
รายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 8 
และการประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) คร้ังที่ 5 

วันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖3 เวลา 09.3๐ – 14.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 ชั้น 3 อาคาร ๗ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
------------------------------------- 

ผู้มาประชุม  

1. นางสาวจุฑารัตน์ ปฏิเวทย์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
2. นางอรอุมา  โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวรดีพร สุขอรุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวภารินี หงษ์สุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวฟารีดา เม๊าะสมิ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นางวิชชุพร  เกตุไหม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นางสาววรรณชนก ลิ้มจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นายเนติ์  ภู่ประสม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10.  นางสาวกมลชนก ศรีศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11.  นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12.  นางสาวอัญชุลี อ่อนศรี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13.  นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14.  นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
15.  นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
16.  นางสาวศิริพร แสงวิภาสนภาพร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
17.  นางขวัญตา  ใจเพ็ชร์  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 
18.  นางสาวธีระนุช อินสอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19.  นางสาวณภัทรชนากานต์ ถือสมบัติมนตรี นักวิชาการเงินและบัญชี 
20.  นางสาวณภาภัช สณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
21.  นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานทั่วไป 
22.  นางสาววิไลวรรณ รักไร่  นักวิชาการพัสดุ 
23.  นางสาวศิรินภา ภู่เทศ  เจ้าพนักงานพัสดุ 
24.  นางปิยนันท์  เกตุตรีกรณ์ พนักงานธุรการ ส3 
25.  นางปจารดา  ดวงวิเชียร พนักงานพิมพ์ ส3  
26.  นางสาววรัสภ์สร จั่นนงเยาว์ พนักงานพิมพ์ ส3 
27. นางธัญทิพย์  ทวีชัยเศรษฐ์ พนักงานพิมพ์  
28. นางสาวศิริรัตน์ ประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิชาการ 
29.  นางสาวเพ็ญนารี บุตรศรี  เลขานุการ                                                                                                                        
30. นายณัฐากร  บัวแก้ว  นักเทคโนโลยีและสารสนเทศ 



 วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-  

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

2.1 รายงานการประชุมรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 
7/2563 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563   

2.2 รายงานการประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 2 
กรกฎาคม 2563   

สรุปรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้ที่เวบไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ ภายในวันที่ 10 
สิงหาคม 2563   

 

วาระ 3 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
3.1   สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ประจำเดือนกรกฎาคม ขอความ

ร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบการรายงานเข้ารายงานในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เพ่ือให้ทาง
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ตรวจสอบความถูกต้องได้ทันภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563  

  
วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.1-1.3,1.9,1.16,2.1-2.5 โดยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/
ผู้แทนกลุ่ม 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

1.1 
อัตราส่วน 
การตาย
มารดาไทยต่อ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 

ประชุมคณะกรรมการตรวจ
ราชการและนิเทศงาน 

 รายงานสรุปผลการตรวจ
ราชการกลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 

- จำนวนการตายมารดา
ประจำเดือน กรกฎาคม 
2563  

     หญิงไทย  9 คน 
        ต่างด้าว   4 คน 
 
- รวมการตายมารดา
ตั้งแต่ ต.ค.62-มิ.ย.63 
เท่ากับ 92 คน 
 
MMR = 22.13 ต่อ
แสนการเกิดมีชีพ 
  

ประชุมคณะทำงานการดูแล
สุขภาพหญิงตั้งครรภ์และ
หลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 วันที่ 17
กรกฎาคม 2563 เวลา 
09.00 – 12.00 น. ณ 
ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ 
อาคาร 1 ชั้น 1  
กรมอนามัย  

1.รายงานสถานการณ์ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
2. พิจารณาระบบรายงานติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหญิง
ตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 
3. พิจารณารูปแบบการ
ให้บริการฝากครรภ์และหลัง
คลอด การให้บริการคลินิกเด็ก
สุขภาพดี และการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ตามแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ 



ตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

นิเทศกำกับติดตามงาน
อนามัยแม่และเด็ก และ
ระบบเฝ้าระวังการตาย
มารดา ณ ศูนย์อนามัยที่ 
11 นครศรีธรรมราช 

1.เสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบ
บริการฝากครรภ์ คลอด หลัง
คลอด เพื่อการเฝ้าระวังการตาย
มารดา 
2.ติดตามการดำเนินงาน Save 
mom 

  
  
  
  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินระบบบริการฝาก
ครรภ์ 5 ครั้ง 

1.พัฒนาเครื่องมือการเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
2.รูปแบบ/กระบวนการ เก็บ
ข้อมูล 

นำเสนอแผนแม่บทการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2564-
2565 (Master Plan) และ
แผนปฏิบัติการคลัสเตอร์
สตรีและเด็กปฐมวัย 
กรมอนามัย ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 4 โครงการ 
ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมการ
เกิดอย่างมีคุณภาพ 

2. โครงการมหัศจรรย์  
1,000 วันแรกของ
ชีวิต 

3. โครงการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็ก
เล็ก 

4. โครงการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กอายุ 
 2 – 6 ป ี

เสนอแผนการดำเนินงาน 

1.2 ร้อยละ
ของเด็กอายุ 
0-5 ปี 

การประชุมงานคณะทำงาน
ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เพื่อการควบคุม

1. ปรับแก้ (ร่าง) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ 

1. เด็กแรกเกิด-ต่ำกว่า 
6 เดือนกินนมแม่อย่าง
เดียวร้อยละ 61.76 



ตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ทั้งหมดตาม
ช่วงอายุที่
กำหนดมี
พัฒนาการ
สมวัย 

การส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก 
ครั้งที่ 3 

2. ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
คณะกรรมการควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก 
เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เปรียบเทียบ 
3. วิเคราะห์กระบวนการ
พิจารณาตัดสินและ
เปรียบเทียบ และยก (ร่าง) แนว
ทางการตัดสินดำเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติฯ โดยอธิบดี
กรมอนามัยเป็นผู้ใช้อำนาจ 
และนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเป็นผู้ใช้อำนาจ 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 
0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วง
อายุที่กำหนดมี
พัฒนาการสมวัย 95.55 

การประชุมงานคณะทำงาน
ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เพื่อการควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก 
ครั้งที่ 4 

