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ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เร่ือง  การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณสุข  เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่   
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒  ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
เร่ือง  การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ประกอบกับมติคณะอนุกรรมการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จากการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๗  
วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ การจัดบริการสาธารณสุข  หมายถึง  การจัดบริการและการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  ฟื้นฟูสมรรถภาพ  และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  เพื่อให้
กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  
รวมทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และ 
ความต้องการในพื้นที่  ดังรายละเอียดตัวอย่างกิจกรรมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

การจัดบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ณรงค์ศักดิ์  อังคะสุวพลา 

ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 



  

 
ตัวอย่างกิจกรรมบริการสาธารณสุขตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

แนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
 เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
 ___________________ 

๑. กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด  เพ่ือยกระดับสุขภาพชีวิตของหญิงต้ังครรภ์ หญิงคลอดและหลัง
คลอด โดยสร้างการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างเสมอภาค และสนับสนุนให้ได้รับชุดสิทธิ
ประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้านการส่งเสริม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคอย่างทั่วถึง  เช่น 

๑.๑ การสํารวจ ค้นหา และจัดทําทะเบียน หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ 
๑.๒ การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหาหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะโภชนาการ

ตํ่ากว่าเกณฑ์ 
๑.๓ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
๑.๔ การคัดกรองและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงต้ังครรภ์ 
๑.๕ การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภ์ 
๑.๖ การส่งเสริมสนับสนุนเกลือเสริมไอโอดีนและธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภ์ 
๑.๗ การส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
๑.๘ การส่งเสริมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในการให้ความสําคัญสถาบันครอบครัว 

และการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด 
๑.๙ การเย่ียมบ้านให้ความรู้ ให้คําแนะนํา และติดตามดูแลสุขภาพ ก่อนคลอดและหลังคลอด 
๑.๑๐ การติดตาม ค้นหา หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด ที่ขาดนัด หรือมีภาวะเสี่ยง 
๑.๑๑ การให้ความรู้และคําแนะนําในชุมชน โรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน แก่หญิงต้ังครรภ์

และหญิงหลังคลอด ในการเตรียมตัว การปฏิบัติ และการดูแลตัวเอง 
๑.๑๒ การดูแลผู้ป่วยหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย 
๑.๑๓ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในหญิงวัยเจริญพันธ์ุ 

 

๒. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเด็กแรกเกิด - เด็กเล็ก ได้รับ
บริการตามชุดสิทธิประโยชน์อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาค  สร้างระบบในการดูแล
สุขภาพเด็กแรกเกิด-เด็กเล็ก อย่างมีคุณภาพ  และบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน เพ่ือเด็กเจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการ
เจริญเติบโต สมองได้รับการเรียนรู้ตามช่วงวัยและมีพัฒนาการสมวัย  และสร้างการมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็ก
อย่างองค์รวมจากครอบครัวสู่ชุมชนและศูนย์เด็กเล็ก  เช่น 

๒.๑ การสํารวจ ค้นหา และจัดทําทะเบียน เด็กเกิดใหม่ เด็กย้ายเข้า - ย้ายออก 
๒.๒ การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพเด็กเล็ก

และเด็กก่อนวัยเรียน 
๒.๓ การคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กแรกเกิด เด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน 
๒.๕ การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและ

เด็กก่อนวัยเรียน 
๒.๖ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
๒.๗ การประเมินและจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 



- ๒ - 

  

๒.๘ การติดตามความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพ้ืนฐานในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
๒.๙ การดูแลเด็กเลก็และเด็กก่อนวัยเรียนหลังได้รบัวัคซีน และการติดตาม ค้นหา เด็กขาดนัด ขาดวัคซีน 
๒.๑๐ การติดตามผลการรักษา การส่งต่อ - ส่งกลบั และการดูแลสุขภาพเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

อย่างต่อเน่ือง 
๒.๑๑ การพัฒนาความรู้และทกัษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน แก่ พ่อ แม ่ผู้ปกครอง หรือครู

ผู้ดูแลเด็กในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒.๑๒ การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กดี 
๒.๑๓ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

