
ยุทธศาสตร์ที่
ด้านส่งเสริมสุขภาพ 

ป้องกันโรค
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

1

แผนงาน4
โครงการ12
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¡Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�áÅÐá¼¹§Ò¹
¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

Phase 1 26 KPI

Phase 2 27 KPI

Phase 3 26 KPI

Phase 4 28 KPI
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´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

º··Õè
5á¼¹§Ò¹·Õè 1

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹ä·Â·Ø¡¡ÅØ‹ÁÇÑÂ (´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾) 

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 1 ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¤¹ä·Â¡ÅØ‹ÁÊµÃÕáÅÐà´ç¡»°ÁÇÑÂ 

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹
• อัตรามารดาตายตอแสนการเกิดมีชีพ ป 2555, 2556 และ 2557

มีอัตราที่เพิ่มขึ้นจาก 17.6, 22.2 และ 23.3 ตามลำดับ

• ป 2559 ระดับสติปญญาของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 เทากับ 98.23

และป 2560 พัฒนาการสงสัยลาชา รอยละ 21.5

• ป 2560 เด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมสวนเพียงรอยละ 49.5

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

ลูกเกิดรอดแมปลอดภัยเด็กมีพัฒนาการสมวัย  

 
• เพื่อพัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ

ใหไดมาตรฐานอนามัยแมและเด็กคุณภาพ

• เพื่อใหมารดาที่ตั้งครรภทุกรายไดรับการดูแลตลอดการคลอด

อยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน

• เพื่อสงเสริมใหเด็กเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัยพรอมเรียนรู

ตามชวงวัย

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
Phase 2 Phase 3

พัฒนาการคลอดมาตรฐาน ไรรอยตอ 
และการฝากครรภที่มีคุณภาพ  

พัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลบริการ
อนามัยแมและเด็กคุณภาพ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข
และภาคีเครือขาย

พัฒนาระบบขอมูล ระบบเฝาระวัง 
และระบบสงตอใหมีคุณภาพ 

สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการพัฒนาเด็ก 

พัฒนาองคความรู นวัตกรรม คูมือ 
และเผยแพร ประชาสัมพันธ  

มีกลไกการขับเคลื่อนการทำงาน
ในพื้นที่ เชน Maternal Child Health 
Board พชอ. เปนตน 

สงเสริม และสนับสนุนความเขมแข็ง
ของสถาบันครอบครัว ชุมชน และ
ภาคีเครือขาย 

ผลักดันกฏหมายที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

Phase 
1

พ.ศ.2560 - 2564

พ.ศ.2565 - 2569

พ.ศ.2570 - 2574

พ.ศ.2575 - 2579

Phase 
2

Phase 
3

Phase 
4

• รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน
• อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
• รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย
• รอยละ 63 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมสวน

• รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน
• อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 14 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
• รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย
• รอยละ 78 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมสวน

• รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน
• อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 12 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
• รอยละ 95 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย
• รอยละ 88 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมสวน

• รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน
• อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 10 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
• รอยละ 100 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย
• รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมสวน

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย/กรมอนามัย
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¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹ä·Â·Ø¡¡ÅØ‹ÁÇÑÂ (´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾) 

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 2 ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¤¹ä·Â¡ÅØ‹ÁÇÑÂàÃÕÂ¹áÅÐÇÑÂÃØ‹¹ 

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹
• ป 2559 ระดับสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเด็กนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เทากับ 98.23 และเด็กนักเรียนไทย
อายุ 6 - 11 ป มีความฉลาดทางอารมณอยูในเกณฑปกติข้ึนไป
รอยละ 77

• ป 2560 เด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน เพ่ิมข้ึนจากป 2559 รอยละ 64.2
เปนรอยละ 65.1 และเด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ 
(Cavity free) รอยละ 71.81

• อัตราคลอดในวัยรุ นอายุ 15 - 19 ป ลดลงอยางตอเนื่อง
จาก 54.3 ตอพันประชากร ในป 2555 เหลือ 42.5 ในป 2559

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
• เพื่อสงเสริมใหเด็กวัยเรียนแข็งแรง สูงดี สมสวน และมีระดับ

Intelligence Quotient (IQ) และ Emotional Quotient (EQ)

