภททางด้านการเงินการ
คลังภาษ ี
หนว่ยงานรับผิดชอบหลกั  
พม.,มหาดไทย อปท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
สธ,,ศธ,DE 

ครอบครัวมีบุตร/อัตราการเกิด
เพิ่มขึ้น(โดยแม่อาย ุ๑๙ ปี ขึ้นไป) 
หนว่ยงานรับผิดชอบหลกั  
พม.,มหาดไทย อปท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
สธ,,ศธ,DE 
 
 

ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวแตล่ะช่วงวัยได ้
อย่างมีคุณภาพ 
หนว่ยงานรับผิดชอบหลกั  
พม.,มหาดไทย อปท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
สธ,,ศธ,DE 

 



๔๘ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
  3. พัฒนาทักษะชีวิต

ด้านต่างๆทั้งในและนอก
สถานศึกษา (B) 

1. ส่งเสริมบทบาท
สถาบันการศึกษา ในการ
เสรมิสร้างทักษะที่จ าเป็น และ
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
พัฒนาของเด็กและเยาวชน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
-ศธ., มท.(อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- พม., สธ., DE 

1. บูรณาการมาตรฐานการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อสร้างสถาบันการศึกษาให้เป็น
ศูนย์รวมของการพัฒนาเด็ก 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
-ศธ., มท.(อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- พม., สธ., DE 

1. ด าเนินงานมาตรฐาน ประเมิน 
ปรับปรุงเพื่อยกระดับให้
สถานศึกษาเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก
ในทุกๆ ด้าน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
-ศธ., มท.(อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- พม., สธ., DE 

1. ด าเนินงานมาตรฐาน ประเมิน 
ปรับปรุงเพื่อยกระดับใหส้ถานศึกษา
เอื้อต่อการพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้าน 
และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
สังคมที่เปลีย่นไป 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
-ศธ., มท.(อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- พม., สธ., DE 

2. เสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้
และพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชน ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
และการเป็นพลเมืองสรา้งสรรค ์
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
-ศธ., พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท., สธ., DE  

2. พัฒนาหลักสูตร/กระบวนการ
การเรยีนรู้ที่เสริมสรา้งทักษะการ
คิด วิเคราะห์  สังเคราะหโ์ดยการ
มีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
-ศธ., พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท., สธ., DE 

2. น าหลักสูตร/กระบวนการการ
เรียนรู้ทีเ่สริมสร้างทักษะการคดิ 
วิเคราะห์  สังเคราะห์ ไปใช้ 
ทบทวน ประเมิน เพื่อปรับปรุง 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
-ศธ., พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท., สธ., DE 

2. น าหลักสูตร/กระบวนการการ
เรียนรู้ทีเ่สริมสร้างทักษะการคดิ 
วิเคราะห์  สังเคราะห์ ไปใช้ 
ทบทวน ประเมิน เพื่อปรับปรุง 
สอดคล้องกับสถานการณ ์
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
-ศธ., พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท., สธ., DE 

3. ส่งเสริมใหเ้กิดการพัฒนาสื่อ
และพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการ
เรียนรูส้าหรับเด็กและเยาวชน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
-DE , มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ. 

3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมและพื้นท่ี
สร้างสรรคืในชุมชน  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
 - มท. (อปท.)  
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
- ศธ. , พม. , สธ. , DE  

3. สร้างกระแสการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและการพัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อคณุภาพ
ชีวิตเด็กวัยเรียน  
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
- มท. (อปท.)  
หน่วยงานรับผดิชอบรอง - ศธ. , 
พม. , สธ. , DE  

3. สร้างครอบครัวรอบรู ้/ชุมชนเข้ม
แงสามารถสร้างทางเลือก/ พัฒนา
สภาพแวดล้อม/พื้นท่ีสร้างสรรค์   
 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก - มท. 
(อปท.) หน่วยงานรับผิดชอบรอง - 
ศธ. , พม. , สธ. , DE  

 

 



๔๙ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
   4. เสริมสร้างคณุธรรม 

จริยธรรม จิตสานึกความเป็น
ไทย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- พม. , สป.ทส 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. , ศธ. , สธ. 

4. พัฒนาหลักสูตร/กระบวนการ
เสรมิสร้างจิตส านึกความเป้นไทย
และใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยใหเ้ด็กเขา้
มามีส่วนร่วม 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
-ศธ., พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท., สธ., DE 

4. น าหลักสูตร/กระบวนการ
เสรมิสร้างจิตส านึกความเป็นไทย
และใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปใช้ 
ทบทวน ประเมิน เพื่อปรับปรุง 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
-ศธ., พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท., สธ., DE 

4. น าหลักสูตร/กระบวนการ
เสรมิสร้างจิตส านึกความเป็นไทย
และใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปใช้ 
ทบทวน ประเมิน เพื่อปรับปรุง 
สอดคล้องกับสถานการณ ์
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
-ศธ., พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท., สธ., DE 

5. เสริมสร้างบทบาทเด็กและ
เยาวชนในการมีส่วนร่วมต่อการ
พัฒนาสังคม และเฝ้าระวังปัจจัย
เสี่ยง  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. , ศธ. , สธ. 

5. เสริมสร้างบทบาทเด็กและ
เยาวชนในการมีส่วนร่วมต่อการ
พัฒนาสังคม และเฝ้าระวังปัจจัย
เสี่ยง  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. , ศธ. , สธ. 

5. เสริมสร้างบทบาทเด็กและ
เยาวชนในการมีส่วนร่วมต่อการ
พัฒนาสังคม และเฝ้าระวังปัจจัย
เสี่ยง  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. , ศธ. , สธ. 

5. เสริมสร้างบทบาทเด็กและ
เยาวชนในการมีส่วนร่วมต่อการ
พัฒนาสังคม และเฝ้าระวังปัจจัย
เสี่ยง  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. , ศธ. , สธ. 

6.พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- สธ. , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- พม. , มท. , DE 

6. ทบทวนและประเมิน
สถานการณ์ความรอบรู้ดา้น
สุขภาพ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- สธ. , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- พม. , มท. , DE 

6. พัฒนาระบบกลไกการสร้าง
ความรอบรูด้้านสุขภาพ โดยบรูณา
การกับหลักสูตรการศึกษา รวมทั้ง
การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
สร้างความรอบรู้ดา้นสุขภาพ
ส าหรับบคุลากรและนักเรยีน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- สธ. , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- พม. , มท. , DE 

6. ด าเนินการสร้างความรอบรู้
ด้าน 
ด้านสุขภาพตามระบบกลไกท่ี
ก าหนด 
ประเมิน ทบทวน ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสถานณ ์
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- สธ. , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- พม. , มท. , DE 

 



๕๐ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
  4. สนับสนุนการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสาร (P,I) 
1.ส่งเสรมิให้เกิดการพัฒนาสื่อ
และพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการ
เรียนรูส้าหรับเด็กและเยาวชน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) 

1.ด าเนินการพัฒนาสื่อเพื่อการ
เรียนรูส้าหรับเด็กและเยาวชน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) 

1.น าสื่อเพื่อการเรียนรูส้าหรบัเด็ก
และเยาวชนไปใช้ด้วยช่องทางต่าง 
ประเมินการเข้าถึงสื่อ ประเมิน
การรับรู ้ ทบทวน  ปรับปรุง 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) 

1.น าสื่อเพื่อการเรียนรูส้าหรบัเด็ก
และเยาวชนไปใช้ด้วยช่องทางต่าง 
ประเมินการเข้าถึงสื่อ ประเมิน
การรับรู ้
ทบทวน  ปรับปรุง 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) 

2.ควบคุม ก ากับสื่อ/app ที่ไม่
เหมาะสม 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) 

2.ควบคุม ก ากับสื่อ/app ที่ไม่
เหมาะสม 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) 

2.ควบคุม ก ากับสื่อ/app ที่ไม่
เหมาะสม 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) 

2.ควบคุม ก ากับสื่อ/app ที่ไม่
เหมาะสม 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) 

3.เผยแพร่ความรู้ , พรบ.ข้อมลู
ข่าวสาร 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) 

3.เผยแพร่ความรู้ , พรบ.ข้อมลู
ข่าวสาร 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) 

3.เผยแพร่ความรู้ , พรบ.ข้อมลู
ข่าวสาร 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) 

3.เผยแพร่ความรู้ , พรบ.ข้อมลู
ข่าวสาร 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) 

4.พัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมลู 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) 

4.พัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมลู 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) 

4.พัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมลู 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) 

4.พัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมลู 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE , ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) 

 



๕๑ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
  5. พัฒนา

สถานศึกษา/ชุมชนให้
เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนและการ
ส่งเสริมสุขภาพ (R) 

1. พัฒนาและยกระดับ
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียน/การส่งเสริมสุขภาพ    
เช่น มาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ 
,โรงเรยีนคุณธรรม ,โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- มท. , DE 

1. พัฒนาและยกระดับสถานศึกษาให้
เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน/การส่งเสริม
สุขภาพ    เช่น มาตรฐานโรงเรียน
ประชารัฐ ,โรงเรียนคุณธรรม ,โรงเรยีน
ส่งเสริมสุขภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- มท. , DE 

1. พัฒนาและยกระดับสถานศึกษา
ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน/การ
ส่งเสริมสุขภาพ    เช่น มาตรฐาน
โรงเรียนประชารัฐ ,โรงเรียนคุณธรรม 
,โรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ 
ทบทวน ปรับปรุง 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- มท. , DE 

1. พัฒนาและยกระดับสถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การพัฒนาผู้เรียน/การส่งเสริมสุขภาพ    เช่น 
มาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ ,โรงเรียนคุณธรรม 
,โรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ 
ทบทวน ปรับปรุง 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- มท. , DE 

2.ส่งเสริมกีฬา และการออกกา
ลังกายสาหรับเด็กท้ังใน
สถานศึกษาและชุมชน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ศธ. , สธ. , มท. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- พม. , DE 

2. . พัฒนาระบบการจัดการให้มี
สถานท่ีอุปกรณ์  ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
ส าหรับการออกก าลังกายส าหรับเด็ก  
เช่น ส ารวจสถานท่ี การแสวงหาแหล่ง
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ศธ. , สธ. , มท. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- พม. , DE 

2. พัฒนาระบบการจัดการให้มี
สถานท่ีอุปกรณ์  ช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมส าหรับการออกก าลังกาย
ส าหรับเด็ก 
ประเมินการใช้บริการ การเข้าถึง 
ใหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ศธ. , สธ. , มท. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- พม. , DE 

2. . พัฒนาระบบการจัดการให้มีสถานท่ี
อุปกรณ์  ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการออก
ก าลังกายส าหรับเด็ก 
ประเมินการใช้บริการ การเข้าถึง 
ทบทวน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบท 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ศธ. , สธ. , มท. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- พม. , DE 

3.พัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
การเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- สธ. , ศธ  
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- DE. , พม. , มท. 

3.ประเมินสถานการณ์ (situation 
analysis)เพื่อการสร้างนวตกรรม
ส่งเสริมการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- สธ. , ศธ  
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- DE. , พม. , มท. 

3.วิจัยและพัฒนานวตกรรมส่งเสริม
การเจริญเติบโตเต็มศักยภาพไปใช้ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- สธ. , ศธ  
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- DE. , พม. , มท. 

3. ส่งเสริมการน านวตกรรมส่งเสริมการ
เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ ไปใช้ 
ติดตามประเมินผล 
ปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- สธ. , ศธ  
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- DE. , พม. , มท. 

 



๕๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
 

กลุ่มวัย : พัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๓ 

 

 
 

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตสุขภาพที่ ๒   
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan) 

 

แผนงานที่ 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย 
 

 

กลุ่มวัย....................พัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่น............................................................................ ......... 
นิยาม : ...................สุขภาพกายใจดี มีทักษะชีวิต  จิตอาสา ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม............................ 
 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 
P : Partner and build alliance :  พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชา สังคมเพ่ือสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน  
I  : Invest :  ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐานเพ่ือจัดการกับปัจจัยก าหนดด้านสุขภาพ   
R : Regulate and Legislate :  พัฒนากระบวนการก าหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพจาก ฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิต 

                       คนไทยเพ่ือให้ประชาชนได้รับการ คุ้มครองและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันทางสุขภาพ  
A : Advocate :  ชี้แนะและสร้างความตระหนักรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   
B : Build capacity :  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
วัยรุน่คณุภาพ 

ตัวชี้วดั 
 1)อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิง  อายุ 15-19 
ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปี พันคน   
  2) ร้อยละของภาคี
เครือข่ายท่ีมี คุณภาพ
(ในการดูแลวัยรุ่น) 
3)  ร้อยละของ
ครอบครัวท่ีผ่าน     
เกณฑ์มาตรฐาน
ครอบครัว อบอุ่น 
เข้มแข็ง 

     การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนับว่าเป็นท่ีปัญหา
ส าคัญของประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบท้ังด้าน
สาธารณสุขและด้านสังคม ตลอดจนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ  จากสถิติการคลอดของ
แม่วัยรุ่นระดับประเทศ  ปี  2558 มีอัตรา
เ ท่ ากั บ  44.8  ระดับ  เ ขต เ ท่ ากั บ  43 .8   
ส าหรับรายจังหวัด สถานการณ์ดังน้ี  
ตาก 57.1  พิษณุโลก 41.2 เพชรบูรณ์ 42.4  
สุโขทัย 43.6 อุตรดิตถ์ 33.5 
    ตามเป้าหมายไม่ให้เกิน 42 ต่อพันประชากร
หญิง  อายุ 15-19 ปี จะเห็นได้ว่า ภาพรวม
เขต 2 มีอัตราท่ีสูงเกินเป้าหมาย รายจังหวัดมี
เพียง  พิษณุ โลก  และอุตรดิตถ์  ท่ี ไม่ เกิ น
เป้าหมาย    ส าหรับร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ า 
ภาพรวมเขต เท่ากับร้อยละ 
15.8 (เป้าหมายไม่เกิน 10 ) 

1. เสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพและทักษะ
ชีวิต (B)  

1.  จัดหา และพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถี
ศึกษาให้ครอบคลุม และ 
จัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการศึกษาทุก
ระบบ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
– ศธ. 

1. ประเมินศักยภาพครูผู้สอน
เพศวิถีศึกษาและหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย 
 
 
 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
– ศธ. 

1. พัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนให้ทันสมัย 
 
 
 
 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
– ศธ. 

1.  สร้างนวัตกรรมด้านการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
– ศธ. 

2. สร้างเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อให้วัยรุ่นเกิดความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ ( Health 
Literacy) สู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
– สธ. 

๒. ประเมิน วัยรุ่นเรื่องความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิง
บวก 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
– สธ. 

๒.สนับสนุน และพัฒนาแกน
น าวัยรุ่นท่ีมี ความรอบรู้ ด้าน
สุขภาพ ถ่ายทอดสู่ชุมชนในวง
กว้าง 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
– สธ. 

๒.สร้างนวัตกรรม ด้านสุขภาพ
ท่ีหลากหลาย เป็นสังคมท่ีมี
ความรอบรู้สุขภาพ (Health  
Literacy  Community) 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
– สธ. 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
 จังหวัดมีการตั้งครรภ์ซ้ ามากท่ีสุด ได้แก่ 

จังหวัดตาก ร้อยละ 20.03 และพบว่าร้อย
ละของหญิงหลังคลอดหรือแท้งที่คุมก าเนิด 
ได้รับการคุมก าเนิดด้วยวิธีก่ึงถาวร ในภาพ
เขต  ร้อยละ 37.9 จังหวัดที่ต่ าสดุ คือ
จังหวัดตาก มีเพียงร้อยละ 21.6 (ข้อมูล
ข้อมูลจาก HDC วันท่ี  
31 มีนาคม  2560)    
 
สถานการณ์ส่วนสูงคนไทยเฉลี่ยทีอ่ายุ 19 ปี 
ระดับประเทศ  เพศชาย 170.8 ซม.  
ระดับเขต 172 ซม. ระดับประเทศ  เพศ
หญิง 158.1 ซม.  ระดับเขต 160.16 ซม. 
 (เป้าหมาย: = ชาย 175 ซม. หญิง 162 
ซม.) 
     โดยสรุป เพศชายมสี่วนสูงเฉลีย่ 
เหมาะสมตามเกณฑ์ ร้อยละ 24.7  ระดับ
เขต 31.3 
ระดับประเทศ เพศหญิงมสี่วนสูงเฉลี่ย 
เหมาะสมตามเกณฑ์ ร้อยละ 24.6  ระดับ
เขต ร้อยละ 35 

 3. -ส ารวจแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน จัดท าแผนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้  
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก – 
ศธ. 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรอง  
– มท. , สธ. , พม.  
 

3. -พัฒนา จัดท า และ
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ให้มีคุณภาพ 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก – 
ศธ. 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรอง  
– มท. , สธ. , พม.  
 

3. - ประเมินประโยชน์
แหล่งเรียนรู้ ( เปลี่ยนแปลง
หรือ สร้างเสรมิพฤติกกรม
สุขภาพ) 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก – 
ศธ. 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรอง  
– มท. , สธ. , พม.  
 

3. -สร้างนวัตกรรมแหล่ง
เรียนรู้ใน 
  
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– ศธ. 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรอง  
– มท. , สธ. , พม.  
 

๔. ส่งเสริมทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ส าหรับเด็กและเยาวชน  
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 

๔. ส่งเสริมทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 

๔.ประเมินวัยรุ่นในชุมชน 
 (มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เป็นแบบอย่างท่ีดี ร้อยละ 
50) 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
 – พม. 

๔.ประเมินวัยรุ่นในชุมชน 
(มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เป็นแบบอย่างท่ีดี ร้อยละ 
 ๗0 , มีตัวอย่างระดับชาติ
ในพื้นที)่ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 

 

 

 

 



๕๖ 

 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างครอบครัว ไทย

พบว่ามีโครงสร้างที่อบอุ่นของครอบครัว
ลดลง จากร้อยละ 68.31 ในปี 2555 เป็น
ร้อยละ 65.6 ในปี 2557  (ท่ีมา : แผน
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจติ 2560-2564) 
 
พฤติกรรมการดืม่แอลกอฮอร์ สูบบุหรี่และ
เสพสารเสพติด ในประเทศไทย พบว่าในปี 
2557 เยาวชนอายุ 15-24 ปี  
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ร้อยละ 25.2 
  
     อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มคือ 16.7 ปี 
นอกจากน้ีนักเรียน อายุ 13 ปี สูบบุหรี่ครั้ง
แรกร้อยละ 73.7 และอตัราสูบบหุรี่ของ
วัยรุ่น 15-24ปี ในปี 2557 ร้อยละ 14.7 
(ที่มา : แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต  
2560-2564) 

2. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งภาคีเครือข่ายใน
การดูแลสุขภาพวัยรุ่น 
(P) 

1. พัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่าย เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่กระบวนการ มี
ส่วนร่วมดูแลสุขภาพของ
วัยรุ่น  
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– มท.     

1.ส่งเสรมิและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของภาคี
เครือข่ายแบบมสี่วนร่วม  
 
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– มท.     

1. ประเมินศักยภาพภาคี
เครือข่าย 
 
 
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– มท.     

1. สนับสนุนให้ภาคี
เครือข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
นวัตกรรมความส าเรจ็ กับ
ภาคีเครือข่ายอื่น ในวงกว้าง  
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– มท.     

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
      พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จากการส ารวจ

ของส านักระบาดวิทยา ปี 2557 ใน
นักเรียนช้ันมัธยมและนักเรียนช้ัน ปวช. 
พบว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยในเพศชายและ
เพศหญิงเมื่อม ี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก ร้อยละ 65.2 และ 
64.2 
     เด็กไทยติดเกมส์แล้วมากกว่า 2.7 ล้าน
คน และประเทศไทยติดเกมส์ออนไลน์ เป็น
อันดับหนึ่ง ทั้งทางโทรศัพท์ และ 
อินเตอร์เนต สูงถึง 3.1 ชม.ต่อวัน (ท่ีมา : 
แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต 2560-
2564) 
 

3. สนับสนุนแกนน า
วัยรุ่นให้มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาตนเอง
และสังคม (A,P) 

1. สร้างและพัฒนาศักยภาพ
แกนน า วัยรุ่นเพื่อให้เกิด
ความรอบรูด้้านสุขภาพ 
( Health Literacy) สู่การ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมตนเอง 
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 
 

1.สนับสนุน ให้แกนน าวัยรุ่น
ที่มีความรอบรูด้้านสุขภาพ 
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตนเองได้ ไปเป็นผู้น า การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
วัยรุ่นใน 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 

1. ประเมินศักยภาพแกนน า  
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 

1. สร้างนวัตกรรมโดยแกน
น า (เรื่อง  Health Literacy  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 
 
 
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
 จากความคิดเห็นและพฤติกรรมเสีย่งทาง

เพศของวัยรุ่นในประเทศไทย พบว่าวัยรุ่นมี
ประสบการณ์เคยมีเพศสัมพันธ์ รอ้ยละ 
13.9 อายุเฉลี่ยที่มเีพศสัมพันธ์ครัง้แรก 
14.9 ปี ต่ าสุด 10 ปี มีคู่นอนเฉลี่ย 1-2 
คน บางคนมีคู่นอนมากกว่า 20 คน และ
มองเรื่องเก็บแต้มเป็นธรรมดา  สถานท่ีมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก ท่ีบ้านตนเองหรือแฟน 
ร้อยละ 50.3 แรงจูงใจ คือการอยู่สองต่อ
สอง ปัจจัยท่ีท าให้วัยรุ่นมเีพศสัมพันธ์ คือ
การใช้สารเสพตดิ ร้อยละ 66.6 เป็น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัยรุ่นดสูื่อลามกจาก
มือถือ ร้อยละ 64.9 (ที่มา วารสารวิชาการ
สาธารณสุข ปี 2556 ) 

4. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงของ
วัยรุ่นและเยาวชนใน
ชุมชน (A,I) 

1. สนับสนุนชุมชน สร้าง 
ระบบเฝ้าระวังที่เหมาะสม 
ภายใต้ข้อมลู และ 
สถานการณ์จริง  
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
– สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– พม ,. ศธ. , มท. 

1. สร้างนโยบายสาธารณะ 
และมาตรการทางสังคม 
 
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
– สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– พม ,. ศธ. , มท. 

๑. ประเมินชุมชนเข้มแข็ง 
 
 
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
– สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– พม ,. ศธ. , มท. 

๑. สรา้งนวัตกรรมโดยชุมชน 
 
 
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
– สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– พม ,. ศธ. , มท. 
 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
  

      
5.ผลักดันให้มีการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กและเยาวชน (R  

1.ประชาสัมพันธ์ สร้าง
กระแส  ผา่นช่องทางสื่อ   
ที่หลากหลาย เพิ่มช่องทาง 
การเข้าถึง  
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– พม. ,  ศธ. , สธ. , DE 

1. พัฒนาปรับปรุงช่องทาง
และกลยุทธ์การ
ประชาสมัพันธ์ 
   
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– พม. ,  ศธ. , สธ. , DE 

๑.ประเมินกลุ่มเปา้หมาย  
(รับทราบข้อมูลข่าวสาร  
รับรู้สิทธิ และการเข้าถึง) 
 

 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– พม. ,  ศธ. , สธ. , DE 

๑.สร้างนวัตกรรม  
 
 
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– พม. ,  ศธ. , สธ. , DE 

2.ขับเคลื่อนการใช้มาตรการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
– มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
– พม. , ศธ. , สธ. , DE 

2. ประเมินผลการ
ขับเคลื่อนการใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย  
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
– มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
– พม. , ศธ. , สธ. , DE 

๒. ประเมินผลกระทบการใช้
มาตรการทางกฏหมาย 
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
– มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
– พม. , ศธ. , สธ. , DE 

๒. สรา้งนวัตกรรมการ
ขับเคลื่อนการใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
– มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
– พม. , ศธ. , สธ. , DE 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
  6. เสริมสร้างครอบครัว

อบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง 
(B) 

 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กลไกศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กลไกศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กลไกศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 

1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กลไกศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 

2.สร้างกลไกภาครัฐและ
เอกชน ประชาสังคมมี
บทบาทในการเฝ้าระวัง 
ส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัว 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 

2. เปิดกรอบ โครงสร้าง
บุคลากรประจ าทีม่ีหน้าที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัว (อปท.) 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
และการจัดการองค์ความรู้ 
ในการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว ให้ครอบคลุมทุก
ด้าน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 

2. สรา้งระบบเครือข่าย
ครอบครัว ในรูปแบบ
ต่างๆสามารถบรูณาการ 
การท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 

3. เสริมสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงครอบครัว 
- พรบ.การฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ.2532 
ได้รับการปรับปรุงและ
ครอบครัวมีวินัยการออม 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 

3. สรา้งกลไกและช่องทาง
ในการจัดการ ความรู้และ
ทักษะด้านวินัยการเงินใน 1 
ครอบครัวที่เป็นระบบ 
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 

3. สรา้งความสมดลุย์
ระหว่างการท างานและ
ครอบครัวโดยการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 

3. สรา้งความสมดลุย์
ระหว่างการท างานและ
ครอบครัวโดยการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– พม. 

 

 

 



๖๑ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
  7. ส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
(P,B)  

 

1.  ผลติสื่อท่ีมีคณุภาพ ตรง
ความต้องการกลุม่เป้าหมาย 
และการเข้าถึง 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– พม. , ศธ. , สธ. , มท. 
 

1. พัฒนาสื่อ และช่องทางการ
เข้าถึง  
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– พม. , ศธ. , สธ. , มท. 
 

1. ประเมินคณุภาพของ
สื่อ และ ความต้องการ
ของลูกค้า 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– พม. , ศธ. , สธ. , มท. 
 

1. เกิดนวัตกรรมสื่อท่ีมี
คุณภาพ ตรงความ
ต้องการกลุ่มเป้าหมาย 
และการเข้าถึง 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– พม. , ศธ. , สธ. , มท. 

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อให้เกิดนวัตกรรม ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– DE 

2. พัฒนาปรับปรุงกลวิธี การ
ใช้เทคโนโลยดี้านส่งเสรมิ
สุขภาพให้ทันสมยั 
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– DE 

2. สนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลีย่น และวิจยั การ
ใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกดิ
นวัตกรรม ด้านส่งเสรมิ
สุขภาพ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง  
– DE 

2. เกิดนวัตกรรมการใช้
เทคโนโลยี  ด้านส่งเสรมิ
สุขภาพ 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– สธ. 
หนว่ยงานรับผดิชอบรอง  
– DE 

๓. ผลักดันมาตรการควบคุม
สื่อ ในการสื่อสารข้อมลูที่ 
ถูกต้อง และเหมาะสม 
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– มท. 

๓. ประชาสัมพันธ์มาตรการ
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– มท. 

๓. สนับสนุนให้ชุมชน มี
แผนงานเรื่องการบริหาร
จัดการสื่อ โดยชุมชน 
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– มท. 

๓.ส่งเสรมิให้ชุมชนมี
ความสามารถในการ 
บริหารจดัการสื่อท่ี
เผยแพร่ในชุมชนได้ (วิทยุ
ชุมชน เสียงตามสาย  )  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
– มท. 