1. วางแนวทางในการพิจารณา
การให้การสนับสนุนในการจัด
ประชุม อบรมหรือสัมมนาด้าน
วิชาการฯ ตามมาตรา 21 ของ
องค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข 
2. รวบรวมและสรุปการ
รายงานการสนับสนุนในการ
จัดประชุม อบรมหรือสัมมนา
ด้านวิชาการฯ ตามมาตรา 21 
และการบริจาคอาหารสำหรับ
ทารกและอาหารสำหรับเด็ก
เล็กตามมาตรา 23 

การประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนา
กฎหมาย 

1. ที่ประชุมมีมติให้ชี้แจงกลไก
การรายงานต่างๆ ตามกฎหมาย
ต่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย
หรือตัวแทน เพ่ือให้ปฏิบัติได้
ถูกต้อง 
2. ที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการรายงาน
การสนับสนุนในการจัดประชุม 
อบรมหรือสัมมนาด้านวิชาการฯ 
ตามมาตรา 21 และการบริจาค



ตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

อาหารสำหรับทารกและอาหาร
สำหรับเด็กเล็กตามมาตรา 23 
3. ที่ประชุมไม่เห็นชอบใน
หลักการการมอบอำนาจตาม
มาตรา 14 และเสนอให้ปรับ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
กระบวนการพิจารณาตัดสิน
และเปรียบเทียบลง 

การประชุมงานคณะทำงาน
ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เพื่อการควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก 
ครั้งที่ 5 

1. วางแนวทางในการ
พิจารณาการให้การสนับสนุน
ในการจัดประชุม อบรมหรือ
สัมมนาด้านวิชาการฯ ตาม
มาตรา 21 ขององค์กร
วิชาชีพด้านสาธารณสุข 
2. วางแนวทางการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการรายงาน
การสนับสนุนในการจัด
ประชุม อบรมหรือสัมมนา
ด้านวิชาการฯ ตามมาตรา 21 
และการบริจาคอาหารสำหรับ
ทารกและอาหารสำหรับเด็ก
เล็กตามมาตรา 23 
3. ปรับแก้ร่างหลักการมอบ
อำนาจเปรียบเทียบตามมาตรา 
49 และปรับลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในกระบวนการ
พิจารณาตัดสินและ
เปรียบเทียบลง 

การประกวดภาพถ่าย
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ “Support 
Breastfeeding for A 
Healthier Planet : รักลูก 
รักเรา รักษ์โลก สนับสนุนให้
ลูกกินนมแม่” 

ประชาชนร่วมส่งภาพถ่าย
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ภายใต้แนวคิด “Support 
Breastfeeding for A 
Healthier Planet : รักลูก รัก
เรา รักษ์โลก สนับสนุนให้ลูกกิน
นมแม่” พร้อมอธิบายประโยชน์
ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ท่ีมี



ตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ต่อสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 
21-30 กรกฎาคม 2563 

1.3 อัตรา
การคลอดมี
ชีพในหญิง
อายุ 15-19 
ปี ต่อ
ประชากร
หญิงอายุ 
15-19 ปี 
พันคน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.9 
ร้อยละเด็ก
อายุ 6-14 ปี 
สูงดีสมส่วน 
 

1.การประชุมพัฒนาชุดสื่อ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(HLS Package) และ
เครื่องมือการประเมินความ
รอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัย
เรียน วันที่ 15 กรกฎาคม 
2563 ณ ห้องประชุมกลุ่ม
อนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
 

- ร่างกรอบชุดสื่อความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (HLS Package) 
- เครื่องมือการประเมินโรงเรียน
รอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) 
 

เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม 
 

2.ประชุมหารือพัฒนาการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
เด็กวัยเรียนวัยรุ่นแบบ
บูรณาการและเตรียมการ 
GSHS 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

- แนวทางการดำเนินงานการ
สำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนใน
ประเทศไทย (GSHS 2021) 

เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม 
 

1.16 ร้อยละ
ของวัย
ทำงานอายุ 
25-59 ปี ที่
มีการ
เตรียมการ
เพื่อยาม
สูงอายุด้าน
สุขภาพโดย
การมี
พฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงค์ ร้อย
ละ 30 

1. กิจกรรม: SMEs Happy 
and Productive 
Workplace: SHAP 
(กิจกรรมพิธีมอบรางวัล
วิสาหกิจต้นแบบโครงการ 
SHAP ประจำปี 2562) 
วันที่/สถานที่ : วันที่ 22 
กรกฎาคม 2563 ณ 
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ 
ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 
วัตถุประสงค์ : ร่วมจัดบูท
นิทรรศการให้ความรู้เรื่อง
การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคคนวัยทำงานใน
สถานประกอบการด้วย 10 
Packages และเผยแพร่
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 
ตามมาตรการกรมอนามัย 

1. ผู้เข้าร่วมชม/ผู้สนใจ
นิทรรศการได้รับความรู้เรื่อง
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคคนวัยทำงานในสถาน
ประกอบการด้วย 10 
Packages และเผยแพร่ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค
โรนา 2019 ตามมาตรการ
กรมอนามัยจำนวน 100 คน 
 

1. ผู้เข้าร่วมชม/ผู้สนใจ
นิทรรศการได้รับความรู้
เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคคนวัย
ทำงานในสถาน
ประกอบการด้วย 10 
Packages และเผยแพร่
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ตามมาตรการ
กรมอนามัย 
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2. กิจกรรม: โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคเชิงรุกสู่นิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
“Healthy Thailand 
ผู้ประกันตนสุขภาพดีตาม
ฐานวิถีชีวิตใหม่” 
วันที่/สถานที่ : วันที่ 23 
กรกฎาคม 2563 ณ.บริษัท
เม็กเทคแมนูแฟ็คเจอริ่ง 
คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) 
จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
วัตถุประสงค์ : จัดบูท
นิทรรศการร่วมกับศูนย์
อนามัยที่ 4 สระบุรี ให้
ความรู้เรื่องการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคคน
วัยทำงานในสถาน
ประกอบการด้วย 10 
Packages  