อยูในเกณฑมาตรฐาน

• เพื่อควบคุมโรคในชองปาก และลดการสูญเสียฟนแทในเด็ก

อายุ 12 ป

• เพื่อปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
• เด็กวัยเรียน IQ/EQ ดี สุขภาพแข็งแรง สูงดีสมสวน ฟนดีไมผุ 

• อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป ลดลง

มีกลไกการขับเคล่ือนการดำเนินงาน
ท้ังในระดับนโยบาย และระดับพ้ืนท่ี 

พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือเด็ก
กลุมเสี่ยง 

ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพ
ของเด็กวัยเรียนและวัยรุน

พัฒนาสื่อ คูมือ เครื่องมือ สภาพแวดลอม
ในการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของ
เด็กวัยเรียนและวัยรุน

ผลักดันใหเกิดความรวมมือเชิงนโยบาย
การสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบ
บูรณาการกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพกาย/จิต 
ใหมีความเปนมิตรกับวัยรุน และมี
การเชื่อมตอกันระหวางระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียน  

สรางการมีสวนรวมระหวางผูปกครอง 
ทองถิ่น ชุมชน โรงเรียนในการดูแล
สุขภาพกาย/จิตใหกับวัยเรียนและวัยรุน

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. 
การปองกันและแกไขปญหาการตั้ง
ครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือขาย

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

Phase 2 Phase 3

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

Phase 
1

พ.ศ.2560 - 2564

พ.ศ.2565 - 2569

พ.ศ.2570 - 2574

พ.ศ.2575 - 2579

Phase 
2

Phase 
3

Phase 
4

• เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ำกวา 100
• รอยละ 80 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณอยูในเกณฑปกติข้ึนไป
• รอยละ 66 ของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน
• รอยละ 60 เด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ
• อัตราการคลอดมีชีพ ไมเกิน 34 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ป  

• เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ำกวา 101
• รอยละ 82 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณอยูในเกณฑปกติข้ึนไป
• รอยละ 67 ของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน
• รอยละ 80 เด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ
• อัตราการคลอดมีชีพ ไมเกิน 25 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ป  

• เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ำกวา 103
• รอยละ 84 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณอยูในเกณฑปกติข้ึนไป
• รอยละ 68 ของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน
• รอยละ 85 เด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ
• อัตราการคลอดมีชีพ ไมเกิน 20 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ป  

• เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ำกวา 105
• รอยละ 85 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณอยูในเกณฑปกติข้ึนไป
• รอยละ 69 ของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน
• รอยละ 90 เด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ
• อัตราการคลอดมีชีพ ไมเกิน 15 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ป  

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสุขภาพจิต/กรมอนามัย
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¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹ä·Â·Ø¡¡ÅØ‹ÁÇÑÂ (´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾) 

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 3 ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¤¹ä·Â¡ÅØ‹ÁÇÑÂ·Ó§Ò¹ 

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹
ปจจุบันประชากรวัยทำงานอายุ 30 - 44 ป มีคาดัชนีมวลกาย 

ปกติ รอยละ 51.80 ซึ่งมีแนวโนมลดลง เมื่อเทียบกับขอมูลยอนหลัง 3 ป 

(ป 2557 - 2559) ที่พบวาวัยทำงานอายุ 30 - 44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ 

รอยละ 54.75,  53.82 และ 54.08 ตามลำดับ   

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
• เพื่อสงเสริมภาวะโภชนาการของประชาชนวัยทำงานใหมีสุขภาพดี

• เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

สนับสนุนงบประมาณในพื้นที่ชุมชน

สถานที่บริการสาธารณสุขและ

สถานประกอบการอยางตอเนื่อง 

มาตรการ นโยบาย Healthy eating/

Active living/Environmental health

สราง Intervention ที่เหมาะสม

ตามบริบทของพื้นที่

มีผูนำการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่

พึงประสงค ในชุมชนและสถาน

ประกอบการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคี

เครือขายทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ

สรางและพัฒนาระบบเฝาระวัง

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค

และคาดัชนีมวลกายวัยทำงาน

Phase 3

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

Phase 2

Phase
1

พ.ศ.2560 - 2564

พ.ศ.2565 - 2569

พ.ศ.2570 - 2574

พ.ศ.2575 - 2579

Phase
2

Phase
3

Phase
4

• รอยละ 56 ของประชาชนวัยทำงาน อายุ 30 - 44 ป   
มีคาดัชนีมวลกายปกติ

• รอยละ 61 ของประชาชนวัยทำงาน อายุ 30 - 44 ป    
มีคาดัชนีมวลกายปกติ

• รอยละ 75 ของประชาชนวัยทำงาน อายุ 15 ปข้ึนไป 
มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ

• รอยละ 66 ของประชาชนวัยทำงาน อายุ 30 - 44 ป 
มีคาดัชนีมวลกายปกติ

• รอยละ 80 ของประชาชนวัยทำงาน อายุ 15 ปข้ึนไป 
มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ

• รอยละ 71 ของประชาชนวัยทำงาน อายุ 30 - 44 ป  
มีคาดัชนีมวลกายปกติ

• รอยละ 85 ของประชาชนวัยทำงาน อายุ 15 ปข้ึนไป 
  มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

ประชาชนวัยทำงานมีดัชนีมวลกายปกติ  

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมอนามัย
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¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹ä·Â·Ø¡¡ÅØ‹ÁÇÑÂ (´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾) 

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 4 ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¤¹ä·Â¡ÅØ‹ÁÇÑÂ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
• เพื่อใหผูสูงอายุไดรับบริการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแล รักษา และ

ฟนฟูสภาพท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และทองถ่ิน

• ผูสูงอายุสามารถชวยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันไดตามศักยภาพ และไดรับ

บริการสุขภาพที่ตรงตามปญหาอยางถูกตองเหมาะสม

• ผูสูงอายุ รอยละ 88.6 สามารถชวยเหลือตนเองได ผูสูงอายุ <รอยละ 28

ท่ีไดรับการคัดกรอง/ประเมินกลุมอาการผูสูงอายุ และรอยละ 16.9 มีความ

เสี่ยงตอการหกลม รอยละ 8.1 มีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

• ป 2560 มีผูสูงอายุพึ่งพิงเขารวมโครงการ LTC จำนวน 177,541 คน

• ป 2560 ผลิต Care Manager (CM) จำนวน 4,424 คน และผลิต Care

Giver (CG) จำนวน 22,344 คน

• ตำบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาวในชุมชนผานเกณฑ

• สัดสวนของผูสูงอายุกลุมที่สามารถชวยเหลือ

ตนเองไดไมนอยกวา 8 เทา ของกลุมที่ตองการ

ความชวยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน

พัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

Active Aging อำเภอตนแบบเพื่อ

สงเสริมสุขภาพ 

พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว

ในชุมชน ระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ

ผูสูงอายุ และระบบฐานขอมูล

สรางและพัฒนานวัตกรรม คูมือ 

ชุดความรู และสื่อประชาสัมพันธ

ที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข

ผูจัดการดูแลผูสูงอายุ (CM) และผูดูแล

ผูสูงอายุ (CG)

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและ

ภาคีเครือขายในการดูแลผูสูงอายุใน

ชุมชน

มีกลไกการขับเคล่ือนการดำเนินงาน

ในสวนกลาง สวนภูมิภาค และใน

ชุมชน 

พัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุ

• โรงพยาบาลรัฐมีการจัดบริการคลินิกผูสูงอายุไมนอยกวา รอยละ 95

• อัตราของผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได เพิ่มขึ้น
หรือคงที่

• รพช.มีหนวยบริการผูสูงอายุอยางนอยรอยละ 85

• อัตราของผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได เพิ่มขึ้น
หรือคงที่

• รพช.มีหนวยบริการผูสูงอายุอยางนอยรอยละ 75

• อัตราของผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได เพิ่มขึ้น
หรือคงที่

• รพช.มีหนวยบริการผูสูงอายุอยางนอยรอยละ 90

• อัตราของผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได เพิ่มขึ้น
หรือคงที่

