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บทนำ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่ งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และตามนโยบายอธิบดีกรมอนามัย นพ. วชิร ะ เพ็งจันทร์ อธิบดี
กรมอนามัย ให้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนของกรมอนามัย มีความ
เข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย คือ “กรมอนามัย เป็น
องค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
ประชาชน” และบรรลุพันธกิจ คือ “ทาหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม งานบริหาร
นโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพื่อให้
ทุกกลุ่มงานสื่อสารถึงตัวบุคคลให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ 1
สถำนกำรณ์และปัญหำด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร
สถำนกำรณ์สุขภำพของประชำชนตลอดช่วงชีวิต
ก. สถำนกำรณ์สุขภำวะสตรีและเด็กปฐมวัย (0–5 ปี)
1. แม่และเด็ก
- สุขภำวะของมำรดำ
ข้อมูล จากรายงาน สถิติกรุงเทพมหานคร ปี 2557 โดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
พบว่าอัตราการตายมารดาในสถานบริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2554,
2555, 2556 เท่ากับ 6.9, 14.5 และ 16.0 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ตามลาดั บ และในปี 2559 พบว่า หญิง
ตั้งครรภ์มาฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ ร้อยละ 61.8 และอัตราทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า
2,500 กรัม ร้อยละ 10.0
- พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย
การศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยปี 2558 โดยใช้เครื่องมือ Denver II พบว่าเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัยรวมทุกด้าน ร้อยละ 63.0 เมื่อจาแนกตามรายด้าน พบว่าพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่สูงสุด ร้อยละ 94.1 รองลงมาพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ร้อยละ 92.0 ด้านสังคม ร้อยละ 92.0
และด้านภาษาพบต่าสุด ร้อยละ 74.5 (จินตนา พัฒนพงศธร และคณะ, 2558)
- กำรเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย
การสารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558–2559 ด้านภาวะโภชนาการ
พบว่าเด็กในกรุงเทพมหานคร มีภาวะอ้วน ร้อยละ 9.1 เด็กอายุ 0–6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียวเพียง ร้อยละ
6.4
2. วัยเรียน
รายงานการเฝ้ าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตเด็กนักเรียนระดั บประถมศึกษาเฉพาะ สั งกัด
กรุงเทพมหานคร จานวน 202,469 คน ในภาคเรียนที่ 2/2558 พบว่า เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
ร้อยละ 13.4 สูงสมส่วน ร้อยละ 71.7 ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ร้อยละ 6.3 และภาวะค่อนข้างผอมและ
ผอม ร้อยละ 8.7
รายงานประจ าปี 2558 ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร พบว่า เด็กนักเรียนในสั งกัด
กรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกชน ภาคเรียนที่ 2/2558 ที่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพจานวน 254,091 คน พบเด็กนักเรียนฟันผุ ร้อยละ 30.3 โรคระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 4.1
เหา ร้อยละ 7.9 โรคทางผิวหนัง ร้อยละ 1.5 สายตาผิดปกติ ร้อยละ 10.1 โรคเกี่ยวกับหู ร้อยละ 0.3
ธาลัสซีเมีย ร้อยละ 0.1 และโรคอื่น ๆ ร้อยละ 11.0 เฝ้าระวังและติดตามภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 1.0 ภาวะ
ขาดสารไอโอดีนพบภาวะปกติ ร้อยละ 96.6 สุขภาพจิต พบว่ามีแนวโน้มผิดปกติ คิดเป็นร้อยละ 3.9 และ
ระดับสติปัญญา IQ เฉลี่ย 103.4
3. วัยรุ่น
ข้อมูลของสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าอัตราการคลอดมี
ชีพของหญิงอายุ 15–19 ปี ของกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 39.4 ต่อประชากรหญิงอายุ 15–19 ปี 1,000 คน
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Page 1

และข้อมูลจากการศึกษาของกรมสุขภาพจิต พบว่า วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครมีปัญหาด้านอารมณ์และ
พฤติกรรมที่ผิดปกติค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น อีกทั้งยังขาดทักษะด้านการปฏิเสธที่นาไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และในการศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพหา
นครปี 2557 ของรศ.ดร.พิ ท ยา จารุ พู น ผล และคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พบว่ า
ประชากรอายุ 10–18 ปีของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 10.0 เคยมีเพศสัมพันธ์ และร้อยละ 40.6 ใส่ถุงยาง
อนามัยเสมอ ร้อยละ 30.3 ใส่ถุงยางอนามัยบางครั้ง และร้อยละ 9.7 ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยเลย
4. วัยทำงำน
รายงานเบื้องต้นข้อมูลด้านสุขภาพคนกรุงเทพมหานคร รวบรวมโดยศูนย์เตือนภัยสุขภาพคน
กรุงเทพมหานคร ปี 2558 พบว่าประชากรวัยทางานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบโรคเรื้อรังและภาวะเสี่ยง
มากกว่าระดับประเทศ คือ ความชุกของโรคเบาหวาน ร้อยละ 9.2 ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ
29.8 ความชุกของโรคหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ 3.6 และมีภาวะไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 25.8 และยัง
พบว่าประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปมีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 25 Kg/m2 ) ร้อยละ 44.5
5. วัยสูงอำยุ
กรุ ง เทพมหานครมีป ระชากรในวัย ผู้ สู ง อายุเ พิ่ม มากขึ้น อย่ างต่อ เนื่ อง จากข้ อมู ล กรมการ
ปกครองสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.6 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 17.3 ในปี 2560 มีการดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนนาร่อง 68 แห่งเมื่อจาแนกผู้สูงอายุเป็น
3 กลุ่มจากแบบคัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวั ตรประจาวัน (ADL) พบกลุ่มพึ่งพิง (กลุ่มติดบ้าน
และติดเตียง) ที่ต้องการความช่วยเหลือในการดาเนินกิจวัตรประจาวันพื้นฐาน ร้อยละ 8.1 จากรายงานปี
2557 ผู้สูงอายุที่ตรวจสุขภาพร่างกายประจาปี ร้อยละ 53.2 และพบความชุกของโรคอ้วน (BMI≥25kg/m2)
ร้อยละ 40.4
6. กำรมีกิจกรรมทำงกำยไม่เพียงพอ
จากรายงานการสารวจกิจกรรมทางกายของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี 2557 โดยใช้
นิยามการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ คือ การมีกิจกรรมทางกายตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป วันละ 30 นาที
ขึ้นไป สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน พบว่า ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอเฉลี่ย ร้อยละ 19.2
โดยสามารถแยกเป็นเพศชาย ร้อยละ 18.4 และเพศหญิง ร้อยละ 20.0
7. กำรบริโภคที่ไม่เหมำะสม
7.1) การบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย จากข้อมูลการสารวจปริมาณการบริโภค
โซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย โดยกรมอนามัยในปี 2552 พบว่า คนไทยได้รับโซเดียมจากการบริโภค
อาหารเฉลี่ยสูงถึง 4351.69 มิลลิกรัม/คน/วัน
7.2) การบริโภคน้าตาลของประชากรไทย ปี 2556 ปริมาณการบริโภคน้าตาลของคนไทยอยู่ที่
29.6กิโลกรัม/คน/ปี และจากรายงานสถานการณ์การบริโ ภคน้าตาลของประชากรไทย ปี 2540–2553
พบว่า สัดส่วนการบริโภคน้าตาลโดยทางอ้อมมีแนวโน้มสูงขึ้นมาใกล้เคียงกับการบริโภคทางตรงมากขึ้น
7.3) การบริโภคไขมัน จากการสารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรไทย พ.ศ.
2556 พบว่า
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ร้อยละ 87.6 รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง โดยมีความถี่ในการ
บริโภคตั้งแต่ 3–4 วัน ต่อสัปดาห์ขึ้นไปมีมากถึง ร้อยละ 39.5 ซึ่งปริมาณการบริโภคไขมันนี้สะท้อนถึงระดับ
ไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือดของคนไทยที่เพิ่มขึ้น
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7.4) การบริโภคผักและผลไม้ จากรายงานการสารวจสุขภาพโดยการตรวจร่างกายในปี 2557
พบว่า ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป รับประทานผักเฉลี่ยวันละ 2.2 ส่วน และรับประทานผลไม้เฉลี่ยวันละ
1.5 ส่วน ซึ่งต่ากว่าปริมาณมาตรฐานที่แนะนา
8. ขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บและกาจัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็น
ต้นมา ค่าเฉลี่ยปริมาณมูลฝอยทั่วไป ในปี 2559 มีปริมาณ 10,130.2 ตัน/วัน (ข้อมูลจากสถิติปริมาณมูลฝอย
ประจาปีงบประมาณ 2559 สานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร)
จากการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบมู ล ฝอยของกรุ ง เทพมหานคร ปี 2552–2556 พบว่ า เฉลี่ ย
ร้อยละ 11.0 เป็นมูลฝอยรีไซเคิลได้ ส่วนมูลฝอยอันตรายจากชุมชน กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บจาก
บ้านเรือนได้ป ระมาณ 1.7 ตัน /วัน (ข้อมูลจากกลุ่มวิจัย กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
สานักสิ่งแวดล้อม)
สถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อ กรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จากัด เข้ามา
ลงทุนและดาเนินการให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ภายใต้การกากับ
ดูแลของสานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร มูลฝอยติดเชื้อส่งไปกาจัด ด้วยวิธีเผาที่โรงงานกาจัดมูลฝอยติด
เชื้อ 2 แห่ง ดังนี้
1) ศูนย์กาจัดมูลฝอยอ่อนนุช สามารถกาจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ 30 ตันต่อวัน
2) ศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม สามารถกาจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ 20 ตันต่อวัน
ในกรุงเทพมหานคร เฉพาะโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ จานวน 12 แห่ง มีปริมาณมูลฝอย
ติ ด เชื้ อ รวม 3,137.1 กก./วั น ปี 2559 จากการประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ส าหรั บ
โรงพยาบาลตามกฎกระทรวง เรื่องที่ผ่านการประเมินน้อยที่สุด คือ ที่พักมูลฝอยติดเชื้อผ่านการประเมินร้อย
ละ 67 รองลงมาคือลักษณะของรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ คิดเป็นร้อยละ 75 และการเก็บรวบรวม คิดเป็นร้อย
ละ 83.3
โดยสรุ ป สถานพยาบาลในกรุ งเทพมหานครไม่ มี การรั บ รองมาตรฐานการจั ด การมู ล ฝอย
ติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
9. ส้วม
จากข้อมูลการตรวจประเมินสุขลักษณะสวมสาธารณะ ปี2557 ของสานักงานเขตทองที่ 43
เขต คิดเป็นร้อยละ 86 ตามเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ในสถานที่ต่าง ๆ 12
กลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผ่านเกณฑรอยละ 46.0 ซึ่งปญหาสวมสาธารณะที่ไม่ผ่านตามเกณฑ HAS เนื่องจาก
ขาดการบริหารจัดการส้วมที่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน ได้แก่ ผ่านเกณฑ์น้อยที่สุดร้อยละ 65.5 เรื่องการ
ทาความสะอาดและระบบควบคุม ตรวจตราเป็นประจา รองลงมา ร้อยละ 77.4 ไม่มีกระดาษชาระหรือสาย
ฉีดชาระ และร้อยละ78.1 ไม่มีสบู่ลางมือ ตามลาดับ (วาสุเทพ บุญชู สานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สานัก
อนามัย)
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ส่วนที่ 2
บริบทของกรมอนำมัย
วิวัฒ นาการการสร้ า งเสริ มสุ ขภาพในประเทศไทย มีรู ปแบบการด าเนินงานที่เ กิด ขึ้น ตาม
ช่วงเวลาต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 ยุค คือ
1. ยุคการพึ่งตนเองด้านสุขภาพตามระบบการแพทย์พื้นบ้านไทย โดยหลักการและการปฏิบัติของ
การแพทย์พื้นบ้านไทยมีการสร้างเสริมสุขภาพอยู่ในระบบการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกัน
และการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไป ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ แต่ไม่ได้มีการศึกษาและบันทึกไว้อย่างเป็น
ระบบจึงไม่ได้ถูกนามาใช้อย่างเต็มที่ให้เหมาะสมกับคุณค่าที่มีอยู่ในฐานะเป็นวัฒนธรรมสุขภาพของคนไทยที่
ได้หล่อหลอมและปรับให้เข้ากับบริบทของสังคมในทุกมิติแล้ว การสร้างเสริมและพัฒนาเรื่องนี้จากภาค
ประชาชนมีข้อจากัดมาก ส่วนจากภาครัฐยังไม่เน้นที่ การสร้างเสริมสุขภาพเป็นการเฉพาะ
2. ยุคเริ่มต้นของการสาธารณสุขไทยตามระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน การสร้างเสริมสุขภาพ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดาเนิน การในความหมาย “การส่ งเสริมสุ ขภาพ” คือ บุคลากรสาธารณสุ ขเป็น
ศูนย์กลางการปฏิบัติในฐานะผู้ให้ ส่วนประชาชนเป็นผู้รับ โดยเน้นที่ปัญหาเฉพาะในขณะนั้นด้วยการให้บริการ
วัคซีนป้องกันโรคในเด็ก การให้สุขศึกษาผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ และการรณรงค์ทางสังคมด้วย คาดหวังให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนักต่อปัญหาและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการได้
3. ยุคการใช้สาธารณสุขมูลฐานเป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาสุขภาพ ประเทศไทยได้นากล
ยุท ธ์ส าธารณสุข มูล ฐานมาปรับ ใช้ใ นการดาเนิน งานซึ่ง เป็น เป้า หมายและทิศ ทางใหม่ข องการพัฒ นา
สุขภาพตามเป้าหมายองค์การอนามัย โลกที่ต้องการให้การสาธารณสุขมูล ฐานเป็น กลยุทธ์เพื่อทาให้เกิด
สุขภาพดีถ้ว นหน้าขึ้น โดยเป็น ข้อ ตกลงร่ว มกัน จากการประชุม นานาชาติ ที่กรุงอัลมา-อะตา ประเทศ
สหภาพโซเวียต ในปีพ.ศ. 2521 และได้จัดทาเป็นคาประกาศอัลมา-อะตา (Declaration of Alma-Ata) มีเป้าหมาย
หลัก คือ “สุขภาพดีถ้วนหน้าในปีพ.ศ. 2543” (Health for All by The Year 2000) ซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายการ
ด าเนิ น งานสาธารณสุ ขมู ลฐาน ไว้ ประมาณ 20 ปี เพื่ อท าให้ ประชาชนทุ กคนมี สุ ขภาพดี ถ้ วนหน้ า การ
สาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง การจัดระบบบริการสุขภาพพื้นฐานที่ทาให้ประชาชนมีสุขภาวะ ด้วยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการดูแลสุขภาพของตนเอง (ร่วมในการกาหนดปัญหา การวางแผน การดาเนินงานแก้ไข
ปัญหา และการควบคุมกากับและการประเมินผล) และด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากภาครั ฐที่ให้กับ
ประชาชนทั้งในด้านนโยบาย การจัดหรือปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ และองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการ
ดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน จึงทาให้แนวคิดและแนวทางการพัฒนาสุขภาพมีความแตกต่างจากเดิมเป็น
อย่างมาก เพราะเป็นการเปลี่ยนเป้าหมายและศูนย์กลางการพัฒนาจากบุคลากรสาธารณสุขเป็นประชาชน
ผ่านแกนนาหรือผู้นาด้านสุขภาพ (อสม.)
4. ยุคการใช้การส่งเสริ มสุขภาพเป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาสุ ขภาพจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์
สาธารณสุข แนวใหม่เ กิด ขึ้น หลัง จากการองค์ก ารอนามัย โลกได้จัด ประชุม นานาชาติเ รื่อ ง การสร้าง
เสริมสุขภาพที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา มีข้อสรุปที่ประกาศออกมาเป็น “กฏบัตรออตตาวาเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ”, การประชุมครั้งที่ 2 : ข้อเสนอแนะแอดิเลดเรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ , การ
ประชุมครั้ งที่ 3 : คาประกาศซัน ด์ส วาลล์ เรื่องสิ่ งแวดล้ อ มที่เอื้อต่อสุ ขภาพ , การประชุม ครั้งที่ 4 : ค า
ประกาศจาการ์ตา เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21 , การประชุมครั้งที่ 5 : การสร้างเสริมสุขภาพ
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ด้ว ยการลดความไม่เป็ น ธรรม, การประชุมครั้งที่ 6 : กฎบัตรกรุงเทพ เพื่อการสร้างเสริมสุ ขภาพในยุค
โลกาภิวัฒน์ จากหลักการที่กล่าวมาถือว่าเป็น จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนเรื่อง “การสาธารณสุขแนวใหม่
(New Public Health)” ซึ่งกรมอนามัยได้ยึด เป็น แนวทางการด าเนิน งาน โดยจุด เริ่ม ต้น จากเป้า หมาย
“สุขภาพดีถ้ว นหน้า ” ทาโครงการที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุ ขภาพเชิงประยุกต์ ที่ส าคัญมี 3 เรื่อง คือ 1)
โครงการเมื องน่ าอยู่ (Healthy Cities) 2) โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ (Health Promoting School) และ 3)
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (Health Promoting Hospital) จนพั ฒ นาต่ อ ยอดผลงานอื่ น ๆ ต่ อ มาอี ก
มากมาย ได้แก่ โครงการป้องกันการแพร่เชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก, โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โครงการวัย
เรียนวัยใสอนามัยดี้ดี , โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันทันตกรรมสาหรับเด็ก , โครงการประกวดคู่หู
โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ, โครงการกินผักทุกวันเด็กไทยไม่อ้วน, โครงการพัฒนาบริการสุขภาพและ
อนามัยการเจริญพันธุ์สาหรับวัยรุ่น, โครงการคนไทยไร้พุง, โครงการก้าวเดินประเทศไทย ๙๙๙๙, โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทางานในสถานประกอบการ และโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการเมนูสุขภาพและ
โภชนาการ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า การดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทยในอดีตเป็นกิจกรรมส่งเสริม
อนามัยส่วนบุคคลและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล
โดยทั่วไปหรือเฉพาะกลุ่มบุคคลเพื่อป้องกันการเกิดโรค (การมองสุขภาพในเชิงภาวะสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์
: Negative Health) (ธีระวิวัฒน์, 2558) ซึ่งแตกต่างจากการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย
ในปัจจุบันที่เน้นพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ (Health Risk Conditions) เช่น ภาวะ
อ้วน ระดับน้าตาลในเลือด ความดัน โลหิต ฯลฯเพื่อการมีสุขภาวะที่พึงประสงค์ (การมองสุขภาพในเชิงภาวะ
สุขภาพที่พึงประสงค์ : Positive Health) และคาดหวังผลของการดาเนินงาน (Outcome) ในภาพรวมระดับ
ประชากร (Population Level) เพื่อให้ส่ งผลกระทบในเชิงระดับมหภาค (Macro Level) มากกว่าภาวะ
สุขภาพของปั จเจกบุ คล (Individual Level) กรมอนามัยจึ งก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุ ดนิ่ง โดยพัฒนาและ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสาหรั บ ประชาชน เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ ความเปลี่ ย นแปลงและความท้ า ทาย จึ ง มี ก าร
บริ ห ารการเปลี่ย นแปลง (Change Management) เพื่อการเป็นผู้นาในด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการของกรมอนามัยในปัจจุบัน เพื่อกาหนดจุดยืนของกรม
อนามัย และจัดทา Blueprint for Change สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
1) จุดยืน (Positioning) ของกรมอนำมัย
กรมอนามัยวางจุดยืนที่มั่นคงโดยในส่วนกลางจะยกระดับเป็นองค์กรหลักของชาติ( National
Lead) ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือเป็น National Health Authority (NHA) สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ได้ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นของกรมอนามัยในการดูแลสุขภาพทั้ง 5
กลุ่มวัย เริ่มตั้งแต่การตั้งครรภ์คุณภาพ พ่อแม่คุณภาพเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทุกมิติ วัยเรียน วัยรุ่น
สูงสมส่วน มีทักษะชีวิตและทักษะสุขภาพที่ดีวัยทางานหุ่นดี สุขภาพดี มีความสุข และผู้สูงอายุได้รับการดูแล
ภายใต้ส ภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ส่ว นศูนย์อนามัยและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคจะเป็นหน่วยงานหลักระดับพื้นที่ (Regional Lead) ทาหน้าที่ชี้เป้า เฝ้าดู รู้การเปลี่ยนแปลงของการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขต โดยเน้นการดาเนินงานควบคุมภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ (Health
Risk Conditions) เช่น ภาวะอ้วน เพื่อการมีสุขภาวะที่พึงประสงค์ (Positive Health) และคาดหวัง ผลของ
การดาเนินงานในภาพรวมระดับประชากร (Population Level) เพื่อให้ส่งผลกระทบในเชิงระดับมหภาค
(Macro Level) มากกว่าภาวะสุขภาพของปัจเจกบุคล (Individual Level)
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2) วิสัยทัศน์
กระแสการปฏิรูปประเทศและการจัดทายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการบูรณาการ
(Integration) และสร้างความสอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วน (Alignment) เพื่อให้
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กรมอนามัยจึงกาหนดวิสัยทัศน์ด้วย กระบวนการคิด “ถอยไป
ข้างหน้า” อย่างยั่งยืน บนเข็มมุ่งการเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมนาไปสู่การประกาศวิสัยทัศน์
“กรมอนำมัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในกำรอภิบำลระบบส่งเสริมสุขภำพ
และระบบอนำมัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชำชนสุขภำพดี”
3) พันธกิจ
“ทำหน้ำที่ในกำรสังเครำะห์ ใช้ควำมรู้ และดูภำพรวม
เพื่อกำหนดนโยบำยและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม
โดยกำรประสำนงำน สร้ำงควำมร่วมมือ และกำกับดูแลเพื่อให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อกำรดำเนินงำน”