2. ผู้เข้าร่วมชม/ผู้สนใจ
นิทรรศการบริษัทเม็กเทคแมนู
แฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
ได้รับความรู้เรื่องการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคคนวัย
ทำงานในสถานประกอบการ
ด้วย 10 Packages และ
เผยแพร่ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
ตามมาตรการกรมอนามัย
จำนวน 80 คน 
 

2. ผู้เข้าร่วมชม/ผู้สนใจ
นิทรรศการได้รับความรู้
เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคคนวัย
ทำงานในสถาน
ประกอบการด้วย 10 
Packages 
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3. กิจกรรม : ชวนประกวด
คลิปวีดีโอฐานวิถีใหม่ใน
สถานประกอบการ  
(Healthy Living) 
 วันที่/สถานที่ : วันที่ 24 
กรกฎาคม 2563  
ร่วมจัดบูทนิทรรศการให้
ความรู้เรื่องการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคคน
วัยทำงานในสถาน
ประกอบการด้วย 10 
Packages  
ณ.อาคารสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชั้น 9 ร่วมกับสำนักส่งเสริม
สุขภาพ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่ 
10 Packages ให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น 

3. ผู้เข้าร่วมชม/ผู้สนใจ
นิทรรศการ  
ได้รับความรู้เรื่องการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคคนวัย
ทำงานในสถานประกอบการ
ด้วย 10 Packages และ
เผยแพร่ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
ตามมาตรการกรมอนามัย
จำนวน 50 คน 
 

3. ผู้เข้าร่วมชม/ผู้สนใจ
นิทรรศการได้รับความรู้
เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคคนวัย
ทำงานในสถาน
ประกอบการด้วย 10 
Packages  
 

4. ร่วมประชุมปรึกษาหารือ
และวางแผนการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนวัย
ทำงานด้วยอาหารปลอดภัย
และการออกกำลังกาย
ร่วมกับ สสส. 
วันที่/สถานที่ : วันที่ 24 
กรกฎาคม 2563  
ร่วมจัดบูทนิทรรศการให้
ความรู้เรื่องการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคคน
วัยทำงานในสถาน
ประกอบการด้วย 10 
Packages  
ณ.บรัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต
(ไทยแลนด์) จำกัด   
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่ 
10 Packages ให้เป็นที่รู้จัก

4. ผู้เข้าร่วมชม/ผู้สนใจ
นิทรรศการ ได้รับความรู้เรื่อง
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคคนวัยทำงานในสถาน
ประกอบการด้วย 10 
Packages และเผยแพร่ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไวรัส 
โคโรนา 2019 ตามมาตรการ
กรมอนามัยจำนวน 50 คน 
 

4. ผู้เข้าร่วมชม/ผู้สนใจ
นิทรรศการ  
ได้รับความรู้เรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคคนวัยทำงาน
ในสถานประกอบการ
ด้วย 10 Packages และ
เผยแพร่ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไวรัส 
โคโรนา 2019 ตาม
มาตรการกรมอนามัย 
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มากขึ้นและเผยแพร่ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 ตาม
มาตรการกรมอนามัย 
5. ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสื่อการ
สอนออนไลน์ หลักสูตร
นักพัฒนาสุขภาพในสถาน
ประกอบกิจการ ครั้งที่ 1 
วันที่/สถานที่ : วันที่ 13 -
15 กรกฎาคม 2563  
ณ.โรงรม เอเฃีย แอร์พอร์ต 
ดอนเมือง    

5. เพ่ือพัฒนาให้มีหลักสูตร
นักพัฒนาสุขภาพเป็นรูปแบบใน
สถานประกอบการและสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
ออนไลน์ 1 หลักสูตร 

5. มีสื่อสำหรับการสอน
ออนไลน์ จะเป็น
เครื่องมือในการทำงาน
อย่างเป็นระบบสำหรับ
นักพัฒนาสุขภาพใน
สถานประกอบการ
(Health Promoter)เพ่ือ
ขับเคลื่อนให้เกิดการนำ
ชุดความรู้สุขภาพ 10 
เรื่องไปใช้ 

2.1 ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของการ
ควบคุมกำกับ
การ
บริหารงาน 

 1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลตัวชี้วัด 2.1 ให้กับ
หน่วยงานอื่น ๆ บุคคลทั่วไป 
และบุคลากรในสำนักทราบ 
เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

 1. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ตัวชี้วัด 2.1 ให้กับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ บุคคลทั่วไป และ
บุคลากรในสำนักทราบ เพ่ือ
แสดงถึงความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ เรื่องการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 1. ผู้บริหาร บุคลากร
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
และประชาชนทั่วไป 
ทราบถึงนโยบาย 
มาตรการ ควบคุม กำกับ 
การบริหารของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

2. จัดประชุมคณะทำงาน
การควบคุม กำกับ การ
บริหารของหน่วยงาน 
ประจำเดือนกรกฎาคม 
2563 เพื่อติดตามผลการ
ดำเนินงานทุกเดือน 

2. สรุปรายงานประชุม
คณะทำงานการควบคุม กำกับ 
การบริหารของหน่วยงาน 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 
เสนอผู้บริหารและบุคลากร
สำนักส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่ม
งาน  

2. ผู้บริหาร คณะทำงาน 
และบุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพรับทราบ 

2.2 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ขับเคลื่อน
องค์กรสร้าง
สุข  

กิจกรรมขยับกายห่างไกล
โรค 

บุคลากรได้รับความรู้เรื่องการ
ออกกำลังกายในไลน์คนรักษ์
สุขภาพ 

 Infographic เรื่อง
ตัวเลือกในการออกกำลัง
กาย 

มีการพักเบรกระหว่างการ
ทำงานทั้งเพ่ือออกกำลังกาย
หรือยืดเหยียดร่างกาย 

บุคลากรร่วมกันยืดเหยียด
ร่างกายในกลุ่มงานของตนเอง 
ระหว่างการทำงาน 

รูปถ่ายการยืดเหยียด
ร่างกายของบุคลากรใน
กลุ่มงาน 



ตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

 
มิติที่ 1  

บุคลากร
ในองค์กร
มีสุขภาพดี 
(Happy 
Body) 

 

(กิจกรรมภาพรวมของกลุ่ม
งาน) 
ทุก 1 - 2 ชั่วโมงในระหว่าง
การนั่งทำงานควรเปลี่ยน
อิริยาบถ เช่น ลุกขึ้นยืด
เหยียดร่างกาย ไปดื่มน้ำ 
หรือเดินไปเข้าห้องน้ำ 
(กิจกรรมส่วนบุคคล) 

