
 
 

 
 

รายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 8/2564  
วันที ่4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.3๐ – 14.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
และการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference 

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

ผู้มาประชุม  

1. นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
2. นางวิมล   บ้านพวน รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นางอรอุมา  โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวรดีพร สุขอรุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5. นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
6. นางกมลนิตย์ มาลัย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
7. นางสาววรรณชนก ลิ้มจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10.  นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11.  นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12.  นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13.  นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14.  นายพิพัฒน์  นาคนิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
15.  นางสาวพรพรรณ สมพงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
16. นางสาวณภาภัช สณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
17.  นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานทั่วไป 
18. นายณัฐากร  บัวแก้ว  นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 

 - 

 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 7/2564  

มติที่ประชุม - รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 
 

วาระ 3 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 3.1 การรายงานผลตัวชี้วัดฯ และการจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ รอบ 5 
เดือนหลัง มีการประชุมเพ่ือติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ   

รอบ 10 สิงหาคม   ▪ ตรวจสอบผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ รอบ 5 เดือนหลัง (ผลลัพธ์/ผลผลิต) 
▪ รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 

และสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง  

 

3.2 การดำเนินการเพิ่มในส่วนของรายการข้อมูลที่นำมาใช้และรายงานผลติดตามกำกับตัวชี ้วัด
ประจำเดือนให้เป็น URL ของเว็บไซต์ใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทางผู้ รับผิดชอบการรายงานผล
ตัวชี้วัดตรวจสอบไฟล์ว่าถูกต้องหรือไม่     

   

  

 

  

   

 

 

 

 



- ๓ - 
 

วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

รายงานการติดตามการดำเนนิงานตัวช้ีวัดฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 และรอบ 5 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัด 1.6   อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

ผลการดำเนินงานเดือน ต.ค.- ก.ค. 64    แม่ไทยตาย  116 คน 
                                                  แม่ต่างด้าวตาย 11 คน 
 
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฉดีวัคซีน 3000 คน (ข้อมูลจาก app หมอพร้อม) 
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การวิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดาไทยรอบ 5 เดือนหลัง 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

(เดือนตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564) 
จากระบบเฝ้าระวังการตายมารดา สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

1. วิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดาไทย รอบ 5 เดือนหลัง (เดือนตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564) 

 

ที่มา : HDC Service, 31 กรกฎาคม 2564 

จากระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของสตรีและเด็กปฐมวัย กรมอนามัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2563 – กรกฎาคม 2564 พบหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ร้อยละ 82.56 
หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ร้อยละ 75.93 และหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง
ตามเกณฑ์ร้อยละ 69.99 และหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางร้อยละ 14.58 
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ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 81.3 83.34 85.43 64.56 81.73 74.92 88.23 89.5 82.33 85.05 84.38 86.3 82.56

ฝากครรภ์ 5 คร้ังตามเกณฑ์ 74.06 76.33 79.99 56.04 75.09 67.65 82.91 82.59 75.99 77.39 78.65 80.61 75.93

เยี่ยมหลังคลอด 3 คร้ังตามเกณฑ์ 66.09 73.82 79.44 50.59 70.86 64.52 76.47 69.83 70.91 68.85 69.97 76.98 69.99
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แนวโน้มอตัราส่วนการตายมารดาไทย ระหว่างปีงบประมาณ 2554-2564 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2563-2564 เป็นข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังมารดาตาย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
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ที่มา:ระบบเฝ้าระวังการตายมารดา (MDSR System) ; สำนักส่งเสริมสุขภาพ ณ 31 กรกฎาคม 2564 

จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังการตายมารดา (MDSR System) กรมอนามัย พบว่าอัตราส่วนการ
ตายมารดามีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง (ต.ค.63-ก.ค.64) ใน
ปีงบประมาณ 2564 พบว่าอัตราส่วนการตายมารดาไทยเท่ากับ 27.63 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน จากข้อมูล
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานเพื่อลดการตายมารดาไทยใน 2564 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดและเมื ่อพิจารณาผลการดำเนินงานแบบรายเขตสุขภาพพบว่าไม่มีเขตสุขภาพใดเลยที่สามารถ
ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของประเทศที่กำหนดไว้คือไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ส่วนเขตสุขภาพที่มี
มารดาตายสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ เขตสุขภาพท่ี  12 (50.01), 4 (43.95), และ 3 (35.64)  

สาเหตุการตายมารดา ตุลาคม-กรกฎาคม  64 

  

ที่มา:ระบบเฝ้าระวังการตายมารดา (MDSR System) ;สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
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27.63  แสนการเกิดมีชีพ 
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จากการตายมารดาทั้งสิ้น 120 ราย อัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 27.63 ต่อการเกิดมีชีพ

แสนราย (ต.ค.63-ก.ค.64) จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตายมารดาพบว่าร้อยละ 49 ของมารดา
ตายจากสาเหตุทางตรง ร้อยละ 39 ของมารดาตายมาจากสาเหตุทางอ้อม และร้อยละ 12 ของมารดาตายไม่
สามารถระบุสาเหตุได้ แสดงให้เห็นว่าสาเหตุการตายหลักมาจากสาเหตุทางตรงที่เก่ียวข้องกับสูติกรรม     

 

ที่มา:ระบบเฝ้าระวังการตายมารดา (MDSR System) ; สำนักส่งเสริมสุขภาพ ณ 31 กรกฎาคม 2564 