 



๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
 

กลุ่มวัย : พัฒนาคุณภาพชีวิตวัยท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๓ 

 

 
 

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตสุขภาพที่ ๒   
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan) 

 

แผนงานที่ 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย 
 
 
กลุ่มวัย....................พัฒนาคุณภาพชีวิตวัยท างาน..................................................... 
นิยาม : ...................สมรรถนะสูง ฝีมือแรงงานมาตรฐาน  สุขภาพดี............................  
 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 
P : Partner and build alliance :  พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชา สังคมเพ่ือสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน  
I  : Invest :  ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐานเพ่ือจัดการกับปัจจัยก าหนดด้านสุขภาพ   
R : Regulate and Legislate :  พัฒนากระบวนการก าหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพจาก ฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิต 

                       คนไทยเพ่ือให้ประชาชนได้รับการ คุ้มครองและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันทางสุขภาพ  
A : Advocate :  ชี้แนะและสร้างความตระหนักรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   
B : Build capacity :  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๔ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
วัยท างานคุณภาพ 
 
ตัวชี้วัด 
1.วัยท ำงำนหุ่นสวย 
สุขภำพดี ดัชนีมวล
กำยปกติ ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของดัชนีมวลกาย 
(ย้อนหลัง 3 ปี)กลุ่มอายุ 18- 59 ป ี
ปี 57  ร้อยละ 48.15 
ปี 58  ร้อยละ 44.15  
ปี 59  ร้อยละ 43.42 
 (ณ วันท่ี 28 มิย. 60)  
ร้อยละของดัชนีมวลกาย 
(ย้อนหลัง 3 ปี) กลุ่มอายุ 30-44 ป ี
ปี 57 ร้อยละ  47.87 
ปี 58 ร้อยละ  45.69 
ปี 59 ร้อยละ  44.99 
 (ณ วันท่ี 28 มิย. 60)    
(ท่ีมำ: Health Data Center; HDC) 
 

1. สร้ำงเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของภำคีเครือข่ำย (P) 

1. บูรณำกำรแผนงำนและ
พัฒนำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย
วัยท ำงำน  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ,มท.,DE 
 

1. บูรณำกำรแผนงำนและ
พัฒนำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย
วัยท ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 

1.ติดตำม/กำรบูรณำกำร
แผนงำนและพัฒนำงำนร่วมกับ
ภำคีเครือข่ำยวัยท ำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 

1. ประเมินผล/กำรบูรณำกำร
แผนงำนร่วมและพัฒนำงำนกับ
ภำคีเครือข่ำยวัยท ำงำนให้เกิด
ควำมยั่งยืน  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 

2. ด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำย
สร้ำงกำรท ำงำนคุณภำพ 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 

2.พัฒนำศักยภำพภำคี/ขยำย
เครือข่ำย สร้ำงกำรท ำงำน
ร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 

2.ภำคีเครือข่ำย ร่วมกันสร้ำง
ระบบ กำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
น ำไปสู่ควำมยั่งยืน 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 

2.ประเมินผล/ติดตำม ภำคี
เครือข่ำย ร่วมกันสร้ำงระบบกำร
ท ำงำนอย่ำงต่อเน่ืองน ำไปสู่
ควำมยั่งยืน 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 

3. จัดระบบฐำนข้อมูลวัยท ำงำน  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 

3.พัฒนำระบบฐำนข้อมูลวัย
ท ำงำนให้มีกำรเชื่อมโยงกับ
เครือข่ำย  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 

3.ติดตำม /พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลวัยท ำงำนให้เกิดกำร
ด ำเนินงำนฯ ต่อเน่ือง  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 

3.ประเมินผล/ ระบบฐำนข้อมูล
วัยท ำงำนสำมำรถด ำเนินงำนฯได้
อย่ำงยั่งยืน  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
  ข้อมูลภำวะสุขภำพของแกนน ำสุขภำพ 

(Health leader) ปี 2560  
- ค่ำดัชนีมวลกำยของแกนน ำ 
สุขภำพ กลุ่มอำยุ 30-59 ปี : พบค่ำ
ดัชนีมวลกำยปกติ ร้อยละ 34.0   
- พฤติกรรมสุขภำพท่ีพึง 
ประสงค์ (4 ด้ำน) ของแกนน ำสุขภำพ 

     ด้ำนกำรบริโภคอำหำรพบระดับ
ปำนกลำง (ร้อยละ 50-79)  
 (xˉ = 6.03, SD=1.14)   
    ด้ำนกำรออกก ำลังกำย : พบว่ำ มี
ควำมพร้อมต่อกำรออกก ำลังกำยแบบ
กระฉับกระเฉงได้ ร้อยละ 50   
    ด้ำนกำรนอน : พบว่ำมีกำรนอน
หลับท่ีเพียงพอต่อสุขภำพอยู่ในระดับ
ปำนกลำง (ร้อยละ 50-79) (xˉ = 
2.24, SD=0.43) 
    ด้ำนกำรดูแลช่องปำก : มีหินปูน
ร้อยละ 50 และในรอบปีท่ีผ่ำนมำเคย
ไปรับบริกำรทันตกรรม ร้อยละ 63.2 
 

 4. ส่งเสริมกำรใช้ข้อมูลเพื่อแก้ไข
ปัญหำและประชำสัมพันธ์ทุก
ช่องทำง  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
 
 

4. จัดระบบ กำรใช้ข้อมูลเพื่อ
แก้ไขปัญหำและประชำสัมพันธ์
ทุกช่องทำง  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
 

4. พัฒนำจัดระบบกำรใช้ข้อมูล
เพื่อแก้ไขปญัหำและ
ประชำสัมพันธ์ทุกช่องทำง  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
 

4. ประเมินผลกำรจัดระบบกำร
ใช้ข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหำและ
ประชำสัมพันธ์ทุกช่องทำง  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
 

5. ประชำคมเรื่องวัยท ำงำน
คุณภำพ ( เพื่อเป็นข้อมูล ควำม
ต้องของพื้นท่ี ) 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
 

5. ด ำเนินงำน แผนงำน/ 
โครงกำร ตำมมติ ประชำคม  วัย
ท ำงำนคุณภำพ  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
 

5.พัฒนำ ปรับ แผนงำน/ผลงำน 
/โครงกำร ตำมมติ ประชำคม  
วัยท ำงำนคุณภำพ  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
 

5.ประเมินผล ปรับ แผนงำน/
ผลงำน /โครงกำร ตำมมติ 
ประชำคม  วัยท ำงำนคุณภำพ  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
 
 
 

6. จัดระบบเพื่อแก้ไขปัญหำและ
ส่งเสริมในเรื่อง  
     6.1 ส่งเสริมสุขภำพด้ำนกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ,
กำรป้องกัน,กำรเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภำพท่ีถูกต้อง   
     6.2 ส่งเสริมอำชีพให้มี  งำน
ท ำ สร้ำงรำยได้ 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
 

6. พัฒนำระบบเพ่ือแก้ไขปัญหำ
และส่งเสริมในเรื่อง  
     6.1 ส่งเสริมสุขภำพด้ำนกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ,
กำรป้องกัน,กำรเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภำพท่ีถูกต้อง   
     6.2 ส่งเสริมอำชีพให้มี งำน
ท ำสร้ำงรำยไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
 

6. ติดตำม/พัฒนำระบบเพ่ือ
แก้ไขปัญหำและส่งเสริมในเรื่อง  
     6.1 ส่งเสริมสุขภำพด้ำนกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ,
กำรป้องกัน,กำรเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภำพท่ีถูกต้อง   
     6.2 ส่งเสริมอำชีพให้มีงำน
ท ำสร้ำงรำยไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
 

6. ประเมินผลกำรพัฒนำระบบ
เพื่อแก้ไขปัญหำและส่งเสริมใน
เรื่อง  
     6.1 ส่งเสริมสุขภำพด้ำน
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพ,กำรป้องกัน,กำรเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภำพท่ีถูกต้อง   
     6.2 ส่งเสริมอำชีพให้มีงำน
ท ำสร้ำงรำยได้ อย่ำงยั่งยืน 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
 

 



๖๖ 

 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
  2. ส่งเสริมคุณภำพชีวิต

และกำรคุ้มครองตำมสิทธ์ิ  
(จิตส ำนึกท่ีดี)  (R,B) 

1. ส่งเสริมกำรจัดระบบกำร
พัฒนำศักยภำพคนท้ัง
เจ้ำหน้ำท่ีและประชำชน  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

1. พัฒนำระบบกำรพัฒนำ
ศักยภำพคนท้ังเจ้ำหน้ำท่ีและ
ประชำชน  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

1. ติดตำม/ พัฒนำระบบ
พัฒนำศักยภำพเจ้ำหนำ้ที่และ
ประชำชน  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

1.ประเมินผลกำรพัฒนำ
ศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ีและ
ประชำชนให้มีคุณภำพอย่ำง
ยั่งยืน  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

2. ส่งเสริมอำชีพส ำหรับ
ผู้ด้อยโอกำสและผู้พิกำร   
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

2. ติดตำม/พัฒนำ อำชีพ
ส ำหรับผู้ด้อยโอกำสและ      
ผู้พิกำร   
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

2.ติดตำม/พัฒนำ อำชีพ
ส ำหรับผู้ด้อยโอกำสและ      
ผู้พิกำร   
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

2.ประเมินผล/ติดตำม กำร
พัฒนำอำชีพส ำหรับ
ผู้ด้อยโอกำสและผู้พิกำรให้
เกิดควำมยั่งยืน   
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

3. ส่งเสริมกำรจัดระบบ
พัฒนำทักษะชีวิตให้มีควำม
พร้อมท้ังด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
สังคม 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

3. ติดตำม/พัฒนำระบบกำร
ส่งเสริมกำรจัดระบบพัฒนำ
ทักษะชีวิตให้มีควำมพร้อมทั้ง
ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

3. ติดตำม/ปรับปรุงระบบกำร
ส่งเสริมกำรจัดระบบพัฒนำ
ทักษะชีวิตให้มีควำมพร้อมทั้ง
ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

3.ประเมินผลระบบกำร
ส่งเสริมกำรจัดระบบพัฒนำ
ทักษะชีวิตให้มีควำมพร้อมทั้ง
ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

 



๖๗ 

 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
   4. จัดบริกำรเชิงรุก

ประชำสมัพันธ์สิทธิประโยชน์
ที่ควรไดร้ับทั้งเรื่องสุขภำพ
และกำรท ำงำนในสถำน
ประกอบกำร 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

4. ติดตำม/พัฒนำระบบกำร
บริกำรเชิงรุกประชำสมัพันธ์
สิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับท้ัง
เรื่องสุขภำพและกำรท ำงำนใน
สถำนประกอบกำร 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

4. ติดตำม/ปรับปรุงระบบ
บริกำรเชิงรุกประชำสมัพันธ์
สิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับท้ัง
เรื่องสุขภำพและกำรท ำงำนใน
สถำนประกอบกำร 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

4. ประเมินผลระบบบริกำร 
เชิงรุกประชำสมัพันธ์สิทธิ
ประโยชน์ท่ีควรไดร้ับทั้งเรื่อง
สุขภำพและกำรท ำงำนใน
สถำนประกอบกำร 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

5. ติดตำมเยี่ยมเสริมพลังแบบ
บูรณำกำร 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

5. ติดตำม/ประเมินผลกำร
เยี่ยมเสรมิพลังแบบบูรณำกำร 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

5. จัดระบบกำรติดตำมกำร
เยี่ยมเสรมิพลังแบบบูรณำกำร 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

5.พัฒนำระบบกำรตดิตำม 
กำรเยี่ยมเสริมพลังแบบบูรณำ
กำร 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. , มท. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. , ศธ. , DE 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
  3. ผลักดันให้มีกำรบังคับ

ใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงำนและกำรประกอบ
อำชีพ (R) 

1. ส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อแกไ้ข
ปัญหำแรงงำนและกำร
ประกอบอำชีพ  หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

1. ผลักดันให้มีกำรบังคับใช้
กฎหมำยที่เกีย่วข้องกับ
แรงงำนและกำรประกอบ
อำชีพ (R) 

1. ส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อแกไ้ข
ปัญหำแรงงำนและกำร
ประกอบอำชีพ  หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

1. ผลักดันให้มีกำรบังคับใช้
กฎหมำยที่เกีย่วข้องกับ
แรงงำนและกำรประกอบ
อำชีพ (R) 

2. จัดบริกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนเรื่อง  
    2.1 กำรส่งเสรมิพฤติกรรม
สุขภำพด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
สังคม  
    2.2 กำรส่งเสรมิอำชีพ/
กำรมีงำนท ำ  
    2.3 กำรใช้ข้อมูลเพื่อแก้ไข
ปัญหำ  
    2.4 กำรสื่อสำร 
ประชำสมัพันธ์ทุกช่องทำง 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-   สธ.,ศธ.,มหำดไทย,DE 

2. ติดตำม/พัฒนำระบบ
บริกำรส่งเสริมและสนับสนุน
เรื่อง  
    2.1 กำรส่งเสรมิพฤติกรรม
สุขภำพด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
สังคม  
    2.2 กำรส่งเสรมิอำชีพ/
กำรมีงำนท ำ  
    2.3 กำรใช้ข้อมูลเพื่อแก้ไข
ปัญหำ  
    2.4 กำรสื่อสำร 
ประชำสมัพันธ์ทุกช่องทำง 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-   สธ.,ศธ.,มหำดไทย,DE 

2. พัฒนำ/ปรับปรุงระบบ
บริกำรส่งเสริมและสนับสนุน
เรื่อง  
    2.1 กำรส่งเสรมิพฤติกรรม
สุขภำพด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
สังคม  
    2.2 กำรส่งเสรมิอำชีพ/
กำรมีงำนท ำ  
    2.3 กำรใช้ข้อมูลเพื่อแก้ไข
ปัญหำ  
    2.4 กำรสื่อสำร 
ประชำสมัพันธ์ทุกช่องทำง 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-   สธ.,ศธ.,มหำดไทย,DE 

2. ประเมินผลกำรพัฒนำ
ระบบบริกำรส่งเสรมิและ
สนับสนุนเรื่อง  
    2.1 กำรส่งเสรมิพฤติกรรม
สุขภำพด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
สังคม  
    2.2 กำรส่งเสรมิอำชีพ/
กำรมีงำนท ำ  
    2.3 กำรใช้ข้อมูลเพื่อแก้ไข
ปัญหำ  
    2.4 กำรสื่อสำร 
ประชำสมัพันธ์ทุกช่องทำง 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-   สธ.,ศธ.,มหำดไทย,DE 

 

 

 

 

 



๖๙ 

 

 

เป้าประสงค ์ สถานการณ ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
 จำกกำรส ำรวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อ

และกำรบำดเจ็บ พ.ศ.2558 (ระดับเขต
สุขภำพ 2)  พบว่ำน้ ำหนักเกินร้อยละ 
32.8,  สูบบุหรี่ร้อยละ21.2 , ดื่มเหล้ำ
ร้อยละ 39   
- ปี 2559 เขตสุขภำพที ่2 มีควำมชุก
ของ DM ร้อยละ 7.9  คัดกรองพบ  Pre-
DM  ร้อยละ 9.8  (103,907 รำย) และ
กลุ่มสงสัยป่วย 15,637 รำย  
ส่วน HT มีควำมชุกร้อยละ 19.4 Pre-HT 
ร้อยละ 33.02 (288,169 รำย)  และ
กลุ่มสงสัยป่วย 75,691 รำย 
  ปี 2559 เขตสุขภำพที ่2 มีอัตรำตำย
จำกกำรบำดเจ็บทำงถนน 22.35 ต่อแสน
ปชก. (สูงเกินเกณฑ์) และสูงสุดทีจ่ังหวดั
พิษณุโลก (32.52) รวมทั้งในอ ำเภอเมือง
ทั้ง 5 จังหวัดในเขตสุขภำพที่ 2 มีอัตรำ
ตำยสูง 
- ปี 2557 มูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ำย
เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์กำรบำดเจ็บทำงถนน  
ส ำรวจพบว่ำจังหวัดในเขตสุขภำพที่ 2 มี
อัตรำกำรสวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 37-55 
ซ่ึงต่ ำลงเรื่อยๆตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมำ  
ผู้ใหญ่สวมมำกกวำ่วยัรุ่น  และเขตเมือง
สวมมำกกว่ำเขตชนบท  
- ปี 2558 จำกกำรส ำรวจพฤตกิรรมเส่ียง
โรคไม่ติดต่อและกำรบำดเจ็บ พ.ศ.2558 
(ระดับเขตสุขภำพ 2)  พบว่ำ  ผู้ขับ
รถยนต์คำดเข็มขัดนิรภัย  ร้อยละ 40.4  
และผู้โดยสำร(ขำ้งหน้ำ) คำดเข็มขัดนิรภัย 
ร้อยละ 39.8 

4. สนับสนุนกำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำร (A,I)  
 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์/สื่อสำร
สำธำรณะเพื่อสร้ำงกระแส  ให้
เกิดวัยท ำงำนคุณภำพ ได้แก่   
   1.1 แรงงำนท่ีมีคุณภำพ  
   1.2 ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำน
สุขภำพเพ่ือป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (ควำมดันโลหิตสูง
,เบำหวำน)  
   1.3 ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำน
สุขภำพเพ่ือป้องกันกำรบำดเจ็บ
ทำงถนน 
   1.4 ลดอุบัติกำรกำรฆ่ำตัว
ตำยของกลุ่มวัยท ำงำน  
   1.5 พรบ. เครื่องส ำอำงค์, 
อำหำร, ผลิตภัณฑ์สุขภำพ, ขยะ, 
มลพิษ  
   1.6 พรบ.คอมพิวเตอร์ 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- DE, สธ 
หน่วยงำนรับผิดชอบรอง 
- พม.,ศธ, มท. 
 

1. ติดตำม/พัฒนำกิจกรรม
รณรงค์/สื่อสำรสำธำรณะ เพื่อ
สร้ำงกระแส  ให้เกิดวัยท ำงำน
คุณภำพ ได้แก่   
   1.1 แรงงำนท่ีมีคุณภำพ  
   1.2 ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำน
สุขภำพเพ่ือป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (ควำมดันโลหิตสูง
,เบำหวำน)  
   1.3 ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำน
สุขภำพเพ่ือป้องกันกำรบำดเจ็บ
ทำงถนน 
   1.4 ลดอุบัติกำรกำรฆ่ำตัว
ตำยของกลุ่มวัยท ำงำน  
   1.5 พรบ. เครื่องส ำอำงค์, 
อำหำร, ผลิตภัณฑ์สุขภำพ, ขยะ, 
มลพิษ  
   1.6 พรบ.คอมพิวเตอร์
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- DE, สธ 
หน่วยงำนรับผิดชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 

1. ปรับปรุง/พัฒนำกิจกรรม
รณรงค์/สื่อสำรสำธำรณะ เพื่อ
สร้ำงกระแส  ให้เกิดวัยท ำงำน
คุณภำพ ได้แก่   
   1.1 แรงงำนท่ีมีคุณภำพ  
   1.2 ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำน
สุขภำพเพ่ือป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (ควำมดันโลหิตสูง
,เบำหวำน)  
   1.3 ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำน
สุขภำพเพ่ือป้องกันกำรบำดเจ็บ
ทำงถนน 
   1.4 ลดอุบัติกำรกำรฆ่ำตัว
ตำยของกลุ่มวัยท ำงำน  
   1.5 พรบ. เครื่องส ำอำงค์, 
อำหำร, ผลิตภัณฑ์สุขภำพ, ขยะ, 
มลพิษ  
   1.6 พรบ.คอมพิวเตอร์
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- DE, สธ 
หน่วยงำนรับผิดชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 

1. ประเมินผล กิจกรรมรณรงค์/
สื่อสำรสำธำรณะ เพื่อสร้ำง
กระแส  ให้เกิดวัยท ำงำน
คุณภำพ ได้แก่   
   1.1 แรงงำนท่ีมีคุณภำพ  
   1.2 ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำน
สุขภำพเพ่ือป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (ควำมดันโลหิตสูง
,เบำหวำน)  
   1.3 ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำน
สุขภำพเพ่ือป้องกันกำรบำดเจ็บ
ทำงถนน 
   1.4 ลดอุบัติกำรกำรฆ่ำตัว
ตำยของกลุ่มวัยท ำงำน  
   1.5 พรบ. เครื่องส ำอำงค์, 
อำหำร, ผลิตภัณฑ์สุขภำพ, ขยะ, 
มลพิษ  
   1.6 พรบ.คอมพิวเตอร์
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- DE, สธ 
หน่วยงำนรับผิดชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 



๗๐ 

 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
   2.จัดระบบกำรสื่อสำรกับ

สังคมเพื่อกำรส่งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- DE, สธ 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 

2.ติดตำม/พัฒนำระบบกำร 
สื่อสำรกับสังคมเพื่อกำร
ส่งเสริมสุขภำพและป้องกัน
โรค 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- DE, สธ 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 

2.พัฒนำ/ปรับปรุงระบบกำร
สื่อสำรกับสังคมเพื่อกำร
ส่งเสริมสุขภำพและป้องกัน
โรค 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- DE, สธ 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 

2. ประเมินผลระบบกำร
สื่อสำรกับสังคมเพื่อกำร
ส่งเสริมสุขภำพและป้องกัน
โรค 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- DE, สธ 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 

3. ด ำเนินงำนจัดตั้งกองทุน
ต ำบล  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- DE,สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 

3. ติดตำม/พัฒนำกำรจดัตั้ง
กองทุนต ำบลอย่ำงต่อเนื่อง  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- DE,สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 

3. ปรับปรุง/ขยำยเครือข่ำย
กำรจัดตั้งกองทุนต ำบลอย่ำง
ต่อเนื่อง  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- DE,สธ. 
หนว่ยงำนรับผดิชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 

3. ประเมินผล/ขยำยเครือข่ำย
จัดตั้งกองทุนต ำบลให้มคีวำม
ยั่งยืน  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- DE,สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 

4. ส่งเสริมดิจิตอลในชุมชน, 
กำรให้บริกำร, อินเตอรเ์น็ต  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- DE,สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 

4. สร้ำงเครือข่ำยดิจิตอลใน
ชุมชน, กำรให้บริกำร, 
อินเตอร์เนต็  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- DE,สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 

4. พัฒนำ/เช่ือมโยงเครือข่ำย
ดิจิตอลในชุมชน, กำร
ให้บริกำร, อินเตอร์เน็ต  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- DE,สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 

4. ประเมินผลกำรเช่ือมโยง
เครือข่ำยดจิิตอลในชุมชน, 
กำรให้บริกำร, อินเตอรเ์น็ต  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- DE,สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 

 

 



๗๑ 

 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
   5. ผลักดัน ให้มีนโยบำย

จังหวัดสะอำด, EHA 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- DE,สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 

5. พัฒนำให้ มีนโยบำยจังหวัด
สะอำด, EHA อย่างต่อเน่ือง 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- DE,สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 

5.ติดตำม/กำรพัฒนำให้มี
นโยบำยจังหวัดสะอำด, EHA 
อย่ำงต่อเนื่อง 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- DE,สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 

5. ประเมินผล/กำรพัฒนำให้มี
นโยบำยจังหวัดสะอำด, EHA 
ให้ย่ังยืน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- DE,สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  พม.,ศธ, มท. 

5. ส่งเสริมกำรพัฒนำฝมีือ
แรงงำน เพื่อสร้ำง
นวัตกรรม (B,R,I) 

1.พัฒนำศักยภำพคนด้ำนฝีมือ
แรงงำน (เจ้ำหน้ำที,่ 
ประชำชน) 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. ,ศธ. , มท. , DE 

1.ติดตำม/ กำรพัฒนำ
ศักยภำพคนด้ำนฝีมือแรงงำน 
(เจ้ำหน้ำที,่ ประชำชน) ให้มี
ควำมต่อเนื่อง 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
 -พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. ,ศธ. , มท. , DE 

1ติดตำม/ปรับปรุงกำรพัฒนำ
ศักยภำพคนด้ำนฝีมือแรงงำน 
(เจ้ำหน้ำที,่ ประชำชน) อย่ำง
ต่อเนื่อง 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. ,ศธ. , มท. , DE 

1.ประเมินผลกำรพัฒนำ
ศักยภำพคนด้ำนฝีมือแรงงำน 
(เจ้ำหน้ำที,่ ประชำชน) อย่ำง
ยั่งยืน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. ,ศธ. , มท. , DE 

2. ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้
และควำมฉลำดในกำร
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภำพ/สิ่งแวดล้อม กำร
เลือกใช้ผลติภณัฑ์สุขภำพ 
และกำรใช้เทคโนโลยี   
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. ,ศธ. , มท. , DE 

2.ติดตำมผล/พัฒนำกำร
ส่งเสริมควำมรอบรู้และควำม
ฉลำดในกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภำพ/สิ่งแวดล้อม 
กำรเลือกใช้ผลิตภัณฑส์ุขภำพ 
และกำรใช้เทคโนโลยี   
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. ,ศธ. , มท. , DE 

2. ปรับปรุงพัฒนำควำมรอบรู้
ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพ/สิ่งแวดล้อม กำร
เลือกใช้ผลติภณัฑ์สุขภำพ 
และกำรใช้เทคโนโลยี   
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. ,ศธ. , มท. , DE 

2. ประเมินผลกำรพัฒนำ
ควำมรอบรู้และควำมฉลำดใน
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพ/สิ่งแวดล้อม กำร
เลือกใช้ผลติภณัฑ์สุขภำพ 
และกำรใช้เทคโนโลยี   
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. ,ศธ. , มท. , DE 

 



๗๒ 

 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
   3. ส่งเสริมภูมิปญัญำท้องถิ่น

เพื่อแลกเปลีย่นนวัตกรรมและ
สร้ำงอำชีพชุมชน  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. ,ศธ. , มท. , DE 

3. ติดตำมผล/จัดระบบกำร
ส่งเสริมภมูิปัญญำท้องถิ่นเพื่อ
แลกเปลีย่นนวัตกรรมและ
สร้ำงอำชีพชุมชน  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. ,ศธ. , มท. , DE 

3. ปรับปรุง/พัฒนำระบบกำร
ส่งเสริมภมูิปัญญำท้องถิ่นเพื่อ
แลกเปลีย่นนวัตกรรมและ
สร้ำงอำชีพชุมชน  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. ,ศธ. , มท. , DE 

3. ประเมินผลระบบกำร
ส่งเสริมภมูิปัญญำท้องถิ่นเพื่อ
แลกเปลีย่นนวัตกรรมและ
สร้ำงอำชีพชุมชน  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. ,ศธ. , มท. , DE 

4. ส่งเสริมกำรสร้ำงธุรกิจ
ออนไลน์ ทั้งเรื่องกำรสอน 
กำรควบคุม และกำร
ตรวจสอบ 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. ,ศธ. , มท. , DE 

4. ติดตำมผล/จัดระบบกำร
ส่งเสริมกำรสรำ้งธุรกิจ
ออนไลน์ ทั้งเรื่องกำรสอน 
กำรควบคุม และกำร
ตรวจสอบ 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. ,ศธ. , มท. , DE 

4. ปรับปรุง/พัฒนำระบบ
ส่งเสริมกำรสรำ้งธุรกิจ
ออนไลน์ ทั้งเรื่องกำรสอน 
กำรควบคุม และกำร
ตรวจสอบ 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. ,ศธ. , มท. , DE 

4. ประเมินผลระบบกำร
ส่งเสริมกำรสรำ้งธุรกิจ
ออนไลน์ ทั้งเรื่องกำรสอน 
กำรควบคุม และกำร
ตรวจสอบ 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- สธ. ,ศธ. , มท. , DE 

 

 

 

 

 



๗๓ 

 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
  6. ยกระดับสถำน

ประกอบกำรที่เอื้อต่อ
สุขภำพ  (R) 

1. บูรณำกำรมำตรฐำน
ทรัพยำกรของเครือข่ำยและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- พม. , ศธ. , มท. , DE 

1. พัฒนำมำตรฐำนทรัพยำกร
ของเครือข่ำยและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- พม. , ศธ. , มท. , DE 

1. ปรับปรุง/พัฒนำมำตรฐำน
ทรัพยำกรของเครือข่ำยและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- พม. , ศธ. , มท. , DE 

1. ประเมินผลกำรพัฒนำ
มำตรฐำนทรัพยำกรของ
เครือข่ำยและผูม้ีส่วนได้    
ส่วนเสยี  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- พม. , ศธ. , มท. , DE 

2. สรำ้งควำมเข้มแข็งให้
บุคลำกรและเครือข่ำยของ
สถำนประกอบกำร  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- พม. , ศธ. , มท. , DE 

2. พัฒนำระบบกำรสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งให้บุคลำกรและ
เครือข่ำยของสถำน
ประกอบกำร  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- พม. , ศธ. , มท. , DE 

2.ปรับปรุง/พัฒนำระบบกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้บุคลำกร
และเครือข่ำยของสถำน
ประกอบกำร  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- พม. , ศธ. , มท. , DE 

2. ประเมินผลกำรพัฒนำ
ระบบกำรสรำ้งควำมเข้มแข็ง
ให้บุคลำกรและเครือข่ำยของ
สถำนประกอบกำร  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- พม. , ศธ. , มท. , DE 

3. ติดตำมเยี่ยมเสริมพลังแบบ
บูรณำกำร  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- พม. , ศธ. , มท. , DE 

3. พัฒนำระบบติดตำมเยีย่ม
เสรมิพลังแบบบูรณำกำร  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- พม. , ศธ. , มท. , DE 

3. ปรับปรุงระบบติดตำมเยีย่ม
เสรมิพลังแบบบูรณำกำร  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- พม. , ศธ. , มท. , DE 

3. ประเมินผลระบบตดิตำม
เยี่ยมเสรมิพลังแบบบูรณำกำร  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- พม. , ศธ. , มท. , DE 

 

 



๗๔ 

 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
   4. ประเมินรับรองคุณภำพ 

มำตรฐำนควำมรู้และทักษะ
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี
และเครือข่ำยวัยท ำงำน
คุณภำพ 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- พม. , ศธ. , มท. , DE 

4. พัฒนำระบบกำรประเมิน
รับรองคุณภำพ มำตรฐำน
ควำมรู้และทักษะกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีและ
เครือข่ำยวัยท ำงำนคณุภำพ 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- พม. , ศธ. , มท. , DE 

4. ปรับปรุงระบบกำรประเมิน
รับรองคุณภำพ มำตรฐำน
ควำมรู้และทักษะกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีและ
เครือข่ำยวัยท ำงำนคณุภำพ 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- พม. , ศธ. , มท. , DE 

4. ประเมินผล/กำรประเมิน
รับรองคุณภำพ มำตรฐำน
ควำมรู้และทักษะกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีและ
เครือข่ำยวัยท ำงำนคณุภำพ 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- พม. , ศธ. , มท. , DE 

7.เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ภำคีเครือข่ำยในกำร
เตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำ
สู่วัยสูงอำยุ (A) 

1. พัฒนำศักยภำพเครือข่ำย 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  

1. ติดตำม/พัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำย 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  

1. ปรับปรุงกำรพัฒนำ
ศักยภำพเครือข่ำย 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  

1. ประเมินผล/กำรพัฒนำ
ศักยภำพเครือข่ำย 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
-  

2. จัดระบบกำรช่วยเหลือ 
และให้ค ำปรึกษำกำรเตรยีม
ควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่วัย
ผู้สูงอำยุ ในเรื่อง  
   2.1  สถำนะกำรเงิน  
   2.2  สิ่งแวดล้อม/ชุมชน 
   2.3  อำชีพ  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
 

2. ติดตำม/พัฒนำระบบกำร
ช่วยเหลือ และใหค้ ำปรึกษำ
กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำ
สู่วัยผูสู้งอำยุ ในเรื่อง  
   2.1  สถำนะกำรเงิน  
   2.2  สิ่งแวดล้อม/ชุมชน 
   2.3  อำชีพ  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
 

2. ปรับปรุง/พัฒนำระบบกำร
ช่วยเหลือ และใหค้ ำปรึกษำ
กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำ
สู่วัยผูสู้งอำยุ ในเรื่อง  
   2.1  สถำนะกำรเงิน  
   2.2  สิ่งแวดล้อม/ชุมชน 
   2.3  อำชีพ  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
 

2. ประเมินผล/ระบบกำร
ช่วยเหลือ และใหค้ ำปรึกษำ
กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำ
สู่วัยผูสู้งอำยุ ในเรื่อง  
   2.1  สถำนะกำรเงิน  
   2.2  สิ่งแวดล้อม/ชุมชน 
   2.3  อำชีพ  
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
 



๗๕ 

 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
   3. จัดเตรียมระบบกำรดูแล

เมื่อเจ็บป่วย ศูนยผ์ูสู้งอำยุ 
และกำรส่งต่อ 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
 

3. พัฒนำระบบกำรดูแลเมื่อ
เจ็บป่วย ศูนยผ์ู้สูงอำยุ และ
กำรส่งต่อ 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
 

3. ปรับปรุงระบบกำรดูแลเมื่อ
เจ็บป่วย ศูนยผ์ู้สูงอำยุ และ
กำรส่งต่อ 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
 

3. ประเมินผล/ระบบกำรดูแล
เมื่อเจ็บป่วย ศูนยผ์ูสู้งอำยุ 
และกำรส่งต่อ 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- สธ.,พม.,ศธ, มท.,DE 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
 

 



๗๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
 

กลุ่มวัย : พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๗ 

 

 
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตสุขภาพที่ 2   

(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan) 
 

แผนงานที่ 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย 
 

 
กลุ่มวัย ....................พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ................................................................... 
นิยาม : ...................มีส่วนร่วมในสังคม  มั่นคงปลอดภัย  สุขภาพแข็งแรง............................  
 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 
P : Partner and build alliance :  พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชา สังคมเพ่ือสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน  
I  : Invest :  ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐานเพ่ือจัดการกับปัจจัยก าหนดด้านสุขภาพ   
R : Regulate and Legislate :  พัฒนากระบวนการก าหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพจาก ฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิต 

                       คนไทยเพ่ือให้ประชาชนได้รับการ คุ้มครองและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันทางสุขภาพ  
A : Advocate :  ชี้แนะและสร้างความตระหนักรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   
B : Build capacity :  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
สาธารณสขุ 
1. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ี
ได้รับการพัฒนาทักษะ
กาย ใจ (ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละของผู้สูงอายมุี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์ (ร้อยละ 50) 
3. ร้อยละของต าบล 
Long Term Care  
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 50) 
4. ร้อยละของ รพ.ท่ีมี
ขนาด 120 เตียงข้ึนไป 
มีการจัดตั้งคลินิก
ผู้สูงอายุคณุภาพ/หน่วย
บริการสุขภาพผูสู้งอาย ุ

ปีงบประมาณ 2559 
- สถานการณผ์ู้สูงอายุ ร้อยละ
13.2 
- ได้รับการคัดกรอง/ประเมิน
สุขภาพ ร้อยละ 70.37 
- พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค ์ร้อยละ 44.36 
- ได้รับการคัดกรองADL  ร้อย
ละ 98.32  
- กลุ่มติดสังคม ร้อยละ 
92.55 - กลุ่มตดิบ้าน ร้อยละ 
4.93 , 
- กลุ่มติดเตียง ร้อยละ 0.84 
- ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 
47.9 
- เสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหาร 
ร้อยละ 36.1 
 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุ (Data Center) 
(I) 

1. มีศูนย์กลางข้อมูล(Data 
Center)ท่ีเชื่อมโยงกันระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , มท. , พม. , ศธ. 