4) วัฒนธรรมองค์กร
เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของกรมอนามัยบรรลุ จุดยืน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจน
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรมอนามัยจึงกาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้ง่ายแก่การจดจาสะดวกต่อ การปฏิบัติ
และเป็นทิศทางกากับการทางานสาหรับบุคลากรกรมอนามัย คือ “HEALTH”ประกอบด้วย
H = Health Model (เป็นต้นแบบสุขภำพ)
การที่เราจะเป็นผู้นาในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี เราควรต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างและเพื่อการ
เรียนรู้รูปแบบวิธีการปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบด้วย
E = Ethics (มีจริยธรรม)
การปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ซึ่งหมายถึง ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่
แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน จะเป็นเกราะคุ้มกันให้เราสามารถแสดงบทบาทของการ
ตรวจพิสูจน์ทราบและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกรณีมี
ปัญ หาการก่อ มลภาวะที่มีผ ลกระทบต่อ สุข ภาพ หรือกรณีผ ลกระทบจากการรับบริการ
ส่งเสริมสุขภาพจากผู้ให้บริการของเรา
A = Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์)
ซึ่งหมายถึงการมุ่งมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ และ
ตอบสนองต่อความต้องการของลู กค้าและผู้ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น คุณ ลัก ษณะที่ส าคัญ ของ
บุคลากรที่จะนาพาให้องค์กรพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและมีความสาเร็จสูงได้
L = Learning (เรียนรู้ร่วมกัน)
ในการที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” (Expert) ได้นั้น พวกเราจาเป็นจะต้องใช้
กระบวนการจั ด การความรู้ (Knowledge Management) ที่ มี ก ารรวบรวมค้ น คว้ า องค์
ความรู้ จัดทาคลังความรู้ และสร้างกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันด้ว ยรูป แบบต่า ง ๆ
อย่า งต่อ เนื่อ ง รวมทั้ง เน้น การสกัด ความรู้ใ นตัว บุค คล (Tacit Knowledge) ให้เ ป็น
ความรู้ชัดแจ้งที่จับต้องได้ (Explicit Knowledge) ที่องค์การสามารถนาไปพัฒนางานและ
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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ขยายสู่บุคลากรรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ได้ในอนาคต
T = Trust (เคำรพและเชื่อมั่น)
ซึ่งหมายถึง การมีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะทาให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตน เข้าใจ และมีการประสานงานระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งจะเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้แสดงศักยภาพของตนเองได้มากขึ้นด้วย
H = Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)
ซึ่งหมายถึง การมุ่งเน้นการทางานเป็นทีม และยอมรับผลสาเร็จของทีมงานร่วมกันไม่ว่าจะ
สาเร็จหรือล้มเหลว ถือเป็นวัฒนธรรมของการทางานเป็นทีมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่ง
เรื่องนี้จะต้องอาศัยความเป็นผู้นาขององค์การทุกระดับในการบริหารจัดการและการสื่อสาร
กับบุคลากรภายในองค์การอย่างมาก
ซึ่งมีความหมายโดยรวมว่า “เราชาวกรมอนามัย จะเป็นต้นแบบสุขภาพ มีจริยธรรม ปฏิบัติงานมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เรียนรู้ร่วมกัน เคารพและเชื่อมั่นกันและกัน พร้อมเป็นหนึ่งเดียว”
5) โครงสร้ำงและระบบกำรกำกับดูแลของกรมอนำมัย
โครงสร้างและระบบการกากับดูแลของกรมอนามัย ประกอบด้วยการกากับดูแลภายในตาม
กลไกของหน่ ว ยงานในสั งกัด ที่ต้อ งปฏิบัติต ามภารกิจ หน้า ที่ก รมอนามัย มอบอานาจให้ รองอธิบดีอธิบดี
กรม จานวน 4 ท่าน ทาหน้าที่กากับดูแลหน่วยงานต่าง ๆ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อ
กากับดูแลเรื่องต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ ดังภาพที่ 8 และการกากับโดยองค์กรภายนอก ซึ่งมีทั้งหน่วยงานกลาง
ที่ปรึกษาภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดังภาพที่ 9

ภำพที่ 1 โครงสร้างและระบบการกากับดูแลภายในกรมอนามัย
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Page 7

ภำพที่ 2 การกากับโดยองค์กรภายนอก
6) บทบำทของภำคี
ปัจจุบันการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ภารกิจหน้าที่ที่ผูกขาดโดย
กระทรวงสาธารณสุขเพียงองค์กรเดียว แต่บทบาทดังกล่าวมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์ กร และ
ชุมชนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมหลายลักษณะเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมในวงกว้าง ทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความหมายและความสาคัญของการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่สาคัญ ได้แก่
6.1 สำนักงำนหลักประกัน สุขภำพแห่ งชำติ (สปสช.) จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ดาเนินการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพครอบคลุมคนไทยกว่าร้อยละ
99 หรือ 47 ล้านคน โดยรัฐบาลจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวจาก 2,100 บาทต่อประชากรในปี 2551 เพิ่มเป็น
3,029 บาทต่อประชากรในปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 44 เพื่อการบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ระดับบุคคล ครอบครัวรวมถึงชุมชน ในรูปของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบล
6.2 สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้ นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.
2544 อยู่ภายใต้การกากับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีรายได้จากภาษีสรรพสามิต ยาสูบ และสุร า ทาหน้า ที่
สนับ สนุน ประสานความร่ว มมือเพื่อ ให้เกิดกิจกรรมหรือโครงการ สร้างเสริมสุขภาพโดยไม่จากัดกรอบ
วิธีการ เป็นปฏิบัติการใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ สามารถนาไปสู่ การขยายค่านิยมและสร้างพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง เช่น โครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล การสนับสนุนการประชุมนานาชาติ
ASEAN Conference on Marketing of Food to Children ซึ่ ง มี ผ ลท าให้ เ กิ ด การจั ด ท าค าประกาศ
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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กรุงเทพฯ (Bangkok Call to Action) ที่เน้นให้หน่วยงานของรัฐควบคุมการส่งเสริมการขายอาหารที่ให้
พลังงานสูงแต่คุณค่าทางโภชนาการต่าแก่เด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อป้องกันปัญหาโรคอ้วนในเด็ก เป็นต้น
6.3 สำนักงำนประกันสังคม (สปส.) มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครอง ทั้งใน
เรื่องการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย ทั้งนี้เนื่องและไม่เนื่องจากการทางาน รวมไปถึง
การคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน ปัจจุบันสานั กงานประกันสังคมเริ่มมีบทบาทใน
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ ป ระกั น ตนมากขึ้ น ดั ง ในปี 2551 สปส. ได้ ล งนามข้ อ ตกลงด าเนิ น โครงการ
ประกัน สั ง คมรวมพลั ง ลดน้ าหนั ก ป้ องกัน โรคในสถานประกอบการร่ว มกั บ สปสช. และสนับ สนุ นให้
สถานพยาบาลประกันสังคมจัดบริการเชิงรุกเน้นการ “สร้างนาซ่อม”
6.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการจัดระบบบริการ
สาธารณะที่ค รอบคลุม การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรัก ษาพยาบาลและ การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 โดยมีงบประมาณเพื่อการบริห ารจัดการจานวนมาก ส่ว นหนึ่งได้จาก
งบประมาณแผ่นดิน (งบอุดหนุน) และอีกส่วนจากรายได้ที่เป็น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) นอกจากนี้ อปท. ยังมี
อานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการดาเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตน
เช่น การดาเนินงานด้านความปลอดภัยของอาหารและน้า การจัดการของเสียชุมชน และการใช้มาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน ปัจจุบัน อปท. โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลหรือ อบต. มี
บทบาทการทางานด้านสุขภาพด้วยหลักการ “สร้างนาซ่อม” ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองมากขึ้น
6.5 สมั ช ชำสุ ข ภำพแห่ ง ชำติ เป็ น กระบวนการพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ
ระดับชาติที่เชื่อมขึ้นมาจากระดับพื้นที่ทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสังคมมาร่ว มคิด ร่วมนาเสนอ
ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น ความเสมอภาคและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่
จาเป็น วิกฤติเศรษฐกิจและสุขภาวะของคนไทย ฯลฯ ซึ่งมติที่ผ่านการรับรองจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะ
นาเข้าสู่การพิจ ารณาของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)เพื่อส่งต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบประกาศเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ(Health Public Policy) และผลักดันสู่การปฏิบัติต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รับหน้าที่จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุนการจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
6.6 สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) หรือ พอช. ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
การจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543 เป็นองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ.2542 ภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในเมืองและชนบทในการแก้ไขปัญหา
ตนเองโดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นแกนกลางทาให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายขององค์กรชุมชนทุกระดับและ
ประเด็นพัฒนาพัฒนาด้านต่างๆ เช่น พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน รวมถึงสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนซึ่งเงินกองทุนมาจากการสมทบของ 3 ฝ่าย : สมาชิกกองทุนในตาบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
พอช.
6.7 แนวคิดควำมรับผิดชอบของบรรษัทต่อสังคม (CSR-Corporate Social Responsibility)
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนย้าแนวคิดการทาประโยชน์หรือการคืนกาไรสู่สังคมมาปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย
ซึ่งมีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ตัวอย่างเช่น การไฟฟ้านครหลวงสนับสนุนค่า
กระแสไฟฟ้าสาหรับไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าลานกีฬาตามชุมชนในเขตจาหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง
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ได้แก่ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬาในชุมชน
สาหรับออกกาลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด หรือเครือเบทาโกรสนับสนุน
โครงการ “ครั ว คุ ณ ภาพเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ” โดยพั ฒ นาครั ว ของโรงเรี ย นในพื้ น ที่ ห่ า งไกลให้ ส ะอาดถู ก
สุขลักษณะ พร้ อมทั้งให้ความรู้ด้านโภชนาการ สุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อปลู กฝั งจิตสานึกด้าน
สุขอนามัยให้แก่เด็ก ๆ เป็นต้น
นับเป็นแนวโน้มที่ดีที่งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการตอบรับและส่งเสริม
จากหลายภาคส่วนในสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีพลังความคิดที่
จะกาหนดทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเองและสามารถนาความคิดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นผล
กรมอนามัยสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสเช่นนี้เชื่อมโยงขบวนการทางานกับภาคประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่ วยงานภาคีภาครัฐ และหน่วยงานพัฒ นาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้เกิดความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน สภาพการณ์เช่นนี้ กรมอนามัยจึงต้องชัดเจนใน
บทบาทและสามารถสื่อสารให้บุคลากรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้เข้าใจ และร่วมมือ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
ทับซ้อนในบางมิติ ขณะที่บางมิติเกิดช่องว่าง ขาดหน่วยงานเข้าไปเสริมดาเนินการ
7) พลังคิดใหม่เพื่อขับเคลื่อนกรมอนำมัย (DOH Change ; Re-Thinking Power)
(วชิระ เพ็งจันทร์, 2559)
ปัจจุบัน กรมอนามัยกาลังก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดี สาหรับ
ประชาชนเพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย จึงมีการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change
Management) เพื่อ การเป็น ผู้ นาในด้า นส่ง เสริม สุข ภาพและอนามัย สิ่ง แวดล้อ มตามแนวคิดและแนว
ทางการบริหารจัดการของกรมอนามัยในปัจจุบัน โดยเริ่ม Re-treat, Re-role, และ Re-structure ตามความ
เหมาะสมจาเป็น ปลุกพลังทางความคิดของบุคลากรกรมอนามัยให้ร่วมกันสร้างฝัน (Big Dream) ออกแบบ
ระบบงาน (Design) แล้วขับเคลื่อน (Drive) ไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันจนได้พิมพ์เขียว (Blueprint)
และแผนปฏิบัติก าร (Action plan) เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงใน 3 ระดั บ คื อ ระดั บ กรม (DoH) ระดั บ
กลุ ่ ม ทั้ ง กลุ ่ ม วิ ช าการและกลุ่ มสนั บสนุน* (6 Clusters, 3 Supporting Groups/Human Resoure : HR,
Financing : FIN และKnowledge Management Information and Surveillance System : KISS) และ
ระดับหน่วยงาน (Function) ทั้ง 35 หน่วยงาน ใน 3 ประเภท คือ หน่วยวิชาการ, หน่วยสนับสนุน และ
หน่ว ยปฏิบัติงานในส่วนภูมิภ าค พลังขับเคลื่อนใหม่เพื่อขับเคลื่อนกรมอนามัยจึงทาให้เกิ ด วิธีคิด (The
way of thinking) 3 ชุดความคิด ชุดละ 3 ประเด็น (3 Sets of thinking) รวม 9 ประเด็น ดังนี้
ชุดควำมคิดที่ 1 จำกคิดเล็กเป็นคิดใหญ่ ฝันไกล (Big Dream)
 ประเด็น ที่ 1 คิด ท้า ทายตัว เอง โดยจะเป็น องค์ก รหลัก ของประเทศ (NHA) ในการ
กาหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์ ในทุกระดับ เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสุขภาพดีตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ครรภมารดา ถึงเชิงตะกอน (Vision)
 ประเด็ น ที่ 2 คิ ดอาสาเป็น ผู้ พิ ทักษ์ ผู้ ปกป้ อง และผู้ ก ากั บ หรืออี กนั ยหนึ่ ง คือ การ
อภิบาล (Governance) ระบบตามประเด็นที่ 1 ให้บรรลุเป้าหมาย โดยการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ ดูภาพรวม
พัฒนานโยบาย ออกแบบระบบ แสวงหาความร่วมมือและกากับติดตาม (Mission)
* กลุ่มวิชาการและกลุ่มสนับสนุน หมายถึง กลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ 6 กลุ่ม (กลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวัย, กลุ่มวัยเรียน, กลุ่มวัยรุ่น, กลุ่มวัยทางาน, กลุ่มวัยสูงอายุ, กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม และกลุ่ มสนับสนุนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 3 กลุ่ม (กลุ่มยุทธศาสตร์กาลังคน/HR, กลุ่มจัดการความรู้ ข้อมูลและการเฝ้าระวัง/KISS, กลุ่มการ
ทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
Page 10
คลัแผนยุ
งและงบประมาณ/FIN)

 ประเด็นที่ 3 คิดเก่งจนได 3 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือ Lead Lean Learn จากผู้ทา
(Do-er) เป็นผู้นา(3L) โดย Lead มุ่งสู่การเป็นองคกรนาระดับชาติและระดับเขต เปลี่ยนบทบาทตนเอง
(Re-role) (Leader), Lean เพื่อการเป็นองค์กรคุณภาพ คูคุณธรรม นามาเป็นจุดขายที่จะสร้างภาพลักษณ์
ใหม่ของกรม (Brand renovate) และ Learn ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อ
เพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการให้แกกรม
ชุดควำมคิดที่ 2 คิดหลุดจำกมุมมองที่เห็นแต่ปัญหำ (Problem Based)
เป็นการสร้างฉากทัศน์ที่พึงประสงค์ (Scenario) ตามเส้นทางสายชีวิตและสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และ
สภาวะอนามัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ไดออกแบบ (Design) กระบวนการใหม่ (Re-process) 3
ประเด็นหลัก คือ
 ประเด็นที่ 1 กระบวนงานหลัก (Core Business Process) หรืออีกชื่อ คือ สายพานการ
ผลิ ต หลั ก (Production line) มี เ ป้ า หมายที่ ส าคั ญ คื อ การผลิ ต และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Tools and
Technologies) และนวัตกรรมใหม่ ๆ (Product Innovation, Model Development Innovation, Process
and Management Innovation) การที่จะบรรลุผลสาเร็จ ดังกล่า วจาเป็นต้องเปลี่ยนบทบาท (Re-role) 1)
จากผู้บริ หาร (อต. : อานวยการต้น ,อส. : อานวยการสูง) เป็น ผู้นาทางวิช าการและบริห ารอิง วิช าการ
(Academic Leader) และ2) จากนัก วิช าการ/ ผู้ ป ฏิ บั ติ เป็ น นั ก ค้ น หาความจริ ง (Searcher &
Researcher) และนักพัฒนานวัตกรรม (Innovator)
 ประเด็นที่ 2 เปลี่ยนมุมมองต่อสุขภาพ, ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมใหม มี 3
ประเด็นสาคัญ คือ 1) จากมุมลบ (Ill health) เปนมุมบวก (Good Health) 2) จากมองแยกส่วน (Fragment)
เป็นรวมส่วน (Holistic) Bio-Psycho-Social-Economic & Environmental Health 3) จากมองสั้น (Crosssection) เปนมองยาว (Life Course Approach) จากครรภมารดา ถึงเชิงตะกอนตามถนนชีวิตเพื่อสุขภาพ ดัง
แสดงในภาพที่ 10 ซึ่งจากการเปลี่ยนมุมมองดังกล่าว ไดก่อให้เกิด 6 ทีมวิชาการ (Clusters) 3 ทีมสนับสนุน
(HR,FIN,KISS) เป็นทีมสหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญความรู หลายศาสตร์มาประกอบทีม กัน ที่จ ะเป็น ผู้นาในการ
พัฒ นาอย่า งรู้เ ท่า ทัน โลกที่มีก ารเปลี่ย นแปลงอย่า งรวดเร็ว พรอมกับ พิจ ารณาคัด เลือ กและเลือ กรับ
Product ที่เหมาะสมกับ สถานการณ อันดับแรกสุด ตองกาหนดผลลั พ ธ์ ท างสุ ข ภาพที่ เ หมาะสมของ
แต่ ล ะกลุ่ ม วั ย หรื อ Milestone ต่ อ ด้ ว ย การปิด/Lean Gap แต่ละกลุ่มวัย เมื่อวิเคราะห์จากความเปนจ
ริงเทียบกับ Milestone จะเห็นช่องแห่งโอกาส (Gap) ที่สาคัญคือ ทาเฉพาะที่เป็น Gap (Do Gap) และ Lean
ที่ไมใช่ Gap (No Do No Gap) เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ภำพที่ 3 ถนนชีวิตเพื่อสุขภาพ (Life Course Approach)
 ประเด็นที่ 3 พลังแห่งการร่วมคิดไดกาเนิด Blueprint and Action Plan for change
ใน 3 ระดับ คือ ระดับกรม, 9 กลุ่มวิชาการ/สนับสนุน และ 35 หน่วย แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่อย่างเป็นระบบ ดังแผนภูมิอย่างง่ายดังนี้
6 Clusters

ศอ. 1 - 13
(ทีมจังหวัด)

Agenda Based
ทีมสนับสนุน
Hr.Fin&Kiss
ทีม Function
Area Based

แผนภูมิที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่
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ชุดควำมคิดที่ 3 คิดที่จะลงมือทำเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตำมที่คิดใหญ่และฝันไกล
(Big Dream)
 ประเด็น ที่ 1 การบริห ารการเปลี่ ยนแปลง (Change Management) ภายใต้ แนวคิด
“เราจะไมทิ้งใครและหน่วยงานใดไวข้างหลัง เราจะไปด้วยกัน ” ไดก่อให้เกิดการออกแบบวงล้อเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง 1 ดาวฤกษ์ 35 ดาวเคราะห์ หมุนอยู่รอบๆ กันและกัน อย่างสัมพันธ์ กันและสนับสนุนเกื้อกูล
กัน เป็น ครอบครัว ใหญ่ วงล้อ หมุน ช้า หรือ เร็ว ขึ้น อยู ่กับ 3 ปัจ จัย คือ 1) CC (Communication,
Capacity Building), 2) EE (Empowerment, Engagement)และ 3) M/E (Monitoring & Evaluation)
 ประเด็นที่ 2 การดาเนินโครงการ 100 ตาบล ภายใต้ 1,000 ตาบล Long Term Care
(LTC) ภายใต้แนวคิด “เราจะทดสอบและพิสูจน์ระบบของเราที่ผ่านการออกแบบใหม่ ว่าดีจริงหรือไม ก็
ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน ตอประชาชนในพื้นที่จริง”

