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กรมอนามัยในฐานะกล่ไกหลั่กระดั์บชาติิในการขับเคล่่�อนระบบ 

ส่งเสริมสุขภาพิแล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อม ได้์กำาหนด์กรอบทิศทางแล่ะแผนปฏิิบัติิการ 

ในปีงบประมาณ พิ.ศ. 2565 โด์ยมุ่งเน้นการพัิฒนา/ยกระดั์บสุขภาพิกลุ่่มวัยแล่ะ

สร้างสิ�งแวด์ล้่อมที�เอ่�อต่ิอสุขภาพิ ซ่�งเช่�อมโยงแล่ะสอด์รับกับแผนแม่บทภายใต้ิ

ยทุธศาสติรช์าติิ 20 ปี จำำานวน 12 แผน แล่ะแผนปฏิิรูปประเทศ จำำานวน 2 ประเด์น็ 

4 Big Rocks ทั�งนี� กรมอนามัยได้์รับมอบหมายเป็นเจ้ำาภาพิหลั่กของแผนแม่บทฯ 

ในประเด็์นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที�ดี์ เป้าหมายการสร้างความรอบรู้

ด้์านสุขภาวะ แล่ะประเด็์นการพัิฒนาศักยภาพิคนติล่อด์ช่วงชีวิติ เป้าหมายเด็์กเกิด์ 

อย่างมีคุณภาพิ มีพัิฒนาการสมวัย สามารถเข้าถ่งบริการที�มีคุณภาพิมากข่�น  

รวมถ่งเป็นเจ้ำาภาพิหลั่กแผนปฏิิรูปใน Big Rock การปฏิิรูประบบบริการสุขภาพิ

ผู้สูงอายุด้์านการบริบาล่ดู์แล่รักษาที�บ้าน/ ชุมชน แล่ะระบบสนับสนุนการเติรียมตัิว 

ของประชาชนในการเป็นผู้สูงอายุในอนาคติ 

แนวทางการด์ำาเนนิงานส่งเสริมสุขภาพิแล่ะอนามยัสิ�งแวด์ล้่อมสำาหรบั

พ่ิ�นที� ประจำำาปีงบประมาณ พิ.ศ. 2565 ประกอบด้์วย โครงการที�ขับเคล่่�อนสู่พ่ิ�นที� 

ซ่�งแต่ิล่ะโครงการได์ร้ะบุถ่งเป้าหมายแล่ะตัิวชี�วัด์ผล่ผลิ่ติ กลุ่่มเป้าหมาย มาติรการ

แนวทางการด์ำาเนินงานระดั์บพ่ิ�นที� การติิด์ติามประเมินผล่ สิ�งสนับสนุนพ่ิ�นที�จำาก

กรมอนามัย แล่ะผู้รับผิด์ชอบโครงการที�จำะให้คำาปร่กษาแล่ะรายล่ะเอียด์

กรมอนามยัหวังเป็นอย่างยิ�งว่า แนวทางการด์ำาเนินงานฯ เล่่มนี� จำะเป็น

เคร่�องม่อสำาคัญในการขับเคล่่�อนการด์ำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพิแล่ะอนามัย 

สิ�งแวด์ล่้อมในระด์ับพ่ิ�นที� ให้บรรลุ่ถ่งเป้าหมายได์้อย่างมีประสิทธิภาพิแล่ะ

ประสิทธิผล่ต่ิอไป

คำำ�นำ�
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วันศุุกร์ท่� 3 กันยายน 2564 

ณ ห้องประชุุมกำ�ธร สุวรรณกิจำ ช้ัุน 1 อ�คำ�ร 1 กรมอน�มัย และผ่่�นระบบออนไลน์

เปิดก�รประชุุมชุ้้แจำงแนวท�งก�รส่งเสริมสุขภ�พ 

และอน�มัยส่ิงแวดล้อมสำ�หรับพ้ืนท่ี  

ประจำำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565 และมอบนโยบ�ยสำ�คัำญ

เร่่อง วิถีีชุ้วิตใหม่ (New Normal) กับง�นส่งเสริมสุขภ�พ 

และอน�มัยส่ิงแวดล้อม  

มุ่งพ้ืนท่ีเป็นฐ�น บูรณ�ก�รทุกภ�คำส่วน สู่ประชุ�ชุนสุขภ�พดี

โดย ดำร.ส่าธิิต ปิิตุเตชะ
รัฐมนตร้ชุ่วยว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข

คำำ�กล่�ว

“ “
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ท่านที�ปร่กษารัฐมนติรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  

ท่านนายแพิทย์สาธารณสุขจัำงหวัด์ แล่ะผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผมมีความยินดี์ แล่ะเป็นเกียรติิอย่างยิ�ง ที�ได้์มาเป็นประธานเปิด์ 

การประชุมชี�แจำงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพิแล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อมสำาหรับพ่ิ�นที� 

ประจำำาปีงบประมาณ พิ.ศ. 2565 แล่ะมอบนโยบายสำาคัญ เร่�อง วิถีชีวิติใหม่  

(New Normal) กับงานส่งเสริมสุขภาพิแล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อม มุ่งพ่ิ�นที�เป็นฐาน 

บูรณาการทุกภาคส่วน สู่ประชาชนสุขภาพิดี์ ในวันนี�

การจำัด์ประชุมครั�งนี� นับว่ามีความสำาคัญต่ิอการขับเคล่่�อนประเทศ 

ภายใต้ิยุทธศาสติร์แล่ะนโยบายสำาคัญของรัฐบาล่ โด์ยการส่�อสารเป้าหมายแล่ะ

แนวทางการด์ำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพิแล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อมระดั์บพ่ิ�นที�  

ประจำำาปีงบประมาณ พิ.ศ. 2565 ให้เป็นไปในทิศทางเดี์ยวกัน เพ่ิ�อให้ประชาชน 

มีสขุภาพิดี์ มีระบบสุขภาพิที�มปีระสิทธิภาพิ แล่ะเกิด์การขับเคล่่�อนทางสังคมแล่ะ

เศรษฐกิจำ ซ่�งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในฐานะผู้บริหารระดั์บจัำงหวัด์ เป็นผู้นำา

นโยบายไปสู่การปฏิิบัติิ แล่ะส่งมอบบริการที�มีคุณค่าให้แก่ประชาชนเกิด์ 

ความมั�นคงทางสุขภาพิ ทั�งนี� ผล่สำาเร็จำติามเป้าหมายจำะไม่สามารถเกิด์ข่�น 

เป็นรูปธรรมได้์ หากขาด์การบูรณาการ แล่ะผน่กกำาลั่งร่วมกันของเคร่อข่าย 

การด์ำาเนินงาน โด์ยเฉพิาะสำานักงานสาธารณสุขจัำงหวัด์ ถ่อเป็นกำาลั่งสำาคัญในการ

ขับเคล่่�อนการด์ำาเนินงานให้ประสบผล่สำาเร็จำ 

ในช่วงปีที�ผ่านมา ประเทศไทยเกิด์วิกฤติการณ์การระบาด์ของ  

COVID – 19 ส่งผล่กระทบกับสุขภาพิของประชาชนเป็นอย่างมาก ความท้าทาย

ของชาวสาธารณสุข ค่อ ปีงบประมาณ พิ.ศ. 2565  จำะวางแผนทำางานอย่างไร ให้

ประชาชนสามารถธำารงสุขภาพิภายใต้ิภาวะวิกฤติินี� เกิด์ “วิถีชีวิติใหม่ (New 

Normal) กับงานส่งเสริมสุขภาพิแล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อม”  
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สำาหรับการจัำด์การสุขภาพิของประชาชน ผมให้ความสำาคัญใน 3 

ประเด็์นหลั่ก ค่อ

1. การสร้างความรอบรู้ด้์านสุขภาพิ ถ่อเป็นพ่ิ�นฐานสำาคัญ ผมมุ่งเน้น

ให้ทุกท่านสร้างกระบวนการให้ประชาชนเข้าถ่งข้อมูล่ความรู้ ด้์วยการสร้าง

กระบวนการ จัำด์บรรยากาศ แล่ะสร้างสิ�งแวด์ล้่อมให้เอ่�อต่ิอประชาชนเพ่ิ�อพัิฒนา

ทักษะ ปรับเปลี่�ยนพิฤติิกรรม โด์ยปีที�แล้่วได้์มีการพัิฒนาแพิล่ติฟอร์มก้าวท้าใจำ  

ให้ประชาชนเข้าถ่งข้อมูล่ความรู้ ปรับเปลี่�ยนพิฤติิกรรมการส่งเสริมสุขภาพิได้์

โด์ยติรง มีผู้เข้าร่วม ในปี 2564 จำำานวน 3,266,430 คน (ข้อมูล่ ณ 25 สิงหาคม 

2564)  แล่ะในปี 2565 ผมจ่ำงมุ่งเน้นให้จัำงหวัด์สนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วม 

มากข่�น โด์ยมุ่งเจำาะไปทุกหน่วยงาน องค์กร เช่น โรงงาน สถานประกอบการ 

โรงเรียน ชุมชน เป็นต้ิน  

2. การส่งเสริมสุขภาพิทุกกลุ่่มวัย ผมต้ิองการให้จัำงหวัด์เน้นการทำาให้

ประชาชนเข้าถ่งบริการส่งเสริมสุขภาพิ ซ่�งในปีที�ผ่านมาจำะเห็นได้์ว่า การระบาด์

ของ COVID-19 ทำาให้เกิด์อุปสรรคในการจัำด์บริการปกติิ มีการปิด์ศูนย์เด็์กเล็่ก 

โรงเรียน หร่อปิด์แผนกของหน่วยบริการสาธารณสุข ในปี ๒๕๖๕ เราจำำาเป็นต้ิอง

ออกแบบบริการใหม่ให้ทุกกลุ่่มวัยเข้าถ่งบริการโด์ยง่าย สะด์วก ไม่ว่าเชิงรุก 

ในพ่ิ�นที�หร่อใช้ดิ์จิำทัล่เทคโนโล่ยี เพ่ิ�อล่ด์ความเสี�ยง ผล่กระทบติ่อสุขภาพิ เช่น  

การฝากครรภ์คุณภาพิแล่ะฉีด์วัคซีน การส่งเสริมการเล่่นแล่ะพิัฒนาการเด์็ก 

สุขภาพิช่องปาก เป็นต้ิน

3. การจำัด์การด์้านอนามัยสิ�งแวด์ล่้อม ซ่�งถ่อเป็นมาติรการสำาคัญใน 

การจัำด์การภาวะคุกคามสุขภาพิประชาชน ผมต้ิองการให้จัำงหวัด์เน้นในเร่�อง 

การควบคุมกำากับ โด์ยเฉพิาะการใช้อำานาจำเจ้ำาพินักงานของรัฐติามกฎหมายล่งไป

กำากับมาติรฐาน ดั์งจำะเห็นได้์จำากติล่าด์หล่ายแห่งไม่ได้์ด์ำาเนินการติามมาติรฐาน 

จ่ำงเป็นเหตุิให้เกิด์การระบาด์ของ COVID-19 ข่�น หร่อกิจำการประเภทอ่�นๆ ที�สร้าง

เหตุิรำาคาญ จำำาเป็นต้ิองล่งไปควบคุมกำากับอย่างเข้มงวด์ แล่ะในปีหน้า ผมต้ิองการเน้น 
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เร่�องอาหารปล่อด์ภัย ซ่�งเกี�ยวข้องกับการด์ำารงชีวิติของประชาชน รวมถ่งต่ิอยอด์

ทางเศรษฐกิจำในด้์านการท่องเที�ยว โด์ยเฉพิาะร้านอาหาร Street food ติล่าด์สด์ 

แล่ะติล่าด์นัด์ 

ถ่งแม้การระบาด์ของ COVID-19 จำะทำาให้การทำางานยากข่�นหร่อ 

เพิิ�มภาระงานอกีเท่าตัิว แต่ิพิวกเราจำำาเป็นต้ิองดู์แล่ไม่ให้การระบาด์ของ COVID-19 

ซำ�าเติิมสุขภาพิประชาชน ผมเช่�อมั�นในศักยภาพิของพิวกเราชาวสาธารณสุข  

ที�พิร้อมรับ ปรับตัิวต่ิอวิกฤติิ แล่ะปรับเปลี่�ยนการทำางานจำนบรรลุ่เป้าหมายได้์  

ผมขอเป็นกำาลั่งใจำ แล่ะพิร้อมสนับสนุนการทำางานของทุกท่าน พิวกเราจำะฝ่าวิกฤติ

นี�ไปด้์วยกัน 

ขณะนี� ได้์เวล่าอันสมควรแล้่ว ผมขอเปิด์การประชุมชี�แจำงแนวทาง 

การส่งเสริมสุขภาพิแล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล่้อมสำาหรับพ่ิ�นที� ประจำำาปีงบประมาณ  

พิ.ศ. 2565 ณ บัด์นี� แล่ะขอให้การจัำด์ประชุมฯ ประสบผล่สำาเร็จำ บรรลุ่ติาม

วัติถุประสงค์ที�กำาหนด์ไว้ทุกประการ
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เร่่อง สถี�นก�รณ์ COVID-19 กับภ�รกิจำกรมอน�มัย

(New Normal) ในก�รขับเคำล่ือนง�นส่งเสริมสุขภ�พ

และอน�มัยส่ิงแวดล้อม และก�รสร้�งคำว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พ

ของประชุ�ชุน ประจำำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

โดย นายแพทย์สุ่วรรณชัย วัฒนายิ�งเจริญชัย
อธิบดีกรมอน�มัย

ก�รบรรย�ยพิเศษ

“ “

วันศุุกร์ท่� 3 กันยายน 2564 

ณ ห้องประชุุมกำ�ธร สุวรรณกิจำ ช้ัุน 1 อ�คำ�ร 1 กรมอน�มัย และผ่่�นระบบออนไลน์
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ท่านนายแพิทย์สาธารณสุขจัำงหวัด์ ท่านผู้บริหาร แล่ะทีมสาธารณสุข

ทุกท่าน

จำากสถานการณ์การระบาด์ของ COVID-19 แม้ในระยะเวล่านี�จำะดู์

เหม่อนสถานการณ์ดี์ข่�น รายงานผู้ติิด์เช่�อล่ด์ล่ง แติ่ เราก็ทราบกันดี์ว่า 

ในความเป็นจำริงอาจำมีจำำานวนผู้ติิด์เช่�อในประเทศมากกว่าที�รายงาน จำำานวนผู้เสียชีวิติ 

รายวันยังอยู่ในระดั์บสูง คงตัิว ความครอบคลุ่มการฉีด์วัคซีนยังได้์น้อยกว่าที� 

ตัิ�งเป้า สถานการณ์การระบาด์อาจำจำะเป็นในลั่กษณะนี�อีกซักระยะ แต่ิผล่กระทบ 

ที�สำาคัญที�พิวกเราเห็นร่วมกัน ค่อ สุขภาพิประชาชนยำ�าแยล่่ง ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ 

ติิด์เช่�อแล่ะเสียชีวิติอยา่งต่ิอเน่�อง ประชาชนเข้าถ่งบริการสุขภาพิล่ด์ล่ง สังคมแล่ะ

เศรษฐกิจำไม่สามารถขับเคล่่�อนได้์

จ่ำงเป็นความท้ายของจัำงหวัด์ในการธำารงรักษาสุขภาพิของประชาชน 

ทั�งในการปฏิิบัติิงานเพ่ิ�อล่ด์ผล่กระทบทางสุขภาพิจำาก COVID-19  แล่ะการทำางาน

สาธารณสุขในด้์านอ่�นๆ ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา COVID-19 ประเด็์นสำาคัญ

ค่อ เราจำะใช้วิกฤติิการระบาด์เป็นโอกาสสำาหรับการยกระดั์บงานสาธารณสุข

อย่างไร

สำาหรับในด้์านการส่งเสริมสุขภาพิแล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อม ผมคิด์ว่า 

ต้ิองถ่อโอกาสครั�งนี�ในการยกระดั์บมาติรฐานสุขอนามัยกลุ่่มวัย การจัำด์บริการ

สุขภาพิ แล่ะสุขาภิบาล่/อนามัยสิ�งแวด์ล่้อมในทุกกิจำการ กิจำกรรม สถานที�  

ซ่�งในภาวะปกติิประชาชนไม่ให้ความติระหนัก แต่ิในภาวะเช่นนี� ทุกภาคส่วน 

ทั�งประชาชน หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ให้ความสำาคัญกับเร่�องนี� 

เป็นอยา่งมาก จ่ำงน่าจำะใช้เป็นโอกาสใหผู้้เกี�ยวข้องเร่งด์ำาเนนิการยกระด์บัพิฤติิกรรม

ประชาชน แล่ะมาติรฐานสุขลั่กษณะกิจำการต่ิางๆให้เกิด์ความปล่อด์ภัย 

กรอบในการขับเคล่่�อนสำาคัญจ่ำงมีอยู่ 3 ประเด็์น ค่อการสร้าง 

ความรอบรู้ด้์านสุขภาพิ การส่งเสริมสุขภาพิกลุ่่มวัย แล่ะการจัำด์การด์้านอนามัย 

สิ�งแวด์ล้่อม
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    ต้ิองเร่งสร้างความรอบรู้ด้์านสุขภาพิ ให้ประชาชนเข้าถ่ง รับรู้ 

เข้าใจำ แล่ะเกิด์พิฤติิกรรม ซ่�งต้ิองมองในเชิงระบบที�เช่�อมโยงส่งต่ิอกันใน 3  

ระดั์บ ค่อ 

1) Health Literate City/Community ด้์วยการสร้างบรรยากาศ/

สภาพิแวด์ล้่อม/ระบบของเม่อง/ชุมชน ให้ประชาชนเข้าถ่งข้อมูล่ความรู้ 

ด้์านสุขภาพิที�ถูกต้ิอง 

2) Health Literate Organization ด้์วยการพัิฒนา Setting ต่ิางๆ 

เช่น ศูนย์เด็์กเล็่ก โรงเรียน บริษัท สถานประกอบการต่ิางๆ ให้เกิด์บรรยากาศเอ่�อ

ต่ิอคนในองค์กรเข้าถ่งข้อมูล่/ความรู้ รวมก่งจัำด์สภาพิแวด์ล้่อมที�เอ่�อต่ิอการเรียนรู้

ด้์านสุขภาพิ

3) Health Literate People ด้์วยการสร้างช่องทางเข้าถ่งข้อมูล่ 

ความรู้ที�ส่งติรงถ่งภาคประชาชน ด้์วยส่�อ เทคโนโล่ยีต่ิางๆ หร่อจัำด์บริการ  

ให้ประชาชนเข้าถ่ง 

ทั�งนี� ในปีที�ผ่านมากรมอนามัย ได้์พัิฒนาเคร่�องม่อต่ิางๆให้ประชาชน 

หน่วยงานต่ิางๆ เข้าถ่งข้อมูล่ความรู้ เพ่ิ�อสร้าง HL เช่น ก้าวท้าใจำ, Pink book, 

Blue book เป็นต้ิน

    การส่งเสริมสุขภาพิกลุ่่มวัย ต้ิองใช้โอกาสของ COVID-19 

กระตุ้ินให้ประชาชนเข้าถ่งบริการส่งเสริมสุขภาพิครอบคลุ่มมากข่�น เพิ่�อปกป้อง 

รักษาสุขภาพิตินเองให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกัน ซ่�งในภาวะปกติิประชาชนไม่ให้

ความสำาคัญ เช่น Early/Complete ANC,  การคดั์กรองพิฒันาการ,  การคดั์กรอง

ปรับเปลี่�ยนพิฤติิกรรมวัยทำางาน/ผู้สูงอาย ุบริการส่งเสริมสุขภาพิช่องปาก เป็นต้ิน 

    การจัำด์การอนามัยสิ�งแวด์ล้่อม จุำด์มุ่งเน้นค่อ การใช้โอกาส 

COVID-19 ในการกำากับ ยกระดั์บคุณภาพิมาติรฐานกิจำกรรม กิจำการ  

สถานประกอบการด้์านสาธารณสุข นอกจำากเพ่ิ�อไม่ให้เป็นแหล่่งแพิร่ระบาด์แล้่ว 

ต้ิองควบคู่ไปกบัป้องกันความเสี�ยงจำากใช้บริการแล่ะสง่เสรมิสุขภาพิ ด้์วยการทำาให้

ปิระเด็ำนท่� 2

ปิระเด็ำนท่� 3

ปิระเด็ำนท่� 1
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กิจำการต่ิางๆ โด์ยเฉพิาะกิจำการอันติราย 142 ประเภท เข้ามาอยูใ่นระบบ ซ่�งใน

ช่วงปีที�ผ่านมา กรมได้์พัิฒนาแพิล่ติฟอร์ม TSC+ ในการทำาให้สถานประกอบการ

เข้ามาอยู่ในระบบตัิ�งแต่ิระบาด์ระล่อก 1 จำำานวนกว่า 300,000 แห่ง เพ่ิ�อให้ 

สถานประกอบการด์ำาเนินการติามมาติรฐาน แล่ะเป็นฐานข้อมูล่สำาคัญให้จัำงหวัด์

ในการกำากับติรวจำสอบ ส่วนในปี 2565 จำะพิัฒนาติ่อยอด์แพิล่ติฟอร์มเพ่ิ�อ 

การปฏิิบัติิงานสำาหรับกิจำการติาม พิรบ.การสาธารณสุข

โอกาสจำากวิกฤติิ COVID-19 ทำาให้เกิด์ New Normal หร่อวิถีใหม่  

ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำาคัญของ Hygiene แล่ะ Sanitation ทุกภาคส่วนนอก

สาธารณสุข กำาลั่งร่วมไม้ร่วมม่อกันในการจัำด์การกับคน แล่ะ Setting ที�ตินเอง

ดู์แล่ ให้สามารถเปิด์ด์ำาเนินการได้์อย่างปล่อด์ภัย มีมาติรฐานทางสาธารณสุข 

โอกาสแบบนี�ต้ิองฝากทางจัำงหวัด์ว่า จำะให้คงภาวะเช่นนี� แล่ะต่ิอยอด์ไปยังประเด็์น

สุขภาพิอ่�นได้์อย่างไร ให้การส่งเสริมสุขภาพิเป็นหน้าที�ของทุกคน “All for Health” 

เป้าหมายสำาคัญที�อยากให้ทุกท่านมองร่วมกันกันค่อ พัิฒนาให้เกิด์ Healthy City 

เพ่ิ�อปกป้อง พิิทักษ์ ดู์แล่ แล่ะยกระด์ับพิฤติิกรรม/ความรอบรู้ด์้านสุขภาพิ  

ให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพิดี์ หร่อ “Health for All”

ผมขอขอบคุณ ท่านผู้บริหารจัำงหวัด์ แล่ะบุคล่ากรสาธารณสุขทุกท่าน 

ที�ให้ความสำาคัญแล่ะเข้าร่วมในการประชุมฯ ครั�งนี� ผมหวังว่าในปี 2565 พิวกเรา 

ชาวสาธารณสุข จำะร่วมไม้ร่วมม่อกันด์ำาเนินการขับเคล่่�อนการส่งเสริมสุขภาพิ แล่ะ

อนามัยสิ�งแวด์ล้่อม ผล่ประโยชน์สำาคัญค่อประชาชน ที�ด์ำารงอยู่ภายใต้ิวิกฤตินี� 

อย่างสุขภาพิดี์ แบบ New Normal ณ เดี์�ยวนี� Now Normal แล่ะในวันข้างหน้า 

Next Normal ขอบคุณครับ
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ก�รส่งเสริมสุขภ�พ

ส่่วนท่� 1

กลุ่มส่ตรีและเด็ำกปิฐมวัย



ก
ล
ุ่ม
ส
ต
ร
ีแ
ล
ะเด

็ก
ป
ฐ
ม
ว
ัย

16
สำ�หรับพื้นที่ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อม

    เป้ิาปิระส่งค์์ 

1) ตัิ�งครรภ์คุณภาพิ ลู่กเกิด์รอด์ แม่ปล่อด์ภัย
2) เด็์กอายุ 0–5 ปี มีการเจำริญเติิบโติแล่ะพัิฒนาการสมวัย

    เป้ิาหมายและตัวชี�วัดำผลลัพธ์ิ ปีิ 2565    

เป้าหมาย เด์็กเกิด์อย่างมีคุณภาพิ มีพัิฒนาการสมวัย สามารถเข้าถ่ง
บริการที�มีคุณภาพิมากข่�น

• ตััวช่ี้�วัดท่ี่� 1 อัติราส่วนการติายมารด์าไทยไม่เกิน 17 ต่ิอแสนการเกิด์ 
     มีชีพิ

• ตััวช่ี้�วัดท่ี่� 2 ร้อยล่ะ 85 ของเด็์กอายุ 0-5 ปี มีพัิฒนาการสมวัย
• ตััวช่ี้�วัดท่ี่� 3 ร้อยล่ะ 64 ของเด็์กอาย 0-5 ปี สูงดี์ สมส่วน
• ตััวช่ี้�วัดท่ี่� 4 เด็์กอายุ 5 มีส่วนสูงเฉลี่�ยติามเกณฑ์์ แยกติามเพิศชาย  

     113 ซม. /หญิง 112 ซม.
• ตััวช่ี้�วัดท่ี่� 5 ร้อยล่ะ 75 ของเด็์กอายุ 3 ปี ปราศจำากฟันผุ (Caries  Free)
• ตััวช่ี้�วัดท่ี่� 6 ร้อยล่ะ 50 ของหญิงตัิ�งครรภ์ที�มาฝากครรภ์ได้์รับการ 

     ติรวจำคัด์กรองทารกกลุ่่มอาการด์าวน์ด้์วยวิธี Quadruple test
• ตััวช่ี้�วัดท่ี่� 7 ร้อยล่ะ 80 ของหญิงตัิ�งครรภ์ที�มีผล่การคัด์กรอง 

     เสี�ยงสูงได้์รับการวินิจำฉัยก่อนคล่อด์

แนวทางการดำำาเนินงานส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ 

และอนามัยสิ่�งแวดำล้อมส่ำาหรับพ้�นท่� ปีิ 2565 

การส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

กลุ่มส่ตรีและเด็ำกปิฐมวัย

2.

1.
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    หลักการและเหตุผล 

จำากการด์ำาเนินงานอนามัยแม่แล่ะเด็์กพิบว่า หญิงตัิ�งครรภ์ฝากครรภ์
ครั�งแรกเม่�ออายคุรรภ์ น้อยกว่าหร่อเทา่กับ12 สัปด์าห์ ร้อยล่ะ 82.6 หญงิตัิ�งครรภ์
ที�ได้์รับการดู์แล่ก่อนคล่อด์ 5 ครั�ง ติามเกณฑ์์ ร้อยล่ะ 76.0 หญิงตัิ�งครรภ์มีภาวะ
โล่หิติจำาง คิด์เป็นร้อยล่ะ 14.6 หญิงตัิ�งครรภ์ได้์รับยาเสริมไอโอดี์นคิด์เป็นร้อยล่ะ 
80.6 หญิงตัิ�งครรภ์ได้์รับการติรวจำสุขภาพิช่องปาก ร้อยล่ะ 56.1 แล่ะได้์รับ 
การติรวจำแล่ะขดั์ทำาความสะอาด์ฟนั ร้อยล่ะ 15.8 (HDC 9 ส.ค. 2564) อัติราสว่น
การติายมารด์าเท่ากับ 27.6 ต่ิอแสนการเกิด์มีชีพิ ซ่�งสูงกว่าเป้าหมายที�กำาหนด์ไว้
ไม่เกิน 17 ต่ิอแสนการเกิด์มีชีพิ (สำานักส่งเสริมสุขภาพิ กรมอนามัย 9 ส.ค. 2564) 
ในส่วนของรายงานการสำารวจำสถานการณ์เด็์กแล่ะสติรีในประเทศไทย พิ.ศ. 2562 
(MICs6) กล่บัพิบว่าอัติราการเลี่�ยงลู่กด้์วยนมแม่ของมารด์าไทยอยา่งเดี์ยว 6 เด่์อน 
(EBF rate) เท่ากับร้อยล่ะ 14 แล่ะมีเด็์กที�กินนมแม่ติิด์ต่ิอกันจำนถ่ง 1 ปี ร้อยล่ะ 
24.6 แล่ะต่ิอเน่�องจำนถ่ง 2 ปี ร้อยล่ะ 15 ด้์านการด์ำาเนินงานเฝ้าระวังพัิฒนาการ
เด็์กปฐมวัย ปี 2564 พิบเด็์กช่วงอายุ 9, 18, 30 แล่ะ 42 เด่์อน ได้์รับการติรวจำ 
คัด์กรองครอบคลุ่มร้อยล่ะ 89.7 พิบพัิฒนาการสงสัยล่่าช้า ร้อยล่ะ 28.0 ติิด์ติาม 
ส่งเสริมกระตุ้ินแล่ะประเมินซำ�า ร้อยล่ะ 92.8 หลั่งการติิด์ติามส่งเสริมพิบเด็์ก  
มีพัิฒนาการสมวัยเพิิ�มข่�นเป็นร้อยล่ะ 87.6 (HDC 9 ส.ค. 2564) ด้์านภาวะ 
การเจำริญเติิบโติพิบเด็์ก 0–5 ปี สูงดี์ สมส่วน ร้อยล่ะ 65.2 ปัญหาส่วนใหญ่ค่อ 
เด็์กเตีิ�ย ร้อยล่ะ 9.4 รองล่งมาค่อเด็์กอ้วน ภาวะเริ�มอ้วนแล่ะภาวะอ้วน ร้อยล่ะ 
8.3 แล่ะเด็์กผอม ร้อยล่ะ 4.7 (HDC 9 ส.ค. 2564) ด้์านสุขภาพิช่องปากของเด็์ก
พิบว่าความครอบคลุ่มการติรวจำฟันเด็์กอยู่ที�ร้อยล่ะ 34.9 แล่ะเด็์กอายุ 3 ปี 
ปราศจำากฟันผุ (Caries free) ร้อยล่ะ 73.6 (HDC 9 ส.ค. 2564) จ่ำงเป็นสิ�งสำาคัญ
อย่างยิ�งที�พ่ิอแม่ ผู้เลี่�ยงดู์แล่ะบุคล่ากรที�เกี�ยวข้องจำะต้ิองติระหนักในการเฝ้าระวัง 
แล่ะให้การช่วยเหล่่อดู์แล่ส่งเสริมให้เด็์กมีการพัิฒนาไปติามวัยอยา่งถูกต้ิองเหมาะ
สมตัิ�งแต่ิระยะเริ�มแรก ถ้าปล่่อยปล่ะล่ะเล่ยไม่มีกระบวนการดู์แล่ช่วยเหล่่อที�ชัด์เจำน 
เด็์กจำะเสียโอกาสในการพัิฒนาติามวัย รวมทั�งอาจำเกิด์ปัญหาพัิฒนาการที�ยุ่งยาก
ซับซ้อน เป็นภาระต่ิอครอบครัว สังคม แล่ะประเทศชาติิ 

ดั์งนั�น การเฝ้าระวังแล่ะส่งเสริมพัิฒนาการเด็์กติามช่วงวัย จ่ำงเป็นสิ�งที�
พ่ิอแม่ ผู้เลี่�ยงดู์เด็์กควรให้ความสำาคัญอย่างยิ�ง เฝ้าดู์พัิฒนาการของลู่กอย่าง 

3.
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ใกล้่ชิด์แล่ะประเมินพัิฒนาการติามช่วงวัย หร่อหากมีปัญหาก็จำะสามารถแก้ไขได้์
แต่ิระยะเริ�มต้ิน เพ่ิ�อให้แน่ใจำว่าเด็์กเติิบโติอย่างสมบูรณ์ทุกด้์าน บุคล่ากร 
ทางการแพิทย์สาธารณสุขแล่ะภาคีเคร่อข่ายเป็นส่วนสำาคัญในการส่งเสริมแล่ะ
กระตุ้ินพัิฒนาการเด็์ก ทุกฝ่ายจ่ำงต้ิองมีการพัิฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
กล่ไกการด์ำาเนินงานส่งเสริมแล่ะแก้ไขปัญหาพัิฒนาการเด็์ก 0-5 ปี ติล่อด์เวล่า 
เพ่ิ�อให้เด็์กปฐมวัยเติิบโติเป็นทรัพิยากรบุคคล่ที�มีคุณภาพิต่ิอไป

    วัตถุุปิระส่งค์์

เพ่ิ�อบรูณาการการด์ำาเนินส่งเสริมสุขภาพิกลุ่่มสติรีแล่ะเด็์กปฐมวัย 
ล่งสู่การปฏิิบัติิในระดั์บพ่ิ�นที�

    กรอบแนวคิ์ดำ (House Model)
 

4.

5.
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    โค์รงการท่�ขับเค์ล้�อนส่่่พ้�นท่�

 6.1 โคำรงก�รส่่งเส่ริมก�รเกิดอย่�งม่คุำณภ�พิ
 เป้ี�หม�ยแล่ะตััวช่ี้�วัดผล่ผลิ่ตั

1. อัติราส่วนการติายมารด์าไทยต่ิอแสนการเกิด์มีชีพิ  อัติราส่วน ไม่เกิน 17 ต่ิอแสน 
   การเกิด์มีชีพิ

2. หญิงตัิ�งครรภ์ได้์รับการติรวจำสุขภาพิช่องปาก ร้อยล่ะ 70 

3. หญิงตัิ�งครรภ์ได้์รับการติรวจำแล่ะขัด์ทำาความสะอาด์ฟัน ร้อยล่ะ 40

4. ระดั์บความรู้แล่ะการรับรู้เร่�องการเติรียมความพิร้อม ร้อยล่ะ ไม่น้อยกว่า 
 ก่อนมีบุติรของหญิงชายวัยเจำริญพัินธ์ุที�ใช้ชีวิติคู่  ร้อยล่ะ 60

5. หญิงวัยเจำริญพัินธ์ุที�รับประทานวิติามินเสริมธาตุิเหล็่ก ร้อยล่ะ 30 
 แล่ะโฟลิ่กก่อนตัิ�งครรภ์อย่างน้อย 12 สัปด์าห์

เป้ิาหมาย/ตัวชี�วัดำ ค่์าเป้ิาหมาย 
ปีิ 2565

หน่วยวัดำ

 กลุ่่มเป้ี�หม�ยท่ี่�ส่ำ�คัำญ
  1.  บุคล่ากรส่วนกล่างแล่ะส่วนภูมิภาค ได้์แก่ ศูนย์อนามัยที� 1-12 แล่ะ 

กรุงเทพิมหานคร สำานักงานสาธารณสขุจัำงหวัด์ สถานบรกิารสาธารณสขุทุกระดั์บ 
  2.  หญิง-ชายวัยเจำริญพัินธ์ุที�ใช้ชีวิติคู่ วางแผนมีบุติร, หญิงตัิ�งครรภ์, 

ประชาชนผู้รับบริการงานอนามัยแม่แล่ะเด็์ก
  3.  ผู้บริหาร/นักวิชาการ/ภาคีเคร่อข่ายที�เกี�ยวข้องกับการขับเคล่่�อน

นโยบายแล่ะยุทธศาสติร์ฯ
	ม�ตัรก�รส่ำ�คัำญ
  1. การสร้างความรอบรู้ด้์านอนามัยการเจำริญพัินธ์ุแล่ะสิทธิประโยชน์ 

ในสถานการณ์การแพิร่ระบาด์ของโรคโควิด์ 19
  2.  การเข้าถ่งบริการด้์านอนามัยการเจำริญพัินธ์ุ
  3. ล่ด์การติายมารด์าจำากสาเหตุิที�ป้องกันได้์ (PIH, PPH)
  4.  ขับเคล่่�อนการจัำด์ตัิ�ง Multidisciplinary consultation  

ระดั์บเขติ เพ่ิ�อการดู์แล่หญิงตัิ�งครรภ์ที�ติิด์เช่�อโควิด์ 19
  5.  ขับเคล่่�อนการฉีด์วัคซีนโควิด์ 19 ในหญิงตัิ�งครรภ์
  6. ขับเคล่่�อนการดู์แล่หญิงตัิ�งครรภ์แล่ะหญิงหลั่งคล่อด์ ติามมาติรฐาน 

งานอนามัยแม่แล่ะเด็์กแล่ะเคร่อข่ายบริการสุขภาพิระดั์บจัำงหวัด์ 

6.
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 แนวที่�งก�รดำ�เนินง�นระดับพ้ิ�นท่ี่� 
 • บทบาทส่วนกล่าง
  1. จัำด์ทำาเน่�อหา แล่ะผล่ิติส่�อ เพ่ิ�อสร้างความรอบรู้ผ่านช่องทาง  

ที�หล่ากหล่าย     
  2. จัำด์กิจำกรรมรณรงค์เพ่ิ�อสร้างกระแส     
  3.  ประสานองค์การเภสัชกรรมในการผลิ่ติแล่ะจำำาหน่ายวิติามินใน

ร้านขายยา ทั�งในแล่ะนอกเคร่อข่ายองค์การเภสัชกรรม (องค์การเภสัชกรรม)  
  4. ประสานความร่วมม่อกับสถานพิยาบาล่ในการให้บริการด้์วย

เทคโนโล่ยีช่วยการเจำริญพัินธ์ุการแพิทย์ทั�งภาครัฐแล่ะเอกชนในการสนับสนุน
คูปองติรวจำสุขภาพิก่อนตัิ�งครรภ์ ภายใต้ิกิจำกรรม For Baby

  5. ขับเคล่่�อนนโยบายแล่ะบูรณาการการด์ำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพิ
สติรีแล่ะเด็์กปฐมวัยผ่านภาคีเคร่อข่ายในทุกระดั์บ (คณะกรรมการ MCH Board, 
คณะอนุกรรมการ,คณะทำางาน ฯล่ฯ)

  6.  พัิฒนาองค์ความรู้ นวัติกรรมแล่ะเทคโนโล่ยีดิ์จิำติอล่แพิล่ติฟอร์ม 
เพ่ิ�อขับเคล่่�อนการเฝ้าระวังความเสี�ยงแล่ะสร้างความติระหนักรู้ของสติรีแล่ะ 
เด็์กปฐมวัย

  7. สนับสนุนเคร่อข่ายบริการสุขภาพิด์ำาเนินการติามมาติรฐาน
อนามัยอนามัยแม่แล่ะเด็์ก

  8. ขับเคล่่�อนสนับสนุน ส่งเสริมการบังคับใช้ กฎหมาย ระเบียบ 
มาติรฐาน เพ่ิ�อการคุ้มครองสติรีแล่ะเด็์กปฐมวัย

  9. สนับสนุนวิชาการ เคร่�องม่อ แล่ะพัิฒนาศักยภาพิบุคล่ากร  
งานอนามัยแม่แล่ะเด็์กในการคัด์กรองแล่ะจัำด์การความเสี�ยงในหญิงตัิ�งครรภ์

   10. จัำด์ทำาส่�อเพ่ิ�อสร้างความรอบรู้ในการด์ูแล่สุขภาพิช่องปาก 
แล่ะส่งเสริมให้หญิงตัิ�งครรภ์เข้ารับบริการทันติกรรม

• บทบาทศูนย์อนามัย
  1.  ส่�อสาร/ประชาสัมพัินธ์ ให้หญิงชายวัยเจำริญพัินธ์ุที�เติรียม 

ความพิร้อมก่อนมีบุติรติระหนักถ่งประโยชน์ของการเติรียมความพิร้อมก่อนมีบุติร  
  2.  จัำด์กิจำกรรมรณรงค์เพ่ิ�อสร้างกระแส     
  3.  ขับเคล่่�อนมาติรฐานงานอนามัยแม่แล่ะเด็์กแล่ะเคร่อข่ายบริการ

สุขภาพิระดั์บจัำงหวัด์
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  4.  สร้างความรอบรู้ด้์านสุขภาพิ HL (ผ่าน Platform Pink book)/ 
การดู์แล่สุขภาพิติามวิถีชีวิติใหม่/application ฟันดี์ 

  5.  จัำด์ตัิ�ง Multidisciplinary consultation ระด์ับเขติ 
เพ่ิ�อการดู์แล่หญิงตัิ�งครรภ์ที�ติิด์เช่�อโควิด์-19

• บทบาทสำานักงานสาธารณสุขจัำงหวัด์ 
  1.  ส่�อสาร/ประชาสัมพัินธ์/สนับสนุนการใช้แพิล่ติฟอร์มแล่ะเพิจำ

วิวาห์สร้างชาติิ แล่ะจัำด์หาวิติามินเสริมธาตุิเหล็่กแล่ะโฟลิ่กให้กับประชาชนในพ่ิ�นที�  
  2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยบริการจัำด์กิจำกรรมการบริการ
  3.  ขับเคล่่�อนการฉีด์วัคป้องกันโรค COVID-19 ในหญิงตัิ�งครรภ์
  4.  ANC&LR New normal ควบคุม กำากับ ติิด์ติามการจัำด์บริการ

ติรวจำสุขภาพิช่องปากแล่ะขัด์ทำาความสะอาด์ฟัน
  5.  ร่วมขับเคล่่�อนการด์ำาเนินงาน Multidisciplinary consultation 

ระดั์บเขติ เพ่ิ�อการดู์แล่หญิงตัิ�งครรภ์ที�ติิด์เช่�อโควิด์ 19
• บทบาทคณะกรรมการพัิฒนาคุณภาพิชีวิติระดั์บอำาเภอ (พิชอ.)
  1.  การส่งเสริมดู์แล่สุขภาพิแล่ะเฝ้าระวังสุขภาวะหญิงตัิ�งครรภ์แล่ะทารก 
  2.  การควบคุม ป้องกันการติิด์เช่�อ COVID-19 ในหญิงตัิ�งครรภ์
  3.  ติิด์ติามเยี�ยมบ้านหญิงตัิ�งครรภ์มารด์าแล่ะทารกระหวา่งตัิ�งครรภ์

แล่ะหลั่งคล่อด์
• บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.)
  1.  ประชาสัมพัินธ์ให้ประชาชนในพ่ิ�นที�รับทราบกิจำกรรม/ โครงการ
  2.  เผยแพิร่ส่�อให้ความรู้ให้กับคู่รัก ณ จุำด์จำด์ทะเบียนสมรส
  3. ระบบการแจ้ำงการเกิด์ การติาย สำาหรับหน่วยงานระดั์บชุมชน 

(ระบบรายการติายมารด์าแล่ะทารก นอกสถานบริการ)
  4. หญิงตัิ�งครรภ์เฝ้าระวังแล่ะคัด์กรองสุขภาพิด์้วยตินเองแล่ะ

ครอบครัว (Save mom+ไทยเซฟไทย)
	ก�รติัดตั�มแล่ะปีระเมินผล่
  1.  ถ่ายทอด์นโยบายแล่ะพัิฒนาศักยภาพิบุคล่ากรแล่ะเคร่อข่าย
  2.  ประชุม MCH Board ระดั์บเขติไติรมาสล่ะ 1 ครั�ง
  3.  ร้อยล่ะ 60 ของหญงิตัิ�งครรภ์ได้์รับฉีด์วัคป้องกันโรค COVID-19 

ครบ 2 เข็ม  
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  15 30 45 60

ไตรมาส่ 1 ไตรมาส่ 2 ไตรมาส่ 3 ไตรมาส่ 4

 ส่่ตร ร้อยล่ะหญิงตัิ�งครรภ์ได้์รับฉีด์วัคป้องกันโรค COVID-19= (A/B) x 100 

  ครบ 2 เข็ม

 A  = จำำานวนหญิงคล่อด์ติาม B ที�ได้์รับการฉีด์วัคป้องกันโรค COVID-19  

   ครบ 2 เข็ม  

 B  = จำำานวนหญิงไทยทุกรายที�คล่อด์ในเขติรับผิด์ชอบทั�งหมด์ในเวล่าเดี์ยวกัน 

A

B

  4. มีทีมสหวิชาชีพิเพ่ิ�อการดู์แล่รักษาหญิงตัิ�งครรภ์ที�ติิด์เช่�อโควิด์ 
19 ระดั์บเขติ (Multidisciplinary consultation ระดั์บเขติ) จำำานวน 1 ทีม 

  5. ร้อยล่ะ 100 ของการติายมารด์าได้์รับการทบทวนแล่ะวิเคราะห์
สาเหตุิการติายมารด์า   (มีการส่งแบบรายงาน MDR ร้อยล่ะ 100)

  6.  ร้อยล่ะ 60 ของโรงพิยาบาล่ผ่านมาติรฐานงานอนามัยแม่แล่ะ
เด็์ก (รายจัำงหวัด์)

  7. ร้อยล่ะ 20 ของหญิงตัิ�งครรภ์ที�มาฝากครรภ์ครั�งแรก ณ สถานบริการ 
ใช้โปรแกรม Pink book online ในการบันท่กสุขภาพิแม่แล่ะเด็์ก

  8. ร้อยล่ะ 50 ของหญิงตัิ�งครรภ์ล่งทะเบียนแล่ะคัด์กรองความเสี�ยง
ด้์วยตินเองผ่านแอพิพิลิ่เคชัน Save mom

  9. อัติราทารกเกิด์ไร้ชีพิไม่เกิน 5 ต่ิอพัินการเกิด์
   10. อัติราส่วนการติายมารด์าไม่เกิน 17 ต่ิอแสนการเกิด์มีชีพิ
   11. หญิงวัยเจำริญพัินธ์ุที�รับประทานวิติามินเสริมธาตุิเหล็่กแล่ะ 

โฟลิ่กก่อนตัิ�งครรภ์อย่างน้อย 12 สัปด์าห์ ติิด์ติามโด์ยการสำารวจำทางออนไล่น์จำาก
ผู้ที�รับบริการทางเพิจำวิวาห์สร้างชาติิแล่ะก้าวย่างเพ่ิ�อสร้างลู่ก แล่ะการสำารวจำ 
ความพิร้อมในการจัำด์บริการยาเสริมธาตุิเหล็่กของหน่วยบริการสาธารณสุขภายใต้ิ
โครงการหลั่กประกันสุขภาพิแห่งชาติิ

   12. ร้อยล่ะ 50 ของหญิงตัิ�งครรภ์ที�มาฝากครรภ์ได้์รับการติรวจำ 
คัด์กรองทารกกลุ่่มอาการด์าวน์ด้์วยวิธี Quadruple test

   13. ร้อยล่ะ 80 ของหญิงตัิ�งครรภ์ที�มีผล่การคัด์กรองเสี�ยงสูงได้์รับ
การวินิจำฉัยก่อนคล่อด์
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 6.2 โคำรงก�รส่่งเส่ริมก�รเจัริญเติับโตัแล่ะภ�วะโภชี้น�ก�รในช่ี้วง 1,000 
วันแรกของช่ี้วิตั

	เป้ี�หม�ยแล่ะตััวช่ี้�วัดผล่ผลิ่ตั

1. เด็์กอายุ  0-5 ปี สูงดี์สมส่วน ร้อยล่ะ 64
 1.1 เด็์กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตีิ�ย ร้อยล่ะ 10
 1.2 เด็์กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม ร้อยล่ะ 5
 1.3 เด็์กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน ร้อยล่ะ 9

2. ติำาบล่ต้ินแบบมหัศจำรรย์ 1,000  วัน Plus   ติำาบล่ 878

3. พ่ิ�นที�ต้ินแบบเด็์กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่ก ติำาบล่ล่ะ  แห่ง 1

4. ผู้อำานวยการเล่่น (Play worker) อย่างน้อยติำาบล่ล่ะ คน 1

5. เด็์ก 0-2 ปี ได้์รับการติรวจำสุขภาพิช่องปาก ร้อยล่ะ 55

เป้ิาหมาย/ตัวชี�วัดำ ค่์าเป้ิาหมาย 
ปีิ 2565

หน่วยวัดำ

	กลุ่่มเป้ี�หม�ยท่ี่�ส่ำ�คัำญ
  1. หญิงตัิ�งครรภ์ หญิงให้นมบุติร เด็์กอายุ 0-2 ปี พ่ิอแม่/ผู้เลี่�ยงดู์เด็์ก 
  2. บุคล่ากรสาธารณสุข แล่ะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำำาหมู่บ้าน 

(อสม.) 
  3. ศูนย์อนามัย 1-12 สถาบนัสุขภาวะเขติเม่อง สาธารณสขุจัำงหวัด์ 

หน่วยบริการทุกระดั์บ
  4. ภาคีเคร่อข่ายที�เกี�ยวข้อง ได้์แก่ กระทรวงมหาด์ไทย กระทรวง

การพัิฒนาสังคมแล่ะความมั�นคงของมนุษย์ กระทรวงศ่กษาธิการ 
 ม�ตัรก�รส่ำ�คัำญ
  1.  สนับสนุนกล่ไกขบัเคล่่�อนการด์ำาเนินงานแล่ะการมส่ีวนร่วมของ

ภาคีเคร่อข่าย
  2.  การพัิฒนาวิชาการ ระบบบริการสาธารณสุข แล่ะระบบเฝ้าระวัง

การเจำริญเติิบโติ
  3.  การส่งเสริมความความรอบรู้สุขภาพิของเด็์กปฐมวัย
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  แนวที่�งก�รดำ�เนินง�นระดับพ้ิ�นท่ี่� 
• บทบาทส่วนกล่าง
  1.  สร้างเคร่อข่ายด์ำาเนินงานพัิฒนาติำาบล่มหัศจำรรย์ 1,000 วัน Plus 

ภายใต้ิกิจำกรรมสำาคัญ กิน กอด์ เล่่น เล่่า นอน เฝ้าดู์ฟัน ระดั์บนโยบาย 
  2.  พัิฒนาแนวทางติำาบล่มหัศจำรรย์ 1,000 วัน Plus ฉบับบูรณาการ 
  3.  พัิฒนาแล่ะยกระดั์บคุณภาพิพ่ิ�นที� Best Practice ด้์านการ 

ส่งเสริมสุขภาพิแม่แล่ะเด็์ก (กิน กอด์ เล่่น เล่่า นอน เฝ้าดู์ฟัน)
  4.  พัิฒนาหล่ักสูติร E-learning การส่งเสริมการเจำริญเติิบโติแล่ะ

โภชนาการในคลิ่นิกฝากครรภ์ (ANC) แล่ะคลิ่นิกเด็์กสุขภาพิดี์ (WCC)
  5.  ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพิเร่�องกิน กอด์ เล่่น เล่่า นอน เฝ้าดู์ฟัน 

ฉบับครอบครัว ในวิถีชีวิติใหม่ (New Normal)
  6.  จัำด์ทำาแนวทางการเฝ้าระวังฟันผุในเด็์กปฐมวัย
  7.  พัิฒนาความรู้ ทักษะทันติบุคล่ากร บุคล่ากรสาธารณสุข  

ครูผู้ดู์แล่เด็์กแล่ะผู้ปกครอง ในการเฝ้าระวังฟันผุในเด็์กปฐมวัย ด้์วยกระบวนการ 
E-learning

  8.  จัำด์กิจำกรรมรณรงค์สร้างกระแสความร่วมม่อขับเคล่่�อนเด์็กไทย
เล่่นเปลี่�ยนโล่ก (มหกรรม Play day)

  9.  ผลิ่ติแล่ะเผยแพิร่ส่�อความรู้ทักษะการสร้างต้ินแบบสถานพัิฒนา
เด็์กปฐมวัย “เล่่นเปลี่�ยนโล่ก” 

   10. ประสานความร่วมม่อภาคีเคร่อข่ายเด็์กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่ก (สสส. 
สสย. มพิด์.) ในการสนับสนุนการพัิฒนาทักษะผู้อำานวยการเล่่น (Play worker)

• บทบาทศูนย์อนามัย
  1.  พัิฒนาแนวทางติำาบล่มหัศจำรรย์ 1,000 วัน Plus ฉบับบูรณาการ 
  2.  ติิด์ติามแล่ะพัิฒนาติำาบล่มหัศจำรรย์ 1,000 วัน Plus ระดั์บพ่ิ�นที� 
  3. ร่วมพัิฒนาแล่ะยกระดั์บคุณภาพิ Best Practice ด้์านการ 

ส่งเสริมสุขภาพิแม่แล่ะเด็์ก (กิน กอด์ เล่่น เล่่า นอน เฝ้าดู์ฟัน)
  4.  ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพิเร่�องกิน กอด์ เล่่น เล่่า นอน เฝ้าดู์ฟัน 

ฉบับครอบครัว ในวิถีชีวิติใหม่ (New Normal)
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  5.  บูรณาการการเฝ้าระวังโรคฟันผุกับการเฝ้าระวังพัิฒนาการแล่ะ
การเจำริญเติิบโติในเด็์กอายุ 0-2 ปี 

  6.  สนับสนุนให้เด็์ก 0-2 ปี ได้์รับการติรวจำสุขภาพิช่องปากแล่ะ 
ทาฟลู่ออไรด์์

  7.  จัำด์ประชุมพัิฒนาทักษะผู้อำานวยการเล่่น (Play worker)  
ให้แก่ สสจำ. สสอ. แล่ะ อปท.

  8.  ส่�อสาร ประชาสัมพัินธ์การเรียนออนไล่น์ หลั่กสูติรผู้อำานวยการ 
เล่่น (Play worker)

  9.  กำากับ ติิด์ติาม แล่ะเยี�ยมเสริมพิลั่งการพัิฒนาพ่ิ�นที�ต้ินแบบ 
เด็์กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่ก

   10. ประชุมถอด์บทเรียนแล่กเปลี่�ยนเรียนรู้การขับเคล่่�อนพ่ิ�นที�
ต้ินแบบ “เด็์กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่ก”

• บทบาทสำานักงานสาธารณสุขจัำงหวัด์ 
  1.  สนับสนุนการด์ำาเนินงานพัิฒนาติำาบล่มหัศจำรรย์ 1,000 วัน Plus 

ภายใต้ิกิจำกรรมสำาคัญ กิน กอด์ เล่่น เล่่า นอน เฝ้าดู์ฟัน (ติำาบล่ต้ินแบบ อำาเภอ 
ล่ะ 1 ติำาบล่)

  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัิฒนาทักษะผู้อำานวยการเล่่น (play 
worker) แล่ะพัิฒนาพ่ิ�นที�ต้ินแบบเด็์กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่กให้ครอบคลุ่มทุกติำาบล่

• บทบาทคณะกรรมการพัิฒนาคุณภาพิชีวิติระดั์บอำาเภอ (พิชอ.)
  1. การด์ำาเนินงานพัิฒนาติำาบล่มหัศจำรรย์ 1,000 วัน Plus ภายใต้ิ

กิจำกรรมสำาคัญ กิน กอด์ เล่่น เล่่า นอน เฝ้าดู์ฟัน (ติำาบล่ต้ินแบบ อำาเภอล่ะ 1 ติำาบล่)
  2. สนับสนุนแล่ะประชาสมัพัินธ์การพัิฒนาทักษะผู้อำานวยการเล่่น 

(Play worker) แล่ะพัิฒนาพ่ิ�นที�ต้ินแบบเด็์กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่กให้ครอบคลุ่ม 
ทุกติำาบล่

• บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.)
  1. การด์ำาเนินงานพัิฒนาติำาบล่มหัศจำรรย์ 1,000 วัน Plus ภายใต้ิ

กิจำกรรมสำาคัญ กิน กอด์ เล่่น เล่่า นอน เฝ้าดู์ฟัน (ติำาบล่ต้ินแบบ อำาเภอล่ะ 1 ติำาบล่)
  2. สนับสนุนแล่ะส่งเสริมการพัิฒนาทักษะผู้อำานวยการเล่่น (Play 

worker) แล่ะพิัฒนาพ่ิ�นที�ต้ินแบบเด์็กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่กในสถานพิัฒนา 
เด็์กปฐมวัย หร่อ “สนามเด็์กเล่่นสร้างปัญญา” ในชุมชน
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 ก�รติัดตั�มแล่ะปีระเมินผล่
  1. ทุกติำาบล่ประเมินตินเองติามเกณฑ์์ประเมินติำาบล่มหัศจำรรย์ 

1,000 วันแรกของชีวิติ             
  2. ติิด์ติามการด์ำาเนินงานระดั์บพ่ิ�นที� ผ่านกล่ไกการบริหารจัำด์การ 

ระดั์บจัำงหวัด์ เช่น คณะอนุกรรมการพัิฒนาเด็์กปฐมวัย ระดั์บจัำงหวัด์ /พิชอ./ทีม
เยี�ยมเสริมพิลั่งระดั์บจัำงหวัด์ อำาเภอ

  3.  การเยี�ยมเสริมพิลั่ง ติิด์ติามการด์ำาเนินงานติำาบล่มหัศจำรรย์ 
1,000 วัน Plus ภายใต้ิกิจำกรรมสำาคัญ กิน กอด์ เล่่น เล่่า นอน เฝ้าดู์ฟัน

  4.  ระบบฐานข้อมูล่ HDC กระทรวงสาธารณสุข
  5. เยี�ยมเสรมิพิลั่ง ติิด์ติามการพิฒันาทักษะผู้อำานวยการเล่่น (Play 

worker) แล่ะการพัิฒนาพ่ิ�นที�ต้ินแบบเด็์กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่กในระดั์บจัำงหวัด์/ 
เขติสุขภาพิ

  6.  ประชุม VDO Conference ติิด์ติามผล่การด์ำาเนินงานกับ 
ศูนย์อนามัยที� 1-12, สถาบันพัิฒนาสุขภาวะเขติเม่อง (สสม.)

  7. รายงานข้อมูล่การขับเคล่่�อนเด็์กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่กติามแบบฟอร์ม
   7.1 แบบฟอร์มรายงานผู้อำานวยการเล่่น (Play worker) 
   7.2 แบบฟอร์มรายงานพ่ิ�นที�ต้ินแบบเด็์กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่ก

 6.3 โคำรงก�รขับเคำล้่�อนพิระร�ชี้บัญญัติัคำวบคุำมก�รส่่งเส่ริมก�รตัล่�ด
อ�ห�รส่ำ�หรับที่�รกแล่ะเด็กเล็่ก พิ.ศ. 2560

	เป้ี�หม�ยแล่ะตััวช่ี้�วัดผล่ผลิ่ตั

1. เร่�องร้องเรียนการล่ะเมิด์พิระราชบัญญัติิฯ ได้์รับการส่งต่ิอ ร้อยล่ะ 100 
 ด์ำาเนินคดี์

2. ศูนย์อนามัยมีการรายงานเฝ้าระวังการล่ะเมิด์พิระราชบัญญัติิ ครั�ง 4 
 ควบคุมการส่งเสริมการติล่าด์ อาหารสำาหรับทารกแล่ะ 
 เด็์กเล็่ก พิ.ศ.2560 (ไติรมาสล่ะ 1 ครั�ง)

3. ทารกแรกเกิด์จำนถ่ง 6 เด่์อนกินนมแม่อย่างเดี์ยว ร้อยล่ะ 50 

4. รณรงค์ส่งเสริมการเลี่�ยงลู่กด้์วยนมแม่ สัปด์าห์นมแม่โล่ก ครั�ง 1 
 แล่ะเด่์อนวันแม่แห่งชาติิ

เป้ิาหมาย/ตัวชี�วัดำ ค่์าเป้ิาหมาย 
ปีิ 2565

หน่วยวัดำ
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 กลุ่่มเป้ี�หม�ยท่ี่�ส่ำ�คัำญ
แม่แล่ะครอบครัว ประชาชนทั�วไป บุคล่ากรศูนย์อนามัยที� 1-12  

สถาบันพัิฒนาสุขภาวะเขติเม่อง คณะกรรมการอนามัยแม่แล่ะเด็์ก คณะกรรมการ
ควบคุมการส่งเสริมการติล่าด์อาหารสำาหรับทารกแล่ะเด็์กเล็่ก ผู้เชี�ยวชาญ  
ด้์านการแพิทย์ พิยาบาล่ นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร โภชนาการ นักกฎหมาย 
นักการส่งเสริมการติล่าด์ นักพัิฒนาสังคม นักการส่�อสารการติล่าด์ พินักงาน 
เจ้ำาหน้าที�ติามที�แต่ิงตัิ�งประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ทั�วประเทศ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพิ กรมสวสัดิ์การแล่ะแรงงานสำานักงานประกนัสังคม  ผู้ประกอบการ 
ภาคีเคร่อข่าย อสม. พินักงานเจ้ำาหน้าที�ที�ได้์รับการแต่ิงตัิ�งติาม พิ.ร.บ.

 ม�ตัรก�รส่ำ�คัำญ
  1. การขับเคล่่�อนพิระราชบัญญัติิควบคุมการส่งเสริมการติล่าด์

อาหารสำาหรับทารกแล่ะเด็์กเล็่ก พิ.ศ. 2560
  2.  ส่งเสริม สนับสนุน การเลี่�ยงลู่กด้์วยนมแม่แล่ะโภชนาการหญิง

ให้นมบุติร
 แนวที่�งก�รดำ�เนินง�นระดับพ้ิ�นท่ี่� 
• บทบาทส่วนกล่าง
  1.  ขับเคล่่�อนแล่ะติิด์ติามการด์ำาเนินงานติาม พิ.ร.บ. นมผง 
     - พัิฒนา E-learning พิ.ร.บ. นมผง
    - พัิฒนาโปรแกรมออกบัติรพินักงานเจ้ำาหน้าที� 
     - ส่�อความรู้ เกี�ยวกับ พิ.ร.บ. นมผงแล่ะการส่งเสริมการเลี่�ยง 

       ลู่กด้์วยนมแม่
  2.  สนับสนุน ส่งเสริมการเลี่�ยงลู่กด้์วยนมแม่แล่ะโภชนาการหญิงให้

นมบุติร 
     - นมแม่ในสถานประกอบการ/โครงการขนส่งนมแม่ฟรี
     - รณรงค์ส่งเสริมการเลี่�ยงลู่กด้์วยนมแม่ (วันแม่แห่งชาติิ/ 

       สัปด์าห์นมแม่โล่ก)
• บทบาทศูนย์อนามัย
  1. ขับเคล่่�อนการด์ำาเนินงานติาม พิ.ร.บ. นมผง แล่ะติิด์ติามไติรมาส

ล่ะ 1 ครั�ง
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  2.  สนับสนุนให้พินักงานเจ้ำาหน้าที�ติามพิ.ร.บ. นมผงพัิฒนาทักษะ 
ความรู้ ผ่าน E-learning พิ.ร.บ. นมผง

  3.  ติิด์ติามการออกบัติรพินักงานเจ้ำาหน้าที�ผ่านโปรแกรมการออกบัติร
  4. สนับสนุน ส่งเสริมการเลี่�ยงลู่กด้์วยนมแม่แล่ะโภชนาการหญิงให้

นมบุติร 
    - นมแม่ในสถานประกอบการ/โครงการขนส่งนมแม่ฟรี
   - รณรงค์ส่งเสริมการเลี่�ยงลู่กด้์วยนมแม่ (วันแม่แห่งชาติิ/ 

       สัปด์าห์นมแม่โล่ก)
• บทบาทสำานักงานสาธารณสุขจัำงหวัด์ 
  1. ด์ำาเนินงานเฝ้าระวังเชิงรุก พิ.ร.บ. นมผงอย่างน้อย 2 ครั�งต่ิอปี
  2. ออกบัติรพินักงานเจ้ำาหน้าที�ติามพิ.ร.บ.นมผง 
  3.  สนับสนุนส่งเสริมให้พินักงานเจ้ำาหน้าที� พิ.ร.บ. นมผง พัิฒนา

ศักยภาพิผ่าน หลั่กสูติร E-learning
  4.  สนับสนุน ส่งเสริมการเลี่�ยงลู่กด้์วยนมแม่แล่ะโภชนาการหญิงให้

นมบุติร 
     - นมแม่ในสถานประกอบการ/โครงการขนส่งนมแม่ฟรี
     - รณรงค์ส่งเสริมการเลี่�ยงลู่กด้์วยนมแม่ (วันแม่แห่งชาติิ/ 

       สัปด์าห์นมแม่โล่ก)
• บทบาทคณะกรรมการพัิฒนาคุณภาพิชีวิติระดั์บอำาเภอ (พิชอ.)
  1. ส่งเสริมให้พินักงานเจ้ำาหน้าที� พิ.ร.บ. นมผง เรียน E-learning
  2. สนับสนุนแล่ะประชาสัมพัินธ์โครงการส่งนมแม่ฟรี
• บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.)
  1. เฝ้าระวังการล่ะเมิด์ พิ.ร.บ. นมผง
  2. ประชาสัมพัินธ์โครงการส่งนมแม่ฟรี
  3. สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนการเลี่�ยงลู่กด้์วยนมแม่
 ก�รติัดตั�มแล่ะปีระเมินผล่
  1. การนิเทศติิด์ติามงานอนามัยแม่แล่ะเด็์ก
  2. จำำานวนผู้ใช้บริการ Line @anamaimilk
  3. รายงานเฝ้าระวังเชิงรุกในพ่ิ�นที�อย่างน้อย 4 ครั�ง/ปี (ระดั์บ 

ศูนย์อนามัย) แล่ะอย่างน้อย 2 ครั�ง/ปี (ระดั์บจัำงหวัด์)
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  4. รายงานการรับเร่�องร้องเรียน เม่�อได้์รับเร่�องร้องเรียนหร่อพิบ
เหตุิการณ์การล่ะเมิด์พิระราชบัญญัติิฯ แหล่่งข้อมูล่ 
 6.4 โคำรงก�รส่่งเส่ริมก�รเจัริญเติับโตัแล่ะพัิฒน�ก�รเด็กอ�ยุ 2-6 ปีี

 เป้ี�หม�ยแล่ะตััวช่ี้�วัดผล่ผลิ่ตั

1. เด็์กอายุ 0-5 ปี มีพัิฒนาการสมวัย ร้อยล่ะ 85
    1.1 เด็์กอายุ 0-5 ปี ได้์รับการคัด์กรองพัิฒนาการ ร้อยล่ะ 90
    1.2 เด็์กอายุ 0-5 ปี ที�ได้์รับการคัด์กรอง พัิฒนาการ ร้อยล่ะ 20 
  พิบสงสัยล่่าช้า
    1.3 เด็์กอายุ 0-5 ปี ที�ได้์รับการคัด์กรองพัิฒนาการ ร้อยล่ะ 90 
  พิบสงสัยล่่าช้าได้์รับการติิด์ติาม

2. เด็์กอายุ 3 ปี ปราศจำากฟันผุ (Caries Free) ร้อยล่ะ 75

3. ส่วนสูงเฉลี่�ยที�อายุ 5 ปี เพิศชาย-หญิง เซนติิเมติร ช.113 / ญ.112

4. สร้างกระแสการส่งเสริมการเจำริญเติิบโติพัิฒนาการแล่ะ เร่�อง 3 
 สุขภาพิช่องปากเด็์กปฐมวัย 

5. สัปด์าห์รณรงค์คัด์กรองพัิฒนาการเด็์กปฐมวัย ทั�วประเทศ แห่ง เขติสุขภาพิ 
    ล่ะ 1 แห่ง

เป้ิาหมาย/ตัวชี�วัดำ ค่์าเป้ิาหมาย 
ปีิ 2565

หน่วยวัดำ

 กลุ่่มเป้ี�หม�ยท่ี่�ส่ำ�คัำญ
พ่ิอแม่ ครูผู้ดู์แล่เด็์ก บุคล่ากรส่วนกล่างแล่ะส่วนภูมิภาค ได้์แก่  

ศูนย์อนามัย ศูนย์อนามัยกลุ่่มชาติิพัินธ์ุชายขอบแล่ะแรงงานข้ามชาติิ สำานักงาน
สาธารณสุขจัำงหวัด์ หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดั์บ กระทรวงการพัิฒนาสังคม
แล่ะความมั�นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาด์ไทย กระทรวงศ่กษาธิการ กระทรวง
มหาด์ไทย แล่ะกรุงเทพิมหานคร

 ม�ตัรก�รส่ำ�คัำญ
  1. เฝ้าระวังการเจำริญเติิบโติ พัิฒนาการแล่ะสุขภาพิช่องปาก 

เด็์กปฐมวัยในสถานการณ์ COVID-19  
  2.  ยกระดั์บสถานพัิฒนาเด็์กปฐมวัยด้์านสุขภาพิเด็์ก (สพิด์. 4D)
  3.  ส่งเสริมการเล่่นของเด์็กปฐมวัยในครอบครัว สถานพิัฒนา 

เด็์กปฐมวัยแล่ะชุมชนภายใต้ิ Concept 3F (Family Free Fun)
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	แนวที่�งก�รดำ�เนินง�นระดับพ้ิ�นท่ี่� 
• บทบาทส่วนกล่าง
  1.  MOU 4+2 ประเด็์นเด็์กปฐมวัย 
  2.  ยกระดั์บชุด์สิทธิประโยชน์ เพ่ิ�อการเข้าถ่งการดู์แล่สุขภาพิเด็์กปฐมวัย 
  3. กำากับ ติิด์ติามการด์ำาเนินงาน การขับเคล่่�อนการด์ำาเนินงาน 

ภายใต้ิ พิรบ. การพัิฒนาเด็์กปฐมวัย
  4.  ผลิ่ติส่�อ/พัิฒนาองค์ความรู้/แนวทางการฯ เผยแพิร่ 9 ย่าง 

เพ่ิ�อสร้างลู่ก+อ่�นๆ
  5.  MOU ระดั์บเขติ/จัำงหวัด์ ยกระดั์บ สพิด์.ด้์านสุขภาพิเด็์ก (สพิด์. 4D)
  6. ศ่กษาสำารวจำสถานการณ์ข้อมูล่สถานพัิฒนาเด็์กปฐมวัย 
  7. สนับสนุนการใช้เงินกองทุนประกันสุขภาพิ เช่น กองทุนติำาบล่ กสศ.
  8.  กำากับติิด์ติามการด์ำาเนินงาน มาติรฐานสถานพิฒันาเด็์กปฐมวัย

แห่งชาติิ  
  9. สนับสนุนคู่ม่อ/แนวทางการส่งเสริมคุณภาพิสถานพิัฒนาเด็์ก

ปฐมวัยด้์านสุขภาพิ 4D (Development and  play/ Diet/Dental/Disease)
   10. พัิฒนาศักยภาพิบุคล่ากรทุกภาคส่วน ผ่านระบบ Online แล่ะ 

Off line เช่น E-leaning DSPM, Play worker, หลั่กสูติรอาหารแล่ะโภชนาการ
ประชาชน

   11.  ผลิ่ติส่�อส่งเสริมสุขภาพิช่องปากรูปแบบ Home base digital 
learning สำาหรับเด็์กปฐมวัย

   12.  ประชุมคณะทำางานขับเคล่่�อนการด์ำาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพิ
แล่ะป้องกันโรคในช่องปากในสถานพัิฒนาเด็์กปฐมวัย 

   13.  ขับเคล่่�อนการพัิฒนา สพิด์. ต้ินแบบด้์านสุขภาพิช่องปากระดั์บ
เขติผ่านศูนย์อนามัย

• บทบาทศูนย์อนามัย
  1. สัปด์าห์รณรงค์คัด์กรองพัิฒนาการเด็์กปฐมวัย ระดั์บเขติ 

พิร้อมกันทั�วประเทศ
  2.  ขับเคล่่�อนการด์ำาเนินงานยกระดั์บสถานพัิฒนาเด็์กปฐมวัยด้์าน

สุขภาพิเด็์ก 4D (Development and play/ Diet/Dental/Disease) (แนวทาง
การส่งเสริมคุณภาพิสถานพัิฒนาเด็์กปฐมวัยด้์านสุขภาพิ)
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  3.  ส่�อสาร/ประชาสัมพัินธ์ สนับสนุน กำากับติิด์ติามประเมินผล่ 
การขับเคล่่�อน ทบทวนแล่กเปลี่�ยนสรุปผล่การยกระดั์บคุณภาพิด้์านสุขภาพิ

  4. สนับสนุน สพิด์./รร.อนุบาล่ จัำด์กิจำกรรมส่งเสริมสุขภาพิ 
ช่องปาก เช่น แปรงฟันหลั่งอาหารกล่างวัน การบริโภคนมจ่ำด์ การติรวจำฟัน

  5.  สนับสนุนให้หน่วยบริการติรวจำสุขภาพิช่องปากในเด็์ก 3 ปี
• บทบาทสำานักงานสาธารณสุขจัำงหวัด์ 
  1.  ส่ง เส ริม สนับสนุนการพัิฒนาทักษะผู้อำานวยการเ ล่่น  

(Play worker) แล่ะพัิฒนาพ่ิ�นที�ต้ินแบบเด็์กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่กให้ครอบคลุ่ม 
ทุกติำาบล่ 