บุคลากรมีการยืดเหยียด
ร่างกาย ระหว่างการทำงาน 

รูปถ่ายการยืดเหยียด
ร่างกายของบุคลากร 

รณรงค์ให้มีการเดินเพ่ิมมาก
ขึ้น ส่งเสริมให้มีการเดินขึ้น 
– ลงบันไดแทนการข้ึนลิฟต์ 

บุคลากรได้รับข้อมูลการส่งเสริม
ให้มีการเดิน และประโยชน์ของ
การเดิน 

ข้อมูลการส่งเสริมให้มี
การเดิน และประโยชน์
ของการเดิน 

ให้ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหารที่
เหมาะสม ลดหวาน – มัน 

บุคลากรได้รับความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหารหวานมัน  

Infographic เรื่องการ
รับประทานอาหารที่
เหมาะสม ลดหวาน – 
มัน 

ให้ความรู้เรื่องการนอนหลับ
กับน้ำหนักตัวที่เพ่ิมและปรับ
พฤติกรรมเพ่ือให้นอนหลับ
ง่ายขึ้น 

บุคลากรได้รับความรู้ เรื่องการ
ปรับพฤติกรรมเพ่ือให้นอนหลับ
ง่ายขึ้น 

Infographic เรื่องการ
ปรับพฤติกรรมเพ่ือให้
นอนหลับง่ายขึ้น 

ระหว่างการประชุม ก่อนพัก
มีการขยับเคลื่อนไหว
ร่างกาย 

บุคลากรร่วมกันออกกำลังกาย 
ยืดเหยียดระหว่างการประชุม
ก่อนการพักเบรค 

รูปถ่ายการออกกำลัง
ระหว่างการประชุม 

กิจกรรมก้าวท้าใจ  
Season 2 

บุคลากรได้รับทราบข้อมูลการ
เชิญชวนให้สมัครเข้าร่วม
โครงการก้าวท้าใจ Season 2 

ข้อมูลการเชิญชวนให้
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ก้าวท้าใจ Season 2 

การสื่อสารสถานการณ์
สุขภาพที่ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพผ่านไลน์คนรักษ์
สุขภาพ 

ข้อมูลการสื่อสารด้าน
สุขภาพผ่านไลน์คนรักษ์
สุขภาพ 

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
ของบุคลากร 

บุคลากรรับทราบข่าวสารการ
ตรวจสุขภาพประจำปี โดย
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 
2563 

หนังสือเวียนให้บุคลากร
สำนักส่งเสริมสุขภาพเข้า
รับการตรวจสุขภาพ
ประจำปี 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2 
ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ขับเคลื่อน
องค์กรสร้าง
สุข 
มิติที่ 2 การ
จัดการข้อมูล
และความรู้ 
(Data 
Managemen
t & 
Knowledge 
Managemen
t) 
 *กำหนดให้
เป็นตัวชี้วัด
รายบุคคล
ด้วย* 
ระดับ 3 

-  ผู้บรหิารสูงสุดของ
หน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม
ผ่านผู้บังคับบัญชาในระดับ
รองลงมาทั้งรองผู้อำนวยการ 
และหัวหนา้กลุ่มที่ได้รับ
มอบหมายให้ดำเนินการตาม
แผนฯ  
- มีรายงานการติดตามการ
ดำเนินงานตามตวัชี้วัดตามคำ
รับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้น
เว็บไซด์ของหน่วยงานภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

มาตรการที่ 1  
ขับเคลื่อนและผลักดัน
การศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม
และการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน 

 
 

นำเสนอผลการดำเนินงาน
ตชวที่ 2.2 มิติที่ 2 ในการ
ประชุมสำนักสง่เสริม
สุขภาพ เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2563 โดยขอ
ความรว่มมือให้หัวหน้า
กลุ่มช่วยกำกับติดตามให้
บุคลากรที่ยังไม่ส่งผลงาน
จัดทำผลงาน วชิาการและ
การวิจัย มาส่งดว้ย  

มาตรการที่ 2.  
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใน
การจัดทำข้อมูลความรู้ สู่
ความสำเร็จองค์กรใน
วันที่ 15-16 มิถุนายน  
มีผู้อำนวยการเป็น
ประธานเปิดการประชุม 
โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การจัดงานประชุมครั้งนี้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรม
2563 ผู้เข้าร่วมประชุม 
บุคลากรสำนักส่งเสริม
ทุกระดับ และหน่วยงาน
ภายในกรมอนามัย 
จำนวน 45 คน 

มาตรการที่ 3.  
พัฒนาการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมของสำนักส่งเสริม
สุขภาพให้เป็นหมวดหมู่ 

- จัดทำหนังสือบันทึก
เสนอผู้อำนวยการถึง
หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม
ดำเนินการแจ้งบุคลากร 
ที่ยังไม่ส่งผลงานให้จัดทำ
ผลงานวิจัยและวิชาการ
เพ่ือนำขึ้น Website 
หน่วยงาน 
ผล : ข้อมูลจำนวนผลงาน
วิชาการและการวิจัย  



ตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ณ ตอนนี้ ในรอบ 6 เดือน
หลังมีจำนวน 102 เรื่อง 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2     
ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ขับเคลื่อน
องค์กรสร้าง
สุข 
 
มิติที่ 3 ความ
ผูกพันต่อ
องค์กร 
 
 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการอบรมให้กับ
บุคลากรผ่านสื่อช่องทาง
ต่างๆ ของสำนักส่งเสริม
สุขภาพ 

บุคลากรรับทราบข่าวสารการ
อบรมผ่านทางหนังสือเวียน 
และไลน์สื่อสารข้อมูลสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

- สรุปข้อมูลการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารการอบรม
ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 
ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
(มีใบเซ็นชื่อการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารฯ)  

ยกย่องชมเชยผู้มีจิตใจดี มี
คุณธรรม 

ทุกกลุ่มงานมีบุคลากรได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้มีจิตใจดี มี
คุณธรรม จำนวน 8 กลุ่มงาน 

