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รองเลขาธิการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

สุขศึกษา 4.0 





เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2016-2030 : SDG 3  
Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages 

3.1 Reduce the global maternal mortality 
3.2 End preventable deaths of newborns and children under 5 years of age 
3.3 End the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical 
diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other 
communicable diseases.  
3.4 Reduce by one third premature mortality from non-communicable 
diseases through prevention and treatment and promote mental health 
and well-being. 



3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, 
including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol. 
3.6 By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road 
traffic accidents. 
3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-
care services, including for family planning, information and education, 
and the integration of reproductive health into national strategies and 
programmes. 



3.8 Achieve universal health coverage (UHC) , including 
financial risk protection, access to quality essential health-
care services and access to safe, effective, quality and 
affordable essential medicines and vaccines for all. 

3.9 Substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous 
chemicals and air, water and soil pollution and contamination. 



เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2016-2030  
3.8 Achieve universal health coverage 









ความท้าทายใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่เราก าลังเผชิญ  
สูงวัย โลกาภิวัฒน์ โรคเรื้อรัง สังคมแบบเมือง เหลื่อมล้ า เทคโนโลยี ☻ Health System 4.0 
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สรา้งเสน้ทางธรุกจิใหม ่(New Startups) 
ดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร  เทคโนโลยี
อาหาร เป็นตน้ 

วฒันธรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู  เชน่ เทคโนโลยี
การออกแบบ ธรุกจิไลฟ์สไตล ์ เทคโนโลยกีาร
ทอ่งเทีย่ว การเพิม่ประสทิธภิาพการบรกิาร 

พัฒนาเทคโนโลยสีขุภาพ  
เทคโนโลยกีารแพทย ์สปา 

บงัคบัอปุกรณ์ตา่งๆ 
ปัญญาประดษิฐแ์ละ

เทคโนโลยสีมองกลฝังตวั เชน่ 
เทคโนโลยดีา้นการเงนิ 

อปุกรณ์เชือ่มตอ่ออนไลนโ์ดย
ไมต่อ้งใชค้น เทคโนโลยี

การศกึษา อ–ีมารเ์ก็ตเพลส อ–ี
คอมเมริซ์  

เครือ่งกลทีใ่ชร้ะบบ
อเิล็กทรอนกิสค์วบคมุ เชน่ 
เทคโนโลยหีุน่ยนต ์



สานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนในศตวรรษที่ 21Thailand 4.0 

เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  
(New Engines of Growth)  













สถานการณ์บริการปฐมภูมิ  
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 68.9% เป็น CUP สังกัด รัฐในสธ. เอกชน 18.5% และ อปท. 6.9%  
 ส่วนใหญ่ รพ.ท าหน้าที่เป็น CUP บริหารจัดการแบบเครือข่าย 
 58.3%ของ CUP สป.สธ. มีการจัดระบบสนับสนุน รพ.สต.อย่างเป็นระบบ 
 มีพัฒนาการจาก คป.สอ.  unity team DHS DHB 

 ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยไปยังท้องถิ่นรวมทั้งสิ้นในปี 2554 จ านวน 39 
แห่ง 

 สปสช. จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล/พื้นที่ ครอบคลุมทุกพื้นที่  



บุคลากรที่ปฏิบัติงานแบบ Primary Care Cluster 

 PCU มีทีมหมอครอบครัวมีสัดส่วนบุคลากร สธ.ต่อปชก.1:1,250 ร้อยละ 78.8  
 อัตราแพทย์ต่อ ปชก. ดขีึ้น (1:4,525) มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ใน รพ. (CUP) 

เพิ่มมากขึ้น 473 คน และมีการผลิตเพิ่มปีละ 150+ คน 
 เกือบทุกPCU มี RN ประจ า และมี NP อย่างน้อย 1 คน  80%  
 มีเภสัชกรตามเกณฑ์ 80%  จัดเภสัชกรไปสนับสนุน PCU 48.5% 
 ทันตแพทย์ สังกัดสธ. 1:8,410 ไม่รวมกทม. มีทันตภิบาลในรพ.สต จ านวน 4,148 คน 

ครอบคลุม รพ.สต 42.4% 
 มีนักกายภาพบ าบัดอย่างน้อย 1 คน 92% ของ รพช. มี 2+ คน 55%  
 มีนักจิตวิทยาปฏิบัติงานที่รพช. 362 คน ครอบคลุม รพ. ประมาณ 40% 
 CUP มีแพทย์แผนไทย อย่างน้อย 1 คน ประมาณ 40% 
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กระตุน้การบรหิาร
เครอืขา่ยสขุภาพ
ระดบัอ าเภอ 