หากพิจารณาเฉพาะการตายที่มีสาเหตุทางตรงจะพบว่าอัตราส่วนการตายมารดาจากสาเหตุตก
เลือดในปีงบประมาณ 2564 เท่ากับร้อยละ 17 และเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าร้อยละการตายมารดาจาก
สาเหตุตกเลือดลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 17.5 แต่อย่างไรก็ตามการลดลงของสาเหตุการตายมารดาจากการ
ตกเลือดก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามมาตรการคือ “ไม่มีมารดาเสียชีวิตจากสาเหตุตกเลือดหรือลดลงร้อย
ละ 30 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา” และยังพบว่าอัตราส่วนการตายมารดาจากความดันโลหิตเพิ่มสูงมากขึ้นถึง
ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา   เมื่อพิจารณาการตายจากสาเหตุทางอ้อมพบว่าสาเหตุการตายอันดับแรก 
ได้แก่การติดเชื้อโควิด 19  ซึ่งเป็นสาเหตุการตายของมารดาที่สูงที่สุดรองลงมาได้แก่โรคหัวใจ    
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ที่มา:ระบบเฝ้าระวังการตายมารดา (MDSR System) ; สำนักส่งเสริมสุขภาพ ณ 7 สิงหาคม 2564 

สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 ระลอก 3 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 จนถึงปัจจุบัน       
มีจำนวนประชากรติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลการติดเชื้อของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 
และทารกแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 7 สิงหาคม 2564 พบมีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 1801 ราย 
เสียชีวิต 31 ราย โดยพบว่า 29 รายเสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อโควิด 19 มีเพียง 2 รายที่
เสียชีวิตจากภาวะทางสูติกรรมซึ่งมาจาก Abruption placenta จำนวน 1 ราย  Amniotic fluid embolism 
จำนวน 1 ราย และพบทารกติดเชื้อ 110 ราย เสียชีวิต 20 ราย โดยพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 มี
ความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไป และมีโอกาสต้องเข้ารักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความ
เสี่ยงต่อครรภ์เป็นพิษ เลือดแข็งตัวผิดปกติ ทารกตายในครรภ์ ทารกคลอดก่อนกำหนดและทารกน้ำหนักตัว
น้อย ทารกติดเชื้อต้องเข้ารักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตสูงขึ้น หญิงตั้งครรภ์จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนเพ่ือลดการติดเชื้อ ลดการเกิดโรคท่ีรุนแรงและลดการเสียชีวิต (ท่ีมา : ระบบรายงาน
การติดเชื้อ COVID-19 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุภาพ กรมอนามัย) 
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ที่มา:ระบบเฝ้าระวังการตายมารดา (MDSR System) ; สำนักส่งเสริมสุขภาพ ณ 7 สิงหาคม 2564 
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จากการทบทวนและวิเคราะห์การตายมารดาพบประเด็นปัญหาที่ทำให้งานลดการตายมารดาไม่บรรลุ
เป้าหมายดังนี้ 

1) การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในกลุ ่มสตรีตั ้งครรภ์ก่อให้เกิดการติดเชื ้อและการตาย  อัน
เนื ่องมาจากการติดเชื ้อฯ เพิ ่มมากขึ ้น พบหญิงตั ้งครรภ์ติดเชื้อ COVID-19 ติดเชื ้อ 1801 ราย        
ปอดอักเสบ  395 ราย เสียชีวิต 31 ราย และการติดเชื้อและการเสียชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้น 

2) หญิงตั้งครรภ์ที่ติดโรค COVID--19 มีความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไป มีโอกาสต้องรักษาในหอ
ผู ้ป่วยวิกฤติ (Intensive care unit, ICU) เพิ ่มขึ ้น 3 เท่า การใช้เครื ่องช่วยหายใจ (mechanical 
ventilation) เพ่ิมข้ึน 2.9 เท่า  

3) การติดเชื้อ COVID19 เพิ่มความเสี่ยงต่อผลการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ครรภ์เป็นพิษ เลือด
แข็งตัวผิดปกติ กระตุ้นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม (เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ภาวะอ้วน ความดัน
โลหิตสูง) ให้มีความรุนรงมากขึ้น คลอดก่อนกำหนด เป็นต้น ทารกที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ มี
โอกาสเกิดก่อนกำหนดเพ่ิมขึ้น 2.5 เท่า และน้ำหนักตัวน้อยเพ่ิมขึ้น 9 เท่า เมื่อเทียบกับทารกที่คลอด
จากหญิงตั้งครรภ์ไม่ติดเชื้อ(2)ส่งผลให้การตายมารดาเพิ่มขึ้น 

4) เข้าสู่ระบบบริการได้ยากและล่าช้า : เมื่อการติดเชื้อเพ่ิมสูงขึ้นทำให้หญิงตั้งครรภ์เข้าสู่ระบบบริการได้
ยากและล่าช้า โดยเฉพาะในเขตพื้นที ่กรุงเทพมหานครที่ห้องคลอดหลายๆแห่งต้องปิดให้บริการ
เนื่องจากการติดเชื้อของบุคลากร หรือแม้กระทั่งจำนวนเตียงที่ไม่เพียงพอ ทำให้หญิงตั้งครรภ์ไม่
สามารถเข้ารับบริการได้ จึงต้องมีการเคลื่อนย้ายหญิงตั้งครรภ์กลับ รพ ภูมิลำเนา 

5) หญิงตั้งครรภ์/ครอบครัว ตัดสินใจเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลล่าช้าเนื่องจากปัญหาทางสังคมและ
ครอบครัว ขาดความตระหนักรู้ในการเฝ้าระวังและดูแลตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

6) ผู้ให้บริการ ขาดทักษะ ความชำนาญ ในการคัดกรอง ณ  จุดคัดกรองผู้รับบริการที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ 
ขาดทีมแพทย์ที่มีความชำนาญในการวินิจฉัยและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ มีความล่าช้าในการ
ตัดสินใจปรับแผนการรักษา รวมทั้งขาดช่องทางขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะโรงพยาบาล
เอกชนที่ไม่สามารถติดต่อประสานงานขอคำปรึกษาและการส่งต่อเครือข่ายเพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่อง 