- สรุปข้อมูลการโหวดผู้มี
คุณธรรมจิตใจดี
ประจำเดือน(มีใบเซ็นชื่อ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของบุคลากรฯ) 

จัดสวัสดิการแก่บุคลากร
หรือคนในครอบครัวที่
เจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอด
บุตร 

เดือนกรกฎาคมมีบุคลากรได้รับ
สวัสดิการ จำนวน 1 ราย 

- สรุปข้อมูลบุคลากรที่
ได้รับการจัดสวัสดิการ 
 

สนับสนุนข้อมูลด้านสุขภาพ
และโครงการที่เก่ียวข้องกับ
การออกกำลังกาย 

จัดทำ one page เพ่ือให้ข้อมูล
ความรู้บุคลากรเรื่องการออก
กำลังกายใน line สำนักส่งเสริม
สุขภาพ 

- สรุปข้อมูลบุคลากร
ได้รับความรู้ แนว
ทางการออกกำลังกาย
ด้วยตนเอง (มีใบเซ็นชื่อ
ในการรับทราบข้อมูล
ด้านสุขภาพฯ) 
- one page เพ่ือให้
ข้อมูลความรู้บุคลากร
เรื่องการออกกำลังกาย 

จัดทำช่องทางรับฟังความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

มีการเปิดกล่องความคิดเห็น 
และนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
รายงานในที่ประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

- รายงานข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการ
ประชุมสำนักส่งเสริม
สุขภาพประจำเดือน
กรกฎาคม 

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม 

บุคลากรได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม เช่น 
การสวดมนต์ในที่ประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรม

- รูปภาพกิจกรรมสวด
มนต์และเจริญสมาธิ 
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สวดมนต์และเจริญสมาธิของ
กรมอนามัย 

จัดอวยพรวันเกิด มอบการ์ดอวยพรวันเกิดให้
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ                      
ที่เกิดในเดือนกรกฎาคม จำนวน 
7 ท่าน 

- สรุปข้อมูลการส่งมอบ
การ์ด/ของขวัญวันเกิด (มี
ใบเซ็นชื่อรับการ์ดอวยพร
วันเกิด) 

2.3 ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. วิเคราะห์งบประมาณ 
และผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
(รอบ 6 เดือนแรก)  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

รายงานผลการวิเคราะห์
งบประมาณ และผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
(รอบ 6 เดือนแรก)  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

http://hp.anamai.m
oph.go.th/ewt_dl_li
nk.php?nid=2762 
 

2. ติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  

1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ    
ณ วันที่ 15 ก.ค. 63 
2. มีการติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณในทีประชุม
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

1.รายงานผลติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รบจ.1) 
อัพโหลดขึ้นเวปไซต์
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
http://hp.anamai.m
oph.go.th/ewt_dl_li
nk.php?nid=3201 
2. รายงานการประชุม
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 
17 มิ.ย. 63 วาระ 
3.1 (หน้า 5-6) 
http://hp.anamai.m
oph.go.th/ewt_dl_li
nk.php?nid=3076 
3. รายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ณ 
วันที่ 31 ก.ค. 63 
- งบภาพรวม 
79.55% 
- งบดำเนินงาน 
81.03% 
 
 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2762
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2762
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2762
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3201
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3201
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3201
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3076
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3076
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3076
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- งบลงทุน 64.52% 
http://hp.anamai.mo
ph.go.th/ewt_dl_link.
php?nid=3227 

2.4 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินงาน
เพื่อสนับสนุน
กรมอนามัย
ก้าวสู่องค์กร
ที่มีสมรรถนะ
สูงตาม
แนวทาง 
PMQA 
2558/ 
PMQA 4.0 

- ประชุมคณะกรรมการ 
PMQA ครั้งที่ 5 ทบทวน
การเนินงานประสานภาคี
เครือข่ายขับเคลื่อนการ
พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลของ
แต่ละกลุ่มวัย 

 - สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการ PMQAครั้งที่ 5 
ทบทวนการดำเนินงานประสาน
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการ
พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลของ 
แต่ละกลุ่มวัย 

- ข้อมูลการประสาน
เครือข่ายเพื่อจัดทำและ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
ฐานข้อมูลดิจิทัล 

2.5 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินงาน
บรรลุ
เป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติ
การ
หน่วยงาน 

1. ประชุมสำนัก ส่งเสริม
สุขภาพ  
2. สรุปรายงานผล ร้อยละ
การเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติ 
การประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 สำนักส่งเสริม
สุขภาพ  
3. วางระบบ ติดตาม /
กำกับการ ดำเนินงานตาม 
แผนเป็นประจำ สม่ำเสมอ  
4. นำเสนอแผน และผลการ 
ดำเนินงานในที่ประชุม 
ประจำเดือนของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

- กำกับติดตาม ผลการ 
ดำเนินงานจากการประชุม 
ประจำเดือน  
- ประชุมติดตามการดำเนินงาน 
ตามตัวชี้วัด วันศุกร์สุดท้ายของ 
เดือน 
 

ปรับแผนรอบ 6 เดือน
หลังในระบบ DOC 

 

 

 

 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3227
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3227
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3227


ผลการดำเนินงานตัวชี้วดั 1.28 ระดับความสำเรจ็ของการบริหารจดัการสถานการณ์ COVID-19 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ที่แต่ละกลุ่ม
ดำเนินการ) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

• พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล เฝ้าระวัง 
และพฤติกรรม
สุขภาพที่แสดงถึง
ความรอบรู้ของ
ประชาชน  เช่น  การ
ดำเนินการใดๆ 
เกี่ยวกับการพัฒนา
ฐานข้อมูลTHAI 
STOP COVID 

 

1. จัดทำแบบประเมินแนว
ปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
COVID – 19 ใน THAI STOP 
COVID 

แบบประเมินแนว
ปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษาในการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 
COVID - 19 
ใน THAI STOP 
COVID 
 

ไม่พบการแพร่ระบาด
ของโรค COVID - 19 
ในสถานศึกษาใน
ประเทศไทย 

2. ชี้แจงแก่หน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษาแต่ระประเภท
รับทราบและดำเนินการทำแบบ
แบบประเมินแนวปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษาในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคCOVID - 19 
ใน THAI STOP COVID 
3. ติดตาม และวิเคราะห์
ประมวลผล รวมทั้งรายงานผล
การวิเคราะห์แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดบัพ้ืนที่รับทราบ 