(District Health 
System : DHB ) ให้

เขม้แข็ง  

ใชก้ลไก
การเงนิ
สนบัสนนุ
ตามเกณฑ์
คณุภาพและ
ผลงาน 

ร่วมมือกับ สธ. 
องค์กรวิชาชีพ และภาคส่วน 
ต่างๆในการสนับสนุนการ

กระจาย และพัฒนา 
ก าลังคนในบริการปฐมภูมิ 

บรูณาการการ
บรหิารงบกองทนุ

สรา้งเสรมิ
สขุภาพและ

ป้องกนัโรคทีเ่ขต 

พฒันาความรว่มมอื
ภาครฐั-เอกชน ประชารฐั 

กจิกรรมเพือ่สงัคม 
(Social enterprise) 
เขา้มารว่มจดัการบรกิาร 

กระจายอ านาจ
การจดัการ

สขุภาพตามความ
ตอ้งการดา้น

สขุภาพ (Health 
Needs)ของแต่

ละเขต 

เสริมบทบาทกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

ท้องถิ่น ขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพชุมชน 

ทิศทาง 
หลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า 4.0 



เขต 6 ม ี16 แหง่ ดังนี ้

ฉะเชงิเทรา :อ.บา้นโพธิ ์อ.พนมสารคาม 

                อ.บางน ้าเปรีย้ว 

สมทุรปราการ : อ.บางพล ีอ.เมอืง 

ระยอง :อ.วังจันทร ์อ.บา้นฉาง 

ปราจนีบรุ ี: อ.ศรมีหาโพธิ ์

จันทบรุ ี:อ.แหลมสงิห ์อ.สอยดาว  

            อ.เขาสกุมิ 

ตราด:อ.เขาสมงิ อ.คลองใหญ ่

สระแกว้:อ.วังน ้าเย็น 

ชลบรุ ี: อ.พนัสนคิม อ.แหลมฉบัง 

เขต 8 ม ี14 แหง่ ดังนี ้

เลย  : อ.ดา่นซา้ย อ.เมอืง 

อดุรธาน ี: อ.น ้าโสม อ.บา้นผอื อ.นายงู 

หนองบัวล าภ:ู อ.ศรบีญุเรอืง 

บงึกาฬ:อ.ศรวีไิล อ.พรเจรญิ 

สกลนคร:อ.วานรนวิาส อ.พังโคน อ.ค าตากลา้ 

นครพนม:อ.นาหวา้ อ.โพนสวรรค ์ 

หนองคาย:อ.เมอืง 

เขต 10 ม ี21 แหง่ ดังนี ้

ยโสธร: อ.กดุชมุ อ.ค าเขือ่นแกว้ อ.ทรายมลู 

ศรสีะเกษ : อ.ขนุหาญ อ.ราษีไศล อ.ปรางกู ่

               อ.อทุมุพรพสิัย อ.ไพรบงึ 

อบุลราชธาน ี : อ.เมอืง  อ.วารนิช าราบ  

      อ.ตระการพชืผล อ.เขือ่งใน อ.มว่งสามสบิ 

อ านาจเจรญิ : อ.พนา อ.เสนางคนคิม อ.เมอืง 

      อ.ชานุมาน อ.หัวตะพาน อ.ลอือ านาจ  

      อ.ปทมุราชวงศา 

มกุดาหาร: อ.หวา้นใหญ ่

เขต 4 ม ี19 แหง่ ดังนี ้

นนทบรุ ี: อ.เมอืง อ.ไทรนอ้ย 

ปทมุธาน ี : อ.ล าลกูกา อ.เมอืง 

                อ.คลองหลวง อ.หนองเสอื 

สระบรุ ี: อ.แกง่คอย   อ.ดอนพดุ 

           อ.มวกเหล็ก  อ.บา้นหมอ 

ลพบรุ ี: อ.ล าสนธ ิ อ.เมอืง อ.ทา่หลวง  

นครนายก: อ.องคร์ักษ์  อ.บา้นนา 

สงิหบ์รุ:ี อ.ทา่ชา้ง  อ.บางระจัน 

พระนครศรอียธุยา : อ.ทา่เรอื 

อา่งทอง :อ.โพธิท์อง 

เขต 1 ม ี15 แหง่ ดังนี ้

เชยีงราย : อ.เชยีงของ  

อ.เมอืง อ.แมล่าว  

อ.พญาเม็งราย 

น่าน : อ.ปัว 

เชยีงใหม ่: อ.สารภ ี 

               อ.ดอยเตา่ 

แมฮ่อ่งสอน : อ.ปางมะผา้ 

ล าพนู  : อ.บา้นโฮง่ อ.ลี ้

แพร:่ อ.สงูเมน่  

       อ.หนองมว่งไข ่

ล าปาง :อ.แมพ่รกิ อ.เถนิ 

พะเยา :อ. ปง 

เขต 7 ม ี20 แหง่ ดังนี ้

กาฬสนิธุ ์: อ.กฉุนิาราย ์อ.ยางตลาด อ.ค ามว่ง       

              อ.ทา่คันโท อ.รอ่งค า อ.หนองกงุศร ี

ขอนแกน่ : อ.น ้าพอง  อ.อบุลรัตน ์อ.ซ าสงู  

         อ.บา้นฝาง อ.ชมุแพ อ.เมอืง อ.บา้นฝาง 

มหาสารคาม : อ.เมอืง อ.บรบอื 

รอ้ยเอ็ด : อ.อาจสามารถ อ.เมอืง อ.โพนทอง 

             อ.เกษตรวสิัย อ.สวุรรณภมู ิ

เขต 5 ม ี14 แหง่ ดังนี ้

