
การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ของการด าเนินงานด้านสาธารณสขุ
การส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย

นางสาวอรพนิธ์ ใจสุนทร
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ
รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา



การสง่เสรมิสขุภาพประชาชนทกุกลุม่วยั



กลุม่สตรตี ัง้ครรภแ์ละเด็กปฐมวยั



ภารกิจ สถานการณ์ การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
เฝ้าระวงัหญงิชว่ง
ต ัง้ครรภ ์คลอด 
และหลงัคลอด
เพือ่ลดการตาย
ของมารดาและ
ทารก

➢ ทารกแรกเกดิน ้าหนักต า่กวา่ 2500 
กรัม  รอ้ยละ10.83

➢ ปัจจัยสาเหต ุLBW มาจาก การ
คลอดกอ่นก าหนด  และการ
เจรญิเตบิโตชา้ในครรภ์

➢ LBWเกนิคา่เป้าหมายทกุอ าเภอ 
พบสงูสดุที ่อ.ทุง่หวัชา้ง รอ้ยละ
17.09

1.อตัราทารกแรกเกดิน ้าหนักต า่กวา่ 2500 กรัม ไมเ่กนิรอ้ยละ 9
2.หญงิตัง้ครรภท์ีม่ปีระวัตกิารคลอดกอ่นก าหนด ไดร้ับยาป้องกนั
การคลอดกอ่นก าหนด รอ้ยละ 95

3.หญงิตัง้ครรภก์ลุม่เสีย่งทารกแรกเกดิน ้าหนักนอ้ยไดรั้บการวาง
แผนการดแูลรายบคุคล รอ้ยละ 100

4.องคก์รและชมุชนมบีทบาทและมสีว่นรว่มในการเฝ้าระวงัและ
แกไ้ขปัญหาทารกแรกเกดิน ้าหนักนอ้ยในระดบัหมูบ่า้น/ต าบล 

1. โครงการป้องกนัการคลอดกอ่น
ก าหนด โดยการใชย้า
Progesterone

2. โครงการป้องกนัป้องกนัทารก
แรกเกดิน ้าหนักนอ้ยจังหวดั
ล าพนู

สง่เสรมิใหเ้ด็ก
เจรญิเตบิโต 
พฒันาการสมวยั 
พรอ้มเรยีนรู ้ตาม
ชว่งวยั 

➢ เด็ก 0-5 ปี พบพัฒนาการสงสยั
ลา่ชา้ 31.57%

➢ เด็ก 0-5 ปี มภีาวะเตีย้ 18.14%
➢ อตัราการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

54.91%

1. เด็ก 0-5 ปี มพีัฒนาการสมวัย ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85
2. เด็ก 0-5 ปี มภีาวะเตีย้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 10
3.หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง(อปท. พมจ. ศธจ. และ สธ.) รว่ม
ด าเนนิการขบัเคลือ่นการพัฒนาสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาต ิพ.ศ. 2562
➢พัฒนาทมีขบัเคลือ่นระดบัจังหวัด/อ าเภอ
➢ประเมนิ ตดิตามการด าเนนิงานใน ศพด. สถานรับเลีย้งเด็ก
เอกชน และ โรงเรยีนอนุบาล

➢วเิคราะหปั์ญหา ปัจจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ก าหนดวธิกีารปรับปรงุ       
รายพืน้ที่

1. โครงการมหศัจรรย ์1,000 วัน
แรกแหง่ชวีติ

2.การพัฒนาเครอืขา่ยขบัเคลือ่น
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหง่ชาต ิ

สง่เสรมิให้
ประชาชนมคีวาม
ตระหนกัรู ้เร ือ่ง
การเลีย้งดเูด็ก
อยา่งมคีณุภาพ

➢ การท างานรปูแบบเดมิเนน้การคดั
กรองคน้หาเด็กพฒันาการลา่ชา้
โดยบคุลากรสาธารณสขุ

➢ ขาดการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง
และผูเ้ลีย้งดเูด็กขาดในการกระตุน้/
สง่เสรมิพัฒนาการเด็ก

➢ เด็กในชมุชนถกูเลีย้งดโูดยปู่ ยา่ 
ตายาย เนือ่งจากพอ่แมท่ างานนอก
บา้น

1.หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง(อปท. พมจ. และ ศธจ.)มกีารสนับสนุนการ
จัดกจิกรรมพัฒนาศกัยภาพผูป้กครอง

2.ผูป้กครอง และผูเ้ลีย้งดเูด็กมทีกัษะในการกระตุน้/สง่เสรมิ
พัฒนาการเด็ก โดยใชคู้ม่อื DSPM รอ้ยละ 80