1.สร้างโอกาสทางสังคมอย่าง
เท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสาร
และบริการผา่นสื่อดจิิทัลเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ
- DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , มท. , พม. , ศธ. 

1.สร้างความตระหนัก ความรู้ 
ความเข้าใจ  ให้ผู้สูงอายมุี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ให้เกิดประโยชน ์
- DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , มท. , พม. , ศธ. 

1.พัฒนาประชากรผูสู้งอายุ
ให้มีความรอบรู้และสามารถ
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเป็น
เครื่องมือในการปฏิบตัิและ
สร้างสรรคผ์ลงาน 
- DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , มท. , พม. , ศธ. 

2. พัฒนาให้เกิดระบบการ
แลกเปลีย่นและส่งต่อข้อมลู
ระหว่างสถานบริการได้ทุกระดับ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , มท. , พม. , ศธ. 

2.บูรณาการระบบประวตัิ
สุขภาพผูสู้งอายอุิเลกทรอนิกส์
ที่เช่ือมต่อกันทุกระดับเพื่อ
ผู้สูงอายสุามารถเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพของตนเองได ้
- DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , มท. , พม. , ศธ. 

2.ส่งเสรมิสนับสนุนระบบการ
ให้บริการแพทย์ทางไกลเพื่อ
การปรึกษาแลกเปลีย่นเรยีนรู้
และเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอาย ุ
- DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , มท. , พม. , ศธ. 

2.ส่งเสรมิสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
สุขภาพในรูปแบบใหม่เพื่อ
สนับสนุนผู้สูงอายุมสีุขภาวะ
ที่ด ี
- DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , มท. , พม. , ศธ. 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
5. ร้อยละของ รพ.สต.ที่
มีการบูรณาการการ
บริการสุขภาพผูสู้งอายุ
ในระดับปฐมภูม ิ

- สงสัยภาวะสมองเสื่อม 
 ร้อยละ 6.4 
- เบาหวาน ร้อยละ 16.1 
- หกล้ม ร้อยละ 11.1 
- อัมพฤกษ์ อัมพาต ร้อยละ 
2.4 
ปีงบประมาณ 2559-2560 
- ต าบลLong Term Care 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 62.5 
- Care manager  653 คน 
- Care giver  2,513  คน 
 
 

 3. จัดให้มีระบบเสนอข้อมลูใน
รูปแบบสารสนเทศ(GIS) 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , มท. , พม. , ศธ. 

3.  สร้างคลังสื่อ และแหล่ง
เรียนรูด้ิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
ด้านสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุ
สามารถเข้าถึงได้อยา่งสะดวก 
- DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , มท. , พม. , ศธ. 

 

2.สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์
วิเคราะห์ข้อมูลและศูนย์กลาง
การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ด้านสุขภาพท่ีถูกต้องส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ
- DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , มท. , พม. , ศธ. 

2.ส่งเสรมิสนับสนุนผูสู้งอายุ
ทุกพื้นที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 
- DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , มท. , พม. , ศธ. 

มหาดไทย 
1.การออมส่วนบุคคล
ต่อรายได้การจับจ่ายใช้
สอยเพิ่มขึ้น 
 
2.การมีงานท าของ
ผู้สูงอายุ(60-69ปี) 
เพิ่มขึ้น 
 
3.เมืองที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ (Age-friendly 
communities/cities) 
1 จังหวัด 1 เมือง 
 
4.ผู้สูงอายุไม่ถูกทอดทิ้ง
และไม่โดนท าร้าย 

2. พัฒนาระบบบริการ
ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุท่ี
ได้มาตรฐาน (B,R) 

1. จัดตั้งคลินิกผูสู้งอายุ
คุณภาพ/หน่วยบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายใุนสถานบริการ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
-มท. , พม. , ศธ. 

1.ก าหนดมาตรฐานและแนว
ปฏิบัติที่เหมาะสมในการ
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายใุนสถานบริการ 
สาธารณสุขทุกระดับ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
-มท. , พม. , ศธ. 

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานในสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
-มท. , พม. , ศธ. 

1.สร้างระบบการตดิตาม
ประเมินผลมาตรฐานการ
จัดระบบบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุในสถานบริการทุก
ระดับ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
-มท. , พม. , ศธ. 

2. เชื่อมโยง/ประสาน/สนับสนุน
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
ส่งเสริมสุขภาพและคัดกรอง
ปัญหาสุขภาพและสนับสนุนให้มี
การทบทวนชุดสิทธิประโยชน ์
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. , พม. , ศธ. 

2. เสนอชุดสิทธิประโยชน์การ
บริการดา้นสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีเหมาะกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. , พม. , ศธ. 

2. บูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันก าหนด
ชุดสิทธิประโยชน์การบริการ
ด้านสุขภาพท่ีจ าเป็นส าหรับ
ผู้สูงอายุทุกคน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. , พม. , ศธ. 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุทุกคนได้รับบริการ
ด้านสุขภาพตามชุดสิทธิ
ประโยชน์อย่างเท่าเทียม 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. , พม. , ศธ. 

 



๘๐ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
พัฒนาสังคมฯ/ศึกษา 
1.ศูนย์พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอายุ(ศพอส.)  
ผ่านเกณฑ ์
 
2.ร้อยละของชมรม
ผู้สูงอายุคณุภาพผ่าน
เกณฑ ์

  3. เชื่อมโยงบริการสุขภาพ
คุณภาพจากสถานบริการสู่
ชุมชน 
- สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. , พม. , ศธ. 

3.สนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคีที่
เกี่ยวข้องมีบทบาทร่วมในการ
บริหารจดัการบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน 
- สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. , พม. , ศธ. 

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
บริการสุขภาพผูสู้งอายุใน
ชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง
ครอบคลมุบูรณาการทั้งด้าน
สุขภาพและสังคมแกผู่สู้งอายุ
ทุกคนในชุมชนทั้งเชิงรับและ
เชิงรุก 
- สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. , พม. , ศธ. 

3.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชนโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคีที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 
- สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. , พม. , ศธ. 

4. ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค ์
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- สธ 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. , พม. , ศธ.,DE 

4.พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ปัจจัยด้านที่เอื้อต่อการมสีุข
ภาวะที่ดีของผูสู้งอายุ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- สธ 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. , พม. , ศธ.,DE 

4.พัฒนากลไกสนับสนุนและ
บูรณาการการดูแลด้าน
สุขภาพผูสู้งอายุครอบคลุมทุก
มิติด้านร่ายกาย  จติใจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- สธ 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. , พม. , ศธ.,DE 

4.ส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
และมสี่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพตนเอง 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- สธ 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. , พม. , ศธ.,DE 

  
 

   

 

 

 



๘๑ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
  3. พัฒนาระบบ Long 

Term  Care ที่ได้ 
มาตรฐาน (R) 

1. จัดให้มีระบบการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ  
ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง (Long  
Term Care) 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , พม., ศธ 

1. จัดให้มีระบบการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ  
ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง (Long  
Term Care) คุณภาพ
ครอบคลมุทุกต าบล 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , พม., ศธ 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ครอบครัวในการดูแลผู้สูงอาย ุ
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , พม., ศธ 

1.สร้างระบบการดูแล
ต่อเนื่องทุกมิติของการดูแล
สุขภาพท้ังเรื่องการส่งเสริม
สุขภาพ  การป้องกันโรค  
การคัดกรอง  การดูแลรักษา 
การฟื้นฟูสภาพและการดูแล
ระยะสุดท้ายส าหรับผูสู้งอายุ
ทุกคน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , พม., ศธ 

2. พัฒนาศักยภาพผู้จัดการการ
ดูแลผูสู้งอายุ(Care manager) 
และผูดู้แลผู้สูงอายุ(Care giver) 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- สธ 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
-- มท. , พม. , ศธ. 

2. พัฒนาศักยภาพผู้จัดการ
การดูแลผูสู้งอายุ(Care 
manager) และผู้ดูแลผูสู้งอายุ
(Care giver) (รายใหม่ และ
ทดแทนรายเก่าท่ีไม่อยู่ใน
ระบบ) 
- สธ 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
-- มท. , พม. , ศธ. 

2. พัฒนาศักยภาพผู้จัดการ
การดูแลผูสู้งอายุ(Care 
manager) และผู้ดูแลผูสู้งอายุ
(Care giver) ทดแทนรายเก่า
ที่ไม่อยู่ในระบบ 
- สธ 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
-- มท. , พม. , ศธ. 

2.สร้างขวัญและก าลังใจ 
Care manager และ Care 
giver เพื่อคงไว้ในระบบ
อย่างยั่งยืน 
- สธ 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
-- มท. , พม. , ศธ. 

 

 

 



๘๒ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
  4. ส่งเสริมการประกัน

รายได้และการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุ (P,I,R,A) 

1. ก าหนดให้มีการประกัน
รายได้ , กองทุนสวัสดิการชุมชน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- พม. 

1.สนับสนุนให้มรีะบบ
สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- พม. 

1.ส่งเสรมิสนับสนุนให้
ผู้สูงอายไุด้รับความคุ้มครอง
ทางสังคม 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- พม. 

1.สร้างระบบการตดิตาม
ประเมินผลการจดัระบบ
สวัสดิการและการคุ้มครอง
ทางสังคมส าหรับผูสู้งอาย ุ
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- พม. 

2. ฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุตาม
ศักยภาพและภูมิปญัญา  
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ.,สธ.,มท. 

2.สนับสนุนให้มีคลังภูมิปญัญา
ผู้สูงอาย ุ
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- พม.,มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ.,สธ.,มท. 

2.สนับสนุนการศึกษาและการ
เรียนรูส้ าหรับผูสู้งอาย ุ
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ.,สธ.,มท.,พม. 

2.สนับสนุนการถ่ายทอด
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่นของผู้สูงอายอุย่าง
เป็นรูปธรรม 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ.,สธ.,มท.,พม. 

3. จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ
(น าร่อง) 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ.,สธ.,มท. 

3. จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอายคุรอบคลมุทุกต าบล 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ.,สธ.,มท. 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องบูรณาการการ
ด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอาย ุ
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ.,สธ.,มท. 

3.พัฒนาศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายใุห้ตอบสนอง
ต่อสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ.,สธ.,มท. 

     
 



๘๓ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
  5. สนับสนุนการเข้าร่วม

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ/
โรงเรียนผู้สูงอายุ (B) 

1. สร้างเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ / 
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
 - ศธ.,สธ.,มท. 

1.ส่งเสริมพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพผ่านกลไกองค์กรชุมชน
และศาสนา 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
 - ศธ.,สธ.,มท. 

1.ส่งเสริมพื้นท่ีต้นแบบการ 
บูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเป็นศูนย์เรียนรู้คุณภาพ
ต้นแบบ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
 - ศธ.,สธ.,มท. 

1.ขยายพื้นท่ีต้นแบบการ 
บูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเป็นศูนย์เรียนรู้
คุณภาพต้นแบบครอบคลุมทุก
ต าบล 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
 - ศธ.,สธ.,มท. 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพื่อรักษาสถานะผู้สูงอายุกลุ่มติด
สังคม 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ.,สธ.,มท. 

2.ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ.,สธ.,มท. 

2.สนับสนุนให้มีอาคารท่ี 
ท าการถาวรในการจัด 
กิจกรรรมส าหรับผู้สูงอายุ
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ.,สธ.,มท. 

2.ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
ผู้สูงอายุต้นแบบครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- ศธ.,สธ.,มท. 

6. สร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพกายและใจ  (A) 

1. พัฒนาองค์ความรู้  นวัตกรรม 
การวิจัยด้านสุขภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- มท. , พม. , ศธ., DE 

1.สร้างทักษะและความสามารถ
ให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- มท. , พม. , ศธ., DE 

1.สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องร่วมมือกันด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องท่ีเอื้อต่อการ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- มท. , พม. , ศธ., DE 

1.จัดให้มีระบบการติดตาม
ประเมินผลความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของผูสู้งอายุเพื่อเป็น
การพัฒนาต่อยอด 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- สธ. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- มท. , พม. , ศธ.,DE 

     
    



๘๔ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
  7. สนับสนุนการ

ด าเนินงานศูนย์พัฒนา
ผู้สูงอายุครบวงจร 
(Senior Complex) (P,I) 

1. ก่อสร้าง /ปรับปรุง อาคาร
สถานท่ีเพื่อให้มีกิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุแบบครบวงจร(น าร่อง) 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , มท., ศธ 

1. ก่อสร้าง /ปรับปรุง อาคาร
สถานท่ีเพื่อให้มีกิจกรรม
ส าหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร
1 แห่ง/จังหวัด 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , มท., ศธ 

1. ก่อสร้าง /ปรับปรุง อาคาร
สถานท่ีเพื่อให้มีกิจกรรม
ส าหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร
1 แห่ง/อ าเภอ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , มท., ศธ 

1.ก่อสร้าง /ปรับปรุง 
อาคารสถานท่ีเพื่อให้มี
กิจกรรมส าหรับผูสู้งอายุ
แบบครบวงจร1 แห่ง/ต าบล 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- พม. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ. , มท., ศธ 

2. สนับสนุน เมือง/ชุมชน ท่ีเป็น
มิตรกับผู้สูงอายุ (น าร่อง) 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ., พม. , ศธ., 
 

2.สนับสนุน เมือง/ชุมชน ท่ี
เป็นมิตรกับผูสู้งอายุ 1แห่ง/
จังหวัด 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ., พม. , ศธ., 

2.สนับสนุน เมือง/ชุมชน ท่ี
เป็นมิตรกับผูสู้งอายุ 1แห่ง/
อ าเภอ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ., พม. , ศธ., 

2.สนับสนุน เมือง/ชุมชน ท่ี
เป็นมิตรกับผูสู้งอายุ 1แห่ง/
ต าบล 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ., พม. , ศธ., 

3. สนับสนุนให้ผูสู้งอายุได้รับ
ความคุ้มครองทางสังคม 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ.,พม.,ศธ. 

3.ส่งเสรมิสนับสนุนการจดั
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย
ส าหรับผู้สูงอายุในสถานท่ี 
สาธารณะ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ.,พม.,ศธ. 

3.สร้างกลไกในการส่งเสรมิ
และพิทักษ์สิทธ์ิของผู้สูงอาย ุ
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ.,พม.,ศธ. 

3.สร้างระบบการดูแล
ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงอย่าง
ทั่วถึง 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- สธ.,พม.,ศธ. 

 

 



๘๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๖ 

 

 
 
 

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตสุขภาพที่ 2   
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan) 

แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 
 
ยุทธศาสตร์   ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 
P : Partner and build alliance :  พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชา สังคมเพ่ือสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน  
I  : Invest :  ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐานเพ่ือจัดการกับปัจจัยก าหนดด้านสุขภาพ   
R : Regulate and Legislate :  พัฒนากระบวนการก าหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพจาก ฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิต 

                       คนไทยเพ่ือให้ประชาชนได้รับการ คุ้มครองและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันทางสุขภาพ  
A : Advocate :  ชี้แนะและสร้างความตระหนักรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   
B : Build capacity :  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

 
เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 

Phase 1 (5ปี) 
พ.ศ. 2560-2564 

Phase 2 (10ปี) 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ปี) 
พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ปี) 
พ.ศ. 2575-2579 

วัยเรียน 
1. ลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพเพื่อ
ป้องกันเด็กเสีย 
ชีวิตจากการจมน ้า 

 
 

- การจมน ้าเป็นสาเหตุใหเ้ด็กวัย
เรียนเสียชีวิตมากท่ีสุด   
- อัตราตายจากการจมน า้ของเด็ก
อายุต่้ากว่า 15 ปี ในเขตสุขภาพที่ 
2มีแนวโน้มลดลงตั งแต่ปี 2557 
เป็นต้นมา และ ปี 2559 มีอัตรา
ตาย  6.1 ต่อแสนประชากรเด็กอายุ
ต่้ากว่า 15 ปี  สูงสุดที่จังหวัด
สุโขทัย (10.7) เพศชายเสยีชีวิต
มากกว่าเพศหญิง 2.1 เท่า เสียชีวิต
มากในกลุ่มอายุ 5-9 ปี  แหล่งน ้าท่ี
เสียชีวิตส่วนใหญ่คือ สระน ้า/สระ
หลังบ้าน, 
ล้าคลอง, แม่น ้า ระยะเวลาส่วนใหญ่
เป็นช่วงปิดภาคเรียน  เด็กที่จมน า้
มักว่ายน ้าไม่เป็น  และเสยีชีวิตที่ 
จุดเกิดเหตุ   

พัฒนาเครือข่ายเพื่อให้เกดิ
ความร่วมมือในการสร้าง
ทีมผู้ก่อการด ี 

1. ขับเคลื่อนการป้องกันการจมน า้
โดยอาศัยกลไกอ้าเภอควบคมุโรค
เข้มแข็ง  ภายใต้ระบบสุขภาพ
อ้าเภอ  มุ่งเน้น 

1.1 จัดท้าข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล  เพื่อชี เป้าพื นท่ีเสี่ยง 

1.2 จัดการแหล่งน ้าเสี่ยง 
1.3 สอนว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด

ในนักเรียนระดับประถม 
ศึกษา  

1.4 สื่อสารความเสี่ยงให้ตรง
กลุ่มเป้าหมายตามบุคคล  
เวลาและสถานท่ี 

2. สร้างทีมผู้ก่อการดีต้นแบบ  และ
ขยายให้ครอบคลุมพื นท่ีเสี่ยง 
รวมทั งขยายเครือข่ายที่เข้าร่วม
ด้าเนินการในทีมผู้ก่อการด ี
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด้าเนินงาน
ที่เป็น Best  practice ในระดับ
จังหวัดและเขต 

 
 

  

 

 

 

 



๘๘ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
วัยเรียน 
2. ลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพเพื่อ
ป้องกันเด็กป่วย
เป็นโรคไข้ 
เลือดออก 

 

- โรคไข้เลือดออกในเขตสุขภาพท่ี 2 
ส่วนใหญ่เป็นในกลุ่มอายุ 6 - 18 ปี  
(มากกว่า ร้อยละ 40) ซึ่งอยู่ในช่วง
วัยเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  
- ระยะเวลาที่มีอัตราป่วยสูงคือ ช่วง
เดือนพฤษภาคม – กันยายนของทุก
ปี 
- ปี 2559 อ้าเภอเมืองทั ง 5 
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 เป็นพื นที่
เสี่ยงสูง  

เพิ่มความเขม้แข็งในระบบ
การเฝา้ระวังป้องกัน  
ควบคุมโรคติดต่อน้าโดย
ยุงลาย 

1. การจัดการพาหะน้าโรคแบบ
ผสมผสาน (IVM) มุ่งเน้น 
    1.1 จัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุยุง 
    1.2 สร้างความร่วมมือของ
เครือข่ายทุกระดับ  โดยเฉพาะ
ท้องถิ่น  สถานศึกษาและประชาชน 
โดยอาศัยกลไกอ้าเภอควบคมุโรค
เข้มแข็ง ภายใต้ระบบสุขภาพอ้าเภอ 
   1.3 สื่อสารความเสีย่งในชุมชน
และโรงเรียนใหต้รงกลุม่เป้าหมาย 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคมุยงุ
พาหะ 
3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อปท. 
ด้านระบาดวิทยา  
4. สร้างความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการเป็นโรคไข้เลือดออกใน
เด็กนักเรยีน (ลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้)  
5. พัฒนารูปแบบการควบคุมโรค 
ไข้เลือดออกในชุมชนเขตเมือง 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 



๘๙ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
วัยรุ่น 
3. ลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพเพื่อ
ป้องกันการติดเชื อ
เอชไอวี 

- จากการส้ารวจพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น
เขตสุขภาพท่ี 2  โดยส้านักระบาด
วิทยา ในปี 2558 พบว่า วัยรุ่นมี
เพศสัมพันธ์ครั งแรกอายุเฉลี่ย 15 ปี 
และนักเรียนชายที่มีเพศสัมพันธ์ครั ง
ล่าสดุใส่ถุงยางอนามัย  ร้อยละ 70  
- จ้านวนผู้ติดเชื อเอชไอวีรายใหม่ใน
กลุ่มอายุ 15- 19 ปี เพ่ิมขึ น  

พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการ 
ป้องกันการติดเชื อ 
เอชไอวี 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถานศึกษา และ NGO  
2. เพิ่มการค้นหาในกลุม่เสีย่ง 
โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชาย 
3. สื่อสารความเสีย่ง  เพิ่มทักษะ
ชีวิตเน้นการส่งเสรมิการใช้ถุงยาง
อนามัย 100 % 
4. ลดการตตีราและเลือกปฏิบตั ิ
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด้าเนินงานด้านโรคเอดส ์

   

4. ลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพเพื่อ
ป้องกันการ
บาดเจ็บทางถนน 

- ปี 2559 เขตสุขภาพท่ี 2 มีอัตรา
ตายจากการบาดเจ็บทางถนน 
22.35 ต่อแสนปชก. (สูงเกิน
เกณฑ์) และสูงสดุที่จังหวัดพิษณโุลก 
(32.52) รวมทั งในอ้าเภอเมืองทั ง 
5 จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 2 มีอัตรา
ตายสูง ส่วนมากมาจากอุบตัิเหตู
รถจักรยานยนต ์
- ปี 2557 มูลนิธิไทยโรดส์และ
เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์การ
บาดเจ็บทางถนน  ส้ารวจพบว่า
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 มีอัตรา
การสวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 37-
55 ซึ่งต่้าลงเรื่อยๆตั งแตป่ี 2554 
เป็นต้นมา  ผู้ใหญ่สวมมากกว่าวัยรุ่น  
และเขตเมืองสวมมากกว่าเขตชนบท  
 

พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการ 
ป้องกันการบาดเจ็บทาง
ถนน 

1. ก้าหนดเป็นวาระจังหวัด  
2. พัฒนาระบบข้อมลูเพื่อการเฝ้า
ระวัง  และตดิตามประเมินผล 
3. ใช้มาตรการองค์กรในหน่วยงาน
ราชการทั งจังหวัด 
4. City  RTI 
5. ขับเคลื่อนการด้าเนินงานโดย
อาศัยอ้าเภอควบคมุโรคเข้มแข็ง  
ภายใต้ระบบสุขภาพอ้าเภอ  
รวมถึงการส้ารวจและแก้ไขจุดเสี่ยง
แบบบูรณาการในภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
7. บังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

   



๙๐ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) 
กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 

Phase 1 (5ปี) 
พ.ศ. 2560-2564 

Phase 2 (10ปี) 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ปี) 
พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ปี) 
พ.ศ. 2575-2579 

 - ปี 2558 จากการส้ารวจ
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ตดิต่อและการ
บาดเจ็บ พ.ศ.2558 (ระดับเขต
สุขภาพ 2)  พบว่า  ผู้ขับรถยนต์
คาดเข็มขัดนริภยั  ร้อยละ 40.4  
และผูโ้ดยสาร(ข้างหน้า) คาดเข็มขดั
นิรภัย ร้อยละ 39.8 

 8. สื่อสารความเสีย่ง 
9. เพิ่มการตระหนักรู้ในวัยรุ่น เรื่อง
การป้องกันการบาดเจ็บทางถนน  
โดยเฉพาะการเคารพกฎ/ระเบียบ
การจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ในสถานศึกษา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๑ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) 
กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 

Phase 1 (5ปี) 
พ.ศ. 2560-2564 

Phase 2 (10ปี) 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ปี) 
พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ปี) 
พ.ศ. 2575-2579 

วัยท างาน 
5. ลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพเพื่อ
ป้องกันโรคไม่
ติดต่อเรื อรัง
(เบาหวาน/ความ
ดันโลหติสูง) 

- จากการส้ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรค
ไม่ตดิต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.
2558 (ระดับเขตสุขภาพ 2)  
พบว่าน ้าหนักเกินร้อยละ 32.8,  
สูบบุหรีร่้อยละ21.2 , ดื่มเหล้าร้อย
ละ 39   
- ปี 2559 เขตสุขภาพท่ี 2 มีความ
ชุกของ DM ร้อยละ 7.9  คัดกรอง
พบ  Pre-DM  ร้อยละ 9.8  
(103,907 ราย) และกลุม่สงสยั
ป่วย 15,637 ราย  
ส่วน HT มีความชุกร้อยละ 19.4 
Pre-HT ร้อยละ 33.02 
(288,169 ราย)  และกลุ่มสงสัย
ป่วย 75,691 ราย 
 

พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการ 
ป้องกันโรคไมต่ิดต่อเรื อรัง 

1. ก้าหนดเป็นนโยบายจังหวัดใน
การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ (อาหารสุขภาพ/ 
สถานท่ีออกก้าลังกาย) 
2. บูรณาการการด้าเนินงาน 5 
กระทรวงหลักในทุกระดับ 
3. ขับเคลื่อนการจัดการความเสีย่ง
ต่อโรคไม่ตดิต่อเรื อรังผ่าน 
อ้าเภอควบคุมโรคเขม้แข็งภายใต้
ระบบสุขภาพอ้าเภอ 
4. ป้องกันในระดับชุมชน 
   4.1 ต้าบลจัดการสุขภาพ/จดัการ
ความเสีย่งแบบบูรณาการ 
   4.2 ลดพฤติกรรมเสี่ยงในสถานที่
ท้างานและสถานประกอบการ 
  4.3 ลดพฤติกรรมเสี่ยง บุหรี่ สุรา 
5. สื่อสารความเสีย่ง 
6. พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง  เพื่อเพิ่ม
ความตระหนักรู้และจดัการความ
เสี่ยงของตนเอง 
 

   

 

 

 



๙๒ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) 
กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 

Phase 1 (5ปี) 
พ.ศ. 2560-2564 

Phase 2 (10ปี) 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ปี) 
พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ปี) 
พ.ศ. 2575-2579 

6. ลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพเพื่อ
ป้องกันการ
บาดเจ็บทางถนน 

- ปี 2559 เขตสุขภาพท่ี 2 มีอัตรา
ตายจากการบาดเจ็บทางถนน 
22.35 ต่อแสนปชก. (สูงเกิน
เกณฑ์) และสูงสดุที่จังหวัดพิษณโุลก 
(32.52) รวมทั งในอ้าเภอเมืองทั ง 
5 จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 2 มีอัตรา
ตายสูง 
- ปี 2557 มูลนิธิไทยโรดส์และ
เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์การ
บาดเจ็บทางถนน  ส้ารวจพบว่า
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 มีอัตรา
การสวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 37-
55 ซึ่งต่้าลงเรื่อยๆตั งแตป่ี 2554 
เป็นต้นมา  ผู้ใหญ่สวมมากกว่าวัยรุ่น  
และเขตเมืองสวมมากกว่าเขตชนบท  
- ปี 2558 จากการส้ารวจ
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ตดิต่อและการ
บาดเจ็บ พ.ศ.2558 (ระดับเขต
สุขภาพ 2)  พบว่า  ผู้ขับรถยนต์
คาดเข็มขัดนริภยั  ร้อยละ 40.4  
และผูโ้ดยสาร(ข้างหน้า) คาดเข็มขดั
นิรภัย ร้อยละ 39.8 
-ปัญหาการฆ่าตัวตาย 
-ปัญหาด้านสุขภาพจติ 
 

พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการ 
ป้องกันการบาดเจ็บทาง
ถนน 

1. ก้าหนดเป็นวาระจังหวัด  
2. พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการเฝ้า
ระวัง  และตดิตามประเมินผล 
3. ใช้มาตรการองค์กรในหน่วยงาน
ราชการทั งจังหวัด 
4. City  RTI 
5. ขับเคลื่อนการด้าเนินงานโดย
อาศัยอ้าเภอควบคมุโรคเข้มแข็ง  
ภายใต้ระบบสุขภาพอ้าเภอ  
รวมถึงการส้ารวจและแก้ไขจุดเสี่ยง
แบบบูรณาการในภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
7. บังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
8. สื่อสารความเสีย่ง 
9. เพิ่มการตระหนักรู้ให้ประชาชน
ในการป้องกันการบาดเจบ็ทางถนน  
โดยเฉพาะการเคารพกฎ/ระเบียบ
การจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   

 

 



๙๓ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
ผู้สูงอายุ 
7. ลดการตดิเชื อ
และลดการ
แพร่กระจายเชื อ
วัณโรคในชุมชน 

- การค้นพบผู้ป่วยรายใหม่ยังต่้ากว่า
เป้าหมาย 
- อัตราป่วยวัณโรคในผูสู้งอายุ
เพิ่มขึ น   
- อัตราการรักษาส้าเร็จยังต่้ากว่า
เป้าหมาย (ระดับเขต ร้อยละ 83) 
- อัตราตายในกลุม่ผูสู้งอายุสูงกว่า
กลุ่มอื่น 

คัดกรองเชิงรุก 1. เร่งรัดการคดักรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง   
2. สื่อสารความเสีย่งให้ตรงกลุม่เสีย่ง  
โดยเฉพาะผูสู้งอายุ  ผู้ป่วยเบาหวาน  ผู้ติด
เชื อเอชไอวี/เอดส์  และผู้สัมผสัร่วมบ้าน 

   

เชิงระบบ 
8. เตรียมความ
พร้อมและจัดการ
ในการป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

- ประชาชนมีการเดินทาง  ติดต่อกัน
ตลอดเวลาด้วยระยะเวลาที่รวดเรว็
ขึ น  ทั งภายในและระหว่างประเทศ  
และมีแรงงานต่างชาติเข้ามาท้างาน
ในประเทศไทยมากขึ น  รวมทั งมี
การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ  
ส่งผลใหโ้รคอุบตัิใหม่  อุบัติซ ้า  โรค
จากสัตวส์ู่คน  โรคติดต่อน้าโดย
แมลง  มีโอกาสแพร่กระจายได้อยา่ง
รวดเร็ว  
 

พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 

1. จัดตั งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทีมตระหนักรูส้ถานการณ์ 
(SAT) ในระดับเขต  จังหวัด และอ้าเภอ 
   1.1 จัดท้าโครงสร้าง  ระบบบญัชาการ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางดา้นสาธารณสุข 
(ICS) 
   1.2 สร้างทีมตระหนักรูส้ถานการณ์ 
(SAT) ที่สามารถปฏิบตัิงานไดจ้ริง 
   1.3 พัฒนาห้องศูนย์ปฏิบัติการพร้อม
อุปกรณ ์
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
3. ซ้อมปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉกุเฉิน 
4. สื่อสารความเสีย่งและบทบาทของ
ประชาชน 
5. บังคับใช้พรบ.ควบคุมโรคตดิตอ่ 
6. การประเมินประสิทธิผลของศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

   



๙๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานที่ 3 : ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพ 
                    และลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

 
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตสุขภาพที่ ๒   

(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan) 
 

                                           แผนงานที่ 3 : ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและลดปัจจยัเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
 

 
 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
แม่และเด็ก       
เด็กไทยคณุภาพ 
Brain Start เก่ง  
ด ีมี ความสุข มี
คุณธรรม 

- อัตราส่วนการตายมารดา 25.14: 
แสนการเกดิมีชีพ 
- เด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัยร้อยละ 
93.54 
- เด็กปฐมวัยสูงดสีมส่วนร้อยละ 
46.73 ส่วนสูงเฉลี่ยชาย 109.35 
ซม. หญิง 108.46 ซม. 
- ผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีเป็นอันตราย
ต่อแม่และเด็ก 
- อาหารไมไ่ด้มาตรฐานทาง
โภชนาการ 
- แม่ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลสุขภาพท่ี
ถูกต้องและไม่รู้เท่าทันสื่อโฆษณาที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางออนไลน ์
- แม่และเด็กยังเข้าไม่ถึงบริการ
สุขภาพท่ีได้มาตรฐาน ปลอดภัย 
อย่างครอบคลุม 

1.สร้างการมสี่วนร่วมและ
ความเข้มแข็งของ ภาคี
เครือข่าย (A , P) คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพและบริการสุขภาพ 

1. สร้างและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนให้มี
ความต่อเนื่อง มีแผนบรูณาการ
ความร่วมมือในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพ
และบริการสุขภาพ 
  1.1 จัดตั้งและสนับสนุนการ
ด าเนินงานเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชน  
• ขอให้โรงเรียน และท้องถิ่น
ร่วมกันดูแลอาหารในโรงเรยีน
และรอบโรงเรยีนให้มีประโยชน์ 
ถูกสุขลักษณะ  ไม่เกดิอันตราย
กับร่างกาย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่าย
นักเรียน อย. น้อยในโรงเรียน 
และ อสม. โดยเน้น การ
คุ้มครองผู้บริโภค และบทบาท

1. สร้างกระบวนการและ 
ปลูกฝังจิตส านึกให้กับ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคใน
ชุมชนให้มีการบูรณาการความ
ร่วมมือในการคุม้ครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพ 
  1.1 สนับสนุนความเข้มแข็ง
ในการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคของเครือข่ายสภาเด็ก
, อสม. และ อย.น้อย 
• ขอให้โรงเรียน และท้องถิ่น
ร่วมกันดูแลอาหารในโรงเรยีน
และรอบโรงเรยีนให้มี
ประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ  ไม่
เกิดอันตรายกับร่างกาย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่าย
นักเรียน อย. น้อยในโรงเรียน 
และ อสม. โดยเน้น การ

1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชนให้สามารถ
พึ่งพาตนเองและสามารถ
บูรณาการร่วมกบัหน่วยงาน
อื่นๆในชุมชน ให้เกิดความ
ร่วมมือในการคุม้ครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพและบริการสุขภาพ 
  1.1 พัฒนา สนับสนุน ความ
เข้มแข็งในการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคของเครือข่าย 
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ใน
ชุมชน ให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้
• ขอให้โรงเรียน และท้องถิ่น
ร่วมกันดูแลอาหารในโรงเรยีน
และรอบโรงเรยีนให้มี
ประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ  ไม่

1. ขยายความร่วมมือไปยัง
ชุมชนรอบข้าง เพื่อสร้าง
โครงข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้เข้มแข็งและครอบคลมุ  
  1.1 พัฒนาศักยภาพในการ
ขยายความร่วมมือไปยังชุมชน
รอบข้าง  
• ขอให้โรงเรียน และท้องถิ่น
ร่วมกันดูแลอาหารในโรงเรยีน
และรอบโรงเรยีนให้มี
ประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ  ไม่
เกิดอันตรายกับร่างกาย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่าย
นักเรียน อย. น้อยในโรงเรียน 
และ อสม. โดยเน้น การ
คุ้มครองผู้บริโภค และบทบาท
ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ
อาหารที่จ าหน่ายในโรงเรยีน
และรอบโรงเรยีน 
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เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
แม่และเด็ก       

ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ
อาหารที่จ าหน่ายในโรงเรยีน
และรอบโรงเรยีน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.), สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., DE 

คุ้มครองผู้บริโภค และบทบาท
ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ
อาหารที่จ าหน่ายในโรงเรยีน
และรอบโรงเรยีน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.), สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., DE 

เกิดอันตรายกับร่างกาย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่าย
นักเรียน อย. น้อยในโรงเรียน 
และ อสม. โดยเน้น การ
คุ้มครองผู้บริโภค และบทบาท
ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ
อาหารที่จ าหน่ายในโรงเรยีน
และรอบโรงเรยีน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.), สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., DE 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.), สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., DE 

 
 
 
 

 2.พัฒนาศักยภาพในการ
คุม้ครองผู้บริโภค ผ่านสื่อ
และช่องทางต่าง ๆ (B) 

1. ถ่ายทอดข้อมูลคุณภาพ 
มาตรฐานผลติภณัฑส์ุขภาพ 
และบริการสุขภาพ (ที่เกี่ยวกับ
ด้านอาหารและบริการสุขภาพ) 
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้
ประชาชน/ผู้ดูแลเด็ก สามารถ
เลือกบรโิภคได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย และสมประโยชน์ 
• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับสุขภาพ  
• ให้บริการความรู้ด้านอาหาร 
และข้อมลูด้านบริการสุขภาพ
ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
• สนับสนุนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง

1. ถ่ายทอดข้อมูลคุณภาพ 
มาตรฐานผลติภณัฑส์ุขภาพ 
และบริการสุขภาพ ท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมาย ให้ประชาชน 
(พ่อ แม่และครอบครัว)
สามารถเลือกบริโภคได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย และสม
ประโยชน ์
• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับ
สุขภาพแม่และเด็ก  
• ให้บริการความรู้ด้านอาหาร 
และข้อมลูด้านบริการสุขภาพ
ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ

1. ถ่ายทอดข้อมูลคุณภาพ 
มาตรฐานผลติภณัฑส์ุขภาพ 
และบริการสุขภาพ ท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมาย ให้ประชาชน 
(พ่อ แม่และครอบครัว) 
สามารถเลือกบริโภคได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย และสม
ประโยชน ์
• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับ
สุขภาพแม่และเด็ก  
• ให้บริการความรู้ด้านอาหาร 
และข้อมลูด้านบริการสุขภาพ
ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ

1. ถ่ายทอดข้อมูลคุณภาพ 
มาตรฐานผลติภณัฑส์ุขภาพ 
และบริการสุขภาพ ท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมาย ให้ประชาชน 
(พ่อ แม่และครอบครัว) 
สามารถเลือกบริโภคได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย และสม
ประโยชน ์
• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับ
สุขภาพแม่และเด็ก  
• ให้บริการความรู้ด้านอาหาร 
และข้อมลูด้านบริการสุขภาพ
ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
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เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
แม่และเด็ก       

เข้าถึงข้อมูลและรู้เท่าทันสื่อทาง
ออนไลน์ 
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 
• ดูแล เฝ้าระวังสื่อโฆษณาและ
บริการสุขภาพ ที่เป็นอันตราย
กับสุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านอาหาร และบริการสุขภาพ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

ผู้ประกอบการ 
 
• สนับสนุนให้แม่และเด็ก
เข้าถึงข้อมูลและรู้เท่าทันสื่อ
ทางออนไลน์ 
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 
• ดูแล เฝ้าระวังสื่อโฆษณาและ
บริการสุขภาพ ที่เป็นอันตราย
กับสุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
โดยเฉพาะอาหารส าหรับแม่
และเด็ก และบริการสุขภาพ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

ผู้ประกอบการ 
 
• สนับสนุนให้แม่และเด็ก
เข้าถึงข้อมูลและรู้เท่าทันสื่อ
ทางออนไลน์ 
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 
• ดูแล เฝ้าระวังสื่อโฆษณาและ
บริการสุขภาพ ที่เป็นอันตราย
กับสุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
โดยเฉพาะอาหารส าหรับแม่
และเด็ก และบริการสุขภาพ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

ผู้ประกอบการ 
 
• สนับสนุนให้แม่และเด็ก
เข้าถึงข้อมูลและรู้เท่าทันสื่อ
ทางออนไลน์ 
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 
• ดูแล เฝ้าระวังสื่อโฆษณาและ
บริการสุขภาพ ที่เป็นอันตราย
กับสุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
โดยเฉพาะอาหารส าหรับแม่
และเด็ก และบริการสุขภาพ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

 
 

 3.พัฒนาระบบบริการ
คุ้มครองบริโภคดา้น
อาหาร และบริการสุขภาพ
ส าหรับแม่และเด็กที่มี
คุณภาพ (R) 

1. จัดตั้งและสนับสนุนระบบ
การด าเนินงานคุม้ครองผู้บริโภค
ในชุมชน 
• กิจกรรมกรีนมารเ์ก็ตใน
โรงเรียน โรงพยาบาลและศูนย์

1. พัฒนาระบบการ
ด าเนินงานด้านคุม้ครอง
ผู้บริโภคในชุมชนให้เป็นแบบ
บูรณาการ 
• กิจกรรมกรีนมารเ์ก็ตใน

1. ยกระดับระบบการ
ด าเนินงานบริโภคในชุมชนให้
มีมาตรฐานเพื่อให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองและให้มี
ประสิทธิภาพสามารถส่งต่อ

1. ขยายระบบการด าเนินงาน
บริโภคในชุมชนไปยังชุมชน
รอบข้าง เพื่อให้เกิดโครงข่าย
การคุ้มครองผู้บรโิภคให้
เข้มแข็งและครอบคลมุ 
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เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 
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เด็กเล็ก  
 
(รวมเมนูอาหารสุขภาพและ
ปลอดภัยส าหรับแม่และเด็ก) 
• พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
(ครูอนุบาล/ครูพี่เลี้ยง) .ให้มี
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ในเบื้องต้น 
• พัฒนามาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็ก
คุณภาพ เน้นให้ได้บริโภคและใช้
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 
• ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของเด็ก
ก่อนวัยเรียน เด็กปฐมวัย 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

โรงเรียน โรงพยาบาลและศูนย์
เด็กเล็ก  
(รวมเมนูอาหารสุขภาพและ
ปลอดภัยส าหรับแม่และเด็ก) 
• พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา (ครูอนุบาล/ครูพี่
เลี้ยง) .ให้มีความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในเบื้องต้น 
• พัฒนามาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็ก
คุณภาพ เน้นใหไ้ด้บริโภคและ
ใช้ผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ี
ปลอดภัย 
• ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของเด็ก
ก่อนวัยเรียน เด็กปฐมวัย 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

ข้อมูล ได้อยา่งถูกต้อง รวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ เป็นระบบท่ี
รองรับการบูรณาการร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืนๆในชุมชน  
• กิจกรรมกรีนมารเ์ก็ตใน
โรงเรียน โรงพยาบาลและศูนย์
เด็กเล็ก (รวมเมนูอาหาร
สุขภาพและปลอดภัยส าหรับ
แม่และเด็ก) 
• พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา (ครูอนุบาล/ครูพี่
เลี้ยง) .ให้มีความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในเบื้องต้น 
• พัฒนามาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็ก
คุณภาพ เน้นใหไ้ด้บริโภคและ
ใช้ผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ี
ปลอดภัย 
• ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของเด็ก
ก่อนวัยเรียน เด็กปฐมวัย 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หนว่ยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

สามารถส่งต่อข้อมลู ได้อยา่ง
ถูกต้อง รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ เป็นระบบท่ีรองรับ
การบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆในชุมชน  
• กิจกรรมกรีนมารเ์ก็ตใน
โรงเรียน โรงพยาบาลและศูนย์
เด็กเล็ก (รวมเมนูอาหาร
สุขภาพและปลอดภัยส าหรับ
แม่และเด็ก) 
• พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา (ครูอนุบาล/ครูพี่
เลี้ยง) .ให้มีความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในเบื้องต้น 
• พัฒนามาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็ก
คุณภาพ เน้นใหไ้ด้บริโภคและ
ใช้ผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ี
ปลอดภัย 
• ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของเด็ก
ก่อนวัยเรียน เด็กปฐมวัย 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 
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 4. ส่งเสริมการเฝ้าระวัง
ด้านการบริโภคผลิตภณัฑ์
สุขภาพ โดยเฉพาะอาหาร
ของแม่และเด็กปฐมวัย 
และการรับบริการสุขภาพ
(P) 

1. สนับสนุนเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง เรื่องการบรโิภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะ
อาหารของแม่และเด็กปฐมวยั 
และการรับบริการสุขภาพ 
  1.1 สนับสนุนการด าเนินงาน
โดยเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ในชุมชน 
  1.2 สร้างกระแสและ
มาตรการการไม่ใช้โฟมเป็น
ภาชนะใส่อาหาร 
  1.3 แก้ไขปญัหาตลาดนดัขาย
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่เป็นอันตราย
แก่ผู้บริโภค 
  1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ภาคประชาชน ให้สามารถ
คุ้มครองตนเองให้ปลอดภัยจาก
การบริโภค 
• กิจกรรมกรีนมารเ์ก็ตใน
โรงเรียน โรงพยาบาลและศูนย์
เด็กเล็ก (รวมเมนูอาหารสุขภาพ
ส าหรับแม่และเด็ก) 
• ส่งเสริมใหใ้ช้เมนสูุขภาพใน
การประกอบอาหารให้แก่แม่
และเด็ก ก่อนวัยเรียน เพื่อ

1. พัฒนากระบวนการเฝ้า
ระวังด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ในชุมชน เรื่องการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะ
อาหารของแม่และเด็กปฐมวยั 
และการรับบริการสุขภาพ ให้
เป็นแบบบูรณาการ 
 1.1 สนบัสนุนการด าเนินงาน
โดยเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ในชุมชน 
  1.2 สร้างกระแสและ
มาตรการการไม่ใช้โฟมเป็น
ภาชนะใส่อาหาร 
  1.3 แก้ไขปญัหาตลาดนดั
ขายผลติภณัฑส์ุขภาพท่ีเป็น
อันตรายแกผู่้บริโภค 
  1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ภาคประชาชน ใหส้ามารถ
คุ้มครองตนเองให้ปลอดภัย
จากการบรโิภค 
• กิจกรรมกรีนมารเ์ก็ตใน
โรงเรียน โรงพยาบาลและศูนย์
เด็กเล็ก (รวมเมนูอาหาร
สุขภาพส าหรับแม่และเด็ก) 
• ส่งเสริมใหใ้ช้เมนสูุขภาพใน
การประกอบอาหารให้แก่แม่

1. ยกระดับการเฝ้าระวังด้าน
การคุ้มครองผู้บรโิภคในชุมชน 
เรื่องการบรโิภคผลติภณัฑ์
สุขภาพ โดยเฉพาะอาหารของ
แม่และเด็กปฐมวัย  และการ
รับบริการสุขภาพให้มี
มาตรฐานเพื่อให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองและให้มี
ประสิทธิภาพรองรับการบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานอื่นๆใน
ชุมชน มีประสิทธิภาพสามารถ
ส่งต่อข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  
 1.1 สนบัสนุนการด าเนินงาน
โดยเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ในชุมชน 
  1.2 สร้างกระแสและ
มาตรการการไม่ใช้โฟมเป็น
ภาชนะใส่อาหาร 
  1.3 แก้ไขปญัหาตลาดนดั
ขายผลติภณัฑส์ุขภาพท่ีเป็น
อันตรายแกผู่้บริโภค 
  1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ภาคประชาชน ใหส้ามารถ
คุ้มครองตนเองให้ปลอดภัย
จากการบรโิภค 

1. ขยายระบบการเฝ้าระวัง
ด้านการคุม้ครองผู้บริโภคใน
ชุมชน เรื่องการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะ
อาหารของแม่และเด็กปฐมวยั 
และการรับบริการสุขภาพไป
ยังชุมชนรอบข้าง เพื่อให้เกิด
โครงข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้เข้มแข็งและครอบคลมุ 
สามารถส่งต่อข้อมลู ได้อยา่ง
ถูกต้อง รวดเร็วทันต่อเผตุ
การณ์ เป็นระบบท่ีรองรับ
การบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆในชุมชน  
 1.1 สนบัสนุนการด าเนินงาน
โดยเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ในชุมชน 
  1.2 สร้างกระแสและ
มาตรการการไม่ใช้โฟมเป็น
ภาชนะใส่อาหาร 
  1.3 แก้ไขปญัหาตลาดนดั
ขายผลติภณัฑส์ุขภาพท่ีเป็น
อันตรายแกผู่้บริโภค 
  1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ภาคประชาชน ใหส้ามารถ
คุ้มครองตนเองให้ปลอดภัย
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ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับสุขภาพ  
• ส่งเสริมการจดัท าเกณฑ์การ
คัดเลือกอาหารเพื่อจ าหนา่ยใน
โรงเรียนและรอบโรงเรียน 
• ส่งเสริมกจิกรรม โดยเน้น การ
คุ้มครองผู้บริโภค และบทบาท
ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ
อาหารที่จ าหน่ายในโรงเรยีน
และรอบโรงเรยีน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม., DE 

และเด็ก ก่อนวัยเรียน เพื่อ
ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับ
สุขภาพ  
• ส่งเสริมการจดัท าเกณฑ์การ
คัดเลือกอาหารเพื่อจ าหนา่ยใน
โรงเรียนและรอบโรงเรียน 
• ส่งเสริมกจิกรรม โดยเน้น 
การคุ้มครองผู้บรโิภค และ
บทบาทในการคัดเลือก
ผู้ประกอบการอาหารที่
จ าหน่ายในโรงเรียนและรอบ
โรงเรียน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม., DE 

• กิจกรรมกรีนมารเ์ก็ตใน
โรงเรียน โรงพยาบาลและศูนย์
เด็กเล็ก (รวมเมนูอาหาร
สุขภาพส าหรับแม่และเด็ก) 
• ส่งเสริมให้ใช้เมนสูุขภาพใน
การประกอบอาหารให้แก่แม่
และเด็ก ก่อนวัยเรียน เพื่อ
ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับ
สุขภาพ  
• ส่งเสริมการจดัท าเกณฑ์การ
คัดเลือกอาหารเพื่อจ าหนา่ยใน
โรงเรียนและรอบโรงเรียน 
• ส่งเสริมกจิกรรม โดยเน้น 
การคุ้มครองผู้บรโิภค และ
บทบาทในการคัดเลือก
ผู้ประกอบการอาหารที่
จ าหน่ายในโรงเรียนและรอบ
โรงเรียน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม.  , DE 

จากการบรโิภค 
• กิจกรรมกรีนมารเ์ก็ตใน
โรงเรียน โรงพยาบาลและศูนย์
เด็กเล็ก (รวมเมนูอาหาร
สุขภาพส าหรับแม่และเด็ก) 
• ส่งเสริมให้ใช้เมนสูุขภาพใน
การประกอบอาหารให้แก่แม่
และเด็ก ก่อนวัยเรียน เพื่อ
ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับ
สุขภาพ  
• ส่งเสริมการจดัท าเกณฑ์การ
คัดเลือกอาหารเพื่อจ าหนา่ยใน
โรงเรียนและรอบโรงเรียน 
• ส่งเสริมกจิกรรม โดยเน้น 
การคุ้มครองผู้บรโิภค และ
บทบาทในการคัดเลือก
ผู้ประกอบการอาหารที่
จ าหน่ายในโรงเรียนและรอบ
โรงเรียน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม., DE 
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  5.พัฒนาสภาพแวดล้อม

ให้เอื้อต่อการเรยีนรู้และ
เทคโนโลยีการคุม้ครอง
ผู้บริโภคด้านอาหาร
ปลอดภัย และบริการ
สุขภาพท่ีได้มาตรฐาน (I)   

1.ส ารวจสภาพแวดล้อมและ
จัดการจดุเสี่ยงต่อการบริโภค
อาหารที่ไม่ปลอดภัย และบริการ
สุขภาพท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ.  

1.สร้างกระบวนการจัดการ
สภาพแวดล้อมและบรหิาร
ความเสีย่งต่อการบริโภค
อาหารที่ไม่ปลอดภัย และ
บริการสุขภาพท่ีไม่ได้
มาตรฐาน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ.  

1.พัฒนากระบวนการจัดการ
สภาพแวดล้อมและบรหิาร
ความเสีย่งต่อการบริโภค
อาหารที่ไม่ปลอดภัย และ
บริการสุขภาพท่ีไม่ได้
มาตรฐาน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ.  

1.ยกระดับการจัดการ
สภาพแวดล้อมและสร้าง
มาตรฐานบริหารความเสี่ยงต่อ
การบริโภคอาหารที่ไม่
ปลอดภัย และบริการสุขภาพ
ที่ไม่ได้มาตรฐาน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , DE 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ. , พม. , สธ.  

 
 



๑๐๒ 

 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
เด็กวัยเรียน       
วัยเรียนคณุภาพ 
(Smart Kids) 
สุขภาพกายใจด ีมี
คุณธรรม 
พฤติกรรม
เหมาะสม 

เป็นพลเมืองด ี

พบปัญหา 
- อาหารในโรงเรียน,และรอบ

โรงเรียน 
- การสร้างวินัย ความตระหนักใน

พฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์
สุขภาพท่ีถูกต้อง และการรับ
บริการสุขภาพท่ีปลอดภัย ได้
มาตรฐาน และไม่ท าพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดผลเสยีแก่สุขภาพ
ร่างกาย 

1.สร้างการมสี่วนร่วมและ
ความเข้มแข็งของ ภาคี
เครือข่าย (A , P) คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านอาหาร และ
บริการสุขภาพ 

1. 1. สร้างและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนให้มี
ความต่อเนื่อง มีแผนบรูณาการ
ความร่วมมือในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพ
และบริการสุขภาพ 
  1.1 จัดตั้งและสนับสนุนการ
ด าเนินงานเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชนทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนความเข้มแข็งใน
การด าเนินงานคุม้ครองผู้บริโภค
ของเครือข่ายสภาเด็ก, อสม. 
และ อย.น้อย 
• ขอให้โรงเรียน และท้องถิ่น
ร่วมกันดูแลอาหารในโรงเรยีน
และรอบโรงเรยีนให้มีประโยชน์ 
ถูกสุขลักษณะ  ไม่เกดิอันตราย
กับร่างกาย 
 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่าย
นักเรียน อย. น้อยในโรงเรียน 
โดยเน้น การคุ้มครองผู้บรโิภค 
และบทบาทในการคดัเลือก
ผู้ประกอบการอาหารที่จ าหน่าย
ในโรงเรียนและรอบโรงเรียน 

1. สรา้งกระบวนการและ 
ปลูกฝังจิตส านึกให้กับ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคใน
ชุมชนให้มีการบูรณาการความ
ร่วมมือในการคุม้ครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพ 
1.1 จดัตั้งและสนับสนุนการ
ด าเนินงานเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชนทุกแห่ง 
1.2 สนับสนุนความเข้มแข็ง
ในการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคของเครือข่ายสภาเด็ก
, อสม. และ อย.น้อย 
• ขอให้โรงเรียน และท้องถิ่น
ร่วมกันดูแลอาหารในโรงเรยีน
และรอบโรงเรยีนให้มี
ประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ  ไม่
เกิดอันตรายกับร่างกาย 
 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่าย
นักเรียน อย. น้อยในโรงเรียน 
โดยเน้น การคุ้มครองผู้บรโิภค 
และบทบาทในการคดัเลือก
ผู้ประกอบการอาหารที่
จ าหน่ายในโรงเรียนและรอบ

1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชนให้สามารถ
พึ่งพาตนเองและสามารถ
บูรณาการร่วมกบัหน่วยงาน
อื่นๆในชุมชน ให้เกิดความ
ร่วมมือในการคุม้ครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพและบริการสุขภาพ 
  1.1 จัดตั้งและสนับสนุนการ
ด าเนินงานเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชนทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนความเข้มแข็ง
ในการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคของเครือข่ายสภาเด็ก
, อสม. และ อย.น้อย 
• ขอให้โรงเรียน และท้องถิ่น
ร่วมกันดูแลอาหารในโรงเรยีน
และรอบโรงเรยีนให้มี
ประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ  ไม่
เกิดอันตรายกับร่างกาย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่าย
นักเรียน อย. น้อยในโรงเรียน 
โดยเน้น การคุ้มครองผู้บรโิภค 
และบทบาทในการคดัเลือก
ผู้ประกอบการอาหารที่

1. ขยายความร่วมมือไปยัง
ชุมชนรอบข้าง เพื่อสร้าง
โครงข่ายการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้เข้มแข็งและ
ครอบคลมุ  
  1.1 จัดตั้งและสนับสนุน
การด าเนินงานเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
ทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนความ
เข้มแข็งในการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคของ
เครือข่ายสภาเด็ก, อสม. 
และ อย.น้อย 
• ขอให้โรงเรียน และท้องถิ่น
ร่วมกันดูแลอาหารใน
โรงเรียนและรอบโรงเรียนให้
มีประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ  
ไม่เกดิอันตรายกับร่างกาย 
 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่าย
นักเรียน อย. น้อยใน
โรงเรียน โดยเน้น การ
คุ้มครองผู้บริโภค และ
บทบาทในการคัดเลือก
ผู้ประกอบการอาหารที่



๑๐๓ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
เด็กวัยเรียน       

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.),  สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., DE 

โรงเรียน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., DE 

จ าหน่ายในโรงเรียนและรอบ
โรงเรียน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., DE 

จ าหน่ายในโรงเรียนและรอบ
โรงเรียน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., DE 

 
 
 
 

 2. เสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  (B) 

1. ถ่ายทอดข้อมูลคุณภาพ 
มาตรฐานผลติภณัฑส์ุขภาพ 
และบริการสุขภาพ ที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ให้กับอาสาสมคัร
ครอบครัว และผู้ประกอบการ
เพื่อใหส้ามารถเลือกบริโภคได้
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสม
ประโยชน ์
• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับสุขภาพ  
• ให้บริการความรู้ด้านอาหาร 
และข้อมลูด้านบริการสุขภาพ
ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
สมาชิกในครอบครัว 
• จัดสวัสดิการดา้นอาหารแกเ่ด็ก
ที่อยู่ในครอบครัวยากจน ขาด
แคลน 
• สนับสนุนให้ครอบครัวเข้าถึง
ข้อมูลและรู้เท่าทันสื่อทาง
ออนไลน ์

1. ถ่ายทอดข้อมูลคุณภาพ 
มาตรฐานผลติภณัฑส์ุขภาพ 
และบริการสุขภาพ ท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมาย ให้กับ
อาสาสมัครครอบครัว เพื่อให้
สามารถเลือกบริโภคได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย และสม
ประโยชน ์
• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับ
สุขภาพ  
• ให้บริการความรู้ด้านอาหาร 
และข้อมลูด้านบริการสุขภาพ
ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
สมาชิกในครอบครัว 
• จัดสวัสดิการดา้นอาหารแก่
เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวยากจน 
ขาดแคลน 
• สนับสนุนให้ครอบครัวเข้าถึง
ข้อมูลและรู้เท่าทันสื่อทาง

1. ถ่ายทอดข้อมูลคุณภาพ 
มาตรฐานผลติภณัฑส์ุขภาพ 
และบริการสุขภาพ ท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมาย ให้กับ
อาสาสมัครครอบครัว เพื่อให้
สามารถเลือกบริโภคได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย และสม
ประโยชน ์
• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับ
สุขภาพ  
• ให้บริการความรู้ด้านอาหาร 
และข้อมลูด้านบริการสุขภาพ
ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
สมาชิกในครอบครัว 
• จัดสวัสดิการดา้นอาหารแก่
เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวยากจน 
ขาดแคลน 
• สนับสนุนให้ครอบครัวเข้าถึง
ข้อมูลและรู้เท่าทันสื่อทาง

1. ถ่ายทอดข้อมูลคุณภาพ 
มาตรฐานผลติภณัฑส์ุขภาพ 
และบริการสุขภาพ ท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมาย ให้กับ
อาสาสมัครครอบครัว 
เพื่อใหส้ามารถเลือกบริโภค
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
และสมประโยชน์ 
• ปลูกฝังพฤติกรรมการ
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพท่ีดี
กับสุขภาพ  
• ให้บริการความรู้ด้าน
อาหาร และข้อมูลดา้น
บริการสุขภาพให้แก่ พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และสมาชิกใน
ครอบครัว 
• จัดสวัสดิการดา้นอาหาร
แก่เด็กที่อยู่ในครอบครัว
ยากจน ขาดแคลน 
• สนับสนุนให้ครอบครัว



๑๐๔ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
เด็กวัยเรียน       

• ด าเนินงานด้านสุขาภิบาล
อาหารตามเกณฑ์อาชีวอนามัย
ของแม่ค้าและมาตรฐานโรง
อาหารในโรงเรียนหน่วยงาน
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

ออนไลน ์
• ด าเนินงานด้านสุขาภิบาล
อาหารตามเกณฑ์อาชีวอนามัย
ของแม่ค้าและมาตรฐานโรง
อาหารในโรงเรียนหน่วยงาน
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

ออนไลน ์
• ด าเนินงานด้านสุขาภิบาล
อาหารตามเกณฑ์อาชีวอนามัย
ของแม่ค้าและมาตรฐานโรง
อาหารในโรงเรียนหน่วยงาน
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

เข้าถึงข้อมูลและรู้เท่าทันสื่อ
ทางออนไลน์ 
• ด าเนินงานด้านสุขาภิบาล
อาหารตามเกณฑ์อาชีว 
อนามัยของแม่ค้าและ
มาตรฐานโรงอาหารใน
โรงเรียนหน่วยงาน
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

 
 

 3.พัฒนาทักษะชีวิตต่างๆ 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา
ในด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพ โดยเฉพาะอาหาร 
และบริการสุขภาพ (B) 

1. พัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียน
ในเรื่องการเลือกบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะ
อาหารที่ปลอดภัย และบริการ
สุขภาพท่ีมีคณุภาพ ได้มาตรฐาน 
- สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม
กรีนมารเ์ก็ตในโรงเรียน 
(เมนูอาหารสุขภาพส าหรับเด็ก
วัยเรียน) 
• พัฒนาให้ความรู้ด้านอาหาร
ปลอดภัยแกบุ่คลากรทาง
การศึกษา (ครูอนุบาล/ครูพี่
เลี้ยง) เพื่อน ามาสอนเด็ก 
• ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของเด็กวัย
เรียน เด็กปฐมวัย 

1.สร้างกระบวนการพัฒนา
ความรู้ และปลูกฝังจิตส านึก
ใหแ้ก่เด็กวัยเรยีน ในการเลือก
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพ 
โดยเฉพาะอาหารที่ปลอดภยั 
และบริการสุขภาพที่มีคณุภาพ 
ได้มาตรฐาน 
- สนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมกรีนมาร์เก็ตใน
โรงเรียน (เมนูอาหารสุขภาพ
ส าหรับเด็กวัยเรียน) 
• พัฒนาให้ความรู้ด้านอาหาร
ปลอดภัยแก่บุคลากรทาง
การศึกษา (ครูอนุบาล/ครูพี่
เลี้ยง) เพื่อน ามาสอนเด็ก 

1. สร้างความเข้มแข็งให้แก่
ให้แก่เด็กวัยเรยีน ในการเลือก
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพ 
โดยเฉพาะอาหารที่ปลอดภยั
และบริการสุขภาพที่มีคณุภาพ 
ได้มาตรฐาน ใหส้ามารถพึ่งพา
ตนเองและสามารถ ช่วยเป็นหู
เป็นตาในการเฝ้าระวัง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพ ที่ไม่ปลอดภัย และ
ไม่ได้มาตรฐานในสังคมได ้
• สนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมกรีนมาร์เก็ตใน
โรงเรียน (เมนูอาหารสุขภาพ
ส าหรับเด็กวัยเรียน) 

1. สรา้งเครือข่ายเด็กวัย
เรียน ในการเลือกบรโิภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
โดยเฉพาะอาหารที่ปลอดภยั  
และบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน ให้
สามารถ ช่วยเป็นหูเป็นตาใน
การเฝา้ระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพ 
ที่ไม่ปลอดภัย และไม่ได้
มาตรฐานในสังคมได ้
• สนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมกรีนมาร์เก็ตใน
โรงเรียน (เมนูอาหารสุขภาพ
ส าหรับเด็กวัยเรียน) 



๑๐๕ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
เด็กวัยเรียน       

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

• ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของเด็ก
วัยเรียน เด็กปฐมวัย 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

• พัฒนาให้ความรู้ด้านอาหาร
ปลอดภัยแก่บุคลากรทาง
การศึกษา (ครูอนุบาล/ครูพี่
เลี้ยง) เพื่อน ามาสอนเด็ก 
• ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของเด็ก
วัยเรียน เด็กปฐมวัย 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

• พัฒนาให้ความรู้ด้าน
อาหารปลอดภัยแก่บุคลากร
ทางการศึกษา (ครูอนุบาล/
ครูพี่เลีย้ง) เพื่อน ามาสอน
เด็ก 
• ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของเด็ก
วัยเรียน เด็กปฐมวัย 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

 
 

 4. สนับสนุนการเข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสาร (P,I) 

1. ถ่ายทอดข้อมูลผลิตภณัฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพ ที่มี
คุณภาพ และมาตรฐาน ให้แก่
ผู้ปกครอง/คร/ูนักเรียน ให้
สามารถเลือกบริโภคได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย และสม
ประโยชน ์
 
 
• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับสุขภาพ  
• ให้บริการความรู้ด้านอาหาร 
และข้อมลูด้านบริการสุขภาพ
ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
• สนับสนุนให้แม่และเด็กเข้าถึง

1. ถ่ายทอดข้อมูลผลิตภณัฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพ ที่
มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
ให้แก่ผู้ปกครอง/คร/ูนักเรียน 
ใหส้ามารถเลือกบริโภคได้
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และ
สมประโยชน์ 
 
 
• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับ
สุขภาพ  
• ให้บริการความรู้ด้านอาหาร 
และข้อมลูด้านบริการสุขภาพ
ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

1. ถ่ายทอดข้อมูลผลิตภณัฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพ ที่
มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
ให้แก่ผู้ปกครอง/คร/ูนักเรียน 
ใหส้ามารถเลือกบริโภคได้
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และ
สมประโยชน์ 
 
 
• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับ
สุขภาพ  
• ให้บริการความรู้ด้านอาหาร 
และข้อมลูด้านบริการสุขภาพ
ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

1. ถ่ายทอดข้อมูลผลิตภณัฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพ 
ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
ให้แก่ผู้ปกครอง/คร/ู
นักเรียน ใหส้ามารถเลือก
บริโภคได้อยา่งถูกต้อง 
ปลอดภัย และสมประโยชน์ 
 
 
• ปลูกฝังพฤติกรรมการ
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพท่ีดี
กับสุขภาพ  
• ให้บริการความรู้ด้าน
อาหาร และข้อมูลดา้น
บริการสุขภาพ ให้แก่ พ่อแม่ 



๑๐๖ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
เด็กวัยเรียน       

ข้อมูลและรู้เท่าทันสื่อทาง
ออนไลน ์
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 
• ดูแล เฝ้าระวังสื่อโฆษณาและ
บริการสุขภาพ ทีเ่ป็นอันตราย
กับสุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านอาหาร และบริการสุขภาพ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

• สนับสนุนให้แม่และเด็ก
เข้าถึงข้อมูลและรู้เท่าทันสื่อ
ทางออนไลน์ 
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 
• ดูแล เฝ้าระวังสื่อโฆษณาและ
บริการสุขภาพ ที่เป็นอันตราย
กับสุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านอาหาร และบริการ
สุขภาพ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

• สนับสนุนให้แม่และเด็ก
เข้าถึงข้อมูลและรู้เท่าทันสื่อ
ทางออนไลน์ 
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 
• ดูแล เฝ้าระวังสื่อโฆษณาและ
บริการสุขภาพ ที่เป็นอันตราย
กับสุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านอาหาร และบริการ
สุขภาพ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

ผู้ปกครอง 
• สนับสนุนให้แม่และเด็ก
เข้าถึงข้อมูลและรู้เท่าทันสื่อ
ทางออนไลน์ 
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ 
เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค 
แอฟพิเคชั่น 
• ดูแล เฝ้าระวังสื่อโฆษณา
และบริการสุขภาพ ที่เป็น
อันตรายกับสุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านอาหาร และ
บริการสุขภาพ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

 



๑๐๗ 

 

 
 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
เด็กวัยรุ่น       
วัยรุ่นคุณภาพ 
(Smart Teen) 
สุขภาพดี มี 
คุณธรรม มีทักษะ
ชีวิต จิตอาสา ใฝ่
เรียนรูสู้่เวทโีลก 

พบปัญหา 
- พฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อต่างๆ 

เช่น บริโภคผลติภณัฑ์สุขภาพ 
เช่น อาหารเสริมบ ารุงสมอง บ ารุง
ร่างกาย 
- การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น

อาหารฟาสท์ฟู้ด การเลือกใช้
เครื่องส าอาง (พฤติกรรมการ
บริโภคไม่ถูกต้อง) 

- การใช้บริการสุขภาพท่ีเป็น
อันตราย ไม่ได้มาตรฐาน เช่น การ
จัดฟัน การเสริมความงาม เป็นต้น 

1. เสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพและทักษะ
ชีวิต (B) ด้านการคุม้ครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพ 

1. สนับสนุนการถ่ายทอด
ความรู้แกว่ัยรุ่นในเรื่องการเลือก
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพที่
ปลอดภัย และบริการสุขภาพท่ี
ได้มาตรฐาน 
• สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม
กรีนมารเ์ก็ตในโรงเรียน/ชุมชน 
(เมนูอาหารสุขภาพส าหรับ
วัยรุ่น) 
• พัฒนาให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพท่ี
ปลอดภัย ไดม้าตรฐาน แก่
บุคลากรทางการศึกษา (ครู) 
เพื่อน ามาสอนเด็ก 
• ส่งเสริมใหเ้กิดสุขภาพท่ีดีกับ
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และบริการสุขภาพที่ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน ของเด็กวัยรุ่น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

1.สร้างกระบวนการพัฒนา
ความรู้ และปลูกฝังจิตส านึก
ให้แก่วัยรุ่น ในการเลือก
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพที่
ปลอดภัย และบริการสุขภาพ
ที่ได้มาตรฐาน 
• สนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมกรีนมาร์เก็ตใน
โรงเรียน/ชุมชน (เมนูอาหาร
สุขภาพส าหรับวัยรุ่น) 
• พัฒนาให้ความรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพท่ีปลอดภัย ได้
มาตรฐาน แก่บุคลากรทาง
การศึกษา (ครู) เพื่อน ามาสอน
เด็ก 
• ส่งเสริมใหเ้กิดสุขภาพท่ีดีกับ
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และบริการสุขภาพที่ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน ของเด็กวัยรุ่น 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

1. สร้างความเข้มแข็งให้แก่
ให้แก่วัยรุ่น ในการเลือก
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพที ่
ปลอดภัย และบริการสุขภาพ
ที่ได้มาตรฐาน ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองและสามารถ ช่วย
เป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวัง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ท่ีไม่
ปลอดภัยในสังคมได้            
• สนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมกรีนมาร์เก็ตใน
โรงเรียน/ชุมชน (เมนูอาหาร
สุขภาพส าหรับวัยรุ่น) 
• พัฒนาให้ความรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพท่ีปลอดภัย ได้
มาตรฐาน แก่บุคลากรทาง
การศึกษา (ครู) เพื่อน ามาสอน
เด็ก 
• ส่งเสริมใหเ้กิดสุขภาพท่ีดีกับ
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และบริการสุขภาพที่ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน ของเด็กวัยรุ่น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 

1. สร้างเครือข่ายวัยรุ่น ท่ี
สามารถชักชวนกันเลือก
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพ ที่
ปลอดภัย และบริการ
สุขภาพท่ีได้มาตรฐาน  ให้
สามารถ ช่วยเป็นหูเป็นตาใน
การเฝา้ระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ที่ไม่ปลอดภัยใน
สังคมได ้  
• สนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมกรีนมาร์เก็ตใน
โรงเรียน/ชุมชน (เมนูอาหาร
สุขภาพส าหรับวัยรุ่น) 
• พัฒนาให้ความรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และ
บริการสุขภาพท่ีปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน แก่บุคลากร
ทางการศึกษา (ครู) เพื่อ
น ามาสอนเด็ก 
• ส่งเสริมใหเ้กิดสุขภาพท่ีดี
กับการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพ
ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
ของเด็กวัยรุ่น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 



๑๐๘ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
เด็กวัยรุ่น       

หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

 
 
 
 

 2. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งภาคีเครือข่ายใน
การดูแลสุขภาพวัยรุ่น 
(P) (B) ในการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่
ปลอดภัย และบริการ
สุขภาพท่ีได้มาตรฐาน 

1. สร้างและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง มีแผนบรูณาการ
ความร่วมมือในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
และบริการสุขภาพที่ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน 
  1.1 จัดตั้งและสนับสนุนการ
ด าเนินงานเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชนทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนความเข้มแข็งใน
การด าเนินงานคุม้ครองผู้บริโภค
ของเครือข่าย อย.น้อย, สภาเด็ก
,  อสม., วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย 
และอสม.  
• ขอให้โรงเรียน,วิทยาลัย, 
มหาวิทยาลยั และท้องถิ่น
ร่วมกันดูแลผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
ในและรอบสถานศึกษาให้มี
ประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ และ
และบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน 
ไม่เกดิอันตรายกับร่างกาย 

1. สร้างกระบวนการและ 
ปลูกฝังจิตส านึกให้กับ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคใน
ชุมชนให้มีการบูรณาการความ
ร่วมมือในการคุม้ครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์ 
สุขภาพ  และบริการสุขภาพท่ี
ปลอดภัย ไดม้าตรฐาน 
1.1 จัดตั้งและสนับสนุนการ
ด าเนินงานเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชนทุกแห่ง 
1.2 สนับสนุนความเข้มแข็ง
ในการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคของเครือข่าย อย.
น้อย, สภาเด็ก, อสม.,, 
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย.  
• ขอให้โรงเรียน,วิทยาลัย, 
มหาวิทยาลยั และท้องถิ่น
ร่วมกันดูแลผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
ในและรอบสถานศึกษาให้มี
ประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ และ
และบริการสุขภาพที่มี
มาตรฐาน ไม่เกดิอันตรายกับ

1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชนให้สามารถ
พึ่งพาตนเองและสามารถ
บูรณาการร่วมกบัหน่วยงาน
อื่นๆในชุมชน ให้เกิดความ
ร่วมมือในการคุม้ครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพท่ี
ปลอดภัย ไดม้าตรฐาน 
1.1 จัดตั้งและสนับสนุนการ
ด าเนินงานเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชนทุกแห่ง 
1.2 สนับสนุนความเข้มแข็ง
ในการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคของเครือข่าย อย.
น้อย สภาเด็ก, วิทยาลัย, 
มหาวิทยาลยั และ อสม.  
• ขอให้โรงเรียน,วิทยาลัย, 
มหาวิทยาลยั และท้องถิ่น
ร่วมกันดูแลผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
ในและรอบสถานศึกษาให้มี
ประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ และ

1. ขยายความร่วมมือไปยัง
ชุมชนรอบข้าง เพื่อสร้าง
โครงข่ายการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้เข้มแข็งและ
ครอบคลมุ  
1.1 จัดตั้งและสนับสนุนการ
ด าเนินงานเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
ทุกแห่ง 
1.2 สนับสนุนความเข้มแข็ง
ในการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคของเครือข่าย อย.
น้อย สภาเด็ก, วิทยาลัย, 
มหาวิทยาลยั และ อสม.  
• ขอให้โรงเรียน,วิทยาลัย, 
มหาวิทยาลยั และท้องถิ่น
ร่วมกันดูแลผลิตภณัฑ์
สุขภาพ ในและรอบ
สถานศึกษาให้มีประโยชน์ 
ถูกสุขลักษณะ  ไม่เกดิ
อันตรายกับรา่งกาย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่าย
นักเรียน เช่น อย. น้อยใน



๑๐๙ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
เด็กวัยรุ่น       

• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่าย
นักเรียน เช่น อย. น้อยใน
โรงเรียน หรือ การคุม้ครอง
ผู้บริโภคในวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั โดยเน้น การ
คุ้มครองผู้บริโภค และบทบาท
ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ
อาหารที่จ าหน่ายในโรงเรยีน
และรอบสถานศึกษา 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., DE 

ร่างกาย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่าย
นักเรียน เช่น อย. น้อยใน
โรงเรียน หรือ การคุม้ครอง
ผู้บริโภคในวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั โดยเน้น การ
คุ้มครองผู้บริโภค และบทบาท
ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ
อาหารที่จ าหน่ายในโรงเรยีน
และรอบสถานศึกษา 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., DE 

และบริการสุขภาพที่มี
มาตรฐาน ไม่เกดิอันตรายกับ
ร่างกาย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่าย
นักเรียน เช่น อย. น้อยใน
โรงเรียน หรือ การคุม้ครอง
ผู้บริโภคในวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั โดยเน้น การ
คุ้มครองผู้บริโภค และบทบาท
ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ
อาหารที่จ าหน่ายในโรงเรยีน
และรอบสถานศึกษา 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., DE 

โรงเรียน หรือ การคุม้ครอง
ผู้บริโภคในวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั โดยเน้น การ
คุ้มครองผู้บริโภค บทบาทใน
การคัดเลือกผู้ประกอบการ
อาหารที่จ าหน่ายในโรงเรยีน
และรอบสถานศึกษา 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., DE 

 
 

 3. สนับสนุนแกนน า 
วัยรุ่นให้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไข ปัญหาตนเองและ 
สังคม (A,P) ในการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที ่
 
ปลอดภัย และบริการ
สุขภาพท่ีมีมาตรฐาน 

1. พัฒนาศักยภาพแก่วัยรุ่นใน
เรื่องการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพทีป่ลอดภัย และบริการ
สุขภาพท่ีมีมาตรฐาน 
• สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม
กรีนมารเ์ก็ตในโรงเรียน/ชุมชน 
(เมนูอาหารสุขภาพส าหรับ
วัยรุ่น) 
• พัฒนาให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพปลอดภัย และบริการ

1.สร้างกระบวนการพัฒนา
ความรู้ และปลูกฝังจิตส านึก
ให้แก่วัยรุ่น ในการเลือก
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพท่ี
ปลอดภัย และบริการสุขภาพ
ที่มีมาตรฐาน  
• สนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมกรีนมาร์เก็ตใน
โรงเรียน/ชุมชน (เมนูอาหาร
สุขภาพส าหรับวัยรุ่น) 

1. สรา้งความเข้มแข็งให้แก่
ให้แก่วัยรุ่น ในการเลือก
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพท่ี 
ปลอดภัย และบริการสุขภาพ
ที่มีมาตรฐาน สามารถพึ่งพา
ตนเองและสามารถ ช่วยเป็นหู
เป็นตาในการเฝ้าระวัง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ท่ีไม่
ปลอดภัยและบริการสุขภาพท่ี
ไม่ได้มาตรฐาน ในสังคมได้   

1. สรา้งเครือข่ายกลุ่มวัยรุ่น 
ที่สามารถชักชวนกันเลือก
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพ ที่
ปลอดภัย และบริการ
สุขภาพท่ีมีมาตรฐาน 
สามารถ ช่วยเป็นหูเป็นตาใน
การเฝา้ระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ที่ไม่ปลอดภัย และ
บริการสุขภาพท่ีไม่ได้
มาตรฐาน ในสังคมได ้  



๑๑๐ 
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สุขภาพท่ีมีมาตรฐาน แก่
บุคลากรทางการศึกษา (ครู) 
เพื่อน ามาสอนเด็ก 
• ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีกับการ
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพ และ
บริการสุขภาพท่ีปลอดภัย และมี
มาตรฐาน  
ของเด็กวัยรุ่น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

• พัฒนาให้ความรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพปลอดภัย 
และบริการสุขภาพที่มี
มาตรฐาน แก่บุคลากรทาง
การศึกษา (ครู) เพื่อน ามาสอน
เด็ก 
• ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีกับการ
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพ และ
บริการสุขภาพท่ีปลอดภัย 
และมมีาตรฐาน ของเด็กวัยรุ่น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

• สนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมกรีนมาร์เก็ตใน
โรงเรียน/ชุมชน (เมนูอาหาร
สุขภาพส าหรับวัยรุ่น) 
• พัฒนาให้ความรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพปลอดภัย 
และบริการสุขภาพที่มี
มาตรฐาน แก่บุคลากรทาง
การศึกษา (ครู) เพื่อน ามาสอน
เด็ก 
• ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีกับการ
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพ และ
บริการสุขภาพท่ีปลอดภัย 
และมมีาตรฐาน ของเด็กวัยรุ่น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

• สนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมกรีนมาร์เก็ตใน
โรงเรียน/ชุมชน (เมนูอาหาร
สุขภาพส าหรับวัยรุ่น) 
• พัฒนาให้ความรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพปลอดภัย
และบริการสุขภาพที่มี
มาตรฐาน แก่บุคลากรทาง
การศึกษา (ครู) เพื่อน ามา
สอนเด็ก 
• ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีกับการ
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพ 
และบริการสุขภาพที่
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน 
ของเด็กวัยรุ่น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

 
 

 4. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
พฤติกรรม เสี่ยงของวัยรุ่น
และเยาวชนในชุมชน (A,I) 
ในการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และบริการ
สุขภาพท่ีปลอดภัย และมี
มาตรฐาน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ปกครอง/วัยรุ่น/ครอบครัว
ได้รับข้อมลูคณุภาพ มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
สามารถเลือกบริโภคได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย และสม

1.  พัฒนากระบวนการเฝ้า
ระวังพฤติกรรม เสีย่งของ
วัยรุ่นและเยาวชนในชุมชน 
เรื่องการบรโิภคผลติภณัฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพท่ี
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน 
แบบบูรณาการ  

1.  ยกระดับการเฝ้าระวังด้าน
การคุ้มครองผู้บรโิภค เฝ้าระวัง
พฤติกรรม เสี่ยงของวัยรุ่นและ
เยาวชนในชุมชน เรื่องการ
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพ และ
บริการสุขภาพท่ีปลอดภัย 
และมมีาตรฐาน เพื่อให้ชุมชน

1.  ขยายระบบการเฝ้าระวัง
ด้านการคุม้ครองผู้บริโภค
เฝ้าระวังพฤติกรรม เสีย่ง
ของวัยรุ่นและเยาวชนใน
ชุมชน เรื่องการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และ
บริการสุขภาพท่ีปลอดภัย 



๑๑๑ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
เด็กวัยรุ่น       

ประโยชน์ เพื่อให้เกดิระบบเฝ้า
ระวังพฤติกรรม เสีย่งของวัยรุ่น. 
• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับสุขภาพ 
และบริการสุขภาพที่ปลอดภัย 
และมมีาตรฐาน  
• ให้บริการความรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และข้อมลู
การบริการสุขภาพท่ีปลอดภยั 
และมมีาตรฐาน 
• สนับสนุนให้เข้าถึงข้อมูลและ
รู้เท่าทันสื่อทางออนไลน ์
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 
• ดูแล เฝ้าระวังสื่อโฆษณา และ
บริการสุขภาพที่เป็นอันตรายกับ
สุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพ และ
บริการสุขภาพท่ีปลอดภัย และมี
มาตรฐาน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 

• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับ
สุขภาพ และบริการสุขภาพท่ี
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน  
• ให้บริการความรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพท่ีปลอดภัย และมี
มาตรฐาน  
• สนับสนุนให้เข้าถึงข้อมูลและ
รู้เท่าทันสื่อทางออนไลน ์
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 
• ดูแล เฝ้าระวังสื่อโฆษณาที่
เป็นอนัตรายกับสุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพ และ
บริการสุขภาพท่ีปลอดภัย 
และมมีาตรฐาน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

สามารถพึ่งพาตนเองและให้มี
ประสิทธิภาพรองรับการบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานอื่นๆใน
ชุมชน มีประสิทธิภาพสามารถ
ส่งต่อข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  
• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับ
สุขภาพ และบริการสุขภาพท่ี
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน 
• ผู้ปกครอง/วัยรุ่น/ครอบครัว
ได้รับข้อมลูคณุภาพ มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพ ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย สามารถเลือกบริโภค
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และ
สมประโยชน์ 
• ให้บริการความรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และข้อมลู
ด้านบริการสุขภาพท่ีปลอดภยั 
และมมีาตรฐาน 
• สนับสนุนให้เข้าถึงข้อมูลและ
รู้เท่าทันสื่อทางออนไลน ์
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 

และมมีาตรฐาน  ไปยัง
ชุมชนรอบข้าง เพื่อให้เกดิ
โครงข่ายการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้เข้มแข็งและ
ครอบคลมุ สามารถส่งต่อ
ข้อมูล ได้อยา่งถูกต้อง 
รวดเร็วทันต่อเผตุการณ์ 
เป็นระบบทีร่องรับการ  
บูรณาการร่วมกบัหน่วยงาน
อื่นๆ ในชุมชน  
• ผู้ปกครอง/วัยรุ่น/
ครอบครัวได้รับข้อมลู
คุณภาพ มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และ
บริการสุขภาพ ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย สามารถเลือก
บริโภคได้อยา่งถูกต้อง 
ปลอดภัย และสมประโยชน์ 
• ปลูกฝังพฤติกรรมการ
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพท่ีดี
กับสุขภาพ และบริการ
สุขภาพท่ีปลอดภัย และมี
มาตรฐาน 
• ให้บริการความรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และ
บริการสุขภาพท่ีปลอดภัย 



๑๑๒ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
เด็กวัยรุ่น       

หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

• ดูแล เฝ้าระวังสื่อโฆษณาและ
บริการสุขภาพที่เป็นอันตราย
กับสุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพ และ
บริการสุขภาพท่ีปลอดภัย 
และมมีาตรฐาน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

และมมีาตรฐาน 
• สนับสนุนให้เข้าถึงข้อมูล
และรูเ้ท่าทันสื่อทางออนไลน ์
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ 
เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค 
แอฟพิเคชั่น 
• ดูแล เฝ้าระวังสื่อโฆษณา 
และบริการสุขภาพ ที่เป็น
อันตรายกับสุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพ
ที่ปลอดภัย และมมีาตรฐาน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

  5. ผลักดันให้มีการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กและ เยาวชน (R) (พม, 
สธ, มท) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ี
การบังคับใช้หรือออก
ข้อก าหนด-มาตรการในด้าน
คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 
และชุมชน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 

1. พัฒนาให้เกิดกระบวนการ
บังคับใช้หรือออกข้อก าหนด-
มาตรการในด้านคุม้ครอง
ผู้บริโภคในโรงเรียน และ
ชุมชน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 

1. ยกระดับให้มีการบังคับใช้
หรือออกข้อก าหนดมาตรการ
ในด้านคุ้มครองผู้บริโภคใน
โรงเรียน และชุมชน ที่มี
มาตรฐาน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 

1. ขยายผลการบังคับใช้
หรือออกข้อก าหนด
มาตรการในด้านคุม้ครอง
ผู้บริโภคให้ครอบคลุม
โรงเรียน และชุมชน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 



๑๑๓ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
เด็กวัยรุ่น       

หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

  6. เสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง (B) 
(พม) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ปกครอง/ครอบครัว เฝ้าระวัง
การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ครัวเรือน อย่างปลอดภัย และ
บริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

1. พัฒนากระบวนการและ
ปลูกฝังจิตส านึกใหผู้้ปกครอง/
ครอบครัว เฝ้าระวังการใช้
ผลิตภณัฑ์สุขภาพในครัวเรือน 
อย่างปลอดภัย และบริการ
สุขภาพท่ีมีมาตรฐาน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ให้ผู้ปกครอง/ครอบครัว เฝ้า
ระวังการใช้ผลติภณัฑส์ุขภาพ
ในครัวเรือน อย่างปลอดภัย 
และบริการสุขภาพที่มี
มาตรฐาน สามารถพึ่งพา
ตนเองและสามารถบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆใน
ชุมชน ให้เกิดความร่วมมือใน
การคุ้มครองผู้บรโิภคดา้น
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 
 

1. กระจายความเข้มแข็ง ให้
ผู้ปกครอง/ครอบครัว เฝ้า
ระวังการใช้ผลติภณัฑ์
สุขภาพในครัวเรือน อย่าง
ปลอดภัย และบริการ
สุขภาพท่ีมีมาตรฐาน เพื่อให้
เกิดโครงข่ายการคุม้ครอง
ผู้บริโภคให้เข้มแข็งและ
ครอบคลมุ สามารถส่งต่อ
ข้อมูล ได้อยา่งถูกต้อง 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

  7. ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีอย่าง เหมาะสม 
(P,B) (..DE .) ด้านอาหาร
ปลอดภัย และบริการ
สุขภาพท่ีมีมาตรฐาน 

• ส่งเสริมผู้ปกครอง/วัยรุ่น/
ครอบครัว ให้เข้าถึงข้อมูลและ
รู้เท่าทันสื่อทางออนไลน ์
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 

• ส่งเสริมผู้ปกครอง/วัยรุ่น/
ครอบครัว ให้เข้าถึงข้อมูลและ
รู้เท่าทันสื่อทางออนไลน ์
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 

• ส่งเสริมผู้ปกครอง/วัยรุ่น/
ครอบครัว ให้เข้าถึงข้อมูลและ
รู้เท่าทันสื่อทางออนไลน ์
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 

• ส่งเสริมผู้ปกครอง/วัยรุ่น/
ครอบครัว ให้เข้าถึงข้อมูล
และรูเ้ท่าทันสื่อทางออนไลน ์
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ 
เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค 
แอฟพิเคชั่น 



๑๑๔ 

 

 
 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
วัยท างาน       
วัยท ำงำนคุณ 
ภำพ (Smart 
Working) ฝีมือ
แรงงำนมำตรฐำน 
สุขภำพด ี

พบปัญหำ 
- พฤติกรรมเลียนแบบจำกสื่อต่ำงๆ 

เช่น บริโภคอำหำรเสรมิบ ำรุง
สมอง ลดน  ำหนัก เสริม
สมรรถภำพทำงเพศ บ ำรุงร่ำงกำย 

- กำรบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพ 
เช่นอำหำรฟำสท์ฟู้ด ผลติภณัฑ์
เสรมิอำหำร (พฤติกรรมกำร
บริโภคไม่ถูกต้อง) 

- สูบบุหรี่ ดืม่สรุำ 
- กำรใช้บริกำรสุขภำพท่ีเป็น
อันตรำย ไม่ได้มำตรฐำน เช่น กำร
จัดฟัน กำรเสริมควำมงำม เป็นต้น 

1.สร้ำงกำรมสี่วนร่วมและ
ควำมเข้มแข็งของ ภำคี
เครือข่ำย (A , P) คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนผลิตภณัฑ์
สุขภำพ และบริกำร
สุขภำพ 

1. สร้ำงและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของเครือข่ำย
คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพใน
สถำนพยำบำล สถำน
ประกอบกำร รำ้นขำยยำ รำ้น
จ ำหน่ำยเครื่องส ำอำง 
ร้ำนอำหำร และรำ้นช ำ ใน
ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง มีแผน
บูรณำกำรควำมร่วมมือในกำร
คุ้มครองผู้บริโภค 
  1.1 จัดตั งและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนเครือข่ำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชนทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนควำมเข้มแข็งใน
กำรด ำเนินงำนคุม้ครองผู้บริโภค
ของเครือข่ำย ในท้องถิ่นและ
ชุมชน รวมทั งสถำนท่ีท ำงำน 
• ขอให้สถำนท่ีท ำงำน และ
ท้องถิ่นร่วมกันดูแลกำรจ ำหน่ำย
ยำ อำหำร เครื่องส ำอำง ในและ
รอบสถำนท่ีท ำงำนให้มี
ประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ และ
บริกำรสุขภำพท่ีได้มำตรฐำน  
ไม่เกดิอันตรำยกับร่ำงกำย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่ำยใน

1. สร้ำงกระบวนกำรและ 
ปลูกฝังจิตส ำนึกให้กับ
เครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ำนสุขภำพ ในสถำนพยำบำล 
สถำนประกอบกำร ร้ำนขำย
ยำ ร้ำนจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำง 
ร้ำนอำหำร และรำ้นช ำ ใน
ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง มี
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือใน
กำรคุ้มครองผู้บรโิภคดำ้น
ผลิตภณัฑ์สุขภำพและบริกำร
สุขภำพท่ีปลอดภัย และมี
มำตรฐำน 
  1.1 จัดตั งและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนเครือข่ำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคในหมู่บ้ำนทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ในกำรด ำเนินงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคของเครือข่ำย ใน
ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั ง
สถำนท่ีท ำงำน 
• ขอให้สถำนท่ีท ำงำน และ
ท้องถิ่นร่วมกันดูแลกำร
จ ำหน่ำยยำ อำหำร 
เครื่องส ำอำง ในและรอบ