• รพช.มีหนวยบริการผูสูงอายุอยางนอยรอยละ 80

• LTC รอยละ 95

• LTC รอยละ 100+คุณภาพ

• LTC รอยละ 100+คุณภาพ

• LTC รอยละ 100+คุณภาพ

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

Phase 2

Phase
1

พ.ศ.2560 - 2564

พ.ศ.2565 - 2569

พ.ศ.2570 - 2574

พ.ศ.2575 - 2579

Phase
2

Phase
3

Phase
4

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย/กรมอนามัย
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Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 มติของนายกรัฐมนตรี และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตรเห็นชอบ 

ขอเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุขใหเกิดผลใน 1 ป 4 เดือน ประกอบดวย การออกระเบียบ 

สำนักนายกรัฐมนตรี ในการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อสงเสริมการทำงานแบบประชารัฐ โดยในป 

2559 มีจำนวน 73 อำเภอ และเพิ่มเปน 200 อำเภอ ในป 2560

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
• เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใหดีขึ้น

โดยหลักการพื้นที่เปนฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
 ทุกอำเภอมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระบบอำเภอ (พชอ.)

สรางความเขมแข็งระบบขอมูล และ 
Surveillence System

บริหารจัดการระดมทรัพยากรในแตละ 
ภาคสวน

สงเสริมการบูรณาการและมีสวนรวม
ในทุกภาคสวนที่มีผลตอสุขภาพ

สรางและพัฒนาผูใหบริการ/ทีมทั้งใน
สถานบริการและเครือขายบริการ
อยางเปนระบบ

ผลักดันกฎหมาย/ระเบียบ
ที่เกี่ยวของ

á¼¹§Ò¹·Õè 2
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµÃÐ´ÑÑºÍÓàÀÍ

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 5 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµÃÐ´ÑºÍÓàÀÍ (¾ªÍ.) 

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

Phase
1

พ.ศ.2560 - 2564

พ.ศ.2565 - 2569
Phase

2

รอยละ 80 ของอำเภอที่มีคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 

ที่มีคุณภาพ (702 อำเภอ)

รอยละ 100 ของอำเภอที่มีคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 

ที่มีคุณภาพ (878 อำเภอ)

หนวยงานรับผิดชอบ : กองบริหารการสาธารณสุข/สำนักงานบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีไทย
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¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ ¤Çº¤ØÁâÃ¤áÅÐÅ´»˜¨¨ÑÂàÊÕèÂ§´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 6 ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃµÍºâµŒÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹áÅÐÀÑÂÊØ¢ÀÒ¾ 

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹ 
            
       ปจจุบันสถานการณการเกิดโรคและภัยสุขภาพมีความ 
รุนแรงและสามารถแพรระบาดไดอยางกวางขวาง จำเปนตอง 
พัฒนาระบบการตรวจจับเหตุการณผิดปกติใหรวดเร็วและ
ตอบโตไดทันทีภายใตศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ทีมตระหนัก 
รูสถานการณ ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค และหนวยงานอ่ืน 
รวมกันจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของประเทศใหได 
ตามเกณฑมาตรฐานสากล Joint External Evaluation : JEE

พัฒนาศักยภาพผูบัญชาการศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด

จัดการซอมแผนตามระบบบัญชาการ
เหตุการณฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข
ระดับจังหวัด 

จัดเตรียมเฝาระวังและประเมิน
สถานการณโรคและภัยสุขภาพและ
ทีมปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขระดับจังหวัด 

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� 

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉินที่สามารถรับมือ

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

                ที่เกิดจากโรคและภัยสุขภาพได

รอยละ 100 ของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู

สถานการณ (Situation Awareness 

Team: SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง
¾.È

. 2
56

0 
- 2

56
4

Phase 
1

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค



49
á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚

´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

º··Õè
5á¼¹§Ò¹·Õè 3

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ ¤Çº¤ØÁâÃ¤áÅÐÅ´»˜¨¨ÑÂàÊÕèÂ§´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 7 ¤Çº¤ØÁâÃ¤µÔ´µ‹Í 

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹
• เอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ : ป 2558 คาดประมาณวา ประเทศไทยมีผูติดเช้ือเอชไอวีท่ียังมีชีวิตอยู จำนวนท้ังหมด 437,700 คน ผูติดเช้ือเอชไอวีรายใหม

