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แผนยุทธศาสตร�สุขภาพ “ การพฒันาสุขภาพตามกลุ�มวยั  ”  จังหวัดสมุทรปราการ 

ระยะ 5 ป" (พ.ศ.2559 -2563) 
 

ประเด็นจุดยืน (Strategic Positioning) 
 
1.กลุ�มแม�และเด็ก 

SP1 : พัฒนายกระดับการส�งเสริมสุขภาพ การป�องกันและการควบคุมโรคในกลุ�มแม�และเด็กทุกคน  
ทุกสิทธ์ิ ในพื้นที่ชุมชนเมือง ชุมชนอุตสาหกรรมของจังหวัด และได3มาตรฐานสากล    โดยบูรณาการร�วมกับ
ภาคีเครือข�ายทั้งภาครัฐและเอกชน  ชุมชน 

SP2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพให3เป7นวาระจังหวัดสุขภาพดี  ประชาชนมีองค8ความรู3ท่ีถูกต3อง ใน
การเป7นพ�อแม�คุณภาพ เกิดค�านิยมทางสุขภาพใหม�ที่สามารถพ่ึงพาตนเองทางสุขภาพได3 ให3ทุกหมู�บ3านเกิด
ระบบในการร�วม สร3างเสริมวัฒนธรรมสุขภาพในการดูแลตนเองของแม�และทักษะในการดูแลลูก 0-5 ป?  
เปลี่ยนนิสัยสุขภาพเป7นค�านิยม ตระหนักถึงความสําคัญของการฝากครรภ8คุณภาพ  โดยบูรณาการกับทุกภาค
ส�วน 

SP3 : สร3างความร�วมมือกับสถาบันวิชาการระดับชาติ เพื่อพัฒนา ยกระดับสมรรถนะบุคลากรทาง 

การแพทย8ให3เชี่ยวชาญ  รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สู�มาตรฐาน ASEAN จนเกิดความสําเร็จของ
ผลสัมฤทธ์ิ ที่เปลี่ยนแปลงภายใน 5 ป? และสามารถสร3างเป7นโมเดลความสําเร็จของพื้นที่  ของชุมชนเมืองในทุก
พ้ืนที่ในทุกหน�วยบริการอย�างเป7นรูปธรรม    

 
2.กลุ�มวยัเรยีน 

SP1 : สร3างกลไกลระบบบริหารจัดการ การเฝ�าระวังและการติดตามแบบการมีส�วนร�วมในการ
แก3ปIญหาสุขภาพในเด็กวัยเรียนในโรงเรียน เพ่ือให3เด็กมีภาวะโภชนาการสมวัยอาหารปลอดภัย ไร3พุง          
ไร3โรค 

SP2 : จัดระบบบริหารจัดกากรโภชนาการอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยใช3เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
เชื่อมโยงกับภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียน ร�วมสร3างสุขภาพดีโดยการมีส�วนร�วม ครอบครัว ชุมชน ท3องถ่ิน และ
สถานประกอบการ 

SP3 : สร3างกระแสวัฒนธรรมมีการบริโภคอาหารที่เป7นมิตรต�อสุขภาพและส�งเสริมการออกกําลังกาย 
ให3เป7นค�านิยมในเด็กวัยเรียน ด3วยการดูแลสุขภาพตนเอง โดยผ�านSocial media และวธีิการท่ีหลากหลาย 
อย�างเข3าถึง เข3าใจและพัฒนาสุขภาพอย�างมีความสุข 
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3.กลุ�มวยัรุ�น/นักศกึษา 
SP1 : พัฒนายกระดับการส�งเสริมสุขภาพ การป�องกันและการควบคุมโรคในกลุ�มวัยรุ�นและ 
นักศึกษา โดยเน3นเร่ืองการออกกําลังกายและกีฬา  เกิดระบบการให3คําปรึกษาด3านสุขภาพท่ีรวดเร็ว

และเข3าถึงได3ง�าย  มีการวางมาตรการในการลดปIญหาสําคัญจากการต้ังครรภ8ท่ีไม�พร3อมให3ลดน3อยลง ด3วยการ
จัดการสภาพแวดล3อมในชุมชนไม�ให3เป7นปIจจัยแห�งความเสี่ยงของการมีพฤติกรรมไม�พึงประสงค8ของเด็ก 
เยาวชน และการแก3ปIญหา ผู3ติดยาเสพติด โดยมุ�งให3ได3รับการบาํบัดและดําเนินชีวิตประจําวันโดยไม�พึ่งพายา
เสพติด     ผู3เสพย8และผู3ติดยาเสพติดที่ผ�านการบําบัดไม�กลบัไปเสพซํ้า สังคมเฝ�าระวังดูแลพร3อมท้ังให3โอกาสผู3
เสพและผู3ติดยาเสพติดอย�างเข3าใจ  โดยบูรณาการร�วมกับภาคีเครือข�ายทั้งภาครัฐและเอกชน  ชุมชน 

SP2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพให3เป7นวาระจังหวัดสุขภาพดี  วัยรุ�นและนักศึกษามีองค8ความรู3ที่
ถูกต3อง ในการจัดการอารมณ8 และแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม  เกิดค�านิยมทางสขุภาพใหม�ท่ีสามารถ
พ่ึงพาตนเองทางสุขภาพได3 ชมุชนร�วมสร3างเสริมวัฒนธรรมสุขภาพในการดูแลตนเองของวัยรุ�นและนักศึกษา 
สร3างต3นแบบนิสัยสุขภาพดีของวัยรุ�นให3ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี   

SP 3 : สร3างเครือข�ายการเฝ�าระวังวัยรุ�นและนักศึกษากลุ�มเสี่ยงในระดับชุมชน และสร3างความเข3มแข็ง
ของครอบครัว เพ่ิมพ้ืนที่และกิจกรรมเชิงบวกสําหรับวัยรุ�นและนักศึกษา  โดยการมีส�วนร�วมจากท3องถ่ิน  ชุมชน
และภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วน 

4.กลุ�มวยัทํางาน 
SP 1 :  สร3างและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพกลุ�มวัยทํางานด3วยการสร3างทีมผู3เชี่ยวชาญด3านอาชีวอ

นามัย ในสถานบริการทุกระดับ โดยการนาํเข3าข3อมูลท่ีสําคัญด3านโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพจากแหล�ง
ภาคีเครือข�ายที่เก่ียวข3องเพ่ือให3เกิด ความร�วมมือในการเฝ�าระวังโรคจากการประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการและชุมชน 

SP2 :  มุ�งให3สถานบริการสาธารณสุขทุกแห�งยกระดับคุณภาพบริการโดยการผ�านเกณฑ8คลินิก NCD 
คุณภาพ เพ่ือลดอัตราปXวยและภาวะแทรกซ3อนจากโรคเร้ือรังในกลุ�มวัยทํางาน  รวมถึงผลักดันให3เกิดคลินิก 
DPAC ในสถานประกอบการโดยบุคลากรในสถานประกอบการเอง 

SP3 :  พัฒนาช�องทางการสื่อสาร/เตือนภัยทางด3านสุขภาพที่ถูกต3องสู�ประชาชนกลุ�มวัยทํางานผ�าน 
ระบบ Internet และ Social media เพ่ือให3ประชาชนได3รับข3อมูลที่จําเป7นในการดูแลสุขภาพตนเองได3 

