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การพัฒนาสาธารณสุข แผนฯ 1-3
(2504-2519)

การพัฒนาสาธารณสุข แผนฯ 1-3
(2504-2519)
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โรคระบาด , โรคติดตอ …. สงู

อัตราเพิ่ม… 3.3 %

ขาดแคลนบุคลากร , สถานบริการ

ทุพโภชนาการ , ติดเชื้อ … IMR สงู

โรคระบาด , โรคติดตอ …. สงู

อัตราเพิ่ม… 3.3 %

ขาดแคลนบุคลากร , สถานบริการ

ทุพโภชนาการ , ติดเชื้อ … IMR สงู



เปาหมายเปาหมาย

 ใหประชาชน มีสขุภาพสมบูรณ

 ครอบคลุม การบริการทัว่ประเทศ 

 ใหประชาชน มีสขุภาพสมบูรณ

 ครอบคลุม การบริการทัว่ประเทศ 



ลดอัตราเพิ่ม จาก 3.3 % เปน 2.6 %ลดอัตราเพิ่ม จาก 3.3 % เปน 2.6 %

ลดอัตราตายดวยโรคระบาด,โรคติดตอลดอัตราตายดวยโรคระบาด,โรคติดตอ

ลดอัตรามารดา,ทารก….. ตายลดอัตรามารดา,ทารก….. ตาย

ขยายสถานบริการสูภูมิภาคขยายสถานบริการสูภูมิภาค



แผนฯแผนฯ  44--66 (2520(2520 -- 2534)2534)

รัฐ..ให………..ประชาชน…รบัรัฐ..ให………..ประชาชน…รบัสถา
นก

ารณ


สถา
นก

ารณ


อัตราเพิ่มลดลงเหลือ… 2.6 %อัตราเพิ่มลดลงเหลือ… 2.6 %

โรคติดตอ…ลดโรคติดตอ…ลด

พฤติกรรมเสี่ยง… เพิ่มพฤติกรรมเสี่ยง… เพิ่ม



หลักการหลักการ

1. ยึดหลัก สสม.
2. จุดมุงหมาย HFA

3. สาธารณสุข เปนสิทธิ์ขัน้พื้นฐาน

1. ยึดหลัก สสม.
2. จุดมุงหมาย HFA

3. สาธารณสุข เปนสิทธิ์ขัน้พื้นฐาน



•ขยายสถานบริการ.. ขาดบุคลากร•ขยายสถานบริการ.. ขาดบุคลากร

•FP. ด…ีอัตราเพิ่มลดเหลือ..1.4 %•FP. ด…ีอัตราเพิ่มลดเหลือ..1.4 %

•โครงสรางประชากร….เปลี่ยน•โครงสรางประชากร….เปลี่ยน

•โรคปองกันดวยวัคซนี….ลดลง•โรคปองกันดวยวัคซนี….ลดลง

•โรคจากการพัฒนา…..เพิ่มขึ้น•โรคจากการพัฒนา…..เพิ่มขึ้น



แผนฯ 7 (2535 - 2539)แผนฯ 7 (2535 - 2539)