ประมาณ 6,900 คน เฉลี่ยวันละประมาณ 19 คน ลดลงรอยละ 77 เมื่อเทียบกับป 2543 และเสียชีวิต ประมาณ 16,100 คน

• พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี : ป 2556 อัตราการเสียชีวิตของโรคมะเร็งทอน้ำดี รอยละ 23.9 ผูปวยมะเร็งตับและมะเร็งทอน้ำดีรายใหม จำนวน 1,765 ราย

พบเปนมะเร็งตับ รอยละ 63 และมะเร็งทอน้ำดี รอยละ 55 และในป 2557 พบอัตราความชุกในภาพรวมของประเทศ รอยละ 5.1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
• เพื่อลดอัตราและการเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวีและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

• เพื่อใหผูติดเชิื้อทุกคนเขาถึงการรักษาดวยยาตานไวรัส

• เพื่อลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไมตับในพื้นที่เสี่ยง 29 จังหวัด

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
• ลดผูติดเชื้อ HIV รายใหมใหเหลือนอยกวา 1,000 ราย

• ไมมีทารกแรกเกิดที่ติดเชื้อ HIV

• ผูติดเชื้อ HIV ทุกคนเขาถึงการรักษาดวยยาตานไวรัส

• ลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจาก HIV ลงเหลือนอยกวา

4,000 ราย

• ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ เหลือไมเกินรอยละ 6

• อัตราการเสียชีวิตดวยมะเร็งทอน้ำดีลดลงครึ่งหนึ่ง

• อัตราการติดเชื้อพยาธิใบไมตับลดลงนอยกวารอยละ 1

• รอยละ 94 ของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการ

ปองกัน HIV และโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก

• รอยละ 80 ของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง

ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี

• จำนวนผูเสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV ลดลง รอยละ 80

• รอยละ 100 ของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง

ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี

• รอยละ 100 ของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการ

ปองกัน HIV และโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก

• รอยละ 80 ของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง

ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี

• รอยละ 100 ของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการ

ปองกัน HIV และโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก

• รอยละ 100 ของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง

ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี

ขับเคลื่อนการยุติเอดสและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ 

เรงรัดการลดการตีตราเลือกปฏิบัติ 
และจัดการสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ
การดำเนินงาน  

พัฒนาตำบลจัดการสุขภาพในการ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคพยาธิ
ใบไมตับ และมะเร็งทอน้ำดีิ

พัฒนาระบบเฝาระวัง/คัดกรอง/
ปองกัน/วินิจฉัย/ดูแล/รักษา/สงตอ/
ควบคุมโรคอยางบูรณาการ  

พัฒนาระบบโครงสราง และกลไก 

การสื่อสารความเสี่ยง คูมือ แนวทาง

บูรณาการความรวมมือในระดับประเทศ
และประเทศในภูมิภาคลุมน้ำโขง

สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและ
สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาสังคม และอปท. 

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

Phase
1

พ.ศ.2565 - 2569

พ.ศ.2570 - 2574

พ.ศ.2575 - 2579

Phase
2

Phase
3

Phase
4

พ.ศ.2560 - 2564

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค
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Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹
• การจมน้ำเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเด็กไทยอายุต่ำกวา

15 ป มีจำนวนการเสียชีวิต เฉลี่ยปละ 1,015 คน

• ป 2559 พบอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 33.45

คนตอประชากรแสนคน (จำนวน 21,745) จากฐานขอมูลบูรณาการ

• ป 2558 - 2560 อัตราผูปวยโรคเบาหวานรายใหม เฉลี่ย 200,000

รายตอป และอัตราผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม เฉล่ีย 400,000

รายตอป (Health Data Center: HDC)

• ป 2552 - 2557 ความชุกผูปวยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น รอยละ 6.9

เปน 8.9 และความชุกผูปวยโรคความดันโลหิตสูงเพ่ิมข้ึน รอยละ 21.4

เปน 24.7 (NHES IV-V)

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
       

    เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำและอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้ง

ลดอัตราผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
• อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำและอุบัติเหตุทางถนนลดลง

 • อัตราผูปวย Diabetes Mellitus (DM) รายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน

และอัตราผูปวย Hypertension (HT) รายใหม 

จากกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงลดลง

สนับสนุนและสรางความเขมแข็งให

เครือขายในการปองกันการจมน้ำ 

และอุบัติเหตุทางถนน

สรางมาตรการปองกันการจมน้ำ

และอุบัติเหตุทางถนน

พัฒนาหลักสูตรและ

ศักยภาพบุคลากรที่

เกี่ยวของ

สรางระบบสารสนเทศและขอมูล

ในการดำเนินงานปองกันโรคไมติดตอ

และภัยสุขภาพ

พัฒนาระบบตอบโตภาวะฉุกเฉิน

ทางน้ำและทางถนน 

พัฒนาและผลิตสื่อ/คูมือ/สนับสนุน

การดำเนินงานที่ทันสมัย เขาถึงงาย

พัฒนามาตรฐาน กฎ ระเบียบ กฎหมาย

ดานความปลอดภัยทางน้ำและถนน

ขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร

การปองกันควบคุมโรคไมติดตอ

ระดับชาติ

มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ในระดับนโยบายและระดับพื้นที่

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

Phase
1

Phase
2

Phase
3

Phase
4

พ.ศ.2560 - 2564

พ.ศ.2565 - 2569

พ.ศ.2570 - 2574

พ.ศ.2575 - 2579

• อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุนอยกวา 15 ป ไมเกิน 3.0
• อัตราการเสียชีวิตจากอุบุัติเหตุทางถนน ลดลงรอยละ 50 จากป 2554
• อัตราผูปวย DM รายใหมจากกลุมเส่ียงฯ ไมเกินรอยละ 2.16 และอัตรา 
ผูปวย HT รายใหม โดยมีมาตรการในกลุมสงสัยปวยใหวัดความดันโลหิตสูง
ที่บาน ≥ รอยละ 40

• อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุนอยกวา 15 ป ไมเกิน 2.5
• อัตราการเสียชึวิตจากการจมน้ำในทุกกลุมอายุ ลดลงอยางนอยรอยละ

20 จากป 2560
• อัตราการเสียชีวิตจากอุบุัติเหตุทางถนน ลดลงรอยละ 10 จากป 2564 
• อัตราผูปวย DM รายใหมจากกลุมเส่ียงฯ ไมเกินรอยละ 2.04 และอัตรา
ผูปวย HT รายใหม ลดลงรอยละ 3 (จากขอมูลพ้ืนฐาน ป 2564) 

• อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุนอยกวา 15 ป ไมเกิน 2.5
• อัตราการเสียชึวิตจากการจมน้ำในทุกกลุมอายุ ลดลงอยางนอยรอยละ

40 จากป 2560
• อัตราการเสียชีวิตจากอุบุัติเหตุทางถนน ลดลงรอยละ 10 จากป 2569
• อัตราผูปวย DM รายใหมจากกลุมเส่ียงฯ ไมเกินรอยละ 1.92 และอัตรา 
ผูปวย HT รายใหม ลดลงรอยละ 3 (จากขอมูลพ้ืนฐาน ป 2569)

• อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุนอยกวา 15 ป ไมเกิน 2.5
• อัตราการเสียชึวิตจากการจมน้ำในทุกกลุมอายุ ลดลงอยางนอยรอยละ

50 จากป 2560
• อัตราการเสียชีวิตจากอุบุัติเหตุทางถนน ลดลงรอยละ 10 จากป 2574
• อัตราผูปวย DM รายใหมจากกลุมเส่ียงฯ ไมเกินรอยละ 1.80 และอัตรา
ผูปวย HT รายใหม ลดลงรอยละ 3 (จากขอมูลพ้ืนฐาน ป 2574) 

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค
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พบปญหาผัก ผลไม ตกมาตรฐาน รอยละ 37.91 

และนมโรงเรียนตกมาตรฐาน รอยละ 13.79 โดยปนเปอน

เชื้อจุลินทรียที่อาจสงผลตอสุขภาพของเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนกวา 40,000 แหง

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

  เพื่อใหผูบริโภคไดรับอาหารที่มีความปลอดภัย
ตามเกณฑที่กำหนด

      ประชาชนไดรับอาหารที่มีความปลอดภัยเปนไป

ตามเกณฑที่กำหนด มีความรูและพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑอาหารที่ถูกตอง

พัฒนากลไกการคุมครองผูบริโภค 
และบูรณาการรวมกับภาคีเครือขาย

พัฒนาระบบเฝาระวังและแจงเตือน
ภัยความปลอดภัยอาหารที่มี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

พัฒนาหองปฏิบัติการใหมีศักยภาพ
ในการตรวจวิเคราะหเทาเทียมกัน

พัฒนาระบบฐานขอมูลดานอาหาร
และระบบติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาสื่อ แหลงขอมูลความรู 
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
และเขาถึงไดงาย

พัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการให
สามารถผลิต/นำเขาอาหารที่มี
มาตรฐานในระดับสากล

ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่
สอดคลองกับระดับสากล และ
สงเสริมการประกอบธุรกิจ

รอยละ 70 ของผลิตภัณฑอาหารสด

และอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

รอยละ 75 ของผลิตภัณฑอาหารสด

และอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

รอยละ 78 ของผลิตภัณฑอาหารสด

และอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

รอยละ 80 ของผลิตภัณฑอาหารสด

และอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

Phase
1

พ.ศ.2565 - 2569

พ.ศ.2570 - 2574

พ.ศ.2575 - 2579

Phase
2

Phase
3

Phase
4

พ.ศ.2560 - 2564

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹
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หนวยงานรับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹
• การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพโดยไมจำเปนและไมเหมาะสม

อาจจะกอใหเกิดปญหาสุขภาพได

• สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผานการรับรองมาตรฐาน

คิดเปนรอยละ 63.12

• ปญหาท่ีพบ คือ ความลาชาของกฎหมายความชัดเจนในการ

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ความเขาใจของผูประกอบการและบุคลากร

การใชผูท่ีไมใชผูประกอบวิชาชีพเปนผูใหบริการแทนการนำเขา

และใชเครื่องมือทางการแพทยที่ไมผานการตรวจรับรอง

มาตรฐาน เปนตน

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
• เพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณภาพ

• เพื่อใหสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

มีคุณภาพตามมาตรฐาน และประชาชนไดรับบริการสุขภาพ

ที่มีคุณภาพ

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
ประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ

 และไดรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

• รอยละ 99 ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการตรวจสอบได
มาตรฐานตามเกณฑที่กำหนด

• รอยละ 100 ของสถานพยาบาลผานเกณฑมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนด

• สถานประกอบการเพื่อสุขภาพไดรับการสงเสริม
พัฒนาใหไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

• รอยละ 100 ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการตรวจสอบได
มาตรฐานตามเกณฑที่กำหนด

• รอยละ 100 ของสถานพยาบาลผานเกณฑมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนด

• สถานประกอบการเพื่อสุขภาพไดรับการสงเสริม
พัฒนาเขาสูสากล

• รอยละ 100 ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการตรวจสอบได
มาตรฐานตามเกณฑที่กำหนด

• รอยละ 100 ของสถานพยาบาลผานเกณฑมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนด

• สถานประกอบการแตละประเภทของไทยไดรับการ
จัดอันดับอยูในระดับ 1 ใน 3 ของเอเชีย

• รอยละ 100 ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการตรวจสอบได
มาตรฐานตามเกณฑที่กำหนด

• รอยละ 100 ของสถานพยาบาลผานเกณฑมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนด

• สถานประกอบการแตละประเภทของไทยไดรับการ
จัดอันดับอยูในระดับ 1 ใน 10 ของโลก

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

สรางความเขมแข็งของกลไกและ
เครือขาย

พัฒนาระบบการเฝาระวังและระบบ
การแจงเตือนภัย

พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
และขยายชองทางการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธใหเชื่อมโยงขอมูล
ทั่วประเทศ   

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสถาน
ประกอบการใหเขมแข็งและสามารถ
แขงขันทางธุรกิจได

พัฒนาองคความรู และคูมือที่
เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค

พัฒนามาตรการทางการตลาด ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
และสนับสนุนให อปท. ออก
เทศบัญญัติ 

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

Phase
1

Phase
2

Phase
3

Phase
4

พ.ศ.2560 - 2564

พ.ศ.2565 - 2569

พ.ศ.2570 - 2574

พ.ศ.2575 - 2579

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹
ป 2560 มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

พัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN 

Hospital ระดับพื้นฐานขึ้นไป รอยละ 90

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
เพื ่อสงเสริมใหโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ 

GREEN & CLEAN Hospital

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปน 

โรงพยาบาลท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และเปนแหลงเรียนรู

ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมใหชุมชน

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
มีการควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ดวยระบบ Digital Infectious Control 

โรงพยาบาลอนุรักษพลังงาน
(Smart Energy Hospital)

โรงพยาบาลมีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
เยียวยาผูปวย (Healing Environment)
(Smart Environment Hospital)
 

• มูลฝอยติดเชื้อทุกแหลงกำเนิดควบคุม
ดวยระบบ Digital Infectious Control

• โรงพยาบาลใชพลังงานสะอาดและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

• โรงพยาบาลมีการจัดการขยะเปนศูนย

บูรณาการกับกระทรวงพลังงานจัดทำ
แนวทางการลดใชพลังงาน และเพิ่ม
การใชพลังงานทดแทน 

ออกแบบ/ปรับปรุงอาคาร รพ. 
ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม/รพ.ตนแบบ
อาคารอนุรักษพลังงาน

สงเสริมและสนับสนุนให รพ.
GREE& CLEAN Hospital 
เปนแหลงเรียนรู  

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล

พัฒนาองคความรู สื่อประชาสัมพันธพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ รพ. 
และบุคลากรที่เกี่ยวของ

พัฒนาเครือขาย รพ.GREEN 
& CLEAN Hospital 

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

Phase
1

พ.ศ.2565 - 2569

พ.ศ.2570 - 2574

พ.ศ.2575 - 2579

Phase
2

Phase
3

Phase
4

พ.ศ.2560 - 2564

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมอนามัย



54
¡Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�áÅÐá¼¹§Ò¹
¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

º··Õè
5á¼¹§Ò¹·Õè 4

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 12 ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐªÒª¹¨Ò¡ÁÅ¾ÔÉÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁã¹¾×é¹·ÕèàÊÕèÂ§

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹
       ป 2560 รอยละ 60.53 (46 จังหวัด) ของจังหวัด 

มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและสุขภาพผาน

เกณฑระดับพื้นฐาน

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
       เพื่อใหประชาชนไดรับการปองกัน ดูแลสุขภาพ 

จากปจจัยเสี่ยงมลพิษสิ่งแวดลอม

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
       ลดผลกระทบตอสุขภาพจากปจจัยเสี่ยงจากขยะ 

และมลพิษสิ่งแวดลอมของประชาชน

รอยละ 70 ของจังหวัดผานเกณฑระดับดีมาก

รอยละ 90 ของจังหวัดผานเกณฑระดับดีมาก

จังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอม
และสุขภาพผานเกณฑระดับดีมากและสราง
สภาพแวดลอมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รอยละ 80 ของหนวยงานสาธารณสุขทุกระดับ
ในจังหวัดมีระบบปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพที่ดำเนินการภายใตหลักการทุกนโยบาย
หวงใยสุขภาพ

พัฒนาระบบฐานขอมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงทุกหนวยงานที่เกี่ยวของที่
เปนปจจุบันในระดับจังหวัด

สนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ
และพัฒนาระบบเฝาระวังใหรองรับโรค
และภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม
ที่เหมาะสม

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพบริการ
อนามัยส่ิงแวดลอม (Environmental 
Health Impact Assessment:EHIA)

สนับสนุนเครื่องมือดานอาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดลอมแนวทางการ
เฝาระวังที่สอดคลองกับพื้นที่เสี่ยงใน
ระดับจังหวัด 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข/
หนวยงานทองถิ่น/ภาคีเครือขาย
ในการดูแลและจัดการปญหาสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

สนับสนุนใหเกิดตำบลที่มีชุมชนเขมแข็ง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม และการสื่อสาร
ความเสี่ยงเตือนภัยผลกระทบตอสุขภาพ  

 

พัฒนากฎหมาย/อนุบัญญัติและการ

บังคับใช และสงเสริมผลักดันการออก

ขอบัญญัติทองถิ่น
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