
MOPH NSN Provincial Public Health Office























MOPH







1

43

2







MOPH NSN Provincial Public Health Office



N : Networking
การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.)
2) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)
3) สร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนา กับหน่วยงานด้านสุขภาพ ได้แก่ 

- สปสช. เขต 3 - เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ จังหวัดนครสวรรค์
- คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 3 (กขป.3)
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)
Area Based Collaboration; ABC for Quality of Life 



คุณภาพชีวิต

หมายถึง ชีวิตท่ีดีมีคุณภาพ สามารถด ารงอยู่ได้ในสังคมโดยปกติสุข

โดยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การท างาน สุขภาพ สติปัญญา ครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม



องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต

ด้านจิตใจ (Psychological Domain)

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 

(Social Relationships)

ด้านร่างกาย (Physical Domain)
การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง 
ความคิด ความจ า สมาธิ การตัดสินใจ 
และความสามารถในการเรียนรู้

การรับรู้ความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่นในสังคม 

การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต

การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล 
ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ าวัน



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)



การดูแลคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) 

1.) ช่วงตั้งครรภ์ - ทารก : มหัศจรรย์ 1000 วัน
- ก่อนตั้งครรภ์ : สาวไทยแก้มแดง ไม่มี Teenage pregnancy
- ตั้งครรภ์ : 270 วันในครรภ์ ANC คุณภาพ 5 ครั้ง U/S พบแพทย์ 

ANC ก่อน 12 wk. น้ าหนักเพิ่มตลอดตั้งครรภ์ 10-12 กก. 
รพ.ควรมีบริการ High Risk Pregnancy Clinic และ LR คุณภาพ



การดูแลคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) 

2.) กลุ่มอายุ 0 - 3 ปี เด็กเรียนรู้และพัฒนาการ เน้นใช้ DSPM 
โรงเรียนพ่อแม่ ประเมินพัฒนาการเด็ก การได้รับวัคซีนครบ

3.) กลุ่มอายุ 3 - 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพด้วย NEST step
Nutrition : โปรตีน ไข่มื้อละฟอง โภชนาการเด็ก
Exercise : สถานที่ให้เด็กกระโดโลดเต้น ของเล่นเสริมพัฒนาการ
Sleep : การนอนคุณภาพ นอนก่อน 2 ทุ่ม นอนนาน 11-12 ชั่วโมง
Tooth : สุขภาพช่องปาก ลดการเกิด NCD



การดูแลคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) 

4.) กลุ่มอายุ 6 - 15 ปี : เด็กไทย IQ เกิน 100 
การคัดกรองโรคทางสุขภาพจิตเด็ก 4 โรค ได้แก่ สมาธิสั้น ออทิสซึม
แอลดี และภาวะเรียนรู้ช้า หากพบผิดปกติต้องได้รับการรักษาเร็ว
รพ.สต. เป็นห้องสมุดส าหรับเด็ก อ่านทุกวัน มหัศจรรย์บรรเจิด 

5.) กลุ่มวัยรุ่น : To Be Number 1 (3 ก. กองทุน กรรมการ กิจกรรม 
และ3 ย. ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน สร้างกระแส สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างเครือข่าย)
ลดอัตราการติดยาเสพติด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร



การดูแลคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) 

6.) กลุ่มผู้สูงอายุ : Wellness, Security, Social participation; WHO
กาย : NCD, Cardio, Ear, Teeth
ใจ : Depression, Dementia, Delirium
สังคม : เบี้ยยังชีพ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ สถานที่อยู่เหมาะสม
ADL : Activities of Daily Living

RAMPS - Reduced body reserve  - Atypical presentation
- Multiple pathology - Polypharmacy - Social adversity

















อ านาจหน้าที่ พชอ./พชข.
ก าหนดเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันของหน่วยงาน

สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
และประสานงานระหว่างกันของทุกภาคส่วน
โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ
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เสนอแนะและให้ค าปรกึษา
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน และผู้ประกอบการ

4

ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5

ประสานหน่วยงานของรฐั ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ในการส่งข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติการอื่น ตามที่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

7

6



ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561

การขับเคลื่อน หลักการส าคัญ เป้าหมาย

“ประเด็น” การขับเคลื่อน
(พลวัตร)

“ความเป็นอ าเภอ”
คุณลักษณะของ 
“การมีชีวิต”

ภาวะการน าร่วม

การบูรณาการ

การมีส่วนร่วม

สุขภาวะ/คุณภาพชีวิต

วัฒนธรรม: 
“คนอ าเภอเดียวกัน

ไม่ทอดท้ิงกัน”
“คนไทยใส่ใจดูแลกัน”

~ Self-contained Segment

หลักเหตุผลและความส าคัญ










