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Content 

• วตัถปุระสงค์การบรูณาการ ๑๐๐ ตําบลต้นแบบด้านสง่เสริมสขุภาพ 

และอนามยัสิง่แวดล้อม 

• ความเป็นมาของการพฒันาเมืองน่าอยู ่กรมอนามยั 

• การพฒันา๑๐๐ ตําบลต้นแบบด้านสง่เสริมสขุภาพ และอนามยั

สิง่แวดล้อม 2016 

 



วตัถุประสงค์การพฒันา ๑๐๐ ตาํบลต้นแบบ  

ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยส่ิงแวดล้อม 

• เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนใหการดําเนินกงานดานสงเสริมสุขภาพ และอนามัย

สิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ 

• เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ไดรับการบริการดานสงเสริมสุขภาพ และอนามัย

สิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

• เพ่ือใหประชาชน และชุมชน สามารถวิเคราะหืสภาพปญหาในพ้ืนที่ และ 

มีการดูแล จัดการปญหาดานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมไดดวยตนเอง 

และมีความย่ังยืน 

 



ความเป็นมาของการ 

พฒันาเมืองน่าอยู่ กรมอนามัย 



เมืองน่าอยู่อย่างยัง่ยืน คืออะไร? 

• “เมืองน่าอยู”่ ในความหมายขององคก์ารอนามยัโลก หรือ “Healthy Cities” (2537) 
หมายถึง เมืองสุขภาพ หรือเมืองสุขภาพดี 

• เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืในบริบทเทศบาลไทย (2547) หมายถึง 

 - เมืองท่ีคนมี “ความเป็นอยูท่ี่ดี” โดยไดรั้บบริการขั้นพ้ืนฐานอยา่งเพียงพอ 

 - รู้สึก “มีความสุข” ในการอยูใ่นเมือง 

 - เมืองอยูท่่ามกลาง “ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื” 

 - ผูบ้ริหารเมืองมีการบริหารจดัการองคก์รตาม “หลกัธรรมาภิบาล” 

 - เทศบาลเป็น “องคก์รแห่งการเรียนรู้และพฒันา” ใหท้นัตามกระแสโลก 

 - เทศบาลยดึหลกั “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในการดาํเนินงาน คือ มีเหตุผล   
  ความพอประมาณ  และมีภูมิคุม้กนั 

ท่ีมา: บทบรรยายในการประชุมคณะทาํงานพิจารณาโครงการสาํคญั  สาํนกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม คร้ังท่ี 2/2559 



Healthy Cities by WHO 

• องค์การอนามัยโลก ได้กาํหนดให้มีการพฒันาเมืองน่าอยู่ 

(Healthy cities) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 

 - เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติทีด่ ี

 - เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสุขอนามยั  

      และการสุขาภบิาล 

 - เพ่ือการเข้าถงึระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

 - เพ่ือพฒันาส่ิงแวดล้อมทีด่ต่ีอสุขภาพ 

ท่ีมา: บทบรรยายในการประชุมคณะทาํงานพิจารณาโครงการสาํคญั  สาํนกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม คร้ังท่ี 2/2559 



ปัจจัยความสําเร็จของ Healthy cities by WHO 

• ความร่วมมือจากภาคชุมชน 

• มีวสัิยทศัน์ทีชั่ดเจน 

• ความรู้สึกเป็นเจ้าของนโยบายเกีย่วกบัเมืองสะอาด 

• มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

• มีกระบวนการพฒันาทีเ่ป็นระบบ 

ท่ีมา: บทบรรยายในการประชุมคณะทาํงานพิจารณาโครงการสาํคญั  สาํนกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม คร้ังท่ี 2/2559 



โครงการเมืองน่าอยู่ โดย กรมอนามัย 

• เร่ิมดําเนินการตั้งแต่ปี 2537 โดยการดําเนินงานจะสอดรับรับองค์การ

อนามัยโลก  โดยมีแนวคดิเพ่ือสร้างพลงัความเข้มแขง็และสร้างการมี

ส่วนร่วม ของ อปท. ประชาชน และภาคเีครือข่าย   

• กลยุทธ์ ใช้หลกัการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health 

care) และยุทธศาสตร์สุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for all) ในการ

ดําเนินงาน มีพืน้ทีนํ่าร่องคือ กทม. เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาล

นครยะลา เทศบาลเมืองพะเยา และเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