5.กลุ�มวยัสูงอายุ และผูCพิการ 
           SP๑ : .จัดระบบเตรียมความพร3อมบุคลากรสาธารณสุข  ประชาชนเป�าหมาย  เข3าสู�วัยสูงอายุอย�างมี
คุณภาพและพึ่งตนเองทางสุขภาพได3 
           SP ๒ : .จัดระบบการดูแลผู3สูงอายุครอบคลุม  มิติ กาย  จิต  สังคมและจิต  วิญาณ  โดยภาคี
เครือข�ายและชุมชนมีส�วนร�วม 
           SP ๓ : ส�งเสริมภาคีเครือข�ายทั้งรัฐและเอกชนให3มีส�วนร�วมในการจัดสภาพแวดล3อมท่ีอยู�อาศัยและ   
สิ่งอํานวยความสะดวก  ให3เหมาะสมและปลอดภัยต�อสุขภาพ 
           SP ๔ จังหวัดสมุทรปราการเป7นศูนย8กลางในการดูแลและอภิบาลผู3สูงอายุแบบครบวงจร   
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สรุปจุดยืนทางยุทธศาสตร�การพฒันายุทธศาสตร�สุขภาพตามกลุ�มวยั 
1. ปIญหาสุขภาพทุกกลุ�มวัยลดลง 

2. วัฒนธรรมสุขภาพเข3มแข็ง ดูแลตนเองได3 
3. สภาพแวดล3อมเอ้ือต�อการมีสุขภาพดีทุกกลุ�มวัย 

4. ภาคีทุกภาคส�วนร�วมพัฒนาสขุภาพทุกกลุ�มวัย  
5. ระบบบริการทางการแพทย8สาํหรับทุกกลุ�มวัยมีมาตรฐานเชี่ยว�ชาญ บริการแบบองค8รวม ครบวงจร 

เข3าถึง สะดวก ทั่วถึง ทันท�วงที  
 

การประเมินศกัยภาพและวิเคราะห�สภาพแวดลCอม 
 
จุดแขง็ (Strength : S) 
1.กลุ�มแม�และเด็ก 

S1: มีระบบการฝากครรภ8คุณภาพในหน�วยงานบริการสาธารณสุขทุกระดับครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ ทําให3การดูแลสุขภาพแม�และเด็กทําได3อย�างทัว่ถึงระดับครัวเรือน 

S2: มีระบบการตรวจคัดกรองพัฒนาการ  โภชนาการเด็กปฐมวัย ทั้งเชิงรับ และเชิงรุก ทํา
ให3ประเมินความเสี่ยง ความผิดปกติได3เร็ว เพ่ือการแก3ไข หรือส�งเสริมให3เด็กเติบโตสมวัย 

S3: ใช3เทคโนโลย่ีในการเก็บรวบรวมข3อมูล  ทําให3สามารถประมวล และประเมินผล
ข3อมูล/ผลงานได3รวดเร็ว สามารถปรับปรุง หรือแก3ไขแผนการดําเนินงานได3ทันเวลา 

2.กลุ�มวัยเรียน 
S1:จังหวัดสมุทรปราการมีนโยบายชัดเจนในการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนทุกมิตรติส�งผลให3

เด็กไทยมีสุขภาวะสมวัย เป7นโรงเรียนต3นแบบด3านการส�งเสริมสุขภาพสู�อาเซียน 
S2: มีการให3บริการด3านสุขภาพในโรงเรียนครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชนส�งผลในการ

เฝ�าระวังส�งเสริมสุขภาพรักษาป�องกันและควบคุมโรคในเด็กวัยเรียนอย�างมีประสิทธิภาพ 
S3: มีนวัตกรรมในการส�งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนโรงเรียนต3นแบบครอบคลุมทุกอําเภอ 

3.กลุ�มวัยรุ�น/นักศึกษา 
S1: มีเทคโนโลยีสารสนเทศทางด3านสุขภาพที่ทันสมัยคลอบคลุมทุกอําเภอ 
S2: มีทีมงานท่ีเข3มแข็งในการขับเคลื่อนการให3คําปรึกษาของคลินิกเป7นมิตรกับวัยรุ�นทุกสถานบริการ 
S3: มีศูนย8 OSCC ที่ครอบคลุมทุกสถานบริการ สามารถให3บริการได3อย�างมีคุณภาพ และวัยรุ�นเข3าถึง

บริการได3อย�างรวดเร็ว 

4.กลุ�มวัยทํางาน 
S1: มีคลินิก NCD / DPAC / CKD ในหน�วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
S2: มีสถาบริการท่ีให3บริการด3านอาชวีอนามัยได3แก�สถาบนัราชประชาและ 

รพ. สมุทรปราการ และมีศูนย8อาชีวอนามัยจากส�วนกลางต้ังอยู�ในพ้ืนท่ี 
S3: ผู3บริหารเห็นความสําคัญของการสร3างเสริมสุขภาพกลุ�มวัยทํางา 
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5.กลุ�มวัยสูงอายุ และผูCพิการ 
S1: หน�วยบริการสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชนมีการจัดอารยสถาปIตย8ที่เหมาะสมกับผู3สูงอายุและ      

ผู3พิการ 
S2: มีชมรมผู3สูงอายุที่เป7นเครือข�ายต3นแบบศูนย8การเรียนรู3ระดับประเทศ 
S3: มีเครือข�ายภาคีสุขภาพภาคประชาชนท่ีเข3มแข็งผ�านการอบรมพัฒนาศักยภาพด3านการดูแล

ผู3สูงอายุครอบคลุมพื้นที่ 
 
จุดอ�อน (Weakness : W) 
1.กลุ�มแม�และเด็ก 

W1: เจ3าหน3าที่  ขาดความเช่ียวชาญ  ทักษะในการส�งเสริมสุขภาพในงานอนามัยแม�และเด็ก 

W2: มีการโยกย3ายเจ3าหน3าทีผู่3รับผิดชอบงาน ทําให3ขาดความต�อเน่ืองในการทํางาน 

2.กลุ�มวัยเรียน 
W1: เจ3าหน3าที่ขาดทักษะในการสร3างแรงจูงใจในเด็กกลุ�มวัยเรียน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ

การเลือกบริโภคอาหารที่เป7นมิตรต�อสุขภาพ ส�งผลให3เด็กมีภาวะทุพโภชนาการเพ่ิมข้ึน 
W2: ขาดการบูรณาการเชิงสหวิชาชีพ ในการแก3ปIญหา ส�งเสริมสุขภาพ ติดตาม และประเมินผลใน

เด็กวัยเรียน  
W3: ขาดการประชุม ประสานงาน และการคืนข3อมูล ให3กับผู3ปกครอง ชุมชน เพื่อนํามาปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม ในการส�งผลให3เด็กวัยเรียน รับรู3 เข3าใจ และใส�ใจด3านสุขภาพด3วยตนเอง 
 
3.กลุ�มวัยรุ�น/นักศึกษา 
  W1: ทีมสุขภาพขาดความเชีย่วชาญเฉพาะด3านในการดูแลสุขภาพในกลุ�มวัยรุ�นทําให3ขาดการเชื่อมโยง
ข3อมูลและการวางระบบข้ันตอนการดําเนินงานด3านการดูแลสุขภาพวัยรุ�นในภาพรวมของจังหวัด 

4.กลุ�มวัยทํางาน 
W1: ขาดการเก็บข3อมูล   สถิติต�างๆเชิงคุณภาพ 
W2: คลินิก NCD/DPAC /CKD หลายแห�งยังไม�ผ�านเกณฑ8 
W3: ขาดการวางระบบติดตามเชิงคุณภาพ 
W4: ขาดการประสานงานระหว�างเครือข�ายภายในและภายนอก 
W5: ขาดการพัฒนาองค8ความรู3และรูปแบบการสร3างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับ 