โรคจากความยากจน / ไมรู ในกลุมดอยโอกาส

กลุมโรคไมติดตอ

โรคจากพยาธสิภาพสังคม 

ขาดแคลนบุคลากร

คุณภาพบริการ

เนนการรักษามากกวาสงเสริม

ยังไมคอยมกีารใชเทคโนโลยีที่ทันสมยั

โรคจากความยากจน / ไมรู ในกลุมดอยโอกาส

กลุมโรคไมติดตอ

โรคจากพยาธสิภาพสังคม 

ขาดแคลนบุคลากร

คุณภาพบริการ

เนนการรักษามากกวาสงเสริม

ยังไมคอยมกีารใชเทคโนโลยีที่ทันสมยั

สถานการณสถานการณ

เพิ่มเพิ่ม
เอดสเอดส

 ยาเสพติด    ยาเสพติด   

อบุัติเหตุ อบุัติเหตุ 

สมองไหลสมองไหล

ไมเทาเทียมไมเทาเทียม



รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

เกิดกระแสแนวความคิด   พัฒนาแบบยั่งยืน

เขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนนการมีสวนรวม

รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

เกิดกระแสแนวความคิด   พัฒนาแบบยั่งยืน

เขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนนการมีสวนรวม

แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา



ผลผล
พัฒนาการดานสาธารณสุข   4 มิติโดยรวม

- อายุไขเฉลี่ยยืนยาวขึน้

- อัตรามารดาตายลดลง

- โรคติดตอลดลง

ยกเวน……..โรคไมติดตอสูงขึ้น

พัฒนาการดานสาธารณสุข   4 มิติโดยรวม

- อายุไขเฉลี่ยยืนยาวขึน้

- อัตรามารดาตายลดลง

- โรคติดตอลดลง

ยกเวน……..โรคไมติดตอสูงขึ้น

ดีขึ้นดีขึ้น

โครงสรางประชากรดีขึ้นโครงสรางประชากรดีขึ้น



แผนฯ 8 (2540-2544)แผนฯ 8 (2540-2544)

เนนเนน

ยึดคนเปนศูนยกลาง

กระแสพระราชดาํรัสเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาแบบองครวม (บูรณาการ)

มองสุขภาพเชื่อมโยงกับระบบอื่น

การพัฒนาศักยภาพคน

การพัฒนาแบบยั่งยืน

ยึดคนเปนศูนยกลาง

กระแสพระราชดาํรัสเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาแบบองครวม (บูรณาการ)

มองสุขภาพเชื่อมโยงกับระบบอื่น

การพัฒนาศักยภาพคน

การพัฒนาแบบยั่งยืน



แผนฯ 8 (2540 - 2544)แผนฯ 8 (2540 - 2544)
สถานการณ สถานการณ 

รัฐธรรมนูญ  ป  2540

วิกฤติเศรษฐกิจ

การปฏริปูระบบราชการ

การกระจายอํานาจ

นโยบายสรางหลกัประกันสขุภาพถวนหนา

รัฐธรรมนูญ  ป  2540

วิกฤติเศรษฐกิจ

การปฏริปูระบบราชการ

การกระจายอํานาจ

นโยบายสรางหลกัประกันสขุภาพถวนหนา



ผลผล
วิกฤตเศรษฐกิจ

สังคมและคุณภาพชีวิตมีปญหา

การพัฒนาไมตอเนื่อง

วิกฤตเศรษฐกิจ

สังคมและคุณภาพชีวิตมีปญหา

การพัฒนาไมตอเนื่อง

จุดเดนจุดเดน

กระแสการกอตัวของประชาคมชัดขึน้กระแสการกอตัวของประชาคมชัดขึน้



แผนฯ 9 (2545 - 2549)แผนฯ 9 (2545 - 2549)

ลดความยากจน

ยกระดับคุณภาพชีวติ

ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ

ลดความยากจน

ยกระดับคุณภาพชีวติ

ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ

พัฒนาคณุภาพคน

สรางความเขมแขง็ของครอบครัว  ชมุชน

การพึ่งตนเอง

พัฒนาคณุภาพคน

สรางความเขมแขง็ของครอบครัว  ชมุชน

การพึ่งตนเอง

มุงใหเกิดมุงใหเกิด

ยุทธศาสตรสําคัญยุทธศาสตรสําคัญ



วิวัฒนาการสุขภาพวิวัฒนาการสุขภาพ

Phase 1 Mortality Program ใชการแพทยแกปญหาPhase 1 Mortality Program ใชการแพทยแกปญหา

Phase 2 Morbidity Program ใชการสาธารณสุขแกปญหาPhase 2 Morbidity Program ใชการสาธารณสุขแกปญหา

Phase 3  Beyond  Morbidity Program
ใชพฤติกรรมศาสตรและสงัคมศาสตรแกปญหา

Phase 3  Beyond  Morbidity Program
ใชพฤติกรรมศาสตรและสงัคมศาสตรแกปญหา



ไมดีไมดี
สุขภาพสุขภาพสุขภาพ

ดีดี

ระบบสาธารณสุขระบบสาธารณสุข

ปจเจกบุคคลปจเจกบุคคล สภาพแวดลอมสภาพแวดลอม

กรรมพันธุกรรมพันธุ

พฤติกรรมพฤติกรรม

ความเชือ่ความเชือ่

จติวิญญาณจติวิญญาณ

กายภาพกายภาพ

ชีวภาพชีวภาพ
เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

วัฒนธรรม,ศาสนาวัฒนธรรม,ศาสนา

ประชากรประชากรประชากร
การศึกษา

ความมั่นคง

การสื่อสาร,คมนาคม

เทคโนโลยี

การเมือง

การศึกษา

ความมั่นคง

การสื่อสาร,คมนาคม

เทคโนโลยี

การเมือง

ความครอบคลมุ

ประเภทบริการ

ความครอบคลมุ

ประเภทบริการ

ประสิทธิภาพ

รัฐ/เอกชน

ระดบับริการ

ประสิทธิภาพ

รัฐ/เอกชน

ระดบับริการ



สุขภาพดีถวนหนา 2543
(Health for All, 2000)