ภำพที่ 4 วงล้อเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย
 ประเด็นที่ 3 สร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ (Brand Renovation) ภายใต้แนวคิด “สื่อ
บุคคลส าคัญที่สุ ด คนคนนั้ น คือคนของกรมอนามัยทุกคน” โดยมีความคิดสร้างสรรค์ให้ Miss/Mr.DoH
(Miss/Mr.Healthy) เป็นตัวแทนคนกรมอนามัย ซึ่งมีบุคลิกสาคัญ 3 ประการ คือ 3S ; Smile, Smart และ
Strong อย่างไรก็ตาม Miss/Mr.DoH (Miss/Mr.Healthy) แต่เป็นเพียงตัว Mascot ในโลกของความเป็น
จริง การเปลี ่ย นแปลงกรมอนามัย สู ก ารเปลี ่ย นแปลงสัง คมไทยอยู่ที ่พ ลัง ความคิด ใหม่ Re-thinking
Power) คิดใหญ่ ฝันไกล (Big Dream) คิดและลงมือทาด้วยวิธีการใหม่ (Re-Process) ความสาเร็จจะ
เกิดขึ้นไดดวย “หนึ่งสมองและสองมือ” ของคน กรมอนามัยร่วมกัน ดังภาพที่ 11
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8) กระบวนงำนหลักของกรมอนำมัย
กรมอนามัย ได้กาหนดกระบวนการทางานหลัก (Core Business Process) เพื่อเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการออกแบบ (design) ระบบและกระบวนงาน ๕ กลุ่มวัยและภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การมีสุขภาพดี เป้าหมายสาคัญ คือ การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สนองตอบความต้องการของ
ภาคีเครือข่ายและประชาชน ประกอบด้วย องค์ความรู้และชุดความรู้ที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพ นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/กฎหมาย/แผนงานหลักของประเทศ รูปแบบการดาเนินการ (Intervention) รวมถึงนวัตกรรม
ใหม่ๆ (Product Innovation, Model Development Innovation, Process and Management
Innovation) ซึ่งผลิตโดยหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านกระบวนการวิจัย
และพัฒนา วิเคราะห์/สั งเคราะห์ เฝ้าระวัง ติดตามประเมินผล สร้างความร่ว มมือ และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร น าเสนอต่อคณะกรรมการขับ เคลื่อนการบริหารการเปลี่ ยนแปลงด้านวิชาการและพัฒ นาองค์
ความรู้ 6 กลุ่ม (กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย, กลุ่มวัยเรียน, กลุ่มวัยรุ่น, กลุ่มวัยทางาน, กลุ่มวัยสูงอายุ, กลุ่ม
อนามัยสิ่งแวดล้อม) และคณะกรรมการสนั บ สนุ น การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง 3 กลุ่ ม (ยุ ท ธศาสตร์
กาลั ง คน,การจัดการความรู้ ข้อมูลและการเฝ้าระวัง, การคลังและงบประมาณ) พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์
ที่ เ หมาะสม ก่ อ นส่ ง ต่ อ ให้ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนา มั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม (Health and
Environmental Health Committee) โดยมีอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธาน พิจารณารับหรือไม่รับผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกจะถูกส่งให้ศูนย์อนามัยซึ่งเปรียบเสมือนผู้จาหน่ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Dealer)
ไปดาเนิ น งานและเรี ย นรู้ กั บ หน่ ว ยปฏิ บั ติ ใ นระดั บ พื้ น ที่ ต่ อ ยอดเป็ น การดาเนินงานในระดับนโยบาย โดย
มีการให้นโยบาย ชี้นาสนับสนุน กากับ ติดตามผล และมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตลอดจนมอบอานาจสร้าง
เสริมสุขภาพให้ประชาชนระดับบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน ดังภาพที่ 12
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ภาพ
ภำพที่ 5 กระบวนการทางานหลักของกรมอนามัย (Core Business Process)
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9) สมรรถนะหลักของกรมอนำมัย
สมรรถนะหลั ก ของกรมอนามั ย หรื อ เรื่ อ งที่ ก รมอนามั ย มี ค วามชานาญที่ สุ ด เป็ น ขีด
ความสามารถที่สาคัญซึ่งทาให้องค์กรบรรลุพันธกิจ ได้แก่ การมีองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการอนามัย
สิ่ง แวดล้อ ม (Environmental Health) ด้านการอนามัย เจริญ พัน ธุ์ซึ่ง ต่อมาเรียกว่า การส่งเสริมสุขภาพ
“HEALTH PROMOTION” เพื่อ “Well-Being : สุขภาพดีตั้งแต่ ก่อนเกิดจนตาย” รวมถึงด้านการประเมินผล
กระทบต่ อ สุ ข ภาพที่ มี บุ ค ลากรสหวิ ช าชี พ ท าให้ ส ามารถส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ประชาชน/ชุ มชนในการดู แ ล
ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพดีทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
Settings กาหนดและพัฒนานโยบาย (Policy Guidance) ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ มาตรฐานเท่าทันสากล
เพื่ออภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะได้ทัน
การณ์ สามารถทานายการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเตรียมรับได้อย่างฉับไว และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภาคี
เครือข่าย เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของประชาชน
10) ระบบและกำรจัดกำรด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม
ระบบและการจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง ระบบส่งเสริม สุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม (A2 I M) ประกอบด้วย การประเมิน (Assessment), การเป็นปากเป็นเสียง (Advocacy),
ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Intervention) และการบริหารจัดการด้วยการอภิบาล
ระบบ (Management/Governance) มีรายละเอียดดังนี้
A ตัวที่หนึ่ง คือ Assessment (การประเมิน) ประกอบด้วยการสืบค้น (Investigate) เพื่อ
หาข้อมูล หลักฐาน สาเหตุ, การวินิจฉัย (Diagnosis) สถานะหรือสภาวะของบุคคล ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การแบ่ ง กลุ่ ม (Classify) และกาหนดหรื อ หามาตรการดูแ ลรั กษาโดยแบ่ งสถานะของบุ คคล ชุม ชน และ
สิ่งแวดล้อมออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. กลุ่มปกติ (Normal) มีสถานะสุขภาพของบุคคลหรือสภาวะของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ปกติ
ยังไม่พบความเสี่ยงต่าง ๆ
2. กลุ่มเสี่ยง (Risk) ตรวจพบความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนทั้งรายบุคคล
(Individual) หรือเป็นกลุ่ม (Community, Population) หรือพบแนวโน้ม (Trend) ที่จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
3. กลุ่มป่วย (Ill) เป็นบุคคลที่เจ็บป่วย, เกิดโรค หรือชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่มีสภาพอันตราย
ชัดเจน
A ตัวที่สอง คือ Advocacy (การเป็นปากเป็นเสียง) คือ การที่จะต้องตีฆ้องร้องป่าวเป็นปาก
เป็น เสี ยงให้ผู้ มีอานาจตัดสิ นใจให้ใครต่อใครเข้ามาให้ ความร่วมมือ เพราะถึงแม้จะเป็นเรื่องสุขภาพแต่ให้
กระทรวงสาธารณสุขทางานเพียงกระทรวงเดียวคงไม่สาเร็จ จาเป็นต้องใช้ ความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วน มา
เป็นหุ้นส่วน ร่วมมือกัน ช่วยกัน สร้างกระแสโน้มน้าวให้เกิด การเปลี่ย นแปลงในสิ่ง ที่เ ป็น ปัญ หาทั้ง ด้า น
ส่ง เสริม สุข ภาพและอนามัย สิ่ง แวดล้อ ม ตั้ง แต่ การ Identify issue มาจากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ประเด็นที่ต้องการ กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ กาหนดกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาข้อความที่ต้องการสื่อ/
ช่อ งทางการสื่อ สาร พัฒ นาแนวร่ว ม/กลุ่ มสนับสนุน ระดมทุน จนถึงการดาเนินการและการติดตามและ
ประเมินผล
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I คือ Intervention : ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) หมายถึง การนา องค์
ความรู้ เครื่องมือ และเทคโนโลยี ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายสาธารณะ
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (Healthy Public Policy) ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติและนาสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม
โดยใช้ข้อมูลและความรู้เป็นปัจจัยนาเข้าในการกาหนดทิศทาง (Direction), นโยบาย (Policy),
แผนยุ ทธศาสตร์ (Strategy) และการตัดสิ นใจด้านการเงิน (Finance) โดยคานึงถึงปัจจัยกาหนดสุ ขภาพ
(Health Determinants) มี การติด ตามและประเมิน ผล (Monitor & Evaluate) และเฝ้ า ระวั ง
(Surveillance) ประกอบด้วย 5 มิติ (Risk factor, Protective factor, Promoting intervention, Health
Outcome and Impact) 8 ประเด็น (๖ Cluster แบ่งตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม) ประเด็นที่ 1)
แม่ตาย, 2) เด็กแรกเกิด – 5 ปี พัฒนาการสมวัย , 3) เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่นสูงดีสมส่วน, 4) วัยเรียน
เจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ, 5) วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติ กรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่
เหมาะสม, 6) วัยทางานหุ่นดี สุขภาพดี, 7) ผู้สูงอายุสุขภาพดีดูแลตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ 8)
ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยมี ๓๖ ตัว ชี้วัด ออกแบบระบบ
รายงานราย ๓ เดือน, ๖ เดือน, ๙ เดือน และ ๑ ปี ใน ๓ ระดับ (ระดับกระทรวง/เขต/จังหวัด) พร้อมระบบส่ง
ข้อมูลสู่พื้นที่และชุมชน
Intervention หลัก แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
1. กลุ่มปกติ (Normal) ใช้มาตรการ Promote to Excellence ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัย สิ่ งแวดล้ อมที่ใช้ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัต กรรม ที่ส อดคล้ องกับพฤติกรรมกลุ่ มวัย เพื่อให้
ประชาชนกลุ่มปกติมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนให้อยู่ในระดับสูงสุด
2. กลุ่มเสี่ยง (Risk) ใช้มาตรการ Elimination and Reduction Risk เป็นมาตรการ ที่ร่วมมือ
กันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการกาจัดหรือลดความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพการเกิดโรคและ
สิ่งแวดล้อม
3. กลุ่มป่วย (Ill) ใช้มาตรการ Maintain and Improve เพื่อดูแลประคับประคองให้สถานะและ
สถานการณ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมไม่เลวลงหรือดีขึ้น
4. มาตรการปกป้ องคุ้ มครอง (Protection) เน้นการเข้ าถึ งบริ การอย่ างเท่ าเที ยม (Equity) ตาม
ข้อกาหนดทางกฎหมาย (Law and Regulation) ได้รับบริการตามมาตรฐาน (Accredited) และถูกต้องตาม
หลั กวิช าการ (Approved) ช่ว ยเหลื อ (Empower) ให้ ประชาชน ชุมชนมีทักษะและความรู้ (Literacy) ที่
เหมาะสมตามบริบท
M คือ Management and Governance หมายถึง การบริหารและการอภิบาลระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระดับต่าง ๆ คือ
- ระดับ ประเทศ กระทรวงสาธารณสุ ขพัฒ นาชี้นานโยบายและออกกฎหมายโดยร่ว มมือกับ
เครือข่ายและภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ (Accountability)
- ระดับ จังหวัด/อาเภอ ดาเนินการให้เกิดรูปแบบและมาตรฐานที่เหมาะสมด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดและอาเภอ
“Health and Environmental Health Model and Profile”
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- ระดับท้องถิ่นและชุมชน กาหนดลักษณะมาตรฐาน (Profile) ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมระดับ พื้นที่หรื อชุมชนและผลั กดันให้ เ กิดการดาเนินงานและจัดการให้ เกิดการประเมินรับรอง
คุณภาพและบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environment Health Accreditation : EHA)
การดาเนินงานระดับประเทศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ Non Health sectors อื่น ๆ
ร่ว มกัน ขับ เคลื่อ นให้เ กิด นโยบายและกฎหมาย (Health in All Policy) และส่ง ต่อ ให้ เขตสุขภาพ
ดาเนิ น การในระดั บ จั งหวั ดผ่ า นการบริ ห ารภาคี เ ครื อ ข่า ยระดั บ จั งหวั ด และอ าเภอผ่ า นกลไกต่า ง ๆ เช่ น
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ระบบสุขภาพระดับอาเภอ (District Health System : DHS
เป็น ต้น เพื่อสนับ สนุน ให้ท้องถิ่น และเครือข่ายขั บเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนที่มีการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน
กรมอนามัยยึดหลัก Ottawa Charter ในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
มาโดยตลอด ซึ่ง Ottawa Charter เกิดขึ้นในการประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2529 ต่อมา
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมงานส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 2548 ที่กรุงเทพฯ จึงเกิด
Bangkok Charter และได้ข้อสรุปว่า Ottawa Charterยังต้องใช้อยู่ แต่ Bangkok Charter มาเสริมให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้น และได้กาหนดยุทธศาสตร์ PIRABมี 5 ประการ คือ 1) Partner and Build alliances (สร้าง
ภาคี เครือข่าย), 2) Invest (ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน), 3) Regulate and legislate (พัฒนา
กระบวนการก าหนดนโยบายและกฎหมายด้ า นสุ ข ภาพ), 4) Advocacy (สร้ า งความตระหนั กรู้ เ พื่ อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ) และ 5) Build Capacity (พัฒนาสมถรรนะบุคลากร) ทั้งนี้ จะเห็นว่า PIRAB
แทรกอยู่ ใ นระบบส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ( A2 I M) ในส่ ว นของ Advocacy และ
Management ดังภาพที่ 13

ภำพที่ 6 ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
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11) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่มีผลต่อกำรดำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัย สิ่งแวดล้อมของ
กรมอนำมัย
กรมอนามัยได้ทบทวนและประเมินสถานะขององค์กรทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผล
ต่อการดาเนิ นงานของกรมอนามัย เพื่อจั ดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่ งเสริมสุ ขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมฯ โดยพบว่าปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strength) ของกรมอนามัยด้านยุทธศาสตร์/กฎหมาย/
กฎระเบียบ (Strategy/Law/Regulation) คือ การเป็นผู้ดูแลพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่ง
เป็นกฎหมายที่เอื้อต่อการสนับ สนุนบทบาท องค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่นให้ดาเนินงานสาธารณสุขตามที่
กฎหมายกาหนดและดาเนิน การร่ว มกับภาคีเครือข่ายประชารัฐในทุกระดับ ซึ่งในปัจจุบันมีการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติ ๓ ฉบับ ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น
พ.ศ. 2559 รวมทั้ ง แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ คือ แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในระยะ ๕ ปี
และมี ค ณะกรรมการระดั บ ชาติ ระดั บ เขต และจัง หวั ดเป็ น กลไกส าคั ญในการขั บ เคลื่ อนการด าเนิน งาน
นอกจากนี้ โครงสร้างของกรมอนามัย (Structure) ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ครอบคลุมทั้งเชิงประเด็นและพื้นที่ ทาให้เอื้อต่อการเป็นผู้นาด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับเขต ส่วนมุมมองในเชิงระบบ (System) กรมอนามัยได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ดูแล ปกป้อง และคุ้มครองระบบงาน 2 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบส่งเสริมสุขภาพ และ ๒) ระบบอนามัย
สิ่งแวดล้อม ทาให้เอื้อต่อการทางานส่งเสริมสุขภาพตามกรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก (World Health
Organization : WHO) และกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) โดยบุคลากรกรมอนามัย (Staff) คือ กาลัง
สาคัญที่ช่วยให้การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ประสบผลสาเร็จ เนื่องจากกรมอนามัยมี
บุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่หลากหลาย มีสหวิชาชีพที่เอื้อต่อการทางานส่ งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร กระจายอยู่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ แพทย์ , ทันตแพทย์,
นักวิทยาศาสตร์, พยาบาล และนักวิชาการ (โภชนาการ, นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
สาธารณสุข ฯลฯ) และสิ่งสาคัญ คือ กรมอนามัยได้ยึดถือวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน (Shared Value) ที่เรียกว่า
“HEALTH” เพื่อเป็นต้นแบบสุขภาพ (Health Model), มีคุณธรรมจริยธรรม (Ethics), มีการวางแผนงานที่ดี
และมุ่งกระทาการด้วยความตั้งใจเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Achievement), มีกี่จัดการความรู้ที่จะนาไปสู่การ
พัฒนาเป็น องค์กรแห่ งการเรียนรู้ (Learning), มีความเคารพและเชื่อมั่นในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
(Trust) และมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Harmony)
อย่างไรก็ตาม พบว่า กรมอนามัยยังมีจุดอ่อน (Weaknesses) ที่อาจทาให้การดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เนื่องมาจากการพัฒนานโยบายสาธารณะ
(Strategy) ทั้งสายส่งเสริมสุขภาพและสายอนามัยสิ่งแวดล้อมยังมีน้อย รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายผ่านภาคี
เครือข่ายและพัน ธมิตรยังต้องพัฒนาและผลักดันให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง ขาดการวิเคราะห์ภ าระงาน
และการพัฒนากาลังคน (Staff) อย่างเป็นระบบ และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและการ
ปฏิรูประบบสุขภาพ ระบบกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน (System) ยังไม่เข้มแข็งสาหรับ
ระบบการสื่อสารและการส่งต่อข้อมูลยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันจากหลายภาคส่วนไม่เต็มที่ และ
ยังมีการทางานแบบแยกส่วน (silo) นอกจากนี้ ยังพบว่า ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่จะช่วย
สนับสนุนการดาเนินงานยังมีน้อย
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Page 19

นอกจากปัจ จัย ภายในดัง กล่า วข้า งต้น แล้ว ยัง มีป ัจ จัย ภายนอกที ่ส ่ง ผลกระทบต่อ การ
ดาเนิน งานของกรมอนามัยด้วยเช่นกัน โดยสิ่งที่เป็นโอกาส (Opportunities) ของกรมอนามัยมีทั้งส่วนที่เป็น
ผลกระทบทางการเมือง (Political) การปกครอง และกฎหมายต่าง ๆ คือ แนวทาง การบริหารราชการของ
รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา เน้นประชารัฐและการบูรณาการที่ เอื้อต่อการทางาน มีข้อตกลง พันธะ
สัญญาบัตร ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินงาน
ด้ า นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น เป้า หมายการพัฒ นาที ่ยั ่ง ยืน ( Sustainable
Development Goals : SDGs), เป้า หมายโลกด้านโภชนาการ (Global Nutrition Target) เป็นต้น การ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนทาให้มีนโยบายในการร่วมพัฒนาการสาธารณสุขระหว่างกัน ซึ่งเปิดโอกาสให้ประเทศ
ไทยได้แ สดงศัก ยภาพและมีบ ทบาทน าในระดับ ภูม ิภ าค ตลอดจนมีแ หล่ง ความรู ้แ ละองค์ก รทั ้ง ในและ
ต่างประเทศตลอดจนมีภาคี เครือข่ายหลากหลายระดับ ทั้งระดับนโยบาย และพื้นที่ระดับเขต จังหวัด และ
ต าบลที ่ม ีก ารสนั บ สนุ น งานด้ า นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม นอกจากนี้ ยั ง มี ส ารสนเทศ
(Technology/Information) ที่ทันสมัยเอื้อต่อการทางาน ทาให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและช่ องทางในการ
ส่งเสริมสุขภาพง่ายขึ้นกระแสสังคมและประชาชน (Social) ที่มีความตื่นตัวเรื่องสุขภาพทาให้ประชาชนเปิดรับ
ข้อมูลและความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพดีและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
มากกว่าในอดีตมาก
สิ่งที่เป็นอุปสรรค (Threats) ที่เป็นผลกระทบทางการเมือง การปกครอง และกฎหมายต่าง ๆ
(Political) คือ การทางานด้า นส่ง เสริม สุข ภาพและอนามัย สิ่ง แวดล้อมในระดับประเทศ ยังขาดเอกภาพ
การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเรื่อง Health In All Policies ยังไม่บรรลุผลสาเร็จผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
(Economic) คือ ระบบงบประมาณ การเงิน และการคลังของประเทศที่สนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมยังน้อยและไม่พอเพียงต่อการขับเคลื่อนงาน สัง คมไทย (Social) มีลัก ษณะโน้ม น้า วได้
ง่า ยประกอบกับ การได้รับ ข่า วสารจากหลากหลายช่อ งทางการสื่อสารสาธารณะ และขาดการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ถูกต้องสาหรับใช้ในการตัดสินใจ รวมทั้งความรวดเร็วของ Social Media ทาให้ประชาชนหลงเชื่อ
ข้อมูล ที่ไม่ถูกต้องตามหลั กวิช าการจึ งมีพฤติกรรมสุ ข ภาพที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการเปลี่ ยนแปลงสั งคมโลก
โครงสร้างประชากร ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน และปัญหาแรงงานต่ างด้าว ล้วนแต่ส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
การจัด ทาแผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาระบบส่ง เสริม สุข ภาพและอนามัย สิ่ง แวดล้อ มฯ กรม
อนามัยได้คานึงถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ทิศทางการดาเนินงานตอบสนองต่อ
สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปและใช้คาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของกรมอนามัย

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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ส่วนที่ 3
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
จากกรอบแนวคิ ด และบริ บ ทต่ า งๆ ที่ ก ล่ า วมาในส่ ว นที่ 1 และ 2 กรมอนามั ย จึ ง ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้วิสัยทัศน์ของ
กรมอนามั ย บรรลุ ผ ลส าเร็ จ โดยมี จุ ด ยื น (Positioning) คื อ ส่ ว นกลางยกระดั บ เป็ น องค์ ก รหลั ก ของชาติ
(National Lead) ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือเป็น National Health Authority (NHA)
และส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานหลักระดับพื้นที่ (Regional Lead) ทาหน้าที่ชี้เป้า เฝ้าดู รู้การเปลี่ยนแปลงของ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพและอนามั ยสิ่ งแวดล้ อมในเขตโดยก าหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์/มาตรการ ที่จะขับเคลื่อนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้
1) ประเด็นยุทธศำสตร์กรมอนำมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสาหรับวัยรุ่น
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทางานที่พึงประสงค์
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
2) เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ และกลยุทธ์/มำตรกำร
(แสดงดังตารางที่ 3)

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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ตำรำงที่ 1 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และกลยุทธ์/มาตรการ ของกรมอนามัย
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
60

61

62

กลยุทธ์
63

มำตรกำร

64

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภำพ 5 กลุ่มวัย
1.1 ส่งเสริมกำรเกิดและเติบโตคุณภำพ
1. ตั้งครรภ์
1) อัตราส่วนการ
คุณภาพ
ตายมารดาไทย
ลูกเกิดรอด
ต่อการเกิดมีชีพ
แม่ปลอดภัย แสนคน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

20

20

17

17

15

พัฒนาการบริการและ 1. พัฒนาความรู้ ทักษะ การเฝ้าระวังสุขภาพ
การจั ด การเพื่ อ การ
และความเสี่ ย งด้ ว ยตนเองของหญิ ง
ตั้งครรภ์คุณภาพ และ
ตั้งครรภ์และครอบครัว รวมทั้งสร้างการมี
มารดา
ส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
2. พั ฒ นาห้ อ งคลอด ระบบเฝ้ า ระวั ง และ
จัดการความเสี่ยงขณะตั้งครรภ์และคลอด
อย่างมีคุณภาพ
3. พัฒ นาระบบส่ งต่อ หญิงตั้ งครรภ์ในภาวะ
ฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมด้านความรู้
ทัก ษะบุ คลากร และวัส ดุ /เวชภั ณ ฑ์ท าง
การแพทย์

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
60

61

2. เด็กอายุ 0- 2) ร้อยละของเด็ก ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
5 ปี มี
อายุ 0-5 ปี มี
ร้อยละ
ร้อยละ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
80
80
สมวัย
สมวัย

กลยุทธ์

62

63

64

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ

85

85

ร้อยละ
80

มำตรกำร

1. ส่ งเสริมบทบาทพ่อ 1.1 สร้างการรับรู้ และความเข้ าใจให้ พ่อแม่
แม่ ห รื อ ผู้ ป กครอง
ผู้ ป กครอง เลี้ ย งดู เ ด็ ก ด้ ว ยสมุ ด บั น ทึ ก
ในการเลี้ยงดูเด็กที่
สุขภาพเส้นทางเดินของชีวิต (Passport
ถูกต้องเหมาะสม
Health of Life)
1.2 พัฒนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เป็น
ชุ ด ความรู้ ที่ น่ า อ่ า น น่ า ใช้ เข้ า ใจง่ า ย
เข้าถึงง่าย สะดวกด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Application)
1.3 ปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กไทยได้
กินนมแม่ และส่งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยง
ดูเด็กด้ว ยกระบวนการที่เหมาะสม เช่ น
กิน กอด เล่า เล่น นอน
2. การพั ฒ นาระบบ 2.1 ขั บ เคลื่ อ นกลไกการบริ ห ารจั ด การผ่ า น
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
บริ ก ารและกลไกใน
และคณะกรรมการส่ ง เสริ ม เด็ ก และ
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
เยาวชนแห่งชาติ
พัฒนาการเด็ก
2.2 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง คัดกรอง และการเข้าถึง
ระบบบริ การอย่ า งครอบคลุ มเท่ า เที ย ม

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
60

61

62

กลยุทธ์
63

มำตรกำร

64
ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ เ ห ม า ะ ส ม เ ช่ น
DSPM/ DAIM ร ว ม ทั้ ง ติ ด ต า ม เ ด็ ก ที่
พัฒนาการสงสัยล่าช้า/ล่าช้า
2.3 สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
รูปแบบ เทคโนโลยีการพัฒ นาเด็ กอย่าง
องค์รวม
3. บูรณาการและสร้าง 3.1
สนั บสนุ น ชุ มชนและท้ องถิ่ น จั ดท าแผน
การมีส่วนร่วมในการ
ระดับตาบล รวมทั้งสร้างพื้นที่ต้นแบบ เช่น
พัฒนาเด็กองค์รวม
“ลานเล่นตามรอยพระยุคคลบาท”เพื่อการ
พัฒนาเด็กองค์รวมอย่างมีส่วนร่วมทั้งจาก
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
3.2
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
3.3
สร้ า งระบบพี่ เ ลี้ ย ง (Coaching) ในการ
กากับ ติดตาม ช่วยเหลือการดาเนิ นงาน
ของชุมชนและท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

3. เด็กอายุ 0- 3) ร้อยละของเด็ก
5 ปี สูงดีสม อายุ 0-5 ปี สูง
ส่วน
ดีสมส่วน และ
ส่วนสูงเฉลี่ยที่
อายุ 5 ปี

เป้ำหมำย

กลยุทธ์

60

61

62

63

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

51

54

57

60

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

มำตรกำร

64
ร้อยละ 63
1. พั ฒ นาระบบและ 1.1 ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายโภชนาการ
1,000 วันแรก และนโยบายดื่มนมแห่งชาติ
(ส่วนสูงเฉลี่ยที่ กลไกการส่งเสริมเด็ก
อายุ 5 ปี
อายุ 0-5 ปี สู ง ดี ส ม 1.2 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับใน
การจัดบริการด้านโภชนาการและส่งเสริม
ชาย 113 ซม.
ส่ ว นและปราศจาก
สุขภาพช่องปากอย่างมีคุณภาพ
และหญิง 112 ฟันผุ
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และ
ซม.)
ภาคี เครื อข่ าย รวมทั้ งสร้ างระบบพี่เลี้ ยง
( Coaching) แ ล ะ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
(Participation) ในการก ากั บ ติ ด ตาม
ช่วยเหลื อการด าเนินงานของชุ มชนและ
ท้องถิ่น
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เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

4) ร้อยละของเด็ก
อายุ 3 ปี
ปราศจากฟันผุ

เป้ำหมำย
60

61

62

63

64

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

50

52

54

56

58

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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กลยุทธ์

มำตรกำร

2.สร้างความตระหนัก
และการมีส่ วนร่วม
ในการส่ งเสริ มเด็ ก
อายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วนและปราศจาก
ฟันผุ

2.1 ส่ งเสริ มการสื่ อสารสาธารณะและสร้ า ง
กระแสสั งคมเพื่ อส่ งเสริ มเด็ กอายุ 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน (โภชนาการ กิจกรรมทางกาย
การนอน สุ ข ภาพฟั น ) โดยผ่ า น social
marketing, social media และ national
champion
2.2 สร้างบทบาทครอบครัว ชุมชน อปท.และ
อสม.ส่ งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่ วน
(โภชนาการ กิ จกรรมทางกาย การนอน)
และการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
2.3 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื ่อ ให้ไ ด้ข ้อ เสนอแนะเชิง นโยบาย
การส่ ง เสริม เด็กอายุ 0-5 ปี สู งดี สมส่ วน
และระบบและกลไกให้เกิดการทางานวิจัย
และสร้ างนวั ตกรรมเกี่ ยวกั บการส่ งเสริ ม
สุขภาพช่องปากแม่และเด็กปฐมวัย

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
60

61

กลยุทธ์

62

63

64

4. เด็กวัยเรียน ๕) ร้อยละของ
ร้อยละ 66 ร้อยละ 68
เจริญเติบโต เด็กวัยเรียน
เต็มศักยภาพ (6-14 ปี) สูงดี
และมีทักษะ สมส่วน ฟันไม่ผุ
สุขภาพ
(caries free)
และเด็กอายุ
12 ปี มีส่วนสูง
เฉลี่ยตามเกณฑ์

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ 74

70

72

6) ร้อยละของเด็ก ร้อยละ 45 ร้อยละ 50
วัยเรียนมี
พฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงค์ด้านการ
บริโภคอาหาร
กิจกรรมทางกาย
และทันตสุขภาพ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

55

60

65

มำตรกำร

1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลำด

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

1. พัฒนาและขับเคลื่อน 1.1 ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ
นโยบายการส่งเสริม 1.2 ผลั ก ดั น ให้ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยระดั บ พื้ น ที่ มี
(ส่วนสูงเฉลี่ย
แผนพัฒนาสุ ขภาพเด็กวัยเรียนอย่างเป็น
สุขภาพเด็กวัยเรียน
เด็กอายุ 12 ปี
รูปธรรม
1.3 สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและ
ชาย 154 ซม.
พัฒนาต่อยอดให้เป็นการทางานในลักษณะ
และหญิง 155
ของ Partnership มากขึ้ น ในการดู แ ล
ซม.)
สุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างเป็นระบบ
2. พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ 2.1 พัฒนาชุดความรู้การดูแลสุขภาพเด็กวัย
และวิจัย
เรียนแบบองค์รวม (NuPETHS)
2.2 พั ฒ นางานวิ จั ย ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเด็ ก วั ย
เรี ย นและพั ฒ นานั ก วิ จั ย หน้ า ใหม่ ที่ มี
คุณภาพ
2.3 ผลิต พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้และ
นวัตกรรม (Holistic Package)
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เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
60

-

-

-

61

62

กลยุทธ์
63

64

เด็กวัยเรียน
กินผักต่อมื้อ
ตามเกณฑ์
เด็กวัยเรียน
สามารถแปรง
ฟันด้วยตนเอง
อย่างมี
คุณภาพ
เด็กวัยเรียนมี
กิจกรรมทาง
กายเพียงพอ

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

มำตรกำร

3. ส่งเสริมสุขภาพและ 3.1 พัฒ นากลไกการขับเคลื่ อนกระบวนการ
ดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ พึ ง
พัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริม
ประสงค์ ข องเด็ ก วั ย
สุขภาพ
เรียน
3.2 เร่ ง รั ด ขั บ เคลื่ อ นนโยบายลดเวลาเรี ย น
เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ
3.3 ผลั ก ดั น การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพนั ก เรี ย น
ตามประเภทและขอบเขตบริ ก ารสร้ า ง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ ในระบบ
ประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2559
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เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
60

61

62

63

กลยุทธ์

มำตรกำร

4. พัฒนาระบบข้อมูล
และติดตาม
ประเมินผล

4.1 พัฒ นาระบบฐานข้อ มูล สุข ภาพเด็ก
วัยเรียนอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมโยง
กับ service plan และเป็นปัจจุบัน
4.2 ส่ ง เสริ ม การจั ด การความรู้ เ พื่ อ น ามา
พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบ
องค์รวม
4.3 สร้างแรงจูงใจผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ
เด็กวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง กากับ ติดตาม
เยี่ ย มเสริ ม พลั ง และประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานแบบบูรณาการ

64

1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ที่เหมำะสมสำหรับวัยรุ่น
5. วัยรุ่นมี
7) อัตราการ
ทักษะชีวิต
คลอดมีชีพใน
และ
หญิงอายุ 15พฤติกรรม
19 ปี ต่อ
อนามัยการ
ประชากรหญิง
เจริญพันธุ์ที่
อายุ 15-19 ปี
เหมาะสม
พันคน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

42

40

38

36

34

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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1. เร่ ง รั ด การบริ ห าร 1.1 เร่ ง รั ด ให้ ก ระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ งออก
กฎกระทรวง หรื ออนุ บั ญ ญั ติอื่ น ภายใต้
แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น
พ.ร.บ.การป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หาการ
กฎหมาย
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
1.2 ผลั ก ดั น ให้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น และ
แก้ ปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น พ.ศ.
2560-2569 ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรี และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
60

61

62

กลยุทธ์
63

มำตรกำร

64
1.3 ผลักดันการบังคับใช้กฎหมายสู่การปฏิบัติ
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

8) อัตราการคลอด
มีชีพในหญิง
อายุ 10-14 ปี
ต่อประชากร
หญิงอายุ 1014 ปี พันคน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

ร้อยละ
9.5

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

9.0

8.5

8.0

9) ร้อยละการตั้ง- ร้อยละ 10
ครรภ์ซ้าในหญิง
อายุน้อยกว่า 20 ปี
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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2. สร้ า งความร่ ว มมื อ 2.1 แ ส ว ง ห า แ ล ะ ส ร้ า ง พั น ธ มิ ต ร ร่ ว ม
ดาเนินงาน
กั บ ภ า คี เ ครื อข่ า ย
และพั ฒ นาต่ อ ยอด 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้
ภาคีเครือข่าย
ใ ห้ ก ล า ย เ ป็ น ก า ร
2.3 กาหนดเป้าหมายการทางานร่วมกัน
ท างานในลั ก ษณะ
ข อ ง Partnership
มากขึ้น

3.1 ผลิ ต สื่ อ ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมาย
3.2 เพิ่ ม ช่ อ งทางในการสื่ อ สารให้ มี ค วาม
หลากหลายและเหมาะสม

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

10) ร้อยละของ
วัยรุ่น 15-18
ปี สูงดีสม
ส่วน และอายุ
19 ปี มีส่วนสูง
เฉลี่ยตาม
เกณฑ์

เป้ำหมำย
60

61

-

-

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

-

-

กลยุทธ์

62

63

สูงดีสมส่วน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
ส่วนสูง
เฉลี่ยที่อายุ
19 ปี ชาย
173 ซม.
และหญิง
160 ซม.

-

มำตรกำร

64
- สูงดีสมส่วน 4 . ส นั บ ส นุ น ก า ร 4.1 เร่ ง รั ด การด าเนิ น งานโรงพยาบาลตาม
ไม่น้อยกว่า
มาตรฐานบริ ก ารสุ ข ภาพที่ เ ป็ น มิ ต ร
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
ร้อยละ 65
ส าห รั บ วั ย รุ่ น และ เย าว ช น ( Youth
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
- ส่วนสูงเฉลี่ย
Friendly Health Services : YFHS) เพื่ อ
ยุทธศาสตร์ฯ ภายใต้
ที่อายุ 19 ปี
การเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตรทั้งเชิง
พ.ร.บ.การป้
อ
งกั
น
ชาย 175
รับและเชิงรุก
และแก้ ปั ญ หาการ 4.2 สนับสนุนการขับเคลื่ อ นการดาเนิ นงาน
ซม. และ
ตั้ ง ค ร ร ภ์ ใ น วั ย รุ่ น
หญิง 162
อาเภออนามั ย การเจริญ พั นธุ์ ตลอดจน
ซม.
เร่ ง รั ด การจั ด บริ ก ารคุ ม ก าเนิ ด ด้ ว ย
พ.ศ. 2559
เวชภัณฑ์คุมกาเนิดกึ่งถาวร
4.3 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานภายใต้
พ.ร.บ. การป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
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เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
60

61

กลยุทธ์

62

63

64

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

56

57

58

มำตรกำร

1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพวัยทำงำนที่พึงประสงค์
6. ประชากร
วัยทางาน
หุ่นดี
สุขภาพดี

11) ร้อยละของ ร้อยละ 54 ร้อยละ 55
วัยทางานอายุ
30-44 ปี มี
ดัชนีมวลกาย
ปกติ

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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1 . พั ฒ น า น โ ย บ า ย 1.1 จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ เรื่อง
Active living, Healthy Eating and
ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
Environmental Health ใ น ส ถ า น ที่
กับพฤติกรรมสุขภาพ
ทางานและชุมชน โดยบูรณาการให้เกิด
ที่พึงประสงค์ของวัย
ความร่ว มมือระหว่างกระทรวงและภาคี
ท า ง า น ( National
เครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้อง
Health Policy)
1.2 ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ข้ อ ตกลง มาตรการทาง
สั ง คม หรื อ นโยบายระดั บ ท้ อ งถิ่ น และ
ระดับประเทศ ในการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพวัยทางานที่พึงประสงค์
1.3 สื่ อ สารนโยบาย ถ่ า ยทอดสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ติดตามและประเมินผลนโยบาย

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

12) ร้อยละของ
วัยทางานมี
พฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงค์

เป้ำหมำย

กลยุทธ์

60

61

62

63

64

-

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

30

40

- พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่
เหมาะสม
- กิจกรรมทาง
กายเพียงพอต่อ
สุขภาพ

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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มำตรกำร

2. เสริมสร้างศักยภาพ 2.1 พัฒ นาศั กยภาพบุคลากรสาธารณสุ ขใน
การดาเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ภ า คี เ ครื อข่ าย ทุ ก
วัยทางานที่พึงประสงค์
ร ะ ดั บ ใ น ก า ร
2.2 พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยการ
ด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม
ด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย
พฤติกรรมสุขภาพวัย
สิ่งแวดล้อมสาหรับวัยทางาน
ทางานที่พึงประสงค์ 2.3 สร้า งและสนับ สนุน แกนนาด้า นสุ ข ภาพ
(Health Leader)
(Health Leader) ในสถานที่ทางานและ
ชุ ม ชนให้ มี ศั ก ยภาพเพื่ อ ด าเนิ น งาน
ส่ งเสริม สุ ขภาพและอนามัยสิ่ ง แวดล้ อ ม
สาหรับวัยทางาน

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
60

61

62

กลยุทธ์
63

มำตรกำร

64

- นอนหลับ
พักผ่อนอย่าง
เพียงพอต่อ
สุขภาพ

3. พั ฒ นาระบบข้อมู ล 3.1 พัฒนาองค์ความรู้ ชุดข้อมูล ด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับ
สารสนเทศ และ
วัยท างาน และการเตรีย มความพร้อ ม
ช่ อ งทางสื่ อ สารกั บ
ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
ป ร ะ ช า ช น เ พื่ อ
3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรม
ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
สุ ข ภาพวั ย ท างานที่
และภาวะสุขภาพวัยทางาน
พึงประสงค์ (Health 3.3 พัฒนาเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสาร
ข้อมูล ความรูส้ ู่ประชาชน ที่เหมาะสมและ
Information&
ทันสมัย
Social Media)

- ดูแลสุขภาพ
ช่องปากที่
เหมาะสม

1.5 ส่งเสริมผู้สูงอำยุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม
7. ผู้สูงอายุ
สุขภาพดี
ดูแลตนเอง
ได้ และมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี

13) อายุคาด
เฉลี่ยของการมี
สุขภาพดี
(HealthAdjusted Life
Expectancy :
HALE)

-

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

-

ไม่น้อยกว่า 67.5
ปี

-

ไม่น้อยกว่า
69 ปี
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1. เตรี ย มความพร้ อ ม
ระบบสนับสนุนและ
คนในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Social มี
ส่วนร่วมในสังคม)

1.1
1.2
1.3

ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ
ส่งเสริมสนับสนุน Brain Bank ในทุกองค์กร
ส่งเสริมสนับสนุนการมี/สร้างสิ่งอานวย
ความสะดวกและการสื่ อสารสาธารณะที่
เอื้อต่อผู้สูงอายุ และเข้าถึงได้ง่าย

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

14) ร้อยละของ
ผู้สูงอายุ (6074 ปี) มีฟันแท้
ใช้งาน อย่างน้อย
20 ซี่ และ 4 คู่
สบ

เป้ำหมำย

กลยุทธ์

60

61

62

63

64

43

44

45

46

47

มำตรกำร

2. พั ฒ นาระบบการ 2.1 สร้างความรู้ ตระหนัก และทักษะในการ
เฝ้ า ระวั ง และดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
ประชาชน ครอบครัว ชุมชน
(Strong : Healthy มี
2.2 พัฒนาระบบส่งเสริมสุ ขภาพและบริ การ
สุขภาพดี)
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
2.3 พั ฒ นาระบบ Intermediate Care ในชุ ม ชน
เพื่อสนับสนุน Age-friendly Community
3. พัฒนาระบบบริหาร 3.1 พั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพและสั ง คม
รวมทั้งระบบ Long Term Care
จั ด ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สุ ข ภาพและอนามั ย 3.2 ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู ง อายุ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ มี
สภาพแวดล้อมเหมาะสม
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ พื่ อ
3.3 พั ฒ นาระบบสวั ส ดิ ก ารแบบประชารั ฐ
ผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน
“ชุดสิทธิประโยชน์ธรรมนูญชุมชน”
(Secure)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมเข้มแข็งระบบอนำมัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่ำงยั่งยืน
8. ชุมชนมี
ความ
เข้มแข็งใน
การจัดการ

15) ตาบลมีชุมชน
ที่มีศักยภาพใน
การจัดการ
อนามัย

-

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

-

ร้อยละ 100
ของตาบล มี
ชุมชนที่มี
ศักยภาพตาม

-

ร้อยละ 100 1. เสริมสร้างการมีส่วน 1.1 สร้างความตระหนักรู้ เท่าทันข้อมูล
ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของตาบลที่มี
ร่วมประชาชนและ
ชุมชนที่มี
ภาคีเครือข่ายในการ 1.2 สนับสนุนบทบาทและศักยภาพชุมชนใน
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับ
ศักยภาพ ตาม จัดการ อนามัย
ชุมชน
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ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
60

ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ของชุมชน
(Active
Communiti
es)

สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน อย่าง
น้อยตาบลละ 1
ชุมชน

61

62
เกณฑ์ฯ (7,255
ตาบล)

กลยุทธ์
63

มำตรกำร

64
เกณฑ์ฯ แล้ว
เมื่อปี 25602562

สิ่งแวดล้อม

1.3 พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการ
ดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกระดับ

มีนวัตกรรม 2. เสริมสร้างศักยภาพ 1.4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.
ชุมชน*การ
องค์กรปกครองส่วน
1.5 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จัดการอนามัย ท้องถิน่ ในการ
และ อปท.ในการแก้ไขปัญหาอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ดาเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสาคัญของพื้นที่
ชุมชน (7,255 สิ่งแวดล้อม ให้ได้
(เช่น ขยะ และปฏิกูล พื้นที่เสี่ยงมลพิษ)
ตาบล)
มาตรฐานและตามที่
กฎหมายกาหนด

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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กลยุทธ์
63

มำตรกำร

64

คานิยามปฏิบัติการ (Operational Definition)
๑. “ชุมชน” หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมขนาดเล็ ก อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่มกันในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ อาทิ พื้นที่หรือ
ท้อ งที่ ภ ายในเขตการปกครองของราชการบริ ห ารส่ ว นท้อ งถิ่น หรื อ ณ เวลาหนึ่ง ใดในท้ อ งถิ่ น หรื อรวมตั ว กั น ทาประเพณี ท้อ งถิ่น เป็ น ต้น (พจนา นุก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ไม่เฉพาะขอบเขตของหมู่บ้าน แต่รวมถึงลักษณะเครือข่ายของความสัมพันธ์
๒. ชุมชนที่มีศักยภาพ หมายถึง ชุมชนที่มีคุณลักษณะ ตามข้อ 1 และ 2 และ 3.1 หรือ 3.2 ดังนี้
1) มีแกนนาชุมชน และ/หรือ อสม. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 คนต่อชุมชน
2) ชุมชนมีข้อมูลที่สามารถระบุความเสี่ยง/สิ่งคุกคามของชุมชนได้
3) ชุมชนมีการดาเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ มากกว่า ๑ ปี ขึ้นไป
3.1) ชุมชนมีแผน/โครงการ/ กิจกรรมดาเนินการ/หรือข้อตกลงร่วมกันเพื่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน
3.2) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองต่อปัญหาของท้องถิ่นนั้นๆ และ/หรือส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เอื้อต่อสุขภาพ
อาทิ การจัดการปฏิกูลมูลฝอย/น้า/หรือประเด็นเฉพาะพื้นที่ ทั้งพื้นที่ทั่วไป พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การ
รณรงค์ ฯลฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับค่ากลางระดับชุมชน
๓. * นวัตกรรมชุมชน หมายถึง การดาเนินกิจกรรมของชุมชน ที่มีการนาสิ่งที่มีอยู่ มาปรับปรุงให้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้ อมสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค หรือมีการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจนเกิดผลสาเร็จ และสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาให้ชุมชนอื่นๆ ได้
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
60

กลยุทธ์

61

62

63

จังหวัดใน
พื้นที่
เศรษฐกิจ
พิเศษ 10
จังหวัดมี
ระบบเฝ้า
ระวังด้าน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม

จังหวัดมีการ
ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินงาน
เฝ้าระวังเพื่อลด
ผลกระทบจาก
ปัจจัยเสี่ยงด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม

จังหวัดมี
การส่งเสริม
ให้องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ดาเนินงาน
เฝ้าระวัง
เพื่อลด
ผลกระทบ
จากปัจจัย
เสี่ยงด้าน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม

มำตรกำร

64

เรียนรู้และนาไปขยายผลต่อได้
๑6) จังหวัดใน
พื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษมีฐาน
ข้อมูลและ
การเฝ้าระวัง
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม

จังหวัดใน
พื้นที่
เศรษฐกิจ
พิเศษ 10
จังหวัด มี
ฐานข้อมูล
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
และมี
แผนปฏิบัติ
การรองรับ
การดาเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

จังหวัดมีการ 3. ขับเคลื่อนกลไกการ
ส่งเสริมให้
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
องค์กร
สาธารณสุข
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ดาเนินงาน
เฝ้าระวังเพื่อ
ลดผลกระทบ
จากปัจจัย
เสี่ยงด้าน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
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3.1
3.2
3.3

สร้างความเข้มแข็งของกลไกระดับจังหวัด
และอาเภอ
พัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ ส่งเสริม
กากับ และติดตามการบังคับใช้กฎหมาย
พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ทุกระดับทั้งระดับภูมิภาคและท้องถิ่น
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62

กลยุทธ์
63

มำตรกำร

64
4. พัฒนาระบบการ
บริหาร

4.1

4.2
4.3

พัฒ นาข้อเสนอเพื่ อ ผลั กดันเชิ งนโยบาย
และยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ ชาติ เ พื่ อ การ
ขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
พัฒนาวิชาการ องค์ความรู้ รวมถึงชุดข้อมูล
อนามัยสิ่งแวดล้อมและระบบเฝ้าระวัง
พั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อมร่วมกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 อภิบำลระบบส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม
9. ภาคีเครือข่าย 17) ร้อยละของ
ภาครัฐร่วม
ภาคีเครือข่าย
ดาเนินการ
ภาครัฐที่นา
สามารถนา
สินค้าและ
สินค้าและ
บริการ
บริการ
(Product
(Product
Champion)
Champion) ของกรมอนามัย
ของกรม
ไปใช้
อนามัยไป
ดาเนินการ
และพัฒนา

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

50

55

60

65

70

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

1. เร่งรัดการสร้างภาคี 1.1 พัฒนากลไกการทางานกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เ ค รื อ ข่ า ย ร ะ บ บ
เสี ย (Stakeholder Analysis) ในงาน
ส่ งเสริมสุ ขภาพและ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่
1.2 พัฒ นาและวางแผนสร้างการมีส่ วนร่ว ม
ยั่งยืน
( Participation) แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
(Collaboration) กับภาคีเครือข่าย
1.3 เร่งรัดการสร้างพันธสัญญา/ข้อตกลงใน
การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการอภิบาลระบบ
ส่งเสริมสุขภาพ
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กลยุทธ์
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64