7) การบริหารจัดการเกิดความผิดพลาดที่จุดคัดกรอง ระบบติดตามผู้ป่วยที่ติดเชื้อกลับเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลมีความล่าช้า การส่งต่อผู้ป่วยภาวะวิกฤตไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ยังไม่มี
แนวทางท่ีชัดเจน ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

มาตรการดำเนินงานในการแก้ปัญหาเพื่อลดการตายมารดา   

1) พัฒนาระบบบริการ 
– จัดระบบเครือข่ายการดูแลและส่งต่อในเขตกรุงเทพมหานครที่ชัดเจน กำหนดโรงพยาบาลแม่

ข่ายและลูกข่าย พร้อมทั้งบังคับใช้แนวปฏิบัติการส่งต่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งภาครัฐ
และเอกชน  

– สื ่อสารสร้างความเข้าใจแก่โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการรุนแรง เน้นให้มีช่องทางการส่งต่อแบบ fast 
track  
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– เพ่ิมช่องทางการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Teleconsultation) 
– ในกรณีหญิงตั้งครรภ์มีอาการบ่งชี้ เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ให้ทำการตรวจ PCR ในหญิงตั้งครรภ์

ทันที โดยออกผลการตรวจแบบเร่งด่วน 
– ในกรณีหญิงตั้งครรภ์มีความจำเป็นต้องเข้ารักษาตัว ณ รพ.ให้ตรวจ PCR ทุกราย เพ่ือป้องกัน

การแพร่เชื้อแก่หญิงตั้งครรภ์รายอื่น เนื่องจากปกปิดข้อมูล 
– วางแผนการดูแลและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด กำหนด Individual plan ที่พร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงของอาการ พร้อมรักษา การตัดสินใจที่รวดเร็ว ในกรณีฉุกเฉิน 
– การยุติการตั้งครรภ์ ในกรณี severe pneumonia หรืออยู่ในภาวะวิกฤต ให้ถือประโยชน์ที่

จะเกิดกับหญิงตั้งครรภ์เป็นหลัก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
แห่งประเทศไทย 

– การติดเชื้อโควิด 19 ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคลอด แต่การผ่าตัดคลอดช่วยให้สามารถช่วย
ดูแลผู้ป่วยได้ดีและง่ายขึ้น ดังนั้น การผ่าตัดคลอดขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและแนวปฏิบัติของ
หน่วยบริการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของหญิงตั้งครรภ์ 

– จัดตั้ง Multidisciplinary consultation ระดับเขต ผ่านระบบ Online ในการดูแล โดยมี 
MCH Board เขตเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้ง group line consult ผู้เชี่ยวชาญระดับเขต เพ่ือ
ปรึกษาข้อมูล การดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด 19 แบบรายวัน/รายเคส แก่ทีม
ภายในเขต ประกอบด้วย สูติแพทย์ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ สหวิชาชีพ และ
ภาคีเครือเครือข่ายภายในพ้ืนที่ 

– พัฒนาศักยภาพบุคลากรการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด 19 
2) การสื่อสารสร้างความรอบรู้ 

– สร้างความตระหนักรู้ให้หญิงตั้งครรภ์ ครอบครัว และชุมชน ในการป้องกันโรคโควิด 19 
– กรมวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่สื่อสารแก่ประชาชน ให้เกิด

ความเข้าใจว่าหญิงตั้งครรภ์ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงได้หากติดเชื้อ 
– สื่อสารขอความร่วมมือสถานประกอบการให้เห็นความสำคัญของการลดการทำงานของหญิง

ตั้งครรภ์ ณ สถานที่ตั้ง หรือลดการทำงานที่ต้องพบปะคนจำนวนมากโดยการปรับเปลี่ยน
หน้าที่ให้ทำงานในส่วนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อยลง 

3) การฉีดวัคซีนแก่หญิงตั้งครรภ์ 
− รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ให้

นมบุตร สร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนที่มีการจัดสรรในปัจจุบัน และเพ่ิมการเข้าถึงวัคซีน
ในคลินิกฝากครรภ์ 

− จัดช่องทางพิเศษในการรับวัคซีนให้แก่หญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย ลดการ
รวมตัวหรือสัมผัสกับผู้รอรับวัคซีนทั่วไป  มีการติดตามอาการข้างเคียงและผลของการ
ตั้งครรภ์ในระยะยาว 

− พ้ืนที่บริหารจัดการวัคซีนแก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยพิจารณาจัดลำดับความสำคัญเช่นเดียวกับบุคคลเสี่ยง 7 
กลุ่มโรค และมีการให้ข้อมูลผลประโยชน์และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ 

− ติดตามอาการข้างเคียง/อาการไม่พึงประสงค์จากการการฉีดวัคซีน COVID-19 ในหญิง
ตั้งครรภ์และให้นมบุตร และการคลอด 
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4) ทบทวนและวิเคราะห์แนวทางการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ป่วยโรคโควิด 19  
5) จดัทำ CPG สำหรับบุคลากร 

 

สื่อหรือสิ่งสนับสนุน 

ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดและเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด19 วิดีโอคลิปการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วิดิโอคลิปการปฏิบัติตัวสำหรับหญิงตั้งครรภ์(ขอชื่อที่
ถูกต้องจากแอน)  วิดิโคลิปการเลี้ยงดูเด็ก หนังสือการ์ตูนสำหรับเด็ก โปสเตอร์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การ live
สดผ่านFacebookฯ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ ผู้เลี้ยงดูเด็กและครอบครัวได้เกิดความตระหนักรู้และปฏิบัติตัวได้
ถูกต้อง 
 

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยม่ันใจสุขอนามัยไร้โควิด-19 

− แนวทางการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด 19 
− คำแนะนำการฉีดวัคซีน COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรของกรมอนามัยและ ราช

วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  
− คำสั่งคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ใน

คลินิกฝากครรภ์ 
− ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง วิถีใหม่ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในห้องคลอดในสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
Link รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดาไทยรอบ 5 เดือนหลัง
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC1_6/opdc_2564_idc1-6_25.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC1_6/opdc_2564_idc1-6_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC1_6/opdc_2564_idc1-6_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC1_6/opdc_2564_idc1-6_25.pdf
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กิจกรรมตามแผน (ประจำเดือนกรกฎาคม 2564) 

1. เสวนาขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร 
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2. ประชุมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและดูแลเชิงรุก มารดา ทารก และหญิงให้นมบุตร ภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
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3. ประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาเขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี ผ่านระบบ

ออนไลน์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  
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4. ประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาจากการติดเชื้อ COVID - 19  

 

 
 

หมายเหตุ   ยกเลิกกิจกรรม  

1.อบรมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
จังหวัด  

2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการใช้งาน Application Pink Book เนื่องจากสถานการณ์โรค
ติดเชื้อฯ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้  
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ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพฒันาการสมวัย 

(เป้าหมายร้อยละ 85) 
 
ผลลัพธ์   ร้อยละ 95.87 

ตัวช้ีวัดย่อย : ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว  (เป้าหมายร้อยละ 50) 
ผลลัพธ์   ร้อยละ 61.29 
 
กิจกรรมตามแผน 
1. การประชุมศึกษาและวิเคราะห์สูตรอาหารสำหรับทารก 
ผลการดำเนินงาน 

 สำนักส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมศึกษาและวิเคราะห์สูตรอาหารสำหรับทารก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ศึกษาสูตรอาหารสำหรับทารกและหน่วยงานที่สามารถรับบริจาคให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการบริจาคอาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับเ ด็กเล็กที ่มี
วัตถุประสงค์พิเศษและการบริจาคในกรณีจำเป็นแก่หน่วยบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. นมสูตรพิเศษที่บริจาคทั้งหมดถูกขึ้นทะเบียนเป็นอาหารทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอาหารสำหรับ
ทารกเกิดก่อนกำหนด ทารกที่น้ำหนักตัวน้อย ทารกที่แพ้โปรตีนนมวัวและระบบย่อย Lactose 
ผิดปกต ิ

2. นมสูตรพิเศษจะถูกใช้ในโรงพยาบาลในระยะสั้น เพื่อสร้างการเจริญเติบโตในทารกให้เป็นปกติ 
ทั้งนี้ เมื่อแม่และทารกถูกจำหน่ายแล้ว สามารถรับนมสูตรพิเศษผ่านทางคลินิกเอกชนได ้

3. Nitricia Infarini ถูกใช้ในทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อยมาก หากทารกเริ ่มมี
น้ำหนักตัวมากขึ้นแล้ว ก็สามารถเปลี่ยนมาให้นม Lactose Free แทนได้ 

4. นมสูตร Pepti ถูกใช้ในทารกที่มีข้อบ่งชี้ในการแพ้นมวัวรุนแรง และเสนอให้ปรับเงื่อนไขจาก  
“แพ้โปรตีนนมวัว” เป็น “แพ้อาหาร” แทน เนื่องจากตรงกับความจำเป็นในการใช้นมสูตรพิเศษ
มากกว่า 

5. ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยไม่ใช่ผู ้ร ับบริจาคอาหารสำหรับทารกที ่มี
วัตถุประสงค์พิเศษและไม่มีฐานข้อมูลการบริจาคใดๆหากโรงพยาบาลต้องการใช้ สามารถติดต่อ
กับบริษัทได้โดยตรง 
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2. การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ผลการดำเนินงาน 

1. ที่ประชุมร่วมวางแผนการดำเนินงานในปี 2565 และวางแผนระยะยาวในปี 2565 – 2568 
2. ที่ประชุมเสนอให้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น โดยประเด็น

สำคัญ ดังนี้ 
- กรมอนามัย เป็นเจ้าภาพหลักขับเคลื ่อนการดำเนินงานในเชิงนโยบาย ทั ้งการขับเคลื ่อน
พระราชบัญญัติฯ และการขับเคลื่อนโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก 
- มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนการสร้างกระแสสังคม การสื่อสารองค์ความรู้
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมมุมนมแม่ในสถานประกอบการ 
 

3. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านช่องทางออนไลน์ 
ผลการดำเนินงาน 

 สำนักส่งเสริมสุขภาพ จัดทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อศึกษาสถานการณ์ของการให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย 
ซึ่งจะนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างช่องทางการให้คำปรึกษา
ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออนไลน์ได้ จากการศึกษาได้ข้อสรุป ดังนี้ 
 1. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในบริบทสังคมปัจจุบันมีข้อจำกัดหลายประการ โดยเฉพาะข้อจำกัดจาก
มารดา พบว่าแม่คิดว่าตนเองมีน้ำนมไม่พอ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเข้าเต้าไม่ถูกวิธี อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ต้องอาศัยความตั้งใจของแม่เป็นหลักสำคัญ 
 2. การบริการของคลินิกนมแม่จะมีระบบบริหารจัดการที่แตกต่างกันในแต่ละแห่ง ให้บริการทั้งใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ มีการให้คำปรึกษาทั้งที่โรงพยาบาล , ทางโทรศัพท์ , ทาง Line ส่วนตัว 
และกลุ่ม Line ทั้งนี้ พบว่าภาระงานของผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังมีอยู่มาก การให้บริการ
แต่ละครั้งต้องใช้เวลามาก และบางรายไม่สามารถให้บริการเพียงครั้งเดียว ต้องดูแลต่อเนื่อง การให้บริการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงยังขาดบุคลากรให้บริการอยู่ 
 3. การพัฒนาช่องทางทางการให้คำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออนไลน์ ส่วนใหญ่คิดว่า
ควรใช้ช่องทางแพลตฟอร์ม Facebook หรือ Line เนื่องจากเป็นช่องทางที่นิยม ใช้งานง่าย ฟังก์ชันที่ต้องการ 
คือ ข้อควรรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ , กระทู้แลกเปลี่ยน , แผนที่ของผู้ให้บริการหรือสถานพยาบาลที่มีคลินิก
นมแม่ , AI chatbot และ Telemedicine 
Link รายงานโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของการให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ออนไลน์   
A Feasibility Study of Online Breastfeeding Counseling 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC1_7/opdc_2564_idc1-7_04.pdf 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC1_7/opdc_2564_idc1-7_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC1_7/opdc_2564_idc1-7_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC1_7/opdc_2564_idc1-7_04.pdf


