ก
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แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (พ.ศ. 2564-2570) จัดท�ำขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
การด�ำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แนวนโยบายของรัฐบาล และบริบท
ที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 รองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในยุคดิจิทัล เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (พ.ศ. 2564-2570) มีกระบวนการจัดท�ำ
ทีเ่ ป็นระบบ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ความจ�ำเป็นทางยุทธศาสตร์ การก�ำหนดจุดยืน การพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์
การประเมินศักยภาพขององค์กร (TOW’s Matrix) น�ำไปสูก่ ารพัฒนาวิสยั ทัศน์ การแปลงยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั ิ
การก�ำหนดระบบวัดผล เชือ่ มโยงกับการจัดท�ำแผนงานและโครงการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
อย่างเป็นรูปธรรม
แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (พ.ศ. 2564 - 2570) มีความส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทาง
การด�ำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ในฐานะกลไกส�ำคัญในพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ
ของกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย โดยให้ความส�ำคัญกับการรวมพลังภาคีเครือข่าย เพื่อการผสานและ
เชือ่ มโยงภารกิจการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมของเขตสุขภาพ เพิม่ ศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
จนเกิดเป็นชุมชนสุขภาพดี สิง่ แวดล้อมดี มีวฒ
ั นธรรมสุขภาพทีเ่ ข้มแข็ง อันจะส่งผลให้ประชาชนเขตสุขภาพที่ 10
มีสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

(นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์)
ผู้อ�ำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
เมษายน 2564

ข

ค�ำนิยม

“หากเราล้มเหลวในการวางแผน เราก�ำลังวางแผนที่จะล้มเหลว”
วาทะของผูน้ ำ� ทีม่ ชี อื่ เสียงของโลกหลายท่าน ให้หลักคิดทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับ “การวางแผนทีด่ ”ี ไม่วา่ จะเป็น
Benjamin Franklin รัฐบุรุษคนส�ำคัญของสหรัฐอเมริกา (By failing to prepare, you are preparing to fail.)
Harvey MacKay นักธุรกิจชื่อดังและนักเขียนระดับ Best Seller ชาวอเมริกา (Failures don’t plan to fail;
they fail to plan.) หรือ Winston Churchill รัฐบุรุษชาวอังกฤษ (He who fails to plan is planning to fail.)
ด้วยว่า “การวางแผนที่ดี” หรือ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
และลึกซึ้งนั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่จะน�ำเราไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความซับซ้อน
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามบริบทของยุคสมัย
ต�ำราพิชัยสงคราม ต�ำราว่าด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์เล่มแรกของโลก เขียนโดยซุนวู นักการทหารที่มี
ชื่อเสียงของจีน เจ้าของวาทะ “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” กล่าวถึงหลัก 5 ประการ ที่เป็นพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์เพื่อให้ รู้เขา-รู้เรา ได้แก่ หลักคุณธรรมของผู้น�ำ หลักฟ้า (รู้เขา) หลักดิน (รู้เรา) หลักแม่ทัพ หรือ
หลักการใช้คน และหลักวินัย หลักการที่ซุนวูก�ำหนดให้เป็นความส�ำคัญล�ำดับแรก ในการวางแผนยุทธศาสตร์คือ
หลักคุณธรรมของผู้น�ำ  กล่าวคือในการสงคราม ฝ่ายใดมีผู้น�ำที่มีคุณธรรมมากกว่า ฝ่ายนั้นย่อมมีชัยเหนือศัตรู
ซึ่งแม้กาลเวลาจะล่วงมาเป็นเวลาหลายพันปี ยุคของสู้รบทางการทหารแปรเปลี่ยนเป็นยุคการแข่งขันทางการค้า
และความร่วมมือเพื่อสาธารณประโยชน์ แต่ต�ำราการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของซุนวูยังคงถูกน�ำไปประยุกต์ใช้
อย่างกว้างขวางทั้งในแวดวงธุรกิจและการเมือง และเป็นที่ยอมรับกันว่า การวางแผนที่ดีนั้น ต้องมี “ธรรม”
เป็นองค์ประกอบหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการในบริหารงานภาครัฐ เหตุด้วยการจัดท�ำแผนเพื่อการบริหาร
เป็นการแสดงพันธะสัญญาขององค์กรในการรับใช้ประชาชนและสังคม จากการน�ำทรัพยากรของรัฐ เช่น
เงินงบประมาณ และอ�ำนาจรัฐ มาใช้ในการด�ำเนินกิจการต่างๆ จึงต้องมีการด�ำเนินงานบนพืน้ ฐานหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) หรือการใช้อ�ำนาจเพื่อความเป็นธรรม
ความส�ำเร็จของจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (พ.ศ. 2564-2570) ในครั้งนี้
จึงเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพันธะสัญญาของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ที่จะด�ำเนินงานเพื่อประโยชน์
ของประชาชน ด้วยความรับผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทัง้ เป็นเครือ่ งยืนยันถึงหัวใจ
ทีม่ งุ่ มัน่ ของชาวศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ทีจ่ ะขับเคลือ่ นพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ โดยใช้ยุทธศาสตร์น�ำการพัฒนา สานพลังภาคีเครือข่ายร่วมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบสุขภาพเพื่อประชาชน
กระผมในฐานะผู้น�ำองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี และขอขอบคุณบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10
อุบลราชธานี ทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจกันด�ำเนินการให้การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงลงด้วยความ
เรียบร้อย ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดสุ ติ โรจน์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ และคณะ ทีใ่ ห้เกียรติเป็นทีป่ รึกษา
ในการด�ำเนินงาน ตลอดจนผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน ที่เล็งเห็นความส�ำคัญและมีส่วนร่วมในการรับฟังและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมกันน�ำแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ไปปฏิบัติให้เกิดผลส�ำเร็จ
เป็นรูปธรรม ภายใต้พันธะสัญญาแห่งการเป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 มีสุขภาพดี อย่างยั่งยืน
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บทสรุปผู้บริหาร
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่บริการของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี พบว่า
กลุ่มวัยแม่และเด็ก มีปัญหาส�ำคัญคือพัฒนาการเด็ก เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นยังมีพฤติกรรมสุขภาพไม่พึงประสงค์
อันเป็นผลมาจากการมีความรอบรู้และทักษะสุขภาพไม่เพียงพอ กลุ่มวัยท�ำงาน มีปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ
ปัญหาดัชนีมวลกาย และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และกลุ่มวัยสูงอายุ มีปัญหาส�ำคัญด้านการมีภาวะพึ่งพิงทางสุขภาพ
การไม่สามารถสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เกิดจากความรอบรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
พบประเด็นปัญหาที่เกิดจากปัญหาขยะ น�้ำเสีย และการใช้สารเคมี ในการเกษตร รวมทั้งปัญหาสุขภาพที่เกิดจาก
การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศโลก ในขณะทีค่ วามท้าทายจากภายในองค์กร คือ การเป็นหลักทางวิชาการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม ให้กบั พืน้ ที่ และการเป็นองค์กรทีน่ ำ� การเปลีย่ นแปลง คิดค้น สร้างสรรค์
วิทยาการสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม และการสร้างสรรค์การพัฒนาระบบการจัดบริการ
สุขภาพด้วยคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้สามารถสร้างชุดบทเรียน ความรู้ และนวัตกรรมจากการจัดบริการ
ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาภารกิจการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม เพือ่ รองรับความจ�ำเป็นในการพัฒนา
สุขภาพของเขตสุขภาพที่ 10 ความจ�ำเป็นเชิงนโยบายจากกรมอนามัยคือการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงทีเ่ ป็นเลิศ
มีผลงานทีโ่ ดดเด่นด้านการพัฒนาการเด็กปฐมวัย นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพพรีเมียมในวัยท�ำงาน และเป็นศูนย์
คาดการณ์ปญ
ั หาอนามัยสิง่ แวดล้อมของเขตสุขภาพ พร้อมทัง้ มีศกั ยภาพสูงทีส่ ามารถปรับตัว น�ำการเปลีย่ นแปลง
เป็นเลิศในการสร้างสรรค์ความรอบรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้พึ่งตนเองทางสุขภาพได้ มีความทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล บุคลากรมีความสุขภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาชุดความรู้ วิทยาการ และ
นวัตกรรมด้วยความเชีย่ วชาญ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ประชาชนและภาคีเครือข่าย
มีความรอบรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง พื้นที่ ที่รับผิดชอบ ลดปัญหาสุขภาพจากการเจ็บป่วยและป่วยตาย
จากโรคที่ป้องกันได้ในเขตสุขภาพที่ 10 โดยเฉพาะในกลุ่มโรคมะเร็งตับท่อน�้ำดี โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างรอบรู้ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
และการเจ็บป่วย ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก
และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ยังจ�ำเป็นต้องมีการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ระบบ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนากลไกการถ่ายทอดการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนระบบการเฝ้าระวังป้องกันแบบบูรณาการสู่พื้นที่ ผ่านภาคีเครือข่ายเพื่อให้
เข้าถึงชุมชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสามารถท�ำให้ชุมชนสามารถจัดการภัยสุขภาพของพื้นที่ และ
สร้างพฤติกรรมสูน่ สิ ยั สุขภาพได้ และการให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานในระบบสาธารณสุขและองค์กร
ภาคีเครือข่าย เพื่อการพัฒนามาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะในเขตสุขภาพที่ 10
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และอ�ำนาจเจริญ)
ด้านการยกระดับองค์กรจะเน้นการพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ
เชี่ยวชาญในการส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีระบบบริการวิชาการทีด่ เี อือ้ ต่อการเรียนรูแ้ ละพัฒนามีความพร้อมในการบริหาร
จัดการอย่างมืออาชีพ  ใช้ยุทธศาสตร์น�ำการพัฒนา และมีการน�ำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ มีระบบการบริหารที่มี
ธรรมาภิบาล เป็นองค์กรภาพลักษณ์ใหม่ทมี่ คี วามทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และเป็นองค์กรดิจทิ ลั องค์กรแห่งการเรียนรู้
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ทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ทันการเปลีย่ นแปลง และมีความเข้มแข็งทางการเงินการคลัง วัฒนธรรมองค์กรอยูด่ ี มีความสุข
ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการเป็นต้นแบบขององค์กรสุขภาพดี มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
และเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการนิเวศน์สุขภาพของเขตสุขภาพ และประเทศ
ประการส�ำคัญ แผนยุทธศาสตร์ได้ให้ความส�ำคัญกับการรวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการสร้างและพัฒนาโมเดลการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สื่อสาร ถ่ายทอด และขับเคลื่อน เพื่อให้ภาคีเครือข่ายน�ำไปปฏิบัติจนเกิด
ความเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ โดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีหน้าที่ในการเป็น ผู้ริเริ่ม คิดค้น ถ่ายทอด
ความรู้ นวัตกรรม อ�ำนวยความสะดวก และการเป็นกลไกส�ำคัญในพื้นที่ เพื่อการผสานและเชื่อมโยงภารกิจ
การส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขตสุขภาพ การให้ค�ำปรึกษา และเป็นแหล่งอ้างอิง
ด้านวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับเขตสุขภาพ การพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งในและ
นอกระบบสาธารณสุขให้มีความสามารถในการด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในภารกิจและพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีเอกภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
สุขภาพของประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และความจ�ำเป็นทางสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 10 การเสริมสร้างความรู้
ทางสุขภาพแก่ภาคีเครือข่าย เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุม่ วัย เพือ่ ให้มคี วามรอบรูใ้ นการ
จัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง ครอบครัว และชุมชน และการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในระดับอาเซียน
เพื่อการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และกัมพูชา
โดยเป้าหมายส�ำคัญเน้นการให้ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างยั่งยืน โดยการสร้างชุดความรู้
นวัตกรรม และมีระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมแก่ประชาชนทุกกลุม่ วัย เพือ่ ให้มคี วามตระหนักรู้
เห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี รู้และเข้าใจการเสริมสร้างสุขภาพ และมีทักษะ  ในการจัดการสุขภาพตามสภาวะ
กลุ่มวัยของตนเอง จนเกิดวัฒนธรรมสุขภาพที่เข้มแข็งทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยมุ่งเน้น
- กลุ่มแม่และเด็ก มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อการมีทักษะชีวิตที่ดีในมิติการสร้างเสริมสุขภาพ
- กลุ่มวัยท�ำงาน มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อการมีหุ่นดี สุขภาพดี พร้อมทั้งลดความเสี่ยง
จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
- กลุ่มวัยสูงอายุ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง และครอบครัว
ในการลดการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในบ้าน การสร้างสภาพแวดล้อมสุขภาพให้เอื้อต่อการ
มีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ และสร้างโมเดลการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ
- ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการการคาดการณ์แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
และการสร้างนิเวศน์สุขภาพที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของทุกกลุ่มวัย
พร้อมทั้งแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นการสร้างชุดความรู้ นวัตกรรม วิทยาการ และรูปแบบการท�ำงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่เข้มแข็งอย่างมีพันธะสัญญา เพื่อให้ประชาชน ชุมชน มีความรอบรู้ในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง เป็นชุมชนสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี โดยมุ่งเน้นการสร้างชุดความรู้ และนวัตกรรม
ด้านการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ความเชื่อ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี อาหารและน�้ำ
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การป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ (PM 2.5) การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันภัยความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การประกอบอาชีพ และการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัล ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรน�ำสมรรถนะสูง เป็นเลิศ
ในการสร้ า งสรรค์ ค วามรู ้ และนวั ต กรรม รวมพลั ง ภาคี เ ครื อ ข่ า ยขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างยั่งยืน” (The high-performance
organization that excellence in the creation of knowledge and innovation. Join forces
with network partners to promote health promotion and environmental health.
So that people have good health with themselves and sustainably)
โดยได้ก�ำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ดังนี้
1) การเป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ประชาชน
ในเขตสุขภาพที่ 10 มีสุขภาพดี
- ประชาชนเขตสุขภาพที่ 10 ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายการพัฒนา (010 Sand Box Area : 010SBA) มีความรอบรู้
ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรค
ที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส�ำนึกการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายในปี
พ.ศ. 2565 และร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ. 2570 และอัตราความรอบรูท้ างสุขภาพดี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ภายในปี พ.ศ. 2565 และร้อยละ 85 ภายในปี พ.ศ. 2570
- ประชาชนเขตสุขภาพที่ 10 ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายการพัฒนา (010 Sand Box Area : 010SBA) มีความรอบรู้
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพ และสามารถ
ป้องกันลดโรคทีเ่ กิดจากปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะโรคมะเร็งท่อน�ำ้ ดี   โรคทีเ่ กิดจากอาหาร
และน�้ำเป็นสื่อได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จากอัตราการตายเดิม ภายในปี พ.ศ. 2565 และร้อยละ 50
จากอัตราการตายเดิม ภายในปี พ.ศ. 2570
2) ความเสี่ ย งทางสุ ข ภาพ ปั ญ หาทางสุ ข ภาพที่ วิ ก ฤตในทุ ก กลุ ่ ม วั ย ในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายการพั ฒ นา
(ที่เป็นประชากรเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ตามที่ก�ำหนดไว้ในนิยามวิสัยทัศน์) ได้รับการจัดการด้วยชุดความรู้
วิชาการ นวัตกรรม จนสามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยพลังและศักยภาพของภาคีเครือข่าย
ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข
- กลุ่มแม่และเด็ก เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (โดยใช้เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเด็กที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล Denver-II) ร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ. 2565 และร้อยละ 85 ภายในปี พ.ศ. 2570
- กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น มีทักษะชีวิตที่ดีในมิติการสร้างเสริมสุขภาพร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565 และ
ร้อยละ 75 ภายในปี พ.ศ. 2570
- กลุม่ วัยท�ำงาน มีหนุ่ ดี สุขภาพดี มีคา่ ดัชนีมวลกายปกติไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565 และ
ร้อยละ 60 ภายในปี พ.ศ. 2570
- กลุม่ วัยสูงอายุ มีพฤติกรรมสุขภาพทีป่ ระสงค์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 2565 และร้อยละ 60
ภายในปี พ.ศ. 2570 จังหวัดที่มีการสร้างสภาพแวดล้อมสุขภาพให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ
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ไม่นอ้ ยกว่าจังหวัดละ 1 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2565 และ ไม่นอ้ ยกว่าจังหวัดละ 5 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2570
และจ�ำนวนจังหวัดที่มีโมเดลการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่าจังหวัดละ 1 โมเดล ภายในปี
พ.ศ. 2565 และไม่น้อยกว่าจังหวัดละ 5 โมเดล ภายในปี พ.ศ. 2570
3) ค่านิยมและวัฒนธรรมสุขภาพของชุมชนในเขตสุขภาพที่ 10 ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนามีความเข้มแข็ง
เกิดชุมชนแห่งสุขภาวะ ต้นแบบที่ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพ
- จ�ำนวนชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมสุขภาพที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 010 Health Literacy
Community Criteria ไม่น้อยกว่า 10 ชุมชน ภายในปี พ.ศ. 2565 และจ�ำนวน 70 ชุมชน ภายในปี
พ.ศ. 2570 และได้ก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) การบริหารจัดการความรู้ และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่า
แบบบูรณาการด้วยพลังเครือข่ายที่เข้มแข็ง
2) การพัฒนารูปแบบการบริการทางการแพทย์ทเี่ ป็นเลิศ เพือ่ สร้างชุดความรูแ้ ละนวัตกรรมการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับความต้องการทางสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 10
3) การสร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและสานพลังภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง
จนเกิดวัฒนธรรมสุขภาวะในชุมชนที่มั่นคง ยั่งยืน
4) การพัฒนารูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์สุขภาพชุมชน เพื่อให้ภาคีเครือข่าย
ชุมชนพึ่งตนเอง และพึ่งกันเองทางสุขภาพได้อย่างเข้มแข็ง
5) การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และเป็นสังคมวิชาการที่มีความสุข น่าอยู่ น่าท�ำงาน
โดยมีโครงการที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย
1) โครงการมาตรฐานเครือข่ายสังคมวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2) โครงการต้นแบบของความส�ำเร็จระดับแนวปฏิบัติที่ดี
3) โครงการพัฒนาการบริการทางวิชาการที่ทันสมัย
4) โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน
5) โครงการพัฒนาบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อการสร้างนวัตกรรมการบริการ
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ
6) โครงการพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และบริการแบบมืออาชีพ
7) โครงการนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพพรีเมียม
8) โครงการพัฒนาการบริการวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่
9) โครงการพัฒนาวิทยาการ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก และพัฒนาการเด็ก
10) โครงการพัฒนาวิทยาการ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น
11)  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดี ในมิติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
12)  โครงการพัฒนาวิทยาการ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพวัยท�ำงาน
13)  โครงการเสริมสร้างคนท�ำงานหุ่นดี สุขภาพดี  
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14)  โครงการพัฒนาวิทยาการ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
15)  โครงการต้นแบบชุมชนผู้สูงอายุการมีสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง และกลไกของครอบครัว ชุมชน
16)  โครงการต้นแบบชุมชนรอบรู้สู่วัฒนธรรมสุขภาพที่เข้มแข็ง ยั่งยืน
17)   โครงการออกแบบและพัฒนาชุดความรู้ และการเรียนรูก้ ารจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมเพือ่ ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 และเพื่อป้องกันโรคจากสภาพความเปลี่ยนแปลง
  ของภูมิอากาศ
18)  โครงการจัดตั้งศูนย์คาดการณ์และศูนย์เรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร
19)  โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการสร้างนิเวศน์ชมชุน ต้นแบบชุมชนมาตรฐานนิเวศน์
  สุขภาพชุมชน (Health Eco System)
20)  โครงการสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาความรอบรู้ของประชาชนเพื่อป้องกันโรคจากสภาพ
  ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
21)  โครงการองค์กรภาพลักษณ์ใหม่
22)  โครงการองค์กรสุขภาพดี
23)  โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน
24)  โครงการองค์กรแห่งความสุข
25)  โครงการบริการบุคลากรที่มีทักษะความเป็นเลิศ
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บทที่ 1 บทน�ำและข้อมูลทั่วไป
1.บทน�ำ

1.1 เหตุผลความจ�ำเป็น
จากกรอบแนวทางที่ส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 275 นโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นพื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง กอรปกับการปฏิรูปสังคม
และเศรษฐกิจ ตามทิศทางของการพัฒนาประเทศที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ขณะเดียวกันการสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ
เพื่ อ รองรั บ ยุ ค แห่ ง การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ด้ า นความรู ้ การสื่ อ สาร การจั ด การและเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) กระทรวงสาธารณสุขได้ก�ำหนดทิศทาง
การด�ำเนินงานยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ภายใต้กรอบ 4 ยุทธศาสตร์ (4 Excellence Strategic)
ประกอบด้วย 1) Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2) Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 3) People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) และ 4) Governance
Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายและ
มาตรการการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยก�ำหนด
เป้าหมาย และมาตรการส�ำคัญ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งได้ก�ำหนดแนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด สร้างความเข้าใจ
แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านในทุกระดับในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง และมีการติดตามประเมินผล
ที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานอีกด้วย
จากหลักการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมโยงเป้าหมายลงสู่โครงการ
ส�ำคัญ กิจกรรมส�ำคัญ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ แผนแม่บทการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2564 - 2565 (Master Plan) รวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
จึงเล็งเห็นความส�ำคัญของการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินงาน ขับเคลื่อน
มาตรการ กิจกรรมส�ำคัญ ให้บรรลุเป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และผลักดัน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
1.2 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
(2) เพือ่ ชีแ้ จงกรอบแนวทางการด�ำเนินงาน และสร้างการมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดเป้าหมาย มาตรการ
ส�ำคัญ ตัวชีว้ ดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการ ตลอดจนงบประมาณ ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกระดับ มีการบูรณาการร่วมกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(3) เพือ่ จัดท�ำแผนปฏิบตั งิ านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างมีส่วนร่วมและเกิดประสิทธิภาพการด�ำเนินงานสูงสุด
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1.3 ขั้นตอนการจัดท�ำแผนการพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดท�ำแผนการพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี อย่างมี
ประสิทธิภาพ และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างมีความเชื่อมโยงกับการก�ำหนดและสื่อสารทิศทางของผู้บริหาร
หน่วยงาน โดยมีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเกีย่ วกับผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ตลอดจนการถ่ายทอด
แผนไปสู่การปฏิบัติที่มีเป้าหมายชัดเจน สามารถบูรณาการแผนทั้งภายในและภายนอกหน่วยบริการสาธารณสุข
ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีระบบการก�ำหนดตัวชีว้ ดั และวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างมีประสิทธิผล รวมทัง้ สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�ำงานด้านสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัยได้เป็นอย่างดี เพื่อการเสริมสร้าง
ความตระหนักในคุณค่าของการมีสุขภาพดี วัฒนธรรมสุขภาพที่เข้มแข็ง การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ
สุขภาพในทุกกลุม่ วัยแบบเข้าถึง ในระดับครอบครัว และบุคคลในกลุม่ เสีย่ ง กลุม่ เฉพาะ และการ บูรณาการร่วมกับ
องค์กรภาคี และเน้นการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์สคู่ วามเป็นเลิศ และมีบคุ ลากรทางการแพทย์ทเี่ พียงพอ
เชี่ยวชาญในการให้บริการทางสุขภาพในทุกกลุ่มวัย และมีความสุขในการบริการ โดยมีกระบวนการจัดท�ำ
ในภาพรวมขั้นตอนที่เป็นระบบ ดังนี้
ขั้นตอน 1 การศึกษาความจ�ำเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need Analysis)
ขั้นตอน 2 การก�ำหนดจุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
ขั้นตอน 3 การประเมินศักยภาพขององค์กร (TOW’s Matrix)
ขั้นตอน 4 การก�ำหนดทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์
ขั้นตอน 5 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ก�ำหนดกลยุทธ์
ขั้นตอน 6 การก�ำหนดระบบวัดผล-ตัวชี้วัด
ขั้นตอน 7 การด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขั้นตอน 8 การสรุปผลการด�ำเนินงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
2.1 ประวัติความเป็นมา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 7 อุบลราชธานี เปิดด�ำเนินการครั้งแรกโดยใช้อาคาร
ที่ท�ำการหลังเดิมของฝ่ายโภชนาการ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 6 ขอนแก่น เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเป็นการ
ชัว่ คราว โดยมีแพทย์หญิงวนิดา สินไชย ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ เขต 6 ขอนแก่น ปฏิบตั หิ น้าทีร่ กั ษาการ
ในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ เขต 7 อุบลราชธานี ควบคูไ่ ปด้วย ขณะนัน้ มีเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ริ าชการ
จ�ำนวน 4 คน จ�ำแนกเป็น ข้าราชการ 3 คน และลูกจ้างประจ�ำ 1 คน ด�ำเนินภารกิจหลัก คือ การส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย ผลิต พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ ครอบคลุมพื้นที่ เขต 7
ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อ�ำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม มหาสารคาม และกาฬสินธุ์
8 มีนาคม 2537 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 7 อุบลราชธานี ได้เปิดด�ำเนินการที่จังหวัดอุบลราชธานี
โดยใช้ อ าคารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ถนนอุ ป ราช อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
(ปัจจุบันคือสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง บริเวณใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี) และมี
แพทย์หญิงวนิดา สินไชย ปฏิบตั หิ น้าทีร่ กั ษาการในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ เขต 7 อุบลราชธานี
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และได้รับโอนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นในปีนั้น จ�ำนวนข้าราชการ 10 คน และลูกจ้างประจ�ำ 7 คน
1 ตุลาคม 2538 ได้มีค�ำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข รับโอนข้าราชการคือ นายแพทย์ดนัย   ธีวันดา
นายแพทย์ 7วช ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 7 อุบลราชธานี และให้มีการด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ทุกกลุ่มวัย ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อ�ำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด
มุกดาหาร นครพนม และยโสธร
21 กุมภาพันธ์ 2541 ได้ยา้ ยทีท่ ำ� การจากอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มาเปิดด�ำเนินการ
ณ เลขที่ 45 หมู่ 4 ถนนสถลมาร์ค ต�ำบลธาตุ อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ เป็นทีด่ นิ สาธารณประโยชน์
บ้านบัววัด และได้เปิดให้มีการให้บริการโรงพยาบาลแม่และเด็ก ขนาด 30 เตียง  ในปี 2546 เข้าร่วมโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับโรงพยาบาลวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่บริการ คือ ต�ำบลธาตุ
ต�ำบลโพธิ์ใหญ่ ต�ำบลเมืองศรีไค ต�ำบลสระสมิง และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
1 ตุลาคม 2545 ตามกฤษฎีกา แบ่งเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็น 12 เขต ในส่วนของ
กรมอนามัยได้ยุบรวมภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน โดยยุบรวม
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ 7 อุบลราชธานี และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 7 อุบลราชธานี โดยรับย้ายภารกิจงาน
และข้าราชการบางส่วนมาปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 7 อุบลราชธานี   โดยเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น
“ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี”
1 ตุลาคม 2547 ได้มกี ารแบ่งเขตตรวจราชการเป็น 19 เขต โดยศูนย์อนามัยที่ 7  อุบลราชธานี ได้รบั มอบ
พืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนครและกาฬสินธุเ์ ข้าเป็นพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ และส่งมอบพืน้ ทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นพืน้ ทีด่ ำ� เนินการ
ของศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี มีพื้นที่รับผิดชอบด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ�ำนาจเจริญ สกลนคร  กาฬสินธุ์  
นครพนม และมุกดาหาร
ในปี 2552 กระทรวงสาธารณสุข มีการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบในเขตตรวจราชการ โดยศูนย์อนามัยที่ 7
อุบลราชธานี รับผิดชอบพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 11 และ 13 จ�ำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ�ำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร
ในปี 2556 กระทรวงสาธารณสุข มีการปรับรูปแบบการจัดบริการสุขภาพ และปรับเขตบริการ
ในส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับเขตบริการของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยแบ่งเขตบริการสุขภาพ
เป็น 12 เขต ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 10 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
ยโสธร อ�ำนาจเจริญ และมุกดาหาร) และเขตบริการสุขภาพที่ 8 (นครพนม และสกลนคร)
ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุข ก�ำหนดให้มีการบริหารจัดการในรูปแบบเขตสุขภาพ จ�ำนวน 13 เขต
(ค�ำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1839/2558 เรื่องการบริหารจัดการเขตสุขภาพ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558)
กรมอนามัย จึงได้มีค�ำสั่งกรมอนามัยที่ 1138/2558 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เรื่องเปลี่ยนแปลงล�ำดับที่
จังหวัดทีต่ งั้ และการปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ขตทีร่ บั ผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 1-12 ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จึงได้เปลีย่ น
ชือ่ เป็น “ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี” และได้สง่ มอบพืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนครและนครพนม ให้เป็นพืน้ ทีด่ ำ� เนินการ
ของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
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ปัจจุบัน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รับผิดชอบด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 จ�ำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ�ำนาจเจริญ และมุกดาหาร
2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม เป็นการวางแผนทีส่ ง่ ผลให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในระยะยาว ให้ประเทศบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านความมัน่ คง มัง่ คัง่
ยัง่ ยืน อย่างเป็นรูปธรรม ดังนัน้ การวิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ วางแผนการพัฒนา จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญเบือ้ งต้น
ทีจ่ ะส่งผลให้การวางยุทธศาสตร์ในระดับพืน้ ที่ มีความสอดคล้องตรงตามบริบท สถานการณ์และปัญหาอย่างแท้จริง
โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10
ประกอบด้วย
ด้านสังคม
ประเทศไทย โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ สรุปว่าไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2548
มีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศ จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2560-2562
พบว่ามีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.45, 16.06 และ 16.73 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ คาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี 2567-2568
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากรผูส้ งู อายุ ปี 2560-2562 สอดคล้องกับระดับประเทศ พบว่ามีประชากร
สูงอายุเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.78, 15.38 และ 16.34 ตามล�ำดับ
เขตสุขภาพที่ 10 มีประชากร 4,610,095 คน จ�ำแนกตามกลุ่มวัยพบว่า วัยเด็ก (0-14 ปี) 812,061 คน
วัยแรงงาน (15-59 ปี) 3,084,609 คน วัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 654,634 คน โดยพบว่ามีประชากรสูงอายุ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.20, 14.76 และ 15.38 ตามล�ำดับ
จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้วา่ เขตสุขภาพที่ 10 มีประชากรสูงอายุ เข้านิยามสังคมผูส้ งู อายุ และมีแนวโน้ม
ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีจ�ำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายภาครัฐและครัวเรือนในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และอาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม
ในด้านการดูสขุ ภาพผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง หรือผูส้ งู อายุทขี่ าดคนดูแล เนือ่ งจากวัยแรงงานต้องท�ำงานนอกบ้าน
หรือต่างถิน่ เพือ่ หารายได้มาเลีย้ งดูทงั้ ผูส้ งู อายุและเด็ก โดยทิง้ ภาระให้ผสู้ งู อายุเป็นผูด้ แู ลเด็ก ซึง่ จะส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องถึงปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ยาเสพติด เพศ และความรุนแรงอีกด้วย
ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลจากแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560-2565 ฉบับทบทวน (ส�ำนักงานคณะ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ธันวาคม 2562) เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดเล็ก
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ�ำปี 2560 เท่ากับ 1,496,072 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมประเทศ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 10.6 ของประเทศ
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ปี 2560 รายได้เฉลี่ยต่อประชากรเพิ่มขึ้น แต่ยังต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
ประชากร (GRP Per capita) เฉลี่ย  80,352 บาทต่อคนต่อปี ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 2.8 เท่า และต�่ำกว่า
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึง 5.6 เท่า การขยายตัวของเศรษฐกิจเท่ากับร้อยละ 2.5 ต�่ำกว่าการขยายตัว
ของประเทศ (ร้อยละ 4.0) ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของภาคเกษตร การได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและ
ภัยแล้ง รวมทัง้ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�ำ่ ต่อเนือ่ ง ท�ำให้รายได้ลดลง ส่งผลกระทบต่ออ�ำนาจซือ้ ของครัวเรือน
สัดส่วนคนจนของภาคลดลงจากร้อยละ 19.8 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 11.4 ในปี 2560 แต่ยังสูงกว่าสัดส่วนคนจน
ของประเทศที่มีอัตราร้อยละ 7.9
ส�ำหรับโครงสร้างการผลิต ยังคงพึง่ พิงภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นหลัก ในปี 2560 ภาคเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนเท่ากัน ร้อยละ 19.6 ภาคบริการ มีสัดส่วนร้อยละ 60.8 ประกอบด้วย สาขาขายส่ง
ขายปลีกฯ สาขาขนส่งฯ และบริการอื่นๆ รายได้หลักของภาคมาจากภาคบริการและภาคเกษตร ขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมจะมีแนวโน้มจะเป็นฐานรายได้ใหม่ของภาคจากนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ แต่รูปแบบการผลิตยังอาศัย
น�ำ้ ฝน จึงมีผลิตภาพต�ำ 
่ ปี 2560 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมลู ค่า 292,688 ล้านบาท พืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน
และมั น ส� ำ ปะหลั ง เป็ น ภาคที่ มี พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า วมากที่ สุ ด ของประเทศ ส่ ว นใหญ่ ป ลู ก ข้ า วหอมมะลิ 105
ในพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของภาค โดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ
สุรนิ ทร์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) และทุง่ สัมฤทธิ์ (ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา และบุรรี มั ย์) โดยผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ ในภาพรวมต�่ำกว่าระดับประเทศ เนื่องจากท�ำการเกษตรแบบดั้งเดิม ใช้สารเคมีสูง ในแต่ละปีมีการ
น�ำเข้าวัตถุอันตรายทางเกษตรเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 3 พันล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์มีแนวโน้ม
ขยายพื้นที่มากขึ้น ปัจจุบันแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ในประเทศไทย ร้อยละ 80.0 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนอีกร้อยละ 20.0 อยู่ในภาคเหนือตอนบน ตลาด
ข้าวอินทรีย์ ส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป
ทัง้ นี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพนื้ ทีช่ ลประทานน้อยกว่าทุกภาค โดยมีเพียง 7.12 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ
11.2 ของพื้นที่เกษตร ต�่ำกว่าระดับประเทศที่มีพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรร้อยละ 22.0 ผลผลิตการเกษตร
ของภาคขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นหลัก ประกอบกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความมั่งคงด้านอาหาร
ส�ำหรับรายได้จากการท่องเทีย่ ว ปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำ� นวนนักท่องเทีย่ ว 40.59 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 14.0 ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 86,721.62 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งประเทศ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
สูงสุด ประมาณ 19.53 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ประมาณ 39,749.60 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ การท่องเที่ยวของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีปัญหาหลายด้าน อาทิ ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
อยูห่ า่ งไกลกัน การท่องเทีย่ วเชิงศิลปวัฒนธรรมมีปฏิทนิ การท่องเทีย่ วในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
และบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วขาดมาตรฐาน รวมถึงขาดการเชือ่ มโยงเส้นทางท่องเทีย่ วและปฏิทนิ การท่องเทีย่ ว
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การค้าชายแดน
มูลค่าการค้าตามแนวชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี กับ สปป.ลาว เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563
มูลค่ารวม 12,342.80 ล้านบาท ส่งออก 6,416.16 ล้านบาท น�ำเข้า 5,926.65 ล้านบาท ดุลการค้า 489.49 ล้านบาท
ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร กับ สปป.ลาว เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 มูลค่ารวม 21,385.40 ล้านบาท
ส่งออก 9,697.88 ล้านบาท น�ำเข้า 11,687.52 ล้านบาท ดุลการค้า-1,989.63 ล้านบาท ชายแดนจังหวัด
ศรีสะเกษกับกัมพูชา เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 มูลค่ารวม 1,026.09 ล้านบาท ส่งออก 443.71 ล้านบาท
น�ำเข้า 582.567 ล้านบาท ดุลการค้า - 138.96 ล้านบาท
เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
รายได้โดยเฉลีย่ ต่อเดือนต่อครัวเรือน พ.ศ. 2562 ทัว่ ราชอาณาจักร 26,018.42 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20,600.34 บาท เขตสุขภาพที่ 10 18,293.12 บาท รายจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 18,397.86 บาท
จังหวัดศรีสะเกษ 16,136.56 บาท จังหวัดยโสธร 17,768.39 บาท จังหวัดอ�ำนาจเจริญ 20,320.06 บาท
จังหวัดมุกดาหาร 18,842.75 บาท
ด้านสิ่งแวดล้อม
ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทย ปี 2562 จ�ำนวน 78,665 ตัน/วัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ�ำนวน 21,420 ตัน/วัน เขตสุขภาพที่ 10 จ�ำนวน 4,369 ตัน/วัน แบ่งเป็นขยะในเขตเทศบาล จ�ำนวน 1,505 ตัน/วัน
ขยะนอกเขตเทศบาล จ�ำนวน 2,864 ตัน/วัน มีระบบก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
จ�ำนวน 11 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เทศบาลไก่คำ�
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทศบาลต�ำบลขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
(พื้ น ที่ เทศบาลต�ำบลเมืองขุขันธ์) จังหวัดศรี ส ะเกษ เทศบาลเมื อ งเดชอุ ดม เทศบาลเมื อ งพิ บูล มั ง สาหาร
เทศบาลเมืองวารินช�ำราบ และเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ สามารถแสดงระบบการก�ำจัดขยะ
แบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ทั้งนี้ บางแห่งที่มีระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลอยู่แล้ว
พบว่า ยังมีการบริหารจัดการอย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น การเทกองโดยไม่บดอัดขยะมูลฝอย การไม่กลบทับ
ขยะมูลฝอยด้วยดินทุกวัน
ปริมาณฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 24 ชัว่ โมง ในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ มุกดาหาร
ยโสธร ศรีสะเกษ อ�ำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยใช้เครือ่ งมือเก็บตัวอย่างอากาศ High Volume Air Sampler
ตรวจวัดรวม 18 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2562 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ในพื้นที่
รับผิดชอบ 5 จังหวัด มีค่าอยู่ในช่วง 28 - 83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณฝุ่น PM10
ที่ตรวจวัดได้กับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 ซึง่ ก�ำหนดให้มคี า่ เฉลีย่ ของฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชัว่ โมง
ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ทั้ง 5 จังหวัด มีค่า PM10 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
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การตรวจวัดพบฝุ่น PM2.5 ณ ทุ่งศรีเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า สูงเกินมาตรฐาน
(มากกว่า 50 µg/m3) จ�ำนวน 15 วัน จากการตรวจวัด 52 วัน คิดเป็นร้อยละ 29 โดยส่วนใหญ่พบปัญหา
ในเดือนเมษายน และก๊าซโอโซน (O3) พบค่าเกินมาตรฐานจ�ำนวน 3 ชั่วโมง จากการตรวจวัด 1,207 ชั่วโมง
(ร้อยละ 0.2)
โดยพบแหล่งที่มาของฝุ่นละอองในบรรยากาศ โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ฝุ่นละออง
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Natural Particle) ได้แก่ ดิน ทราย หิน ละอองไอน�้ำ  เขม่าควันจากไฟป่า เป็นต้น
ฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Particle) ได้แก่ ฝุ่นจากการคมนาคมขนส่งและ
การจราจร เช่น ฝุ่นดินทรายที่ฟุ้งกระจายในถนน ขณะที่รถยนต์วิ่งผ่าน ฝุ่นดินทรายที่หล่นจากการบรรทุกขนส่ง
การกองวัสดุสิ่งของบนทางเท้าหรือบนเส้นทางการจราจร ฝุ่นจากการก่อสร้าง เช่น ฝุ่นจากการสร้างถนน/อาคาร
การปรับปรุงผิวการจราจร การรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ การก่อสร้างเพื่อติดตั้งหรือปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค ฝุ่นจากการประกอบการอุตสาหกรรม เช่น การท�ำปูนซีเมนต์ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน
กรวด ทราย หรือดิน ส�ำหรับใช้ในการก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึง่ การโม่บดหรือย่อยหิน การร่อนหรือการคัดกรวด
หรือทราย ฝุ่นจากการประกอบกิจกรรมอื่นๆ เช่น การท�ำความสะอาด การท�ำอาหาร การทาสี ฝุ่นจากการเผา
ในที่โล่ง (Open Burning) เป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษทางอากาศหลัก ได้แก่ ก๊าซต่างๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้ อาทิ
คาร์บอนมอนออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ รวมทั้งฝุ่นละออง ควัน เถ้า ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของมนุษย์ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาหญ้าหรือขยะ
ริมทางเส้นทางจราจร เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนน ท�ำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมาย เนื่องจาก
หมอกควันที่เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ การเผากลางแจ้งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดไฟป่า
เผาไหม้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่กว้าง
ปริมาณน�้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตสุขภาพที่ 10 ข้อมูลปี 2561 พบมีประมาณ 683,734.20 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน (ค�ำนวณจากจ�ำนวนประชากร ในอัตราการผลิตน�้ำเสีย 150 ลิตรต่อคนต่อวัน) รวบรวมเข้าสู่ระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียเพียง 25,323.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 3.70 ของปริมาณน�้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งมี
ปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน�้ำเสียที่เกิดขึ้น ส�ำหรับปัญหาการบริหารจัดการระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย พบว่า
ส่วนใหญ่เกิดจากการก่อสร้างระบบฯ มีการคาดการณ์อตั ราการเกิดน�ำ้ เสียทีส่ งู เกินความเป็นจริง และยังต้องคิดเผือ่
ส�ำหรับการระบายน�ำ้ ฝน รวมทัง้ การก่อสร้างระบบเพือ่ รองรับน�ำ้ เสียในอนาคต 15-20 ปี ท�ำให้ระบบรวบรวม และ
ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียทีอ่ อกแบบไว้มขี นาดใหญ่เกินความจ�ำเป็น รวมทัง้ ขาดการใช้ประโยชน์เครือ่ งมืออุปกรณ์ทไี่ ด้รบั
การจัดสรรให้คุ้มค่า นอกจากนี้ ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียชุมชน ยังไม่เพียงพอกับปัญหาที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นได้จากการ
ขยายตัวของเมือง การเจริญเติบโตของชุมชนและอุตสาหกรรม แต่การจัดการน�ำ้ เสียชุมชนยังไม่ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
แม้ว่าจะมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียในชุมชนระดับเทศบาลนครขนาดใหญ่ คือ เทศบาลนครอุบลราชธานี แต่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมน�้ำเสียยังไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะยังไม่ครอบคลุมพื้นที่
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ส่วนชุมชนระดับเทศบาลเมืองอืน่ ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังไม่เห็นความส�ำคัญ
ของการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มีการระบายน�้ำเสียลงสู่แหล่งน�้ำโดยไม่ผ่าน
การบ�ำบัดและท�ำให้แหล่งน�้ำเสื่อมโทรม
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จากปัญหาหลักด้านสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพดังกล่าว พบว่า การจัดการปัญหายังไม่ครอบคลุม
พืน้ ทีท่ งั้ 5 จังหวัด ซึง่ ปัญหาแต่ละด้านอาจส่งผลกระทบต่อชีวติ และสุขภาพของประชาชนโดยรวม การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อไป
ด้านเทคโนโลยี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชากร
การส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ได้จัดท�ำเป็นครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2544 และตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ท�ำการส�ำรวจต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี
เพื่ อให้ ท ราบจ�ำนวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ แ ละอิ นเทอร์ เ น็ ต ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมการใช้ อุ ปกรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งจ�ำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน
เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือน เป็นต้น
ในจ�ำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ประมาณ 63.4 ล้านคน พบว่า มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 17.2 ล้านคน
(ร้อยละ 27.2) และผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 38.5 ล้านคน (ร้อยละ 60.8)
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไป
ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ระหว่างปี 2558-2561 พบว่า ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ลดลงจากร้อยละ 34.9 (จ�ำนวน 21.8 ล้านคน)
เป็นร้อยละ 27.2 (จ�ำนวน 17.2 ล้านคน) ขณะทีม่ ผี ใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 39.3 (จ�ำนวน 24.5 ล้านคน)
เป็นร้อยละ 60.8 (จ�ำนวน 38.5 ล้านคน)
ส�ำหรับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
ระหว่างปี 2558-2561 พบว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเขตเทศบาลลดลงจากร้อยละ 42.6 เป็นร้อยละ 33.8
ส่วนทีอ่ ยูน่ อกเขตเทศบาล ลดลงจากร้อยละ 28.7 เป็นร้อยละ 21.8 ส่วนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล คือ ในเขตเทศบาล จากร้อยละ 49.4 เป็นร้อยละ 69.9 ส่วนนอกเขตเทศบาล จากร้อยละ 31.2
เป็นร้อยละ 53.3
เมื่อพิจารณาผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพมหานคร มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์
สูงทีส่ ดุ คือ ร้อยละ 45.8 รองลงมาคือภาคกลาง ร้อยละ 26.3 และต�ำ่ ทีส่ ดุ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 22.1
ส�ำหรับการใช้อินเทอร์เน็ต กรุงเทพมหานคร มีผู้ใช้สูงที่สุดเช่นเดียวกัน คือ ร้อยละ 81.2 รองลงมาคือ ภาคกลาง
ร้อยละ 66.7 และต�่ำที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 50.0
ลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
เมื่อเปรียบเทียบการใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างเพศชายและหญิง ในปี 2558 – 2561 ไม่แตกต่างกันมากนัก
โดยปี 2561 (ไตรมาส 4) พบว่า ผู้ชายใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 61.9 ผู้หญิงใช้ ร้อยละ 59.6
เมื่อพิจารณาการใช้อินเทอร์เน็ตตามกลุ่มอายุต่างๆ ในปี 2558-2561 พบว่า ทุกกลุ่มอายุมีแนวโน้ม
ใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้น โดยในปี 2561 (ไตรมาส 4) พบว่ากลุ่มอายุ 15-24 ปี มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดคือ
ร้อยละ 93.5 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 88.3 และในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 24.3
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ส�ำหรับสถานทีใ่ นการใช้อนิ เทอร์เน็ต พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ตามสถานทีต่ า่ งๆ ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ ร้อยละ 91.5
รองลงมาคือ ใช้ที่บ้าน/ที่พักอาศัย ร้อยละ 66.5 และใช้ที่ท�ำงาน ร้อยละ 31.6 ส่วนกิจกรรมที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้คือ
Social Network ร้อยละ 95.1 รองลงมาคือ ใช้ในการดาวน์โหลดรูปภาพ/หนัง/วีดีโอ/เพลง/เกม เล่นเกม ดูหนัง
ร้อยละ 85.9 และใช้ในการอัพโหลดข้อมูลรูปภาพ/ถ่ายภาพ วีดโี อ เพลง Software ฯลฯ เพือ่ การแบ่งปัน (share)
บนเว็บไซต์ ร้อยละ 57.0 ในขณะที่ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 5-7 วันใน 1 สัปดาห์
ร้อยละ 86.5 รองลงมาใช้ 1-4 วันใน 1 สัปดาห์ ร้อยละ 12.9 ส่วนอุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต พบว่า
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงคือ ร้อยละ 96.9
รองลงมาใช้ PC ร้อยละ 35.4 และใช้ Notebook ร้อยละ 13.5
ส�ำหรับผู้ที่เคยจองหรือซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตระบุว่า เคยจองหรือซื้อสินค้าและบริการ
ประเภทเครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งประดับมากทีส่ ดุ ร้อยละ 68.2 รองลงมาคือ ประเภทอาหาร เครือ่ งดืม่ สินค้าสุขภาพ
ร้อยละ 21.1 และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 12.8
การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
เมื่อเปรียบเทียบการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ระหว่างปี 2558-2561
พบว่า ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์พื้นฐานมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 12.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 6.1 ในปี 2561
(ไตรมาส 4) ครัวเรือนที่มีเครื่องโทรสาร ลดลงจากร้อยละ 1.4 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 0.7 ในปี 2561 (ไตรมาส 4)
ครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ลดลงจากร้อยละ 29.5 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 18.3 ในปี 2561 (ไตรมาส 4)
ส�ำหรับครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 52.2 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 71.3 ในปี 2561
(ไตรมาส 4)
ส�ำหรับครัวเรือนทีม่ กี ารเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต พบว่า มีการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเคลือ่ นทีผ่ า่ น
โทรศัพท์มอื ถือ 3G ขึน้ ไป (เช่น WCDMA, EV-DO) สูงทีส่ ดุ คือ ร้อยละ 76.1 รองลงมา ประเภท Fixed broadband
ร้อยละ 20.7 Narrowband และแบบไร้สายเคลือ่ นทีผ่ า่ นโทรศัพท์มอื ถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS ร้อยละ 2.2
ด้านชายแดนระหว่างประเทศ (สปป.ลาว และกัมพูชา)
เขตสุขภาพที่ 10 มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีแม่น�้ำโขงไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร อ�ำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เทือกเขาสลับซับซ้อนทีส่ ำ� คัญในพืน้ ทีต่ ะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
คือ เทือกเขาพนมดงรัก ซึง่ กัน้ อาณาเขตราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีช่องทางสัญจรระหว่างประเทศ ดังนี้
จุดผ่านแดนจังหวัดมุกดาหาร
จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ
1. ด่านอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นเขตติดต่อกับเมืองคันทะบุลี (ปัจจุบันคือเมืองไกสอนพมวิหาน)
แขวงสะหวันนะเขต เปิดตั้งแต่ 6.00 – 18.00 น.
2. ด่าน (สะพานมิตรภาพ) บ้านสงเปือย ต�ำบลบางทรายใหญ่ อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร
เป็นเขตติดต่อกับบ้านนาแก เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต เปิดตั้งแต่ 6.00-22.00 น.
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จุดผ่านแดนจังหวัดอุบลราชธานี
จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ
1. ด่านถาวร บ้านปากแซง กิ่งอ�ำเภอนาตาล เป็นเขตติดต่อกับด่านท้องถิ่น บ้านปากตะพาน
เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน เปิดตั้งแต่ 8.00-18.00 น.
2. ด่านถาวรช่องเม็ก อ�ำเภอสิรินธร เป็นเขตติดต่อกับด่านสากลวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจ�ำปาสัก
เปิดตั้งแต่ 6.00 – 20.00 น.
จุดผ่อนปรน 4 แห่ง คือ
1. หน้าที่ว่าการอ�ำเภอเขมราฐ (หลังเก่า) เป็นเขตติดต่อกับบ้านนาปากซัน เมืองสองคอน
แขวงสะหวันนะเขต เปิดตั้งแต่ 8.00 – 15.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์
2. บ้านสองคอน ต�ำบลสองคอน อ�ำเภอโพธิ์ไทร เป็นเขตติดต่อกับบ้านหนองแสง บ้านดอนหมากเดื่อ
เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน เปิดตั้งแต่ 9.00 – 15.00 น. วันพฤหัสบดี
3. บ้านด่านเก่า ต�ำบลโขงเจียม อ�ำเภอโขงเจียม เป็นเขตติดต่อกับบ้านสิงสัมพัน เมืองชะนะสมบูน
แขวงจ�ำปาสัก เปิดตั้งแต่ 9.00 – 15.00 น. วันพฤหัสบดีและวันเสาร์            
4. บ้านหนองแสง (ช่องตาอู) ต�ำบลโพนงาม อ�ำเภอบุณฑริก เป็นเขตติดต่อกับบ้านเหียง เมืองสุขุมา
เปิดตั้งแต่ 8.00 – 15.00 น. วันจันทร์ พุธ และศุกร์
จุดผ่านแดนจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
มีจุดผ่อนปรน 1 แห่ง คือ บ้านยักษ์คุ อ�ำเภอชานุมาน เป็นเขตติดต่อกับบ้านเหล่ามะหูด เมืองไซพูทอง
แขวงสะหวันนะเขต เปิดตั้งแต่ 6.00 – 18.00 วันพุธและวันอาทิตย์
จุดผ่านแดนจังหวัดศรีสะเกษ
จุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง�ำ ต�ำบลไพรพัฒนา อ�ำเภอภูสงิ ห์ ตรงข้ามกับช่องจอม
อ�ำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย
ส�ำหรับจุดผ่อนปรนเขาพระวิหาร ชายแดนอ�ำเภอกันทรลักษ์ ปัจจุบนั ไม่สามารถเดินทางไปมาได้ เนือ่ งจาก
กัมพูชาได้ปิดประตูที่ด่านชายแดนแห่งนี้มาตั้งแต่ปี 2551
จะเห็นได้ว่า จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 มีช่องทางการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ ได้แก่
สปป.ลาว และกัมพูชา ปัจจุบันมีจุดผ่านแดน 10 แห่ง เป็นจุดผ่านแดนถาวร 5 แห่ง และจุดผ่อนปรนทางการค้า
5 แห่ง ประชาชนมีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า รวมทั้งข้ามแดนเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ของ
ประเทศไทย ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์มากกว่า การสัญจรระหว่างประเทศ
นอกจากจะมีความเข้มงวดทางวิธีศุลกากรแล้ว ในด้านสุขภาพก็มีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน เนื่องจาก
โรคระบาดและโรคติดเชื้อระหว่างประเทศ สามารถติดต่อได้ระหว่างคนสู่คน หรือสัตว์สู่คน การคัดกรอง ป้องกัน
รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาด้วยกลไกส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น และเป็นประเด็นเร่งด่วนในการขับเคลื่อนงานในระดับนโยบาย
ระหว่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนทั้ง 3 ประเทศ มีคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่และประชาชน
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างเสมอภาค
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บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
และการศึกษาวิเคราะห์ความจ�ำเป็น
ทางยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย
ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
และปัญหาสุขภาพในพื้นที่
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บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาวิเคราะห์ความจ�ำเป็นทางยุทธศาสตร์
เชิงนโยบาย ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และปัญหาสุขภาพในพื้นที่
จ�ำเป็นทางยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย ความต้องการของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
และปัญหาสุขภาพในพื้นที่