 
5.กลุ�มวัยสูงอายุ และผูCพิการ 

W1 : ขาดศูนย8การดูแลและบริบาลผู3สูงอายุแบบครบวงจร 
W2 :  สภาพเมืองอุตสาหกรรมทําให3ผู3สูงอายุขาดผู3ดูแลเน่ืองจากสมาชิกในครอบครัวต3องออกไป

ประกอบอาชีพ 
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W3 :  มีชมรมผู3สูงอายุแต�ไม�มีความชัดเจนในการดําเนินงานตามมาตรฐานชมรมผู3สูงอายุคุณภาพ 
W4 :  ขาดการบูรณาการ/เช่ือมโยงหน�วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข3องทําให3การดูแลผู3สูงอายุไม�เป7ยองค8รวม

แยกส�วน 
W5 :  ขาดบุคลากรท่ีมีทักษะในการจัดการผู3สูงอายุในภาพรวมระดับอําเภอ จังหวัด 
W6 : การบริหารการเงินอิงระเบียบราชการเป7นหลักทําให3เกิดความไม�คล�องตัว 

โอกาส (Opportunity : O) 
1.กลุ�มแม�และเด็ก 

O1 : ท3องถ่ินให3การสนับสนุนงบประมาณ และมีส�วนร�วมในกิจกรรมการส�งเสริมด3านอนามัยแม�และ
เด็กอย�างกว3างขวาง และสนับสนุนให3มีกิจกรรมต3นแบบ 

O2 : มีภาคีเครือข�ายในการทํางานด3านอนามัยแม�และเด็กเชิงรุกในพ้ืนท่ีทุกพ้ืนท่ี เช�น อสม.         
ศูนย8เด็กเล็ก 

O3 : มีหน�วยงานเครือข�ายท้ังภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนการดําเนินงานอนามัยแม�และเด็ก 
เช�น โรงงานอุตสาหกรรมจัดต้ัง “มุมนมแม�”  องค8กรปกครองส�วนท3องถ่ินส�งเสริมศูนย8เด็กเล็กต3นแบบ
โภชนาการ  พัฒนาการเด็ก 0-5 ป? 
2.กลุ�มวัยเรียน 

O1:มีภาคีเครือข�ายสนับสนุนด3านงบประประมาณในการส�งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 

O2: ความก3าวหน3าของเทคโนโลยี และกระแส Social media ที่เปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว และ
เข3าถึงกลุ�มเป�าหมายเด็กวัยเรียนได3ง�าย 

O3: นโยบายรัฐบาลให3ความสําคัญในการส�งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ทําให3เกิดกลไกการขับเคลื่อนใน
ภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วน 

3.กลุ�มวัยรุ�น/นักศึกษา 
O1: ทุกสถานศึกษาส�งเสริมให3ใช3เทคโนโลยีเป7นสื่อการเรียนการสอนในการพัฒนาความรู3ในด3าน

สุขภาพทําให3กลุ�มวัยรุ�นสามารถเข3าถุงได3ง�ายและรวดเร็ว 
O2: ทุกสื่อสารสนเทศมีการเปlดโอกาสให3วัยรุ�นแสดงความคิดเห็นผ�านระบบออนไลน8ทางด3านสุขภาพ

ได3ง�ายและรวดเร็วและนาํไปสู�การมีนิสัยสุขภาพที่ดีข้ึน 
 
4.กลุ�มวัยทํางาน 

O1: มียุทธศาสตร8 กระทรวง  จังหวัด พ้ืนท่ีในการขับเคลื่อนการทํางาน 
O2: มีงบประมาณจากท3องถ่ินมาสนับสนุน 
O3: ประชาชนเข3าถึงข3อมูลสุขภาพผ�านสื่อต�างๆ 
O4: นโยบายการบูรณาการกับท3องถ่ินทําให3เกิดการทํางานท่ีมีส�วนร�วมมากข้ึน 

5.กลุ�มวัยสูงอายุ และผูCพิการ 
O1:  ๕  กระทรวงหลักมีนโยบายการดูแลผู3สูงอายุท่ีชัดเจน 
O2:  มีการประสานความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนส�งเสริมการดูแลสุขภาพ 
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อุปสรรค (Threat : T) 
1.กลุ�มแม�และเด็ก 

T1: มีประชากรแฝงมากข้ึน  มีการเคลื่อนย3ายของแรงงานข3ามชาติเข3ามาในจังหวัดมากข้ึน ทําให3เพิ่ม
ภาระงานของเจ3าหน3าท่ี 

T2: วิถีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเมืองอุตสาหกรรม ทําให3เกิดผลกระทบต�อการเสริมสร3างสุขภาพ
แม�และเด็ก 
2.กลุ�มวัยเรียน 

T1 : ภาคีเครือข�ายไม�ให3ความสําคัญในการสร3างเสริมสุขภาพในเด็กวัยเรียน ส�งผลกระทบต�อปIญหา
ภาวะสุขภาพด3านโภชนาการและอาหารปลอดภัยของเด็กวัยเรียน 

T2 :  การจัดสิ่งแวดล3อมในและนอกโรงเรียนไม�เอ้ือต�อการส�งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ส�งผลให3เด็กมี
พฤติกรรมสุขภาพไม�ถูกต3อง เหมาะสม 

T3 : การเปลี่ยนแปลงด3านเศรษฐกิจและสังคมส�งผลให3พฤติกรรมบริโภคอาหารที่ไม�เป7นมิตรต�อ
สุขภาพ 

T4 : ค�านิยมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม ส�งผลต�อการเข3าถึงอาหารท่ีด3อยคุณภาพ
ทางโภชนาการ 

T5 : ระบบบริหารจัดการอาหารในโรงเรียนไม�ได3คุณภาพ และขาดการตรวจสอบ ส�งผลให3เกิดภาวะ
ทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
 
3.กลุ�มวัยรุ�น/นักศึกษา 

T1: วัยรุ�นสามารถเข3าถึงสื่ออย�างเสรีทําให3วัยรุ�นมีค�านิยมด3านสุขภาพท่ีไม�ถูกต3อง 
T2: ขาดการควบคุมสื่ออย�างเคร�งครัดทําให3วัยรุ�นได3รับข3อมูลท่ีไม�ถูกต3อง ส�งผลให3เกิดพฤติกรรม

สุขภาพที่ไม�เหมาะสม 

4.กลุ�มวัยทํางาน 
T1 : สื่อโฆษณากระตุ3นให3ประชาชนเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไม�เหมาะสม 
T2 : ประชากรแฝงและประชากรย3ายถ่ินมีจาํนวนมาก 
T3 : วิถีชีวิต และเศรษฐกิจแบบสังคมเมืองที่ไม�เอ้ือให3เกิดการส�งเสริมสุขภาพ 
T4 : การใช3งบประมาณด3านส�งเสริมสุขภาพของภาคีเครือข�ายภายนอกบางแห�งยัง  

ไม�ตรงเป�าหมาย 

5.กลุ�มวัยสูงอายุ และผูCพิการ 
T1 :  สิ่งแวดล3อมทางกายภาพไม�เอ้ือต�อการดํารงชีวิตของผู3สูงอายุ/ผู3พิการ ส�งผลต�อภาวะสุขภาพของ

ผู3สูงอายุ 
T2 :  การเข3าสู�สังคมผู3สูงอายุ ทําให3มีจํานวนผู3สูงอายุที่ต3องการรับบริการด3านสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน 
T3 :  ความหน3าทางเทคโนโลยีอย�างรวดเร็วทําให3ผู3สูงอายุจํานวนมากยังเข3าไม�ถึงข3อมูลและบริการ