  2.  สนับสนุนวิชาการองค์ความรู้การด์ำาเนินงานการส่งเสริม 
การเจำริญเติิบโติแล่ะพัิฒนาการเด็์กปฐมวัยในพ่ิ�นที� 

  3.  ประสานการด์ำาเนินงานในพ่ิ�นที�
• บทบาทคณะกรรมการพัิฒนาคุณภาพิชีวิติระดั์บอำาเภอ (พิชอ.)
  1.  ผลั่กดั์นประเด์็นการส่งเสริมการเจำริญเติิบโติแล่ะพิัฒนาการ 

เด็์กปฐมวัยให้เป็นประเด็์นการด์ำาเนินงานในพ่ิ�นที� 
  2.  ติิด์ติาม เยี�ยมเสริมพิลั่งการด์ำาเนินงานในพ่ิ�นที�
• บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.)
  1.  เติรียมความพิร้อมสถานพัิฒนาเด็์กปฐมวัยสำาหรับการเปิด์ให้

บริการ 
  2.  สนับสนุนแล่ะส่งเสริมการพิัฒนาทักษะผู้อำานวยการเล่่น  

(Play worker) แล่ะพัิฒนาพ่ิ�นที�ต้ินแบบเด็์กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่กในสถานพัิฒนา
เด็์กปฐมวัยแล่ะ “สนามเด็์กเล่่นสร้างปัญญา”ในชุมชน

 ก�รติัดตั�มแล่ะปีระเมินผล่
  1. เยี�ยมเสริมพิลั่ง ติิด์ติามการพัิฒนาทักษะผู้อำานวยการเล่่น  

(Play worker) แล่ะการพัิฒนาพ่ิ�นที�ต้ินแบบเด็์กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่กในระดั์บ
จัำงหวัด์/เขติสุขภาพิ

  2. ประชุม VDO Conference ติิด์ติามผล่การด์ำาเนินงานกับ 
ศูนย์อนามัยที� 1-12, สถาบันพัิฒนาสุขภาวะเขติเม่อง (สสม.)
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  3. รายงานข้อมูล่การขับเคล่่�อนเด็์กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่กติามแบบฟอร์ม
    3.1 แบบฟอร์มรายงานผู้อำานวยการเล่่น (Play worker) 
    3.2 แบบฟอร์มรายงานพ่ิ�นที�ต้ินแบบเด็์กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่ก

    สิ่�งท่�กรมอนามัยส่นับส่นุนการดำำาเนินงาน

 ด้�นก�รเตัร่ยมคำว�มพิร้อมก่อนส่มรส่แล่ะก่อนม่บุตัร
  1. Platform วิวาห์โปรเจ็ำค
  2.  เพิจำวิวาห์สร้างชาติิ
  3. มีสิทธิประโยชน์ที�จำำาเป็น
 ด้�นก�รส่่งเส่ริมสุ่ขภ�พิหญิงตัั�งคำรรภ์ หญิงหลั่งคำล่อด
  1. ชุด์ความรู้แล่ะเทคโนโล่ยด้ี์านสุขภาพิ/โปรแกรม ส่งเสริมสุขภาพิ

มารด์าแล่ะทารก (Pink book on line, 9 ย่างเพ่ิ�อสร้างลู่ก, save mom,  
application ฟันดี์ 

  2.  ANC & LR New normal
 ด้�นก�รดำ�เนินง�นส่่งเส่ริมโภชี้น�ก�รส่ตัร่แล่ะเด็กปีฐมวัย
  1. คู่ม่อติำาบล่มหัศจำรรย์ 1,000 วัน Plus ภายใต้ิกิจำกรรมสำาคัญ กิน 

กอด์ เล่่น เล่่า นอน เฝ้าดู์ฟัน ฉบับบูรณาการ 
  2.  พัิฒนาหล่ักสูติร E-learning การส่งเสริมการเจำริญเติิบโติแล่ะ

โภชนาการในคลิ่นิกฝากครรภ์ (ANC) แล่ะคลิ่นิกเด็์กสุขภาพิดี์ (WCC)
  3.  ชุด์ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพิ กิน กอด์ เล่่น เล่่า นอน เฝ้าดู์ฟัน 

ฉบับครอบครัว ในวิถีชีวิติใหม่ (New Normal)
 ด้�นทัี่นตัสุ่ขภ�พิส่ตัร่แล่ะเด็กปีฐมวัย
  1. E-learning การเฝ้าระวังฟันผุในเด็์กปฐมวัย สำาหรับบุคล่ากร 

ครูผู้ดู์แล่ แล่ะผู้ปกครอง
  2. ผลิ่ติส่�อส่งเสริมสุขภาพิช่องปากรูปแบบ Home base digital 

learning สำาหรับเด็์กปฐมวัย
  3. ส่�อนิทานที�เกี�ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพิช่องปากในคลิ่นิก 

เด็์กดี์แล่ะสถานพัิฒนาเด็์กปฐมวัย 

7.
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 ด้�นก�รขับเคำล้่�อน พิ.ร.บ. ส่่งเส่ริมก�รตัล่�ดอ�ห�รส่ำ�หรับ 
     ที่�รกแล่ะเดก็เล็่ก พิ.ศ.2560 แล่ะส่่งเส่รมิก�รเล่่�ยงลู่กด้วยนมแม่

  1.  ส่�อวิดี์โอความรู้เร่�องพิระราชบัญญัติิควบคุมการส่งเสริมการติล่าด์ 
อาหารสำาหรับทารกแล่ะเด็์กเล็่ก พิ.ศ. 2560 แล่ะการส่งเสริมการเลี่�ยงลู่กด้์วยนมแม่

  2.  E-learning พัิฒนาศักยภาพิพินักงานเจ้ำาหน้าที�พิระราชบัญญัติิ
ควบคุมการส่งเสริมการติล่าด์อาหารสำาหรับทารกแล่ะเด็์กเล็่ก พิ.ศ. 2560

  3.  โปรแกรมการออกบัติรประจำำาตัิวพินักงานเจ้ำาหน้าที�ควบคุม 
การส่งเสริมการติล่าด์อาหารสำาหรับทารกแล่ะเด็์กเล็่ก พิ.ศ. 2560

  4.  รูปแบบการเลี่�ยงลู่กด้์วยนมแม่แล่ะมุมนมแม่ในสถานประกอบ
กิจำการ

 ด้�นก�รขับเคำล้่�อนนโยบ�ยเด็กไที่ยเล่่นเปีล่่�ยนโล่ก
  1. แนวทางการพัิฒนาพ่ิ�นที�ต้ินแบบเด็์กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่ก
  2.  E-learning หลั่กสูติรผู้อำานวยการเล่่น (Play worker)
  3.  ส่�อแอนเิมชั�นส่งเสรมิกิจำกรรมทางกายแล่ะการนอนหล่บัสำาหรบั

หญิงตัิ�งครรภ์ หญิงหลั่งคล่อด์แล่ะเด็์กปฐมวัย
  4.  คู่ม่อ/คล่ิปวีดี์โอ/โปสเติอร์เด็์กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่ก สำาหรับ  

ผู้อำานวยการเล่่น (Play worker), พ่ิอแม่ ผู้เลี่�ยงดู์เด็์ก,สพิด์.
  5.  การอบรมออนไล่น์หลั่กสูติรผู้อำานวยการเล่่น (Play worker)
 ด้�นก�รส่่งเส่ริมพัิฒน�ก�รเด็กปีฐมวัย
  1.  คู่ม่อ DSPM แล่ะหลั่กสูติรอบรม E-learning DSPM
  2.  คู่ม่อการด์ำาเนินงานยกระด์ับสถานพิัฒนาเด์็กปฐมวัยแห่งชาติิ

ด้์านสาธารณสุข
  3.  ชุด์อุปกรณ์ประชาสัมพัินธ์สถานพัิฒนาเด็์กปฐมวัยแห่งชาติิด้์าน

สาธารณสุข
  4.  คู่ม่อการจัำด์กิจำกรรมโรงเรียนพ่ิอแม่ติามหลั่กการพัิฒนาสมอง: BBL 

(Brain – based - Learning) สำาหรับเด็์กแรกเกิด์ - 3 ปี ในสถานพิฒันาเด็์กปฐมวัย
  5.  คลิ่ปวีดี์โอ DSPM ช่วงอายุ 0-5 ปี 
  6. คลิ่ปวีดี์โอ DSPM สำาหรับพ่ิอแม่ เพ่ิ�อจัำด์ทำา E-learning สำาหรับ

พ่ิอแม่ หร่อผู้เลี่�ยงดู์เด็์ก
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QR Code ส่ำาหรับให้โหลดำ ค่่์ม้อ เอกส่าร ส้่�อต่างๆ  

ท่�ใช้ในการดำำาเนินงาน

 ด้�นก�รเตัร่ยมคำว�มพิร้อมก่อนส่มรส่แล่ะก่อนม่บุตัร

 1 Platform วิวาห์โปรเจ็ำค

 1 Platform Pink Book 

ลำาดัำบ

ลำาดัำบ

QR code/Link

QR code/Link

สิ่�งส่นับส่นุนการดำำาเนินงาน

สิ่�งส่นับส่นุนการดำำาเนินงาน

 2 เพิจำวิวาห์สร้างชาติิ

 2 Application Pink Book

 3 ข้อมูล่การดู์แล่ตัิ�งแต่ิตัิ�งครรภ์ 

  จำนลู่กอายุครบ 6 ปี

 ด้�นก�รส่่งเส่ริมสุ่ขภ�พิหญิงตัั�งคำรรภ์ หญิงหลั่งคำล่อด

https://healthplatform.anamai.moph.go.th/

Line @9yangth

http://healthbook.anamai.moph.go.th



ก
ล
ุ่ม
ส
ต
ร
ีแ
ล
ะเด

็ก
ป
ฐ
ม
ว
ัย

สำ�หรับพื้นที่ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อม
35

 4 Facebook Fan page  

  9 ย่างเพ่ิ�อสร้างลู่ก 

ลำาดัำบ

ลำาดัำบ

QR code/Link

QR code/Link

สิ่�งส่นับส่นุนการดำำาเนินงาน

สิ่�งส่นับส่นุนการดำำาเนินงาน

 5 โปรแกรม save mom

 6 Dashboard save mom

 7 การป้องกันการเกิด์ทารก 

  กลุ่่มอาการด์าวน์

https://web.facebook.com/9YangTH

https://savemom.anamai.moph.go.th/
Dashboard

https://savemom.anamai.moph.go.th/login

https://bit.ly/385imcr

 1 • แนวทางการการด์ำาเนินงานมหัศจำรรย์  
   1,000 วันแรกของชีวิติ
  • การส่งเสริมโภชนาการสำาหรับ 
   หญิงตัิ�งครรภ์ หญิงให้นมบุติร
  • การส่งเสริมโภชนาการ แล่ะอาหาร 
   ติามวัยสำาหรับเด็์กแรกเกิด์ ถ่ง 5 ปี
  • ส่�อส่งเสริมการเจำริญเติิบโติสำาหรับ 
   เด็์กปฐมวัย
  • ส่�อส่งเสริมความรอบรู้ กิน กอด์ เล่่น  
   เล่่า นอน เฝ้าดู์ฟัน

 ด้�นก�รดำ�เนินง�นส่่งเส่ริมโภชี้น�ก�รส่ตัร่แล่ะเด็กปีฐมวัย
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 ด้�นทัี่นตัสุ่ขภ�พิส่ตัร่แล่ะเด็กปีฐมวัย

ลำาดัำบ สิ่�งส่นับส่นุนการดำำาเนินงาน

 1 Facebook สำานักทันติสาธารณสุข กรมอนามัย 

 2 Website สำานักทันติสาธารณสุข กรมอนามัย กลุ่่มพัิฒนาทันติสุขภาพิ 

  เด็์กปฐมวัยแล่ะวัยเรียน

 ด้�นก�รขบัเคำล้่�อน พิ.ร.บ. ส่่งเส่รมิก�รตัล่�ดอ�ห�รส่ำ�หรบัที่�รก 

    แล่ะเด็กเล็่ก พิ.ศ.2560 แล่ะส่่งเส่ริมก�รเล่่�ยงลู่กด้วยนมแม่

 ด้�นก�รขับเคำล้่�อนนโยบ�ยเด็กไที่ยเล่่นเปีล่่�ยนโล่ก

 1 Website พิระราชบัญญัติิควบคุม 
  การส่งเสริมการติล่าด์อาหาร 
  สำาหรับทารกแล่ะเด็์กเล็่ก พิ.ศ. 2560

 1 คู่ม่อผู้อำานวยการเล่่น (Play worker)  

  เด็์กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่ก

ลำาดัำบ

ลำาดัำบ

QR code/Link

QR code/Link

สิ่�งส่นับส่นุนการดำำาเนินงาน

สิ่�งส่นับส่นุนการดำำาเนินงาน

 2 โปรแกรมออกบัติรประจำำาตัิวพินักงาน 
  เจ้ำาหน้าที�ติามพิระราชบัญญัติิควบคุม 
  การส่งเสริมการติล่าด์ อาหารสำาหรับ 
  ทารกแล่ะเด็์กเล็่ก พิ.ศ. 2560 

 3 ช่องทางติิด์ต่ิอทาง Line

 2 คู่ม่อเด็์กไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่ก  
  สำาหรับสถานพัิฒนาเด็์กปฐมวัย

https://healthplatform.anamai.moph.go.th/

line @anamaimilk

http://mccard.anamai.moph.go.th
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 ด้�นก�รขับเคำล้่�อนนโยบ�ยเด็กไที่ยเล่่นเปีล่่�ยนโล่ก

 1 คู่ม่อ DSPM แล่ะมาติรฐานสถาน  
  พัิฒนาเด็์กปฐมวัยแห่งชาติิ

 3 คลิ่ปวีดี์โอ ขับเคล่่�อนนโยบายเด็์ก 
  ไทยเล่่นเปลี่�ยนโล่ก Family Free  
  Fun

ลำาดัำบ

ลำาดัำบ

QR code/Link

QR code/Link

สิ่�งส่นับส่นุนการดำำาเนินงาน

สิ่�งส่นับส่นุนการดำำาเนินงาน

 2 Website สถาบันพัิฒนาอนามัย 
  เด็์กแห่งชาติิ

 4 คลิ่ปวีดี์โอ เล่่นเปลี่�ยนโล่ก สำาหรับ 
  สถานพัิฒนาเด็์กปฐมวัย

 5 คลิ่ปวีดี์โอ เล่่นเปลี่�ยนโล่ก สำาหรับ  
  พ่ิอแม่ ผู้เลี่�ยงดู์เด็์ก

 6 ระบบล่งทะเบียนเข้าเรียนออนไล่น์ 
  หลั่กสูติรผู้อำานวยการเล่่น (Play  
  worker)

https://mooc.anamai.moph.go.th

http://nich.anamai.moph.go.th/main.
php?filename=inde

 ด้�นก�รส่่งเส่ริมพัิฒน�ก�รเด็กปีฐมวัย
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    เจ้าหน้าท่�/หน่วยงาน ผ้่ปิระส่านงาน

  ด้�นก�รเตัร่ยมคำว�มพิร้อมก่อนส่มรส่แล่ะก่อนม่บุตัร

1. นางปภาวี  ไชยรักษ์   

     หน่วยงาน สำานักอนามัยการเจำริญพัินธ์ุ 

     โทร 0 2590 4239   โทรสาร 0 2590 4163

2. นางณิชามัญช์  เอี�ยมแสงจัำนทร์    

     หน่วยงาน สำานักอนามัยการเจำริญพัินธ์ุ 

     โทร 0 2590 4238   โทรสาร 0 2590 4163 

3. นางสาวเจำนจิำรา  อุ่นแก้ว  

     หน่วยงาน สำานักอนามัยการเจำริญพัินธ์ุ 

     โทร 0 2590 4238  โทรสาร 0 2590 4163

  ด้�นก�รส่่งเส่ริมสุ่ขภ�พิหญิงตัั�งคำรรภ์ หญิงหลั่งคำล่อด

1. นางพิิมล่พิรรณ  ต่ิางวิวัฒน์  หน่วยงาน สำานักส่งเสริมสุขภาพิ 

     โทร 0 2590 4435   โทรสาร 0 2590 4427 

2. นางสาวฉวีวรรณ  ต้ินพุิด์ซา หน่วยงาน สำานักส่งเสริมสุขภาพิ 

     โทร 0 2590 4437   โทรสาร 0 2590 4427 

3. นางวรรณชนก  ลิ่�มจำำารูญ หน่วยงาน สำานักส่งเสริมสุขภาพิ 

     โทร 0 2590 4438   โทรสาร 0 2590 4163 

  ด้�นก�รดำ�เนินง�นส่่งเส่ริมโภชี้น�ก�รส่ตัร่แล่ะเด็กปีฐมวัย

1. นายสุพิจำน์  ร่�นเริงกลิ่�น  หน่วยงาน สำานักโภชนาการ 

     โทร 0 2590 4327   โทรสาร 0 2590 4339

2.  นางสาววารีทิพิย์  พ่ิ�งพัินธ์ หน่วยงาน สำานักโภชนาการ 

     โทร 0 2590 4327   โทรสาร 0 2590 4339

3.  นางสาววราภรณ์  จิำติอารีย์  หน่วยงาน สำานักโภชนาการ 

     โทร 0 2590 4327   โทรสาร 0 2590 4339

8.
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  ด้�นทัี่นตัสุ่ขภ�พิส่ตัร่แล่ะเด็กปีฐมวัย

1. นางสาวนพิวรรณ โพิชนุกูล่ หน่วยงาน สำานักทันติสาธารณสุข 

     โทร 0 2590 4204   โทรสาร –

2. นายณัฐพิงค์ กันทะวงค์ หน่วยงาน สำานักทันติสาธารณสุข 

     โทร 0 2590 4204   โทรสาร –

3. นางสาวปาจำรียภัทร นาควารี  หน่วยงาน สำานักทันติสาธารณสุข 

     โทร 0 2590 4204   โทรสาร –

  ด้�นก�รขับเคำล้่�อน พิ.ร.บ. ส่่งเส่ริมก�รตัล่�ดอ�ห�รส่ำ�หรับที่�รก

แล่ะเด็กเล็่ก พิ.ศ.2560 แล่ะส่่งเส่ริมก�รเล่่�ยงลู่กด้วยนมแม่

 1.  นางสาวฐิติิภรณ์ ติวงรัตินานนท์ หน่วยงาน สำานักส่งเสริมสุขภาพิ 

     โทร 0 2590 4424   โทรสาร 0 2590 4427 

 2.  นางชนัญชนิด์า สมสุข หน่วยงาน สำานักส่งเสริมสุขภาพิ 

     โทร 0 2590 4420   โทรสาร 0 2590 4427 

 3.  นางสาวเบญจำวรรณ ยี�คิ�ว หน่วยงาน สำานักส่งเสริมสุขภาพิ 

     โทร 0 2590 4220   โทรสาร 0 2590 4427 

  ด้�นก�รขับเคำล้่�อนนโยบ�ยเด็กไที่ยเล่่นเปีล่่�ยนโล่ก

 1.  นางทับทิม ศรีวิไล่   

     หน่วยงาน กองกิจำกรรมทางกายเพ่ิ�อสุขภาพิ 

     โทร 0 2590 4592   โทรสาร 0 2590 4584

2.  นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ�ผล่   

     หน่วยงาน กองกิจำกรรมทางกายเพ่ิ�อสุขภาพิ 

     โทร 0 2590 4592   โทรสาร 0 2590 4584

3.  นางสาวปทุมรัติน์ สามารถ    

     หน่วยงาน กองกิจำกรรมทางกายเพ่ิ�อสุขภาพิ 

     โทร 0 2590 4592   โทรสาร 0 2590 4584
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  ด้�นก�รส่่งเส่ริมพัิฒน�ก�รเด็กปีฐมวัย

1.  นายธีรชัย  บุญยะลี่พิรรณ  

     หน่วยงาน สถาบันพัิฒนาอนามัยเด็์กแห่งชาติิ 

     โทร 0 2588 3088 ต่ิอ 3131 โทรสาร –

2.  นางประภาภรณ์  จัำงพิานิช  

     หน่วยงาน สำานักส่งเสริมสุขภาพิ 

     โทร 0 2590 4433  โทรสาร 0 2590 4427

3.  นางธนิกา  สุจำริติวงศานนท์    

     หน่วยงาน สถาบันพัิฒนาอนามัยเด็์กแห่งชาติิ 

     โทร 0 2588 3088 ต่ิอ 3131 โทรสาร –
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ก�รส่งเสริมสุขภ�พ

ส่่วนท่� 2

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
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    เป้ิาปิระส่งค์์ 

เด็์กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรง ฉล่าด์ ติามแนววิถีใหม่ในยุคดิ์จิำทัล่

    เป้ิาหมายและตัวชี�วัดำผลลัพธ์ิ ปีิ 2565

• ตััวช่ี้�วัดท่ี่� 1 อายุ 6-14 ปี สูงดี์สมส่วน ร้อยล่ะ 66                         
• ตััวช่ี้�วัดท่ี่� 2 เด็์กอายุ 12 ปี ปราศจำากฟันผุ (Caries free) ร้อยล่ะ 71   
• ตััวช่ี้�วัดท่ี่� 3 อัติราการคล่อด์มีชีพิในหญิงอายุ 10-14 ปี ไม่เกิน 0.9  

     ต่ิอพัินคน         
• ตััวช่ี้�วัดท่ี่� 4 อัติราการคล่อด์มีชีพิในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 25  

     ต่ิอพัินคน     
• ตััวช่ี้�วัดท่ี่� 5 การตัิ�งครรภ์ซำ�าในหญิงอายุ < 20 ปี ไม่เกินร้อยล่ะ 13.0

    หลักการและเหตุผล

1) ส่ถ�นก�รณ์ สถานการณ์การแพิร่ระบาด์ของโรคโควิด์-19 
ในประเทศไทย พิบผู้ติิด์เช่�อโควิด์-19 นับทวีความรุนแรงเพิิ�มข่�นอย่างต่ิอเน่�อง  
ส่งผล่กระทบต่ิอการเจ็ำบป่วยแล่ะการด์ำาเนินชีวิติประจำำาวันความเป็นอยู่ของ
ประชาชนทั�วประเทศ ซ่�งอาการป่วยรุนแรงส่งผล่ให้เกิด์การสูญเสียชีวิติในที�สุด์ 
รวมถ่งสถานการณ์การติิด์เช่�อในเด็์กอายุ 0-19 ปี มีการติิด์เช่�อเพิิ�มมากข่�น 

แนวทางการดำำาเนินงานส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ 

และอนามัยสิ่�งแวดำล้อมส่ำาหรับพ้�นท่� ปีิ 2565 

การส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

1.

2.

3.
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อย่างต่ิอเน่�อง พิบกลุ่่มเด็์กโติเสียชีวิติ อย่างไรก็ติาม รัฐบาล่โด์ยศูนย์ปฏิิบัติิการ
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด์-19 กระทรวงสาธารณสุขแล่ะกระทรวงที�เกี�ยวข้อง 
ได้์กำาหนด์ให้มีมาติรการป้องกันการแพิร่ระบาด์ของโรคโควิด์-19 แนวปฏิิบัติิ 
ข้อปฏิิบัติิสำาหรับประชาชน การจัำด์การสภาพิแวด์ล้่อม แล่ะมาติรการทางสังคม  
มีเป้าหมายมุ่งล่ด์การติิด์เช่�อแล่ะล่ด์การเสียชีวิติของประชาชนทุกกลุ่่มวัย เด็์กวัยเรียน 
วัยรุ่นเป็นกลุ่่มที�มีความเสี�ยงต่ิอการติิด์เช่�อได้์ โด์ยเฉพิาะการติิด์เช่�อที�เกิด์จำาก
ครอบครัว ชุมชน นำามาสู่การแพิร่กระจำายในสถานศ่กษา เกิด์การติิด์เช่�อเป็น 
กลุ่่มก้อนน้อยหร่อมากติามสถานการณ ์ดั์งนั�นจ่ำงจำำาเปน็อยา่งยิ�งที�จำะติอ้งขับเคล่่�อน
เชิงนโยบาย แนวทาง กระบวนการสู่การปฏิิบัติิ แล่ะมีการกำากับติิด์ติามผล่ 
อย่างจำริงจัำงแล่ะต่ิอเน่�อง มุ่งให้เด็์กวัยเรียนวัยรุ่นเกิด์ความรอบรู้ด้์านสุขภาพิ 
ในการป้องกันการแพิร่ระบาด์ของโรคโควิด์-19 สถานศ่กษามีการจัำด์การระบบ 
ติามมาติรการอย่างเคร่งครัด์แล่ะปล่อด์ภัย นับเป็นภาวะวิกฤติของประเทศแล่ะ
ประชาชนทุกกลุ่่มวัย ที�ต้ิองเผชิญการด์ำารงชีวิติให้คงอยู่ติามแนววิถีชีวิติใหม่ 
อย่างปล่อด์ภัย

จำากรายงาน Health Data Center (HDC) ภาคเรียนที� 1 พิบว่า ร้อยล่ะ 
ของเด็์กวัยเรียนสูงดี์สมส่วน (6-14 ปี) มีแนวโน้มล่ด์ล่ง พิบว่า ปี 2563 เท่ากับ 
ร้อยล่ะ 65.7 ติำ�ากว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยล่ะ 66) แล่ะปัญหาทุพิโภชนาการด้์านอ่�น 
พิบว่า ภาวะเริ�มอ้วนแล่ะอ้วน ปี 2559-2563 มีแนวโน้มที�สูงข่�น เกินกว่า 
เป้าหมายในปี 2563 เท่ากับ ร้อยล่ะ 12.5 (เป้าหมายร้อยล่ะ 10) แล่ะภาวะเตีิ�ย 
มีแนวโน้มสูงข่�น ในปี 2563 ร้อยล่ะ 6 (เป้าหมายร้อยล่ะ 5) ภาวะผอม ยังคงที� 
ในปี 2563 ร้อยล่ะ 4.4 (เป้าหมายร้อยล่ะ 5) ทั�งนี� การเฝ้าระวังการเจำริญเติิบโติ
ของเด็์กวัยเรียนยังไม่ครอบคลุ่มจำำานวนเด็์กนักเรียนทั�งประเทศ จำากสถานการณ์
ภาวะโภชนาการดั์งกล่่าว เป็นการประเมินภาวะโภชนาการโด์ยการใช้เกณฑ์์อ้างอิง 
การเจำริญเติิบโติ พิ.ศ.2538 แต่ิเม่�อเทียบกับดู์สถานการณ์ภาวะโภชนาการของเด็์ก 
6-14 ปี ในปี 2564 เม่�อมีการเปลี่�ยนมาใช้เกณฑ์์อ้างอิงการเจำริญเติิบโติชุด์ใหม่  
(ปี 2564) จำะเห็นว่า เด็์กสูงดี์สมส่วน เริ�มอ้วนแล่ะอ้วน ผอม ล่ด์ล่ง แต่ิภาวะเตีิ�ย 
มีมากข่�น กล่่าวค่อ เด็์กอายุ 6-14 ปี สูงดี์สมส่วน ร้อยล่ะ 58.0 (ล่ด์ล่ง) เริ�มอ้วน
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แล่ะอ้วน ร้อยล่ะ 11.6 ผอม ร้อยล่ะ 3.9 แล่ะเตีิ�ย ร้อยล่ะ 10.4 (เพิิ�มข่�น) ส่วนสูง
เฉลี่�ยของเด็์กอายุ 12 ปี ชาย 147.3 เซนติิเมติร (เป้าหมาย 154 ซม.) หญิง 148.5  
เซนติิเมติร (เป้าหมาย 155 ซม.) สถานการณ์สุขภาพิช่องปากเด็์กวัยเรียน พิบว่า 
ร้อยล่ะของเด์็กอายุ 6-12 ปี ได้์รับการติรวจำสุขภาพิช่องปาก ปี 2561-2564  
พิบ ร้อยล่ะ 42.2, 43.2 , 48.7 แล่ะ 39.8 ติามล่ำาดั์บ ล่ด์ล่งกว่าเดิ์มแล่ะไม่บรรลุ่
เป้าหมาย (เป้าหมาย ร้อยล่ะ 55) สำาหรับร้อยล่ะเด็์กอายุ 12 ปี ปราศจำากฟันผุ 
(Caries free) มีแนวโน้มดี์ข่�น ปี 2561-2564 พิบ ร้อยล่ะ 69.8, 70.1, 71.0  
แล่ะ 70.0 ติามล่ำาดั์บ ยังไม่บรรลุ่เป้าหมาย (เป้าหมาย ร้อยล่ะ 71) เม่�อพิิจำารณา
ความครอบคลุ่มของการติรวจำสุขภาพิช่องปากในเด็์ก พิบว่า ความครอบคลุ่ม 
ของการติรวจำสุขภาพิช่องปากเด็์กวัยเรียน มีเพีิยงคร่�งหน่�งของเด็์กทั�งหมด์  
การส่งเสริมสุขภาพิแล่ะป้องกันโรคในช่องปากยังคงเป็นประเด็์นสำาคัญใน 
การพัิฒนางานด้์านสุขภาพิช่องปากในเด็์กวัยเรียน ประเทศไทย อัติราการคล่อด์
ในวยัรุ่นของประเทศมแีนวโนม้ล่ด์ล่งทกุปี ข้อมูล่ล่่าสุด์ในป ี2564 อัติราการคล่อด์
มีชีพิในหญิงอายุ 10-14 ปี ไติรมาสที� 2 พิ.ศ. 2564 เท่ากับ 1.08 ต่ิอพัิน (HDC 
16 ก.ค. 64) แล่ะอัติราการคล่อด์มีชีพิในหญิงอายุ 15-19 ปี ไติรมาสที� 2  
พิ.ศ. 2564 เท่ากับ 27.23 ต่ิอพัิน (HDC 16 ก.ค. 64) แต่ิอย่างไรก็ติามการ 
ตัิ�งครรภ์ซำ�าในวัยรุ่นอายตุิำ�ากว่า 20 ปี อยูใ่นระดั์บสูง ร้อยล่ะการตัิ�งครรภ์ซำ�าในหญิง
อายนุ้อยกว่า 20 ปี เท่ากับ 13.96  (HDC ณ 16 ก.ค. 64) เน่�องจำากปัญหาดั์งกล่่าว
จำะส่งผล่กระทบหล่ายมิติิทั�งผล่กระทบทางสุขภาพิ เช่น ความเสี�ยงต่ิอสุขภาพิ 
เด็์กแรกเกิด์การทำาแท้งแล่ะการทอด์ทิ�งทารก ผล่กระทบต่ิอสภาพิจิำติใจำ ผล่กระทบ 
ต่ิอการศ่กษา ครอบครัวแล่ะอาชีพิแล่ะผล่กระทบด์้านเศรษฐกิจำของประเทศ 
โด์ยรวมอย่างหลี่กเลี่�ยงไม่ได้์

สถานการณ์การการด์ำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพิ (Plus HL)  
ปี 2564 พิบว่า ในรอบ 5 เด่์อนแรก มีโรงเรียนเข้าร่วม 3,559 แหง่ ในรอบ 5 เด่์อน
หลั่ง พิบว่า โรงเรียนเข้าร่วมการประเมินตินเองด้์วยโปรแกรมการประเมิน 
ความรอบรู้ด้์านสุขภาพิในโรงเรียน จำำานวน 2,642 แห่ง (เป้าหมาย 3,000 แห่ง) 
เป็นการประเมินผล่ด้์านกระบวนการของโรงเรียน 4 องค์ประกอบ ได้์แก่ 
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กระบวนการบริหารจัำด์การ การส่�อสารความรอบรู้ด้์านสุขภาพิ การจัำด์การ 
สิ�งแวด์ล้่อมในโรงเรียนที�เอ่�อต่ิอสุขภาพิแล่ะการเรียนรู้ แล่ะการมส่ีวนร่วมของภาคี
เคร่อข่าย แล่ะประเมินผล่ลั่พิธ์ด้์านสุขภาพิของนักเรียน ทั�งนี�ขั�นติอนต่ิอไป นักเรียน
จำะทำาการประเมินทด์สอบความรอบรู้ด้์านสุขภาพิแล่ะพิฤติิกรรมสุขภาพิที� 
พ่ิงประสงค์ ติามเกณฑ์์ NuPETHS นักเรียนได้์รับเกียรติิบัติรผ่านระบบออนไล่น์ 
แล่ะโรงเรียนได้์รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพิ (Plus HL) แล่ะ
สถานการณก์ารขับเคล่่�อนโครงการเด์ก็ไทยสายติาดี์ ภายใติข้้อติกล่งความรว่มม่อ 
(MOU) ระหว่างภาคีเคร่อข่ายภาครัฐแล่ะเอกชน ในรอบ 6 เด่์อนแรก พิบว่า 
นักเรียนได้์รับการคัด์กรองสายติาแล่ะมีการส่งต่ิอเข้ารับการรักษาในโรงพิยาบาล่
ที�มีหน่วยจำักษุเพ่ิ�อรับการติรวจำวินิจำฉัยแล่ะรักษา โด์ยแพิทย์วินิจำฉัยว่า นักเรียน
ควรได้์รบัการสวมแว่นสายติา พิบว่า ในช่วงเด่์อนธันวาคม 2563 - สิงหาคม 2564 
นักเรียนได้์รับแว่นสายติา จำำานวนรวมทั�งสิ�น 2,552 ราย เป้าหมาย 10,000  
ราย จำากการติรวจำวัด์สายติานักเรียนมีสายติาผิด์ปกติิ พิบว่า นักเรียนสายติา 
สั�น-เอียง มากที�สุด์ จำำานวน 853 ราย ร้อยล่ะ 33 รองล่งมา นักเรียนสายติาสั�น 
638 ราย ร้อยล่ะ 25 นักเรียนสายติายาว-เอียง 515 ราย ร้อยล่ะ 20 นักเรียน
สายติาเอียง 412 ราย ร้อยล่ะ 16 แล่ะสายติายาว 134 ราย ร้อยล่ะ 6 ทั�งนี�นักเรียน
เป้าหมายที�มารับการติรวจำคัด์กรอง พิบสายติาผิด์ปกติิ แล่ะได้์รับแว่นสายติา เป็น
นักเรียน ชั�น ป.1 จำำานวน 1,682 ราย ร้อยล่ะ 66 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนโรงเรียน 
สังกัด์ สพิฐ. จำำานวน 1,650 ราย ร้อยล่ะ 65 รองล่งมา ค่อ นักเรียนโรงเรียน สังกัด์ 
เอกชน ร้อยล่ะ 19 แล่ะ นักเรียนโรงเรียนสังกัด์องคก์รปกครองสว่นท้องถิ�น (อปท.) 
396 ราย ร้อยล่ะ 16 นับว่าเป็นโครงการที�มีระบบแล่ะกล่ไกการขับเคล่่�อนเป็น
อย่างดี์ ควรจำะด์ำาเนินการอย่างเข้มแข็งแล่ะต่ิอเน่�อง
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ส่ถ�นก�รณ์ภ�วะโภชี้น�ก�รของเด็กอ�ยุ 6–14 ปีี  พิ.ศ. 2564 
จัำ�แนกตั�มศูนย์อน�มัย โดย เกณฑ์์อ้�งอิงก�รเจัริญเติับโตั (ชุี้ดใหม่)              

ศูนย์อนามัยที� 1 เชียงใหม่ 151,005 53.9 14.2 10.5 4.6 148.7 149.6

ศูนย์อนามัยที� 2 พิิษณุโล่ก 79,875 55.1 14.3 9.8 4.5 148.4 149.4

ศูนย์อนามัยที� 3 นครสวรรค์ 73,919 55.1 14.4 9.8 4.5 148.5 149.5

ศูนย์อนามัยที� 4 สระบุรี 51,856 46.5 16.3 14.9 4.1 145.9 146.6

ศูนย์อนามัยที� 5 ราชบุรี 69,155 52.4 14.4 12.7 4.1 146.0 148.1

ศูนย์อนามัยที� 6 ชล่บุรี 86,691 55.3 13.0 10.7 3.6 147.4 147.7

ศูนย์อนามัยที� 7 ขอนแก่น 203,678 68.9 6.9 7.4 2.6 147.9 149.0

ศูนย์อนามัยที� 8 อุด์รธานี 142,769 59.3 9.3 11.2 3.9 146.4 147.7

ศูนย์อนามัยที� 9 217,525 58.8 11.0 10.5 3.8 147.2 148.4 
นครราชสีมา

ศูนย์อนามัยที� 10  108,342 64.2 9.2 6.9 4.4 148.8 150.1 
อุบล่ราชธานี

ศูนย์อนามัยที� 11 66,279 54.2 14.1 10.6 4.5 147.5 148.7 
นครศรีธรรมราช

ศุ่นย์อนามัย

จำานวนท่� 

ชั�งนำ�าหนัก - 

วัดำส่่วนส่่ง 

(ค์น)

เริ�มอ้วน

และอ้วน

(ร้อยละ)

ส่่งด่ำ

ส่มส่่วน

(ร้อยละ)

เต่�ย

(ร้อยละ)

ผอม

(ร้อยละ)

ชาย

ส่่วนส่่งเฉล่�ยของ
เด็ำกอายุ 12 ปีิ 

(ซม.)

หญิง

ที�มา HDC วันที� 16 สิงหาคม 2564
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ป" 2561 ป" 2562 ป" 2563 ป" 2564 

ได,รับการตรวจสุขภาพช;องปาก 42.2 43.2 48.7 39.8

เปCาหมายการตรวจสุขภาพช;องปาก 55 55 55 55

ปราศจากฟIนผุ(Caries free) 69.8 70.1 71.0 70.0

เปCาหมายปราศจากฟIนผุ(Caries free) 68 69 70 71

0
20
40
60
80
100

สถานการณ(สุขภาพช.องปากเด็กวัยเรียน 

(ร;อยละเด็กอายุ 12 ป@ ได;รับการตรวจสุขภาพช.องปากและปราศจากฟHนผุ 

(Caries free))

ส่ถ�นก�รณ์สุ่ขภ�พิช่ี้องปี�กเด็กวัยเร่ยน(ร้อยล่ะเด็กอ�ยุ 12 ปีี 
ได้รับก�รตัรวจัสุ่ขภ�พิช่ี้องปี�กแล่ะปีร�ศจั�กฟัันผุ (Caries free))

ศูนย์อนามัยที� 12 ยะล่า 74,852 47.9 13.2 16.9 4.4 142.8 144.7

สถาบันพัิฒนาสุขภาวะ 106 50.0 16.0 11.3 3.8 146.5 149.2 
เขติเม่อง

ภ�พิรวมปีระเที่ศ 1,326,052 58.0 11.6 10.4 3.9 147.3 148.5

ศุ่นย์อนามัย

จำานวนท่� 

ชั�งนำ�าหนัก - 

วัดำส่่วนส่่ง 

(ค์น)

เริ�มอ้วน

และอ้วน

(ร้อยละ)

ส่่งด่ำ

ส่มส่่วน

(ร้อยละ)

เต่�ย

(ร้อยละ)

ผอม

(ร้อยละ)

ชาย

ส่่วนส่่งเฉล่�ยของ
เด็ำกอายุ 12 ปีิ 

(ซม.)

หญิง
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 2)  Risk / Protective Factors ส่ำ�คัำญในก�รยกระดับก�รจััดก�ร 
• สุขภาพิเด็์กวัยเรียนไม่ได้์เป็นปัญหาสำาคัญหลั่กของประเทศ ส่งผล่ 

กระทบไม่เร่งด่์วน
• ไม่ได้์เป็นตัิวชี�วัด์หล่กัของกระทรวงสาธารณสขุ ขาด์การกำากับติิด์ติาม

อย่างต่ิอเน่�อง
• การขับเคล่่�อนเชิงนโยบายองค์รวมร่วมกับกระทรวงแล่ะภาคีเคร่อข่าย 

ยังขาด์เป้าหมายทิศทางชัด์เจำน 
• การขับเคล่่�อนความรอบรู้ด์้านสุขภาพิในเด์็กแล่ะสถานศ่กษาเป็น

เร่�องใหม่ ขาด์ความเข้าใจำชัด์เจำน
• การเข้าถ่งบริการสุขภาพิติามหลั่กประกันสุขภาพิยงัไม่ครอบคลุ่มแล่ะ

ทั�วถ่ง
• ความเจำริญทางเทคโนโล่ยีแล่ะบริบทสภาพิแวด์ล้่อม การเข้าถ่งง่าย

ต่ิอการบริโภค ส่งผล่ล่บด้์านพิฤติิกรรมการบริโภคแล่ะสุขภาพิที�เหมาะสม
• สร้างความติระหนักให้ภาคีเคร่อข่ายเห็นความสำาคัญในการ 

ขับเคล่่�อนงานด้์านโภชนาการเด็์กวัยเรียนวัยรุ่น แล่ะผลั่กดั์นให้การส่งเสริม
โภชนาการของเด็์กวัยเรียน เป็นประเด็์นสำาคัญการขับเคล่่�อนงานระดั์บพ่ิ�นที� 
ตัิ�งแต่ิระดั์บเขติ จัำงหวัด์ อำาเภอ ติำาบล่

• พัิฒนาศักยภาพิบุคล่ากรผู้รับผิด์ชอบงาน/เกี�ยวข้องกับการส่งเสริม
โภชนาการเด็์กวัยเรียนวัยรุ่นในระดั์บพ่ิ�นที�

• ส่งเสริมให้พ่ิ�นที�นำาข้อมูล่ภาวะโภชนาการมาใช้ในจัำด์การส่งเสริมแล่ะ
แก้ไขปัญหา

• เช่�อมโยงระบบการด์ำาเนินงานจัำด์การโภชนาการในพ่ิ�นที�ให้เป็น 
รูปธรรมชัด์เจำน

• พัิฒนาระบบบริหารงานนโยบายด้์านโภชนาการระดั์บกระทรวงแล่ะ
ประเทศ 
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 3)  Key Activity
• เสริมสร้างความรอบรู้ด้์านสุขภาพิเด็์กวัยเรียนวัยรุ่นติามแนววิถีชีวิติ

ใหม่ (New normal) 
• ยกระดั์บคุณภาพิมาติรฐานงานส่งเสริมสุขภาพิเด็์กวัยเรียนในยุคดิ์จิำทัล่
• เสริมสร้างสมรรถนะผู้พิิทักษ์อนามัยนักเรียนในการเฝ้าระวังภัย

คุกคามสุขภาพิอย่างปล่อด์ภัย
• พัิฒนาระบบแล่ะกล่ไกการเข้าถ่งบริการส่งเสริมสุขภาพิเด็์กพิิเศษ

แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพิ
• ส่งเสริมโภชนาการสุขภาพิอนามัย แล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อมโรงเรียน

ขยายการพัิฒนาสู่ชุมชนในถิ�นทุรกันด์ารติามแนววิถีชีวิติใหม่ (New normal)
• ส่งเสริมโภชนาการ พัิฒนาการเด์็ก สุขภาพิอนามัย แล่ะอนามัย 

สิ�งแวด์ล้่อมในพ่ิ�นที�ภูฟ้าพัิฒนา
• ส่งเสริมความรอบรู้ด้์านสุขภาพิช่องปากเพ่ิ�อนำาไปสู่พิฤติิกรรมสุขภาพิ

ช่องปากที�พ่ิงประสงค์
• เพิิ�มการเข้าถ่งบริการส่งเสริมสุขภาพิช่องปากติามชุด์สิทธิประโยชน์
• พัิฒนาคุณภาพิกิจำกรรมการแปรงฟันแล่ะจัำด์การสิ�งแวด์ล้่อมด้์าน

อาหารที�เอ่�อต่ิอสุขภาพิในโรงเรียน
• ขับเคล่่�อนระบบการจัำด์การอาหารแล่ะโภชนาการในสถานศ่กษา 

ภายใติ้คณะอนุกรรมการพิัฒนาการบริหารจำัด์การด์้านอาหารแล่ะโภชนาการ 
ในโรงเรียน 

• ส่งเสริมสร้างความรอบรู้แล่ะพิฤติิกรรมสุขภาพิที�พ่ิงประสงค์ด้์าน
โภชนาการ ผ่านทางช่องทาง/รูปแบบต่ิางๆ (รณรงค์ในวันสำาคัญ/HPS Plus HL)

• พัิฒนารูปแบบ Service package การจัำด์การปัญหาภาวะโภชนาการ 
ที�เป็นรูปธรรมในทุกระดั์บตัิ�งแต่ิสถานศ่กษาไปจำนถ่งสถานบริการสาธารณสุข  
เพ่ิ�อผลั่กเข้าระบบหลั่กประกันสุขภาพิแห่งชาติิ

• ประเมินแล่ะติิด์ติามระบบเฝ้าระวังแล่ะติิด์ติามการเจำริญเติิบโติของ
เด็์กวัยเรียนวัยรุ่น แล่ะติิด์ติามการใช้เกณฑ์์อ้างอิงการเจำริญเติิบโติ 6-19 ปี ชุด์ใหม่

• ขับเคล่่�อน ร่างกฎหมายในการคุ้มครองเด์ก็จำากการติล่าด์อาหารที�ไม่
เหมาะสมต่ิอสุขภาพิ
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    วัตถุุปิระส่งค์์

1.  สานพิลั่งการขับเคล่่�อนนโยบายเด็์กไทยรอบรู้ด้์านสุขภาพิติามแนว
วิถีชีวิติใหม่ (New normal)

2.  ยกระดั์บคุณภาพิมาติรฐานงานส่งเสริมสุขภาพิเด็์กวัยเรียนวัยรุ่น 
ในยุคดิ์จิำตัิล่อย่างมีประสิทธิภาพิ

3. ส่งเสริมให้เด็์กไทยได้์รับการคุ้มครองแล่ะเข้าถ่งบริการสุขภาพิติาม
หลั่กประกันสุขภาพิอย่างมีคุณภาพิ

4. พัิฒนาระบบการเข้าถ่งบริการส่งเสริมสุขภาพิเด็์กกลุ่่มพิิเศษกลุ่่ม
เปราะบางอย่างครอบคลุ่มแล่ะทั�วถ่ง

5.  พัิฒนาระบบการส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียน รอบรั�วโรงเรียน  
แล่ะที�บ้าน เพ่ิ�อเด็์กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดี์สมส่วน แข็งแรงแล่ะฉล่าด์

6.  ส่งเสริมให้เด็์กวัยเรียนวัยรุ่น ครู ผู้ปกครอง มีทักษะแล่ะความรอบรู้
ด้์านโภชนาการ สูงดี์สมส่วนแข็งแรงแล่ะฉล่าด์

7. ส่งเสริมให้เด็์กวัยเรียนวัยรุ่น ครู ผู้ปกครอง มีความรอบรู้ด้์าน
โภชนาการในสถานการณ์ติิด์เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด์-19) 

 

    กรอบแนวคิ์ดำ (House Model)

4.

5.
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    โค์รงการท่�ขับเค์ล้�อนส่่่พ้�นท่�

 6.1  โคำรงก�รโรงเร่ยนส่่งเส่ริมสุ่ขภ�พิแนวใหม่ (New Health Promoting 
School Plus Health Literacy)

 	เป้ี�หม�ยแล่ะตััวช่ี้�วัดผล่ผลิ่ตั
   1. เด็์กอายุ 6-14 ปี สูงดี์สมส่วน ร้อยล่ะ 66
   2.  เด็์กอายุ 12 ปี ปราศจำากฟันผุ (Caries free) ร้อยล่ะ 71
   3.  โรงเรียนพัิฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้์านสุขภาพิ (HLS) 4,000  แห่ง
   4.  เด็์กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้์านสุขภาพิ ร้อยล่ะ 50
   5.  เด็์กวัยเรียนมีพิฤติิกรรมสุขภาพิที�พ่ิงประสงค์ ร้อยล่ะ 50
	กลุ่่มเป้ี�หม�ยท่ี่�ส่ำ�คัำญ
   1.  นักเรียน ครู บุคล่ากรทางการศ่กษา แล่ะผู้เกี�ยวข้องในสถานศ่กษา
   2.  สถานศ่กษาทุกสังกัด์ทั�วประเทศ
   3.  ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ�น แล่ะภาคีเคร่อข่าย 

ภาครัฐภาคเอกชน
	ม�ตัรก�รส่ำ�คัำญ
   1.  ขับเคล่่�อนนโยบายเด็์กไทยรอบรู้ด้์านสุขภาพิติามแนววิถีชีวิติใหม่ 
   2. ยกระดั์บคุณภาพิมาติรฐานงานส่งเสริมสุขภาพิเด็์กวัยเรียน
   3.  เสริมสร้างความรอบรู้ ทักษะสุขภาพิ แล่ะคุ้มครองการเข้าถ่ง

บริการติามหลั่กประกันสุขภาพิ
   4.  พัิฒนาระบบเฝ้าระวังแล่ะการติิด์ติามประเมินผล่ผ่านระบบ 

Digital Platform
	แนวที่�งก�รดำ�เนินง�นระดับพ้ิ�นท่ี่� 
บทบาทส่วนกล่าง
  • เสริมสร้างความรอบรู้ด์้านสุขภาพิเด์็กวัยเรียน สุขภาพิช่องปาก  

ติามแนววิถีชีวิติใหม่ (New normal) 
  • ยกระดั์บคุณภาพิมาติรฐานงานส่งเสริมสุขภาพิเด์็กวัยเรียนในยุค

ดิ์จิำทัล่ 

6.
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  • เสริมสร้างสมรรถนะผู้พิิทักษ์อนามัยโรงเรียนในการดู์แล่ช่วยเหล่่อ
แล่ะเฝ้าระวัง

  • พัิฒนาระบบแล่ะกล่ไกการเข้าถ่งบริการส่งเสริมสุขภาพิเด็์กพิิเศษ
แบบองค์รวม

  • พัิฒนาชุด์การบริการสร้างเสริมสุขภาพิช่องปากแล่ะป้องกัน 
โรคในช่องปากเด็์กวัยเรียน 4-12 ปี ที�มีประสิทธิภาพิ

บทบาทศูนย์อนามัย
  • เป็นพีิ�เลี่�ยงแล่ะถ่ายทอด์นโยบายสู่การปฏิิบัติิในพ่ิ�นที�จัำงหวัด์เป้าหมาย
  • ส่�อสารประชาสัมพัินธ์ความรอบรู้ด้์านสุขภาพิเด็์กวัยเรียนอย่าง

ครอบคลุ่มแล่ะทั�วถ่ง
  • เสริมสร้างสมรรถนะบุคล่ากรสาธารณสุขอย่างม่ออาชีพิในการ 

ส่งเสริมสุขภาพิเด์็กวัยเรียนแล่ะงานอนามัยโรงเรียนแล่ะในชุมชนในสถานการณ์
โควิด์-19 แล่ะภัยคุกคามสุขภาพิ

  • เสริมสร้างศักยภาพินักเรียนแกนนำาเป็นผู้พิิทักษ์อนามัยโรงเรียน 
ในการดู์แล่ช่วยเหล่่อ เฝ้าระวังสุขอนามัย แล่ะส่งเสริมสุขภาพินักเรียนใน
สถานการณ์โควิด์-19 รวมถ่งสร้างขวัญกำาลั่งใจำ

  • ส่งเสริมการจัำด์การความรู้แล่ะสร้างมูล่ค่านวัติกรรมสุขภาพินักเรียน
ติามแนววิถีชีวิติใหม่ในยุคดิ์จิำตัิล่ แล่ะเสริมพิลั่งสร้างแรงจูำงใจำ

  • ส่งเสริมการเฝ้าระวังแล่ะติรวจำคัด์กรองสุขภาพิเด็์กพิิเศษกลุ่่ม 
เปราะบางอย่างครอบคลุ่มแล่ะทั�วถ่ง ภายใต้ิความร่วมม่อกับภาคีเคร่อข่าย 
ผู้เชี�ยวชาญเฉพิาะทาง

  • ล่งพ่ิ�นที�ติิด์ติามแล่ะประเมินผล่การด์ำาเนินงานแบบบูรณาการ 
ร่วมกับภาคีเคร่อข่ายแล่ะกำากับติิด์ติามรายงานผล่ ผ่าน Digital Platform

บทบาทสำานักงานสาธารณสุขจัำงหวัด์ 
  • สนับสนุนการด์ำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพิเด็์กวัยเรียนกลุ่่มปกติิใน

ระบบสถานศ่กษา เด็์กกลุ่่มพิิเศษพิิการ เด์็กกลุ่่มเปราะบาง แล่ะเด์็กในพ่ิ�นที� 
ห่างไกล่ อย่างครอบคลุ่มแล่ะทั�วถ่ง

  • ส่�อสารประชาสัมพัินธ์ความรอบรู้ด์้านสุขภาพิแก่กลุ่่มเป้าหมาย 
ทุกระดั์บในเขติพ่ิ�นที�
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  • สร้างความร่วมม่อกับท้องถิ�นชุมชนในการส่งเสริมโภชนาการ 
สุขภาพิอนามัยเด็์กวัยเรียนแล่ะพัิฒนาระบบสุขาภิบาล่อนามัยสิ�งแวด์ล้่อม 
โรงเรียนที�เอ่�อต่ิอสุขภาพิ

  • เฝ้าระวังคัด์กรองสขุภาพิเด็์กวัยเรียนแล่ะส่งต่ิอระบบบริการสุขภาพิ
อย่างมีคุณภาพิ อาทิ เด็์กอ้วน เตีิ�ย ฟันผุ สายติา ซีด์ เป็นต้ิน ติล่อด์จำนการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพิแบบครบวงจำร

  • เฝ้าระวังแล่ะกำากับติิด์ติามติามมาติรการป้องกันติิด์เช่�อโควิด์-19  
ในสถานศ่กษา อย่างเคร่งครัด์

  • กำากับติิด์ติามแล่ะรายงานผล่การด์ำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพิ 
เด็์กวัยเรียนติามระบบอย่างครอบคลุ่ม

  • สนับสนุนการจัำด์กิจำกรรมแปรงฟันหลั่งอาหารกล่างวันในโรงเรียน
ให้ครอบคลุ่มแล่ะมีคุณภาพิ 

  • ควบคุมให้มีอาหารที�เอ่�อต่ิอการมีสุขภาพิดี์ในโรงเรียน
  • เพิิ�มการเข้าถ่งบริการสร้างเสริมสุขภาพิช่องปากแล่ะป้องกัน 

โรคในช่องปากเด็์กที�มีคุณภาพิ
บทบาทคณะกรรมการพัิฒนาคุณภาพิชีวิติระดั์บอำาเภอ (พิชอ.)
  • ผลั่กดั์นงานส่งเสริมสุขภาพิแล่ะเฝ้าระวังพิฤติิกรรมสุขภาพิเด็์ก 

วัยเรียนเป็นประเด็์นหลั่กในพ่ิ�นที�
  • ส่งเสริมแล่ะสนับสนุนให้เด็์กวัยเรียนได้์รับบริการส่งเสริมสุขภาพิ

ติามหลั่กประกันสุขภาพิอย่างครอบคลุ่มแล่ะทั�วถ่ง
  • กำากับติิด์ติามการด์ำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพิเด็์กวัยเรียนในพ่ิ�นที� 

แล่ะรายงานผล่ติามระบบ
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.)
  • ขับเคล่่�อนการด์ำาเนินงานด้์านสุขภาพิอนามัยเด็์กวัยเรียนอย่าง 

เข้มแข็งแล่ะต่ิอเน่�อง
  • ผลั่กดั์นให้มีแผนงานแล่ะโครงการร่วมระหว่างท้องถิ�นชุมชนใน 

การส่งเสริมสุขภาพิแล่ะการจัำด์การแก้ไขปัญหาด้์านสุขภาพิในโรงเรียนอย่างชัด์เจำน
แล่ะเป็นรูปธรรม
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  • พัิฒนาแล่ะสนับสนุนให้มีภูมิทัศน์บริบทสภาพิแวด์ล้่อมของโรงเรียน
ที�เอ่�อต่ิอสุขภาพิ

  • สนับสนุนแล่ะเฝ้าระวังติิด์ติามติามมาติรการป้องกันการติิด์เช่�อ 
โควิด์-19 ในสถานศ่กษา แล่ะชุมชนอย่างเคร่งครัด์

  • สนับสนุนการจัำด์กิจำกรรมแปรงฟันหลั่งอาหารกล่างวันในโรงเรียน
ให้ครอบคลุ่มแล่ะมีคุณภาพิ ในโรงเรียนสังกัด์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

  • ควบคุมให้มีอาหารที�เอ่�อต่ิอการมีสุขภาพิดี์ในโรงเรียน
  • เพิิ�มการเข้าถ่งบริการสร้างเสริมสุขภาพิช่องปากแล่ะป้องกัน 

โรคในช่องปากเด็์กที�มีคุณภาพิ
 ก�รติัดตั�มแล่ะปีระเมินผล่
   1. รายงานผล่ขอ้มูล่ภาวะสขุภาพิเด์ก็วัยเรียน งานอนามยัโรงเรียน 

ผ่านระบบ HDC (Health Data Center) 
   2. รายงานผล่ข้อมูล่โครงการเด็์กไทยสายติาดี์ ผ่านระบบ VISION 

2020 
   3. กำากับติิด์ติามสถานศ่กษา ประเมินตินเองเติรียมการเปิด์เรียน

รองรับสถานการณ์โควิด์-19  ผ่าน ระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+)
   4.  กำากับติิด์ติามสถานศ่กษา รายงานผล่การติิด์ติามประเมินผล่ติาม 

มาติรการป้องกันโควิด์-19 ในสถานศ่กษา ผ่าน ระบบ MOECOVID หร่อ Link TSC+
   5.  กำากับติิด์ติามสถานศ่กษา ประเมินความรอบรู้ด้์านสุขภาพิ  

แล่ะนักเรียนประเมินความรอบรู้ด้์านสุขภาพิ ผ่าน Platform ติามที�กำาหนด์
 6.1.1 โคำรงก�รส่่งเส่ริมโภชี้น�ก�รเพ้ิ�อเด็กวัยเร่ยนวัยรุ่นสู่งด่ส่มส่่วน 

แข็งแรงแล่ะฉล่�ด ปีีงบปีระม�ณ พิ.ศ. 2565 ภายใต้ิโครงการโรงเรียนส่งเสริม 
สุขภาพิแนวใหม่ (New HPS Plus HL)  

	เป้ี�หม�ยแล่ะตััวช่ี้�วัดผล่ผลิ่ตั    
   1. มีแนวทางการบริหารจัำด์การด้์านอาหารแล่ะโภชนาการใน

โรงเรียน เพ่ิ�อนำาไปขับเคล่่�อนในพ่ิ�นที�
   2. ภาคีเคร่อข่าย ได้์รับการส่งเสริมให้มีทักษะแล่ะความรอบรู้ 

ด้์านโภชนาการ จำำานวน 77 จัำงหวัด์
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   3. มีรูปแบบ Service package การจัำด์การปัญหาภาวะโภชนาการ
   4. ผล่การติิด์ติามการใช้เกณฑ์์อ้างอิงการเจำริญเติิบโติ 6-19 ปี  

ชุด์ใหม่ จำำานวน 1 เร่�อง
   5. มีร่างกฎหมายในการคุ้มครองเด็์กจำากการติล่าด์อาหารที� 

ไม่เหมาะสมต่ิอสุขภาพิ
	กลุ่่มเป้ี�หม�ยท่ี่�ส่ำ�คัำญ 
   เด็์กวัยเรียนวัยรุ่น ภาคีเคร่อข่าย บุคล่ากรสาธารณสุข ครู ผู้ปกครอง  

ผู้รับจ้ำางประกอบอาหารในโรงเรียน แม่ครัว ผู้จำำาหน่ายในแล่ะรอบรั�วโรงเรียน 
	ม�ตัรก�รส่ำ�คัำญ 
   เสริมสร้างความรอบรู้แล่ะยกระดั์บคุณภาพิมาติรฐานงานด้์าน

สุขภาพิเด็์กวัยเรียนวัยรุ่นติามแนววิถีชีวิติใหม่ 
	แนวที่�งก�รดำ�เนินง�นระดับพ้ิ�นท่ี่� 
บทบาทส่วนกล่าง
  • ขับเคล่่�อนระบบการจำัด์การอาหารแล่ะโภชนาการในสถานศ่กษา 

ภายใต้ิคณะอนุกรรมการพัิฒนาการบริหารจัำด์การด้์านอาหารแล่ะโภชนาการใน
โรงเรียน (พัิฒนามาติรฐานระบบการจัำด์การอาหารแล่ะโภชนาการในสถานศ่กษา 
พัิฒนากำาลั่งคนด้์านอาหารแล่ะโภชนาการเพ่ิ�อเด็์กแล่ะชุมชน แล่ะพัิฒนาระบบ
การติิด์ติามแล่ะประเมินผล่อาหารแล่ะโภชนาการเด็์กวัยเรียน)

  • ส่งเสริมสร้างความรอบรู้แล่ะพิฤติิกรรมสุขภาพิที�พ่ิงประสงค์ด้์าน
โภชนาการ ผ่านทางช่องทาง/รูปแบบต่ิางๆ (รณรงค์ในวันสำาคัญ/ HPS Plus HL)

  • พัิฒนารูปแบบ Service package การจำัด์การปัญหาภาวะ
โภชนาการ ที�เป็นรูปธรรมในทุกระดั์บ ตัิ�งแต่ิสถานศ่กษาไปจำนถ่งสถานบริการ
สาธารณสุข เพ่ิ�อผลั่กเข้าระบบหลั่กประกันสุขภาพิแห่งชาติิ

  • ประเมินแล่ะติิด์ติามระบบเฝ้าระวังแล่ะติิด์ติามการเจำริญเติิบโติของ
เด็์กวัยเรียนวัยรุ่น แล่ะติิด์ติามการใช้เกณฑ์์อ้างอิงการเจำริญเติิบโติ 6-19 ปี ชุด์ใหม่

  • ขับเคล่่�อนร่างกฎหมายในการคุ้มครองเด์็กจำากการติล่าด์อาหาร 
ที�ไม่เหมาะสมต่ิอสุขภาพิ
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บทบาทศูนย์อนามัย
  • ร่วมขับเคล่่�อนการด์ำาเนนิการติามมาติรฐานระบบการจำดั์การอาหาร

แล่ะโภชนาการในสถานศ่กษา
  • เป็นพีิ�เลี่�ยงเช่�อมโยงประสานงาน ระดั์บเขติ จัำงหวัด์ อำาเภอ ติำาบล่  

เพ่ิ�อให้บุคล่ากรที�เกี�ยวข้องทุกระดั์บมีศักยภาพิในการขับเคล่่�อนงานอาหารแล่ะ
โภชนาการ

  • กำากับ ติิด์ติาม ติามมาติรฐานอาหารกล่างวันในโรงเรียน
  • แล่กเปลี่�ยนเรียนรู้ ปร่กษาหาร่อปัญหาอุปสรรคเพ่ิ�อให้การด์ำาเนิน

งานอาหารแล่ะโภชนาการเรียนรู้ส่�อสารผ่านทางLINE “School Lunch ศอ.”
  • ร่วมส่งเสริมสร้างความรอบรู้แล่ะพิฤติิกรรมสุขภาพิที�พ่ิงประสงค์

ด้์านโภชนาการ ผ่านทางช่องทาง/รูปแบบต่ิางๆในวันสำาคัญต่ิางๆ เช่น วันไข่  
วันเด็์ก วันด่์�มนม

  • ร่วมพัิฒนารูปแบบ Service package การจัำด์การปัญหาภาวะ
โภชนาการ ที�เป็นรูปธรรมในทุกระดั์บ (ศอ.5) แล่ะผลั่กดั์นเข้างานอนามัยโรงเรียน

  • ประเมินแล่ะติิด์ติามระบบเฝ้าระวังแล่ะติิด์ติามการเจำริญเติิบโติของ
เด็์กวัยเรียนวัยรุ่นแล่ะติิด์ติามการใช้เกณฑ์์อ้างอิงการเจำริญเติิบโติ 6-19 ปี ชุด์ใหม่

บทบาทสำานักงานสาธารณสุขจัำงหวัด์ 
  • ร่วมขับเคล่่�อนการด์ำาเนนิการติามมาติรฐานระบบการจำดั์การอาหาร

แล่ะโภชนาการในสถานศ่กษา
  • เป็นพีิ�เลี่�ยงเช่�อมโยงประสานงาน ระดั์บ จัำงหวัด์ อำาเภอ ติำาบล่  

เพ่ิ�อให้บุคล่ากรที�เกี�ยวข้องทุกระดั์บมีศักยภาพิในการขับเคล่่�อนงานอาหารแล่ะ
โภชนาการ

  • กำากับ ติิด์ติาม ติามมาติรฐานอาหารกล่างวันในโรงเรียน  
  • สร้างความรอบรู้แล่ะพิฤติิกรรมสุขภาพิที�พ่ิงประสงค์ด้์านโภชนาการ 

ผ่านทางช่องทาง/รูปแบบต่ิางๆ ในวันสำาคัญต่ิางๆ เช่น วันไข่ วันเด็์ก วันด่์�มนม
  • ประเมินแล่ะติิด์ติามระบบเฝ้าระวังแล่ะติิด์ติามการเจำริญเติิบโติ ของ

เด็์กวัยเรียนวัยรุ่นแล่ะติิด์ติามการใช้เกณฑ์์อ้างอิงการเจำริญเติิบโติ 6-19 ปี ชุด์ใหม่
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บทบาทคณะกรรมการพัิฒนาคุณภาพิชีวิติระดั์บอำาเภอ (พิชอ.)
  • ร่วมผลั่กดั์นการด์ำาเนินการติามมาติรฐานระบบการจำัด์การอาหาร

แล่ะโภชนาการในสถานศ่กษา
  • สนับสนุนการพัิฒนาศักยภาพิบุคล่ากรให้เช่�อมโยงประสานงาน 

ระดั์บ จัำงหวัด์ อำาเภอ ติำาบล่  เพ่ิ�อให้บุคล่ากรที�เกี�ยวข้องทุกระดั์บมีศักยภาพิใน
การขับเคล่่�อนงานอาหารแล่ะโภชนาการ

  • ร่วมกำากับติิด์ติาม ประเมินผล่ แล่ะรายงานผล่ให้เป็นไปติามมาติรฐาน 
อาหารกล่างวันในโรงเรียน  ระบบเฝ้าระวังแล่ะติิด์ติามการเจำริญเติิบโติของเด็์ก 
วัยเรียนวัยรุ่น แล่ะติิด์ติามการใช้เกณฑ์์อ้างอิงการเจำริญเติิบโติ 6-19 ปี ชุด์ใหม่

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.)
  • ร่วมขับเคล่่�อนแล่ะผลั่ด์กันการด์ำาเนินการติามมาติรฐานระบบ 

การจัำด์การอาหารแล่ะโภชนาการในสถานศ่กษา
  • เช่�อมโยงประสานงาน ระดั์บ จัำงหวัด์ อำาเภอ ติำาบล่ เพ่ิ�อให้บุคล่ากร

ที�เกี�ยวข้องทุกระดั์บมีศักยภาพิในการขับเคล่่�อนงานอาหารแล่ะโภชนาการ
  • ร่วมกำากับติิด์ติาม ประเมินผล่ แล่ะรายงานผล่ให้เป็นไปติามมาติรฐาน 

อาหารกล่างวันในโรงเรียน  ระบบเฝ้าระวังแล่ะติิด์ติามการเจำริญเติิบโติของเด็์ก 
วัยเรียนวัยรุ่น แล่ะติิด์ติามการใช้เกณฑ์์อ้างอิงการเจำริญเติิบโติ 6-19 ปี ชุด์ใหม่
 6.2 โคำรงก�รพัิฒน�ระบบส่่งเส่ริมสุ่ขภ�พิวัยรุ่นแล่ะอน�มัยก�รเจัริญพัินธ์ุุ์ 
แบบบูรณ�ก�ร

	เป้ี�หม�ยแล่ะตััวช่ี้�วัดผล่ผลิ่ตั

1) วัยรุ่นมีความรอบรู้เร่�องเพิศวิถีศ่กษาแล่ะทักษะชีวิติ ร้อยล่ะ 50

2) อัติราการคล่อด์มีชีพิใน หญิงอายุ 10 - 14 ปี ต่ิอประชากร อัติรา ไม่เกิน 0.9  
 หญิงอายุ 10 - 14 ปี พัินคน (HDC adjusted)

3) อัติราการคล่อด์มีชีพิใน หญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่ิอประชากร อัติรา ไม่เกิน 25 
 หญิงอายุ 15 - 19 ปี พัินคน (HDC adjusted)

4) ร้อยล่ะการตัิ�งครรภ์ซำ�าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยล่ะ 13.0 

เป้ิาหมาย/ตัวชี�วัดำ ค่์าเป้ิาหมาย 
ปีิ 2565

หน่วยวัดำ
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5) ร้อยล่ะของวัยรุ่นที�เข้าถ่งบริการสุขภาพิที�เป็นมิติร ร้อยล่ะ 55 

6) โรงพิยาบาล่สังกัด์สำานักงานปลั่ด์กระทรวงสาธารณสุข ร้อยล่ะ  20 
 ผ่านเกณฑ์์มาติรฐานบริการสุขภาพิที�เป็นมิติรสำาหรับวัยรุ่น 
 แล่ะเยาวชน ฉบับ พิ.ศ. 2563 (รพิ.สป.สธ. ทั�งหมด์)

เป้ิาหมาย/ตัวชี�วัดำ ค่์าเป้ิาหมาย 
ปีิ 2565

หน่วยวัดำ

	กลุ่่มเป้ี�หม�ยท่ี่�ส่ำ�คัำญ
   1. ภาคีเคร่อข่ายระดั์บเขติสุขภาพิ ได้์แก่ ศูนย์อนามัยที� 1-12 

สถาบันพัิฒนาสุขภาวะเขติเม่องเขติสุขภาพิ แล่ะ ศอช.
   2.  ภาคีเคร่อข่ายระดั์บจัำงหวัด์ ได้์แก่ สำานักงานสาธารณสุขจัำงหวัด์ 

แล่ะหน่วยงานภาคีเคร่อข่ายภายใต้ิยุทธศาสติร์การป้องกันแล่ะแก้ไขปัญหา 
การตัิ�งครรภ์ในวัยรุ่นระดั์บจัำงหวัด์

   3.  ภาคีเคร่อข่ายระดั์บพ่ิ�นที� ได้์แก่ โรงพิยาบาล่ศูนย์ โรงพิยาบาล่
ทั�วไป โรงพิยาบาล่ชุมชน แล่ะโรงพิยาบาล่ส่งเสริมสุขภาพิระดั์บติำาบล่

   4.  สภาเด็์กแล่ะเยาวชนระดั์บจัำงหวัด์ อำาเภอ แล่ะติำาบล่ 
   5.  วัยเรียนวัยรุ่น อายุ 10-19 ปี 
	ม�ตัรก�รส่ำ�คัำญ
   1.  ขับเคล่่�อนกล่ไกการด์ำาเนินงานติามพิระราชบัญญัติิการป้องกัน

แล่ะแก้ไขปัญหาการตัิ�งครรภ์ในวัยรุ่น พิ.ศ. 2559 
   2.  พัิฒนาระบบฐานข้อมูล่ส่งเสริมสุขภาพิวัยรุ่นแล่ะอนามัย 

การเจำริญพัินธ์ุ แล่ะส่งเสริมการเข้าถ่ง RH  & Teenage Digital Platform 
   3. ขับเคล่่�อนการด์ำาเนินงานติามพิระราชบัญญัติิแก้ไขเพิิ�มเติิม

ประมวล่กฎหมายอาญา (ฉบับที� 28) พิ.ศ. 2564 
   4.  ขับเคล่่�อนการด์ำาเนินงานเคร่อข่ายบริการทางเล่่อกเพ่ิ�อยุติิ 

ตัิ�งครรภ์ที�ปล่อด์ภัยภายใต้ิกฎหมายแล่ะข้อบังคับของแพิทยสภา
   5.  ขับเคล่่�อนการด์ำาเนินงานมาติรฐาน YFHS แล่ะการด์ำาเนินงาน

ป้องกันแล่ะแก้ไขปัญหาการตัิ�งครรภ์ในวัยรุ่นระดั์บอำาเภอ



ก
ล
ุ่ม

ว
ัย
เร
ีย
น
ว
ัย
ร
ุ่น

60
สำ�หรับพื้นที่ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อม

	แนวที่�งก�รดำ�เนินง�นระดับพ้ิ�นท่ี่� 
บทบาทส่วนกล่าง
   1. กำาหนด์นโยบาย แนวทาง เป้าหมายในการพัิฒนางานส่งเสริม 

สุขภาพิแล่ะการเข้าถ่งบริการด้์านอนามัยการเจำริญพัินธ์ุ ให้เหมาะสมสอด์คล้่อง 
กับสถานการณ์โควิด์-19 แล่ะปัญหาสุขภาพิที�เปลี่�ยนแปล่งไป