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาวิเคราะห์ความจ�ำเป็นทางยุทธศาสตร์ เพื่อการจัดท�ำ
แผนขับเคลื่อนศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับนโยบายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
และต้องให้ความส�ำคัญกับแนวโน้มการพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
1) นโยบายระดับประเทศ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรอบหลักการของการวางแผนยุทธศาสตร์ ได้น้อมน�ำและประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550)
ประกอบด้วย 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งต้องอาศัย 2 เงื่อนไข ได้แก่
เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม โดยการตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง ไม่ประมาท โดยที่จะต้องค�ำนึง
ถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี นตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลและยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ความรู้ และเทคโนโลยี
2) นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องแผนการพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
(ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562) ประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน คือ 1) การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3) การท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรปู กระบวนการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม โดยนโยบายรัฐบาล ด้าน 8.6 ส่งเสริม
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย (1) มุง่ เน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคูก่ บั การพัฒนาครู รวมถึงจัดให้มรี ะบบ
ฐานข้อมูลเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชือ่ มโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผูเ้ รียนระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต (2) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อส่งเสริม
ให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด
ที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย (3) ลดความเหลื่อมล�้ำ
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ทางการศึ ก ษา โดยบู ร ณาการการด� ำ เนิ น งานระหว่ า งหน่ ว ยจั ด การศึ ก ษากั บ กองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาค
ทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา (4) พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
โดยก�ำหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพ
ด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสูน่ กั กีฬาอาชีพ การก�ำหนดมาตรฐานฝีมอื แรงงาน การจัดให้มรี ะบบทีส่ ามารถรองรับ
ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย (5) ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง (6) จัดท�ำระบบปริญญา
ชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่างๆ
ที่ใช้ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก เพื่อสร้างโอกาส
ของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด�ำรงชีวิต
3) นโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนแม่บทการพัฒนาประเทศ ด้านสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติได้ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพือ่ ใช้ในการขับเคลือ่ นและพัฒนาประเทศ ให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ�ำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง (Stable & Secure) 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Innovative &
Creative) 3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive) 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Good Governance)
ในด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์ชาติให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสุขภาวะ ประกอบกับการเป็นสังคมสูงวัย จึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะและระบบรองรับ
การพัฒนา ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวติ ให้กบั คนไทย และสร้างความมัน่ คงให้กบั ระบบสาธารณสุขของไทย ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ และ
รักษาผูป้ ว่ ย ทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ โดยสถานการณ์ดา้ นสุขภาวะของคนไทยยังมีความท้าทายในหลายประการ
โดยในช่วงที่ผ่านมา คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต เนื่องจากการ
มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง สภาพการท�ำงาน
ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต ระดับการศึกษา มลพิษในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนของคนไทยที่มีอัตราสูงถึง 32.7 คนต่อประชากรแสนคน หรือเป็นอันดับ 9 ของโลกในปี 2559
ดังนั้น แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะ
ในทุกรูปแบบที่น�ำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
มีสว่ นร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสขุ ภาวะทีด่ ี และมีทกั ษะด้านสุขภาวะทีเ่ หมาะสม การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพทีท่ นั สมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะทีด่ ี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ รวมถึง
การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ�้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

20
โดยแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้
(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
โดยพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและด้านสุขภาวะที่ถูกต้อง พัฒนาภาคีเครือข่าย
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ สร้างเสริมความรู้
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไก
การสือ่ สารประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ การพัฒนานโยบายและมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสีย่ ง
ที่คุกคามสุขภาวะ
(2) การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ เพื่อเอื้อต่อการยกระดับสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการของภาครัฐ
ทีส่ นับสนุนสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสุขภาพประชาชน การวิเคราะห์ความเสีย่ ง การประเมินความต้องการด้านสุขภาพ
เพื่อการก�ำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
ในระดับชุมชน ต�ำบล อ�ำเภอ และระดับจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ
และการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน
(3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ทันสมัย ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม และยั่งยืน
พัฒนาขีดความสามารถในการวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ปฏิรปู ระบบ หลักประกันสุขภาพ
ของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง น�ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ
(4) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
ในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ด้วยการพัฒนาสถานพยาบาลให้เพิม่ ก�ำลังคนและน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาช่วย
ในการขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที่
(5) การพั ฒ นาและสร้ า งระบบรั บ มื อ และปรั บ ตั ว ต่ อ โรคอุ บั ติ ใ หม่ แ ละโรคอุ บั ติ ซ�้ ำ ที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ความส�ำคัญกับเผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน
เรือ่ งโรคอุบตั ใิ หม่และโรคอุบตั ซิ ำ�้ ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ พัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่าย
เตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ
ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ ได้แก่ ระบบสาธารณสุขสิง่ แวดล้อมและเวชศาสตร์ปอ้ งกัน ทัง้ ระบบการติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ�้ำ  รวมทั้งศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคในประชากรทุกกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ เปราะบาง เพิม่ ขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์ และ
ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปญ
ั หาโรคอุบตั ใิ หม่และอุบตั ซิ ำ 
�้ และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือ
กับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่างๆ
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4) นโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
(1) นโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายและ
แนวทางการด�ำเนินงาน ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย 1) การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด�ำริ
โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์   2) การดูแลให้ประชาชน
มีสขุ ภาพแข็งแรง ทัง้ ทางกาย ทางใจ และมีความมัน่ คงทางสุขภาพ เพือ่ ให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสขุ ภาพแข็งแรงและ
ลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรือ้ รัง โดยนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้าน 2.1) สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพทีถ่ กู ต้อง เพือ่ การมีสขุ ภาพทีด่ ี 2.2) พัฒนาเด็กไทยให้มคี ณ
ุ ภาพ 2.3) จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคม
สูงวัยอย่างเป็นระบบ 2.4) จัดการภัยคุกคามความมัน่ คงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ โดยความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายรัฐ ประชาชน ท้องถิ่น และเอกชน 3) การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
ลดความเหลื่อมล�้ำ  ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 4) ผลักดัน
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 5) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(2) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
กระทรวงสาธารณสุข ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยน�ำกรอบแนวคิด
ประเทศไทย 4.0 สร้างเศรษฐกิจใหม่ ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals -SDGs by 2030) การปฏิรปู ประเทศไทยด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม นโยบายรัฐบาล
10 ข้อ (นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2559 ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และการบูรณาการระดับชาติ มาก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
และวางแผนในระยะยาวในด้านสาธารณสุข โดยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ : พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
เป้าหมาย : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence : ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
    
      (Promotion, Prevention & Protection Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนา
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
มุง่ บรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปีแรกของการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยทีย่ ทุ ธศาสตร์ชาติ
20 ปี ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และมีแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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ได้ก�ำหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่างชัดเจน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ส�ำหรับการพัฒนา นอกจากนีย้ งั วิเคราะห์ถงึ การต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิจ์ ากการด�ำเนินการ
ต่อในอีก 3 แผนจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 15 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก�ำหนดทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) โดยมียุทธศาสตร์หลัก 10 ยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) ยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม 3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คง 6) ยุทธศาสตร์ดา้ นการเพิม่ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 7) ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ และ 10) ยุทธศาสตร์ดา้ นการต่างประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
6) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี และเป็นกลไกเชื่อมต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านสุขภาพ ให้สามารถน�ำสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ยึดหลักการ ดังนี้ (1) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
เพือ่ ให้คนไทยมีสขุ ภาวะทีด่ ี (3) เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ควบคูก่ บั กรอบเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(SDGs) (4) การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 (5) ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
(6) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (7) กรอบแนวทางแผนระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อวาง
ฐานรากของระบบสุขภาพในระยะ 5 ปีให้เข้มแข็ง เพื่อคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง สามารถสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ : ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดี
    สร้างประเทศให้ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
พันธกิจ :   เสริมสร้าง สนับสนุน และประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน
    นักวิชาการ และภาคประชาสังคม ในการอภิบาลและพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็ง
                       รองรับกับ บริบทของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ : ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้ำในระบบบริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการก�ำลังคนด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ
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2. ความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้ใช้บริการ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย มีลกู ค้าหลักคือผูท้ ใี่ ช้บริการจากวิชาการ ชุดความรู้ นวัตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม ซึง่ มีทงั้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จะเน้นความต้องการ ความคาดหวังในการ
ได้ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ชุดความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาในพืน้ ที่ พร้อมทัง้ ต้องการค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ ทางวิชาการในการส่งเสริม
สุขภาพและการพัฒนางานอนามัยสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ โอกาสในการเข้ามาเรียนรูใ้ นศูนย์ความเป็นเลิศการวิจยั และ
พัฒนาในการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่ พร้อมทัง้ ความต้องการในการร่วมคิด
ร่วมท�ำ  ร่วมแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ในทุกกลุ่มวัย และภาคประชาชนจะต้องการข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ
ที่มีความถูกต้อง เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และเป็นข้อมูลที่ทันสมัย
นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าที่เป็นประชาชนในพื้นที่ที่มาใช้บริการในศูนย์บริการของศูนย์อนามัยที่ 10
อุบลราชธานี ซึ่งความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าคือความต้องการด้านคุณภาพการบริการที่มีความ
เป็นมืออาชีพ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงบริการ และเป็นการบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน และยังมี
นักท่องเทีย่ ว นักธุรกิจ และผูใ้ ช้บริการจากประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ าใช้บริการสุขภาพ ซึง่ ความต้องการจะเหมือนกับ
ประชาชนในพืน้ ทีท่ มี่ าใช้บริการ แต่จะมีความคาดหวังเพิม่ เติม คือความหลากหลายของการบริการ การบริการเชิงรุก
และมีระบบการอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการ การจัดบริการที่เข้าใจความต้องการของผู้มาใช้บริการ
และการดูแลต่อเนื่อง
นอกจากนั้น ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้วิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการ
สัมมนารับฟังความคิดเห็นและการประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พบว่า มีความต้องการทีเ่ ป็นประเด็นส�ำคัญ
ดังนี้
1. ท�ำอย่างไรให้คนอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ ขอให้แผนให้ความส�ำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการมีสขุ ภาพดี ควรมีมาตรการเพือ่ การส่งเสริมให้ชมุ ชนและภาคีทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการปัญหาขยะ
การจัดการกับสภาพแวดล้อมที่คุกคามต่อสุขภาพ การลดการใช้สารเคมี ถุงพลาสติก การส่งเสริมการบริโภค
ปลอดภัย การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพดี
2. การสร้างชุดความรู้แก่ประชาชนให้เกิดความตระหนักในการบริโภคอาหารมีคุณภาพ ปลอดภัย
ให้มกี ารสร้างเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการกับการลดใช้สารเคมีทางการเกษตรให้นอ้ ยลง ส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ
การส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศน์การเกษตรเพื่อสุขภาพและธรรมชาติ การสร้างแนวทางในการจัดการ
ระเบียบชีวิตสุขภาพแก่ประชาชน และชุมชน พร้อมทั้งการจัดระเบียบสถานที่ในครัวเรือน ชุมชน ให้เอื้อต่อการ
มีสุขภาพดี
3. การขับเคลือ่ นโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เพือ่ บูรณาการ
การท�ำงานร่วมกัน ส่งเสริมให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ และสร้างผู้น�ำด้านจิตใจ รวมทั้งส่งเสริมให้ร่วมเป็นกลไก
ในการสร้างสุขภาพ ร่วมสร้างผู้น�ำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กระจายทั่วทุกพื้นที่ เพื่อร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้เอื้อต่อสุขภาพ
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4. ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ควรด�ำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และในการขับเคลือ่ นแผนดังกล่าว ควรรับฟังความคิดเห็น
ของภาคีเครือข่ายในภาพกว้างผ่านช่องทางเทคโนโลยี
5. การแสดงบทบาทหน้าที่ อ�ำนาจ ความรับผิดชอบตามกฎหมายคืออะไร ให้นำ� มาใช้ให้มปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ
เน้นการพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ทีต่ อ้ งเป็นองค์กรน�ำสมรรถนะสูง เป็นผูท้ มี่ บี ทบาทในการชีน้ ำ 
� และ
น�ำการเปลีย่ นแปลง การเป็นผูอ้ ภิบาลระบบ เพือ่ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม ต้องใช้ทงั้ ความร่วมมือ
ความรู้ นวัตกรรม และการใช้กฎหมาย นโยบาย และกลไกทางการเงิน โดยใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทพื้นที่
และการส่งเสริมสนับสนุน ปกป้อง คุ้มครองสุขภาพ ที่ต้องท�ำให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้
เน้นความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ปัญหาสุขภาพของประชาชน พร้อมทั้งต้องมีการสร้างแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานเพื่อการใช้กลไกทางกฎหมายในการปกป้องสุขภาพประชาชน
6. ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพในวัยเด็ก ควรเน้นด้านพัฒนาการเด็ก และพัฒนา IQ ควรคิดค้น
นวัตกรรมแก้ปญ
ั หาเร่งด่วน การส่งเสริมสุขภาพในวัยเรียนวัยรุน่ เด็กมีปญ
ั หาจมน�ำ 
้ เสียชีวติ สูง ควรมีการปรับแก้
และป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพในวัยท�ำงาน มีปญ
ั หาโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง โดยเฉพาะเบาหวาน เสนอให้มมี าตรการ
เชิงรุกเพือ่ การควบคุมน�ำ้ ตาลในกลุม่ เสีย่ ง/ป่วย ต้องเน้นการเพิม่ กระบวนการเรียนรูท้ เี่ ข้าถึงประชาชนให้สามารถ
จัดการตนเองได้ การส่งเสริมสุขภาพในวัยสูงอายุ ควรมีมาตรการ ชุดความรู้ เพื่อการดูแลกลุ่มป่วยติดเตียง และ
ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ เน้นการไม่เป็นภาระต่อครอบครัว ชุมชน ให้ผู้สูงอายุ
มีสขุ ภาพดี ดูแลตนเองได้ และยังมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมสุขภาพด้วย พร้อมทัง้ การสร้างนวัตกรรม เพือ่ ให้ความรู้
เรื่องสุขภาพแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะด้านโภชนาการ ตลอดจนเสริมสร้างชุดความรู้เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วย
โรคมะเร็งตับท่อน�้ำดี มะเร็งล�ำไส้ ซึ่งเป็นปัญหาของพื้นที่ จะต้องสร้างสรรค์มาตรการแบบเข้าถึงในการส่งเสริม
เพื่อลดปัญหานี้
7. การพัฒนาและต่อยอดการส่งเสริมสุขภาพ ผ่านการรวบรวมและแบ่งปัน ใช้ความรู้ที่สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่ การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้มีการจัดประเมินผลความรอบรู้ทางสุขภาพที่เชื่อมโยงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคตามกระแส “การดื่มชา กาแฟ น�้ำหวาน”
ในกลุม่ วัยรุน่ วัยท�ำงาน ควรมีมาตรการในการลดและหยุดยัง้ ความเสีย่ งนี้ และต้องมีการสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
ควรมีกระบวนการ แนวปฏิบัติที่องค์กรภาคีสามารถน�ำไปปฏิบัติในพื้นที่ได้ ให้มีคู่มือแนวปฏิบัติ การติดตาม
การประเมินผลที่ดีในระดับประเทศ
8. การสร้างรูปแบบ มาตรการ ในการขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน เพื่อการดูแลสุขภาพแม่
และเด็กให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
9. การเร่งสร้างชุดวิชาการเพือ่ การปฏิบตั กิ ารเชิงรุก เพือ่ การส่งเสริมสุขภาพทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามเสีย่ งการป่วย
ในกลุ่ม NCDs ที่ยึดประชาชนในสาขาอาชีพเป็นศูนย์กลาง สื่อสารอย่างเข้าถึง เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างต่อเนื่อง
10. การสร้างความรอบรูใ้ นการปรับเปลีย่ นวิถกี ารกินการอยูข่ องประชาชน (ส้มต�ำ) (การจัดการสุขอนามัย
ครัวเรือนคนอีสาน) ให้เอื้อต่อสุขภาพ
11.การเชื่อมโยงแผนศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กับแผนในระดับต่างๆ และการเชื่อมโยง
กับแผนของท้องถิ่น ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
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12. การสร้างมาตรการในการเสริมความรอบรู้ เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ผสานกับการใช้กลไกทางกฎหมาย
ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม และการบูรณาการทางกฎหมายกับท้องถิน่ และการสร้างมาตรการ
แนวปฏิบัติที่ท้องถิ่นสามารถน�ำระเบียบ กฎหมาย ไปบังคับใช้ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่
13. การสือ่ สารความรูไ้ ปยังกลุม่ วัยรุน่ ทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงสูง และขาดวินยั ทางสุขภาพ ทีเ่ น้นการสร้าง
นวัตกรรมทางสุขภาพในชุมชน โดยเฉพาะวัฒนธรรมการบริโภค การใช้ทรัพยากรในพื้นที่ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
14. การสร้างมาตรการ กลไก ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบน�้ำประปาปลอดภัย การพัฒนา
สิง่ แวดล้อมให้เอือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี การดูแลความรูส้ ขุ ภาพทีเ่ ข้าถึงครัวเรือนผ่านอาสาสมัครบริบาลของท้องถิน่
15. การพัฒนาระบบการสื่อสารของระบบบริการของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี สู่สังคม ให้เข้าถึง
ประชาชน ชุมชน เครือข่าย อย่างทั่วถึง ปรับระบบการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงการบริการมากขึน้ โดยเฉพาะการเข้ามาศึกษาเรียนรูว้ ทิ ยาการต่างๆ ควรเน้นเชิงรุก เชิญชวนให้เข้ามาศึกษา
ดูงาน การพัฒนาระบบการศึกษาดูงานออนไลน์
16. การบูรณาการกับสถานศึกษาในการพัฒนาสาระวิชาด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ที่สามารถสร้าง
ความรอบรูแ้ ก่นกั เรียน และให้สอื่ สารกับครอบครัวและชุมชนได้ ให้มคี มู่ อื ส�ำหรับโรงเรียนในการสร้างความรอบรู้
แก่นกั เรียน ให้ศนู ย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นจุดคานงัด ด้านสุขภาพของวัยเรียน การส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ให้กับเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 10
17. ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จะต้องน�ำความเป็นเลิศไปสู่เครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ประชาชน
การรวมพลังภาคีเครือข่าย ให้พัฒนาระดับนานาชาติ ระดับสากล เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีด้วยตนเอง ควรเน้น
การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเปราะบาง การดูแลพระภิกษุสงฆ์ที่ยังขาดโอกาสในการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยตนเอง
18. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพ องค์กรต้นแบบความรอบรู้ ควรเพิม่ การถ่ายทอดความรู้
การฝึกอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่บคุ ลากรทางการแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ การน�ำมาตรการ
ชุดความรู้สู่ชุมชน และประชาชน จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจัดการตนเองได้ เน้นการปรับระบบ
การสื่อสารข้อมูลสุขภาพสู่ชุมชน และการสร้างวินัยในการป้องกันตนเองจากโรคส�ำคัญ ให้เกิดเป็นกระแสภายใน
พื้นที่รับผิดชอบ ควรมีมาตรการที่ออกแบบเป็นการเฉพาะวัย เฉพาะพื้นที่ โดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับการส่งเสริมสุขภาพผ่านระบบประกันสังคม การน�ำเสนอ
มาตรการเชิงนโยบายในการจูงใจผู้ที่มีสุขภาพดีให้ได้รับสวัสดิการ การร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนและ
ชุมชนใกล้เคียงโรงงานในการตรวจสุขภาพประจ�ำปี เพื่อการป้องกันเชิงรุก การสร้างสรรค์โครงการความร่วมมือ
กับสภาอุตสาหกรรมในการตรวจสุขภาพพนักงาน การพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
19. การสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ วให้ถกู สุขลักษณะ โดยร่วมมือกับการท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย ปฏิบัติการเชิงรุกในการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยว การส่งเสริมสุขภาพและการบริการ
แก่นักท่องเที่ยว การบูรณาการกีฬาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่
20. การสร้างแนวทางการส่งเสริมสุขภาพกลุม่ เสีย่ ง เช่น การสร้างเครือ่ งมือติดตามประเมินผลประชาชน
ทีเ่ ข้าถึงความรู้ ประเมินการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเด็ก การมีมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการจมน�ำ 
้ ต้องสร้างชุด
ความรู้ร่วมกับเครือข่าย โดยเฉพาะในศูนย์เด็กเล็ก
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21. การร่วมกับท้องถิน่ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอ ในการบูรณาการการพัฒนา
เพื่อลดปัญหาบ่อบ�ำบัดสิ่งปฏิกูล เน้นการสร้างชุดความรู้ และสื่อสารไปยังเครือข่ายการขับเคลื่อนแผนส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ผสานผ่านกลไกระดับอ�ำเภอ ให้มีบทบาทร่วมในการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่
22. การวิเคราะห์ความรู้ นวัตกรรมด้านสุขภาพในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 10 เพือ่ น�ำมาใช้สอื่ สาร และพัฒนา
ต่อเนื่องผ่านการรวมพลังภาคีเครือข่าย การมีมาตรการที่จะท�ำให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะในระดับปฐมภูมิ
และการเข้าถึงในระดับครอบครัว การสร้างชุดความรู้ทางสุขภาพส�ำหรับครอบครัว เพื่อสร้างครอบครัวสุขภาพดี
การประสานงานบูรณาการสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอให้มี
คูม่ อื การด�ำเนินงานในพืน้ ที่ สร้างมาตรการในการเข้าถึงวัคซีนและนมแม่ เพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพวัยแม่และเด็ก
และการจัดการปัญหายาเสพติดในวัยเรียนวัยรุ่น การแก้ปัญหาครอบครัวแหว่งกลาง ให้มีแนวปฏิบัติส�ำหรับ
ครอบครัว ชุมชน และพื้นที่
23. การส่งเสริมการรณรงค์เพื่อลดปัญหาสุขภาพในวัยท�ำงาน เช่น โรคมะเร็ง และปัญหาสุขภาพอื่นๆ
อาทิ การส่งเสริมการออกก�ำลังกายหลังเลิกงาน ควรมีมาตรการในการกระตุ้นการเข้ามามีส่วนร่วม มีชุดความรู้
เพือ่ การจัดการปัญหาพยาธิใบไม้ในตับ การสร้างชุดความรูแ้ ละแนวปฏิบตั ใิ นการเตรียมวัยท�ำงานก่อนเป็นผูส้ งู อายุ
24. การสนับสนุนด้านวิชาการแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การร่วมเป็นวิทยากรให้ความรูก้ บั ประชาชน
ผ่านความร่วมมือกับ รพ.สต. การจัดท�ำคูม่ อื การส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุม่ วัยส�ำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ
การสร้างความรอบรู้โดยการจัดประชุมเสวนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงความรู้และข้อมูลให้ทัน
การเปลีย่ นแปลง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขในพืน้ ทีใ่ ห้เป็นนักส่งเสริมสุขภาพมืออาชีพ การพัฒนาสือ่
เพื่อการถ่ายทอดความรู้สุขภาพที่เข้าถึงประชาชนทุกวัย การสร้างมาตรการเพื่อให้พ้ืนที่ ชุมชน และประชาชน
เข้าใจกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่อยู่ในท้อง สร้างนวัตกรรมในกลุ่มแม่
และเด็ก การสร้างรูปแบบที่พื้นที่น�ำไปใช้ได้ง่าย
25. การเตรียมความพร้อมก่อนการมีครอบครัว การวางแผนชีวิตก่อนสร้างครอบครัว ให้มีคู่มือ และ
สือ่ สารไปยังกลุม่ เป้าหมายแบบเข้าถึง ส่งเสริมกลวิธเี พือ่ พัฒนาเด็กแก่เจ้าหน้าทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง จัดท�ำแผนเชิงพืน้ ที่
เพือ่ ลดปัญหามารดาตาย พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทสี่ ามารถดูแลบุคคลได้ พร้อมทัง้ สร้างชุดความรู้ นวัตกรรม
เพื่อเพิ่ม IQ เด็กปฐมวัย โดยการบูรณาการร่วมกับภาคีทั้งเชิงนโยบายและเชิงพื้นที่
26. การบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพด้านการสร้างสุขภาพจิตแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย และการสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
27. การเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพิม่ เติมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการจัดบริการ
เพื่อสร้างรายได้จากการบริการ ควรให้ความส�ำคัญกับการบริการและการสร้างความรู้ นวัตกรรม
28. การสร้างชุดความรูภ้ ยั คุกคามทางสุขภาพของพืน้ ที่ ทัง้ ปัจจุบนั และอนาคต โดยเฉพาะโรค COVID-19
29. การบูรณาการกิจกรรมการพัฒนานวด สปา และสถานบริการสุขภาพ ร่วมสร้างชุดความรู้ Wellness Spa
ในพื้นที่ เพื่อการยกระดับมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพมูลค่าเพิ่ม
30. การเสริมสร้างความเชีย่ วชาญของบุคลากรให้เป็นหลักในการให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ ชีน้ ำ 
� การส่งเสริม
สุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมืออาชีพ
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3. สถานการณ์สุขภาพและปัญหาสุขภาพของประชาชนระดับเขตสุขภาพที่ 10
1.กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
สถานการณ์มารดาตาย
อัตรามารดาตายเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563) คิดเป็น 24.53
ต่อแสนการเกิดมีชีพ ส�ำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ พบว่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย ดังนี้ หญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 83.43 (เป้าหมาย ร้อยละ 75) ฝากครรภ์
คุณภาพครบ 5 ครั้ง ร้อยละ 85.50 (เป้าหมาย ร้อยละ 75) ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 13.86
(เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 16) ภาวะโลหิตจางในหญิงตัง้ ครรภ์ อายุครรภ์ 32-34 สัปดาห์ ร้อยละ 14.44 (เป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ 16) หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 85.50 (เป้าหมาย ร้อยละ 65)
แต่อัตราความครอบคลุมการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิกของหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดบุตร
แล้วยังต�่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 90.62 (เป้าหมาย ร้อยละ 100) ส่วนอัตราทารกแรกเกิดน�้ำหนักน้อยกว่า
2,500 กรัม คิดเป็นร้อยละ 6.97 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 7)
สถานการณ์มารดาตายเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560-2562 คิดเป็น 10.10, 13.20 และ 5.41 ต่อแสน
การเกิดมีชพี ตามล�ำดับ (เป้าหมายไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชพี ) และในปี 2563 (ตุลาคม 2562- กรกฎาคม 2563)
อัตราส่วนมารดาตายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยพบมารดาตายทั้งหมด 7 ราย คิดเป็น 24.53 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
โดยมีสาเหตุ ดังนี้
- อุบลราชธานี 4 ราย สาเหตุจาก Internal Bleeding (รพ.พิบูลมังสาหาร), Placenta Percreta
(รพร.เดชอุดม), PPH with Placenta Accreta with Coronary Occusion with Nalador Side Effect
(รพ.อุบลรักษ์ธนบุรี), Placenta Previa with PPH (รพ.ตระการพืชผล)
- ศรีสะเกษ 2 ราย สาเหตุจาก Amniotic Fluid Embolism (รพ.ศรีสะเกษ), Bacterial Pneumonia
with RDS with Severe Sepsis with Septic Shock (รพ.ภูสิงห์)
- มุกดาหาร 1 ราย สาเหตุจาก Septic Abortion with Shock (รพ.นิคมค�ำสร้อย) รอทบทวนสาเหตุการตาย
ปัญหาอุปสรรค
- จากการลงพืน้ ทีท่ บทวนสาเหตุการตายของมารดา พบว่า ส่วนใหญ่เสียชีวติ ทีโ่ รงพยาบาลแม่ขา่ ย (Node)
และ 4 ใน 7 รายเคยผ่าตัดคลอดมาก่อน นอกจากนี้ยังพบภาวะแทรกซ้อน และมีภาวะฉุกเฉิน
ทางอายุรกรรมร่วมด้วย
- โรงพยาบาลแม่ข่ายในระดับโรงพยาบาลทั่วไป ยังไม่มีการจัดเตียงใน ICU ส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์
ที่มาคลอดที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม และยังไม่มีเจ้าภาพหลักในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมดังกล่าว
- จากการประเมินภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ พบว่า ภาวะเสี่ยงที่พบส่วนใหญ่คือ อายุมากกว่าหรือ
เท่ากับ 35 ปี เคยผ่าตัดอวัยวะสืบพันธุ์ อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 17 ปี โลหิตจาง เบาหวาน
- หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวยังไม่เห็นความส�ำคัญในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยตนเอง
- โรงพยาบาลที่อยู่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัย
แม่และเด็ก
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางป้องกันมารดาเสียชีวิต เขตสุขภาพที่ 10
- เพื่อลดปัญหาภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ควรเน้นให้มีการด�ำเนินงานตามมาตรการเตรียมความพร้อม
ก่อนตั้งครรภ์ตามนโยบายสาวไทยแก้มแดง และวิวาห์สร้างชาติ ให้เข้มข้นทุกพื้นที่
- เน้นการติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการเกิด Low birth weight โลหิตจาง หรือมีภาวะเสี่ยงต่างๆ
แบบ case management
- สื่อสารให้ข้อมูลแก่หญิงตั้งครรภ์และญาติ ให้ตระหนักถึงการดูแลตนเองทุกครั้งที่มารับบริการ รวมถึง
การสังเกต early warning sign ด้วยตนเอง อาการต่างๆ ที่ต้องเข้ารับบริการในโรงพยาบาลทันที
- ทบทวนระบบ และจั ด ท� ำ แนวทางการดู แ ลหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ที่ มี ภ าวะฉุ ก เฉิ น ทางอายุ ร กรรม โดย
สหสาขาวิชาชีพ
- ใช้มาตรการส�ำคัญในการป้องกันมารดาเสียชีวิต กรณี Previous C/S เขตสุขภาพที่ 10 อย่างเข้มข้น
และการติ ด ตามก� ำกั บ การด� ำ เนิ น งานตามมาตรการของโรงพยาบาลทุ ก แห่ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดย
MCH board จังหวัด
- ทบทวน CPG การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง และภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาที่พบในปัจจุบัน
- สื่อสารให้ทุกโรงพยาบาลใช้มาตรการด�ำเนินงานตามรูปแบบ PMMR-Health model เพื่อลดปัญหา
มารดาตายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
ปัจจัยความส�ำเร็จ
- งานอนามัยแม่และเด็ก ก�ำหนดเป็นนโยบายส�ำคัญของเขตสุขภาพ ส่งผลให้ MCH board ทุกจังหวัด
มีความเข้มแข็ง มีการประชุมติดตามการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทุก 1-2 เดือน/ครั้ง
- ทุกจังหวัดมีแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด
- สถานบริการทุกแห่งให้ความส�ำคัญในการคัดกรองความเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์
- ใช้ถุงตวงเลือดในผู้คลอดทุกราย ท�ำให้ประเมินการสูญเสียเลือดได้อย่างแม่นย�ำมากขึ้น
เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
เขตสุขภาพที่ 10 มีความครอบคลุมในการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน
ร้อยละ 94.38  (เป้าหมายร้อยละ 90)  พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าจากการคัดกรองครั้งแรก ซึ่งต้องพบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ในภาพรวมของเขตสุขภาพ พบร้อยละ 26.86 การติดตามเด็กประเมินซ�้ำภายใน 1 เดือน ภาพรวม
เขตสุขภาพ เท่ากับ ร้อยละ 93.57 (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 จาก HDC ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563)
การติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้า ให้ได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I ในภาพรวมเขตสุขภาพที่ 10 พบว่ามีเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้า รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 433 คน ได้รบั การติดตามและกระตุน้ พัฒนาการด้วย TEDA4I จ�ำนวน 328 คน
ร้อยละ 75.75 (เป้าหมายร้อยละ 60) ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก อาทิ อัตราการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ในภาพรวมเขตสุขภาพ เท่ากับร้อยละ 58.56 (เป้าหมาย ร้อยละ 50)
อัตราทารกแรกเกิดน�้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เขตสุขภาพที่ 10 เท่ากับร้อยละ 6.96 ต�่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย
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(ไม่เกินร้อยละ 7) การคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็ก 6-12 เดือนพบว่ามีภาวะโลหิตจางร้อยละ 2513 (เป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ 30)
สถานการณ์ข้อมูลพัฒนาการเด็ก ปฐมวั ย รอบ 9 เดื อ น เขตสุ ข ภาพที่ 10 ปี ง บประมาณ 2563
(ตุลาคม 2562-มิถุนายน 2563) มีผลงานใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยพบว่ามีความครอบคลุมในการคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก ร้อยละ 94.38 (เป้าหมายร้อยละ 90) พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าจากการคัดกรองครัง้ แรก ซึง่ ต้องพบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในภาพรวมของเขตสุขภาพ พบร้อยละ 26.86 การติดตามเด็กประเมินซ�้ำ ภายใน 1 เดือน
เท่ากับร้อยละ 93.57 (ข้อมูลปีงบประมาณ 2562 คัดกรองร้อยละ 94.57 พบสงสัยล่าช้าร้อยละ 26.61 ติดตามได้
ร้อยละ 94.32) การติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้า ให้ได้รบั การกระตุน้ ด้วย TEDA4I ร้อยละ 75.75 (เป้าหมายร้อยละ 60)
ส�ำหรับภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยของเขตสุขภาพที่ 10 ในช่วงไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
ปีงบประมาณ 2563 พบว่า เด็กสูงดีสมส่วน ร้อยละ 67.31 (เป้าหมาย ร้อยละ 60) ปัญหาเด็กเตีย้ พบร้อยละ 8.79
(ไม่เกินร้อยละ 14) ปัญหาเด็กผอม ร้อยละ 5.74  (ไม่เกินร้อยละ 6) ปัญหาเด็กอ้วน ร้อยละ 7.39  (ไม่เกินร้อยละ 10)
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ในเด็กชาย เท่ากับ 109.96 เซนติเมตร เด็กหญิง เท่ากับ 109.49   เซนติเมตร
(ข้อมูลปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 เด็กสูงดีสมส่วน ร้อยละ 61.00 เด็กเตีย้ ร้อยละ 13.24 เด็กผอม ร้อยละ 6.90
เด็กอ้วน ร้อยละ 9.28)
ปัญหาอุปสรรค
1. เด็กอายุ 0-5 ปี (อายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) พบล่าช้าเพือ่ ส่งต่อเข้าสู่ TEDA4I น้อยกว่าทีค่ วรจะเป็น
พบเพียง 433 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 (ควรจะพบเด็กพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 10 ของเด็กที่พบสงสัยล่าช้า
(สงสัยล่าช้า 34,757 คน)
2. การคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็ก 6-12 เดือน พบว่าสถานบริการสาธารณสุขมีการด�ำเนินการเจาะ Hct.
เด็ก 6 เดือน - 12 เดือน ยังไม่ครอบคลุมทุกแห่ง และมีภาวะโลหิตจางร้อยละ 25.13 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 30)
ความครอบคลุมในการเจาะเพียงร้อยละ 32.17
3. ในระดับพื้นที่ พบเด็กปฐมวัยมีภาวะทุพโภชนาการ สูงดีสมส่วน เตี้ย ผอม และอ้วน ไม่ผ่านตามเกณฑ์
4. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู ขาดความรอบรู้ (HL) ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย
5. ทักษะการประเมินและการจุดกราฟโภชนาการ (น�้ำหนัก/ส่วนสูง) ของเจ้าหน้าที่ ครูพี่เลี้ยงเด็ก
และ อสม. ยังไม่ถูกต้อง
ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา
1. ก�ำกับติดตามและประเมินผล คุณภาพการประเมินพัฒนาการ DSPM ในพืน้ ทีอ่ ย่างเข้มข้น (โดยเฉพาะ
ในการประเมินซ�้ำ) เพื่อค้นหาเด็กล่าช้าส่งต่อเข้าสู่กระบวนการ TEDA4I
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กเป็นรายบุคคล
(Case management) เน้นการดูแลให้ครบทุกด้านตาม NEST Model
N : Nutrition อาหารเพียงพอ
E : Exercise ออกก�ำลังกาย/กิจกรรมทางกาย เน้นกระโดดโลดเต้น
S : Sleep การนอนให้เพียงพอ
T : Teeth การดูแลฟัน
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3. Child project manager (CPM) ก�ำกับการจัดเมนูอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลัก
Thai school lunch การเฝ้าระวังภาวะซีดในเด็ก Coaching ทักษะการประเมินและการจุดกราฟโภชนาการ
(น�้ำหนัก/ส่วนสูง) ของเจ้าหน้าที่ อสม. และครูพี่เลี้ยงเด็ก
4. ระบบ M&E การแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กในแต่ละกิจกรรม เช่น โครงการนม 90 วัน 90 กล่อง
นมก้นบาตร กองทุนนมจืดเพื่อหญิงตั้งครรภ์ อสม.แม่ฮัก เป็นต้น
5. ก�ำกับติดตาม Child family team (CFT)  ให้มีการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เน้นการจัดการปัญหาสุขภาพ
ในระดับครอบครัว (ระบบการคืนข้อมูล การจัดการ Family folder การสร้างแรงจูงใจ/มาตรการสังคม)
ปัจจัยความส�ำเร็จ
- การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นนโยบายเน้นหนักของเขตสุขภาพที่ 10 และถ่ายทอดนโยบาย
สู่การการปฏิบัติในทุกระดับ
- ทุกจังหวัดขับเคลื่อนการด�ำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านกลไก MCH Board
อนุกรรมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด และ พชอ.  
- มีระบบการก�ำกับติดตามโดยคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต และ PM สตรีและเด็กปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง
2. กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน่ ในเขตสุขภาพที่ 10 พบว่ายังมีพฤติกรรมสุขภาพไม่พงึ ประสงค์
อั น เป็ น ผลมาจากการมี ค วามรอบรู ้ แ ละทั ก ษะสุ ข ภาพไม่ เ พี ย งพอ โดยพบว่ า วั ย เรี ย นวั ย รุ ่ น มี พ ฤติ ก รรม
การรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการเพียงร้อยละ 30 มีการนอนที่เพียงพอ ร้อยละ 46.7 มีกิจกรรมทางกาย
ร้อยละ 60 และมีการรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อฟันผุถึงร้อยละ 16 พฤติกรรมดังกล่าวจึงส่งผลต่อผลลัพธ์
ทางสุขภาพที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากการวิเคราะห์ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ปี 2560-2562  ยังพบว่าเป็นปัญหา
ได้แก่ เด็กวัยเรียน 6-14 ปี สูงดีสมส่วน พบร้อยละ 66.48, 65.82, และ 67.27 (เป้าหมายร้อยละ 69) และ
มีภาวะเตี้ย ร้อยละ 7.86, 8.97, และ 7.49 ตามล�ำดับ (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5) นอกจากนี้ยังพบปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยพบว่าวัยรุ่นยังมีอัตราตั้งครรภ์ซ�้ำสูง อัตราคลอดของในกลุ่มอายุ 10-14 ปี ยังไม่ลดลง
การคุมก�ำเนิดวิธีกึ่งถาวรยังต�่ำ และอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงขึ้น
ปัญหาอุปสรรค
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากในสังคม
ส่งผลให้กระบวนการสื่อสาร Health Literacy บางครั้งไปถึงกลุ่มเป้าหมายล่าช้า ไม่ทันต่อการด�ำเนินมาตรการ
ป้องกันโรค หรือการด�ำเนินมาตรการมีความล่าช้า ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
1. การวางแผนจัดท�ำโครงการให้สอดรับกับการเผชิญสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้แผนงานโครงการ
สอดคล้องและเกิดประโยชน์กับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. การสื่อสารระบบการปฏิบัติงานขององค์กร ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 มีความชัดเจน รวดเร็ว
ท�ำให้มีการจัดท�ำแผนงานโครงการที่ทันต่อสถานการณ์
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3. รูปแบบการบริหารจัดการโครงการภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ท�ำให้มกี ารก�ำกับติดตามงานระยะสัน้
ทุกสัปดาห์ เพือ่ ติดตามและปรับเปลีย่ นให้ทนั ต่อสถานการณ์ โดยใช้การสือ่ สารทัง้ แบบประชุมออนไลน์และออฟไลน์
4. บุคลากรทุกคนมีความตื่นตัว ตระหนักในการปรับเปลี่ยนวิถีการท�ำงานแบบ New normal และ
มีทักษะการปฏิบัติงานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
3. กลุ่มวัยท�ำงาน
จากการส�ำรวจพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของประชาชนกลุม่ วัยท�ำงาน โดยกรมอนามัย ปี พ.ศ.2563
เขตสุขภาพที่ 10 พบว่า มีคา่ ดัชนีมวลกาย (BMI) ปกติรอ้ ยละ 39.07 อ้วนอันตราย ร้อยละ 7.56 อ้วน ร้อยละ 23.72
ท้วม ร้อยละ 21.56 และผอม ร้อยละ 8.06 และประชาชนวัยท�ำงานอายุ 18-59 ปี เขตสุขภาพที่ 10 มีค่าดัชนี
มวลกายปกติ ร้อยละ 46.07 (HDC วันที่ 4 สิงหาคม 2563) และอัตราตายต่อแสนประชากรของโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ที่ส�ำคัญ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2561 พบว่า มีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยโรค
หลอดเลือดสมอง จากร้อยละ 23.95 (พ.ศ. 2555) เป็นร้อยละ 37.23 (พ.ศ. 2561) โรคหัวใจขาดเลือด จากร้อยละ 16.62
(พ.ศ. 2555) เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 22.88 (พ.ศ. 2561) โรคเบาหวาน จากร้อยละ 19.11 (พ.ศ. 2555) เป็นร้อยละ 24.75
(พ.ศ. 2561) โรคความดันโลหิตสูง จากร้อยละ 7.37 (พ.ศ. 2555) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.93 (พ.ศ. 2561) และ
โรคไตเรือ้ รัง จากร้อยละ 0.66 (พ.ศ. 2555) เป็นร้อยละ 37.5 (พ.ศ. 2559) (มรณะบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2563) และอัตราป่วยต่อแสนประชากรของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส�ำคัญ
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2563 ประกอบด้วย โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน (HDC
26 มิถุนายน 2563) จากการส�ำรวจข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพประชาชนวัยท�ำงานในเขตสุขภาพที่ 10
ปีงบประมาณ 2562 ด้วยแอปพลิเคชัน H4U พบว่า กินผักน้อยกว่า 5 ทัพพี/วัน ร้อยละ 25.49 ดื่มหวานประจ�ำ 
ร้อยละ 60.67 ปรุงเค็มทุกวัน ร้อยละ 13.29 นอนน้อยกว่า 7 ชม./วัน ร้อยละ 34.69 แปรงฟันไม่ถูกหลัก 222
ร้อยละ 24.84 มีกิจกรรมทางกายน้อยกว่า 150 นาที น้อยกว่า 5 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 18.08 (ศูนย์อนามัยที่ 10
อุบลราชธานี, 2562) จะเห็นได้ว่าบางพฤติกรรมต�่ำกว่าค่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 30 เนื่องจากประชาชน
ยังขาดองค์ความรู้ ความตระหนัก และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดแนวทางในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ง่ายต่อการน�ำไปปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ ด้วยเหตุนี้ท�ำให้รัฐบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
พยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ในกลุ่มนี้มากขึ้น โดยใช้จ่ายไปกับการรักษาพยาบาลมากกว่าการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค ซึ่งพบว่าโรคเรื้อรังต่างๆ ที่พบส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
4. กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
จ�ำนวนผูส้ งู อายุในเขตสุขภาพที่ 10 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ปี 2563 จ�ำนวนผูส้ งู อายุเมือ่ เทียบกับ
จ� ำนวนประชากร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.55 โดยจั ง หวั ด ที่ มี ผู ้ สู ง อายุ เ ที ย บกั บ จ� ำนวนประชากรมากที่ สุ ด คื อ
จังหวัดยโสธร คิดเป็นร้อยละ 15.12 รองลงมาคือ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ และศรีสะเกษ คิดเป็นร้อยละ 14.41 และ
13.70 ตามล�ำดับ มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดบ้านและติดเตียง) คิดเป็นร้อยละ 5.15 โดยจังหวัดมุกดาหาร
มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.46 มีการด�ำเนินการคัดกรองภาวะเสี่ยงสมองเสื่อม (AMT)
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คิดเป็นร้อยละ 78.82 จังหวัดที่มีการด�ำเนินการคัดกรองได้สูงที่สุดคือ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ คิดเป็นร้อยละ 90.01
รองลงมาคือ จังหวัดศรีสะเกษ และมุกดาหาร คิดเป็นร้อยละ 89.05 และ 83.43 ตามล�ำดับ พบผู้มีความเสี่ยง
หรือผิดปกติ คิดเป็นร้อยละ 2.01 จังหวัดที่พบผู้มีความเสี่ยงหรือผิดปกติมากที่สุด คือ จังหวัดศรีสะเกษ คิดเป็น
ร้อยละ 2.75 การคัดกรองภาวะเสีย่ งพลัดตกหกล้ม มีการคัดกรองคิดเป็นร้อยละ 79.10 จังหวัดทีม่ กี ารด�ำเนินการ
คัดกรองได้มากที่สุดคือ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ คิดเป็นร้อยละ 89.97 รองลงมาคือ จังหวัดศรีสะเกษ และ
มุกดาหาร คิดเป็นร้อยละ 88.83 และ 87.16 ตามล�ำดับ พบผู้มีความเสี่ยงหรือผิดปกติ คิดเป็นร้อยละ 5.34
โดยจังหวัดทีพ่ บผูม้ คี วามเสีย่ งหรือผิดปกติมากทีส่ ดุ คือ จังหวัดยโสธร คิดเป็นร้อยละ 8.46 มีการคัดกรองประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน (ADL) คิดเป็นร้อยละ 83.89 จังหวัดที่ด�ำเนินการคัดกรองได้สูง
ที่สุดคือ จังหวัดศรีสะเกษ คิดเป็นร้อยละ 94.22 รองลงมาคือ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ และมุกดาหาร คิดเป็นร้อยละ
90.76 และ 87.95 ตามล�ำดับ พบว่าเป็นกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 94.85 กลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 4.6 และกลุ่มติดเตียง
ร้อยละ0.56 (ที่มา: โปรแกรม HDC ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563) ทุกจังหวัดมีการด�ำเนินการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน มีการด�ำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า
กินข้าวอร่อย” และในจังหวัดมุกดาหารมีการด�ำเนินงานตาม “มุกดาหารโมเดล” และมีการด�ำเนินงานตามแนวคิด
“คนในชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน”
การด�ำเนินงานต�ำบลที่มีระบบการส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
เขตสุขภาพที่ 10 มีจ�ำนวน 613 ต�ำบล ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง โดยในเขตสุขภาพที่ 10 มีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งสิ้น
32,722 ราย ได้รับการจัดท�ำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) จ�ำนวน 30,926 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.51
โดยจังหวัดที่มีการจัดท�ำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) สูงที่สุดคือ จังหวัดยโสธร คิดเป็นร้อยละ
98.17 รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี และอ�ำนาจเจริญ คิดเป็นร้อยละ 94.90 และ 94.07 ตามล�ำดับ
(ทีม่ า: โปรแกรม 3C ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563) การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุน LTC พบว่า มีเพียงจังหวัดยโสธร
ที่มีการเบิกจ่ายครบถ้วนทุกกองทุน (ที่มา: การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2563)
ปัญหาอุปสรรค
1.การด�ำเนินคัดกรองผูส้ งู อายุ 10 เรือ่ ง (Geriatric syndrome) และการคัดกรองแบบตามประเมินผูส้ งู อายุ
ตามกลุม่ ศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ�ำวัน (Barthel Activities of Daily Living: ADL)
การคัดกรองยังไม่ครอบคลุมผู้สูงอายุทั้งหมด รวมทั้งยังมีการบันทึกข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
2.การจัดท�ำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) และการเบิกจ่ายกองทุน LTC ยังไม่ครบถ้วน
ซึ่งกองทุนในบางจังหวัดยังไม่มีการเบิกจ่าย จากการตรวจราชการพบว่า อยู่ระหว่างการกระตุ้น ติดตามร่วมกัน
กับภาคีเครือข่าย สปสช. สสจ. PM ระดับจังหวัด อ�ำเภอและพื้นที่
ปัจจัยความส�ำเร็จ
- เป็นนโยบายส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ งู อายุทกุ ระดับ และได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- มีกลไกการขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมืออย่างดี
- มีการด�ำเนินงานแบบบูรณาการในทุกระดับ
- มีการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลผ่านดิจิทัล Platform ได้แก่ โปรแกรม Long Term Care (3C)
กรมอนามัย โปรแกรม Long Term Care สปสช และ โปรแกรม H4U
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- มีการแก้ไขปัญหาโปรแกรม 3C มีทีมที่ปรึกษางานโปรแกรม 3C ของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
โดยตรง โดยการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ ด้วยการโทรศัพท์ กลุ่มไลน์ของ CM ทั้ง 5 จังหวัด
และจัดท�ำสื่อเพื่อสอนการแก้ปัญหาการใช้โปรแกรม
5.การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เขตสุขภาพที่ 10 มีพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสารเคมีและสารอันตราย พื้นที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ พืน้ ทีเ่ สีย่ งการจัดการสิง่ ปฏิกลู และพยาธิใบไม้ในตับ จากรายงานสถานการณ์พนื้ ทีเ่ สีย่ ง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2560 ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  3 อ�ำเภอ 11 ต�ำบล พบมีร้านอาหาร/แผงลอย/ตลาด
203 แห่ง ทุกแห่งยังไม่ผ่านมาตรฐาน น�้ำประปาไม่ผ่านเกณฑ์น�้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย ร้อยละ 77 พบ
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 77.78 อัตราป่วย 3 อันดับแรก คือ อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ไข้เลือดออก
จากการด�ำเนินการในปีทผี่ า่ นมา การจัดการสิง่ ปฏิกลู มีระบบบ�ำบัด จ�ำนวน 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.34  
มีตน้ แบบระบบบ�ำบัดสิง่ ปฏิกลู แบบบ่อทรายกรองระดับเขต คือ เทศบาลต�ำบลบุสงู อ�ำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
การเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำบริโภคในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 10 พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน�้ำบริโภค กรมอนามัย
ร้อยละ 52.52 การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน�ำ้ ประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พบว่า มีเทศบาลทีผ่ า่ น
การรับรอง EHA 2001 จ�ำนวน 10 แห่ง ส่วนการด�ำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำบริโภคในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร
(กพด.) จากการเก็บตัวอย่าง จ�ำนวน 52 ตัวอย่าง  ผ่านมาตรฐาน 14 ตัวอย่าง ร้อยละ 26.41 (ปี 2562) น�้ำบริโภค
จ�ำนวน 99 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 52 ตัวอย่าง ร้อยละ 52.52 (ปี 2562) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม
(Environmental Health Accreditation: EHA) พบว่า มีเทศบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ใน 4 ประเด็นหลัก (EHA1001-4003)
ร้อยละ 58.58ส่วนการอุทธรณ์ค�ำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นกรณีเหตุร�ำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 ในปี 2562 มีจ�ำนวน 5 เรื่อง โดยเป็นเหตุร�ำคาญเรื่องกลิ่นรบกวนทั้ง 5 เรื่อง เมื่อแบ่งตามประเภท
กิจการทีก่ อ่ ให้เกิดเหตุรำ� คาญเรือ่ งกลิน่ รบกวน พบว่ากิจการฟาร์มเลีย้ งสุกร ร้อยละ 40 กิจการเผาถ่าน ร้อยละ 40
และกิจการอู่ซ่อมรถ ร้อยละ 20 และมีการจัดหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนอบรม จ�ำนวน 42 แห่ง (50 คน) มีระบบเฝ้าระวังฝุ่น PM2.5
ในพื้นที่ 5 จังหวัด (20 เครื่อง) และมีโรงไฟฟ้าชีวมวล น้อยกว่า 10 เมกะวัตต์ 4 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล มากกว่า
10 เมกะวัตต์ 3 แห่ง (ผ่าน EIA ) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกจังหวัด
มีระบบการขนส่งมูลฝอยติดเชือ้ จาก รพ.สต. ก�ำจัดกับโรงพยาบาล และมูลฝอยติดเชือ้ ในโรงพยาบาลมีการจัดการ
ตามมาตรฐานและกฎหมายก�ำหนด ร้อยละ 100
ปัญหาอุปสรรค
1. แบบก่อสร้างระบบบ�ำบัดสิ่งปฏิกูลอยู่ระหว่างการจัดท�ำ 
2. ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ยังไม่เพียงพอ
3. ข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ยังไม่ครอบคลุมทั้งเชิงประเด็นและ Setting
4. การเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง/ทั่วไป ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่เป็นปัญหาของพื้นที่
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5. ความเชื่อมโยงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค/ภัยสุขภาพ
6. ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็น Area Based ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย
7. การสร้าง/คิดค้นนวัตกรรม GREEN&CLEAN ในโรงพยาบาลและขยายเครือข่ายไปสู่ชุมชน
   ยังไม่แพร่หลาย
8. ผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ ขาดความรู้ความเข้าใจการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ยังไม่สนใจงาน EHA เท่าที่ควร มีภารกิจเร่งด่วนด้านอื่นๆ
10.ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเป็นเรื่องเฉพาะ ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มั่นใจ
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
การบูรณาการการด�ำเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (ศอ.10, สคร.10, สบส.10, รพ.มะเร็ง) ขับเคลือ่ นงาน
ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 10 ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด Inspector/Practitioners/อวล.ระดับจังหวัด/
อ�ำเภอ
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บทที่ 3