ท่ีมา: บทบรรยายในการประชุมคณะทาํงานพิจารณาโครงการสาํคญั  สาํนกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม คร้ังท่ี 2/2559 



โครงการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ กรมอนามัย  
               ปี 2546-2548 กรมอนามยัมีการกาํหนดนโยบายเมืองน่าอยู ่ดา้นส่งเสริมสุขภาพ
และอนามยัส่ิงแวดลอ้ม และกาํหนดให้มีเกณฑก์ารวดัผลท่ีกระบวนการ 5 กระบวนการ  
ตามตวัช้ีวดัของเมืองน่าอยู ่จากองคก์ารอนามยัโลก ไดแ้ก่ 

  
5 ตัวช้ีวัดกระบวนการ 

- อปท. มีนโยบายและแผนการดาํเนินงานเมืองน่าอยูด่า้นสุขภาพ 

- เจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดา้นสุขภาพไดรั้บการอบรม/ประชุม/สัมมนา

เก่ียวกบัเมืองน่าอยูด่า้นสุขภาพ/การบงัคบัใชก้ฎหมายสาธารณสุข 

-  มีภาคีเครือข่าย/ผูน้าํชุมชนเป็นแนวร่วม และผลกัดนังานในพ้ืนท่ี 

- มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน 

- มีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นสุขภาพ 

 

  

ท่ีมา: บทบรรยายในการประชุมคณะทาํงานพิจารณาโครงการสาํคญั  สาํนกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม คร้ังท่ี 2/2559 



โครงการเมืองน่าอยู่ กรมอนามัย  
• ปี 2549-2551 กรมอนามยั ปรับโครงการ เมืองน่าอยู่ เป็น ประเด็น

ยทุธศาสตร์เมืองน่าอยู่ ชมุชนน่าอยู่ โดยใช้การประเมิน 5 กระบวนการ

เดมิ และเพิ่มเตมิผลสมัฤทธ์ิด้านอนามยัสิง่แวดล้อม 8 ประเดน็ ได้แก่ 

  กลยุทธ์ 

-สร้างภาคีเครือข่าย 

- ลงทุนพฒันาโครงสร้างและระบบงาน 

-พฒันากระบวนการกาํหนดกฎหมายและ

นโยบาย 

-สร้างความตระหนกัเรียนรู้เพ่ือปรับ

พฤติกรรม 

-พฒันาศกัยภาพภาคีเครือข่ายดา้นส่งเสริม

สุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

ผลสัมฤทธ์ิอนามยัส่ิงแวดล้อม 8 ประเดน็ 

-การพฒันาตลาดสดน่าซ้ือ 

- ร้านจาํหน่ายอาหาร แผงลอย 

- มีระบบประปา 

- มีระบบการจดัการมูลฝอยของทอ้งถ่ิน 

- ส้วมสาธารณะ 

- มีระบบการจดัการส่ิงปฏิกลู 

- การส่งเสริมการออกเทศบญัญติั 

- การจดัการเหตุรําคาญ 
ท่ีมา: บทบรรยายในการประชุมคณะทาํงานพิจารณาโครงการสาํคญั  สาํนกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม คร้ังท่ี 2/2559 



สรุปแนวทางการพฒันาโครงการเมืองน่าอยู่ 
5 ตวัช้ีวดักระบวนการ 

- อปท. มีนโยบายและแผนการดาํเนินงาน 

- เจา้หน้าท่ีได้รับการพฒันาศกัยภาพเก่ียวกบัสุขภาพ

และกฎหมาย 

- มีภาคีเครือข่าย/ผูน้าํชุมชนเป็นแนวร่วม และผลกัดนั

งานในพ้ืนท่ี 

- มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน 

- มีการพฒันาระบบฐานขอ้มูล 

 

 

ผลสัมฤทธ์ิอนามยัส่ิงแวดล้อม 8 ประเดน็ 

-การพฒันาตลาดสดน่าซ้ือ 

- ร้านจาํหน่ายอาหาร แผงลอย 

- มีระบบประปา 

- มีระบบการจดัการมูลฝอยของทอ้งถ่ิน 

- ส้วมสาธารณะ 

- มีระบบการจดัการส่ิงปฏิกลู 

- การส่งเสริมการออกเทศบญัญติั 

- การจดัการเหตุราํคาญผล 

กลยุทธ์ 

-สร้างภาคีเครือข่าย 

- ลงทุนพฒันาโครงสร้างและระบบงาน 

-พฒันากระบวนการกาํหนดกฎหมายและนโยบาย 

-สร้างความตระหนกัเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรม 

-พฒันาศกัยภาพภาคีเครือข่ายดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีมา: บทบรรยายในการประชุมคณะทาํงานพิจารณาโครงการสาํคญั  สาํนกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม คร้ังท่ี 2/2559 