3.ขยายผลการด าเนนิโครงการพัฒนาศกัยภาพผูส้งูอาย ุเพือ่การ
สง่เสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชมุชน พืน้ทีอ่ าเภอเมอืง ทกุ
ต าบล  และทกุอ าเภออยา่งนอ้ย 1 ต าบล

1. โครงการเสรมิสรา้งเดก็ล าพนู
เกง่ดมีสีขุบนความพอเพยีง

2.สอนการใชคู้ม่อื DSPM คลนิกิ 
ฝากครรภ ์หลงัคลอด และ
คลนิกิเด็กดี

3. โครงการพัฒนาศกัยภาพ
ผูส้งูอาย ุเพือ่การสง่เสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวยัในชมุชน



กลุม่วยัเรยีน วยัรุน่



ภารกจิ สถานการณ์ การก าหนดเป้าหมายเชงิกลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรม
เพือ่แกไ้ขปญัหา

ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการตัง้ครรภ์
ในวยัรุน่

➢ อตัราการคลอดในหญงิอายุ 15-19 ปี  
23.60 ตอ่ประชากรหญงิอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

➢ อตัราการคลอดในหญงิอายุ 10-14 ปี 
0.43 ตอ่ประชากรหญงิอายุ 10-14 ปี 1,000 คน 

➢ รอ้ยละการตัง้ครรภซ์ ้าในหญงิอายตุ า่
กวา่ 20 ปี =10.40 %

➢ อตัราการคลอดในหญงิอายุ 15-19 ปี ไมเ่กนิ 25 ตอ่ประชากรหญงิอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

➢ อตัราการคลอดในหญงิอายุ 10-14 ปี ไมเ่กนิ 0.5ตอ่ประชากรหญงิอายุ 10-14 ปี 1,000 คน
➢ รอ้ยละการตัง้ครรภซ์ ้าในหญงิอายตุ า่กวา่ 20 ปี ไมเ่กนิ 10

➢ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง(ศธ. พม. รง. อปท. และ สธ)มกีารขบัเคลือ่นงาน 
ตาม พรบ.การป้องกันและแกไ้ขป ญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ พ.ศ.2559

➢ วยัรุน่และเยาวชนมคีวามรู ้ความตระหนัก และทกัษะในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งเพศและอนามัยการเจรญิพัน

1. การประชมุคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแกไ้ขป ญหาการ
ตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ระดับจังหวดั

2. โครงการป้องกันการตัง้ครรภใ์น
วยัรุน่จังหวดัล าพนู (พืน้ที่
สรา้งสรรคส์ าหรับเยาวชน) งบ
พัฒนาจังหวดัล าพนู

การรณรงคแ์ละ
แกไ้ขปัญหายาเสพ
ตดิ (โครงการ TO 
BE NUMBER ONE)

➢ มจี านวนสมาชกิอาย6ุ-24 ปี=87.16%
➢ มชีมรม TO BE NUMBER ONE 513  
ชมรม
ผลงานระดบัประเทศ
1) รร.ธรีกานทบ์า้นโฮง่ ชมรมตน้แบบ
ระดบัเพชร เขา้สูรั่กษามาตรฐาน
พรอ้มเป็นยอดเพชรปีที ่2

2) รร.แมต่วืทิยา เขา้สูช่มรมตน้แบบ
ระดบัเงนิ ปีที ่1

3) บรษัิทซพีอีอล ์ศนูยก์ระจายสนิคา้ 
RDC ล าพนู(จ ากดั)มหาชน  เขา้สู่

ชมรมตน้แบบระดบัเงนิ ปีที ่1
➢ จังหวดั TO BE NUMBER ONE ล าพนู
(กลุม่ดเีดน่) เขา้รว่มประกวดผลงาน
ระดบัประเทศ 5 ครัง้ ยังไมผ่า่นการ
คดัเลอืกเขา้สู ่กลุม่ตน้แบบ 

➢ ทมี We are First dance ไดรั้บการ
คดัเลอืกเป็นตวัแทนภาคเหนือ ไป
แขง่ขนั TO BE NUMBER ONE Teen 
Dancercise Thailand  Championship 

ระดบัประเทศ (รุน่ Junior)

1. จังหวดั TO BE NUMBER ONE ล าพนูผา่นการคัดเลอืกเขา้สู ่กลุม่
ตน้แบบ 2563

2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชมุชน ไดรั้บการคัดเลอืกเป็นตวัแทน
ระดบัภาคเหนอื เขา้รว่มแขง่ขนัระดบัประเทศอยา่งนอ้ย 1ชมรม

3. มกีารพัฒนาระบบสารสนเทศและศนูยป์ระสานงาน โครงการ TO BE 
NUMBER ONE จังหวดัล าพนู

4. พัฒนาศกัยภาพ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชมุชน (ก าหนดชมุชน
เป้าหมายหลัก 2ชมรม ในชมุชนทีม่กีารด าเนนิงาน CBTx