Adelaide, Australia, 2531The Adelaide Recommendations
“Healthy Public Policy”

Alma Ata, Russia,2521

Ottawa, Canada, 2529

กลยุทธ สาธารณสุขมูลฐาน
(Primary Health Care)

Ottawa Charter

Sundsvall Statement Declaration
“Supportive Environment for Health”

The Jakarta Declaration

Mexico Ministerial Statement for the 
Promotion of Health: from idea to action

ปฎิญญาอลัมา อตา
(Alma Ata Declaration)

Sundsvall, Sweden. 2534

Jakarta, Indonesia, 2540

Mexico city, Mexico. 2543

Bangkok Charter Bangkok, Thailand. 2548



ยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพในโลกโลกาภิวตัน : PIRAB

• พันธมิตร และสรางความรวมมือ (Partner)

• ลงทุนอยางคุมคา (Invest)

• กําหนดกฎเกณฑ และกฎหมาย (Regulate and Legislate)

• สนับสนุน ชี้แนะ (Advocate)

• เสริมสรางสมรรถภาพ (Build capacity)

Bangkok Charter



การพัฒนาสุขภาพ ภายใตวิสัยทัศนและนโยบาย



เปาหมายการดําเนินงานเปาหมายการดําเนินงาน    

• หนวยงานทั้งบรหิารและบรกิารมีระบบการจัดการที่ดี มี
คุณภาพ มาตรฐานทุกดานที่เกี่ยวของ ดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ โดย

– การจัดโครงสรางภายในเพือ่ใหเอือ้ตอการทํางานแบบแนวราบ 
ตอบสนองตอการทํางานเชิงกลยุทธอยางบูรณาการเพื่อมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์

– การกระจายทรัพยากรอยางทั่วถึง เปนธรรมและการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ

– หนวยบริการสุขภาพทุกระดับเชื่อมโยงกันเปนเครือขายบริการ
สุขภาพเพื่อเปนหนึ่งเดียว พรอมใหบริการสุขภาพทีม่ีคณุภาพตอ
ประชาชน

: สงขลาพัฒนา: สงขลาพัฒนา



• ประชาชนมีสุขภาพดี จากการมีพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ดี อยูใน
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 

• ประชาชนมีการเขาถึงความรูดานสุขภาพ สามารถดูแลตนเองไดทั้งใน
ระดับปจเจก ครอบครัวและชุมชน

• ประชาชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดอยางเหมาะสม ไดรับ
บริการที่มีคุณภาพ เปนองครวม อยางตอเนือ่งและผสมผสาน

• เกิดความรวมมือของสังคมในการแกปญหาสุขภาพที่สําคัญในทุก
ระดับอยางเปนรูปธรรม

• มีเครือขายที่เปนพันธมิตรดานสุขภาพอยางยั่งยืน 

: ประชามีสุข: ประชามีสุข



ยุทธศาสตรภายใตนโยบายสงขลาพัฒนา ประชามสีุขยุทธศาสตรภายใตนโยบายสงขลาพัฒนายุทธศาสตรภายใตนโยบายสงขลาพัฒนา  ประชามสีุขประชามสีุข
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายบริการสขุภาพเพื่อการบริการที่มี

คุณภาพมาตรฐานและเพื่อการมีสขุภาพดีของประชาชน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการบริหารทรัพยากรได

อยางมีประสิทธิภาพ

3. ยุทธศาสตรการสรางกระแสสังคมดานสุขภาพและสนับสนุนใหเกิด

ความรวมมือของเครือขายพันธมิตรสุขภาพ

4. ยุทธศาสตรการวางแผนงานอยางบูรณาการโดยใชขอมูลขาวสารที่

ถูกตอง ทันสมัย ในการติดตาม กํากับการดําเนินงาน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทีมงานใหมีจริยธรรม  คุณธรรม  สมรรถนะ 