- ๑๙ - 

 
4.สรุปผลการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 
 
ผลการดำเนินงาน 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ร่วมจัดทำแนวทางการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ดังนี้ 
1. กรมอนามัยขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 
2. กรมอนามัยเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งมุมนมแม่ และจัดทำ
รายงานสรุปรายปีเสนอแก่คณะกรรมการ 
3. แนวทางการติดตามการขับเคลื่อนฯ ในระดับพื้นที่รายไตรมาส และข้อปฏิบัติการติดตามการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย ขั้นตอนประสานงาน ขั้นตอนการติดตาม และการ
จัดทำรายงานการติดตาม 
4. การรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการขับเคลื่อนฯ รายไตรมาสและรายปี และการคืนข้อมูลให้ระดับพ้ืนที ่
 
หมายเหตุ 
1.กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก เลื่อนกิจกรรม
ไปเดือนสิงหาคม 
2.ยกเลิกกิจกรรม ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560  
3. กิจกรรมจัดทำโปรแกรม e-learning พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ.2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดส่งมอบงานกลางเดือนสิงหาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐ - 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.16  ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ร้อยละ 10) 
 
ระดับ 4 : Output ผลผลิตกระบวนการตามแผนและมาตรการที่กำหนด 

1. มีผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด  

1.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น  
- ผลักดันและสร้างกลไกความร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

ควบคู่ไปกับการศึกษาระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษา และภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

-  ผลักดันการดำเนินงานระดับนโยบายสู่พื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid–19 

- ยกระดับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฐานข้อมูลร่วมและยกระดับคุณภาพระบบส่งเสริมสุขภาพ
เด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

- พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น แบบบูรณาการ 
และ Active Learning 

- ยกระดับพัฒนามาตรฐานต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) ภายใต้แผนปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุขที่มีเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในการปฏิรูปความรอบรู้ด้าน
สุขภาพสู่สังคมไทยเป็นสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 
1.2 มาตรการที่สอดคล้องกับข้อมูล และความรู้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมที่พึงประสงค์และ     
ความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น  

- พัฒนาระบบเฝ้าระวังสารสนเทศและติดตามประเมินผล โดยการยกระดับการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังและฐานข้อมูลร่วมกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ให้สามารถนำ
ข้อมูลมาใช้กำกับติดตามการดำเนินงานได้ เช่น ข้อมูลการตั้งครรภ์ในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น การ
เข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพ  

- เสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย โดยจัดทำแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ประเด็น อนามัยการเจริญพันธุ์ 
โภชนาการ กิจกรรมทางกาย ทันตสุขภาพ  

- พัฒนามาตรฐานและนวัตกรรม โดยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และหลักสูตรส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นแบบบูรณาการและ Active Learning ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่ายตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid–19 

- พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยผลักดันให้เกิดนโยบายและกลไกการ
ขับเคลื่อนงานความรอบรู้ด้านสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ภายใต้การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL) 

 

 

 



- ๒๑ - 
2. มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน 
 

แผน/กิจกรรม ผลผลิต (โล่/ครั้ง/เรื่อง) 
1. ประชุมขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี 1 ครั้ง 
2. ประชุมเตรียมการชี้แจงการประกาศใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมด้าน
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

1 ครั้ง 

3. จัดจ้างผลิตคลิปวีดีโอสื่อรอบรู้สุขอนามัยเด็กไทยปลอดภัยจากโควิด 1 ครั้ง 
4. ประชุมยกระดับการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน และมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL) 

2 ครั้ง 

5. จัดจ้างบริหารจัดการข้อมูล การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ ในเด็กวัยเรียน 

1 งาน 

6. ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ "เยียวยา
ใจ ห่วงใยเด็กพิเศษ" 

2 ครั้ง 

7. ประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือการคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษผ่านระบบออนไลน์ 1 ครัง้ 
8. จัดพิมพ์เครื่องมือการคัดกรองสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ 1 ครั้ง 
9. จัดจ้างจัดทำไฟล์รูปเล่มความสำเร็จโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 1 ครั้ง 
10. ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง นิเทศงาน และติดตามผลการดำเนินงาน 2 ครั้ง 
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ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง) 

ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์อนามัยที่ 1-12 สสม.และศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย) 

ค่าคะแนน 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 ผลงาน 
ร้อยละเป้าหมาย 

2 4 6 8 10 
23.51 % 

(0.50 คะแนน) 
 
รายละเอียดดังนี้ 

นักเรียนทั้งหมด 
(ที่สามารถเข้าร่วม

กระบวนการประเมินความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ) 

จำนวนนักเรียนที่ทำแบบวัด
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

จำนวนนักเรียนผ่าน การวัด
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ใน

ระดับNuPETHS 

จำนวนนักเรียนผ่าน การวัด
คามรอบรู้ด้านสุขภาพ ใน

ระดับSuper Hero 
NuPETHS 

จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการ
วัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

1,284 
757 500 178 79 

58.96% 66.05% 23.51% 10.44% 
* หมายเหตุ -   นักเรียนจะสามารถเข้าร่วมกระบวนการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพได้ เมื่อโรงเรียนผ่านการรับรองด้านกระบวนการแล้ว  

     - ข้อมูลการรายงานการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนจากโปรแกรมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน  
https://hps.anamai.moph.go.th ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564  