การพฒันา ๑๐๐ ตาํบลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพ 

และอนามัยส่ิงแวดล้อม  2016 

โดย 

อาศัยหลกัการเมืองน่าอยู่  



ครอบครวั 
• พอ่แมค่ณุภาพมลีกูเมือ่
พรอ้ม มคีวามรู ้ทกัษะ  
มพีฤตกิรรมสขุภาพทีด่ ี

•  มแีนวคดิและการปฏบิตั ิ
เชงิบวกในการอยู่
รว่มกนั 

•  ปลกูฝงัคณุธรรม 
จรยิธรรม วฒันธรรม 

• มสีว่นรว่มดแูลและแกไ้ข
ปญัหาสขุภาพใน
ครอบครวั 

• มจีติอาสา สนบัสนนุและ
ชว่ยเหลอืชุมชน 

• ครอบครวัตน้แบบ แหลง่
เรยีนรูข้องครอบครวั
อืน่ๆ 

• ดแูลสิง่แวดลอ้มในบา้น 

สนับสนุน โดยภาคีเครือขาย สธ, แรงงาน,มหาดไทย, พม ,  เกษตร , ศึกษา , ประชาสังคม 

พอ่แมค่ณุภาพ คลอดปลอดภยั เด็กเตบิโดสมวยั
สงูใหญ ่สมองด ีมทีกัษะชวีติ                             

วยัทํางานลดพฤตกิรรมเสีย่ง สงูวยัอยา่งมคีณุภาพ 
ภายใตอ้นามยัสิง่แวดลอ้มทีด่ ี

ระบบบรกิารสาธารณสขุ 
• สง่เสรมิ กระตุน้ให ้อปท. ใชแ้ผนทีท่างเดนิยทุธศาสตร ์

สง่เสรมิสขุภาพ และอนามยัสิง่แวดลอ้ม แบบมสีว่นรว่ม 
• พฒันาระบบบรกิาร ใหไ้ดม้าตรฐานสากลและ เพิม่

ชอ่งทางเขา้ถงึบรกิาร อยา่งเทา่เทยีม 
• เฝ้าระวงัสขุภาพทกุกลุม่วยั และแกไ้ขปญัหาสขุภาพ 
• สือ่สารสงัคมเพือ่สรา้งความตระหนกัในพืน้ที ่
• ประสานความรว่มมอืทอ้งถิน่ ชุมชน และครอบครวั  
• เป็นแกนนําในการประสานความรว่มมอืและเป็นที่

ปรกึษา ใหค้าํแนะนํา ชีแ้นะดา้นสขุภาพ 
• กํากบัตดิตาม และวจิยัประเมนิผล 

 ระบบบริการ
สาธารณสุข 

 ชุมชน 
ท้องถิ่น ครอบครัว 

 

ทอ้งถิน่ ชุมชน  
•สนบัสนนุการขบัเคลือ่น
งานโดยคณะกรรมการ
พฒันาตาํบลตน้แบบ 

•สนบัสนนุใหเ้กดิแผน
ยทุธศาสตรพ์ฒันา
สขุภาพกลุม่วยัและ
สิง่แวดลอ้ม 

•สรา้งความสมัพนัธแ์ละ
สง่เสรมิการสรา้งคณุคา่
ใหอ้งคก์รและบคุคล 

•สรา้งกระแสสงัคมโดย
ใชส้ือ่ทอ้งถิน่ 

•พฒันาสถานประกอบการ 
ศนูยเ์ด็กเล็ก โรงเรยีน 
วดั รพ. ใหไ้ดม้าตรฐาน 

พืน้ฐานอนามยัส่ิงแวดล้อมด ี
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อาศัยหลกัการ Health System Framework by WHO 

Input Process Output 
ท่ีมา: บทบรรยายในการประชุมคณะทาํงานพิจารณาโครงการสาํคญั  สาํนกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม คร้ังท่ี 3/2559 



อาศัยหลกัการ Determinant of Health 

มติิครัวเรือน 

มติิองค์กรปกครอง

ท้องถิ่น 

มติิสถานบริการ

สาธารณสุข 



อาศัย หลกัการ ระบบสุขภาพอาํเภอ 

Input 

Process 

Output 

Outcome 



องค์ประกอบพืน้ฐานชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครัวเรือน 

อปท. 