จุดยืน เข็มมุ่งการพัฒนา
การประเมินศักยภาพ และ
สภาพแวดล้อมภายนอก
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บทที่ 3

จุดยืน เข็มมุง่ การพัฒนา และการประเมินศักยภาพ และสภาพแวดล้อมภายนอก
ของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

1.จุดยืนและต�ำแหน่งทางยุทธศาสตร์
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้ก�ำหนดจุดยืนและเข็มมุ่งในการพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
จากการวิเคราะห์ความจ�ำเป็นทางยุทธศาสตร์ นโยบาย ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์
สุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) การยกระดับองค์กร ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์ความรู้ นวัตกรรม
วิทยาการ และเทคโนโลยี การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิง่ แวดล้อม (High Performance and Innovation
Organization : HPO) เพือ่ การจัดบริการสุขภาพด้วยคุณภาพ และมาตรฐาน และสร้างชุดบทเรียน ความรู้ และ
นวัตกรรม วิทยาการ และเทคโนโลยี จากการจัดบริการ ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาภารกิจการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับความจ�ำเป็นในการพัฒนาสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมทั้งการให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายทั้งในระบบสาธารณสุขและองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อการพัฒนามาตรการป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับ
และเชือ่ มัน่ มีระบบบริหารและบริการทีม่ ธี รรมาภิบาล เป็นองค์กรภาพลักษณ์ใหม่ทมี่ คี วามทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
และเป็นองค์กรดิจิทัล องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทันการเปลี่ยนแปลง และมีความเข้มแข็ง
ทางการเงินการคลัง วัฒนธรรมองค์กรอยู่ดี มีความสุขที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบขององค์กรสุขภาพดี
มีสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี และเป็นแหล่งเรียนรูก้ ารส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม
ของเขตสุขภาพและประเทศที่ได้รับการยอมรับ ผู้ใช้บริการและภาคีเครือข่ายเชื่อมั่น วางใจ
2) ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผ่านการ
สานพลังกับภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง (Strategic Alliance Empowerment) เน้นการบูรณาการกับองค์กร
ภาคีในการร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนาโมเดลการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบท
ของพืน้ ที่ ความจ�ำเป็นทางสุขภาพในปัจจุบนั และอนาคต (Scenario Analysis) และถ่ายทอด ขับเคลือ่ น ให้คำ� ปรึกษา
และร่วมด�ำเนินการ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายน�ำไปปฏิบัติจนเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ และการพัฒนาภาคี
เครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขให้มีความสามารถในการด�ำเนินงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในภารกิจและพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาสุขภาพของประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และความจ�ำเป็น
ทางสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมทัง้ การแสดงบทบาทน�ำในการเป็นกลไกส�ำคัญในพืน้ ที่ เพือ่ การผสานและ
เชื่อมโยงภารกิจการส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขตสุขภาพ
3) ริเริม่ คิดค้นนวัตกรรม วิทยาการ และเทคโนโลยี (Creative Innovation and Reference Center)
เพื่อการพัฒนาวิชาการการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการสร้างสรรค์มาตรการ
เพือ่ การรับมือกับภัยคุกคามทางสุขภาพของพืน้ ที่ ทัง้ วิกฤติโคโรนาไวรัส 2019 และวิกฤติทางสุขภาพอืน่ ๆ ในพืน้ ที่
รับผิดชอบ โดยเฉพาะในด้านการจัดการขยะและสิง่ ปฏิกลู อาหารและน�ำ 
้ การป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ
(PM2.5) และความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประกอบอาชีพ ความเชื่อและวิถีชีวิต
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ที่ไม่สอดคล้องกับการมีสุขภาพดี และภัยคุกคามทางสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัล พร้อมทั้ง
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำทางวิชาการ และการเป็นแหล่งอ้างอิงด้านวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในระดับเขตสุขภาพ (Center of Reference)
4) การพัฒนาภารกิจการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
ด้วยตนเองอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Health Literacy) เน้นการสร้างชุดความรู้ นวัตกรรม และการพัฒนาระบบ
การบริการของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เพือ่ รองรับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมแก่ประชาชน
ทุกกลุ่มวัย (วัยแม่และเด็ก วัยเรียนวัยรุ่น วัยท�ำงาน และวัยสูงอายุ) โดยในระยะเร่งด่วนเน้นการขับเคลื่อน
ผ่านกลไกของการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ เช่น Health Literacy Hospital, Health Literacy School,
Health Literacy Temple เป็นต้น พร้อมทัง้ ส่งเสริมประชาชนให้มคี วามตระหนักรู้ เห็นคุณค่าของการมีสขุ ภาพดี
รูแ้ ละเข้าใจการเสริมสร้างสุขภาพ และมีทกั ษะในการจัดการสุขภาพตามสภาวะกลุม่ วัยของตนเอง จนเกิดวัฒนธรรม
สุขภาพทีเ่ ข้มแข็งทัง้ ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน และการสร้างชุดความรู้ นวัตกรรม วิทยาการ และรูปแบบ
การท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่เข้มแข็งอย่างมีพันธะสัญญา เพื่อให้ประชาชน ชุมชน มีความรอบรู้
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง เป็นชุมชนสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์
010 Sand Box Area : 010SBA
2. การประเมินศักยภาพองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกต่อการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้มกี ารวิเคราะห์สภาพการณ์ปจั จุบนั ขององค์กร โดยน�ำเครือ่ งมือทางการ
บริหาร SWOT Analysis มาใช้เพื่อค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการด�ำเนินงานด้วยการวิเคราะห์
หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนา การวิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strength) ที่ท�ำให้การด�ำเนินงาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ และพยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อยภายใน (Weakness) ทีท่ ำ� ให้การด�ำเนินงานไม่บรรลุผล
สัมฤทธิ์ รวมทั้งวิเคราะห์หาโอกาสหรือปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก (Opportunity) ที่ท�ำให้การด�ำเนินงานบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ และเฝ้าระวังอุปสรรคหรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ท�ำให้การด�ำเนินงานไม่บรรลุผล
สัมฤทธิ์ ผลการวิเคราะห์มีดังนี้  
จุดแข็ง (Strength)
S1 ผู้บริหารให้ความส�ำคัญกับภารกิจขององค์กร ตลอดจนบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีองค์ความรู้ในการ
ท�ำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับการยอมรับจากภาคีเครือข่ายและ
ผู้ใช้บริการ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของบริการวิชาการสูงถึงร้อยละ 95
S2 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นสังคมวิชาการที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ บุคลากร
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง Internet Learning หนังสือและต�ำราวิชาการที่สร้างสรรค์ขึ้น
จากองค์กร มี Buddy ในการท�ำงาน และท�ำงานเป็นทีม (Team Work) พร้อมทั้งเป็นบุคลากร
คนรุ่นใหม่ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และได้รับการพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้าน เช่น ครูโยคะ
Mindfulness สุขภาพจิตและจิตเวช จิตเวชเด็กและวัยรุ่นเชี่ยวชาญ พยาบาลนมแม่เชี่ยวชาญ
พยาบาลเวชปฏิบัติเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจเหตุร�ำคาญ ผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริม
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S3

S4

S5
S6
S7

พัฒนาการเด็ก เป็นต้น และยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานความเป็นเลิศ โดยเฉพาะด้านศูนย์เรียนรู้
ทักษะอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์การเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์สาธิตการเรียนรู้การแก้ไข
ปัญหาโรคอ้วน ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย
มีผลงานการจัดบริการสุขภาพด้วยคุณภาพและมาตรฐาน เป็นโรงพยาบาลลดโรคร้อน เป็นสถานที่
ท�ำงานน่าอยู่น่าท�ำงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และมีรูปแบบการจัดบริการตามมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก และการตรวจสุขภาพเชิงรุก เพื่อสร้างชุดบทเรียน ความรู้ และนวัตกรรมจาก
การจัดบริการ ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาภารกิจการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับความจ�ำเป็นในการพัฒนาสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 10 และประสบความส�ำเร็จในการ
พั ฒ นาโมเดลด้ า นสุ ข ภาพ (Health Model) มี รู ป แบบการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
(CBT/ ใบสัง่ สุขภาพ) ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ มีแบบประเมินต�ำบลทีม่ รี ะบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ
ระยะยาวในชุมชน ชมรมผูส้ งู อายุ เฉพาะเขตสุขภาพที่ 10 และมีตน้ แบบการบริการทีเ่ ป็นแหล่งศึกษา
ดูงานของพื้นที่ในด้านคลินิกบริการเฉพาะทาง เช่น มีห้องทดลองการท�ำงาน นมแม่ ศูนย์เรียนรู้
และฝึกทักษะอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย คลินิกบริการ
ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น เป็นต้น
มีนโยบายการด�ำเนินงาน มีแนวทาง มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่การท�ำงาน
ที่ชัดเจน มีการด�ำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับเขต และมีคู่มือการด�ำเนินงานที่ชัดเจน มีกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบหลัก พร้อมทั้งมีโครงสร้างที่รวมเป็นคลัสเตอร์ (แม่และเด็ก วัยเรียนวัยรุ่น วัยท�ำงาน
วัยสูงอายุ และอนามัยสิ่งแวดล้อม) เอื้อต่อการด�ำเนินงานให้ประสบความส�ำเร็จ มีการวางระบบ
การตรวจราชการและนิเทศงานชัดเจน และมีคณะท�ำงานตรวจราชการและนิเทศงานครบถ้วน
ตามตัวชี้วัด มีโครงสร้างขององค์กรแบ่งตาม Cluster กลุ่มวัยและมีผู้รับผิดชอบงานชัดเจน และ
มีการก�ำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานทุก Cluster
เครื่องมือสนับสนุนการท�ำงานมีความพร้อม มีเครื่องมือในการตรวจวัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
Standard & Safety Operations, Effective & Fast, Sufficient Physicians, Offensive and
Defensive Strategies, Service-minded, Support from Superiors
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีระบบให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน/เครือข่าย ด้านแผนการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคล ผ่านช่องทางหลากหลาย ทั้งโซเชียลมีเดีย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ช่องทาง
บุคคล ช่องทางเครือข่าย
สถานที่มีความสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สะดวกในการเดินทาง มีบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ที่ชัดเจน การให้บริการที่รวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถให้บริการในพื้นที่ได้ มีฟิตเนสที่ทันสมัยและ
ใหญ่ท่ีสุดในเขตสุขภาพที่ 10 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขตสุขภาพ ได้รับรางวัล 5ส ป้ายทอง มีรูปแบบระบบบ�ำบัดสิ่งปฏิกูล
แบบบ่อทรายกรอง และมีแบบแปลนมาตรฐานในการก่อสร้างระบบบ�ำบัดสิ่งปฏิกูลที่เครือข่าย
สามารถน�ำไปใช้ได้
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S8 ระบบบริก ารตรวจสุขภาพที่มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน ด้ วยเทคโนโลยี ท างการแพทย์ ที่ ทั นสมั ย
แจ้งผลการตรวจได้ภายใน 1 วัน มีระบบบริการเคลื่อนที่ที่ทันสมัย ทั้งการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
และการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
S9 มีรปู แบบการบริการวิชาการเพือ่ การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม เป็นการเฉพาะ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กร เป็นที่ยอมรับของภาคีเครือข่าย
ในพืน้ ทีแ่ ละจังหวัดใกล้เคียง เช่น หลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูตกิ รรมส�ำหรับแพทย์และ
พยาบาล หลักสูตรอบรมการใช้คู่มือหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ หลักสูตรครูโยคะ
หลักสูตรอบรม “ไม่ลม้ ไม่ลมื ไม่ซมึ เศร้า กินข้าวอร่อย” หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูด้ แู ลระบบประปา
สูม่ าตรฐานประปาดืม่ ได้ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ระดับอ�ำเภอ (พชอ.) เป็นต้น
จุดอ่อน (Weakness)
W1 กลยุทธ์เพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาในการท�ำงานวิชาการที่ท้าทายยังไม่ชัดเจน งานวิจัยยังไม่มี
การบริหารการสร้างคุณค่าอย่างครบวงจร เพือ่ ให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายและปัญหาของพืน้ ที่
จนเกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่เป็นการสร้างสรรค์งานวิชาการ
จากงานประจ�ำ  ซึ่งเป็นภารกิจประจ�ำของขององค์กร และมีงานวิชาการที่ยังไม่สามารถขยายผล
ลงพื้นที่ได้
W2 องค์ความรู้และทักษะการวิจัยคุณภาพเพื่อสร้างนวัตกรรมไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ไม่ทัน
การเปลี่ยนแปลงของวิทยาการทางวิชาการ และภัยคุกคามทางสุขภาพ จ�ำนวนที่ปรึกษาเฉพาะ
ด้านยังไม่เพียงพอต่อการให้ค�ำปรึกษา ส่งผลให้การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการต้องใช้เวลา
ในการศึกษาด้วยตนเอง
W3 ระบบการสื่อสารองค์ความรู้ยังไม่ทันการเปลี่ยนแปลง ขาดกลยุทธ์การสื่อสารที่ทันสมัย รูปแบบ
การสื่อสารความรู้ วิทยาการที่พัฒนาขึ้นมา ยังถ่ายทอดไม่ถึงพื้นที่ ไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง การเผยแพร่ผลงานด้วยวิธีการน�ำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการยังน้อย
การบูรณาการแผนและขับเคลื่อนงานระดับหน่วยงาน/เครือข่ายในเขตสุขภาพยังไม่ต่อเนื่อง
การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนเพือ่ สร้างสรรค์วชิ าการร่วมกันยังมีนอ้ ย อีกทัง้ กระบวนการ
สร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายยังไม่เข้มแข็ง
W4 ระบบการบริหารจัดการความรู้ วิทยาการ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมยังไม่ครบวงจร จึงท�ำให้การขับเคลื่อนสู่ประชาชนและภาคีเครือข่ายไม่ต่อเนื่อง และ
ไม่สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
W5 ระบบการท�ำงานเชิงบูรณาการยังไม่เข้มแข็งมากพอที่จะท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
ของประชาชน โดยเฉพาะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการผลักดันงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
ขาดการสร้างกระบวนการ HL รายบุคคลของผูส้ งู อายุในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมแก้ปญ
ั หา NCDs
W6 การสร้างชุดความรู้ นวัตกรรม และมีระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมส�ำหรับ
ประชาชนทุ ก กลุ ่ ม วั ย ยั ง ไม่ มี ก ารก� ำ หนดจุ ด ยื น การพั ฒ นาที่ ชั ด เจน โดยเฉพาะการรั บ มื อ
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กับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าของการ
มีสขุ ภาพดี รูแ้ ละเข้าใจการเสริมสร้างสุขภาพและมีทกั ษะในการจัดการสุขภาพตามสภาวะกลุม่ วัย
ของตนเอง จนเกิดวัฒนธรรมสุขภาพที่เข้มแข็ง ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
W7 การพัฒนาบริการเพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ มีขอ้ จ�ำกัดจากภารกิจ เทคโนโลยีการให้บริการ
และโปรแกรมที่ใช้ในการให้บริการ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ไม่ทันสมัย และ
ขาดบุคลากรทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เช่น นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา สูตแิ พทย์ กุมารแพทย์
นักส่งเสริมสุขภาพทางกาย นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น ส่งผลต่อ
การสร้างสรรค์วิชาการจากการจัดบริการ
W8 การขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมสุขภาพในแต่ละกลุ่มวัยของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ยังขาดประสิทธิภาพในการเชือ่ มโยงเพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งในการพัฒนาสูพ่ นื้ ที่ การสร้างคุณค่า
ทางสุขภาพระหว่างช่วงวัยกับภาคีเครือข่ายยังไม่ได้กระจายสู่กลุ่มเป้าหมาย จึงส่งผลให้ปัญหา
ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกัน ตามเส้นทางชีวิตและสุขภาวะของบุคคลในแต่ละช่วงวัย  
W9 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลวิชาการและการบริการ สื่อดิจิทัล ยังไม่ทันสมัยเพียงพอ
ที่จะรองรับภารกิจการสร้างสรรค์งานวิชาการอย่างครบวงจร บุคลากรยังต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลแบบเพิ่มคุณค่า การเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับเครือข่ายยังไม่ทั่วถึง และ
ยังไม่สะดวกต่อการเข้าถึง
W10 รายได้จากการบริการวิชาการ การจัดบริการสุขภาพเชิงรุก และบริการสุขภาพพรีเมียม ยังขาด
การวางแผนการพัฒนาทีเ่ ป็นระบบ กลยุทธ์ในการสร้างโอกาสทางรายได้ ระบบการสือ่ สารการตลาด
และการบริการวิชาการใหม่ๆ ยังไม่สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับโอกาสและการใช้ทรัพยากรที่มี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ส่งผลต่อสถานะทางการเงินขององค์กร
โอกาส (Opportunity)
O1 มีเครือข่ายบริการสุขภาพในระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นแหล่งข้อมูลวิชาการ มีผู้ใช้ประโยชน์
จากวิชาการและเครือข่ายด้านวิชาการสุขภาพหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิในการส่งเสริมสุขภาพ และเครือข่ายงานสิ่งแวดล้อม
ในเขตสุขภาพที่ 10 ที่มีความเข้มแข็ง อีกทั้งมีภาคีเครือข่ายนอกกระทรวงร่วมขับเคลื่อน
การด�ำเนินงาน โดยเฉพาะความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม และ
งานส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ และยังมีเครือข่ายสถาบันการศึกษาทีโ่ ดดเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพ
วัยเรียนวัยรุ่น
O2 หน่วยงานภาครัฐทั้งในระบบสาธารณสุขและองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่บริการ มีความต้องการ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนามาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
ในเขตสุขภาพที่ 10 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และอ�ำนาจเจริญ)
O3 มีคลังข้อมูลงานวิจัยของกรมอนามัย และฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันการศึกษาต่างๆ มีเวที
น�ำเสนอผลงานวิชาการระดับเขตและระดับประเทศที่หลากหลาย มีแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริม
สุขภาพ เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงงานวิชาการ
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O4 มีกองทุนต่างๆ สนับสนุนงบประมาณด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผูส้ งู อายุ (กองทุนระบบการดูแล
ระยะยาว (LTC) กองทุนสุขภาพต�ำบล) และมีแหล่งสนับสนุนทุนวิจยั เช่น ส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) ส� ำ นั ก งานวิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข ส� ำ นั ก งานสนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพเป็ น ต้ น
ตลอดจนได้รบั การจัดสรรอุปกรณ์ประชุมทางไกล และอุปกรณ์สำ� นักงานจากองค์กรภาคีภาคเอกชน
O5 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล และการมีระบบเทคโนโลยี ช่วยให้การท�ำงานสะดวกขึ้น
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ โดยกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย มีระบบฐานข้อมูล
HDC ฐานข้อมูล DOH Dashboard และฐานข้อมูลระดับจังหวัด พร้อมทั้งการเข้าถึงข้อมูลง่าย
ระบบโลกไร้พรมแดนท�ำให้การค้นคว้าและสื่อสารวิชาการมีประสิทธิภาพสูง
O6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจด้านการสาธารณสุข การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
และให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุ สังคมวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตสุขภาพที่ 10 มีการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในชุมชน เป็นสังคมกึง่ เมืองและชนบท เชือ้ ชาติวฒ
ั นธรรม
ค่านิยมความเชือ่ ใกล้เคียงกัน ท�ำให้การบูรณาการร่วมกับท้องถิน่ ในการผลักดันท�ำได้ตอ่ เนือ่ งมากขึน้
O7 เกิดกระแสการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยในยุคดิจิทัล เช่น การสร้าง Digital Platform
แอปพลิเคชันส่งเสริมสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์ และกระแสการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน
การออกก�ำลังกายด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งการวิ่ง การเต้นแอโรบิก ตลอดจนเกิดกระแสรักษ์สุขภาพ
แบบธรรมชาติ เช่น การบริโภคอาหารออร์แกนิกปลอดสารพิษ เกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ
O8 นโยบายหลักของประเทศ ก�ำหนดการด�ำเนินงานในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ นโยบายลดค่าใช้จา่ ย
ในการดูแลเด็กของครอบครัว โดยให้เงินสนับสนุนครอบครัวละ 600 บาท นโยบายเด็กเกิดน้อย
รัฐบาลทุ่มเทด้านการพัฒนาเด็กมากขึ้น ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพ ต่อเนื่อง
สนับสนุนการเกิดทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ท�ำให้เกิดนโยบายเกิดทุกทีฟ่ รีทกุ สิทธิ์ การตรวจ Down Syndrome
ทุกอายุ การให้วติ ามินในหญิงตัง้ ครรภ์และเด็ก และผูบ้ ริหารเขตสุขภาพที่ 10 ก�ำหนดนโยบายและ
ประเด็นการตรวจราชการอย่างชัดเจน
O9 ความต้องการบริการสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็กในกลุ่มผู้มีก�ำลังซื้อ ผู้รับบริการจากประเทศ
เพื่อนบ้านเติบโตมากขึ้น เป็นโอกาสในการพัฒนาวิชาการ และการสร้างโอกาสทางการเงินของ
หน่วยงาน และการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในระดับอาเซียน เพื่อการพัฒนาระบบ
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และกัมพูชา
O10 แนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสในการบูรณาการโปรแกรมการตรวจสุขภาพ เพื่อรับนักท่องเที่ยวทั้งใน
และต่ า งประเทศ และการน� ำ วิ ช าการอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มไปใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
O11 หน่วยบริการสุขภาพในเขตสุขภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีการ
จัดบริการทางการแพทย์ด้วยความเชี่ยวชาญ และหน่วยบริการสุขภาพในระดับต่างๆ ของ
เขตสุขภาพที่ 10 ทัง้ ระดับโรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ยังมีความต้องการในการพัฒนาบุคลากร วิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
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O12 มีเครือข่ายที่ประสบความส�ำเร็จจนสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิง่ แวดล้อม และสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนือ่ ง เป็นแหล่งศึกษาดูงาน และแหล่งให้คำ� ปรึกษา
แก่เครือข่ายในพื้นที่ และเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
อุปสรรค (Threat)
T1 ความไม่เท่าเทียม ความยากจน การเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ยังไม่สะดวกในพื้นที่แนวตะเข็บ
ชายแดน รวมทัง้ ความเชือ่ วัฒนธรรมการบริโภค และการใช้ชวี ติ ทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี ส่งผลให้
เกิดปัญหาทางสุขภาพจากวิถีชีวิต อีกทั้งเขตสุขภาพที่ 10 มีประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ
เด็กถูกทอดทิ้งให้อยู่กับผู้สูงอายุ (ครอบครัวแหว่งกลาง) และยังมีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีข้อจ�ำกัด
ด้านความรอบรู้และทักษะสุขภาพ มีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงสวัสดิการสุขภาพ และมีความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางสุขภาพ โดยเฉพาะการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณที่เกินจริง
T2 ภัยคุกคามที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีในทุกกลุ่มวัย มีความซับซ้อนและ
เชือ่ มโยงถึงกัน และมีแนวโน้มทีร่ นุ แรงเพิม่ สูงขึน้ ทัง้ จากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศโลก
น�้ำมือมนุษย์ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
T3 การแพร่ระบาดของโรคจากชายแดน โรคจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศโลก การเกิดโรค
COVID-19 ยังมีปญ
ั หาสุขภาพจากการเจ็บป่วยและป่วยตายในโรคทีป่ อ้ งกันได้ในเขตสุขภาพที่ 10
โดยเฉพาะในกลุ่มโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน�้ำดี โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
T4 นโยบายการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นยังไม่มีประสิทธิภาพ และ
การเปลีย่ นแปลงของสังคมในยุค 5G มีผลต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของเด็กวัยเรียน วัยรุน่ และ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
T5 การท�ำการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแบบไร้ความรับผิดชอบ การโฆษณาเกินจริง
ขาดจริยธรรม มีการใช้ผู้ที่อิทธิพลเชิงพฤติกรรมมาท�ำการตลาด เพื่อจูงใจการบริโภค (Net Idol
ดารา YouTuber) และการขาดการกลั่นกรององค์ความรู้ท่ีถูกต้องในการเลี้ยงดูเด็ก องค์ความรู้
ด้านสุขภาพของแม่และเด็กไม่ดี ท้องไม่พร้อมเลี้ยงมีคุณภาพ และปู่ย่าตายายเลี้ยงลูก เลี้ยงตาม
ความเชื่อของตนเอง ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปัญหาจากการขาดความฉลาดรู้ทางสุขภาพ
T6 การพัฒนาอุตสาหกรรมทีไ่ ม่คำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อม คุณภาพชีวติ ของแรงงน การขยายตัวและการเติบโต
ของชุมชนเมือง และชุมชนเมืองในชนบท มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะการบริโภค
ที่ละเลยการมีสุขภาพดี ตลาดที่ไม่ได้คุณภาพ ทั้งตลาดนัดและรถเร่จ�ำหน่ายอาหาร สินค้าอุปโภค
บริโภคที่ขาดการควบคุมมาตรฐาน
T7 วิถีชีวิตทั้งการบริโภคและการใช้ชีวิตที่ไม่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ในบริบทของชุมชนและครัวเรือน
การใช้สารเคมีในการท�ำการเกษตร มีการเผาเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่ และปัญหาหมอกควัน
จากประเทศพื้นที่บ้าน ส่งผลกระทบต่ออนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของเกษตรกร วิถีการ
ท�ำการเกษตรยังคุน้ ชินกับการใช้สารเคมี และมีการใช้สารเสพติดและเสพสิง่ มึนเมาในชีวติ ประจ�ำวัน
ท�ำให้มีการเพิ่มขึ้นของโรคที่เกิดจากการใช้สารเคมี และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