    

https://hps.anamai.moph.go.th/
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จำนวนต้นแบบโครงงานเชิงนวัตกรรมสุขภาพนักเรียน 

(ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์อนามัยที่ 1-12 สสม.และศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย) 
ค่าคะแนน 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 ผลงาน 

จำนวนนวัตกรรม
โครงงานสุขภาพ
นักเรียน 

4 6 8 10 12 
23 เรื่อง 

(0.50 คะแนน) 

 

รายละเอียดดังนี้ 
 รายช่ือผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน 

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด โครงงานเร่ือง 

โครงงานระดับ 

ครูที่ปรึกษา นักเรียน 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

โครงงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 

1 โรงเรียนบ้านล้องเครือ
กวาว 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 2 

ลำพูน เสรมิทักษะชีวิต รู้คิด รู้เท่าทัน 
การหลีกเลี่ยงจากการถูกล่วง
ละเมิด 
ทางเพศ 

✔  1. นางรัตนา จอมขันเงิน 
2. นางจุรีวรรณ์ เย็นใจมา 
 

1. เด็กหญิงอัจฉราพร  อภัยพงค์ 
2. เด็กหญิงพิชชาภา  วัฒนานุสกุล    
3. เด็กชายนวกิจ  สุรินทร์ 

2 โรงเรียนบ้านลานทอง สุโขทัย แชมพูสมุนไพรกำจัดเหา ✔  1. นางสาวจำเรียง บุญด ี
2. นางสาวพัชธิยา นรัง
สิทธ์ิ  

1.เด็กชายนันทปรีชา  บุญดี  
2.เด็กชายณัฐดนยั ยิ้มทอง 
3.เด็กหญิงศศิรดา มั่นอ้น 
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ลำดับ โรงเรียน จังหวัด โครงงานเร่ือง 

โครงงานระดับ 

ครูที่ปรึกษา นักเรียน 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

4.เด็กหญิงอรสิา  ยั่งยืน 
5.เด็กหญิงอรสิรา ยั่งยืน 
6.เด็กหญิงจิราพร  บุญจ้อย
  

3 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๔๒ 

อุทัยธานี หมอนหลอดสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ (The straw pillow 
with herb for health) 

 ✔ ๑. นางสาวสุชาดา  หาญ
สาริกิจ๒. นางสุนันทา  
โลหะการก 

๑. นางสาววาสนา ทองอุบล    
๒. นางสาวอุไรวรรณ  สีทองคำ     
๓. นางสาวทิพวัลย์  ต้นทุน   

4 โรงเรียนวัดนาห้วย 
(แสงกล้าประชาสรรค์) 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบครีีขันธ์ เขต 2 

ประจวบครีี
ขันธ์ 

ส่งเสริมพัฒนาการและแกไ้ข
ปัญหาทุพโภชนาการ 

✔  นางสาวอามาณิกา   พรสัมฤทธิ์
ผล   

1. เด็กหญิงพีรดา    นาคทัพ      
 2.เด็กหญิงปริศนา   โคสินธิ์      
3.เด็กชายณัฐวุฒิ    ยิ้มเยาะ      

5 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง 
(ราษฎร์สงเคราะห์) 
ศูนย์ปัญจวิทยาคาร 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ตราด   

ตราด โครงงานออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 
ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค 

✔  1. นางวีระวรรณ  ใหม่
สุวรรณ 
2. นายโกเมนทร์  อนิทร์
ประดิษฐ ์  

1. เด็กหญิงจิรภัทร    พงศ์พนัส 
2. เด็กหญิงณลิลทิพย์  ถนอมวงษ์ 
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จุลพระทยั 

6 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2 

ขอนแก่น สเปรย์หัวหายเหา  ✔ 1.นางสาวจฑุาทิพย์   
วรรณกลุ 
2.นางสาวขนิษฐา   พันทา 

1.เด็กหญิงสรินธร  พานอนันต ์
2.เด็กหญิงปนัดดา  ปิตตามานัง 
3.เด็กหญิงอาทิตยา  ทีทา 
4.เด็กหญิงอนุธิดา   คำโฮง  
5.เด็กหญิงปนัดดา  ผิวขม  
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ลำดับ โรงเรียน จังหวัด โครงงานเร่ือง 

โครงงานระดับ 

ครูที่ปรึกษา นักเรียน 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

7 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ  
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 

อุดรธาน ี เจริญเติบโตสมวัย  ใส่ใจ
สุขภาพ 

 ✔ นางปรียาพร  สำราญ 1. เด็กชายกติคิเดช  สายนุซ                          
2. เด็กหญิงศศธร  ประเภโส                           
3. เด็กชายนิชาภัทร  กุลสุวรรณ์                      
4. เด็กหญิงผกายพร  ตาลทรัพย์                     

8 โรงเรียนอนุบาลบ้าน
ค่ายหมื่นแผ้ว 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๑ 
 

ชัยภูม ิ ฟันสะอาดสวยด้วยยาสมุนไพร
จากใบข่อย 

✔  1. นางสาวธัญรัตน์  
ประยรูพันธุ ์
2. นางกมลวรรณ  มั่นสติ
  

1. เด็กหญิงปฏิมาพร  ผายพิมาย 
2. เด็กหญิงฐิติมา  พร้อมสมุทร 
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสานเนตร    
4. เด็กหญิงอรปรยีา  วิสัยเพียร 
5. เด็กหญิงอนันญา  พรประไพ 

9 โรงเร ียนบ้านนาห้วย
แดงดงสำโรง 
สำน ั ก งาน เขตพ ื ้ นที่
การศ ึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี   
เขต ๓ 

อุบลราชธา
นี 

มหัศจรรย์น้ำสมุนไพรเพื่อ
เด็กไทยฟันด ี

✔  ๑.นางสาวอรสิรา  เข็มรถ   
๒.นางสาวพิทยารัตน์  
จันทร์อบ 

๑.เด็กชายธรีพงษ์  หอมนาม         
2.เด็กชายวัชรพล  กลมเกลียว       
3.เด็กหญิงปัณฑารีย์  โคตะม ี     
4.เด็กหญิงปรติา  รุ้งรามา      
5.เด็กหญิงแพรววา  บุญเนตร     