สถานบริการ

สาธารณสุข 

มพืีน้ฐานอนามยัส่ิงแวดล้อมทีด่ ีเอื้อต่อการมสุีขภาพดทุีกกลุ่มวยั 

พฒันาสู่.............หลกัคดิการพฒันา ๑๐๐ ตาํบลต้นแบบด้าน

ส่งเสริมสุขภาพ และอนามยัส่ิงแวดล้อม 
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กระบวนการพฒันา อาศยัระบบ 

UCCARE คือ 

1. การทาํงานร่วมกนัทุกภาคส่วน 

(Unity team)  

2. การใหค้วามสาํคญักบัภาค

ประชาชน (Customer focus)  

3. การมีส่วนร่วมของเครือข่าย

และชุมชน (Community 

participation)  

4. การส่งเสริมการเกิดคุณค่า 

(Appreciation)  

5. การแบ่งปันทรัพยากรและ

พฒันาศกัยภาพ (Resource 

sharing and human 

development)  

6. การบริการสุขภาพตามบริบทท่ี

จาํเป็น (Essential care)  

 

 

 

- นโยบาย แผนงาน การอภิบาล

ระบบ  (Leadership 

/governance) 

- งบประมาณ แหล่งทรัพยากร  

หรือกองทุนสุขภาพ 

(Healthcare financing) 
 

- เจา้หนา้ท่ี, บุคลากร, ภาคี

เครือข่าย ผูน้าํชุมชน หรือ อสม. 

(Health workforce) 

- หลกัเกณฑ ์, มาตรฐานวชิาการ

, องคค์วามรู้  

(Medical product/ technology) 
 

- ฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ

ขอ้มูลชุมชน หรือ เทคโนโลยี

ในการส่ือสาร  (Information 

and research) 

- การเขา้ถึงบริการ (Service 

delivery) 

- การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

  

 

 

 

1. กระบวนการพฒันา

ตาํบลตน้แบบ ตามหลกั 

UCCARE 

2. มีองคป์ระกอบขั้น

พื้นฐานในชุมชนท่ีมี

คุณภาพ ดา้นส่งเสริม

สุขภาพ และอนามยั

ส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

2.1 ครัวเรือน   

 

2.2 สถานบริการ

สาธารณสุข (โรงพยาบาล 

หรือ รพสต. ในสังกดั

สํานักงานปลดักระทรวง

สาธารณสุข )  

 

2.3 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

-ประชาชนทุก

กลุ่มวยั ไดรั้บ

บริการดา้น

สุขภาพท่ีดี และ

สามารถอาศยัใน 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือ

ต่อการมีสุขภาพดี 

 

 

 

 

 

 

- สภาวะสุขภาพ

ของประชาชน 

ดีข้ึน 

 

Input Process Output Outcome Impact 

Feedback กรอบแนวทางบูรณาการ 100 ตาํบลต้นแบบ 



Input:  
6 building 
blocks 

plus 

Process 
: UCCARE 

Output 

มิตคิรัวเรือน/ประชาสังคม

คุณภาพ (คนในครอบครัวมี

พฤติกรรมสุขภาพดี ใน

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี)  

 

มิตอิงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

คุณภาพ (SETTING  ผา่นเกณฑ์

มาตรฐาน มีระบบอนามยัส่ิงแวดลอ้ม

คุณภาพ) 

 

มิตสิถานบริการสาธารณสุขคุณภาพ 

รพ. หรือ รพ.สต.) (ใหบ้ริการส่งเสริม

สุขภาพอยา่งมีคุณภาพ มีการจดัการ

อนามยัส่ิงแวดลอ้มท่ีดี) 

  

การทาํงาน

ร่วมกันทุก

ภาคส่วน 

 

การให้

ความสาํคัญ

กับภาค

ประชาชน 

 

 
การมีส่วนร่วม

ของเครือข่าย

และชุมชน 

 

 

การส่งเสริมการ 
เกิดคุณค่า 

 

 

 