1.สร้ำงควำมเขม้แข็งให้แก่ 
เครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคใน
สถำนพยำบำล สถำน
ประกอบกำร รำ้นขำยยำ รำ้น
จ ำหน่ำยเครื่องส ำอำง 
ร้ำนอำหำร และรำ้นช ำ ใน
ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง มี
แผนบูรณำกำรควำมร่วมมือใน
กำรคุ้มครองผู้บรโิภค ในกำร
เลือกบรโิภคผลติภณัฑ์สุขภำพ
ที่ปลอดภัย และบริกำร
สุขภำพท่ีได้มำตรฐำน 
ให้สำมำรถพึ่งพำตนเองและ
สำมำรถ ช่วยเป็นหูเป็นตำใน
กำรเฝำ้ระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
ที่ไม่ปลอดภัย และบริกำร
สุขภำพท่ีไม่ไดม้ำตรฐำนใน
สังคมได้   
  1.1 จัดตั งและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนเครือข่ำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชนทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ในกำรด ำเนินงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคของเครือข่ำย ใน
ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั ง

1.  ขยำยควำมร่วมมือไปยัง
ชุมชนรอบข้ำง เพื่อสร้ำง
โครงข่ำยกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้เข้มแข็งและ
ครอบคลมุ ให้แก่ เครือข่ำย
คุ้มครองผู้บริโภคในสถำน
ประกอบกำร รำ้นขำยยำ 
ร้ำนจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำง 
ร้ำนอำหำร และรำ้นช ำ ใน
ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง มี
แผนบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ในกำรคุ้มครองผูบ้ริโภค ใน
กำรเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์
สุขภำพท่ี ปลอดภัย ให้
สำมำรถพึ่งพำตนเองและ
สำมำรถ ช่วยเป็นหูเป็นตำใน
กำรเฝำ้ระวังผลิตภัณฑ์
สุขภำพ ที่ไม่ปลอดภัยใน
สังคมได้   
 
  1.1 จัดตั งและสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนเครือข่ำย
คุ้มครองผู้บริโภคในหมู่บ้ำน
ทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนควำม



๑๑๕ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
วัยท างาน       

ชุมชน และสถำนท่ีท ำงำนเน้น 
กำรคุ้มครองผู้บรโิภค บทบำทใน
กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำร
อำหำรที่จ ำหน่ำยในสถำนท่ี
ท ำงำน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

สถำนท่ีท ำงำนให้มีประโยชน์ 
ถูกสุขลักษณะ และบริกำร
สุขภำพท่ีได้มำตรฐำน  ไมเ่กิด
อันตรำยกับรำ่งกำย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่ำยใน
ชุมชน และสถำนท่ีท ำงำนเน้น 
กำรคุ้มครองผู้บรโิภค และ
บทบำทในกำรคัดเลือก
ผู้ประกอบกำรอำหำรที่
จ ำหน่ำยในสถำนท่ีท ำงำน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

สถำนท่ีท ำงำน 
• ขอให้สถำนท่ีท ำงำน และ
ท้องถิน่ร่วมกันดูแลกำร
จ ำหน่ำยยำ อำหำร 
เครื่องส ำอำง ทั ง ในและรอบ
สถำนท่ีท ำงำน และกำรบริกำร
สุขภำพ ให้มีประโยชน์ ถูก
สุขลักษณะ  ไมเ่กิดอันตรำย
กับร่ำงกำย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่ำยใน
ชุมชน และสถำนท่ีท ำงำนเน้น 
กำรคุ้มครองผู้บรโิภค และ
บทบำทในกำรคัดเลือก
ผู้ประกอบกำรอำหำรที่
จ ำหน่ำยในสถำนท่ีท ำงำน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

เข้มแข็งในกำรด ำเนินงำน
คุ้มครองผู้บริโภคของ
เครือข่ำย ในท้องถิ่นและ
ชุมชน รวมทั งสถำนท่ีท ำงำน 
• ขอให้สถำนท่ีท ำงำน และ
ท้องถิ่นร่วมกันดูแลกำร
จ ำหน่ำยยำ อำหำร 
เครื่องส ำอำง ในและรอบ
สถำนท่ีท ำงำนให้มีประโยชน์ 
ถูกสุขลักษณะ  ไม่เกดิ
อันตรำยกับรำ่งกำย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่ำย
ในชุมชน และสถำนท่ีท ำงำน
เน้น กำรคุ้มครองผู้บรโิภค 
บทบำทในกำรคัดเลือก
ผู้ประกอบกำรอำหำรที่
จ ำหน่ำยในสถำนท่ีท ำงำน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

 
 
 
 

 2. ส่งเสริมคุณภำพชีวิต
และกำรคุ้มครองตำมสิทธ์ิ
(จิตส ำำนึกท่ีดี) (R,B) 

1. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
เครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคใน
ชุมชน สถำนท่ีท ำงำนให้มีควำม
เข้มแข็ง มีแผนบูรณำกำรควำม
ร่วมมือในกำรคุม้ครองผู้บริโภค

1. สรำ้งกระบวนกำรและ 
ปลูกฝังจิตส ำนึกผู้บริโภคใน
ชุมชน สถำนท่ีท ำงำนให้มี
ควำมเข้มแข็ง มีแผนบรูณำ
กำรควำมร่วมมือในกำร

1. สรำ้งควำมเข้มแข็ง
เครือข่ำย ผู้บริโภคในชุมชน 
สถำนท่ีท ำงำนให้มีควำม
เข้มแขง็ มีแผนบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรคุ้มครอง

1. ขยำยควำมร่วมมือไปยัง
ชุมชนรอบข้ำง เพื่อสร้ำง
โครงข่ำย คุ้มครองผู้บรโิภค
ในชุมชน สถำนท่ีท ำงำนให้มี
ควำมเข้มแข็ง มีแผนบรูณำ
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ด้ำนผลิตภณัฑส์ุขภำพ และ
บริกำรสุขภำพท่ีปลอดภัยและได้
มำตรฐำน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

คุ้มครองผู้บริโภคด้ำน
ผลิตภณัฑ์สุขภำพ และบริกำร
สุขภำพท่ีปลอดภัย และได้
มำตรฐำน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

ผู้บริโภคด้ำนผลิตภณัฑ์ และ
บริกำรสุขภำพท่ีได้มำตรฐำน
สุขภำพ 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

กำรควำมร่วมมือในกำร
คุ้มครองผู้บริโภคด้ำน
ผลิตภณัฑ์สุขภำพ และ
บริกำรสุขภำพท่ีปลอดภัย 
และได้มำตรฐำน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

 
 

 3. ผลักดันให้มีกำรบังคับ
ใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงำนและ กำรประกอบ
อำชีพ (R) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ี
กำรบังคับใช้หรือออก
ข้อก ำหนด-มำตรกำรในด้ำน
คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 
และชุมชน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

1. สร้ำงกระบวนกำรให้มีกำร
บังคับใช้หรือออกข้อก ำหนด-
มำตรกำรในด้ำนคุม้ครอง
ผู้บริโภคในโรงเรียน และ
ชุมชน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

1. ยกระดับให้มีกำรบังคับใช้
หรือออกข้อก ำหนด-มำตรกำร
ในด้ำนคุ้มครองผู้บริโภคใน
โรงเรียน และชุมชน ให้มี
มำตรฐำน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

1. ขยำยผลกำรบังคับใช้
หรือออกข้อก ำหนด-
มำตรกำรในด้ำนคุม้ครอง
ผู้บริโภคในโรงเรียน และ
ชุมชน ไปในชุมชนรอบข้ำง 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

 
 

 4. สนับสนุนกำรเข้ำถึง
ข้อมูล ข่ำวสำร (A,I) ใน
กำรบริโภคอำหำรที่
ปลอดภัย 

1. ถ่ำยทอด ข้อมูลด้ำน
ผลิตภณัฑ์สุขภำพ และบริกำร
สุขภำพ ทีม่ีคณุภำพและได้
มำตรฐำน แก่ประชำชน ให้
สำมำรถเลือกบริโภคได้อย่ำง
ถูกต้อง ปลอดภัย และสม
ประโยชน ์
• ปลูกฝังพฤติกรรมกำรบริโภค

1. ถ่ำยทอด ข้อมูลด้ำน
ผลิตภณัฑ์สุขภำพ และบริกำร
สุขภำพ ที่มีคณุภำพและได้
มำตรฐำน แก่ประชำชน ให้
สำมำรถเลือกบริโภคได้อย่ำง
ถูกต้อง ปลอดภัย และสม
ประโยชน ์
• ปลูกฝังพฤติกรรมกำรบริโภค

1. ถ่ำยทอด ข้อมูลด้ำน
ผลิตภณัฑ์สุขภำพ และบริกำร
สุขภำพ ที่มีคณุภำพและได้
มำตรฐำน แก่ประชำชน ให้
สำมำรถเลือกบริโภคได้อย่ำง
ถูกต้อง ปลอดภัย และสม
ประโยชน ์
• ปลูกฝังพฤติกรรมกำรบริโภค

1. ถ่ำยทอด ข้อมูลด้ำน
ผลิตภณัฑ์สุขภำพ และ
บริกำรสุขภำพ ที่มีคณุภำพ
และได้มำตรฐำน แก่
ประชำชน ใหส้ำมำรถเลือก
บริโภคได้อยำ่งถูกต้อง 
ปลอดภัย และสมประโยชน์ 
• ปลูกฝังพฤติกรรมกำร
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ผลิตภณัฑ์สุขภำพที่ดีกับสุขภำพ 
และบริกำรสุขภำพที่ได้
มำตรฐำน 
• ให้บริกำรควำมรู้ด้ำน
ผลิตภณัฑ์สุขภำพ และบริกำร
สุขภำพท่ีปลอดภัย ได้มำตรฐำน 
• สนับสนุนให้เข้ำถึงข้อมูลและ
รู้เท่ำทันสื่อทำงออนไลน ์
• เพิ่มช่องทำงสื่อสำรและ
เครือข่ำยประชำสมัพันธ์ เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 
• ดูแล เฝ้ำระวังสื่อโฆษณำที่เป็น
อันตรำยกับสุขภำพ 
• พัฒนำคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนกำร และโปรแกรม
ส่งเสริมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ำนผลิตภณัฑส์ุขภำพ และ
บริกำรสุขภำพที่ปลอดภัย ได้
มำตรฐำน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

ผลิตภณัฑ์สุขภำพที่ดีกับ
สุขภำพ และบริกำรสุขภำพท่ี
ได้มำตรฐำน 
• ให้บริกำรควำมรู้ด้ำน
ผลิตภณัฑ์สุขภำพ และบริกำร
สุขภำพท่ีปลอดภัย ได้
มำตรฐำน 
• สนับสนุนให้เข้ำถึงข้อมูลและ
รู้เท่ำทันสื่อทำงออนไลน ์
• เพิ่มช่องทำงสื่อสำรและ
เครือข่ำยประชำสมัพันธ์ เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 
• ดูแล เฝ้ำระวังสื่อโฆษณำที่
เป็นอันตรำยกับสุขภำพ 
• พัฒนำคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนกำร และโปรแกรม
ส่งเสริมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ำนผลิตภณัฑส์ุขภำพ และ
บริกำรสุขภำพท่ีปลอดภัย ได้
มำตรฐำน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

ผลิตภณัฑ์สุขภำพที่ดีกับ
สุขภำพ และบริกำรสุขภำพท่ี
ได้มำตรฐำน 
• ให้บริกำรควำมรู้ด้ำน
ผลิตภณัฑ์สุขภำพ และบริกำร
สุขภำพท่ีปลอดภัย ได้
มำตรฐำน 
• สนับสนุนให้เข้ำถึงข้อมูลและ
รู้เท่ำทันสื่อทำงออนไลน ์
• เพิ่มช่องทำงสื่อสำรและ
เครือข่ำยประชำสมัพันธ์ เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 
• ดูแล เฝ้ำระวังสื่อโฆษณำที่
เป็นอันตรำยกับสุขภำพ 
• พัฒนำคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนกำร และโปรแกรม
ส่งเสริมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ำนผลิตภณัฑส์ุขภำพ และ
บริกำรสุขภำพท่ีปลอดภัย ได้
มำตรฐำน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

บริโภคผลติภณัฑส์ุขภำพท่ีดี
กับสุขภำพ และบริกำร
สุขภำพท่ีได้มำตรฐำน 
• ให้บริกำรควำมรู้ด้ำน
ผลิตภณัฑ์สุขภำพ และ
บริกำรสุขภำพท่ีปลอดภัย 
ได้มำตรฐำน  
• สนับสนุนให้เข้ำถึงข้อมูล
และรูเ้ท่ำทันสื่อทำงออนไลน ์
• เพิ่มช่องทำงสื่อสำรและ
เครือข่ำยประชำสมัพันธ์ 
เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค 
แอฟพิเคชั่น 
• ดูแล เฝ้ำระวังสื่อโฆษณำที่
เป็นอันตรำยกับสุขภำพ 
• พัฒนำคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนกำร และโปรแกรม
ส่งเสริมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนผลิตภณัฑ์
สุขภำพ และบริกำรสุขภำพ
ที่ปลอดภัย ได้มำตรฐำน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 
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  5. ส่งเสริมกำรพัฒนำฝมีือ

แรงงำน เพื่อสร้ำง
นวัตกรรม (B,R,I) 

พัฒนำองค์ควำมรู้ของกลุ่มอำชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑส์ุขภำพ
และบริกำรสุขภำพที่ปลอดภัย 
ได้มำตรฐำน ให้ถูกต้องและถูก
กฎหมำย 

สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรใช้
องค์ควำมรู้ของกลุ่มอำชีพท่ี
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ
และบริกำรสุขภำพ ให้ถูกต้อง
และถูกกฎหมำย เพื่อกำร
พึ่งพำตนเอง 

กระจำยควำมเข้มแข็งกำรใช้
องค์ควำมรู้ของกลุ่มอำชีพท่ี
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
และบริกำรสุขภำพ ให้ถูกต้อง
และถูกกฎหมำย ไปยังพื นท่ี
รอบข้ำง 

ผลักดันใหเ้กิดนวัตกรรมจำก
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ของ
กลุ่มอำชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภณัฑ์สุขภำพ และ
บริกำรสุขภำพ ให้ถูกต้อง
และถูกกฎหมำย  

  6. ยกระดับสถำน
ประกอบกำรที่เอื อต่อ
สุขภำพ (R) 

1. สร้ำงและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของเครือข่ำย
คุ้มครองผู้บริโภคในสถำน
ประกอบกำรด้ำนผลิตภัณฑ์
สุขภำพ และบริกำรสุขภำพท่ี
ปลอดภัย ไดม้ำตรฐำน ในชุมชน
ให้มีควำมเข้มแข็ง มีแผนบูรณำ
กำรควำมร่วมมือในกำรคุม้ครอง
ผู้บริโภค   
1.1 จัดตั งและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนเครือข่ำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชนทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนควำมเข้มแข็งใน
กำรด ำเนินงำนคุม้ครองผู้บริโภค
ของเครือข่ำย ในท้องถิ่นและ
ชุมชน รวมทั งสถำนท่ีท ำงำน 
• ขอให้สถำนท่ีท ำงำน และ
ท้องถิ่นร่วมกันดูแลพื นที่ทั งใน
และรอบสถำนท่ีท ำงำนให้มี
ประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ  ไม่

1. สร้ำงกระบวนกำรและ 
ปลูกฝังจิตส ำนึกผู้บริโภคใน
สถำนประกอบกำรด้ำน
ผลิตภณัฑ์สุขภำพ และบริกำร
สุขภำพท่ีปลอดภัย ได้
มำตรฐำน ในชุมชนให้มีควำม
เข้มแข็ง มีแผนบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
1.1 จัดตั งและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนเครือข่ำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชนทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ในกำรด ำเนินงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคของเครือข่ำย ใน
ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั ง
สถำนท่ีท ำงำน 
• ขอให้สถำนท่ีท ำงำน และ
ท้องถิ่นร่วมกันดูแลพื นที่ทั งใน
และรอบสถำนท่ีท ำงำนให้มี

1. สร้ำงควำมเข้มแข็งในสถำน
ประกอบกำรด้ำนผลิตภัณฑ์
สุขภำพ และบริกำรสุขภำพท่ี
ปลอดภัย ไดม้ำตรฐำน ใน
ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง มี
แผนบูรณำกำรควำมร่วมมือใน
กำรคุ้มครองผู้บรโิภค สำมำรถ
พึ่งพำตนเองได ้
1.1 จัดตั งและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนเครือข่ำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชนทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ในกำรด ำเนินงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคของเครือข่ำย ใน
ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั ง
สถำนท่ีท ำงำน 
• ขอให้สถำนท่ีท ำงำน และ
ท้องถิ่นร่วมกันดูแลพื นที่ทั งใน
และรอบสถำนท่ีท ำงำนให้มี
ประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ  ไม่

1. ขยำยควำมร่วมมือไปยัง
ชุมชนรอบข้ำง เพื่อสร้ำง
โครงข่ำยกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้เข้มแข็ง ในสถำน
ประกอบกำรด้ำนผลิตภัณฑ์
สุขภำพ และบริกำรสุขภำพ
ที่ปลอดภัย ได้มำตรฐำน 
1.1 จัดตั งและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนเครือข่ำย
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
ทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนควำม
เข้มแข็งในกำรด ำเนินงำน
คุ้มครองผู้บริโภคของ
เครือข่ำย ในท้องถิ่นและ
ชุมชน รวมทั งสถำนท่ีท ำงำน 
• ขอให้สถำนท่ีท ำงำน และ
ท้องถิ่นร่วมกันดูแลและ
บริกำรสุขภำพท่ีได้มำตรฐำน
พื นที่ทั งในและรอบสถำนท่ี



๑๑๙ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
วัยท างาน       

เกิดอันตรำยกับร่ำงกำย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่ำยใน
ชุมชน และสถำนท่ีท ำงำนเน้น 
กำรคุ้มครองผู้บรโิภค และ
บทบำทในกำรคัดเลือก
ผู้ประกอบกำร ยำอำหำร 
เครื่องส ำอำง ที่จ ำหน่ำยใน
สถำนท่ีท ำงำน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

ประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ  ไม่
เกิดอันตรำยกับร่ำงกำย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่ำยใน
ชุมชน และสถำนท่ีท ำงำนเน้น 
กำรคุ้มครองผู้บรโิภค และ
บทบำทในกำรคัดเลือก
ผู้ประกอบกำร ยำอำหำร 
เครื่องส ำอำง ท่ีจ ำหน่ำยใน
สถำนท่ีท ำงำน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

เกิดอันตรำยกับร่ำงกำย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่ำยใน
ชุมชน และสถำนท่ีท ำงำนเน้น 
กำรคุ้มครองผู้บรโิภค และ
บทบำทในกำรคัดเลือก
ผู้ประกอบกำร ยำอำหำร 
เครื่องส ำอำง ท่ีจ ำหน่ำยใน
สถำนท่ีท ำงำน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

ท ำงำนให้มีประโยชน์ ถูก
สุขลักษณะ  ไมเ่กิดอันตรำย
กับร่ำงกำย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่ำย
ในชุมชน และสถำนท่ีท ำงำน
เน้น กำรคุ้มครองผู้บรโิภค 
และบทบำทในกำรคดัเลือก
ผู้ประกอบกำร ยำอำหำร 
เครื่องส ำอำง ท่ีจ ำหน่ำยใน
สถำนท่ีท ำงำน 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

  7.เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ภำคีเครือข่ำยกำรคุม้ครอง
ผู้บริโภคในกำรเตรยีม
ควำมพร้อม เพื่อเข้ำสู่
สูงอำยุ (A) 

1. สร้ำงและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของเครือข่ำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคในสถำนประกอบกำร
ด้ำนอำหำร และบริกำรสขุภำพที่
ปลอดภัย ได้มำตรฐำนในชุมชน
ให้มีควำมเข้มแข็ง มีแผนบูรณำ
กำรควำมร่วมมอืในกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ
และบริกำรสขุภำพ 
  1.1 จัดตั งและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนเครือข่ำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคในหมู่บ้ำนทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนควำมเข้มแข็งใน

1. สร้ำงกระบวนกำรและ
ปลูกฝังจิตส ำนึกของเครือข่ำย
คุ้มครองผู้บริโภคในสถำน
ประกอบกำรดำ้นอำหำรและ
บริกำรสุขภำพที่ปลอดภัย ได้
มำตรฐำนในชุมชนให้มีควำม
เข้มแข็ง มีแผนบูรณำกำรควำม
ร่วมมือในกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและ
บริกำรสุขภำพ  1.1 จัดตั งและ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
เครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคใน
หมู่บ้ำนทุกแห่ง 

1. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้
เครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคใน
สถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร
และบริกำรสขุภำพที่ปลอดภัย 
ได้มำตรฐำนในชุมชนให้มีควำม
เข้มแข็ง มีแผนบูรณำกำรควำม
ร่วมมือในกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและ
บริกำรสุขภำพ 
  1.1 จัดตั งและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนเครือข่ำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคในหมู่บ้ำนทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนควำมเข้มแข็ง

1. ขยำยควำมร่วมมอืไปยัง
ชุมชนรอบข้ำง เพื่อสรำ้ง
โครงข่ำยกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในสถำน
ประกอบกำรดำ้นอำหำรและ
บริกำรสุขภำพที่ปลอดภัย ได้
มำตรฐำนในชุมชนให้มีควำม
เข้มแข็ง มีแผนบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์
สุขภำพและบริกำรสขุภำพ   
1.1 จัดตั งและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนเครือข่ำยคุ้มครอง
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เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
วัยท างาน       

กำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภค
ของเครือข่ำย ในท้องถิ่นและ
ชุมชน รวมทั งสถำนทีท่ ำงำน 
• ขอให้สถำนทีท่ ำงำน และ
ท้องถิ่นร่วมกันดูแลยำ อำหำร 
เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองมือแพทย์ 
และกำรให้บริกำรสุขภำพ ทั งใน
และรอบสถำนทีท่ ำงำน และ
ภำยในชุมชน ให้มีประโยชน์ ถูก
สุขลักษณะ  ไม่เกิดอันตรำยกับ
ร่ำงกำย 
• ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ำยใน
ชุมชน และสถำนทีท่ ำงำนเน้น 
กำรคุ้มครองผู้บริโภค และ
บทบำทในกำรคัดเลือก
ผู้ประกอบกำร ยำอำหำร 
เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองมือแพทย์ที่
จ ำหน่ำยในสถำนทีท่ ำงำน 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผิดชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

  1.2 สนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ในกำรด ำเนินงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคของเครือข่ำย ใน
ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั ง
สถำนทีท่ ำงำน 
• ขอให้สถำนทีท่ ำงำน และ
ท้องถิ่นร่วมกันดูแลยำ อำหำร 
เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองมือแพทย์
และกำรให้บริกำรสุขภำพ ทั ง
ในและรอบสถำนที่ท ำงำน และ
ภำยในชุมชน ให้มีประโยชน์ 
ถูกสขุลักษณะ  ไม่เกิดอันตรำย
กับร่ำงกำย 
• ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ำยใน
ชุมชน และสถำนทีท่ ำงำนเน้น 
กำรคุ้มครองผู้บริโภค และ
บทบำทในกำรคัดเลือก
ผู้ประกอบกำร ยำอำหำร 
เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองมือแพทย์ที่
จ ำหน่ำยในสถำนทีท่ ำงำน 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผิดชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

ในกำรด ำเนินงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคของเครือข่ำย ใน
ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั ง
สถำนทีท่ ำงำน 
• ขอให้สถำนทีท่ ำงำน และ
ท้องถิ่นร่วมกันดูแลยำ อำหำร 
เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองมือแพทย์
และกำรให้บริกำรสุขภำพ ทั ง
ในและรอบสถำนที่ท ำงำน และ
ภำยในชุมชน ให้มีประโยชน์ 
ถูกสขุลักษณะ  ไม่เกิดอันตรำย
กับร่ำงกำย 
• ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ำยใน
ชุมชน และสถำนทีท่ ำงำนเน้น 
กำรคุ้มครองผู้บริโภค และ
บทบำทในกำรคัดเลือก
ผู้ประกอบกำร ยำอำหำร 
เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองมือแพทย์ที่
จ ำหน่ำยในสถำนทีท่ ำงำน 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผิดชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

ผู้บริโภคในหมู่บ้ำนทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนควำม
เข้มแข็งในกำรด ำเนินงำน
คุ้มครองผู้บริโภคของ
เครือข่ำย ในท้องถิ่นและ
ชุมชน รวมทั งสถำนทีท่ ำงำน 
• ขอให้สถำนทีท่ ำงำน และ
ท้องถิ่นร่วมกันดูแลยำ อำหำร 
และกำรให้บริกำรสุขภำพ ทั ง
ในและรอบสถำนที่ท ำงำน 
และภำยในชุมชน ให้มี
ประโยชน์ ถูกสุขลกัษณะ  ไม่
เกิดอันตรำยกับร่ำงกำย 
• ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ำย
ในชุมชน และสถำนทีท่ ำงำน
เน้น กำรคุ้มครองผู้บริโภค 
และบทบำทในกำรคัดเลอืก
ผู้ประกอบกำร ยำอำหำร 
เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองมือแพทย์
ที่จ ำหน่ำยในสถำนที่ท ำงำน 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงำนรับผิดชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 
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Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
ผู้สูงอายุ       
ผู้สงูอายุ คณุภาพ 
(Smart Ageing) ( 
มีส่วนร่วมในสังคม 
มั่นคงปลอดภยั 
สุขภาพแข็งแรง ) 

พบปัญหา 
- รถเรข่ายยาผสมสเตียรอยด,์ น ้า

ผลไม้เพ่ือสุขภาพ (ผสมยา), 
อาหารเสริม 

- โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
บริการสขุภาพ ที่หลอกลวง โอ้
อวดเกินจริงผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
วิทยุชุมชน โทรทัศน์ท้องถิ่น 
ฯลฯ 

- ปัญหาสุขภาพตามความเสื่อม
ของวัย 

- ขาดสารอาหารเน่ืองจากฟันไม่ดี 
บริโภคไม่ได้ เบ่ืออาหาร 

-  

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู้สูงอาย ุ(Data Center) 
(I) 

1. ถ่ายทอดข้อมูลด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพ ทีม่ีคณุภาพ และได้
มาตรฐานตามกฎหมาย ส าหรับ 
ผู้ดูแล/ผู้สูงอายุ ให้สามารถเลือก
บริโภคได้อยา่งถูกต้อง ปลอดภัย 
และสมประโยชน์ 
• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับสุขภาพ 
และบริการสุขภาพที่ปลอดภัย 
และมมีาตรฐาน  
• ให้บริการความรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพ 
• สนับสนุนให้เข้าถึงข้อมูลและ
รู้เท่าทันสื่อทางออนไลน ์
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น • 
เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
วิทยุชมชน โทรทัศน์ ไลน์ 
เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน• ดูแล เฝ้า
ระวังสื่อโฆษณาที่เป็นอันตราย
กับสุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม

1. ถ่ายทอดข้อมูลด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพ ที่มีคณุภาพ และได้
มาตรฐานตามกฎหมาย 
ส าหรับ ผู้ดูแล/ผู้สูงอายุ ให้
สามารถเลือกบริโภคได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย และสม
ประโยชน ์
• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับ
สุขภาพ และบริการสุขภาพท่ี
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน 
• ให้บริการความรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพ 
• สนับสนุนให้เข้าถึงข้อมูลและ
รู้เท่าทันสื่อทางออนไลน ์
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น • 
เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
วิทยุชมชน โทรทัศน์ ไลน์ 
เฟซบุ๊ค แอฟพิเคชั่น• ดูแล เฝ้า
ระวังสื่อโฆษณาที่เป็นอันตราย
กับสุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 

1. ถ่ายทอดข้อมูลด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพ ที่มีคณุภาพ และได้
มาตรฐานตามกฎหมาย 
ส าหรับ ผู้ดูแล/ผู้สูงอายุ ให้
สามารถเลือกบริโภคได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย และสม
ประโยชน ์
• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับ
สุขภาพ และบริการสุขภาพท่ี
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน 
• ให้บริการความรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพ 
• สนับสนุนให้เข้าถึงข้อมูลและ
รู้เท่าทันสื่อทางออนไลน ์
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น • 
เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
วิทยุชมชน โทรทัศน์ ไลน์ 
เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน• ดูแล เฝ้า
ระวังสื่อโฆษณาที่เป็นอันตราย
กับสุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 

1. ถ่ายทอดข้อมูลด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และ
บริการสุขภาพ ที่มีคณุภาพ 
และได้มาตรฐานตาม
กฎหมาย ส าหรับ ผู้ดูแล/
ผู้สูงอายุ ใหส้ามารถเลือก
บริโภคได้อยา่งถูกต้อง 
ปลอดภัย และสมประโยชน์ 
• ปลูกฝังพฤติกรรมการ
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพท่ีดี
กับสุขภาพ และบริการ
สุขภาพท่ีปลอดภัย และมี
มาตรฐาน 
• ให้บริการความรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และ
บริการสุขภาพ 
• สนับสนุนให้เข้าถึงข้อมูล
และรูเ้ท่าทันสื่อทางออนไลน ์
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ 
เช่น • เพิ่มช่องทางสื่อสาร
และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
เช่น วิทยุชมชน โทรทัศน์ 
ไลน์ เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน• 
ดูแล เฝ้าระวังสื่อโฆษณาที่
เป็นอันตรายกับสุขภาพ 



๑๒๒ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
ผู้สูงอายุ       

ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สขุภาพ 
 • ให้ความรูผู้้บรโิภคในการเลือก
ซื้อผลติภณัฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพ ที่ปลอดภัย 
• เครือข่ายเฝา้ระวังยาแผน
โบราณ อาหาร สมุนไพร  
• เครือข่ายให้บริการเชิงรุก ให้
ความรู้ถึงบ้าน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพ 
 • ให้ความรูผู้้บรโิภคในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑส์ุขภาพและ
บริการสุขภาพ ที่ปลอดภัย 
• เครือข่ายเฝา้ระวังยาแผน
โบราณ อาหาร สมุนไพร  
• เครือข่ายให้บริการเชิงรุก ให้
ความรู้ถึงบ้าน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพ 
 • ให้ความรูผู้้บรโิภคในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑส์ุขภาพและ
บริการสุขภาพ ที่ปลอดภัย 
• เครือข่ายเฝา้ระวังยาแผน
โบราณ อาหาร สมุนไพร  
• เครือข่ายให้บริการเชิงรุก ให้
ความรู้ถึงบ้าน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และบริการสุขภาพ 
 • ให้ความรูผู้้บรโิภคในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑส์ุขภาพ
และบริการสุขภาพ ท่ี
ปลอดภัย 
• เครือข่ายเฝา้ระวังยาแผน
โบราณ อาหาร สมุนไพร  
• เครือข่ายให้บริการเชิงรุก 
ให้ความรู้ถึงบ้าน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 