ผ�านทางเทคโนโลยี 
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ทิศทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร�สุขภาพ การพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
วิสัยทัศน� ( VISION)  
 

“  วัฒนธรรมสุขภาพเขCมแข็ง ภาคีทุกภาคส�วนร�วมพัฒนาสุขภาพ สภาพแวดลCอมปลอดภัย บริการ
สุขภาพแบบองค�รวมอย�างเช่ียวชาญ ทุกกลุ�มวัยดูแลตนเองไดCอย�างมีความสุข ” 

 
โดยกําหนดคํานิยามของวิสัยทัศน8 เพื่อเป7นเข็มมุ�งในการพัฒนาในช�วงป? พ.ศ.2259 – 2563  ดังน้ี 
วัฒนธรรมสุขภาพ คือ ปชช.มีแบบแผน วิถีชีวิตท่ีตระหนักรู3บทบาทที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน อย�างรับผิดชอบ 

ภาคีเครือข�ายร�วมพัฒนาสุขภาพ คือ กลุ�มคน องค8กร หน�วยงาน ที่มีเป�าหมายและภาระร�วมกันในการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือแก3ไขปIญหาสุขภาพของชุมชน ทุกกลุ�มวัย 

สภาพแวดล3อมที่เอ้ือต�อสุขภาพดี คือ สภาพแวดล3อมท่ีเอ้ือต�อการมีสุขภาพดี แก�ชุมชนทุกกลุ�มวัย 

บริการสุขภาพองค�รวมแบบเช่ียวชาญ คือ มีระบบบริการสุขภาพที่เชี่ยวชาญ และบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางในทุกกลุ�มวัย 

ทุกกกลุ�มวัยดูแลตนเองได3อย�างมีความสุข 
1) กลุ�มแม�และเด็ก  : พ�อแม�คุณภาพ คลอดปลอดภัย เด็กเจริญเติบโต สมวัย 
2) กลุ�มวัยเรียน : เด็กวัยเรียนไทยเติบโตสมวัย มีสติรู3คิด มีทักษะชวีิตสามารถจัดการภาวะ 

                 สุขภาพของตนเอง  
3) กลุ�มวัยรุ�น : ได3รับการพัฒนาให3ลดพฤติกรรมเสี่ยง สร3างนิสยัสุขภาพที่ดี 
4) วัยทํางาน : มีทักษะในการทํางานและสุขภาพแข็งแรงลดปIญหาจากโรค NCD, โรคจากการ 

               ประกอบอาชีพ อุบัติเหตุทางถนน ลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดปXวย ลด     
               ภาวะแทรกซ3อน และ ลดตาย 

5) วัยผู3สูงอายุ : ผู3สูงอายุและคนพิการได3รับการบริการด3านสุขภาพที่พึงประสงค8  
                (กายดี จิตสดใส มีที่พัก) 
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พันธกิจ (Mission)  
1. พัฒนานโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคลื่อนสู�การปฏิบัติ มีวัฒนธรรมสุขภาพที่เข3มแข็งของทุก    

กลุ�มวัย  ร�วมสร3างสังคมสุขภาพดี และสภาพแวดล3อมปลอดภัย  ทั่วทุกพื้นที่ ส�งเสริมภาคีทุกภาคส�วน   
ร�วมสร3างวัฒนธรรมสุขภาพดีของทุกกลุ�มวัย และการแก3ปIญหาท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีให3ยั่งยืน 

2. เสริมสร3าง การมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วนในการจัดการสุขภาพของประชาชนทุกกลุ�มวัย 
ให3มีขีดความสามารถในการพึง่ตนเองทางสุขภาพ 

3. จัดบริการสุขภาพแบบองค8รวมในทุกกลุ�มวัยโดยบุคลากรทางการแพทย8ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อ
ส�งเสริมสุขภาพ ป�องกัน ควบคุมโรค รักษาโรค ฟyzนฟูสุขภาพ การคุ3มครองผู3บริโภคของจังหวัดให3มี
คุณภาพมาตรฐานรองรับความต3องการของ ปชช. ในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรม 

4. ส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเครือข�ายสุขภาพทุกกลุ�มวัยของจังหวัดทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
และ ตติยภูมิ ให3มีความเข3มแข็ง มีมาตรฐานในการจัดบริการ การบริหาร ที่สามารถสนองตอบต�อ
ปIญหาอย�างมีคุณภาพ ท่ัวถึง เป7นธรรม และทันท�วงที 
 

เปYาหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร� (Ultimate Goals) 
  ทุกกลุ�มวัยดูแลตนเองได3อย�างมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร� (Strategic Issues) 
1. สร3างวัฒนธรรมสุขภาพทุกกลุ�มวัยให3เข3มแข็งประชาชนดูแล พ่ึงตัวเองได3 
2. ลดปIญหาสุขภาพท่ีสําคัญ ทุกกลุ�มวัยแบบ 

   มีส�วนร�วมจากภาคีทุกภาคส�วน 
3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกกลุ�มวัยให3มีคุณภาพมาตรฐานเป7นองค8รวม   
4. การจัดการสภาพแวดล3อมสุขภาพให3เอ้ือต�อการมีสุขภาพดีของทุกกลุ�มวัย 

         5   การพัฒนาองค8กร บุคลากร และระบบสนับสนุนภารกิจสุขภาพทุกกลุ�มวัย 

เปYาประสงค�ของแผนยุทธศาสตร�(Strategic Issues Goals ) 
     1   มีช�องทางการสื่อสาร/เตือนภัยด3านสุขภาพท่ีกลุ�มวัยทํางานเข3าถึงได3ประชาชนมีแบบแผน  วิถีการ   
         ดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมต�อการมีสุขภาพดี  มีความเข3มแข็ง พ่ึงตนเองทางสุขภาพได3 

              ทีมผู3เช่ียวชาญด3านอาชีวอนามัย (ทรัพยากรบุคคลร�วมรัฐและเอกชน) 
          2. ต้ังครรภ8  คลอด ปลอดภัย  

    3. พ�อ แม�คุณภาพ ให3มีทักษะ และใส�ใจเล้ียงลูกให3แข็งแรง พัฒนาการ  โภชนาการสมวัย 
    4. เด็กวัยเรียนเติบโตสมวัย มีทักษะชีวิต สามารถจัดการภาวะสุขภาพของตนเอง 

5. ประชาชนมีนิสัยสุขภาพท่ีดี  ลดพฤติกรรมเสี่ยงด3านสุขภาพ 
6. ลดอัตราการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ ลดปIญหาจากโรค NCD ลดพฤติกรรมเสี่ยง  ลดปXวย  

ลดภาวะแทรกซ3อน  ลดตาย 
7. ผู3สูงอายุและผู3พิการเข3าถึงบริการด3านสุขภาพอย�างท่ัวถึง 
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8. สถานบริการสุขภาพทุกระดับของจังหวัดมีคุณภาพมาตรฐาน ท่ียั่งยืน มีผลสัมฤทธ์ิทางการแพทย8ใน

ระดับสถานบริการมาตรฐานการสาธารณสุข  
9. มีชุมชน หน�วยงาน  องค8กรต3นแบบท่ีจัดสภาพแวดล3อมที่เอ้ือต�อการมีสุขภาพดีของทุกกลุ�มวัย 
10. บุคลากรทางการแพทย8 และสาธารณสุขทุกระดับมีสมรรถนะ  มีทักษะสากล  มีความสุขในการ

ปฏิบัติงาน เป7นต3นแบบของคนสุขภาพดี เพ่ือสนับสนุน ส�งเสริมให3ประชาชนทุกกลุ�มวัยมีสุขภาพดี 
 