การแบ่งปัน

ทรัพยากรและการ

พัฒนาศักยภาพ 

 

 

การบริการ

สุขภาพตาม

บริบทที่

จาํเป็น 

 

Outcome 

Impact ประชาชนมสุีขภาพด ี

พ่อแม่คุณภาพ คลอดปลอดภยั เดก็เตบิโตสมวยัสูงสมส่วน สมองด ีมีทักษะชีวติ   

วยัทํางานลดพฤตกิรรมเส่ียงสูงวยัอย่างมีคุณภาพ อยู่ภายใต้อนามัยส่ิงแวดล้อมที่ด ี

การมีส่วน

ร่วมของ

ชุมชน 

ระบบ 

บริการท่ี

จาํเป็น 

 เจา้หนา้ท่ี,  ภาคี

เครือข่าย, อสม. 
ผูน้าํชุมชน 

ระบบขอ้มูล 

ฐานขอ้มูลใน

พ้ืนท่ี 

หลกัเกณฑ์ 

มาตรฐาน 

วิชาการ 

งบประมาณ 

กองทนุ และ

ทรัพยากร 

การอภิบาล

ระบบ นโยบาย 

แผนงาน 

 



กรอบแนวทางการพฒันา 100 ตําบลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามยัส่ิงแวดล้อม 

ครัวเรือน สถานบริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครัวเรือน มีการพฒันาสุขภาพ

ใน 5 กลุ่มวยั 

-แม่และเดก็ 

-เดก็วยัเรียน 

-เดก็วยัรุ่น  

-วยัทาํงาน 

-วยัสูงอาย ุ

พฒันาครบองค์ประกอบพืน้ฐานของชุมชน 3 มติิ 
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ชุมชน หมู่บ้านต้นแบบบ้านสะอาด 

1.สุขลกัษณะทัว่ไป 

2.การดูแลพฤติกรรมสุขอนามยัท่ีดี 

3.การมีส่วนร่วมดา้นส่งเสริมสุขภาพ

และอนามยัส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

อปท. ผ่านเกณฑ์ ระบบ  EHA  
ตามระดบัความต่างชุมชน ได้แก่ 

-ชุมชน อบต. 

-ชุมชนใน เทศบาลตาํบล 

-ชุมชนใน เทศบาลเมือง,เทศบาลนคร 

รพ. และ รพสต. มกีารจัดการขยะ

ติดเช้ือ,ขยะทัว่ไป,ขยะอนัตราย 

และ GREEN & clean hospital 

อปท. มกีารพฒันา  

-ตาํบลนมแม่ 

-ศูนยเ์ดก็เลก็คุณภาพ 

-โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

- ตาํบลอนามยัเจริญพนัธ์ุ 

- องคก์รไร้พงุ 

-ตาํบล Long Term care 

-ชมรมผูสู้งอาย6 

สถานบริการสาธารณสุข มกีารพฒันา 

-ANC คุณภาพ 

-WCC คุณภาพ 

-บริการสุขภาพเดก็วยัเรียน 

-YFHS 

-คลินิก DPAC 

-บริการส่งเสริมสุขภาพ Home 

Healthcare 

ด้า
น

อน
าม

ยัสิ่
งแ

วด
ล้อ

ม 
ด้า

น
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พ
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สรุปการบูรณาการ  

100 ตําบลต้นแบบ 
มติิครัวเรือน 

มติิสถานบริการ

สาธารณสุข 

 มติิองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ด้านอนามยั

ส่ิงแวดล้อม 

 
 

ดาํเนินการ 

ทุกกลุ่มวยั 

ชุมชนหรือหมู่บา้นตน้แบบบา้น

สะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์ 

(สุขลกัษณะทัว่ไปของบา้น, การ

ดูแลพฤติกรรมสุขอนามยัท่ีดี และ 

การมีส่วนร่วมดา้นส่งเสริมสุขภาพ

และอนามยัส่ิงแวดลอ้มของชุมชน) 

สถานบริการสาธารณสุขใน

สงักดัสาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข (โรงพยาบาลและ 

รพสต.) มีการจดัการขยะทุก

ประเภทตามหลกัมาตรฐาน 

และ GREEN & clean hospital 

การพฒันาคุณภาพระบบบริการ

อนามยัส่ิงแวดลอ้ม (EHA)ตามระดบั

ความแตกต่างของชุมชน ดงัน้ี 

1.ชุมชนใน อบต. 