ราชบรุ ี: อ.สวนผึง้ อ.โพธาราม อ.บางแพ 

สพุรรณบรุ ี:อ.เดมิบางนางบวช อ.เมอืง อ.อูท่อง 

ประจวบครีขีันธ ์: อ.บางสะพานนอ้ย อ.ปราณบรุ ี

เพชรบรุ ี: อ.หนองหญา้ปลอ้ง อ.ทา่ยาง 

สมทุรสาคร:อ.กระทุม่แบน 

สมทุรสงคราม : อ.บางคนท ี 

นครปฐม : อ.นครชยัศร ี

กาญจนบรุ ี: อ.บอ่พลอย 

เขต 9  ม ี13 แหง่ ดังนี ้

ชยัภมู ิ : อ.หนองบัวระเหว อ.คอนสวรรค ์

            อ.ภักดชีมุพล 

นครราชสมีา : อ.จักราช  อ.บัวใหญ ๋ อ.โนนสงู   

            อ. ขามสะแกแสง อ.เมอืง 

บรุรีัมย ์: อ.กระสัง อ.เมอืง อ.พลับพลาชยั 

สรุนิทร ์: อ.ปราสาท อ.ชมุพลบรุ ี

เขต 2 ม ี14 แหง่ ดังนี ้

ตาก : อ.เมอืง อ.บา้นตาก อ.บา้นตาก  

         อ.แมร่ะมาด 

พษิณุโลก  : อ.นครไทย  อ.บางระก า 

                 อ.เมอืงพษิณุโลก 

เพชรบรูณ์ : อ.หลม่เกา่  อ.ชนแดน 

อตุรดติถ ์: อ.บา้นโคก อ.ตรอน อ.ลับแล 

สโุขทัย: อ.สวรรคโลก อ.กงไกรลาศ 

พื้นที่เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ 200 พื้นที่ 

เขต 3 ม ี13 แหง่ ดังนี ้ 

ชยันาท : อ.มโนรมย ์ อ.วัดสงิห ์

ก าแพงเพชร: อ.คลองลาน อ.เมอืง    

                  อ.พรานกระตา่ย  

พจิติร : อ.สามง่าม อ.วชริบารม ี  

          อ.โพธิป์ระทับชา้ง 

นครสวรรค ์: อ.ตาคล ีอ.เมอืง  

                อ.เกา้เลีย้ว 

อทุัยธาน:ี อ.สวา่งอารมณ์ อ.ทัพทัน 

เขต 11 ม ี24 แหง่ ดังนี ้

ชมุพร : อ.ทุง่ตะโก อ.หลังสวน อ.สว ี 

  อ.ทา่แซะ อ.ปะทวิ อ.เมอืง อ.ละแม อ.พะโตะ๊ 

นครศรธีรรมราช : อ.ฉวาง อ.สชิล อ.ฉวาง  

                      อ.ทา่ศาลา 

สรุาษฎรธ์าน ี: อ.กาญจนดษิฐ ์อ.ชยับรุ ี 

                   อ.เกาะสมยุ อ.เมอืง 

กระบี ่: อ.อา่วลกึ อ.คลองทอ่ม อ.เมอืง 

พังงา: อ.ทา้ยเหมอืง อ.เกาะยาว 

ระนอง:อ.สขุส าราญ อ.กะเปอร ์

ภเูก็ต : อ.เมอืง 

เขต 12 ม ี17 แหง่ ดังนี ้

นราธวิาส : อ.ตากใบ  อ.บาเจาะ 

ปัตตาน ี: อ.หนองจกิ อ.กะพอ้ อ.เมอืง   

            อ.ยะหริง่ 

ยะลา : อ.รามัน อ.ปันนังสตา 

สงขลา : อ.นาทว ี อ.จะนะ  อ.สทงิพระ อ.

เทพา อ.หาดใหญ ่ 

สตลู : อ.ละงู  อ.ทุง่หวา้ 

พัทลงุ : อ.เมอืง 

ตรัง :หว้ยยอด 



Health Education 21st Century Skills : Health Literacy 
• Obtaining, interpreting and understanding basic health information and 

services and using such information and services in ways that are health 
enhancing 

• Understanding preventive physical and mental health measures, including 
proper diet, nutrition, exercise, risk avoidance and stress reduction 

http://hlnces.ncdpi.wikispaces.net/file/view/21st+Century+Skills+-+Health+Education.pdf 



Health Education 21st Century Skills : Health Literacy 
 
• Using available information to make appropriate health related decisions 

• Establishing and monitoring personal and family health goals 

• Understanding national and international public health and safety issues 

http://hlnces.ncdpi.wikispaces.net/file/view/21st+Century+Skills+-+Health+Education.pdf 