ตัวชี้วัดและค�าเปYาหมายของแผนยุทธศาสตร� (Key performance indicator and target) 
 

ตัวช้ีวัด / หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
ผลงานที่
ผ�านมา 

ค�าเปYาหมาย หน�วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 2563 

เปYาประสงค�สูงสุด   
        
เปYาประสงค�ที่ 1   
(ร�าง)สถานบริการสาธารณสุขทุกแห�ง
ยกระดับคุณภาพบริการโดยการผ�าน
เกณฑ8คลินิก NCD คุณภาพ 

 

       

(ร�าง) ดําเนินงาน DPAC ในสถาน
ประกอบการทุกแห�ง 

 

       

(ร�าง) ข3อมูลท่ีสําคัญด3านโรคท่ีเกิด
จากการประกอบอาชีพ/ปIญหา
สุขภาพของคนกลุ�มวัยทํางานท่ีเป7น
ปIจจุบัน 

       

 
 
 
 
 
 
 

 
 



[11] 
 

การแปลงยุทธศาสตร�สู�การปฏิบัต ิ
  

 การแปลงยุทธศาสตร8สู�การปฏิบัติประกอบด3วยการกําหนดกลยุทธ8 มาตรการแนวปฏิบัติของกลยุทธ8 
ตัวชี้วัดของกลยุทธ8 แผนงานที่สําคัญ และหน�วยงานท่ีเก่ียวข3อง ดังรายละเอียด ต�อไปนี้ 
 
1. กลยุทธ�เพ่ือการขับเคล่ือนยุทธศาสตร�ตามหลัก Balanced Scorecard 
Financial perspective : F  

สร3างการมีส�วนร�วมอย�างสร3างสรรค8แบบบูรณาการ ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ  เข3มข3น  เชิงรุก
ด3วยภารกิจร�วม หมู�บ3านเป7นฐาน ประชาชนเป7นศูนย8กลาง  
 
Customer perspective : C 

1) ปฏิรูปสุขภาพเด็ก วัยเรียน  วัยรุ�นเน3นสร3างนิสัยสุขภาพดี  โภชนาการ กีฬาการขจัดปIจจัยเสี่ยง และ
สร3างสภาพแวดล3อมท่ีเอ้ือต�อการสร3างสุขภาพ  

2) เพิ่มผลิตภาพแรงงาน ด3วยคนทํางานสุขภาพดี พัฒนาจังหวัดสู�เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี  
3) สร3างและพัฒนาบริการสุขภาพแบบมีส�วนร�วมรองรับสังคมผู3สูงอายุ ด3วยบริการแบบครบวงจรเป7น  

องค8รวม และการดูแลผู3สูงอายุระยะยาวทั้งในมิติครอบครัว ชุมชน  
4) จัดระเบียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู3ปXวยโรคเรื้อรัง ด3วยการบูรณาชุมชน ครอบครัว และภาคี

ทุกภาคส�วน ให3เกิดค�านิยมทางสุขภาพใหม�ท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองทางสุขภาพได3 จนมีคุณภาพชีวิตท่ี   
ดีข้ึน  
 

Internal process perspective : I 
1) สร3างค�านิยมในการรับผิดชอบดูแลสุขภาพของตนเอง  จนเกิดเป7นวัฒนธรรมสุขภาพในทุกกลุ�มวัย ด3วย

การบูรณาการชุมชน ครอบครัว และภาคีทุกภาคส�วน ให3เกิดมิติด3านการดูแลทางสุขภาพแนวใหม�  ที่สามารถ
พ่ึงพาตนเองทางสุขภาพได3 จนมีคุณภาพชีวิตที่   ดีข้ึน  

2) ส�งเสริมให3ชุมชนสร3างระบบการจัดการสุขภาพและวัฒนธรรมทางสุขภาพที่เข3มแข็ง เป7นหมู�บ3าน
สุขภาพดีวิถีไทย ย่ังยืนด3วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด3วยกลไกสมัชชาสุขภาพชุมชน  

3) บูรณาการทีมสุขภาพในการทํางานเชิงรุก  ให3ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพื่อรองรับวิถีความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเมืองอุตสาหกรรม 

4) ส�งเสริม สนับสนุนด3านความรู3และวิชาการให3ชุมชนตระหนักในการสร3างวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเอง   
 
Learning and innovation perspective : L 

นําภูมิปIญญาท3องถ่ิน ด3านการส�งเสริม ป�องกันโรค สู�กระบวนการจัดการความรู3ตามหลักวิชาการและ
เผยแพร�ผ�านช�องทางสื่อสารในระบบสาธารณสุข 
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ดังรายละเอียดมาตรการและแนวปฏิบัติของแต�ละกลยุทธ� ดังน้ี 

กลุ�มแม�และเด็ก 
กลยุทธ�ที่ 1 บูรณาการทีมสุขภาพแม�และเด็กในการทํางานเชิงรุก โดยใหCครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด 
เพื่อรองรับวิถีความเปล่ียนแปลงทางสังคมเมืองอุตสาหกรรม 

มาตรการและแนวปฏิบัติ 
1.จัดต้ังทีมพี่เลี้ยงคุณแม�มือใหม� ในพื้นที่และสถานประกอบการเพ่ือกระตุ3นให3หญิงวัยเจริญพันธ8 มี

ความรู3และตระหนักในการสร3างวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพตนเอง การเตรียมสุขภาพพร3อมต้ังแต�ก�อนและขณะ
ต้ังครรภ8 จนถึงการเลี้ยงดูแลลูกต้ังแต�แรกเกิดถึง 5 ป?  

2.ประสานความร�วมมือจากผู3บริหารโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือเข3ามามีส�วนร�วมในการจัดระบบดูแลสุขภาพ
แม�และเด็กในโรงงานอุตสาหกรรม 
           3.พัฒนาองค8ความรู3ให3กับ อสม.ด3านการดูแลแม�และเด็กคุณภาพ เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกให3ครอบคลุม
กลุ�มเป�าหมายทุกหลังคาเรือน 
 
กลยุทธ�ที่ 2 ส�งเสริม  สนับสนุนดCานความรูC และวิชาการใหCชุมชนตระหนักในการสรCาง
วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  เตรียมสุขภาพพรCอมตั้งแต�ก�อนและขณะต้ังครรภ� จนถึงการ
เลี้ยงดูแลลูกตัง้แต�แรกเกิดถึง 5 ป" 

มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
             1.พัฒนาชุมชนต3นแบบด3านความรู3วิชาการงานอนามัยแม�และเด็ก เป7นต3นแบบท่ีสามารถถ�ายทอด
ความรู3ซ่ึงกันและกันเพ่ือให3เกิดแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด นําไปสู�การเกิดนวัตกรรมและสร3างเป7นแหล�งเรียนรู3ท่ี
เข3มแข็ง 

   2.เพ่ิมขีดความสามารถให3กับชุมชนและกลุ�มหญิงวัยเจริญพันธ8 ให3มีความเชี่ยวชาญในการดูแล
สุขภาพ พร3อมสร3างเครือข�ายในพื้นท่ีให3เข3มแข็งด3านงานอนามัยแม�และเด็ก ให3เกิดการพัฒนาอย�างต�อเน่ือง  
              3.สร3างส่ือความรู3ที่หลากหลายเรื่องงานอนามัยแม�ละเด็ก ให3กับกลุ�มเป�าหมายเพื่อเตรียมความ
พร3อมสู�การเป7นคุณแม� 
             4. สร3างโรงเรียนพ�อแม�คุณภาพ โดยจัดหลักสูตรอบรมพ�อแม�ผู3ปกครองในการดูแลเด็ก 0-5 ป?  
ด3านโภชนาการ พัฒนาการและสุขภาพช�องปาก  โดยภาคี  5  กระทรวงหลัก 
    4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป7นศูนย8กลางข3อมูลข�าวสารด3านสุขภาพแม�และเด็ก    
   