• พัฒนาชุดความรู้/
ข้อแนะนำหรือ
แนวทางปฏิบัติของ
ประชาชนในการใช้
ชีวิตประจำวัน 

 

1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติตัว
สำหรับหญิงตั้งครรภ์, หลังคลอด
และเด็กเล็ก ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 
 

1. คู่มือการปฏิบัติ
ตัวสำหรับหญิง
ตั้งครรภ์, หลังคลอด
และเด็กเล็ก ใน
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อ 
COVID-19 

1. หญิงตั้งครรภ์ หลัง
คลอดและเด็กเล็ก 
สามารถปฏิบัติ
ตัวอย่างเหมาะสม 
ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อ COVID-19 

2. จัดทำแนวทางปฏิบัติตัว
สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในการ
กักกันเพ่ือสังเกตอาการเริ่มป่วย
(Quarantine) 

2. แนวทางปฏิบัติ
ตัวสำหรับหญิง
ตั้งครรภ์ในการ
กักกันเพ่ือสังเกต
อาการเริ่มป่วย 
(Quarantine) 

2. หญิงตั้งครรภ์
สามารถปฏิบัติตัว
ระหว่างการกักกัน
เพ่ือสังเกตอาการเริ่ม
ป่วย(Quarantine) 
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

3. จัดทำคู่มือและสื่อสารแก่เด็ก
วัยเรียนวัยรุ่น ชุดสื่อความรอบรู้
ด้านสุขภาพนักเรียน ใน
สถานการณ ์COVID - 19 โดยมี
กระบวนการ ดังนี้ 

3. สื่อรอบรู้ด้าน
สุขภาพนักเรียน  
- แนวทางเตรียม
ความพร้อมของ
สถานศึกษา  

3. เด็กวัยเรียนวัยรุ่น
มีความรอบรู้และมี
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในการดูแล
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3.1 วิเคราะห์สถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของโรค COVID–19 
ในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
3.2 ประชุมหารือเนื้อหาในการ
จัดทำและสื่อสารแก่เด็กวัยเรียน
วัยรุ่น ชุดสื่อความรอบรู้ด้าน
สุขภาพนักเรียน ในสภานการณ์ 
COVID - 19 
3.3 จัดจ้างผลิตสื่อ 
3.4 จัดสรรสื่อความรอบรู้ด้าน
สุขภาพนักเรียน แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

การเปิดภาคเรียน 
ป้องกัน COVID- 19 
- สื่อสุขอนามัย
เด็กไทยปลอดภัย 
COVID - 19 
สำหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องด้านการได้
ยินและการมองเห็น 

ตนเองในสถานการณ์ 
COVID - 19 
 

4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษาในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค COVID – 
19  โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
4.1 วิเคราะห์สถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของโรค COVID–19 
ในตา่งประเทศและประเทศไทย 
4.2 ประชุมหารือหน่วยงาน
ภาคีท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา
แนวทางมาตรฐานในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค COVID 
– 19 ในกลุ่มเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
4.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำมาตรการ
ด้านสาธารณสุขในการเตรียม
ความพร้อมการเปิดภาคเรียน 
(Reopening) และคู่มือการ
ปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
COVID - 19 
4.4 จัดทำคู่มือการปฏิบัติ
สำหรับสถานศึกษาในการ   
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
COVID - 19 

4. คู่มือการปฏิบัติ
สำหรับสถานศึกษา
ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค 
COVID - 19 
 

4. ไมพ่บการแพร่
ระบาดของโรค 
COVID - 19 
ในสถานศึกษาใน
ประเทศไทย 



กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ที่แต่ละกลุ่ม
ดำเนินการ) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

4.5 จัดสรรสื่อความรอบรู้ด้าน
สุขภาพนักเรียน แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

5.จัดทำสื่อความรู้ด้านส่งเสริม
สุขภาพ “ฐานวิถีชีวิตใหม่ ต้าน
ภัยโควิด” 
  

1. ประชุม
คณะทำงาน 
จัดทำสื่อความรู้ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 
“ฐานวิถีชีวิตใหม่ 
ต้านภัยโควิด” 
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 
10 กรกฎาคม 
2563 

(ร่าง) แนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรควิถีชีวิต
ใหม่ สำหรับบุคลากร
สาธารณสุข 

2.ประชุม
คณะทำงาน 
จัดทำสื่อความรู้ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 
“ฐานวิถีชีวิตใหม่ 
ต้านภัยโควิด”  
ครั้งที่ 2  
วันพฤหัสบดีที่ 30 
กรกฎาคม พ.ศ. 
2563  

• พัฒนาแนวทาง/
มาตรการ/มาตรฐาน 
ยกระดับรับรอง
มาตรฐานสถาน
ประกอบกิจการ และ
สถานที่สาธารณะที่
สอดคล้องตาม
สถานการณ ์
 
 

1. จัดทำแนวทางการจัดระบบ
บริการฝากครรภ์ ตรวจหลัง
คลอด ภายใต้สถานการณ์                                            
การแพร่ระบาดของ COVID-19 
 

1. แนวทางการ
จัดระบบบริการฝาก
ครรภ์ ตรวจหลัง
คลอด ภายใต้
สถานการณ์                                            
การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 

1. หน่วยบริการ
จัดระบบบริการฝาก
ครรภ์ ตรวจหลัง
คลอด ภายใต้
สถานการณ์                                            
การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ได้อย่าง
เหมาะสม 

2. จัดทำแนวทางการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และ
ทารกแรกเกิดภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของ COVID-19 

2. แนวทางการดูแล
หญิงตั้งครรภ์ หญิง
หลังคลอด และ
ทารกแรกเกิด
ภายใต้สถานการณ์

2. หน่วยบริการ
สามารถดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ หญิงหลัง
คลอด และทารกแรก
เกิดภายใต้
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การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-
19ได้อย่างเหมาะสม 

3. จัดทำรูปแบบการให้บริการ
ฝากครรภ์แบบปกติใหม่ 
The New Normal Service 
Model for ANC 