และมีความสุขและขวัญกําลังใจในการทํางาน  เพื่อเปนองคกรแหง

การเรยีนรู



การสรางกระแสสังคมการสรางกระแสสังคม      ดานสุขภาพและดานสุขภาพและ

สนับสนุนสนับสนุน  ใหเกิดความรวมมือของเครือขายใหเกิดความรวมมือของเครือขาย

พันธมิตรสุขภาพพันธมิตรสุขภาพ

1.สรางกระแสสังคมดานสุขภาพ  “อาหารสะอาด   ปลอดภัย ไดคุณคา”

2. สรางเครือขายพันธมิตรเขมแข็ง

3. สนับสนุนใหเกิดตําบลสรางสุขภาพ



รางวัลลําดับที่ 2 รร.อ.ย.นอย ภาคใต  

เครือขายโรงเรียน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร  

รางวัล TO BE NUMBER ONE TEEN 

AROBIC AND DACERCISE THAILAND 

CHAMPIONSHIP 2008

ดาวรุงยอดเยีย่มระดบัประเทศ 

รร.หาดใหญวิทยาลัย 2 อ.หาดใหญรร.หาดใหญวิทยาลัย 2 อ.หาดใหญ

รร.ฉลงุ อ.หาดใหญรร.ฉลงุ อ.หาดใหญ

รร.พะตงวิทยามูลนิธิรร.พะตงวิทยามูลนิธิ



ชมรมผูสูงอาย ุดีเดน ระดับเขต  

เครือขายชมรม

ชมรมผูสูงอาย ุบานบางดาน อําเภอเมืองชมรมผูสูงอาย ุบานบางดาน อําเภอเมือง



ปอเนาะนาอยู ดีเดนระดบัเขต 

“ปอเนาะทุงคํา อําเภอจะนะ”

เครือขายปอเนาะ เครือขายวัด

วัดสงเสริมสุขภาพ ดีเดนระดับเขต 2 แหง

“วัดรัตนาราม อําเภอเทพา”

“วัดตําแย อําเภอสะบายอย”

ปอเนาะ อัลมุขตารญีตุลอิสลามียะฮ(ทุงคํา)





น.ส.สุติมา  หมัดอาดัม

อสม.ดีเดนระดับประเทศป 2551

สาขาการแพทยแผนไทย

ระดบัประเทศ

นายถั่น  จุลนวล

อสม.ดีเดนระดับประเทศป 2551

สาขาการจัดการสุขภาพ

หนุนเสริมสรางเครือขายที่มีอยูใหเขมแข็งหนุนเสริมสรางเครือขายที่มีอยูใหเขมแข็งหนุนเสริมสรางเครือขายที่มีอยูใหเขมแข็ง



น.ส.อารี  ไชยวรรณ

อสม.ดีเดนระดับประเทศป 2551

สาขาบริการศสมช.

ระดบัประเทศ

นายมะยูโซะ  เจเห็ง

อสม.ดีเดนระดับประเทศป 2551

พื้นที่ภาวะวิกฤต

หนุนเสริมสรางเครือขายที่มีอยูใหเขมแข็งหนุนเสริมสรางเครือขายที่มีอยูใหเขมแข็งหนุนเสริมสรางเครือขายที่มีอยูใหเขมแข็ง



ยุทธศาสตร 1
การพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพ

เพื่อบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

เพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน 

 ประชาชนมีสุขภาวะ

ยุทธศาสตร 2
การพัฒนาการบริหารจัดการ

เพื่อการบริหารทรัพยากรได

อยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร 3
การสรางกระแสสังคมดานสุขภาพ และ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือของ

เครือขายพนัธมิตรสุขภาพ

ยุทธศาสตร4
การพัฒนาระบบแผนบูรณาการ

โดยใชขอมูลขาวสารที่ถูกตองทันสมัย

 ในการติดตามกาํกับและประเมินผล

ยุทธศาสตร5
การพัฒนาบุคลากรใหมีจริยธรรม คุณธรรม 
สมรรถนะ  มีความสุขและขวัญกาํลังใจ

ในการทํางานและสรางองคกรแหงการเรียนรู  

หนวยงานมีคุณภาพ มาตรฐาน เจาหนาทีม่ีความสุขระบบงานมปีระสิทธิภาพ

- พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
- เชื่อมโยงระบบและเครือขาย

-สรางสรางกระแสสงัคมดานสุขภาพ
-ความรวมมือกับพันธมิตร
-สรางความเขมแขง็เครือขายพันธมิตร

-กําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากร/มาตรฐานงาน

-พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
-พัฒนาระบบแผน การกํากับงาน

-พัฒนาสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม
-พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู


