
ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ



ผลงำนส ำคัญของกลุ่มอนำมัยแม่และเด็ก

กำรเฝ้ำระวังมำรดำตำย สร้ำงควำมรอบรู้ : Page Facebook 9 ย่ำงเพื่อสร้ำงลูก

พัฒนำโปรแกรมเฝ้ำระวัง : Save Mom Application

พัฒนำแบบรำยงำนออนไลน์ : “CE Online”

พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรแม่และเดก็ : “โปรแกรมกำรประเมินมำตรำฐำนอนำมัยแม่และเด็ก”

พัฒนำระบบเฝ้ำระวังมำรดำตำย : “ MDSR Thailand”

ป้องกันและเฝ้ำระวังโรคตดิเชื้อ และถ่ำยทอดทำงพันธุกรรม : “HIV ซิฟิลิส ดำวน์ซินโดรม”



ผลงำนส ำคัญของกลุ่มอนำมัยแม่และเด็ก

• MOU 4 กระทรวงบูรณำกำรควำมร่วมมือกำรพัฒนำ

กลุ่มเด็กปฐมวัย

• ศึกษำสถำนกำรณ์ “พัฒนำกำรเด็กปฐมวัยด้วย 

DSPM ”

• ขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำด

อำหำรเสริมส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก

• ประเมินควำมพร้อมแกนน ำระดับเขตในกำรขับเคลื่อน 

พ.ร.บ. ควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดฯ

• ประเมินกำรใช้สมุดบันทึกสุขภำพแม่และเด็ก 

เด็ก 0 – 5 ปี พัฒนำกำรสมวัย



ผลงำนส ำคัญของกลุ่มอนำมัยวัยเรียนวัยรุ่น

“โรงเรียนรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (Health Literate School : HLS)”

เด็ก 5-17 ปี 

มี PA เพียงพอ 17.1%

เด็ก 10-12 ปี มี HL 46.1% (ปี 60)

ป.1 คัดกรองสำยตำ 77.2%

- ผิดปกติ 2.8% - ส่งต่อ 22.3%

HPS ระดับเพชร 775 แห่ง (ปี52-61)

พัฒนำเป็น HLS 2,590 (3,000) แห่ง (ปี 63)

1. สร้ำงควำมร่วมมือและบูรณำกำรกำรส่งเสริมสุขภำพเด็กพิเศษ เด็กไทยสำยตำดี เล่นเปลี่ยนโลก สูงดีสมส่วน  

2. จัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำน  HLS ภำยใต้ 4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้  และพัฒนำเครื่องมือกำรประเมิน 

HL เด็กวัยเรียนวัยรุ่น ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์

3. ท ำ MOU กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลร่วมด้ำนสุขภำพนักเรียนระหว่ำง ก.ศธ. กับ ก.สธ.



ผลงำนส ำคัญของกลุ่มอนำมัยวัยเรียนวัยรุ่น

กำรป้องกันกำรแพรร่ะบำดโรคโควิด 19 ในสถำนศึกษำ

คู่มือแนวทำงส ำหรับสถำนศึกษำในกำร

ป้องกัน โควิด 19

01.

คู่มือกำรเฝ้ำระวังและติดตำมแผนเผชิญเหตุ

รองรับโควิด 19

02.

สื่อ HL เด็กวัยเรียน“สุขอนำมัยเด็กไทย

ปลอดภัย COVID-19”

03.



ผลงำนส ำคัญของกลุ่มอนำมัยวัยเรียนวัยรุ่น

กำรส่งเสรมิโภชนำกำรและสุขภำพอนำมยัเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกนัดำร (กพด.)  

ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

ถอดบทเรียนสถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพของสำมเณร

01.

คู่มืออนำมัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดำร  

คู่มืออบรมนักเรียนแกนน ำเด็กไทยท ำได้ อสม.น้อย 

คู่มือสุขำภิบำลที่พักนักเรียนบ้ำนไกล 

คู่มือสุขำภิบำลสถำนที่จ ำวัดสำมเณร 

โปสเตอร์อำหำรชนเผ่ำ

02.



กำรพัฒนำสุขภำพเด็กและประชำชนในพื้นที่ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

ในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ปีงบประมำณ 2563

ผลงำนส ำคัญของกลุ่มอนำมัยวัยเรียนวัยรุ่น

โปสเตอร์ “สุขอนำมัยในพื้นท่ีทุรกันดำร” และ 

“วิธีกำรตรวจคอพอก” ให้ได้รับกำรพัฒนำใน

ด้ำนควำมรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและปัญหำ

ของพื้นท่ี

“

”



โครงกำร “เลี้ยงดูลูกตำมค ำสอนพ่อ”

2. ครอบครัว มีกำรเลี้ยงดูลูกตำม 

“ค ำสอนพ่อ” ส่งผลต่อกำรปฏิบัติ

ตำมคุณธรรม 8 ประกำรของเด็ก 

อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ .000

ในพื้นที่ควำมมั่นคงและหมู่บ้ำนยำมชำยแดนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง

ผลงำนส ำคัญของกลุ่มอนำมัยวัยเรียนวัยรุ่น

4.ระบบกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก

ปฐมวัยตำมแนวปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 1 ระบบ

1. โรงเรียน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ใน

พื้นที่ พมพ.16 แห่ง จัดกำรสอนด้ำน

สุขภำพ ตำม“ค ำสอนพ่อ”  ส่งผลต่อ

พัฒนำกำรเด็กสมวัยเพิ่มมำกขี้น 

( 50.48/ 65.40)

3. จิตอำสำได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้

ด้ำนสุขภำพตำม “ ค ำสอนพ่อ” 

จ ำนวน 500 คน 



ผลงำนส ำคัญของกลุ่มอนำมัยวัยท ำงำน

กำรส่งเสริมสุขภำพวัยท ำงำนในสถำนประกอบกำรเพื่อคุณภำพชีวิตท่ีดี

1. สถำนประกอบกำร 404 แห่ง จำก 45 จังหวัด

เข้ำร่วมส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคคนวัย

ท ำงำน

2. MOU ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคคน

วัยท ำงำนในสถำนประกอบกำร ระหว่ำง ก.สธ. 

ก.มท. ก.รง. ก.อก. กทม. สภำอุตสำหกรรมแห่ง

ประเทศไทยและสมำคมโรงพยำบำลเอกชน

4. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรป้องกันโรคไวรสัโคโรนำ COVID – 19 ในสถำนประกอบกำร

5. หลักสูตรนกัพัฒนำสุขภำพในสถำนประกอบกิจกำร พ.ศ.2563

6. จัดท ำคู่มือชุดควำมรู้สุขภำพ 10 เรื่อง ส ำหรับนกัพัฒนำสขุภำพ  



กำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม

Application BSE

(ระบบกำรเฝ้ำระวัง)

แผ่นพับกำรตรวจเต้ำนมด้วยตนเอง 

สมุดบันทึกข้อมูลและควำมรู้ ต้ำนภัย

มะเร็งเต้ำนม

ได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐ  ประเภทพัฒนำกำร

บริกำร “เรื่องกำรพัฒนำระบบคดักรองมะเร็งเต้ำนม

ในสตรีไทย”  ในพิธีมอบรำงวัลเลศิรัฐ ประจ ำปี พ.ศ. 

2563

ผลงำนส ำคัญของกลุ่มอนำมัยวัยท ำงำน



ราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ผลงำนส ำคัญของกลุ่มอนำมัยวัยท ำงำน

“รำชทัณฑ์ปันสุข ท ำควำม ดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์”

1. สื่อ 25 เมนู ชูสุขภำพ ลด หวำน มัน เค็ม และ สุขภำพดี เริ่มที่อำหำร ลด หวำน มัน เค็ม เติมเต็มผัก 

ผลไม้

2. ส ำรวจแผนกสูทกรรมพร้อมทั้งดูเรื่องสิ่งแวดล้อมระบบน้ ำทิ้ง

3. จัดแพทย์เข้ำไปตรวจรักษำผู้ต้องขัง 



ผู้น ำงำนส่งเสริมสุขภำพ (Health 

Promotion Manager : HPM_1 

ระยะที่ 2 เพื่อส่งเสริม HL 

กำรป้องกันโรค COVID – 19

7 Weeks

วิถีรอบรู้สู่สุขภำพดีมีชีวิตชีวำ

สร้ำง HL ทุกกลุ่มวัยภำยใต้

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของโรค COVID-19 

ประเมินภำวะสุขภำพ

บุคลำกรกรมอนำมัย 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563

จัดท ำแผนพัฒนำกำร

ส่งเสริมสุขภำพกลุ่มวัย 

ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2566 - 2570)

กลุ่มสนับสนุนภำรกิจหลัก