3. Modal รูปแบบ
การให้บริการฝาก
ครรภ์แบบปกติใหม่ 
The New Normal 
Service Model 
for ANC 

3. อยู่ระหว่างพัฒนา
และทดลอง Modal 
รูปแบบการให้บริการ
ฝากครรภ์แบบปกติ
ใหม ่The New 
Normal Service 
Model for ANC 

4. วิเคราะห์สถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19
ในต่างประเทศและประเทศไทย 

คู่มือการปฏิบัติ
สำหรับสถานศึกษา
ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 

ไม่พบการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19
ในสถานศึกษาใน
ประเทศไทย 5. ประชุมหารือหน่วยงานภาคีท่ี

เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาแนวทางมาร
ฐานในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ใน
กลุ่มเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
6. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำมาตรการ
ด้านสาธารณสุขในการเตรียม
ความพร้อมการเปิดภาคเรียน 
(Reopening) และคู่มือการ
ปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 
7. จัดทำคู่มือการปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษาในการ 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 
8. จัดสรรสื่อความรอบรู้ด้าน
สุขภาพนักเรียน แก่
กลุ่มเป้าหมาย 
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• ส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งภาค
ประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
และควบคุม COVID-
19  เช่น การลงพื้นที่
ทีมปฏิบัติการ  
(Operation team) 

1. ประสานการเตรียมความ
พร้อมทีมเยี่ยมเสริมพลังและ
ปรึกษาหารือการจัดทำแนวทาง
เพ่ือผ่อนผันให้เปิดสถานศึกษา
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ 
COVID - 19 
 

1. เยี่ยมเสริมพลัง
และปรึกษาหารือ
การจัดทำแนวทาง
เพ่ือผ่อนผันให้เปิด
สถานศึกษาเพ่ือ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของ COVID 
- 19 
ณ โรงเรียนอนุบาล
พิบูลเวศม์ สุขุมวิท 
71 กทม.  
 

1. ไม่พบการแพร่
ระบาดของโรค 
COVID - 19 
ในสถานศึกษาใน
ประเทศไทย 

 2. เยี่ยมเสริมพลังโดยทีมผู้
บริการกรมอนามัยและผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการและ
ผู้บริหารภาคีเครือข่าย  
- มอบนโยบายความร่วมมือและ
แนวทางการเปิดสถานศึกษา 
- มอบแนวทางการเตรียมความ
พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน
ของสถานศึกษาและคู่มือการ
ปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
COVID – 19 แก่ผู้บริหาร
กระทรวงศึกษา ผู้บริหาร
โรงเรียนและภาคีเครือข่าย 

2. เยี่ยมชมวิถีชีวิต
ใหม่ในโรงเรียนตาม
มาตรการผ่อนปรน
หรือกิจกรรม
ประเภทโรงเรียน
นานาชาติ เพื่อ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 
COVID - 19 
ณ โรงเรียน
นานาชาติ เซนต์
แอนดรูวส์ กทม 

2. ไม่พบการแพร่
ระบาดของโรค 
COVID - 19 
ในสถานศึกษาใน
ประเทศไทย 

 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัย
ทำงานในสถานประกอบการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยในกิจกรรม
ที่ 10.1 คือ ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ                  
วัยทำงานในสถานประกอบการ 
หรือการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19)
โดยการสนับสนุนงบประมาณให้

3. สถาน
ประกอบการ
ดำเนินการส่งเสริม
สุขภาพอย่างน้อย 1 
package ใน 10 
packages และหรือ
การป้องกันการติด
เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19) โดย
เป้าหมายการ

3.ประชาชนวัย
ทำงานในสถาน
ประกอบการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีการ
ป้องกันการติดเชื้อ
โรคไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ศูนยอ์นามัยที่ 1 -12 และ
สถาบันสุขภาวะเขตเมือง 

ดำเนินการ คือ 
จงัหวัดละ ๑ สถาน
ประกอบการ  
๑ Package หรือ 
การป้องกันการติด
เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19) 

 4. การสำรวจผลกระทบ             
จากสถานการณก์ารแพร่ระบาด
โรค COVID - 19 
ต่อการส่งเสริมสุขภาพ และ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการผ่านแบบสำรวจ
ออนไลน์ ทั่วประเทศ 

4. ได้ข้อมูล
ผลกระทบ             
จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรค 
COVID – 19 ต่อ
การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ 

4. เกิดแนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน
สถานประกอบการ 
ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดโรค 
COVID - 19 

• ส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งภาค
ประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
และควบคุม COVID-
19  เช่น การลงพื้นที่
ทีมปฏิบัติการ  
(Operation team) 
 

1. ร่วมเป็นคณะทำงานตาม
คำสั่งกรมอนามัยที่133/2563 
เรื่อง คณะทำงานตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน และสาธารณภัยด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 

1. รับข้อสั่งการจาก
ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ วางแผน 
ประสานงาน และ
เตรียมความพร้อม
ของทีมปฏิบัติการ 
และพร้อมให้การ
สนับสนุนเมื่อได้รับ
การร้องขอ 
และลงพ้ืนที่เพ่ือ
ดำเนินงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในภาวะฉุกเฉิน และ
สาธารณภัย 

1. ไม่พบการแพร่
ระบาดของโรค 
COVID - 19 
  ในสถานศึกษาใน
ประเทศไทย 

2. ร่วมเป็นคณะทำงานและ
ตัวแทนสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
เพ่ือลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ  

2. ลงพ้ืนที่สำรวจ
และส่งเสริมให้
ประชาชนปฏิบัติ
ตามมาตรการ
หลังจากผ่อนปรนให้

2. ประชาชนและ
สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่ให้ความ
ร่วมมือและปฏิบัติ
ตามมาตรการ  
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เปิดกิจการและใช้
ชีวิตประจำวัน ได้
อย่างปลอดภัย 

3. ร่วมเป็นคณะทำงานตอบโต้
ความเสี่ยง (RRHL) 