   2. เสนอข้อคิด์เห็นต่ิอคณะกรรมการป้องกันแล่ะแก้ไขปัญหาการ 
ตัิ�งครรภ์ในวัยรุ่น เพ่ิ�อกำาหนด์นโยบาย มาติรการ แนวทางที�เกี�ยวข้องในการ 
ล่ด์ปัญหาการตัิ�งครรภ์แล่ะการตัิ�งครรภ์ซำ�าในวัยรุ่น

   3. การพัิฒนาแล่ะส่งเสริมการเข้าถ่งความรอบรู้ด์้านสุขภาพิแล่ะ
อนามัยการเจำริญพัินธ์ุ  ผ่าน RH & Teenage digital platform

   4. สนับสนุนงบประมาณ วิชาการ เอกสาร/คู่ม่อ/แนวทางที�
เกี�ยวข้องให้แก่หน่วยบริการแล่ะผู้ปฏิิบัติิงานในระดั์บพ่ิ�นที� อาทิ หลั่กสูตินวัติกรรม
ยุติิการตัิ�งครรภ์แล่ะหลั่กสูติรการปร่กษาทางเล่่อกสติรีตัิ�งครรภ์ไม่พิร้อม 
คู่ม่อมาติรฐานการปฏิิบัติิงานเพ่ิ�อการยุติิการตัิ�งครรภ์ที�ปล่อด์ภัยแบบองค์รวม คู่ม่อ
การปร่กษาทางเล่่อกสติรีตัิ�งครรภ์ไม่พิร้อม เอกสารเผยแพิร่ประชาสัมพัินธ์ต่ิางๆ  

   5. ประสานความร่วมม่อหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง เพ่ิ�อให้เกิด์การ 
บูรณาการขับเคล่่�อนนโยบายการล่ด์ปัญหาการตัิ�งครรภ์แล่ะการตัิ�งครรภ์ซำ�า 
ในวัยรุ่น

   6.  ร่วมกับศูนย์อนามัย สำานักงานสาธารณสุขจัำงหวัด์ โรงพิยาบาล่ 
แล่ะอ่�นๆ ในการพัิฒนาศักยภาพิผู้ให้บริการคุมกำาเนิด์แบบก่�งถาวรในระดั์บพ่ิ�นที�

   7.  ติิด์ติามความก้าวหน้าของการจำัด์ซ่�อเวชภัณฑ์์คุมกำาเนิด์แบบ 
ก่�งถาวร การให้บริการคุมกำาเนิด์แบบก่�งถาวรของผู้ผ่านการอบรมหลั่กสูติร 
กรมอนามัย แล่ะข้อมูล่อ่�นที�เกี�ยวข้อง รวมทั�งจัำด์ให้มีแล่กเปลี่�ยนเรียนรู้ความสำาเร็จำ 
ของการด์ำาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แล่ะข้อเสนอแนะการพัิฒนา

   8. สนับสนุน ส่งเสริมการด์ำาเนินงาน สุ่มเยี�ยมเสริมพิลั่ง แล่ะ
ประเมินรับรอง

   9.  ถอด์บทเรียนแล่กเปลี่�ยนเรียนรู้การด์ำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพิ
แล่ะการเข้าถ่งบริการด้์านอนามัยการเจำริญพัินธ์ุ
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บทบาทศูนย์อนามัย
   1.  ส่�อสาร ถ่ายทอด์นโยบาย ยุทธศาสติร์ แล่ะแนวทางการด์ำาเนินงาน 

ติามพิระราชบัญญัติิการป้องกันแล่ะแก้ปัญหาการตัิ�งครรภ์ในวัยรุ่น พิ.ศ. 2559  
สู่ระดั์บจัำงหวัด์ แล่ะเป็นที�ปร่กษาให้คำาแนะนำาแล่ะสนับสนุนการด์ำาเนินงานของ
จัำงหวัด์

   2. รณรงค์ส่งเสริมการเข้าถ่ง Teenage Digital Platform ของ 
วัยรุ่นแล่ะเยาวชนทุกกลุ่่ม แล่ะส่งเสริมการใช้ดิ์จิำตัิล่เทคโนโล่ยีเพ่ิ�อพัิฒนาการ
ด์ำาเนินงานแล่ะการเข้าถ่งบริการสุขภาพิในสถานการณ์โควิด์-19

   3. สำารวจำปัญหาอุปสรรค ความต้ิองการ แล่ะความพิรอ้มในการให้
บริการคุมกำาเนิด์แบบก่�งถาวรของจัำงหวัด์ในเขติรับผิด์ชอบ

   4. บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจำกรรมเพิ่�อล่ด์ปัญหาการ 
ตัิ�งครรภ์แล่ะการตัิ�งครรภ์ซำ�าของวัยรุ่น ร่วมกับสำานักงานสาธารณสุขจัำงหวัด์ แล่ะ
หน่วยงานในพ่ิ�นที� 

   5. ด์ำาเนินการพัิฒนาศักยภาพิผู้ให้บริการคุมกำาเนิด์แบบก่�งถาวร 
แล่ะจำัด์ให้มีระบบบริหารจัำด์การเวชภัณฑ์์คุมกำาเนิด์แบบก่�งถาวรในระด์ับ 
เขติสุขภาพิ/จัำงหวัด์/อำาเภอ

   6.  ติิด์ติามแล่ะประเมินผล่การให้บริการคุมกำาเนิด์แบบก่�งถารของ
หน่วยบริการในพ่ิ�นที� แล่ะผู้ผ่านการอบรมหลั่กสูติรกรมอนามัย ปัญหาอุปสรรค 
ที�พิบ เพ่ิ�อเสนอต่ิอคณะอนุกรรมการป้องกันแล่ะแก้ไขปัญหาการตัิ�งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดั์บจัำงหวัด์แล่ะกรุงเทพิมหานคร

   7.  พัิฒนาแล่ะขยายเคร่อข่ายบริการทางเล่่อกที�ปล่อด์ภัยสำาหรับ
วัยรุ่นแล่ะหญงิตัิ�งครรภไ์ม่พิร้อม ค่นข้อมูล่ความครอบคล่มุของหนว่ยบริการที�เปิด์
ให้บริการปัจำจุำบันภาพิรวมในระดั์บเขติสุขภาพิแล่ะระดั์บจัำงหวัด์ เพ่ิ�อวิเคราะห์
ความพิร้อมในการเปิด์หน่วยบริการใหม่ในจัำงหวัด์ที�ยังไม่มีหน่วยบริการยุติิการ 
ตัิ�งครรภ์ที�ปล่อด์ภัย แล่ะชี�แจำงการขับเคล่่�อนเคร่อข่ายการยุติิการตัิ�งครรภ์ 
ที�ปล่อด์ภัยในระดั์บเขติสุขภาพิแล่ะระดั์บจัำงหวัด์

   8.  ร่วมผลั่กดั์นพัิฒนาศักยภาพิบุคล่ากรในหลั่กสูติรนวัติกรรม 
ยุติิการตัิ�งครรภ์แล่ะหลั่กสูติรการปร่กษาทางเล่่อกสติรีตัิ�งครรภ์ไม่พิร้อม สำาหรับ 
ผู้ให้บริการปร่กษาทางเล่่อกแก่หญิงตัิ�งครรภ์ไม่พิร้อมในพ่ิ�นที�
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   9. การเยี�ยมเสริมพิลั่ง นิเทศ ติิด์ติาม แล่ะประเมินรับรองติาม
มาติรฐาน แล่ะแล่กเปลี่�ยนเรียนรู้ฯ ค่นข้อมูล่ให้จัำงหวัด์ สร้างขวัญกำาลั่งใจำ 

   10. สรุปแล่ะรายงานผล่การด์ำาเนินงานต่ิอกรมอนามัย
บทบาทสำานักงานสาธารณสุขจัำงหวัด์
   1. กำาหนด์นโยบาย ยุทธศาสติร์ แผนการด์ำาเนินงาน ระดั์บจัำงหวัด์ 

เพ่ิ�อให้สอด์คล้่องติามพิระราชบัญญัติิการป้องกันแล่ะแก้ปัญหาการตัิ�งครรภ์ 
ในวัยรุ่น พิ.ศ. 2559 แล่ะยุทธศาสติร์ฯ ระดั์บชาติิ

   2. พัิฒนาศักยภาพิภาคีเคร่อข่ายที�เกี�ยวข้องติามพิระราชบัญญัติิ
การป้องกันแล่ะแก้ปัญหาการตัิ�งครรภ์ในวัยรุ่น พิ.ศ. 2559

   3. เสริมสร้างความรอบรู้ด์้านสุขภาพิแล่ะอนามัยการเจำริญพัินธ์ุ 
แล่ะส่งเสริมการเข้าถ่งบริการที�สอด์คล้่องกับปัญหาแล่ะความต้ิองการของวัยรุ่น
ในรูปแบบต่ิางๆ ผ่านช่องทางดิ์จิำตัิล่แพิล่ติฟอร์ม  เช่น Teenage digital platform 

   4. ผลั่กดั์นให้เกิด์การขับเคล่่�อนงานป้องกันแล่ะแก้ไขปัญหาการ 
ตัิ�งครรภ์แล่ะการตัิ�งครรภ์ซำ�าในวัยรุ่นระดั์บจัำงหวัด์ ผ่านกล่ไกของคณะกรรมป้องกัน
แล่ะแก้ไขปัญหาการตัิ�งครรภ์ในวัยรุ่นระดั์บจัำงหวัด์แล่ะกรุงเทพิมหานคร

   5.  ร่วมกับศูนย์อนามัย แล่ะโรงพิยาบาล่ในพ่ิ�นที� เพ่ิ�อจัำด์ให้มีบริการ
คุมกำาเนิด์แบบก่�งถาวรแก่วัยรุ่นแล่ะประชาชน 

   6.  คัด์กรอง เฝ้าระวัง แล่ะส่งเสริมสนับสนุนให้วัยรุ่นกลุ่่มเสี�ยง  
ได้์รับบริการคุมกำาเนิด์แบบก่�งถาวรเพ่ิ�อล่ด์ปัญหาการตัิ�งครรภ์ไม่พิร้อมแล่ะ 
การตัิ�งครรภ์ซำ�า

   7. ผลั่กดั์นให้โรงพิยาบาล่ทุกแห่งมีการจัำด์บริการปร่กษาทางเล่่อก
หญิงตัิ�งครรภ์ไม่พิร้อม 

   8. รายงานปัญหาอุปสรรคแล่ะความก้าวหน้าการด์ำาเนินงาน 
ต่ิอคณะกรรมป้องกันแล่ะแก้ไขปัญหาการตัิ�งครรภ์ในวัยรุ่นระดั์บจัำงหวัด์แล่ะ
กรุงเทพิมหานคร

   9. สนับสนุนการด์ำาเนินงานของภาคีเคร่อข่าย นิเทศ ติิด์ติาม 
ประเมินรับรอง แล่ะสรุปผล่การด์ำาเนินงาน

  10. จัำด์เวทีแล่กเปลี่�ยนเรียนรู้สรุปบทเรียนการป้องกันแล่ะแก้ไขปัญหา 
การตัิ�งครรภ์ในวัยรุ่น สร้างขวัญกำาลั่งใจำ มอบเกียรติิบัติรแก่หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง



ก
ล
ุ่ม

ว
ัย
เร
ีย
น
ว
ัย
ร
ุ่น

สำ�หรับพื้นที่ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อม
63

บทบาทคณะกรรมการพัิฒนาคุณภาพิชีวิติระดั์บอำาเภอ (พิชอ.)
ด์ำาเนินการป้องกันแล่ะแก้ไขปัญหาการตัิ�งครรภ์ในวัยรุ่นร่วมกับกล่ไก

คณะกรรมการอำาเภออนามัยการเจำริญพัินธ์ุ ติามมาติรฐานการด์ำาเนินงานป้องกัน
แล่ะแก้ไขปัญหาการตัิ�งครรภ์ในวัยรุ่นระดั์บอำาเภอ

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.)
   1.  การจัำด์ทำาแผนงานโครงการ สนับสนุนงบประมาณในการด์ำาเนินงาน 

การป้องกันแล่ะแก้ไขปัญหาตัิ�งครรภ์ในวัยรุ่นหร่อการด์ำาเนินงานส่งเสริมพัิฒนา
สุขภาพิวัยรุ่น แล่ะจัำด์กิจำกรรมการสร้างสัมพัินธภาพิในครอบครัวแล่ะชุมชน 
ในรูปแบบต่ิางๆ โด์ยตัิวแทนชุมชนมีส่วนร่วม

   2.  ส่งเสริมแล่ะสนับสนุนหน่วยงานภาคีเคร่อข่ายในพ่ิ�นที� สภาเด็์ก
แล่ะเยาวชนระด์ับติำาบล่ในการด์ำาเนินกิจำกรรมการป้องกันแล่ะแก้ไขปัญหา 
การตัิ�งครรภ์ในวัยรุ่นในพ่ิ�นที�หร่อกิจำกรรมสร้างสรรค์

   3. การจัำด์พ่ิ�นที�สร้างสรรค์ให้เด็์กแล่ะเยาวชนในพ่ิ�นที�ทำากิจำกรรม
ร่วมกัน

   4. จัำด์บริการสวัสดิ์การสังคม แล่ะประสานส่งต่ิอโด์ยบูรณาการ 
ร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ให้แก่วัยรุ่นที�ตัิ�งครรภ์หร่อแม่วัยรุ่นที�ขอรับความช่วยเหล่่อ 

   5. ส่งเสริมแล่ะสนับสนุนการพัิฒนาศักยภาพิบุคล่ากร ให้มีความรู้
ความสามารถในการให้ข้อมูล่ การส่�อสาร ประชาสัมพัินธ์ ข้อมูล่ข่าวสาร ความรู้ 
แล่ะให้คำาปร่กษาด้์านอนามัยการเจำริญพัินธ์ุแล่ะการป้องกันการตัิ�งครรภ์ในวัยรุ่น

	ก�รติัดตั�มแล่ะปีระเมินผล่
   กำากับติิด์ติามการด์ำาเนินงานป้องกันแล่ะแก้ไขปัญหาการตัิ�งครรภ์

ในวัยรุ่น อำาเภออนามัยการเจำริญพัินธ์ุ  แล่ะการจัำด์บริการสุขภาพิติามมาติรฐาน
บริการสุขภาพิที�เป็นมิติรสำาหรับวัยรุ่นแล่ะเยาวชน ฉบับ พิ.ศ. 2563 ผ่าน 
คณะอนุกรรมการป้องกันแล่ะแก้ไขปัญหาการตัิ�งครรภ์ในวัยรุ่นระดั์บจัำงหวัด์ 

	ปีระเมินผล่
   1. การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแล่ะแก้ไขปัญหาการ 

ตัิ�งครรภ์ในวัยรุ่นระดั์บจัำงหวัด์แล่ะกรุงเทพิมหานคร 
   2. การพัิฒนาศักยภาพิผู้ให้บริการคุมกำาเนิด์แบบก่�งถาวรในระดั์บ

เขติสุขภาพิ อย่างน้อย 1 รุ่น (20 คน)
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   3. หน่วยบริการมีเวชภัณฑ์์คุมกำาเนิด์แบบก่�งถาวรให้บริการ 
แก่วัยรุ่นแล่ะประชาชนครบทุกแห่ง

  • อำาเภอผ่านมาติรฐานการด์ำาเนินงานป้องกันแล่ะแก้ไขปัญหา 
การตัิ�งครรภ์ในวัยรุ่นระดั์บอำาเภอ ร้อยล่ะ 30

   4. โรงพิยาบาล่สังกัด์สำานักงานปลั่ด์กระทรวงสาธารณสุข 
ผ่านเกณฑ์์มาติรฐานบริการสุขภาพิที�เป็นมิติรสำาหรับวัยรุ่นแล่ะเยาวชน ฉบับ  
พิ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 20 (รพิ.สป.สธ. ทั�งหมด์)   

   5. มีการพัิฒนาแล่ะติิด์ติามความก้าวหน้าการขยายเคร่อข่าย
บริการทางเล่่อกที�ปล่อด์ภัยสำาหรับวัยรุ่นแล่ะหญิงตัิ�งครรภ์ไม่พิร้อม 
 6.3 โคำรงก�รส่่งเส่ริมโภชี้น�ก�รแล่ะสุ่ขภ�พิอน�มัยเด็กแล่ะเย�วชี้น 
ในถิ�นทุี่รกันด�ร (กพิด.) ปีีงบปีระม�ณ 2565 

ติามแผนพิฒันาเด์ก็แล่ะเยาวชนในถิ�นทุรกันด์าร ฉบบัที� 5 (พิ.ศ. 2560-
2569)

ติามพิระราชด์ำาริ สมเด็์จำพิระกนิษฐาธิราชเจ้ำา กรมสมเด็์จำพิระเทพิ 
รัตินราชสุด์าฯ สยามบรมราชกุมารี 

	เป้ี�หม�ยแล่ะตััวช่ี้�วัดผล่ผลิ่ตั (ตั�มเอกส่�รคำ�ดแดง)
   1.  เด็์ก เยาวชน แล่ะทอ้งถิ�นชุมชนในถิ�นทุรกันด์ารได้์รับการพัิฒนา

ศักยภาพิแล่ะถ่ายทอด์ความรู้เทคโนโล่ยี แล่ะนวัติกรรมสุขภาพิแล่ะอนามัย 
สิ�งแวด์ล้่อมอย่างเหมาะสม จำำานวน 1,000 ราย

   2.  สถานศ่กษาในถิ�นทุรกันด์ารในพ่ิ�นที�เป้าหมายติามพิระราชด์ำาริ 
ได้์รับการพัิฒนาให้มีสภาพิแวด์ล้่อมที�เอ่�อต่ิอการมีสุขภาพิดี์ จำำานวน 882 แห่ง/  
ใน 51 จัำงหวัด์เป้าหมาย 

ตััวช่ี้�วัดตั�มแผนพัิฒน�เด็กแล่ะเย�วชี้นในถิ�นทุี่รกันด�ร ฉบับท่ี่� 5 
(พิ.ศ.2560-2569)

• ตัิวชี�วัด์ 1 อัติราติายของทารกต่ิอการเกิด์มีชีพิ 1,000 คน (ไม่เกิน 15) 
• ตัิวชี�วัด์ 2 ร้อยล่ะของทารกแรกเกิด์มีนำ�าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  

     (ไม่เกิน 7)
• ตัิวชี�วัด์ 3 ร้อยล่ะของเด็์กแรกเกิด์-3 ปี มีนำ�าหนักน้อยกว่าเกณฑ์์  

     (ไม่เกิน 7)
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• ตัิวชี�วัด์ 4 ร้อยล่ะของเด็์กแรกเกิด์-3 ปี มีภาวะเตีิ�ย (ไม่เกิน 7)
• ตัิวชี�วัด์ 5 ร้อยล่ะของเด็์กแรกเกิด์-3 ปี มีพัิฒนาการสมวัย (ไม่เกิน 90)
• ตัิวชี�วัด์ 6  ร้อยล่ะของเด็์กปฐมวัย มีนำ�าหนักน้อยกว่าเกณฑ์์ (ไม่เกิน 7)
• ตัิวชี�วัด์ 7 ร้อยล่ะของนักเรียน มีภาวะเตีิ�ย (ไม่เกิน 5)
• ตัิวชี�วัด์ 8  ร้อยล่ะของนักเรียน มีภาวะผอม (ไม่เกิน 5)
• ตัิวชี�วัด์ 9 ร้อยล่ะของนักเรียน มีภาวะเริ�มอ้วนแล่ะอ้วน (ไม่เกิน 10)
• ตัิวชี�วัด์ 10 ร้อยล่ะของนักเรียนมีสมรรถภาพิทางกายติามเกณฑ์์ (80)
• ตัิวชี�วัด์ 11 ร้อยล่ะของนักเรียนประถมศ่กษาเป็นโรคคอพิอก (ไม่เกิน 5)
• ตัิวชี�วัด์ 1 อัติราป่วยด้์วยโรคไข้มาล่าเรียต่ิอพัินประชากรนักเรียน  

     (ไม่เกิน 0.4 ต่ิอประชากรพัินคน) 
• ตัิวชี�วัด์ 13 อัติราความชุกของโรคหนอนพิยาธิในนักเรียน (ไม่เกิน 5)
• ตัิวชี�วัด์ 14 ร้อยล่ะของนักเรียนที�บริโภคอาหารได้์ถูกต้ิอง (100)
• ตัิวชี�วัด์ 15 ร้อยล่ะของนักเรียนที�มีสุขนิสัยที�พ่ิงประสงค์ (100)
ตััวช่ี้�วัดผล่ลั่พิธ์ุ์ 
   1. นักเรียนประถมมีภาวะเตีิ�ย     ร้อยล่ะ 5
   2. สามเณรมีภาวะเริ�มอ้วนแล่ะอ้วน   ร้อยล่ะ 10
   3. นักเรียนมีความรอบรู้ด้์านสุขภาพิ  ร้อยล่ะ 30
   4. นักเรียนมีพิฤติิกรรมสุขภาพิที�พ่ิงประสงค์ ร้อยล่ะ 30
	กลุ่่มเป้ี�หม�ยท่ี่�ส่ำ�คัำญ
   1. เด็์กตัิ�งแต่ิในครรภ์มารด์า (หญงิตัิ�งครรภ์) เด็์ก 0-3 ปี เด็์กปฐมวัย 

เด็์กประถม-มัธยม สามเณร แล่ะชุมชนในถิ�นทุรกันด์ารในพ่ิ�นที�เป้าหมายติาม 
พิระราชด์ำาริ

   2.  สถานศ่กษาในถิ�นทุรกันด์ารในพ่ิ�นที�เป้าหมายติามพิระราชด์ำาริ  
จำำานวน 882 แห่ง ใน 51 จัำงหวัด์เป้าหมาย ได้์แก่ 

    • โรงเรียนติำารวจำติระเวนชายแด์น   จำำานวน  220  แห่ง
    • โรงเรียนสังกัด์สำานักงานคณะกรรมการ  จำำานวน 223 แห่ง 

         การศ่กษาขั�นพ่ิ�นฐาน (สพิฐ.)
    • ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา จำำานวน 282 แห่ง 

         แม่ฟ้าหล่วง
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    • โรงเรียนพิระปริยัติิธรรม   จำำานวน  69  แห่ง
    • โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสล่าม จำำานวน  20  แห่ง
    • โรงเรียนสังกัด์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น จำำานวน  9  แห่ง 

         (อบติ., อบจำ.)
    • ศูนย์ส่งเสริมแล่ะพัิฒนาเด็์กวัยเติาะแติะ จำำานวน  30  แห่ง
    • โรงเรียนสังกัด์กรุงเทพิมหานคร จำำานวน  29  แห่ง
พ่ิ�นที�เป้าหมายติามพิระราชด์ำาริ 51 จัำงหวัด์ ได้์แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่่องสอน 

เชียงราย น่าน แพิร่ พิะเยา ล่ำาปาง ติาก พิิษณุโล่ก เพิชรบูรณ์ อุติรดิ์ติถ์ ขอนแก่น 
อุด์รธานี หนองคาย บ่งกาฬ เล่ย หนองบัวล่ำาภู บุรีรัมย ์สุรินทร์ นครพินม มุกด์าหาร 
สกล่นคร ยโสธร ศรีสะเกษ อำานาจำเจำริญ อุบล่ราชธานี จัำนทบุรี ติราด์ นครนายก 
ปทุมธานี พิระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สระแก้ว กาญจำนบุรี ราชบุรี เพิชรบุรี 
ประจำวบคีรีขันธ์ ชุมพิร สุราษฏิร์ธานี ระนอง พัิงงา นครศรีธรรมราช กระบี� ติรัง 
พัิทลุ่ง สงขล่า สตูิล่ ยะล่า ปัติติานี นราธิวาส แล่ะกรุงเทพิมหานคร

	ม�ตัรก�รส่ำ�คัำญ
   ส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพิอนามัย แล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อมโรงเรียน 

ขยายการพัิฒนาสู่ชุมชนในถิ�นทุรกันด์ารติามแนววิถีชีวิติใหม่ (New normal)  
โด์ยมีประเด็์นสำาคัญ ประกอบด้์วย

  • หญิงตัิ�งครรภ์ มารด์าหลั่งคล่อด์ แล่ะทารกได้์รับบริการที�มีคุณภาพิ
  • เด็์กทุกช่วงอายุได้์รับการส่งเสริมด้์านโภชนาการแล่ะมีพัิฒนาการติามวัย
  • เด็์กแล่ะเยาวชนมีนำ�าหนักแล่ะส่วนสูงติามเกณฑ์์มาติรฐานเพิิ�มข่�น 

แล่ะมีพิฤติิกรรมสุขภาพิที�เหมาะสม
	แนวที่�งก�รดำ�เนินง�นระดับพ้ิ�นท่ี่� 
บทบาทส่วนกล่าง
  • สานพิลั่งขับเคล่่�อนการส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพิอนามัย แล่ะ

สุขาภิบาล่แวด์ล้่อมโรงเรียนขยายการพัิฒนาสู่ชุมชนในถิ�นทุรกันด์ารติามแนว 
วิถีชีวิติใหม่ (New normal) 

  • ประเมินผล่การส่งเสริมโภชนาการแล่ะสุขภาพิอนามัยเด็์กแล่ะ
เยาวชนในโรงเรียนในถิ�นทุรกันด์าร



ก
ล
ุ่ม

ว
ัย
เร
ีย
น
ว
ัย
ร
ุ่น

สำ�หรับพื้นที่ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อม
67

  • พัิฒนารูปแบบกระบวนการส่งเสริมสุขภาพิเด็์กแล่ะเยาวชนโรงเรียน
ในถิ�นทุรกันด์าร

  • จัำด์กิจำกรรมเสริมสร้างคุณค่านวัติกรรมสุขภาพิแล่ะขยายผล่การ
พัิฒนาสู่ชุมชนในถิ�นทุรกันด์าร

  • ติรวจำเยี�ยมติิด์ติามการด์ำาเนินงานโรงเรียนในถิ�นทุรกันด์ารเป้าหมาย
แล่ะผ่านระบบออนไล่น์

บทบาทศูนย์อนามัย
  • เพิิ�มขีด์ความสามารถครูในการด์ำาเนินงานด้์านสุขภาพิอนามัย 

แม่แล่ะเด็์กในพ่ิ�นที�ห่างไกล่ พัิฒนาการเด็์ก นักเรียนแกนนำาด้์านสุขภาพิ สุขภาพิ
เด็์กวัยเรียนแล่ะสามเณร แล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อมโรงเรียนขยายการพัิฒนาสู่ชุมชน
ในเขติพ่ิ�นที�บริการ

  • จัำด์กิจำกรรมส่งเสริมแล่ะพัิฒนานวัติกรรมด้์านสุขภาพินักเรียน  
ผล่งานเด์่น หร่อแนวปฏิิบัติิที�ดี์ของโรงเรียนขยายการพิัฒนาสู่ชุมชนติามแนว 
วิถีชีวิติใหม่ พิร้อมสร้างขวัญกำาลั่งใจำ ประกาศเกียรติิคุณ

  • ล่งพ่ิ�นที�เยี�ยมติิด์ติามแล่ะสนับสนุนการด์ำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพิ 
แล่ะการแก้ไขปัญหาด้์านสุขภาพิในโรงเรียนร่วมกับชุมชน แล่ะรายงานผล่

บทบาทสำานักงานสาธารณสุขจัำงหวัด์ 
  • สนองงานโครงการติามพิระราชด์ำาริ ในการส่งเสริมโภชนาการ 

สุขภาพิอนามัย แล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อมโรงเรียนแล่ะชุมชนอย่างเข้มแข็ง ต่ิอเน่�อง 
ครอบคลุ่ม แล่ะทั�วถ่ง

  • เสริมสร้างศักยภาพิครูเกี�ยวกับงานส่งเสริมโภชนาการ ไอโอด์ีน 
อนามัยโรงเรียน สุขภาพิอนามัย คุณภาพินำ�าบริโภค แล่ะสุขาภิบาล่อนามัย 
สิ�งแวด์ล้่อมโรงเรียนขยายการพัิฒนาสู่ชุมชนติามแนววิถีชีวิติใหม่

  • จัำด์กิจำกรรมส่งเสริมเพิิ�มสมรรถนะนักเรียนแกนนำาแล่ะเพิิ�มมูล่ค่า
นวัติกรรมสขุภาพิ โครงงานสขุภาพิ หร่อแนวปฏิิบัติิที�ดี์ ในการล่ด์แล่ะแกไ้ขปัญหา
สุขภาพิในโรงเรียนในยุคดิ์จิำตัิล่ พิร้อมสร้างขวัญกำาลั่งใจำ ประกาศเกียรติิคุณ

  • ส่�อสารประชาสัมพัินธ์ความรอบรู้ด้์านสุขภาพิแก่นักเรียน ครู แล่ะชุมชน
  • ล่งพ่ิ�นที�ติรวจำเยี�ยมติิด์ติามประเมินผล่การด์ำาเนินงานความร่วมม่อ

ของโรงเรียนกับชุมชน  แล่ะกำากับติิด์ติามรายงานผล่ผ่านระบบ
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บทบาทคณะกรรมการพัิฒนาคุณภาพิชีวิติระดั์บอำาเภอ (พิชอ.)
  • สนองงานโครงการติามพิระราชด์ำาริ ในการส่งเสริมโภชนาการ 

อนามัยแม่แล่ะเด็์กในพ่ิ�นที�ห่างไกล่ พัิฒนาการเด็์ก สุขภาพิอนามัยเด็์กวัยเรียน  
แล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อมโรงเรียนขยายการพัิฒนาสู่ชุมชนในเขติพ่ิ�นที�บริการ

  • สนับสนุนการให้บริการส่งเสริมสุขภาพิแล่ะการเฝ้าระวังคัด์กรอง
สุขภาพิเด์็กวัยเรียนติามหล่ักประกันสุขภาพิ แล่ะการได์้รับการความคุ้มครอง 
ช่วยเหล่่ออย่างทั�วถ่ง

  • ส่�อสารประชาสัมพัินธ์ความรอบรู้ด้์านสุขภาพิแก่เด็์ก ผู้ปกครอง  
แล่ะชุมชน มุ่งให้เกิด์พิฤติิกรรมสุขภาพิที�เหมาะสม

  • เฝ้าระวังแล่ะกำากับติิด์ติามติามมาติรการป้องกันโควิด์-19 อย่าง
เคร่งครัด์

  • กำากับติิด์ติามแล่ะรายงานผล่การด์ำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพิเด็์กใน
เขติพ่ิ�นที�ติามระบบ

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.)
  • สนองงานโครงการติามพิระราชด์ำาริ ในการส่งเสริมโภชนาการแล่ะ

สุขาภิบาล่อนามัยสิ�งแวด์ล้่อมโรงเรียนขยายการพัิฒนาสู่ชุมชนในเขติพ่ิ�นที�บริการ
  • ผลั่กดั์นให้มีแผนงานโครงการความร่วมม่อของท้องถิ�นชุมชนกับ

โรงเรียนเพ่ิ�อส่งเสริมสุขภาพิแล่ะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้์านสุขภาพิในโรงเรียน
อย่างเข้มแข็งแล่ะต่ิอเน่�อง 

  • สนับสนุนแล่ะจัำด์ให้มีบริบทภูมิทัศน์สภาพิแวด์ล้่อมโรงเรียนที�เอ่�อ
ต่ิอการมีสุขภาพิดี์

  • สนับสนุนการเฝ้าระวังติามมาติรการป้องกันโควิด์-19 ในสถานศ่กษา 
แล่ะชุมชน 

	ก�รติัดตั�มแล่ะปีระเมินผล่
  • กำากับติิด์ติามรายงานผล่การด์ำาเนินงานร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย

ในเขติพ่ิ�นที� ติามติัวชี�วัด์ (15 ตัิวชี�วัด์) ติามแผน กพิด์. รวมถ่งติรวจำสอบข้อมูล่ 
ถูกต้ิองแล่ะครบถ้วน
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  • รายงานขอ้มูล่ภาวะสขุภาพินกัเรียนของโรงเรียนเป้าหมายทุกสังกัด์ 
งานอนามัยโรงเรียน ผ่านระบบ HDC รวมถ่ง กำากับติิด์ติาม ติรวจำสอบข้อมูล่ 
ถูกต้ิองแล่ะครบถ้วน

  • รายงานผล่การด์ำาเนินงาน ติาม Platform ติามที�กำาหนด์
 6.4 โคำรงก�รพัิฒน�สุ่ขภ�พิเด็กแล่ะปีระชี้�ชี้นในพ้ิ�นท่ี่�ศูนย์ภูฟ้ั�พัิฒน� 

อันเน่�องมาจำากพิระราชด์ำาริ ในสมเด็์จำพิระกนิษฐาธิราชเจ้ำา กรมสมเด็์จำ
พิระเทพิรัตินราชสุด์า ฯ สยามบรมราชกุมารี 

	เป้ี�หม�ยแล่ะตััวช่ี้�วัดผล่ผลิ่ตั (ตั�มเอกส่�รคำ�ดแดง)
   1. เด็์กแล่ะประชาชนในพ่ิ�นที�ศูนย์ภูฟ้าพัิฒนาได้์รับการพัิฒนา

ศักยภาพิแล่ะถ่ายทอด์ความรู้ เทคโนโล่ยี แล่ะนวัติกรรมด้์านส่งเสริมสุขภาพิแล่ะ
อนามัยสิ�งแวด์ล้่อม จำำานวน 1,000 ราย

   2. พ่ิ�นที�เป้าหมายของศูนย์ภูฟ้าพัิฒนาได้์รับการพัิฒนาสภาพิ
แวด์ล้่อมให้เอ่�อต่ิอการมีสุขภาพิดี์ จำำานวน 9 ชุมชน

   ตัิวชี�วัด์ติามแผนภูฟ้าพัิฒนา 
   1.  เด็์ก อายุ 0-5 ปี มีพัิฒนาการสมวัย ร้อยล่ะ 85
   2.  เด็์กวัยเรียนในพ่ิ�นที�ศูนย์ภูฟ้าพัิฒนามีสุขภาพิดี์ ร้อยล่ะ 80 
   3.  ครัวเร่อนมีการพัิฒนาสภาพิแวด์ล้่อมให้ถูกสุขลั่กษณะ ร้อยล่ะ 80
   ตัิวชี�วัด์ผล่ลั่พิธ์
   1. เด็์กวัยเรียนในพ่ิ�นที�ศูนย์ภูฟ้าพัิฒนา มีภาวะเตีิ�ย ร้อยล่ะ 5
   2. เด็์กวัยเรียนในพ่ิ�นที�ศูนย์ภูฟ้าพัิฒนามีพิฤติิกรรมสุขภาพิที� 

พ่ิงประสงค์ ร้อยล่ะ 30
	กลุ่่มเป้ี�หม�ยท่ี่�ส่ำ�คัำญ
   เด็์กแล่ะประชาชนในพ่ิ�นที�ศูนย์ภูฟ้าพัิฒนา อำาเภอบ่อเกล่่อ แล่ะ

อำาเภอเฉลิ่มพิระเกียรติิ จัำงหวัด์น่าน ได้์แก่
   1. เด็์กอายุ 0-5 ปี (เด็์กในครรภ์มารด์า เด์็กแรกเกิด์ถ่ง 3 ปี  

เด็์กปฐมวัย) นักเรียนประถม-มัธยม แล่ะประชาชนในพ่ิ�นที�ศูนย์ภูฟ้าพัิฒนา อำาเภอ
บ่อเกล่่อแล่ะอำาเภอเฉลิ่มพิระเกียรติิ จัำงหวัด์น่าน

   2. พ่ิ�นที�เป้าหมายของศูนย์ภูฟ้าพัิฒนา อันเน่�องมาจำากพิระราชด์ำาริฯ 
จำำานวน 9 ชุมชน ประกอบด้์วย
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    2.1 พ่ิ�นที�ทรงงาน จำำานวน 1,800 ไร่ (ส่วนที� 1 600 ไร่ ส่วนที� 2 
1,200 ไร่) เป็นที�ตัิ�งโครงการศูนยภู์ฟ้าพัิฒนา อันเน่�องมาจำากพิระราชด์ำาริ ฯ อำาเภอ
บ่อเกล่่อ จัำงหวัด์น่าน แล่ะจัำด์สรรให้ราษฎรทำาการเกษติร จำำานวน 127 ราย

    2.2 พ่ิ�นที�ขยายผล่ ขยายผล่โครงการ ในพ่ิ�นที�อำาเภอบ่อเกล่่อ
แล่ะอำาเภอเฉลิ่มพิระเกียรติิ จัำงหวัด์น่าน ดั์งนี�

  • แปล่งเกษติรกรต้ินแบบ 22 ราย ของโครงการศูนยภู์ฟ้าภูฟ้าพัิฒนาฯ 
ในพ่ิ�นที� 6 หมู่บ้าน ได้์แก่ บ้านนากอก บ้านห่างทางหล่วง บ้านผาสุก  
บ้านสบมาง บ้านห้วยล้่อม แล่ะบ้านห้วยล่อย ติำาบล่ภูฟ้า อำาเภอบ่อเกล่่อ จัำงหวัด์
น่าน จำำานวนประชากร 3,257 ราย 

  • พ่ิ�นที�ที�มีพิระราชด์ำาริ ให้ด์ำาเนินการเพิิ�มเติิม 2 พ่ิ�นที� ได้์แก่  
บ้านสบปืน ติำาบล่ห้วยโก๋น แล่ะบ้านห้วยกานต์ิ ติำาบล่ขุนน่าน อำาเภอเฉลิ่มพิระเกียรติิ 
จัำงหวัด์น่าน จำำานวนประชากร 1,011 ราย

	ม�ตัรก�รส่ำ�คัำญ
   ส่งเสริมโภชนาการ พัิฒนาการเด็์ก สุขภาพิอนามัย แล่ะอนามัย 

สิ�งแวด์ล้่อมในพ่ิ�นที�ภูฟ้าพัิฒนา
	แนวที่�งก�รดำ�เนินง�นระดับพ้ิ�นท่ี่� 
 บทบาทส่วนกล่าง
  • สานพิลั่งยกระดั์บการพัิฒนาสุขภาพิเด็์กแล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อม

ชุมชนในพ่ิ�นที�ภูฟ้าพัิฒนาแบบบูรณาการ
  • ประเมนิผล่การสง่เสริมสุขภาพิแล่ะคณุภาพิชวิีติเด์ก็แล่ะประชาชน

ในพ่ิ�นที�ภูฟ้าพัิฒนา
  • เสริมสร้างแรงจูำงใจำในการพัิฒนานวัติกรรมสุขภาพิแล่ะแนวปฏิิบัติิ

ที�ดี์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพิเด็์กแล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อมชุมชนในพ่ิ�นที�ภูฟ้าพัิฒนา
ติามแนววิถีชีวิติใหม่

  • ติรวจำเยี�ยมติิด์ติามการด์ำาเนินงานในโรงเรียนในพ่ิ�นที�เป้าหมายแล่ะ
ผ่านระบบออนไล่น์

บทบาทศูนย์อนามัยที� 1 เชียงใหม่
  • เสริมสร้างสมรรถนะบุคล่ากรสาธารณสุขเกี�ยวกับทักษะการจัำด์การ

ภาวะโภชนาการ ภาวะขาด์สารไอโอด์นี แล่ะสขุภาพิอนามยัเด็์กในพ่ิ�นที�ภูฟ้าพัิฒนา 
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  • พัิฒนารูปแบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาพิเด็์กแล่ะประชาชนติาม
หลั่กประกันสุขภาพิ

  • พัิฒนาระบบการจัำด์การสุขาภิบาล่ครัวเร่อน คุณภาพินำ�าบริโภค  
แล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อมในชุมชนเป้าหมายในพ่ิ�นที�ภูฟ้าพัิฒนา

  • ล่งพ่ิ�นที�เยี�ยมติิด์ติามแล่ะสนับสนุนการจำัด์การแก้ไขปัญหาด์้าน
สุขภาพิร่วมกับชุมชน 

บทบาทสำานักงานสาธารณสุขจัำงหวัด์น่าน
  • สนองงานโครงการติามพิระราชด์ำาริในการส่งเสริมคุณภาพิชีวิติ 

แล่ะความเป็นอยู่ด้์านส่งเสริมโภชนาการ ไอโอดี์น พัิฒนาการเด็์ก สุขภาพิอนามัย 
สุขาภิบาล่ครัวเร่อน ส้วมสุขอนามัย คุณภาพินำ�าบริโภค แล่ะอนามยัสิ�งแวด์ล้่อมใน
ชุมชนเป้าหมาย

  • อบรมฟื�นฟูศักยภาพิบุคล่ากรสาธารณสุขเกี�ยวกับทักษะการ
ประเมินภาวะโภชนาการ ทักษะการติรวจำคอพิอก การประเมินพัิฒนาการเด็์ก  
งานอนามัยโรงเรียน แล่ะสุขาภิบาล่ครัวเร่อน รวมถ่งคุณภาพินำ�าบริโภคในชุมชน 
เป้าหมายติามแนววิถีชีวิติใหม่

  • ส่�อสารความรอบรู้ด้์านสุขภาพิแก่เด็์ก ผู้ปกครอง แล่ะประชาชน
เกี�ยวกับอาหารติามวยั สุขภาพิอนามยั แล่ะสุขาภิบาล่ครวัเร่อนในชุมชนเปา้หมาย

  • จัำด์กิจำกรรมส่ง เสริมการเพิิ�มมูล่ค่านวัติกรรมสุขภาพิแล่ะ 
แนวปฏิิบัติิที�ดี์ในการแก้ไขปัญหาด้์านสุขภาพิแล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อมในชุมชน 
ติล่อด์จำนสร้างขวัญกำาลั่งใจำ 

  • กำากับติิด์ติามแล่ะรายงานผล่การด์ำาเนินงาน 
บทบาทคณะกรรมการพัิฒนาคุณภาพิชีวิติระดั์บอำาเภอ (พิชอ.)  
(อำาเภอบ่อเกล่่อ แล่ะอำาเภอเฉลิ่มพิระเกียรติิ จัำงหวัด์น่าน)
  • สนองงานโครงการติามพิระราชด์ำาริในการส่งเสริมคุณภาพิชีวิติ 

แล่ะความเป็นอยู่ด้์านส่งเสริมโภชนาการ ไอโอดี์น พัิฒนาการเด็์ก สุขภาพิอนามัย 
สุขาภิบาล่ครัวเร่อน ส้วมสุขอนามัย คุณภาพินำ�าบริโภค แล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อม 
ในชุมชนเป้าหมาย
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  • ส่งเสริมให้เด็์กแล่ะประชาชนได้์รับบริการส่งเสริมสุขภาพิติามหลั่ก
ประกันสุขภาพิแล่ะได้์รับการคุ้มครองช่วยเหล่่ออย่างครอบคลุ่มแล่ะทั�วถ่ง

  • กำากับติิด์ติามผล่การด์ำาเนินงานด้์านสุขภาพิแล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อม
ในชุมชนเป้าหมาย

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.)
  • สนองงานโครงการติามพิระราชด์ำาริในการส่งเสริมคุณภาพิชีวิติ 

แล่ะความเป็นอยู่ด้์านส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพิอนามัย สุขาภิบาล่ครัวเร่อน  
แล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อมในชุมชนเป้าหมายอย่างเข้มแข็ง

  • สนับสนุนให้มีแผนงานโครงการของชุมชนเพ่ิ�อส่งเสริมสุขภาพิ 
แล่ะการแก้ไขปัญหาด้์านสุขภาพิเด็์กแล่ะประชาชนในชุมชนเป้าหมาย

  • สนับสนุนแล่ะพิัฒนาสุขาภิบาล่ครัวเร่อนแล่ะอนามัยแวด์สิ�งล้่อม 
ในชุมชนเป้าหมายที�เอ่�อต่ิอการมีสุขภาพิดี์

  • สนับสนุนแล่ะติิด์ติามเฝ้าระวังติามมาติรการป้องกันโควิด์-19  
ในชุมชน อย่างเคร่งครัด์

	ก�รติัดตั�มแล่ะปีระเมินผล่
  • รายงานข้อมูล่ภาวะโภชนาการเด็์ก แล่ะพัิฒนาการเด็์ก ผ่านระบบ HDC 
  • รายงานข้อมูล่ภาวะสุขภาพินักเรียนโรงเรียนเป้าหมายทุกสังกัด์  

งานอนามัยโรงเรียน ผ่านระบบ HDC พิร้อมกำากับติิด์ติามติรวจำสอบความถูกต้ิอง
แล่ะครบถ้วน

  • รายงานผล่การด์ำาเนินงาน ติาม Platform ติามที�กำาหนด์

    สิ่�งท่�กรมอนามัยส่นับส่นุนการดำำาเนินงาน

   1.  ส่�อสิ�งพิิมพ์ิ เช่น หนังส่อคู่ม่อ แนวทาง แนวปฏิิบัติิ แบบประเมิน 
ส่�อรอบรู้สุขภาพิ โปสเติอร์ แผ่นพัิบ 

   2.  ส่�อออนไล่น์ เช่น Video, Clip, Animation

7.
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QR Code  ส่ำ�หรับให้โหล่ด คู่ำม้อ เอกส่�ร ส้่�อต่ั�งๆ ท่ี่�ใช้ี้ในก�รดำ�เนินง�น

https://qrgo.page.link/B37qthttps://bit.ly/33NNhb3

https://bit.ly/3BiESuX

 โคำรงก�รโรงเร่ยนส่่งเส่ริมสุ่ขภ�พิแนวใหม่ (New Health  
Promoting School Plus Health Literacy)

 โคำรงก�รพัิฒน�ระบบส่่งเส่ริมสุ่ขภ�พิวัยรุ่นแล่ะอน�มัยก�ร 
เจัริญพัินธ์ุุ์แบบบูรณ�ก�ร

ส้่�อรอบร้่ด้ำานสุ่ขภาพเด็ำกวัยเรียนส้่�อรอบร้่ส้่่ Covid-19
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    เจ้าหน้าท่�/หน่วยงาน ผ้่ปิระส่านงาน

1.  นางปนัด์ด์า จัำ�นผ่อง หน่วยงาน สำานักส่งเสริมสุขภาพิ 
      โทร. 0 2590 4490  โทรสาร 0 2590 4488

2.  นางสาวคัทลี่ยา  โสด์าปัด์ชา หน่วยงาน  สำานักส่งเสริมสุขภาพิ
   โทร. 0 2590 4490  โทรสาร 0 2590 4488
3.  นางสาววัล่นิภา  ชัณยะมาติร์ หน่วยงาน สำานักส่งเสริมสุขภาพิ 

      โทร 0 2590 4494  โทรสาร 0 2590 4488
4.  นางสาวนฤมล่  แก้วโมรา หน่วยงาน สำานักส่งเสริมสุขภาพิ 

      โทร 0 2590 4490  โทรสาร 0 2590 4488
5.  นางสาวฟารีด์า เม๊าะสนิ หน่วยงาน สำานักส่งเสริมสุขภาพิ 

      โทร 0 2590 4412  โทรสาร 0 2590 4488
6.  นางสาวจิำราพิร  ขีด์ดี์   หน่วยงาน สำานักทันติสาธารณสุข 

      โทร 0 2590 4204  โทรสาร  -
7.  นางสาวชนิกา โรจำน์สกุล่พิานิช หน่วยงาน สำานักทันติสาธารณสุข 

      โทร 0 2590 4204   โทรสาร  -
8.  นางกานต์ิณัชชา  สร้อยเพิชร หน่วยงาน สำานักโภชนาการ 

      โทร 0 2590 4329   โทรสาร  -
9.  นางสาวทิพิรดี์   คงสุวรรณ หน่วยงาน สำานักโภชนาการ 

      โทร 0 2590 4334   โทรสาร  -
10. นางสาวใจำรัก  ล่อยสงเคราะห์ หน่วยงาน สำานักโภชนาการ 

      โทร 0 2590 4334   โทรสาร  -
11. นางสาวนฤมล่  ธนเจำริญวัชร หน่วยงาน สำานักโภชนาการ 

      โทร 0 2590 4334  โทรสาร  -
12. นางปิยะรัติน์  เอี�ยมคง หน่วยงาน สำานักอนามัยการเจำริญพัินธ์ุ 

      โทร 0 2590 4167  โทรสาร  -
13. นางพัิชรินทร์  กสิบุติร หน่วยงาน สำานักอนามัยการเจำริญพัินธ์ุ 

      โทร 0 2590 4269   โทรสาร  -

8.
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ก�รส่งเสริมสุขภ�พ

ส่่วนท่� 3

กลุ่มวัยทำางาน
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    เป้ิาปิระส่งค์์  

วัยทำางานฉล่าด์รอบรู้  สุขภาพิแข็งแรง  อายุย่นยาว

    เป้ิาหมายและตัวชี�วัดำผลลัพธ์ิ ปีิ 2565

• ตััวช่ี้�วัดท่ี่� 1 ร้อยล่ะของวัยทำางานอายุ 18-59 ปีมีดั์ชนีมวล่กายปกติิ  
     (เป้าหมาย ร้อยล่ะ 51)

• ตััวช่ี้�วัดท่ี่� 2 ร้อยล่ะของวัยทำางานอายุ 25-59 ปี ที�มีการเติรียมการ 
     เพ่ิ�อยามสงูอายดุ้์านสุขภาพิโด์ยการมพีิฤติิกรรมสขุภาพิที�พ่ิงประสงค์   
     (เป้าหมายร้อยล่ะ 50)

• ตััวช่ี้�วัดท่ี่� 3 จำำานวนคนมีความรอบรู้สุขภาพิ (เป้าหมาย 10,000,000 คน)

    หลักการและเหตุผล

จำากสถานการณ์การแพิร่ระบาด์ของโรคติิด์เช่�อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิค 19 หร่อ COVID-19) ถ่อเป็นโรคระบาด์ใหญ่ (Pandemic) ที�กำาลั่งส่ง 
ผล่กระทบไปทั�วโล่กเป็นวงกว้าง เป็นโรคที�มีการติิด์ต่ิอผ่านทางการไอ จำาม  
การสัมผัสโด์ยติรงกับสารคัด์หลั่�งของคนหร่อสัติว์ที�อาจำเป็นแหล่่งรังโรค องค์การ

แนวทางการดำำาเนินงานส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ 

และอนามัยสิ่�งแวดำล้อมส่ำาหรับพ้�นท่� ปีิ 2565 

การส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

กลุ่มวัยทำางาน

1.

2.

3.
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อนามัยโล่กได้์ประกาศให้โรคติิด์เช่�อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19)  
เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency 
of International Concern) แล่ะแนะนำาทุกประเทศให้เร่งรัด์การเฝ้าระวัง  
ป้องกัน แล่ะควบคุมโรค

สถานการณ์การแพิร่ระบาด์ของโรคโควิด์-19 ในประเทศไทย ยังมี 
การแพิร่ระบาด์ในวงกว้าง แล่ะยังคงตัิวโด์ยเฉพิาะเขติพ่ิ�นที�กรุงเทพิมหานครแล่ะ
ปริมณฑ์ล่ แล่ะกระจำายครอบคลุ่มไปทุกจัำงหวัด์ สถานการณ์ผู้ติิด์เช่�อโควิด์ 19 
ระล่อกใหม่ เมษายน 2564 วันที� 1 เมษายน 2564 ถ่งวันที� 22 สิงหาคม 2564 
พิบผู้ติิด์เช่�อย่นยันสะสม 1,020,432 ราย มีผู้เสียชีวิติสะสม 9,226 ราย มีผู้ป่วย  
ผู้ติิด์เช่�อกำาลั่งรักษา 200,339 ราย ในโรงพิยาบาล่ 40,827 คน ในโรงพิยาบาล่
สนามแล่ะอ่�นๆ 159,512 ราย ปอด์อักเสบ 5,239 ราย เป็นผู้ป่วยหนักใส่ท่อ 
ช่วยหายใจำ 1,117 ราย ผู้เสียชีวิติส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีข่�นไป กลุ่่มผู้มี 
โรคเร่�อรัง ถ่งร้อยล่ะ 87 (ที�มา: จำากรายงานศูนย์ปฏิิบัติิการฉุกเฉินด้์านการแพิทย์
แล่ะสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 22 สิงหาคม 2564) จำากจำำานวนผู้ติิด์เช่�อ 
ที�เพิิ�มสูงข่�นส่งผล่ให้จำำานวนเตีิยงแล่ะบุคล่ากรทางการแพิทย์แล่ะสาธารณสุข 
ให้บริการผู้ป่วยได้์อย่างมีข้อจำำากัด์ จำำานวนผู้ติิด์เช่�อมีหล่ายกลุ่่มก้อน พิบผู้ติิด์เช่�อ
อย่างต่ิอเน่�อง แล่ะพิบสายพัินธุ์ใหม่ในบางพ่ิ�นที� เช่น สายพัินธ์ุแอฟริกาในพ่ิ�นที�
ชายแด์น การระบาด์ในสถานประกอบการโรงงาน สถานที�เสี�ยง ชุมชนแออัด์  
แคมป์คนงานก่อสร้าง ชุมชนรอบติล่าด์ ชุมชนรอบโรงงานจำากผู้ใช้แรงงาน 
กลุ่่มเสี�ยง นำาเช่�อไวรัสมาแพิร่ระบาด์ไปสู่ครอบครัว ชุมชน การเกิด์โรคโควิด์ 19 
ทำาให้เกิด์ผล่กระทบในหล่ายๆ ด้์าน ทั�งด้์านสุขภาพิ เศรษฐกิจำ สังคม ประชาชน
ได้์รับความเด่์อด์ร้อน ไม่มีความปล่อด์ภัยเกี�ยวกับสุขภาพิร่างกาย อาจำเกิด์เจ็ำบป่วย
แล่ะนำาไปสู่การเสียชีวิติได์้ แล่ะยังทำาให้ประชาชนเกิด์ความกล่ัว ต่ิ�นติระหนัก 
ไม่กล้่าที�จำะออกมาใช้ชีวิติในสังคมติามปกติิ สำาหรับในด้์านเศรษฐกิจำ ส่งผล่กระทบ
ต่ิอผู้ประกอบการในอาชีพิต่ิางๆ เช่น ต้ิองมีการปิด์โรงงาน หร่อการท่องเที�ยว 
ไม่สามารถด์ำาเนินกิจำการติ่อไปได์้ ข้อมูล่จำากสำานักงานสถิติิแห่งชาติิได์้ทำาการ
สำารวจำผล่กระทบจำากสถานการณ์การแพิร่ระบาด์ของโรคโควิด์ 19 พิบว่า 
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การสำารวจำในครั�งแรกเนน้ผล่กระทบด์า้นสังคม โด์ยพิบวา่มากกวา่ร้อยล่ะ 80 ของ
ครัวเร่อนเปราะบางได้์รับผล่กระทบจำากการแพิร่ระบาด์แล่ะมาติรการควบคุม 
ของรัฐ แล่ะพิบมากข่�นในภาคเหน่อแล่ะภาคติะวันออกเฉียงเหน่อ โด์ยปัญหาที�พิบ
มากที�สุด์ค่อการเดิ์นทางเข้ารับบริการทางการแพิทย์ที�ยากข่�น

ข้อมูล่จำากสำานักงานสถิติิแห่งชาติิ มิถุนายน พิ.ศ. 2563 พิบว่าผู้มีอายุ 
15-59 ปี ซ่�งที�อยู่ในกำาลั่งแรงงานมีจำำานวน 38.82 ล้่านคน ซ่�งเป็นประชากรกลุ่่ม
ใหญ่ของประเทศ ทำาหน้าที�ขับเคล่่�อนประเทศติามยุทธศาสติร์ชาติิ 20 ปี 
สถานการณ์ของประชากรวัยทำางานทั�วโล่ก กำาลั่งประสบปัญหาจำากการทำางาน  
ที�ส่งผล่ทำาให้มีภาวะสุขภาพิแย่ล่งแล่ะความไม่ปล่อด์ภัยในการทำางานถ่งประมาณ 
1,900,000,000 คน ในชว่งทศวรรษที�ผ่านมากลุ่่มโรคไม่ติิด์ต่ิอได้์คร่าชีวิติประชากร
ไทยถ่งร้อยล่ะ 75 ของการเสียชีวิติทั�งหมด์หร่อราว 320,000 คนต่ิอปี ในจำำานวนนี� 
พิบว่าร้อยล่ะ 55 เสียชีวิติที�อายุติำ�ากว่า 70 ปีซ่�งองค์การอนามัยโล่กจัำด์ว่าเป็น 
การเสียชีวิติก่อนวัยอันควร แล่ะสาเหติุการเสียชีวิติมาจำาก 4 โรคสำาคัญค่อ  
โรคหล่อด์เล่่อด์สมอง โรคหัวใจำขาด์เล่่อด์ โรคเบาหวาน แล่ะโรคทางเดิ์นหายใจำ 
อุด์กั�นเร่�องรัง ระหว่าง พิ.ศ.2555 กับ พิ.ศ.2558 จำากข้อมูล่ทะเบียนการเสียชีวิติ 
ของสำานักบริหารทะเบียน กระทรวงมหาด์ไทย พิบว่าอัติราติายในช่วงอายุ 30 - 69 ปี 
ของทั�ง 4 โรคมีแนวโน้มสูงเพิิ�มข่�น โด์ยโรคหล่อด์เล่่อด์สมองมีการเพิิ�มมากที�สุด์
จำาก 33.4 ต่ิอแสนประชากร เพิิ�มเป็น 40.9 ต่ิอแสนประชากร รองล่งมาค่อ 
โรคหัวใจำขาด์เล่่อด์ จำาก 22.4 ต่ิอแสนประชากร เป็น 27.8 ต่ิอแสนประชากร  
โรคเบาหวาน จำาก 13.2 ต่ิอแสนประชากร เพิิ�มเป็น 17.8 ต่ิอแสนประชากร แล่ะ
โรคทางเดิ์นหายใจำอุด์กั�นเร่�อรัง จำาก 3.8 ต่ิอแสนประชากร เป็น 4.5 ต่ิอแสน
ประชากร จำากข้อมูล่ พิ.ศ. 2556 สาเหตุิหลั่กของความสูญเสียในเพิศชาย ได้์แก่ 
การเสพิติิด์เคร่�องด่์�มแอล่กอฮ่อล์่รองล่งมา ค่อ อุบัติิเหตุิทางถนนแล่ะโรค 
หล่อด์เล่่อด์สมอง คิด์เป็นร้อยล่ะ 8.8, 8.0 แล่ะ 6.9 ติามล่ำาดั์บ สำาหรับในเพิศหญิง
ได้์แก่โรคหล่อด์เล่่อด์สมอง รองล่งมา ค่อ โรคเบาหวาน แล่ะโรคซ่มเศร้า คิด์เป็น
ร้อยล่ะ 8.2, 7.9 แล่ะ 5.4 ติามล่ำาดั์บ แล่ะจำากรายงานการสำารวจำพิฤติิกรรมเสี�ยง
โรคไม่ติิด์ต่ิอแล่ะการบาด์เจ็ำบ (BRFSS) ปี2558 พิบว่าความชุกภาวะนำ�าหนักเกิน
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ร้อยล่ะ 30.5, ภาวะอ้วนร้อยล่ะ 7.5, การสูบบุหรี�ในปัจำจุำบันร้อยล่ะ 21.3, การด่์�ม
เคร่�องด่์�มแอล่กอฮ่อล์่ในปัจำจุำบันร้อยล่ะ 36.2 ติามล่ำาดั์บ ในฐานะที�กรมอนามัย  
มีบทบาทหน้าที�เป็นผู้อภิบาล่ระบบส่งเสริมสุขภาพิแล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อมให้ 
การดู์แล่ประชาชนทุกกลุ่่มวัย โด์ยเฉพิาะอยา่งยิ�งประชากรกลุ่่มวัยทำางาน ที�ทำางาน
ในสถานประกอบการ ซ่�งกรมอนามัยได้์ด์ำาเนินงานโครงการสร้างเสริมคนไทย 
วัยทำางานมีสุขภาวะที�ดี์ (ด์ำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพิวัยทำางานในสถานประกอบการ 
เพ่ิ�อคุณภาพิชีวิติที�ดี์)

ประชากรสูงอายุจำะเพิิ�มข่�นถ่ง 1 ใน 5 แล่ะเป็น “สังคมสูงวัยระดั์บ 
สุด์ยอด์” (Super Aged Society) ภายในปี พิ.ศ. 2578 โด์ยประมาณการว่า  
จำะมีประชากรสูงอายุเพิิ�มข่�นเป็นร้อยล่ะ 30 ของจำำานวนประชากรทั�งหมด์ โด์ยจำาก
แนวโน้มของผู้สูงอายุที�เพิิ�มมากข่�น นำามาซ่�งภาวะเสี�ยงแล่ะปัญหาด้์านสุขภาพิ 
โด์ยเฉพิาะอย่างยิ�งการเจ็ำบป่วยเร่�อรัง จำากการศ่กษาพิบว่า ผู้สูงอายุมีอุบัติิการณ์
การเกิด์โรคมากกว่าวัยอ่�นๆ ถ่ง 4 เท่า นอกจำากนี�ยังพิบว่าผู้สูงอายุเกิน 65 ปี 
ประมาณ 4 ใน 5 คน จำะมีโรคประจำำาตัิวอย่างน้อย 1 โรค ส่วนปัญหาทางด้์านจิำติใจำ
ผู้สูงอายุที�สำาคัญค่อ ภาวะซ่มเศร้าที�เกิด์จำากการสูญเสียบุคคล่ใกล้่ชิด์ รวมทั�ง 
การขาด์รายได้์ การเปลี่�ยนแปล่งบทบาทหน้าที�ในสังคม แล่ะเม่�อพิิจำารณาสาเหตุิ
การเสียชวิีติในช่วงทศวรรษที�ผ่านมาพิบว่า กลุ่่มโรคไม่ติิด์ต่ิอเป็นกลุ่่มโรคที�คร่าชีวติิ
ประชากรไทยถ่งร้อยล่ะ 75 ของสาเหตุิการเสียชีวิติทั�งหมด์ หร่อประมาณ 320,000 
คนต่ิอปี ในจำำานวนนี�พิบว่าประมาณคร่�งหน่�ง หร่อราวร้อยล่ะ 55 เสียชีวิติที�อายุ 
ติำ�ากว่า 70 ปี ซ่�งองค์การอนามัยโล่กจัำด์ว่าเป็นการเสียชีวิติก่อนวัยอันควร แล่ะ 
ยังพิบว่ากลุ่่มโรคไม่ติิด์ต่ิอเป็นสาเหตุิสำาคัญที�ทำาให้ประชากรสูงอายุ อยู่ในภาวะ 
อัมพิฤกษ์ อัมพิาติ ติิด์เตีิยง แล่ะทำาให้เกิด์การสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย  
นำาไปสู่การสูญเสียค่ารักษาพิยาบาล่จำำานวนมหาศาล่ รวมทั�งส่งผล่ต่ิอคุณภาพิชีวิติ 
เม่�อเข้าสู่วัยสูงอายุ จำากข้อมูล่การสำารวจำล่่าสุด์ใน ปี 2560 โด์ยสำานักงาน 
สภาพัิฒนาการเศรษฐกิจำแล่ะสังคมแห่งชาติิ (NESDB) พิบว่าสาเหตุิหลั่ก 
ที�ทำาให้คนไทยเสียชีวิติ 5 อันดั์บแรก ได์้แก่ โรคมะเร็งแล่ะเน่�องอกทุกชนิด์ 
 โรคหล่อด์เล่่อด์สมอง โรคหัวใจำ โรคปอด์ แล่ะเบาหวานติามล่ำาดั์บ  สำานักงานสถิติิ
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แห่งชาติิสำารวจำในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2556 พิบว่า คนไทยกินอาหารรสชาติิ
หวานเพิิ�มข่�น จำากร้อยล่ะ 11.2 เป็นร้อยล่ะ 14.2 แล่ะรสเค็มเพิิ�มข่�นจำากร้อยล่ะ  
13.0 เป็นร้อยล่ะ 13.8 รวมทั�งนิยมบริโภคอาหารที�มีไขมันสูงถ่งร้อยล่ะ 77.4 
นอกจำากนี�ข้อมูล่จำากการสำารวจำ ในปี 2563 - 2564 ยงัพิบว่า แนวโน้มคนวัยทำางาน
อายุ 18-59 ปี มีภาวะอ้วนเพิิ�มข่�น ปี 2563 - 64 พิบภาวะอ้วนร้อยล่ะ 26.1  
แล่ะ 26.5 ติามล่ำาดั์บ (HDC 29 มิ.ย.64) ซ่�งเป็นสาเหตุิของการเกิด์โรคไม่ติิด์ต่ิอ
เร่�อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความด์ันโล่หิติสูง ไขมันในเล่่อด์สูง โรคหัวใจำแล่ะ 
หล่อด์เล่่อด์ แล่ะมีพิฤติิกรรมการกนิผักไม่เพีิยงพิอร้อยล่ะ 52 ด่์�มเคร่�องด่์�มรสหวาน
ร้อยล่ะ 80 เติิมเคร่�องปรุงรสเค็มร้อยล่ะ 72 สำาหรับการออกกำาลั่งกาย พิบว่า
ประชาชนวัยทำางานร้อยล่ะ 75.56 ที�มีการออกกำาลั่งกายอย่างเพีิยงพิอ  
โด์ยมีกิจำกรรมทางกายมากกว่าหร่อเท่ากับ 150 นาทีต่ิอสัปด์าห์ สำาหรับการนอน
ที�เพีิยงพิอพิบร้อยล่ะ 90.72 นอน 7-9 ชั�วโมงต่ิอวัน  แล่ะร้อยล่ะ 72.48 แปรงฟัน
ก่อนนอนทุกวันนานอย่างน้อย 2 นาที ซ่�งจำำาเป็นต้ิองการมีส่งเสริมให้วัยทำางาน 
มีพิฤติิกรรมที�พ่ิงประสงค์ให้มากข่�น เพ่ิ�อเติรียมความพิร้อมสู่การเป็นผู้สูงวัย 
ที�มีสุขภาพิดี์ ไม่เสียชีวิติก่อนวัยอันควร ล่ด์ค่าใช้จ่ำายด้์านการรักษาพิยาบาล่

จำากข้อมูล่ดั์งกล่่าวข้างต้ิน กรมอนามัยจ่ำงเห็นความสำาคัญในการ 
ร่วมม่อกับภาคีเคร่อข่ายทั�งภาครัฐทุกกระทรวงที�เกี�ยวข้อง ภาคเอกชน แล่ะ 
ภาคประชาชนเพิ่�อเติรียมความพิร้อมประชากรวัยทำางานโด์ยเฉพิาะอย่างยิ�ง 
วัยทำางาน (25 - 59 ปี) ให้มีสุขภาพิที�แข็งแรง โด์ยการล่ด์ปัจำจัำยเสียง เพิิ�มปัจำจัำย
ปกป้อง ก่อนเกิด์โรคไม่ติิด์ต่ิอเร่�อรังในผู้สูงอายุ โด์ยการส่งเสริมพิฤติิกรรมสุขภาพิ
ที�พ่ิงประสงค์เพ่ิ�อป้องกันภาวะอ้วนของประชากรวัยทำางาน แล่ะผล่กระทบ 
จำากสถานการณ์การแพิร่ระบาด์ของโรคโควิด์ 19 โด์ยการเติรียมความพิร้อม 
ดั์งกล่่าวต้ิองบูรณาการให้บรรลุ่ผล่ทั�ง ในมิติิสุขภาพิ แล่ะคุณภาพิชีวิติ ติามปัจำจัำย
กำาหนด์สุขภาพิ เช่น สังคม เศรษฐกิจำ สภาพิแวด์ล้่อม ทั�งในระดั์บนโยบาย ระดั์บ
บุคคล่ ระดั์บครอบครัว ระดั์บชุมชน ท้องถิ�น ระดั์บองค์กร/สถานประกอบการ 
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ที�มา: จำากรายงานศนูยป์ฏิิบัติิการฉกุเฉินด้์านการแพิทยแ์ล่ะสาธารณสขุ 
กระทรวงสาธารณสุข 22 สิงหาคม 2564
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ที�มา: จำากรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข  สิงหาคม 2564

    กรอบแนวคิ์ดำการดำำาเนินงาน (House Model)4.
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    โค์รงการท่�ขับเค์ล้�อนส่่่พ้�นท่�

 5.1  โคำรงก�รเตัร่ยมคำว�มพิรอ้มปีระชี้�กรไที่ยด�้นส่ขุภ�พิเพ้ิ�อเข้�สู่่สั่งคำม
สู่งวัยอย่�งม่คุำณภ�พิ ปีี 2565

	วัตัถุปีระส่งค์ำ
  1. เพ่ิ�อสร้างความรอบรู้ด์า้นอาหารแล่ะโภชนาการสำาหรปัระชาชน

วัยทำางาน

5.