10 โรงเรียนบ้านวังตลับ 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

นครศรธีรรม
ราช 

มหัศจรรย์ยางยดืสร้างสุขภาพ 
สร้างอาชีพ 

✔  1. นางสาวศศมิา  ทุ่ยอ้น    
2. นางสาวจริัสสา  ไสย
แก้ว 

1. เด็กหญิงกชกร  รักษากิจ    
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สวสัด ี
3. เด็กชายธนกฤติ  ระวัง       

11 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 
สังกัด กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

ตรัง สมุนไพรรักษาหดิ  จากใบ
รกช้าง 

 ✔ นางทิพย์ฤดี  ภูมิวงศ์ ๑. นายกฤตนัย  เชื้อเมืองพาน 
๒. นายวิชาฤทธิ์  ไพถาวร  
๓. นายกณศิ  สิทธิชัย  
๔. นางสาวนาบาฮา  วาราช  
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ลำดับ โรงเรียน จังหวัด โครงงานเร่ือง 

โครงงานระดับ 

ครูที่ปรึกษา นักเรียน 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

๕. นายกฤตเมธ  น้ำผุด  
๖. นายพัสกร  จันทร์จักษุ  
๗. นายฉัตรมงคล  ไชยกรด  
๘. นายชลวัฒน์  แจ้งไข  
๙. นายธนวัฒน์  ตัมพะปันนะ 
๑๐. นายพรินธร  ไชยน้อย 
๑๑. นางสาวจันทรส์ุดา  ศรี
ประสิทธ์ิ๑๒. นางสาวธัญวรตัน์  ครีี
รัตน ์
๑๓. นายศิขรินทร์  บุญยงค ์  
๑๔. นางสาวสุดารัตน์  ปิ่นแก้ว 
๑๕. นางสาวอทิตทยา  ทองประดบั
๑๖. นายอิรฟาน  อาตาลาฮา 
๑๗. นายธีรภัทร์  จันทร์เกิด 
๑๘. นางสาวศิริกญัญา  คำอิ่ม 
๑๙. นายสรศักดิ์  อินคง  
๒๐. นางสาวนดา  โกบเม็ง 
๒๑. นายธนธรณ์  ภักด ี  
๒๒. นางสาวบุญชนิต  บุญชิต  

โครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

12 โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 31 

เชียงใหม่   ปลูกผักอินทรีย์ สุขภาพดี ชีวี
เป็นสุข 

✔  1. นางอมลสิริ   คำฟู
  
2. นางลักษณา  ไชยบุตร 

1. เด็กหญิงวิลาสินี   สิริวจีงาม       
2. เด็กหญิงชวิศา     แสนวังทอง     
3. เด็กหญิงวศินี       ช่ืนบัวตูม       
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ลำดับ โรงเรียน จังหวัด โครงงานเร่ือง 

โครงงานระดับ 

ครูที่ปรึกษา นักเรียน 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ส ำ น ั ก บ ร ิ ห า ร ง า น
การศึกษาพิเศษ 

13 โรงเรียนศรีสำโรงชนูป
ถัมภ ์
สังกัดสำนักงาน
มัธยมศึกษา 
เขต 38 

สุโขทัย สวนหย่อมกินได ้  ✔ นายวันโชค ขวัญเมือง    1.นายพงษธร    คำเขียว   
2.นายอิรวัชร์     สนทิม 
3.นายจริพัฒน์   ศรีสืบวงค์  

14 โรงเรียนเทศบาลบ้าน
กล้วย   
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ชัยนาท รักษ์โลก สักนดิ ใช้โอเอซิสจาก
ธรรมชาต ิ

✔  1. นางเนาวรตัน์  ศรีธูป 
๒. นางสาวมรัชณิชย์  
สาโรจน ์

๑. เด็กหญิงนันทพร  สกุลเกียรติ
ก้อง 
๒. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  นูวิเลิศ     
๓. เด็กหญิงมนัสนันท์  ตาทิพย ์

15 โรงเรียนวัดสันตยาราม 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก 

นครนายก เก้าอี้ทวีคูณ ✔  1. นางสาวสรุีรตัน์  ศรี
นครินทร์2. นางสุวนิตย์  
แก่นใจเด็ด 

1. เด็กชายพงศธร  สุทธิรักษ์ 
2. เด็กหญิงณัฐวรา  เธียรโชติ  
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีมันตะ 

16 โรงเรียนวัดหนองอ้อ
(ธรรมธรใยประชา
สามัคคี) 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 

ราชบุรี   เครื่องปิ้งย่างรักษ์โลก  ✔ 1.นายนาคนครา  เหลน
ปก   
2.นางสาวกนกวรรณ  มา
พวง   

1.เด็กหญิงอรอุมา  เทศงามถ้วน   
2.นางสาวน้ำฝน  -   
3.นางสาวแก้วกัญญา  บุญสม 

17 โรงเรียนบ้านหนองศรี
วิชัย 

ปราจีนบุร ี การงดรับ งดให้  งดใช้ 
ถุงพลาสติกและโฟม  โดยใช้
นวัตกรรมการจดักิจกรรมแบบ

✔  1. ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพ์พิสุทธิ์  
รัศมีศร 

๑. เด็กหญิงกิตติยา  เจรญิดง  
๒. เด็กหญิงภัทรธิดา  เจรญิสกลุ 
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ลำดับ โรงเรียน จังหวัด โครงงานเร่ือง 

โครงงานระดับ 

ครูที่ปรึกษา นักเรียน 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 

มีส่วนร่วม คือกิจกรรมใบเสร็จ
แลกแต้ม และกิจกรรมตลาด
นัดผักอินทรีย์ (Green 
Market)   
 