เพื่อใช้
ประโยชน์
อย่าง
เหมาะสม

2. พัฒนาคุณภาพสินค้า 2.1 ส่งเสริมการนาสินค้าและบริการไปใช้ผ่าน
และบริการของกรม
กระบวนการตลาดทางสั ง คม (Social
อนามัย
Marketing)
2.1 พัฒนาระบบบริหารและกลไกการบังคับ
ใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
2.3 เร่ง รัดให้ เกิ ดการผลิ ตสิ นค้าและบริการ
ตามกระบวนงานหลั ก กรมอนามั ย
(Core Business Process)
3. เร่ ง รั ด การสร้ า ง 3.1 เสริมสร้างขีดความสามารถคนและระบบ
ก ล ไ ก ก า ร เ รี ย น รู้
โดยใช้ ก ลไกการเรี ย นรู้ แ ลกเปลี่ ย น
ร่ ว ม กั น ข อ ง ภ า คี
แบ่ง ปัน ความรู้แ ละประสบการณ์ เพื่ อ
เ ค รื อ ข่ า ย ด้ า น
พั ฒ นายกระดั บ มาตรฐ าน ใช้ ก าร
ส่ งเสริมสุ ขภาพและ
เ ที ย บ เ คี ย ง ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท า ง า น
อนามัยสิ่งแวดล้อม
(Benchmarking)
3.2 สร้างแนวคิดและมุมมองเชิงยุทธศาสตร์
สุขภาพ/สาธารณสุขให้กับภาคีเครือข่าย
ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้าน

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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สุขภาพในทุกมิติ (Health in All Policies)

18) ร้อยละความ ร้อยละ 75 ร้อยละ 80
พึงพอใจของภาคี
เครือข่ายภาครัฐ
ที่นาสินค้าและ
บริการ (Product
Champion)
ของกรมอนามัย
ไปใช้
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ร้อยละ
85

ร้อยละ 90

ร้อยละ
95
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบงำนสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมำภิบำล
10.เป็นองค์กร 19) จานวน
แห่งการ
งานวิจัย
เรียนรู้ (LO) ผลงานวิชาการ
และนวัตกรรม
ที่ถูกนาไปใช้
ประโยชน์

อย่างน้อย
4 เรื่อง

อย่างน้อย
8 เรื่อง

อย่างน้อย
12 เรื่อง

อย่างน้อย
16 เรื่อง

อย่างน้อย
20 เรื่อง

ส่งเสริมและสนับสนุน 1. สร้ า งและพั ฒ นานั ก จั ด การความรู้ นั ก
การขับเคลื่อนองค์กรสู่
สื่อสารสุขภาพและนักวิจัย (Researcher)
การเป็นองค์กรแห่ง
นวั ต กร (Innovator) ผู้ น าทางวิ ช าการ
การเรียนรู้
(Academic Leader) รวมทั้งสร้างบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2 เร่ ง รั ด กลไกการสื่ อ สาร เผยแพร่ ก ากั บ
ติ ด ตาม และประเมิ น ผล งานวิ จั ย และ
นวัตกรรม
3 ส่งเสริมการแสวงหาแหล่งเรียนรู้และแหล่ง

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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งบประมาณ เพื่ อเร่ งรัด และผลั กดัน การ
พัฒนางานงานวิจัยและนวัตกรรม

11.เป็น
องค์กรที่มี
สมรรถนะ
สูง (HPO)

20) การผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
(PMQA)

3

4

5

6

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

(สะสม)

(สะสม)

(สะสม)

(สะสม)

ได้รับ

ส่งเสริมและสนับสนุน 1 ยกระดับการขับเคลื่อน พัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กากับ ติดตามและประเมินผล
การรับรอง การขับเคลื่อนองค์กรสู่
อย่างเข้มข้น โดยเทียบเคียงกับองค์กรที่มี
ตามระบบ การเป็นองค์กร
PMQA ครบ คุณภาพ
สมรรถนะสูงทั้งในระดับชาติและระดับ
ทุกหมวดจาก
นานาชาติ
สานักงาน
ก.พ.ร.
2 ส่งเสริมการบริหารและพัฒนากาลังคนของ
กรมอนามัย (วางแผน พัฒนา รักษา
กาลังคน) ให้ทางานบนฐานความรู้
3 เร่งรัดการปรับเปลี่ยน (Lean) กระบวนงาน
หลัก (Re-process) เพื่อส่งมอบคุณค่าตาม
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เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
60

61

62

กลยุทธ์
63

มำตรกำร

64
ภารกิจหลัก (Core Business)

12. เป็น
21) คะแนนการ
องค์กรที่มี
ประเมินระดับ
ธรรมาภิบาล คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
ตามระบบ ITA
โดย ปปท.

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

81

82

83

84

85

ส่งเสริมและสนับสนุน
การทางานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1 เร่งรัดและขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กร
คุณธรรม โดยถ่ายระดับการประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence
Based Integrity and Transparency
Assessment : EBIT) ลงสู่ทุกหน่วยงาน
1.2 พัฒนามาตรฐานการบริหารงานตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของกรมอนามัย
1.3 เร่งรัดและปรับปรุงกระบวนการบริหาร
การเงินการคลังและงบประมาณให้มีความ
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
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ส่วนที่ 4
กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผลในโครงกำรเร่งด่วน
ในรูปแบบของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ จะยึดการมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์
เป็นสาคัญ (Goal Focus) โดยการนาเป้าประสงค์มาเป็นประเด็นหลัก จากนั้นจึงกาหนดระบบวัดผล
จึงประกอบด้วย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย พร้อมกาหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
กลยุทธ์ แผนงานโครงการ และผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นการดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในโครงการที่สาคัญ
เร่งด่วน และผลกระทบ ทาให้ได้โครงการที่เป็นโครงการเร่งด่วน ดังนี้
ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

1. โครงการเสริม- สร้างสุข 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ภาวะสตรีและเด็ก
ภาคีเครือข่ายบุคลากร
ปฐมวัยบูรณาการอย่าง ด้านอนามัยแม่และ
มีส่วนร่วมใน
เด็กในเขตเมือง
กรุงเทพมหานคร
2.เสริมสร้างศักยภาพ
พ่อ-แม่ครอบครัวใน
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ที่ถูกต้อง
3.พัฒนาระบบบริการ
อนามัยแม่และเด็กให้
มีมาตรฐาน
โรงพยาบาลสาย
สัมพันธ์แม่ลูก
4.บูรณาการและสร้าง
เสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายด้าน
การพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
5.เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กวัย
เตาะแตะ และศูนย์
เด็กเล็กคุณภาพ ให้ได้
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพแห่งชาติ
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เป้ำหมำยโครงกำร กิจกรรมดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
1.ภาคีเครือข่าย/
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา
ด้านการส่งเสริม
การตั้งครรภ์
คุณภาพเพื่อลูก
เกิดรอดแม่
ปลอดภัย
พัฒนาการสมวัย
60 คน
2.ส่งเสริมสนับสนุน
ปกป้องการเลี้ยง
ด้วยนมแม่เพื่อ
พัฒนาการที่ดีใน
ขวบปีแรกใน
คลินิกอบอุ่น /รพ.
เอกชน/สถาน
ประกอบการ 110
คน
3.ภาคีเครือข่าย/
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา

1.อบรมพัฒนา
ศักยภาพดาเนินงาน
อนามัยแม่และเด็ก
MCH Network
บูรณาการส่งเสริม
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วน
2.เยี่ยมเสริมพลังการ
ดาเนินงาน
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้ปฏิบัติงานอนามัย
แม่และเด็กในคลินิก
อบอุ่น (ลูกรักฉลาด
ด้วยสมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก
และ DSPM )
4.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
ดาเนินงานเครือข่าย
เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมขับเคลื่อน พรบ.
Milk Code เพื่อการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่

งานพัฒนา
สุขภาวะสตรี
เด็กปฐมวัย
และ
ครอบครัว
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ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำยโครงกำร กิจกรรมดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ

6.เพื่อสื่อสารสังคมด้าน ศักยภาพด้านการ
การส่งเสริมการเลี้ยง ส่งเสริมเด็กปฐมวัย
ลูกด้วยนมแม่ และ
สูงดี สมส่วน ฟัน
อาหารตามวัยในเขต ไม่ผุและมีระบบ
เมือง
เฝ้าระวังการ
7.เพื่อเฝ้าระวังและ
เจริญเติบโตที่มี
ประชาสัมพันธ์
ประสิทธิภาพ 60
มาตรการทาง
คน
กฎหมายในเขตเมือง 4.ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็ก
เล็ก/รร.อนุบาล /
ครู กศน. ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
เฝ้า- ระวังและ
คัดกรอง
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยด้วยคู่มือ
DSPM และ
ติดตามส่งต่อตาม
ระบบ 80 คน
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5.จัดรณรงค์การเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ใน
สัปดาห์ วันแม่ และ
มอบรางวัลหนูน้อย
นมแม่
6.จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่งเสริมบทบาท
พ่อแม่เพื่อการเลี้ยงดู
เด็กในสถานรับเลี้ยง
เด็กกลางวัน สถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขต
เมืองและสถานรับ
เลี้ยงเด็กใน
พื้นที่ใกล้เคียง
7.เยี่ยมเสริมพลังการ
ดาเนินงานและ
สรุปผล เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
8.อบรมพัฒนา
สมรรถนะของครูและ
พี่เลี้ยงเด็ก ความรอบ
รู้ด้านสุขภาพและ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กด้วยคู่มือ
DSPM+ EF เพื่อ
ครอบครัวคุณภาพ
กิน กอด เล่น เล่า
นอนเฝ้าดูฟัน เพื่อลูก
พัฒนาการสมวัย
เตรียมความพร้อมสู่
วัยเรียน
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ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำยโครงกำร กิจกรรมดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ

2. โครงการส่งเสริม
1.ขับเคลื่อน นโยบาย 1.แกนนาวัยรุ่นที่
สุขภาพและอนามัย
และกฎหมายด้าน
ผ่านการพัฒนา
การเจริญพันธ์วัยรุ่นใน อนามัยการเจริญ
ทักษะการส่งเสริม
เขตเมือง
พันธุ์วัยรุ่น นาไปสู่
สุขภาพตาม
การปฏิบัติอย่างเป็น
แนวทางของ
รูปธรรม ร่วมกับภาคี NEST 50 คน
เครือข่าย
2.เผยแพร่
2.ส่งเสริม สนับสนุน
ประชาสัมพันธ์
การพัฒนาศักยภาพ
อนามัยเจริญพันธุ์
ภาคีเครือข่าย
วัยรุ่นและการ
3.สร้างกระแสการ
ส่งเสริม
ส่งเสริมสุขภาพและ
มหาวิทยาลัย
อนามัยการเจริญ
3 ครั้ง
พันธุ์วัยรุ่น
3.จัดกิจกรรมเรียนรู้
พื้นที่การ
ดาเนินงานการจัด
บริการสุขภาพที่
เป็นมิตรสาหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน
ฉบับบูรณาการ ใน
ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

9.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความรอบรู้
ด้านสุขภาพและ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กด้วยคู่มือ DSPM
+EF
1.พัฒนาศักยภาพแกน
นาวัยรุ่นเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพ
ตาม แนวทางของ
NEST(อบรม 1 รุ่น
2 วัน)
2.จัดรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น และ
ส่งเสริมสุขภาพ สูงดี
สมส่วน ภาวะ
โภชนาการที่ดีของ
วัยรุ่นในสถานศึกษา (Smart
Teen Smart
NEST)

เป้ำหมำยโครงกำร กิจกรรมดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
6 เขตนาร่องของ 3.จัดกิจกรรมเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่การดาเนินงาน
6 ครั้ง
การจัด บริการ
สุขภาพที่เป็นมิตร
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3. โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพต้นแบบ
เด็กไทยสุขภาพดี สูงดี
สมส่วน ปี 2561

ลำดับ
ที่

โครงกำร

1. เพื่อสนับสนุนและ 1.ขับเคลื่อนและ
ส่งเสริมเด็กวัยเรียน
พัฒนาให้เกิด
ให้มีรูปร่างสูงดีสม
โรงเรียนต้นแบบ
ส่วน
โรงเรียนต้นแบบ
2. เพื่อขับเคลื่อนและ
เด็กไทยสุขภาพดี
พัฒนาให้เกิด
สูงดีสมส่วน โดย
โรงเรียนต้นแบบ
ใช้หลักสูตร “กิน
แก้ไขปัญหาทุพ
ผัก กินไข่ ดื่มนม
โภชนาการ (ให้สูงดี
นอน กระโดด
สมส่วน) และส่งเสริม ดูแลฟัน และ
สุขภาพเด็กวัยเรียน
สายตา” 3 แห่ง
โดยใช้หลักสูตร “กิน 2.พัฒนาคลินิก
ผัก กินไข่ ดื่มนม
DPAC เด็กวัย
วัตถุประสงค์
นอน กระโดด ดูแล
ฟัน และสายตา”
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สาหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน ใน 6 เขต
นาร่องของ
กรุงเทพมหานคร
4.จัดประกวดวีดิโอ
คลิปการส่งเสริม
สุขภาพวัยรุ่นตาม
แนวทางของ NEST
5.เปิดประตูใจสู่แม่
วัยรุ่นและครอบครัว
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
ในคลินิก
6.ศึกษาพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพตาม
แนวทาง NESTของ
วัยรุ่นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
กรุงเทพมหานคร
1.พัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพภาคี
เครือข่ายและ
บุคลากร ในการเฝ้า
ระวังสุขภาพเด็ก
และพัฒนาเด็กวัย
เรียน 4.0

เป้ำหมำยโครงกำร กิจกรรมดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
เรียน ให้มี
ประสิทธิภาพ
1 แห่ง
3.สร้างเสริม

2. ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถอดบท
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ติดตามการ
ดาเนินงานด้าน
โภชนาการ/การ
เจริญเติบโตและ

3.เพื่อพัฒนาคลินิก
DPAC เด็กวัยเรียน ให้
มีประสิทธิภาพ
4.เพื่อสร้างเสริม ติดตาม
การดาเนิน งานด้าน
โภชนาการ/การเจริญ
เติบโตและสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อสุขภาพ โดย
บูรณาการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายของ
โรงเรียนในโครงการ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร/โครงการ
เด็กไทยแก้มใส/
โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม (แผนกสามัญ
ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์
ศึกษา)
5.เพื่อจัดทาระบบ
ข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพของเด็กวัย
เรียนเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้วิจัย และ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย
เรียน

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อสุขภาพ โดย
บูรณาการมีส่วน
ร่วมของภาคี
เครือข่าย ของ
โรงเรียนใน
โครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร/
โครงการเด็กไทย
แก้มใส/โรงเรียน
พระปริยัติธรรม
(แผนกสามัญ
ศึกษา)
- โรงเรียนใน
โครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนใน

เรียนการดาเนินงาน
เด็กไทยสุขภาพดีสูง
ดีสมส่วน (กินผัก
กินไข่ ดื่มนม นอน
กระโดด ดูแลฟัน
และสายตา พา
สุขภาพดีและสูงดี
สมส่วน)
3.ประชุมคณะทางาน
สสม. เพื่อร่างพัฒนา
หลักสูตร“กินผัก กิน
ไข่ ดื่มนม นอน
กระโดด ดูแลฟัน
และสายตา พา
สุขภาพดีและสูงดี
สมส่วน”
4.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย เพื่อ
พัฒนาหลักสูตร
“กินผัก กินไข่ ดื่ม
นม นอน กระโดด
ดูแลฟัน และสายตา
พาสุขภาพดีและสูงดี
สมส่วน”