5. การสนับสนุนใหส้มาชกิ/ชมรม ไดเ้ขา้รว่มในกจิกรรมโครงการ TO BE 
NUMBER ONE (จัดโดยสว่นกลาง)

6. การพัฒนาและสนับสนุนกองทนุ TO BE NUMBER ONE จังหวดัล าพนู

1. การประชมุคณะกรรมการ
โครงการ TO BE NUMBER 
ONE

2. การจัดตัง้และพัฒนาชมรม
TO BE NUMBER ONE 
ระดบัอ าเภอ เปิดพืน้ทีก่าร
ขบัเคลือ่นชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในชมุชน
(เนน้กลุม่ผูน้ าชมุชน)

3. การพัฒนาปรับปรงุส านักงาน
โครงการ TO BE NUMBER 
ONE จังหวดัล าพนู

4. มหกรรม  TO BE NUMBER 
ONE จังหวดัล าพนู

5. การระดมทนุ โดยการ
จ าหน่ายเสือ้ และนติยสาร
TO BE NUMBER ONE



กลุม่วยัท างาน



ภารกจิ สถานการณ์ การก าหนดเป้าหมายเชงิกลยทุธ์ โครงการเพือ่แกไ้ขปญัหา

สรา้งความตระหนัก 
กระตุน้ และเสรมิสรา้ง
ทักษะแกป่ระชาชนใน
การดแูลสขุภาพของ
ตนเองเชงิรกุ ดว้ยการ
เขา้ถงึและเขา้ใจขอ้มลู
และกจิกรรมทางกายที่
จ าเป็น 

1.แนวโนม้ของผูป่้วยโรคระบบหลอด
เลอืดและหวัใจเพิม่สงูขึน้

2.พบอบุัตกิารณ์ของภาวะฉุกเฉนิ
ทางการแพทย ์ระหวา่งการออก
ก าลังกาย

3.พฤตกิรรมการออกก าลังกายของ
ประชาชนไมส่ม าเสมอและตอ่เนือ่ง

1.10,000 ครอบครัวของจังหวดัล าพนูมคีวาม
รอบรูส้ขุภาพเรือ่งกจิกรรมทางกาย

2.ต าบลมแีกนน านักสรา้งสขุรอ้ยละ 95
3.หน่วยงาน องคก์ร และ บคุลากรไดรั้บการ
พัฒนาเป็นตน้แบบการออกก าลังกาย

1.รณรงคส์รา้งกระแสการออก
ก าลังกาย เพือ่สรา้งสขุภาพ
ลดเสีย่ง ลดโรค (วาระของ 
สสจ.)

2.อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า
สรา้งสขุ ออกก าลังกาย    เพือ่
สรา้งสขุภาพ ลดเสีย่ง ลดโรค

3.จัดกจิกรรมสง่เสรมิการออก
ก าลังกายในสถานบรกิาร/
หน่วยงาน/ชมุชน ทกุวนัพธุ

4.จัดกจิกรรมสรา้งกระแสชกัชวน
ใหป้ระชาชนรว่มออกก าลังกาย
เพือ่สขุภาพในกจิกรรม “หมอ
หละปนูจวนลน่” ทกุอ าเภอ 
บรูณาการกบัโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

5.ประชาสมัพันธก์ารลงทะเบยีน
ในโครงการ 10 ลา้นครอบครัว
ไทยออกก าลังกายเพือ่สขุภาพ

6.ประกาศเกยีรตคิณุหน่วยงาน 
องคก์ร  ชมุชน  ครอบครัว 
บคุคลตน้แบบการออกก าลัง
กายเพือ่สขุภาพ

เพือ่ยกระดับคณุภาพ
ของการบรกิารขอ้มลู
และจัดกจิกรรมทาง
กายใหเ้อือ้ตอ่การ
เขา้ถงึและเขา้ใจอยา่ง
เพยีงพอตอ่การ
ตัดสนิใจ 

1.พัฒนารปูแบบการรณรงคป์ระชาสมัพันธ์
เพือ่เชญิชวนใหป้ระชาชนเขา้ร่วมกจิกรรม

2.สง่เสรมิสนับสนุนใหห้น่วยงาน/องคก์รมี
การจัดกจิกรรมสง่เสรมิการออกก าลังกาย
ใหแ้กบ่คุลากร



กลุม่วยัสงูอายุ



ภารกจิ สถานการณ์ การก าหนดเป้าหมายเชงิกลยทุธ์ โครงการเพือ่แกไ้ขปญัหา

บรหิารจดัการให้
ผูส้งูอายทุ ีม่ภีาวะ
พึง่พงิไดร้บัการดแูล
สง่เสรมิสขุภาพจาก
ทมีสหสาขาวชิาชพี

➢ จังหวัดล าพนู เขา้สูส่งัคมผูส้งูอายอุยา่ง
สมบรูณ์

➢ ประชากรผูส้งูอาย ุรอ้ยละ 21.85
➢ ผูส้งูอายตุดิบา้น/ตดิเตยีง 2148/479 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 2.86 และ0.64 ตามล าดบั

➢ จัดท า Care Plan ทกุราย ไดร้ับอนุมตัริับเงนิ
จ านวน 2585 ฉบบั   คดิเป็นรอ้ยละ 98.36 

➢ จ านวน Care Manager 99 คน 
➢ จ านวน Care giver 714 คน ครอบคลมุทกุ
ต าบล

1. พัฒนาระบบประเมนิ คดักรองสขุภาพและ
เขา้ถงึระบบบรกิารสขุภาพอยา่งทัว่ถงึ และ
เทา่เทยีม

2. รอ้ยละ 95 ของผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิไดร้ับ
การดแูลตาม care plan 

3.มกีารพัฒนาศกัยภาพ Care Manager 
4.การพัฒนาศกัยภาพ Care Giver 
5. จัดท าแผนการพฒันา Care Manager, Care 

Giver ทดแทน ในกรณีทีม่กีารโยกยา้ย 
ลาออก หรอืเสยีชวีติ

1. โครงการ “ชะลอชรา ชวีายนืยาว”  
การคดักรองสขุภาพผูส้งูอายแุละ
สง่เสรมิสขุภาพกลุม่เสีย่ง

2. โครงการพัฒนาระบบการดแูลระยะ
ยาว (Long Term Care) ในชมุชน

3. โครงการพัฒนาศกัยภาพ Care 
Manager จังหวัดล าพนู

4.ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน
การจัดสง่บคุคลากรเขา้รับการ
พัฒนาศกัยภาพ/อบรมทดแทน

5.ประกาศเกยีรตคิณุ Care Manager 
, Care Giver และต าบล LTC ทีม่ี
ผลงานเดน่ระดบัจังหวัด/เขต/
ประเทศ

ประเมนิพฤตกิรรม
สขุภาพทีพ่งึประสงค์
ในกลุม่ประชากร
ผูส้งูอายุ

➢ ตวัชีว้ัดใหม ่
จ าแนกเป็น
1)พฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึประสงคท์างกาย

• มกีจิกรรมทางกาย/ออกก าลงักาย 150 นาท/ีสปัดาห์
• รับประทานผัก ผลไมส้ด เป็นประจ า
• ดืม่น ้าสะอาดอยา่งนอ้ยวันละ 8 แกว้ 
• ไมส่บูบหุรี ่/ไมส่บูยาเสน้
• ไมด่ืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

2)พฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึประสงคท์างจติใจ
• เขา้รว่มกจิกรรมสรา้งสขุ 5 มติิ
• ไดรั้บการประเมนิสขุภาพจติ

1. รอ้ยละ 50 ของประชากรผูส้งูอาย(ุจ าแนก
รายสถานบรกิาร)ไดร้ับการคดักรอง
พฤตกิรรมสขุภาพ

2. รอ้ยละ60 ของประชากรสงูอายมุพีฤตกิรรม
สขุภาพทีพ่งึประสงค ์

3.สงูอายทุีม่พีฤตกิรรมสขุภาพไมพ่งึประสงค ์ 
ไดร้ับแนะน า การตดิตาม ดแูล เพือ่ชว่ยเหลอื
ในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม รอ้ยละ 100

1.โครงการประเมนิพฤตกิรรมสขุภาพ
ทีพ่งึประสงคใ์นกลุม่ประชากร
ผูส้งูอายุ

สง่เสรมิใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่มี
การจดัการดแูลระยะ
ยาวรองรบัสงัคมสงูวยั
อยา่งเป็นระบบ 

➢ จ านวน อปท.ทัง้หมด 57 อปท.
➢ อปท. ทีเ่ขา้รว่มการด าเนนิงาน LTC 53 อปท. 
(92.98%)

➢ อปท. ทีย่ังไมเ่ขา้รว่มLTC  จ านวน 4 อปท.
อ.เมอืง  : อบต.ป่าสกั , อบต.หนองหนาม
อ.ป่าซาง :อบต.บา้นเรอืน,  อบต.ทา่ตุม้

1. รอ้ยละ 100 ของต าบลทีม่รีะบบการสง่เสรมิ
สขุภาพดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว (Long Term
Care) ในชมุชนผา่นเกณฑ์

1. ตดิตามเยีย่มเสรมิพลงัใน อปท.
ทีย่ังไมไ่ดเ้ขา้รว่ม LTC



ขอบคุณค่ะ