ก
ล
ุ่ม

ว
ัย

ท
ำ�
ง
�
น

84
สำ�หรับพื้นที่ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อม

  2. ประชาชนวัยทำางานมีแหล่่งอาหารที�เอ่�อต่ิอการมีภาวโภชนาการดี์ 
(ดั์ชนีมวล่กายปกติิ)

  3. เพ่ิ�อจัำด์ทำาฐานข้อมูล่แล่ะเคร่�องม่อเฝ้าระวังพิฤติิกรรมสุขภาพิ 
ความรอบรู้ แล่ะปัจำจัำยแวด์ล้่อมที�ส่งผล่ต่ิอสุขภาพิวัยทำางาน

  4. เพ่ิ�อสร้างความรอบรู้ด้์านสุขภาพิ แล่ะเพิิ�มการเข้าถ่งบริการทาง
ทันติกรรมในกลุ่่มวัยทำางาน

  5.  เพ่ิ�อสร้างเสริมสุขภาพิช่องปากวัยทำางานในสถานประกอบการ 
แล่ะจำัด์การสภาพิแวด์ล่้อมที�เอ่�อให้ผู้ปฏิิบัติิงานในสถานประกอบการมีสุขภาพิ 
ช่องปากที�ดี์

  6. เพ่ิ�อสร้างเสริมสุขภาพิช่องปากวัยทำางานกลุ่่มเสี�ยงโรคเร่�อรัง  
ล่ด์อาการแทรกซ้อนของโรคที�เกิด์จำากปัญหาสุขภาพิช่องปาก

  7. เพ่ิ�อประชาสัมพัินธ์ส่งเสริมการออกกำาลั่งกายให้กับประชาชน
	เป้ี�หม�ยแล่ะตััวช่ี้�วัดผล่ผลิ่ตั

 1. จำำานวนเจ้ำาหน้าที�สาธารณสุขผ่านการอบรมหลั่กสูติร คน จัำงหวัด์ล่ะ 10 คน 
  อาหารแล่ะโภชนาการสำาหรับผู้รับผิด์ชอบงานผ่าน   ยกเว้น กทม. 50 คน 
  mooc.Anamai

 2. จำำานวนผู้ประกอบการร้านอาหารผ่านการอบรม คน จัำงหวัด์ล่ะ 10 คน 
  หลั่กสูติรอาหารแล่ะโภชนาการสำาหรับผู้ประกอบการ  ยกเว้น กทม. 50 คน 
  ร้านอาหาร ผ่าน mooc.Anamai (คน) 

 3. จำำานวนประชาชนผ่านการอบรมหลั่กสูติรอาหารแล่ะ คน จัำงหวัด์ล่ะ 100 คน 
  โภชนาการสำาหรับประชาชนผ่าน mooc.Anamai (คน)  ยกเว้น กทม. 50 คน

 4. มีเมนูชูสุขภาพิในร้านอาหารที�ล่งทะเบียนผ่าน ร้าน จัำงหวัด์ล่ะ 5 ร้าน 
  Thai Stop Covid อย่างน้อยจัำงหวัด์ล่ะ 5 ร้าน   กทม. 5 ร้าน 
  (บูรณาการกับ ตัิวชี�วัด์ Clean Food Good Taste  
  Plus ของคลั่สเติอร์อนามัยสิ�งแวด์ล้่อม)  

 5. จำำานวนสถานประกอบการผ่านเกณฑ์์รับรอง แห่ง จัำงหวัด์ล่ะ 1 แห่ง 
  Healthy Canteen (แห่ง) อย่างน้อยจัำงหวัด์ล่ะ   กทม. 5 แห่ง 
  1 แห่ง (ข่�นกับสถานการณ์ระบาด์ของ COVID-19)

เป้ิาหมาย/ตัวชี�วัดำ ค่์าเป้ิาหมาย 
ปีิ 2565

หน่วยวัดำ
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 6. ประชาชนอายุ 19-29 ปี มีดั์ชนีมวล่กายปกติิ  ร้อยล่ะ 58.4

 7. ประชาชนอายุ 30-44 ปี มีดั์ชนีมวล่กายปกติิ ร้อยล่ะ 51.9

 8. ประชาชนอายุ 45-59 ปี มีดั์ชนีมวล่กายปกติิ ร้อยล่ะ 45.2

 9. ประชาชนอายุ 19-59 ปี มีดั์ชนีมวล่กายปกติิ  ร้อยล่ะ 51.3

10.  วัยทำางานอายุ 25-59 ปี ที�มีการเติรียม ร้อยล่ะ 50 
  การเพ่ิ�อยามสูงอายุด้์านสุขภาพิโด์ยการมี 
  พิฤติิกรรมสุขภาพิที�พ่ิงประสงค์

 11. จำำานวนครัวเร่อนเข้าร่วมโครงการ 10 ล้่านครอบครัว บัญชี 5 ล้่าน 
  ไทยออกกำาลั่งกายเพ่ิ�อสุขภาพิ 

เป้ิาหมาย/ตัวชี�วัดำ ค่์าเป้ิาหมาย 
ปีิ 2565

หน่วยวัดำ

 กลุ่่มเป้ี�หม�ยท่ี่�ส่ำ�คัำญ
  1. บุคล่ากรกรมอนามยั (ส่วนกล่างแล่ะสว่นภูมิภาค) แล่ะบุคล่ากร

สังกัด์กระทรวงสาธารณสุข
  2. ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ แล่ะโรงพิยาบาล่สังกัด์

กระทรวงสาธารณสุข 77 จัำงหวัด์ทั�วประเทศ 
  3. นักเรียน/นักศ่กษา ประชาชนทุกกลุ่่มวัย ภาคีเคร่อข่าย ได้์แก่ 

บุคล่ากรสังกัด์กระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำำาหมู่บ้าน บุคล่ากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น บุคล่ากรหน่วยงานภาคเอกชน/สถานประกอบกิจำการ 
แล่ะภาคีเคร่อข่ายอ่�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

	ม�ตัรก�รส่ำ�คัำญ

1. การผลั่กดั์นแล่ะการ 
 ขับเคล่่�อนนโยบาย (A)

1.1 ผลั่กดั์นแล่ะขับเคล่่�อนนโยบายหวานน้อยสั�งได้์ / Healthy  
 Canteen/เมนูชูสุขภาพิ/แปรงฟันก่อนนอนนาน 
 อย่างน้อย 2 นาที
1.2 พัิฒนากล่ไกการสร้างเสริมสุขภาพิช่องปากกลุ่่มเสี�ยง 
 เบาหวานร่วมกับงานปฐมภูมิ 
1.3 ผลั่กดั์นขับเคล่่�อนประชาสัมพัินธ์/นโยบาย/มาติรการ 
 ส่งเสริมการออกกำาลั่งกาย กีฬาแล่ะนันทนาการบรูณา 
 การร่วมกับเคร่อข่าย

กลยุทธ์ิ มาตรการ
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กลยุทธ์ิ มาตรการ

2. การพัิฒนาระบบ 
 เทคโนโล่ยีสารสนเทศ (I)

2.1 พัิฒนา Digital Health Platform: ก้าวท้าใจำ Food4Health  
 /FunD ในการสร้างความรอบรู้ด้์านสุขภาพิประชาชน 
2.2 พัิฒนาเคร่�องม่อเฝ้าระวังพิฤติิกรรมสุขภาพิที�สัมพัินธ์  
 กับการสูญเสียปีสุขภาวะ
2.3 พัิฒนาโปรแกรมรับรองเมนูชูสุขภาพิออนไล่น์  
 แล่ะโปรแกรมรับรอง Healthy Canteen ออนไล่น์
2.4 พัิฒนาระบบบริการทันติกรรมทางไกล่ (tele-dentistry)  
 เพ่ิ�อสนับสนุนการเข้าถ่งบริการทันติกรรม
2.5 พัิฒนาชุด์ความรู้เพ่ิ�อการดู์แล่สุขภาพิช่องปากผู้ป่วยกลุ่่ม 
 เสี�ยงเบาหวาน แล่ะชุด์ส่�อการส่งเสริมการออกกำาลั่งกาย  
 แล่ะส่งเสริมประชาสัมพัินธ์ผ่าน Digital Platform 

3. การพัิฒนาศักยภาพิ 
 บุคล่ากร (B)

3.1 อบรมหลั่กสูติรอาหารแล่ะโภชนาการออนไล่น์แก่ 
 ผู้รับผิด์ชอบงาน/ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ประชาชน  
 วัยทำางาน ผ่าน mooc.anamai
3.2 พัิฒนาศักยภาพิบุคล่ากรขับเคล่่�อนงานส่งเสริมสุขภาพิ 
 ช่องปากในสถานประกอบการ

4. บูรณาการภาคีเคร่อข่าย   
 (P)

5. การกำากับแล่ะติิด์ติาม 
 ประเมินผล่ผ่าน Digital  
 Health Platform (R)

4.1 บูรณาการร่วมกับภาคีเคร่อข่ายระดั์บพ่ิ�นที�ศูนย์อนามัย  
 สสจำ. พิชอ. อปท. สถานประกอบการภาครัฐแล่ะเอกชน 
 ชุมชนแล่ะครอบครัว
4.2 ส่งเสริมประชาสัมพัินธ์ผ่าน Digital Platform
4.3 รณรงค์ สร้างกระแสการสร้างเสริมสุขภาพิช่องปาก 
 วัยทำางานในสถานประกอบการเน่�องในวันแรงงานแห่งชาติิ 

5.1 การกำากับติิด์ติามแล่ะรายงานผล่ผ่านระบบรายงาน 
 ออนไล่น์
5.2 ประชาชนวัยทำางานใช้งาน application Food4Health  
 ผ่านช่องทาง application ก้าวท้าใจำ เพ่ิ�อประเมินภาวะ 
 โภชนาการด้์วยตินเอง ได้์รับคำาแนะนำาพิลั่งงาน ปริมาณ 
 อาหารที�ควรได้์รับรายคน ประเมินการกินแล่ะปรับเปลี่�ยน 
 พิฤติิกรรมด้์วยตินเอง
5.3 ประชาชนวัยทำางานใช้งาน application FunD  
 เพ่ิ�อประเมินสภาวะช่องปากตินเอง ได้์รับคำาแนะนำา 
 ด้์านการดู์แล่ช่องปาก แล่ะรับคำาปร่กษาทางทันติกรรม 
 ผ่านระบบออนไล่น์
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    แนวที่�งก�รดำ�เนินง�นระดับพ้ิ�นท่ี่� 

 1. จัำด์ทำาคลิ่ปวิดี์โอแนะนำาการใช้งาน Digital  
  Health Platform Food4Health
 2. จัำด์ทำาโปรแกรมประเมินมาติรฐาน  
  โรงอาหารปล่อด์ภัยใส่ใจำสุขภาพิออนไล่น์  
  (Healthy Canteen) ภายใต้ิ Digital  
  Platform Food4Health
 3. จัำด์อบรมการใช้งาน Food4Health  
  แล่ะโปรแกรมประเมินรับรองโรงอาหาร 
  ปล่อด์ภัยใส่ใจำสุขภาพิ ให้กับผู้รับผิด์ชอบ 
  งานระดั์บเขติ ผ่านออนไล่น์
 4. ชี�แจำงการอบรมหลั่กสูติรอาหารแล่ะ 
  โภชนาการออนไล่น์ mooc.anamai  
  สำาหรับผู้รับผิด์ชอบงาน/ร้านอาหาร/ 
  ประชาชน ให้กับผู้รับผิด์ชอบงานระดั์บ 
  เขติผ่านออนไล่น์
 5. จัำด์ทำาค่าเป้าหมายการด์ำาเนินงานส่ง 
  ให้ส่วนภูมิภาค
 6. ติิด์ติามกำากับการด์ำาเนินงานพัิฒนาเมนู 
  ชูสุขภาพิ โรงอาหารปล่อด์ภัยใส่ใจำสุขภาพิ  
  ของศูนย์อนามัย สถาบันพัิฒนาสุขภาวะ 
  เขติเม่อง แล่ะ ศอช. ให้บรรลุ่ติาม 
  เป้าหมาย แล่ะรายงานผล่การด์ำาเนินงาน  
  ส่ง กพิร.
 5. สำารวจำข้อมูล่พิฤติิกรรมสุขภาพิ  
  ความรอบรู้ แล่ะปัจำจัำยแวด์ล้่อมที� 
  ส่งผล่ต่ิอสุขภาพิวัยทำางาน
 6. เผยแพิร่ประชาสัมพัินธ์ application  
  FunD เพ่ิ�อสร้างความรอบรู้ด้์านสุขภาพิ 
  ช่องปากแก่ประชาชน

 1. เผยแพิร่คลิ่ปวิดี์โอแนะนำาการใช้งาน  
  Digital Health Platform Food4Health 
 2. จัำด์อบรมการใช้งาน Digital Health  
  Platform Food4Health แล่ะโปรแกรม  
  ประเมินมาติรฐาน โรงอาหารปล่อด์ภัย 
  ใส่ใจำสุขภาพิออนไล่น์ (Healthy 
  Canteen) ให้กับเคร่อข่ายระดั์บพ่ิ�นที�  
  เช่น สำานักงานสาธารณสุขจัำงหวัด์  
  แล่ะ อปท.
 3. ประชาสัมพัินธ์การอบรมหลั่กสูติรอาหาร  
  แล่ะโภชนาการออนไล่น์ mooc.anamai  
  สำาหรับผู้รับผิด์ชอบงาน/ร้านอาหาร/ 
  ประชาชน ให้กับผู้รับผิด์ชอบงานระดั์บ 
  เขติผ่านออนไล่น์
 4. ด์ำาเนินงานพัิฒนาเมนูชูสุขภาพิ โรงอาหาร  
  ปล่อด์ภัยใส่ใจำสุขภาพิ ร่วมกับเคร่อข่าย  
  เช่น สำานักงานสาธารณสุขจัำงหวัด์ อปท. 
  ให้บรรลุ่ติามเป้าหมาย แล่ะรายงานผล่ 
  ผ่านระบบออนไล่น์
 5. สำารวจำข้อมูล่พิฤติิกรรมสุขภาพิ ความ 
  รอบรู้ แล่ะปัจำจัำยแวด์ล้่อมที�ส่งผล่ต่ิอ 
  สุขภาพิวัยทำางาน
 6. เผยแพิร่ประชาสัมพัินธ์ application  
  FunD เพ่ิ�อสร้างความรอบรู้ด้์านสุขภาพิ 
  ช่องปากแก่ประชาชน
 7. จัำด์บริการสร้างเสริมสุขภาพิช่องปาก 
  แล่ะป้องกันโรคผ่านระบบบริการ 
  ทันติกรรมทางไกล่ (tele-dentistry)

ส่่วนกลาง ส่่วนภ่มิภาค์
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 7. จัำด์บริการสร้างเสริมสุขภาพิช่องปาก 
  แล่ะป้องกันโรคผ่านระบบบริการ 
  ทันติกรรมทางไกล่ (tele-dentistry)
 8. จัำด์กิจำกรรมสร้างเสริมสุขภาพิช่องปาก 
  วัยทำางาน แล่ะให้คำาแนะนำาการจัำด์การ 
  สภาพิแวด์ล้่อมที�เอ่�อให้ผู้ปฏิิบัติิงานใน 
  สถานประกอบการมีสุขภาพิช่องปาก 
  ที�ดี์แก่ HR/จำป. 
 9. รณรงค์ สร้างกระแสการสร้างเสริม 
  สุขภาพิช่องปากวัยทำางานในสถาน 
  ประกอบการเน่�องในวันแรงงาน 
  แห่งชาติิ
 10. ขับเคล่่�อนงานสร้างเสริมสุขภาพิช่องปาก 
  วัยทำางานในกลุ่่มผู้ป่วย NCDs ร่วมกับ 
  ทีมปฐมภูมิ

 8. จัำด์กิจำกรรมสร้างเสริมสุขภาพิช่องปาก 
  วัยทำางาน แล่ะให้คำาแนะนำาการจัำด์การ 
  สภาพิแวด์ล้่อมที�เอ่�อให้ผู้ปฏิิบัติิงาน 
  ในสถานประกอบการมีสุขภาพิช่องปาก 
  ที�ดี์แก่ HR/จำป. 
 9. รณรงค์ สร้างกระแสการสร้างเสริม 
  สุขภาพิช่องปากวัยทำางานในสถาน 
  ประกอบการเน่�องในวันแรงงาน 
  แห่งชาติิ
10. ขับเคล่่�อนงานสร้างเสริมสุขภาพิ 
  ช่องปากวัยทำางานในกลุ่่มผู้ป่วย NCDs  
  ร่วมกับทีมปฐมภูมิ

ส่่วนกลาง ส่่วนภ่มิภาค์

 1. ประชาสัมพัินธ์การใช้งาน  
  Food4Health แล่ะการ 
  อบรมหลั่กสูติรอาหารแล่ะ 
  โภชนาการออนไล่น์  
  mooc.anamai สำาหรับ 
  ผู้รับผิด์ชอบงานในระดั์บ 
  อำาเภอ/ร้านอาหาร/  
  ประชาชนให้กับผู้รับผิด์ชอบ 
  งานระดั์บจัำงหวัด์แล่ะ 
  อำาเภอ 
 2. เข้าอบรมการใช้งานหลั่กสูติร  
  อาหารแล่ะโภชนาการ 
  ออนไล่น์ mooc.anamai  
  สำาหรับผู้รับผิด์ชอบงาน

 1. ประชาสัมพัินธ์การใช้งาน  
  Food4Health แล่ะการ 
  อบรมหลั่กสูติรอาหาร แล่ะ 
  โภชนาการออนไล่น์  
  mooc.anamai สำาหรับ 
  ผู้รับผิด์ชอบงานในระดั์บ 
  ติำาบล่/ร้านอาหาร/ 
  ประชาชนให้กับผู้รับผิด์ชอบ 
  ผู้รับผิด์ชอบงานระดั์บ 
  อำาเภอแล่ะติำาบล่ แล่ะ 
  ติิด์ติามกำากับให้มีการใช้งาน  
  แล่ะเข้าอบรมติามจำำานวน 
  ที�กำาหนด์

 1. ประชาสัมพัินธ์การใช้งาน  
  Food4Health แล่ะ 
  การอบรมหลั่กสูติรอาหาร  
  แล่ะโภชนาการออนไล่น์  
  mooc.anamai สำาหรับ 
  ผู้รับผิด์ชอบงานในระดั์บ 
  เทศบาล่/ติำาบล่/ร้าน 
  อาหาร/ประชาชน  
  ติิด์ติามกำากับให้มีการ 
  ใช้งานแล่ะเข้าอบรมติาม 
  จำำานวนที�กำาหนด์
 2. เข้าอบรมการใช้งานหลั่กสูติร 
  อาหารแล่ะโภชนาการ

ส่ำานักงานส่าธิารณสุ่ข

จังหวัดำ

ค์ณะกรรมการพัฒนา

คุ์ณภาพชีวิตระดัำบอำาเภอ 

(พชอ.)/ส่ำานักงาน

ส่าธิารณสุ่ขอำาเภอ (ส่ส่อ.)

องค์์กรปิกค์รอง 

ส่่วนท้องถิุ�น (อปิท.)
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 3. ร่วมด์ำาเนินงานพัิฒนาเมนู 
  ชูสุขภาพิ โรงอาหาร 
  ปล่อด์ภัยใส่ใจำสุขภาพิ  
  กับศูนย์อนามัย สถาบัน 
  พัิฒนาสุขภาวะเขติเม่อง  
  ให้บรรลุ่ติามเป้าหมาย  
  แล่ะรายงานผล่ผ่าน 
  ระบบออนไล่น์
 4. ชี�แจำงแนวทางการสำารวจำ 
  ข้อมูล่พิฤติิกรรมสุขภาพิ  
  ความรอบรู้ แล่ะปัจำจัำย 
  แวด์ล้่อมที�ส่งผล่ต่ิอสุขภาพิ  
  วัยทำางานแก่บุคล่ากร 
  สาธารณสุขในพ่ิ�นที�
 5. เผยแพิร่ประชาสัมพัินธ์  
  application FunD  
  เพ่ิ�อสร้างความรอบรู้ 
  ด้์านสุขภาพิช่องปาก 
  แก่ประชาชน
 6. ร่วมจัำด์บริการสร้างเสริม  
  สุขภาพิช่องปากแล่ะ 
  ป้องกันโรคผ่านระบบ 
  บริการทันติกรรมทางไกล่  
  (tele-dentistry)
 7. ร่วมด์ำาเนินงานสร้างเสริม  
  สุขภาพิช่องปากวัยทำางาน  
  แล่ะให้คำาแนะนำาการ 
  จัำด์การสภาพิแวด์ล้่อม 
  ที�เอ่�อให้ผู้ปฏิิบัติิงานใน 
  สถานประกอบการมี 
  สุขภาพิช่องปากที�ดี์แก่  
  HR/จำป.

 2. เข้าอบรมการใช้งานหลั่กสูติร 
  อาหารแล่ะโภชนาการ 
  ออนไล่น์ mooc.anamai  
  สำาหรับผู้รับผิด์ชอบงาน
 3. ร่วมด์ำาเนินงานพัิฒนา 
  เมนูชูสุขภาพิ โรงอาหาร 
  ปล่อด์ภัยใส่ใจำสุขภาพิ  
  กับสำานักงานสาธารณสุข  
  จัำงหวัด์ให้บรรลุ่ติาม
  เป้าหมาย แล่ะรายงาน 
  ผล่ผ่านระบบออนไล่น์
 4. สำารวจำข้อมูล่พิฤติิกรรม 
  สุขภาพิ ความรอบรู้  
  แล่ะปัจำจัำยแวด์ล้่อมที� 
  ส่งผล่ต่ิอสุขภาพิวัยทำางาน
 5. เผยแพิร่ประชาสัมพัินธ์  
  application FunD  
  เพ่ิ�อสร้างความรอบรู้ 
  ด้์านสุขภาพิช่องปาก 
  แก่ประชาชน
 6. ร่วมจัำด์บริการสร้างเสริม  
  สุขภาพิช่องปากแล่ะ 
  ป้องกันโรคผ่านระบบ 
  บริการทันติกรรมทางไกล่  
  (tele-dentistry)
 7. ร่วมด์ำาเนินงานสร้างเสริม  
  สุขภาพิช่องปากวัยทำางาน  
  แล่ะให้คำาแนะนำาการจัำด์การ 
  สภาพิแวด์ล้่อมที�เอ่�อให้ 
  ผู้ปฏิิบัติิงานในสถาน 
  ประกอบการมีสุขภาพิ 
  ช่องปากที�ดี์แก่ HR/จำป.

   ออนไล่น์ mooc.
anamai  
  สำาหรับผู้รับผิด์ชอบงาน
 3. ร่วมด์ำาเนินงานพัิฒนา 
  เมนูชูสุขภาพิ โรงอาหาร 
  ปล่อด์ภัยใส่ใจำสุขภาพิ  
  กับสำานักงานสาธารณสุข  
  จัำงหวัด์ให้บรรลุ่เป้าหมาย  
  แล่ะรายงานผล่ผ่าน 
  ออนไล่น์
 4. เผยแพิร่ประชาสัมพัินธ์  
  application FunD  
  เพ่ิ�อสร้างความรอบรู้ 
  ด้์านสุขภาพิช่องปาก 
  แก่ประชาชน
 5. ร่วมด์ำาเนินงานสร้างเสริม  
  สุขภาพิช่องปากวัยทำางาน  
  แล่ะให้คำาแนะนำาการจัำด์การ 
  สภาพิแวด์ล้่อม ที�เอ่�อให้ 
  ผู้ปฏิิบัติิงานในสถาน 
  ประกอบการมีสุขภาพิ 
  ช่องปากที�ดี์แก่ HR/จำป.
 6. รณรงค์ สร้างกระแส 
  การสร้างเสริมสุขภาพิ 
  ช่องปากวัยทำางาน 
  ในสถานประกอบการ 
  เน่�องในวันแรงงาน 
  แห่งชาติิ
 7. ขับเคล่่�อนงานสร้างเสริม  
  สุขภาพิช่องปากวัยทำางาน  
  ในกลุ่่มผู้ป่วย NCDs  
  ร่วมกับทีมปฐมภูมิ

ส่ำานักงานส่าธิารณสุ่ข

จังหวัดำ

ค์ณะกรรมการพัฒนา

คุ์ณภาพชีวิตระดัำบอำาเภอ 

(พชอ.)/ส่ำานักงาน

ส่าธิารณสุ่ขอำาเภอ (ส่ส่อ.)

องค์์กรปิกค์รอง 

ส่่วนท้องถิุ�น (อปิท.)
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 8. รณรงค์ สร้างกระแส 
  การสร้างเสริมสุขภาพิ 
  ช่องปากวัยทำางานใน 
  สถานประกอบการเน่�องใน 
  วันแรงงานแห่งชาติิ
 9. ขับเคล่่�อนงานสร้างเสริม  
  สุขภาพิช่องปากวัยทำางาน  
  ในกลุ่่มผู้ป่วย NCDs  
  ร่วมกับทีมปฐมภูมิ

 8. รณรงค์ สร้างกระแส 
  การสร้างเสริมสุขภาพิ 
  ช่องปากวัยทำางานใน 
  สถานประกอบการเน่�องใน 
  วันแรงงานแห่งชาติิ
 9. ขับเคล่่�อนงานสร้างเสริม  
  สุขภาพิช่องปากวัยทำางาน  
  ในกลุ่่มผู้ป่วย NCDs  
  ร่วมกับทีมปฐมภูมิ

ส่ำานักงานส่าธิารณสุ่ข

จังหวัดำ

ค์ณะกรรมการพัฒนา

คุ์ณภาพชีวิตระดัำบอำาเภอ 

(พชอ.)/ส่ำานักงาน

ส่าธิารณสุ่ขอำาเภอ (ส่ส่อ.)

องค์์กรปิกค์รอง 

ส่่วนท้องถิุ�น (อปิท.)

 5.2  โคำรงก�ร 10 ล้่�นคำรอบคำรัวไที่ยออกกำ�ลั่งก�ยเพ้ิ�อสุ่ขภ�พิ
	วัตัถุปีระส่งค์ำ
  1. เพ่ิ�อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้์านสุขภาพิด้์านกิจำกรรม

ทางกายแล่ะการออกกำาลั่งกายอย่างสมำ�าเสมอเพิิ�มข่�น
  2. เพิ่�อพัิฒนาศักยภาพิภาคีเคร่อข่ายในการขับเคล่่�อนงานด์้าน

กิจำกรรมทางกายแล่ะการออกกำาลั่งกาย
	เป้ี�หม�ยแล่ะตััวช่ี้�วัดผล่ผลิ่ตั

 1. ประชาชนมีการออกกำาลั่งกายอย่างสมำ�าเสมอเพิิ�มข่�น ร้อยล่ะ 40

 2. จำำานวนครัวเร่อนเข้าร่วมโครงการ 10 ล้่านครอบครัว บัญชี 5 ล้่าน 
  ไทยออกกำาลั่งกายเพ่ิ�อสุขภาพิ

 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีการขับเคล่่�อนการ ร้อยล่ะ 30 
  ด์ำาเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้์านกิจำกรรมทางกาย

 4. ประชาชนมีกิจำกรรมทางกายเพีิยงพิอร้อยล่ะ  ร้อยล่ะ 60

 5. ผล่การประเมินแผนการส่งเสริมกิจำกรรมทางกาย  แผน 1 
  ระยะ 5 ปีแรก (พิ.ศ. 2561-2565) 

เป้ิาหมาย/ตัวชี�วัดำ ค่์าเป้ิาหมาย 
ปีิ 2565

หน่วยวัดำ
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	กลุ่่มเป้ี�หม�ยท่ี่�ส่ำ�คัำญ
  1.  นักเรียน/นักศ่กษา ประชาชนทุกกลุ่่มวัย
  2.  บุคล่ากรกรมอนามยั (ส่วนกล่างแล่ะสว่นภูมิภาค) แล่ะบุคล่ากร

สังกัด์กระทรวงสาธารณสุข
  3. คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมกิจำกรรมทางกายแล่ะ 

คณะอนุกรรมการพัิฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจำกรรมทางกาย
  4.  ภาคีเคร่อข่าย ได้์แก่ บุคล่ากรสังกัด์กระทรวงสาธารณสุข อาสา

สมัครสาธารณสุขประจำำาหมู่บ้าน บุคล่ากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น บุคล่ากร
หน่วยงานภาคเอกชน/สถานประกอบกิจำการ แล่ะภาคีเคร่อข่ายอ่�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 
แล่ะภาคีเคร่อข่ายที�เกี�ยวข้องกับการส่งเสริมกิจำกรรมทางกาย

	ม�ตัรก�รส่ำ�คัำญ

1. การผลั่กดั์นแล่ะ 
 ขับเคล่่�อนนโยบาย (A)

1.1. ส่งเสริมนโยบาย/มาติรการการส่งเสริมกิจำกรรมทางกาย  
 ออกกำาลั่งกาย เล่่นกีฬา แล่ะนันทนาการ
1.2. การขับเคล่่�อนมาติรฐานสถานประกอบกิจำการด้์านการ 
 ออกกำาลั่งกายเพ่ิ�อสุขภาพิ แล่ะสวนสาธารณะ เพ่ิ�อการ 
 ออกกำาลั่งกายส่งเสริมการมีกิจำกรรมทางกาย ออกกำาลั่งกาย  
 ภายใต้ิสถานการณ์การแพิร่ระบาด์เช่�อไวรัสโคโรนา 2019

กลยุทธ์ิ มาตรการ

2. บูรณาการภาคีเคร่อข่าย 
 ทุกภาคส่วน (P)

3. การพัิฒนาศักยภาพิ 
 บุคล่ากร (B)

4. การพัิฒนาระบบ 
 เทคโนโล่ยีสารสนเทศ (I)

5. การกำากับ ติิด์ติาม 
 แล่ะประเมินผล่ (R) 

2.1 ร่วมขับเคล่่�อนการส่งเสริมการมีกิจำกรรมทางกาย  
 ออกกำาลั่งกายกับภาคีเคร่อข่ายทั�งภาครัฐ แล่ะภาคเอกชน

3.1 การพัิฒนาศักยภาพิบุคล่ากร ผู้ปฏิิบัติิงานด้์านปรับเปลี่�ยน  
 พิฤติิกรรมสุขภาพิแล่ะส่งเสริมการออกกำาลั่งกาย ผ่าน 
 ระบบการเรียนรู้ส่�ออิเล็่กทรอนิกส์

4.1 ระบบการเรียนรู้ส่�ออิเล็่กทรอนิกส์การปรับเปลี่�ยน 
 พิฤติิกรรมสุขภาพิ
4.2 ผลิ่ติต้ินฉบับในรูปแบบอิเล็่กทรอนิกส์เร่�อง “หลั่กสูติร 
 ผู้ปฏิิบัติิงานคลิ่นิกปรับเปลี่�ยนพิฤติิกรรมสุขภาพิวัยทำางาน”
4.3 ส่งเสริมการประชาสัมพัินธ์ผ่าน Digital Platform

5.1 มีระบบติิด์ติามแล่ะประเมินผล่
5.2 การแล่กเปลี่�ยนเรียนรู้ถอด์บทเรียนการด์ำาเนินงาน 
 ส่งเสริมกิจำกรรมทางกาย
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 1. ผลั่กดั์นขับเคล่่�อนประชาสัมพัินธ์/นโยบาย/ 
  มาติรการส่งเสริมการออกกำาลั่งกาย กีฬาแล่ะ 
  นันทนาการบรูณาการร่วมกับเคร่อข่าย
 2. บริหารจัำด์การดู์แล่เพิจำ Account manager FB/ 
  Youtube/Line
 3. พัิฒนา/จัำด์ทำาชุด์ส่�อวิดี์โอสนับสนุนการออกกำาลั่งกาย
 4. ประชาสัมพัินธ์ สร้างการเข้าถ่ง เข้าใจำความรอบรู้ 
  กิจำกรรมทางกาย/การออกกำาลั่งกายผ่านช่องทาง 
  ปกติิ (onsite) แล่ะผ่านระบบออนไล่น์ (online)

 1. ส่�อสาร แล่ะร่วมขับเคล่่�อน 
  นโยบายแก่ภาคีเคร่อข่าย
 2. กำากับติิด์ติาม แล่ะ 
  ประชาสัมพัินธ์เชิญชวน 
  บุคล่ากร ประชาชนสมัคร 
  สมาชิกก้าวท้าใจำ
 3. ร่วมขับเคล่่�อน ประชาสัมพัินธ์ 
  ชุด์ส่�อวีดี์โอสนับสนุนการ 
  ออกกำาลั่งกาย

ส่่วนกลาง ส่่วนภ่มิภาค์

 แนวที่�งก�รดำ�เนินง�นระดับพ้ิ�นท่ี่� 

 1. ขับเคล่่�อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพิคนวัยทำางานผ่านภาคีเคร่อข่าย ผ่านกิจำกรรม 
  ก้าวท้าใจำ
 2. กำากับติิด์ติาม แล่ะประชาสัมพัินธ์เชิญชวนบุคล่ากร ประชาชนสมัครสมาชิกก้าวท้าใจำ 
 3. ประชาสัมพัินธ์ชุด์ส่�อวีดี์โอสนับสนุนการออกกำาลั่งกาย

ส่ำานักงานส่ารณสุ่ขจังหวัดำ/ค์ณะกรรมการพัฒนาคุ์ณภาพชีวิต 

ระดัำบอำาเภอ (พชอ.)/ส่ำานักงานส่าธิารณสุ่ขอำาเภอ (ส่ส่อ.)/ 

องค์์กรปิกค์รองส่่วนท้องถิุ�น (อปิท.)

 5.3  โคำรงก�รส่ริมส่ร้�งคำว�มรอบรู้วัยที่ำ�ง�นสุ่ขภ�พิด่ในส่ถ�นปีระกอบก�ร
	วัตัถุปีระส่งค์ำ
  1. เพ่ิ�อขยายการขับเคล่่�อนการด์ำาเนินงาน การพัิฒนาระบบ 

เคร่อข่ายการส่งเสริมสุขภาพิ การสร้างกระแสสังคม แล่ะการสร้างความรอบรู้  
คนวัยทำางานในสถานประกอบการ

  2.  เพ่ิ�อพัิฒนาระบบฐานขอ้มูล่สุขภาพิแล่ะเทคโนโล่ย ีให้เกิด์ความ
เช่�อมโยงกับกระทรวงมหาด์ไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวง
อุติสาหกรรม กรุงเทพิมหานคร สภาอุติสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม 
โรงพิยาบาล่เอกชน แล่ะเช่�อมโยงกับกระทรวงดิ์จิำทัล่เพ่ิ�อเศรษฐกิจำแล่ะสังคม 
ให้มีระบบระดั์บชั�นความปล่อด์ภัยของข้อมูล่
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  3.  เพ่ิ�อขยายการพัิฒนาศักยภาพิบุคล่ากรแล่ะการพัิฒนาแกนนำา
ส่งเสริมสุขภาพิประชากรวัยทำางานโด์ยใช้ชุด์ความรู้สุขภาพิ 10 เร่�อง (10  
Packages) เพ่ิ�อการด์ำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพิคนวัยทำางานในสถานประกอบการ

  4. เพ่ิ�อให้สถานประกอบการจัำด์บริการด้์านสุขภาพิแล่ะสิ�งแวด์ล้่อม
ติามบริบทของความต้ิองการปัญหาแล่ะความเสี�ยงโด์ยใช้ 10 Packages  
เป็นกระบวนการแล่ะแนวทางในการด์ำาเนินงานแบบประชารัฐเพ่ิ�อให้ประชากร 
วัยทำางานมีสุขภาพิแล่ะคุณภาพิชีวิติที�ดี์ อย่างยั�งย่น

  5. เพ่ิ�อให้ประชากรวัยทำางานร่วมถ่งประชาชนทั�วไปได้์รับรู้ติระหนัก
แล่ะเข้าใจำถ่งสภาวะสุขภาพิของตินเอง แล่ะสามารถตัิด์สินใจำเล่่อกใช้ 10 Packages 
ในการปรับเปลี่�ยนพิฤติิกรรมทางสุขภาพิของตินเอง ครอบครัว สังคมแล่ะ 
สิ�งแวด์ล้่อมให้เอ่�อต่ิอการมีสุขภาพิที�ดี์แล่ะคุณภาพิชีวิติที�ดี์ อย่างยั�งย่น

  6. เพ่ิ�อประเมิน ติิด์ติาม แล่ะสนับสนุนการขับเคล่่�อนรูปแบบ 
การส่งเสริมสุขภาพิแล่ะป้องกันโรค เพ่ิ�อคุณภาพิชีวิติที�ดี์ คนวัยทำางานใน 
สถานประกอบการแบบบูรณาการภาครัฐแล่ะเอกชนในสถานประกอบการ

	เป้ี�หม�ยแล่ะตััวช่ี้�วัดผล่ผลิ่ตั

 1. ร้อยล่ะของวัยทำางานอายุ 18-59 ปี มีดั์ชนีมวล่กายปกติิ  ร้อยล่ะ 51

 2. ร้อยล่ะของวัยทำางานอายุ 25-59 ปี ที�มีการเติรียม ร้อยล่ะ 50 
  การเพ่ิ�อยามสูงอายุด้์านสุขภาพิโด์ยการมีพิฤติิกรรม 
  สุขภาพิที�พ่ิงประสงค์

 3. จำำานวนคนมีความรอบรู้สุขภาพิ  คน 10,000,000

 4. จำำานวนร้อยล่ะสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพิ จำำานวน ร้อยล่ะ 3 แล่ะ 
    ร้อยล่ะ 5  
    (ติามจำำานวนสถาน 
    ประกอบการ) ของ 
    สถานประกอบการ 
    ขนาด์ใหญ่ในเขติ 
    รับผิด์ชอบ

เป้ิาหมาย/ตัวชี�วัดำ ค่์าเป้ิาหมาย 
ปีิ 2565

หน่วยวัดำ
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	กลุ่่มเป้ี�หม�ยท่ี่�ส่ำ�คัำญ
  1. สถานประกอบการแล่ะคนวัยทำางานในสถานประกอบการ 

ทั�งภาครัฐแล่ะภาคเอกชน
  2.  บุคล่ากรส่วนกล่างแล่ะส่วนภูมิภาค ได้์แก่ ศูนยอ์นามัยที� 1–12 

แล่ะ สสม
  3.  หน่วยงานที� ร่วมบันท่กข้อติกล่งความร่วมม่อด้์านการ 

ส่งเสริมสุขภาพิป้องกันโรคประชากรวัยทำางานในสถานประกอบการ (MOU)
  4. บุคล่ากรด้์านสาธารณสุข ภาคีเคร่อข่ายที�เกี�ยวข้อง แล่ะ

ประชาชน
  5. สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร สมาคมภัติติาคารไทย 

ประชาชนอายุ 18–59 ปี
	ม�ตัรก�รส่ำ�คัำญ

1. การผลั่กดั์นแล่ะ 
 ขับเคล่่�อนนโยบาย (A)

4. บูรณาการภาคีเคร่อข่าย 
 ทุกภาคส่วน (P)

3. การพัิฒนาศักยภาพิ 
 บุคล่ากร (B)

2. การพัิฒนาระบบ 
 เทคโนโล่ยีสารสนเทศ (I)

1.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเคร่อข่ายเกี�ยวกับ HL  
 ส่งเสริมการป้องกัน แล่ะควบคุมปัจำจัำยเสี�ยงต่ิอสุขภาพิ  
 โด์ยพัิฒนาองค์ความรู้ด้์านสุขภาวะ เติรียมความพิร้อม 
 เข้าสู่วัยสูงอายุ

4.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเคร่อข่าย ภาครัฐ  
 ภาคเอกชน ภาคประชาชน เกี�ยวกับการส่งเสริม 
 สุขภาพิการป้องกัน แล่ะควบคุมปัจำจัำยเสี�ยงต่ิอสุขภาพิ

3.1 การพัิฒนาศักยภาพิบุคล่ากร E-training ด้์านการส่งเสริม 
 สุขภาพิวัยทำางาน ผ่านผู้นำาด้์านสุขภาพิ Health Leader,  
 Health Promoter, บุคล่ากรสาธารณสุข
3.2 E-training ด้์านการส่งเสริมสุขภาพิวัยทำางาน  
 ผ่าน Digital Health Platform

2.1 พัิฒนาระบบฐานข้อมูล่พิฤติิกรรมสุขภาพิที�พ่ิงประสงค์ 
 ร่วมกับการสร้างความรอบรู้ด้์านสุขภาพิ (ชุมชน แล่ะ 
 สถานประกอบการ) 
2.2 การพัิฒนา Digital Health Platform การส่งเสริม  
 สุขภาพิแล่ะอนามัยแวด์ล้่อมวัยทำางาน
2.3 สร้างกระแสผ่านส่�อออนไล่น์

กลยุทธ์ิ มาตรการ
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5. การกำากับ ติิด์ติาม 
 แล่ะประเมินผล่ (R)

5.1 การพัิฒนาระบบติิด์ติามแล่ะประเมินผล่ผ่าน  
 Digital Health Platform

กลยุทธ์ิ มาตรการ

	แนวที่�งก�รดำ�เนินง�นระดับพ้ิ�นท่ี่� 

 1. การวิเคราะห์ ศ่กษา สถานการณ์ด้์านสุขภาพิคนวัย 
  ทำางานในสถานประกอบการ (เบี�ยเลี่�ยง/ที�มีข้อมูล่ 
  ในระบบประกันสุขภาพิ ระบบประกันสังคม) 
 2. แต่ิงตัิ�งคณะทำางาน ประชุมชี�แจำง แล่ะวางแผน 
  การด์ำาเนินงานขับเคล่่�อนการสร้างเสริมสุขภาพิดี์ 
  คนวัยทำางานในสถานประกอบการสู่วิถียั�งย่น
 3. พัิฒนาชุด์ความรู้ 10 packages แบบบูรณาการ  
  เพ่ิ�อสร้างสุขภาวะดี์สู่วิถียั�งย่น โด์ยเน้นจัำด์ทำาเป็นแบบ 
  ส่�อสังคมออนไล่น์ (พัิฒนา)  

 1. การสร้างนวัติกรรมในสถาน 
  ประกอบการ เพ่ิ�อเป็นผู้นำา 
  ในสถานประกอบการในการ 
  ส่งเสริมสุขภาพิดี์สู่วิถียั�งย่น
 2. การพัิฒนาสถานประกอบการ 
  ต้ินแบบของการส่งเสริม 
  สุขภาพิ การสร้างสุขภาวะดี์ 
  สู่วิถียั�งย่น (พ่ิ�นที� ศอ.12 แห่ง)

ส่่วนกลาง ส่่วนภ่มิภาค์

 1. ขับเคล่่�อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพิคนวัยทำางานผ่านภาคีเคร่อข่าย ผ่านกิจำกรรม 
  คนไทยมีความรอบรู้ด้์านสุขภาพิ
 2. กำากับติิด์ติาม แล่ะประชาสัมพัินธ์เชิญชวนสถานประกอบการแล่ะประชาชนสมัคร 
  สมาชิกผ่านกิจำกรรมคนไทยมีความรอบรู้ด้์านสุขภาพิ
 3. ประชาสัมพัินธ์ชุด์ส่�อวีดี์โอสนับสนุนกิจำกรรมคนไทยมีความรอบรู้ด้์านสุขภาพิ

ส่ำานักงานส่ารณสุ่ขจังหวัดำ/ค์ณะกรรมการพัฒนาคุ์ณภาพชีวิต 

ระดัำบอำาเภอ (พชอ.)/ส่ำานักงานส่าธิารณสุ่ขอำาเภอ (ส่ส่อ.)/ 

องค์์กรปิกค์รองส่่วนท้องถิุ�น (อปิท.)

	ก�รติัดตั�มแล่ะปีระเมินผล่
  • ติรวจำสอบระบบล่งทะเบียนในระบบ Application ก้าวท้าใจำ 

โด์ยเช่�อมplatform health book ไว้แล้่ว ภายใน platform health book  
ยังประกอบด้์วยApplication 10 Packages (โปรแกรมการติรวจำสุขภาพิ),  
Application BSE, Application H4U, สาวไทยแกม้แด์ง, ไอโอด์นี, Food4Health 
ฯล่ฯ
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1.1  ตััวช่ี้�วัดเป้ี�หม�ยโคำรงก�ร  

 1. สร้างความรอบรู้ด้์านการส่งเสริมสุขภาพิแล่ะอนามัย แห่ง 27 
   สิ�งแวด์ล้่อมสำาหรับผู้ปฏิิบัติิงานในเร่อนจำำาแล่ะทัณฑ์สถาน

 2. ผู้ต้ิองขังเข้าถ่งบริการสุขภาพิอย่างเท่าเทียมติามหลั่ก แห่ง 143 
   มนุษยธรรม

 3. มีแนวทางการส่งเสริมแล่ะการเฝ้าระวังการจัำด์การ เร่�อง 1 
   อนามัยสิ�งแวด์ล้่อมสำาหรับผู้ต้ิองขังแล่ะเจ้ำาหน้าที�

 4. มีส่�อ/ชุด์ความรู้เกี�ยวกับอนามัยสิ�งแวด์ล้่อมสนับสนุนห้อง/ เร่�อง 3 
   มุมสุขภาพิในเร่อนจำำา สำาหรับ อสรจำ. ผู้ต้ิองขัง แล่ะ 
   เจ้ำาหน้าที�
 5. มีระบบรวบรวมแล่ะเฝ้าระวังข้อมูล่ด้์านส่งเสริมสุขภาพิ เร่�อง 1 
   อนามัยสิ�งแวด์ล้่อม แล่ะสุขาภิบาล่อาหารแล่ะนำ�า

1.2  ตััวช่ี้�วัดผล่ลั่พิธ์ุ์  

  เชิี้งปีริม�ณ :  
 1. ร้อยล่ะผู้ปฏิิบัติิงานสาธารณสุข ผู้ปฏิิบัติิงาน  ร้อยล่ะ 85 
   ในเร่อนจำำา แล่ะทัณฑ์สถาน มีความรู้ด้์านส่งเสริม 
   สุขภาพิแล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อม

 2. เร่อนจำำาแล่ะทัณฑ์สถานนำาร่องมีมุมสุขภาพิ  ร้อยล่ะ 100

เป้ิาหมาย/ตัวชี�วัดำ ค่์าเป้ิาหมาย 
ปีิ 2565

หน่วยวัดำ

 5.4  โคำรงก�รร�ชี้ทัี่ณฑ์์ปัีนสุ่ข ที่ำ�คำว�มด่ เพ้ิ�อชี้�ติั ศ�ส่น์ กษัตัริย์  
(ก�รส่ร้�งคำว�มรอบรู้ด้�นส่่งเส่ริมสุ่ขภ�พิแล่ะอน�มัยสิ่�งแวดล้่อม)

	วัตัถุปีระส่งค์ำ
  1. เพ่ิ�อสร้างความรอบรู้ด์า้นส่งเสริมสุขภาพิแล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อม 

(ด้์านโภชนาการ ออกกำาลั่งกาย สุขภาพิช่องปาก มารด์าแล่ะทารก ด้์านสุขาภิบาล่
อาหารแล่ะนำ�า แล่ะด้์านอนามัยสิ�งแวด์ล้่อม

  2. เพ่ิ�อสร้างการเข้าถ่งบริการสุขภาพิของผู้ติ้องขังอย่างเท่าเทียม
ติามหลั่กมนุษยธรรม

	เป้ี�หม�ยแล่ะตััวช่ี้�วัดผล่ผลิ่ตั
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 3. เจ้ำาหน้าที�สาธารณสุข เจ้ำาหน้าที�เร่อนจำำา  เร่�อง 1 
   มีแผนงาน / โครงการ / กิจำกรรม ในการจัำด์การ 
   ด้์านอนามัยสิ�งแวด์ล้่อม สำาหรับผู้ต้ิองขังที� 
   สอด์คล้่องกับบริบทของเร่อนจำำา 
  เชิี้งคุำณภ�พิ : ผู้ต้ิองขังได้์รับการคุ้มครองสุขภาพิ ร้อยล่ะ 60 
  แล่ะล่ด์การเจ็ำบป่วยอันเกิด์จำากสิ�งแวด์ล้่อม

เป้ิาหมาย/ตัวชี�วัดำ ค่์าเป้ิาหมาย 
ปีิ 2565

หน่วยวัดำ

	กลุ่่มเป้ี�หม�ยท่ี่�ส่ำ�คัำญ
  1. ผู้ต้ิองขังแล่ะพิยาบาล่
  2.  ผู้ปฏิิบัติิงานในเร่อนจำำาแล่ะทัณฑ์สถานนำาร่อง 27 แห่ง
  3.  ผู้ประกอบอาหารห้องสูทกรรมในเร่อนจำำาแล่ะทัณฑ์สถาน
	ม�ตัรก�รส่ำ�คัำญ

1. สร้างการเข้าถ่งบริการ 
 สุขภาพิผู้ต้ิองขัง

1.1 กำากับ ติิด์ติามการบริการสุขภาพิผู้ต้ิองขังทุกพ่ิ�นที�
1.2 ประเมินผล่การด์ำาเนินงานอย่างต่ิอเน่�อง

กลยุทธ์ิ มาตรการ

	แนวที่�งก�รดำ�เนินง�นระดับพ้ิ�นท่ี่� 

 1. ขับเคล่่�อนการด์ำาเนินงานด้์านส่งเสริมสุขภาพิแล่ะอนามัย 
  สิ�งแวด์ล้่อมในเร่อนจำำา
 2. ติิด์ติามการด์ำาเนินงานสร้างความรอบรู้ด้์านส่งเสริมสุขภาพิ 
  แล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อมในเร่อนจำำา
 3. ประเมินการใช้ส่�อด้์านส่งเสริมสุขภาพิในเร่อนจำำา
 4. การขับเคล่่�อนแล่ะพัิฒนาอนามัยสิ�งแวด์ล้่อมในเร่อนจำำา
 5. การจัำด์การสุขาภิบาล่อาหารแล่ะนำ�าบริโภคในเร่อนจำำา
 6. สนับสนุนการเฝ้าระวังด้์านสุขาภิบาล่อาหารแล่ะนำ�า 
  ในเร่อนจำำา
 7. พัิฒนาระบบฐานข้อมูล่แล่ะระบบสนับสนุน
 8. พัิฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพิแล่ะอนามัยสิ�งแวด์ล้่อม 
  ที�มีคุณภาพิ
 9. กำากับ ติิด์ติามแล่ะประเมินผล่การด์ำาเนินงาน

 1. การสนับสนุนการ 
  เป็นวิทยากรการ 
  อบรมอาสาสมัคร 
  สาธารณสุขใน 
  เร่อนจำำา (อสรจำ.) 
 2. การนิเทศติิด์ติาม 
  ผล่การด์ำาเนินงาน 
  สร้างความรอบรู้ 
  ด้์านส่งเสริมสุขภาพิ  
  แล่ะอนามัย 
  สิ�งแวด์ล้่อมแล่ะ 
  บริการทันติสุขภาพิ

ส่่วนกลาง ส่่วนภ่มิภาค์



ก
ล
ุ่ม

ว
ัย

ท
ำ�
ง
�
น

98
สำ�หรับพื้นที่ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อม

 1. สติรีอายุ 30-70 ปี มีการติรวจำเต้ิานมด้์วยตินเอง ร้อยล่ะ 80 
  อย่างสมำ�าเสมอ

 2. นักศ่กษาอายุ 20 ปีข่�นไป ในสถานศ่กษาที�เข้าร่วม ร้อยล่ะ 60 
  โครงการมีการติรวจำเต้ิานมด้์วยตินเองอย่างสมำ�าเสมอ

 3. สติรีอายุ 30-70 ปี ได้์รับการคัด์กรองมะเร็งเต้ิานม ร้อยล่ะ 70 
  (BSE+CBE)

เป้ิาหมาย/ตัวชี�วัดำ ค่์าเป้ิาหมาย 
ปีิ 2565

หน่วยวัดำ

 5.5  โคำรงก�รส้่บส่�นพิระร�ชี้ปีณิธุ์�นส่มเด็จัย่� ต้ั�นภัยมะเร็งเต้ั�นม
	วัตัถุปีระส่งค์ำ
  1. เพ่ิ�อให้สติรีไทยมีความรอบรู้ด์้านสุขภาพิเร่�องการด์ูแล่แล่ะ 

เฝ้าระวังตินเองจำากโรคมะเร็งเต้ิานม โด์ยมีพิฤติิกรรมการติรวจำเต้ิานมตินเอง 
อย่างถูกต้ิองแล่ะสมำ�าเสมอ

  2. เพ่ิ�อให้ประเทศไทยมีระบบคัด์กรองมะเร็งเต้ิานมที�มีประสิทธิภาพิ 
โด์ยเริ�มจำากการติรวจำเต้ิานมด้์วยตินเอง

	เป้ี�หม�ยแล่ะตััวช่ี้�วัดผล่ผลิ่ตั

	กลุ่่มเป้ี�หม�ยท่ี่�ส่ำ�คัำญ
  1. สติรีอายุ 30 - 70 ปี ในพ่ิ�นที� 13 เขติสุขภาพิแล่ะพ่ิ�นที�ใน 

ถิ�นทุรกันด์าร
  2. สติรีอายุ 20 ปีข่�นไปที�เป็นนิสิติในมหาวิทยาลั่ย
	ม�ตัรก�รส่ำ�คัำญ

1. การผลั่กดั์นแล่ะ 
 ขับเคล่่�อนนโยบาย (A)

3. การพัิฒนาศักยภาพิ 
 บุคล่ากร (B)

2. การพัิฒนาระบบ 
 เทคโนโล่ยีสารสนเทศ (I)

1.1 รณรงค์ประชาสัมพัินธ์เพ่ิ�อสร้างความรอบรู้

3.1 อบรมหลั่กสูติรผู้จัำด์การดู์แล่มะเร็งเต้ิานม (Breast  
 cancer care manager)
3.2 ถ่ายทอด์องค์ความรู้แล่ะทักษะการติรวจำเต้ิานมตินเอง

2.1 พัิฒนาส่�อเพ่ิ�อสร้างความรอบรู้เกี�ยวกับโรคมะเร็ง 
 เต้ิานม

กลยุทธ์ิ มาตรการ



ก
ล
ุ่ม

ว
ัย

ท
ำ�
ง
�
น

สำ�หรับพื้นที่ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อม
99

4. บูรณาการภาคีเคร่อข่าย 
 ทุกภาคส่วน (P)

4.1 การวางแผน ผลั่กดั์นแล่ะขับเคล่่�อนนโยบายพัิฒนา 
 ระบบคัด์กรองมะเร็งเต้ิานม

กลยุทธ์ิ มาตรการ

5. การกำากับ ติิด์ติาม 
 แล่ะประเมินผล่ (R)

5.1 สร้างแล่ะพัิฒนาระบบคัด์กรองมะเร็งเต้ิานม
5.2 นิเทศติิด์ติามแล่ะประเมินผล่

	แนวที่�งก�รดำ�เนินง�นระดับพ้ิ�นท่ี่� 

 1. ประชุมคณะทำางานเพ่ิ�อวางแผนแล่ะพัิฒนาการ 
  คัด์กรองมะเร็งเต้ิานมระดั์บเขติ
 2. ผลิ่ติส่�อเพ่ิ�อสร้างความรอบรู้เร่�องโรคมะเร็ง 
  เต้ิานมแล่ะการป้องกัน
 3. ประชุมใหญ่ประจำำาปีโครงการส่บสาน 
  พิระราชปณิธานสมเด็์จำย่า ต้ิานภัย มะเร็งเต้ิานม
 4. การพัิฒนาส่�อเพ่ิ�อการสร้างความรอบรู้การดู์แล่ 
  ตินเองให้ห่างไกล่มะเร็งเต้ิานม
 5. จัำด์ทำาระบบฐานข้อมูล่การคัด์กรองมะเร็งเต้ิานม  
  ในสติรีอายุ 20 ปีข่�นไป
 6. ประเมินแล่ะปรับปรุงระบบสารสนเทศของ 
  โครงการส่บสานพิระราชปณิธานสมเด็์จำย่า  
  ต้ิานภัยมะเร็งเต้ิานม
 7. ประชุมใหญ่ประจำำาปีโครงการส่บสาน 
  พิระราชปณิธานสมเด็์จำย่า ต้ิานภัยมะเร็งเต้ิานม
 8. ประเมินผล่โครงการแล่ะการศ่กษาปัจำจัำย 
  ความสำาเร็จำการด์ำาเนินงาน ระยะ 10 ปี  
  ที�ผ่านมา

 1. ประชุมคณะทำางานเพ่ิ�อวางแผน 
  แล่ะพัิฒนาการคัด์กรองมะเร็ง 
  เต้ิานมระดั์บเขติ
 2. การจัำด์กิจำกรรมรณรงค์สติรีไทย 
  ห่างไกล่มะเร็งเต้ิานม
 3. การพัิฒนารูปแบบการสร้าง 
  ความรอบรู้สติรีไทยรุ่นใหม่  
  พ้ินภัยมะเร็งเต้ิานมแล่ะ 
  การถ่ายทอด์องค์ความรู้แล่ะ 
  ทักษะการติรวจำเต้ิานมตินเอง 
  ให้แกนนำานักศ่กษาในสถาน 
  ศ่กษา
 4. การพัิฒนาศักยภาพิครู อาจำารย์  
  แล่ะแกนนำานักศ่กษาในสถาบัน
  การศ่กษา เพ่ิ�อสร้างความรอบรู้ 
  การดู์แล่ตินเองให้ห่างไกล่ 
  มะเร็งเต้ิานม
 5. อบรมหลั่กสูติรผู้จัำด์การดู์แล่ 
  มะเร็งเต้ิานม (Breast cancer  
  care manager)

ส่่วนกลาง ส่่วนภ่มิภาค์
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 1. ประชาสัมพัินธ์การใช้งาน  
  Application BSE แก่ 
  ผู้รับผิด์ชอบงานระดั์บ 
  จัำงหวัด์
 2. เข้าอบรมหลั่กสูติรผู้จัำด์การ  
  ดู์แล่มะเร็งเต้ิานม (Breast  
  cancer care manager)
 3. ร่วมด์ำาเนินงานแล่ะส่งเสริม  
  ให้สติรีไทยคัด์กรองมะเร็ง 
  เต้ิานมด้์วยการติรวจำ 
  เต้ิานมด้์วยตินเอง 
  อย่างสมำ�าเสมอ

 1. ประชาสัมพัินธ์การใช้งาน  
  Application BSE แก่ 
  ผู้รับผิด์ชอบงานระดั์บ 
  จัำงหวัด์
 2. เข้าอบรมหลั่กสูติรผู้จัำด์การ  
  ดู์แล่มะเร็งเต้ิานม (Breast  
  cancer care manager)
 3. ร่วมด์ำาเนินงานแล่ะส่งเสริม  
  ให้สติรีไทยคัด์กรองมะเร็ง 
  เต้ิานมด้์วยการติรวจำ 
  เต้ิานมด้์วยตินเอง 
  อย่างสมำ�าเสมอ

 1. ประชาสัมพัินธ์การใช้งาน  
  Application BSE แก่ 
  ผู้รับผิด์ชอบงานระดั์บ 
  จัำงหวัด์
 2. เข้าอบรมหลั่กสูติรผู้จัำด์การ  
  ดู์แล่มะเร็งเต้ิานม (Breast  
  cancer care manager)
 3. ร่วมด์ำาเนินงานแล่ะส่งเสริม  
  ให้สติรีไทยคัด์กรองมะเร็ง 
  เต้ิานมด้์วยการติรวจำ 
  เต้ิานมด้์วยตินเอง 
  อย่างสมำ�าเสมอ

ส่ำานักงานส่าธิารณสุ่ข

จังหวัดำ

ค์ณะกรรมการพัฒนา

คุ์ณภาพชีวิตระดัำบอำาเภอ 

(พชอ.)/ส่ำานักงาน

ส่าธิารณสุ่ขอำาเภอ (ส่ส่อ.)

องค์์กรปิกค์รอง 

ส่่วนท้องถิุ�น (อปิท.)

 5.6  โคำรงก�รคำวบคุำมแล่ะป้ีองกันโรคำข�ดส่�รไอโอด่นแห่งชี้�ติั 2565
 วัตัถุปีระส่งค์ำ
  1. เพ่ิ�อเกิด์การผลั่กดั์นแล่ะการขับเคล่่�อนเชิงนโยบายที�มีความ

เช่�อมโยงกันระหว่างหน่วยงานต่ิางๆ ที�เกี�ยวข้องขับเคล่่�อนการควบคุมป้องกัน 
โรคขาด์สารไอโอดี์นสู่ความยั�งย่นโด์ยผ่านโด์ยผ่านคณะกรรมการควบคุม 
โรคขาด์สารไอโอดี์นแห่งชาติิ แล่ะคณะอนุกรรมการทั�ง 4 คณะ

  2. เพ่ิ�อขับเคล่่�อนการด์ำาเนินงานชุมชนหมู่บ้านไอโอดี์นให้
ครอบคลุ่มทั�วประเทศ

  3.  เพ่ิ�อเฝ้าระวังสถานการณ์การขาด์สารไอโอดี์นในกลุ่่มเสี�ยง เช่น 
หญิงตัิ�งครรภ์ เด็์ก

  4. เพ่ิ�อรณรงค์ ประชาสัมพัินธ์ให้ประชาชนทุกกลุ่่มวัยใช้เกล่่อ
บริโภคเสริมไอโอดี์นแล่ะผลิ่ติภัณฑ์์เสริมไอโอดี์น
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 เป้ี�หม�ยแล่ะตััวช่ี้�วัดผล่ผลิ่ตั

 1. ค่ามัธยฐานไอโอดี์นในปัสสาวะหญิงตัิ�งครรภ์ µ/l ≥150 
  ไม่น้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่ิอลิ่ติร

 2. ร้อยล่ะของครัวเร่อนมีการใช้เกล่่อบริโภคเสริม ร้อยล่ะ 90 
  ไอโอดี์นที�มีคุณภาพิ 20-40 ppm

 3. จำำานวนชุมชนหมู่บ้านไอโอดี์น แห่ง 7,503

 4. จำำานวนร้านอาหารที�ใช้เกล่่อแล่ะผลิ่ติภัณฑ์์เสริม แห่ง 1,540 
  ไอโอดี์นเพิิ�มข่�น

เป้ิาหมาย/ตัวชี�วัดำ ค่์าเป้ิาหมาย 
ปีิ 2565

หน่วยวัดำ

	กลุ่่มเป้ี�หม�ยท่ี่�ส่ำ�คัำญ
  1. หญิงตัิ�งครรภ์ ศูนย์อนามัยที� 1-12 แล่ะ สสม.
  2. ประชาชนวัยทำางาน ศูนย์อนามัยที� 1-12 แล่ะ สสม.
	ม�ตัรก�รส่ำ�คัำญ

1. ขับเคล่่�อนนโยบาย 
 สู่การปฏิิบัติิผ่าน 
 คณะอนุกรรมการชาติิ  
 (P) (R)

2. กระจำายอำานาจำ แล่ะส่งเสริม  
 ความเข้มแข็งของพ่ิ�นที�ใน 
 การขับเคล่่�อนแผนฯ (P)

1.1 หาร่อแนวทางการขับเคล่่�อนนโยบาย
1.2 จัำด์ทำาแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่ิางๆ  
 ให้เป็นรูปธรรม
1.3 ควบคุม กำากับ ติิด์ติามการด์ำาเนินการติามแผนงานฯ

2.1 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น/กทม./  
 เม่องพัิทยา มีบทบาทในการสนับสนุนการขับเคล่่�อนแผนฯ
2.2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในระดั์บชุมชน

กลยุทธ์ิ มาตรการ

3. พัิฒนาระบบเฝ้าระวังการขาด์  
 สารไอโอดี์น คุณภาพิเกล่่อ 
 บริโภคเสริมไอโอดี์นใน 
 ครัวเร่อน แล่ะพัิฒนาฐาน 
 ข้อมูล่ไอโอดี์นระดั์บชาติิ (I)

3.1 เฝ้าระวังแล่ะติิด์ติามระดั์บไอโอดี์นในปัสสาวะของกลุ่่ม 
 เสี�ยงเช่น หญิงตัิ�งครรภ์ เด็์ก
3.2 เฝ้าระวังคุณภาพิเกล่่อบริโภคเสริมไอโอดี์นในครัวเร่อน
3.3 มีการพัิฒนาระบบฐานข้อมูล่ไอโอดี์นระดั์บชาติิ (National  
 Database) ที�เช่�อมโยงกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  
 แล่ะภาคีเคร่อข่ายที�เกี�ยวข้อง



ก
ล
ุ่ม

ว
ัย

ท
ำ�
ง
�
น

102
สำ�หรับพื้นที่ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อม

4. เสริมสร้างความรอบรู้ 
 แล่ะความติระหนัก 
 สู่สาธารณชนแล่ะพัิฒนา 
 เคร่อข่ายเพ่ิ�อการ  
 ส่�อสาร (A)

4.1 ส่�อสาร ประชาสัมพัินธ์ สร้างการรับรู้ เพ่ิ�อสร้างความรอบรู้ 
 แล่ะความติระหนักทั�งภาคีเคร่อข่ายแล่ะภาคประชาชน  
 ด้์วยการพัิฒนาส่�อแล่ะส่�อสารผ่านช่องทางต่ิางๆ
4.2 มีแผนบูรณาการแผนงานส่�อสาร ประชาสัมพัินธ์  
 ระหว่างหน่วยงาน
4.3 รณรงค์วันไอโอดี์นแห่งชาติิ
4.4 ขับเคล่่�อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดี์นให้ครอบคลุ่มทั�วประเทศ
4.5 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารฯ ในชุมชน 
 ใช้ผลิ่ติภัณฑ์์ปรุงรสที�เสริมไอโอดี์น

กลยุทธ์ิ มาตรการ

 1. ขับเคล่่�อนแผนปฏิิบัติิการด้์านการควบคุมแล่ะป้องกัน 
  โรคขาด์สารไอโอดี์นแห่งชาติิ ปี 2565-2570 ผ่าน 
  คณะกรรมการ แล่ะคณะอนุกรรมการทั�ง 4 คณะ
  1.1 ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาด์สาร 
  ไอโอดี์นแห่งชาติิ โด์ย สมเด็์จำพิระกนิษฐาธิราช 
  เจ้ำากรมสมเด็์จำพิระเทพิรัตินราชสุด์าฯ  
  สยามบรมราชกุมารี เสด็์จำเป็นองค์ประธาน
    1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการภายใต้ิคณะกรรมการ  
  ขับเคล่่�อนการควบคุมป้องกันโรคขาด์สารไอโอดี์น
  1.3 ขับเคล่่�อนการด์ำาเนินงานชุมชน/หมู่บ้าน 
  ไอโอดี์น ร้านอาหาร โรงอาหาร รถเข็น แผงล่อย  
  ฟู�ด์ทรัค แล่ะโฮ่มเมด์ ใช้เกล่่อบริโภคเสริมไอโอดี์น  
  แล่ะผลิ่ติภัณฑ์์ปรุงรสเค็มเสริมไอโอดี์นในร้าน 
  อาหาร
 2. ปรับแพิล่ทฟอร์มอนามัยไอโอดี์นให้เหมาะสม  
  กับการใช้งานมากข่�น
 3. เฝ้าระวังแล่ะติิด์ติามสถานการณ์ที�เกี�ยวข้อง 
  กับโรคขาด์สารไอโอดี์น
 4. จัำด์ทำาฐานข้อมูล่ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดี์นแล่ะฐาน 
  ข้อมูล่ผู้ประกอบการร้านค้า โรงอาหาร รถเข็น  
  แผงล่อย ฟู�ด์ทรัค โฮ่มเมด์ มีการใช้ผลิ่ติภัณฑ์์ 
  เสริมไอโอดี์น 

 1. พ่ิ�นที�ด์ำาเนินงานเฝ้าระวัง 
  การขาด์สารไอโอดี์นในกลุ่่มเสี�ยง   
  เช่น หญิงตัิ�งครรภ์ เด็์ก โด์ย 
  ติิด์ต่ิอประสานงานกับจัำงหวัด์ 
  ในการเก็บตัิวอย่างปัสสาวะแล่ะ 
  ส่งตัิวอย่างมาวิเคราะห์ที�ศูนย์ 
  อนามัย
 2. พ่ิ�นที�ด์ำาเนินงานขับเคล่่�อนชุมชน 
  หมู่บ้านไอโอดี์นโด์ยการส่�อสาร 
  ให้แกนนำาชุมชน บุคล่ากร 
  สาธารณสุข ประชาชน มาใช้ 
  แพิล่ทฟอร์ม อนามัยโอโอดี์น  
  ให้มากข่�นแล่ะการล่งข้อมูล่ให้ 
  ถูกต้ิอง ครบถ้วน 
 3. จัำด์ซ่�อ I-Kit ให้พ่ิ�นที� แล่ะเฝ้าระวัง 
  คุณภาพิเกล่่อบริโภคในครัวเร่อน  
  โด์ยการติรวจำเกล่่อบริโภคด้์วย I-Kit
 4. ประสานงานแล่ะกระจำายนำ�าเสริม 
  ไอโอดี์นให้พ่ิ�นที�
 5. ส่�อสาร ประชาสัมพัินธ์ รณรงค์ให้ 
  ผู้ประกอบร้านอาหารใช้เกล่่อเสริม 
  ไอโอดี์นแล่ะผลิ่ติภัณฑ์์เสริม

ส่่วนกลาง ส่่วนภ่มิภาค์

	แนวที่�งก�รดำ�เนินง�นระดับพ้ิ�นท่ี่�
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 5. สนับสนุนอุปกรณ์เก็บปัสสาวะ ชุด์ติรวจำไอโอดี์น 
  ในเกล่่อ (I-Kit) 
 6. พัิฒนา ผลิ่ติส่�อ รณรงค์ ประชาสัมพัินธ์  
  จัำด์กิจำกรรม นิทรรศการเพ่ิ�อส่งเสริม 
  การบริโภคเกล่่อเสริมไอโอดี์นอย่างต่ิอเน่�อง
7. จัำด์งานรณรงค์วันไอโอดี์นแห่งชาติิ ปี 2565

  ไอโอดี์นในการปรุงประกอบ 
  อาหารต่ิอเน่�อง
 6. ขยายผล่การด์ำาเนินงานชุมชน 
  หมู่บ้านไอโอดี์นติามเป้าหมาย 
  รายศูนย์อนามัย
 7. ร่วมกับส่วนกล่างในการรณรงค์ 
  วันไอโอดี์นแห่งชาติิ ปี 2565 
 8. ขับเคล่่�อนการด์ำาเนินงานให้ได้์ติาม  
  เป้าหมายของแต่ิล่ะศูนย์อนามัย

ส่่วนกลาง ส่่วนภ่มิภาค์

 1. ร่วมด์ำาเนินงานเฝ้าระวัง 
  การขาด์สารไอโอดี์นใน 
  กลุ่่มเสี�ยง เช่น หญิง 
  ตัิ�งครรภ์ เด็์ก ในการเก็บ 
  ตัิวอย่างปัสสาวะแล่ะ 
  ส่งตัิวอย่างมาวิเคราะห์ 
  ที�ศูนย์อนามัย
 2. ด์ำาเนินงานขับเคล่่�อน 
  ชุมชนหมู่บ้านไอโอดี์น 
  โด์ยการส่�อสารให้แกนนำา  
  ชุมชน บุคล่ากรสาธารณสุข  
  ประชาชน มาใช้แพิล่ทฟอร์ม  
  อนามัย โอโอดี์น ให้มาก 
  ข่�นแล่ะการล่งข้อมูล่ให้ 
  ถูกต้ิอง ครบถ้วน 
 3. เฝ้าระวังคุณภาพิเกล่่อ 
  บริโภคในครัวเร่อน  
  โด์ยการติรวจำเกล่่อ 
  บริโภคด้์วย I-Kit

 1. บูรณาการทุกภาคส่วน  
  ทั�งภาครัฐ เอกชน แล่ะ 
  ประชาชน ในเขติพ่ิ�นที� 
  รับผิด์ชอบ เพ่ิ�อขับเคล่่�อน  
  แผนควบคุมแล่ะป้องกัน 
  โรคขาด์สารไอโอดี์นแล่ะ 
  ร่วมด์ำาเนินงานเฝ้าระวัง 
  การขาด์สารไอโอดี์นใน 
  กลุ่่มเสี�ยง เช่น หญิง 
  ตัิ�งครรภ์ เด็์ก 
 2. ร่วมด์ำาเนินงานขับเคล่่�อน  
  ชุมชนหมู่บ้านไอโอดี์น 
  โด์ยการส่�อสารให้แกนนำา  
  ชุมชน บุคล่ากร 
  สาธารณสุข ประชาชน  
  มาใช้แพิล่ทฟอร์ม อนามัย  
  โอโอดี์น ให้มากข่�นแล่ะ 
  การล่งข้อมูล่ให้ถูกต้ิอง  
  ครบถ้วน 

 1. สนับสนุนการขับเคล่่�อน 
  แผนควบคุมแล่ะป้องกัน 
  โรคขาด์สารไอโอดี์น 
  อย่างยั�งย่น เช่นงบประมาณ  
  การกำากับติิด์ติามการพัิฒนา 
  นวัติกรรม รวมทั�งการ 
  สร้างความติระหนักแล่ะ 
  ร่วมด์ำาเนินงานเฝ้าระวัง 
  การขาด์สารไอโอดี์นใน 
  กลุ่่มเสี�ยง เช่น หญิง 
  ตัิ�งครรภ์ เด็์ก 
 2. ร่วมด์ำาเนินงานขับเคล่่�อน  
  ชุมชนหมู่บ้านไอโอดี์น 
  โด์ยการส่�อสารให้แกนนำา  
  ชุมชน บุคล่ากรสาธารณสุข  
  ประชาชน มาใช้แพิล่ทฟอร์ม  
  อนามัย โอโอดี์น ให้มาก 
  ข่�นแล่ะการล่งข้อมูล่ให้ 
  ถูกต้ิองครบถ้วน 

ส่ำานักงานส่าธิารณสุ่ข

จังหวัดำ

ค์ณะกรรมการพัฒนา

คุ์ณภาพชีวิตระดัำบอำาเภอ 

(พชอ.)/ส่ำานักงาน

ส่าธิารณสุ่ขอำาเภอ (ส่ส่อ.)

องค์์กรปิกค์รอง 

ส่่วนท้องถิุ�น (อปิท.)
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 4. ส่�อสาร ประชาสัมพัินธ์  
  รณรงค์ให้ผู้ประกอบ 
  ร้านอาหารใช้เกล่่อเสริม 
  ไอโอดี์นแล่ะผลิ่ติภัณฑ์์ 
  เสริมไอโอดี์นในการปรุง 
  ประกอบอาหารต่ิอเน่�อง
 5. ขยายผล่การด์ำาเนินงาน 
  ชุมชนหมู่บ้านไอโอดี์น 
  ติามเป้าหมายรายศูนย์ 
  อนามัย
 6. ร่วมกับส่วนกล่างใน 
  การรณรงค์วันไอโอดี์น 
  แห่งชาติิ ปี 2565 

 3. ส่�อสาร ประชาสัมพัินธ์  
  รณรงค์ให้ผู้ประกอบ 
  ร้านอาหารใช้เกล่่อเสริม 
  ไอโอดี์นแล่ะผลิ่ติภัณฑ์์ 
  เสริมไอโอดี์นในการปรุง 
  ประกอบอาหารต่ิอเน่�อง
 4. ร่วมกับ สสจำ. ขยายผล่ 
  การด์ำาเนินงานชุมชน 
  หมู่บ้านไอโอดี์นติาม 
  เป้าหมายรายศูนย์อนามัย
 5. ร่วมกับส่วนกล่างใน 
  การรณรงค์วันไอโอดี์น 
  แห่งชาติิ ปี 2565 

 3. ส่�อสาร ประชาสัมพัินธ์  
  รณรงค์ให้ผู้ประกอบ 
  ร้านอาหารใช้เกล่่อเสริม 
  ไอโอดี์นแล่ะผลิ่ติภัณฑ์์ 
  เสริมไอโอดี์นในการปรุง 
  ประกอบอาหารต่ิอเน่�อง
 4. ขยายผล่การด์ำาเนินงาน 
  ชุมชนหมู่บ้านไอโอดี์น 
  ติามเป้าหมายรายศูนย์ 
  อนามัย
5. ร่วมกับส่วนกล่างใน 
  การรณรงค์วันไอโอดี์น 
  แห่งชาติิ ปี 2565 

ส่ำานักงานส่าธิารณสุ่ข

จังหวัดำ

ค์ณะกรรมการพัฒนา

คุ์ณภาพชีวิตระดัำบอำาเภอ 

(พชอ.)/ส่ำานักงาน

ส่าธิารณสุ่ขอำาเภอ (ส่ส่อ.)

องค์์กรปิกค์รอง 

ส่่วนท้องถิุ�น (อปิท.)

 5.7  โคำรงก�รคำวบคุำมแล่ะป้ีองกันภ�วะโล่หิตัจั�ง
	วัตัถุปีระส่งค์ำ
  เพ่ิ�อควบคุมแล่ะป้องกันภาวะโล่หิติจำางในประชากรกลุ่่มเสี�ยง ได้์แก่ 

หญิงตัิ�งครรภ์ เด็์กปฐมวัย เด็์กวัยเรียน แล่ะหญิงวัยเจำริญพัินธ์ุ
	เป้ี�หม�ยแล่ะตััวช่ี้�วัดผล่ผลิ่ตั

 1. ภาวะโล่หิติจำางในหญิงตัิ�งครรภ์มาฝากครรภ์ครั�งแรก ร้อยล่ะ 14 
  ไม่เกินร้อยล่ะ 14

 2. ภาวะโล่หิติจำางในหญิงตัิ�งครรภ์อายุครรภ์ 28-34 สัปด์าห์ ร้อยล่ะ 12 
  ไม่เกินร้อยล่ะ 12 

 3. ร้อยล่ะหญิงตัิ�งครรภ์ได้์รับยาเม็ด์เสริมไอโอดี์น ธาตุิเหล็่ก ร้อยล่ะ 100 
  แล่ะกรด์โฟลิ่ก ร้อยล่ะ 100

 4. ร้อยล่ะของเด็์กอายุ 6 เด่์อน - 5 ปี ได้์รับยานำ�าเสริม ร้อยล่ะ 80 
  ธาตุิเหล็่ก ร้อยล่ะ 80

เป้ิาหมาย/ตัวชี�วัดำ ค่์าเป้ิาหมาย 
ปีิ 2565

หน่วยวัดำ
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	กลุ่่มเป้ี�หม�ยท่ี่�ส่ำ�คัำญ
  หญิงตัิ�งครรภ์ เด็์กปฐมวัย เด็์กวัยเรียนแล่ะหญิงวัยเจำริญพัินธ์ุ
	ม�ตัรก�รส่ำ�คัำญ

1. การผลั่กดั์นแล่ะ 
 ขับเคล่่�อนนโยบาย (A)

2. การพัิฒนาระบบ 
 เทคโนโล่ยีสารสนเทศ (I)

3. การพัิฒนาศักยภาพิ 
 บุคล่ากร (B)

4. บูรณาการภาคีเคร่อข่าย 
 ทุกภาคส่วน (P)

1.1 ขับเคล่่�อนเชิงนโยบายการควบคุมแล่ะป้องกันภาวะ 
 โล่หิติจำางจำากการขาด์ธาตุิเหล็่ก
1.2 กำาหนด์มาติรการควบคุมแล่ะป้องกันโล่หิติจำาง 
 จำากการขาด์ธาตุิเหล็่ก
 1.2.1. ผลั่กดั์นมาติรการเสริมยาธาตุิเหล็่กเชิงป้องกัน 
 ภาวะโล่หิติจำางจำากการขาด์ธาตุิเหล็่กในประชากร
      1.2.2 พัิฒนาแล่ะผลิ่ติยาเสริมธาตุิเหล็่กที�สอด์คล้่อง 
 กับแนวทางเสริมธาตุิเหล็่กสำาหรับประชากรไทย
1.3 การส่�อสารสังคม เน้นการสร้างความติระหนักการบริโภค  
 อาหารที�อุด์มด้์วยธาตุิเหล็่กในประชาชนทุกกลุ่่มวัย
1.4 การสนับสนุนแล่ะส่งเสริมเพ่ิ�อการเฝ้าระวังภาวะโล่หิติจำาง  
 จำากการขาด์ธาตุิเหล็่ก

2.1 พัิฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมแล่ะป้องกันภาวะ 
 โล่หิติจำางจำากการขาด์ธาตุิเหล็่ก

3.1 การพัิฒนาทักษะท้องถิ�นเพ่ิ�อการควบคุมแล่ะ 
 ป้องกันภาวะโล่หิติจำางจำากการขาด์ธาตุิเหล็่ก

4.1 รณรงค์ประชาสัมพัินธ์ สร้างความติระหนักประชาชน 
 ทุกกลุ่่มวัยบริโภคอาหารที�อุด์มด้์วยธาตุิเหล็่ก
4.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
4.3 สร้างแรงจูำงใจำเพ่ิ�อการขับเคล่่�อนยุทธศาสติร์การควบคุม 
 แล่ะป้องกันโล่หิติจำางจำากการขาด์ธาตุิเหล็่กในพ่ิ�นที�

กลยุทธ์ิ มาตรการ

 5. ร้อยล่ะของเด็์ก 6 - 12 ปี ได้์รับยาเม็ด์เสริมธาตุิเหล็่ก ร้อยล่ะ 50 
  ร้อยล่ะ 50

 6. ภาวะโล่หิติจำางในเด็์กอายุ 6 - 12 เด่์อน ร้อยล่ะ 20 
  ไม่เกินร้อยล่ะ 20

เป้ิาหมาย/ตัวชี�วัดำ ค่์าเป้ิาหมาย 
ปีิ 2565

หน่วยวัดำ
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5. การกำากับ ติิด์ติามแล่ะ 
 ประเมินผล่ (R)

5.1 ติิด์ติามแล่ะประเมินผล่การด์ำาเนินงานโครงการควบคุม 
 แล่ะป้องกันโล่หิติจำางจำากการขาด์ธาตุิเหล็่ก
5.2 พัิฒนาแล่ะผลิ่ติงานวิจัำย

กลยุทธ์ิ มาตรการ

	แนวที่�งก�รดำ�เนินง�นระดับพ้ิ�นท่ี่� 

 1. ผลิ่ติหนังส่อคู่ม่อแนวทางการควบคุมแล่ะป้องกัน 
  ภาวะโล่หิติจำาง
 2. ผลิ่ติส่�อสิ�งพิิมพ์ิแล่ะส่�ออิเล็่กทรอนิกส์ เพ่ิ�อสร้างความ 
  รอบรู้เร่�องภาวะโล่หิติจำาง
 3. ประชุมคณะทำางานปรับปรุงแนวทางการเสริมธาตุิเหล็่ก 
  ในประเทศไทย
 4. จัำด์ประชุมพัิฒนาระบบบเฝ้าระวัง
 5. ประชุมหาร่อการควบคุมแล่ะป้องกันภาวะโล่หิติจำาง  
  บูรณาการด์ำาเนินงานกับคลั่สเติอร์แม่ แล่ะเด็์ก  
  ผ่าน MCH Board 
 6. ประชุมหาร่อการควบคุมแล่ะป้องกกันภาวะโล่หิติจำาง  
  บูรณาการด์ำาเนินงานกับคลั่สเติอร์วัยทำางาน
 7. เยี�ยมติิด์ติามการด์ำาเนินงานการควบคุมแล่ะป้องกัน 
  ภาวะโล่หิติจำาง ในโรงเรียนติำารวจำติระเวนชายแด์น 
  นเรศวรป่าล่ะอู กองกำากับการติำารวจำติระเวนชายแด์น  
  ที� 14 ติ.ห้วยสัติว์ใหญ่ อ.หัวหิน จำ.ประจำวบคีรีขันธ์ 
  แล่ะศูนย์การเรียนติำารวจำติระเวนชายแด์นอินทรีอาสา  
  (บ้านปาเกอะญอ) ติ.ป่าเต็ิง อ.แก่งกระจำาน จำ.เพิชรบุรี
 8. ประเมินผล่ประสิทธิภาพิกการทำางานการเสริม 
  ธาตุิเหล็่กในเด็์กปฐมวัย ต่ิอการให้บริการในคลิ่นิก 
  สุขภาพิเด็์กดี์
 9. สำารวจำสถานการณ์แล่ะปัจำจัำยภาวะโภชนาการ ภาวะ 
  โล่หิติจำางที�เกี�ยวข้องกับระดั์บสติิปัญญาของเด็์กไทย 
  ชั�นประถมศ่กษาปีที� 1 ปี 2564
 10. สำารวจำสถานการณ์วิติามินเอแล่ะภาวะโล่หิติจำาง  
  ในเด็์กปฐมวัยในพ่ิ�นที� 4 จัำงหวัด์ชายแด์นภาคใต้ิ 
  ของประเทศไทย ปี 2564   

 1. จัำด์กิจำกรรมรณรงค์ 
  โครงการสาวไทยแก้มแด์ง  
  (วันที� 14 กุมภา)
 2. พ่ิ�นที�ด์ำาเนินงานเฝ้าระวัง 
  ภาวะโล่หิติจำางโด์ยการ 
  ด์ำาเนินงานเจำาะเล่่อด์ติาม 
  กลุ่่มวัย ติามชุด์สิทธิประโยชน์
 3. ขยายกลุ่่มเป้าหมายหญิง 
  วัยเจำริญพัินธ์ุ เข้าร่วม 
  โครงการสาวไทยแก้มแด์ง  
  1 นิคมอุติสาหกรรมหร่อ 
  เคร่อข่ายสถานประกอบการ    
  ต่ิอ 1 เขติสุขภาพิ
 3. ขับเคล่่�อนการด์ำาเนินงาน 
  ให้ได้์ติามเป้าหมายของ 
  แต่ิล่ะพ่ิ�นที�
 4. จ่ำายยาเม็ด์เสริมธาตุิเหล็่ก 
  แล่ะยานำ�าเสริมธาตุิเหล็่ก 
  ให้ครอบคลุ่ม
 5. รณรงค์ สร้างกระแส 
  การสร้างเสริมสุขภาพิช่ 
  องปากวัยทำางานใน 
  สถานประกอบการเน่�อง 
  ในวันแรงงานแห่งชาติิ

ส่่วนกลาง ส่่วนภ่มิภาค์
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    สิ่�งท่�กรมอนามัยส่นับส่นุนการดำำาเนินงาน

1. Digital Health Platform: ก้าวท้าใจำ Food4Health/FunD  
ในการสร้างความรอบรู้ด้์านสุขภาพิประชาชน 

2. โปรแกรมรับรองเมนูชูสุขภาพิออนไล่น์ แล่ะโปรแกรมรับรอง 
Healthy Canteen ออนไล่น์

3.  ชุด์ความรู้เพ่ิ�อการดู์แล่สุขภาพิช่องปากผู้ป่วยกลุ่่มเสี�ยงเบาหวาน
ผ่าน Digital Platform

4. ชุด์ส่�อการส่งเสริมการออกกำาลั่งกาย แล่ะส่งเสริมประชาสัมพัินธ์ 
ผ่าน Digital Platform

5. แพิล่ทฟอร์มอนามัยไอโอดี์น เพ่ิ�อใช้ในการประเมินชุมชนหมู่บ้าน
ไอโอด์ีน ประเมินร้านอาหารที�ใช้เกล่่อเสริมไอโอด์ีนแล่ะผล่ิติภัณฑ์์เสริมไอโอด์ีน 
แล่ะประชาชนสามารถค้นหาร้านอาหารที�ใช้เกล่่อเสริมไอโอดี์นแล่ะผลิ่ติภัณฑ์์ 
เสริมไอโอดี์น รวมทั�งค้นหาความรู้เกี�ยวกับโรคขาด์สารไอโอดี์น 

6.  ส่�อประชาสัมพัินธ์ คลิ่ปวีดี์โอการใช้แพิล่ทฟอร์มอนามัยไอโอดี์น 
คลิ่ปวีดี์โอทุกวันทุกวัยต้ิองได้์ไอโอดี์น แล่ะ Info graphic องค์ความรู้เกี�ยวกับ 
โรคขาด์สารไอโอดี์น

 1. ร่วมสำารวจำสถานการณ์แล่ะปัจำจัำยภาวะ 
  โภชนาการ ภาวะโล่หิติจำาง ที�เกี�ยวข้องกับ 
  ระดั์บสติิปัญญาของเด็์กไทยชั�นประถม 
  ศ่กษาปีที� 1 ปี 2564
 2. ร่วมสำารวจำสถานการณ์วิติามินเอแล่ะภาวะ 
  โล่หิติจำางในเด็์กปฐมวัยในพ่ิ�นที� 4 จัำงหวัด์ 
  ชายแด์นภาคใต้ิของประเทศไทย ปี 2564
 3. จัำด์กิจำกรรมรณรงค์โครงการสาวไทย 
  แก้มแด์ง (วันที� 14 กุมภาพัินธ์)

 1. ร่วมสำารวจำสถานการณ์แล่ะปัจำจัำยภาวะ 
  โภชนาการ ภาวะโล่หิติจำางที�เกี�ยวข้อง 
  กับระดั์บสติิปัญญาของเด็์กไทย 
  ชั�นประถมศ่กษาปีที� 1 ปี 2564
 2. ร่วมสำารวจำสถานการณ์วิติามินเอ 
  แล่ะภาวะโล่หิติจำางในเด็์กปฐมวัย 
  ในพ่ิ�นที� 4 จัำงหวัด์ชายแด์นภาคใต้ิ 
  ของประเทศไทย ปี 2564
 3. จัำด์กิจำกรรมรณรงค์โครงการสาวไทย 
  แก้มแด์ง (วันที� 14 กุมภาพัินธ์)

ส่ำานักงานส่าธิารณสุ่ขจังหวัดำ ส่ำานักงานส่าธิารณสุ่ขอำาเภอ (ส่ส่อ.)

6.
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QR Code ส่ำ�หรับให้โหล่ด คู่ำม้อ เอกส่�ร ส้่�อต่ั�งๆ ท่ี่�ใช้ี้ในก�รดำ�เนินง�น
1. เอกสารเผยแพิร่ด้์านอาหารแล่ะโภชนาการ สำาหรับทุกวัย 
  https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/book
2. รายงานผล่การด์ำาเนินงานเมนูชูสุขภาพิ 
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1579dHEfT 

     9ctEOv3Xl_vTrCD7QNKA3-yEEa_dPMC21OY/edit#gid=0
3. รายงานผล่การด์ำาเนินงานโรงอาหารปล่อด์ภัย ใส่ใจำสุขภาพิ (Healthy 

Canteen) 
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jvqD2am 

     WrmJDa10ajlCG4tNWIRjgI07uPricBImGL-E/edit#gid=0
4.  คลิ่ปวิดี์โอหลั่กสูติรอบรมอาหารแล่ะโภชนาการสำาหรับผู้รับผิด์ชอบ

งานอาหารแล่ะโภชนาการ 
  https://www.youtube.com/playlist?list= PLK5UujnzWiHs 

     GkrznsNYzBHq5qELnk1ND
5. คลิ่ปวิดี์โอหลั่กสูติรอบรมอาหารแล่ะโภชนาการสำาหรับผู้ประกอบ

การร้านอาหาร 
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLK5Uujnz 

     WiHte-lt5QSRj9aMM_8Vp0rP4
6. คลิ่ปวิดี์โอหลั่กสูติรอบรมอาหารแล่ะโภชนาการสำาหรับประชาชน 
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLK5UujnzWiHssc 

     BGRw4zpibJTETc0mp_p
7. โปรแกรมจัำด์อาหาร ใน 1 วัน แล่ะคำานวณค่าใช้จ่ำาย พิร้อมแสด์ง

ฉล่ากคุณค่าทางโภชนาการ
  http://foodprint.thaischoollunch.in.th/recipes/
8. เอกสารประกอบการด์ำาเนินงานเมนูชูสุขภาพิ แล่ะโรงอาหาร

ปล่อด์ภัย ใส่ใจำสุขภาพิ (Healthy Canteen)  
  https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/healthy-canteen
9. เอกสารส่�อมะเร็งเต้ิานม 
  https://hp.anamai.moph.go.th/th/cms-of-46/190800
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หลั่กสูติรออนไล่น์ อบรมอาหาร 
แล่ะโภชนาการสำาหรับผู้รับผิด์ชอบ 

งานอาหารแล่ะโภชนาการ
ทาง MOOC.ANAMAI

หลั่กสูติรออนไล่น์ อบรมอาหาร 
แล่ะโภชนาการสำาหรับประชาชน  

ทาง MOOC.ANAMAI

หลั่กสูติรออนไล่น์ อบรมอาหาร 
แล่ะโภชนาการสำาหรับผู้ประกอบการ 
ร้านอาหาร ทาง MOOC.ANAMAI

โปรแกรมโภชนาการอัจำฉริยะ 
Food4Health (ส่�อเมนูชูสุขภาพิ 

แล่ะการรับรองเมนูชูสุขภาพิออนไล่น์)

https://line.me/R/ti/g/8aZi9djH4

https://line.me/R/ti/g/KcqcNW0w-b

https://line.me/R/ti/g/-2KtT-ksoz

https://f4h.anamai/moph.go.th 
https://web.facebook.com/f4hNutri-

tionapp

ส่�อประชาสัมพัินธ์ไอโอดี์น แพิล่ทฟอร์มอนามัยไอโอดี์น

https://drive.google.com/drive/
folders/1sp01-W6XfwywTlzVVOT-

fRZ4x1rRKSEYx

http://203.157.71.149/hl/iodine
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การบันท่กการติรวจำเต้ิานมด้์วยตินเอง เอกสารส่�อมะเร็งเต้ิานม

http://doh.hpc.go.th/bseApp/ https://hp.anamai.moph.go.th/th/
cms-of-46/190800

  •  Application ก้�วที่�้ใจั (โคำรงก�ร 10 ล้่�นคำรอบคำรวัไที่ย ออกกำ�ลั่ง
ก�ยเพ้ิ�อสุ่ขภ�พิ) ขั�นติอนดั์งนี� เข้าล่งสมัครใน Application Line ก้าวท้าใจำ

1. เข้า https://activefam.anamai.moph.go.th/ หร่อ https://
www.kaotajai.com/login เล่่อก ล่งทะเบียน

2. ล่งทะเบียน ผ่าน LINE ก้าวท้าใจำ โด์ยค้นหา @thnvr หร่อ สแกน 
QR Code ติิด์ต่ิอ/ประสานงานการใช้งาน Application ก้าวท้าใจำ   
  •  Application 10 Packages (โปีรแกรมคัำดกรองสุ่ขภ�พิ) ขั�นติอนดั์งนี�

1. เข้า http://apps.hpc.go.th/checkup
2. สมัครสมาชิกหัวข้อ “สถานประกอบการสมัครสมาชิก”
3. เข้าสู่ระบบด้์วย Username แล่ะ Password ที�ตัิ�งไว้ในหัวข้อ  

“เข้าสู่ระบบสถานประกอบการ”
4. เข้าสู่หัวข้อ “ติรวจำสุขภาพิ” แล้่วเล่่อกหัวข้อ “ล่งทะเบียนบุคคล่”
5. กรอกข้อมูล่ติามแบบฟอร์มแล้่วบันท่กข้อมูล่

หมายเหตุิ : สามารถจัำด์การข้อมูล่รายล่ะเอียด์ได้์ติามหัวข้อ ดู์, แบ่งปัน, แก้ไข,  
ล่บข้อมูล่
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  •  Application BSE ก�รบันทึี่กก�รตัรวจัเต้ั�นม
ด้วยตันเอง (ส่ำ�หรับปีระชี้�ชี้น) ขั�นติอนดั์งนี�

1. เข้า http://doh.hpc.go.th/bseApp/
2. เข้าหัวข้อที� 1 ขั�นติอนในการใช้โปรแกรม มีหัวข้อ

  •  Application Food4Health (ส้่�อเมนชููี้สุ่ขภ�พิ
แล่ะก�รรับรองเมนูชูี้สุ่ขภ�พิออนไล่น์) 

โครงการจัำด์การสภาพิแวด์ล้่อมแล่ะการสร้างความ
รอบรู้ด้์านสุขภาพิ เพ่ิ�อการเติรียมความพิร้อมวัยทำางาน  

ให้เล่่อกติาสถานะดั์งนี�
  1) ติรวจำสอบรายช่�อว่าอยูใ่นฐานข้อมูล่หร่อไม่ => ttp://doh.hpc. 

      go.th/bseApp/search_name.php
  2) ถ้าไม่พิบ ให้ทำาการล่งทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ =>  

      http://doh.hpc.go.th/bseApp/formMember_bse.php
  3) Login เข้าระบบ => http://doh.hpc.go.th/bseApp/login.php
    Username = “เล่ข 13 หลั่ก” หร่อจำะใช้ “ช่�อ นามสกุล่” ก็ได้์
    Password = วันเด่์อนปีเกิด์ เช่น 
    เกิด์วันที� 1 ก.พิ. 2512 = 01022512 หร่อจำะใช้เบอร์โทรศัพิท์ก็ได้์  

      (กรณีที�ได้์เพิิ�มเบอร์โทรศัพิท์เข้าไปแล้่ว)
  4) ทำารายการติรวจำเติ้านมประจำำาเด่์อน => http://doh.hpc. 

      go.th/bseApp/login.php
  5) ดู์บันท่กการติรวจำเต้ิานม => http://doh.hpc.go.th/bseApp/ 

      login.php
3. หร่อเข้า QR Code เพ่ิ�อเข้าสู่ขั�นติอนการสมัคร           

  •  Application H4U (ก�รเฝ้้�ระวังพิฤติักรรมสุ่ขภ�พิ คำว�มรอบรู้
แล่ะปัีจัจััยแวดล้่อมท่ี่�ส่่งผล่ต่ัอสุ่ขภ�พิวัยที่ำ�ง�น) ขั�นติอนดั์งนี�

1. ด์าวน์โหล่ด์ Application H4U ได้์ทั�งระบบ IOS แล่ะ Android 
หร่อเข้า https://sl.moph.go.th/h-CtDT8 เข้าสู่ Application H4U เล่่อก 
หัวข้อแบบสอบถามเพ่ิ�อเข้าสู่ข้อคำาถามพิฤติิกรรมสุขภาพิ ความรอบรู้แล่ะ 
ปัจำจัำยแวด์ล้่อมที�ส่งผล่ต่ิอสุขภาพิวัยทำางาน
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2. ล่งทะเบียนเข้าใช้งาน กรอกข้อมูล่ช่�อนามสกุล่ หมายเล่ขประจำำาตัิว
ประชาชนหร่อหมายเล่ขโทรศัพิท์  นำ�าหนัก แล่ะส่วนสูง ที�อยู ่ระดั์บการใช้พิลั่งงาน 
แล่ะข้อมูล่อ่�นๆ ให้ครบถ้วน (ถ้าไม่ได้์ประกอบอาชีพิขายอาหาร ไม่ต้ิองใส่ช่�อร้าน)  
กด์ล่งทะเบียน 

3. กด์ที�ปุ่ม     เพ่ิ�อติรวจำสอบผล่การประเมินภาวะโภชนาการ  
ผอม ปกติิ (หุ่นดี์)  นำ�าหนักเกิน อ้วน อ้วนอันติราย

4. กด์ที�ปุ่มรูปจำาน         เพ่ิ�อบันท่กการกินอาหารแต่ิล่ะม่�อ
5. กด์ปุ่ม      เพ่ิ�อเรียกดู์เมนูอาหาร จำะมีประเภทอาหารให้เล่่อก  

เล่่อกอาหารที�กินแต่ิล่ะม่�อ แล่ะปริมาณที�กิน กด์บันท่ก ทำาจำนครบทุกม่�อ
6. กด์ที�ปุ่ม      เพ่ิ�อดู์คำาแนะนำาการกินอาหาร พิลั่งงานที�ควรได้์รับ 

ปริมาณอาหารที�ควรได้์รับ ผล่การกินอาหารเทียบกับปริมาณที�ควรได้์รับ แล่ะ 
เมนูชูสุขภาพิที�ผ่านการรับรองจำากกรมอนามัยกด์เพ่ิ�อดู์ที�อยู่ร้านแล่ะอ่�นๆ

7. กด์ปุ่ม      จำะนำาไปสู่เมนูการตัิ�งค่า/เปลี่�ยนแผล่งข้อมูล่ส่วนบุคคล่ 
ดู์คะแนน Health Point ส่งข้อเสนอแนะต่ิางๆ ประเมินความพ่ิงพิอใจำ แล่ะแผนที�
เมนูชูสุขภาพิ

สู่วัยสูงอายุที�มีสุขภาพิดี์ เป็น web application ใช้งานผ่านม่อถ่อพัิฒนาข่�น 
เพ่ิ�อให้ 

1) ประชาชนสามารถประเมินภาวะโภชนาการได้์ด้์วยตัิวเอง รู้ปริมาณ
อาหารที�ควรกินในแต่ิล่ะวัน ประเมินผล่การกินอาหารได้์ด้์วยตัิวเอง รวมทั�งเข้าถ่ง
แหล่่งเมนูอาหารเพ่ิ�อสุขภาพิ (เมนูชูสุขภาพิ)

2) ร้านอาหารสามารถพัิฒนาเมนูเพ่ิ�อสุขภาพิ แล่ะรับรองเมนูชูสุขภาพิ
ออนไล่น์ พิร้อมทั�งปักหมุด์อัติโนมัติิ แนะนำาเส้นทางมายังร้านอาหาร

1. เข้า https://f4h.anamai.moph.go.th หร่อ สแกน QR Code 
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8. สำาหรับร้านอาหาร 
  8.1 สามารถใช้งานเพิิ�มเติิมได้์ในส่วนของการพัิฒนาเมนูชูสุขภาพิ 

แล่ะการรับรองเมนูชูสุขภาพิออนไล่น์ โด์ยกด์ปุ่ม          กรอกข้อมูล่ประเภท
อาหาร ช่�อเมนู จำำานวนคนต่ิอสูติร ราคา     

  8.2 บันท่กส่วนประกอบแล่ะปริมาณ  กด์วิเคราะห์ผล่การประเมิน 
บันท่กสูติรอาหาร   แล่ะภาพิถ่าย

  8.3 กด์ปุ่ม        เพ่ิ�อพิิมพ์ิใบรับรองเมนูชูสุขภาพิออนไล่น์ บันท่ก
ใบรับรองแล่ะสั�งพิิมพ์ิได้์ติามต้ิองการ

    เจ้าหน้าท่�/หน่วยงาน ผ้่ปิระส่านงาน

ด้�นโภชี้น�ก�ร
1.  นายธีรภัทร  อัติวินิจำติระการ หน่วยงาน สำานักโภชนาการ 

      โทร. 0 2590 4334  โทรสาร 0 2590 4339 
      (ม่อถ่อ) 084 377 5044      

2.  นางสาววิภาศรี  สุวรรณผล่ หน่วยงาน สำานักโภชนาการ  
      โทร. 0 2590 4334 โทรสาร 0 2590 4339 
      (ม่อถ่อ) 098 263 9591     

3.  นางสาวบังเอิญ  ทองมอญ หน่วยงาน สำานักโภชนาการ
   โทร.  0 2590 4307-8  โทรสาร 0 2590 4339 

     (ม่อถ่อ) 089 775 5990      
4.  นางสาวลั่กษณิน รุ่งติระกูล่ หน่วยงาน สำานักโภชนาการ
   โทร. 0 2590 4307-8  โทรสาร 02 590 4339
5.  นางสุนิสา ศุภเลิ่ศมงคล่ชัย หน่วยงาน  สำานักโภชนาการ
   โทร. 0 2590 4329     โทรสาร 0 2590 4339 

      (ม่อถ่อ)  081 590 2678     
6.  นางสาวอารียา กรุด์เงิน หน่วยงาน สำานักโภชนาการ 

      โทร. 0 2590 4329 โทรสาร 0 2590 4339 
      (ม่อถ่อ) 096 661 3663     

7.
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ด้�นออกกำ�ลั่งก�ย
1.  นางสาวสุพิิชชา วงค์จัำนทร์  

      หน่วยงาน กองกิจำกรรมทางกายเพ่ิ�อสุขภาพิ 
      โทร. 0 2590 4413 โทรสาร 0 2590 4584 
      (ม่อถ่อ) 089 459 4451     

2.  นายชล่พัินธ์ ปิยถาวรอนันต์ิ    
      หน่วยงาน กองกิจำกรรมทางกายเพ่ิ�อสุขภาพิ 
      โทร. 0 2590 4413 โทรสาร 0 2590 4584 
      (ม่อถ่อ) 098 747 8086     

ด้�นทัี่นตัส่�ธุ์�รณสุ่ข
1.  นางสาวนันท์มนัส แย้มบุติร หน่วยงาน สำานักทันติสาธารณสุข 
   โทร. 0 2590 4215 โทรสาร 0 2590 4208 

      (ม่อถ่อ) 081 485 0402      
ด้�นส่่งเส่ริมสุ่ขภ�พิวัยที่ำ�ง�น
1.  นางพิรเล่ขา บรรหารศุภวาท หน่วยงาน สำานักส่งเสริมสุขภาพิ 

      โทร. 0 2590 4518     โทรสาร 0 2590 4512 
      (ม่อถ่อ) 081 870 0012      

2.  นางฐาปะนี คงรุ่งเร่อง หน่วยงาน สำานักส่งเสริมสุขภาพิ 
      โทร. 0 2591 4527     โทรสาร 0 2590 4512

3.  นางสาวกมล่นิติย์  มาลั่ย หน่วยงาน สำานักส่งเสริมสุขภาพิ 
      โทร. 0 2968 4521     โทรสาร 0 2590 4512 
      (ม่อถ่อ)  087 074 8549      

4.  นายกชธนาณัฏิฐ์  โพิธิมา หน่วยงาน สำานักส่งเสริมสุขภาพิ
   โทร. 0 2590 4662     โทรสาร 0 2590 4512 

      (ม่อถ่อ) 087 211 3219     
5.  นางสาวศิรินทรา พิินิจำกุล่ หน่วยงาน สำานักส่งเสริมสุขภาพิ 

      โทร. 0 2590 4522     โทรสาร 0 2590 451 
      (ม่อถ่อ) 097 137 6927      



การส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

ส่่วนท่ี่� 4

กลุ่่่มผู้้�ส้่งอายุ่
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แนวที่างการดำำาเนินงานส่่งเส่ริมส่่ขภาพ 

แลุ่ะอนามัยุสิ่�งแวดำลุ่�อมส่ำาหรับพ้�นท่ี่� ปีี 2565

การส่่งเส่ริมส่่ขภาพ

กลุ่่่มผู้้�ส้่งอายุ่

    เป้ีาปีระส่งค์์ 

ผู้้�สู้งอายุุสุูขภาพดีี ด้ีแลตนเองไดี� และมีีคุุณภาพชีีวิิตทีี่�ดีี

    เป้ีาหมายุแลุ่ะตััวช้ี้�วัดำผู้ลุ่ลัุ่พธ์์ ปีี 2565

• ตััวช้ี้�วัดท้ี่� 1 ร้�อยุละ 50 ของปร้ะชีากร้สู้งอายุทีุี่�มีีพฤติกร้ร้มีสุูขภาพ 
     ทีี่�พึงปร้ะสูงค์ุ     

• ตััวช้ี้�วัดท้ี่� 2 ร้�อยุละ 98 ของตำาบลที่ี�มีีร้ะบบการ้สูง่เสูริ้มีสุูขภาพด้ีแล 
     ผู้้�สู้งอายุุร้ะยุะยุาวิ (Long Term Care) ในชุีมีชีนผู่้านเกณฑ์์ 

• ตััวช้ี้�วัดท้ี่� 3 ร้�อยุละ 90 ของผู้้�สู้งอายุแุละผู้้�ทีี่�มีีภาวิะพึ�งพิงไดี�รั้บการ้ 
     ด้ีแลตามี Care Plan 

• ตััวช้ี้�วัดท้ี่� 4 ร้�อยุละ 73 ของผู้้�สู้งอายุุมีีฟัันแที่�ใชี�งานอยุ่างน�อยุ  
     20 ซีี่� หรื้อ 4 คุ่้สูบฟัันหลัง

    หลัุ่กการแลุ่ะเหต่ัผู้ลุ่ 

สูถานการ้ณ์ผู้้�สู้งอายุุในปร้ะเที่ศไที่ยุ : ปร้ะเที่ศไที่ยุก�าวิเข�าสู่้การ้เป็น
สัูงคุมีสู้งอายุุแล�วิ มีีปร้ะชีากร้ทัี่�งสิู�น จำำานวิน 66.68 ล�านคุน เป็นปร้ะชีากร้สู้งอายุุ 
จำำานวิน 12.51 ล�านคุน หรื้อร้�อยุละ 18.77 (ร้ายุงานมิีเตอร์้ปร้ะเที่ศไที่ยุ 
มีหาวิิที่ยุาลัยุมีหิดีล ณ วัินทีี่� 7 กร้กฎาคุมี 2564) ซึี่�งตามีการ้คุาดีปร้ะมีาณปร้ะชีากร้

1.

2.

3.
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ปร้ะเที่ศไที่ยุของสูำานักงานสูภาพัฒนาการ้เศร้ษฐกิจำและสัูงคุมีแห่งชีาติ (สูศชี.) 
(ฉบับปรั้บปรุ้ง พ.ศ. 2562) คุาดีว่ิาในปี 2566 ปร้ะเที่ศไที่ยุจำะเข�าสู่้ “สัูงคุมีสู้งอายุุ
อยุ่างสูมีบ้ร้ณ์” (Complete – aged society) จำะมีีปร้ะชีากร้สู้งอายุุสู้งถึงร้�อยุละ 
20.66 ของจำำานวินปร้ะชีากร้ไที่ยุทัี่�งปร้ะเที่ศ และในปี 2578 ปร้ะเที่ศไที่ยุจำะเข�าสู่้ 
“สัูงคุมีสู้งอายุุร้ะดัีบสุูดียุอดี” (Super - Aging Society) จำะมีีปร้ะชีากร้สู้งอายุุสู้ง
ถึงร้�อยุละ 28.55 ของจำำานวินปร้ะชีากร้ไที่ยุทัี่�งปร้ะเที่ศ ขณะเดีียุวิกันปร้ะชีากร้
ไที่ยุมีีอายุุคุาดีเฉลี�ยุเมืี�อแร้กเกิดี (Life Expectancy at Birth) สู้งขึ�นจำาก 75.4 
ในปี 2560 เพิ�มีเป็น 76.5 ในป ี2562 และเพิ�มีขึ�นเป็น 77 ในป ี2564 ข�อม้ีลองคุก์าร้
อนามัียุโลก พบว่ิาอายุคุุาดีเฉลี�ยุภาวิะสุูขภาพดีีของคุนไที่ยุ ในปี 2558 มีีคุ่าเท่ี่ากับ 
68.5 ปี และเพิ�มีขึ�นเป็น 70.15 ในปี 2563 แต่ก็ยุังสูะที่�อนให�เห็นว่ิาคุนไที่ยุไม่ีไดี�
มีีสุูขภาพทีี่�สูมีบ้ร้ณ์ตลอดีช่ีวิงชีีวิิต สูำาหรั้บปร้ะเด็ีนเรื้�องการ้ด้ีแลผู้้�สู้งอายุุมีีคุวิามี
สูำาคัุญทัี่�งในร้ะดัีบนานาชีาติและร้ะดัีบปร้ะเที่ศ โดียุแผู้นปฏิิบัติการ้ร้ะหว่ิางปร้ะเที่ศ
มีาดีริ้ดีว่ิาดี�วิยุเรื้�องผู้้�สู้งอายุุ (The Mardrid International Plan of Action on 
Ageing : MIPAA) ไดี�กำาหนดีให�เรื้�องผู้้�ด้ีแลผู้้�สู้งอายุเุป็นหนึ�งในแนวิที่างสูำาคัุญ เพื�อ
ให�ผู้้�สู้งอายุุไดี�รั้บการ้สู่งเสูริ้มีสุูขภาพและคุวิามีเป็นอยุ้่ทีี่�ดีี สูำาหรั้บปร้ะเที่ศไที่ยุ 
ปร้ะเด็ีนเรื้�องการ้ยุกร้ะดัีบการ้ด้ีแลผู้้�สู้งอายุดุี�านสุูขภาพ เป็นกิจำกร้ร้มีหลักสูำาคัุญทีี่�
ต�องเร่้งปฏิิร้้ป เพื�อร้องรั้บกับจำำานวินผู้้�สู้งอายุุทีี่�จำะเพิ�มีขึ�นอยุ่างมีากในอนาคุต ทัี่�ง
ในมิีติดี�านปริ้มีาณ และมิีติคุุณภาพของผู้้�ด้ีแล เพื�อให�ผู้้�สู้งอายุมีุีคุุณภาพชีีวิิตทีี่�ดีีขึ�น
และลดีคุวิามีเหลื�อมีลำ�าในการ้เข�าถึงบริ้การ้ ซึี่�งก็สูอดีคุล�องกับปร้ะเดี็นการ้ปฏิิร้้ป
ปร้ะเที่ศดี�านสูาธาร้ณสุูข โดียุกร้มีอนามัียุ กร้ะที่ร้วิงสูาธาร้ณสุูขและหน่วิยุงานทีี่�
เกี�ยุวิข�องไดี�ร่้วิมีกันขับเคุลื�อนในกิจำกร้ร้มีปฏิิร้้ปทีี่� ๓ การ้ปฏิิร้้ปร้ะบบบริ้การ้สุูขภาพ
ผู้้�สู้งอายุุดี�านการ้บร้ิบาล การ้ร้ักษาพยุาบาลที่ี�บ�าน/ชีุมีชีน และการ้ด้ีแลสุูขภาพ
ตนเองในร้ะบบสุูขภาพปฐมีภ้มิีเชิีงนวัิตกร้ร้มี 

ข�อม้ีลร้ะบบคุลังข�อม้ีลดี�านการ้แพที่ย์ุและสุูขภาพ (Health Data 
Center : HDC) กร้ะที่ร้วิงสูาธาร้ณสุูข ณ วัินทีี่� 1 สิูงหาคุมี 2564 พบว่ิา ผู้้�สู้งอายุุ
ทีี่�อยุ้่ในร้ะบบจำำานวิน 9,163,759 คุน ไดี�รั้บการ้ปร้ะเมิีนและคัุดีกร้องสุูขภาพ 
จำำาแนกตามีคุวิามีสูามีาร้ถในการ้ที่ำากิจำวัิตร้ปร้ะจำำาวัิน จำำานวิน 7,674,789 คุน  
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คิุดีเป็นร้�อยุละ 83.75 จำำาแนกเป็นกลุ่มีติดีสัูงคุมี ร้�อยุละ 96.68 กลุ่มีติดีบ�าน ร้�อยุละ 
2.70 และกลุ่มีติดีเตียุง ร้�อยุละ 0.62 (สู่วินใหญ่เป็นกลุ่มีติดีสัูงคุมี) ปัญหาสุูขภาพ
ผู้้�สู้งอายุทีุี่�พบ มัีกเจ็ำบป่วิยุดี�วิยุโร้คุไมีติ่ดีต่อเรื้�อรั้ง สู่วินหนึ�งเกิดีจำากการ้มีีพฤตกิร้ร้มี
สุูขภาพที่ี�ไม่ีเหมีาะสูมี และขาดีคุวิามีร้้�คุวิามีเข�าใจำทีี่�ถ้กต�องในการ้ด้ีแลสูุขภาพ  
ซึี่�งสูอดีคุล�องกับร้ายุงานการ้สูำาร้วิจำคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพของปร้ะชีาชีนไที่ยุ  
อายุุ 15 ปีขึ�นไป พ.ศ. 2562 ที่ี�คุนไที่ยุมีีคุะแนนเฉลี�ยุคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสูุขภาพ  
ร้�อยุละ 65 และคุนไที่ยุร้�อยุละ 19.09 มีีคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพไม่ีเพียุงพอ  
โดียุเฉพาะผู้้�ทีี่�มีีอายุุ 60 ปีขึ�นไป อ่านไม่ีไดี� เขียุนไม่ีคุล่อง ไม่ีไดี�เรี้ยุนหนังสืูอ ไม่ีมีี
บที่บาที่ในชุีมีชีน ไม่ีไดี�รั้บข�อม้ีลจำากอินเตอร์้เน็ต/ไลน์/เฟัซี่บุ�ก และมีีปัญหาที่างการ้
ไดี�ยิุน (กร้มีอนามัียุ พ.ศ. 2562) ปร้ะกอบกบัปัจำจุำบันสูถานการ้ณ์  การ้แพร่้ร้ะบาดี
ของโร้คุติดีเชืี�อไวิรั้สูโคุโร้นา 2019 (COVID-19) องคุ์การ้อนามัียุโลกปร้ะกาศให�
เป็นภาวิะฉุกเฉินที่างสูาธาร้ณสุูขร้ะหว่ิางปร้ะเที่ศ และแนะนำาให�ทุี่กปร้ะเที่ศ
กำาหนดีมีาตร้การ้ เฝ้้าร้ะวัิง ป้องกัน และคุวิบคุุมีโร้คุอยุ่างเข�มีข�น ปร้ะเที่ศไที่ยุพบ
ผู้้�ติดีเชืี�อจำำานวิน 569,424 คุน เป็นกลุ่มีวัิยุผู้้�สู้งอายุุ จำำานวิน 42,654 คุน คิุดีเป็น
ร้�อยุละ 7.50 เสีูยุชีีวิิต(สูะสูมี) จำำานวิน 4,763 คุน ผู้้�สู้งอายุุเสีูยุชีีวิิต จำำานวิน 3,163 
คุน คิุดีเป็นร้�อยุละ 66.41 (ร้ายุงานสูถานการ้ณ์ COVID-19 ปร้ะจำำาวัินทีี่� 1 สิูงหาคุมี 
2564, กร้มีคุวิบคุุมีโร้คุ) ถึงแมี�จำะมีีวัิคุซีี่นในการ้ป้องกัน แต่ก็ยุงัมีีคุวิามีเสีู�ยุงต่อการ้
ร้ะบาดีร้ะลอกใหม่ี และมีีโอกาสูติดีเชืี�อไดี�ทุี่กกลุ่มีวัิยุ โดียุเฉพาะกลุ่มีผู้้�สู้งอายุุทีี่�มีี
คุวิามีเสีู�ยุงสู้ง และเป็นกลุ่มีทีี่�มีีทุี่นที่างสัูงคุมีน�อยุกว่ิากลุ่มีอื�น มีีคุวิามีเสีู�ยุงในดี�าน
สุูขภาพและต�องการ้การ้ด้ีแล ไม่ีมีีร้ายุไดี�หรื้อมีีร้ายุไดี�ทีี่�น�อยุกว่ิาในวัิยุที่ำางาน 
จึำงไดี�รั้บผู้ลกร้ะที่บทีี่�รุ้นแร้งกว่ิา สู่งผู้ลให�ต�องปรั้บเปลี�ยุนพฤติกร้ร้มีในการ้ใชี�ชีีวิิต 
ปร้ะจำำาวัิน หรื้อทีี่�เรี้ยุกว่ิา ฐานวิิถีชีีวิิตใหม่ี (New Normal) เพื�อเป็นการ้เตรี้ยุมีการ้ 
เพื�อร้องรั้บสัูงคุมีสู้งอายุุและสูถานการ้ณ์ทีี่�มีีการ้เปลี�ยุนแปลงไปอยุ่างร้วิดีเร็้วิ
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    กรอบแนวคิ์ดำ (House Model)

 

    กลุ่ยุ่ที่ธ์์แลุ่ะมาตัรการส่ำาคั์ญ

กลุ่ยุ่ที่ธ์์ท่ี่� 1 ส่่งเส่ริิมสุ่ขภาพและอนามัยสิ่�งแวดล้อมส่ำาหริับ 
ผู้้้ส้่งอายุท้ี่�ม้สุ่ขภาวะท้ี่�ด้

มาตัริการิ
1.1  สูนับสูนุนการ้ปร้ะเมีินคัุดีกร้อง/การ้เฝ้้าร้ะวิังพฤติกร้ร้มีสูุขภาพ 

ผู่้าน Health Platform
1.2  พัฒนาช่ีองที่างสืู�อสูาร้/สูนับสูนุนการ้ใชี�องค์ุคุวิามีร้้� เที่คุโนโลยีุ 

และนวัิตกร้ร้มี เพื�อสูร้�างคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสูุขภาพ และการ้ด้ีแลสูุขภาพตนเอง  
ของปร้ะชีาชีน คุร้อบคุรั้วิ ชุีมีชีน

1.3  สูนับสูนุนการ้สู่งเสูริ้มีสุูขภาพผู้้�สู้งอายุุให�จัำดีที่ำาแผู้นการ้สู่งเสูริ้มี 
สุูขภาพดีี (Wellness Plan)  

1.4  สูนับสูนุนการ้สู่งเสูริ้มีสุูขภาพผู้้�สู้งอายุ ุผู่้านการ้ร้วิมีกลุ่มีเชิีงสัูงคุมี/ 
กิจำกร้ร้มีในชีมีร้มีผู้้�สู้งอายุุให�ผู่้านเกณฑ์์คุุณภาพดี�านสุูขภาพ

1.5  สูนับสูนุนการ้ดีำาเนินงาน Age – Friendly Communities/Cites 
ร่้วิมีกับที่�องถิ�น

4.

5.
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1.6  สูนับสูนุนการ้เข�าถึงบริ้การ้ทัี่นตสุูขภาพแบบผู้สูมีผู้สูาน ทัี่�งสู่งเสูริ้มี 
ป้องกัน รั้กษา ฟ้ั�นฟ้ัตามีคุวิามีจำำาเป็น

กลุ่ยุ่ที่ธ์์ท่ี่� 2 ส่่งเส่ริิมสุ่ขภาพด้แลผู้้้ส้่งอายุท้ี่�ม้ภาวะพ่�งพิงในชุี้มชี้น 
(Intermediate Care in Community & Long Term Care)

มาตัริการิ 
2.1  ยุกร้ะดัีบ มีาตร้ฐาน/แนวิที่างการ้สู่งเสูริ้มีสุูขภาพและการ้ด้ีแล 

ผู้้�สู้งอายุใุนชุีมีชีน ภายุใต�แนวิที่างการ้ดีำาเนินงาน Intermediate Care และ Long 
Term Care ในชุีมีชีน

2.2  พัฒนาร้ะบบฐานข�อม้ีลโปร้แกร้มี 3C และหลกัสู้ตร้ทีี่�เกี�ยุวิข�องกับ
ผู้้�สู้งอายุุผู่้าน Digital Platform

2.3  พัฒนาศักยุภาพบุคุลากร้ (Care Manager/Caregiver/  
อาสูาบริ้บาลที่�องถิ�น)

2.4  ขับเคุลื�อนการ้ด้ีแลผู้้�สู้งอายุุทีี่�มีีภาวิะพึ�งพิงร่้วิมีกับภาคีุเคุรื้อข่ายุ
ในชุีมีชีน

กลุ่ยุ่ที่ธ์์ท่ี่� 3 ขับเคล่�อนการิดำาเนินงานพริะส่งฆ์์กับการิพัฒนาสุ่ขภาวะ
มาตัริการิ 
3.1  ขับเคุลื�อนการ้ดีำาเนินงานพร้ะสูงฆ์์กับการ้พัฒนาสุูขภาวิะ ภายุใต�

ธร้ร้มีน้ญสุูขภาพพร้ะสูงฆ์์แห่งชีาติสู่้พื�นทีี่�
3.2  พัฒนาร้ะบบฐานข�อม้ีลสุูขภาพพร้ะสูงฆ์์
 3.3 ขับเคุลื�อนการ้ดีำาเนินงานคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพของพร้ะสูงฆ์์ 

สูามีเณร้   โค์ร

    โค์รงการท่ี่�ขับเค์ลุ้่�อนส่้่พ้�นท่ี่�

  6.1 โคริงการิส่่งเส่ริิมสุ่ขภาพผู้้้ส้่งอายุริะยะยาวเชิี้งป้้องกัน (Preventive 
Long Term Care) ปี้ 2565

	วัตัถุุป้ริะส่งค์
  1. เพื�อพัฒนาร้ะบบการ้สู่งเสูริ้มีสุูขภาพด้ีแลผู้้�สู้งอายุุร้ะยุะยุาวิ 

เชิีงป้องกัน (Preventive Long Term Care)

6.
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  2. เพื�อสู่งเสูริ้มีและสูนับสูนุนให�ผู้้�สู้งอายุุมีีคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ 
(Health Literacy) และมีีพฤติกร้ร้มีสุูขภาพทีี่�พึงปร้ะสูงค์ุ

  3. เพื�อขับเคุลื�อนการ้สู่งเสูริ้มีสุูขภาพดี�านการ้เคุลื�อนไหวิและการ้
ออกกำาลังกายุ และการ้สู่งเสูริ้มีสุูขภาพผู้้�สู้งอายุุร้ายุบุคุคุลในชุีมีชีน (Wellness Plan)

  4. เพื�อสู่งเสูริ้มี สูนับสูนุนการ้พัฒนาชุีมีชีนต�นแบบเมืีองทีี่�เป็นมิีตร้
กับผู้้�สู้งอายุุ (Age - Friendly Communities/Cities)

	เป้้าหมายและตััวช้ี้�วัดผู้ลผู้ลิตั 

	กลุ่มเป้้าหมายท้ี่�ส่ำาคัญ
  ผู้้�สู้งอายุุ (ผู้้�ทีี่�มีีอายุุ 60 ปีบริ้บ้ร้ณ์ขึ�นไป) กลุ่มีติดีบ�าน ติดีสัูงคุมี 

(Active ageing) ทุี่กจัำงหวัิดี ทัี่�วิปร้ะเที่ศและกรุ้งเที่พมีหานคุร้
	การิติัดตัามและป้ริะเมินผู้ล
  1.  ข�อม้ีลจำากแบบร้ายุงาน Application Health For You (H4U) 

หรื้อสูมุีดีสุูขภาพปร้ะชีาชีน
  2.  การ้ร้ายุงานข�อม้ีลพื�นทีี่�ให�กับศ้นยุ์อนามัียุทีี่� 1-12 และ สูสูมี.
  3.  เว็ิบไซี่ต์ www.anamaicare.com กร้มีอนามัียุ
  4.  สูำานักอนามัียุผู้้�สู้งอายุุ กร้มีอนามัียุ

 1. ร้�อยุละของปร้ะชีากร้สู้งอายุุทีี่�มีีพฤติกร้ร้มีสุูขภาพ ร้�อยุละ 50 
  ทีี่�พึงปร้ะสูงค์ุ

 2. มีีการ้ดีำาเนินงานพัฒนาพื�นทีี่�ต�นแบบเมืีอง/ แห่ง เขตสุูขภาพละ 
  ชุีมีชีนทีี่�เป็นมิีตร้กับผู้้�สู้งอายุุ  2 เมืีอง/ชุีมีชีน

 3. จำำานวินชีมีร้มีผู้้�สู้งอายุุคุุณภาพดี�านสุูขภาพ  ชีมีร้มี 154

 4. จำำานวินแผู้นการ้สู่งเสูริ้มีสุูขภาพดีี (Wellness Plan) คุน 36,600

เป้ีาหมายุ/ตััวช้ี้�วัดำ ค่์าเป้ีาหมายุ 
ปีี 2565

หน่วยุวัดำ
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  6.2 โคริงการิขับเคล่�อนริะบบการิส่่งเส่ริิมสุ่ขภาพด้แลผู้้้ส้่งอายุและ 
ผู้้้ม้ภาวะพ่�งพิงริะยะยาวแบบบ้ริณาการิ

	วัตัถุุป้ริะส่งค์
  1. เพื�อพัฒนาคุุณภาพชีีวิิตของปร้ะชีากร้สู้งอายุุและผู้้�มีีภาวิะ 

พึ�งพิงในร้ะดัีบชุีมีชีนและเขตเมืีอง
  2. เพื�อให�ปร้ะชีากร้ผู้้�สู้งอายุุไดี�รั้บการ้ด้ีแลสู่งเสูริ้มีสุูขภาพดี�วิยุ

ร้ะบบเที่คุโนโลยุีดิีจิำทัี่ล
  3. เพื�อสูร้�างการ้มีีสู่วินร่้วิมีของภาคีุเคุรื้อข่ายุในการ้พัฒนาสู่งเสูริ้มี

ภ้มิีปัญญาที่�องถิ�น ผู้ลิตนวัิตกร้ร้มีดี�านการ้ด้ีแลสู่งเสูริ้มีสุูขภาพผู้้�สู้งอายุตุามีบริ้บที่
ชุีมีชีนและเขตเมืีอง 

  4. เพื�อสูร้�างการ้มีีสู่วินร่้วิมีของภาคุปร้ะชีาสัูงคุมีในการ้พัฒนาร้ะบบ 
สูร้�างเสูร้ิมีสุูขภาพ และสูร้�างการ้เรี้ยุนร้้�การ้ด้ีแลพฤติกร้ร้มีการ้สู่งเสูริ้มีสุูขภาพ 
ดี�วิยุตนเองและผู่้านร้ะบบเที่คุโนโลยุีดิีจิำทัี่ล

  5. ขับเคุลื�อนผู้ลักดัีนและปร้ะชีาสูัมีพันธ์ให�ผู้้�สู้งอายุุเข�าถึงร้ะบบ
บริ้การ้ตามีสิูที่ธิหลักปร้ะกันสุูขภาพ 

   	เป้้าหมายและตััวช้ี้�วัดผู้ลผู้ลิตั

 1. ผู้้�สู้งอายุุไดี�รั้บการ้ปร้ะเมิีนคัุดีกร้องคุวิามีสูามีาร้ถ คุน 8,000,000 
  ในการ้ปร้ะกอบกิจำวัิตร้ปร้ะจำำาวัินดัีชีนีบาร์้เธลเอดีีแอล 
  (Barthel Index for Activities of Daily Living : ADL)

 2. จำำานวินผู้้�สู้งอายุุทีี่�มีีภาวิะพึ�งพิงเข�าถึงร้ะบบการ้ด้ีแล คุน 300,000 
  สุูขภาพร้ายุบุคุคุล (Care Plan) 

 3. ร้�อยุละของตำาบลทีี่�มีีร้ะบบการ้สู่งเสูริ้มีสุูขภาพด้ีแล ร้�อยุละ 98 
  ผู้้�สู้งอายุุร้ะยุะยุาวิ (Long Term Care) ในชุีมีชีน

 4. ร้�อยุละของผู้้�สู้งอายุุและผู้้�ทีี่�มีีภาวิะพึ�งพิงไดี�รั้บ ร้�อยุละ 90 
  การ้ด้ีแลตามี Care Plan 

 5. มีีการ้ดีำาเนินงานพื�นทีี่�ต�นแบบการ้ดีำาเนินงานสู่งเสูริ้มี จัำงหวัิดี 76 
  สุูขภาพแบบผู้สูมีผู้สูาน Long Term Care และ  
  Intermediate Care ร้ะดัีบชุีมีชีน

 6. ผู้้�สู้งอายุุทีี่�มีีภาวิะพึ�งพิง มีี ADL เพิ�มีขึ�น ร้�อยุละ 22

เป้ีาหมายุ/ตััวช้ี้�วัดำ ค่์าเป้ีาหมายุ 
ปีี 2565

หน่วยุวัดำ
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	กลุ่มเป้้าหมายท้ี่�ส่ำาคัญ
  1.  ผู้้�สู้งอายุุตั�งแต่ 60 ปีขึ�นไป ทัี่�วิปร้ะเที่ศ (ร้วิมีกรุ้งเที่พมีหานคุร้) 
  2.  หน่วิยุงานภาคุรั้ฐ 
    • กร้ะที่ร้วิงสูาธาร้ณสุูข 
    • กร้ะที่ร้วิงการ้พัฒนาสัูงคุมีและคุวิามีมัี�นคุงของมีนุษยุ์ 
    • กร้ะที่ร้วิงมีหาดีไที่ยุ 
    • กร้ะที่ร้วิงศึกษาธิการ้ 
    • กร้ะที่ร้วิงแร้งงาน 
    • กร้ะที่ร้วิงดิีจิำทัี่ลเพื�อเศร้ษฐกิจำและสัูงคุมี 
    • สูถาบันการ้ศึกษา 
    • ภาคีุเคุรื้อข่ายุภาคุปร้ะชีาชีนในร้ะดัีบพื�นทีี่� (NGO, ชีมีร้มี 

         ผู้้�สู้งอายุุ, โร้งเรี้ยุนผู้้�สู้งอายุุ) 
    • ศ้นยุ์อนามัียุทีี่� 1-12/สูถาบันพัฒนาสุูขภาวิะเขตเมืีอง / 

         สูำานักอนามัียุกรุ้งเที่พมีหานคุร้
    • สูำานักงานสูาธาร้ณสุูขจัำงหวัิดีทัี่�วิปร้ะเที่ศ
    • Care Manager/Caregiver
  3. จัำงหวัิดี 76 จัำงหวัิดีทัี่�วิปร้ะเที่ศ และกรุ้งเที่พมีหานคุร้
	การิติัดตัามและป้ริะเมินผู้ล
  1. ร้ะบบโปร้แกร้มี Long Term Care (3C) กร้มีอนามัียุ
  2. Blue Book Application กร้มีอนามัียุ  
     3. ร้ะบบคุลังข�อม้ีลดี�านการ้แพที่ย์ุและสุูขภาพ (Health Data 

Center : HDC) กร้ะที่ร้วิงสูาธาร้ณสุูข
  4. ร้ะบบโปร้แกร้มี Long Term Care สูำานักงานหลักปร้ะกัน

สุูขภาพแห่งชีาติ

  6.3 โคริงการิพริะส่งฆ์์กับการิพัฒนาสุ่ขภาวะ ปี้ 2565
	วัตัถุุป้ริะส่งค์
  1. เพื�อสู่งเสูริ้มี สูนับสูนุนให�พร้ะสูงฆ์์ สูามีเณร้ มีีคุวิามีร้อบร้้�ดี�าน

สุูขภาพ (Health Literacy) ผู่้านการ้พฒันาศักยุภาพพร้ะคุลิานุปัฏิฐาก (พร้ะอาสูา
สูมัีคุร้สู่งเสูริ้มีสุูขภาพปร้ะจำำาวัิดี – พร้ะ อสูวิ.)
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  2. เพื�อสู่งเสูริ้มีการ้ขับเคุลื�อนการ้ดีำาเนินงานวัิดีสู่งเสูริ้มีสุูขภาพ 
และขยุายุผู้ลสู่้การ้พัฒนาสุูขภาวิะของชุีมีชีน

  3. เพื�อพัฒนาร้ะบบข�อม้ีลวัิดีสู่งเสูริ้มีสุูขภาพและพร้ะคิุลานุปัฏิฐาก
	เป้้าหมายและตััวช้ี้�วัดผู้ลผู้ลิตั 

	กลุ่มเป้้าหมายท้ี่�ส่ำาคัญ
  1. พร้ะสูงฆ์์แกนนำา
  2. พร้ะสูงฆ์์ สูามีเณร้ทัี่�วิปร้ะเที่ศ
  3. บุคุลากร้สูาธาร้ณสุูขในสัูงกัดีกร้ะที่ร้วิงสูาธาร้ณสุูข กร้ะที่ร้วิงทีี่�

เกี�ยุวิข�อง หน่วิยุงานภาคุรั้ฐ เอกชีนและภาคีุเคุรื้อข่ายุ
  4. ทุี่กจัำงหวัิดีทัี่�วิปร้ะเที่ศ ร้วิมีกรุ้งเที่พมีหานคุร้
	การิติัดตัามและป้ริะเมินผู้ล
  1. ร้ะบบข�อม้ีลวัิดีสู่งเสูริ้มีสุูขภาพและพร้ะคิุลานุปัฏิฐาก
  2. การ้ร้ายุงานข�อม้ีลพื�นทีี่�ให�กับศ้นยุ์อนามัียุทีี่� 1-12 และสูสูมี.
  3.  การ้ร้ายุงานผู่้าน Google Form
  4.  สูำานักอนามัียุผู้้�สู้งอายุุ กร้มีอนามัียุ

  6.4 โคริงการิพัฒนาริะบบการิด้แลสุ่ขภาพช่ี้องป้ากผู้้้ส้่งอายุ ปี้ 2565
	วัตัถุุป้ริะส่งค์
  1. เพื�อสู่งเสูริ้มี สูนับสูนุนให�ผู้้�สู้งอายุุ คุร้อบคุรั้วิ และเคุรื้อข่ายุทีี่�

เกี�ยุวิข�อง เข�าถึงสืู�อ/ข�อม้ีลทีี่�จำำาเป็นเพื�อการ้ปร้ะเมิีน/ด้ีแลสุูขภาพช่ีองปากผู้้�สู้งอายุุ
ดี�วิยุตนเอง ผู่้านช่ีองที่างทีี่�เหมีาะสูมี

 1. พร้ะสูงฆ์์มีีพฤติกร้ร้มีสุูขภาพทีี่�พึงปร้ะสูงค์ุ ร้�อยุละ 15

 2. วัิดีสู่งเสูริ้มีสุูขภาพผู่้านเกณฑ์์ ร้�อยุละ 40

 3. วัิดีสู่งเสูริ้มีสุูขภาพสู่้วัิดีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพผู่้านเกณฑ์์ วัิดี 77

 4. พร้ะคิุลานุปัฎฐาก 1 ร้้ป/ตำาบล ร้้ป 7,255

 5. ร้ะบบข�อม้ีลวัิดีสู่งเสูริ้มีสุูขภาพและพร้ะคิุลานุปัฏิฐาก ร้ะบบ 1

เป้ีาหมายุ/ตััวช้ี้�วัดำ ค่์าเป้ีาหมายุ 
ปีี 2565

หน่วยุวัดำ
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 1. กลุ่มีเป้าหมีายุเข�าถึงข�อม้ีลคุวิามีร้้�/กิจำกร้ร้มี เพื�อการ้ปร้ะเมิีน  ร้�อยุละ 25  
  ด้ีแลช่ีองปากดี�วิยุตนเอง ผู่้านชีมีร้มีเคุรื้อข่ายุภาคุปร้ะชีาชีน   (2,500,000 คุน) 
  หรื้อ ผู่้านเที่คุโนโลยุีดิีจิำทัี่ล

 2. กลุ่มีเป้าหมีายุเข�าถึงบริ้การ้/นวัิตกร้ร้มี การ้ด้ีแลสุูขภาพ ร้�อยุละ 10  
  ช่ีองปากแบบผู้สูมีผู้สูาน ใน 3 ปร้ะเด็ีนสูำาคัุญ เพื�อคุงสูภาพ  (1,000,000 คุน) 
  การ้ใชี�งาน

 3. ผู้้�สู้งอายุุ มีีฟัันแที่�ใชี�งานไดี�อยุ่างน�อยุ 20 ซีี่� หรื้อ 4 คุ่้สูบฟัันหลัง ร้�อยุละ 73

เป้ีาหมายุ/ตััวช้ี้�วัดำ ค่์าเป้ีาหมายุ 
ปีี 2565
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  2. เพื�อสู่งเสูริ้มี สูนับสูนุนให�ผู้้�สู้งอายุุเข�าถึงบริ้การ้ โดียุเฉพาะ
บริ้การ้สู่งเสูริ้มีป้องกัน นวัิตกร้ร้มีบริ้การ้ ดี�านสุูขภาพช่ีองปากเพิ�มีขึ�น

  3. เพื�อพัฒนาร้ะบบการ้ด้ีแลสุูขภาพช่ีองปาก ให�มีีคุวิามีเชืี�อมีโยุง
จำากเคุร้ือข่ายุภาคุปร้ะชีาชีน ชุีมีชีน กับหน่วิยุบริ้การ้แต่ละร้ะดัีบทัี่�งปฐมีภ้มิี  
ทุี่ติยุภ้มิี ตติยุภ้มิี

	เป้้าหมายและตััวช้ี้�วัดผู้ลผู้ลิตั 

	กลุ่มเป้้าหมาย
  1.  ผู้้�สู้งอายุุและก่อนวัิยุสู้งอายุุ (40-59 ปี) ทัี่�วิปร้ะเที่ศ ทัี่�งกลุ่มีทีี่�

ช่ีวิยุเหลือตนเองไดี� และกลุ่มีพึ�งพิง
  2.  จัำงหวัิดี 76 จัำงหวัิดี และกรุ้งเที่พมีหานคุร้
	การิติัดตัามและป้ริะเมินผู้ล
  1. ร้ะบบคุลังข�อม้ีลดี�านการ้แพที่ย์ุและสุูขภาพ (Health Data 

Center : HDC) กร้ะที่ร้วิงสูาธาร้ณสุูข
  2.  เว็ิบไซี่ต์ฟัันเทีี่ยุมีพร้ะร้าชีที่าน
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    แนวที่างการดำำาเนินงานระดัำบพ้�นท่ี่� 

	บที่บาที่ส่่วนกลาง/ศู้นย์อนามัย
1. โคริงการิส่่งเส่ริิมสุ่ขภาพผู้้้ส้่งอายุริะยะยาวเชิี้งป้้องกัน  
 (Preventive Long Term Care) ปี้ 2565

 1. พัฒนาการ้ใชี�งานร้ะบบ/โปร้แกร้มีการ้ 
  ด้ีแลผู้้�สู้งอายุุร้ะยุะยุาวิเชิีงป้องกัน  
  (Preventive Long Term Care) และ 
  การ้เฝ้้าร้ะวัิงสุูขภาพผู้้�สู้งอายุุ
 2. พัฒนาองค์ุคุวิามีร้้�ดี�านเสูริ้มีสูร้�างสุูขภาพ 
  และอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 6 ปร้ะเด็ีนปัญหา 
  สูำาคัุญ เน�นปร้ะเด็ีนการ้ลดีโอกาสูการ้ 
  หกล�มีของผู้้�สู้งอายุุ 
 3. พัฒนาแนวิที่างการ้สู่งเสูริ้มีสุูขภาพดีี  
  (Wellness Plan)
 4. พัฒนาศักยุภาพบุคุลากร้และภาคีุเคุรื้อข่ายุ
 5. ปร้ะกาศและขับเคุลื�อนนโยุบายุเสูริ้มีสูร้�าง  
  สุูขภาพและอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี เพื�อลดี 
  โอกาสูการ้หกล�มีของผู้้�สู้งอายุุในทุี่กร้ะดัีบ
 6. พัฒนานวัิตกร้ร้มีดี�านการ้สู่งเสูริ้มีสุูขภาพ 
  ผู้้�สู้งอายุุ เพื�อชีะลอชีร้า ชีีวิายุืนยุาวิ
 7. พัฒนาแนวิที่างพื�นทีี่�ต�นแบบเมืีอง/ชุีมีชีน 
  ทีี่�เป็นมิีตร้กับผู้้�สู้งอายุุ (Age-Friendly 
  Communities/Cities)
 8. จัำดีที่ำาคุ่้มืีอแนวิที่างการ้พัฒนาพื�นทีี่� 
  ต�นแบบเมืีอง/ชุีมีชีนทีี่�เป็นมิีตร้กับ 
  ผู้้�สู้งอายุุ
 9. การ้ขับเคุลื�อนเคุรื้อข่ายุการ้ดีำาเนินงาน  
  การ้ด้ีแลสู่งเสูริ้มีสุูขภาพผู้้�สู้งอายุุร่้วิมีกับ 
  พื�นทีี่�แบบบ้ร้ณาการ้ (ชีี�แจำง/ปร้ะเมิีน/ 
  ถอดีบที่เรี้ยุน/เยุี�ยุมีเสูริ้มีพลัง)

 1. ขับเคุลื�อนนโยุบายุเสูริ้มีสูร้�างสุูขภาพและ 
  อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีในร้ะดัีบพื�นทีี่�
 2. สูนับสูนุนการ้นำาร้ะบบ/โปร้แกร้มีการ้ 
  ด้ีแลผู้้�สู้งอายุุร้ะยุะยุาวิเชิีงป้องกัน  
  (Preventive Long Term Care)  
  ไปปร้ะยุุกต์ใชี�ให�เหมีาะสูมีกับศักยุภาพ 
  ของผู้้�สู้งอายุุตามีบริ้บที่พื�นทีี่�
 3. การ้นำาองค์ุคุวิามีร้้�ดี�านเสูริ้มีสูร้�างสุูขภาพ 
  และอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีไปปร้ะยุุกต์ใชี� 
  ตามีบริ้บที่พื�นทีี่�
 4. สูนับสูนุนการ้จัำดีที่ำาแผู้นการ้สู่งเสูริ้มี 
  สุูขภาพดีี (Wellness Plan)
 5. พัฒนาศักยุภาพบุคุลากร้และภาคีุเคุรื้อข่ายุ  
  ในร้ะดัีบพื�นทีี่�
 6. ขับเคุลื�อนการ้ดีำาเนินงาน Health literacy  
  ในกลุ่มีผู้้�สู้งอายุุ เพื�อการ้ด้ีแลสู่งเสูริ้มีสุูขภาพ  
  ดี�วิยุตนเอง (ชุีดีคุวิามีร้้�/สืู�อ/นวัิตกร้ร้มี)
 7. สูนับสูนุนสู่งเสูริ้มีให�มีีการ้จัำดีกิจำกร้ร้มี  
  ปรั้บเปลี�ยุนพฤติกร้ร้มีสุูขภาพในผู้้�สู้งอายุุ 
  กลุ่มีเสีู�ยุงในร้ะดัีบชุีมีชีน แบบบ้ร้ณาการ้
 8. ขับเคุลื�อนการ้ดีำาเนินงาน Age-Friendly  
  Communities/Cities 
 9. การ้ขับเคุลื�อนเคุรื้อข่ายุการ้ดีำาเนินงาน 
  การ้ด้ีแลสู่งเสูริ้มีสุูขภาพผู้้�สู้งอายุุในพื�นทีี่� 
  แบบบ้ร้ณาการ้ (ชีี�แจำง/ปร้ะเมิีน/ถอดี 
  บที่เรี้ยุน/เยุี�ยุมีเสูริ้มีพลัง) ในร้ะดัีบพื�นทีี่�

ส่่วนกลุ่าง ส่่วนภ้มิภาค์

7.
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2. โคริงการิขับเคล่�อนริะบบการิส่่งเส่ริิมสุ่ขภาพด้แลผู้้้ส้่งอายุและผู้้้ม้ภาวะ 

 พ่�งพิงริะยะยาวแบบบ้ริณาการิ

 1. พัฒนาร้ะบบโปร้แกร้มีขึ�นที่ะเบียุน 
  ผู้้�จัำดีการ้การ้ด้ีแลผู้้�สู้งอายุุ (Care Manager),  
  ผู้้�ด้ีแลผู้้�สู้งอายุุ (Caregiver) และการ้จัำดี 
  ที่ำาแผู้นการ้ด้ีแลร้ายุบุคุคุล (Care Plan)
 2. พัฒนาแอปพลิเคุชัีนสูมุีดีบันทึี่กสุูขภาพ  
  (Blue Book Application)
 3. ปรั้บปรุ้งเนื�อหาและพิมีพ์สูมุีดีบันทึี่กสุูขภาพ  
  ผู้้�สู้งอายุุ
 4. สูนับสูนุน พัฒนาการ้ใชี�งานร้ะบบข�อม้ีล 
  การ้สู่งเสูริ้มีสุูขภาพผู้้�สู้งอายุุผู่้านร้ะบบ  
  Health Platform ร่้วิมีกับภาคีุเคุรื้อข่ายุ
 5. พัฒนามีาตร้ฐาน/แนวิที่าง/ขับเคุลื�อน 
  การ้ด้ีแลผู้้�สู้งอายุุร้ะยุะกลาง (Intermediate  
  Care in community และผู้้�สู้งอายุุร้ะยุะ 
  ยุาวิ (Long Term Care) ในร้ะดัีบชุีมีชีน 
  ร่้วิมีกับภาคีุเคุรื้อข่ายุ
 6. ขับเคุลื�อนการ้บังคัุบใชี�ปร้ะกาศกร้ะที่ร้วิง 
  สูาธาร้ณสุูข เรื้�อง หลักเกณฑ์์ มีาตร้การ้ 
  คุวิบคุุมีการ้ปร้ะกอบกิจำการ้การ้ให�บริ้การ้ 
  ด้ีแลผู้้�สู้งอายุุทีี่�บ�านของผู้้�รั้บบริ้การ้ร่้วิมีกับ 
  ภาคีุเคุรื้อข่ายุ
 7. ขับเคุลื�อนการ้ดีำาเนินงานร้องรั้บคุวิามี 
  ก�าวิหน�าเชิีงวิิชีาชีีพ Care Manager 
 8. ขับเคุลื�อนการ้พัฒนาศักยุภาพบุคุลากร้ 
  ในการ้ด้ีแลผู้้�สู้งอายุุในเรื้อนจำำา
 9. ขับเคุลื�อนเคุรื้อข่ายุการ้ดีำาเนินงาน 
  การ้ด้ีแลสู่งเสูริ้มีสุูขภาพผู้้�สู้งอายุุในพื�นทีี่� 
  แบบบ้ร้ณาการ้ (ชีี�แจำง/เยุี�ยุมีเสูริ้มีพลัง/ 
  แลกเปลี�ยุนเรี้ยุนร้้�)

 1. พัฒนาศักยุภาพฟ้ั�นฟ้ัและเพิ�มีทัี่กษะผู้้�ปฏิิบัติ  
  ดี�านการ้ด้ีแลผู้้�สู้งอายุรุ้ะยุะยุาวิ (Care  
  Manager, Caregiver, อาสูาบริ้บาลที่�องถิ�น)
 2. ขับเคุลื�อนการ้ใชี�งานร้ะบบข�อม้ีลการ้ 
  สู่งเสูริ้มีสุูขภาพผู้้�สู้งอายุผุู่้านร้ะบบ Health  
  Platform ร่้วิมีกับภาคีุเคุรื้อข่ายุร้ะดัีบพื�นทีี่�
 3. สูนับสูนุนการ้ปร้ะเมิีนคัุดีกร้องสุูขภาพ 
  ผู้้�สู้งอายุุ (ADL/กิจำกร้ร้มีคัุดีกร้องผู้้�สู้งอายุุ  
  9 ข�อ ตามีแบบคัุดีกร้องพื�นฐานตามี 
  มีาตร้ฐาน กร้ะที่ร้วิงสูาธาร้ณสุูข)
 4. ขับเคุลื�อนการ้ด้ีแลผู้้�สู้งอายุรุ้ะยุะกลาง 
  ในร้ะดัีบชุีมีชีน (Intermediate Care in  
  community) และผู้้�สู้งอายุรุ้ะยุะยุาวิ  
  (Long Term Care) ในชุีมีชีนร่้วิมีกับ 
  ภาคีุเคุรื้อข่ายุร้ะดัีบพื�นทีี่�
 5. ขับเคุลื�อนเคุรื้อข่ายุการ้ดีำาเนินงาน 
  การ้ด้ีแลสู่งเสูริ้มีสุูขภาพผู้้�สู้งอายุุในพื�นทีี่� 
  แบบบ้ร้ณาการ้ (ชีี�แจำง/เยุี�ยุมีเสูริ้มีพลัง)
 6. ติดีตามี ปร้ะเมิีนผู้ล ถอดีบที่เรี้ยุนการ้ 
  ดีำาเนินงานการ้ขับเคุลื�อนดี�านการ้ด้ีแล 
  ผู้้�สู้งอายุุร้ะยุะยุาวิในร้ะดัีบชุีมีชีน   

ส่่วนกลุ่าง ส่่วนภ้มิภาค์
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3. โคริงการิพริะส่งฆ์์กับการิพัฒนาสุ่ขภาวะ ปี้ 2565

 1. พัฒนาแนวิที่าง/ร้้ปแบบการ้อบร้มี 
  พร้ะคิุลานุปัฏิฐาก (พร้ะอาสูาสูมัีคุร้สู่งเสูริ้มี  
  สุูขภาพปร้ะจำำาวัิดี-พร้ะอสูวิ.) ผู่้านร้ะบบ 
  ออนไลน์
 2. ขับเคุลื�อนธร้ร้มีน้ญสุูขภาพพร้ะสูงฆ์์แห่งชีาติ  
  พุที่ธศักร้าชี 2560
 3. พัฒนาร้ะบบข�อม้ีลวัิดีสู่งเสูริ้มีสุูขภาพ 
  และพร้ะคิุลานุปัฏิฐาก
 4. ขับเคุลื�อนการ้ดีำาเนินงานพฤติกร้ร้มีสุูขภาพ 
  ทีี่�พึงปร้ะสูงค์ุของพร้ะสูงฆ์์ สูามีเณร้
 5. พัฒนาองค์ุคุวิามีร้้� สืู�อ นวัิตกร้ร้มีการ้ด้ีแล  
  สู่งเสูริ้มีสุูขภาพพร้ะสูงฆ์์ สูามีเณร้
 6. เยุี�ยุมีเสูริ้มีพลัง/แลกเปลี�ยุนเรี้ยุนร้้� 
  การ้ขับเคุลื�อนงานแบบบ้ร้ณาการ้

 1. สูนับสูนุนการ้อบร้มีพร้ะคิุลานุปัฏิฐาก  
  (พร้ะอาสูาสูมัีคุร้สู่งเสูริ้มีสุูขภาพปร้ะจำำา 
  วัิดี-พร้ะอสูวิ.)
 2. ขับเคุลื�อนธร้ร้มีน้ญสุูขภาพพร้ะสูงฆ์์แห่งชีาติ  
  พุที่ธศักร้าชี 2560
 3. สูนับสูนุนและอบร้มีการ้ใชี�งานร้ะบบข�อม้ีล 
  วัิดีสู่งเสูริ้มีสุูขภาพและพร้ะคิุลานุปัฏิฐาก
 4. สูนับสูนุน ขับเคุลื�อนการ้ดีำาเนินงาน 
  พฤติกร้ร้มีสุูขภาพทีี่�พึงปร้ะสูงค์ุของพร้ะสูงฆ์์  
  สูามีเณร้
 5. พัฒนาองค์ุคุวิามีร้้� สืู�อ นวัิตกร้ร้มีการ้ด้ีแล  
  สู่งเสูริ้มีสุูขภาพพร้ะสูงฆ์์ตามีบริ้บที่ของพื�นทีี่�
 6. สู่งเสูริ้มี สูนับสูนุนการ้พัฒนา/ปร้ะเมิีน 
  วัิดีสู่งเสูริ้มีสุูขภาพและวัิดีสู่งเสูริ้มีสุูขภาพ 
  สู่้วัิดีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพให�ผู่้านเกณฑ์์
 7. ติดีตามี/ปร้ะเมิีน/เยุี�ยุมีเสูริ้มีพลัง/ 
  ถอดีบที่เรี้ยุนการ้ดีำาเนินงานในร้ะดัีบพื�นทีี่�

ส่่วนกลุ่าง ส่่วนภ้มิภาค์

4. โคริงการิพัฒนาริะบบการิด้แลสุ่ขภาพช่ี้องป้ากผู้้้ส้่งอายุ ปี้ 2565

 1. ขับเคุลื�อนร้ณร้งค์ุ สืู�อสูาร้ ข�อม้ีลการ้ด้ีแล 
  สุูขภาพช่ีองปากผู้้�สู้งอายุุ (ผู่้านสืู�อออนไลน์,  
  เวิทีี่ ฯ) ภายุใต�การ้ร้ณร้งค์ุนโยุบายุ 80 ปี  
  ฟัันดีี 20 ซีี่�
 2. พัฒนาสืู�อ องค์ุคุวิามีร้้� เพื�อการ้ด้ีแลสุูขภาพ 
  ช่ีองปากผู้้�สู้งอายุุและกลุ่มีทีี่�มีีคุวิามีต�องการ้ 
  พิเศษ
 3. พัฒนาร้ะบบข�อม้ีล/สูนับสูนุนการ้เฝ้้าร้ะวัิง  
  สุูขภาพช่ีองปาก พฤติกร้ร้มีเสีู�ยุง และ 
  สิู�งแวิดีล�อมีในพื�นทีี่�

 1. จัำดีกิจำกร้ร้มีร้ณร้งค์ุ/สูร้�างกร้ะแสู ภายุใต� 
  นโยุบายุ 80 ปี ฟัันดีี 20 ซีี่� เพื�อสู่งเสูริ้มี 
  การ้ด้ีแลสุูขภาพช่ีองปาก
 2. พัฒนาร้้ปแบบ/กร้ะบวินการ้สืู�อสูาร้  
  เพื�อเพิ�มีการ้เข�าถึงข�อม้ีลการ้ด้ีแลสุูขภาพ 
  ช่ีองปากผู้้�สู้งอายุุ (ผู่้านการ้ร้วิมีกลุ่มี 
  เชิีงสัูงคุมีออนไลน์, ผู่้านชีมีร้มี/โร้งเรี้ยุน,  
  อสูมี.)
 3. สู่งเสูริ้มีสูนับสูนุนการ้ใชี�เคุรื้�องมืีอในการ้ 
  ปร้ะเมิีนและเฝ้้าร้ะวัิงดี�วิยุตนเอง (ผู้ลักดัีน 

ส่่วนกลุ่าง ส่่วนภ้มิภาค์
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4. โคริงการิพัฒนาริะบบการิด้แลสุ่ขภาพช่ี้องป้ากผู้้้ส้่งอายุ ปี้ 2565

 4. พัฒนาช่ีองที่าง/โคุร้งสูร้�าง Platform  
  เชืี�อมีร้ะบบข�อม้ีลกับเคุรื้อข่ายุ
 5. พัฒนาเคุรื้�องมืีอเพื�อการ้ปร้ะเมิีนคุวิามี 
  ร้อบร้้�ดี�านทัี่นตสุูขภาพผู้้�สู้งอายุุ
 6. ขับเคุลื�อนเคุรื้�องมืีอในการ้คัุดีกร้องและ 
  แนวิที่างการ้จัำดีบริ้การ้สุูขภาพช่ีองปาก 
  ผู้้�สู้งอายุุ
 7. สูนับสูนุนการ้พัฒนาคุุณภาพบริ้การ้ในคุลินิก  
  ทัี่นตกร้ร้มี สูำาหรั้บสุูขภาพช่ีองปากผู้้�สู้งอายุุ
 8. ติดีตามีการ้ดีำาเนินงาน นิเที่ศ เยีุ�ยุมีเสูริ้มีพลัง  
  การ้พัฒนาร้ะบบ กลไก การ้เข�าถึงบริ้การ้ 
  สุูขภาพช่ีองปากผู้้�สู้งอายุุ แบบผู้สูมีผู้สูาน  
  ในพื�นทีี่�

  การ้ใชี�เคุรื้�องมืีอ H4U, Blue Book  
  Application และ Wellness Plan)
 4. พัฒนาร้้ปแบบ/กลไก เพื�อเพิ�มีการ้เข�าถึง 
  บริ้การ้ (สูนับสูนุนให�พื�นทีี่� ตร้วิจำคัุดีกร้อง  
  และบริ้การ้สู่งเสูริ้มีป้องกัน ใชี�เที่คุโนโลยุี 
  นัดีหมีายุ วิางแผู้นพัฒนาร้ะบบ Teledent  
  ร่้วิมีกัน)
 5. ติดีตามีการ้ดีำาเนินงาน นิเที่ศ เยุี�ยุมี 
  เสูริ้มีพลัง การ้พัฒนาร้ะบบ กลไก 
  การ้เข�าถึงบริ้การ้สุูขภาพช่ีองปาก 
  ผู้้�สู้งอายุุแบบผู้สูมีผู้สูานในพื�นทีี่�

ส่่วนกลุ่าง ส่่วนภ้มิภาค์

	บที่บาที่ส่ำานักงานส่าธาริณสุ่ขจัังหวัด/คณะกริริมการิพัฒนา
คุณภาพช้ี้วิตัริะดับอำาเภอ (พชี้อ.) / องค์กริป้กคริองส่่วนท้ี่องถิุ�น (อป้ที่.)

 1. การ้ใชี�งาน Blue Book  
  Application
 2. สู่งเสูริ้มีการ้จัำดีที่ำาแผู้นการ้  
  สู่งเสูริ้มีสุูขภาพดีี  
  (Wellness Plan)
 3. สูนับสูนุนการ้สูำาร้วิจำ 
  พฤติกร้ร้มีสุูขภาพทีี่�พึง 
  ปร้ะสูงค์ุ
 4 การ้ขับเคุลื�อนและสูนับสูนุน  
  การ้ร้วิมีกลุ่มีเชิีงสัูงคุมี/ 

 1. การ้ใชี�งาน Blue Book  
  Application
 2. สู่งเสูริ้มีการ้จัำดีที่ำาแผู้นการ้  
  สู่งเสูริ้มีสุูขภาพดีี  
  (Wellness Plan)
 3. สูนับสูนุนการ้สูำาร้วิจำ 
  พฤติกร้ร้มีสุูขภาพทีี่�พึง 
  ปร้ะสูงค์ุ
 4. การ้ขับเคุลื�อนและ 
  สูนับสูนุนการ้ร้วิมีกลุ่มี

 1. การ้ใชี�งาน Blue Book  
  Application
 2. สูนับสูนุนการ้ขับเคุลื�อน 
  ชีมีร้มีผู้้�สู้งอายุุคุุณภาพ 
  ดี�านสุูขภาพ
 3. การ้ดีำาเนินงานพัฒนา 
  ชุีมีชีน/เมืีองทีี่�เป็นมิีตร้ 
  กับผู้้�สู้งอายุุ (Age-Friendly  
  Communities/Cites)

ส่ำานักงานส่าธ์ารณส่่ข

จัังหวัดำ

ค์ณะกรรมการพัฒนา

ค่์ณภาพช้ี้วิตัระดัำบอำาเภอ 

(พชี้อ.)

ผู้้�ส้่งอายุ่กลุ่่่ม Active Ageing

องค์์กรปีกค์รอง 

ส่่วนที่�องถิิ่�น (อปีที่.)
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  ชีมีร้มีผู้้�สู้งอายุุ คุุณภาพ 
  ดี�านสุูขภาพ
 5. การ้ขับเคุลื�อนชุีมีชีน/ 
  เมืีองทีี่�เป็นมิีตร้กับผู้้�สู้ง 
  อายุุ (Age-Friendly  
  Communities/Cites)
 6. สู่งเสูริ้มีแนวิที่างการ้จัำดี 
  บริ้การ้ด้ีแลและป้องกัน 
  สุูขภาพช่ีองปากใน 
  หน่วิยุบริ้การ้

  เชิีงสัูงคุมี/ชีมีร้มีผู้้�สู้งอายุุ  
  คุุณภาพดี�านสุูขภาพ
 5. การ้ขับเคุลื�อนชุีมีชีน/ 
  เมืีองทีี่�เป็นมิีตร้กับผู้้�สู้ง 
  อายุุ (Age-Friendly  
  Communities/Cites)
 6. สู่งเสูริ้มีแนวิที่างการ้จัำดี 
  บริ้การ้ด้ีแลและป้องกัน 
  สุูขภาพช่ีองปากใน 
  หน่วิยุบริ้การ้

ส่ำานักงานส่าธ์ารณส่่ข

จัังหวัดำ

ค์ณะกรรมการพัฒนา

ค่์ณภาพช้ี้วิตัระดัำบอำาเภอ 

(พชี้อ.)

ผู้้�ส้่งอายุ่กลุ่่่ม Active Ageing

องค์์กรปีกค์รอง 

ส่่วนที่�องถิิ่�น (อปีที่.)

 1. การ้พัฒนาศักยุภาพ Care  
  Manager, Caregiver,  
  อาสูาสูมัีคุร้บริ้บาล 
  ที่�องถิ�น
 2. การ้ด้ีแลผู้้�สู้งอายุุร้ะยุะ 
  กลางในชุีมีชีน  
  (Intermediate Care  
  In Community)
 3. การ้ใชี�งานโปร้แกร้มี 
  การ้บันทึี่กข�อม้ีล Long  
  Term Care (3C)

 1. การ้ขับเคุลื�อนวัิดี 
  สู่งเสูริ้มีสุูขภาพ
 2. การ้ขับเคุลื�อนวัิดีสู่งเสูริ้มี  
  สุูขภาพสู่้วัิดีร้อบร้้�ดี�าน 
  สุูขภาพผู่้านเกณฑ์์
 3. การ้อบร้มีพร้ะคิุลานุ 
  ปัฏิฐาก

 1. สูนับสูนุนการ้ด้ีแล 
  สุูขภาพผู้้�สู้งอายุุร้ะยุะ 
  ยุาวิในชุีมีชีน (Long  
  Term Care) 
 2. การ้ด้ีแลผู้้�สู้งอายุุร้ะยุะ 
  กลางในชุีมีชีน  
  (Intermediate Care  
  In Community)

 1. การ้ขับเคุลื�อนวัิดี 
  สู่งเสูริ้มีสุูขภาพ
 2. การ้ขับเคุลื�อนวัิดีสู่งเสูริ้มี  
  สุูขภาพสู่้วัิดีร้อบร้้�ดี�าน 
  สุูขภาพผู่้านเกณฑ์์
 3. การ้อบร้มีพร้ะคิุลานุ 
  ปัฏิฐาก

 1. สูนับสูนุนการ้พัฒนา 
  ศักยุภาพ Caregiver,  
  อาสูาสูมัีคุร้บริ้บาล 
  ที่�องถิ�น
 2. สูนับสูนุนการ้ดีำาเนินงาน 
  ด้ีแลสุูขภาพผู้้�สู้งอายุ ุ
  ร้ะยุะยุาวิ (Long Term  
  Care) ในชุีมีชีนและการ้ 
  ด้ีแลผู้้�สู้งอายุรุ้ะยุะกลาง 
  ในชุีมีชีน (Intermediate  
  Care In Community)

 1. การ้ขับเคุลื�อนวัิดี 
  สู่งเสูริ้มีสุูขภาพ
 2. การ้ขับเคุลื�อนวัิดีสู่งเสูริ้มี  
  สุูขภาพสู่้วัิดีร้อบร้้�ดี�าน 
  สุูขภาพผู่้านเกณฑ์์

ผู้้�ส้่งอายุ่กลุ่่่มท่ี่�ม่ภาวะพ่�งพิง

กลุ่่่มพระส่งฆ์์
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    สิ่�งท่ี่�กรมอนามัยุส่นับส่น่นการดำำาเนินงาน

		ผู้้้ส้่งอายุกลุ่ม Active Ageing
  1. สูมุีดีบันทึี่กสุูขภาพผู้้�สู้งอายุุ กร้มีอนามัียุ
  2. Blue Book Application กร้มีอนามัียุ 
  3. คุ่้มืีอแนวิที่างการ้ใชี� Blue Book Application กร้มีอนามัียุ  
  4. คุ่้มืีอแนวิที่างการ้สู่งเสูริ้มีสุูขภาพดีี ชีะลอชีร้า ชีีวิายืุนยุาวิ 

(Health Promotion & Prevention Individual Wellness Plan) สูำาหรั้บ 
เจำ�าหน�าทีี่�สูาธาร้ณสุูขและผู้้�สู้งอายุุ

  5. คุ่้มืีอแนวิที่างการ้ดีำาเนินงานอำาเภอสุูขภาพดีี 80 ปี ยัุงแจ๋ำวิ
  6. คุ่้มืีอการ้ดีำาเนินงานพฤติกร้ร้มีสุูขภาพทีี่�พึงปร้ะสูงค์ุ
  7. เกณฑ์์ชีมีร้มีผู้้�สู้งอายุุคุุณภาพดี�านสุูขภาพ
  8. Application สูมุีดีสุูขภาพปร้ะชีาชีน (Health for You: H4U)
	ผู้้้ส้่งอายุกลุ่มท้ี่�ม้ภาวะพ่�งพิง
  1. คุ่้มืีอแนวิที่างการ้จัำดีที่ำา Care Plan Online กร้มีอนามัียุ
  2. โปร้แกร้มีการ้บันทึี่กข�อม้ีล Long Term Care (3C) กร้มีอนามัียุ/

สูำานักงานหลักปร้ะกันสุูขภาพแห่งชีาติ
  3. คุ่้มืีอการ้ใชี�โปร้แกร้มี Long Term Care (3C)
  4. คุ่้มืีอแนวิที่างการ้ฝึ้กอบร้มีหลักสู้ตร้ Care Manager/  

Caregiver กร้มีอนามัียุ
  5. คุ่้มืีอแนวิที่างการ้ฝึ้กอบร้มีหลักสู้ตร้ฟ้ั�นฟ้ั Care Manager/ 

Caregiver กร้มีอนามัียุ
  6. คุ่้มืีอแนวิที่างการ้ฝึ้กอบร้มีอาสูาสูมัีคุร้บริ้บาลที่�องถิ�นตามี

หลักสู้ตร้นักบริ้บาลที่�องถิ�น (Care Community)
  7. คุ่้มืีอแนวิที่างการ้ดีำาเนินงานการ้ด้ีแลผู้้�สู้งอายุุและผู้้�ป่วิยุร้ะยุะ

กลางในชุีมีชีน (Intermediate  Care in Community)
  8. สูมุีดีบันทึี่กสุูขภาพผู้้�สูง้อายุเุพื�อการ้สู่งเสูริ้มีสุูขภาพ กร้มีอนามียัุ
  9. กลยุุที่ธ์การ้ดีำาเนินงานตำาบลด้ีแลสุูขภาพผู้้�สู้งอายุุร้ะยุะยุาวิ
   10. แนวิที่างการ้ด้ีแลสุูขภาพผู้้�สู้งอายุุร้ะยุาวิ

8.
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   11.  คุ่้มืีอสูนับสูนุนการ้บริ้หาร้จัำดีการ้ร้ะบบบริ้การ้ด้ีแลร้ะยุะยุาวิดี�าน 
สูาธาร้ณสุูขสูำาหรั้บผู้้�สู้งอายุุทีี่�มีีภาวิะพึ�งพิงในร้ะบบหลักปร้ะกันสุูขภาพแห่งชีาติ

 กลุ่มพริะส่งฆ์์
  1. คุ่้มืีอแนวิที่างการ้คัุดีเลือก และการ้ปร้ะเมีินผู้ลงานวัิดีสู่งเสูริ้มี 

สุูขภาพดีีเด่ีน
  2. คุ่้มืีอแนวิที่างการ้ดีำาเนินงานและการ้ปร้ะเมีนิวัิดีสู่งเสูริ้มีสุูขภาพ

สู่้วัิดีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ
  3. คุ่้มืีอแนวิที่างการ้อบร้มีหลักสู้ตร้พร้ะคิุลานุปัฏิฐาก 
  4. คุ่้มืีอแนวิที่างการ้อบร้มีหลักสู้ตร้พร้ะคิุลานุปัฏิฐาก ผู่้านร้ะบบ

ออนไลน์ (MOOC Anamai)
  5. สูมุีดีบันทึี่กสุูขภาพพร้ะสูงฆ์์
  6. ร้ะบบข�อม้ีลวัิดีสู่งเสูริ้มีสุูขภาพและพร้ะคิุลานุปัฏิฐาก
	QR Code ส่ำาหรัิบให้โหลด ค่้ม่อ เอกส่าริ ส่่�อต่ัางๆ ท้ี่�ใช้ี้ในการิ

ดำาเนินงาน
  1. เว็ิบไซี่ต์สูำานักอนามัียุผู้้�สู้งอายุุ กร้มีอนามัียุ 
    https://eh.anamai.moph.go.th
  2. สืู�อมัีลติมีีเดีียุกร้มีอนามัียุ (AnamaiMedia) : ฟัันยัุงดีี
    https://multimedia.anamai.moph.go.th/help-knowl 

       edge/categories/funyoungdee/ 
  3. YouTube การ้ด้ีแลสุูขภาพช่ีองปากในผู้้�สู้งอายุุ 
    https://www.youtube.com/watch?v=rmVzJPEUOs4 
  4. QR Code สืู�อคุวิามีร้้�

ดี�านกิจำกร้ร้มีที่างกายุในผู้้�สู้งอายุุ ดี�านโภชีนาการ้ในผู้้�สู้งอายุุ



ก
ล
ุ่ม

ผ
ู้ส
ูง
อ
า
ย
ุ

สำ�หรับพื้นที่ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อม
133

ดี�านสิู�งแวิดีล�อมีทีี่�เหมีาะสูมีกับผู้้�สู้งอายุุ
แนวิที่างการ้จัำดีบริ้การ้ด้ีแลและ 

ป้องกันสุูขภาพช่ีองปากในผู้้�สู้งอายุุ  
สูำาหรั้บทัี่นตบุคุลากร้

    เจั�าหน�าท่ี่�/หน่วยุงาน ผู้้�ปีระส่านงาน

ผู้้้รัิบผิู้ดชี้อบงานด้านส่่งเส่ริิมสุ่ขภาพผู้้้ส้่งอายุ 
1.  นางสูาวิจุำฑ์าภัคุ เจำนจิำตร้ หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุผู้้�สู้งอายุ ุ

        โที่ร้. 02 590 4504 โที่ร้สูาร้ 02 590 4501          
2.  ร้�อยุเอกหญิงวัิลภินันท์ี่ สืูบศักดิี� หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุผู้้�สู้งอายุ ุ

        โที่ร้. 02 590 4504   โที่ร้สูาร้ 02 590 4501                            
3.  นางสูาวิศตพร้ เที่ยุาณร้งค์ุ หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุผู้้�สู้งอายุ ุ

        โที่ร้. 02 590 4504   โที่ร้สูาร้ 02 590 4501              
ผู้้้รัิบผิู้ดชี้อบงานด้านด้แลผู้้้ส้่งอายุริะยะยาวในชุี้มชี้น 
   นางรั้ชีนี บุญเรื้องศรี้ หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุผู้้�สู้งอายุ ุ

        โที่ร้. 0 2590 4508   โที่ร้สูาร้ 0 2590 4501
ผู้้้รัิบผิู้ดชี้อบงานด้านสุ่ขภาพช่ี้องป้ากผู้้้ส้่งอายุ
1.  นางสูาวิเบญจำวิร้ร้ณ บุญมีาก หน่วิยุงาน สูำานักทัี่นตสูาธาร้ณสุูข 

        โที่ร้. 0 2590 4117           
2.  นางสูาวิเนริ้ศา  เอกปัชีชีา หน่วิยุงาน สูำานักทัี่นตสูาธาร้ณสุูข 

        โที่ร้. 0 2590 4117           
ผู้้้รัิบผิู้ดชี้อบงานด้านโภชี้นาการิในผู้้้ส้่งอายุ  
1.  นางแคุที่ธิยุา โฆ์ษร้ หน่วิยุงาน สูำานักโภชีนาการ้ 

        โที่ร้. 0 2590 4307

9.
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2.  นางสูาวิอัญชีลี ศิริ้กาญจำนโร้จำน์ หน่วิยุงาน สูำานักโภชีนาการ้ 
   โที่ร้. 0 2590 4307
3.  นางสูาวิสุูพร้ร้ณี ชี�างเพชีร้  หน่วิยุงาน สูำานักโภชีนาการ้ 
   โที่ร้. 0 2590 4307
ผู้้้รัิบผิู้ดชี้อบงานด้านสิ่�งแวดล้อมท้ี่�เหมาะส่มกับผู้้้ส้่งอายุ
1.  นางสูาวิปรี้ยุนิตย์ุ ใหม่ีเจำริ้ญศรี้ หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 

        โที่ร้. 0 2590 4261   โที่ร้สูาร้ 0 2590 4501
2.  นางสูาวิอุไร้พร้ ถินสูถิตย์ุ หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 

        โที่ร้. 0 2590 4261   โที่ร้สูาร้ 0 2590 4501
ผู้้้รัิบผิู้ดชี้อบงานด้านกิจักริริมที่างกายในผู้้้ส้่งอายุ 
1.  นางสูาวิสุูธาภร้ณ์ ถาวิร้บ้ร้ณที่รั้พย์ุ   

        หน่วิยุงาน กองกิจำกร้ร้มีที่างกายุเพื�อสุูขภาพ 
        โที่ร้. 0 2590 4589   โที่ร้สูาร้ 0 2590 4584                       

2.  นางสูาวิพร้ร้ณี ทัี่บธานี   
        หน่วิยุงาน กองกิจำกร้ร้มีที่างกายุเพื�อสุูขภาพ 
        โที่ร้. 0 2590 4589   โที่ร้สูาร้ 0 2590 4584                       

3.  นายุธวัิชีชัียุ แคุใหญ่  
   หน่วิยุงาน กองกิจำกร้ร้มีที่างกายุเพื�อสุูขภาพ 

        โที่ร้. 0 2590 4589 โที่ร้สูาร้ 0 2590 4584
ผู้้้รัิบผิู้ดชี้อบงานด้านสุ่ขภาพพริะส่งฆ์์กับการิพัฒนาสุ่ขภาวะ
   นางสูาวิจุำฑ์าภัคุ เจำนจิำตร้ หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุผู้้�สู้งอายุ ุ

        โที่ร้. 02 590 4504    โที่ร้สูาร้ 02 590 4501              
ผู้้้รัิบผิู้ดชี้อบงานยุที่ธศูาส่ตัร์ิ Cluster กลุ่มผู้้้ส้่งอายุ
1.  นางอร้วิร้ร้ณี อนันตร้สุูชีาติ หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุผู้้�สู้งอายุ ุ

        โที่ร้. 02 590 4499  โที่ร้สูาร้ 02 590 4501          
2.  นางสูาวิปิยุะฉัตร้ พ�นที่าสู  หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุผู้้�สู้งอายุ ุ

        โที่ร้. 02 590 4499   โที่ร้สูาร้ 02 590 4501   
3.  นางสูาวิพร้พิมีล บุญญา หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุผู้้�สู้งอายุ ุ

        โที่ร้. 02 590 4499   โที่ร้สูาร้ 02 590 4501  
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  เป้ีาปีระส่งค์์ 

ปร้ะชีาชีนทุี่กกลุ่มีวัิยุอยุ้่ในสิู�งแวิดีล�อมีทีี่�เอื�อต่อการ้มีีสุูขภาพดีี
  

  เป้ีาหมายุแลุ่ะตััวช้ี้�วัดำผู้ลุ่ลัุ่พธ์์ ปีี 2565

เป้้าหมาย	 1. ปร้ะชีาชีนไดี�รั้บการ้ปกป้องสุูขภาพจำากคุวิามีเสีู�ยุง 
        ดี�านสุูขอนามัียุและมีลพิษสิู�งแวิดีล�อมี     

 เป้้าหมาย	2. ปร้ะชีาชีนมีีคุวิามีร้อบร้้�ดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี

• ตััวช้ี้�วัดท้ี่� 1 ร้�อยุละ 5 ของอัตร้าป่วิยุดี�วิยุโร้คุจำากอาหาร้และ 
   นำ�าเป็นสืู�อ (อุจำาร้ะร่้วิง) ลดีลง

• ตััวช้ี้�วัดท้ี่� 2 ร้�อยุละ 5 อัตร้าป่วิยุดี�วิยุโร้คุร้ะบบที่างเดิีนหายุใจำลดีลง 
• ตััวช้ี้�วัดท้ี่� 3 จำำานวินผู้้�ป่วิยุติดีเชืี�อโคุวิิดี-19 ร้ายุใหม่ีทีี่�เชืี�อมีโยุง 

   กับสูถานปร้ะกอบกิจำการ้ลดีลง ร้�อยุละ 50 จำากปีฐาน 64
• ตััวช้ี้�วัดท้ี่� 4 ร้�อยุละ 85 ปร้ะชีาชีนมีีพฤติกร้ร้มีอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 

   ทีี่�พึงปร้ะสูงค์ุ (พฤติกร้ร้มีที่ำาคุวิามีสูะอาดี ล�างมืีอ คัุดีแยุกขยุะ  
   และสูวิมีหน�ากาก)      

  หลัุ่กการแลุ่ะเหต่ัผู้ลุ่ 

ตามีทีี่�กร้มีอนามัียุไดี�ดีำาเนินการ้จัำดีที่ำาแผู้นยุทุี่ธศาสูตร์้การ้พัฒนาร้ะบบ
สู่งเสูริ้มีสุูขภาพและอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี ตามีแผู้นพัฒนาสุูขภาพแห่งชีาติ ในช่ีวิง
แผู้นพัฒนาเศร้ษฐกิจำและสัูงคุมีแห่งชีาติ ฉบับทีี่� 12 (พ.ศ. 2563 – 2565)  

แนวที่างการดำำาเนินงานส่่งเส่ริมส่่ขภาพ 

แลุ่ะอนามัยุสิ่�งแวดำลุ่�อมส่ำาหรับพ้�นท่ี่� ปีี 2565

การส่่งเส่ริม 

การจััดำการอนามัยุสิ่�งแวดำลุ่�อม

1.

2.

3.
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ฉบับปรั้บปรุ้ง เพื�อเป็นแนวิที่างในการ้พัฒนาองค์ุกร้สู่้องค์ุกร้สูมีร้ร้ถนะสู้งสูามีาร้ถ
ร้องรั้บกับภาร้กิจำ ในการ้เป็นหน่วิยุงานหลักของชีาติดี�านการ้สู่งเสูริ้มีสุูขภาพและ
อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี สูอดีคุล�องกับยุุที่ธศาสูตร์้ชีาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผู้นแม่ีบที่ภายุใต�ยุุที่ธศาสูตร์้ชีาติ แผู้นพัฒนาเศร้ษฐกิจำและสัูงคุมีแห่งชีาติ  
ฉบับทีี่� 12 และแผู้นอื�นๆ ทีี่�เกี�ยุวิข�อง เพื�อให�สูามีาร้ถบร้ร้ลุผู้ลสูำาเร็้จำตามีวิิสัูยุทัี่ศน์
ของกร้มีอนามัียุ คืุอ “กร้มีอนามัียุ เป็นองค์ุกร้หลักของปร้ะเที่ศในการ้อภิบาล
ร้ะบบสู่งเสูริ้มีสุูขภาพและร้ะบบอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีเพื�อปร้ะชีาชีนสุูขภาพดีี”  
ภายุใต�พันธกิจำการ้สัูงเคุร้าะห์ ใชี�คุวิามีร้้� และด้ีภาพร้วิมี เพื�อกำาหนดีนโยุบายุ 
และออกแบบร้ะบบสู่งเสูริ้มีสุูขภาพและอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีโดียุการ้ปร้ะสูานงาน 
สูร้�างคุวิามีร้่วิมีมีือ และกำากับด้ีแลเพื�อให�เกิดีคุวิามีร้ับผิู้ดีชีอบต่อการ้ดีำาเนินงาน 
จำากสูถานการ้ณ์ปัจำจุำบัน ปร้ะเที่ศไที่ยุพัฒนาเข�าสู่้คุวิามีเป็นเมืีองอยุ่างร้วิดีเร็้วิและ
ยุังคุงมีีแนวิโน�มีเพิ�มีมีากขึ�นอยุ่างต่อเนื�องในอนาคุต ทัี่�งนี�ในปี 2050 คุาดีการ้ณ์ว่ิา 
ปร้ะชีากร้ทีี่�อาศัยุในเมืีองจำะมีีมีากขึ�นร้�อยุละ 66 สูำาหรั้บปร้ะเที่ศไที่ยุการ้เปลี�ยุนแปลง 
สู่้คุวิามีเป็นเมืีองที่ี�มีีการ้ขยุายุตัวิของภาคุอุตสูาหกร้ร้มีทัี่�งขนาดีเล็กและขนาดีใหญ่
มีากขึ�น มีีการ้นำาสูาร้เคุมีีเข�ามีาใชี�เพื�อเพิ�มีผู้ลผู้ลิตที่างการ้เกษตร้ และภาคุอุตสูาหกร้ร้มี 
ปร้ะเภที่ต่างๆ ก่อให�เกิดีปัญหาดี�านสิู�งแวิดีล�อมีทีี่�ใน หลายุพื�นทีี่� เช่ีน ปัญหาการ้
จัำดีการ้ม้ีลฝ้อยุและของเสีูยุอันตร้ายุ ปัญหาสูาร้เคุมีีปนเป้�อนในสิู�งแวิดีล�อมี ปัญหา
นำ�าเสีูยุชุีมีชีน ปัญหามีลพิษอากาศ และฝุ่้นละอองขนาดีเล็ก ซึี่�งถือเป็นปัจำจัำยุเสีู�ยุง
ที่างดี�านสูขุภาพที่ี�สูำาคัุญ นอกจำากนี� สูถานการ้ณปั์จำจุำบันนอกจำากปญัหาดี�านมีลพษิ
แล�วิ พบวิ่า มีีอุบัติการ้ณ์การ้แพร้่ร้ะบาดีของโร้คุติดีเชืี�อไวิรั้สูโคุโร้นา 2019  
(โร้คุโคุวิิดี-19) สู่งผู้ลที่ำาให�ปร้ะชีาชีนเจ็ำบป่วิยุและเสีูยุชีีวิิตเป็นจำำานวินมีาก เกิดีปัญหา 
ดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีทีี่�สูำาคัุญ คืุอ ปัญหาม้ีลฝ้อยุติดีเชืี�อจำากภาคุการ้สูาธาร้ณสุูข 
คุรั้วิเรื้อนและชุีมีชีนทีี่�จัำดีตั�งเป็น Community Isolation และ Home Isolation 
ทีี่�มีีปริ้มีาณเพิ�มีขึ�นมีากกว่ิา 200 ตันต่อวัิน หรื้อปร้ะมีาณ 30 เท่ี่า เมืี�อเทีี่ยุบ 
จำากปี 2563 ปัญหาการ้ปนเป้�อนของเชืี�อโคุวิิดี-19 ในนำ�าทิี่�งของสูถานบริ้การ้  
การ้สูาธาร้ณสุูข โร้งพยุาบาลสูนามี ศ้นย์ุกักกันผู้้�ป่วิยุ ร้วิมีทัี่�งนำ�าทิี่�งจำากชุีมีชีนทีี่�ปนเป้�อน 
ในแหล่งนำ�าสูาธาร้ณะสูร้�างคุวิามีวิิตกกังวิลต่อปร้ะชีาชีนโดียุร้อบเป็นอยุ่างยุิ�ง 

นอกจำากนี� ปัญหาดี�านสูขุลักษณะการ้ปร้ะกอบการ้ของสูถานปร้ะกอบ
การ้ กิจำการ้ และกิจำกร้ร้มีทีี่�มีีการ้ร้วิมีตัวิกันของปร้ะชีาชีน เช่ีน ร้�านอาหาร้ ตลาดี 
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สูถานบันเทิี่ง สูนามีมีวิยุ โร้งงานอุตสูาหกร้ร้มี แคุ�มีป์คุนงานก่อสูร้�าง เป็นต�น  
ทีี่�ปฏิิบัติไม่ีเป็นไปตามีมีาตร้การ้หร้ือมีาตร้ฐานการ้จำัดีการ้อนามีัยุสิู�งแวิดีล�อมี  
และมีาตร้การ้ป้องกันการ้แพร่้ร้ะบาดีของโร้คุโคุวิิดี-19 จึำงสู่งผู้ลให�สูถานทีี่�ดัีงกล่าวิ
เป็นแหล่งแพร่้เชืี�อโร้คุโคุวิิดี-19 ทีี่�สูำาคัุญทีี่�สู่งผู้ลที่ำาให�เกิดีการ้ติดีเชืี�อและป่วิยุ 
ในทีี่�สุูดี จึำงต�องเร่้งเสูริ้มีสูร้�างคุวิามีเข�มีแข็งร้ะบบปฏิิบัติการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี
ร้ะดีับชุีมีชีนและที่�องถิ�น ให�มีีปร้ะสิูที่ธิภาพสูามีาร้ถตอบสูนองต่อสูถานการ้ณ์ 
อยุ่างทัี่นท่ี่วิงทีี่ อยุ่างไร้ก็ตามี ในช่ีวิงเวิลาที่ี�ผู่้านมีากร้มีอนามีัยุขับเคุลื�อน 
การ้ดีำาเนินงาน เพื�อให�ปร้ะชีาชีนอยุ้ใ่นสิู�งแวิดีล�อมีทีี่�เอื�อต่อการ้มีีสุูขภาพดีี โดียุเน�น
การ้สู่งเสูริ้มีให�ปร้ะชีาชีนมีีคุวิามีตร้ะหนักร้้� มีีสู่วินร่้วิมี และมีีคุวิามีสูามีาร้ถจำดัีการ้
ปัญหาดี�านอนามีัยุสิู�งแวิดีล�อมีโดียุการ้สูนับสูนุนจำากหน่วิยุงานของภาคุร้ัฐ  
ภาคุเอกชีน ภาคุปร้ะชีาสัูงคุมี และชุีมีชีน ซึี่�งการ้ดีำาเนินงานต�องอาศัยุการ้บ้ร้ณาการ้ 
ร่้วิมีกันร้ะหว่ิางหน่วิยุงานร้ะดัีบนโยุบายุ อันจำะนำาไปสู่้การ้จัำดีการ้ปัญหาดี�าน
อนามียัุสิู�งแวิดีล�อมีเพื�อสุูขภาพในร้ะดีบัพื�นทีี่�ไดี�อยุา่งคุร้อบคุลมุี และมีีคุวิามียุั�งยืุน 
โดียุมีีกิจำกร้ร้มีสูำาคัุญในการ้ดีำาเนินงานปร้ะกอบดี�วิยุ สูนับสูนุนขับเคุลื�อนการ้บังคัุบ
ใชี�กฎหมีายุ สู่งเสูริ้มีปฏิิบัติการ้เชิีงรุ้กร้ะดัีบพื�นทีี่� เสูริ้มีสูร้�างคุวิามีร้อบร้้�ดี�านอนามัียุ
สิู�งแวิดีล�อมี และเสูริ้มีสูร้�างคุวิามีเข�มีแข็งและคุวิามีร้่วิมีมืีอภาคีุเคุรื้อข่ายุ  
ซึี่�งปัจำจัำยุทีี่�มีีสู่วินช่ีวิยุให�การ้ดีำาเนินงานอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีปร้ะสูบผู้ลสูำาเร็้จำ คืุอ  
การ้ขับเคุลื�อนงานผู่้านกลไกการ้ดีำาเนินงานดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีของ 
คุณะกร้ร้มีการ้ร้ะดีับจัำงหวัิดี ทีี่�จำะที่ำาหน�าทีี่�สู่งเสูร้ิมี สูนับสูนุน หน่วิยุงานภาคุี 
เคุรื้อข่ายุทุี่กร้ะดัีบ เพื�อให�มีีแนวิที่าง มีาตร้การ้การ้จัำดีการ้ปัญหาอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี
เพื�อสุูขภาพตามีบริ้บที่พื�นทีี่� ที่ำาให�เกิดีการ้ขับเคุลื�อนงานลงไปในพื�นทีี่�ทัี่�งร้ะดัีบ
อำาเภอ ตำาบล ตลอดีจำนชุีมีชีน โดียุมีีองค์ุกร้ปกคุร้องสู่วินที่�องถิ�นทีี่�ถือเป็นจุำดี 
คุานงดัีสูำาคัุญ และเปน็หน่วิยุงานสูว่ินที่�องถิ�นทีี่�มีีบที่บาที่สูำาคัุญในการ้จำดัีหาบร้กิาร้
อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีพื�นฐานทีี่�มีีคุุณภาพแก่ปร้ะชีาชีน ที่ำาให�ปร้ะชีาชีนอาศัยุ 
อยุ่้ในสิู�งแวิดีล�อมี ทีี่�เอื�อต่อการ้มีีสุูขภาพดีี ดี�วิยุการ้เปิดีโอกาสูให�ปร้ะชีาชีน  
มีีบที่บาที่ในการ้ร้่วิมีคุิดี ร่้วิมีดีำาเนินการ้ดี�านอนามีัยุสิู�งแวิดีล�อมีเพื�อชุีมีชีน 
สุูขภาพดีี มีีคุวิามีพร้�อมีต่อการ้รั้บมืีอกับสูภาพปัญหาอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีทีี่�เกิดีขึ�น
ในพื�นทีี่�ไดี�อยุ่างยุั�งยุืน
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  วัตัถ่ิ่ปีระส่งค์์

1. เพื�อยุกร้ะดัีบมีาตร้ฐานและสูร้�างคุวิามีเข�มีแข็งการ้จัำดีการ้อนามีัยุ 
สิู�งแวิดีล�อมีให�สูอดีรั้บกับสูถานการ้ณ์ในปัจำจุำบันและอนาคุต

2. เพื�อสูร้�างคุวิามีร่้วิมีมืีอภาคีุเคุรื้อข่ายุการ้จัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
เพื�อปร้ะชีาชีนสุูขภาพดีี

3. เพื�อสูร้�างกลไกการ้ดีำาเนินงาน การ้สู่งเสูริ้มีนวัิตกร้ร้มี เที่คุโนโลยีุ
ดิีจิำทัี่ลสูำาหรั้บการ้ขับเคุลื�อนงานอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีร้องรั้บชีีวิิตวิิถีใหม่ี

4. เพื�อสืู�อสูาร้คุวิามีเสีู�ยุง สูร้�างคุวิามีร้อบร้้�การ้จัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
สูำาหรั้บปร้ะชีาชีน เกิดีคุวิามีตร้ะหนัก มีีคุวิามีร้้� คุวิามีเข�าใจำ และปรั้บเปลี�ยุน
พฤติกร้ร้มีสุูขภาพ และสุูขอนามัียุทีี่�ดีี

  กรอบแนวคิ์ดำ (House Model)

4.

5.



140
สำ�หรับพื้นที่ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อม

ก
า
ร
จ
ัด
ก
า
ร
อ
น
า
ม
ัย
ส
ิ่ง
แ
ว
ด
ล
้อ
ม

  โค์รงการท่ี่�ขับเค์ลุ้่�อนส่้่พ้�นท่ี่�

 6.1 โคริงการิพัฒนาอนามัยสิ่�งแวดล้อมในพ่�นท้ี่�โคริงการิพริะริาชี้ดำาริิและ
โคริงการิเฉลิมพริะเก้ยริติั

	เป้้าหมายและตััวช้ี้�วัดผู้ลผู้ลิตั

	กลุ่มเป้้าหมายท้ี่�ส่ำาคัญ
  คุร้้โร้งเรี้ยุน กพดี. พร้ะพี�เลี�ยุง คุร้้อนามัียุ ตชีดี. คุร้้อนามัียุนักเรี้ยุน 

นักเรี้ยุนแกนนำา หรื้อ อยุ. น�อยุ ผู้้�ด้ีแลเดีก็ สูามีเณร้ อาสูาสูมีคัุร้สูาธาร้ณสูขุปร้ะจำำา
หม่้ีบ�าน และปร้ะชีาชีนในพื�นทีี่�โคุร้งการ้พร้ะร้าชีดีำาริ้

	มาตัริการิส่ำาคัญ
  1. พัฒนาโร้งเรี้ยุน กพดี. ต�นแบบการ้จัำดีการ้คุุณภาพนำ�าบริ้โภคุ 
  2. พัฒนาศักยุภาพคุร้้ นักเรี้ยุนแกนนำา หรื้อ อยุ.น�อยุ และ อสูมี. 

ในดี�านการ้พัฒนาร้ะบบจัำดีการ้คุุณภาพนำ�าบริ้โภคุของโร้งเรี้ยุนให�ไดี�มีากทีี่�สุูดี 
  3. เสูริ้มีสูร้�างคุวิามีร่้วิมีมืีอของโร้งเรี้ยุนในการ้พัฒนางานการ้จัำดีการ้ 

คุุณภาพนำ�าอยุ่างยัุ�งยุืน โดียุให�คุร้้และนักเรี้ยุนตร้วิจำสูอบคุุณภาพนำ�าเบื�องต�น 
เพื�อการ้แก�ไขปัญหาร้ะบบ

  4. ตร้วิจำสูอบคุุณภาพนำ�า เพื�อให�ที่ร้าบสูถานการ้ณ์สูำาหรั้บการ้ 
ชีี�เป้า โดียุโร้งเรี้ยุน กพดี. นอกเหนือจำากโร้งเรี้ยุนต�นแบบ 123 แห่ง และโร้งเรี้ยุน
รั้บเสูด็ีจำฯ ศ้นยุ์อนามัียุตร้วิจำคุุณภาพนำ�าดี�วิยุเคุรื้�อง DR900 และ อ11 แที่นการ้ 
สู่งตร้วิจำที่างห�องปฏิิบัติการ้

  5. เริ้�มีร้ะบบการ้ขบัเคุลื�อนและพัฒนางานร้ะบบสูขุาภิบาลอาหาร้
ในโร้งเรี้ยุน กพดี.

  6. พัฒนาศักยุภาพผู้้�ด้ีแลโร้งคุรั้วิโร้งเรี้ยุน กพดี. ในพื�นทีี่�โคุร้งการ้
พร้ะร้าชีดีำาริ้ ในการ้คุวิบคุุมี กำากับ ด้ีแลการ้จัำดีการ้สุูขาภิบาลอาหาร้ให�ถ้กสุูขลักษณะ 

6.

 1. ร้�อยุละคุุณภาพนำ�าบริ้โภคุของโร้งเรี้ยุนผู่้านเกณฑ์์ ร้�อยุละ 40 

 2. จำำานวินโร้งเรี้ยุน กพดี. ต�นแบบการ้จัำดีการ้คุุณภาพนำ�าบริ้โภคุ แห่ง 123 

 3. จำำานวินโร้งเรี้ยุน กพดี. ไดี�รั้บการ้พัฒนาศักยุภาพ แห่ง 350 
  ผู้้�รั้บผิู้ดีชีอบการ้จัำดีการ้คุุณภาพนำ�าบริ้โภคุ

เป้ีาหมายุ/ตััวช้ี้�วัดำ ค่์าเป้ีาหมายุ 
ปีี 2565

หน่วยุวัดำ
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  7. เสูริ้มีสูร้�างคุวิามีร่้วิมีมืีอของโร้งเรี้ยุนในการ้พัฒนาโร้งคุรั้วิใน
โร้งเรี้ยุน ทีี่�ถ้กสุูขลักษณะ จัำดีบริ้การ้อาหาร้ทีี่�ปลอดีภัยุให�กับนักเรี้ยุน

หลักเกณฑ์์ของโริงเร้ิยนต้ันแบบด้านการิจััดการินำ�าส่ะอาดเพ่�อการิ
อุป้โภคบริิโภค

  1. คุร้้ด้ีแลร้ะบบนำ�ามีีศักยุภาพในการ้ด้ีแลร้ะบบนำ�า (ตั�งแต่แหล่ง
นำ�าดิีบ–นำ�าบร้ิโภคุ) มีีองคุ์คุวิามีร้้� ที่ร้าบสูถานการ้ณ์ปัญหา สูามีาร้ถตร้วิจำสูอบ
คุุณภาพนำ�าอยุ่างง่ายุไดี� อ่านและแปลผู้ลตร้วิจำคุุณภาพนำ�าเป็น ที่ร้าบแนวิที่างการ้
แก�ไขปัญหา 

  2. สูามีาร้ถวิิเคุร้าะห์ หาแนวิที่างการ้แก�ไขปัญหา และสูามีาร้ถ
แก�ไขปัญหาคุุณภาพนำ�าไดี�ดี�วิยุตนเองไดี� 

  3. คุุณภาพนำ�าบริ้โภคุของโร้งเรี้ยุนผู่้านเกณฑ์์คุุณภาพนำ�าปร้ะปา 
ดืี�มีไดี� กร้มีอนามัียุ ปี พ.ศ. 2563

  4. โร้งเรี้ยุนสูามีาร้ถเปน็ทีี่�ปรึ้กษาดี�านการ้จัำดีการ้คุุณภาพนำ�าให�กับ
โร้งเรี้ยุน กพดี. อื�น

	แนวที่างการิดำาเนินงานริะดับพ่�นท้ี่� 

 1. ปร้ะสูานงานการ้ขับเคุลื�อนการ้ดีำาเนินงาน  
  อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีพื�นทีี่�โคุร้งการ้ 
  พร้ะร้าชีดีำาริ้และโคุร้งการ้เฉลิมีพร้ะเกียุร้ติ  
  ในร้ะดัีบปร้ะเที่ศ ทัี่�งภายุใน และภายุนอก  
  กร้ะที่ร้วิงสูาธาร้ณสุูข 
 2. กำาหนดีเป้าหมีายุ ตัวิชีี�วัิดี ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์  
  กลไกการ้ขับเคุลื�อนการ้ดีำาเนินงานอนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมี พื�นทีี่�โคุร้งการ้พร้ะร้าชีดีำาริ้และ  
  โคุร้งการ้เฉลิมีพร้ะเกียุร้ติ เพื�อการ้บร้ร้ลุ  
  SDG6
 3. ขับเคุลื�อนการ้ดีำาเนินงานอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี  
  พื�นทีี่�โคุร้งการ้พร้ะร้าชีดีำาริ้ และโคุร้งการ้ 
  เฉลิมีพร้ะเกียุร้ติ ในร้ะดัีบนโยุบายุ 
  ทัี่�งร้ะดัีบกร้มีและกร้ะที่ร้วิง

 1. วิางแผู้นพัฒนาการ้ดีำาเนินงานอนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมีพื�นทีี่�โคุร้งการ้พร้ะร้าชีดีำาริ้ 
  และโคุร้งการ้เฉลิมีพร้ะเกียุร้ติ เพื�อให� 
  บร้ร้ลุเป้าหมีายุทีี่�กำาหนดี
 2. ดีำาเนินการ้เฝ้้าร้ะวัิงคุุณภาพนำ�าบริ้โภคุ 
  ในพื�นทีี่�
 3. พัฒนาศักยุภาพผู้้�รั้บผิู้ดีชีอบการ้จัำดีการ้ 
  คุุณภาพนำ�าบริ้โภคุของโร้งเรี้ยุน จำำานวิน  
  200 แห่ง
 4. พัฒนาโร้งเรี้ยุน กพดี. ต�นแบบการ้จัำดีการ้ 
  คุุณภาพนำ�าบริ้โภคุ ศ้นยุ์ละ 10 แห่ง และ  
  ศอ.7 จำำานวิน 3 แห่ง (ยุกเวิ�น ศอ.3) 
 5. ปร้ะสูานคุวิามีร่้วิมีมืีอ สู่งเสูริ้มี สูนับสูนุน 
  คุุณคุร้้ และแกนนำานักเรี้ยุน หรื้อ อยุ. น�อยุ  

บที่บาที่ส่่วนกลุ่าง บที่บาที่ศู้นย์ุอนามัยุ
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บที่บาที่ส่่วนกลุ่าง บที่บาที่ศู้นย์ุอนามัยุ

 4. พัฒนาเคุรื้�องมืีอและแนวิที่างในการ้ 
  ดีำาเนินงานอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีพื�นทีี่� 
  โคุร้งการ้พร้ะร้าชีดีำาริ้ และโคุร้งการ้ 
  เฉลิมีพร้ะเกียุร้ติในเข�ากับบริ้บที่ของพื�นทีี่� 
 5. พัฒนาหลักสู้ตร้การ้คุวิบคุุมี กำากับ 
  การ้จัำดีการ้นำ�าสูะอาดี สุูขาภิบาล และ 
  สุูขอนามัียุในโร้งเรี้ยุนถิ�นทุี่ร้กันดีาร้
 6. ติดีตามีปร้ะเมิีนผู้ลการ้ดีำาเนินงานอนามัียุ
      สิู�งแวิดีล�อมีพื�นทีี่�โคุร้งการ้พร้ะร้าชีดีำาริ้และ
      โคุร้งการ้เฉลิมีพร้ะเกียุร้ติ เพื�อปิดีช่ีองว่ิาง  
  (Gap) และเติมีเต็มีสู่วินทีี่�เจำ�าหน�าทีี่� 
  ปฏิิบัติงานในพื�นทีี่�และโร้งเรี้ยุนต�องการ้ 
  การ้สูนับสูนุน
 7. สูนับสูนุนวัิสูดุีสูาธิต และชุีดีที่ดีสูอบร้ะบบ 
  สุูขาภิบาลอาหาร้ และคุุณภาพนำ�าบริ้โภคุ 
  ภาคุสูนามี
 8. ร้วิบร้วิมีข�อม้ีล วิิเคุร้าะห์ สัูงเคุร้าะห์  
  ข�อเสูนอแนะเชิีงนโยุบายุในการ้ดีำาเนินงาน  
  อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี พื�นทีี่�โคุร้งการ้ 
  พร้ะร้าชีดีำาริ้และโคุร้งการ้เฉลิมี พร้ะเกียุร้ติ  
  จัำดีที่ำาร้ายุงานนำาเสูนอต่อผู้้�บริ้หาร้ 
  กร้มีอนามัียุและหน่วิยุงานทีี่�มีีสู่วินเกี�ยุวิข�อง 
  เพื�อขับเคุลื�อนนโยุบายุ

  ในการ้ตร้วิจำสูอบคุุณภาพนำ�าดี�วิยุชุีดีที่ดีสูอบ  
  ภาคุสูนามีสูร้�างร้ะบบสู่งผู้ลตร้วิจำที่าง 
  ช่ีองที่างการ้ติดีต่อปร้ะสูานทีี่�มีี และ 
  เป็นทีี่�ปรึ้กษาการ้แก�ปัญหา คุุณภาพนำ�า 
  ให�แก่ผู้้�รั้บผิู้ดีชีอบการ้จัำดีการ้คุุณภาพ 
  นำ�าบริ้โภคุ  
 6. ปร้ะสูานและบ้ร้ณาการ้การ้ดีำาเนินงาน 
  อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีพื�นทีี่�โคุร้งการ้ 
  พร้ะร้าชีดีำาริ้ และโคุร้งการ้เฉลิมีพร้ะเกียุร้ติ  
  ร่้วิมีกับภาคีุเคุรื้อข่ายุทีี่�เกี�ยุวิข�อง และ 
  ชุีมีชีนในพื�นทีี่� เพื�อให�การ้ดีำาเนินงานเกิดี 
  ปร้ะสิูที่ธิภาพ สูร้�างคุวิามีต่อเนื�อง และ 
  ยุั�งยุืนของโคุร้งการ้
 7. ร้วิบร้วิมีข�อม้ีล วิิเคุร้าะห์ สัูงเคุร้าะห์ และ 
  จัำดีที่ำาข�อเสูนอแนะที่างวิิชีาการ้ในการ้พัฒนา  
  อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีพื�นทีี่�โคุร้งการ้ 
  พร้ะร้าชีดีำาริ้และโคุร้งการ้เฉลิมีพร้ะเกียุร้ติ  
  นำาเสูนอต่อผู้้�บริ้หาร้โร้งเรี้ยุน เพื�อดีำาเนิน 
  การ้แก�ไขปัญหาต่อไป
 8. ร้วิบร้วิมี สูรุ้ปผู้ลการ้ดีำาเนินงาน และ 
  วิิเคุร้าะห์สัูงเคุร้าะห์ ข�อเสูนอแนะทัี่�ง 
  ในที่างนโยุบายุและที่างวิิชีาการ้  
  เพื�อนำาเสูนอต่อกร้มีอนามัียุต่อไป

หมายเหตุั 
 1. การ้ดีำาเนินงานเก็บเฝ้้าร้ะวัิงคุุณภาพนำ�าอุปโภคุ-บริ้โภคุในโร้งเรี้ยุน กพดี.  
  ขอให�ดีำาเนินการ้ในช่ีวิงเดืีอนพฤศจิำกายุน 2564 - มีีนาคุมี 2565 และช่ีวิง  
  17 พฤษภาคุมี – มิีถุนายุน 2565 เนื�องจำากต�องไม่ีให�ตร้งช่ีวิงปิดีเที่อมีของ 
  โร้งเรี้ยุน หรื้อปรั้บตามีสูถานการ้ณ์ 
 2. หากพบว่ิา ผู้ลตร้วิจำคุุณภาพนำ�าบริ้โภคุไม่ีผู่้านมีาตร้ฐาน ให� ศอ. ดีำาเนินการ้ 
  ให�คุำาปรึ้กษาแก่โร้งเรี้ยุนในการ้แก�ไขปัญหา และกร้ณีไม่ีผู่้านดี�านชีีวิภาพ  
  ให�ตร้วิจำสูอบ ซี่ำ�าดี�วิยุชุีดีที่ดีสูอบภาคุสูนามี อ 11 หลังจำากดีำาเนินการ้แก�ไข 
  ปัญหาแล�วิ
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 การิติัดตัามและป้ริะเมินผู้ล
  1. โร้งเรี้ยุน กพดี. ปร้ะเมิีนผู้ลการ้ดีำาเนินการ้จัำดีการ้คุุณภาพนำ�า

บริ้โภคุในโร้งเรี้ยุนของตนเอง 
  2. ศ้นยุ์อนามัียุสุู่มีปร้ะเมิีนผู้ลการ้ดีำาเนินการ้จัำดีการ้คุุณภาพนำ�า

บริ้โภคุในโร้งเรี้ยุนของเขต
  3. สูำานักสุูขาภิบาลอาหาร้และนำ�าปร้ะเมีินผู้ลการ้ดีำาเนินงาน 

ในภาพร้วิมีทัี่�งปร้ะเที่ศ
 6.2 โคริงการิส่่งเส่ริิมการิลดและป้้องกันปั้จัจััยเส้่�ยงและการิจััดการิ
อนามัยสิ่�งแวดล้อมของพ่�นท้ี่�เฉพาะ

	เป้้าหมายและตััวช้ี้�วัดผู้ลผู้ลิตั

 3. หากพบปัญหาในการ้จัำดีการ้คุุณภาพนำ�าบริ้โภคุของโร้งเรี้ยุน กพดี. เช่ีน ร้ะบบ 
  โคุร้งสูร้�าง ตั�งแต่ต�นนำ�า กลางนำ�า ปลายุนำ�า ขอให�แจำ�งมีาที่ี�กร้มีอนามียัุ เพื�อดีำาเนนิ 
  การ้ปร้ะสูานหน่วิยุงานทีี่�เกี�ยุวิข�อง เช่ีน สูำานักงานคุณะกร้ร้มีการ้พิเศษ 
  เพื�อปร้ะสูานงานโคุร้งการ้อันเนื�องมีาจำากพร้ะร้าชีดีำาริ้ (สูำานักงาน กปร้.)  
  ในการ้แก�ไขปัญหาแบบบ้ร้ณาการ้ในภาพร้วิมีของปร้ะเที่ศ
 4. ขอให�ร้ายุงานผู้ลการ้ปฏิิบัติงานการ้เก็บเฝ้้าร้ะวัิงคุุณภาพนำ�า และการ้พัฒนา 
  ศักยุภาพบุคุลากร้ของโร้งเรี้ยุน ใน 6 เดืีอน และ 12 เดืีอน เพื�อการ้กำากับติดีตามี 
  ผู้ลการ้ดีำาเนินงาน

 1. จำำานวินจัำงหวัิดีทีี่�มีีร้ะบบปร้ะเมิีน และคุาดีการ้ณ์ผู้ลกร้ะที่บ แห่ง 5 
  ต่อสุูขภาพในพื�นทีี่� SEZ 

 2. จำำานวิน อปที่. ในพื�นทีี่� SEZ นำาข�อม้ีลคุาดีการ้ณ์และ แห่ง 5 
  ปร้ะเมิีนผู้ลกร้ะที่บต่อสุูขภาพ ขับเคุลื�อนให�เกิดีการ้จัำดีการ้ 
  อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีเพื�อเป็นเมืีองสุูขภาพดีี

 3. จำำานวิน อปที่. ต�นแบบในพื�นทีี่�เขตเศร้ษฐกิจำพิเศษชีายุแดีน แห่ง 3 
  และร้ะเบียุงเศร้ษฐกิจำ ภาคุใต� ไดี�รั้บการ้พัฒนาให�เป็น 
  เมืีองน่าอยุ้่ทีี่�เอื�อต่อการ้มีีสุูขภาพดีี

 4. เที่ศบาลเมืีองแสูนสุูขไดี�รั้บการ้ยุกร้ะดัีบให�เป็นเมืีองทีี่� แห่ง 1 
  เอื�อต่อการ้มีีสุูขภาพดีี

เป้ีาหมายุ/ตััวช้ี้�วัดำ ค่์าเป้ีาหมายุ 
ปีี 2565

หน่วยุวัดำ
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	กลุ่มเป้้าหมายท้ี่�ส่ำาคัญ
องค์ุกร้ปกคุร้องสู่วินที่�องถิ�น ชุีมีชีน และอาสูาสูมัีคุร้สูาธาร้ณสุูขปร้ะจำำา

หม่้ีบ�าน ในพื�นทีี่�เขตเศร้ษฐกิจำพิเศษ พื�นทีี่�เขตเศร้ษฐกิจำพิเศษชีายุแดีน พื�นทีี่�ร้ะเบียุง
เศร้ษฐกิจำภาคุใต� พื�นทีี่�มีลพิษอากาศ พื�นทีี่�เสีู�ยุงจำากการ้เปลี�ยุนแปลงสูภาพภ้มิีอากาศ

	มาตัริการิส่ำาคัญ
  1. พัฒนาและยุกร้ะดัีบการ้มีีและใชี�ปร้ะโยุชีน์ข�อม้ีล เพื�อกาจัำดีการ้

และเฝ้้าร้ะวัิง 
  2. พัฒนากลไกขับเคุลื�อนการ้ดีำาเนินงานร้ะดัีบเขต จัำงหวัิดี อำาเภอ 

และพื�นทีี่�
  3. พัฒนาร้ะบบคุาดีการ้ณ์ผู้ลกร้ะที่บต่อสุูขภาพ
  4. ยุกร้ะดัีบกิจำกร้ร้มี กิจำการ้ สูถานปร้ะกอบการ้ ให�มีีมีาตร้ฐาน
  5. สูร้�างกลไก และสู่งเสูริ้มีคุวิามีร้อบร้้�/พฤติกร้ร้มีอนามัียุ 

สิู�งแวิดีล�อมี สูำาหรั้บปร้ะชีาชีน 
  6. ยุกร้ะดัีบคุวิามีร่้วิมีมืีอภาคีุเคุรื้อข่ายุเพื�อการ้จัำดีการ้อนามัียุ 

สิู�งแวิดีล�อมีทีี่�มีีปร้ะสิูที่ธิภาพ
	แนวที่างการิดำาเนินงานริะดับพ่�นท้ี่� 

 1. พัฒนาร้ะบบปร้ะเมิีนและคุาดีการ้ณ์ 
  ผู้ลกร้ะที่บต่อสุูขภาพ ให�สูอดีคุล�องกับ 
  ปร้ะเด็ีนคุวิามีเสีู�ยุงและพื�นทีี่�เสีู�ยุงต่างๆ  
  (มีลพิษอากาศ CC SEZ SEC EEC พื�นทีี่� 
  ชีายุแดีน พื�นทีี่�คุวิามีร้�อน เหมืีองแร่้  
  คุวิามีร้�อน) 

 1. เฝ้้าร้ะวัิง สูำาร้วิจำ และร้วิบร้วิมีข�อม้ีลอนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมีและผู้ลกร้ะที่บต่อสุูขภาพของ 
  ปร้ะชีาชีน ในพื�นทีี่�เสีู�ยุง (มีลพิษอากาศ  
  CC SEZ  SEC EEC พื�นทีี่�ชีายุแดีน พื�นทีี่� 
  คุวิามีร้�อนเหมืีองแร่้)  
 2. จัำดีที่ำาร้ายุงานสูถานการ้ณ์อนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมีและร้ายุงานการ้คุาดีการ้ณ์

บที่บาที่ส่่วนกลุ่าง บที่บาที่ศู้นย์ุอนามัยุ

 5. จำำานวินชุีมีชีนต�นแบบทีี่�มีีการ้จัำดีการ้เพื�อลดีและป้องกัน ชุีมีชีน 22 
  ผู้ลกร้ะที่บต่อสุูขภาพจำากมีลพิษที่างอากาศ

 6. จำำานวินชุีมีชีนต�นแบบดี�านการ้ปรั้บตัวิต่อผู้ลกร้ะที่บ ชุีมีชีน 13 
  ต่อสุูขภาพจำากการ้เปลี�ยุนแปลงสูภาพภ้มิีอากาศ

เป้ีาหมายุ/ตััวช้ี้�วัดำ ค่์าเป้ีาหมายุ 
ปีี 2565

หน่วยุวัดำ
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 2. พัฒนามีาตร้ฐานวิิชีาการ้ องค์ุคุวิามีร้้�  
  และร้ะบบเฝ้้าร้ะวัิงพฤติกร้ร้มีสุูขภาพของ 
  ปร้ะชีาชีน เพื�อสู่งเสูริ้มีเมืีองสุูขภาพดีี  
  ในพื�นทีี่�เสีู�ยุง (มีลพิษอากาศ CC SEZ 
  SEC EEC พื�นทีี่�ชีายุแดีน เหมืีองแร่้)
 3. พัฒนามีาตร้ฐาน องค์ุคุวิามีร้้� นวัิตกร้ร้มี  
  และสูร้�างคุวิามีร้อบร้้� การ้จัำดีการ้อนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมีเพื�อป้องกันผู้ลกร้ะที่บต่อ 
  สุูขภาพ ตามีปร้ะเด็ีนคุวิามีเสีู�ยุงในพื�นทีี่� 
  เสีู�ยุงให�กับเจำ�าหน�าทีี่�สูาธาร้ณสุูข และ 
  ภาคีุเคุรื้อข่ายุ
 4. ขับเคุลื�อนแผู้นปฏิิบัติการ้ปรั้บตัวิต่อการ้ 
  เปลี�ยุนแปลงสูภาพภ้มิีอากาศดี�าน 
  สูาธาร้ณสุูข ร้ะยุะทีี่� 1 พ.ศ. 2564 - 2573
 5. สูนับสูนุนศ้นย์ุอนามัียุ และอปที่. สูร้�างกลไก 
  และเคุรื้อข่ายุการ้ดีำาเนินงานในการ้พัฒนา 
  กำาหนดีแผู้นพัฒนาที่�องถิ�นหรื้อวิิเคุร้าะห์/  
  สัูงเคุร้าะห์สูถานการ้ณ์เพื�อจัำดีที่ำาข�อเสูนอ 
  เชิีงนโยุบายุ เพื�อขับเคุลื�อนกฎหมีายุ 
  การ้จัำดีการ้ดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
  อยุ่างมีีสู่วินร่้วิมี 
 6. จัำดีที่ำาแนวิที่าง คุ่้มืีอ พัฒนาชุีมีชีนต�นแบบ 
  ดี�านการ้จัำดีการ้คุวิามีเสีู�ยุงจำากอนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมี (มีลพิษอากาศ CC SEZ SEC  
  EEC)
 7. พัฒนากร้ะบวินการ้ปร้ะเมิีนผู้ลกร้ะที่บ 
  ต่อสุูขภาพ และการ้มีีสู่วินร่้วิมีของชุีมีชีน 
  ในการ้จัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
 8. พัฒนานวัิตกร้ร้มี เที่คุโนโลยุีดิีจิำตัล และ 
  ร้ะบบสูาร้สูนเที่ศ เพื�อนำามีาใชี�ในการ้ 
  ขับเคุลื�อน คุวิบคุุมีกำากับ การ้ดีำาเนินงาน 
  ในพื�นทีี่�เสีู�ยุง
 9. พัฒนาร้ะบบสืู�อสูาร้ แจำ�งเตือนภัยุทีี่�ทัี่น 
  เหตุการ้ณ์ให�มีีปร้ะสิูที่ธิภาพในพื�นทีี่�

  และปร้ะเมิีนผู้ลกร้ะที่บต่อสุูขภาพในร้ะดัีบ  
  พื�นทีี่�วิิเคุร้าะห์ข�อม้ีลจำากข�อม้ีลการ้เฝ้้าร้ะวัิง  
  และและจัำดีที่ำาร้ายุงานคุาดีการ้ณ์ผู้ลกร้ะที่บ  
  ต่อสุูขภาพ 
 3. นำาข�อม้ีลร้ายุงานคุาดีการ้ณ์และข�อเสูนอ 
  แนะไปใชี�ปร้ะโยุชีน์ในการ้ขับเคุลื�อนฯ  
  การ้จัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีในพื�นทีี่� 
  เสีู�ยุงฯ เช่ีน ขับเคุลื�อนผู่้านกลไก คุสูจำ.  
  หรื้อคุณะที่ำางานอื�นๆ ในพื�นทีี่�
 4. สูนับสูนุนการ้พัฒนาชุีมีชีนต�นแบบดี�าน 
  การ้จัำดีการ้คุวิามีเสีู�ยุงจำากอนามัียุสิู� 
  งแวิดีล�อมี (มีลพิษอากาศ CC SEZ SEC 
  EEC) โดียุสูร้�างกร้ะบวินการ้มีีสู่วินร่้วิมี 
  ในการ้ปร้ะเมิีนคุวิามีเสีู�ยุงและจัำดีที่ำาแผู้น 
  ชุีมีชีน/ที่�องถิ�น และนำาแผู้นไปสู่้การ้ปฏิิบัติ
 5. สูนับสูนุนให� อปที่. เป็นเมืีองน่าอยุ้่ทีี่�เอื�อ 
  ต่อการ้มีีสุูขภาพดีี พร้�อมีทัี่�งสูนับสูนุนให�  
  อปที่.  ใชี�กร้ะบวินการ้ปร้ะเมิีนผู้ลกร้ะที่บ 
  ต่อสุูขภาพ (HIA) หรื้อ EHA 8000 เป็น 
  เคุรื้�องมืีอในการ้จัำดีการ้ปัจำจัำยุเสีู�ยุงดี�าน 
  อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีในพื�นทีี่� (SEZ SEC  
  EEC พื�นทีี่�ชีายุแดีน)
 6. สูนับสูนุนให� อปที่. ใชี�เคุรื้�องมืีอ Digital  
  Platform ในการ้ขับเคุลื�อนงานดี�าน 
  อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
 7. การ้พัฒนาขีดีคุวิามีคุวิามีสูามีาร้ถของ 
  เจำ�าหน�าทีี่� และภาคีุเคุรื้อข่ายุในการ้ลดี 
  และป้องกันปัจำจัำยุเสีู�ยุงดี�านสิู�งแวิดีล�อมี 
  ทีี่�สู่งกร้ะที่บต่อสุูขภาพ (มีลพิษอากาศ 
  CC SEZ SEC EEC เหมืีองแร่้)
 8. สูร้�างคุวิามีร้อบร้้� สืู�อสูาร้ และเตือนภัยุ 
  คุวิามีเสีู�ยุงดี�านสิู�งแวิดีล�อมีทีี่�สู่งผู้ลกร้ะที่บ 
  ต่อสุูขภาพ (มีลพิษอากาศ คุวิามีร้�อน)