กลยุทธ�ที่ 3  ขยายโรงงานอุตสาหกรรมตCนแบบในการส�งเสริมสุขภาพดCานอนามัยแม�และเด็ก โดยสรCาง 
ขยายพ้ืนที่ตCนแบบ “มุมนมแม�ในสถานประกอบการ”   และ   “ศูนย�เด็กเล็กตCนแบบโภชนาการ 
ครอบคลุม        ทุกพ้ืนที่ ” 

มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
1. ส�งเสริมให3บุคลากรระดับผู3บริหารและระดับปฏิบัติการของโรงงานอุตสาหกรรมเห็นความสําคัญ

ของการเลี้ยงลูกด3วยนมแม�  โดยจัดต้ังมุมนมแม� ในโรงงานอุตสาหกรรม 
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2. ผลักดันองค8กรปกครองส�วนท3องถ่ินและพัฒนาการสังคมและความม่ันคงของมนุษย8 ให3เป7น
เจ3าภาพหลักในการสนับสนุนศูนย8เด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่รับผิดชอบมีการดูแลด3าน
โภชนาการสมวัยอย�างมีคุณภาพ 
 

2.กลุ�มเด็กวัยเรียน 
กลยุทธ�ที่ 1  การสรCางกลไกลขบัเคลือ่นภาคีเครือข�ายการส�งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
ครอบคลุมทุกมิติใหCมีสุขภาพสมวัยภายใตCการมีส�วนร�วมทุกภาคส�วนโดยนําระบบ IT ที่ทันสมัย
มาใชCพัฒนาโรงเรียนตCนแบบส�งเสริมสุขภาพสู�อาเซยีน 

มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
         1. ส�งเสริมครอบครัวและชุมชน โรงเรียน มีส�วนร�วมในการแก3ปIญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ไม�เหมาะสม
ด3วยตนเอง เช�น การจัดเมนูอาหาร การออกกําลังกาย 
          2. การพัฒนาต�อยอดโรงเรียนต3นแบบส�งเสริมสุขภาพให3สู�อาเซียน โดยการพัฒนาทีมสหวิชาชพีให3เป7น
มืออาชีพสู�สากล และมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู3สู�สากล 
          3 สร3างกระแสการจัดการประกวดโรงเรียนต3นแบบและบุคคลต3นแบบ (School Idol and  
Student Idol) สู�   “โรงเรียนสุขภาวะ โภชนาการสมวัย ไร3พุง ไร3โรค (Healthy School) ” 

4. การจัดระเบียบสภาพแวดล3อมในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ให3เอ้ือต�อการมีสุขภาพที่ดีข้ึนของเด็ก
วัยเรียน ทั้งในครัวเรือน โรงอาหาร และร3านจําหน�ายอาหาร 
          5.ส�งเสริมให3มีการจัดต้ังชมรม เด็กไทยแก3มใส 
          6.ส�งเสริมให3ทุกโรงเรียนมีการการจัด Home Room ด3านสุขภาพ 

7.นําเทคโนโลยีมาใช3ในการเฝ�าระวังการส�งเสริมสุขภาพด3วยตนเองของเด็กวัยเรียน 

กลยุทธ�ที่ 2   จังหวัดสมทุรปราการมีนโยบายชัดเจนการมีส�วนร�วมภาคีเครือข�าย                   
ดCานโภชนาการของเด็กวัยเรียนและจัดส่ิงแวดลCอมทั้งภายในและนอกโรงเรียนเพ่ือใหCเกิด
โรงเรียนตCนแบบครอบคลุมโรงเรียนทุกแห�ง 

มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
            1. ส�งเสริมให3มีโรงเรียนต3นแบบด3านสุขภาพ โภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ไร3พุง ไร3โรค ร�วมจัด
สิ่งแวดล3อมท้ังภายใน ภายนอกโรงเรียน ให3เอ้ือต�อการมีสุขภาพดีของเด็กวัยเรียน) 
            2. ทุกภาคส�วนร�วมนํานโยบายด3านโภชนาการและอาหารปลอดภัยของเด็กวัยเรียนและจัด
สิ่งแวดล3อมภายใน ภายนอกโรงเรียน สู�การปฏิบัติอย�างเป7นรูปธรรม 
           3. จัดทําธรรมนูญสุขภาพ โดยการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในเร่ืองการส�งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
ในการแก3ไขปIญหาทุพโภชนาการ 

กลยุทธ�ที่ 3 นโยบายรัฐบาลส�งเสริมใหCเจCาหนCาที่มทีักษะสรCางแรงจูงใจส�งเสริมเด็กวัยเรียน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบริโภคอาหารภาคี เครือข�ายร�วมสนับสนุนใหCเด็กมีโภชนาการ
สมวัยโดยใชCเทคโนโลยี social media ที่ทันสมัย 
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มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
           1. พัฒนาทีมนักจัดการทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขให3เป7นมืออาชีพ ในการแก3ปIญหาเด็กทุพ
โภชนาการในโรงเรียน 
           2.พัฒนายกระดับโรงอาหารในโรงเรียนให3ได3มาตรฐาน 
           3. นาํเทคโนโลยีมาใช3ในการจัดการข3อมูลให3เข3าถึงได3ง�าย สะดวกในการสืบค3น และเป7นช�องทาง 
Social Media ให3เด็กเข3าถึงแหล�งความรู3ในการดูแลตนเองและสร3างวิถีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนผ�าน            
Social Media  
 
3.กลุ�มวัยรุ�นนักศึกษา 
กลยุทธ� 1 ส่ือสารสุขภาพสู�วัยรุ�นดCวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเขCาถึงวัยรุ�นในโรงเรียน
อย�างทั่วถึง 

มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
            1. สร3างทีมท่ีปรึกษาด3านสุขภาพในโรงเรียนโดยใช3เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
            2. พัฒนาต�อยอดการส่ือสารโดยการพัฒนาทีมให3คําปรึกษาด3านสุขภาพของวัยรุ�นโดยให3ครอบคลุม   
ทุกสหสาขาวิชาชีพ  และพัฒนาคลินิกเป7นมิตรกับวัยรุ�นโดยผ�านช�องทางออนไลน8 เพื่อ�ให3วัยรุ�นเข3าถึงข3อมูล        
ด3านสุขภาพได3ง�ายและรวดเร็ว 
            3. มีการกําหนดแผนการเรียนการสอนในโรงเรียน ในเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมของวัยรุ�น 
            4.จัดต้ังศูนย8เรียนรู3ด3านสุขภาพในสถานศึกษาผ�านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
            5.การสร3างชุด soft ware เพ่ือการติดตามพฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ�นผ�านระบบ social media            
และ Internet 
 

กลยุทธ�ที่ 2 พัฒนาทีมสุขภาพเพ่ือขับเคล่ือนคลินิกเปoนมิตรกับวัยรุ�นเพ่ือส�งเสริมใหCเกิด    
                พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในวัยรุ�น   
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 

1.สร3างทีมให3คําปรึกษาด3านสุขภาพในคลินิกเป7นมิตรกับวัยรุ�นโดยทีมสหวิชาชีพและกิจกรรมเพ่ือนช�วย
เพ่ือน 

           2.ส�งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมแนวใหม�ของวัยรุ�นโดยเน3นเชิงรุกในชุมชน 