2. ชุมชนใน เทศบาลตาํบล 

3.ชุมชนใน เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

ด้านส่งเสริม

สุขภาพ 

1.แม่และเดก็ 

  

  

  

1.ฝากครรภเ์ร็ว 1.ANC คุณภาพ 1.ตาํบลนมแม่ 

2.พอ่แม่คุณภาพ 2.WCC คุณภาพ 2.ศูนยเ์ดก็เลก็คุณภาพ 

3. พฒันาการสมวยั     
4.เล้ียงลูกดว้ยนมแม่     

2.วยัเรียน 

  

  

1.สูงดี สมส่วน  1.บริการสุขภาพเดก็วยัเรียน 1.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

2.สายตาดี     
3.ฟันดี     

3.วยัรุ่น 

  

1.มีลูกเม่ือพร้อมและอายเุหมาะสม 1.YFHS 1.ตาํบลอนามยัเจริญพนัธุ์ 

2.ไม่ตั้งครรภซ์ํ้ า     
4.วยัทาํงาน 

  

1.BMI 1.คลินิก DPAC 1.องคก์รไร้พุง 

2.รอบเอว   

5.วยัสูงอาย ุ

  

1.พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์ 1.บริการส่งเสริมสุขภาพ/ 

Home Health Care 

1.ตาํบล Long Term Care 

  2.ชมรมผูสู้งอาย ุ



การขบัเคล่ือนการดาํเนินงาน 

• พฒันาแนวทางการบูรณาการ ๑๐๐ ตาํบลตน้แบบฯ 

• อธิบดีกรมอนามยั ช้ีแจงนโยบายการพฒันา ๑๐๐ ตาํบลตน้แบบฯแก่ ศูนยอ์นามยั 

• พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีในการลงพ้ืนท่ีพฒันากระบวนการบูรณาการตาํบล

ตน้แบบดา้นส่งเสริมสุขภาพ และอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

• ศูนยอ์นามยั คดัเลือกตาํบลตน้แบบ จาก พ้ืนท่ีท่ีมีการพฒันาระบบการดูแลสุขภาพ

ระยะยาวของกระทรวงสาธารณสุข (Long Term Care) 

• ศูนยอ์นามยั ผลกัดนัแนวทางการพฒันาตน้แบบในพ้ืนท่ีฯ การเยีย่มเสริมพลงั 

สนบัสนุนการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

• ประชุมถอดบทเรียนของการพฒันา และแลกเปล่ียนเรียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่ง

ศูนยอ์นามยั และส่วนกลาง 

• ปรับปรุงแนวทางการพฒันาใหเ้หมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ี 

• ทาํการขยายการพฒันาในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  
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บทบาทของศูนย์อนามัย ต่อการพฒันา 

• เสนอนโยบายต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี 

• ผลกัดนัการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ การตั้งคณะทาํงาน 

ขบัเคล่ือนงานในระดบัพื้นท่ีเพื่อพฒันางาน 

• ลงพื้นท่ีร่วมการพฒันาเสริมพลงั สนบัสนุน และใหข้อ้เสนอแนะ

ทางดา้นวิชาการต่อการพฒันา ๑๐๐ ตาํบลตน้แบบฯ 

• ถอดบทเรียนความสาํเร็จ ขอ้จาํกดั อุปสรรคต่อการพฒันา  ๑๐๐ ตาํบล

ตน้แบบฯ 

• พฒันาสู่แหล่งเรียนรู้ เม่ือสามารถผลกัดนัใหพ้ื้นท่ีพฒันาสู่ความเป็น

ตน้แบบดา้นส่งเสริมสุขภาพ และอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
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หลกัเกณฑ์การพฒันาเมืองน่าอยู่  

ด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม 



การแบ่งระดับการพฒันาเมืองน่าอยู่ ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 

ชุมชนชนบท 

ชุมชนกึง่เมืองกึง่

ชนบท 

ชุมชนเมือง 

อบต. 

เทศบาลตาํบล 

เทศบาลเมือง 

เทศบาลนคร 

แนวทางการพฒันาเมืองน่าอยู่ 

ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม  

ระดบั อบต. 

แนวทางการพฒันาเมืองน่าอยู่ 

ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม  

ระดบั เทศบาลตาํบล 

แนวทางการพฒันาเมืองน่าอยู่ 

ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม  

ระดบั เทศบาลเมือง  

เทศบาลนคร 



หลกัเกณฑ์เมืองน่าอยู่ ระดบัชุมชนชนบท หรือ อบต. 