เป้ำหมำยโครงกำร กิจกรรมดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
ถิ่นทุรกันดาร 27 5.พัฒนาและผลิตสื่อ
แห่ง
หลักสูตร“กินผัก กิน
- โรงเรียนใน
ไข่ ดืม่ นม นอน
โครงการเด็กไทย กระโดด ดูแลฟัน
แก้มใส 8 แห่ง
และสายตา พา
- โรงเรียนพระปริยัติ สุขภาพดีและสูงดี
ธรรม (แผนก
สมส่วน”
สามัญศึกษา) 10
แห่ง
6. เยี่ยมเสริมพลัง
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4. โครงการ การ
พัฒนา เด็กและ
เยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ปี 2561

ลำดับ
โครงกำร
ที่
5. โครงการคนไทยวัย
ทางานยุค ๔.๐ ใน
กรุงเทพ ฯ
หุ่นดี สุขภาพดี

4. จัดทาระบบข้อมูล ติดตามการ
พฤติกรรมสุขภาพ ดาเนินงาน
ของเด็กวัยเรียน
โครงการเด็กไทย
เพื่อพัฒนาองค์
แก้มใส
ความรู้วิจัย และ 7. เยี่ยมเสริมพลัง ใน
ส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนพระปริยัติ
เด็กวัยเรียน
ธรรม
1 เรื่อง
8. ผลิตสื่อเพื่อลด
ความเสี่ยงการ
ตั้งครรภ์ของเด็กวัย
เรียน
เพื่อสร้างเสริม ติดตาม 1. โรงเรียนในถิ่น เยี่ยมเสริมพลังการ
การดาเนินงานด้าน
ทุรกันดารได้รับ ดาเนินงานของ
โภชนาการ/การเจริญ
การเยี่ยมพัฒนา โรงเรียนในโครงการ
เติบโต ของเด็ก
ด้านด้าน
พัฒนาเด็กและ
นักเรียนในโรงเรียนถิ่น โภชนาการ/การ เยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร
เจริญ- เติบโต
ทุรกันดาร
และสิ่งแวดล้อม
ของเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนถิ่น
ทุรกันดาร 27
โรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนกลุ่มวัย
ทางานในสถานบริการ
สถานประกอบการ
และชุมชน
2.สารวจสถานการณ์
ภาวะสุขภาพ
ประชาชนวัยทางานใน

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

เป้ำหมำยโครงกำร กิจกรรมดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
1.รูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชากรวัย
ทางานในสถาน
บริการ สถาน
ประกอบการ และ
ชุมชน 1 แห่ง
2 สถานการณ์ภาวะ
สุขภาพ ความรอบ
รู้ด้านสุขภาพและ

1.การประชุมเพื่อ
พัฒนาต้นแบบ
ระบบการส่งเสริม
สุขภาพและระบบ
ส่งต่อประชากรวัย
ทางาน
2.การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต้นแบบระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพ
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เขตกรุงเทพมหานคร พฤติกรรมสุขภาพ และระบบส่งต่อ
3.เพื่อพัฒนาช่อง
ที่พึงประสงค์ใน
ประชากรวัย
ทางการสื่อสารให้ตรง ประชากรวัย
ทางาน
กับความต้องการของ ทางาน ๑ ชุด
3.สารวจข้อมูลภาวะ
กลุ่ม เป้าหมาย
3.ประชาชนในชุมชน สุขภาพและ
4.เพื่อสร้างการมีส่วน
และองค์กรต่างๆ พฤติกรรมสุขภาพที่
ร่วมของบุคลากรใน
พื้นที่เขต
พึงประสงค์ใน
พื้นที่/สร้างเครือข่าย กรุงเทพมหานคร ประชากรวัยทางาน
การส่งเสริมสุขภาพ
5,000 คน
และพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในเขต
4.การส่งเสริมสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนเขต
กรุงเทพมหานคร
เชิงรุก (บัตรทอง/
อนามัยโรงเรียน
ตรวจสุขภาพคัด
กรองความเสี่ยง )
5.รอบรู้สุขภาพใกล้
บ้าน ใกล้ใจ
(กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
เพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้)

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

นางจารินี
ยศปัญญา
งานพัฒนา
สุขภาวะวัย
ทางานและ
สถานที่
ทางาน
นางสุมารีย์
เอกบุศย์
งานส่งเสริม
สุขภาพเชิงรุก

นางสุมารีย์
เอกบุศย์
งานส่งเสริม
สุขภาพเชิงรุก

เป้ำหมำยโครงกำร กิจกรรมดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
6.เยี่ยมเสริมพลังและ
ติดตามการ
ดาเนินงานต้นแบบ
ระบบการส่งเสริม
สุขภาพ

6. โครงการเฝ้าระวังและ
ติดตามโรคขาดสาร
ไอโอดีนในกรุงเทพฯ

เพื่อทราบสถานการณ์
ภาวะขาดสารไอโอดีน
ของผู้สูงอายุในพื้นที่

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

นางจารินี
ยศปัญญา
งานพัฒนา
สุขภาวะวัย
ทางานและ
สถานที่
ทางาน
1.สถานการณ์ภาวะ 1.เก็บปัสสาวะ
นางจารินี
ขาดสารไอโอดีน
ผู้สูงอายุและ
ยศปัญญา
ของผู้สูงอายุใน
ตรวจหาไอโอดีน ใน งานพัฒนา
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กรุงเทพมหานคร

7. โครงการเสริมสร้าง
1.เพื่อส่งเสริมและ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ สนับสนุนภาคี
เพื่อองค์รวมสุขภาวะใน เครือข่ายในการ
กลุม่ ประชารัฐ
ขับเคลือ่ นการ
ดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ
2.เพื่อเสริมสร้างให้
พระสงฆ์ในวัดวัด
ปริยัติธรรม/วัด
ส่งเสริมสุขภาพ (นา
ร่อง)มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
๑ ชุด
2. ข้อมูลการ
ประเมินตนเอง
ของชุมชนนาร่อง
๑ ชุด
1.บุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
การส่งเสริม
ป้องกันภาวะ
เปราะบาง จานวน
100 คน
2.ฐานข้อมูลการ
ดาเนินงาน
ผู้สูงอายุในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
3.พระสงฆ์ในวัดวัด
ปริยัติธรรม/วัด
ส่งเสริมสุขภาพ
(นาร่อง) มีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ
จานวน 150 รูป

เกลือบริโภคในพื้นที่ สุขภาวะวัย
กรุงเทพมหานคร ทางานและ
สถานที่
ทางาน

1.อบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
ป้องกันภาวะ
เปราะบาง

2.เยี่ยมประเมินผล/
ติดตามการนาองค์
ความรู้ที่ได้จากการ
อบรมไปใช้
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เครือข่ายเพื่อ
บูรณาการส่งเสริม
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในวัด
ปริยัติธรรม

เป้ำหมำยโครงกำร กิจกรรมดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ

4.เยี่ยมเสริมพลัง/
ติดตามวัดปริยัติ
ธรรม/วัดส่งเสริม
สุขภาพ นาร่อง
8. โครงการก้าวทัน
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ - แนวทาง/มาตรฐาน 1.จัดทาระบบการ
คุณภาพระบบส่งเสริม
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ระบบการส่งเสริม ส่งเสริมสุขภาพดูแล
สุขภาพการดาเนินงาน 2.เพื่อสนับสนุนภาคี
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (
ผู้สูงอายุในพื้นที่
เครือข่ายให้มีระบบ
ผู้สูงอายุระยะยาว LTC)
กรุงเทพฯ
การดูแลสุขภาพ
1 เรื่อง
ผู้สูงอายุระยะยาว
- ภาคีเครือข่ายที่
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ทพ.ญ.
เยาวเรศ
วงศาสุ
ลักษณ์
งานพัฒนา
สุขภาวะ
ผู้สูงอายุ

ทพ.ญ.
เยาวเรศ
วงศาสุ
ลักษณ์
งานพัฒนา
สุขภาวะ
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(LTC)
3.เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดการระบบ
การดูแลผู้สูงอายุและ
รองรับสถานการณ์
ผู้สูงอายุที่เพิ่ม ขึ้น
อย่างรวดเร็วอย่างมี
ส่วนร่วม
4.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสา- สมัคร
สาธารณสุขให้มีความ
เชี่ยวชาญทางด้าน
สุขภาพช่องปาก
9.

ลำดับ
ที่

โครงการสนับสนุนการ เพื่อติดตาม
ใช้กฎหมายสาธารณสุข สถานการณ์และ
ปี 2561
สนับสนุนการ
ดาเนินงานการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียน
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
และการหาข้อเท็จจริง
กรณีอุทธรณ์ รวมถึง
โครงกำร

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีการใช้
มาตรการด้านกฎหมาย
สาธารณสุขอย่าง
กว้างขวางและมั่นใจ
ตลอดจนรองรับให้มี
การสนับสนุนภาคี
เครือข่ายในการ
ดาเนินงานด้าน
กฎหมายสาธารณสุขได้

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

เกี่ยวข้องได้พัฒนา
มาตรฐานระบบ 2.เยี่ยมเสริมพลังการ
การส่งเสริม
ดาเนินงานระบบ
สุขภาพดูแล
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว การ ดูแลผู้สงู อายุ
75 คน
ระยะยาว
- อาสาสมัคร
( LTC )
สาธารณสุขให้มี 3.พัฒนานวัตกรรม
ความเชี่ยวชาญ
และเทคโนโลยีการ
ทางด้านสุขภาพ
ดูแลสุขภาพช่องปาก
ช่องปาก 600 คน ผู้สูงอายุภายใต้
แผนงานทันต
สุขภาพสาหรับ
ผู้สูงอายุ ประเทศ
ไทย
1.กรณีการอุทธรณ์ 1.เข้าร่วมตรวจสอบ
ในพื้นที่ได้รับการ ข้อเท็จจริงเสนอ
แก้ไขปัญหาและ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
พิจารณาอุทธรณ์
ข้อเท็จจริงตาม 2.จัดประชุมพัฒนา
ระบบงานของ
กฎหมายสาธารณสุข
หน่วยงาน (จังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ
กรุงเทพมหานคร) การบังคับใช้
24 ครั้ง
กฎหมายสาธารณสุข
2.จัดประชุมพัฒนา ขององค์กรปกครอง

ผู้สูงอายุ

นางสาว
ศิริทร
ดวงสวัสดิ์
งาน
กฎหมาย
และ
สิ่งแวดล้อม

เป้ำหมำยโครงกำร กิจกรรมดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
กฎหมาย
สาธารณสุขให้มี
ประสิทธิภาพ
และการบังคับใช้
กฎหมาย
สาธารณสุขของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1
ครั้ง

ส่วนท้องถิ่น และ
นาเสนอ Case
Study
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อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีผลในการ
คุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน
10. โครงการส่งเสริมการ 1.เพื่อพัฒนาและ
พัฒนาอนามัย
ยกระดับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุข อนามัยภาวะประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมใน
พัฒนาอนามัย
สถานพยาบาลใน
สิ่งแวดล้อมในสถาน
กรุงเทพมหานครให้
บริการสาธารณสุข สู่
เป็น GREEN &
GREEN & CLEAN ใน
CLEAN Hospital
พื้นที่เขตเมือง ปี 2561 Plus
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะทางานในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา
สถานพยาบาลเป็น
GREEN & CLEAN
Hospital Plus ใน
กรุงเทพมหานคร
3.เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ในการการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน
สถาน- พยาบาลสู่การ
ลดภาวะโลกร้อน
ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์
4.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การคุ้มครองสิทธิด้าน
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
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1.ประชุมพัฒนา
หลักสูตร/เกณฑ์
มาตรฐาน GREEN &
CLEAN Hospital
Plus เขตเมือง
2.ประชุมวางแผน
คณะทางาน GREEN
& CLEAN Hospital
Plus ใน
กรุงเทพมหานคร
3.พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
พัฒนาสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดการเข้าถึง
หลักเกณฑ์และ
ข้อมูลวิชาการ
4.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานอนามัย

นางสาวศิริทร
ดวงสวัสดิ์
งานกฎหมาย
และ
สิ่งแวดล้อม

เป้ำหมำยโครงกำร กิจกรรมดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
สิ่งแวดล้อมใน
สถานพยาบาล
5.ส่งเสริมวิชาการ
นิเทศ ติดตาม เสริม
พลัง เพื่อ พัฒนา
สถานพยาบาลให้มี
การจัดการตาม
มาตรฐาน GREEN &
CLEAN Hospital

นางสาว
ศิริทร
ดวงสวัสดิ์
งานกฎหมาย
และ
สิ่งแวดล้อม
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และพัฒนา
นวัตกรรมการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ใน
สถานพยาบาลสู่ภาคี
เครือข่ายและชุมชน
6.สนับสนุนวิชาการ
เสริมพลัง ให้เกิด
การพัฒนา
กระบวนการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ให้เป็น GREEN
Model ในสถานที่
ราชการ
7.ถอดบทเรียนการ
พัฒนาองค์กรให้เป็น
GREEN Model ใน
สถานที่ราชการ
8.ประชุมแลกเปลี่ยน
ต้นแบบ/นวัตกรรม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เนื่องในวันอนามัย
สิ่งแวดล้อมไทย

ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ที่
11. โครงการสร้างความมี 1.เพื่อสร้างความมีส่วน
ส่วนร่วมอภิบาลระบบ
ร่วมเฝ้าระวังน้า
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน
บริโภค ในพื้นที่
พืน้ ที่กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร
2.เพื่อสร้างความมีส่วน
ร่วมอภิบาลระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
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เป้ำหมำยโครงกำร กิจกรรมดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
น้าบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ได้รับการเฝ้าระวัง
150 ตัวอย่าง

1.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ภาคีเครือข่ายร่วม
เฝ้า-ระวังน้าบริโภค
กรุงเทพมหานคร

นางสาว
ศิริทร
ดวงสวัสดิ์
งานกฎหมาย
และ
สิ่งแวดล้อม

2.ร่วมอภิบาลระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กับภาคีเครือข่าย
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12. โครงการพัฒนา การ 1.เพื่อศึกษา
จัดการน้าในพื้นที่
สถานการณ์การ
โครงการอัน
จัดการน้าบริโภคใน
เนื่องมาจาก
โรงเรียน กพด. เขต
พระราชดาริและสร้าง
กรุงเทพมหานคร
การมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง 2.เพื่อพัฒนารูปแบบ
น้าบริโภคเขตเมือง
และต้นแบบการ
จัดการน้าบริโภคใน
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนฯ ใน
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
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และ
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียน กพด. เขต 1.สารวจสถานการณ์
กรุงเทพมหานคร
การจัดการน้า
จานวน 25 แห่ง
บริโภคในโรงเรียน
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนฯ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
2.ประชุมภาคี
เครือข่ายพัฒนา
ระบบการจัดการ
น้าบริโภคใน
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนตาม
พระราชดาริฯ
3.ถอดบทเรียนการ
พัฒนาระบบการ
จัดการน้าบริโภค
ในโรงเรียนพัฒนา
เด็กฯ
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