           3..ส�งเสริมเครือข�ายผู3ปกครอง และวัยรุ�นให3เข3ามามีส�วนร�วมในการส�งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในวัยรุ�นท่ี
เหมาะสม 
           4. การจัดบริการสุขภาพวัยรุ�นโดยเน3นการบังคับใช3กฎหมายเพ่ือให3วัยรุ�นปลอดภัยจากพฤติกรรมเสี่ยง เช�น
ปIญหาทางเพศ การพนัน ยาเสพติด ความรุนแรง ติดเกมส8ฯลฯ 
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กลยุทธ�ที่ 3  ผสานความร�วมมือกับสถานศึกษาและชุมชนใหCการดูแลสุขภาพวัยรุ�นนําไป            
สู�วัยรุ�นมีนิสัยสุขภาพดี 

มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
             1.ส�งเสริมการจัดสภาพแวดล3อมในสถานศึกษาและชุมชนที่มีภาวะคุกคามต�อพฤติกรรมสุขภาพโดยเน3น
การสร3างพื้นท่ีให3เอ้ือต�อการสร3างเสริมสุขภาพ 
             3.จัดบริการเชิงรุกในสถานศึกษา ปลูกฝIงการเสริมสร3างนิสัยสุขภาพดีให3วัยรุ�น  
             4.พัฒนาทีมให3คําปรึกษาด3านสุขภาพให3ครอบคลุมทุกสหสาขาวิชาชีพ 

             5.ส�งเสริมให3วัยรุ�นร�วมออกแบบพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม�เหมาะสมของตนเองในการสร3างวัยรุ�นนิสัย 
สุขภาพดี 

4.กลุ�มวัยทํางาน 

 กลยุทธ�ที่ 1 ประสานความร�วมมือระหว�างสถานประกอบการ  หน�วยบริการและหน�วยงานที่
เกี่ยวขCอง ในการนําทรัพยากรบุคคลที่มีความรูCดCานสุขภาพและอาชีวอนามยั มาร�วมสรCางทีม
ผูCเชี่ยวชาญดCานสรCางเสริมสุขภาพกลุ�มวัยทํางานทั้งในสถานประกอบการและชุมชน (WO) 

มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
          1.ประสานความร�วมมือจากสถานประกอบการรวมทั้งหน�วยงานท่ีเก่ียวข3องโดยการทําพันธสัญญา
ร�วมกันในการนําทรัพยากรบุคคลที่มีอยู� มาสร3างทีมงานด3านสุขภาพอาชีวอนามัย 
          2.พัฒนาและสร3างทีมสหวิชาชีพด3านสุขภาพและอาชวีอนามัยในการสร3างเสริมและอาชวีอนามัยใน
การส�งเสริมสุขภาพกลุ�มวัยทํางานในสถานประกอบการร�วมกัน 
 

กลยุทธ�ที่ 2 มุ�งใหCสถานบริการสาธารณสุขทุกแห�งยกระดับคุณภาพบริการโดยการผ�านเกณฑ�
คลินิก NCD คุณภาพ เพ่ือลดอัตราปrวยและภาวะแทรกซCอนจากโรคเร้ือรังในกลุ�มวัยทํางาน  
รวมถึงผลักดันใหCเกิดคลินิก DPAC  ในสถานประกอบการโดยบุคลากรในสถานประกอบการ
เอง   

มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
1. การแก3ปIญหาสําคัญในการลดอัตราปXวยและภาะแทรกซ3อนจากโรคเร้ือรังในกลุ�มวัยทํางาน        

โดยขยายและพัฒนา NCD คุณภาพสู�โรงพยาบาลและรพ.สต.ให3ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2. ต�อยอดพัฒนาคลินิกโรคเรื้อรังจากความสําเร็จของปlงปอง 7 สี เพ่ือการจําแนกและดูแลผู3ปXวยโดย

การพัฒนาระบบบริการแบบสหวิชาชีพ 
3. การพัฒนาต�อยอดทีม Family Care Team ให3ดูแลผู3ปXวยอย�างต�อเน่ืองถึงชุมชนโดยพัฒนาร�วมกับ

ทีมภายในและภายนอกโรงพยาบาลแบบจิตอาสาร�วม 
4. สนับสนุนให3เกิดคลินิก DPAC ในสถานประกอบการผ�านการทํา MOU กับอุตสาหกรรมจังหวัด 
5. ร�วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดในการวิจัยค3นคว3าอาหารสําหรับผู3ปXวยโรคเร้ือรัง 
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กลุ�มที่ 5 ผูCสูงอายุ  
กลยุทธ�ที่ 1  สรCางและพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบมีส�วนร�วมรองรับสังคมผูCสูงอายุ           
ดCวยบริการองค�รวมและการดูแลระยะยาวทั้งมิติครอบครัว  ชุมชนแบบครบวงจร 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
          1.มุ�งแก3ปIญหาการจัดระบบบริการในการดูแลผู3สูงอายุและผู3พิการ  ผสมผสานให3ครอบคลุมท้ังสี่มิติ  
ด3วยบริการแบบองค8รวม 

1.1  พัฒนาความรู3และทักษะยุคลากรและภาคีเครือข�ายสุขภาพให3เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพ  
 ผู3สูงอายุและผู3พิการอย�างตอเนื่อง 

1.2  สร3างความต�อเนื่องในการจัดระบบการดูแลสุขภาพแก�กลุ�มเป�าหมายในพ้ืนที่  โดยทีมสห   
 วิชาชีพ  ด3วยบริการแบบองค8รวม  ทั้งในมิติครอบครัวและชุมชน 

1.3  พัฒนาชมรมผู3สูงอายุโดยให3กระตุ3นการดําเนินงานชมรมผ�านเกณฑ8ชมรมผู3สูงอายุคุณภาพ   
 ในรูบแบบการบริหารจัดการท่ีเป7นระบบให3เกิดข้ึนในทุกหมู�บ3าน 

1) พัฒนาระบบบริการเฉพาะสําหรับผู3สูงอายุในหน�วยบริการ (Aging Clinic) เพื่อ
การรักษาและรับส�งต�อโดยปรับคลินิกเดิมให3รองรับการบริการ 

2) ขยายพ้ืนท่ีในการทํา LTC จากตําบลต3นแบบไปยังตําบลอ่ืนท่ีมีความพร3อม 
3) สนับสนุนให3ท3องถ่ินและชุมชน จัดระบบการดูแลผู3สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ตาม

ความต3องการของชุมชน 
1.4  ผลักดันให3เกิดการจัดต้ังศูนย8บริบาลผู3สูงอายุและผู3พิการนําร�องในจังหวัดสมุทรปราการ      

(โรงพยาบาลบางเสาธง ) 
1.5  ส�งเสริมให3ผู3สูงอายุเป7นผู3ร�วมออกแบบและกําหนดกิจกรรมสุขภาพด3วยตนเองผ�านรูปแบบ  

 กองทุนสุขภาพผู3สูงอายุ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองและ  
 สมาชิกในครอบครัวได3 

1.6  ภาคีเครือข�ายทั้งภาครัฐและเอกชนร�วมกับดูแลสุขภาพผู3สูงอายุด3วยจิตอาสา  และผลักดัน             
 ให3เกิดการจัดบริการร�วม 

1.7  พัฒนากําลังคนในระบบสาธารณสุขและนอกสาธารณสุขเพ่ือรองรับการดูแลสุขภาพ   
 ผู3สูงอายุและผู3พิการ 
 

กลยุทธ�ที่ 2  จัดสภาพแวดลCอมทางกายภาพและส่ิงอํานวยความสะดวกใหCเอื้อต�อการ
ดํารงชีวิตของผูCสูงอายุและผูCพิการ 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 