มติิครัวเรือน มติิองค์กรปกครองท้องถิ่น มติิสถานบริการสาธารณสุข 

ชุมชน หมู่บ้าน ต้นแบบ

บ้านสะอาด 

อปท.คุณภาพด้านอนามยั

ส่ิงแวดล้อม (EHA) 

โรงพยาบาล/รพสต ในสังกดั

สํานักงานปลดักระทรวง

สาธารณสุข 
ต้องมีการลงทะเบียนหรือสมัคร 

EHA พืน้ฐาน 4 ระบบ  (แต่บังคบั

พฒันาผ่านเกณฑ์ อย่างน้อย 1 ระบบ) 

- การจดัการสุขาภิบาลอาหาร 

- การควบคุมคุณภาพนํ้ าบริโภค 

- การจดัการส่ิงปฏิกลู  

- การจดัการมูลฝอย 

- การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 

- การจดัการมูลฝอยทัว่ไป 

- การจดัการขยะอนัตราย 

- GREEN & clean hospital 

 

-สุขลกัษณะทัว่ไปของบา้น 
-การดูแลพฤติกรรมสุขอนามยั

ท่ีดี  
- การมีส่วนร่วมดา้นส่งเสริม

สุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม

ของชุมชน 

 



มติิครัวเรือน มติิองค์กรปกครองท้องถิ่น มติิสถานบริการสาธารณสุข 

ชุมชนต้นแบบบ้านสะอาด อปท.คุณภาพด้านอนามยั

ส่ิงแวดล้อม (EHA) 

หลกัเกณฑ์เมืองน่าอยู่ ระดับชุมชนกึง่เมืองกึง่ชนบท หรือเทศบาลตําบล 

โรงพยาบาล/รพสต ในสังกดั

สํานักงานปลดักระทรวง

สาธารณสุข ผ่านระบบ EHA พ้ืนฐานทั้ง  4 ระบบ  

- การจดัการสุขาภิบาลอาหาร 

- การควบคุมคุณภาพนํ้าบริโภค 

- การจดัการส่ิงปฏิกลู  

- การจดัการมูลฝอย 

- การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 

- การจดัการมูลฝอยทัว่ไป 

- การจดัการขยะอนัตราย 

- GREEN & clean hospital 

 
ต้องทําเพิม่ระบบตามปัญหาพืน้ที่อกี 

อย่างน้อย   1  ระบบ ดงันี ้

-กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

-การจดัการเหตุรําคาญ 

-การจดัการภาวะฉุกเฉิน 

-การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

- การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

-สุขลกัษณะทัว่ไปของบา้น 
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ท่ีดี  
- การมีส่วนร่วมดา้นส่งเสริม

สุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม
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มติิครัวเรือน มติิองค์กรปกครองท้องถิ่น มติิสถานบริการสาธารณสุข 

ชุมชนต้นแบบบ้านสะอาด 
อปท.คุณภาพด้านอนามยั

ส่ิงแวดล้อม (EHA) 

หลกัเกณฑ์เมืองน่าอยู่ ระดับชุมชนเมือง หรือเทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

โรงพยาบาล/รพสต ในสังกดั

สํานักงานปลดักระทรวง

สาธารณสุข ผ่านระบบ EHA พ้ืนฐานทั้ง  4 ระบบ  

- การจดัการสุขาภิบาลอาหาร 

- การควบคุมคุณภาพนํ้าบริโภค 

- การจดัการส่ิงปฏิกลู  

- การจดัการมูลฝอย 

- การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 

- การจดัการมูลฝอยทัว่ไป 

- การจดัการขยะอนัตราย 

- GREEN & clean hospital 

 

ต้องทําเพิม่ระบบตามปัญหาพืน้ที่อกี 

 อย่างน้อย   2  ระบบ ดงันี ้

-กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

-การจดัการเหตุรําคาญ 

-การจดัการภาวะฉุกเฉิน 

-การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

- การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

-สุขลกัษณะทัว่ไปของบา้น 
-การดูแลพฤติกรรมสุขอนามยั

ท่ีดี  
- การมีส่วนร่วมดา้นส่งเสริม

สุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม

ของชุมชน 
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