บที่บาที่ส่่วนกลุ่าง บที่บาที่ศู้นย์ุอนามัยุ
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10. กำากับ ติดีตามีให�คุำาปรึ้กษาและสูนับสูนุน 
  การ้ดีำาเนินงานและการ้จัำดีที่ำาร้ายุงาน 
  การ้คุาดีการ้ณ์ผู้ลกร้ะที่บต่อสุูขภาพ 
  ในพื�นทีี่�เสีู�ยุง

 9. การ้ขับเคุลื�อนกลไกคุณะกร้ร้มีการ้ตามี 
  กฎหมีายุ หรื้อคุณะที่ำางานอื�นๆ ร้ะดัีบ 
  จัำงหวัิดี เพื�อการ้แก�ไขปัญหาดี�านอนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมีของพื�นทีี่� เช่ีน คุณะกร้ร้มีการ้ 
  สูาธาร้ณสุูขจัำงหวัิดี (คุสูจำ.)    
10. ให�คุำาแนะนำาและเป็นทีี่�ปรึ้กษาแก่ อปที่.  
  ในการ้ออกและปรั้บปรุ้งข�อบัญญัติ 
  ที่�องถิ�นตามี พ.ร้.บ. การ้สูาธาร้ณสุูข  
  พ.ศ. 2535 และแก�ไขเพิ�มีเติมี

บที่บาที่ส่่วนกลุ่าง บที่บาที่ศู้นย์ุอนามัยุ

	การิติัดตัามและป้ริะเมินผู้ล
  1. เยุี�ยุมีเสูริ้มีพลงั และติดีตามีสูนบัสูนุนการ้ดีำาเนนิงานดี�านอนามัียุ

สิู�งแวิดีล�อมี
  2. ปร้ะชุีมีผู่้านร้ะบบออนไลน์ติดีตามีผู้ลการ้ดีำาเนินงาน เพื�อ 

แลกเปลี�ยุนข�อม้ีลการ้ดีำาเนินงาน วิิเคุร้าะห์ปัญหาอุปสูร้ร้คุ ช่ีองว่ิางในการ้ที่ำางาน 
ตลอดีจำนปจัำจัำยุเสีู�ยุงและปจัำจัำยุเอื�อในการ้ดีำาเนินงาน จำนนำาไปสู่้แนวิที่างการ้แก�ไข
จัำดีการ้ปัญหาการ้ดีำาเนินงาน
 6.3 โคริงการิยกริะดับการิจััดการิสุ่ขาภิบาลอาหาริและนำ�า และอนามัย
สิ่�งแวดล้อมริองรัิบการิท่ี่องเท้ี่�ยว

	เป้้าหมายและตััวช้ี้�วัดผู้ลผู้ลิตั

 1. อาหาร้ริ้มีบาที่วิิถี (Street Food Good Health)  แห่ง 76 
  พื�นทีี่�ขยุายุ (จัำงหวัิดีละ 1 แห่ง) 

 2. ตลาดีนัดี น่าซืี่�อ (Healthy Market) พื�นทีี่�ขยุายุจัำงหวัิดีละ แห่ง 380 
  5 แห่ง

 3. ร้�านอาหาร้ (Clean Food Good Taste Plus)  แห่ง 380 
  (จัำงหวัิดีละ 5 แห่ง)

 4. จัำงหวัิดีมีีการ้สู่งเสูริ้มีให�โร้งแร้มีและรี้สูอร์้ที่มีีการ้จัำดีการ้ แห่ง 154 
  ดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีตามีมีาตร้ฐานโร้งแร้มีทีี่�เป็นมิีตร้ 
  กับสุูขภาพและสิู�งแวิดีล�อมี (GREEN Health Hotel)  
  77 จัำงหวัิดี (จัำงหวัิดีละ 2 แห่ง)

เป้ีาหมายุ/ตััวช้ี้�วัดำ ค่์าเป้ีาหมายุ 
ปีี 2565

หน่วยุวัดำ
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 5. จัำงหวัิดีมีีการ้สู่งเสูริ้มีให�สูนามีบินและสูถานีร้ถไฟัมีีการ้ยุก จัำงหวัิดี 77 
  ร้ะดัีบการ้จัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีไดี�ตามีมีาตร้ฐาน 
  เพื�อร้องรั้บการ้ท่ี่องเทีี่�ยุวิ (เฉพาะจัำงหวัิดีทีี่�มีีสูนามีบิ 
  และสูถานีร้ถไฟัหลัก)

 6. ร้�อยุละขององค์ุกร้ปกคุร้องสู่วินที่�องถิ�น มีีการ้จัำดีการ้ ร้�อยุละ 40 
  สิู�งปฏิิก้ลตามีกฎหมีายุว่ิาดี�วิยุการ้สูาธาร้ณสุูข

 7. ร้�อยุละของสู�วิมีในสูถานีบริ้การ้ขนสู่งสูาธาร้ณะและ ร้�อยุละ 70 
  สูถานีบริ้การ้เชืี�อเพลิง ไดี�รั้บการ้รั้บร้องมีาตร้ฐานสู�วิมี 
  สูาธาร้ณะ (HAS)

เป้ีาหมายุ/ตััวช้ี้�วัดำ ค่์าเป้ีาหมายุ 
ปีี 2565

หน่วยุวัดำ

	กลุ่มเป้้าหมายท้ี่�ส่ำาคัญ
  1. สูถานปร้ะกอบการ้ดี�านอาหาร้ ไดี�แก่ ร้�านอาหาร้ แผู้งลอยุ

จำำาหน่ายุอาหาร้ (อาหาร้ริ้มีบาที่วิิถี) ห�องอาหาร้ในโร้งแร้มี ตลาดีสูดี ตลาดีนัดี ฯลฯ 
  2. เคุรื้อข่ายุผู้้�ปร้ะกอบการ้คุ�าอาหาร้ 
  3. สูถานปร้ะกอบการ้ปร้ะเภที่ทีี่�พักอาศัยุชัี�วิคุร้าวิ (โร้งแร้มี รี้สูอร์้ที่) 
  4. สูถานีขนสู่ง (ที่างอากาศ ที่างบก และที่างร้าง)
  5. สู�วิมีสูาธาร้ณะ ในสูถานีบริ้การ้ขนสู่งสูาธาร้ณะและสูถานีบริ้การ้

เชืี�อเพลิง
  6. สูำานักงานสูาธาร้ณสุูขจัำงหวัิดี
  7. สูำานักงานสูาธาร้ณสุูขอำาเภอ
  8. องค์ุกร้ปกคุร้องสู่วินที่�องถิ�น
	มาตัริการิส่ำาคัญ
  1. สูร้�างคุวิามีร่้วิมีมืีอหน่วิยุงานร้ะดัีบนโยุบายุและเคุรื้อข่ายุ 

ผู้้�ปร้ะกอบการ้ สูมีาคุมี ชีมีร้มี เพื�อกำาหนดีกร้อบการ้ดีำาเนินงาน และกลไกการ้ 
ขับเคุลื�อนงานตามีนโยุบายุในร้ะดัีบพื�นทีี่�อยุ่างมีีปร้ะสิูที่ธิภาพ

  2. บ้ร้ณาการ้ฐานข�อม้ีลร่้วิมีกันร้ะหว่ิางหน่วิยุงานทีี่�เกี�ยุวิข�องทัี่�ง 
SHA หน่วิยุงานร้ะดัีบจัำงหวัิดี และที่�องถิ�น เพื�อกำาหนดีกร้อบ แนวิที่างและบ้ร้ณา
การ้พื�นทีี่�การ้ที่ำางานร่้วิมีกันแบบองค์ุร้วิมีทัี่�งร้ะบบ
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  3. เฝ้้าร้ะวัิงดี�านการ้สุูขาภิบาลอาหาร้และนำ�า และอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
เพื�อวิิเคุร้าะห์แนวิโน�มีของปัญหาดี�านสุูขาภิบาล สุูขอนามัียุ และอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี
ในพื�นทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยุวิ

  4. สูร้�างมีาตร้ฐานดี�านสุูขาภิบาล สุูขอนามัียุ และอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
ในสูถานปร้ะกอบการ้ กิจำการ้ และสูถานที่ี�สูาธาร้ณะเพื�อคุวิามีปลอดีภัยุและ 
สูร้�างคุวิามีมัี�นใจำสูำาหรั้บการ้ท่ี่องเทีี่�ยุวิ

 แนวที่างการิดำาเนินงานริะดับพ่�นท้ี่� 

 1. ที่บที่วิน ปรั้บปรุ้งมีาตร้ฐาน และแนวิที่าง 
  วิิชีาการ้ทีี่�เกี�ยุวิข�องกับ
  1.1 การ้จัำดีการ้สุูขาภิบาลอาหาร้และอนามัียุ  
  สิู�งแวิดีล�อมีในร้�านอาหาร้ ตลาดีนัดี แผู้งลอยุ 
  โร้งแร้มี รี้สูอร์้ที่ สูนามีบิน และสูถานีร้ถไฟั 
  ในพื�นทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยุวิ
  1.2 การ้จัำดีการ้สู�วิมีสูาธาร้ณะ และสิู�งปฏิิก้ล 
 2. พัฒนาแพลตฟัอร์้มีเพื�อปร้ะเมิีนสูถานการ้ณ์ 
  การ้จัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีในสูถานทีี่� 
  จำำาหน่ายุอาหาร้ ตลาดี แผู้งลอยุ สูถาน 
  บริ้การ้เพื�อพักอาศัยุชัี�วิคุร้าวิและสูถานี 
  บริ้การ้ขนสู่งในพื�นทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยุวิ
 3. ขับเคุลื�อนเชิีงนโยุบายุร่้วิมีกับหน่วิยุงาน 
  สู่วินกลาง เพื�อสูร้�างคุวิามีร่้วิมีมืีอในการ้ 
  จัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีในร้�านอาหาร้  
  ตลาดีนัดี แผู้งลอยุโร้งแร้มี รี้สูอร์้ที่  
  สูนามีบิน และสูถานีร้ถไฟัตลอดีจำนสู�วิมี 
  สูาธาร้ณะในพื�นทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยุวิ
 4. สูร้�างกลไกคุวิามีร่้วิมีมืีอภาคีุเคุรื้อข่ายุ 
  ร้ะดัีบพื�นทีี่� เพื�อดีำาเนินการ้จัำดีการ้สิู�งปฏิิก้ล  
  ให�เป็นไปตามีหลักวิิชีาการ้ และกฎหมีายุ 
  ว่ิาดี�วิยุการ้สูาธาร้ณสุูข
 5. เสูริ้มีสูร้�างทัี่กษะและเพิ�มีขีดีคุวิามีสูามีาร้ถ 
  เจำ�าหน�าทีี่�ศ้นย์ุอนามัียุในการ้จัำดีการ้อนามัียุ 

 1. สูร้�างคุวิามีร่้วิมีมืีอร้ะดัีบจัำงหวัิดี และสู่งเสูริ้มี  
  การ้ใชี�กลไกคุณะกร้ร้มีการ้ร้ะดัีบจัำงหวัิดี  
  เพื�อสูร้�างนโยุบายุดี�านสุูขาภิบาลอาหาร้ 
  และอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีในพื�นทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยุวิ 
  เพื�อยุกร้ะดัีบการ้ขับเคุลื�อนงานอยุา่งมีี 
  ปร้ะสิูที่ธิภาพ 
 2. เผู้ยุแพร่้ ผู้ลักดัีนการ้นำาแพลตฟัอร์้มี Thai  
  Stop COVID Plus/เคุรื้�องมืีอการ้ดีำาเนินงาน  
  สูำาหรั้บหน่วิยุงานร้ะดัีบจัำงหวัิดี สูำาหรั้บใชี� 
  ในการ้จัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีในร้�าน 
  อาหาร้ ตลาดีนัดี แผู้งลอยุ โร้งแร้มี รี้สูอร์้ที่  
  สูนามีบิน และสูถานีร้ถไฟัในพื�นทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยุวิ
 3. สูำาร้วิจำข�อม้ีลสูถานการ้ณ์ และปร้ะเมิีน 
  คุวิามีเสีู�ยุงดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีในร้�าน 
  อาหาร้ ตลาดีนัดีแผู้งลอยุ โร้งแร้มี รี้สูอร์้ที่  
  สูนามีบิน และสูถานีร้ถไฟัในพื�นทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยุวิ
 4. ผู้ลักดัีนนโยุบายุ ปร้ะเมิีนมีาตร้ฐานการ้ 
  จัำดีการ้สู�วิมีสูาธาร้ณะ และสิู�งปฏิิก้ล และ 
  มีีข�อเสูนอเชิีงนโยุบายุเพื�อให�เกิดีกลไก 
  การ้ขับเคุลื�อนงานร้ะดัีบพื�นทีี่�อยุ่าง 
  คุร้อบคุลุมี
 5. สูนับสูนุนแนวิที่างการ้ดีำาเนินงาน องค์ุ 
  คุวิามีร้้�วิิชีาการ้ เพื�อการ้จัำดีการ้อนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมีในร้�านอาหาร้ ตลาดีนัดี 

บที่บาที่ส่่วนกลุ่าง บที่บาที่ศู้นย์ุอนามัยุ
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  แผู้งลอยุโร้งแร้มี รี้สูอร์้ที่ สูนามีบิน และ 
  สูถานีร้ถไฟั ตลอดีจำนสู�วิมีสูาธาร้ณะใน 
  พื�นทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยุวิ
 6. แลกเปลี�ยุนเรี้ยุนร้้�แนวิที่างการ้จัำดีการ้ 
  อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีในร้�านอาหาร้ ตลาดีนัดี
  แผู้งลอยุ โร้งแร้มี รี้สูอร์้ที่ สูนามีบิน และ 
  สูถานีร้ถไฟั ตลอดีจำนสู�วิมีสูาธาร้ณะใน 
  พื�นทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยุวิ
 7. ที่ำาหน�าทีี่� Certification Body เพื�อ 
  ปร้ะเมิีนรั้บร้องหลักสู้ตร้ หน่วิยุฝึ้กอบร้มี  
  และคุุณภาพการ้ให�บริ้การ้ ร้ะดัีบพื�นทีี่�
 8. กำากับ ติดีตามี ปร้ะเมิีนผู้ลการ้ดีำาเนินงาน  

  สูถานีร้ถไฟั ตลอดีจำนสู�วิมีสูาธาร้ณะ 
  ในพื�นทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยุวิ 
 6. ผู้ลักดัีน ปร้ะชีาสัูมีพันธ์ และขับเคุลื�อน 
  นโยุบายุร่้วิมีกับจัำงหวัิดีในการ้ยุกร้ะดัีบ
  สู�วิมีสูาธาร้ณะ ตามีมีาตร้ฐาน และสูร้�าง 
  กลไกการ้จัำดีการ้สิู�งปฏิิก้ลตามีหลักสุูขา 
  ภิบาลร่้วิมีกับหน่วิยุงานที่�องถิ�นในพื�นทีี่�
 7. เพิ�มีขีดีคุวิามีสูามีาร้ถเจำ�าหน�าทีี่�ร้ะดัีบ 
  จัำงหวัิดีในการ้จัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
  ในร้�านอาหาร้ ตลาดีนัดี แผู้งลอยุ โร้งแร้มี  
  รี้สูอร์้ที่ สูนามีบิน และสูถานีร้ถไฟั  
  ตลอดีจำนสู�วิมีสูาธาร้ณะในพื�นทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยุวิ
 8. จัำดีกร้ะบวินการ้แลกเปลี�ยุนเรี้ยุนร้้� ร่้วิมีกับ  
  ภาคีุเคุรื้อข่ายุร้ะดัีบจัำงหวัิดี ในแนวิที่าง 
  การ้จัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีในร้�าน 
  อาหาร้ ตลาดีนัดี แผู้งลอยุ โร้งแร้มี  
  รี้สูอร์้ที่ สูนามีบิน และสูถานีร้ถไฟั ตลอดีจำน  
  สู�วิมีสูาธาร้ณะในพื�นทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยุวิ
 9. กำากับ ติดีตามี ปร้ะเมิีนผู้ลการ้ดีำาเนินงาน 

บที่บาที่ส่่วนกลุ่าง บที่บาที่ศู้นย์ุอนามัยุ

	การิติัดตัามและป้ริะเมินผู้ล
  1. ติตตามีผู้ลการ้ดีำาเนินงานจำากพื�นทีี่� (ร้ายุไตร้มีาสู) ผู่้านร้ะบบ

เที่คุโนโลยุีดิีจิำตัล ไดี�แก่ แพลตฟัอร์้มี Thai Stop COVID Plus โปร้แกร้มี GREEN 
Health Hotel แบบร้ายุงานผู้ลการ้ดีำาเนินงานร้ายุตัวิชีี�วัิดี (Google Form) 

  2. การ้ปร้ะชีุมีผู่้านร้ะบบออนไลน์ติดีตามีผู้ลการ้ดีำาเนินงาน  
เพื�อแลกเปลี�ยุนข�อม้ีลการ้ดีำาเนินงาน วิิเคุร้าะห์ปัญหาอุปสูร้ร้คุ ช่ีองว่ิางในการ้ที่ำางาน 
ตลอดีจำนปจัำจัำยุเสีู�ยุงและปจัำจัำยุเอื�อในการ้ดีำาเนินงาน จำนนำาไปสู่้แนวิที่างการ้แก�ไข
จัำดีการ้ปัญหาการ้ดีำาเนินงาน

  3. สุู่มีปร้ะเมีินผู้ลการ้ดีำาเนินงาน นิเที่ศติดีตามีกร้มีอนามีัยุ และ
เยุี�ยุมีเสูริ้มีพลังในพื�นทีี่�
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 6.4 โคริงการิยกริะดบัท้ี่องถิุ�น ชุี้มชี้น จััดการิอนามยัสิ่�งแวดล้อมเพ่�อเม่อง
สุ่ขภาพด้

 	เป้้าหมายและตััวช้ี้�วัดผู้ลผู้ลิตั

		กลุ่มเป้้าหมายท้ี่�ส่ำาคัญ
  1. สูำานักงานสูาธาร้ณสุูขจัำงหวัิดี
  2. สูำานักงานสูาธาร้ณสุูขอำาเภอ
  3. องค์ุกร้ปกคุร้องสู่วินที่�องถิ�น
  4. อาสูาสูมัีคุร้สูาธาร้ณสุูขปร้ะจำำาหม่้ีบ�าน (อสูมี.) และแกนนำาชุีมีชีน
  5. ผู้้�ด้ีแลร้ะบบปร้ะปาหม่้ีบ�าน แกนนำาชุีมีชีน และอาสูาสูมัีคุร้ใน

การ้เฝ้้าร้ะวัิงคุุณภาพนำ�าปร้ะปาในชุีมีชีน
	มาตัริการิส่ำาคัญ
  1. ขับเคุลื�อนการ้ดีำาเนินงานจัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีผู่้านกลไก

คุณะกร้ร้มีการ้ร้ะดัีบจัำงหวัิดี คุณะกร้ร้มีการ้บริ้หาร้จัำดีการ้นำ�าแห่งชีาติ (กนชี.)
  2. สู่งเสูริ้มีกลไกการ้เฝ้้าร้ะวัิง ปร้ะเมิีนสูถานการ้ณ์ และจัำดีการ้

คุวิามีเสีู�ยุงดี�านอนามีัยุสิู�งแวิดีล�อมี การ้จัำดีการ้คุุณภาพนำ�าปร้ะปาหม่้ีบ�าน  
ตามีบริ้บที่พื�นทีี่� 

 1. ร้�อยุละของจัำงหวัิดีจัำดีการ้ปัจำจัำยุเสีู�ยุงดี�านสิู�งแวิดีล�อมี ร้�อยุละ 60 
  ทีี่�สู่งผู้ลต่อการ้ลดีลงของอัตร้าป่วิยุดี�วิยุโร้คุทีี่�เกี�ยุวิข�อง 
  กับสุูขอนามัียุและมีลพิษสิู�งแวิดีล�อมี

 2. ร้�อยุละของเที่ศบาลมีีการ้พัฒนา EHA ร้ะดัีบ พื�นฐานขึ�นไป ร้�อยุละ 70

 3. ร้�อยุละขององค์ุการ้บริ้หาร้สู่วินตำาบล (อบต.) มีีการ้จัำดีการ้ ร้�อยุละ 15 
  อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี เพื�อชุีมีชีนและที่�องถิ�นน่าอยุ้่

 4. จำำานวินร้ะบบปร้ะปาหม่้ีบ�านไดี�รั้บร้องมีาตร้ฐานคุุณภาพนำ�า แห่ง 400 
  ปร้ะปาหม่้ีบ�าน(ตามีเกณฑ์์มีาตร้ฐานคุุณภาพนำ�าปร้ะปา 
  ดืี�มีไดี� กร้มีอนามัียุ พ.ศ. 2563) 

 5. จำำานวินองค์ุกร้ปกคุร้องสู่วินที่�องถิ�นเป้าหมีายุ มีีการ้ แห่ง 74 
  ขับเคุลื�อนการ้พัฒนาคุุณภาพนำ�าปร้ะปาหม่้ีบ�านให�ไดี� 
  มีาตร้ฐาน (จัำงหวัิดีละ 1 แห่ง)

เป้ีาหมายุ/ตััวช้ี้�วัดำ ค่์าเป้ีาหมายุ 
ปีี 2565

หน่วยุวัดำ
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  3. สูร้�างคุวิามีร้่วิมีมืีอภาคุเคุรื้อข่ายุร้ะดัีบนโยุบายุ ตลอดีจำน 
เคุรื้อข่ายุสูนับสูนุนที่างวิิชีาการ้ สูถาบันการ้ศึกษาและภาคุเอกชีน เพื�อให�เกิดี
นโยุบายุการ้ขับเคุลื�อนงานแบบองค์ุร้วิมีในร้ะดัีบพื�นทีี่� 

  4. สู่งเสูริ้มีและพัฒนาแนวิที่างการ้บังคัุบใชี�กฎหมีายุว่ิาดี�วิยุการ้
สูาธาร้ณสุูขขององค์ุกร้ปกคุร้องสู่วินที่�องถิ�น

  5. พัฒนาต�นแบบ สู่งเสูริ้มีการ้สูร้�างนวัิตกร้ร้มีการ้จัำดีการ้อนามัียุ
สิู�งแวิดีล�อมี ของเสีูยุอันตร้ายุชุีมีชีน และการ้ด้ีแลนำ�าปร้ะปาหม่้ีบ�านดี�วิยุคุวิามี 
ร่้วิมีมืีอของภาคุรั้ฐ เอกชีน และปร้ะชีาชีน 

	แนวที่างการิดำาเนินงานริะดับพ่�นท้ี่� 

 1. ขับเคุลื�อนแผู้นปฏิิบัติการ้ดี�านอนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมี (NEHAP3/ม้ีลฝ้อยุติดีเชืี�อ/  
  ปฏิิก้ล)
 2. ขับเคุลื�อนการ้ดีำาเนินงานและสูร้�างคุวิามี 
  ร่้วิมีมืีอร่้วิมีกับหน่วิยุงานร้ะดัีบนโยุบายุ  
  เช่ีน กร้มีสู่งเสูริ้มีการ้ปกคุร้องที่�องถิ�น  
  สูำานักงานที่รั้พยุากร้นำ�าแห่งชีาติ (สูที่นชี.)  
  กร้มีที่รั้พยุากร้นำ�า กร้มีที่รั้พยุากร้นำ�าบาดีาล  
  สูำานักงานปลัดีกร้ะที่ร้วิง ที่รั้พยุากร้  
  ธร้ร้มีชีาติและสิู�งแวิดีล�อมี การ้ปร้ะปา 
  สู่วินภ้มิีภาคุ เพื�อการ้ขับเคุลื�อนร้ะดัีบ 
  พื�นทีี่�อยุ่างมีีปร้ะสิูที่ธิภาพ
 3. วิิเคุร้าะห์/สัูงเคุร้าะห์ สูถานการ้ณ์เพื�อ 
  จัำดีที่ำาข�อเสูนอเชิีงนโยุบายุ
 4. พัฒนา ปรั้บปรุ้งกฎหมีายุให�ทัี่นต่อสูถานการ้ณ์  
  และปร้ะเมิีนผู้ลสัูมีฤที่ธิ�กฎหมีายุว่ิาดี�วิยุการ้ 
  สูาธาร้ณสุูข ขับเคุลื�อนศ้นยุ์คุาดีการ้ณ์ 
  ผู้ลกร้ะที่บต่อสุูขภาพดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี
 5. ยุกร้ะดัีบห�องปฏิิบัติการ้ดี�านอนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมีร้องรั้บสูถานการ้ณ์อนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมีร้้ปแบบใหม่ี  (COVID-19/ 
  เชืี�อดืี�อยุา) และสูนับสูนุนการ้ตร้วิจำ 
  วิิเคุร้าะห์ที่างห�องปฏิิบัติการ้

 1. ขับเคุลื�อนการ้ดีำาเนินงานจัำงหวัิดีจัำดีการ้ 
  ปัจำจัำยุเสีู�ยุงฯ ร่้วิมีกับหน่วิยุงานและภาคีุ 
  เคุรื้อข่ายุทีี่�เกี�ยุวิข�องในร้ะดัีบพื�นทีี่�
 2. สูร้�างคุวิามีเข�มีแข็งกลไกการ้ขับเคุลื�อน 
  กฎหมีายุ และงานอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีใน 
  ร้ะดัีบพื�นทีี่� (คุสูจำ./พชีอ./กนชี.) คุวิบคุุมี  
  กำากับ ปร้ะเมิีนมีาตร้ฐาน และเฝ้้าร้ะวัิง 
  ดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี
 3. สูร้�างร้ะบบ และสูนับสูนุนการ้จัำดีที่ำาฐาน 
  ข�อม้ีลดี�านสิู�งแวิดีล�อมีและข�อม้ีลอัตร้า 
  ป่วิยุดี�วิยุโร้คุทีี่�เกี�ยุวิข�องกับสุูขอนามัียุและ 
  มีลพิษสิู�งแวิดีล�อมี เพื�อกำาหนดีแผู้นปฏิิบัติ 
  การ้ร้องรั้บสูถานการ้ณ์ดี�านสิู�งแวิดีล�อมีฯ  
  ร้ะดัีบพื�นทีี่�ไดี�อยุ่างมีีปร้ะสิูที่ธิภาพ และ 
  ทัี่นต่อสูถานการ้ณ์ปัจำจุำบัน ร้วิมีทัี่�งข�อเสูนอ 
  เชิีงนโยุบายุดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีใน 
  ร้ะดัีบเขต จัำงหวัิดี และที่�องถิ�น
 4. บ้ร้ณาการ้คุวิามีร่้วิมีมืีอกับหน่วิยุงานทีี่� 
  เกี�ยุวิข�องในพื�นทีี่� เช่ีน องค์ุกร้ปกคุร้อง 
  สู่วินที่�องถิ�น สูำานักงานที่รั้พยุากร้นำ�าแห่งชีาติ  
  ภาคุสูำานักงานสิู�งแวิดีล�อมีภาคุ สูำานักงาน 
  ที่รั้พยุากร้นำ�า ภาคุสูำานักงานที่รั้พยุากร้ 
  นำ�าบาดีาลภาคุ การ้ปร้ะปาสู่วินภ้มิีภาคุเขต 

บที่บาที่ส่่วนกลุ่าง บที่บาที่ศู้นย์ุอนามัยุ
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 6. พัฒนานวัิตกร้ร้มี เที่คุโนโลยุีสูาร้สูนเที่ศ  
  ออกแบบร้ะบบและเชืี�อมีโยุงการ้ขับเคุลื�อน  
  งานอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีกับ Platform  
  กลางกร้มีอนามัียุ เพื�อยุกร้ะดัีบการ้ 
  ดีำาเนินงานและติดีตามีกำากับ
 7. พัฒนามีาตร้ฐานวิิชีาการ้ องค์ุคุวิามีร้้�  
  และร้ะบบเฝ้้าร้ะวัิงพฤติกร้ร้มีสุูขภาพของ 
  ปร้ะชีาชีน เพื�อสู่งเสูริ้มีเมืีองสุูขภาพดีี 
 8. พัฒนาร้ะบบและกลไกการ้เฝ้้าร้ะวัิงและ 
  จัำดีการ้กิจำการ้ทีี่�เป็นอันตร้ายุต่อสุูขภาพ 
  และเหตุร้ำาคุาญ
 9. สูร้�างคุวิามีเชีี�ยุวิชีาญดี�านกฎหมีายุและ 
  อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี สูำาหรั้บเจำ�าพนักงาน 
  สูาธาร้ณสุูขสุูขทุี่กร้ะดัีบเป็น Certified  
  Body ร้ะดัีบเขต เพื�อปร้ะเมิีนรั้บร้อง 
  หลักสู้ตร้หน่วิยุฝึ้กอบร้มี และคุุณภาพ 
  การ้ให�บริ้การ้ ร้ะดัีบพื�นทีี่�

  การ้ปร้ะปาสู่วินภ้มิีภาคุสูาขาสูำานักงาน 
  ที่�องถิ�นจัำงหวัิดีในการ้ขับเคุลื�อนการ้พัฒนา 
  คุุณภาพนำ�าปร้ะปาหม่้ีบ�าน
 5. ขับเคุลื�อนศ้นยุ์คุาดีการ้ณ์ผู้ลกร้ะที่บต่อ 
  สุูขภาพดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีในร้ะดัีบเขต
 6. ยุกร้ะดัีบห�องปฏิิบัติการ้ดี�านอนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมีร้ะดัีบศ้นย์ุอนามัียุ (Site room  
  lab) สูำาหรั้บสูนับสูนุนงานอนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมีร้ะดัีบพื�นทีี่�
 7. ขับเคุลื�อนศ้นยุ์คุาดีการ้ณ์ผู้ลกร้ะที่บต่อ 
  สุูขภาพจำากปัจำจัำยุเสีู�ยุงดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี  
  ปฏิิบัติงานเชิีงรุ้กและยุกร้ะดัีบสู่้การ้เป็น  
  Environmental Health Special Team  
  เพื�อสูนับสูนุนงานร้ะดัีบพื�นทีี่�
 8. กร้ะตุ�นและผู้ลักดัีน ให�ภาคีุเคุรื้อข่ายุ  
  นำาเคุรื้�องมืีอ และเที่คุโนโลยีุ platform  
  ของกร้มีอนามัียุ ไปขับเคุลื�อนงานให�เกิดี 
  ปร้ะสิูที่ธิภาพ
 9. สูนับสูนุน สู่งเสูริ้มีการ้พัฒนาศักยุภาพ 
  ดี�านการ้จัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีสูำาหรั้บ  
  เจำ�าหน�าทีี่�สูาธาร้ณสุูข องค์ุกร้ปกคุร้อง 
  สู่วินที่�องถิ�นและเพิ�มีขีดีคุวิามีสูามีาร้ถ 
  ผู้้�ด้ีแลร้ะบบปร้ะปาหม่้ีบ�าน อาสูาสูมัีคุร้ 
  เฝ้้าร้ะวัิงคุุณภาพนำ�าปร้ะปาหม่้ีบ�าน
10. สูนับสูนุนการ้ปร้ะเมิีนคุวิามีร้อบร้้�และ 
  สืู�อสูาร้คุวิามีเสีู�ยุงแก่ปร้ะชีาชีน
11. กำากับ ติดีตามี และปร้ะเมิีนผู้ลการ้ 
  ดีำาเนินงานฯ ร้ะดัีบเขตสุูขภาพ
12. สู่งเสูริ้มี สูนับสูนุนให� อปที่. ใชี�มีาตร้การ้ 
  ที่างกฎหมีายุ 

บที่บาที่ส่่วนกลุ่าง บที่บาที่ศู้นย์ุอนามัยุ

	การิติัดตัามและป้ริะเมินผู้ล
  1. ติตตามีผู้ลการ้ดีำาเนินงานจำากพื�นทีี่� (ร้ายุไตร้มีาสู) ผู่้านร้ะบบ

เที่คุโนโลยุีดิีจิำตัล ไดี�แก่ EHA SMART Application แบบร้ายุงานผู้ลการ้ 
ดีำาเนินงานร้ายุตัวิชีี�วัิดี (Google Form) ร้ายุงานผู้ลการ้ดีำาเนินงาน คุสูจำ. เป็นต�น
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  2. การ้ปร้ะชีุมีผู่้านร้ะบบออนไลน์ติดีตามีผู้ลการ้ดีำาเนินงาน  
เพื�อแลกเปลี�ยุนข�อม้ีลการ้ดีำาเนินงาน วิิเคุร้าะห์ปัญหาอุปสูร้ร้คุ ช่ีองว่ิางในการ้
ที่ำางาน ตลอดีจำนปัจำจัำยุเสีู�ยุง และปัจำจัำยุเอื�อในการ้ดีำาเนินงาน จำนนำาไปสู่้แนวิที่าง
การ้แก�ไขจัำดีการ้ปัญหาการ้ดีำาเนินงาน

  3. สุู่มีปร้ะเมิีนผู้ลการ้ดีำาเนินงาน นิเที่ศติดีตามีกร้มีอนามัียุ 
และเยุี�ยุมีเสูริ้มีพลังในพื�นทีี่�
 6.5 โคริงการิยกริะดับคุณภาพการิจััดการิอนามัยสิ่�งแวดล้อมส่ถุานบริิการิ 
การิส่าธาริณสุ่ขท้ี่�เป็้นมิตัริกับสิ่�งแวดล้อมและสุ่ขภาพ  

	เป้้าหมายและตััวช้ี้�วัดผู้ลผู้ลิตั

 1. โร้งพยุาบาลทีี่�พัฒนาอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีไดี�ตามีเกณฑ์์ ร้�อยุละ 98 
  GREEN & CLEANHospital ร้ะดัีบดีีมีากขึ�นไป

 2. โร้งพยุาบาลทีี่�พัฒนาอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีไดี�ตามีเกณฑ์์ ร้�อยุละ 60 
  GREEN & CLEAN Hospital ร้ะดัีบดีีมีาก Plus

 3. ร้�อยุละม้ีลฝ้อยุติดีเชืี�อทีี่�เกิดีขึ�นจำากทุี่กแหล่งกำาเนิดี ร้�อยุละ 100 
  ทีี่�ไดี�รั้บการ้จัำดีการ้อยุ่างถ้กต�อง 

 4. ร้�อยุละสูถานบริ้การ้สูาธาร้ณสุูขทีี่�ใชี�งานร้ะบบกำากับ ร้�อยุละ 80 
  การ้ขนสู่งม้ีลฝ้อยุติดีเชืี�อ (Manifest system)

เป้ีาหมายุ/ตััวช้ี้�วัดำ ค่์าเป้ีาหมายุ 
ปีี 2565

หน่วยุวัดำ

	กลุ่มเป้้าหมายท้ี่�ส่ำาคัญ
  1.  สูถานบริ้การ้การ้สูาธาร้ณสุูข สูถานพยุาบาล ห�องปฏิิบัติการ้

เชืี�ออันตร้ายุ คุลินิก
  2.  ผู้้�ปร้ะกอบการ้เก็บ ขน กำาจัำดีม้ีลฝ้อยุติดีเชืี�อ
  3.  สูำานักงานสูาธาร้ณสุูขจัำงหวัิดี สูำานักงานสูาธาร้ณสุูขอำาเภอ
  4.  องค์ุการ้บริ้หาร้สู่วินจัำงหวัิดี
  5.  องค์ุกร้ปกคุร้องสู่วินที่�องถิ�น
  6.  อาสูาสูมัีคุร้สูาธาร้ณสุูขปร้ะจำำาหม่้ีบ�าน (อสูมี.)
	มาตัริการิส่ำาคัญ
  1. เสูริ้มีสูร้�างคุวิามีร่้วิมีมืีอภาคีุเคุรื้อข่ายุเพื�อร่้วิมียุกร้ะดัีบสูถาบริ้การ้ 

การ้สูาธาร้ณสุูขจัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีตามีมีาตร้ฐาน GREEN & CLEAN Hospital
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  2. แลกเปลี�ยุนเรี้ยุนร้้� เสูริ้มีพลัง ถอดีบที่เรี้ยุนนวัิตกร้ร้มีการ้จัำดีการ้
อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีในสูถานบริ้การ้การ้สูาธาร้ณสุูขตามีมีาตร้ฐาน GREEN & 
CLEAN Hospital

  3. สู่งเสูริ้มีการ้บังคัุบใชี�กฎหมีายุว่ิาดี�วิยุการ้สูาธาร้ณสุูข ในการ้
จัำดีการ้ม้ีลฝ้อยุติดีเชืี�อ จำากทุี่กแหล่งกำาเนิดีขององค์ุกร้ปกคุร้องสู่วินที่�องถิ�น

  4. สูร้�างกลไกการ้คุวิบคุุมี กำากับ การ้ขนสู่งม้ีลฝ้อยุติดีเชืี�อผู่้าน
เที่คุโนโลยีุ เพื�อเพิ�มีปร้ะสิูที่ธิภาพการ้ขับเคุลื�อนงาน และลดีคุวิามีเสีู�ยุงดี�านอนามัียุ
สิู�งแวิดีล�อมี

	แนวที่างการิดำาเนินงานริะดับพ่�นท้ี่� 

 1. ปร้ะสูานคุวิามีร่้วิมีมืีอหน่วิยุงานภาคีุ 
  เคุรื้อข่ายุ เพื�อพัฒนาอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
  ในโร้งพยุาบาล GCH ให�มีีคุวิามีคุร้อบคุลุมี 
 2. ขับเคุลื�อนแผู้นปฏิิบัติการ้จัำดีการ้ม้ีลฝ้อยุ 
  ติดีเชืี�อร่้วิมีกับหน่วิยุงานร้ะดัีบนโยุบายุ  
  เพื�อให�เกิดีมีาตร้การ้ หรื้อแนวิปฏิิบัติ 
  ร่้วิมีกันของหน่วิยุงานร้ะดัีบพื�นทีี่�
 3. พัฒนา ที่บที่วิน และปรั้บปรุ้งร่้าง 
  กฎหมีายุร้ะดัีบอนุบัญญัติดี�านการ้จัำดีการ้ 
  ม้ีลฝ้อยุตามีกฎหมีายุว่ิาดี�วิยุการ้สูาธาร้ณสุูข
 4. สู่งเสูริ้มีให�เกิดีมีาตร้การ้ที่างกฎหมีายุ 
  เพื�อกำากับติดีตามีการ้ใชี�งานร้ะบบ  
  Manifest System
 5. พัฒนามีาตร้ฐาน GREEN & CLEAN  
  Hospital กับมีาตร้ฐานการ้พัฒนาสูถาน 
  บริ้การ้การ้สูาธาร้ณสุูขอื�น ๆ ทัี่�งในปร้ะเที่ศ  
  และต่างปร้ะเที่ศ เพื�อให�มีีคุวิามีสูอดีคุล�อง  
  และเอื�อต่อดีำาเนินงาน
 6. พัฒนาองค์ุคุวิามีร้้�และศักยุภาพบุคุลากร้ 
  ผู้้�ปฏิิบัติงาน ผู้้�ตร้วิจำปร้ะเมิีนดี�านการ้พัฒนา
  อนามัียุสิู�งแวิดีล�อ มีและสู่งเสูริ้มีสุูขภาพ 
  ในโร้งพยุาบาล GREEN & CLEAN  
  Hospital

 1. สูร้�างคุวิามีร่้วิมีมืีอร้ะดัีบจัำงหวัิดี อำาเภอ  
  เคุรื้อข่ายุ และสูถานบริ้การ้สูาธาร้ณสุูข 
  เพื�อยุกร้ะดัีบการ้ขับเคุลื�อนงานอยุา่งมีี 
  ปร้ะสิูที่ธิภาพ 
 2. สู่งเสูริ้มี สูนับสูนุน เสูริ้มีสูร้�างทัี่กษะ และ 
  กำากับติดีตามีการ้พัฒนาอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี  
  ในสูถานบริ้การ้สูาธาร้ณสุูข และเคุรื้อข่ายุ
 3. สู่งเสูริ้มีให�เกิดีแหล่งเรี้ยุนร้้� การ้พัฒนา 
  ดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี นวัิตกร้ร้มีและ 
  เที่คุโนโลยุี GREEN & CLEAN Hospital  
  ในพื�นทีี่�
 4. สู่งเสูริ้มี ผู้ลักดัีนการ้ขับเคุลื�อนงาน 
  โร้งพยุาบาลตามีมีาตร้ฐาน GCH ผู่้าน 
  กลไกคุณะกร้ร้มีการ้ร้ะดัีบจัำงหวัิดี เพื�อให� 
  เกิดีการ้พัฒนาในโร้งพยุาบาลในพื�นทีี่� 
  และผู้ลักดัีนจัำงหวัิดีมีีนโยุบายุร้ะดัีบพื�นทีี่�  
  เพื�อให�แหล่งกำาเนิดีม้ีลฝ้อยุติดีเชืี�อทุี่ก 
  ปร้ะเภที่ ใชี�ร้ะบบ Manifest System
 5. ขับเคุลื�อนแผู้นปฏิิบัติการ้การ้จัำดีการ้ 
  ม้ีลฝ้อยุ ตามีกฎหมีายุอยุ่างเป็นร้้ปธร้ร้มี
 6. เพิ�มีขีดีคุวิามีสูามีาร้ถในการ้เป็นผู้้�ตร้วิจำ 
  ปร้ะเมิีนรั้บร้องมีาตร้ฐาน GCH ให�แก่ 
  เจำ�าหน�าทีี่�ร้ะดัีบจัำงหวัิดี

บที่บาที่ส่่วนกลุ่าง บที่บาที่ศู้นย์ุอนามัยุ
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 7. ถอดีบที่เรี้ยุน แลกเปลี�ยุนเรี้ยุนร้้� การ้จัำดีการ้  
  ม้ีลฝ้อยุติดีเชืี�อทีี่�ดีีร่้วิมีกับภาคีุเคุรื้อข่ายุ  
  และยุกยุ่องเชิีดีช้ีเกียุร้ติสูถานบริ้การ้ 
  สูาธาร้ณสุูขทีี่�มีีการ้พัฒนาต่อยุอดีการ้ 
  ดีำาเนินการ้ GREEN & CLEAN Hospital
 8. พัฒนาร้ะบบข�อม้ีลและสูาร้สูนเที่ศดี�าน 
  การ้ปล่อยุก�าซี่เรื้อนกร้ะจำกของภาคุ 
  สูาธาร้ณสุูข และสูถานการ้ณ์คุวิามีพร้�อมี 
  รั้บมืีอต่อผู้ลกร้ะที่บการ้เปลี�ยุนแปลง 
  สูภาพภ้มิีอากาศ เพื�อสูร้�างคุวิามีตร้ะหนักร้้�  
  คุวิามีร่้วิมีมืีอ และกำาหนดีมีาตร้การ้ 
  ดีำาเนินงานทีี่�เหมีาะสูมี
 9. เพิ�มีขีดีคุวิามีสูามีาร้ถแก่เจำ�าหน�าทีี่�ใน 
  การ้ปร้ะเมิีนคุาร์้บอนฟัรุ้�ตพริ้�นท์ี่ และ 
  แนวิที่างการ้พัฒนาโร้งพยุาบาลคุาร์้บอน 
  ตำ�าและเท่ี่าทัี่น การ้เปลี�ยุนแปลงสูภาพ 
  ภ้มิีอากาศ (Low carbon and resilient  
  smart health care) 
 10. พัฒนาชุีดีคุวิามีร้้�การ้ดีำาเนินงาน 
  โร้งพยุาบาล การ้ปร้ะเมิีนคุาร์้บอน 
  ฟัรุ้�ตพริ้�นท์ี่ และเท่ี่าทัี่นการ้เปลี�ยุนแปลง 
  สูภาพภ้มิีอากาศ (Low carbon and  
  resilient smart health care)
 11. จัำดีที่ำาหลักสู้ตร้ผู้้�ปฏิิบัติงานเก็บ ขน กำาจัำดี  
  ม้ีลฝ้อยุติดีเชืี�อ และจัำดีที่ำาองค์ุคุวิามีร้้�  
  แนวิที่างปฏิิบัติในการ้จัำดีการ้ม้ีลฝ้อยุติดีเชืี�อ
12. กำากับ ติดีตามีการ้ดีำาเนินงานการ้จัำดีการ้ 
  ม้ีลฝ้อยุ และการ้พัฒนาอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี  
  ในโร้งพยุาบาล GREEN & CLEAN Hospital

 7. เพิ�มีขีดีคุวิามีสูามีาร้ถ อปที่. ผู้้�ปร้ะกอบการ้  
  เก็บขนม้ีลฝ้อยุติดีเชืี�อ เกี�ยุวิกับแนวิปฏิิบัติ  
  ในการ้จัำดีการ้ม้ีลฝ้อยุติดีเชืี�อ สู่งเสูริ้มี  
  และสูนับสูนุนการ้พัฒนาต�นแบบจัำงหวัิดี 
  บริ้หาร้จัำดีการ้ม้ีลฝ้อยุติดีเชืี�อ และม้ีลฝ้อยุ 
  ทีี่�เป็นพิษหรื้ออันตร้ายุจำากชุีมีชีน
 8. สุู่มีปร้ะเมิีนรั้บร้องสูถานบริ้การ้การ้ 
  สูาธาร้ณสุูขตามีเกณฑ์์ GCH ร่้วิมีกับ 
  หน่วิยุงานร้ะดัีบจัำงหวัิดี
 9. เก็บตัวิอยุ่างนำ�าเพื�อตร้วิจำหาเชืี�อดืี�อยุา 
  ต�านจุำลชีีพในนำ�าเสีูยุและกากตะกอนของ 
  โร้งพยุาบาล
10. สูนับสูนุนวิิชีาการ้ สืู�อสูาร้ปร้ะชีาสัูมีพันธ์  
  และคุวิามีร้้�ที่างกฎหมีายุเพื�อการ้บังคัุบใชี� 
  กฎหมีายุเกี�ยุวิกับม้ีลฝ้อยุอยุ่างเป็นร้้ปธร้ร้มี
11. พัฒนาโร้งพยุาบาลต�นแบบ Climate  
  Resilience Healthcare และเตรี้ยุมี 
  คุวิามีพร้�อมีรั้บมืีอต่อการ้เปลี�ยุนแปลง 
  สูภาพภ้มิีอากาศ และสูนับสูนุนให�มีี 
  การ้แลกเปลี�ยุนปร้ะสูบการ้ณ์กับนานา 
  ปร้ะเที่ศ
12. กำากับ ติดีตามี ปร้ะเมิีนผู้ล สูนับสูนุน 
  การ้ดีำาเนินงานในร้ะดัีบพื�นทีี่�ในการ้ 
  ดีำาเนินงานการ้จัำดีการ้ม้ีลฝ้อยุ และ 
  ถอดีบที่เรี้ยุนต�นแบบ การ้ขับเคุลื�อนงาน  
  GREEN & CLEAN Hospital สู่้การ้เป็น  
  GREEN & CLEAN Hospital Challenge

บที่บาที่ส่่วนกลุ่าง บที่บาที่ศู้นย์ุอนามัยุ

	การิติัดตัามและป้ริะเมินผู้ล
  1. โร้งพยุาบาลปร้ะเมิีนตนเองเพื�อวิางแผู้นพัฒนาโร้งพยุาบาล
  2. ทีี่มีปร้ะเมีินร้ะดัีบจัำงหวัิดีที่ำาการ้ปร้ะเมีินเพื�อให�คุำาแนะนำาและ

รั้บร้องโร้งพยุาบาลที่ี�พัฒนาอนามัียุ สิู�งแวิดีล�อมีไดี�ตามีเกณฑ์์ GREEN&CLEAN 
Hospital 
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  3. ร้ายุงานผู้ลการ้ดีำาเนินงานผู้่านร้ะบบ DOH dashboard  
กร้มีอนามัียุ เดืีอนละ 1 คุรั้�ง เพื�อเสูนอข�อม้ีลเปรี้ยุบเทีี่ยุบผู้ลการ้ดีำาเนินงานร้ายุ
ศ้นยุ์อนามัียุ และเทีี่ยุบเป้าหมีายุร้ายุไตร้มีาสู

  4. ร้ายุงานการ้ใชี�งานโปร้แกร้มีกำากับการ้ขนสู่งม้ีลฝ้อยุติดีเชืี�อ 
(Manifest System)

 1. ร้�อยุละสูถานปร้ะกอบกิจำการ้ดีำาเนินการ้ตามีมีาตร้การ้ดี�าน ร้�อยุละ 85 
  อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีเพื�อป้องกันการ้แพร่้ร้ะบาดีของโร้คุโคุวิิดี-19

 2. จำำานวินทีี่มีปฏิิบัติการ้ดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีในสูถานการ้ณ์ ทีี่มี 14 
  ฉุกเฉิน  ทีี่�ไดี�รั้บการ้พัฒนาสูมีร้ร้ถนะตามีหลักสู้ตร้ทีี่� 
  กร้มีอนามัียุกำาหนดี

 3. ร้�อยุละของปร้ะชีาชีนทีี่�มีีพฤติกร้ร้มีดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี ร้�อยุละ 85 
  ทีี่�พึงปร้ะสูงค์ุในสูถานการ้ณ์การ้แพร่้ร้ะบาดีของโคุวิิดี-19  
  (การ้ล�างมืีอ การ้ที่ำาคุวิามีสูะอาดีทีี่�พักอาศัยุ การ้คัุดีแยุกขยุะ 
  และการ้สูวิมีหน�ากากอนามัียุ)

เป้ีาหมายุ/ตััวช้ี้�วัดำ ค่์าเป้ีาหมายุ 
ปีี 2565

หน่วยุวัดำ

หมายเหตุั : ในสูถานการ้ณ์การ้ร้ะบาดีของโร้คุติดีเชืี�อไวิรั้สูโคุโร้นา 2019 (COVID-19)  
 หากสูำานักงานสูาธาร้ณสุูขจัำงหวัิดีและศ้นยุ์อนามัียุไม่ีสูามีาร้ถลงพื�น 
 ทีี่�เพื�อปร้ะเมิีนไดี� ให�ร้ายุงานผู้ลโดียุใชี�ผู้ลการ้ปร้ะเมิีนตนเองของ 
 โร้งพยุาบาล โดียุมีีสูำานักงานสูาธาร้ณสุูขจัำงหวัิดีและศ้นยุอ์นามัียุปร้ะสูาน 
 ให�คุำาแนะนำาดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีแก่โร้งพยุาบาล

 6.6 โคริงการิยกริะดับมาตัริฐานการิจััดการิอนามัยสิ่�งแวดล้อมในภาวะ 
ฉุกเฉินและส่าธาริณภัย

 	เป้้าหมายและตััวช้ี้�วัดผู้ลผู้ลิตั

	กลุ่มเป้้าหมายท้ี่�ส่ำาคัญ
  1.  ผู้้�ปร้ะกอบการ้สูถานปร้ะกอบการ้ กิจำการ้ และสูถานที่ี�สูาธาร้ณะ
  2. นักวิิชีาการ้ดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีของสูำานักงานสูาธาร้ณสุูข

จัำงหวัิดี
  3. นักวิิชีาการ้ของสูำานักงานสูาธาร้ณสุูขอำาเภอ
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  4. เจำ�าหน�าทีี่�องค์ุกร้ปกคุร้องสู่วินที่�องถิ�น
  5. อาสูาสูมัีคุร้สูาธาร้ณสุูขปร้ะจำำาหม่้ีบ�าน (อสูมี.) และแกนนำาชุีมีชีน
	มาตัริการิส่ำาคัญ
  1. สูร้�างคุวิามีร่้วิมีมืีอภาคีุเคุรื้อข่ายุทีี่�เกี�ยุวิข�องเพื�อสูนับสูนุนให�สูถาน 

ปร้ะกอบกิจำการ้ มีีการ้จัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีตามีมีาตร้การ้ทีี่�กำาหนดี เพื�อป้องกัน 
การ้แพร่้ร้ะบาดีของโร้คุโคุวิิดี-19 หรื้อร้องรั้บสูถานการ้ณ์ฉุกเฉินและสูาธาร้ณภัยุ

  2. เสูริ้มีสูร้�างทัี่กษะการ้จัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีสูำาหรั้บบุคุลากร้
และเจำ�าหน�าทีี่�ทีี่�เกี�ยุวิข�อง และทีี่มีปฏิิบัติการ้ร้ะดัีบพื�นทีี่� เพื�อยุกร้ะดัีบมีาตร้ฐาน
การ้จัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี เพื�อลดีคุวิามีเสีู�ยุงการ้ร้ะบาดีของโร้คุโคุวิิดี-19 และ
สูถานการ้ณ์ฉุกเฉินและสูาธาร้ณภัยุ ผู่้านร้ะบบดิีจิำที่อลและออนไลน์ 

  3. พัฒนาร้ะบบข�อม้ีล ร้ะบบสูนับสูนุนการ้ปฏิิบัติการ้ การ้กำากับ 
ติดีตามี และปร้ะเมิีนผู้ลการ้จัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีในสูถานการ้ณ์ฉุกเฉิน  
ทีี่�เชืี�อมีโยุงร้ะดัีบจัำงหวัิดี เขต และปร้ะเที่ศ ผู่้านดิีจิำที่อลแพลตฟัอร์้มีหรื้อร้ะบบ
ออนไลน์

  4. สืู�อสูาร้คุวิามีเสีู�ยุง สูร้�างคุวิามีร้อบร้้� เพื�อการ้ปรั้บเปลี�ยุน
พฤติกร้ร้มีอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี สุูขอนามัียุ และมีีทัี่กษะการ้จัำดีการ้ดี�านสุูขาภิบาล 
สุูขอนามัียุ และอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีของผู้้�สูถานปร้ะกอบกิจำการ้ และปร้ะชีาชีน

	แนวที่างการิดำาเนินงานริะดับพ่�นท้ี่� 

 1. พัฒนาขีดีคุวิามีสูามีาร้ถทีี่มีงานร้ะดัีบศ้นย์ุ  
  และจัำงหวัิดี ร้วิมีทัี่�ง อปที่. และสูนับสูนุน 
  การ้ปร้ะเมิีนรั้บร้องมีาตร้ฐานดี�านอนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมีในสูถานปร้ะกอบกิจำการ้ 
 2. ปร้ะเมิีน และเฝ้้าร้ะวัิงดี�านสุูขาภิบาล  
  สุูขอนามัียุ และอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีใน 
  สูถานปร้ะกอบกิจำการ้โร้งพยุาบาลสูนามี  
  Hospitel ศ้นย์ุแร้กรั้บผู้้�ป่วิยุ ศ้นย์ุพักคุอยุ  
  ในชุีมีชีน (Community Isolation) 
 3. จัำดีที่ำาแผู้นเผู้ชิีญเหตุในการ้จัำดีการ้อนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมีในภาวิะฉุกเฉินที่างสูาธาร้ณสุูข
  ในร้ะดัีบพื�นทีี่� และซัี่กซี่�อมีแผู้นอยุ่างสูมีำ�าเสูมีอ  

 1. จัำดีที่ำาแนวิที่างปฏิิบัติ มีาตร้การ้ที่าง 
  วิิชีาการ้ และมีาตร้การ้ดี�านกฎหมีายุ  
  เพื�อสูนับสูนุนการ้จัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี  
  เพื�อลดีคุวิามีเสีู�ยุงการ้แพร่้ร้ะบาดีของโร้คุ 
  โคุวิิดี-19 ภาวิะฉุกเฉินและสูาธาร้ณภัยุ  
  และที่บที่วิน ปรั้บปรุ้งให�ทัี่นต่อสูถานการ้ณ์
 2. พัฒนาคุวิามีทัี่นสูมัียุของแบบปร้ะเมิีน  
  หรื้อแนวิที่างปฏิิบัติ มีาตร้การ้ดี�าน 
  วิิชีาการ้ ในแพลตฟัอร์้มีทีี่�เกี�ยุวิข�องให� 
  พร้�อมีใชี�งาน และทัี่นสูถานการ้ณ์ 
 3. ปร้ะสูานและผู้ลักดัีนเชิีงนโยุบายุ ภาคีุ 
  เคุรื้อข่ายุร้ะดัีบปร้ะเที่ศเพื�อผู้ลักดัีนให� 

บที่บาที่ส่่วนกลุ่าง บที่บาที่ศู้นย์ุอนามัยุ
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  ผู้้�ปร้ะกอบการ้มีีการ้ปร้ะเมิีนและปฏิิบัติ 
  ตามีมีาตร้การ้ฯ ใน Platform TSC Plus
 4. พัฒนาเคุรื้�องมืีออนามัียุโพล ทัี่�งแบบกลุ่มี 
  เป้าหมีายุทัี่�วิไป (General) และแบบ 
  กำาหนดีปร้ะเด็ีน และกลุ่มีเป้าหมีายุเฉพาะ  
  (Sentinel) และวิิเคุร้าะห์สัูงเคุร้าะห์  
  ข�อม้ีลและสูรุ้ปผู้ลนำาไปใชี�ปร้ะโยุชีน์ 
 5. จัำดีที่ำาร้ะบบปฏิิบัติการ้ และหลักสู้ตร้ 
  อบร้มีทีี่มีปฏิิบัติการ้ดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี  
  ในสูถานการ้ณ์ฉุกเฉินและสูาธาร้ณภัยุ  
  แบบออนไลน์
 6. สืู�อสูาร้ สูร้�างคุวิามีร้อบร้้�ดี�านอนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมี และสุูขอนามัียุ 
 7. ติดีตามี ปร้ะเมิีนผู้ล และสูรุ้ปบที่เรี้ยุน

 4. เป็นทีี่�ปรึ้กษา/สูายุด่ีวินทีี่�ปรึ้กษากฎหมีายุ 
  ให�คุำาแนะนำา ร้วิมีถึงกำากับติดีตามี  
  สูนับสูนุนการ้ดีำาเนินงานดี�านกฎหมีายุ 
  และวิิชีาการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีของกลไก 
  ร้ะดัีบพื�นทีี่� (เขตสุูขภาพ/คุสูจำ./คุสูก.) 
 5. สืู�อสูาร้ สูนับสูนุนให�ภาคีุเคุรื้อข่ายุ  
  นำาหลักสู้ตร้เคุรื้�องมืีอ ชุีดีคุวิามีร้้� แนวิที่าง 
  การ้ปฏิิบัติ Digital Platform ไปใชี� 
  ปร้ะโยุชีน์ในการ้ป้องกันการ้แพร่้ร้ะบาดี 
  ของโร้คุโคุวิิดี19
 6. ปร้ะสูานภาคีุเคุรื้อข่ายุร้ะดัีบพื�นทีี่�เพื�อ 
  ผู้ลักดัีนให�ผู้้�ปร้ะกอบการ้ปร้ะเมิีนตนเอง 
  ผู่้าน Platform TSC Plus และสู่งเสูริ้มี 
  สูนับสูนุนให� อปที่. ในการ้กำากับ ติดีตามี
 7. ร้วิบร้วิมีข�อม้ีลเฝ้้าร้ะวัิงในจัำงหวัิดี เข�าไป 
  ในร้ะบบฐานข�อม้ี/แพลตฟัอร์้มีกลาง  
  และเป็นคุณะที่ำางานขับเคุลื�อนงานเฝ้้าร้ะวัิง  
  เช่ีน Think tank team (อนามัียุโพล) และ 
  ร่้วิมีกำาหนดีปร้ะเด็ีน กลุ่มีเป้าหมีายุเฉพาะ 
  ในพื�นทีี่� (Sentinel) ร้วิมีทัี่�งสืู�อสูาร้เคุรื้อข่ายุ  
  ในพื�นทีี่�เพื�อร่้วิมีสูำาร้วิจำข�อม้ีลเพื�อการ้เฝ้้าร้ะวัิง

บที่บาที่ส่่วนกลุ่าง บที่บาที่ศู้นย์ุอนามัยุ

	การิติัดตัามและป้ริะเมินผู้ล
  1. ติตตามีผู้ลการ้ดีำาเนินงานจำากพื�นทีี่� (ร้ายุไตร้มีาสู) ผู่้านร้ะบบ

เที่คุโนโลยีุดิีจิำตัล ไดี�แก่ แพลตฟัอร์้มี Thai Stop COVID Plus หรื้อร้ะบบออนไลน์
  2. สุู่มีตร้วิจำปร้ะเมิีนคุุณภาพการ้ปฏิิบัติตามีมีาตร้ฐานการ้จัำดีการ้

อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี ของสูถานปร้ะกอบการ้ กิจำการ้ในพื�นทีี่� และสูรุ้ปแบบปฏิิบัติ 
ทีี่�ดีี (Good Practices) เพื�อการ้สูร้�างการ้รั้บร้้�และขยุายุผู้ล

  3. ร้ายุงานผู้ลการ้ดีำาเนินงานและจำัดีที่ำาข�อเสูนอเชิีงปฏิิบัติการ้  
และเชิีงนโยุบายุ ดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีภายุใต�สูถานการ้ณ์การ้แพร่้ร้ะบาดีของ
โร้คุโคุวิิดี-19 สูถานการ้ณ์ฉุกเฉินและสูาธาร้ณภัยุ 
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 1. เกณฑ์์มีาตร้ฐานคุุณภาพนำ�าปร้ะปาดืี�มีไดี� กร้มีอนามัียุ  
  ปี พ.ศ. 2563
 2. คุ่้มืีอแนวิที่างการ้จัำดีการ้คุุณภาพนำ�าบริ้โภคุโร้งเรี้ยุน 
  ในถิ�นทุี่ร้กันดีาร้
 3. ชุีดีที่ดีสูอบการ้ปนเป้�อนโคุลิฟัอร์้มีแบคุทีี่เรี้ยุในนำ�า  
  (อ 11) 
 4. แบบสูำาร้วิจำคุุณภาพนำ�าบริ้โภคุในโร้งเรี้ยุนในถิ�น 
  ทุี่ร้กันดีาร้
 5. แบบตร้วิจำโร้งอาหาร้ในโร้งเรี้ยุนในถิ�นทุี่ร้กันดีาร้
 6. สูนับสูนุน Clip วิิดีีโอ เรี้ยุนร้้�ดี�วิยุตนเอง
  • การ้ล�างที่ำาคุวิามีสูะอาดี Back wash ร้ะบบ 
   กร้องนำ�าการ้ล�างต้�กดีนำ�าดืี�มี ถังสูำาร้องนำ�าดืี�มี
  • การ้ตร้วิจำการ้ปนเป้�อนโคุลิฟัอร์้มีแบคุทีี่เรี้ยุในนำ�า  
   ดี�วิยุชุีดีที่ดีสูอบ อ 11
  • การ้ตร้วิจำปริ้มีาณคุลอรี้นอิสูร้ะคุงเหลือในนำ�า  
   ดี�วิยุชุีดีที่ดีสูอบ อ 31
  • การ้เก็บตัวิอยุ่างสุู่มีเฝ้้าร้ะวัิงคุุณภาพนำ�าบริ้โภคุ 
   ที่างห�องปฏิิบัติการ้
 7. การ้ตร้วิจำสูอบคุุณภาพนำ�าที่างห�องปฏิิบัติการ้  
  (21 พาร้ามิีเตอร์้) ของโร้งเรี้ยุนต�นแบบ  
  และโร้งเรี้ยุนรั้บเสูด็ีจำฯ

โค์รงการส่ำาคั์ญ สิ่�งส่นับส่น่นการดำำาเนินงาน

1.  โคริงการิพัฒนาอนามัย 
สิ่�งแวดล้อมพ่�นท้ี่� 

โคริงการิพริะริาชี้ดำาริิ 
และโคริงการิเฉลิมพริะเก้ยริติั

QR code สิ่�งส่นับส่นุน 
การิป้ฏิิบัติังาน :

1. ค่้ม่อโริงเร้ิยนถิุ�นทุี่ริกันดาริ

2. การิป้รัิบป้รุิงคุณภาพนำ�าบริิโภค

3.  การิแก้ไขปั้ญหานำ�าป้ริะป้า

  สิ่�งท่ี่�กรมอนามัยุส่นับส่น่นการดำำาเนินงาน8.
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 1. คุ่้มืีอ/แนวิที่างการ้ดีำาเนินงานดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
  ในพื�นทีี่�เสีู�ยุง เช่ีน มีลพิษอากาศ พื�นทีี่� EEC เหมืีองแร่้ 
  คุวิามีร้�อน       
 2. ร้ายุงานเฝ้้าร้ะวัิงสูถานการ้ณ์และผู้ลกร้ะที่บต่อสุูขภาพ 
  ในพื�นทีี่�เสีู�ยุง เช่ีน มีลพิษอากาศ พื�นทีี่� EEC เหมืีองแร่้ 
  คุวิามีร้�อน       
 3. โปร้แกร้มี/หลักสู้ตร้การ้สูร้�างคุวิามีร้้�ร้อบดี�านอนามัียุ  
  สิู�งแวิดีล�อมีของอาสูาสูมัีคุร้สูาธาร้ณสุูขปร้ะจำำาหม่้ีบ�าน  
  (อสูมี.) ในพื�นทีี่�เสีู�ยุง 
 4. แผู้นปฏิิบัติการ้ดี�านการ้ปรั้บตัวิต่อการ้เปลี�ยุนแปลง 
  สูภาพภ้มิีอากาศดี�านสูาธาร้ณสุูข ร้ะยุะทีี่� 1  
  (พ.ศ. 2564 - 2573) 
 5. แนวิที่างเคุรื้�องมืีอปร้ะเมิีนคุวิามีพร้�อมีการ้เตรี้ยุมีการ้  
  ร้องรั้บการ้เปลี�ยุนแปลงสูภาพภ้มิีอากาศของ 
  โร้งพยุาบาลสัูงกัดีกร้ะที่ร้วิงสูาธาร้ณสุูข
 6. คุ่้มืีอการ้ปฏิิบัติตามีปร้ะกาศกร้ะที่ร้วิงสูาธาร้ณสุูข  
  เรื้�อง กำาหนดีปร้ะเภที่หรื้อขนาดีของกิจำการ้และ 
  หลักเกณฑ์์วิิธีการ้และเงื�อนไขทีี่�ผู้้�ขออนุญาตจำะต�อง 
  ดีำาเนินการ้ก่อนการ้พิจำาร้ณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561  
  และปร้ะกาศกร้ะที่ร้วิงสูาธาร้ณสุูข เรื้�อง หลักเกณฑ์์ 
  ในการ้รั้บฟัังคุวิามีคิุดีเห็นของปร้ะชีาชีนทีี่�เกี�ยุวิข�อง  
  พ.ศ. 2556
 7. คุ่้มืีอแอปพลิเคุชัี�นสูำาหรั้บปร้ะชีาชีน แอที่ริ้สู
 8. คุ่้มืีอแนวิที่างลดีและป้องกันผู้ลกร้ะที่บต่อสุูขภาพ 
  จำากฝุ่้นละอองขนาดีไม่ีเกิน 2.5 ไมีคุร้อน (PM2.5)  
  สูำาหรั้บสูถานศึกษา สูถานพัฒนาเด็ีกปฐมีวัิยุ เจำ�าหน�าทีี่�  
  และชุีดีคุวิามีร้้�เพื�อการ้สืู�อสูาร้สูำาหรั้บปร้ะชีาชีน
 9. คุ่้มืีอการ้ดีำาเนินงาน ดี�านการ้แพที่ยุ์และสูาธาร้ณสุูข  
  กร้ณี ฝุ่้นละอองขนาดีไม่ีเกิน 2.5 ไมีคุร้อน (PM2.5)  
  ปี 2564 

โค์รงการส่ำาคั์ญ สิ่�งส่นับส่น่นการดำำาเนินงาน

2.  โคริงการิส่่งเส่ริิมการิลด 
และป้้องกันปั้จัจััยเส้่�ยงและ 

การิจััดการิอนามัยสิ่�งแวดล้อม 
ของพ่�นท้ี่�เฉพาะ

QR code สิ่�งส่นับส่นุน 
การิป้ฏิิบัติังาน :

1. Website การิป้ริะเมิน 
ผู้ลกริะที่บต่ัอสุ่ขภาพ
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   ป้ริะเด็นด้านการิสุ่ขาภิบาลอาหาริ :
 1. ร้ะบบร้ายุงานผู้ลการ้ดีำาเนินงานอาหาร้ปลอดีภัยุ
      ผู่้านร้ะบบ Google Form   
 2. ร้ะบบออนไลน์สูำาหรั้บผู้้�ปร้ะกอบการ้ปร้ะเมิีนตนเอง
 3. คุ่้มืีอ “อาหาร้ริ้มีบาที่วิิถี”
 4. เกณฑ์์การ้พัฒนาและยุกร้ะดัีบมีาตร้ฐานอาหาร้ 
  ริ้มีบาที่วิิถี (Street Food Good Health)
 5. คุ่้มืีอ “ตลาดีนัดี น่าซืี่�อ”
 6. แบบปร้ะเมิีนการ้พัฒนาและยุกร้ะดัีบตลาดีนัดี  
  น่าซืี่�อ (ตล.2)
 7. คุ่้มืีอมีาตร้ฐาน “สูถานทีี่�จำำาหน่ายุอาหาร้”
 8. แบบตร้วิจำมีาตร้ฐานสุูขาภิบาลอาหาร้ “สูถานทีี่� 
  จำำาหน่ายุอาหาร้” ตามีกฎกร้ะที่ร้วิงสุูขลักษณะของ 
  สูถานทีี่�จำำาหน่ายุอาหาร้ พ.ศ. 2561
 9. สูนับสูนุนดี�านวิิชีาการ้ ต�นแบบการ้พัฒนา และ 
  ดี�านกฎหมีายุ
 10. หลักสู้ตร้การ้อบร้มีผู้้�ปร้ะกอบกิจำการ้และผู้้�สัูมีผัู้สู 
  อาหาร้ในร้้ปแบบการ้ศึกษาดี�วิยุตนเอง (E-Learning)
 11. สืู�อเผู้ยุแพร่้ปร้ะชีาสัูมีพันธ์ร้้ปแบบต่างๆ
 12. สูนับสูนุนป้ายุมีาตร้ฐาน อาหาร้ริ้มีบาที่วิิถี (Street  
  Food Good Health) และ ตลาดีนัดี น่าซืี่�อ (Healthy  
  Market) ร้�านอาหาร้ (Clean Food Good Taste  
  Plus)

  ป้ริะเด็นด้านการิจััดการิอนามัยสิ่�งแวดล้อมใน 
  โริงแริม ร้ิส่อร์ิที่ :
 1. คุ่้มืีอ GREEN Health Hotel (ไที่ยุ – อังกฤษ)
 2. ร้ะบบปร้ะเมิีน https://ghh.anamai.moph.go.th/
 3. แพลตฟัอร์้มี Thai Stop COVID Plus (TSC Plus)

  ป้ริะเด็นด้านการิจััดการิส้่วมส่าธาริณะและสิ่�งป้ฏิิก้ล :
 1. คุ่้มืีอการ้จัำดีการ้สิู�งปฏิิก้ล (แบบคุร้บวิงจำร้)
 2. คุ่้มืีอเที่คุโนโลยีุการ้จัำดีการ้สิู�งปฏิิก้ล
 3. คุ่้มืีอมีาตร้ฐานสู�วิมีสูาธาร้ณะร้ะดัีบปร้ะเที่ศ (HAS)