๓. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  เพ่ือให้เด็กวัยเรียนมีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจสมวัย มีส่วนสูง
ระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับวัคซีนในการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ตามมาตรฐาน และมีสุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
มีทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่เหมาะสม  ป้องกันและลดปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์ การ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อม โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและเยาวชนที่อยู่ในระบบ
การศึกษาและนอกระบบการศึกษา รวมท้ังชนบทห่างไกล ชุมชนแออัด สถานประกอบการ เด็กเร่ร่อน ด้อย
โอกาส และเด็กพิเศษ  ป้องกันไม่ให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงยาสูบ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ยาเสพติด ได้ง่าย  ให้
วัยรุ่นและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพกาย จิต และสังคม ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น 

๓.๑ การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพเด็กวัย
เรียนและเยาวชน 

๓.๒ การคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กวัยเรียน 
๓.๓ การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน

และเยาวชน 
๓.๔ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
๓.๕ การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยินในเด็ก

วัยเรียนและเยาวชน 
๓.๖ การส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายแก่เด็กวัยเรียนและเยาวชนทั้งในโรงเรียนและในชุมชน 
๓.๗ การประเมินและจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
๓.๘ การคัดกรอง การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้าและผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
๓.๙ การป้องกันและแก้ไขปัญหา เรื่อง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่เด็กวัย

เรียนและเยาวชน ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน 
๓.๑๐ การส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
๓.๑๑ การให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว และการป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์/การ

ต้ังครรภ์ไม่พร้อม แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
๓.๑๒ การติดตามความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนตามอายุของเด็กวัยเรียน 
๓.๑๓ การดูแลเด็กวัยเรียนหลังได้รับวัคซีน และการติดตาม ค้นหา เด็กขาดนัด ขาดวัคซีน 
๓.๑๔ การติดตามผลการรักษา การส่งต่อ - ส่งกลับ และการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนอย่างต่อเน่ือง 
๓.๑๕ การพัฒนาความรู้และทกัษะการดูแลเด็กวัยเรียนและเยาวชน แก่ พ่อ แม ่หรือผู้ปกครอง 
๓.๑๖ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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  ๔. กลุ่มวัยทํางาน  เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงจากการทํางาน  ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทํางาน และการ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน  ป้องกันและลดปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
เพศสัมพันธ์ การต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์และการต้ังครรภ์ไม่พร้อม โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่ม
วัยรุ่นและวัยทํางาน  ป้องกันไม่ให้กลุ่มวัยทํางานเข้าถึงยาสูบ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ยาเสพติดได้ง่าย  ให้กลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มมีปัญหาด้านสุขภาพกาย จิต และสังคม ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และบริการด้านสาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เช่น 

๔.๑ การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว และจัดทํา
สมุดบันทึกสุขภาพกลุ่มวัยทํางาน 

๔.๒ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทํางาน 
๔.๓ การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยินในกลุ่ม

วัยทํางานที่มีภาวะเสี่ยง 
๔.๔ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มวัยทํางานที่มีภาวะเสี่ยง 
๔.๕ การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมการสร้างเสรมิสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและศลิปวัฒนธรรม

พ้ืนบ้าน 
๔.๖ การส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทํางานด้วยการแพทย์แผนไทย 
๔.๗ การส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายในกลุ่มวัยทํางานและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจากการทํางาน 
๔.๘ การให้ความรู้เรื่องการดูแลสขุภาพจิตแก่กลุ่มวัยทํางานและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจากการทํางาน 
๔.๙ การคัดกรอง การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้า สมองเสื่อม และผูม้ีภาวะเสี่ยงต่อ

การฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยทํางาน 
๔.๑๐ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่อง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่ผูท้ี่มี

ภาวะเสี่ยงในกลุ่มวัยทํางาน 
 

  ๕. กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและลดการเกิดโรคในกลุ่มที่มีภาวะอ้วน/นํ้าหนัก
เกิน กลุ่มที่มีภาวะเส่ียงต่อโรคเร้ือรังและโรคท่ีเป็นปัญหาในชุมชน  ลดภาวะแทรกซ้อนและลดความพิการในกลุ่ม
ผู้ป่วย  ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์โดยผสมผสานมาตรฐานการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวมทั้งสุขภาพกายและจิต  สนับสนุนระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้มี
คุณภาพด้วยบริการเชิงรุกในชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเร้ือรัง เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างถ้วน
หน้าและเท่าเทียม  และส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง  เช่น 