๑๒๓ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
ผู้สูงอายุ       
 
 
 
 

 2. พัฒนาระบบบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุท่ีได้มาตรฐาน 
(B,R) 

1. สร้างและสนับสนุนการ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพ ในชุมชนอย่างเป็น
ระบบ ให้มีความเข้มแข็ง มีแผน
บูรณาการความร่วมมือในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
  1.1 จัดตั้งและสนับสนุนการ
ด าเนินงานเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชนทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนความเข้มแข็งใน
การด าเนินงานคุม้ครองผู้บริโภค
ของเครือข่าย ในท้องถิ่นและ
ชุมชน รวมทั้งสถานท่ีท างาน 
• ขอให้ชุมชน ครอบครัว และ
ท้องถิ่นร่วมกันดูแลในและรอบ
สถานท่ีบ้าน ที่ท างานให้ถูก
สุขลักษณะ มีความปลอดภัย ไม่
เกิดอันตรายกับร่างกาย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่ายใน
ชุมชน ครอบครัวเน้น การ
คุ้มครองผู้บริโภค และบทบาท
ในการคัดเลือกผู้ประกอบการยา 
อาหาร เครื่องส าอาง เครื่องมือ
แพทย์ท่ีจ าหน่ายในชุมชน 

1. สรา้งกระบวนการและ
ปลูกฝังจิตส านึกการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพใน
ชุมชนอย่างเป็นระบบ ให้มี
ความเข้มแข็ง มีแผนบรูณา
การความร่วมมือในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
  1.1 จัดตั้งและสนับสนุนการ
ด าเนินงานเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชนทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนความเข้มแข็ง
ในการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคของเครือข่าย ใน
ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้ง
สถานท่ีท างาน 
• ขอให้ชุมชน ครอบครัว และ
ท้องถิ่นร่วมกันดูแลในและรอบ
สถานท่ีบ้าน ที่ท างานให้ถูก
สุขลักษณะ มีความปลอดภัย 
ไม่เกดิอันตรายกับร่างกาย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่ายใน
ชุมชน ครอบครัวเน้น การ
คุ้มครองผู้บริโภค และบทบาท
ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ
ยา อาหาร เครื่องส าอาง  

1. สรา้งความเข้มแข็งและ
สนับสนุนการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพใน
ชุมชนอย่างเป็นระบบ ให้มี
ความเข้มแข็ง มีแผนบรูณา
การความร่วมมือในการ
คุ้มครองผู้บริโภค ในชุมชน 
เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง 
  1.1 จัดตั้งและสนับสนุนการ
ด าเนินงานเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชนทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนความเข้มแข็ง
ในการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคของเครือข่าย ใน
ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้ง
สถานท่ีท างาน 
• ขอให้ชุมชน ครอบครัว และ
ท้องถิ่นร่วมกันดูแลในและ
รอบสถานท่ีบ้าน ที่ท างานให้
ถูกสุขลักษณะ มีความ
ปลอดภัย ไม่เกดิอันตรายกับ
ร่างกาย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่ายใน
ชุมชน ครอบครัวเน้น การ
คุ้มครองผู้บริโภค และบทบาท 

1. ขยายความร่วมมือไปยัง
ชุมชนรอบข้าง เพื่อสร้าง
โครงข่ายการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้เข้มแข็งและ
ครอบคลมุ อย่างเป็นระบบ 
ให้มีความเข้มแข็ง มีแผน
บูรณาการความร่วมมือใน
การคุ้มครองผู้บรโิภค กับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
  1.1 จัดตั้งและสนับสนุน
การด าเนินงานเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
ทุกแห่ง 
  1.2 สนับสนุนความ
เข้มแข็งในการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคของ
เครือข่าย ในท้องถิ่นและ
ชุมชน รวมทั้งสถานท่ีท างาน 
• ขอให้ชุมชน ครอบครัว 
และท้องถิ่นร่วมกันดูแลใน
และรอบสถานท่ีบ้าน ที่
ท างานให้ถูกสุขลักษณะ มี
ความปลอดภัย ไม่เกิด
อันตรายกับรา่งกาย 
• ส่งเสริมกจิกรรมเครือข่าย
ในชุมชน ครอบครัวเน้น การ 



๑๒๔ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
ผู้สูงอายุ       
 
 

  • สร้างเครือข่าย ในเรื่องการเฝ้า
ระวังรถเร่ขายยา (สั่งการไปทาง
ต ารวจให้เขม้งวดในการ
ตรวจจับ) และก าชับเรื่องการ
โฆษณาทางสื่อต่างๆ ที่ถูก
กฎหมาย เช่น เพิ่มช่องทาง
สื่อสารและเครือข่าย
ประชาสมัพันธ์ เช่น วิทยุชมชน 
โทรทัศน์ ไลน์ เฟซบุ๊ค
แอฟพิเคชั่น 
• สร้างเครือข่ายทีเ่ข้มแข็ง มี
ความรู้ เพื่อตรวจสอบ เฝ้าระวัง
รถเร่ในพื้นที ่
• ให้ความรู้ผู้บริโภคในการเลือก
ซื้อผลติภณัฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย
และบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน 
• เครือข่ายเฝา้ระวังน้ าอุปโภค 
บริโภค และผู้มีโลหะหนักใน
เลือดกลุ่มเป้าหมายเดิมและกลุ่ม
ใหม ่
• เครือข่ายให้บริการเชิงรุก ให้
ความรู้ถึงบ้าน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

เครื่องมือแพทย์ท่ีจ าหน่ายใน
ชุมชน 
• สร้างเครือข่าย ในเรื่องการ
เฝ้าระวังรถเร่ขายยา (สั่งการ
ไปทางต ารวจใหเ้ข้มงวดในการ
ตรวจจับ) และก าชับเรื่องการ
โฆษณาทางสื่อต่างๆ ที่ถูก
กฎหมาย เช่น เพิ่มช่องทาง
สื่อสารและเครือข่าย
ประชาสมัพันธ์ เช่น วิทยุชม
ชน โทรทัศน์ ไลน์ เฟซบุ๊ค
แอฟพิเคชั่น 
• สร้างเครือข่ายทีเ่ข้มแข็ง มี
ความรู้ เพื่อตรวจสอบ เฝ้า
ระวังรถเร่ในพื้นที ่
• ให้ความรู้ผู้บริโภคในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑส์ุขภาพท่ี
ปลอดภัย และบริการสุขภาพ
ที่มีมาตรฐาน 
• เครือข่ายเฝา้ระวังน้ าอุปโภค 
บริโภค และผู้มีโลหะหนักใน
เลือดกลุ่มเป้าหมายเดิมและ
กลุ่มใหม ่
• เครือข่ายให้บริการเชิงรุก ให้
ความรู้ถึงบ้าน 
 

ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ
ยา อาหาร เครื่องส าอาง 
เครื่องมือแพทย์ท่ีจ าหน่ายใน
ชุมชน 
• สร้างเครือข่าย ในเรื่องการ
เฝ้าระวังรถเร่ขายยา (สั่งการ
ไปทางต ารวจใหเ้ข้มงวดในการ
ตรวจจับ) และก าชับเรื่องการ
โฆษณาทางสื่อต่างๆ ที่ถูก
กฎหมาย เช่น เพิ่มช่องทาง
สื่อสารและเครือข่าย
ประชาสมัพันธ์ เช่น วิทยุชม
ชน โทรทัศน์ ไลน์ เฟซบุ๊ค
แอฟพิเคชั่น 
• สร้างเครือข่ายทีเ่ข้มแข็ง มี
ความรู้ เพื่อตรวจสอบ เฝ้า
ระวังรถเร่ในพื้นที ่
• ให้ความรู้ผู้บริโภคในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑส์ุขภาพท่ี
ปลอดภัย และบริการสุขภาพ
ที่มีมาตรฐาน 
• เครือข่ายเฝา้ระวังน้ าอุปโภค 
บริโภค และผู้มีโลหะหนักใน
เลือดกลุ่มเป้าหมายเดิมและ
กลุ่มใหม ่
 

คุ้มครองผู้บริโภคและ 
บทบาทในการคัดเลือก
ผู้ประกอบการยา อาหาร 
เครื่องส าอาง เครื่องมือ
แพทย์ท่ีจ าหน่ายในชุมชน 
• สร้างเครือข่าย ในเรื่องการ
เฝ้าระวังรถเร่ขายยา (สั่งการ
ไปทางต ารวจใหเ้ข้มงวดใน
การตรวจจับ) และก าชับ
เรื่องการโฆษณาทางสื่อ
ต่างๆ ท่ีถูกกฎหมาย เช่น 
เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ 
เช่น วิทยุชมชน โทรทัศน์ 
ไลน์ เฟซบุ๊คแอฟพิเคชั่น 
• สร้างเครือข่ายทีเ่ข้มแข็ง มี
ความรู้ เพื่อตรวจสอบ เฝ้า
ระวังรถเร่ในพื้นที ่
• ให้ความรู้ผู้บริโภคในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑส์ุขภาพท่ี
ปลอดภัย และบริการ
สุขภาพท่ีมีมาตรฐาน 
• เครือข่ายเฝา้ระวังน้ า
อุปโภค บริโภค และผูม้ี
โลหะหนักในเลือด 
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เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
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พ.ศ. 2575-2579 
ผู้สูงอายุ       

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

• เครือข่ายให้บริการเชิงรุก ให้
ความรู้ถึงบ้าน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

กลุ่มเป้าหมายเดิมและกลุ่ม
ใหม ่
• เครือข่ายให้บริการเชิงรุก 
ให้ความรู้ถึงบ้าน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

  3. พัฒนาระบบ Long 
Term Care ที่ได้
มาตรฐาน (R) 

1. ถ่ายทอด ข้อมูลด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพ ที่มีคณุภาพและได้
มาตรฐาน แกผู่้ดูแล/ผู้สูงอายุให้
สามารถเลือกบริโภคได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย และสม
ประโยชน ์

1. ถ่ายทอด ข้อมูลด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพ ที่มีคณุภาพและได้
มาตรฐาน แก่ผู้ดูแล/ผู้สูงอายุ
ให้สามารถเลือกบริโภคได้
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และ
สมประโยชน์ 

1. ถ่ายทอด ข้อมูลด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพ ที่มีคณุภาพและได้
มาตรฐาน แก่ผู้ดูแล/ผู้สูงอายุ
ให้สามารถเลือกบริโภคได้
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และ
สมประโยชน์ 

1. ถ่ายทอด ข้อมูลด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และ
บริการสุขภาพ ที่มีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน แกผู่้ดูแล/
ผู้สูงอายุใหส้ามารถเลือก
บริโภคได้อยา่งถูกต้อง 
ปลอดภัย และสมประโยชน์ 

 
 

 4. ส่งเสริมการประกัน
รายได้และ การ
ประกอบการอาชีพ
ผู้สูงอาย ุ(P,I,R,A) 

พัฒนาองค์ความรู้ของกลุ่มอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑส์ุขภาพ
และบริการสุขภาพ ให้ถูกต้อง
และถูกกฎหมาย 

สร้างความเข้มแข็งในการใช้
องค์ความรู้ขของกลุ่มอาชีพท่ี
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และบริการสุขภาพ ให้ถูกต้อง
และถูกกฎหมาย 

กระจายความเข้มแข็งการใช้
องค์ความรู้ของกลุ่มอาชีพท่ี
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และบริการสุขภาพให้ถูกต้อง
และถูกกฎหมาย ไปยังพ้ืนท่ี
รอบข้าง 

ผลักดันใหเ้กิดนวัตกรรมจาก
การถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
กลุ่มอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพให้ถูกต้อง
และถูกกฎหมาย 

  5. สนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรม ชมรมผูสู้งอายุ / 
สร้างเครือข่ายชมรมผู้
อายุ/โรงเรียน ผู้สูงอายุ 
พัฒนาสังคมฯ สาธารณสุข 

1. สนับสนุนเครือข่ายผูสู้งอายุ
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 
ครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง มี
แผนบูรณาการความร่วมมือกับ
ชมรมผูสู้งอายุในการคุม้ครอง

1. สรา้งกระบวนการและ
ปลูกฝังจิตส านึกให้เครือข่าย
ผู้สูงอายุคุ้มครองผู้บริโภคใน
ชุมชน ครอบครัวให้มีความ
เข้มแข็ง มีแผนบูรณาการ

1. สร้างความเข้มแข็งให้
เครือข่ายผู้สูงอายุคุม้ครอง
ผู้บริโภคในชุมชน ครอบครัว
ให้มีความเข้มแข็ง มีแผน
บูรณาการความร่วมมือกันใน

1. ขยายความร่วมมือไปยัง
ชุมชนรอบข้าง เพื่อสร้าง
โครงข่ายชมรมผูสู้งอายุใน
การคุ้มครองผู้บรโิภคดา้น
ผลิตภณัฑ์สุขภาพและ
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โรงเรียนผูสู้งอายุ (B) ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพ
และบริการสุขภาพ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

ความร่วมมือกับชมรมผู้สูงอายุ
ในการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

ชุมชน ชมรมผู้สูงอายุในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพ ให้สามารถพ่ึงพา
ตนเอง 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

บริการสุขภาพให้เข้มแข็ง
และครอบคลุม อย่างเป็น
ระบบ ให้มีความเข้มแข็ง มี
แผนบูรณาการความร่วมมือ
กับ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- มท. (อปท.) 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- ศธ., พม., สธ., DE 

  6. สร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพกาย และใจ (A) 

1. ถ่ายทอด ข้อมูลด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ (ที่เกี่ยวกับ
ด้านอาหาร) และบริการสุขภาพ 
ที่มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน แก่
ประชาชน อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย สามารถเลือกบริโภค
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และ
สมประโยชน์ 
• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพที่ดีกับสุขภาพ  
• สนับสนุนให้เข้าถึงข้อมูลและ
รู้เท่าทันสื่อทางออนไลน ์
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
วิทยุชมชน โทรทัศน์ ไลน์ 
เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 

1. ถ่ายทอด ข้อมูลด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ (ท่ีเกี่ยวกับ
ด้านอาหาร) และบริการ
สุขภาพ ที่มีคณุภาพและได้
มาตรฐาน แก่ประชาชน อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถ
เลือกบรโิภคได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย และสมประโยชน์ 
• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพที่ดีกับสุขภาพ  
• สนับสนุนให้เข้าถึงข้อมูลและ
รู้เท่าทันสื่อทางออนไลน ์
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
วิทยุชมชน โทรทัศน์ ไลน์ 
เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 

1. ถ่ายทอด ข้อมูลด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ (ที่เกี่ยวกับ
ด้านอาหาร) และบริการ
สุขภาพ ที่มีคณุภาพและได้
มาตรฐาน แก่ประชาชน อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถ
เลือกบรโิภคได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย และสมประโยชน์ 
• ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ดีกับ
สุขภาพ  
• สนับสนุนให้เข้าถึงข้อมูลและ
รู้เท่าทันสื่อทางออนไลน ์
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ เช่น 
วิทยุชมชน โทรทัศน์ ไลน์ 
เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 

1. ถ่ายทอด ข้อมูลด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ (ที่
เกี่ยวกับด้านอาหาร) และ
บริการสุขภาพ ที่มีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน แก่
ประชาชน อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย สามารถเลือก
บริโภคได้อยา่งถูกต้อง 
ปลอดภัย และสมประโยชน์ 
• ปลูกฝังพฤติกรรมการ
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพท่ีดี
กับสุขภาพ  
• สนับสนุนให้เข้าถึงข้อมูล
และรูเ้ท่าทันสื่อทางออนไลน ์
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ 
เช่น วิทยุชมชน โทรทัศน์ 



๑๒๗ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 
Phase 1 (5ปี) 

พ.ศ. 2560-2564 
Phase 2 (10ปี) 

พ.ศ. 2565-2569 
Phase 3 (15ปี) 

พ.ศ. 2570-2574 
Phase 4 (20ปี) 

พ.ศ. 2575-2579 
ผู้สูงอายุ       

• ดูแล เฝ้าระวังสื่อโฆษณาที่เป็น
อันตรายกับสุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านอาหาร และบริการสุขภาพ 
• ให้ความรู้ผู้บริโภคในการเลือก
ซื้อผลติภณัฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 
• เครือข่ายเฝา้ระวังน้ าอุปโภค 
บริโภค  
• เครือข่ายให้บริการเชิงรุก ให้
ความรู้ถึงบ้าน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

• ดูแล เฝ้าระวังสื่อโฆษณาที่
เป็นอันตรายกับสุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านอาหาร และบริการ
สุขภาพ 
• ให้ความรู้ผู้บริโภคในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑส์ุขภาพท่ี
ปลอดภัย 
• เครือข่ายเฝา้ระวังน้ าอุปโภค 
บริโภค  
• เครือข่ายให้บริการเชิงรุก ให้
ความรู้ถึงบ้าน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

• ดูแล เฝ้าระวังสื่อโฆษณาที่
เป็นอันตรายกับสุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านอาหาร และบริการ
สุขภาพ 
• ให้ความรู้ผู้บริโภคในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑส์ุขภาพท่ี
ปลอดภัย 
• เครือข่ายเฝา้ระวังน้ าอุปโภค 
บริโภค  
• เครือข่ายให้บริการเชิงรุก ให้
ความรู้ถึงบ้าน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

ไลน์ เฟซบุ๊ค แอฟพิเคช่ัน 
• ดูแล เฝ้าระวังสื่อโฆษณาที่
เป็นอันตรายกับสุขภาพ 
• พัฒนาคู่มือ หลักสูตร 
กระบวนการ และโปรแกรม
ส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านอาหารและ
บริการสุขภาพ 
• ให้ความรู้ผู้บริโภคในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑส์ุขภาพท่ี
ปลอดภัย 
• เครือข่ายเฝา้ระวังน้ า
อุปโภค บริโภค  
• เครือข่ายให้บริการเชิงรุก 
ให้ความรู้ถึงบ้าน 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
- ศธ. , พม. , สธ. 
หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
- มท. (อปท.) , DE 

  7. สนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย ์พัฒนา
ผู้สูงอายุ ครบวงจร
(Senior Complex) (P,I) 

• .ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
• .ให้ค าแนะน าด้านอาชีพ ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผลติภณัฑ์
สุขภาพและบริการสุขภาพ 

• .ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
• .ให้ค าแนะน าด้านอาชีพ ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผลติภณัฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพ 

• .ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
• .ให้ค าแนะน าด้านอาชีพ ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผลติภณัฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพ 

• .ให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพ 
• .ให้ค าแนะน าด้านอาชีพ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และ
บริการสุขภาพ 

 



๑๒๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานที่ ๔ : การบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๙ 

 

 
 

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  เขตสุขภาพที่ 2   
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan) 

 

แผนงานที่ ๔ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 
P : Partner and build alliance :  พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชา สังคมเพ่ือสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน  
I  : Invest :  ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐานเพื่อจัดการกับปัจจัยก าหนดด้านสุขภาพ   
R : Regulate and Legislate :  พัฒนากระบวนการก าหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพจาก ฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทยเพ่ือให้  
                                          ประชาชนได้รับการ คุ้มครองและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันทางสุขภาพ  
A : Advocate :  ชี้แนะและสร้างความตระหนักรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   
B : Build capacity :  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) 
กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 

Phase 1 (5ปี) 
พ.ศ. 2560-2564 

Phase 2 (10ปี) 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ปี) 
พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ปี) 
พ.ศ. 2575-2579 

GREEN and CLEAN 
Hospital  
 
สถานบริการ
สาธารณสุขเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยใช้
หลักสุขาภิบาลอย่าง
ยั่งยืนสามารถขยายผล
สู่ชุมชน(Smart 
community) 
 
 
 

โครงการ GREEN and CLEAN Hospital เป็น
แนวทางหนึ่งที่กรมอนามัยได้เชิญชวนให้ สถาน
บริการสาธารณสุขในสังกัดส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ปี 
2553 ในปี 2560 ภายใต้ยุทธศาสตร์ความ
เป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรค(P&P Excellence) ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินงานเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้ GREEN 
& CLEAN Hospital โดยได้มีการปรับปรุงเกณฑ์
การด าเนินเพื่อให้โรงพยาบาลมีการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรและผู้มารับบริการมากขึ้น  โดย
ล่าสุดมีผลการประเมินของรายไตรมาศที่ 2 
ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 
ด าเนินงานตรวจประเมินทั้งหมด 33 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 68.75  ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ 100.00 โดยแบ่งออกได้ เป็น 
ระดับพื้นฐานร้อยละ 69.70 ระดับดีร้อยละ 
27.27 ระดับดีมากร้อยละ 3.03 

1. สร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายอย่าง
บูรณาการและผลักดันให้
เ กิ ด ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรียนรู้ (P) 
2.สนับสนุนให้เกิดการบูร
ณาการการใช้ทรัพยากร
ในการพัฒนาและขั บ 
เคลื่อนงาน (I) 
3.สนับสนุนมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อผลักดัน
ใ ห้ เ กิ ด ก ร ะ บ ว น ก า ร
จั ด ก า ร อ น า มั ย
สิ่งแวดล้อม (R) 
4.ส่งเสริมให้เกิดกลไก
การบริหารจัดการเชิ ง
นโยบาย (A) 
5.เสริมสร้างทักษะความ
เชี่ยวชาญ สนับสนุนองค์
ความรู้ด้านการจัดการ
อนามัยสิ่งแวด ล้อมแก่
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ (B) 

1.Smart Infectious 
Control 
-พัฒนากฎหมาย เรื่อง 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
-รพ./รพ.สต. ใช้ระบบ 
Digital Infectious 
Tracking control 

1.Smart Infectious 
Control 
-รพ.ภาครัฐและ รพ.เอกชน
ใช้ระบบ Digital Infectious 
Tracking control 
 
 

1.Smart Infectious 
Control 
-คลินิก ใช้ระบบ Digital 
Infectious Tracking 
control 
 
 

1.Smart Infectious 
Control 
-ทุกแหล่งก าเนิดใช้ระบบ 
Digital Infectious 
Tracking control 
 
 

2.Smart Energy 
Hospital 
-ลดการใช้พลังงาน และ
เพิ่มการใช้พลังงาน
ทดแทน 
-ออกแบบและปรับปรุง
อาคารที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2.Smart Energy 
Hospital 
-รพ.ต้นแบบอาคารอนุรักษ์
พลังงาน 
 
 
 
 

2.Smart Energy 
Hospital 
-มีโปรแกรมในการควบคมุ
การใช้พลังงานภายใน
โรงพยาบาล 
 
 
 

2.Smart Energy 
Hospital 
-ใช้พลังงานสะอาด(Clean 
Energy) 
 
 
 
 

3.Smart Environment 
Hospital 
-ลดการเกิดขยะที่
แหล่งก าเนิด(3R) 
-มีการเพิ่มพื้นท่ีสเีขียว
ภายในโรงพยาบาล 

3.Smart Environment 
Hospital 
-รพ.เป็นแหล่งเรียนรูด้้าน
สิ่งแวดล้อมให้ชุมชน 
 

3.Smart Environment 
Hospital 
-บริหารจดัการขยะเป็นศูนย์
(Zero Waste) 
 

3.Smart Environment 
Hospital 
-สิ่งแวดด้อมที่เอื้อต่อการ
เยียวยาผู้ป่วย (Heading 
Environment) 
 

 

 

 

 

 



๑๓๑ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) 
กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 

Phase 1 (5ปี) 
พ.ศ. 2560-2564 

Phase 2 (10ปี) 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ปี) 
พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ปี) 
พ.ศ. 2575-2579 

EHA  
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีมี
คุณภาพ เพื่อคุ้มครอง
สิทธิของประชาชน
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

   เริ่มต้นด าเนินการในปีงบประมาณ 2557 โดย
เน้นเฉพาะเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ใน
ปีงบประมาณ 2558-2560 เพิ่มเป้าหมายการ
ด าเนินงานครอบคลุมเทศบาลทุกระดับ โดยให้มี
การพัฒนาสู่มาตรฐานคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 1 ใน 4 ด้าน ร้อยละ 
50 และมีการจัดการมูลฝอยท่ัวไป(EHA4001) 
ได้มาตรฐาน ร้อยละ 25 ผลการด าเนินงานพบว่า 
เทศบาลทุกระดับในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 2 จ านวน 
117 แห่ง สมัครรับการประเมิน EHA จ านวน 
103 แห่ง (ร้อยละ 88.03) โดยผ่านเกณฑ์การ
ประเมินฯ 87 แห่ง (ร้อยละ 74.36) ไม่ผ่านฯ 
30 แห่ ง  ( ร้ อ ย ละ  25.64)  มี ก า รพัฒนาสู่
มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1 ใน 4 ด้านจ านวน 87 แห่ง ร้อยละ 74.36 
และมีการจัดการมูลฝอยท่ัวไปผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 64 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.70 
   ประเด็นงานท่ีผ่านเกณฑ์ฯมากท่ีสุด 5 ล าดับ 
ได้แก่  ล าดับ ท่ี  1 การจัดการมูลฝอย ท่ัวไป 
(EHA4001) ล าดับท่ี 2 การจัดการสุขาภิบาล
อาหารในสถานท่ีจ าหน่ายและสะสมอาหาร 
(EHA1001) ล าดับท่ี 3 การจัดการสุขาภิบาล
อาหารในท่ีทางสาธารณะ (EHA1003) ล าดับท่ี 
4  ก า ร จั ดก า ร สุ ข า ภิ บ าลอ าห าร ใ นตลา ด 
(EHA1002) และล าดับท่ี 5 การจัดการคุณภาพ
น้ าประปา (ผลิตโดย อปท.; EHA2001)  

1. การมสี่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายอย่างบูรณาการ 
(P) 
2.เทศบาลนคร เทศบาล
เมือง และเทศบาลต าบลมี
ร ะ บ บ บ ริ ก า ร อ น า มั ย
สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน
คุณภาพระบบ บริ ก า ร
อนามัยสิ่งแวด ล้อมตาม
เ ง่ื อน ไ ขที่ ก ร มอนามั ย
ก าหนด อย่างน้อย 1 ใน 
4 ด้านและมีเทศบัญญัติ
เพื่ อ ใ ช้ด า เนินการด้ าน
กฎหมาย ในการแก้ ไข
ปัญหาตามบริบทของพื้นที่ 
(P, R, A ,B ) 
3.พัฒนามาตรฐาน EHA  
และเชิดชูเกียรตสิ าหรับ
เทศบาลที่ผา่นการ
ประเมินรับรองในระดับ
เกียรติบตัรรับรอง(EHA 
Forum) ( I ) 
4 . พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
Auditors ระดับเขต/
ระดับจังหวัด (B) 
 

เทศบาลมีการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ใน 
4 ด้าน ได้มาตรฐานที่กรม
อนามัยก าหนด ร้อยละ 
75 และมีการจัดการมลู
ฝอยท่ัวไปได้มาตรฐาน 
ร้อยละ 50 

เทศบาลมีการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ใน 4 
ด้าน ไดม้าตรฐานท่ีกรม
อนามัยก าหนด ร้อยละ 
100 และมีการจัดการมูล
ฝอยท่ัวไปได้มาตรฐาน ร้อย
ละ 100 

เทศบาลมีการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ใน 4 
ด้าน อย่างน้อย 2 ด้าน ได้
มาตรฐานที่กรมอนามัย
ก าหนด ร้อยละ 100 มีการ
จัดการมลูฝอยท่ัวไปได้
มาตรฐาน ร้อยละ 100 
และมตี้นแบบอย่างน้อย
อ าเภอละ 1 แห่ง 

เทศบาลทุกแห่งมีการ
พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามยัสิ่งแวดล้อม 
1 ใน 4 ด้าน อย่างน้อย 3 
ด้าน ไดม้าตรฐานท่ีกรม
อนามัยก าหนด มีการ
จัดการมลูฝอยท่ัวไปได้
มาตรฐาน ร้อยละ 100 
และแตล่ะจังหวดัมี
ต้นแบบ พร้อมเป็นศูนย์
เรียนรู้ ครบทั้ง 4 ด้าน 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 
แห่ง 

 



๑๓๒ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) 
กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 

Phase 1 (5ปี) 
พ.ศ. 2560-2564 

Phase 2 (10ปี) 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ปี) 
พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ปี) 
พ.ศ. 2575-2579 

พืน้ที่เสี่ยง (Hot 
Zone)และพืน้ทีท่ี่คาด
ว่าจะได้รับผลกระทบ 
1.ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยง
ได้รับการดูแลคุ้มครอง
สุ ข ภ า พ จ า ก ม ล พิ ษ
สิ่ งแวดล้อมอย่างเป็น
ธรรม มีคุณภาพ และได้
มาตรฐาน 
2.พื้นท่ีเสี่ยงและพื้นท่ี
เศรษฐกิจพิเศษ ,     
จุดผ่านแดน มีฐาน 
ข้อมูลและ 
การเฝ้าระวัง 
ด้านอนามัย 
สิ่งแวดล้อม 
 

1. พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน เขต
สุขภาพท่ี 2 ประกอบด้วย อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่
ระมาด อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก และอ าเภอบ้าน
โคก จังหวัดอุตรดิตถ์  
    ในปี 2559 ได้ประเมินผลกระทบจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เพื่อทราบสถานการณ์ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและคาดการณ์แนวโน้มจากการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า จากการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน 
สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าบริโภค -อุปโภค จ านวน 40 
ตัวอย่าง พบว่าได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ า
บริโภคและคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน จ านวน  4 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10  และร้อยละ 90 ท่ีไม่
ผ่านคุณภาพน้ า ส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านแบคทีเรีย
ท่ีมีการปนเปื้อน 
    พื้น ท่ี เขตเศรษฐกิ จพิ เศษและจุดผ่ านแดน 
ประชาชนมีข้อห่วงกังกล ได้แก่ ประเด็นขยะ  น้ า
เสีย , การใช้ส้วมท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ ,  มลพิษทาง
อากาศ ,  เสียง, ฝุ่นละออง , โรคระบาดท่ีหายไป
จากประเทศไทย, การใช้สารเคมีทางการเกษตรเพิ่ม
มากขึ้น, การลักลอบเข้าประเทศเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลให้เกิดปัญหา อาชญากรรม ลักขโมย ยาเสพ
ติด   ชุมชนแออัด  การจราจร เพิ่มขึ้ น  ,
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปลี่ยนแปลง , สุขาภิบาล
อาหารและน้ า ตลาด(ความสะอาด คุณภาพน้ า) ,
ปัญหาการค้าขาย เช่น แม่ค้าในชุมชนขายของท่ี
ตลาดจ านวนน้อยลง ส่งผลให้รายได้ตกต่ า 