โค์รงการส่ำาคั์ญ สิ่�งส่นับส่น่นการดำำาเนินงาน

3.  โคริงการิยกริะดับการิจััดการิ
สุ่ขาภิบาล อาหาริและนำ�า  
และอนามัยสิ่�งแวดล้อม
ริองรัิบการิท่ี่องเท้ี่�ยว

QR code สิ่�งส่นับส่นุน 
การิป้ฏิิบัติังาน :

1. ป้ริะเด็นโริงแริม ร้ิส่อร์ิที่ 
Web site : GREEN Health hotel

2. ป้ริะเด็นการิจััดการิสิ่�งป้ฏิิก้ล
  2.1 Infographic สิู�งปฏิิก้ล

  2.2 คุ่้มืีอวิิชีาการ้ สิู�งปฏิิก้ล

3. ป้ริะเด็นการิจััดการิส้่วมส่าธาริณะ
  3.1 Infographic สู�วิมีสูาธาร้ณะ
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 4. สืู�อปร้ะชีาสัูมีพันธ์เรื้�องสู�วิมี เช่ีน Info ข�อปฏิิบัติ  
  ในการ้ใชี�สู�วิมีอยุ่างปลอดีภัยุ ในสูถานการ้ณ์การ้ 
  ร้ะบาดีของโร้คุ COVID-19, Info สู�วิมีสูาธาร้ณะ 
  วิิถีใหม่ีเพื�อทุี่กคุน เป็นต�น

  ป้ริะเด็นพัฒนาอนามัยสิ่�งแวดล้อม ท้ี่องถิุ�นและชุี้มชี้น
 1. คุ่้มืีอมีาตร้ฐานการ้ปฏิิบัติงาน (SOP) การ้พัฒนา 
  คุุณภาพร้ะบบบริ้การ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีสูำาหรั้บ 
  องค์ุกร้ปกคุร้องสู่วินที่�องถิ�น
 2. ข�อม้ีลสูาร้สูนเที่ศทีี่�เกี�ยุวิข�องกับการ้พัฒนาคุุณภาพ 
  ร้ะบบบริ้การ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีใน Website  
  การ้พัฒนาคุุณภาพร้ะบบบริ้การ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี
 3. คุ่้มืีอการ้ดีำาเนินงาน อบต.จัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี  
  เพื�อที่�องถิ�นและชุีมีชีนน่าอยุ้่
 4. ข�อม้ีลสูาร้สูนเที่ศทีี่�เกี�ยุวิข�องกับการ้การ้จัำดีการ้ 
  อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีสูำาหรั้บองค์ุกร้ปกคุร้องสู่วิน 
  ที่�องถิ�นใน Website การ้จัำดีการ้อนามัียุเพื�อที่�องถิ�น 
  และชุีมีชีนน่าอยุ้่

  ป้ริะเด็นการิจััดการินำ�าป้ริะป้าหม่้บ้าน
 1. ร้ายุชืี�อชืี�อองค์ุกร้ปกคุร้องสู่วินที่�องถิ�น ปร้ะจำำาปี  
  2564 
 2. ร้ายุชืี�อร้ะบบปร้ะปาหม่้ีบ�านทีี่�ผู่้านการ้ตร้วิจำสูอบ 
  จำากสูำานักงานสิู�งแวิดีล�อมีภาคุ
 3. ไฟัล์คุ่้มืีอการ้ปร้ะเมิีนร้ะบบปร้ะปาหม่้ีบ�านของ 
  กร้มีที่รั้พยุากร้นำ�า พร้�อมีแบบปร้ะเมิีน
 4. ชุีดีตร้วิจำสูอบและเฝ้้าร้ะวัิงคุุณภาพนำ�าบริ้โภคุ  
  (อ.11 อ.31 ชุีดีเก็บตัวิอยุ่างนำ�า)
 5. สืู�อวิิดีีทัี่ศน์ หลักสู้ตร้ฝึ้กอบร้มีออนไลน์ ชุีดีคุวิามีร้้�  
  ชุีดีข�อม้ีลทีี่�จำำาเป็น

โค์รงการส่ำาคั์ญ สิ่�งส่นับส่น่นการดำำาเนินงาน

3.2 คุ่้มืีอวิิชีาการ้ สู�วิมีสูาธาร้ณะ

4.  โคริงการิยกริะดับท้ี่องถิุ�น 
ชุี้มชี้น จััดการิอนามัยสิ่�งแวดล้อม

เพ่�อเม่องสุ่ขภาพด้
QR code สิ่�งส่นับส่นุน 

การิป้ฏิิบัติังาน :
1. ป้ริะเด็นการิขับเคล่�อนงาน EHA 

Web site : EHA

2. ป้ริะเด็น อบตั. จััดการิอนามัย 
สิ่�งแวดล้อม  

Web site : GREEN & Healthy 
Community

3. ป้ริะเด็น กฎหมายว่าด้วยการิ
ส่าธาริณสุ่ข

3.1 คุ่้มืีอแนวิที่างดี�านกฎหมีายุ 
ทีี่�เกี�ยุวิข�อง
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  ป้ริะเด็นด้านกฎหมายว่าด้วยการิส่าธาริณสุ่ข:
 1. คุ่้มืีอแนวิที่างการ้ปฏิิบัติงานสูำาหรั้บเลขานุการ้ 
  คุณะกร้ร้มีการ้สูาธาร้ณสุูขจัำงหวัิดี และคุณะกร้ร้มีการ้ 
  สูาธาร้ณสุูขกรุ้งเที่พมีหานคุร้ตามีกฎหมีายุว่ิาดี�วิยุการ้ 
  สูาธาร้ณสุูข
 2. คุ่้มืีอแนวิที่างการ้ดีำาเนินงานสูำาหรั้บฝ่้ายุเลขานุการ้ 
  คุณะกร้ร้มีการ้สูาธาร้ณสุูขจัำงหวัิดี และคุณะกร้ร้มีการ้  
  เปรี้ยุบเทีี่ยุบในเขตจัำงหวัิดี
 3. สืู�อวิิดีีทัี่ศน์ สูร้�างคุวิามีร้อบร้้�ดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
  ตามีกฎหมีายุว่ิาดี�วิยุการ้สูาธาร้ณสุูข พ.ศ. 2535  
  และทีี่�แก�ไขเพิ�มีเติมี 
 4. สืู�อเผู้ยุแพร่้ปร้ะชีาสัูมีพันธ์ร้้ปแบบ Infographic 
 5. หลักสู้ตร้การ้พัฒนาขีดีคุวิามีสูามีาร้ถของเจำ�าหน�าทีี่� 
  ผู้้�ปฏิิบัติตามีกฎหมีายุทีี่�อยุ้่ในคุวิามีรั้บผิู้ดีชีอบของ 
  กร้มีอนามัียุในร้้ปแบบ Digital

โค์รงการส่ำาคั์ญ สิ่�งส่นับส่น่นการดำำาเนินงาน

3.2 สืู�อวีิดีีทัี่ศน์ดี�านกฎหมีายุ 
ทีี่�เกี�ยุวิข�อง

3.3 Infographic ดี�านกฎหมีายุ 
ทีี่�เกี�ยุวิข�อง

3.4 สืู�อการ้สูอนกฎหมีายุ 
สูำาหรั้บเจำ�าหน�าทีี่�

 1. คุ่้มืีอแนวิที่างการ้ดีำาเนินงาน GREEN&CLEAN  
  Hospital
 2. คุ่้มืีอแนวิที่างการ้จัำดีการ้ม้ีลฝ้อยุ สู�วิมีและสิู�งปฏิิก้ล 
  ในโร้งพยุาบาล
 3. คุ่้มืีอสูถานบริ้การ้สูาธาร้ณสุูขต�นแบบลดีโลกร้�อน
 4. คุ่้มืีอมีาตร้ฐานโร้งพยุาบาลอาหาร้ปลอดีภัยุ (Food  
  Safety Hospital)
 5. คุ่้มืีอการ้ดีำาเนินตามีมีาตร้ฐานการ้จัำดีบริ้การ้อาชีีวิ 
  อนามัียุ และเวิชีกร้ร้มีสิู�งแวิดีล�อมี
 6. โปร้แกร้มีกำากับการ้ขนสู่งม้ีลฝ้อยุติดีเชืี�อ กร้มีอนามัียุ  
  (Manifest system)

5.  โคริงการิยกริะดับคุณภาพ 
การิจััดการิอนามัยสิ่�งแวดล้อม 
ส่ถุานบริิการิการิส่าธาริณสุ่ข 

ท้ี่�เป็้นมิตัริกับสิ่�งแวดล้อม 
และสุ่ขภาพ

QR code สิ่�งส่นับส่นุน 
การิป้ฏิิบัติังาน :

1. ค่้ม่อ GREEN & CLEAN 
Hospital
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โค์รงการส่ำาคั์ญ สิ่�งส่นับส่น่นการดำำาเนินงาน

3. ริะบบ Manifest system

2. ค่้ม่อการิจััดการิม้ลฝอยติัดเช่ี้�อ

2. ริวมคำาแนะนำา มาตัริฐานจััดการิ
อนามัยสิ่�งแวดล้อมกับโริคโควิด-19

 1. แพลตฟัอร์้มี Thai Stop COVID Plus
 2. คุำาแนะนำาดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี ร้องรั้บสูถานการ้ณ์  
  การ้แพร่้ร้ะบาดีโร้คุโคุวิิดี-19
 3. คุ่้มืีอวิิชีาการ้ดี�านอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมีร้องรั้บ 
  สูถานการ้ณ์การ้แพร่้ร้ะบาดีโร้คุโคุวิิดี-19
 4. Infographic ดี�านการ้จัำดีการ้อนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
  ร้องรั้บสูถานการ้ณ์การ้แพร่้ร้ะบาดีโร้คุโคุวิิดี-19

6.  โคริงการิยกริะดับมาตัริฐาน 
การิอนามัยสิ่�งแวดล้อม 

ในภาวะฉุกเฉินที่างส่าธาริณสุ่ข
QR code สิ่�งส่นับส่นุน 

การิป้ฏิิบัติังาน :
1. แพลตัฟอร์ิม Thai Stop  

COVID Plus
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โค์รงการส่ำาคั์ญ สิ่�งส่นับส่น่นการดำำาเนินงาน

3. ริวมค่้ม่อวิชี้าการิท้ี่�เก้�ยวข้อง

4. ริวม Infographic COVID-19

 1. โคริงการิพัฒนาอนามัยสิ่�งแวดล้อมพ่�นท้ี่�โคริงการิพริะริาชี้ดำาริิและ
โคริงการิเฉลิมพริะเก้ยริติั

1. นางสูาวิพร้เพชีร้  ศักดิี�ศิริ้ชัียุศิลป์   
    หน่วิยุงาน สูำานักสุูขาภิบาลอาหาร้และนำ�า 
    โที่ร้. 0 2590 4606   โที่ร้สูาร้ 02 590 4188

 2. นางสูาวิชัีญญานุชี  เวีิยุงแก�วิ    
    หน่วิยุงาน สูำานักสุูขาภิบาลอาหาร้และนำ�า 
    โที่ร้. 0 2590 4606   โที่ร้สูาร้ 02 590 4188
 2. โคริงการิส่่งเส่ริิมการิลดและป้้องกันปั้จัจััยเส้่�ยงและการิจััดการิอนามัย
สิ่�งแวดล้อมของพ่�นท้ี่�เฉพาะ

 1. นางสุูธิดีา  อุที่ะพันธ์ุ       
    หน่วิยุงาน กองปร้ะเมิีนผู้ลกร้ะที่บต่อสุูขภาพ 
    โที่ร้. 0 2590 4606   โที่ร้สูาร้ 02 590 4188 

  เจั�าหน�าท่ี่�/หน่วยุงาน ผู้้�ปีระส่านงาน9.
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 2. นางสูาวิเบญจำวิร้ร้ณ  ธวัิขสุูภา
  หน่วิยุงาน กองปร้ะเมิีนผู้ลกร้ะที่บต่อสุูขภาพ 

    โที่ร้. 0 2590 4606   โที่ร้สูาร้: 02 590 4188   
 3. โคริงการิยกริะดับการิจััดการิสุ่ขาภิบาลอาหาริและนำ�า และอนามัย 
สิ่�งแวดล้อมริองรัิบการิท่ี่องเท้ี่�ยว
  3.1 ป้ริะเด็นด้านการิสุ่ขาภิบาลอาหาริ

1. นายุเอกชัียุ ชัียุเดีชี หน่วิยุงาน สูำานักสุูขาภิบาลอาหาร้และนำ�า 
    โที่ร้ 02 590 4178    โที่ร้สูาร้ 02 590 4188

 2. นางสูาวิอาร้ยุา วิงศ์ป้อมี หน่วิยุงาน สูำานักสุูขาภิบาลอาหาร้และนำ�า 
    โที่ร้ 02 590 4178    โที่ร้สูาร้ 02 590 4188
  3.2 ป้ริะเด็นด้านการิจััดการิอนามัยสิ่�งแวดล้อม โริงแริม ร้ิส่อร์ิที่ 
   ส่นามบิน ส่ถุาน้ริถุไฟ

1. นางสูาวิปรี้ยุนิตย์ุ ใหม่ีเจำริ้ญศรี้ หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี                                                                   
    โที่ร้. 02 590 4261    โที่ร้สูาร้ 02 590 4200           

2. นางสูาวิชีไมีพร้ เป็นสุูข หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
    โที่ร้. 02 590 4349    โที่ร้สูาร้  02 590 4200           
  3.3 ป้ริะเด็นการิจััดการิส้่วมส่าธาริณะ และการิจััดการิสิ่�งป้ฏิิก้ล

1. นายุปร้ะโชีติ  กร้าบกร้าน  หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
    โที่ร้. 02 590 4128    โที่ร้สูาร้ 02 590 4200 

2. น.สู.วิิภา  รุ้จิำจำนากุล หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
    โที่ร้. 02 590 4128    โที่ร้สูาร้ : 02 590 4200 

3. นางสูาวิมีลฤดีี ตรี้วัิยุ หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
    โที่ร้. 02 590 4400  โที่ร้สูาร้ : 02 590 4200
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 4. โคริงการิยกริะดับท้ี่องถิุ�น ชุี้มชี้น จััดการิอนามัยสิ่�งแวดล้อม 
เพ่�อเม่องสุ่ขภาพด้
  4.1 ป้ริะเด็นจัังหวัดจััดการิปั้จัจััยเส้่�ยง

1. นางสูาวินาฎอนงค์ุ เจำริ้ญสัูนติสุูข   
    หน่วิยุงาน กองปร้ะเมิีนผู้ลกร้ะที่บต่อสุูขภาพ 
    โที่ร้. 02 590 4363    โที่ร้สูาร้ 02 590 4356  

2. นางสูาวิโศร้ยุา ช้ีศรี้  
    หน่วิยุงาน กองปร้ะเมิีนผู้ลกร้ะที่บต่อสุูขภาพ 
    โที่ร้. 02 590 4626    โที่ร้สูาร้ 02 590 4356  
      4.2 ป้ริะเด็นการิจััดการิอนามัยสิ่�งแวดล้อมท้ี่องถิุ�น และชุี้มชี้น

1. นางปรี้ยุานุชี บ้ร้ณภักดีี  หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
    โที่ร้. 02 590 4389   โที่ร้สูาร้  0 2590 4321  

2. นางสูาวิณัฐวิดีี แมีนเมีธี  หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
    โที่ร้. 02 590 4257    โที่ร้สูาร้ 02 590 4321 
  4.2 ป้ริะเด็นนำ�าป้ริะป้าหม่้บ้าน

1. นายุรั้ชีชีผู้ดุีง ดีำาร้งพิงคุสูกุล       
    หน่วิยุงาน สูำานักสุูขาภิบาลอาหาร้และนำ�า 
    โที่ร้. 02 590 4606    โที่ร้สูาร้ 02 590 4188  

2. นางสูาวิปาริ้ชีาติ สูร้�อยุสู้งเนิน   
    หน่วิยุงาน สูำานักสุูขาภิบาลอาหาร้และนำ�า 
    โที่ร้. 02 590 4605    โที่ร้สูาร้ 02 590 4188
  4.3 ป้ริะเด็นกฎหมายว่าด้วยการิส่าธาริณสุ่ข

1. นางสูาวิพร้นภา แซ่ี่ลี� 
  หน่วิยุงาน ศ้นยุ์บริ้หาร้กฎหมีายุสูาธาร้ณสุูข 

    โที่ร้. 02 950 4219    โที่ร้สูาร้  02 591 8180 
2. นางสูาวิจิำรั้ชีญา ร้าชีมีนตรี้     

    หน่วิยุงาน ศ้นยุ์บริ้หาร้กฎหมีายุสูาธาร้ณสุูข 
    โที่ร้. 02 950 4724    โที่ร้สูาร้  02 591 8180 



172
สำ�หรับพื้นที่ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อม

ก
า
ร
จ
ัด
ก
า
ร
อ
น
า
ม
ัย
ส
ิ่ง
แ
ว
ด
ล
้อ
ม

 5. โคริงการิยกริะดับคุณภาพการิจััดการิอนามัยสิ่�งแวดล้อมส่ถุานบริิการิ
การิส่าธาริณสุ่ขท้ี่�เป็้นมิตัริกับสิ่�งแวดล้อมและสุ่ขภาพ
  5.1 ป้ริะเด็น GREEN & CLEAN Hospital

1. นางสูาวิปรี้ยุนิตย์ุ ใหม่ีเจำริ้ญศรี้  
    หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
    โที่ร้. 02 590 4261    โที่ร้สูาร้  02 590 4200 

2. นางสูาวิรั้ตนา เฒ่าอุดีมี หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
    โที่ร้. 02 590 4253    โที่ร้สูาร้ 02 590 4255           
  5.2 ป้ริะเด็นการิจััดการิม้ลฝอยติัดเช่ี้�อ

1. นายุปร้ะโชีติ กร้าบกร้าน หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
    โที่ร้. 02 590 4128    โที่ร้สูาร้ 02 590 4200 

2. นายุทัี่ยุธัชี หิรั้ญเรื้อง หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
    โที่ร้. 02 590 4350    โที่ร้สูาร้ 02 590 4200 
 6. โคริงการิยกริะดับมาตัริฐานการิจััดการิอนามัยสิ่�งแวดล้อมใน
ภาวะฉุกเฉินและส่าธาริณภัย

1. นางณีร้นุชี อาภาจำรั้สู หน่วิยุงาน สูำานักอนามัียุสิู�งแวิดีล�อมี 
    โที่ร้. 02 590 4396    โที่ร้สูาร้  02 590 4321 

2. นายุชัียุเลิศ กิ�งแก�วิเจำริ้ญชัียุ  
    หน่วิยุงาน สูำานักสุูขาภิบาลอาหาร้และนำ�า 
    โที่ร้. 02 590 4184    โที่ร้สูาร้ 02 590 4188 

3. นางสูาวิเบญจำวิร้ร้ณ  ธวัิชีสุูภา   
    หน่วิยุงาน กองปร้ะเมิีนผู้ลกร้ะที่บต่อสุูขภาพ 
    โที่ร้. 02 590 4349    โที่ร้สูาร้ 02 591 4356 

4. น.สู.พนิตา เจำริ้ญสุูข                
    หน่วิยุงาน กองปร้ะเมิีนผู้ลกร้ะที่บต่อสุูขภาพ 
    โที่ร้. 090 962 0474    โที่ร้สูาร้  02 591 4356 

 5. นางสูาวิพร้ร้ณวิร้ที่ อุดีมีผู้ล   
    หน่วิยุงาน ศ้นยุ์บริ้หาร้กฎหมีายุสูาธาร้ณสุูข 
    โที่ร้. 02590 4725    โที่ร้สูาร้ 02 591 8180
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การส่่งเส่ริมค์วามรอบร้�ส่่ขภาพ

ป้ระชาชนทุุกกลุุ่่มวััย

ส่่วนท่ี่� 6
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  เป้ีาปีระส่งค์์ 

ปร้ะชีาชีนมีีคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาวิะสูามีาร้ถด้ีแลสุูขภาพ มีีพฤติกร้ร้มี
สุูขภาพทีี่�พึงปร้ะสูงค์ุ และสูามีาร้ถป้องกัน และลดีโร้คุทีี่�สูามีาร้ถป้องกันไดี�เกิดีเป็น
สัูงคุมีบ่มีเพาะจิำตสูำานึกการ้มีีสุูขภาพดีีสู้งขึ�น                    

  เป้ีาหมายุแลุ่ะตััวช้ี้�วัดำผู้ลุ่ลัุ่พธ์์ ปีี 2565

• ตััวช้ี้�วัดท้ี่� 1 ปร้ะชีาชีนมีีคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ ร้�อยุละ 70
• ตััวช้ี้�วัดท้ี่� 2 ปร้ะชีาชีน เข�าถึง เข�าใจำมีีพฤติกร้ร้มีสุูขภาพทีี่�ดีี ร้�อยุละ 80
• ตััวช้ี้�วัดท้ี่� 3 สูถานบริ้การ้สูาธาร้ณสุูขในเขตสุูขภาพ เป็นต�นแบบ 

   องค์ุกร้ร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ (HLO) อยุ่างน�อยุ 13 แห่ง

  หลัุ่กการแลุ่ะเหต่ัผู้ลุ่

การ้สูร้�างคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ เป็นหนึ�งในปร้ะเด็ีนเร่้งด่ีวินตามีแผู้น
ยุทุี่ธศาสูตร์้ชีาติ ดี�านทีี่� 1 (คุนไที่ยุในศตวิร้ร้ษทีี่� 21) และเป็นปร้ะเด็ีนปฏิิร้้ปปร้ะเที่ศ
ดี�านสูาธาร้ณสุูข ซึี่�งกร้ะที่ร้วิงสูาธาร้ณสุูข ไดี�มีอบหมีายุให�กร้มีอนามัียุรั้บผิู้ดีชีอบ
ในการ้ขับเคุลื�อนคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพของปร้ะชีาชีน แผู้นแม่ีบที่ปร้ะเด็ีนทีี่� 13 
การ้เสูริ้มีสูร้�างให�คุนไที่ยุมีีสุูขภาวิะทีี่�ดีี แผู้นยุ่อยุทีี่� 13.1 การ้สูร้�างคุวิามีร้อบร้้�ดี�าน
สุูขภาวิะ และการ้ป้องกันและคุวิบคุุมีปัจำจัำยุเสีู�ยุงทีี่�คุุกคุามีสุูขภาวิะ จำากการ้สูำาร้วิจำ
สูถานการ้ณ์คุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพของคุนไที่ยุ ปี 2562 พบว่ิา คุนไที่ยุมีีคุะแนน

แนวที่างการดำำาเนินงานส่่งเส่ริมส่่ขภาพ 

แลุ่ะอนามัยุสิ่�งแวดำลุ่�อมส่ำาหรับพ้�นท่ี่� ปีี 2565

การส่่งเส่ริมค์วามรอบร้�ส่่ขภาพ

1.

2.

3.

ปีระชี้าชี้นท่ี่กกลุ่่่มวัยุ
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เฉลี�ยุของคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพร้�อยุละ 65 จัำดีอยุ้่ในร้ะดีับทีี่�ไม่ีเพียุงพอต่อ 
การ้เข�าถึง  เข�าใจำ ที่บที่วินซัี่กถามีและตัดีสิูนใจำปรั้บพฤติกร้ร้มีด้ีแลสุูขภาพของ
ตนเอง (วิิมีล โร้มีา และคุณะ,2562) สูอดีรั้บกับข�อม้ีลการ้สูำาร้วิจำสุูขภาพปร้ะชีาชีน
ไที่ยุโดียุสูถาบันวิิจัำยุร้ะบบสูาธาร้ณสุูข พบว่ิา คุนวัิยุที่ำางานอายุุ 15 ปีขึ�นไป  
มีีพฤติกร้ร้มีกินผัู้กผู้ลไมี�ต่อวัินเพียุงพอตามีข�อแนะนำาเพียุงร้�อยุละ 25.9 มีีดัีชีนี 
มีวิลกายุ (BMI) อยุ้่ในเกณฑ์์ปกติเพียุงร้�อยุละ 36.43 มีีภาวิะอ�วินร้�อยุละ 37.5  
พบโร้คุคุวิามีดีันโลหิตสู้งร้�อยุละ 24.7 โร้คุเบาหวิาน ร้�อยุละ 8.9 ภาวิะไขมีัน 
ในเลือดีสู้งร้�อยุละ 16.4 และจำากการ้สูำาร้วิจำร้ะดีับกิจำกร้ร้มีที่างกายุ พบว่ิา 
ปร้ะชีากร้วัิยุที่ำางาน (อายุุ 18-59 ปี) มีีกิจำกร้ร้มีที่างกายุเพียุงพอลดีลงเหลือร้�อยุละ 
54.7 ปี 2562 มีีกิจำกร้ร้มีที่างกายุเพียุงพอร้�อยุละ 74.6 (ศ้นยุ์พัฒนาองค์ุคุวิามีร้้�
ดี�านกิจำกร้ร้มีที่างกายุปร้ะเที่ศไที่ยุ (TPAK), 2563) นอกจำากนั�นผู้ลการ้สูำาร้วิจำ 
คุวิามีร้อบร้้�ดี�านสูุขภาพของปร้ะชีาชีนในสูถานการ้ณ์การ้ร้ะบาดีของโร้คุติดีเชืี�อ
โคุโร้นาไวิรั้สู 2019 ปี 2564 กลุ่มีตัวิอยุ่าง ปร้ะชีาชีนทีี่�อาศัยุในชุีมีชีนแออัดี  
พบว่ิา มีีร้ะดัีบคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพต่อการ้ป้องกันโร้คุโคุวิิดี-19 ร้ะดัีบตำ�า  
เพียุงร้�อยุละ 41.6% (กลุ่มีสูร้�างคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ, 2564) ซึี่�งพบว่ิามีีจำำานวิน
ผู้้�ติดีเชืี�อเพิ�มีสู้งขึ�นเรื้�อยุๆ ดัีงนั�น การ้สูร้�างคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพให�ปร้ะชีาชีน
ปฏิิบัติตามีมีาตร้การ้ ป้องกันการ้แพร่้ร้ะบาดีของโร้คุโคุวิิดี-19 จึำงมีีคุวิามีสูำาคัุญยุิ�ง

 ในการ้ปร้ับพฤติกร้ร้มีสุูขภาพของคุนในชีุมีชีนจำำาเป็นต�องมีี 6 ทัี่กษะ
คุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ (health literacy skills) เพื�อใชี�ในการ้เข�าถึงข�อม้ีลข่าวิสูาร้
และองคุ์คุวิามีร้้� เข�าใจำเนื�อหาสูาร้ะทัี่�งในร้้ปแบบตัวิหนังสืูอและเสูียุงทีี่�ไดี�ยุินจำาก
การ้พ้ดีคุุยุหรื้อช่ีองที่างอื�นๆ และสูามีาร้ถสืู�อคุวิามีหมีายุให�คุนทีี่�เกี�ยุวิข�องเข�าใจำ
และปฏิิบัติไดี�อยุ่างถ้กต�องและเหมีาะสูมี (Linda Squiers, Susana Peinado, 
Nancy Berkman, Vanessa Boudewyns & Lauren McCormack. 2012) และ
บุคุคุลต�องที่ร้าบว่ิาจำะคุ�นหาข�อม้ีลข่าวิสูาร้หรื้อรั้บที่ร้าบสูถานการ้ณ์ของปัจำจัำยุเสีู�ยุง
และผู้ลกร้ะที่บของปัจำจัำยุดัีงกล่าวิไดี�จำากทีี่�ไหน แหล่งใดีในชุีมีชีนบ�าง บุคุคุลต�อง
สูามีาร้ถอา่นและสูร้ปุคุวิามีเพื�อที่ำาคุวิามีเข�าใจำคุำาศัพท์ี่และเนื�อหาสูาร้ะจำากเอกสูาร้
ทีี่�อ่านไดี�อยุ่างถ้กต�องและเนื�องจำากข�อม้ีลข่าวิสูาร้และองค์ุคุวิามีร้้�ดี�านสุูขภาพ  
มัีกเผู้ยุแพร้่ผู่้านการ้พ้ดีคุุยุกันร้ะหวิ่างคุนหร้ือกลุ่มีคุนในชีุมีชีน บุคุคุลจำึงต�อง
สูามีาร้ถสืู�อสูาร้ไดี�ทัี่�งเชิีงรุ้ก (พ้ดีให�ข�อม้ีล อภิปร้ายุ ให�ข�อเสูนอแนะ และต่อร้อง) 
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และเชิีงรั้บ (ฟัังอยุ่างตั�งใจำเพื�อที่ำาคุวิามีเข�าใจำ) (Squiers L, Peinado S, Berkman 
N, Boudewyns V, McCormack L.2012) เมืี�อบุคุคุลมีีคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ
แล�วิ สูถาบันต่างๆ ไดี�แก่ คุร้อบคุรั้วิ สูถานศึกษา สูถานบริ้การ้สูาธาร้ณสุูข สูถาน
ปร้ะกอบการ้ องค์ุกร้ หน่วิยุงานต่างๆ ทัี่�งภาคุรั้ฐ เอกชีน ที่�องถิ�น และ 
ภาคุปร้ะชีาชีนคุวิร้สู่งเสูร้ิมีการ้สูร้�างสูภาพแวิดีล�อมีที่ี�เอื�อต่อการ้ปร้ับพฤติกร้ร้มี
สุูขภาพ มีีนโยุบายุ และมีาตร้การ้ต่างๆ เพื�อการ้สูร้�างเสูริ้มีคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ  
สูถานบริ้การ้สูาธาร้ณสุูขมีีร้ะบบบริ้การ้สูร้�างคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพทีี่�มีีคุุณภาพ
การ้พัฒนาองค์ุกร้/บุคุคุลต�นแบบสูร้�างคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ การ้พัฒนาร้ะบบ
เฝ้้าร้ะวัิงสุูขภาพดี�วิยุการ้ใชี�เที่คุโนโลยีุทีี่�ทัี่นสูมัียุและการ้ตอบโต�คุวิามีเสีู�ยุงและ 
การ้พัฒนากำาลังคุนให�เป็นนักปรั้บพฤติกร้ร้มีสูุขภาพที่ี�เป็นมืีออาชีีพเพื�อเป็นทีี่�
ปรึ้กษา และ Coach การ้สูร้�างสุูขภาวิะทีี่�ดีีให�แก่ปร้ะชีาชีนทุี่กช่ีวิงวัิยุ (สูภาพัฒนาฯ, 
2564.value chain แผู้น จำ.13.1)

ในการ้นี�เพื�อให�สูอดีรั้บกับสูถานการ้ณ์ทีี่�เปลี�ยุนแปลง กองสู่งเสูริ้มี 
คุวิามีร้อบร้้�และสืู�อสูาร้สุูขภาพ จึำงเห็นคุวิร้ดีำาเนินงาน โคุร้งการ้พัฒนาและ 
ขับเคุลื�อนแผู้นการ้สู่งเสูริ้มีคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ เพื�อให�ปร้ะชีาชีนมีีคุวิามีร้อบร้้�
ดี�านสุูขภาวิะ สูามีาร้ถด้ีแลสุูขภาพ มีีพฤติกร้ร้มีสุูขภาพทีี่�พึงปร้ะสูงค์ุ และสูามีาร้ถ
ป้องกัน และลดีโร้คุที่ี�สูามีาร้ถป้องกันไดี� เกิดีเป็นสัูงคุมีบ่มีเพาะจำิตสูำานึก 
การ้มีีสุูขภาพดีีสู้งขึ�น

  วัตัถ่ิ่ปีระส่งค์์

1. ผู้ลักดัีนให�ทุี่กองค์ุกร้มีีนโยุบายุ/มีาตร้การ้เพื�อสูร้�างคุวิามีร้อบร้้�ดี�าน
สุูขภาวิะและการ้ป้องกันปัจำจัำยุเสีู�ยุงทีี่�คุุกคุามีสุูขภาวิะ

2. สูร้�างการ้มีีสู่วินร่้วิมีของภาคุปร้ะชีาชีนในการ้เป็นผู้้�ตร้วิจำสูอบ  
สูถานปร้ะกอบการ้และเฝ้้าร้ะวัิงพฤติกร้ร้มีปร้ะชีาชีนในชุีมีชีน     

3. สูร้�างร้ะบบการ้สืู�อสูาร้ดี�วิยุเที่คุโนโลยีุทีี่�ทัี่นสูมัียุและหลากหลายุ 
ช่ีองที่างการ้เข�าถึงสืู�อและการ้ตอบโต�คุวิามีเสีู�ยุง (RRHL)

4. วิิจัำยุ พัฒนาร้้ปแบบ ปร้ะเมิีนผู้ล ร้วิมีทัี่�ง กำากับติดีตามีการ้ดีำาเนินงาน 
สูร้�างคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ

4.



ก
า
ร
ส
่ง
เส

ร
ิม
ค
ว
า
ม
ร
อ
บ
ร
ู้ส
ุข
ภ
า
พ

สำ�หรับพื้นที่ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อม
177

สำ�หรับพื้นที่ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

  โค์รงการท่ี่�ขับเค์ลุ้่�อนส่้่พ้�นท่ี่�

 6.1 โคริงการิพัฒนาและขับเคล่�อนแผู้นการิส่่งเส่ริิมความริอบร้้ิด้าน
สุ่ขภาพ

	เป้้าหมายและตััวช้ี้�วัดผู้ลผู้ลิตั

  กรอบแนวคิ์ดำ (House Model) 5.

6.

 1. มีาตร้ฐาน องค์ุกร้ร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ HLO ในสูถานบริ้การ้ เรื้�อง 1 
  สูาธาร้ณสุูข/สูถานศึกษา/สูถานปร้ะกอบการ้/คุร้อบคุรั้วิ

 2. หลักสู้ตร้ (E-Learning)  เรื้�อง 2
  • การ้ขับเคุลื�อนองค์ุกร้ร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ 1 เรื้�อง
  • การ้สืู�อสูาร้สูร้�างคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ 1 เรื้�อง

 3. ต�นแบบสูถานบริ้การ้สูาธาร้ณสุูขร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ HLO แห่ง 13 
  อยุ่างน�อยุ 1 แห่ง/เขตสุูขภาพ

 4. เคุรื้�องมืีอสูำาร้วิจำคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ   ชุีดี 1

 5. ร้ะบบการ้สืู�อสูาร้สูร้�างเสูริ้มีคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพดี�วิยุ ร้ะบบ 1 
  เที่คุโนโลยีุทีี่�ทัี่นสูมัียุ และหลากหลายุช่ีองที่างการ้เข�าถึงสืู�อ 
  และการ้ตอบโต�คุวิามีเสีู�ยุง (RRHL)

เป้ีาหมายุ/ตััวช้ี้�วัดำ ค่์าเป้ีาหมายุ 
ปีี 2565

หน่วยุวัดำ
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	กลุ่มเป้้าหมายท้ี่�ส่ำาคัญ
  1. ปร้ะชีาชีนทุี่กช่ีวิงวัิยุ และกลุ่มีเปร้าะบาง พื�นทีี่�ชีายุแดีน กลุ่มีทีี่�

เข�าถึงบริ้การ้ไดี�ยุาก
  2. สูถานบริ้การ้สูาธาร้ณสุูข 
  3. ภาคีุเคุรื้อข่ายุ แกนนำาภาคุปร้ะชีาชีน 
	มาตัริการิส่ำาคัญ
  1. ผู้ลักดัีนให�ทุี่กองค์ุกร้มีีนโยุบายุและมีาตร้การ้เพื�อการ้สูร้�าง 

คุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาวิะและการ้ป้องกันปัจำจัำยุเสีู�ยุงทีี่�คุุกคุามีสุูขภาวิะ
  2. พัฒนาสูถานบริ้การ้สูาธาร้ณสุูข สูถานศึกษา สูถานปร้ะกอบการ้ 

เป็นองค์ุกร้ต�นแบบร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ HLO
  3. พัฒนาภาคีุเคุรื้อข่ายุ แกนนำาภาคุปร้ะชีาชีน เป็นผู้้�ตร้วิจำสูอบ

สูถานปร้ะกอบการ้ และเฝ้้าร้ะวัิงพฤติกร้ร้มี ปร้ะชีาชีนในชุีมีชีน
  4. สูร้�างร้ะบบการ้สืู�อสูาร้ดี�วิยุเที่คุโนโลยีุ สืู�อทีี่�ทัี่นสูมัียุ และ 

หลากหลายุช่ีองที่างการ้เข�าถึงสืู�อและการ้ตอบโต�คุวิามีเสีู�ยุง (RRHL) 
  5. ยุกร้ะดีับคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสูุขภาพในกลุ่มีเปร้าะบาง กลุ่มี 

ชีายุขอบ เช่ีน โคุร้งการ้พร้ะร้าชีดีำาริ้
  6. วิิจัำยุ พัฒนาร้้ปแบบ ปร้ะเมิีนผู้ล ร้วิมีทัี่�ง กำากับติดีตามี 

การ้ดีำาเนินงานสูร้�างคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ 

 6. ภาคีุเคุรื้อข่ายุ แกนนำาภาคุปร้ะชีาชีน ไดี�รั้บสูร้�างเสูริ้มี  คุน 5 คุน/จัำงหวัิดี 
  คุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ “อาสูาร้อบร้้�สุูขภาพ” มีีทัี่กษะ 
  ดี�านการ้สืู�อสูาร้สุูขภาพเป็นผู้้�ตร้วิจำสูอบสูถานปร้ะกอบการ้ 
  และเฝ้้าร้ะวัิงพฤติกร้ร้มี ปร้ะชีาชีนในชุีมีชีน

 7. ร้ายุงานกร้ะบวินการ้พัฒนาสูถานบริ้การ้สูาธาร้ณสุูข เรื้�อง 1 
  ต�นแบบร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ

 8. ร้ายุงานผู้ลการ้สูำาร้วิจำคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพของ เรื้�อง 1 
  ปร้ะชีาชีนอายุุ 15 ปีขึ�นไป

เป้ีาหมายุ/ตััวช้ี้�วัดำ ค่์าเป้ีาหมายุ 
ปีี 2565

หน่วยุวัดำ
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	แนวที่างการิดำาเนินงานริะดับพ่�นท้ี่� 
• บที่บาที่สู่วินกลาง
  1. ผู้ลักดัีนให�เกิดีนโยุบายุและมีาตร้การ้ ในสูถานบริ้การ้สูาธาร้ณสุูข / 

สูถานศึกษา/สูถานปร้ะกอบการ้/คุร้อบคุรั้วิ เป็น องค์ุกร้ ต�นแบบ HLO 
  2. เพิ�มีสูมีร้ร้ถนะกำาลังคุนใน หนว่ิยุบริ้การ้สูาธาร้ณสูขุ เพื�อเป็นนัก

ปรั้บพฤติกร้ร้มีสุูขภาพมืีออาชีีพ
  3. สูร้�างร้ะบบการ้สืู�อสูาร้ดี�วิยุเที่คุโนโลยุี สืู�อทีี่�ทัี่นสูมัียุและ 

หลากหลายุช่ีองที่างการ้เข�าถึงสืู�อ และตอบโต�คุวิามีเสีู�ยุง (RRHL)
  4. ยุกร้ะดัีบคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพในกลุ่มีเปร้าะบางในพื�นทีี่�

ชีายุแดีนเข�าถึงยุาก
  5. วิิจัำยุ พัฒนาร้้ปแบบ ปร้ะเมิีนผู้ล ร้วิมีทัี่�ง กำากับติดีตามี
• บที่บาที่ศ้นยุ์อนามัียุ
  1.  สู่งเสูริ้มีสูนับสูนุนให�เกิดีนโยุบายุและมีาตร้การ้ในสูถานบริ้การ้

สูาธาร้ณสูขุ/สูถานศึกษา/สูถานปร้ะกอบการ้/คุร้อบคุร้วัิ เป็น องค์ุกร้ต�นแบบ HLO 
  2.  พัฒนาศักยุภาพกำาลังคุนในหน่วิยุบริ้การ้สูาธาร้ณสูุข เพื�อเป็น

นักปรั้บพฤติกร้ร้มีสุูขภาพมืีออาชีีพ
  3.  สูร้ร้หา/ผู้ลกัดัีนแกนนำาภาคุปร้ะชีาชีน ตร้วิจำสูอบและเฝ้้าร้ะวิงั

พฤติกร้ร้มีสุูขภาพของปร้ะชีาชีนในชุีมีชีน
  4. สูร้�างภ้มิีคุุ�มีกัน สูร้�างคุวิามีเชืี�อมัี�น สูร้�างคุวิามีปลอดีภัยุ  

ในปร้ะชีาชีนทุี่กกลุ่มีวัิยุ/ พัฒนาร้ะบบร้�องเรี้ยุน และศ้นยุ์ตอบโต�คุวิามีเสีู�ยุง
  5. ร่้วิมีออกแบบ สูร้�างเคุรื้�องมืีอ เก็บข�อม้ีลสูำาร้วิจำคุวิามีร้อบร้้�ดี�าน

สุูขภาพของปร้ะชีาชีน
• บที่บาที่สูำานักงานสูาธาร้ณสุูขจัำงหวัิดี 
  1. ขับเคุลื�อน และดีำาเนินการ้ให�สูอดีรั้บกับมีาตร้การ้และการ้เป็น

องค์ุกร้ต�นแบบ HLO 
  2. สูร้ร้หาบุคุคุลเพื�อเป็นนักปรั้บพฤติกร้ร้มีสุูขภาพมืีออาชีีพ 

พร้�อมีสูนับสูนุนกำากับติดีตามีการ้ดีำาเนินงาน
  3. พัฒนาร้ะบบร้�องเรี้ยุน (Voice) 
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  4. สูนับสูนุนการ้สูำาร้วิจำคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพและคุวิามีพึงพอใจำ
ของปร้ะชีาชีนต่อการ้สืู�อสูาร้ปร้ะชีาสัูมีพันธ์ ของกร้มีอนามัียุ

  5. สู่งเสูริ้มีการ้เฝ้้าร้ะวัิงและตอบโต�คุวิามีเสีู�ยุงเพื�อคุวิามีร้อบร้้� 
ดี�านสุูขภาพในร้ะดัีบพื�นทีี่�และชุีมีชีน

• บที่บาที่คุณะกร้ร้มีการ้พัฒนาคุุณภาพชีีวิิตร้ะดีับอำาเภอ (พชีอ.)/ 
สูำานักงานสูาธาร้ณสุูขอำาเภอ (สูสูอ.)

  1. ขับเคุลื�อน ร่้วิมีวิางแผู้นและสูนับสูนุนการ้ดีำาเนินงาน HLO  
ร่้วิมีกับเคุรื้อข่ายุ

  2.  สูร้�างร้ะบบสืู�อสูาร้ดี�วิยุเที่คุโนโลยุี ทีี่�ทัี่นสูมัียุ และหลากหลายุ
ช่ีองที่างการ้เข�าถึงสืู�อ และมีีร้ะบบตอบโต�คุวิามีเสีู�ยุง (RRHL)

  3.  กำากับติดีตามี ร้ะบบร้�องเรี้ยุน (Voice)
  4.  วิางแผู้นการ้ดีำาเนินงานเพื�อการ้ ตร้วิจำสูอบสูถานปร้ะกอบการ้ 

(ผู้้�พิทัี่กษ์อนามัียุ) และเฝ้้าร้ะวัิงพฤติกร้ร้มีสุูขภาพของปร้ะชีาชีน ในชุีมีชีน  
(อาสูาร้อบร้้�สุูขภาพ)

• บที่บาที่องค์ุกร้ปกคุร้องสู่วินที่�องถิ�น (อปที่.)
  1.  สูนับสูนุนการ้ดีำาเนินงาน HLO ร่้วิมีกับเคุรื้อข่ายุ 
  2.  สูร้�างร้ะบบสืู�อสูาร้ ผู้ลักดัีนแผู้นงาน/โคุร้งการ้สูร้�างคุวิามีร้อบร้้�

ดี�านสุูขภาพ 
  3.  สูร้�างคุวิามีเข�มีแข็งของคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสูุขภาพ ในกลุ่มี 

เปร้าะบาง กลุ่มีดี�อยุโอกาสูในพื�นทีี่�ชีายุแดีนเข�าถึงยุาก
	การิติัดตัามและป้ริะเมินผู้ล

 1. แผู้นสูร้�างคุวิามี 
  ร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ  
  1 แผู้น
 2. หลักสู้ตร้  
  E-Learning  
  2 เรื้�อง 

 1. ปร้ะชีาชีนมีีทัี่กษะ 
  และพฤติกร้ร้มี 
  ดี�านการ้สู่งเสูริ้มี 
  สุูขภาพและอนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมีทีี่� 
  พึงปร้ะสูงค์ุเพิ�มีขึ�น

 1. ปร้ะชีาชีนมีีทัี่กษะ 
  และพฤติกร้ร้มี 
  ดี�านการ้สู่งเสูริ้มี 
  สุูขภาพและอนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมีทีี่� 
  พึงปร้ะสูงค์ุเพิ�มีขึ�น

 1. ปร้ะชีาชีนมีีทัี่กษะ 
  และพฤติกร้ร้มี 
  ดี�านการ้สู่งเสูริ้มี 
  สุูขภาพและอนามัียุ 
  สิู�งแวิดีล�อมีทีี่� 
  พึ�งปร้ะสูงค์ุเพิ�มีขึ�น

ไตัรมาส่ 1 
(3 เด้ำอน)

ไตัรมาส่ 2
(6 เด้ำอน)

ไตัรมาส่ 3
(9 เด้ำอน)

ไตัรมาส่ 4
(12 เด้ำอน)

ระดัำบค์วามส่ำาเร็จั (small success)
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 3. มีาตร้ฐานองค์ุกร้
  ต�นแบบ HLO  
  (สูถานบริ้การ้ 
  สูาธาร้ณสุูข/  
  สูถานศึกษา/  
  สูถานปร้ะกอบการ้  
  /คุร้อบคุรั้วิ)  
  1 เรื้�อง/หน่วิยุ
 4. เพิ�มีสูมีร้ร้ถนะ 
  กำาลังคุนในหน่วิยุ 
  บริ้การ้สูาธาร้ณสุูข 
  เพื�อเป็นนักปรั้บ 
  พฤติกร้ร้มีสุูขภาพ 
  มืีออาชีีพ
 3. สืู�อสูาร้ สูร้�างกร้ะแสู 
  ปร้ะชีาสัูมีพันธ์การ้ 
  สูร้�างคุวิามีร้อบร้้� 
  ดี�านสุูขภาพดี�วิยุ 
  เที่คุโนโลยีุ สืู�อทีี่� 
  ทัี่นสูมัียุและหลาก 
  หลายุช่ีองที่างการ้ 
  เข�าถึงสืู�อ/ร้ถโมีบายุ  
  /ร้ณร้งค์ุ 1 คุรั้�ง
 4. ร้ะบบปฏิิบัติการ้ 
  เฝ้้าร้ะวัิงและตอบโต� 
  คุวิามีเสีู�ยุงเพื�อ 
  คุวิามีร้อบร้้�ดี�าน 
  สุูขภาพ (RRHL)
 5. พัฒนาร้้ปแบบการ้ 
  ปร้ะเมิีนผู้ลร้วิมีทัี่�ง  
  กำากับติดีตามี

 2. สืู�อสูาร้ สูร้�างกร้ะแสู 
  ปร้ะชีาสัูมีพันธ์ 
  การ้สูร้�างคุวิามีร้อบร้้� 
  ดี�านสุูขภาพดี�วิยุ 
  เที่คุโนโลยุี สืู�อทีี่� 
  ทัี่นสูมัียุและ 
  หลากหลายุ 
  ช่ีองที่างการ้เข�าถึง 
  สืู�อ/ร้ถโมีบายุ/ 
  ร้ณร้งค์ุ 1 คุรั้�ง
 4. มีีแกนนำา 
  ภาคุปร้ะชีาชีน 
  ตร้วิจำสูอบและ 
  เฝ้้าร้ะวัิงพฤติกร้ร้มี 
  สุูขภาพของ 
  ปร้ะชีาชีนในชุีมีชีน
 5. มีีร้ะบบร้�องเรี้ยุน 
  (Voice) และศ้นยุ ์
  ตอบโต�คุวิามีเสีู�ยุง 
  เพื�อคุวิามีร้อบร้้� 
  ดี�านสุูขภาพ (RRHL
 6. มีีเคุรื้�องมืีอเก็บข�อม้ีล 
  สูำาร้วิจำคุวิามีร้อบร้้� 
  ดี�านสุูขภาพของ 
  ปร้ะชีาชีน

 2. องค์ุกร้ต�นแบบ  
  HLO (สูถานบริ้การ้ 
  สูาธาร้ณสุูข/ 
  สูถานศึกษา/สูถาน 
  ปร้ะกอบการ้/ 
  คุร้อบคุรั้วิ) 6 แห่ง
 3. สืู�อสูาร้ สูร้�างกร้ะแสู 
  ปร้ะชีาสัูมีพันธ์ 
  การ้สูร้�างคุวิามี 
  ร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ 
  ดี�วิยุเที่คุโนโลยุี  
  สืู�อทีี่�ทัี่นสูมัียุและ 
  หลากหลายุ 
  ช่ีองที่างการ้เข�าถึง 
  สืู�อ/ร้ถโมีบายุ/ 
  ร้ณร้งค์ุ 1 คุรั้�ง

 2. อัตร้าคุวิามีร้อบร้้� 
  ดี�านสุูขภาพ ร้�อยุละ  
  70  
 3. องค์ุกร้ต�นแบบ  
  HLO (สูถานบริ้การ้ 
  สูาธาร้ณสุูข/ 
  สูถานศึกษา/  
  สูถานปร้ะกอบการ้/ 
  คุร้อบคุรั้วิ) 13 แห่ง

ไตัรมาส่ 1 
(3 เด้ำอน)

ไตัรมาส่ 2
(6 เด้ำอน)

ไตัรมาส่ 3
(9 เด้ำอน)

ไตัรมาส่ 4
(12 เด้ำอน)

ระดัำบค์วามส่ำาเร็จั (small success)
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 สิ่�งท้ี่�กริมอนามัยส่นับส่นุนการิดำาเนินงาน
  1. มีาตร้ฐาน/ คุ่้มืีอพัฒนาองค์ุกร้ HLO
  2.  หลักสู้ตร้พัฒนานักปรั้บพฤติกร้ร้มีมืีออาชีีพ
  3.  สืู�อและช่ีองที่างการ้สืู�อสูาร้การ้ร้ณร้งค์ุปร้ะชีาสัูมีพันธ์
  4.  เคุรื้�องมืีอและงบปร้ะมีาณในการ้สูำาร้วิจำ
  5.  ร้ะบบกำากับติดีตามีและเสูริ้มีพลังดี�วิยุ Health  Coacher

QR Code ส่ำาหรัิบดาวน์โหลดค่้ม่อ เอกส่าริ ส่่�อต่ัางๆ ท้ี่�ใช้ี้ในการิดำาเนินงาน

https://cutt.ly/0QCnbg8

 6.2 โคริงการิคริอบครัิวริอบร้้ิ “เล้�ยงด้ล้กตัามคำาส่อนพ่อ” ในพ่�นท้ี่�พัฒนา
เพ่�อความมั�นคงในพ่�นท้ี่�ชี้ายแดน อันเน่�องมาจัากพริะริาชี้ดำาริิ พริะบาที่ส่มเดจ็ั
พริะบริมชี้นกาธิเบศูริมหาภ้มิพลอดุลยเดชี้มหาริาชี้บริมนาถุบพิตัริและส่มเด็จั
พริะนางเจ้ัาสิ่ริิกิติั� พริะบริมริาชิี้น้นาถุ พริะบริมริาชี้ชี้นน้พันปี้หลวง เขตักองทัี่พ
ภาคท้ี่� 3

	วัตัถุุป้ริะส่งค์
  1. ขับเคุลื�อนและผู้ลักดัีนให�เกิดีนโยุบายุ คุร้อบคุรั้วิต�นแบบคุวิามี

ร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ “เลี�ยุงด้ีล้กตามีคุำาสูอนพ่อ คุุณธร้ร้มี 8 ปร้ะการ้ หลักปรั้ชีญา
ของเศร้ษฐกิจำพอเพียุง”

  2. สูร้�างการ้มีีสู่วินร่้วิมีภาคุปร้ะชีาชีน “อาสูาคุร้อบคุรั้วิร้อบร้้�
สุูขภาพ” ในการ้เป็นผู้้�ตร้วิจำสูอบ สูถานปร้ะกอบการ้และเฝ้้าร้ะวัิงพฤติกร้ร้มี 
ปร้ะชีาชีนในชุีมีชีน   

  3. วิิจัำยุ พัฒนาร้้ปแบบ ปร้ะเมิีนผู้ล ร้วิมีทัี่�ง กำากับติดีตามี 
การ้ดีำาเนินงานสูร้�างคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพในพื�นทีี่�ชีายุแดีนเข�าถึงยุาก
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	เป้้าหมายและตััวช้ี้�วัดผู้ลผู้ลิตั

 1. คุร้อบคุรั้วิต�นแบบคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ “เลี�ยุงด้ีล้ก   คุร้อบคุรั้วิ 500 
  ตามีคุำาสูอนพ่อ คุุณธร้ร้มี 8 ปร้ะการ้ หลักปรั้ชีญาของ 
  เศร้ษฐกิจำพอเพียุง”

 2. “อาสูาคุร้อบคุรั้วิร้อบร้้�สุูขภาพ” ในการ้เป็นผู้้�ตร้วิจำสูอบ  คุน 500 
  สูถานปร้ะกอบการ้และเฝ้้าร้ะวัิงพฤติกร้ร้มี ปร้ะชีาชีน 
  ในชุีมีชีน  

 3. นวัิตกร้ร้มี การ้เสูริ้มีสูร้�างคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ   เรื้�อง 1 
  เลี�ยุงด้ีล้กตามีคุำาสูอนพ่อ คุุณธร้ร้มี 8 ปร้ะการ้  
  หลักปรั้ชีญาของเศร้ษฐกิจำพอเพียุง

 4. อัตร้าคุวิามีร้อบร้้�ดี�านการ้เลี�ยุงด้ีเด็ีกของคุร้อบคุรั้วิ ร้�อยุละ  70

เป้ีาหมายุ/ตััวช้ี้�วัดำ ค่์าเป้ีาหมายุ 
ปีี 2565

หน่วยุวัดำ

	กลุ่มเป้้าหมายท้ี่�ส่ำาคัญ
  พ่อ แมี ่ผู้้�เลี�ยุงด้ีเด็ีก เดีก็ปฐมีวิยัุ ช่ีวิงอายุุ 3-5 ปี บุคุลากร้สูาธาร้ณสูขุ

บุคุลากร้ที่างการ้ศึกษา  อาสูาสูมัีคุร้ แกนนำาชุีมีชีน ภาคีุเคุรื้อข่ายุ ในพื�นทีี่�พัฒนา
เพื�อคุวิามีมัี�นคุงในพื�นทีี่�ชีายุแดีนอันเนื�องมีาจำากพร้ะร้าชีดีำาริ้ ฯ 3 จัำงหวัิดีชีายุแดีน
ภาคุเหนือตอนบน คืุอ จัำงหวัิดีแม่ีฮ่่องสูอน เชีียุงใหม่ี ตาก

	มาตัริการิส่ำาคัญ
  1. ขับเคุลื�อนและผู้ลักดัีนให�เกิดีนโยุบายุ คุร้อบคุรั้วิต�นแบบคุวิามี

ร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ “เลี�ยุงด้ีล้กตามีคุำาสูอนพ่อ คุุณธร้ร้มี 8 ปร้ะการ้ หลักปรั้ชีญา
ของเศร้ษฐกิจำพอเพียุง”

  2. สูร้�างการ้มีีสู่วินร่้วิมีภาคุปร้ะชีาชีน “อาสูาคุร้อบคุรั้วิร้อบร้้�สุูขภาพ” 
ในการ้เป็นผู้้�ตร้วิจำสูอบสูถานปร้ะกอบการ้และเฝ้้าร้ะวัิงพฤติกร้ร้มี ปร้ะชีาชีนในชุีมีชีน    

  3. วิิจัำยุ พัฒนาร้้ปแบบ ปร้ะเมิีนผู้ล ร้วิมีทัี่�ง กำากับติดีตามี 
การ้ดีำาเนินงานสูร้�างคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ ในพื�นทีี่�ชีายุแดีนเข�าถึงยุาก

	แนวที่างการิดำาเนินงานริะดับพ่�นท้ี่� 
• บที่บาที่สู่วินกลาง
  1. ผู้ลักดัีนให�เกิดีนโยุบายุและมีาตร้การ้ คุร้อบคุรั้วิต�นแบบ 

คุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ “เลี�ยุงด้ีล้กตามีคุำาสูอนพ่อ คุุณธร้ร้มี 8 ปร้ะการ้  
หลักปรั้ชีญาของเศร้ษฐกิจำพอเพียุง
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  2. สูร้�างร้ะบบการ้สืู�อสูาร้ดี�วิยุเที่คุโนโลยุี สืู�อทีี่�ทัี่นสูมัียุและ 
หลากหลายุช่ีองที่างการ้เข�าถึงสืู�อ

  3. ยุกร้ะดีับคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสูุขภาพในกลุ่มีเปร้าะบางในพื�นทีี่�
ชีายุแดีนเข�าถึงยุาก

  4. วิิจัำยุ พัฒนาร้้ปแบบ ปร้ะเมิีนผู้ล ร้วิมีทัี่�ง กำากับติดีตามี 
การ้ดีำาเนินโคุร้งการ้

• บที่บาที่ศ้นยุ์อนามัียุ
  1.  สู่งเสูริ้มีสูนับสูนุนให�เกิดีนโยุบายุและมีาตร้การ้คุร้อบคุร้ัวิ

ต�นแบบคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ “เลี�ยุงด้ีล้กตามีคุำาสูอนพ่อ คุุณธร้ร้มี 8 ปร้ะการ้ 
หลักปรั้ชีญาของเศร้ษฐกิจำพอเพียุง

  2.  สูร้ร้หา/ผู้ลกัดัีนภาคีุเคุรื้อข่ายุ แกนนำาภาคุปร้ะชีาชีน ตร้วิจำสูอบ
และเฝ้้าร้ะวัิงพฤติกร้ร้มีสุูขภาพของปร้ะชีาชีนในชุีมีชีน

  3.  สูร้�างภ้มิีคุุ�มีกัน สูร้�างคุวิามีเชืี�อมัี�น สูร้�างคุวิามีปลอดีภัยุ  
ในปร้ะชีาชีนทุี่กกลุ่มีวัิยุ/พัฒนาร้ะบบร้�องเรี้ยุน และศ้นยุ์ตอบโต�คุวิามีเสีู�ยุง

  4. ร่้วิมีออกแบบ สูร้�างนวัิตกร้ร้มีสู่งเสูริ้มีพัฒนาการ้และการ้เรี้ยุนร้้� 
ดี�านสุูขภาพเด็ีกปฐมีวัิยุ “เลี�ยุงด้ีล้กตามีคุำาสูอนพ่อ”

• บที่บาที่สูำานักงานสูาธาร้ณสุูขจัำงหวัิดี
  1.  ขับเคุลื�อน และดีำาเนนิการ้ให�สูอดีร้บักับมีาตร้การ้ และการ้สูร้�าง

คุร้อบคุร้ัวิต�นแบบคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสูุขภาพ “เลี�ยุงด้ีล้กตามีคุำาสูอนพ่อ คุุณธร้ร้มี  
8 ปร้ะการ้ หลักปรั้ชีญาของเศร้ษฐกิจำพอเพียุง

  2.  สูร้ร้หาบุคุคุลเพื�อเป็น อาสูาคุร้อบคุร้ัวิร้อบร้้�สุูขภาพ” ในการ้
เป็นผู้้�ตร้วิจำสูอบ สูถานปร้ะกอบการ้และเฝ้้าร้ะวัิงพฤติกร้ร้มี ปร้ะชีาชีนในชุีมีชีน

  3.  พัฒนาร้ะบบร้�องเรี้ยุน (Voice)
  4.  สูนับสูนุนการ้ใชี�นวัิตกร้ร้มีสู่งเสูริ้มีพัฒนาการ้และการ้เรี้ยุนร้้� 

ดี�านสุูขภาพเด็ีกปฐมีวัิยุ “เลี�ยุงด้ีล้กตามีคุำาสูอนพ่อ”
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 • บที่บาที่คุณะกร้ร้มีการ้พัฒนาคุุณภาพชีีวิิตร้ะดีับอำาเภอ (พชีอ.)/ 
สูำานักงานสูาธาร้ณสุูขอำาเภอ (สูสูอ.)

  1. ขับเคุลื�อน ร่้วิมีวิางแผู้นและสูนับสูนุน การ้สูร้�างคุร้อบคุร้ัวิ
ต�นแบบคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพ“เลี�ยุงด้ีล้กตามีคุำาสูอนพ่อ คุุณธร้ร้มี 8 ปร้ะการ้ 
หลักปรั้ชีญาของเศร้ษฐกิจำพอเพียุง” ร่้วิมีกับเคุรื้อข่ายุ

  2.  กำากับติดีตามี ร้ะบบร้�องเรี้ยุน (Voice)
  3. วิางแผู้นการ้ดีำาเนินงานเพื�อการ้ ตร้วิจำสูอบสูถานปร้ะกอบการ้ และ 

เฝ้้าร้ะวัิงพฤติกร้ร้มีสุูขภาพของปร้ะชีาชีนในชีมุีชีน (อาสูาคุร้อบคุรั้วิร้อบร้้�สุูขภาพ)
  4.  สูนับสูนุนการ้ใชี�นวัิตกร้ร้มีสู่งเสูริ้มีพัฒนาการ้และการ้เรี้ยุนร้้�ดี�าน

สุูขภาพเด็ีกปฐมีวัิยุ “เลี�ยุงด้ีล้กตามีคุำาสูอนพ่อ”
 • บที่บาที่องค์ุกร้ปกคุร้องสู่วินที่�องถิ�น (อปที่.)
  1.  สูนับสูนุนการ้ดีำาเนินงานการ้สูร้�างคุร้อบคุรั้วิต�นแบบคุวิามีร้อบร้้�

ดี�านสุูขภาพ “เลี�ยุงด้ีล้กตามีคุำาสูอนพ่อ คุุณธร้ร้มี 8 ปร้ะการ้ หลักปรั้ชีญา 
ของเศร้ษฐกิจำพอเพียุง ร่้วิมีกับเคุรื้อข่ายุ 

  2. สูร้�างร้ะบบสืู�อสูาร้ ผู้ลักดัีนแผู้นงาน/โคุร้งการ้สูร้�างคุวิามีร้อบร้้�
ดี�านสุูขภาพ 

  3.  สูร้�างคุวิามีเข�มีแข็งของคุวิามีร้อบร้้�ดี�านสุูขภาพในกลุ่มีเปร้าะบาง 
กลุ่มีดี�อยุโอกาสูในพื�นทีี่�ชีายุแดีนเข�าถึงยุาก

	การิติัดตัามและป้ริะเมินผู้ล

 1. มีาตร้ฐานคุร้อบคุรั้วิ 
  ต�นแบบคุวิามีร้อบร้้� 
  ดี�านสุูขภาพ “เลี�ยุงด้ี 
  ล้กตามีคุำาสูอนพ่อ 
  คุุณธร้ร้มี 8 ปร้ะการ้ 
  หลักปรั้ชีญาของ| 
  เศร้ษฐกิจำพอเพียุง”  
  1 เรื้�อง

 1. ขับเคุลื�อนและ 
  ผู้ลักดัีนการ้สูร้�าง 
  คุร้อบคุรั้วิต�นแบบ 
  คุวิามีร้อบร้้�ดี�าน 
  สุูขภาพ “เลี�ยุงด้ี 
  ล้กตามีคุำาสูอนพ่อ 
  คุุณธร้ร้มี 8 ปร้ะการ้ 
  หลักปรั้ชีญาของ

 1. ขับเคุลื�อนและ 
  ผู้ลักดัีนการ้สูร้�าง 
  คุร้อบคุรั้วิต�นแบบ 
  คุวิามีร้อบร้้�ดี�าน 
  สุูขภาพ “เลี�ยุงด้ี 
  ล้กตามีคุำาสูอนพ่อ” 
  คุุณธร้ร้มี 8 ปร้ะการ้ 
  หลักปรั้ชีญาของ

 1. อัตร้าคุวิามีร้อบร้้� 
  ดี�านการ้เลี�ยุงด้ีเด็ีก 
  ของคุร้อบคุรั้วิ  
  ร้�อยุละ 70
 2. อัตร้าการ้มีี 
  พฤติกร้ร้มีสุูขภาพ 
  ทีี่�พึงปร้ะสูงค์ุ 
  และการ้มีีสุูขภาพ

ไตัรมาส่ 1 
(3 เด้ำอน)

ไตัรมาส่ 2
(6 เด้ำอน)

ไตัรมาส่ 3
(9 เด้ำอน)

ไตัรมาส่ 4
(12 เด้ำอน)

ระดัำบค์วามส่ำาเร็จั (small success)
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 2. เพิ�มีสูมีร้ร้ถนะ แกน 
  นำาภาคุปร้ะชีาชีน  
  “อาสูาคุร้อบคุรั้วิ 
  ร้อบร้้�สุูขภาพ” เพื�อ 
  ตร้วิจำสูอบและเฝ้้า 
  ร้ะวัิงพฤติกร้ร้มี 
  สุูขภาพของปร้ะชีาชีน  
  ในชุีมีชีน 500 คุน
 3. สูร้�างร้ะบบการ้ 
  สืู�อสูาร้ดี�วิยุเที่คุโนโลยีุ 
  สืู�อทีี่�ทัี่นสูมัียุและ 
  หลากหลายุช่ีองที่าง  
  การ้เข�าถึงสืู�อเพื�อยุก 
  ร้ะดัีบคุวิามีร้อบร้้�ดี�าน 
  สุูขภาพในกลุ่มี 
  เปร้าะบางในพื�นทีี่� 
  ชีายุแดีนเข�าถึงยุาก
 4. สูร้�างนวัิตกร้ร้มี 
  สู่งเสูริ้มีพัฒนาการ้ 
  และการ้เรี้ยุนร้้�ดี�าน 
  สุูขภาพเด็ีกปฐมีวัิยุ  
  “เลี�ยุงด้ีล้กตามีคุำา 
  สูอนพ่อ” 1 เรื้�อง
 5. พัฒนาร้้ปแบบ  
  การ้ปร้ะเมิีนผู้ล 
  ร้วิมีทัี่�ง กำากับ 
  ติดีตามีปร้ะเมิีนผู้ล 
  โคุร้งการ้

  เศร้ษฐกิจำพอเพียุง” 
  250 คุร้อบคุรั้วิ
 2. แกนนำาภาคุปร้ะชีาชีน  
  “อาสูาคุร้อบคุรั้วิ 
  ร้อบร้้�สุูขภาพ” ตร้วิจำ 
  สูอบและเฝ้้าร้ะวัิง 
  พฤติกร้ร้มีสุูขภาพ 
  ของปร้ะชีาชีน 
  ในชุีมีชีน
  3. มีีการ้สืู�อสูาร้  
  ปร้ะชีาสัูมีพันธ์  
  ดี�วิยุเที่คุโนโลยีุ 
  ทีี่�ทัี่นสูมัียุและหลาก 
  หลายุช่ีองที่างเพื�อ 
  สูร้�างคุวิามีร้อบร้้� 
  ดี�านสุูขภาพในกลุ่มี| 
  เปร้าะบางในพื�นทีี่� 
  ชีายุแดีนเข�าถึงยุาก 
  ในพื�นทีี่�ชีายุแดีน 
  เข�าถึงยุาก
 4. นำานวัิตกร้ร้มีสู่งเสูริ้มี 
  พัฒนาการ้และการ้ 
  เรี้ยุนร้้�ดี�านสุูขภาพ 
  เด็ีกปฐมีวัิยุ “เลี�ยุงด้ี 
  ล้กตามีคุำาสูอนพ่อ”  
  ไปใชี�ในโร้งเรี้ยุนและ 
  สูถานพัฒนาเด็ีก 
  ในพื�นทีี่� จำำานวิน  
  5 แห่ง

  เศร้ษฐกิจำพอเพียุง 
  400 คุร้อบคุรั้วิ
 2. แกนนำาภาคุปร้ะชีาชีน  
  “อาสูาคุร้อบคุรั้วิ 
  ร้อบร้้�สุูขภาพ” ตร้วิจำ 
  สูอบและเฝ้้าร้ะวัิง 
  พฤติกร้ร้มีสุูขภาพ 
  ของปร้ะชีาชีน 
  ในชุีมีชีน
  3. มีีการ้สืู�อสูาร้ 
  ปร้ะชีาสัูมีพันธ์  
  ดี�วิยุเที่คุโนโลยีุ 
  ทีี่�ทัี่นสูมัียุและ 
  หลากหลายุช่ีองที่าง 
  เพื�อสูร้�างคุวิามีร้อบร้้� 
  ดี�านสุูขภาพในกลุ่มี 
  เปร้าะบางในพื�นทีี่� 
  ชีายุแดีนเข�าถึงยุาก
 4. นำานวัิตกร้ร้มีสู่งเสูริ้มี 
  พัฒนาการ้และการ้ 
  เรี้ยุนร้้�ดี�านสุูขภาพ 
  เด็ีกปฐมีวัิยุ “เลี�ยุง 
  ด้ีล้กตามีคุำาสูอน 
  พ่อ” ไปใชี�ใน 
  โร้งเรี้ยุนและสูถาน 
  พัฒนาเด็ีกในพื�นทีี่� 
  จำำานวิน 10 แห่ง

  ทีี่�ดีีเหมีาะสูมีในคุน 
  ทุี่กกลุ่มีวัิยุ ร้วิมีถึง
  กลุ่มีเปร้าะบาง  
  กลุ่มีพื�นทีี่�ชีายุแดีน 
  ร้�อยุละ 70
 3. คุร้อบคุรั้วิต�นแบบ 
  คุวิามีร้อบร้้�ดี�าน 
  สุูขภาพ “เลี�ยุงด้ี 
  ล้กตามีคุำาสูอนพ่อ 
  คุุณธร้ร้มี 8 ปร้ะการ้ 
  หลักปรั้ชีญาของ 
  เศร้ษฐกิจำพอเพียุง 
  จำำานวิน 500  
  คุร้อบคุรั้วิ

ไตัรมาส่ 1 
(3 เด้ำอน)

ไตัรมาส่ 2
(6 เด้ำอน)

ไตัรมาส่ 3
(9 เด้ำอน)

ไตัรมาส่ 4
(12 เด้ำอน)

ระดัำบค์วามส่ำาเร็จั (small success)
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 สิ่�งท้ี่�กริมอนามัยส่นับส่นุนการิดำาเนินงาน
  1.  คุ่้มืีอแผู้นการ้เรี้ยุนการ้สูอนเลี�ยุงด้ีล้กตามีคุำาสูอนพ่อ 
  2.  คุ่้มืีอคุร้อบคุรั้วิต�นแบบเลี�ยุงด้ีล้กตามีคุำาสูอนพ่อ คุุณธร้ร้มี 8 

ปร้ะการ้ของหลักปรั้ชีญาเศร้ษฐกิจำพอเพียุง 
  3.  คุ่้มืีอจิำตอาสูาคุร้อบคุรั้วิ เลี�ยุงด้ีล้กตามีคุำาสูอนพ่อ คุุณธร้ร้มี 8 

ปร้ะการ้ หลักปรั้ชีญาเศร้ษฐกิจำพอเพียุง

QR Code ส่ำาหรัิบดาวน์โหลด ค่้ม่อ เอกส่าริ ส่่�อต่ัางๆ ท้ี่�ใช้ี้ในการิดำาเนินงาน

https://cutt.ly/wQCmDhm

  เจั�าหน�าท่ี่�/หน่วยุงาน ผู้้�ปีระส่านงาน

1. นางวิิมีล โร้มีา    
   หน่วิยุงาน กองสู่งเสูริ้มีคุวิามีร้อบร้้�และสืู�อสูาร้สุูขภาพ.  
   โที่ร้. 081 751 9618  

2. นางอาริ้สูร้า ที่องเหมี    
   หน่วิยุงาน กองสู่งเสูริ้มีคุวิามีร้อบร้้�และสืู�อสูาร้สุูขภาพ 
   โที่ร้. 086 843 2699

7.