43
3.ทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพทางยุทธศาสตร์ และสภาพแวดล้อมภายนอก
ทิศทางเชิงรุก เป็นการก�ำหนดทิศทางการพัฒนา โดยการน�ำจุดแข็งภายในมาผสานกับโอกาสภายนอก
เพื่อการรุกไปข้างหน้า และทิศทางเชิงป้องกัน เป็นการน�ำจุดแข็งภายในไปปกป้องภัยคุกคามจากภายนอก ท�ำให้
ได้ทิศทางการพัฒนา ดังนี้
ทิศทางเชิงรุก (SO)
1) ปรับนโยบาย เปลี่ยนแนวคิด ปฏิรูปกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 10 โดย
ใช้พนื้ ทีเ่ ป็นฐาน ประชาชนทุกกลุม่ วัยเป็นศูนย์กลาง
2) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเครือข่ายให้เป็น
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ที่มีขีดความสามารถเชิงพื้นที่  
3) พั ฒ นาการสื่ อ สาร ถ่ า ยทอดผลงานวิ ช าการ
องค์ความรู้ที่เข้าถึงเครือข่าย เพื่อการน�ำไปใช้
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงแบบครบวงจร และต่อเนือ่ ง
4) สร้างองค์ความรูผ้ ลงานวิชาการการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อม เพือ่ การสร้างคุณค่า มูลค่า
รองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของพื้นที่
5) ยกระดับการจัดบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
เพื่อการสร้างนวัตกรรมการบริการการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ
6) สร้างระบบการบริการวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทันสมัย
และบริการแบบมืออาชีพ   
7) พัฒนาบริการสุขภาพให้เป็นต้นแบบการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับพรีเมียม
8) สร้างสรรค์วิทยาการ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริม
สุ ข ภาพแม่ แ ละเด็ ก ที่ โ ดดเด่ น ในการเสริ ม สร้ า ง
พัฒนาการเด็ก
9) พัฒนาวิชาการ รองรับการขับเคลื่อนการสร้าง
ค่านิยมใหม่ทางสุขภาพและการสร้างชุมชนรอบรู้
สู่วัฒนธรรมสุขภาพที่เข้มแข็ง ยั่งยืน
10) พั ฒ นาระบบบริ ก ารของศู น ย์ อ นามั ย ที่ 10
   อบุ ลราชธานี ให้เป็นศูนย์เรียนรูก้ ารพัฒนาอนามัย
  สิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรที่ทันสมัย

1)

2)

3)
4)

5)

6)

ทิศทางเชิงป้องกัน (ST)
สนับสนุนการสร้างชุดความรู้ นวัตกรรมการส่งเสริม
สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ป็ น เลิ ศ แก่
เครือข่าย รองรับปัญหาสุขภาพของพื้นที่ และ
เขตสุขภาพที่ 10  
สร้างสรรค์วิทยาการและ เทคโนโลยี เพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น ที่โดดเด่นในการ
เสริ ม สร้ า ง ร่ ว มแก้ ป ั ญ หาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
การมีทักษะชีวิตที่ดีในมิติการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
สร้างสรรค์วิทยาการ เทคโนโลยี เพื่อการส่งเสริม
สุ ข ภาพวั ย ท� ำ งาน ที่ โ ดดเด่ น ในการเสริ ม สร้ า ง
คนท�ำงานหุ่นดี สุขภาพดี
สร้างสรรค์วิทยาการ เทคโนโลยี เพื่อการส่งเสริม
สุ ข ภาพผู ้ สู ง อายุ ที่ โ ดดเด่ น ในการเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพในการส่งเสริมการมีสขุ ภาพทีด่ ดี ว้ ยตนเอง
และกลไกของครอบครัว ชุมชน
พั ฒ นาชุ ด ความรู ้ แ ละระบบการจั ด การอนามั ย
สิ่ ง แวดล้ อ ม รองรั บ ความปกติ ใ หม่ จ ากวิ ก ฤติ    
โคโรนาไวรัส 2019 และโรคจากความเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศโลก
สร้ า งสรรค์ และบริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู ้
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร เพื่อร่วมลด
ปัญหาสุขภาพจากอนามัยสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
และรั บ มื อ กั บ ความท้ า ทายในอนาคต ในเขต
สุขภาพที่ 10
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ทิศทางเชิงรุก (SO)
11) ผสานพลั ง ภาคี เ ครื อ ข่ า ย ร่ ว มปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
บู ร ณาการเพื่ อ สร้ า งนิ เ วศน์ สุ ข ภาพในชุ ม ชน
  ที่เข้มแข็ง  
12) พัฒนาภูมิสังคมในองค์กรให้เป็นต้นแบบองค์กร
นิเวศน์สุขภาพดี บุคลากรสุขภาพดี มีความสุข
ในระดับชั้นน�ำของประเทศ
13)  ระบบการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รองรับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และทิศทาง การพัฒนา
ในอนาคต

ทิศทางเชิงป้องกัน (ST)

และมี ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเชิ ง แก้ ไ ขที่ เ กิ ด จากการน� ำ โอกาสภายนอก มาปรั บ แก้ จุ ด อ่ อ นภายใน
ของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ดังนี้
ทิศทางเชิงแก้ไข (WO)
1) ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รรั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
ชาญฉลาดด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ และมี ภ าพลั ก ษณ์
ที่โดดเด่น
2) ยกระดับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี สู่องค์กร
สมรรถนะสูง เป็นองค์กรนวัตกรรมที่เข้มแข็ง
3) ยกระดับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี สู่องค์กร
ดิ จิ ทั ล ในทุ ก กระบวนการ สื่ อ สารเข้ า ถึ ง กลุ ่ ม
เป้าหมายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4) เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางการเงิ น การคลั ง
และธรรมาภิบาล

ทิศทางเชิงรับ (WT)
- ไม่มี -
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บทที่ 4

ทิศทางของแผนการพัฒนา
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
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บทที่ 4 ทิศทางของแผนการพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ทิศทางของแผนการพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ มาตรการแนวปฏิบัติ และโครงการที่ส�ำคัญ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
“องค์กรน�ำสมรรถนะสูงที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์ความรู้ และนวัตกรรม
รวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างยั่งยืน”
“The high-performance organization that excellence in the creation of knowledge
and innovation. Join forces with network partners to promote health promotion
and environmental health. So that people have good health with themselves
and sustainably”
โดยก�ำหนดนิยามของวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้
องค์กรน�ำนวัตกรรมสมรรถนะสูงที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์ความรู้ และนวัตกรรม หมายถึง
1) การเป็นองค์กรที่น�ำการเปลี่ยนแปลง คิดค้น สร้างสรรค์วิทยาการสุขภาพ ในการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม และการสร้างสรรค์การพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อให้สามารถสร้างชุดบทเรียน ความรู้ และนวัตกรรมจากการจัดบริการ ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาภารกิจการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับความจ�ำเป็นในการพัฒนาสุขภาพ ของเขตสุขภาพที่ 10
2) การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงทีเ่ ป็นเลิศ มีผลงานทีโ่ ดดเด่นด้านการพัฒนาการเด็กปฐมวัย นวัตกรรม
การส่งเสริมสุขภาพพรีเมียมในวัยท�ำงาน และเป็นศูนย์คาดการณ์ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขตสุขภาพ
พร้อมทั้งมีศักยภาพสูงที่สามารถปรับตัวน�ำการเปลี่ยนแปลง เป็นเลิศในการสร้างสรรค์ความรอบรู้แก่ประชาชน
ทุกกลุ่มวัยให้พึ่งตนเองทางสุขภาพได้ มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล บุคลากรมีความสุขภายใต้องค์กร
แห่งการเรียนรู้
3) การสร้างและพัฒนาชุดความรู้ วิทยาการ และนวัตกรรมด้วยความเชีย่ วชาญ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความรอบรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง พื้นที่
ที่รับผิดชอบ ลดปัญหาสุขภาพจากการเจ็บป่วยและป่วยตายในโรคที่ป้องกันได้ในเขตสุขภาพที่ 10 โดยเฉพาะ
ในกลุ่มโรคมะเร็งตับท่อน�้ำดี โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบรู้ ให้สามารถ
รับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 และการเจ็บป่วยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศของโลก
4) การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการพัฒนากลไกการถ่ายทอด การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนระบบ
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การเฝ้าระวังป้องกันแบบบูรณาการสู่พื้นที่ ผ่านภาคีเครือข่าย เพื่อให้เข้าถึงชุมชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
จนท�ำให้ชมุ ชนสามารถจัดการภัยสุขภาพของพืน้ ที่ และสร้างพฤติกรรมสูน่ สิ ยั สุขภาพได้ และการให้ขอ้ เสนอแนะ
เชิงนโยบายแก่หน่วยงานในระบบสาธารณสุขและองค์กรภาคีเครือข่าย เพือ่ การพัฒนามาตรการป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะในเขตสุขภาพที่ 10 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ�ำนาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร)
5) การพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญในการส่งเสริมสุขภาพ
และจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
มีระบบบริการวิชาการที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้
6) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ใช้ยุทธศาสตร์
น�ำการพัฒนา และมีการน�ำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ มีระบบการบริหารที่มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรภาพลักษณ์
ใหม่ที่มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และเป็นองค์กรดิจิทัล องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทันการเปลีย่ นแปลง และมีความเข้มแข็งทางการเงินการคลัง วัฒนธรรมองค์กรอยูด่ ี มีความสุข ทีเ่ ข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน
และการเป็นต้นแบบขององค์กรสุขภาพดี มีสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี และเป็นแหล่งเรียนรูก้ ารจัดการ
นิเวศน์สุขภาพของเขตสุขภาพและประเทศ
รวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง
1) การสร้างและพัฒนาโมเดลการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ สื่อสาร ถ่ายทอด และขับเคลื่อน เพื่อให้ภาคีเครือข่ายน�ำไปปฏิบัติจนเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
โดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีหน้าทีใ่ นการเป็นผูร้ เิ ริม่ คิดค้น ถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม อ�ำนวยความสะดวก
และการเป็นกลไกส�ำคัญในพื้นที่ เพื่อการผสานและเชื่อมโยงภารกิจการส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมของเขตสุขภาพ การให้ค�ำปรึกษา และเป็นแหล่งอ้างอิงด้านวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในระดับเขตสุขภาพ
2) การพัฒนาภาคีเครือข่าย ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ให้มีความสามารถในการด�ำเนินงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในภารกิจและพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีเอกภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพของประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และความจ�ำเป็น
ทางสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 10
3) เสริมสร้างความรูด้ า้ นสุขภาพแก่ภาคีเครือข่าย เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุม่ วัย
เพื่อให้มีความรอบรู้ในการจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง ครอบครัว และชุมชน
4) การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในระดับอาเซียน เพือ่ การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างยั่งยืน หมายถึง
1) การสร้างชุดความรู้ นวัตกรรม และมีระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อให้มีความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี รู้และเข้าใจการเสริมสร้างสุขภาพ
และมีทักษะในการจัดการสุขภาพตามสภาวะกลุ่มวัยของตนเอง จนเกิดวัฒนธรรมสุขภาพที่เข้มแข็งทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยมุ่งเน้น
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- กลุ่มแม่และเด็ก มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- กลุม่ วัยเรียนวัยรุ่น มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อการมีทักษะชีวิตที่ดีในมิติการสร้างเสริมสุขภาพ
- กลุ่มวัยท�ำงาน มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อการมีหุ่นดี สุขภาพดี พร้อมทั้งลดความเสี่ยง
จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
- กลุม่ วัยสูงอายุ มุง่ เน้นการสร้างนวัตกรรมเพือ่ การส่งเสริมการมีสขุ ภาพทีด่ ดี ว้ ยตนเอง และครอบครัว
ในการลดการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในบ้าน การสร้างสภาพแวดล้อมสุขภาพให้เอือ้ ต่อการ
มีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ และสร้างโมเดลการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ
- ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม มุง่ เน้นการการคาดการณ์แนวโน้มด้านสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ
และการสร้างนิเวศน์สุขภาพที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของทุกกลุ่มวัย
2) การสร้างชุดความรู้ นวัตกรรม วิทยาการ และรูปแบบการท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพืน้ ทีท่ เี่ ข้มแข็ง
อย่างมีพันธะสัญญา เพื่อให้ประชาชน ชุมชน มีความรอบรู้ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง
เป็นชุมชนสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี โดยมุ่งเน้นการสร้างชุดความรู้ และนวัตกรรมในด้านการจัดการขยะและ
สิ่งปฏิกูล ความเชื่อ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี อาหารและน�้ำ การป้องกันตนเองจากมลพิษ
ทางอากาศ (PM2.5) การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมเพือ่ ป้องกันภัยความเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 และความเสีย่ งทางสุขภาพทีเ่ กิดจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ การประกอบอาชีพ และการเปลีย่ นแปลง
สู่สังคมดิจิทัล
2.เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goal)
1)  การเป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ประชาชน
ในเขตสุขภาพที่ 10 มีสุขภาพดี
- ประชาชนเขตสุขภาพที่ 10 ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา (010 Sand Box Area : 010SBA)
มีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคทีส่ ามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส�ำนึกการมีสขุ ภาพดี ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 60 ภายในปี พ.ศ. 2565 และร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ. 2570 และอัตราความรอบรู้
ด้านสุขภาพดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ. 2565 และร้อยละ 85 ภายในปี พ.ศ. 2570
- ประชาชนเขตสุขภาพที่ 10 ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา (010 Sand Box Area : 010SBA)
มีความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพ
และสามารถป้องกัน ลดโรคที่เกิดจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโรคมะเร็งท่อน�้ำดี
โรคที่เกิดจากอาหารและน�้ำเป็นสื่อได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จากอัตราการตายเดิม ภายในปี
พ.ศ. 2565 และร้อยละ 50 จากอัตราการตายเดิม ภายในปี พ.ศ. 2570
2) ความเสี่ ย งทางสุ ข ภาพ ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ วิ ก ฤตในทุ ก กลุ ่ ม วั ย ในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายการพั ฒ นา
(ที่เป็นประชากรเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ตามที่ก�ำหนดไว้ในนิยามวิสัยทัศน์) ได้รับการจัดการ
ด้วยชุดความรู้ วิชาการ นวัตกรรม จนสามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยพลัง
และศักยภาพของภาคีเครือข่าย ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข
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- กลุ่มแม่และเด็ก เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (โดยใช้เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเด็กที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล Denver-II) ร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ. 2565 และร้อยละ 85 ภายในปี พ.ศ. 2570
- กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นมีทักษะชีวิตที่ดีในมิติการสร้างเสริมสุขภาพ ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565 และ
ร้อยละ 75 ภายในปี พ.ศ. 2570
- กลุ่มวัยท�ำงานมีหุ่นดี สุขภาพดี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565
และร้อยละ 60 ภายในปี พ.ศ. 2570
- กลุม่ วัยสูงอายุมพี ฤติกรรมสุขภาพทีป่ ระสงค์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 2565 และร้อยละ 60
ภายในปี พ.ศ. 2570 จังหวัดที่มีการสร้างสภาพแวดล้อมสุขภาพให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ
ไม่นอ้ ยกว่าจังหวัดละ 1 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2565 และไม่นอ้ ยกว่าจังหวัดละ 5 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2570
และจ�ำนวนจังหวัดที่มีโมเดลการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่าจังหวัดละ 1 โมเดล ภายในปี
พ.ศ. 2565 และไม่น้อยกว่าจังหวัดละ 5 โมเดล ภายในปี พ.ศ. 2570
3) ค่านิยมและวัฒนธรรมสุขภาพของชุมชนในเขตสุขภาพที่ 10 ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา
มีความเข้มแข็ง เกิดชุมชนแห่งสุขภาวะต้นแบบที่ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพ
- จ�ำนวนชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมสุขภาพที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 010 Health Literacy
Community Criteria ไม่น้อยกว่า 10 ชุมชน ภายในปี พ.ศ. 2565 และจ�ำนวน 70 ชุมชน
ภายในปี พ.ศ. 2570
หมายเหตุ : ชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมสุขภาพที่เข้มแข็งตามเกณฑ์ 010  ประกอบด้วย
(1) ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมในการออกก�ำลังกาย การกิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(2) ประชาชนมีความรอบรู้ สามารถจัดการสุขภาพของตนเองจากภัยคุกคามทางสุขภาพของพืน้ ที่
และตามสภาวะของกลุ่มวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(3) ชุมชนมีอนามัยสิง่ แวดล้อมทีด่ ี และเอือ้ ต่อสุขภาพดี ไม่มปี ญ
ั หาอนามัยสิง่ แวดล้อม โรคทีเ่ กิดจาก
ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญใน 3 ล�ำดับแรกของชุมชนลดลงอย่างต่อเนื่อง
(4) มีระบบการจัดการสุขภาพ เพือ่ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมของชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
มีแผนงาน มีการด�ำเนินงาน มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทัง้ มีการเชือ่ มโยงแผนการด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมกับท้องถิน่
และภาคีเครือข่าย ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข
(5) ชุมชนมีข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญสุขภาพร่วม ในการสร้างนิสัยสุขภาพที่ดีในชุมชน หรือ
การจัดการกับวิกฤตสุขภาพอย่างเป็นลายลักษณ์และมีสว่ นร่วมจากประชาชนในชุมชน มีการน�ำ
ข้อตกลงหรือธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบัติจนเกิดเป็นค่านิยมสุขภาพครัวเรือนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของครัวเรือน
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3.ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1) การบริหารจัดการความรู้ และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่า
แบบบูรณาการด้วยพลังเครือข่ายที่เข้มแข็ง
2) การพัฒนารูปแบบการบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างชุดความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับความต้องการทางสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 10
3) การสร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย และสานพลังภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง
จนเกิดวัฒนธรรมสุขภาวะในชุมชนที่มั่นคง ยั่งยืน
4) การพัฒนารูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และนิเวศน์สุขภาพชุมชน เพื่อให้ภาคีเครือข่าย
ชุมชนพึ่งตนเอง และพึ่งกันเองทางสุขภาพได้อย่างเข้มแข็ง
5) การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และเป็นสังคมวิชาการที่มีความสุข น่าอยู่ น่าท�ำงาน
โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และ
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ มาตรการและแนวปฏิบัติ และแผนงาน โครงการ ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการองค์ความรู้ และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่า
แบบบูรณาการด้วยพลังเครือข่ายที่เข้มแข็ง
1.แนวคิดและหลักการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ด้วยการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นองค์กรดิจิทัลด้านสุขภาพ และทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ของแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
เพือ่ รองรับการเป็นสังคมผูส้ งู อายุ ทัง้ ในด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ และทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ ยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพือ่ การบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข ในส่วนของแผนดิจทิ ลั และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการบริการจัดการและธรรมาภิบาล โดยมุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
ระบบหลักประกันสุขภาพ และระบบธรรมาภิบาล
ความจ�ำเป็นในการพัฒนานวัตกรรมเป็นความจ�ำเป็นในการสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 และกระทรวงสาธารณสุข 4.0 ที่มุ่งสร้างคุณค่าของระบบสุขภาพ Value
Based Health Care ในด้านของ Inclusive Growth Engine ที่มุ่งเสริมสร้างระบบ Digital Health และ
Productivity Growth ที่เน้นการน�ำ Health Technology และ Medical Technology และเครื่อง Robotic
มาใช้ในการจัดบริการทางการแพทย์แก่ผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบ Biotechnology และ Biomedical เพื่อการหนุนเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการจัดบริการทางการแพทย์ของประเทศ
และความจ�ำเป็นส�ำคัญคือ การสร้างชุดความรู้เพื่อสนองตอบต่อความจ�ำเป็นในการพัฒนานโยบายการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม และการรองรับความต้องการของเครือข่าย พร้อมทัง้ การพัฒนาขีดความสามารถ
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ของบุคลากร ของภาคีเครือข่าย ให้มีศักยภาพในการน�ำข้อมูลเชิงวิชาการจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
แปลงไปสู่การปฏิบัติทางสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายในการพัฒนาเป็นนักวิจัยและนวัตกรในการส่งเสริม
สุขภาพ รองรับความต้องการสุขภาพ อีกทัง้ การเป็นพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพทีเ่ ชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้านซึง่ มีการเติบโต
และมีโอกาสในการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมรองรับการท่องเทีย่ ว ซึง่ อาศัยชุดความรู้
และนวัตกรรมในการพัฒนาการด�ำเนินงาน
นอกจากนี้ ปัญหาที่ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ก�ำลังเผชิญอยู่ คือ ระบบการสื่อสารองค์ความรู้
ยังไม่ทนั การเปลีย่ นแปลง ขาดกลยุทธ์การสือ่ สารทีท่ นั สมัย รูปแบบของการสือ่ สารความรู้ วิทยาการทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มา
ยังถ่ายทอดไม่ถงึ พืน้ ทีแ่ ละเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างต่อเนือ่ ง การเผยแพร่ผลงานด้วยวิธนี ำ� เสนอ
ในเวทีการประชุมวิชาการมีน้อย การบูรณาการแผนและขับเคลื่อนงานระดับหน่วยงาน/เครือข่ายในเขตสุขภาพ
ยังไม่ต่อเนื่อง การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อการสร้างสรรค์วิชาการร่วมกันยังมีน้อย อีกทั้ง
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายยังไม่เข้มแข็ง จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสร้างสังคมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภาคีเครือข่ายให้มี
ความเข้มแข็ง
2.วัตถุประสงค์
1) เพื่อก�ำหนดทิศทาง นโยบาย โจทย์การวิจัย เพื่อสร้างชุดความรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิง่ แวดล้อมในระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) รองรับวิกฤติ และความท้าทาย
ทางสุขภาพของพื้นที่
2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการ การร่วมท�ำงานทางวิชาการกับภาคีเครือข่าย และการขับเคลื่อน
ให้ภาคีเครือข่ายน�ำไปใช้จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของพื้นที่
3) เพื่อสร้างสังคมวิชาการ พัฒนานักวิจัย และนวัตกรการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับ
ความต้องการทางสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10
4) เพือ่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม เชือ่ มโยง
การท�ำงานของเขตสุขภาพที่ 10 อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง อ้างอิงได้ (Big data Center)
5) เพื่อบริหารจัดการความรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ
ภารกิจของเครือข่าย จนสามารถท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพแก่ประชาชน
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3. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ (Goal)
ทิศทาง นโยบาย
ระบบการวิจัย
เพื่อสร้างชุดความรู้
การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
ของเขตสุขภาพที่ 10
มีเป้าหมายชัดเจน
ขับเคลื่อนแบบ
บูรณาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

ค่าเป้าหมาย
ผลงาน
ที่ผ่านมา 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
จ� ำ นวนพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย
5
5
5
10 10 10 10
ตัวชี้วัด

การขับเคลื่อนนโยบาย
วิ ช าการสุ ข ภาพแบบ
ภารกิจร่วมพืน้ ทีเ่ ป็นฐาน
ประชาชนกลุ ่ ม วั ย เป็ น
ศูนย์กลาง (010 Sand
Box Area : 010SBA) ที่
สามารถสร้างองค์ความรู้
จนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสุขภาพแก่ประชาชน
ต่อปี
จ� ำ นวนเครื อ ข่ า ยด้ า น
วิ ช าการที่ ร ่ ว มสร้ า ง
นวั ต กรรมการส่ ง เสริ ม
สุ ข ภ า พ แ ล ะ อ น า มั ย
สิ่ ง แวดล้ อ มตามบริ บ ท
ภารกิจ พื้นที่รับผิดชอบ
ของเครือข่าย และด�ำเนิน
การอย่ า งครบวงจร
จนเกิ ด เป็ น แนวปฏิ บั ติ
ที่ดีของพื้นที่ (PDCAS)
ต่อปี

-

2

4

6

8

10

12

14
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ค่าเป้าหมาย
ผลงาน
ที่ผ่านมา 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
เครือข่ายมีความเข้มแข็ง จ� ำ นวนเครื อ ข่ า ยที่ ผ ่ า น
10 15 20 20 30 30 40
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ (Goal)

ทางวิชาการและสามารถ
สร้างผลงานวิชาการ
องค์ความรู้ และนวัตกรรม
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อ
การป้องกันการแก้ปัญหา
ทางสุขภาพในปัจจุบัน
และการรั บ มื อ กั บ ความ
ท้าทายทางสุขภาพ
ในอนาคตได้อย่างเป็น
รูปธรรม

ตัวชี้วัด

เกณฑ์ ก ารประเมิ น การ
เป็นเครือข่ายสังควิชาการ
การส่ง เสริมสุข ภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อปี

จ� ำ นวนผลงานวิ ช าการ
องค์ความรู้และนวัตกรรม
การส่ง เสริมสุข ภาพและ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของ
เครือข่ายที่พื้นที่น�ำไปใช้
จนเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ด้านสุขภาพของประชาชน
ต่อปี

4

10

15

20

20

30

30

40

นักวิจัย และนวัตกรรม
ในการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมของเขต
สุขภาพที่ 10
มีคุณภาพ มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์

ร้อยละของนักวิจัย และ
นวั ต กรด้ า นการส่ ง เสริ ม
สุ ข ภ า พ แ ล ะ อ น า มั ย
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ รั บ การ
พัฒนาทีส่ ามารถสร้างองค์
ความรูก้ ารส่งเสริมสุขภาพ
และอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ของเขตสุขภาพที่ 10

  20

30

40

50

60

70

80

90

ผลงานวิชาการ
การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อการสร้างคุณค่า
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
และรองรับการพัฒนา
ของพื้นที่

จ� ำ นวนผลงานวิ ช าการ
การส่งเสริมสุขภาพ และ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ
การสร้างคุณค่า มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และรองรับการ
พัฒนาของพื้นที่ต่อปี
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4. กลยุทธ์ มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับนโยบาย เปลี่ยนแนวคิด ปฏิรูปกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ
				
เขตสุขภาพที่ 10 โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนทุกกลุ่มวัยเป็นศูนย์กลาง
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1)  ก�ำหนดเป้าหมาย โจทย์วจิ ยั และทิศทางการสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาการ เพือ่ การสร้างสรรค์ผลงาน
วิชาการ และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 10 ที่มุ่งเน้นเพื่อตอบสนอง
สภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่เกี่ยวกับ New Normal ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มวัย ด้านการ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพพรีเมียมในวัยท�ำงาน และเป็นศูนย์คาดการณ์ปัญหาอนามัย
สิง่ แวดล้อมของเขตสุขภาพ และปัญหาสุขภาพอืน่ ๆตามบริบทของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุม่ วัย
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน แก้ปัญหาด้านผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และการสร้าง
มาตรฐานเครือข่ายสังคมวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม พร้อมส่งเสริมเครือข่ายน�ำไปพัฒนา
วิชาการของหน่วยงาน
2)  ก�ำหนดให้บคุ ลากร นักวิชาการทุกกลุม่ วัยและอนามัยสิง่ แวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
มีบทบาทในการเป็นทีมสร้างและพัฒนาโมเดลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ริเริ่มคิดค้น
ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม อ�ำนวยความสะดวก การเป็นกลไกส�ำคัญในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย 70 พื้นที่
(อ�ำเภอละ 1 พื้นที่) โดยยึดตามความต้องการของพื้นที่เป็นฐานและปัญหาสุขภาพของพื้นที่เป็นศูนย์กลาง
นักวิชาการจะเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงภารกิจของพื้นที่ เป็นที่ปรึกษาให้กับเครือข่าย และอ้างอิงด้านวิชาการ
เพื่อตอบสนองปัญหาในพื้นที่ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มวัย
3) พัฒนาทีมนักวิชาการทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และทีม
บุคลากรวิชาการของภาคีเครือข่าย ให้มีผลงานวิชาการที่มีคุณค่า โดดเด่น แก้ไขปัญหาระดับพื้นที่และสามารถ
ขยายผลขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานในระดับพืน้ ทีท่ เี่ ป็นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย 70 พืน้ ที่ (อ�ำเภอละ 1 พืน้ ที)่ และให้มคี วามยัง่ ยืน
โดยการจัดให้มีนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่มีผลงาน โดยเพิ่มค่าตอบแทนส�ำหรับผู้ที่มีงานวิจัย
ต่อเนื่องทุกปี สรรหาและสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการจัดท�ำงานวิชาการและวิจัยของเขตสุขภาพที่ 10
4) การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างคุณค่าของกระบวนการผลิต ผลงานวิชาการของนักวิชาการและ
ภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 10 เช่น การจัดท�ำระบบข้อมูลกลาง/ชุดความรู้กลาง เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่นกั วิชาการและภาคีเครือข่าย การจัดสร้าง Virtual Lab เพือ่ จ�ำลองสถานการณ์สขุ ภาพกลุม่ วัยในการสนับสนุน
วิชาการแก่เครือข่าย โดยเฉพาะการสร้างงานวิชาการรองรับปัญหาสุขภาพเชิงพืน้ ทีแ่ ละสังคมผูส้ งู อายุ สร้างระบบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ e-Portfolio เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสุขภาพของเครือข่ายได้มีโอกาสเรียนรู้
เพือ่ การปฏิบตั งิ าน และสามารถแก้ไขปัญหา ปรับปรุง สร้างนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมร่วมกัน
กับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี การใช้เครือ่ งมือพัฒนาคุณภาพวิชาการและการจัดการความรู้ เช่น เวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ COP CQI R2R เป็นต้น   
5)  พัฒนางานวิชาการและงานวิจัยที่มีความเป็นเลิศในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และเครือข่ายต้นแบบให้เป็นศูนย์การเรียนรูใ้ ห้กบั เครือข่ายอืน่ และสนับสนุน
การพัฒนางานวิจยั ทีเ่ ป็น Best Practice ของพืน้ ทีท่ สี่ ามารถน�ำไปใช้ได้จริงในบริบทของพืน้ ที่ และสามารถต่อยอด
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของพื้นที่ จัดให้มีห้องเรียนรู้ภาคปฏิบัติการแบบครบวงจรประจ�ำพื้นที่ทั้ง 70 พื้นที่
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พร้อมทั้งให้มีการจัดคู่แนวปฏิบัติที่ดีในระหว่างพื้นที่ โดยมีศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นกลไกกลางในการ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ร่วมกันของพื้นที่ต้นแบบความส�ำเร็จ (Learning Alliance)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเครือข่ายให้เป็นนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีขีดความสามารถเชิงพื้นที่
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1) สร้างทีมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างโมเดลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และทีม
ที่ปรึกษาด้านวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 10 และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และเครือข่ายวิชาการในพื้นที่ ให้มีความองค์ความรู้
ทักษะ และการน�ำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน สร้างสรรค์ ผลงานร่วมกัน
2) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในพื้นที่ ในประเทศ และระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนานักวิชาการ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิง่ แวดล้อม เพือ่ ส่งเสริมวิชาการ และการร่วมมือจัดการปัญหาสุขภาพร่วมกันในพืน้ ทีช่ ายแดน (Border Health)
3) สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ทีมนักวิชาการทุกกลุ่มวัยและ
นักอนามัยสิง่ แวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และทีมบุคลากรวิชาการของภาคีเครือข่าย ให้เป็นนักวิจยั
และนวัตกรด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมแบบมืออาชีพ ทีม่ ขี ดี ความสามารถสูง พร้อมทัง้ การร่วม
กับภาคีเครือข่าย เพือ่ การออกแบบเฉพาะ ตามความต้องการของพืน้ ที่ และให้ความส�ำคัญกับการสร้างสรรค์และ
พัฒนาหลักสูตรในระยะเร่งด่วน (Quick Win) และระยะกลาง (Midterm)
- หลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมส�ำหรับแพทย์และพยาบาล
- หลักสูตรอบรมการใช้คู่มือหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
- หลักสูตรครูโยคะ
- หลักสูตรอบรม “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย”
- หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาสู่มาตรฐานประปาดื่มได้
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)
- หลักสูตรนักวิจัยการส่งเสริมสุขภาพ
- หลักสูตรนักวิจัยการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- หลักสูตรการจัดการความรู้ และภูมิปัญญาการส่งเสริมสุขภาพ
- หลักสูตรพระนักส่งเสริมสุขภาพ
- หลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หลักสูตรออนไลน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรออนไลน์ e-Classroom เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ทักษะความรู้การสร้างงานวิจัยเป็นต้น
4) สนับสนุนเวทีวชิ าการด้านส่งเสริมและอนามัยสิง่ แวดล้อมผ่านการจัดงานสัปดาห์วชิ าการ เวทีนวัตกรรม
การประชุมวิชาการด้วยระบบดิจิตอลแพลตฟอร์ม เพื่อให้นักวิชาการและภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 10
ได้น�ำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับพื้นที่ต้นแบบความส�ำเร็จ
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการสื่อสาร ถ่ายทอดผลงานวิชาการ องค์ความรู้ ที่เข้าถึงเครือข่าย
				
เพื่อการน�ำไปใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบครบวงจร และต่อเนื่อง
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1)  การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ผลงานวิชาการของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ที่ง่ายต่อ
การน�ำไปใช้โดยเครือข่าย พร้อมทั้งมีระบบการจูงใจการขับเคลื่อน การให้ค�ำปรึกษา การแนะน�ำ  ติดตาม
แบบครบวงจร พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เครือข่ายเกิดการเรียนรูค้ วามส�ำเร็จในพืน้ ที่ บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่าย
เขตสุขภาพที่ 10 และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี แบบเร่งด่วน ในการจัดท�ำผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องการ
ดูแลสุขภาพดีวิถีใหม่ (New Normal) ในการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรับสถานการณ์
COVID-19
2)  การสร้างพืน้ ทีด่ จิ ทิ ลั ของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เพือ่ ให้เป็นแหล่งของการเข้ามาใช้ประโยชน์
ของศูนย์วชิ าการและเครือข่าย โดยการรวบรวมข้อมูลและผลิตงานวิชาการ สร้างสรรค์องค์ความรู้ พร้อมทัง้ สร้างคลัง
ความรู้โดยใช้ Google map หรือวิทยาการเทคโนโลยีอื่นที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยร่วมด้วย
3)  ร่วมมือกับเครือข่ายสือ่ มวลชนและสือ่ สังคมทีม่ ศี กั ยภาพ YouTuber, Blogger, Influencer กระจาย
ความรู้สู่สังคมดิจิทัล โดยเฉพาะเป้าหมายประชากรดิจิทัล โดยใช้ “ทูตสื่อสารความรู้” เผยแพร่ข้อมูลทุกช่องทาง
และสร้างช่องทางของตัวเองทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการแปลงความรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ มีผนู้ ำ� ต้นแบบสุขภาพ สือ่ ไลน์แอท พร้อมทัง้
พัฒนาบุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายให้เป็นนักสื่อสารสังคมดิจิทัล
4) การสื่อสาร ถ่ายทอด ขับเคลื่อนความรู้ วิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ง่ายต่อ
การเรียนรู้ เข้าใจ และการน�ำไปใช้ของกลุม่ เป้าหมายทีม่ คี วามแตกต่างกัน พร้อมทัง้ มีระบบติดตามชุดประเมินผล
และองค์ความรู้ในการน�ำไปใช้ (e-Journal) และมีระบบประเมินมาตรฐานด้วยตนเอง และออกใบรับรองผ่าน
ระบบออนไลน์
5)  วางแผนประชาสัมพันธ์วชิ าการ องค์ความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย
สิง่ แวดล้อมร่วมกับเครือข่าย เพือ่ การสือ่ สารให้ตอบโจทย์ความต้องการทางสุขภาพของลูกค้า ประชาชนเป้าหมาย
และสร้างช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมตามความต้องการทุกกลุ่มวัย ให้สามารถเข้าถึงง่าย ใช้ง่าย สะดวก
มีหลากหลายภาษา
6)  ประสาน ค้นหา และสร้างทูตสือ่ สารความรูจ้ ากเครือข่ายในระดับพืน้ ที่ ให้เป็นผูส้ อื่ สารถ่ายทอดความรู้
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมทีถ่ กู ต้อง ให้ขอ้ มูลครอบคลุม ทันเหตุการณ์ พร้อมทัง้ พัฒนาการรูปแบบ
การน�ำเสนอ โดยให้เน็ตไอดอล ยูทูปเบอร์ เป็นผู้สื่อสารความรู้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
7) สร้างรูปแบบ เพื่อการสร้างและพัฒนาทีมเชิงพื้นที่จากเครือข่าย ในการร่วมเฝ้าระวังและตรวจสอบ
แจ้งเหตุเรื่องข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่บิดเบือน พัฒนาระบบการตอบโต้ที่มีความรวดเร็ว
ทันที ทั่วถึง และต่อเนื่อง จนสามารถสื่อสารชุดความรู้ให้เข้าถึงเป้าหมายได้ พร้อมทั้งสนับสนุนเครือข่าย
ในการร่วมสร้างชุดความรู้ด่วนเฉพาะกิจ ตอบโต้ข้อมูลที่เป็นจริง การน�ำเข้าชุดความรู้จากในและต่างประเทศ
เพื่อการน�ำส่งความรู้ทันด่วน วิจัยปัญหาพื้นที่ ให้ความรู้ทันเหตุการณ์
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กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการสร้างชุดความรู้ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
				
ที่เป็นเลิศแก่เครือข่าย รองรับปัญหาสุขภาพของพื้นที่ และเขตสุขภาพที่ 10
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1)  พัฒนารูปแบบการด�ำเนินงาน SMART KIDS สู่เครือข่ายระดับพื้นที่ โดยการผลักดันให้เป็นนโยบาย
หลักระดับของพื้นที่ สนับสนุนการน�ำเสนอให้ผู้บริหารสาธารณสุขในพื้นที่ได้เห็นถึงความส�ำเร็จและประโยชน์
เมื่อน�ำไปขยายผลระดับประเทศ สร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในการด�ำเนินงานของพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเป็นตัวอย่างการด�ำเนินงานให้กับเครือข่าย และด�ำเนินการให้ได้ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กระดับ
ประเทศอย่างยั่งยืน เช่น ศูนย์พัฒนาการเด็ก ศูนย์สร้างเสริมนิสัยสุขภาพเด็ก ศูนย์ความเป็นเลิศการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ ศูนย์พัฒนาทักษะแม่วัยรุ่น ศูนย์พัฒนาทักษะการว่ายน�้ำ เป็นต้น
2)  พัฒนาองค์ความรู้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) เพื่อรองรับ
การพัฒนาภารกิจของเครือข่ายองค์กรส่วนท้องถิ่นในการสร้างชุมชนผู้สูงอายุสุขภาพดี ให้ความส�ำคัญในการ
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เข้าถึงบุคลากรระดับพื้นที่อย่างน้อยต�ำบลละ 1 คน
3)  ผลักดันให้มีการด�ำเนินงาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นเลิศให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยให้
องค์กรปกครองท้องถิน่ เห็นความส�ำคัญ น�ำไปเป็นนโยบาย และด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง และการสร้างความรอบรู้
เรือ่ งทักษะชีวติ ให้กบั นักเรียน ครู ครอบครัว และเยาวชนในพืน้ ที่ เช่น Health Literacy School, Health Literacy
Community, Health Literacy Temple, Health Literacy Organization เป็นต้น
4)  สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ Green and
Clean Plus โดยมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ถอดบทเรียนความส�ำเร็จให้กบั กลุม่ เป้าหมายทีย่ งั ไม่ผา่ นเกณฑ์ในระดับ
Plus ให้ประสบความส�ำเร็จต่อไป มีนวัตกรรม GREEN and CLEAN และมีการอบรมหลักสูตร Environmental
Health Inspector เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและสามารถน�ำไปปฏิบัติ
5) วิเคราะห์บทบาทของหน่วยงานเครือข่าย ในกระบวนการบูรณาการเพื่อสร้างชุดความรู้ นวัตกรรม
สุขภาพ การถ่ายทอดความรู้จากทั้งมุมมองของผู้สร้างความรู้และผู้รับความรู้ แปลงข้อมูลให้เป็นความรู้ ชัดแจ้ง
เข้าใจง่าย การรวมความรู้ และการแปลงความรู้สู่ภายในองค์กรของเครือข่าย ระหว่างพื้นที่ ที่ส่งผลต่อการน�ำไป
ใช้ในบริบทของตนเอง มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในพืน้ ที่ เพือ่ เสนอเป็นวิสยั ทัศน์รว่ มกันแบบเปิดใจ พร้อมทัง้
น�ำไปปฏิบตั แิ ละสะท้อนปัญหาระหว่างการด�ำเนินงาน เพือ่ น�ำมาปรับแก้ไขให้เกิดการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งยัง่ ยืน
6) สร้างระบบการจัดการวิชาการเพื่อสนับสนุนการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อการสร้างพื้นที่
ต�ำบลต้นแบบความส�ำเร็จระดับแนวปฏิบัติที่ดี ในด้านเครือข่ายวิชาการ ร่วมสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อม และด�ำเนินการอย่างครบวงจร จนเกิดเป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องพืน้ ที่ (PDCAS) ในการพัฒนา
สุขภาพกลุ่มวัย
- การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย
- การพัฒนากลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น มีทักษะชีวิตที่ดีในมิติการสร้างเสริมสุขภาพ
- การพัฒนากลุ่มวัยท�ำงาน มีหุ่นดี สุขภาพดี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ และกลุ่มวัยสูงอายุ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ประสงค์
- การพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมสุขภาพให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
ของผู้สูงอายุด้วยโมเดลการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ
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กลยุทธ์ที่ 5 สร้างองค์ความรู้ผลงานวิชาการการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
				