1. สร3างความตระหนักในการจัดสภาพแวดล3อมให3เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของผุ3สูงอายุและ
ผู3พิการ 

1.1  สร3างความรู3ความเข3าใจในการจัดสสภาพแวดล3อมท่ีเอ้ือต�อผู3สูงอายุและผู3พิการ 
1.2  แจ3งสถานการณ8การเข3าสู3สังคมผู3สูงอายุระดับประเทศ /จังหวัดและระดับพ้ืนที ่

2. จัดทําแผนการดูแลสุขภาพผู3สูงอายุด3านการจัดสภาพแวดล3อมแบบบูรณาการระดับพื้นที่ 
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3. พัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล3อมให3เหมาะสมกับผู3สูงอายุและผู3พิการจากมาตรฐานสู�การ
ปฏิบัติ 

3.1  จัดให3มีแผนการจัดสภาพแวดล3อมตัวอย�างท่ีเหมาะสมกับผู3สูงอายุและผู3พิการ    
 สําหรับครัวเรือนที่มีเศรษฐานะที่ดี 

3.2  จัดสภาพแวดล3อมสุขภาพครอบครัวชุมชนให3เอ้ือต�อการดูแลสุขภาพเน3นให3   
 เหมาะสมกับบริบทจังหวัดสมุทรปราการ  ท้ังชุมชนแออัด  ชุมชนเกษตร    
ชุมชนอาคารสูง ชุมชนเมืองอุตสาหกรรมโดย  อาศัยมาตรการทางสังคม 

3.3  สื่อสาร ประชาสัมพันธ8 รูปแบบสภาพแวดล3อมตัวอย�าง  ที่เหมาะสมให3ผู3สูงอายุ 
 และผู3พิการทุกช�องทาง 

3.4  บูรณาการชุมชนจัดการรูปแบบสภาพแวดล3อมท่ีเป7นมิตรกับผู3สูงอายุและ          
  ผู3พิการ 

3.5  คัดเลือกและสนับสนุนให3เกิชุมชนต3นแบบด3านการจัดสภาพแวดล3อมท่ีเป7นมิตร  
 ต�อการดํารงชีวิตของผู3สูงอายุและผู3พิการ  แบบบูรณาการ  ทุกภาคส�วนมี     
ส�วนร�วม 

 
กลยุทธ�ที่ 3  ผลักดันการดูแลสุขภาพผูCสูงอายุและผูCพิการ  เปoนวาระสุขภาพที่ภาคีเครือข�าย
ตCองร�วมสรCางสุขภาพดCวยกระบวนการหมอครอบครัว  
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
             1.เสริมสร3างความเข3าใจและทักษะในการจัดการสุขภาพภาคประชาชนแก�ท3องถ่ินและภาคีเครือข�าย
อย�างต�อเนื่องแก�ประชาชนในพ้ืนที่ ด3วยการจัดทําแผนสุขภาพของชุมชนและผลักดันให3บรรจุในแผนพัฒนา
ท3องถ่ิน 
             2. พัฒนาการด3านดูแลสุขภาพอย�างต�อเนื่องและย่ังยืน 
             3. พัฒนากิจกรรมในชมรมผู3สูงอายุให3ชัดเจนและมีคุณภาพอย�างต�อเนื่อง 

2.1  ประชาชนและภาคีเครือข�ายมีส�วนร�วมในการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานด3าน 
สุขภาพต้ังแต�ร�วมคิด  ร�วมทํา  ร�วมสร3างและร�วมประเมิน  ให3เกิดการดูแลสุขภาพ  
ผู3สูงอายุและผู3พิการท่ียั่งยืน 

2.2  สร3างระบบการดูแลผู3สูงอายุท้ังในมิติครอบครัว ชุมชน  ผ�านกระบวนการ 
หมอครอบครัว   
            4.ผลักดันให3เกิดมาตรการทางสังคมร�วมกับภาคีเครือข�ายในชุมชน  ให3เกิดกิจกรรมการดูแลสุขภาพ
และการบริการทางสังคม  แก�ผู3สูงอายุและผู3พิการ  Aging  First  Piority) 
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แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สําคัญ และผูCเก่ียวขCอง 
1. สร3างเครือข�ายร�วมกับภาคีทุกภาคส�วนเพ่ือเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน 
2. จัดต้ังศูนย8เป7นมิตรกับวัยรุ�นเพ่ือบําบัดยาเสพติดในชุมชน 
3. เสริมสร3างค�านิยมความรับผิดชอบต�อนิสัยสุขภาพท่ีเหมาะสมตามวัย 
4. การพัฒนาระบบ IT เน3นการสื่อสารแบบสหสาขาวิชาชีพสู�วัยรุ�น 
5. การปรับสภาพแวดล3อมในครอบครัว ชุมชน ให3เอ้ือต�อการมีสุขภาพดีในชุมชน 
6. การส�งเสริมให3กลุ�มวัยรุ�นร�วมสร3างกิจกรรมสุขภาพด3วยตนเอง 
7. จัดต้ังมุมคลินิกพิเศษแม�วัยใสให3สอดคล3องกับปIญหาของวัยรุ�น 
8. การพัฒนาศูนย8ป�องกันและปราบปรามยาเสพติดแบบบูรณาการสู�พื้นที่ 
9. การส�งเสริมชมรม To Be Number One สู�พื้นที่ 
10. การส�งเสริมสุขภาพวัยรุ�นแบบบูรณาการร�วมกับภาคีเครือข�ายเพื่อให3เกิด “อําเภอวัยรุ�น

สุขภาพดี” 
11. การร�วมมือกับสถานศึกษาในการกําหนดเกณฑ8สุขภาพสู�โรงเรียนสีขาว 
12 ส�งเสริมการจัดสภาพแวดล3อมในสถานศึกษาและชุมชน(สสจ) 
13 การพัฒนาระบบไอที เน3นการสื่อสารและให3คําปรึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพสู�วัยรุ�น(สสจ) 
14 เสริมสร3างค�านิยมความรับผิดชอบต�อนิสัยสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยรุ�น 
15 เกิดชมรมเพ่ือนใจวัยรุ�นทุกหน�วยบริการ 
16 ปรับสภาพแวดล3อมในครอบครัว ชุมชน ให3เอ้ือต�อการมีสุขภาพดี 
17 พัฒนาคลินิกเป7นมิตรกับวัยรุ�นโดยผ�านช�องทางออนไลน8(สสจ) 
18 การจัดบริการสุขภาพวัยรุ�นโดยเน3นการบังคับใช3กฎหมายเพ่ือให3วัยรุ�นปลอดภัยจาก

พฤติกรรมเสี่ยง 
19 มีการกําหนดแผนการเรียนการสอนเร่ืองนิสัยสุขภาพดีในสถานศึกษา 
20 สร3าง soft ware เพื่อติดตามพฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ�นผ�นระบบ Socil media และ 

Internet 
21 ปลูกฝIงการเสริมสร3างนิสัยสุขภาพดีให3กับวัยรุ�น  ร�วมสร3างกิจกรรมสุขภาพด3วยตนเอง 
22 โครงการจัดต้ังศูนย8บริบาลผู3สูงอายุและผู3พิการนําร�องแบบครบวงจร ในโรงพยาบาล

ชุมชนบางเสาธง 
23 โครงการแม�ช�วยแม� (พี่เลี้ยงแม�มือใหม�) (ทีมสุขภาพแม�และเด็กในการทํางานเชิงรุก ยังไม�

ครอบคลุมในเขตชุมชนเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม) 

24 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ไร3พุง ไร3โรค 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  