1.หน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องมีฐานข้อมูล 
สถานการณ์  การเฝ้าระวัง
ท้ังทางด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพในพื้นท่ีเสี่ยง 
(A) 
2. จัดท าแนวทาง 
ระบบการเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน
พื้นท่ีเสี่ยง ( A) 
3. การบังคับใช้กฎหมาย
ในพื้นท่ีเสี่ยง เพื่อคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชนจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นธรรม (R) 
4.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกภาคส่วนและ
สร้างเวทีระหว่างชุมชน 
ระบบการสื่อสาร (I,B) 
5.สนับสนุนให้ชุมชนมีการ
เฝ้าระวังท้ังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน
พื้นท่ีเสี่ยงและจัดเก็บ
ข้อมูลผลการเฝ้าระวังเพื่อ
เป็น baseline data (P) 

1.สนับสนุนและการจัดท า
ฐานข้อมูลและสถานการณ์
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(NEHIS) 

 

1.การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 
สื่อสารเตือนภัยและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน  
 
 
 
 

1.การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายและภาคประชาชน 
เพื่อการมีส่วนร่วมในการคิด 
การตัดสินใจ ในการดูแล
สุขภาพประชาชนท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม 

1.การพัฒนาอง ค์ความรู้ 
และเครื่องมือ ในการเฝ้า
ระวังท้ังด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาของพื้นท่ี  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
จัดการความรู้  

2.การพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร
สาธารณสุข องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน เพื่อให้
สามารถด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูล และการเฝ้าระวัง
ในพื้นท่ีเสี่ยง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.การน าระบบเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม(NEHSS) 
ไปใช้ 
 
 
 
 
 
 
 

 2.ภาคีเครือข่ ายและภาค
ประชาชน สามารถเฝ้าระวัง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพได ้

3.สนับสนุนการจัดเก็บ
ข้อมูลผลการเฝ้าระวังเพื่อ
เป็น baseline data 

3. ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานเฝ้าระวัง เพื่อลด
ผลกระทบจากปัจจยัเสี่ยง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

 

  

 



๑๓๓ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) 
กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 

Phase 1 (5ปี) 
พ.ศ. 2560-2564 

Phase 2 (10ปี) 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ปี) 
พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ปี) 
พ.ศ. 2575-2579 

 2. พ้ืนที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากการท าเหมืองแร่ 3
จังหวัดรอยต่อ ในส่วนพื้นที่รับผิดชอบเขต
สุขภาพท่ี 2 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลกและ
จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ า
บริโภคตั้งแต่ปี2558-2559 อย่างต่อเนื่อง 
พบว่า  
ปี 2558 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ไม่
ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ าบริโภค ด้าน
ทางกายภาพ – ทางเคมี   
โลหะหนัก  และทางแบคที เรี ย  และในปี 
2558-2559 หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มี
ส่วนร่วมหาแนวทางการแก้ไข โดย มีการส ารวจ
ระบบประปา  อบรมผู้ ดู แล ระบบประปา 
ปรับปรุ งระบบประปา (โลหะหนัก เกินค่ า
มาตรฐาน)  และมีการเก็บตัวอย่างน้ าในปี 
2559 หลังจากที่มีการปรับปรุงระบบประปา  
ส่วนใหญ่ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าพบว่า
ยังไม่ผ่านมาตรฐานทางแบคทีเรีย 
 
3. พ้ืนที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 
พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก  ใน
ปี 2559 สอบถามประชาชนจากการได้รับ
ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล พบว่า ได้รับ
ผลกระทบจาก ฝุ่น  กลิ่น เสียง เป็นจ านวนมาก
อย่างต่อเนื่อง  และมีข้อร้องเรียนเพิ่มขึ้นในแต่
ละปี 

     

 



๑๓๔ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) 
กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 

Phase 1 (5ปี) 
พ.ศ. 2560-2564 

Phase 2 (10ปี) 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ปี) 
พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ปี) 
พ.ศ. 2575-2579 

สิ่งปฏิกลู 
1.ประชาชนมีความรู้
และมีพฤติกรรมการใช้
ส้วมที่ถูกต้อง 
2.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการควบคุม 
ก ากับและจดัการสิ่ง
ปฏิกูลอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล 

  การส ารวจสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลของ
เขตสุขภาพท่ี 2 จ านวน 81 แห่ง เก็บข้อมูลโดย
แบบส ารวจในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 
พบว่า เทศบาลส่วนใหญ่ในเขตสุขภาพท่ี 2 เทศบาล
ไม่มี ให้บริการเก็บขนสิ่ งปฏิกูล  ร้อยละ 50.6 
อนุญาตให้เอกชนด าเนินการเก็บขนสิ่งปฏิกูล ร้อย
ละ 35.8  เทศบาลไม่มีให้บริการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ร้อยละ 43.2 อนุญาตให้เอกชนด าเนินการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล ร้อยละ 40.7 เทศบาลไม่ทราบว่าสิ่งปฏิกูลท่ี
อนุญาตไว้มีการก าจัดอย่างไร ร้อยละ 44.4 
รองลงมาทราบว่า ท้ิง ในสวน ไร่นา ป่า เขา ท่ี
สาธารณะ ร้อยละ 37.7  ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลท่ี
พบในเขตสุขภาพที 2 จะมีเพียงแค่ 4 ระบบ และ
ด าเนินการ 5 แห่ง คือ ระบบบ่อหมักไร้อากาศ พบ
ท่ี เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ระบบลานทรายกรอง 
พบท่ี เทศบาลเมืองสวรรคโลก  และเทศบาลนครแม่
สอด  ระบบบ่อปรับเสถียร พบท่ี เทศบาลต าบล
บ้านแก่ง และท้ิงท่ีก าจัดมูลฝอยถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล พบท่ี เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  เทศบาล
มีการออกเทศบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล ร้อย
ละ 76.5 เทศบาลมีการร้องเรียนเรื่องการลักลอบ
ท้ิงสิ่งปฏิกูลเพียง ร้อยละ 2.5 และเทศบาลมีแผน
ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 
3.7 

1.ส่งเสริม สนับสนุน 
ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร
สร้างความตระหนักรู้ด้าน
สุขภาพอนามัยเพื่อการมี
พฤติกรรมการใช้ส้วมท่ี
ถูกต้อง ตลอดจนการ
จัดการสิ่งปฺฏิกูลท่ีถูกหลัก
สุขาภิบาล (P,B) 
2.ส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการออก
ข้อก าหนดท้องถิ่นเพ่ือ
ควบคุม ก ากับ การจัดการ
สิ่งปฏิกูล (A ,R) 
3.ส่งเสริม ผลักดัน และ
สร้างความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (I,B) 
4.พัฒนาองค์ความรู้  
นวัตกรรม เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการบ าบัด
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล (B) 
5.ส่งเสริมให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากการจัดการ
สิ่งปฏิกูล (P) 

1.ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู้ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ส้วมท่ีถูกต้อง 

1.ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนมีความรู้ และ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการใช้
ส้วมที่ถูกต้อง 

1.ร้อยละ 60 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบ
การจัดการสิ่งปฏิกลูที่ถูก
หลักสุขาภิบาล 

1.ร้อยละ 80 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ระบบการจัดการสิ่งปฏิกลู
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

2. ร้อยละ 100 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออก
ข้อก าหนดท้องถิ่นในการ
ควบคุม ก ากับ การจัดการ
สิ่งปฏิกูล 

2.ร้อยละ 40 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบ
การจัดการสิ่งปฏิกลูที่ถูก
หลักสุขาภิบาล 
 
 

2. มีต้นแบบการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล และการใช้ประโยชน์
จากสิ่งปฏิกลูอย่างน้อย
จังหวัดละ 4 แห่ง 

2. มีต้นแบบการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล และการใช้
ประโยชน์จากสิ่งปฏิกลู
อย่างน้อยจังหวัดละ 6 
แห่ง 
 

3.ร้อยละ 20 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบ
การจัดการสิ่งปฏิกูลท่ีถูก
หลักสุขาภิบาล 
 

3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีต้นแบบการจัดการ
สิ่งปฏิกูล และการใช้
ประโยชน์จากสิ่งปฏิกลูอย่าง
น้อยจังหวัดละ 2 แห่ง  

  
 
 
 
 

4. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีต้นแบบการจัดการ
สิ่งปฏิกูล และการใช้
ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลอย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 

   

 



๑๓๕ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) 
กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 

Phase 1 (5ปี) 
พ.ศ. 2560-2564 

Phase 2 (10ปี) 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ปี) 
พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ปี) 
พ.ศ. 2575-2579 

Active 
Community ชุมชน
มีการจัดการตนเอง
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
ประชาชนอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
สุขภาพ 

   ต าบลที่มี ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Community) 
เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย ปี 
2560 มีเป้าหมาย 1,000 ต าบล (อย่างน้อย
ต าบลละ 1 ชุมชน) จะต้องมีศักยภาพในการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
    เขตสุขภาพที่  2 มีต าบลที่ด า เนินการ
ประเมินตนเอง จ านวน 60 ต าบล 60 ชุมชน 
จากจ านวนต าบลทั้งหมด 449 ต าบล ผลจาก
การประเมินตนเอง พบว่า ต าบลที่มีชุมชนมี
ศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 8 ต าบล 8 ชุมชน และเป็นต าบลที่อยู่
ในพื้นที่ต าบล Long Term Care ทั้งหมด  
เมื่อเปรียบเทียบตามเป้าหมายที่กรมอนามัย
ก าหนดจ านวน 60 ต าบล เขตสุขภาพที่ 
2  ขณะนีม้ีการด าเนินการได้ 8 ต าบล คิดเป็น
ร้อยละ 13.33   

1.การบูรณาการงานอย่าง
มีส่วนร่วมระหว่าง
ประชาชน ภาคีเครือข่าย 
(P) 
2.ชุมชนมี
กระบวนการพัฒนา
ขับเคลื่อนงานให้มี
ศักยภาพด้านการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ 
พร้อมท้ังการบูรณาการ 4 
M ในชุมชน (คน เงิน 
ทรัพยากร การบริหาร
จัดการ) (P, I, A, B) 

3.กลไกทางกฎหมายใน
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม (R) 
4.กลไกการสื่อสาร 
ช่องทางในการติดต่อ เพื่อ
ประสานงาน แลกเปลี่ยน
ข้อมูล คืนข้อมูล (B) 
5.สร้างความรู้ทักษะใน
การพัฒนาชุมชนใน
อนามัยสิ่งแวดล้อม (B) 
 

ชุมชนที่มีศักยภาพในการ
จัดการอนามยัสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน (Active 
Community) ต้นแบบ
จังหวัดละ 1 ชุมชน มี
นวัตกรรมชุมชนดา้น
อนามัยสิ่งแวดล้อม อย่าง
น้อย 1 ประเภท 
 
 

ชุมชนที่มีศักยภาพในการ
จัดการอนามยัสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน (Active 
Community) ต้นแบบ
จังหวัดละ 1 ชุมชน มี
นวัตกรรมชุมชนดา้นอนามัย
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2 
ประเภท 
 
 

ชุมชนที่มีศักยภาพในการ
จัดการอนามยัสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน (Active 
Community) ต้นแบบ
จังหวัดละ 1 ชุมชน มี
นวัตกรรมชุมชนดา้นอนามัย
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 3 
ประเภท 
 
 

ชุมชนที่มีศักยภาพในการ
จัดการอนามยัสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน (Active 
Community) ต้นแบบ
จังหวัดละ 1 ชุมชน มี
นวัตกรรมชุมชนดา้น
อนามัยสิ่งแวดล้อม  4 
ประเภท 
 
 

 

 



๑๓๖ 

 

เป้าประสงค์ สถานการณ์ กลยุทธ์ (PIRAB) 
กลวิธี/มาตรการ/แนวทาง 

Phase 1 (5ปี) 
พ.ศ. 2560-2564 

Phase 2 (10ปี) 
พ.ศ. 2565-2569 

Phase 3 (15ปี) 
พ.ศ. 2570-2574 

Phase 4 (20ปี) 
พ.ศ. 2575-2579 

จั งหวัดมี ระบบการ
จัดการข้อมูลอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

  สถานการณ์การจัดการข้อมูลด้านอนามัย
สิ่ งแวดล้อมท่ีผ่ านมา การจัดเก็บข้ อมูล 
สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็น
รูปแบบเอกสารท่ีใช้การส ารวจ พบว่า มีข้อมูล
เฉพาะบางเรื่อง กระจายตามหน่วยงานต่างๆ 
และขาดกลไก 
ประสานข้อมูลท่ีมีอยู่อย่างเป็นระบบ ,ขาดการ
วิเคราะห์ความต้องการด้านข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ ,คุณภาพและความครบถ้วนของข้อมูลท่ี
จัดเก็บ ,การเข้าถึงได้ของข้อมูลท่ีจัดเก็บ  ท า
ให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลมีอย่างจ ากัด 
เฉพาะในหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเก็บข้อมูล 
   ปี 2558 เขตสุขภาพท่ี 2 จึงได้จัดอบรม
ให้กับพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ในการจัดท าฐานข้อมูล 
สถานการณ์ ด้วยระบบสารสนเทศด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม (NEHIS) พบว่า จังหวัดท้ัง 5 
จังหวัดมีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ NEHIS 
แต่ยังไม่ครบตามประเด็นและพื้นท่ี และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเช่น อปท.ยังเข้าถึงข้อมูล
ได้ไม่เต็มท่ี 
   ปี 2558-2559 จังหวัดได้มีการอบรมให้
ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยศอ .2 พล.
สนับสนุนองค์ความรู้ ได้แก่ พิษณุโลก ตาก 
อุตรดิตถ์ สุโขทัย      
 
 
 

1.สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องมีฐานข้อมูล สถานการณ์  
การเฝ้าระวังทั้งทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (P,A) 
2. จัดท าระบบฐานข้อมูล
สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (A) 
3.ขับเคลื่อนกลไกการ 
บังคับใช้กฎหมาย 
สาธารณสุข (R) 
- สร้างความเข้มแข็งของกลไก
ระดับจังหวัด 
และอ าเภอ 
- พัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ 
ส่งเสริม 
ก ากับ และติดตามการบังคับใช้
กฎหมาย 
- พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
ทุกระดับทั้งระดับภูมิภาคและ
ท้องถิ่น 
4.พัฒนาขีดความสามารถให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมีระบบ
การจัดการข้อมูลอนามัย
สิ่งแวดล้อม (B) 
5.พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูล 
สารสนเทศ 
(I) 

1.สนับสนุนและให้มีการ
จัดท าระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและ
สถานการณ์ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม (NEHIS)  

1.พัฒนาฐานข้อมูลและ
สารสนเทศภมูิศาสตรด์้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมแก่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้
 

1.การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายและภาคประชาชน 
เพื่อการมีส่วนร่วมในการคดิ 
การตัดสินใจ ในการดูแล
สุขภาพประชาชนท่ีอาจ
ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

1.การพัฒนาองค์ความรู้ 
และเครื่องมือ ในการเฝ้า
ระวังทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ให้เหมาะสม
กับสภาพปัญหาของพื้นที่  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การจัดการความรู้  

2.การพัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากรสาธารณสุข 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน เพื่อให้
สามารถด าเนินการจัดท า
ระบบฐานข้อมลู 
สถานการณ์ และการเฝ้า
ระวังในพื้นที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
 
 

2.พัฒนาช่องทางเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 

 2.ภาคีเครือข่ายและภาค
ประชาชน สามารถเฝา้
ระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพได ้

 



๑๓๗ 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๔   

การน ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์/มาตรการ สู่การปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๓๘ 

 

ส่วนที ่๔ 
การน ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์/มาตรการ สู่การปฏิบัติ 

 
1. แนวทางการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข สู่แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan) เขตสุขภาพที่ ๒ 

แสดงให้เห็นความสอดคล้องของการถ่ายทอดนโยบาย  และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขกับการประเมิน
สภาพปัญหา  จนก าหนดยุทธศาสตร์ของเขต  ดังภาพนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๒๗ : การน าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข สู่แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
                      P&P Excellence (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan) เขตสุขภาพที่ ๒ 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพและ  
การป้องกันโรค (P&P  Excellence) 
1. แผนงาน 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุก
กลุ่มวัย 

2. แผนงาน 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ 

3. แผนงาน 3 : ความปลอดภัยด้านอาหารและ
ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

4. แผนงาน 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
กระทรวงสาธารณสุข (4 Phase) 

4 ยุทธศาสตร ์
(4 Excellence Strategies) 

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ 
และป้องกันโรค 

P&P Excellence 
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan)  

เขตสุขภาพที่ ๒ 
4 แผนงาน 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพและ  
    การป้องกันโรค (P&P  Excellence) 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ระบบบริการ  
    (Service  Excellence) 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคน 
    (People  Excellence) 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ระบบบริหารจัดการ     
   (Governance  Excellence) 



๑๓๙ 

 

2. แนวทางการน าแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๒ สู่กลยุทธ์/มาตรการ 
จากยุทธศาสตร์ที่ ๑ : P&P  Excellence ร่วมกับการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ตามแผน 

ที่ทางเดินยุทธศาสตร์และแผนที่ผลลัพธ์  สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้  โดยการจัดท า กลยุทธ์/มาตรการ ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๑ สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความ
ตระหนักรู้เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ เช่น 
(Integrated Vector Management-IVM)  
ประชาชนมีความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติท่ี
ถูกต้องในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก/ไข้
ออกผื่น รณรงค์และสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ
ของประชาชน ในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ครัวเรือนเพื่อการป้องกันตนเองและร่วมมือในการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก/ไข้ออกผื่น  
๑.๒ สร้างระบบป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น 
ขยายพื้นท่ีต าบลจัดการความเสี่ยงต่อ NCD 
ภายใต้ DHS  
๑.๓ สร้างความปลอดภัยด้านอาหารและลด
ปัจจัยเสี่ยง ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ประเมิน
ความเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพ การเตือนภัย
ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชน  
๑.๔ มุ่งจัดการปัจจัยก าหนดสุขภาพ (Health 
determinant) โดยการสร้างระบบสุขภาพเชิงรุก 
เช่น เฝ้าระวังสุขภาพเชิงรุกและบริการด้าน  
อนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพส าหรับ ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยง  
 

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ 
และป้องกันโรค 

P&P Excellence 
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan)  

เขตสุขภาพที่ ๒ 
๔ แผนงาน 

กลยุทธ์ / มาตรการ 
เขตสุขภาพที่ ๒ 

 

สร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัย 
ที่เป็นเลิศ (P&P Excellence) 
๑. แผนงาน ๑ : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 
                    ทุกกลุ่มวัย 
๒. แผนงาน ๒ : การป้องกันควบคุมโรคและ 
                    ภัยสุขภาพ 
๓. แผนงาน ๓ : ความปลอดภัยด้านอาหารและ             
                ลดปัจจัยเสี่ยงตอ่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
๔. แผนงาน ๔ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

แผนภาพที่ ๒๘ : การน าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคP&P Excellence สู่กลยุทธ์ / มาตรการ เขตสุขภาพท่ี ๒ 

 



๑๔๐ 

 

 
3. กรอบแนวคิดการขับเคลื่อน P&P Excellence  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒๙ : กรอบแนวคิดการขับเคลื่อน P&P Excellence 
 

 

 



๑๔๑ 

 

4. แผนปฏิบัติการ (Time Line) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค P&P Excellence  
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan) เขตสุขภาพที่ ๒ 
 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค P&P Excellence 
ครั้งที ่ วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผลที่ได้รับ 

๑ ๒๙ – ๓๑  
มีนาคม ๒๕๖๐ 

- การเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ(Promotion and 
Prevention Excellence Strategic Plan Forum)  
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

- รับนโยบาย 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

๒ ๑ – ๒  
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

- ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Prevention 
Excellence Strategic Plan Forum) ภาคเหนือ  
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก 
- ผู้เข้าร่วมประชุม ๕๘๗ คน 

-รับนโยบาย  
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ 
ภาค / เขต 
 

๓ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ประชุมบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Prevention 
Excellence Strategic Plan Forum) ณ ห้องประชุมคอน
เวนชั่น วังจันทน์  ริเวอร์วิว  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
- ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๓๘ คน 

- ความคาดหวัง 
- ปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
- กระบวนการและวิธีการ 
บูรณางาน ๕  กลุ่มวัย  
๕ กระทรวงหลัก 

๔ ๑๔ – ๑๕  
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and 
Prevention Excellence Strategic Plan Forum)  
ณ ห้องคอนเวนชั่น  วังจันทน์  ริเวอร์วิว  อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก 
- ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๔๘ คน 

- บูรณาการแผน PP&P  
๕ กลุ่มวัย ๕ กระทรวงหลัก 
- (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เขต
สุขภาพที ่๒ 
 

๕ ๒๐ – ๒๒  
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนทีม
ด าเนินงานระดับพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและระดับเขตสุขภาพ 
ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร  

- น าเสนอ (ร่าง) แผน PP&P  
เขตสุขภาพที่ ๒  
- แนวทางการพัฒนา (ร่าง)
แผนPP&P เขตสุขภาพที่ ๒ 

๖ ๒๙  
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

- ประชุมสรุปผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and 
Prevention Excellence Strategic Plan Forum)  
เขตสุขภาพที่ ๒ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

- แผน PP&P เขตสุขภาพท่ี ๒ 

๗ ๓๐  
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

- ส่งแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและความป้องกันโรคเป็น
เลิศ (Promotion and Prevention Excellence Strategic 
Plan) เขตสุขภาพท่ี ๒ ให้กับกองแผนงาน  กรมอนามัย 

 

 

 



๑๔๒ 

 

การน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ P&P Excellence เขตสุขภาพที่ ๒ ร่วมกับการตรวจราชการ รอบท่ี ๒ 
ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ๕ จังหวัด  
ครั้งที ่ วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผลที่ได้รับ 

๘ ๒๑ – ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ P&P Excellence  
เขตสุขภาพที่ ๒ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๕ จังหวัด 
รับทราบแผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค P&P Excellence เขต
สุขภาพท่ี ๒ 

๙ ๑๒ – ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ P&P Excellence  
เขตสุขภาพที่ ๒ จังหวัดตาก 

๑๐ ๑๘ – ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ P&P Excellence  
เขตสุขภาพที่ ๒ จังหวัดสุโขทัย 

๑๑ ๑ – ๓  
สิงหาคม ๒๕๖๐ 

น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ P&P Excellence  
เขตสุขภาพที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก 

๑๒ ๙ – ๑๑  
สิงหาคม ๒๕๖๐ 

น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ P&P Excellence  
เขตสุขภาพที่ ๒ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ  เขตสุขภาพที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ 
ครั้งที ่ วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
๑๓ ๑๒  

กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพ 
ที่ ๒ ทบทวนแผนปี 2560 และก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปี 2561 

แนวทางการจัดท าแผน 
ปี 2561 

๑๔ ๑๗ – ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพ 
ที่ ๒ จัดท าแผนปฏิบัติการ ปี 2561 

เกิดกระบวนการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ปี 2561 
 

๑๕ 10  
สิงหาคม 2560 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพ 
ที่ ๒ ส่งแผนปฏิบัติการ ปี 2561 ให้ส านักงานเขตสุขภาพ 
ที่ 2 รวบรวมจัดกลุ่ม 

แผนปฏิบัติการ ปี 2561 

๑๖ 15  
สิงหาคม 2560 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพ 
ที่ ๒น าเสนอแผนปฏิบัติการ ปี 2561  
(เชิญประชุม Defend แผน/งบประมาณ) 

การประชุม Defend แผน/
งบประมาณ 

๑๗ ๑๖  
สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๒ ปรับแผนปฏิบัติการ และ
งบประมาณ ปี ๒๕๖๑ ตามมติที่ประชุม 

ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  
ปี 2561 (ครั้งที่ ๑) 

๑๘ ๑๗ - ๑๘  
สิงหาคม ๒๕๖๐ 

เสนอแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๒ , สาธารณสุขนิเทศก์  
เขตสุขภาพที่ 2 และ ผู้อ านวยการศูนย์วิชาการในเขต 
สุขภาพที่ 2  

ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับ
แผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑  

๑๙ ๒๐  
สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๒ รวบรวมและปรับแผนปฏิบัติการ 
ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ 

ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  
ปี 2561 (ครั้งที่ ๒) 

๒๐ ๒๑  
สิงหาคม ๒๕๖๐ 

เสนอแผนงาน / โครงการ ต่อคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๒ น าเสนอแผนงาน / โครงการ 

๒๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ขับเคลื่อนแผน PP&P  
 



๑๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 

 

1. สรุปการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสูค่วามเป็นเลิศ 
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum) ภาคเหนือ 
วันที่  1 – 2  มิถุนายน  2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

 

 
ผลการพิจารณาร่วมกันมีเพิ่มเติม ดังนี้  
 1. ด้านสังคม   : เป็นสังคมผู้สูงอายุ  

: พฤติกรรม / ความเป็นอยู่ของประช าชน  
: ปัญหาแรงงานต่างดา้ว ซ่ึงมาถึงในเขตเมืองแล้ว ไม่มีเลขบัตร แต่มีปัญหาสุขภาพ  

 2. เทคโนโลยี  : ปัจจุบันเข้าถึงง่าย/ควบคุมยาก เช่น เทคโนโลยีการสั่งซื้อสินค้ าออนไลน์ การโฆษณาผ่านสื่อ 
                      ต่างๆ ต้องติดอาวุธให้วัยเรียนวัยรุ่นให้รู้เท่าทันสื่อ ต้องควบคุมสื่อในการสื่อสารข้อมูลที่ 
                      ถูกต้องให้ได้ เช่น วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี การสร้างความตระหนักรู้อาจจะไม่ใช้ไอทีก็ได้  
 3. เศรษฐกิจการเมือง  : มีสภาพความเป็นชุมชนเมืองมากข้ึน  
                                      : ปัญหาการว่างงาน  

: อาชีพใหม ่เช่น ธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น  
 4. ระบบบริการ : สถานะการเงินของสถานบริการงบ PP ถูกดึงไปใช้ใน OP ท าให้ไม่มีงบประมาณในการ          
                      ด าเนินงานด้านส่งเสริมและป้องกัน  

: การให้บริการมีการด าเนินงานตั้งรับมากกว่ารุก  
: ให้บริการแบบผสมผสาน  
: ธุรกิจ fitness  
: กระแสการรักสุขภาพ  

 5. สิ่งแวดล้อม  : ภูมิประเทศที่แตกตา่ง  
: ขยะมากข้ึน  
: มลพิษ  
: สารพิษปนเปื้อนจากการท าเหมืองทอง  

 6. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  : ธุรกิจออนไลน์  
: ธุรกิจขายตรง  

 7. สาธารณสุขชายแดน  : โรคขา้มแดน โรคที่สูญพันธุ์จากประเทศไทยจะกลับเขา้มาอีก ท าให้บุคลากร  
                               สาธารณสุขมีภาระงานมากขึ้น  ใช้งบประมาณในการรักษาเ พ่ิมขึ้น  
                                        และมีการแพร่กระจาย/ควบคุมโรคท่ียากข้ึน  
 8. องค์กรดูแลระบบสุขภาพ : ยังเข้าไม่ถึง ไม่ชัดเจน แยกส่วนกันท า ไม่ประสานงานกัน (ไม่บูรณาการ)  
                                           ขาดจุดเชื่อมต่อแต่ละระดับของจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล (ไม่มีการสื่อสารสู่พ้ืนที่)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 

 

 
ประเด็นที ่2 นพ. ปิยะ   ศิริลักษณ์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของเขตสุขภาพท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการพิจารณาร่วมกัน : ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (คงเดิม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 

 

ประเด็นที ่3 : พิจารณายุทธศาสตร์ 5 ด้าน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สร้างสุขภาพ เป็นการวางแนววิธ ีHow to ที่จะเดินไปสู่  
                  สุขภาพที่ดีได้ เปรียบเทียบกับสมรภูมิรบ ว่าเราจะใช้วิธีการรบแบบใด เช่น “วิธีการรบแบบกองโจร”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นสุขภาพที่จะมุ่งไป (สนามรบที่เราจะไป)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 

การพิจารณายุทธศาสตร์แต่ละด้าน โดยพิจารณายุทธศาสตร์แต่ละด้านว่าจะเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ใดหรือไม่   
มติการพิจารณา ให้ยึด 5 ด้านเป็นหลัก ซึ่งมียุทธศาสตร์เพ่ิมเติม ซึ่งจะผลักดันให้เป็นยุทธศาสตร์เรื่องระบบข้อมูล 
หลังจากพิจารณาร่วมกัน ได้มติว่า เรื่องระบบข้อมูลเป็นพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ที่ 1.1-1.5 อยู่แล้ว ดังนั้นไม่ต้องเพ่ิม
ยุทธศาสตร์ใหม่  

หลังจากนั้น นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ ได้ให้ที่ประชุมช่วยกันก าหนดกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์แต่ละด้าน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากนั้นได้พูดถึงประเด็นของ Service Excellence ที่จะน ามาบูรณาการกับ PP Excellence ในเรื่อง  
- ภาคีเครือข่ายเพ่ือความเป็นเลิศ (Service, Academic, Research)  

 - มุ่งพัฒนาระบบบริการและการแพทย์ปฐมภูมิ  
 - พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ตอบสนอง Health need ตามหลัก One Region One Hospital  
 
 
 



๑๕๘ 

 

โดยสรุป นพ.ปิยะ เสนอว่า ข้อเสนอจากที่ประชุมบางอย่างสามารถน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการ ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ได้ และบางอย่างเป็นเพียงกิจกรรม ประเด็นที่ดีอยู่แล้วสามารถน าข้อมูลน าเข้าในการจัดท าแผนฯ วันที่ 9, 
14, 15 มิ.ย.60 ได ้หลักการคิด อย่าคิดแต่สิ่งที่เคยท าในยุทธศาสตร์  

 
ในการประชุม ครั้งต่อไป วันที่ 9, 14, 15 มิ.ย.60 เราจะมาเติมเต็มแผนยุทธศาสตร์เขตฉบับสมบูรณ์โดยเชิญ

ชวนให้กลุ่มเป้าหมายมาให้ครบทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้มากท่ีสุดให้มาช่วยคิดช่วยท า Public Hearing  
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.  
 

ผู้จัดท าสรุป  
ผู้รับผิดชอบ 5 cluster และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 

 

2. สรุปการประชุมบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ  
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum) วันที่ ๙ มิถุนายน 2560   
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น วังจันทน์  ริเวอร์วิว  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 

 

3. สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ 
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum)  
วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น  วังจันทน์  ริเวอร์วิว  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 

 

๔. สรุปการประชุมสรุปผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ  
    (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum)  
    วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 

 

 
 



เขตสุขภาพที่ 2 
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