เพื่อการสร้างคุณค่า มูลค่า รองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของพื้นที่
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1)  สร้างผลงานวิชาการ สนับสนุนองค์ความรูเ้ พือ่ การพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมในแหล่งท่องเทีย่ ว พืน้ ทีเ่ มือง
พื้นที่การค้า พื้นที่ชายแดนของเขตสุขภาพที่ 10 ให้การสนับสนุนทางวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่
ชายแดน
2)  การสนับสนุนวิชาการเพื่อการพัฒนามาตรฐาน Safety Health Administration : SHA และการให้
ค�ำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐาน ริเริ่มให้มี
การฝึกอบรม การจัดท�ำคูม่ อื การสือ่ สารประชาสัมพันธ์ และการให้คำ� ปรึกษาทีเ่ ข้าถึงกลุม่ ผูป้ ระกอบการเป้าหมาย
3)  สอื่ สารชุดความรูท้ ถี่ กู ต้องแก่ประชาชนในการรับมือกับวิกฤตสุขภาพ การแพร่ระบาดของโรคสาธารณสุข
ชายแดน โคโรนาไวรัส 2019 เพื่อสร้างความรอบรู้และความเชื่อมั่นแก่สังคมในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมมือกับองค์กร
ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่เสี่ยงให้มีความพร้อมในการรับมือกับวิกฤติสุขภาพ
4) พัฒนาวิชาการ ชุดความรู้ เพื่อการยกระดับและการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิง่ แวดล้อม โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในระดับอาเซียน ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และกัมพูชา การร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน การสร้างความฉลาดรู้
ทางสุขภาพในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน เพื่อการรับมือกับวิกฤติการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส
2019 การร่วมพัฒนาการสาธารณสุขชายแดนกับองค์กรภาคีเครือข่าย
5) สร้างโครงข่ายความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียน โดยความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขชายแดน เพื่อรองรับการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระหว่างประเทศ
ในรูปแบบแพ็กเกจสุขภาพกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
6) การพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มวัย เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการแก่หน่วยงาน
สาธารณสุขของประเทศเพื่อนบ้าน และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรภาคีในการรับมือกับสถานการณ์สุขภาพ
และความเสี่ยงทางสุขภาพในพื้นที่ชายแดน
5.แผนงานโครงการ
1) โครงการมาตรฐานเครือข่ายสังคมวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2) โครงการต้นแบบของความส�ำเร็จระดับแนวปฏิบัติที่ดี
3) โครงการพัฒนาการบริการทางวิชาการที่ทันสมัย
-   สร้างนวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัล “Digital 010”
-   สร้างนวัตกรการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4) โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนารูปแบบการบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างชุดความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับความต้องการทางสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 10
1.แนวคิดและหลักการ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข มุง่ เน้นทีจ่ ะบูรณาการการมีสว่ นร่วมของพหุภาคี พัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุกกลุม่ วัย การป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การจัดการความปลอดภัย
ด้านอาหาร ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายส�ำคัญคือ
ประชาชนสุขภาพดี พร้อมทั้งก�ำหนดการปฏิรูปด้านสาธารณสุขระยะเร่งด่วน โดยเน้นการบูรณาการร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและเด็ก พร้อมทั้งก�ำหนดเป้าหมายด้านการลด
กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง มะเร็ง และลดการบาดเจ็บจากการจราจร พร้อมทั้งการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ทั่วไทย
แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี เน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการออกก�ำลังกาย และโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย
การใช้มาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุม ส่งเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
การสร้างกลไกในการจัดท�ำนโยบายสาธารณะที่ต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่จะน�ำไปสู่การสร้างสภาพ
แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี พร้อมทัง้ การเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่ มล�ำ 
้ โดยการสร้างโอกาส
ให้กบั กลุม่ เป้าหมายประชากรทีม่ รี ายได้ตำ�่ สุด ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พร้อมทัง้ การกระจาย
การจัดบริการด้านการสาธารณสุขทีเ่ ข้าถึงประชาชนอย่างทัว่ ถึง โดยมีเป้าหมายหลักส�ำคัญ คือ ต้องการให้คนไทย
มีคุณลักษณะของการเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีสุขภาพกายและใจที่ดี
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถ
เข้าถึงการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างทัว่ ถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบทีย่ งั่ ยืน
การพัฒนาระบบบริการในแต่ละเขตพื้นที่ โดยเน้นความเข้มแข็งของระบบบริการระดับปฐมภูมิ ระบบเครือข่าย
การส่งต่อระหว่างสถานบริการสุขภาพ ทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ระบบบริการทุกระดับ ทัง้ นี้ โดยมีระบบอภิบาลอย่างมีสว่ นร่วมและโปร่งใส เพือ่ ให้เกิดการกระจายการใช้ทรัพยากร
อย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพสูงสุด การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและ
ชุมชนในการจัดการภัยคุกคามทางสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
โดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของชุมชนท้องถิน่ ภายใต้พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีความพร้อมและความเป็นเลิศในการจัดบริการที่สามารถน�ำมาต่อยอด
และน�ำมาพัฒนาวิชาการ โดยเฉพาะด้านพัฒนาการเด็ก การส่งเสริมสุขภาพวัยท�ำงาน และอนามัยสิ่งแวดล้อม
รวมทัง้ ยังมีความพร้อมในการพัฒนาบริการระดับพรีเมียมจากการตรวจสุขภาพ ทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ละเชิงรุก การจัดบริการ
สุขภาพเพื่อรองรับ Medical Wellness Spa ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจพื้นที่
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2.วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาการจัดบริการทางการแพทย์ ให้เอื้อต่อการเกิดนวัตกรรมการบริการการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ
2) เพื่อพัฒนาระบบบริการของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร
3) เพื่อพัฒนาบริการสุขภาพ ให้เป็นต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับพรีเมียม
3. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ผลงาน
ที่ผ่านมา 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
การบริการทางการแพทย์ จ� ำ น ว น ชุ ด ค ว า ม รู ้
5
5
5
10 10 10 10
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ (Goal)

ตัวชี้วัด

ของศูนย์อนามัยที่ 10
อุบลราชธานี เอื้อต่อการ
เกิดนวัตกรรมการบริการ
การส่งเสริมสุขภาพ และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นเลิศ

และนวั ต กรรมการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
จากการจั ด บริ ก าร
ทางการแพทย์ ข อง
ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 10
อุบลราชธานี

จำ�นวนชุดความรู้และ
นวัตกรรมการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม จากการ
จัดบริการทางการแพทย์
ของศูนย์อนามัยที่ 10
อุบลราชธานี

จ� ำ นวนศู น ย์ เ รี ย นรู ้
ก า ร พั ฒ น า ก า ร
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
แบบครบวงจร

2

3

6

-

-

-

-

-

บริการสุขภาพให้เป็น
ต้นแบบการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิง่ แวดล้อมระดับพรีเมียม

จ� ำ นวนต้ น แบบการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ระดับพรีเมียม

-

-

6

-

-

-

-

-
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4.กลยุทธ์ มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการจัดบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อการสร้างนวัตกรรม
				
การบริการการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1) สร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาพตนเองแต่ละช่วงวัย ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย
- ศูนย์เรียนรู้และฝึกทักษะอนามัยแม่และเด็ก
- ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย
- คลินิกบริการส่งเสริมสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น (YFHS plus)
- ศูนย์การเรียนรู้หุ่นดีสุขภาพดี
- ศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการวางแผนการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
- ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Enterprise NCDs Clinic)
- ศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพช่องปากทุกช่วงวัย
- ศูนย์การเรียนรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ศูนย์การเรียนรู้อื่นตามความจ�ำเป็นและแนวโน้มตามความต้องการของพื้นที่
2) สร้างกิจกรรมสุขภาพภายใต้แบรนด์ 010 Health Activity เพื่อการเผยแพร่และถ่ายทอดผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลสู่การใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยกิจกรรมสุขภาพเหล่านี้
- กิจกรรมการคัดกรองภาวะสุขภาพทุกช่วงวัย
- กิจกรรมการดูแลด้านช่องปาก
- กิจกรรมด้านอาหารและโภชนาการ
- กิจกรรมด้านการออกก�ำลังกาย
- กิจกรรมสร้างความรอบรู้และส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย
- การประเมินส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง
ทั้งนี้ เน้นการใช้เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลสู่ประชาชนโดยตรง เช่น การพัฒนาข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์
การจัดท�ำ  Application การดูแลสุขภาพตนเองที่เข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งน�ำโปรแกรมที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูล
สุขภาพของผู้รับบริการมาวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย
3) พัฒนาคู่มือมาตรฐานการดูแลส่งเสริมสุขภาพตามช่วงวัย เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล
- พัฒนาคู่มือ Patient-based CPG ด้านแม่และเด็ก
- พัฒนาคู่มือ Patient-based CPG ด้านวัยเรียนวัยรุ่น
- พัฒนาคู่มือ Patient-based CPG ด้านวัยท�ำงาน
- พัฒนาคู่มือ Patient-based CPG ด้านผู้สูงอายุ
- พัฒนาคู่มือ Patient-based CPG การดูแลผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรังแบบองค์รวม โดยทีมสหวิชาชีพ
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4) พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ เพื่อรองรับการดูแลส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้ได้ตามมาตรฐาน
ทางวิชาชีพ
- การจัดการฝึกอบรมในรูปแบบ In-house training
- การอบรมภายนอกโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของผู้ให้บริการ
โดยเฉพาะการพัฒนาเป็นผูใ้ ห้บริการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะ ทีส่ อดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์
- พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการตามมาตรฐานงานคุณภาพในโรงพยาบาล
5)  ยกระดับการให้บริการของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เน้นการสร้างเครือข่ายสนับสนุนเพื่อให้
เกิดการดูแลแบบครบวงจร การสรรหาและพัฒนาวิทยาการในการส่งเสริมสุขภาพ การน�ำเทคโนโลยี อุปกรณ์
ทางการแพทย์มาใช้ สอดคล้องกับความจ�ำเป็นตามภารกิจและยุทธศาสตร์ เช่น
- การจัดหารถ Mobile checkup/X-ray เคลื่อนที่
- จัดท�ำ Strong Smart Smile 010 Mobile Club
- การพัฒนาชุดบริการพรีเมียม เพื่อตรวจจอประสาทตา
- การสร้างแนวทางการพัฒนาการบริการเพือ่ ลดระยะเวลาการรับบริการและลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ของผู้ป่วย และสร้างระบบการบริการเพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มข้าราชการ เป็นต้น
6) สร้างระบบฐานข้อมูลออนไลน์ทจี่ ำ� เพาะส�ำหรับผูป้ ว่ ยแต่ละราย โดยเฉพาะผูร้ บั บริการกลุม่ เป้าหมาย
ตรวจสุขภาพในวัยท�ำงาน ประกอบด้วย ข้อมูลพืน้ ฐานและประวัตกิ ารรักษา ทีผ่ ปู้ ว่ ยสามารถเข้าถึงข้อมูลจากทีใ่ ดก็ได้
โดยยึดหลัก Privacy และ Security พร้อมทั้งสร้าง Online registration ที่จ�ำเพาะส�ำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อ
ให้ผู้ป่วยสามารถบันทึกข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการติดตามการรักษา เช่น ความดันโลหิต ระดับน�้ำตาลปลายนิ้ว ฯลฯ
อันจะน�ำไปสู่ Comprehensive treatment and monitoring โดยแพทย์จาก HQ และประสานเครือข่ายเพื่อ
สร้างและขยายนวัตกรรมไปยังพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญมาให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องการจัดบริการอย่างมี
คุณภาพ และเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และบริการแบบมืออาชีพ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1) การส�ำรวจความต้องการทางวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย
ในการแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ของเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง
ร่วมกับเครือข่ายในการร่วมน�ำวิชาการ นวัตกรรม ร่วมแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่
2) พัฒนารูปแบบการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้
ตลอดจนพัฒนาบริการชุดความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยการแสวงหาองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพ และ
อนามัยสิง่ แวดล้อมจากต่างประเทศ การเป็นสมาชิกของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เพือ่ สนับสนุนการบริการ
แก่เครือข่ายด้านการเชือ่ มโยง และการเข้าถึงแหล่งความรูร้ ะดับนานาชาติของเครือข่าย ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ ในรูปแบบเนื้อหาดิจิทัลให้มีการเผยแพร่อย่างเข้าใจง่าย
3)  สนับสนุนการจัดท�ำฐานข้อมูลส�ำหรับให้บริการแก่เครือข่ายวิชาการ โดยการรวบรวมและผลิตข้อมูล
วิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนการประชุม
เครือข่ายแบบ Visual online แทนการประชุมแบบพบปะพบหน้ากัน สร้างนวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัล
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“Digital 010 คลังความรู้” ผ่านระบบ Google Map เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของเครือข่ายสู่ประชาชนอย่างถูกต้อง
สะดวก รวดเร็ว รองรับการให้บริการทางวิชาการแก่เครือข่าย
4) พัฒนาการบริการวิชาการผ่านการอบรม โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้มีความทันสมัย สะดวก
ต่อเนือ่ งยัง่ ยืน โดยการจัดอบรมครัง้ เดียวทีส่ ามารถดูแลปัญญาตลอดชีวติ มีขอ้ มูลความรู้ ผลงานวิจยั ทีท่ นั สมัยส่งให้
ตลอดชีวติ และพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายวิชาการผ่านฐานข้อมูลดิจทิ ลั มีระบบการป้องกันข้อมูลทีม่ มี าตรฐาน
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประสานหน่วยงานในเครือข่าย สร้างโครงข่ายการสื่อสารทางไกลในพื้นที่
5) ให้บริการแก่เครือข่ายในการสร้างผลงานวิจัยน�ำเสนอระดับประเทศทุกปี โดยหาช่องทางการส่ง
ผลงานวิจยั เพือ่ น�ำเสนอต่อในระดับภูมภิ าคอาเซียน และประสานความร่วมมือในการสร้างผลงานวิชาการระหว่าง
ประเทศ
6) พัฒนาระบบการบริการวิชาการแก่เครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข เน้นการประสานความร่วมมือ
ให้เกิดการด�ำเนินงานทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ การคืนข้อมูลการด�ำเนินงานให้กับเครือข่ายอื่นๆ นอกภาค
สาธารณสุข เพื่อให้เห็นความส�ำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นและน�ำไปสู่การสร้างผลงานวิจัย พร้อมทั้งเป็นกลไก
ในการผสานการสร้างเครือข่ายสาธารณสุขทุกระดับให้มีความเข้มแข็งในการด�ำเนินงาน ให้มีการพัฒนาต่อยอด
ความส�ำเร็จ สนับสนุนการผลักดันให้เป็นนโยบายระดับเขต โดยให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนเห็นความส�ำคัญและ
น�ำไปเป็นนโยบายหลักในการด�ำเนินงาน และติดตามการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบริการสุขภาพให้เป็นต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
				
ระดับพรีเมียม
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1) ปรับปรุงโครงสร้างด้านกายภาพ และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น Premium ในการบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
2)  ศกึ ษารูปแบบการบริการ Smart Hospital ทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ ตามภารกิจของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
เพื่อการพัฒนากระบวนการบริการแบบไร้รอยต่อในการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร การดูแลแบบพรีเมียม
ส�ำหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การให้บริการแบบพรีเมียมส�ำหรับการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ พร้อมทัง้ สือ่ สารถ่ายทอด
ไปยังเครือข่าย เพือ่ ให้เป็นแหล่งเรียนรูข้ องพืน้ ที่ และสนับสนุนการน�ำไปใช้ในเครือข่าย ตลอดจนพัฒนาระบบบริการ
ที่มีมาตรฐานสูงและอัจฉริยะ น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับลูกค้า การพัฒนารูปแบบ
การบริการเฉพาะบุคคล (Personalize service)
3)  พัฒนาระบบบริการเพือ่ การสร้างและพัฒนาดัชนีมวลกาย การเสริมสร้างกล้ามเนือ้ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดบริการคลินกิ หุน่ ดี การน�ำระบบสมาชิกมาใช้ในการจัดบริการเพือ่ รองรับลูกค้าเฉพาะกลุม่ การสร้างอาคาร
ศูนย์บริการหุน่ ดีขนึ้ มาเป็นการเฉพาะ เน้นบริการทีม่ มี าตรฐาน ทันสมัย และมีบคุ ลากรเชีย่ วชาญเฉพาะทางในการ
ให้บริการ
4) เสริมประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย์เพื่อสร้างโอกาสทางรายได้ และเป็นทางเลือก
ในการบริการ โดยเพิ่มบริการนวดไทย สปา นวดบ�ำบัดรักษาโรค และแพทย์ทางเลือก ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนกลุ่มพรีเมียมในคนไทย ผู้ใช้บริการจากประเทศเพื่อนบ้าน และต่างชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้
ของเครือข่ายในพื้นที่ โดย

64
- ส่งเสริมการบริการแพทย์แผนไทยของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ให้มีความแพร่หลาย และ
เข้าถึงประชาชน และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น ผ่านการบูรณาการกับภาคีทุกภาคส่วนของ
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เช่น แพทย์แผนไทยในโรงเรียน แพทย์แผนไทยในชุมชน เป็นต้น
- การเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แพทย์พนื้ บ้าน ทีส่ ามารถรับผูป้ ว่ ย
โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มสูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องมีการดูแลต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
การพัฒนาระบบการบริการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน ให้มีโอกาสในการร่วมดูแลสุขภาพ
แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น
- การพัฒนาบริการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แพทย์พื้นบ้าน ในระดับพรีเมียม การสร้างชุดบริการ
รองรับความต้องการของผู้มีก�ำลังซื้อ ผู้ใช้บริการจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และการบริการเชิงรุกนอกสถานที่
- การพัฒนาบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แพทย์พนื้ บ้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข ต่อยอดสู่มาตรฐานโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยระดับสูง
- การจั ด หาอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ รองรั บ การผลิ ต ยาสมุ น ไพร และการจั ด บริ ก ารแพทย์ แ ผนไทย
ของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
5) สร้างทีมตรวจสุขภาพเคลือ่ นที่ พร้อมรถโมบายทีม่ คี วามพร้อมในการเอ็กซเรย์ การตรวจเลือด การทดสอบ
ขีดความสามารถทางกาย พร้อมทั้งน�ำระบบการวินิจฉัยผ่านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการบริการที่รวดเร็ว
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าองค์กร ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ
เอกชน เพื่อเพิ่มจ�ำนวนลูกค้าตรวจสุขภาพ
6) การพัฒนาทีมบริการเพื่อให้ค�ำปรึกษาเชิงรุกด้านการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เน้นสถานบริการ
โรงแรม รีสอร์ท โรงงานอุตสาหกรรม ทีต่ อ้ งการพัฒนาสภาพแวดล้อมการบริการให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
5.แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาบริการทางการแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ การสร้างนวัตกรรมการบริการ การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ
2) โครงการพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และบริการแบบมืออาชีพ
3) โครงการนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพพรีเมียม
4) โครงการพัฒนาการบริการวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย และสานพลังเครือข่ายให้เข้มแข็ง
จนเกิดวัฒนธรรมสุขภาวะในชุมชนที่ยั่งยืน
1.แนวคิดและหลักการ
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความมั่นคง
ในชีวิต และมีครอบครัวที่เข้มแข็ง อบอุ่น โดยส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัยให้เหมาะสม
กับพัฒนาการ รวมทั้งเพิ่มคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ส่งเสริมเด็กวัยเรียน
กลุ่มเสี่ยงให้สามารถจบการศึกษาภาคบังคับและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมเด็กวัยรุ่น นักศึกษา
ให้มที กั ษะชีวติ และทักษะการท�ำงาน มีภมู คิ มุ้ กัน พร้อมสูก่ ารเป็นผูใ้ หญ่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและเข้าสูต่ ลาดแรงงาน รวมทัง้
พัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการ สนับสนุนแรงงานนอกระบบเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม
ตลอดจนเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว และความมั่นคงในชีวิตผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 เรือ่ ง การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัย
เป็นปัจจัยท้าทายส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่สัดส่วน
ประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กทีส่ ามารถให้การเกือ้ หนุนดูแลผูส้ งู อายุ มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ศกั ยภาพในการดูแล
ผู้สูงอายุของครอบครัวลดลงไปด้วย อีกทั้งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีปัญหาด้านสุขภาพและความสามารถในการ
ช่วยเหลือตนเองในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันลดลง เนื่องจากความเสื่อมของร่างกายตามสภาพอายุที่เพิ่มขึ้น
การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ประเทศไทย โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ สรุปว่าไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2548
มีประชากรผูส้ งู อายุ ร้อยละ 10.4 ของประชากรทัง้ ประเทศ จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี นับตัง้ แต่ปี 2560-2562 พบว่า
มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.45, 16.06 และ 16.73 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ คาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี 2567-2568 และเขตสุขภาพที่ 10 มีประชากร 4,610,095 คน จ�ำแนกตามกลุ่มวัย
พบว่า วัยเด็ก (0-14 ปี) 812,061 คน วัยแรงงาน (15-59 ปี) 3,084,609 คน วัยผูส้ งู อายุ (60 ปีขนึ้ ไป) 654,634 คน
โดยพบว่ามีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.20, 14.76 และ 15.38 ตามล�ำดับ
จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้วา่ เขตสุขภาพที่ 10 มีประชากรสูงอายุเข้านิยามสังคมผูส้ งู อายุ และมีแนวโน้ม
ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีจ�ำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายภาครัฐและครัวเรือนในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น อาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม
ด้านการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง หรือผูส้ งู อายุทขี่ าดคนดูแล เนือ่ งจากวัยแรงงานต้องท�ำงานนอกบ้าน
หรือต่างถิน่ เพือ่ หารายได้มาเลีย้ งดูทงั้ ผูส้ งู อายุและเด็ก โดยทิง้ ภาระให้ผสู้ งู อายุเป็นผูด้ แู ลเด็ก ซึง่ จะส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องถึงปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ยาเสพติด เพศ และความรุนแรงอีกด้วย
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อีกทัง้ ความท้าทายทีเ่ กิดจากวิถชี วี ติ ทัง้ การบริโภคและการใช้ชวี ติ ทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี ทัง้ ในบริบท
ของชุมชนและครัวเรือน ยังมีการใช้สารเคมีในการท�ำการเกษตร มีการเผาเศษวัสดุจากการเกษตรในพืน้ ที่ และปัญหา
หมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบต่อปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม และปัญหาสุขภาพของเกษตรกร
วิถีการท�ำการเกษตรยังคุ้นชินกับการใช้สารเคมี ตลอดจนมีการใช้สารเสพติด และสิ่งมึนเมาในวิถีชีวิตประจ�ำวัน
ท�ำให้มีการเพิ่มขึ้นของโรคที่เกิดจากการใช้สารเคมี และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2.วัตถุประสงค์
1)  เพือ่ พัฒนาวิชาการรองรับการขับเคลือ่ นการสร้างค่านิยมใหม่ทางสุขภาพทีร่ อบรูส้ วู่ ฒ
ั นธรรมสุขภาพ
ที่เข้มแข็ง ตามเกณฑ์มาตรฐานต�ำบลรอบรู้สุขภาพยั่งยืน
2)  เพือ่ สร้างพืน้ ทีต่ น้ แบบชุมชนรอบรูท้ างสุขภาพให้ครอบคลุมพืน้ ทีบ่ ริการ เพือ่ สนับสนุนการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของพื้นที่ การสร้างกระแสการพัฒนาในพื้นที่
3) เพื่อสร้างสรรค์วิทยาการ เทคโนโลยีที่โดดเด่นในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การแก้ปัญหาพฤติกรรม
สุขภาพ การมีทักษะชีวิตที่ดีในมิติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน วัยรุ่น
การเสริมสร้างคนท�ำงานหุ่นดี สุขภาพดี และการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง และกลไกของครอบครัว
ชุมชนในผู้สูงอายุ
3. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ (Goal)
องค์ความรู้ ผลงาน
วิชาการ วิทยาการ
และเทคโนโลยี
รองรับการขับเคลื่อน
การสร้างค่านิยมใหม่
ทางสุขภาพที่รอบรู้
สู่วัฒนธรรมสุขภาพ
ที่เข้มแข็ง ยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย
ผลงาน
ที่ผ่านมา 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
จำ�นวนพื้ น ที่ ต้ น แบบ
5 10 15 20 25 30 35
ตัวชี้วัด

ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สุ ข ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานตำ�บลรอบรู้
สุขภาพต่อปี
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เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ (Goal)
องค์ความรู้ ผลงาน
วิชาการ วิทยาการ
เทคโนโลยี
สามารถรองรับ
ปัญหาทางสุขภาพ
ของทุกกลุ่มวัย และ
เครือข่ายในพื้นที่
สามารถนำ�ไปใช้ได้
จนทำ�ให้ปัญหาลดลง

ค่าเป้าหมาย
ผลงาน
ที่ผ่านมา 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
จำ�นวนองค์ ค วามรู้
10
1
1
1
2
2
2
3
ตัวชี้วัด

ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร
วิทยาการ เทคโนโลยี
ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาการเด็กต่อปี

จำ� น ว น เ ค รื อ ข่ า ย
ทั้ ง ในและนอกระบบ
สาธารณสุ ข ที่ นำ�
องค์ ค วามรู้ ผลงาน
วิ ช าการ วิ ท ยาการ
เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ป ใ ช้
แ ล ะ ทำ� ใ ห้ ปั ญ ห า
พั ฒ น า ก า ร เ ด็ ก
ของพื้นที่ลดลงต่อปี

NA

5

10

15

20

25

30

35

จำ�นวนองค์ ค วามรู้
ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร
วิทยาการ เทคโนโลยี
ในการส่งเสริมสุขภาพ
ต่อปี

NA

1

1

1

2

2

2

3

จำ� น ว น เ ค รื อ ข่ า ย
ทั้ ง ในและนอกระบบ
สาธารณสุ ข ที่ นำ�
องค์ ค วามรู้ ผลงาน
วิ ช าการ วิ ท ยาการ
เทคโนโลยีการส่งเสริม
สุขภาพไปใช้ และทำ�ให้
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ไม่ พึ ง ประสงค์ ล ดลง
ต่อปี

5

10

15

20

25

30

35

5
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เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ (Goal)

ค่าเป้าหมาย
ผลงาน
ที่ผ่านมา 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
จำ�นวนองค์ ค วามรู้
1
1
1
2
2
2
3
1
ตัวชี้วัด

ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร
วิทยาการ เทคโนโลยี
ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยเรียน วัยรุ่นต่อปี
จำ� น ว น เ ค รื อ ข่ า ย

5

10

15

20

25

30

35

40

จำ�นวนองค์ ค วามรู้
ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร
วิทยาการ เทคโนโลยี
ใ น ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ค น ทำ� ง า น หุ่ น ดี
สุขภาพดี ต่อปี

1

1

1

2

2

2

3

1

จำ� น ว น เ ค รื อ ข่ า ย
ทั้ ง ในและนอกระบบ
สาธารณสุ ข ที่ นำ�
องค์ ค วามรู้ ผ ลงาน
วิ ช าการ วิ ท ยาการ
เทคโนโลยี ไปใช้ และ
ทำ�ให้ ค นทำ�งานที่ มี
ค่ า ดั ช นี ม ว ล ก า ย
ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน
พัฒนาสู่ดัชนีมวลกาย
ปกติได้ ต่อปี

5

10

15

20

25

30

35

40

ทั้ ง ในและนอกระบบ
สาธารณสุ ข ที่ นำ�
องค์ ค วามรู้ ผ ลงาน
วิ ช าการ วิ ท ยาการ
เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ป ใ ช้
ทำ�ให้ ก ารตั้ ง ครรภ์
ไม่ พ ร้ อ ม ในวั ย เรี ย น
วั ย รุ่ น และปั ญ หา
ในพื้นที่ลดลงต่อปี
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เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ (Goal)

ค่าเป้าหมาย
ผลงาน
ที่ผ่านมา 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
จำ�นวนองค์ ค วามรู้
1
1
1
2
2
2
3
1
ตัวชี้วัด

ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร
วิทยาการ เทคโนโลยี
ใ น ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศักยภาพการส่งเสริม
ก า ร มี สุ ข ภ า พ ที่ ดี
ด้วยตนเอง และกลไก
ของครอบครัว ชุมชน
ในผู้สูงอายุ ต่อปี

จำ� น ว น เ ค รื อ ข่ า ย
ทั้ ง ในและนอกระบบ
สาธารณสุ ข ที่ นำ�
องค์ ค วามรู้ ผ ลงาน
วิ ช าการ วิ ท ยาการ
เทคโนโลยี ไปใช้ และ
สามารถเพิ่ ม สั ด ส่ ว น
ผู้ สู ง อ า ยุ สุ ข ภ า พ ดี
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ข อ ง
กรมอนามัย ต่อปี

5

10

15

20

25

30

35

40

4.กลยุทธ์ มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างสรรค์วิทยาการ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
				
ที่โดดเด่นในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1) ส่งเสริมบุคลากร และองค์กรภาคีเครือข่ายในการร่วมสร้างสรรค์วิทยาการ เทคโนโลยีเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ที่โดดเด่นในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก พร้อมทั้งน�ำเข้าชุดความรู้จากทั้งใน
และต่างประเทศ เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละการประยุกต์ใช้ตามบริบทปัญหาของพืน้ ที่ จัดให้มเี วทีแลกเปลีย่ น
เรียนรูว้ ชิ าการเพือ่ การพัฒนาการเด็ก การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก การสร้างสรรค์หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะด้านการพัฒนาการเด็ก พร้อมบูรณาการกับพื้นที่
ในการเข้ารับการฝึกอบรม
2)  ศกึ ษา พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และชุดความรูด้ า้ นพัฒนาการเด็ก เพือ่ เป็นแหล่งศึกษา
ค้นคว้า อ้างอิงของพืน้ ที่ ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำเชิงลึก เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาบริการของเครือข่ายในการยกระดับ
มาตรฐานการบริการเพื่อการพัฒนาการเด็ก
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3) ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพัฒนาการและสติปัญญาเด็กปฐมวัยโดยใช้ Smart Kid R10 โดยการ
สร้างนโยบายระดับเขตในการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็ก และมีภาคีเครือข่ายร่วมลงทุนในการด�ำเนินงาน
ซื้อของ ซื้อยา ที่มองเห็นเป็นรูปธรรม
4)  สร้างสรรค์มาตรการเพื่อการเฝ้าระวังภัยสุขภาพต่อพัฒนาการเด็ก พร้อมผลักดันให้เกิดการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสื่อและเทคโนโลยีส�ำหรับแม่และเด็ก ผ่านสมัชชาสุขภาพ
5)  พัฒนาชุดความรูพ้ ฒ
ั นาการเด็กปฐมวัย แอปพลิเคชัน Doctor Kids ส�ำหรับเจ้าหน้าทีแ่ ละภาคีเครือข่าย
และพัฒนาชุดความรู้พัฒนาการเด็กปฐมวัย แอปพลิเคชัน Doctor Kids ส�ำหรับผู้ปกครอง เพื่อแก้ปัญหา
การขาดความรู้ แนะน�ำเมนูอาหารสร้างสมอง แนะน�ำการเล่นเพิ่ม IQ ที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมและ
สุขภาพเด็ก พร้อมทั้งประสานความร่วมมือชุมชนในการพัฒนาศูนย์เด็กต้นแบบด้านสุขภาพ
6)  ยกระดับคุณภาพบริการ โดยช่องทางส�ำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข มีขอ้ มูลแนวทางการด�ำเนินงาน
มีข้อมูลการด�ำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กที่กรอกลงในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เชื่อมโยงเข้ามาใน Application
และให้บริการความรู้แก่ผู้ปกครอง ชุดข้อมูลความรู้การดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่เหมาะสม
7) ผลักดันให้เกิดนโยบายเชิงพื้นที่ เด็กทุกคนต้องมี Application ในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้มีข้อมูล
เชื่อมโยงไปสู่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นหลักฐานในการสมัครเข้าเรียน และประสานความร่วมมือ
กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ Application ในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีผ่ า่ นการบันทึกของเด็ก ในครอบครัว และหน่วยบริการ เข้าสูร่ ะบบฐานข้อมูล
เพื่อน�ำไปแก้ไขปัญหา และน�ำไปเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าโรงเรียน
8)  ร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง เพือ่ สร้างแรงจูงใจของผูป้ กครองในการใช้ Application
ในการดูแลเด็ก และบันทึกข้อมูลง่ายๆ เพื่อน�ำไปเป็นหลักฐานในการสมัครเข้าเรียนของเด็ก
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างสรรค์วิทยาการ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น
				
ที่โดดเด่นในการแก้ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ การมีทักษะชีวิตที่ดี
				
ในมิติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1) ส่งเสริมบุคลากร และองค์กรภาคีเครือข่ายในการร่วมสร้างสรรค์วทิ ยาการ เทคโนโลยีเพือ่ การส่งเสริม
สุขภาพวัยเรียน วัยรุน่ ทีโ่ ดดเด่นในการแก้ปญ
ั หาพฤติกรรมสุขภาพ การมีทกั ษะชีวติ ทีด่ ใี นมิตกิ ารสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม พร้อมทั้งน�ำเข้าชุดความรู้จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการประยุกต์ใช้ตามบริบทปัญหาของพื้นที่ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการเพื่อแก้ปัญหา
พฤติกรรมสุขภาพ การมีทักษะชีวิตที่ดีในมิติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การสร้างสรรค์หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะด้าน
แก้ปญ
ั หาพฤติกรรมสุขภาพ การมีทกั ษะชีวติ ทีด่ ใี นมิตกิ ารสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
พร้อมบูรณาการกับพื้นที่ในการเข้ารับการฝึกอบรม
2) ศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและชุดความรู้ด้านการแก้ปัญหาพฤติกรรม
สุขภาพ การมีทักษะชีวิตที่ดีในมิติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิงของพื้นที่ ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการของเครือข่ายในการ
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ยกระดับมาตรฐานการบริการเพือ่ แก้ปญ
ั หาพฤติกรรมสุขภาพ การมีทกั ษะชีวติ ทีด่ ใี นมิตกิ ารสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
3) สร้างชุดความรู้ ทักษะชีวติ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ เช่น องค์ความรู้
การรับประทานอาหาร องค์ความรูก้ ารดูแลสุขภาพช่องปาก องค์ความรูก้ ารส่งเสริมกิจกรรมทางกาย องค์ความรู้
เพศวิถี
4) สร้างความฉลาดรู้เท่าทันสื่อ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เพือ่ ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และผลักดันให้เกิดการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสือ่
และเทคโนโลยีส�ำหรับเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
5)   ผสานพลังองค์กรภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ในเขตสุขภาพที่ 10
6) ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ครู หมอ พ่อ แม่ และ
ชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครู หมอ พ่อ แม่ และชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง
7) พัฒนาชุดความรู้แอปพลิเคชัน ด้านการส่งเสริมสุขภาพส�ำหรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ขับเคลื่อนการใช้
โปรแกรม Food Choice, Kid Dairy School และ Thai School Lunch Teen Club Happy Teen และ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ชุดสื่อความรู้แอปพลิเคชัน ด้านการส่งเสริมสุขภาพส�ำหรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสรรค์วิทยาการ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพวัยท�ำงาน
				
ที่โดดเด่นในการเสริมสร้างคนท�ำงานหุ่นดี สุขภาพดี
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1)  สง่ เสริมบุคลากร และองค์กรภาคีเครือข่ายในการร่วมสร้างสรรค์วทิ ยาการ เทคโนโลยีเพือ่ การเสริมสร้าง
คนท�ำงานหุ่นดี สุขภาพดี พร้อมทั้งน�ำเข้าชุดความรู้จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การประยุกต์ใช้ตามบริบทปัญหาของพืน้ ที่ จัดให้มเี วทีแลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ชิ าการ เพือ่ แก้ปญ
ั หาพฤติกรรมสุขภาพ
การเสริมสร้างคนท�ำงานหุ่นดี สุขภาพดี   สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การสร้างสรรค์
หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะด้านแก้ปญ
ั หาพฤติกรรมสุขภาพ การเสริมสร้างคนท�ำงานหุน่ ดี สุขภาพดี  พร้อมบูรณาการ
กับพื้นที่ในการเข้ารับการฝึกอบรม
2) ศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และชุดความรู้ด้านการแก้ปัญหาพฤติกรรม
สุขภาพ การเสริมสร้างคนท�ำงานหุ่นดี สุขภาพดี เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า อ้างอิงของพื้นที่ ให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการของเครือข่าย ในการยกระดับมาตรฐานการบริการเพื่อแก้ปัญหา
พฤติกรรมสุขภาพ การเสริมสร้างคนท�ำงานหุ่นดี สุขภาพดี  
3) สร้างชุดความรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสื่อสารเข้าถึงกลุ่มข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการภาคเอกชน ในรูปแบบสัญญาความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรูค้ วามส�ำเร็จการพัฒนาวัยท�ำงานหุน่ ดี สุขภาพดี มี BMI ปกติ ลดความเสีย่ งจากโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ครอบคลุมเรื่องอาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์ การพักผ่อนนอนหลับ
4) สร้างความฉลาดรอบรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อวัยท�ำงานหุ่นดี สุขภาพดี มี BMI ปกติ
ลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมทั้งสร้างชุดความรู้ เกี่ยวกับโรค NCD ให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกช่องทาง
การสื่อสาร
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5)  ผลักดันและขับเคลือ่ นนโยบายเพิม่ ประชากรวัยท�ำงานหุน่ ดี สุขภาพดี มี BMI ปกติ ลดความเสีย่ งจาก
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในเขตสุขภาพที่ 10
6) สร้างงานวิชาการรองรับการมีสุขภาพดี หุ่นดี ด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่มีความเฉพาะแต่ละบุคคล
สร้างเป้าหมาย 10,000 คน ครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เน้นสร้างชุดความรู้ การบริโภคอาหาร
รูปแบบการออกก�ำลังกาย ให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกช่องทางการสื่อสาร และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังและจัดการปัญหาสุขภาพวัยท�ำงาน
7) พัฒนาต่อยอดหลักสูตรการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม เพือ่ ให้เครือข่ายน�ำไปใช้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ สร้างนักเปลี่ยนแปลงสุขภาพมืออาชีพ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้าง
บุคลากรในการพัฒนามวลกล้ามเนื้อเป็นการเฉพาะ
8) เพิ่มจ�ำนวนสมาชิกวัยท�ำงานที่เข้าร่วมโครงการออกก�ำลังกายก้าวท้าใจ ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างกระแสในพื้นที่
9)  สร้างชุดความรูก้ ารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม เป็นวัยท�ำงานหุน่ ดีดว้ ยวิธกี ารทีม่ คี วามเฉพาะ
แต่ละบุคคล จัดท�ำโปรแกรมข้อมูลติดตามผู้ที่มีปัญหาโรคอ้วนผ่าน Google Map เพื่อให้สมาชิกสามารถ
เลือกใช้งานได้เหมาะสมกับตนเอง และเครือข่ายติดตามข้อมูลได้ต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างศูนย์เฝ้าระวังโรคอ้วน
ในเขตสุขภาพที่ 10
10) มีเวทีน�ำเสนอวิชาการการจัดการความรู้และสื่อสารรูปแบบการปรับพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อรองรับ
สังคมคนท�ำงานหุ่นดี สุขภาพดี ในเขตสุขภาพที่ 10 สนับสนุนการประกวดชาย หญิง วัยท�ำงานหุ่นดี
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างสรรค์วิทยาการ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
				
ที่โดดเด่นในการเสริมสร้างศักยภาพในการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง
				