๕.๑ การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว และจัดทํา
สมุดบันทึกสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

๕.๒ การคัดกรองและค้นหา ภาวะเสี่ยงโรคเร้ือรัง และโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน เช่น โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคมะเร็งปากมดลกู โรคมะเร็งเต้านม วัณโรค โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

๕.๓ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผูสู้งอายุ 
๕.๔ การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยินในกลุ่ม

ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้สูงอายุ 
๕.๕ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงตามกลุ่มโรคหรือปัญหาสุขภาพในท้องถิ่น 
๕.๖ การส่งเสริมสนับสนุน นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม

พ้ืนบ้าน 
๕.๗ การส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผูสู้งอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์แผนไทย 
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๕.๘ การเย่ียมบ้านให้ความรู้ ให้คําแนะนํา และติดตามดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

๕.๙ การส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายแก่ผูสู้งอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
๕.๑๐ การให้ความรู้เรื่องการดูแลสขุภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
๕.๑๑ การคัดกรอง การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้า สมองเสื่อม และผูม้ีภาวะเสี่ยงต่อ

การฆ่าตัวตายในกลุ่มผูสู้งอายุและผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
๕.๑๒ การส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care) 
๕.๑๓ การสร้างจิตอาสาดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังและผูสู้งอายุในชุมชน 
๕.๑๔ การติดตามผลการรักษา การส่งต่อ - ส่งกลบั และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และ

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเน่ือง 
๕.๑๕ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ดูแลผูสู้งอายุ 

 

๖. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการและทุพพลภาพได้รับบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วย  องค์กรคนพิการมีการพัฒนาศักยภาพด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ
รวมกลุ่มเกิดความเข้มแข็ง สามารถร่วมมือกับสถานบริการ ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือคน
พิการด้วยกันเอง  รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในชุมชนระหว่างสถานบริการ องค์กรคนพิการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน  ในการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนและให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่คนพิการ
และทุพพลภาพที่มีความจําเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  เช่น 

๖.๑ การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพคนพิการ
และทุพพลภาพ 

๖.๒ การสํารวจ ค้นหา ขึ้นทะเบียนคนพิการและทุพพลภาพ  และการรับเอกสารรับรองความพิการ  
รวมถึงการส่งต่อคนพิการและทุพพลภาพให้ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 

๖.๓ การประเมิน แก้ไขความพิการ และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ แก่คนพิการและทพุพลภาพ 
๖.๔ การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการเฝ้าระวังป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น กายภาพบําบัด การ

ฝึกสอนญาติ/ผูดู้แล และการอาชีวะบําบัด เป็นต้น 
๖.๕ การพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพแบบองค์รวมด้วยทีมสุขภาพ 
๖.๖ การส่งเสริมสนับสนุนกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัดสู่ชุมชนในพ้ืนที่ 
๖.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
๖.๘ การเย่ียมบ้านให้ความรู้ ให้คําแนะนํา ติดตามดูแลสขุภาพ และฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและ

ทุพพลภาพ 
๖.๙ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน 
๖.๑๐ การสร้างและพัฒนาจิตอาสาดูแลคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน 
๖.๑๑ การติดตามผลการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การส่งต่อ - ส่งกลับ และการดูแลสุขภาพคนพิการ

และทุพพลภาพอย่างต่อเน่ือง 
๖.๑๒ การส่งเสริมสนับสนุนการฟ้ืนฟูสภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยการแพทย์แผนไทย 
๖.๑๓ การพัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการในชุมชน 
๖.๑๔ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ดูแลผู้พิการ 

 