3. คัดกรองและ
ค้นหาข่าวเสี่ยงใน
สถานการณ์  
COVID - 19 

3. ประชาชนสามารถ
รู้เท่าทันข่าวสารที่
ถูกต้อง 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การขยายผล จัดการเรียนการ
สอนเด็กอายุ 3-6 ปี : ในวันที่  
25 – 26  มิถุนายน 2563 
ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.ปาย 
จ.แม่ฮ่องสอน 
: โดยมีการให้ความรู้ 
มาตรการ การลดการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) 
ในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย : ครูผู้สอน
ระดับชั้นอนุบาลและประถมปี
ที1่.ครูพ่ีเลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก  
นักวิชาการ ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยโรงเรียน จากศูนย์
อนามัย ที่1,2 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพ้ืนที่
ความมั่นคงและหมู่บ้านยาม
ชายแดน 3 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จำนวน 
64 คน ได้รับความรู้มาตรการ 
การลดการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
– 19)  ในสถานศึกษา 

4. ผู้เข้าร่วมประชุม
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการ การลด
การแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 
19) ในสถานศึกษา 
 

4. ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรการ 
การลดการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) 
ในสถานศึกษาและ
สามารถนำข้อมูลที่
ถูกต้องบอกต่อกับ
ครอบครัวและชุมชน
ในการป้องกันการ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) 
ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ที่แต่ละกลุ่ม
ดำเนินการ) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

5. เยี่ยมเสริมพลังโดยทีมผู้
บริการกรมอนามัยและผู้บริหาร
โรงเรียนนานาชาติ 
 

1. เยี่ยมเสริมพลัง
และปรึกษาหารือ
การจัดทำแนวทาง
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมเปิด
สถานศึกษา เพ่ือ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 
COVID – 19 
 ณ โรงเรียน
นานาชาติกรุงเทพ 
(International 
School Bangkok 
:ISB) อำเภอ 
ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 

ไม่พบการแพร่ระบาด
ของโรค COVID – 
19 ในสถานศึกษาใน
ประเทศไทย 

 2. ตรวจประเมิน
ความพร้อมในการ
เปิดโรงเรียนเต็ม
รูปแบบตามแนว
ทางการป้องกันโรค 
COVID – 19  
ณ ดรุณสิกขาลัย 
โรงเรียนนวัตกรรม
แห่งการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี แขวง
บางมด เขตทุ่งครุ 
กทม. 

6. เป็นผู้ประสานงานและ
ดำเนินการกับธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
ภายใต้หัวข้อ                
“SME D ส่งเสริมมาตรฐาน

6. สถาน
ประกอบการ หรือ
หน่วยงานที่เข้าร่วม
มีความรู้ ความ
เข้าใจในการดำเนิน
กิจการตาม

6. สถาน
ประกอบการ หรือ
หน่วยงานที่เข้าร่วมมี
การดำเนินกิจการ
ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม



กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ที่แต่ละกลุ่ม
ดำเนินการ) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ท่องเที่ยวมั่นใจ ปลอดภัยด้วย
สาธารณสุข”เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ควบคู่มาตรฐาน 
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
โดยความร่วมมือจากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
กรมอนามัย และ SME D Bank 

มาตรฐาน
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและ
มาตรฐาน 
ความปลอดภัย                 
ด้านสุขอนามัย
เพ่ิมข้ึน 

ท่องเที่ยวและ
มาตรฐาน 
ความปลอดภัย                 
ด้านสุขอนามัย 

 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมกำกับการบริหารงาน 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการยืมเงินตามหลักเกณฑ์ใหม่ ที่ต้องคืนเงินไม่เกิน 20%  โดย
ขอความร่วมมือทุกกลุ่มในการประมาณการให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและส่งเคลียร์ค่าใช้จ่าย  
ส่งเอกสารให้อยู่ในเวลาที่กำหนด    

ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข 

มิติ 1 การตรวจสุขภาพขอความร่วมมือบุคลากรให้ตรวจให้ครบทุกคนและส่งหลักฐานการ
ตรวจสุขภาพให้กลุ่มพัฒนาศักยภาพฯ   

มิติ 2 ขอความร่วมมือสำหรับบุคลากรที่ยังไม่ได้ส่งผลงานวิชาการ ให้จัดทำและส่งได้ที่  
กลุ่มสนับสนุนวิชาการและงานวิจัย 

มิติ 3 การขอความร่วมมือในการส่งภาพกิจกรรมการยืดเหยียดและการลงลายมือชื่อเข้าร่วม
กิจกรรม ในทุกเดือน  

 

 

 

4.2 แผนและผลการดำเนินงานPMQA  

4.2.1 หมวด 3 ประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

  การดำเนินงาน แบ่งเป็น 



1. จัดทำแบบสอบถามเพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นลูกค้าของแต่ละกลุ่มประเมิน
ความพึงพอใจ  

2. จัดทำหนังสือส่งเพื่อขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  

- ลูกค้าท่ีเหมือนกันทุกกลุ่ม ได้แก่ สสจ./สสอ. (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จัดทำหนังสือส่ง) โดย
ส่งหนังสือให้สสจ. เรียบร้อยแล้ว และให้ส่งแบบสอบถามภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563  

- ลูกค้าเฉพาะของแต่ละกลุ่มวัย จัดทำสำหรับลูกค้าภายนอก โดยให้แต่ละกลุ่มวัยส่ง link 
และ QR code ให้ลูกค้าของตนเองตอบแบบสอบถาม  

4.2.2 หมวด 4  ประสานภาคีเครือข่ายจัดทำและขับเคลื่อนการพัฒนาฐานข้อมูลผู้รับบริการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

แบบฟอร์ม ประกอบด้วย ปัญหา ที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล รายละเอียดของ
ข้อมูลที่เก็บ และเอกสารแนบ (ถ้ามี)  

ชื่อกลุ่ม ฐานข้อมูล 
อนามัยแม่และเด็ก   1. 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก                                  

2. SAVE MOM                                         
3. PRIM (แม่ติดเชื้อ HIV)                                
4. CE online 

อนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 1.ฐานข้อมูลร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ             
อนามัยวัยทำงาน 1.มะเร็งเต้านม  2 ระบบ ได้แก่  

 website  /Application  
 

4.2.3. แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการประชุมการพัฒนาการบริการภาครัฐและส่งเสริมการทำงานแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม
กำธร สุวรรณกิจ สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเพ่ือสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ TPSA  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 

 นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ  ผู้สรุปการประชุม 

 นางสาวภารินี  หงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจสรุปการประชุม 