และกลไกของครอบครัว ชุมชน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1) ส่งเสริมบุคลากร และองค์กรภาคีเครือข่ายในการร่วมสร้างสรรค์วทิ ยาการ เทคโนโลยีเพือ่ การเสริมสร้าง
ผู้สูงอายุสุขภาพดี พร้อมทั้งน�ำเข้าชุดความรู้จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การประยุกต์ใช้ตามบริบทปัญหาของพื้นที่ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ
การเสริมสร้างผู้สูงอายุสุขภาพดี   สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การสร้างสรรค์หลักสูตร
ฝึกอบรมเฉพาะด้านแก้ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ การเสริมสร้างผู้สูงอายุสุขภาพดี พร้อมบูรณาการกับพื้นที่
ในการเข้ารับการฝึกอบรม
2) ศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และชุดความรู้ด้านการแก้ปัญหาพฤติกรรม
สุขภาพ การเสริมสร้างผูส้ งู อายุสขุ ภาพดี เพือ่ เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า อ้างอิงของพืน้ ที่ ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำเชิงลึก
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาบริการของเครือข่าย ในการยกระดับมาตรฐานการบริการเพือ่ แก้ปญ
ั หาพฤติกรรมสุขภาพ
การเสริมสร้างผู้สูงอายุสุขภาพดี  
3) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการสร้างชุดความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี
ด้วยตนเองและกลไกของครอบครัว ชุมชน โดยสามารถควบคุม ลดการเกิดโรคเรือ้ รังในผูส้ งู อายุได้ และมีพฤติกรรม
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สุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ 5 ข้อ (1) ด้านการออกก�ำลังกาย มีกจิ กรรมทางกายอย่างน้อย 30 นาทีตอ่ วัน สัปดาห์ละ 5 วัน
หรือสะสม 150 นาทีต่อสัปดาห์ (2) การรับประทานผักผลไม้ทุกวัน (3) การดื่มน�้ำสะอาดอย่างน้อย 8 แก้ว
(4) การไม่สูบบุหรี่ (5) การไม่ดื่มสุรา พร้อมทั้งการขับเคลื่อนผ่านภาคีเครือข่าย โดยการสร้างครอบครัวต้นแบบ
การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ 10,000 ครอบครั ว สร้ า งรู ป แบบการพั ฒ นาให้ ลู ก หลานเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการดู แ ล
การสร้างการให้ค�ำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์
4) การสร้างความฉลาดรู้และเท่าทันผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพเพื่อชะลอความเสื่อมในผู้สูงอายุ โดย
สร้างช่องทาง Social Media เว็บไซต์ Digital Platform ให้ผู้สูงอายุทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถ
ถ่ายทอดส่งต่อ และแลกเปลี่ยนกันได้
5) วิจัยและพัฒนารูปแบบ มาตรการ เพื่อการผลักดันและขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ
ทีพ่ งึ ประสงค์ ผ่านเกณฑ์ และให้เกิดการสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ โดยการเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ให้ผบู้ ริหารในเครือข่ายทุกภาคส่วนให้ความส�ำคัญและผลักดัน สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ
ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่
6) ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการร่วมสร้างงานวิชาการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถควบคุม ลดการเกิดโรคเรื้อรัง
ในผูส้ งู อายุได้ และสร้างชุดความรูเ้ รือ่ งความรอบรูด้ า้ นการส่งเสริมและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
7) วิจัยและพัฒนารูปแบบ แนวทางในการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง
ของผูส้ งู อายุ พร้อมทัง้ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการน�ำวิชาการลงสูก่ ารปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีท่ กุ ระดับ ครอบครัว
ชุมชน
8) เฝ้าระวังผลกระทบจากการรับสื่อ ข้อมูลที่เป็นเท็จ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่บิดเบือน และส่งผลคุกคามต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานทางความรู้
ด้านสุขภาพไม่เพียงพอ
9) การผลิต และพัฒนาแกนน�ำนักปฏิบัติ ให้เป็นผู้ที่สามารถเขียนแผนการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมรายบุคคลของผู้สูงอายุ ให้สามารถส่งเสริมดูแลตนเองได้ และสร้างกลไกเพื่อเสริมแรงจูงใจ
ให้แกนน�ำได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน�ำเอาความรู้มาใช้ให้เกิดการสร้างคุณค่าในการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัติภายใต้ชุดความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
10)  การสร้างชุดระบบแจ้งเตือน และสามารถประเมินผล ในการกระตุน้ ให้ผสู้ งู อายุรายบุคคลปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพของตนเอง บนแพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านดิจิตอล 010
11) แสวงหาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนด้านเทคโนโลยี (AI) เพื่อติดตามพฤติกรรมสุขภาพ
รายบุคคลผู้สูงอายุ ในการจัดการความรู้ของตนเองโดยผ่านกลไกครอบครัว หรือชุมชน และสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมด้านกระบวนการ การใช้เทคโนโลยี (AI) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อป้องกัน
ลด โรคเรื้อรัง
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาวิชาการ รองรับการขับเคลื่อนการสร้างค่านิยมใหม่ทางสุขภาพ
				
และการสร้างชุมชนรอบรู้สู่วัฒนธรรมสุขภาพที่เข้มแข็ง ยั่งยืน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1) ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างและพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ โดยมุง่ เน้นให้เกิดการเข้าถึง เข้าใจ การพัฒนาทักษะและการจัดการสุขภาพตนเอง
และครอบครัว สู่การเป็น Health Literate Society ที่เข้มแข็งและยั่งยืน
2) สร้างสรรค์ และพัฒนากระบวนการผลิตชุดความรู้ สร้างเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านความรอบรู้
ด้านสุขภาพ พัฒนากระบวนการสร้างความรอบรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์กรสู่การเป็น Health Literacy
Organization : HLO และสร้างทีมพืน้ ทีจ่ ากเครือข่ายในการร่วมผลิต เผยแพร่ชดุ ความรูด้ า้ นความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
3) พัฒนาศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี สูก่ ารเป็นองค์กรรอบรูท้ างสุขภาพ (HLO Plus) ทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
ในการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพในชุมชน การสร้างและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นปราชญ์สขุ ภาพ
ประจ�ำชุมชน และสร้างนวัตกรชุมชนที่รอบรู้ด้านสุขภาพ พร้อมทั้งยกระดับการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรหลัก
ในการสร้างและส่งเสริมความรอบรูด้ า้ นสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 10 (Health Literate Stimulate Organization :
HLSO) เพื่อเป็นแหล่งกลางในการผสาน เชื่อมโยงการท�ำงานในพื้นที่ เพื่อการสร้างชุมชนรอบรู้ทางสุขภาพ
4) สร้างเครือข่ายดิจิทัลความรอบรู้ด้านสุขภาพระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Health Literate Seamless ASEAN Network: HLSAN)
5)  สร้างองค์กรพัฒนาและรับรองมาตรฐานความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 (Health Literate
Board: HLB) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ (Environmental for Health Literacy)
และการสร้างกระบวนการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Society)
5.แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาวิทยาการ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก และพัฒนาการเด็ก
2) โครงการพัฒนาวิทยาการ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น
3) โครงการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดี ในมิติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
4) โครงการพัฒนาวิทยาการ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพวัยท�ำงาน
5) โครงการเสริมสร้างคนท�ำงานหุ่นดี สุขภาพดี  
6) โครงการพัฒนาวิทยาการ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
7) โครงการต้นแบบชุมชนผู้สูงอายุการมีสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง และกลไกของครอบครัว ชุมชน
8) โครงการต้นแบบชุมชนรอบรู้สู่วัฒนธรรมสุขภาพที่เข้มแข็ง ยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนารูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและนิเวศสุขภาพชุมชน
เพื่อให้ภาคีเครือข่าย ชุมชน พึ่งตนเอง และพึ่งกันเอง
1.แนวคิดและหลักการ
กระทรวงสาธารณสุขได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ตามนโยบายการปฏิรูป
ประเทศไทยของรัฐบาล เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรไทยทีก่ ำ� ลังก้าวสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ พฤติกรรม
สุขภาพประชาชนที่ท�ำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น โรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ�้ำ การบาดเจ็บจากการจราจร
การคุ้มครองผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี มีเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยพัฒนา
ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (PP&P Excellence) ระบบบริการ (Service
Excellence) การพัฒนาคน (People Excellence) ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence)  
การน�ำนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ภิ ายใต้ยทุ ธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
(PP&P Excellence) ได้ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินงานเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ GREEN & CLEAN
Hospital โดยโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่สง่ ผลกระทบต่อชุมชน มีผลการด�ำเนินงานผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 100% และยกระดับโรงพยาบาล
ไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน
ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยในเขตสุขภาพที่ 10 จ�ำนวน 4,369 ตัน/วัน แบ่งเป็นขยะในเขตเทศบาล
จ�ำนวน 1,505 ตัน/วัน ขยะนอกเขตเทศบาล จ�ำนวน 2,864 ตัน/วัน มีระบบก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill) ทั้งนี้ บางแห่งที่มีระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลอยู่แล้ว แต่พบว่า
ยังมีการบริหารจัดการอย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น การเทกองโดยไม่บดอัดขยะมูลฝอย การไม่กลบทับ
ขยะมูลฝอยด้วยดินทุกวัน
ปริมาณฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 24 ชัว่ โมง ในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 10 โดยใช้เครือ่ งมือ
เก็บตัวอย่างอากาศ High Volume Air Sampler ตรวจวัดรวม 18 ครัง้ ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2562 พบว่า
ปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็ก PM10 ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 5 จังหวัด มีคา่ อยูใ่ นช่วง 28-83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
และมีการตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ณ ทุ่งศรีเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า สูงเกินมาตรฐาน (มากกว่า
50 µg/m3) จ�ำนวน 15 วัน จากการตรวจวัด 52 วัน คิดเป็นร้อยละ 29 โดยส่วนใหญ่พบปัญหาในเดือนเมษายน
และก๊าซโอโซน (O3) พบค่าเกินมาตรฐานจ�ำนวน 3 ชั่วโมง จากการตรวจวัด 1,207 ชั่วโมง (ร้อยละ 0.2)
จากปัญหาหลักด้านสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพดังกล่าว พบว่า การจัดการปัญหายังไม่ครอบคลุม
พืน้ ทีท่ งั้ 5 จังหวัด ซึง่ ปัญหาแต่ละด้านอาจส่งผลกระทบต่อชีวติ และสุขภาพของประชาชนโดยรวม การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อไป
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2.วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาชุดความรู้และระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับความปกติใหม่จากวิกฤติ
โคโรนาไวรัส 2019 และโรคจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก
2) เพื่อสร้างกลไก มาตรการ ในการสร้างนิเวศน์สุขภาพในชุมชนที่เข้มแข็งแบบบูรณาการ
3) เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน และความท้าทาย
ในอนาคต ทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 10  
4) เพื่อพัฒนาชุดความรู้ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชน รองรับสังคมผู้สูงอายุ
3. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ (Goal)
ชุดความรู้ระบบ
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม รองรับ
ความปกติใหม่จากวิกฤติ
โคโรนาไวรัส 2019
และโรคจากความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก สามารถ
สร้างความเปลี่ยนแปลง
ทางสุขภาพได้
อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ผลงาน
ที่ผ่านมา 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

จำ� น ว น ชุ ด ค ว า ม รู้
เพือ่ การจัดการอนามัย
สิ่ ง แวดล้ อ ม รองรั บ
วิ ก ฤติ โ คโรนาไวรั ส
2019 ต่อปี

-

1

1

2

2

3

3

4

จำ�น ว น ตำ�บ ล ที่ นำ�
ชุดความรู้การจัดการ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ไ ป ใ ช้ จ น ส า ม า ร ถ
ล ด ปั ญ ห า วิ ก ฤ ติ
โคโรนาไวรั ส 2019
ต่อปี
จำ� น ว น ชุ ด ค ว า ม รู้
เพือ่ การจัดการอนามัย
สิ่ ง แวดล้ อ ม รองรั บ
วิ ก ฤตของโรคจาก
ความเปลีย่ นแปลงของ
สภาพภู มิ อ ากาศโลก
ต่อปี

-

5

10

15

20

25

30

35

-

1

1

2

2

3

3

4

จำ� น ว น ตำ�บ ล ที่ นำ�
ชุดความรู้การจัดการ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ไปใช้ จ นสามารถลด
ปั ญ ห า ม ล พิ ษ ท า ง
อากาศ (PM2.5) ต่อปี

7

5

10

15

20

25

30

35
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เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ (Goal)

มีพื้นที่นิเวศน์สุขภาพ
ในชุมชนที่เข้มแข็ง
แบบบูรณาการ
(Community Health
Eco System)
องค์ความรู้อนามัย
สิ่งแวดล้อม ลดปัญหา
สุขภาพปัจจุบัน
และความท้าทาย
ในอนาคตทุกกลุ่มวัย
ในเขตสุขภาพที่ 10  

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ผลงาน
ที่ผ่านมา 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

จำ�น ว น ตำ�บ ล ที่ นำ�
ชุดความรู้ การจัดการ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ไปใช้ จนสามารถ
ลดโรคจากความ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
สภาพภู มิ อ ากาศโลก
ต่อปี

-

5

10

15

20

25

30

35

จำ�นวนพื้ น ที่ / ชุ ม ชน
ที่ นำ� เ ก ณ ฑ์ นิ เว ศ น์
สุ ข ภาพในชุ ม ชนไป
ใช้ จ นสามารถพั ฒ นา
ให้ผ่านเกณฑ์ ต่อปี

-

5

10

15

20

25

30

35

จำ�นวนองค์ ค วามรู้
ด้ า น อ น า มั ย
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
เพื่ อ รองรั บ การเป็ น
สังคมผู้สูงอายุ ต่อปี

-

1

1

2

2

3

3

4

4.กลยุทธ์ มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาชุดความรู้ และระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับความปกติใหม่จาก
				
วิกฤติโคโรนาไวรัส 2019 และโรคจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1) ส� ำ รวจและวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการ สภาพปั ญ หา ข้ อ มู ล ของพื้ น ที่ (Needs Assessment)
เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 ในครัวเรือนและชุมชน
และโรคจากความเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศโลกรวมถึงปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเน้นการรับรู้ การมีความเข้าใจ
และสภาพการณ์การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมว่าถูกสุขลักษณะหรือไม่ ทัง้ สภาพการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยส�ำรวจและวิเคราะห์จากประชาชนกลุ่มวัย เครือข่ายในระบบสาธารณสุข
นอกสาธารณสุข โดยเฉพาะท้องถิน่ และสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
ต่อการเกิดผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะใช้วิธีการส�ำรวจแบบดิจิทัลฟอร์ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก
2) ออกแบบ พัฒนาชุดความรู้และการเรียนรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโคโรนาไวรัส 2019 และโรคจากสภาพความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในครัวเรือนและชุมชน
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ตาม Needs Assessment ส�ำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาหรือความเสี่ยงต่อการเกิด COVID-19 หรือ Climate Change
กลุ่มประชาชนที่เข้าถึงและไม่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต ประชาชนที่มีความสามารถในการอ่าน กลุ่มเด็ก วัยท�ำงานและ
วัยสูงอายุ ให้ความส�ำคัญกับบริบทของพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด และประชาชนเป้าหมายกลุ่มเปราะบางเป็นส�ำคัญ
3) คิดค้นกลไกหรือวิธีการตามบริบทของพื้นที่ สร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ เพื่อให้ง่าย
ต่อการท�ำงานของเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักและความร่วมมือในการขยายผลการเรียนรู้จาก
บทเรียนความส�ำเร็จของพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โคโรนาไวรัส 2019 และโรคจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศโลก ในครัวเรือนและชุมชน ให้กบั ภาคีเครือข่าย
ในเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาชุดความรู้ เพื่อให้เครือข่ายได้เข้าถึงได้ง่าย
สะดวก และเป็นไปในวงกว้างมากขึ้น
4)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) จ�ำนวน 70 แห่ง ให้นำ� วิชาการ ชุดความรูใ้ นการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 โรคจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ในครัวเรือน
เพื่อเป็นแนวทางในการก�ำหนดข้อบังคับท้องถิ่น/ประกาศ โดยก�ำหนดเป็นนโยบายร่วมกันระหว่างกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย และติดตามการออกประกาศ/ข้อบังคับของ อปท. ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 โดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ต้องท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูร้ ว่ มด�ำเนินงาน
ทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายได้น�ำไปสู่การปฏิบัติ
5) สร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัจจัยส�ำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโคโรนาไวรัส 2019 และผลกระทบทางสุขภาพทีเ่ กิดจากโรคจากความเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศโลก
เพื่อชี้น�ำประเด็นในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 (Primary Data และ Secondary Data) พร้อมสนับสนุนการสร้างทีม
เฝ้าระวังปัจจัยส�ำคัญด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 และผลกระทบ
กับสุขภาพที่เกิดจากโรคจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ในระดับอ�ำเภอ ต�ำบล ผ่านกลไกของ
ภาคีเครือข่าย
6) พัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงพื้นที่ (มาตรฐานนิเวศน์สุขภาพในชุมชน) และขยายผล
เพื่อยกระดับเป็นศูนย์นวัตกรรมเฉพาะทาง พร้อมทั้งสร้างรูปแบบพื้นที่สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
ผ่านกลไกเครือข่าย โดยเฉพาะท้องถิ่น เพื่อการน�ำไปพัฒนาชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการของศูนย์อนามัยให้เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
				
แบบครบวงจร ที่ทันสมัย
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1) การสร้างและพัฒนาผลงานวิชาการ การสร้างแนวทางและระเบียบปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และให้การสนับสนุนการสร้างกระแสสังคมด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ชมุ ชน
ประชาชน มีความตื่นตัวในการร่วมลดปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2) พัฒนาทีมคาดการณ์ ตอบโต้ เฝ้าระวัง และเตือนภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 10
อุบลราชธานี ที่มีความเชี่ยวชาญ และความทันสมัยของเทคโนโลยี พร้อมทั้งสร้างห้องจ�ำลองสถานการณ์
เฝ้าระวังภัยคุกคามจาก Climate Change และน�ำแนวทางในการจัดการสุขภาพ เพือ่ รับมือภาวะการเปลีย่ นแปลง
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ให้ผู้มาศึกษาดูงานและผ่าน Digital Brand พร้อมจัดตั้งทีมลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในภาวะเร่งด่วน และพัฒนาระบบการบริการเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมชุดความรู้
ในการปฏิบัติออนไลน์
3) สร้างทีมเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเหตุ เตือนภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change)
4)  พัฒนาและต่อยอดศูนย์สาธิตอนามัยสิง่ แวดล้อมเชิงนิเวศน์แบบครบวงจรมาตรฐาน (Green & Clean
Hospital) ได้แก่ การจัดการขยะ การพัฒนาส้วมและสิง่ ปฏิกลู การจัดการพลังงานอย่างมีคณ
ุ ค่า การจัดการภูมทิ ศั น์
ตามแนวคิดอารยสถาปัตย์และสภาพแวดล้อมเพือ่ การเยียวยา และการสุขาภิบาลอาหารและน�ำ 
้ และขยายคุณค่า
ของความส�ำเร็จของบ่อบ�ำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง (รางวัลเลิศรัฐ ระดับประเทศ) ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ น�ำไปใช้ โดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นผูร้ ว่ มด�ำเนินการ
ด้านวิชาการ  
5) พัฒนาระบบการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับความต้องการของภาคีเครือข่าย โดยการจัดสร้าง
ห้องปฏิบตั กิ ารด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม (Site Room Lab) เพือ่ ผลิตชุดทดสอบภาคสนามในการตรวจการปนเปือ้ น
โคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารและน�ำ้ ดืม่ ตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้ บริโภค ตรวจวิเคราะห์กากปฏิกลู รถเคลือ่ นที่
(Mobile unit) ตรวจและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (แสง กลิ่น ฝุ่น เสียง ก๊าช) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตรวจ
คุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 10
กลยุทธ์ที่ 3 ผสานพลังภาคีเครือข่ายร่วมปฏิบัติภารกิจบูรณาการเพื่อสร้างนิเวศน์สุขภาพ
				
ในชุมชนที่เข้มแข็ง
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1) สร้างกลไกร่วมกับเขตสุขภาพ ก�ำหนดนโยบายในการสร้างนิเวศน์สขุ ภาพชุมชนให้เป็นแผนปฏิบตั กิ าร
เชิงพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อประสานองค์กรภาคีภาครัฐและเอกชนด�ำเนินการภายใต้มาตรฐานที่ก�ำหนด
โดยมีศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมด�ำเนินการทางวิชาการ
2) พัฒนาขีดความสามารถและสนับสนุนชุดความรูใ้ ห้ภาคีเครือข่าย เพือ่ ให้มสี มรรถนะในการสร้างนิเวศน์
ชุมชน ในระดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล
3) สร้างสรรค์วิชาการ มาตรฐานการจัดการระบบนิเวศน์สุขภาพชุมชน และพัฒนาวิชาการเพื่อรองรับ
การก�ำกับติดตามและประเมินผลระบบนิเวศน์สุขภาพชุมชน การสนับสนุนการน�ำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
ผ่านกลไกของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) สนับสนุนหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผู้น�ำท้องที่ และประชาชนในชุมชน ในการจัดการนิเวศน์สุขภาพชุมชน พร้อมจัดเวทียกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร
ต้นแบบระบบนิเวศน์สุขภาพชุมชน และเครือข่ายที่มีผลงานที่ดี
5) สนับสนุนการพัฒนาวิชาการเพื่อการสร้างสรรค์นิเวศน์สุขภาพในสถานประกอบการในรูปแบบ
การให้ค�ำปรึกษาเฉพาะราย ทั้งการบริการวิชาการทั่วไป และการด�ำเนินการในเชิงพาณิชย์ตามที่ต้องการ
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างสรรค์ และบริหารจัดการองค์ความรู้อนามัยสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร
				
เพื่อร่วมลดปัญหาสุขภาพจากอนามัยสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
				
และรับมือกับความท้าทายในอนาคต ในเขตสุขภาพที่ 10
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1) สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของแต่ละพืน้ ที่ ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต เพือ่ เป็นหลักทางวิชาการให้กบั เครือข่ายในพืน้ ที่ และเป็นผูน้ ำ�
เสนอข้อมูลสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ในการก�ำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อการพัฒนาตามบริบทในพื้นที่
2) สร้างกลไกการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ถูกต้อง
และทันต่อเหตุการณ์ พร้อมการขับเคลื่อนการน�ำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ผ่านเครือข่ายสาธารณสุข
3)  สร้างความรอบรูด้ า้ นอนามัยสิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับสภาพปัญหาของพืน้ ที่ ทัง้ ในปัจจุบนั และแนวโน้ม
ในอนาคต โดยการจัดท�ำคู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการคาดการณ์แนวโน้มอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหา
4) สร้างคลังความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ สะดวกต่อการเข้าถึง
ในรูปแบบฐานข้อมูลอนามัยสิง่ แวดล้อม และรวบรวมแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นพืน้ ที่ ประเทศ และต่างประเทศ พร้อมสือ่ สาร
และกระตุ้นให้มีการเรียนรู้และน�ำไปใช้ทั่วทั้งพื้นที่
5) ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ และขีดความสามารถของบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของส�ำนักงาน
สาธารณสุข ด้วยวิทยาการ เทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการฝึกอบรม ทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์
5.แผนงาน โครงการ
1) โครงการออกแบบและพัฒนาชุดความรู้ และการเรียนรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 และเพื่อป้องกันโรคจากสภาพความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
2) โครงการจัดตั้งศูนย์คาดการณ์และศูนย์เรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร
3) โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการสร้างนิเวศน์ชมชุน ต้นแบบชุมชนมาตรฐานนิเวศน์
สุขภาพชุมชน (Health Eco System)
4) โครงการสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาความรอบรู้ของประชาชนเพื่อป้องกันโรคจากสภาพความ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีความสุข
และเป็นสังคมวิชาการที่เข้มแข็ง น่าอยู่ น่าท�ำงาน
1. แนวคิดและหลักการ
กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดนโยบายในการเติบโตภายใต้ยทุ ธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านบุคลากร (People
Excellence) โดยมุ่งเน้นด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจสุขภาพ และนโยบายการพัฒนา
ตามแผนบริการ (Service Plan) ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีความเกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อรองรับการจัดบริการตามแผนการบริการที่เป็นเลิศด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
การจัดบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและทันตกรรม โดยเน้นการวางแผนก�ำลังคนด้านสุขภาพ การผลิต และพัฒนา
ก�ำลังคนด้านสุขภาพ การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการคนด้านสุขภาพ การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน
และภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุขได้ก�ำหนดค่านิยมร่วม MOPH ซึ่งประกอบด้วย Mastery : เป็นนายตนเอง
Originality : เร่งสร้างสิ่งใหม่ People   Center : ใส่ใจประชาชน Humility : อ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมทั้ง
ก�ำหนดเป้าหมายส�ำคัญในการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความสุขในการท�ำงาน จากการประเมินผล
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพบว่า มีความพึงพอใจ ร้อยละ 74 โดยมีประเด็นที่ส�ำคัญที่เป็น
ความต้องการของบุคลากร คือ สวัสดิการในการท�ำงาน สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน และค่าตอบแทนที่
สมเหตุสมผลกับความจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง ทีมบริหาร และบุคลากรทุกระดับ ให้เป็นคนคุณภาพในระดับ
มืออาชีพในการขับเคลื่อนองค์กร รองรับการเปลี่ยนแปลง
2) เพื่อยกระดับศูนย์อนามัยสู่องค์กรดิจิทัลในทุกกระบวนการ
3) เพื่อพัฒนาภูมิสังคมในองค์กร ให้เป็นต้นแบบองค์กรนิเวศน์สุขภาพดีในระดับชั้นน�ำของประเทศ
4) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการคลัง และธรรมาภิบาล
5) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและทรัพยากรบุคคล รองรับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนา
ในอนาคต
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3. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ (Goal)
ศูนย์อนามัยที่ 10
อุบลราชธานี
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ
ทางการบริหาร

ค่าเป้าหมาย
ผลงาน
ที่ผ่านมา 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
ระดั บ ความสำ�เร็ จ
1
2
5
5
5
5
5
ตัวชี้วัด

ใ น ก า ร พั ฒ น า
ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 10
อุ บ ล ร า ช ธ า นี
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ร า ง วั ล
คุณภาพแห่งชาติ

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ร ะ ดั บ
ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น
จ า ก ผู้ รั บ บ ริ ก า ร
และภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ต่อความเชีย่ วชาญและ
คุณภาพของวิชาการ

-

75

80

85

90

90

90

90

ศูนย์อนามัยที่ 10
อุบลราชธานี
เป็นองค์กรดิจิทัล
ในทุกกระบวนการ

ร้ อ ยละของบุ ค ลากร
ทีผ่ า่ นเกณฑ์สมรรถนะ
ดิจิทัล
จำ�นวนบริ ก ารของ
ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 10
อุ บ ล ร า ช ธ า นี ที่ ใ ห้
บริการบนระบบดิจทิ ลั

-

50

60

70

80

90

90

90

1

2

2

2

2

3

3

3

ศูนย์อนามัยที่ 10
อุบลราชธานี
มีระบบการเงิน
การคลังที่เข้มแข็ง
และมีธรรมาภิบาล

เงินสดหมุนเวียน
(ล้านบาท)
Quick Ratio
Current Ratio

9.7

10

12

14

16

18

20

22

3.48
3.64
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

จำ� น ว น ข้ อ ทั ก ท้ ว ง
ติ ง จากผู้ ต รวจสอบ
ภายนอก
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เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ (Goal)
ระบบการบริหาร
และทรัพยากร
บุคคล รองรับภารกิจ
ยุทธศาสตร์ และ
ทิศทางการพัฒนา
ในอนาคต

ค่าเป้าหมาย
ผลงาน
ที่ผ่านมา 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ดั ช นี
86
90 90 90 90 90 90 90
ตัวชี้วัด

ค ว า ม ผ า สุ ก แ ล ะ
ความพึงพอใจ

ร้ อ ยละค่ า เฉลี่ ย ของ
คะแนนความผู ก พั น
กับองค์กร

84

85

85

87

87

90

90

90

4.กลยุทธ์ มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนองค์กรรับการเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาดด้วยยุทธศาสตร์
				
และมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1) พัฒนาศักยภาพทีมบริหารให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Succession Plan)
มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้บริหารเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีเชิงนโยบาย ทั้งในรูปแบบการศึกษาดูงาน การเสวนาร่วม
ของผู้บริหารกับองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ในการใช้ยุทธศาสตร์น�ำการบริหาร และการเชื่อมโยงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ให้เป็นตัวชี้วัดระดับบุคคลของผู้บริหาร
2) วางแผน ก�ำหนดนโยบาย และก�ำกับติดตามการขับเคลื่อนขององค์กรเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างชาญฉลาด โดยการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Dash Board) พร้อมทั้งการรายงานผ่านการประชุม
กรรมการบริหาร (CEO) การพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าสูต่ ำ� แหน่งทางการบริหารตามเส้นทางสายอาชีพ
(Career Path) โดยกรมอนามัยก�ำหนดและประกาศเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และการประเมินสมรรถนะ
ผู้บริหารในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การประเมิน 360 องศา
3) สร้างทีมบริหารระดับมืออาชีพรุ่นใหม่ (Premium Leadership) และการสร้างองค์ความรู้ทีมบริหาร
ระดับมืออาชีพ โดยการถอดบทเรียนจากทีมบริหารรุน่ ปัจจุบนั เพือ่ เป็นคลังความรูใ้ นการน�ำไปเป็นแนวทางส�ำหรับ
ผู้ปฏิบัติในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีความสุข
4) การปรับระบบการสื่อสารองค์กร การสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ เน้นการพัฒนากระบวนการ
สร้าง รักษา แก้ไขภาพลักษณ์ จาก 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายลูกค้า ทั้งหน่วยงานเครือข่าย
ในระบบสาธารณสุข ท้องถิน่ ภาคเอกชน และประชาชนทีม่ าใช้บริการทางสุขภาพ พร้อมทัง้ สร้างสรรค์รปู แบบใหม่
เพื่อการสร้างการรับรู้ การรักษาระดับการรับรู้ การแก้ไขการรับรู้ที่คลาดเคลื่อน
5) การวางแผนการประชาสัมพันธ์เพือ่ การสร้างภาพลักษณ์ โดยมุง่ ทีก่ ารส�ำรวจค้นหาจุดดีและจุดบกพร่อง
ขององค์กร เป็นการส�ำรวจจุดดีจุดบกพร่องของภาพลักษณ์ที่มีอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไร จะต้องส�ำรวจในทุกๆ ด้าน
ขององค์กร ทุกภารกิจ การก�ำหนดขอบเขตของภาพลักษณ์เน้น “การเป็นองค์กรทันสมัย ฉับไว เชี่ยวชาญ”
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6) ก�ำหนดนโยบายประจ�ำปีในการก�ำหนดหัวข้อต่างๆ ที่จะใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ หัวข้อคือ เนื้อหา
สาระที่องค์กรจะใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยในรอบปี 2564-2565 เน้นการสื่อสารบริการที่เข้าถึง
ผู้ใช้บริการและการเพิ่มผู้ใช้บริการทางวิชาการและทางคลินิก พร้อมทั้งการสร้างสรรค์กิจกรรมการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการสื่อสารตามแผนงานประชาสัมพันธ์ การประเมินผลภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่อง
ผ่านช่องทางดิจิทัล และการรับรู้ตรงจากผู้ใช้บริการ
7) การประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างภาพลักษณ์องค์กร ทัง้ การบริการวิชาการ การบริการทางคลินกิ กิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการจัดการของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
มุง่ ปรับเปลีย่ นภาพทีส่ ะท้อนถึงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิข์ องการบริหารและการด�ำเนินงานขององค์กร ทัง้ ในแง่
ระบบการบริหารจัดการ บุคลากร ความรับผิดชอบต่อสังคม และการท�ำประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง   
8) ก�ำหนดเป้าหมายการสร้างภาพลักษณ์ให้เหมาะสมกับสภาพและกลุม่ เป้าหมาย ก�ำหนดวิธกี ารและสือ่
ตลอดจนกิจกรรมที่จะด�ำเนินการ การใช้โฆษณาสถาบันและระบบการประชาสัมพันธ์เข้าเสริม การประสาน
สื่อมวลชนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การส�ำรวจและประเมินท่าทีความรู้สึก ทัศนคติของคนทั่วไป
เพื่อการด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับศูนย์อนามัยสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นองค์กรนวัตกรรมที่เข้มแข็ง
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1) การสร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ในศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดยการสร้างพืน้ ทีว่ ชิ าการ
ปลอดภัย เพื่อให้บุคลากรกล้าคิด กล้าพูด กล้าเสนอความคิดเห็นที่แปลกใหม่ พัฒนาทักษะให้ทุกคนในองค์กร
ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ รู้จักการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening with Empathy) เพื่อให้รู้
ความต้องการ (Need, Want) ปัญหา (Problem) ความเชื่อ ทัศนคติ (Belief, Attitude) เน้นการสนับสนุน
กิจกรรมการฝึกการถามอย่างสร้างสรรค์ เพือ่ ให้สามารถคิดค�ำตอบ การสร้างไอเดียมากๆ อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจน
การเข้าใจซึ่งกันและกัน (Understanding) ในรูปแบบการเสวนาวิชาการในบรรยากาศกันเองประจ�ำเดือน
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2) การริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการคิดค้นนวัตกรรม ตามภารกิจของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
เน้นการท�ำให้มีบรรยากาศเพื่อให้นวัตกรรมเกิด (Making Innovation Happen) ในรูปแบบของความเป็นระบบ
ระเบียบ (Systematic Way) อย่างมีแบบแผนในทุกกลุ่มงาน พร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการนวัตกรรม
(Innovation Management) ที่มีขั้นตอนการบริหารจัดการกิจกรรมส�ำหรับนวัตกรรม (Innovation Activities)
ในทุกกลุ่มงานอย่างชัดเจน ประกอบไปด้วย
- การสืบค้น (Discovering => Explore, Create, Organization, Culture)
- การก�ำหนดโครงร่างไอเดีย (Blueprinting Ideas)
- การประเมินและทดสอบไอเดีย (Assessing and Testing Ideas)
- และเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปเพื่อการพัฒนาภารกิจของกลุ่มงาน (Moving Forward)
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3) สนับสนุนบุคลากรนักวิจัยที่มีผลงานเด่น ในการสืบค้นแหล่งที่มาของระบบนวัตกรรม (Sources
of Innovation System) การแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ทราบและเข้าใจถึงที่มาของแนวคิดหรือการท�ำให้เกิดนวัตกรรม และสนับสนุน
การสร้างรูปแบบเครือข่ายกิจกรรมของทุกกลุ่มงานภายใน และการร่วมกับเครือข่าย (Network Activities)
เพื่อเปิดรับความคิดอันหลากหลาย
4) สนับสนุนบุคลากรในการค้นหาโอกาสจากภายนอก (Exploring Opportunities from Outside)
ที่จะช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองขององค์กร ที่ค้นหาโอกาสเฉพาะภายในองค์กรเอง หรือนวัตกรรมแบบปิด (Closed
Innovation) การค้นหาโอกาสจากภายนอกจากความท้าทาย Digital Disruptive มุ่งเน้นการช่วยให้บุคลากร
สามารถควบรวมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทีเ่ กิดขึน้ ได้ อาทิ เทคโนโลยีในการวิเคราะห์รว่ มกับปัจจัยภายใน
ซึ่งจะช่วยขยายศักยภาพของการท�ำ  Idea Creation ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
5) การสนับสนุนบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะในการแปลงไอเดียสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
วิชาการ หรือบริการทางคลินกิ (From Ideas to Products Development)  เริม่ ต้นการแปลงไอเดียสูก่ ารพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (วิชาการ การบริการทางคลินิก กิจกรรมการส่งเสริมสุภาพ กิจกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม)
จากขั้นตอน Idea Creation เพื่อให้บุคลากรมีไอเดียที่มากพอต่อการคัดกรองไปสู่สิ่งที่ใช่ และสนับสนุนการท�ำ
Open Innovation เวทีรับฟังความคิดในวงกว้างในองค์กร และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย การร่วมมือ
กับผูเ้ ชีย่ วชาญในการกรองไอเดีย (Screening) การสร้างต้นแบบร่วมกับภาคีเครือข่าย (Prototyping) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการวิชาการ หรือบริการทางคลินกิ (Products Development) และการปล่อยผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการวิชาการ หรือบริการทางคลินิก สู่ลูกค้า เครือข่าย และการบริการในเชิงพาณิชย์ (Commercialization)
ตามล�ำดับต่อไป
6) การพัฒนาและบ่มเพาะพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพือ่ การพัฒนาเป็นนวัตกร
ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนา Mindset ให้กล้าคิด กล้าท�ำ กล้าเสี่ยง อย่างมีหลักการ เพิ่มเสริมทักษะ
ความคิดเครื่องมือต่างๆ ด้วยการไปดูงาน การอบรมสัมมนาต่างๆ การทดลองท�ำสิ่งใหม่ๆ การไปร่วมมือ
กับหน่วยวิจัยต่างๆ เป็นต้น เน้นการริเริ่มท�ำ  Project เล็กๆ ก่อน ที่อาจจะมีความเสี่ยง เปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้โอกาสท�ำสิ่งใหม่ๆ หรือทดลองท�ำโครงการเล็กๆ ในองค์กรร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
พร้ อ มจู ง ใจโดยการให้ ส วั ส ดิ ก ารเกื้ อ กู ล อย่ า งเหมาะสม พร้ อ มทั้ ง การจั ด สร้ า งหอเกี ย รติ ย ศคนคุ ณ ภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างนวัตกรรม  
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับศูนย์อนามัยสู่องค์กรดิจิทัลในทุกกระบวนการ สื่อสารอย่างเข้าถึง
				
กลุ่มเป้าหมายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1) จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า ทันสมัย เพียงพอ และมีประสิทธิภาพพร้อมทั้ง
บุ ค ลากรที่ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
ให้มีความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
2) พัฒนาฐานข้อมูลและเชื่อมระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และบูรณาการระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล แพลตฟอร์มต่างๆ ให้เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันแบบไร้รอยต่อ พร้อมทั้งจัดการความเสี่ยง
และรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3) สนับสนุนทุกภารกิจของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ในการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มขีด
ความสามารถในการให้บริการข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการพัฒนา
รูปแบบการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมที่เป็นทางการ ทั้ง Line @ เพจเฟซบุ๊ก พร้อมทั้งสร้างมาตรการเชิงรุก
ในการเพิ่มสมาชิก และผู้ติดตามให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
4) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั 5G ให้ครอบคลุม ทัง้ ภายในองค์กร และเชือ่ มต่อกับหน่วยงานภายนอก
เพือ่ เป็นปัจจัยพืน้ ฐานในการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 10 ปรับปรุงเว็บไซต์
ให้เป็นช่องทางการบริการความรู้ที่ทันสมัย น่าสนใจ
5) สร้างทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจทิ ลั ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยเริม่ จากผูบ้ ริหาร
ให้ความส�ำคัญ เตรียมงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ดิจิทัลในการท�ำงาน
6) พัฒนาศักยภาพบุคลากร (องค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการท�ำงาน) ให้สอดคล้องกับองค์กรดิจิทัล
โดยการอบรม สื่อสาร และ update เทคโนโลยีใหม่ๆ แก่บุคลากรในองค์กร
7) สร้างนวัตกรรม (สื่อดิจิทัล/ Platform) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดท�ำ
แอปพลิเคชัน Digital 010 Health โดยมี Platform กระบวนงานของแต่ละกลุม่ และองค์ความรูก้ ารส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทุนปัญญาทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ของบุคลากร การอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงานสู่ความเป็นเลิศอย่างมีความสุข
8) สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Branding) ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ว่า สื่อที่ออกไปจาก
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เชือ่ ถือได้ พร้อมการปรับเปลีย่ นการท�ำงานผ่านระบบ Digital Process โดยการเชือ่ มต่อ
ระบบงานและกระบวนการภายในบนฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้
9) จัดท�ำ  Digital Organization ทั้งงานบริการภายใน (Smart Hospital) เชิงรุก (Smart Mobile)
งานวิชาการ (Digital Brand 010) และมีระบบเทคโนโลยีที่รองรับการท�ำงานบนดิจิทัล พร้อมทั้งจัดสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเป็น Digital Organization
10) สร้างบุคลากรเป็น Smart Person มี Digital Skill ในการถ่ายทอดองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาชุดความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน สู่องค์กรดิจิทัล
11) การเชื่อมโยงดิจิทัลเทคโนโลยีกับองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อการสื่อสารและการเชื่อมโยงระหว่างกัน
ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาภูมิสังคมในองค์กรให้เป็นต้นแบบองค์กรนิเวศน์สุขภาพดี บุคลากรสุขภาพดี
				
มีความสุขในระดับชั้นน�ำของประเทศ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1) วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากภูมิสังคม (สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรม) เพื่อน�ำไปสู่องค์กรนิเวศน์สุขภาพดี พร้อมปรับสภาพแวดล้อมองค์กรให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
ของประชาชน โดยการสร้างสิ่งปลูกสร้างให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน และเพิ่มเครือข่าย
ด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
2) ยกระดับเป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพแบบครบวงจร โดยบูรณาการซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และสิง่ ปลูกสร้าง
ให้พร้อมในการรองรับการให้บริการ และวางแผนจัดท�ำค�ำของบประมาณ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ทันสมัย
3) วิเคราะห์พฤติกรรมบุคลากรเฉพาะกลุ่ม (Personalize) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย เน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้บุคลากรที่สามารถจัดการปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง
และสนับสนุนการพัฒนาจิต การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค การพัฒนาการออกก�ำลังกายบุคลากรรายบุคคล
โดยการสร้างเส้นทางธรรมะสุขภาพ โดยสร้างแหล่งเรียนรู้ธรรมะสุขภาพสาธารณะ ให้ชุมชนสามารถเข้ามา
ใช้ประโยชน์ได้
4) วิเคราะห์สาเหตุปจั จัยความสุข ความทุกข์ของบุคลากร โดยใช้เครือ่ งมือวัดความสุข (Happinometer
กระทรวงสาธารณสุข) เพือ่ วางแผนการพัฒนาความสุขของบุคลากรเป็นรายบุคคล (Individual Plan) รอบ 6 เดือน
และปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เกิดความสุขตามหลัก Happy 8 หรือ Happy Workplace สู่องค์กร
อยู่ดีมีความสุข ตามเกณฑ์องค์กรสุขภาพดี
- Happy Body   ส่งเสริม และสร้างค่านิยมการออกก�ำลังกาย การสร้างคนต้นแบบด้านรักษ์สุขภาพ
(Health Model) การสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรเพือ่ กระตุน้ การออกก�ำลังกายแก่บคุ ลากร การน�ำ
เกณฑ์สุขภาพดี หุ่นดี มาเป็นสวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร
- Happy Heart  รวมกลุม่ ท�ำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์รว่ มกับชุมชน กิจกรรมจิตอาสา เช่น ให้ความรู้
แก่เด็กนักเรียน โรงเรียน ศูนย์เด็ก โครงการเก็บขยะภายในชุมชน เป็นต้น
- Happy Society  สร้างระบบความปลอดภัยในองค์กร เช่น กล้องวงจรปิด ระบบเข้าอาคารอย่างปลอดภัย
การท�ำแสงสว่างให้เพียงพอ การจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยภายในองค์กร สร้างการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมพัฒนาองค์กร จัดตั้งชมรมความงาม ชมรมธรรมะ ชมรมคนดิจิทัล ชมรมกีฬา ชมรมดนตรี
และการแสดง
- Happy Relax  จัดห้องสันทนาการช่วงเวลาพักระหว่างวัน  
- Happy Brain  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสังคมออนไลน์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือสร้าง
Social Knowledge เช่น YouTuber, TikTok เป็นต้น
- Happy Soul  พัฒนาป่าสูเ่ ส้นทางธรรม The Way of Health Care Garden จัดกิจกรรมธรรมะสัญจร
ไตรมาสละ 1 ครั้ง การแชร์บุญ
- Happy Money เพิ่มศักยภาพทางการเงิน เช่น เปิดตลาดเสรีปลอดภาษี สร้างรายได้ในองค์กร
ส่งเสริมการออม ให้ความรู้การวางแผนทางการเงิน ร้านสวัสดิการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ  
- Happy Family จัดกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวของบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น
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Walk Rally, Family Trip กิจกรรมการสังสรรค์ปีใหม่สุขภาพดี วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว เป็นต้น
5) สร้างความผูกพันกับองค์กร โดยสร้างระบบให้บุคลากรมีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นหุ้นส่วนขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการคลัง และธรรมาภิบาล
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1) วิเคราะห์สถานการณ์และความจ�ำเป็นทางการเงินในระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะ 5 ปี
ถัดไป (พ.ศ. 2566 - 2570) เพือ่ ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนและความคุม้ ค่า
ของการพัฒนาบริการพรีเมียม และค้นหาแหล่งงบประมาณในช่องทางที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรอืน่ ๆ เช่น ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)  ส�ำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2) เสริมสร้างองค์ความรูท้ างการเงินและการคลัง เพือ่ เพิม่ ความเชีย่ วชาญทางวิชาการให้กบั บุคลากร โดย
การอบรมให้ความรู้ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ ประเมินการน�ำความรูไ้ ปใช้ในงานทีป่ ฏิบตั จิ ริง
3) เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ผลการด�ำเนินงาน การเงินการคลัง
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ โดยการ Upload พันธกิจ นโยบาย แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
ผลการด�ำเนินงาน การเงินการคลังในเว็บไซต์หน่วยงาน
4) การจัดท�ำแผนการบริหารความเสีย่ งด้านการเงินการคลัง การจัดซือ้ จัดจ้าง พัฒนาการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ จากผู้ตรวจสอบภายใน (ตรวจสอบภายในกรม) และภายนอก (สตง. ปปช.)
5) ทบทวนอัตราการจ่ายชดเชยการรักษาทุกประเภท โดยให้ผู้รับบริการร่วมจ่ายส่วนต่าง
6) การสร้างโอกาสทางการเงินของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดย
- เพิ่มกลุ่มเป้าหมายการบริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในกลุ่มที่มีก�ำลังจ่าย เช่น กลุ่มลูกค้าจากประเทศ
เพื่อนบ้าน (ลาว กัมพูชา) และกลุ่มเป้าหมายการให้บริการรักษา สิทธิกรมบัญชีกลาง (เบิกจ่ายตรง)
สิทธิ อปท. รัฐวิสาหกิจ
- การพัฒนาบริการสุขภาพพรีเมียมเพื่อรองรับผู้มีก�ำลังซื้อ และกลุ่มผู้รับบริการเฉพาะ ทั้งงานบริการ
อนามัยแม่และเด็ก คลินกิ หุน่ ดี การตรวจสุขภาพเคลือ่ นทีท่ เี่ ข้าถึงแบบครบวงจร การจัดบริการบริหาร
สุขภาพรายบุคคล รายครอบครัว การเร่งเพิ่มสมาชิกฟิตเนสของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อินทรีย์เพื่อส่งเสริมนิเวศน์สุขภาพ
- การสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ เช่น การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะ การพัฒนาระบบบริการ
เฉพาะแก่สถานประกอบการ เป็นต้น
- การสร้างสรรค์คุณค่าการบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก การหาลูกค้าหน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป การพัฒนาระบบการนัดวันบริการ
ณ สถานที่ส่งอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุก การสร้างสรรค์รูปแบบ
การคัดกรอง ซักประวัติ การพัฒนารูปแบบการแนะน�ำโปรแกรมการตรวจสุขภาพ ทั้งตามสิทธิและ
ตรวจพิเศษ การจัดบริการการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การพัฒนาระบบการแปลผลการตรวจสุขภาพ
การส่งพบแพทย์ การพัฒนาเทคโนโลยีการนัดเข้าโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และการพัฒนา
โปรแกรมการแปลผลการตรวจสุขภาพ Check Me
6) สร้างความผูกพันกับองค์กร โดยสร้างระบบให้บุคลากรมีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นหุ้นส่วนขององค์กร
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7) สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร ที่มีการด�ำเนินการระบบเชื่อมโยงเป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 6 ระบบการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรองรับภารกิจ ยุทธศาสตร์
				