๗. กลุ่มประชาชนทั่วไปท่ีมีภาวะเสี่ยง  เพ่ือป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยง และส่งเสริมปัจจัยที่ดี ที่มีผลต่อ
สุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยตรง  ซึ่งหากไม่ดําเนินการป้องกันหรือแก้ปัญหาอาจจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชน  ได้แก่ การดําเนินการหรือจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ โดย
จําแนกตามสาเหตุและที่มาของปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพ  เช่น 
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๗.๑ พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะ
มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การไม่ออกกําลังกาย การรับประทานอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ การใช้
สารเสพติด การสําส่อนทางเพศ การพักผ่อนไม่เพียงพอ การไม่ระวังป้องกันโรคติดต่อ  เช่น 
๗.๑.๑ การรณรงค์หรอืจัดกิจกรรมสง่เสริมการปลอดเหล้า บุหรี่ และอบายมุขในชุมชน 
๗.๑.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหา เรื่อง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ในชุมชน 
๗.๑.๓ การส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะชีวิตตามช่วงวัยต่าง ๆ 
๗.๑.๔ การส่งเสริมการออกกําลังกายในโรงเรียน ในสถานประกอบการ และในชุมชน 
๗.๑.๕ การส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายและการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
๗.๑.๖ การส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรม 
๗.๑.๗ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันช่วงวัยต่าง ๆ ในโรงเรียน ในสถาน

ประกอบการ และในชุมชน 
๗.๑.๘ การส่งเสริมและพัฒนาบุคคลต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพ 
๗.๑.๙ การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผูนํ้าชุมชน และผู้นํานักเรียน ด้านการสร้าง

เสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
๗.๑.๑๐ การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและ

ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
๗.๒ การบริโภค  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยหรือ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เช่น 
๗.๒.๑ การส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ในสถานประกอบการ และในชุมชน 
๗.๒.๒ การรณรงค์การใช้เกลือผสมไอโอดีนเสริมปัญญาในโรงเรียนและในชุมชน 
๗.๒.๓ การรณรงค์และให้ความรู้ในการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ พืชสมุนไพร และการปลกู

ผักกินเอง 
๗.๒.๔ การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชน 
๗.๒.๕ การให้ความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องแก่ประชาชน ด้านความปลอดภัยจากการ

ใช้ยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเคร่ืองสําอาง 
๗.๒.๖ การส่งเสริมการพัฒนาร้านขายของชําและแผงลอยจําหน่ายอาหารในชุมชนเรื่องอาหาร

และความปลอดภัยในการบริโภค 
๗.๓ อุบัติเหตุ  เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันที่ปลอดภัย ทั้งภายในบ้าน ในโรงเรียน ใน

สถานประกอบการ และในชุมชน  รวมถึงการลดอุบัติเหตุจากการเดินทางและการจราจร  เช่น 
๗.๓.๑ การส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุใน

การเดินทาง 
๗.๓.๒ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเมาไม่ขับ 
๗.๓.๓ การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการจราจรทางนํ้า 
๗.๓.๔ การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยภายในบ้าน ในโรงเรียน ในสถาน

ประกอบการ และในชุมชน 
๗.๔ สิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ควบคุมและป้องกันมลพิษใน

ชุมชน  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน  และส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการ 
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เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน  รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างย่ังยืน  เช่น 
๗.๔.๑ การรณรงค์อนุรักษ์และดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างย่ังยืน 
๗.๔.๒ การส่งเสริมการควบคุมและป้องกันมลพิษในชุมชน 
๗.๔.๓ การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารเคมีและลดการใช้สารเคมี 
๗.๔.๔ การตรวจคัดกรองระดับสารเคมีในเลือดแก่ประชาชนที่มีความเสี่ยง 
๗.๔.๕ การกําจัดและป้องกันการเกิดลูกนํ้ายุงลายเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
๗.๔.๖ การรณรงค์ใหป้ระชาชนดูแลรักษาที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
๗.๔.๗ การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน 
๗.๔.๘ การป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง โรคหนอนพยาธิ และโรคที่เกิดจากอาหารและ

นํ้าเป็นสื่อ ในชุมชน 
๗.๔.๙ การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 
๗.๔.๑๐ การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน 
๗.๔.๑๑ การควบคุมป้องกันโรคและภัยคุกคามที่เป็นปัญหาในชุมชน 
๗.๔.๑๒ การส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน ในสถานประกอบการ และใน

ชุมชน 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


