
กรอบรายการข้อมูลเช่ือมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  
 

รายการข้อมูลของโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

โครงการ รายการข้อมูล วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข  
ทำความดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

1.1 ร้อยละ 60 ของผูต้้องขัง ได้รับการตรวจคดักรอง
สุขภาพช่องปาก  
1.2 ร้อยละ 30 ของผูต้้องขังที่มีปัญหาสุขภาพช่อง
ปาก ได้รับบริการรกัษาทางทันตกรรม อย่างน้อย 1 
ครั้ง/ป ี
1.3 ร้อยละ 50 ของผูต้้องขังได้รับบรกิารส่งเสรมิ
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

1.1 เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (ด้านโภชนาการ ออก
กำลังกาย การดูแลสุขภาพช่องปาก มารดา
และทารก ดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
1.2 เพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
ผู้ต้องขัง อย่างทัดเทียม 

ผู้ต้องขัง พยาบาลและ
ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ
และทัณฑสถาน 

- สำนักทันตสาธารณสุข 
- สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
- สำนักโภชนาการ 
- สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

2. โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎี
เพ่ือน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ 

2.1 โรงเรียนเป้าหมายเข้าร่วมดำเนินการส่งเสริม
สุขภาพดดี้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ 
(Thailand 10 for Health) 130 แห่ง 
2.2 นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึ่งประสงค์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
2.3 นักเรียนมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยทักษะการออกกำลังกาย 
Exercise for Health (E4H) และวิธีการ
ดำรงเป็นชีวิตด้านสุขภาพ Lifestyles for 
Health "L4H“ ตามบริบทสถานการณ์อย่าง
สนุกสนานและมคีวามสุขอยา่งยั่งยืน 

เด็กอายุ 10ปี ข้ึนไป : นักเรียน 
ป.6-ม.1 

- สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 

3. โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพเด็กและเยาวชนถิน่
ทุรกันดาร (กพด.) 

3.1 อัตราตายทารก  
3.2 น้ำหนักน้อย   
3.3 พัฒนาการเด็ก   
3.4 เตี้ย ผอม อ้วน   
3.5 สมรรถภาพทางกาย  
3.6 คอพอก 
3.7 มาลาเรยี หนอนพยาธ ิ  
3.8 บริโภคอาหาร  
3.9 สุขนิสัย 

3.1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี โดยไดร้ับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดลุ 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
3.2 เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรยีนสู่
ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้ ครอบครัวและชุมชนเกิดการ
พัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพฒันาเด็ก
และเยาวชนและโรงเรยีนไปพร้อมๆ กัน 

โรงเรียนตชด. / โรงเรยีน
สพฐ.กพด. /ศศช.กศน. /
โรงเรียนเอกชนอิสลาม /
โรงเรียนพระปริยัติธรรม /
โรงเรียนอบจ. /ศูนยฯ์เตาะแตะ 
/โรงเรียนกทม กพด. 

- สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
- สำนักโภชนาการ 
- สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ 
- สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
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โครงการ รายการข้อมูล วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
3.3 เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษาพัฒนาเป็น
ศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีการฒนาให้กับผู้ปกครอง 
ชุมชน และสถานศึกษาหรือองค์กรอื่นท้ังใน
และต่างประเทศ 

4. โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กแล
ประชาชนในพื้นที่ศูนยภ์ูฟ้าพัฒนา 

4.1 เด็ก ประชาชน และภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีภู
ฟ้าพัฒนาได้รับการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยีและนวตักรรมดา้นส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 300 ราย  
4.2 ชุมชนของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาได้รับการพัฒนา 
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมสีุขภาพดี จำนวน 9 
ชุมชน 
4.3 เด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 
85 
4.4 เด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ีศูนย์ภูฟ้าพัฒนามีภาวะ
เตี้ย ร้อยละ 5  
4.5 เด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ีศูนย์ภูฟ้าพัฒนามี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ รอ้ยละ 30 

4.1. เพื่อให้เด็กและประชาชนในพ้ืนท่ีศูนย์ภู
ฟ้าพัฒนามีภาวะโภชนาการที่ดี มสีุขภาพ
อนามัยที่ดีและสุขาภิบาลแวดล้อมครัวเรือน
ถูกสุขลักษณะ 
4.2. เพื่อให้เด็กและประชาชนในพ้ืนท่ีศูนย์ภู
ฟ้าพัฒนามีความเป็นอยู่ที่ดี คณุภาพชีวิตดี
ขึ้น 

เด็กอายุ 0-5 ปี (เด็กที่อยู่ใน
ครรภม์ารดา เด็กแรกเกิดถึง 3 
ปี เด็กปฐมวัย) เด็กนักเรียน
ประถมศึกษา เด็กนักเรยีน
มัธยม และประชำชน 
ครัวเรือน ในพื นท่ีศูนย์ภูฟ้า
พัฒนา อ.บ่อเกลือ และ อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

- สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
- สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ 

5. โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน 

5.1 ประชากรไทยมภีาวะขาดสารไอโอดีนไม่เกิน
ตามค่ามาตรฐานท่ีกำหนด  
5.2 ร้อยละของชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ร้อยละ 
100 
5.3 ร้อยละของประชาชนท่ีสามารถเข้าถึง
ผลิตภณัฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน ร้อยละ 80 

1. เพื่อเกิดการผลักดันและการขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย 
2. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชน
หมู่บ้านไอโอดีนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
3. เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การขาดสาร
ไอโอดีนในกลุม่เสีย่ง 
4. เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทุกกลุ่มวัยใช้เกลือบรโิภคเสริมไอโอดีนและ
ผลิตภณัฑ์เสริมไอโอดีน 

คนไทยทุกกลุ่มวยั - สำนักโภชนาการ 
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โครงการ รายการข้อมูล วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
6. โครงการควบคุมและป้องกนัภาวะ
โลหิตจาง 

6.1 ร้อยละเด็กอายุ 6 - 12 เดือน มีภาวะโลหติจาง  
6.2 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปีไดร้ับยาน้ำ
เสริมธาตุเหล็ก 
6.3 ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 12 ปี ไดร้ับยาเมด็เสรมิ
ธาตุเหล็ก 
6.4 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มภีาวะโลหติจาง 

เพื่อควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางใน
หญิงวัยเจริญพันธุ์ และเฝ้าระวังสถานการณ์
ภาวะโลหิตจางในประชากรกลุ่มเสีย่ง ได้แก่ 
หญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรยีน 

หญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย เด็ก
วัยเรียน 

- สำนักโภชนาการ 
 

7. โครงการเสริมสร้างครอบครัว
รอบรู้ด้านสุขภาพเลี้ยงดูลูกตาม 
“คำสอนพ่อ” 

7.1 ครอบครัวต้นแบบความรอบรูด้้านสุขภาพ
“เลี้ยงดลููกตามคำสอนพ่อ คุณธรรม 8 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”จำนวน 500 
ครอบครัว  
7.2 “อาสาครอบครวัรอบรูสุ้ขภาพ”ในการเป็นผู้
ตรวจสอบสถานประกอบการและเฝ้าระวังพฤติกรรม 
ประชาชนในชุมชนจำนวน 500 คน 
7.3 นวัตกรรม การเสริมสร้างความรอบรู้ดา้น
สุขภาพ เลีย้งดูลูกตามคำสอนพ่อ คุณธรรม 8 
ประการ หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
จำนวน 1 เรื่อง 
7.4 อัตราความรอบรู้ด้านการเลีย้งดูเด็กของ
ครอบครัว ร้อยละ 70 

7.1 .เพื่อพัฒนากไกการบริหารจัดการและ
การขับเคลื่อนการส่งเสรมิสุขภาพเด็ก
ปฐมวัยในระตบัอำเภอ 
7.2 เพื่อพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขให้
ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพมคีวาม
เหลื่อมล้ำลดลง 
7.3 เพื่อพัฒนาครอบครัวให้เข้าถึงความรอบ
รู้ต้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ์

 - สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
- กองส่งเสริมความรอบรู้และ
สื่อสารสุขภาพ 
 

8. โครงการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ
พระราชดำริ และโครงการเฉลิม
พระเกียรติ 

8.1 คุณภาพน้ำบรโิภคของโรงเรียนผ่านมาตรฐาน
ร้อยละ 40  
8.2 พัฒนาโรงเรียน กพด. ต้นแบบ ด้านการ
จัดการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 
123 แห่ง 
8.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของโรงเรียน
ด้านการจดัการคณุภาพน้ำ จำนวน 350 แห่ง 

8.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำบรโิภคของ
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้ใตม้าตรฐาน โดย
การมีส่วนร่วมของโรงเรียน 
8.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคุณครู และ
นักเรียนแกนนำในต้านการจัดการคุณภาพ
น้ำของโรงเรียน 

คุณครู นักเรียนแกนนำ ของ
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร อสม. 
ของชุมชนรอบโรงเรียน 

- สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
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โครงการ รายการข้อมูล วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
9. “โครงการ ฟันเทียม รากฟันเทียม 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2567” 

9.1 ผู้สูงอายุไดร้ับบริการใส่ฟันทั้งปากหรือเกือบ
ทั้งปาก ใน 76 จังหวัด 36,000 คน/ปี (72,000 
คน)  
9.2 ผู้สูงอายุไดร้ับบริการฝังรากฟันเทียมเพื่อ
รองรับฟันเทียมทั้งปากตามความจำเป็นใน 76 
จังหวัด 3,600 คน/ปี (7,200 คน) 

9.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2567 
9.2 เพื่อแก้ปัญหาการสญูเสียฟันทัง้ปากหรือ
เกือบท้ังปากในกลุ่มผูสู้งอายุและกอ่นวัยสูง
อาย 

ผู้สูงอาย/ุผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก - สำนักทันตสาธารณสุข 

10. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

ร้อยละ 80 ของสตรีอายุ 30 - 70 ปีมีการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

10.1 เพื่อสืบสานพระราชปนิธานของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
10.2 เพื่อพัฒนาและขยายผลของระบบคัด
กรองมะเร็งเต้านม ที่เริ่มด้วยการตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง 
10.3 เพื่อส่งเสริมใหส้ตรไีทยมีพฤติกรรม
การตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกตอ้งและ
สม่ำเสมอ 
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