และทิศทางการพัฒนาในอนาคต
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1) วางแผนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม สอดรับกับภารกิจของหน่วยงาน สนับสนุน
เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) จัดงานให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร (Put the right Job on
the right man) เพื่อรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วนและระยะกลาง โดยมีทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
วางแผนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
2) สร้างขวัญก�ำลังใจให้บุคลากรมีความผูกพันในองค์กร โดยให้รางวัลผู้สร้างสรรค์ผลงาน มีสวัสดิการ
ดูแลการด�ำรงชีพ จัดตั้งสวัสดิการ รับส่งบุตรของบุคลากร สนับสนุนอุปกรณ์รองรับการท�ำงานในยุคดิจิทัล
ประกันอุบัติเหตุ กองทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
3) สรรหา ออกแบบ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม วิธีการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้เป็นมืออาชีพทางการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เป็นนักเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์
4) ออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Work from Home เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในระยะเร่งด่วนและระยะกลาง
5) ออกแบบ พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพด้วยระบบดิจิทัล e-Career Path Evaluate
สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพ ด้านดิจิทัล เทคโนโลยีด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาวะ
ระหว่างประเทศและชายขอบ การประสานการเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์
6) สร้างความสุขและบรรยากาศสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ในการส่งเสริมให้บคุ ลากรในองค์กรมีความสุข ได้ชว่ งเวลา
Party Time/ Sleep on Lunch/ นวดผ่อนคลาย/ ร้านกาแฟ/ มุมผ่อนคลาย การสร้างคุณค่าและเสริมแรงจูงใจ
ให้บคุ ลากรมีขวัญก�ำลังใจในการท�ำงานอย่างมีความสุข เพิม่ ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามวิชาชีพและค่าตอบแทน
พิเศษ (โบนัส) จัดกิจกรรมองค์กรสร้างสุขนอกสถานที่ ปีละ 2 ครั้ง และกิจกรรมสันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์
เดือนละ 1 ครั้ง
7) จัดท�ำแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรรายบุคคล และพัฒนากิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
และยอมรับทัศนคติและความคิดเห็นของวัยที่มีความแตกต่าง ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของบุคลากร
ในรู ป แบบของชมรม เพื่อการพัฒนากลุ่มที่ มี ความชอบในสิ่ ง เดี ย วกั นให้ มี ความเข้ ม แข็ ง กลมเกลี ย ว เช่ น
ชมรมความงามชมรมธรรมะ ชมรมคนดิจิทัล ชมรมกีฬา ชมรมดนตรีและการแสดง
8) การวิเคราะห์ความต้องการบุคลากรในระยะสั้นและระยะกลาง เพื่อวางแผนอัตราก�ำลังคนทดแทน
ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ และทบทวน วิเคราะห์ วางแผนก�ำลังคนเพื่อรองรับ เตรียมระยะก่อนเกษียณอายุราชการ
โดยก่อนเกษียณ 2 ปี ผู้จะเกษียณจัดท�ำชุดความรู้ คู่มือการด�ำเนินงาน และส่งมอบ ถ่ายทอดองค์ความรู้
และสอนงานให้กับคนรุ่นต่อไป ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดท�ำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับ
อัตราก�ำลังเตรียมเกษียณ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
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9) จัดกิจกรรมการสือ่ สารอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง สร้าง We are
great team monthly talk สร้างและออกแบบช่องทางการสื่อสารภายใน โดยน�ำเทคโนโลยี Platform
สร้างระบบการสื่อสารให้เป็น Two-way Communication เพื่อให้ผู้บริหารรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อปรับทุกข์
ของบุคลากรทุกระดับ ผ่านระบบดิจทิ ลั ทีเ่ ข้าถึงง่าย สะดวก เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการสือ่ สารให้ทราบทัว่ ทัง้ องค์กร
เช่น คลิป QR code, YouTube, TikTok, Facebook Live เป็นต้น
10) รวบรวมข้อมูลบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนภารกิจเครือข่าย โดยการ
น� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ทรั พ ยากรบุ ค คล พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ทั ก ษะการท� ำ งาน
ด้านสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยี  ดา้ นการบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบ Platform น�ำระบบ Cloud มาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพือ่ มุง่ สูอ่ งค์กรแห่งยุคดิจทิ ลั   มีระบบจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาทีม CHRO และทีม HR ให้มที กั ษะ
ด้าน Tech หรือ Digital Literacy ให้สามารถบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลด้วยระบบ Data Digital
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็น Line Manager HR/ HR Technology การน�ำระบบ HR
Cloud Mobile Application มารองรับการท�ำงานในยุค New Normal
11) พัฒนาผูน้ ำ� และแกนน�ำในองค์กรเกีย่ วกับการวางแผนและพัฒนาบุคลากรเพือ่ ก�ำหนดทิศทางทีช่ ดั เจน
ในการมุ่งสู่องค์กรอยู่ดี มีความสุข อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การวางแผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
การเลือ่ นเข้าสูต่ ำ� แหน่งทีส่ งู ขึน้ ของบุคลากรในองค์กร โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ Data Management  
12) ปรับ Mindset บุคลากรให้มีแรงบันดาลใจในการท�ำงานและสร้างผลงาน เน้นการสร้างใจ
ให้พร้อมก่อนใส่ปัญญา ระเบิดจากข้างในโดย coaching จากผู้น�ำองค์กร การออกแบบ Model ระบบ Career
Management 010 ในการก�ำหนดเส้นทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สูค่ วามก้าวหน้าในสายอาชีพตาม Career
Path และก�ำหนดเป็นสมรรถนะรายบุคคลในการเลื่อนระดับและเลื่อนขั้นเงินเดือน พร้อมทั้งมีการให้รางวัลและ
เชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการในเวทีระดับเขต กรม ประเทศ และต่างประเทศ
5.แผนงาน โครงการ
1) โครงการองค์กรภาพลักษณ์ใหม่
2) โครงการองค์กรสุขภาพดี
3) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน
4) โครงการองค์กรแห่งความสุข
5) โครงการบริการบุคลากรที่มีทักษะความเป็นเลิศ

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม
วิช�ก�รฯ

3) พัฒน�ทีมนักวิช�ก�รทุกกลุ่มวัย
และนักอน�มัยสิ่งแวดล้อมของ
ศูนย์อน�มัยที่ 10 อุบลร�ชธ�นี
และทีมบุคล�กรวิช�ก�รของ
ภ�คีเครือข่�ย และอบรมพัฒน�
ศักยภ�พ บัดดี้วิจัย-นวัตกร

จำ�นวนเครือข่�ยที่ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมิน
ก�รเป็นเครือข่�ยสังคมวิช�ก�รก�รส่งเสริม
สุ ข ภ�พและอน�มั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม จำ � นวน
70 ทีมเครือข่�ย

จำ � นวนเครื อ ข่ � ยวิ ช �ก�รที่ ร ่ ว มสร้ � ง ทุกกลุ่ม
นวัตกรรมก�รส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัย ที่เกี่ยวข้อง
สิ่งแวดล้อม และดำ�เนินก�รอย่�งครบวงจร
จนเกิดเป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องพืน้ ที่ (PDCAS)
จำ�นวน 70 ทีมเครือข่�ย

2) สร้�งและพัฒน�โมเดลส่งเสริม
สุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อม

1. โครงก�รม�ตรฐ�นเครือข่�ยสังคมวิช�ก�รก�รส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อม
จำ � นวนพื้ น ที่ เ ป้ � หม�ยก�รขั บ เคลื่ อ น
กลุ่ม
1) กำ�หนดนโยบ�ยวิช�ก�ร
เพือ่ ก�รสร้�งสรรค์ผลง�นวิช�ก�ร นโยบ�ยวิช�ก�รสุขภ�พ แบบภ�รกิจร่วม วิช�ก�รฯ
และนวัตกรรมก�รส่งเสริมสุขภ�พ พื้ น ที่ เ ป ็ น ฐ � น ป ร ะ ช � ช น ก ลุ ่ ม วั ย
และอน�มัยสิ่งแวดล้อม
เป็นศูนย์กล�ง (Sand Box Area: SBA)
เขตสุขภ�พที่ 10 และจัดประชุม ที่ ส �ม�รถสร้ � งองค์ ค ว�มรู ้ จนเกิ ด ก�ร
เครือข่�ยเป้�หม�ย 70 แห่ง
เปลี่ ย นแปลงท�งสุ ข ภ�พแก่ ป ระช�ชน
ชี้แจงมอบนโยบ�ย
70 พื้นที่ (อำ�เภอละ 1 ตำ�บล)

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร

-

-

0.95
0.35
(กรมอน�มัย)

3.50
(กรมอน�มัย)

1.90
(กรมอน�มัย)

0.10

0.50

0.20

0.10

0.50

0.30

0.10

0.50

0.30

0.10

0.50

0.30

0.10

0.50

0.40

0.10

0.50

0.40

งบจ�ก
ภ�ครัฐ/
เอกชน/
NGO

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 1 ก�รบริห�รจัดก�รองค์คว�มรู้ และนวัตกรรมก�รส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่�แบบบูรณ�ก�รด้วยพลังเครือข่�ยที่เข้มแข็ง

แผนปฏิบัติก�รเพื่อก�รขับเคลื่อนแผนพัฒน�ศูนย์อน�มัยที่ 10 อุบลร�ชธ�นี
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1) สร้�งทีมเครือข่�ยผู้เชี่ยวช�ญด้�น
ก�รสร้�งโมเดลส่งเสริมสุขภ�พ
และอน�มัยสิ่งแวดล้อม และทีม
ที่ปรึกษ�ด้�นวิช�ก�รส่งเสริม
สุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อม
ของแต่ละจังหวัด
จำ�นวน 5 จังหวัด

จำ � นวนเครื อ ข่ � ยผู ้ เ ชี่ ย วช�ญด้ � นก�ร
สร้ � งโมเดลส่ ง เสริ ม สุ ข ภ�พและอน�มั ย
สิ่งแวดล้อม และทีมที่ปรึกษ�ด้�นวิช�ก�ร
ส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อม

2. โครงก�รต้นแบบของคว�มสำ�เร็จระดับแนวปฏิบัติที่ดี
กลุ่ม
วิช�ก�รฯ

0.60
(กรมอน�มัย)

-

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

6.00
(กรมอน�มัย)

-

กลุ่ม
วิช�ก�รฯ

6) ห้องเรียนรู้ภ�คปฏิบัติ
ก�รส่งเสริมสุขภ�พ
แบบครบวงจรประจำ�พื้นที่

จำ�นวนพืน้ ทีเ่ ป้�หม�ยก�รขับเคลือ่ นนโยบ�ย
วิ ช �ก�รสุ ข ภ�พ แบบภ�รกิ จ ร่ ว มพื้ น ที่
เป็นฐ�น ประช�ชนกลุ่มวัย เป็นศูนย์กล�ง
(Sand Box Area : SBA) ที่ส�ม�รถสร้�ง
องค์ ค ว�มรู ้ จนเกิ ด ก�รเปลี่ ย นแปลง
ท�งสุขภ�พแก่ประช�ชน จำ�นวน 70 พื้นที่

10.00 10.00 10.00 10.00

-

ผู้รับผิดชอบ

1.00

1.00

-

1.00

1.00

-

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
- มี ร ะบบข้ อ มู ล Big data 1 ระบบ กลุ่มสื่อส�รฯ
10.00
10.00
- จำ�นวนผลง�นวิช�ก�ร องค์คว�มรู้ และ
(กรมอน�มัย)
นวัตกรรมก�รส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัย
สิ่งแวดล้อมของเครือข่�ย ที่พื้นที่นำ�ไปใช้
จนเกิดก�รเปลี่ยนต่อสุขภ�พแก่ประช�ชน

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

5) ก�รจัดสร้�ง Virtual Lab เพื่อ
Virtual Lab เพื่อจำ�ลองสถ�นก�รณ์สุขภ�พ กลุ่มสื่อส�รฯ
40.00
จำ�ลองสถ�นก�รณ์สุขภ�พกลุ่มวัย กลุ่มวัย 4 ห้อง
(กรมอน�มัย)
ในก�รสนับสนุนวิช�ก�รแก่
เครือข่�ย

4) ก�รจัดทำ�ระบบข้อมูลกล�ง/
ชุดคว�มรู้กล�ง เพื่ออำ�นวย
คว�มสะดวกแก่นักวิช�ก�ร
และภ�คีเครือข่�ย และจัดห�
ระบบฮ�ร์ดแวร์และซอฟแวร์
เพื่อรองรับฐ�นข้อมูลขน�ดใหญ่
(Big Data)

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร
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กลุ่ม
วิช�ก�รฯ
กลุ่ม
วิช�ก�รฯ
กลุ่ม
วิช�ก�รฯ

สระว่�ยนำ้�ม�ตรฐ�นเพื่อก�รพัฒน�ทักษะ
ว่�ยนำ้�แก่เด็ก เย�วชน

จำ � นวนหลั ก สู ต รก�รฝึ ก อบรม จำ � นวน
6 หลักสูตร

จำ � นวนเวที วิ ช �ก�รด้ � นส่ ง เสริ ม สุ ข ภ�พ
และอน�มัยสิ่งแวดล้อม 4 เวที (ระดับเขต
2 เวที ระดั บ กรมอน�มั ย 1 เวที และ
ระดับกระทรวง 1 เวที)
อ�ค�รศู น ย์ ร วมคว�มเชี่ ย วช�ญท�งก�ร
ส่งเสริมสุขภ�พ

- ร้ อ ยละของนั ก วิ จั ย และนวั ต กรด้ � นก�ร
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภ�พและอน�มั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้
รั บ ก�รพั ฒ น� ที่ ส �ม�รถสร้ � งองค์ ค ว�มรู ้
ก�รส่ ง เสริ ม สุ ข ภ�พและอน�มั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ของเขตสุขภ�พที่ 10 ร้อยละ 20 ของจำ�นวน
ทีมเครือข่�ย

-

5.00
(กรมอน�มัย)
2.50
(กรมอน�มัย)

กลุ่ม
วิช�ก�รฯ

80.00

-

-

-

0.70
0.10
(กรมอน�มัย)

0.60
(กรมอน�มัย)

4.00

4.00

-

0.10

0.10

0.20

0.20

80.00

0.10

0.10

0.20

0.20

-

0.10

0.10

0.20

0.20

-

0.10

0.10

0.20

0.20

-

0.10

0.10

0.20

0.20

-

0.10

0.10

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
30.00
30.00
(กรมอน�มัย)

กลุ่ม
วิช�ก�รฯ

กลุ่ม
วิช�ก�รฯ

ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

3. โครงก�รพัฒน�ก�รบริก�รท�งวิช�ก�รที่ทันสมัย
จำ � นวนนวั ต กรรมแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล
1) นวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัล
“Digital 010” จำ�นวน 1 แพลตฟอร์ม
“Digital 010” และจัดทำ�
Platform รองรับฐ�นข้อมูล
Big Data
2) สร้�งนวัตกรก�รส่งเสริมสุขภ�พ - นวัตกรก�รส่งเสริมสุขภ�พ จำ�นวน 50 คน
- นวัตกรอน�มัยสิ่งแวดล้อม จำ�นวน 50 คน
และอน�มัยสิ่งแวดล้อม

5) จัดสร้�งอ�ค�รศูนย์รวม
คว�มเชี่ยวช�ญท�งก�รส่งเสริม
สุขภ�พ (Excellence Complex)

4) สนับสนุนเวทีวิช�ก�ร
ด้�นส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัย
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุน
โปสเตอร์นำ�เสนอผลง�น

2) จัดสร้�งสระว่�ยนำ้�ม�ตรฐ�น
เพื่อก�รพัฒน�ทักษะว่�ยนำ้�
แก่เด็ก เย�วชน
3) สร้�งหลักสูตรก�รฝึกอบรม

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร
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ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
4) จัดทำ� Platform กล�ง รองรับ จำ�นวนผลง�นวิช�ก�ร องค์คว�มรู้ และ กลุ่มสื่อส�รฯ
4.00
3.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
ฐ�นข้อมูลและก�รสื่อส�รวิช�ก�ร นวัตกรรมก�รส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัย
(กรมอน�มัย)
ของพื้นที่
สิ่งแวดล้อมของเครือข่�ยที่สื่อส�รบนระบบ
กล�ง
4. โครงก�รพัฒน�ระบบส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเศรษฐกิจในพื้นที่ช�ยแดน
HL
3.00
0.80 0.80 0.30 0.30 0.30 0.30 0.50
1) พัฒน�ระบบก�รส่งเสริมสุขภ�พ มี ร ะบบก�รส่ ง เสริ ม สุ ข ภ�พและอน�มั ย
สิ่งแวดล้อมพื้นที่ช�ยแดนแบบบูรณ�ก�ร
(กรมอน�มัย,
และอน�มัยสิ่งแวดล้อม
โดยคว�มร่วมมือกับภ�คีเครือข่�ย ในภูมิภ�คอ�เซียน
จังหวัด)
ในระดับอ�เซียน
2) สร้�งรูปแบบก�รท่องเที่ยว
- มี รู ป แบบก�รท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภ�พ ง�นส่งเสริม
1.20
0.20 0.50 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
เชิงสุขภ�พ และขับเคลื่อน
- ร้ อ ยละของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ใ ช้ บ ริ ก �ร สุขภ�พ
สู่ก�รปฏิบัติ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พ
เคลื่อนที่

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร
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ศู นย์ สร้ �งสรรค์กิ จกรรมสุ ขภ�พเพื่ อ ก�รเผย
แพร่และถ่�ยทอดผ่�นเทคโนโลยีดิจิทัล 1 แห่ง

- ศู น ย์ ก �รบำ � บั ด อ�ก�รปวดด้ ว ยตนเอง
โดยใช้ศ�สตร์ก�รแพทย์แผนไทย

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

- อ บ ร ม พั ฒ น � ศั ก ย ภ � พ บุ ค ล � ก ร ข อ ง ทุกกลุ่มง�น
ศูนย์อน�มัยที่ 10 อุบลร�ชธ�นี เพือ่ ก�รจัดบริก�ร
ต�มวัย
พรีเมียมแก่เครือข่�ย
- ศึ ก ษ�ดู ง �นก�รพั ฒ น�คุ ณ ภ�พบริ ก �ร
ส่งเสริมสุขภ�พพรีเมียม
- หลักสูตรระยะสั้นก�รส่งเสริมสุขภ�พพรีเมียม

- ร�ยง�นข้ อ มู ล คว�มต้ อ งก�รท�งวิ ช �ก�ร ทุกกลุ่มง�น
ก�รส่ ง เสริ ม สุ ข ภ�พและอน�มั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ต�มวัย
ของเครือข่�ย เชิงประเด็น
- พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลเชิงประเด็นสุขภ�พ
ในพื้นที่เขตสุขภ�พที่ 10
- พัฒน�ก�รบริก�รวิช�ก�รจังหวัดละ 1 ประเด็น

1) พัฒน�ศักยภ�พผู้ให้บริก�ร
เพื่อรองรับก�รดูแลส่งเสริม
สุขภ�พและสิ่งแวดล้อมให้ได้ต�ม
ม�ตรฐ�นท�งวิช�ชีพ มุ่งสู่บริก�ร
ระดับ Premium และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ก�รจัดบริก�รส่งเสริม
สุขภ�พพรีเมียม

2) พัฒน�รูปแบบก�รบริก�รวิช�ก�ร
เชิงประเด็นปัญห�สุขภ�พ
สนับสนุนเครือข่�ยในพื้นที่

กลุ่ม
วิช�ก�รฯ

ผู้รับผิดชอบ

2.โครงก�รพัฒน�ก�รบริก�รวิช�ก�รที่มีคุณภ�พ ทันสมัย และบริก�รแบบมืออ�ชีพ

2) สร้�งศูนย์สร้�งสรรค์กิจกรรม
สุขภ�พเพื่อก�รเผยแพร่และ
ถ่�ยทอดผ่�นเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร

3.00

3.00

5.00

1.00

1.00

-

5.00

-

-

-

-

5.00

1.00

1.00

5.00

-

-

-

1.00

1.00

-

-

-

-

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
1. โครงก�รพัฒน�บริก�รท�งก�รท�งก�รแพทย์ที่มีคุณภ�พเพื่อก�รสร้�งนวัตกรรมก�รบริก�รก�รส่งเสริมสุขภ�พ และอน�มัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ
1) สร้�งศูนย์เรียนรู้ก�รจัดก�ร
- มี ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก �รจั ด ก�รสุ ข ภ�พตนเอง ทุกกลุ่มง�น
10.00
5.00 5.00 5.00
สุขภ�พตนเองแต่ละช่วงวัย
แต่ละช่วงวัย 4 ศูนย์
ต�มวัย

ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 2 พัฒน�รูปแบบก�รบริก�รท�งก�รแพทย์ที่เป็นเลิศ เพื่อสร้�งชุดคว�มรู้และนวัตกรรมก�รส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อม
รองรับคว�มต้องก�รท�งสุขภ�พในเขตสุขภ�พที่ 10
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ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย
ผู้รับผิดชอบ
-

-

30.00

3.00

0.50

-

0.50

10.00

0.50

-

0.50

10.00

0.50

-

0.50

10.00

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย
ผู้รับผิดชอบ

1. โครงก�รพัฒน�วิทย�ก�ร เทคโนโลยีเพื่อก�รส่งเสริมสุขภ�พแม่และเด็ก และพัฒน�ก�รเด็ก
1) ก�รร่วมสร้�งสรรค์วิทย�ก�ร
มี สื่ อ ดิ จิ ทั ล ด้ � นก�รส่ ง เสริ ม สุ ข ภ�พแม่ กลุ่มง�น
เทคโนโลยีเพือ่ ก�รส่งเสริมสุขภ�พ และเด็ก จำ�นวนปีละ 5 เรื่อง/ตอน
อน�มัยแม่
แม่และเด็ก
และเด็ก
2) จัดให้มีเวทีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิช�ก�รส่งเสริม กลุ่มง�น
วิช�ก�รเพื่อก�รพัฒน�ก�รเด็ก
สุขภ�พแม่และเด็ก ปีละ 1 ครั้ง
อน�มัยแม่
ก�รส่งเสริม สนับสนุนก�รพัฒน�
และเด็ก
ขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กร
ในก�รส่งเสริมก�รพัฒน�ก�รเด็ก

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร
1.00

0.30

2.80

2.10

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 3 สร้�งคว�มรอบรู้ด้�นก�รส่งเสริมสุขภ�พทุกกลุ่มวัย และส�นพลังเครือข่�ยให้เข้มแข็ง จนเกิดวัฒนธรรมสุขภ�วะในชุมชนที่ยั่งยืน

3.โครงก�รนวัตกรรมก�รส่งเสริมสุขภ�พพรีเมียม
1) ยกระดับก�รให้บริก�รของ
- ปรับโครงสร้�งก�ยภ�พของโรงพย�บ�ล ทุกกลุ่มง�น
ต�มวัย
ศูนย์อน�มัยที่ 10 อุบลร�ชธ�นี ศูนย์อน�มัยที่ 10 อุบลร�ชธ�นี
เน้นก�รส่งเสริมสุขภ�พพรีเมียม - จั ด ห�เทคโนโลยี ส นั บ สนุ น ก�รเป็ น
เพื่อก�รเรียนรู้แบบครบวงจร
Smart Hospital
- จัดอุปกรณ์เครื่องมือ
- รถ Mobile Check up
- รถ X-ray เคลื่อนที่
เครื อ ข่ � ยเข้ � ม�เรี ย นรู้ ปี ล ะ 20 แห่ ง ทุกกลุ่มง�น
2) ก�รส่งเสริมก�รเข้�ม�เรียนรู้
ต�มวัย
ของภ�คีเครือข่�ยในก�ร
จัดบริก�รส่งเสริมสุขภ�พพรีเมียม

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร
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กลุ่มง�น
อน�มัยแม่
และเด็ก

กลุ่มง�น
อน�มัยแม่
และเด็ก
กลุ่มง�น
อน�มัยแม่
และเด็ก
กลุ่มง�น
อน�มัยแม่
และเด็ก
กลุ่มง�น
อน�มัยแม่
และเด็ก

4) พัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�ร ฐ�นข้ อ มู ล พั ฒ น�ก�รเด็ ก เพื่ อ บริ ก �ร
ข้อมูลส�รสนเทศ เพื่อเป็นแหล่ง พื้นที่ 2 ด้�น
ศึกษ�ค้นคว้� อ้�งอิงของพื้นที่ - ด้ � น พั ฒ น � ก � ร เ น้ น ภ � ษ � แ ล ะ
กล้�มเนื้อมัดเล็ก
- ก�รเจริญเติบโต เน้นปัญห�ผอมปัญห�เตี้ย

5) สร้�งนโยบ�ยระดับเขต
มี น โ ย บ � ย พั ฒ น � ก � ร เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย
ในก�รแก้ไขปัญห�พัฒน�ก�รเด็ก เขตสุขภ�พที่ 10 และก�รสร้�งคว�มร่วมมือ
เพื่อก�รนำ�สู่ก�รปฏิบัติในพื้นที่ ปีละ 30 พื้นที่

มี ม �ตรก�รเฝ้ � ระวั ง ภั ย สุ ข ภ�พ เน้ น เรื่ อ ง
ก�รใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ในเด็ ก ปฐมวั ย และรู ป แบบ
ก�รจัดก�ร ปีละ 1 เรื่อง

มีแอปพลิเคชัน Doctor Kids

มี ศู น ย์ เ ด็ ก ต้ น แ บ บ ด้ � น สุ ข ภ � พ
ในพื้นที่ 70 ตำ�บล

6) สร้�งสรรค์ม�ตรก�ร
เพื่อก�รเฝ้�ระวังภัยสุขภ�พ
ต่อพัฒน�ก�รเด็ก

7) พัฒน�ชุดคว�มรู้พัฒน�ก�รเด็ก
ปฐมวัย แอปพลิเคชัน Doctor
Kids สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ และ
ภ�คีเครือข่�ยและผู้ปกครอง
8) ส่งเสริมก�รนำ�วิช�ก�ร
เพื่อไปพัฒน�ศูนย์เด็ก
ต้นแบบด้�นสุขภ�พ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มง�น
อน�มัยแม่
และเด็ก

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

มี ห ลั ก สู ต รก�รฝึ ก อบรมสำ � หรั บ เจ้ � หน้ � ที่
ครู พี่ เ ลี้ ย ง พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง 3 หลั ก สู ต ร
ผู้ผ่�นก�รพัฒน�ปีละ 50 คน

3) สร้�งสรรค์หลักสูตรฝึกอบรม
เฉพ�ะด้�นก�รพัฒน�ก�รเด็ก

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร

2.10

2.80

2.80

2.80

2.80

0.30

1.00

1.00

1.00

1.00

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
2.10
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
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1.00

2.80

2.80

3.80

มี ม �ตรก�ร/กลไก/เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด กลุ่มง�น
คว�มฉล�ดรู้เท่�ทันภัยคุกค�มจ�กสื่อดิจิทัล อน�มัยวัยเรียน
วัยรุ่น
และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ก�รคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ด้�นสื่อและเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กวัยเรียน
และวัยรุ่น

3) สร้�งม�ตรก�ร/กลไก/เครื่องมือ
เพื่อให้เกิดคว�มฉล�ดรู้เท่�ทัน
ภัยคุกค�มจ�กสื่อดิจิทัล และ
ผลักดันให้เกิดก�รคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้�นสื่อและเทคโนโลยี
สำ�หรับเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

มีภ�คีเครือข่�ย ครู หมอ พ่อ แม่ และชุมชน กลุ่มง�น
4) สร้�งคว�มเข้มแข็งของภ�คี
เครือข่�ย ครู หมอ พ่อ แม่ และ เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน อน�มัยวัยเรียน
ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน พื้นที่นำ�ร่อง 70 ตำ�บล
วัยรุ่น
วัยรุ่น สูงดีสมส่วน

1.00

1.00

1.00

2.80

มีสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลด้�นก�รส่งเสริม กลุ่มง�น
สุขภ�พวัยเรียนวัยรุ่น
อน�มัยวัยเรียน
วัยรุ่น
มี ฐ �นข้ อ มู ล สุ ข ภ�พและก�รเจริ ญ เติ บ โต กลุ่มง�น
(ส�ยต�และก�รได้ ยิ น ซี ด สุ ข อน�มั ย อน�มัยวัยเรียน
สูงดีสมส่วน อ้วน เตี้ย ผอม)
วัยรุ่น

1) สร้�งสรรค์วิทย�ก�ร เทคโนโลยี
เพื่อก�รส่งเสริมสุขภ�พวัยเรียน
วัยรุ่น
2) พัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�ร
ข้อมูลส�รสนเทศ เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษ�ค้นคว้� อ้�งอิงของพื้นที่

1.00

0.30

0.30

0.30

0.10

1.00

0.30

0.30

0.30

0.10

0.20

0.30

0.30

0.30

0.10

0.20

0.30

0.30

0.30

0.10

0.20

0.30

0.30

0.30

0.10

0.20

0.30

0.30

0.30

0.10

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
2.80
1.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

0.10

กลุ่มง�น
อน�มัยแม่
และเด็ก

ผู้รับผิดชอบ

0.70

มีเทคโนโลยี Digital สำ�หรับดูแลลูกของ
พ่อแม่ยุคใหม่

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

มี พื้ น ที่ นำ � ร่ อ ง 70 ตำ � บล ในก�รใช้ กลุ่มง�น
Application ในก�รดูแลเด็ก
อน�มัยแม่และ
เด็ก
2. โครงก�รพัฒน�วิทย�ก�ร เทคโนโลยีเพื่อก�รส่งเสริมสุขภ�พวัยเรียน วัยรุ่น

10) สร้�งพื้นที่นำ�ร่องในก�รใช้
Application ในก�รดูแลเด็ก

9) ก�รสร้�งเทคโนโลยี Digital
เพื่อก�รมีส่วนร่วมของพ่อแม่
ในก�รดูแลพัฒน�ก�รลูก

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร
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ผู้รับผิดชอบ

- จำ � นวนโรงเรี ย นที่ มี ก �รใช้ โ ปรแกรม
กลุ่มง�น
Thai School Lunch
อน�มัยวัยเรียน
- จำ�นวนเด็กวัยเรียนวัยรุ่น อ�ยุ 10 ปี ขึ้นไป
วัยรุ่น
ใช้สื่อแอปพลิเคชัน Food choice,
Kid dairy School เพื่ อ เฝ้ � ระวั ง ภ�วะ
โภชน�ก�ร จำ�นวน 10,000 คน

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

2.00

มีหลักสูตรก�รฝึกอบรมเฉพ�ะด้�นแก้ปัญห�
กลุ่มง�น
พฤติกรรมสุขภ�พ ก�รมีทักษะชีวิตที่ดีในมิติ อน�มัยวัยเรียน
ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและก�รตั้งครรภ์
วัยรุ่น
ที่ไม่พร้อม

มี ชุ ด คว�มรู้ ทั ก ษะชี วิ ต ด้ � นก�รส่ ง เสริ ม
กลุ่มง�น
สุขภ�พและก�รป้องกันก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อน�มัยวัยเรียน
วัยรุ่น

2) พัฒน�หลักสูตรฝึกอบรมเฉพ�ะ
ด้�นแก้ปัญห�พฤติกรรมสุขภ�พ
ก�รมีทักษะชีวิตที่ดีในมิติ
ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ
และก�รตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

3) สร้�งชุดคว�มรู้ ทักษะชีวิตด้�น
ก�รส่งเสริมสุขภ�พและก�ร
ป้องกันก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

2.80

7.00

1.00

0.50

1.00

0.30

0.50

1.00

0.30

0.20

1.00

0.30

0.20

1.00

0.30

0.20

1.00

0.30

0.20

1.00

0.30

0.20

1.00

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
3.00
1.80 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

กลุ่มง�น
1) จัดให้มีเวทีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี เว ที ก �ร แ ลก เป ลี่ ย นเรี ย น รู้ วิ ช�ก � ร
อน�มัยวัยเรียน
วิช�ก�รเพื่อแก้ปัญห�พฤติกรรม ส่งเสริมสุขภ�พวัยเรียนวัยรุ่น ปีละ 1 ครั้ง
สุขภ�พ ก�รมีทักษะชีวิตที่ดี
วัยรุ่น
ในมิติก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ
และก�รตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

3. โครงก�รพัฒน�ทักษะชีวิตที่ดีในมิติก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและก�รตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

5) ส่งเสริมก�รเรียนรู้เพื่อให้เกิด
คว�มรอบรู้ในก�รพัฒน�ตนอง
ให้เจริญเติบโตอย่�งมีสุขภ�พดี
โดยก�รนำ�สื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัลม�ใช้ในก�รส่งเสริม
สุขภ�พสำ�หรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร
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ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย
ผู้รับผิดชอบ

มีสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลด้�นก�รส่งเสริม
สุขภ�พวัยทำ�ง�น ปีละ 5 สื่อ/เรื่อง

มีระบบ Data Surveillance ที่สอดคล้อง
กับข้อมูลประช�กรในพื้นที่ เพื่อเฝ้�ระวัง
ภ�วะเสี่ยงโรคอ้วนในประช�กรกลุ่มปกติ
และกลุ่มเสี่ยง

ม�ตรก�ร/กลไก/เครื่องมือเพื่อให้เกิดคว�ม
ฉล�ดรอบรู้เท่�ทันผลิตภัณฑ์ก�รส่งเสริม
สุ ข ภ�พเพื่ อ วั ย ทำ � ง�นหุ่ น ดี สุ ข ภ�พดี
มี BMI ปกติ ลดคว�มเสี่ ย งจ�กโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง

1) สร้�งสรรค์วิทย�ก�ร เทคโนโลยี
เพื่อก�รเสริมสร้�งคนทำ�ง�น
หุ่นดี สุขภ�พดี

2) พัฒน�ระบบเฝ้�ระวัง
และฐ�นข้อมูลวัยทำ�ง�น
ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มป่วย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
ในก�รเฝ้�ระวังภ�วะสุขภ�พ
วัยทำ�ง�นในเขตสุขภ�พที่ 10
(ระบบ Data Surveillance)

3) สร้�งม�ตรก�ร/ กลไก/ เครื่องมือ
เพื่อให้เกิดคว�มฉล�ดรอบรู้เท่�ทัน
ผลิตภัณฑ์ก�รส่งเสริมสุขภ�พเพื่อ
วัยทำ�ง�นหุ่นดี สุขภ�พดี
มี BMI ปกติ ลดคว�มเสี่ยง
จ�กโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
กลุ่มง�น
อน�มัยวัย
ทำ�ง�น

กลุ่มง�น
อน�มัยวัย
ทำ�ง�น

กลุ่มง�น
อน�มัย
วัยทำ�ง�น

- สถ�นบริก�รในพื้นที่นำ�ร่อง 70 อำ�เภอ กลุ่มง�น
4) ขับเคลื่อน พรบ.ก�รป้องกัน
ดำ � เนิ น ก�รป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ ห� อน�มัยวัย
ก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในเขต
ก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
สุขภ�พที่ 10 โดยในระยะสั้น
เรียน วัยรุ่น
มุ่งเน้นให้สถ�นบริก�รดำ�เนินก�ร - สถ�นศึ ก ษ�ในพื้ น ที่ นำ � ร่ อ ง 70 แห่ ง
ดำ � เนิ น ก�รป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ ห�
ป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�ร
ก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระยะกล�ง
มุ่งเน้นให้สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�ร
ป้องกันและแก้ไขปัญห�
ก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
4. โครงก�รพัฒน�วิทย�ก�ร เทคโนโลยีเพื่อก�รส่งเสริมสุขภ�พวัยทำ�ง�น

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร

2.30

2.80

4.00

0.50

1.00

1.00

0.30

0.30

0.50

0.30

0.30

0.50

0.30

0.30

0.50

0.30

0.30

0.50

0.30

0.30

0.50

0.30

0.30

0.50

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
1.40
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

100

1) ขับเคลื่อนนโยบ�ยเพิ่มประช�กร
วัยทำ�ง�นหุ่นดี สุขภ�พดี มี BMI ปกติ
ลดคว�มเสี่ยงจ�กโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในเขตสุขภ�พที่ 10
- สร้�งคว�มร่วมมืออย่�งเป็นรูปธรรม
กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ โรงง�น
อุตส�หกรรมที่มีคว�มเสี่ยง
ต่อสุขภ�พ ผ่�นสภ�อุตส�หกรรม
สำ�นักง�นหน่วยง�นภ�ครัฐ
ในหน่วยง�นของกระทรวงส�ธ�รณสุข
สถ�นศึกษ� ฑัณทสถ�น ตำ�รวจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
และหน่วยง�นที่มีคว�มพร้อม
- ส่งเสริมก�รสร้�งรูปแบบชุดบริก�ร
สุขภ�พของศูนย์อน�มัยที่ 10
อุบลร�ชธ�นี เพื่อร่วมสร้�งวัยทำ�ง�น
หุ่นดี สุขภ�พดี
- ก�รพัฒน�ระบบก�รให้คำ�ปรึกษ�
ออนไลน์ คลินิกหุ่นดีสุขภ�พดี

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

- มีชุดคว�มรู้ก�รบริโภคอ�ห�รและรูปแบบ
ก�รออกกำ�ลังก�ยสำ�หรับวัยทำ�ง�นเมนูหุ่น
ดีสุขภ�พดี 10 ชุดต่อปี
- สร้�งชุดคว�มรู้วัยทำ�ง�นหุ่นดีสุขภ�พดี
ที่มีคว�มเฉพ�ะแต่ละบุคคล (Individual)
และเฉพ�ะองค์กร 10 ชุดต่อปี
- โปรแกรมก�รประเมินภ�วะสุขภ�พตนเอง
- ชุดคว�มรู้ สำ�หรับกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง
เกี่ยวกับโรค NCDs 10 ชุดต่อปี
- ชุดคว�มรู้ส่งเสริมสุขภ�พวัยทำ�ง�นด้วย
10 Packages

มีก�รสร้�งคว�มร่วมมืออย่�งเป็นรูปธรรม
ของภ�คี เ ครื อ ข่ � ยในก�รส่ ง เสริ ม สุ ข ภ�พ
ประช�กรวัยทำ�ง�นในชุมชน สถ�นบริก�ร
ด้ � นสุ ข ภ�พ และสถ�นประกอบกิ จ ก�ร
ในพื้นที่นำ�ร่อง 70 อำ�เภอ

5. โครงก�รเสริมสร้�งคนทำ�ง�นหุ่นดี สุขภ�พดี

4) พัฒน�ชุดคว�มรู้ก�รบริโภคอ�ห�ร
และรูปแบบก�รออกกำ�ลังก�ยอย่�งง่�ย
สำ�หรับวัยทำ�ง�น ให้เข้�ถึงได้ท�ง
สื่อออนไลน์

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร

กลุ่มง�น
อน�มัยวัย
ทำ�ง�น

กลุ่มง�น
อน�มัยวัย
ทำ�ง�น

ผู้รับผิดชอบ

7.00

7.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
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1) สร้�งสรรค์วิทย�ก�ร เทคโนโลยี
ใน 70 อำ � เภอ อำ � เภอละ 1 ตำ � บล
เพื่อก�รเสริมสร้�งผู้สูงอ�ยุสุขภ�พดี ตำ�บลละ 1 คน

6. โครงก�รพัฒน�วิทย�ก�ร เทคโนโลยีเพื่อก�รส่งเสริมสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ
กลุ่มง�น
อน�มัย
วัยผู้สูงอ�ยุ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มง�น
อน�มัยวัย
ทำ�ง�น

มีเวทีนำ�เสนอวิช�ก�ร ก�รจัดก�รคว�ม
รู้และสื่อส�รรูปแบบก�รปรับพฤติกรรม
สุขภ�พ เพื่อรองรับสังคมคนทำ�ง�นหุ่นดี
สุขภ�พดี ปีละ 1 ครั้ง

4) เวทีนำ�เสนอวิช�ก�รก�รจัดก�ร
คว�มรู้และสื่อส�รรูปแบบก�รปรับ
พฤติกรรมสุขภ�พ เพื่อรองรับสังคม
คนทำ�ง�นหุ่นดี สุขภ�พดี
ในเขตสุขภ�พที่ 10
ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

กลุ่มง�น
อน�มัยวัย
ทำ�ง�น

มีผลง�นวิช�ก�ร หรือนวัตกรรมสุขภ�พดี
หุน่ ดี ด้วยรูปแบบหรือวิธกี �รทีม่ คี ว�มเฉพ�ะ
แต่ละบุคคล ของแต่ละหน่วยง�น ในพื้นที่
นำ�ร่อง 70 อำ�เภอ

3) สร้�งง�นวิช�ก�รรองรับก�ร
มีสุขภ�พดี หุ่นดี ด้วยรูปแบบหรือ
วิธีก�รที่มีคว�มเฉพ�ะแต่ละบุคคล
ของแต่ละหน่วยง�น

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร

กลุ่มง�น
อน�มัยวัย
ทำ�ง�น

ผู้รับผิดชอบ

- มี ห ลั ก สู ต รก�รปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
สุ ข ภ�พวั ย ทำ � ง�น เพื่ อ ให้ เ ครื อ ข่ � ยนำ � ไป
ใช้ ใ นก�รปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภ�พ
ของประช�ชนในพื้นที่
- สร้�งนักพัฒน�สุขภ�พมืออ�ชีพ 50 คนต่อปี
- เพิ่ ม จำ � นวนสม�ชิ ก วั ย ทำ � ง�นเข้ � ร่ ว ม
โครงก�รออกกำ�ลังก�ยก้�วท้�ใจ ร้อยละ 20
ต่อปี

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

2) พัฒน�ศักยภ�พเครือข่�ย
ในก�รเฝ้�ระวังและจัดก�รปัญห�
สุขภ�พวัยทำ�ง�น

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร

1.00

0.20

1.00

0.20

1.00

0.20

1.00

0.20

1.00

0.20

1.00

0.20

1.00

0.20

7.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

7.00

1.40

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
7.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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3.50

7.00

7.00

กลุ่มง�น
อน�มัย
วัยผู้สูงอ�ยุ
กลุ่มง�น
อน�มัย
วัยผู้สูงอ�ยุ
กลุ่มง�น
อน�มัย
วัยผู้สูงอ�ยุ

4) พัฒน�ระบบก�รบริก�รจัดก�รข้อมูล
1 ระบบ
ส�รสนเทศ เพื่อเป็นแหล่งศึกษ�ค้นคว้�
อ้�งอิงวิช�ก�รส่งเสริมสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ
ของพื้นที่

สร้�งใหม่จำ�นวน 5 เรื่อง รวบรวม
จำ�นวน 100 ชุดต่อปีชุดคว�มรู้จ�ก
เป้�หม�ย 70 ตำ�บล

แพลตฟอร์ ม กล�งเพื่ อ ก�รส่ ง เสริ ม
และสื่ อ ส�รสุ ข ภ�พแก่ ผู้ สู ง อ�ยุ
1 Platform

5) สร้�งชุดคว�มรู้ในก�รส่งเสริมสุขภ�พ
ผู้สูงอ�ยุให้มีสุขภ�พที่ดีด้วยตนเอง
และกลไกของครอบครัว ชุมชน พื้นที่

6) ก�รสร้�งและพัฒน�เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อเสริมคว�มฉล�ดรู้และเท่�ทัน
ผลิตภัณฑ์ก�รส่งเสริมสุขภ�พ
เพื่อชะลอคว�มเสื่อมในผู้สูงอ�ยุ

1.00

1.00

0.50

0.32

3.50

1.00

0.50

0.32

0.50

1.00

0.50

0.32

0.50

1.00

0.50

0.32

0.50

1.00

0.50

0.32

0.50

1.00

0.50

0.32

0.50

1.00

0.50

0.32

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
3.50
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

2.24

ปีละ 2 หลักสูตร ผู้ผ่�นก�รพัฒน�
ปีละ 100 คน

3) สร้�งหลักสูตรก�รฝึกอบรมเฉพ�ะด้�น
แก้ปัญห�พฤติกรรมสุขภ�พ และ
ก�รเสริมสร้�งผู้สูงอ�ยุสุขภ�พดี
เฉพ�ะกลุ่ม

กลุ่มง�น
อน�มัย
วัยผู้สูงอ�ยุ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มง�น
อน�มัย
วัยผู้สูงอ�ยุ

นักส่งเสริมสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ ปีละ 200 คน

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

2) สร้�งนักส่งเสริมสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ และ
จัดเวทีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิช�ก�ร
เพื่อแก้ปัญห�พฤติกรรมสุขภ�พ
ก�รเสริมสร้�งผู้สูงอ�ยุสุขภ�พดี

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร
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2) สร้�งชุดคว�มรู้ก�รสร้�งแกนนำ�ผู้สูงอ�ยุ
เพื่อผู้สูงอ�ยุดูแลสุขภ�พตนเองได้

ผลิตชุดคว�มรู้ ปีละ 220 ชุด

กลุ่มง�น
อน�มัย
วัยผู้สูงอ�ยุ

7. โครงก�รต้นแบบชุมชนผู้สูงอ�ยุก�รมีสุขภ�พที่ดีด้วยตนเอง และกลไกของครอบครัว ชุมชน
1) วิจัยพัฒน�รูปแบบ แนวท�งในก�รปรับปรุง ง�นวิ จั ย ก�รส่ ง เสริ ม สุ ข ภ�พ กลุ่มง�น
พัฒน�กระบวนก�รส่งเสริมสุขภ�พ
ด้ ว ย ต น เ อ ง ข อ ง ผู้ สู ง อ � ยุ ที่ มี อน�มัย
ปัญห�ก�รป่วยติดเตียง ติดสังคม วัยผู้สูงอ�ยุ
ด้วยตนเองของผู้สูงอ�ยุที่มีปัญห�
ก�รป่วยติดเตียง ติดสังคม
ปีละ 1 เรื่อง

กลุ่มง�น
อน�มัย
วัยผู้สูงอ�ยุ

ง�นวิ จั ย ก�รส่ ง เสริ ม สุ ข ภ�พ
8) สร้�งง�นวิช�ก�รเพื่อก�รแก้ไขป้องกัน
โรคเรื้อรังในผู้สูงอ�ยุ เน้นก�รปรับเปลี่ยน ผู้ สู ง อ�ยุ ห่ � งไกลโรคเรื้ อ รั ง
พฤติกรรมสุขภ�พ โดยมีพฤติกรรมสุขภ�พ ปีละ 2 เรื่อง
ที่พึงประสงค์ ลดก�รเกิดโรคเรื้อรัง
ในผู้สูงอ�ยุได้ สร้�งชุดคว�มรู้
เรื่องคว�มรอบรู้ด้�นก�รส่งเสริม
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภ�พและ
อน�มัยสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มง�น
อน�มัย
วัยผู้สูงอ�ยุ

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

ง�นวิ จั ย ก�รส่ ง เสริ ม สุ ข ภ�พ
7) วิจัยและพัฒน�รูปแบบก�รขับเคลื่อน
ให้ผสู้ งู อ�ยุมพี ฤติกรรมสุขภ�พทีพ่ งึ ประสงค์ ผู้สูงอ�ยุ ปีละ 1 เรื่อง
และสร้�งสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รส่งเสริม
สุขภ�พผู้สูงอ�ยุ โดยเฉพ�ะเครือข่�ย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร

1.54

7.00

1.40

0.22

1.00

0.20

0.22

1.00

0.20

0.22

1.00

0.20

0.22

1.00

0.20

0.22

1.00

0.20

0.22

1.00

0.20

0.22

1.00

0.20

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
7.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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แกนนำ�นักปฏิบัติส่งเสริมสุขภ�พ
อน�มั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ร�ยบุ ค คล
ของผู้สูงอ�ยุ ปีละ 50 คน

มีระบบแจ้งเตือน 1 ระบบ

3) ก�รผลิตและพัฒน�แกนนำ� นักปฏิบัติให้
เป็นผู้ที่ส�ม�รถเขียนแผนก�รส่งเสริมสุขภ�พ
อน�มัยสิ่งแวดล้อม ร�ยบุคคลของผู้สูงอ�ยุ

4) สร้�งชุดระบบแจ้งเตือนประเมินผล ผู้สูง
อ�ยุร�ยบุคคล และพัฒน�นวัตกรรมด้�น
กระบวนก�ร ก�รใช้เทคโนโลยี (AI) ในก�ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ และ
ก�รดูแลตนเองของผู้สูงอ�ยุ

พื้นที่ต้นแบบก�รสร้�งวัฒนธรรม ทุกกลุ่มวัย
สุขภ�พ ปีละ 10 ตำ�บล

3) สร้�งวัฒนธรรมสุขภ�พในชุมชน ในพื้นที่
ต้นแบบ เป็นศูนย์กล�งในก�รผส�น
เชื่อมโยงก�รทำ�ง�นในพื้นที่ เพื่อก�รสร้�ง
ชุมชนรอบรู้ท�งสุขภ�พ

7.00

7.00

ชุดคว�มรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ทุกกลุ่มวัย
ด้ � นคว�มรอบรู้ ด้ � นสุ ข ภ�พ
ทุ ก กลุ่ ม วั ย สู่ ก �รเป็ น HLO
ปีละ 10 เรื่อง

2) สร้�งสรรค์และพัฒน�กระบวนก�รผลิต
ชุดคว�มรู้ สร้�งเทคโนโลยี นวัตกรรมด้�น
คว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พทุกกลุ่มวัย
สู่ก�รเป็น HLO

8.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
1.54
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

7.00

กลุ่มง�น
อน�มัย
วัยผู้สูงอ�ยุ

กลุ่มง�น
อน�มัย
วัยผู้สูงอ�ยุ

ผู้รับผิดชอบ

1) พัฒน�พื้นที่ต้นแบบคว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พ พื้ น ที่ ต้ น แ บ บ ค ว � ม ร อ บ รู้ ทุกกลุ่มวัย
และพัฒน�ทักษะและ ก�รจัดก�รสุขภ�พ ด้ � นสุ ข ภ�พและพั ฒ น�ทั ก ษะ
ตนเองและครอบครัว
และก�รจั ด ก�รสุ ข ภ�พตนเอง
และครอบครัว ปีละ 20 พื้นที่

8. โครงก�รต้นแบบชุมชนรอบรู้สู่วัฒนธรรมสุขภ�พที่เข้มแข็ง ยั่งยืน

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร
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3.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

ชุดคว�มรูแ้ ละก�รเรียนรูก้ �รจัดก�ร กลุ่มอน�มัย
อน�มัยสิ่งแวดล้อม ปีละ 3 เรื่อง
สิ่งแวดล้อม

2) ออกแบบ พัฒน�ชุดคว�มรู้และ
ก�รเรียนรู้ก�รจัดก�รอน�มัยสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

ร�ยง�นวิเคร�ะห์ คว�มต้องก�ร กลุ่มอน�มัย
ส ภ � พ ปั ญ ห � ข้ อ มู ล อ น � มั ย สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

1) สำ�รวจและวิเคร�ะห์คว�มต้องก�ร
สภ�พปัญห� ข้อมูลของพื้นที่
(Needs assessment)

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร

4.20

3.00

0.60

-

0.60

1.00

0.60

-

0.60

1.00

0.60

-

0.60

1.00

0.60

-

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
1. โครงก�รออกแบบและพัฒน�ชุดคว�มรู้และก�รเรียนรู้ก�รจัดก�รอน�มัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคโคโรน�ไวรัส 2019
และเพื่อป้องกันโรคจ�กสภ�พคว�มเปลี่ยนแปลงของภูมิอ�ก�ศ

0.50

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
1.54
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 4 พัฒน�รูปแบบก�รจัดก�รอน�มัยสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์สุขภ�พชุมชน เพื่อให้ภ�คีเครือข่�ย ชุมชนพึ่งตนเอง และพึ่งกันเอง

ศูนย์อน�มัยที่ 10 อุบลร�ชธ�นี เป็น
กลุ่ม
องค์กรพัฒน�และรับรองม�ตรฐ�น อำ�นวยก�ร
คว�มรอบรูด้ �้ นสุขภ�พเขตสุขภ�พ
ที่ 10 รับรองเครือข่�ยปีละ 30 แห่ง

5) สร้�งและพัฒน�ศูนย์อน�มัยที่ 10
อุบลร�ชธ�นี ให้เป็นองค์กรพัฒน� และ
รับรองม�ตรฐ�นคว�มรอบรู้ ด้�นสุขภ�พ
เขตสุขภ�พที่ 10 (Health Literate
Board : HLB)

ผู้รับผิดชอบ

ชุดคว�มรู้เพื่อก�รบริก�รเครือข่�ย
กลุ่ม
ดิ จิ ทั ล คว�มรอบรู้ ด้ � นสุ ข ภ�พ อำ�นวยก�ร
ระหว่�งประเทศในภูมิภ�คเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ปีละ 1 เรื่อง

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

4) สร้�งเครือข่�ยดิจิทัลคว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พ
ระหว่�งประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Health Literate Seamless
ASEAN Network : HLSAN)

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร
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2.10

2.10

2.90

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) กลุ่มอน�มัย
จำ�นวน 70 แห่ง
สิ่งแวดล้อม

นั ก เ ฝ้ � ร ะ วั ง ปั จ จั ย สำ � คั ญ กลุ่มอน�มัย
ด้�นอน�มัยสิง่ แวดล้อมเพือ่ ป้องกัน สิ่งแวดล้อม
ก � ร แ พ ร่ ร ะ บ � ด ข อ ง โ ร ค
โคโรน�ไวรัส 2019 และผลกระ
ทบกับสุขภ�พที่เกิดจ�ก โรคจ�ก
คว�มเปลี่ ย นแปลงของสภ�พ
ภูมิอ�ก�ศโลก ปีละ 50 คน

ม�ตรฐ�นนิเวศน์สุขภ�พในชุมชน กลุ่มอน�มัย
จำ�นวน 5 แห่งต่อปี
สิ่งแวดล้อม

5) สร้�งและพัฒน�นักเฝ้�ระวังปัจจัยสำ�คัญ
ด้�นอน�มัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน
ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโคโรน�ไวรัส 2019
และผลกระทบกับสุขภ�พที่เกิดจ�กโรค
จ�กคว�มเปลี่ยนแปลง
ของสภ�พภูมิอ�ก�ศโลก

6) พัฒน�ชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้
ก�รจัดก�รอน�มัยสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่
(ม�ตรฐ�นนิเวศน์สุขภ�พในชุมชน) และ
ขย�ยผลเพื่อยกระดับเป็นศูนย์นวัตกรรม
เฉพ�ะท�ง

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.50

0.30

0.30

0.50

0.30

0.30

0.50

0.30

0.30

0.50

0.30

0.30

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
4.20
0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

4) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ในก�รนำ�วิช�ก�ร ชุดคว�มรู้
ในก�รป้องกันปัญห�สิ่งแวดล้อม
สู่ก�รปฏิบัติในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ

วิ ธี ก � ร ต � ม บ ริ บ ท ข อ ง พื้ น ที่ กลุ่มอน�มัย
สร้ � งกระแสคว�มเปลี่ ย นแปลง สิ่งแวดล้อม
อน�มั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในเชิ ง พื้ น ที่
10 พื้นที่ต่อปี

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

3) คิดค้นกลไก หรือวิธีก�รต�มบริบท
ของพื้นที่ สร้�งกระแสคว�มเปลี่ยนแปลง
อน�มัยสิ่งแวดล้อมในเชิงพื้นที่
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ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย
ผู้รับผิดชอบ

2.90

2.90

2.90

2.90

ที ม ค�ดก�รณ์ ตอบโต้ เฝ้ � ระวั ง กลุ่มอน�มัย
และเตื อ นภั ย อน�มั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม สิ่งแวดล้อม
ของเขตสุขภ�พที่ 10 ปีละ 50 คน

ที ม เครื อ ข่ � ย เฝ้ � ระวั ง แจ้ ง เหตุ กลุ่มอน�มัย
เตื อ นภั ย ด้ � นอน�มั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม สิ่งแวดล้อม
ในภ�วะเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ
เชิงพื้นที่ (Area Climate Change)
ปีละ 50 คน

2) พัฒน�ทีมค�ดก�รณ์ ตอบโต้ เฝ้�ระวัง
และเตือนภัยอน�มัยสิ่งแวดล้อม
ของเขตสุขภ�พที่ 10

3) สร้�งทีมเครือข่�ย เฝ้�ระวัง แจ้งเหตุ
เตือนภัยด้�นอน�มัยสิ่งแวดล้อม
ในภ�วะเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ
(Climate Change)

4) พัฒน�และต่อยอดศูนย์ส�ธิตอน�มัย
ศู น ย์ ส � ธิ ต อ น � มั ย สิ่ ง แว ด ล้ อ ม กลุ่มอน�มัย
สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศน์แบบครบวงจร
เชิ ง นิ เวศน์ แ บบครบวงจรม�ตรฐ�น สิ่งแวดล้อม
ม�ตรฐ�น (Green & Clean Hospital) ใ ห้ บ ริ ก � ร ใ น ก � ร ศึ ก ษ � เรี ย น รู้
ปีละ 1,000 คน

5) พัฒน�ระบบก�รบริก�รวิช�ก�รอน�มัย
สิ่งแวดล้อม รองรับคว�มต้องก�ร
ของภ�คีเครือข่�ย

เครื อ ข่ � ยได้ รั บ ก�รบริ ก �รวิ ช �ก�ร กลุ่มอน�มัย
อ น � มั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ร อ ง รั บ สิ่งแวดล้อม
คว�มต้องก�รปีละ 20 ภ�คีเครือข่�ย

34.00

ศู น ย์ ค �ดก�รณ์ แ ละเรี ย นรู้ อ น�มั ย กลุ่มอน�มัย
สิ่ ง แวดล้ อ มแบบครบวงจร และ สิ่งแวดล้อม
อุปกรณ์เครื่องมือชุดคอมพิวเตอร์
จำ�นวน 1 ศูนย์

0.30

0.30

0.30

0.30

-

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

30.00

0.50

0.50

0.50

0.50

1.00

0.50

0.50

0.50

0.50

1.00

0.50

0.50

0.50

0.50

1.00

0.50

0.50

0.50

0.50

1.00

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

1) จัดสร้�งอ�ค�รศูนย์ค�ดก�รณ์
และเรียนรู้อน�มัยสิ่งแวดล้อม
แบบครบวงจร

2. โครงก�รจัดตั้งศูนย์ค�ดก�รณ์และศูนย์เรียนรู้ด้�นอน�มัยสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร

108

2.90

0.70
0.70

2) พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถและสนับสนุน ชุ ด คว�มรู้ อ น�มั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ก�ร กลุ่มอน�มัย
ชุดคว�มรู้อน�มัยสิ่งแวดล้อม เพื่อก�ร สร้ � งนิ เวศน์ สุ ข ภ�พ ให้ ภ �คี เ ครื อ ข่ � ย สิ่งแวดล้อม
สร้�งนิเวศน์สุขภ�พให้ภ�คีเครือข่�ย ปีละ 5 ชุดคว�มรู้

ชุมชนได้รับก�รติดต�ม และประเมินผล กลุ่มอน�มัย
ระบบนิเวศน์สุขภ�พชุมชน ปีละ 20 แห่ง สิ่งแวดล้อม

3) กำ�กับติดต�มและประเมินผล
ระบบนิเวศน์สุขภ�พชุมชน

4) สร้�งกลไกร่วมกับเขตสุขภ�พ กำ�หนด ประชุ ม ระดั บ เขตสุ ข ภ�พ เพื่ อ กำ � หนด กลุ่มอน�มัย
นโยบ�ยก�รจัดก�รนิเวศน์สุขภ�พ
นโยบ�ย และขับเคลื่อนก�รจัดก�รนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
สุขภ�พในชุมชน

0.10

0.10

0.30

0.30

0.70

0.70

นวัตกรรม ชุดคว�มรู้ก�รบริห�รจัดก�ร กลุ่มอน�มัย
องค์ ค ว�มรู้ ด้ � นอน�มั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม สิ่งแวดล้อม
แบบครบวงจร ทีส่ อดคล้องกับสภ�พปัญห�
ปีละ 3 เรื่อง

ก�รสื่ อ ส�รและตอบโต้ ค ว�มเสี่ ย ง กลุ่มอน�มัย
ด้ � นสุ ข ภ�พและอน�มั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม สิ่งแวดล้อม
ที่ทันสมัย ถูกต้อง และทันต่อเหตุก�รณ์
เชิงพื้นที่จำ�นวนปีละ 10 แห่ง

1) สร้�งนวัตกรรมก�รบริห�รจัดก�ร
องค์คว�มรู้ด้�นอน�มัยสิ่งแวดล้อม
แบบครบวงจร ที่สอดคล้อง
กับสภ�พปัญห�ของแต่ละพื้นที่
ทั้งในสภ�พปัจจุบัน และอน�คต

2) สร้�งกลไกเชิงพื้นที่เพื่อก�รสื่อส�ร
และตอบโต้คว�มเสี่ยงด้�นสุขภ�พ
และอน�มัยสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย
ถูกต้องและทันต่อเหตุก�รณ์

0.10

0.10

4. โครงก�รสื่อส�รคว�มเสี่ยงและพัฒน�คว�มรอบรู้ของประช�ชนเพื่อป้องกันโรคจ�กสภ�พคว�มเปลี่ยนแปลงของภูมิอ�ก�ศ

1.90

ผู้รับผิดชอบ

ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ อ งค์ ก รต้ น แบบ กลุ่มอน�มัย
ระบบนิเวศน์สุขภ�พชุมชน ปีละ 1 ครั้ง สิ่งแวดล้อม

1) จัดเวทียกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร
ต้นแบบระบบนิเวศน์สุขภ�พชุมชน

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

0.10

0.10

0.10

0.10

0.30

0.30

0.10

0.10

0.10

0.10

0.30

0.30

0.10

0.10

0.10

0.10

0.50

0.50

0.10

0.10

0.10

0.10

0.50

0.50

0.10

0.10

0.10

0.10

0.50

0.50

0.10

0.10

0.10

0.10

0.50

0.50

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
3. โครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือเครือข่�ยในก�รสร้�งนิเวศน์ชมชุน ต้นแบบชุมชนม�ตรฐ�นนิเวศน์สุขภ�พชุมชน (Health eco system)
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ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย
ผู้รับผิดชอบ

1.60

0.10

1.00

0.10

ผู้รับผิดชอบ

มี Strategic Plan ขององค์ ก ร
กลุ่ม
จำ�นวน 20 คน (3 ครั้ง)
อำ�นวยก�ร

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

กลุ่ม
3) สร้�งทีมบริห�รระดับมืออ�ชีพรุ่นใหม่ - มี ที ม Premium Leadership
(Premium Leadership) และก�รสร้�ง - มีองค์คว�มรู้จ�กก�รถอดบทเรียน อำ�นวยก�ร
องค์คว�มรู้ทีมบริห�รระดับมืออ�ชีพ
(2565 - 2570)
จำ�นวน 30 คน (หัวหน้�ง�น)

2) พัฒน�ระบบก�รคัดเลือกบุคล�กรเข้�สู่ - มี Succession Plan ของบุคล�กร
กลุ่ม
ตำ�แหน่งท�งก�รบริห�รต�มเส้นท�ง
ในองค์กร
อำ�นวยก�ร
ส�ยอ�ชีพ (Career Path)
- มี Career Path

1) พัฒน�ศักยภ�พผู้บริห�รให้มี
คว�มเชี่ยวช�ญด้�นก�รบริห�ร
เชิงยุทธศ�สตร์

1. โครงก�รองค์กรภ�พลักษณ์ใหม่

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร

0.10

0.10

0.10

-

0.80
0.20
(กรมอน�มัย)

ไม่ใช้งบ
ประม�ณ

0.80
0.20
(กรมอน�มัย)

-

-

-

0.20

-

0.20

-

-

-

0.20

-

0.20

-

-

-

0.20

-

0.20

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

0.10

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
0.70
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 5 พัฒน�องค์กรสู่คว�มเป็นเลิศอย่�งมีคว�มสุข และเป็นสังคมวิช�ก�รที่เข้มแข็ง น่�อยู่ น่�ทำ�ง�น

4) สร้�งคลังคว�มรู้ด้�นอน�มัยสิ่งแวดล้อม คลั ง คว�มรู้ ด้ � นอน�มั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม กลุ่มอน�มัย
ที่สอดคล้องกับสภ�พปัญห�ของพื้นที่ เชิงพื้นที่
สิ่งแวดล้อม
ที่สะดวกต่อก�รเข้�ถึงของเครือข่�ย
และก�รส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์

3) สร้�งคว�มรอบรู้ด้�นอน�มัยสิ่งแวดล้อม ชุ ด ค ว � ม รู้ อ น � มั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม กลุ่มอน�มัย
ที่สอดคล้องกับสภ�พปัญห�ของพื้นที่ ที่สอดคล้องกับสภ�พปัญห�ของพื้นที่ สิ่งแวดล้อม
ทั้งในปัจจุบันและอน�คต
ทัง้ ในปัจจุบันและอน�คต ปีละ 3 เรื่อง

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร

110

ปรับภูมิทัศน์ สร้�งท�งเดินในสวนป่�
กลุ่ม
เพื่ อ ก�รพั ฒ น�องค์ ก รต้ น แบบด้ � น อำ�นวยก�ร
สุขภ�พด้วยธรรมะ

4) สร้�งแหล่งเรียนรู้ธรรมะ
สุขภ�พส�ธ�รณะ

2.00
(กรมอน�มัย)

- กลุ่มวัย
0.50
0.05
ทำ�ง�น (กรมอน�มัย)
- กลุ่ม
อำ�นวยก�ร

-

องค์กรต้นแบบด้�นสุขภ�พ

ไม่ใช้งบ
ประม�ณ

3) วิเคร�ะห์พฤติกรรมบุคล�กร เฉพ�ะ
กลุ่ม (Personalize) เพื่อก�รปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภ�พให้ตรงกลุ่ม
เป้�หม�ย และสร้�งคว�มรอบรู้
ด้�นสุขภ�พ สู่องค์กรสุขภ�พดี

กลุ่มอำ�นวย
ก�ร

กิจกรรมส่งเสริมสุขภ�พในองค์กร

2) ยกระดับเป็นองค์กรต้นแบบ
ด้�นสุขภ�พแบบครบวงจร

0.50

0.05

-

1.00

0.50

0.05

-

1.00

1.00

0.05

-

1.00

-

0.10

-

1.00

-

0.10

-

1.00

-

0.10

-

1.00

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
กลุ่มสื่อส�รฯ
0.80
0.20
0.20
0.20
0.20
(กรมอน�มัย)
ผู้รับผิดชอบ

7.50
1.50
ก � ร ป รั บ ภู มิ ทั ศ น์ อ ง ค์ ก ร นิ เว ศ น์ - กลุ่มอน�มัย
สุขภ�พดี
สิ่งแวดล้อม (กรมอน�มัย)
- กลุ่ม
อำ�นวยก�ร

- มีระบบก�รสื่อส�ร
- มี Multimedia แนะนำ�องค์กร
- หน่วยง�นมีเอกลักษณ์
- บุ ค ล�กรมี ผ ลง�นเป็ น ที่ ย อมรั บ
น่�เชื่อถือจ�กพันธมิตร

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

1) ปรับสภ�พแวดล้อมองค์กร
เอื้อต่อก�รมีสุขภ�พดี

2.โครงก�รองค์กรสุขภ�พดี

4) ก�รปรับระบบก�รสื่อส�รองค์กร
ก�รสร้�งภ�พลักษณ์องค์กรใหม่
เน้นก�รพัฒน�กระบวนก�รสร้�ง
รักษ� แก้ไขภ�พลักษณ์ จ�ก 4 ขั้นตอน

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร
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ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

4) ก�รสร้�งโอก�สท�งก�รเงิน
ของศูนย์อน�มัยที่ 10 อุบลร�ชธ�นี
ด้วยก�รจัดทำ�แผนก�รลงทุน

มี Business Plan ในบริก�รที่มีก�ร
ลงทุนทุกแผน

-

0.25

- กลุ่มวัยทำ�ง�น
- กลุ่มอน�มัย
สิ่งแวดล้อม
- โรงพย�บ�ล
- กลุ่มอำ�นวยก�ร
- กลุ่มสื่อส�ร

-

-

0.10
0.10
(กรมอน�มัย)

0.25

กลุ่ม
อำ�นวยก�ร

2) เสริมสร้�งองค์คว�มรู้ท�งก�รเงินและ - บุคล�กรมีคว�มรูด้ �้ นก�รเงินก�รคลัง
ก�รคลัง เพื่อเพิ่มคว�มเชี่ยวช�ญ
ผ่�นเกณฑ์ ร้อยละ 80
ท�งวิช�ก�รให้กับบุคล�กร
- หน่วยง�นส�ม�รถบริห�รด้�นก�รเงิน
ก�รคลังได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
- Current Ratio ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป
- Quick Ratio ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป
(จำ�นวน 20 คน)
3) จัดทำ�แผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
- มีแผนบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน
ด้�นก�รเงินก�รคลังขององค์กร
ก�รคลังขององค์กร
- ไม่ มี ค ว�มผิ ด พล�ดด้ � นก�รเงิ น
ก�รคลัง (ร้อยละ 0)

ไม่ใช้งบ
ประม�ณ

0.25

0.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

กลุ่ม
อำ�นวยก�ร

กลุ่ม
อำ�นวยก�ร

ผู้รับผิดชอบ

- มีร�ยง�นสถ�นก�รณ์ก�รเงินในระยะ
1 ปี 2 ปี 5 ปี
- มี ฐ �นข้ อ มู ล แหล่ ง ขอสนั บ สนุ น
งบประม�ณในช่องท�งที่หล�กหล�ย
- มีแผนคำ�ของบประม�ณ ที่ดินสิ่งปลูก
สร้�ง

1) วิเคร�ะห์ต้นทุนต่อหน่วยและ
คว�มคุ้มค่�ของก�รพัฒน�บริก�ร
พรีเมียม

3. โครงก�รเสริมสร้�งคว�มมั่นคงท�งก�รเงิน และธรรม�ภิบ�ล

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร
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กลุ่ม
อำ�นวยก�ร

1.05

กลุ่ม
อำ�นวยก�ร

กลุ่ม
อำ�นวยก�ร

3) สร้�งระบบก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น มีระบบประเมินผลก�รปฏิบตั งิ �น
ขององค์กรที่มีก�รดำ�เนินก�รระบบ
เชื่อมโยงเป้�หม�ย ผลก�รปฏิบัติง�น
ตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยง�น
และระดับบุคคลเข้�ด้วยกัน
โดยใช้หลักธรรม�ภิบ�ล
5. โครงก�รบริห�รบุคล�กรที่มีทักษะคว�มเป็นเลิศ
ทีมนำ�รุ่นใหม่ 10 ทีม ทีมละ 4 คน
1) ส่งเสริมสนับสนุนบุคล�กรที่มีทักษะ
คว�มเป็นเลิศให้เป็นทีมนำ�ในก�ร
ขับเคลื่อนก�รพัฒน�องค์กร
มี ชุ ด คว�มรู้ แ ละนวั ต กรรมใน
2) ส่งเสริมสนับสนุนบุคล�กรที่มีทักษะ
คว�มเป็นเลิศให้สร้�งชุดคว�มรู้
ภ�รกิจอำ�นวยก�ร ปีละ 2 เรื่อง
และนวัตกรรม
3) สนับสนุนบุคล�กรที่มีทักษะคว�มเป็นเลิศ ได้รับร�งวัลระดับประเทศ
ให้ได้รับร�งวัลระดับประเทศ

0.60

1.00
0.30
(กรมอน�มัย)
0.10
0.30
(กรมอน�มัย)

กลุ่ม
อำ�นวยก�ร
กลุ่ม
อำ�นวยก�ร

0.15

0.60

3.50
0.50
(กรมอน�มัย)

กลุ่ม
อำ�นวยก�ร

4.20

0.20

0.20

0.15

-

0.50

0.60

0.10

0.10

0.15

0.60

0.50

0.60

0.10

0.10

0.15

-

0.50

0.60

0.10

0.10

0.15

-

0.50

0.60

0.10

0.10

0.15

-

0.50

0.60

0.10

0.10

0.15

-

0.50

0.60

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น (หน่วยง�น : ล้�นบ�ท)
งบประม�ณ
หม�ยเหตุ
(ที่ม�)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

2) สร้�งขวัญกำ�ลังใจให้บุคล�กรมีคว�มผูกพัน ศึกษ�ดูง�นนอกสถ�นที่ปีละครั้ง
ในองค์กร

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มวัยทำ�ง�น
- กลุ่มอำ�นวยก�ร

ผลผลิต ตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ย

1) พัฒน�คว�มสุขของบุคล�กรเป็นร�ยบุคคล กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ปีละครั้ง
(Happiness Individual Plan) และ
ปรับสภ�พแวดล้อมภ�ยในองค์กร
ให้เกิดคว�มสุขต�มหลัก Happy 8

4. โครงก�รองค์กรแห่งคว�มสุข

กิจกรรมที่สำ�คัญของโครงก�ร

113

114

บทที่ 5

กลไกการบริหาร และ
การติดตาม ประเมินผล
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บทที่ 5 กลไกการบริหาร และการติดตาม ประเมินผล
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ไปสู่การปฏิบัติ จ�ำเป็นต้องให้
ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการ เพือ่ ให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูก่ าร
จัดท�ำแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูล และการติดตาม ประเมินผล
การด�ำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์
ดังนี้
1.วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
2) เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการด�ำเนินงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการก�ำหนดเป้าหมาย มาตรการ
ส�ำคัญ ตัวชีว้ ดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการ ตลอดจนงบประมาณ ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกระดับ มีการบูรณาการร่วมกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3) เพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างมีส่วนร่วม และเกิดประสิทธิภาพการด�ำเนินงานสูงสุด
2.เป้าหมาย
1) การเป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 มีสุขภาพดี
- ประชาชนเขตสุขภาพที่ 10 ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายการพัฒนา (010 Sand Box Area : 010SBA) มีความรอบรู้
ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรค
ที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส�ำนึกการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายใน
ปี พ.ศ. 2565 และร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ. 2570 และอัตราความรอบรู้ทางสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ. 2565 และร้อยละ 85 ภายในปี พ.ศ. 2570
- ประชาชนเขตสุขภาพที่ 10 ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายการพัฒนา (010 Sand Box Area : 010SBA) มีความรอบรู้
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม สามารถดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี สามารถป้องกัน
และลดโรคทีเ่ กิดจากปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะโรคมะเร็งท่อน�ำ้ ดี โรคทีเ่ กิดจากอาหารและ
น�้ำเป็นสื่อได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จากอัตราการตายเดิม ภายในปี พ.ศ. 2565 และร้อยละ 50
จากอัตราการตายเดิม ภายในปี พ.ศ. 2570
2) ความเสี่ยงทางสุขภาพ ปัญหาทางสุขภาพที่วิกฤตในทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา (ที่เป็น
ประชากรเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ตามที่ก�ำหนดไว้ในนิยามวิสัยทัศน์) ได้รับการจัดการด้วยชุดความรู้ วิชาการ
นวัตกรรม จนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยพลังและศักยภาพของภาคีเครือข่ายทั้งใน
และนอกระบบสาธารณสุข
- กลุ่มแม่และเด็ก เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (โดยใช้เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเด็กที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล Denver-II) ร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ. 2565 และร้อยละ 85 ภายในปี พ.ศ. 2570
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- กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น  มีทักษะชีวิตที่ดีในมิติการสร้างเสริมสุขภาพ ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565 และ
ร้อยละ 75 ภายในปี พ.ศ. 2570
- กลุม่ วัยท�ำงาน  มีหนุ่ ดี สุขภาพดี มีคา่ ดัชนีมวลกายปกติไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565 และ
ร้อยละ 60 ภายในปี พ.ศ. 2570
- กลุ่มวัยสูงอายุ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 2565 และ
ร้อยละ 60 ภายในปี พ.ศ. 2570 จังหวัดที่มีการสร้างสภาพแวดล้อมสุขภาพให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
ของผูส้ งู อายุ ไม่นอ้ ยกว่าจังหวัดละ 1 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2565 และไม่นอ้ ยกว่าจังหวัดละ 5 แห่ง ภายในปี
พ.ศ. 2570 และจ�ำนวนจังหวัดทีม่ โี มเดลการส่งเสริมสุขภาพในผูส้ งู อายุ ไม่นอ้ ยกว่า จังหวัดละ 1 โมเดล
ภายในปี พ.ศ. 2565 และไม่น้อยกว่าจังหวัดละ 5 โมเดล ภายในปี พ.ศ. 2570
3) ค่านิยมและวัฒนธรรมสุขภาพของชุมชนในเขตสุขภาพที่ 10 ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา
มีความเข้มแข็ง เกิดชุมชนแห่งสุขภาวะต้นแบบที่ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพ
- จ�ำนวนชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมสุขภาพที่เข้มแข็ง ยั่งยืนตามเกณฑ์มาตรฐาน 010 Health Literacy
Community Criteria ไม่นอ้ ยกว่า 10 ชุมชน ภายในปี พ.ศ. 2565 และจ�ำนวน 70 ชุมชน ภายในปี พ.ศ. 2570
หมายเหตุ : ชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมสุขภาพที่เข้มแข็งตามเกณฑ์ 010  ประกอบด้วย
(1) ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมในการออกก�ำลังกาย การกิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(2) ประชาชนมีความรอบรู้ สามารถจัดการสุขภาพของตนเองจากภัยคุกคามทางสุขภาพของพื้นที่
และตามสภาวะของกลุ่มวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(3) ชุมชนมีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี และเอื้อต่อสุขภาพดี ไม่มีปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม โรคที่เกิดจาก
ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญใน 3 ล�ำดับแรกของชุมชนลดลงอย่างต่อเนื่อง
(4) มีระบบการจัดการสุขภาพ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เข้มแข็ง
มีแผนงาน มีการด�ำเนินงาน มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้
มีการเชือ่ มโยงแผนการด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม กับท้องถิน่ และภาคีเครือข่าย
ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข
(5) ชุมชนมีข้อตกลงร่วม หรือธรรมนูญสุขภาพร่วมในการสร้างนิสัยสุขภาพที่ดีในชุมชน หรือการจัดการ
กับวิกฤตสุขภาพอย่างเป็นลายลักษณ์และมีส่วนร่วมจากประชาชนในชุมชน มีการน�ำข้อตกลงหรือ
ธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบัติจนเกิดเป็นค่านิยมสุขภาพครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของครัวเรือน
3.แนวทางในการด�ำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและ
ก�ำหนดแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้
1) เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมก�ำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ที่บูรณาการมาตรฐานและบริการสุขภาพ การจัดการความเสี่ยง และภัยสุขภาพจิต มีสาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์
เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
ให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
1.1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส�ำคัญของแผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนา
โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กลุ่มงาน
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ที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงานที่จะสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2) ผลักดันระบบงบประมาณ และแสวงหางบประมาณเพือ่ การรองรับความจ�ำเป็นในการ ขับเคลือ่ น
แผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนงานและ
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด�ำเนินงานเป็นหลัก
1.3) ปรับวิธีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพ และการบริหารจัดการในแต่ละระดับ และ
การจัดท�ำงบประมาณ โดยการก�ำหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายร่วมกัน (Area/ Function/ Participation :
AFP) ที่เน้นการมีส่วนร่วม และการได้รับประโยชน์ของการจัดการสุขภาพ แก่ประชาชนที่มี
คุณภาพเป็นหลัก
1.4) ส่งเสริมให้กลุม่ ภารกิจ กลุม่ งาน ฝ่าย หน่วยงาน จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบตั กิ าร ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง และประเมิน
ผลงานของตนเอง ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดไว้ และน�ำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5) จัดให้มีการลงนามค�ำรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธะสัญญาทางยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กร
คือ ผู้อ�ำนวยการฯ รองผู้อ�ำนวยการฯ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างานทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่การประเมินผลงาน
และอุดหนุนทรัพยากรต่อไป
1.6) มาตรการในการประชาสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อภายใน
องค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทีก่ ระตุน้ ปลุกเร้า และขับเคลือ่ นงานตามแผนยุทธศาสตร์ อย่างต่อเนือ่ ง
2) พัฒนากระบวนการจัดท�ำแผน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ พร้อมกับ
มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ
2.1) สนับสนุนการจัดท�ำแผน/โครงการของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในลักษณะบูรณาการ และ ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในโรงพยาบาล ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.2) ก�ำหนดขั้นตอนของกระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่ การสร้าง
กระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญของภารกิจ และ
กิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับกระบวนการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ด�ำเนินงาน
2.3) การติดตาม ตรวจสอบ ผลที่ได้จากการด�ำเนินแผนงาน/โครงการว่า สามารถตอบสนอง
ต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา รวมทั้ ง สามารถติ ด ตามและประเมิ น ผลได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งก�ำหนดดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จของแผนงาน/
โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ โดย
3.1) ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ เป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงกัน เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงินอย่างเป็นระบบ
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3.2) สนับสนุนให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ มีการก�ำหนด
ตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก
3.3) น�ำผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดท�ำแผนงาน/โครงการ เพื่อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.4) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการก�ำหนด
ดัชนีชวี้ ดั ได้แก่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างทักษะในการติดตามประเมินผล และสามารถน�ำมา
ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
3.5) พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกระดับ
โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อประกอบการจัดท�ำแผนงาน/โครงการ และการติดตาม
ประเมินผล และเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการบริหาร
3.6) ก�ำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกไตรมาส
พร้อมให้ผรู้ บั ผิดชอบในภารกิจท�ำการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพือ่ น�ำสูก่ าร
ตัดสินใจของผู้บริหารทุกเดือน (ในเวทีการประชุมของผู้บริหาร)
3.7) เสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มงานซึ่งรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ให้เป็นนักจัดการ ยุทธศาสตร์
มืออาชีพที่สามารถบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สามารถติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จนสามารถน�ำส่งผลสัมฤทธิ์แก่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.8) สร้างทีมตรวจประเมินยุทธศาสตร์ (Strategic Assessor Team: SAT) เพื่อท�ำหน้าที่ เป็นผู้ตรวจ
ประเมินการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยจะท�ำการคัดเลือกบุคลากรหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย
มาอบรมพัฒนาสมรรถนะ และแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ท�ำงานคู่ขนานกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และคุณภาพ โดยบูรณาการร่วมกับทีมเยี่ยมส�ำรวจภายใน ด�ำเนินการตรวจประเมิน
ปีละ 2 ครั้ง
4) เสริมสร้างแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา น�ำสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ในโครงการที่เร่งด่วน ในรูปแบบของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติจะยึดการมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของแผน ยุทธศาสตร์
เป็นส�ำคัญ และเชื่อมโยงโครงการกับแผนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และประเทศ พร้อมทั้งการผลักดัน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ในการขอรับการใช้งบประมาณจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

119

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ประมวลภาพกิจกรรม
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
ระยะสั้นและระยะกลาง
(พ.ศ. 2564 - พ.ศ.2570)

121
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนอุบลกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี
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ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ระยะที่ 2
ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม (ชั้น 3) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
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ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมประชาพิจารณ์ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม (ชั้น 3) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
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ภาคผนวก ข

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ต่อ (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ต่อ (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม (ชั้น 3) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
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