2. นางสาวจันจริา  
สนธิวัฒน์ 

๓. เด็กหญิงพรทิพย์  เกิดสวัสดิ์
  

18 โรงเรียนภูเวียง
วิทยายน 
สังกัดสำนักงาน
มัธยมศึกษา 
เขต 25 
 

ขอนแก่น เครื่องกรองอากาศ/ลดฝุ่น  
PM 2.5 

 ✔ 1. ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์   
คุณกัณหา 
2. นางเกษิณี  สดุตาสอน 

1.นางสาวมณฑกานต์   นันตะนัย    
2.นางสาวกฤตยิาภรณ์   สมโสก   
3.นางสาวกญัญารัตน์  แพงน้อย   

19 โรงเรียนวังกระแส
วิทยาคม 
สังกัดสำนักงาน
มัธยมศึกษา 
เขต 22 

นครพนม ใบตองรักษ์โลก รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 ✔ 1.นายพลภัทร  โสมี   
  
2.นางเกศริน  ศรีทวีกาศ 

1.นางสาวพัชรี  ราชชมพ ู  
2 นางสาวพัชรี  หลวงจิตร 
3.นางสาวเอลิกา  ไตยะถา  
4.นายจารุวัฒน์  อ่อนแก้ว 
5.นายชินดนัย  โสม ี  
6.นายชวัล  พรมชัย  
7.นายวุฒิชัย  มูลผม 

20 โรงเรียนภู่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 31 

นครราชสี
มา 

เครื่องกรองอากาศแบบ
ธรรมชาติ (Natural Air 
Filter) 

 ✔ 1. นางสาวสจุิตรา  ภักดี
นวล   
2. นางสาวนรศิรา  พานิช
นอก                                   

1.เด็กหญิงนัชชา   ห่วงยวนกลาง   
2.เด็กหญิงจิรภากร  วิบูลย์กุล 
3.เด็กหญิงเอื้อการย์  อุ่นจางวาง 

21 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ ศรีสะเกษ   โรงเรียนสดใส  ร่วมใจคัดแยก
ขยะ 

✔  ๑.  นางสาวศิรญิพร  ริ้ว
กุล 

๑.เด็กหญิงเมธปยิา  ขอบเขตต์    
2.เด็กหญิงรตันาภรณ์  มะยุรา 
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ลำดับ โรงเรียน จังหวัด โครงงานเร่ือง 

โครงงานระดับ 

ครูที่ปรึกษา นักเรียน 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ  เขต ๑ 

๒.  นางจนาวรรณ  เมธา
ภัทรกุล 

3.เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สเีหลือง 
4.เด็กชายเกวลิน   เสนจันทร ์ 
5.เด็กชายศุภวิชญ์  ดสีองช้ัน 

22 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 
สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

สุราษฎร์
ธาน ี

พลาสติกบล็อกสี รีไซเคิล ✔  1. นางสาวนาตยา  ฤกษ์ดี 
2. นางสาวขวัญดาว  ขาว
ฤทธิ ์

1. เด็กชายสุวินัย  ไชยยศ  
2. เด็กหญิงณฐาริณยี์  ทองดี  
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  แข็งแรง 

23 โรงเรียนเพาะปัญญา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 

ตรัง ครอบครัวเพาะปัญญา ใส่ใจใช้
ถุงผ้า รักษาสิ่งแวดล้อม 

✔  1. นางสาวสุพรรณี  ชูคง 
2. นางสาวธัญเรศ  คง
อินทร์ 
3. นางสาวศิริประภา  ถาวร
สุวรรณ 
4. นางสาวสวติตา  อั้น
ทอง 
5. นางสาวสุดารัตน์  พรสว่าง
นิมิต 

1. เด็กหญิงภัทราพร   แช่มชื่น 
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เหมือนขาว 
3. เด็กหญิงภิญญดา  เทพพิพิธ 
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  เชยชื่นจิตร 
5. เด็กหญิงผกามาศ  ชำนาญ  
6. เด็กหญิงศศิระดา  บุญเดช  
7. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ง่วนสน 
8. เด็กชายธนากร  แก้วสุทธิ ์  
9. เด็กชายศฤษเดช  นิลวงศ์  
10. เด็กชายธนพล  ชาตรีกลุ  
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ตัวชี้วัดที่ 1.17 จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) (รอบ 5 เดือนหลัง) 

ระดับ 4 : Output ผลผลิตกระบวนการตามแผนและมาตรการที่กำหนด 

1. มีผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด  

1. มีผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด  
1.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

• ผลักดันและสร้างกลไกความร่วมมือเชิงนโยบายเพื ่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนควบคู่ไปกับการศึกษา ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษา และภาคี
เครือข่ายที่ เป็นรูปธรรม 

• ยกระดับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฐานข้อมูลร่วมและยกระดับคุณภาพระบบส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

• พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น แบบ
บูรณาการ และ Active Learning 

• ยกระดับพัฒนามาตรฐานต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) ภายใต้แผนปฏิรูป
ประเทศ  ด้านสาธารณสุขที่มีเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในการปฏิรูปความ
รอบรู้ด้านสุขภาพสู่สังคมไทยเป็นสังคมรอบรู ้สุขภาพ  ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 
 

      1.2 มาตรการที่สอดคล้องกับข้อมูล และความรู้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมที่พึงประสงค์และความ
รอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

• พัฒนาระบบเฝ้าระวังสารสนเทศและติดตามประเมินผล โดยการยกระดับการพัฒนา
ระบบ เฝ้าระวังและฐานข้อมูลร่วมกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ให้
สามารถนำข้อมูลมาใช้กำกับติดตามการดำเนินงานได้ เช่น ข้อมูลการตั้งครรภ์ในเด็กวัย
เรียนวัยรุ่น การเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพ  

• เสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย โดยจัดทำแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ประเด็น อนามัยการเจริญ
พันธุ์ โภชนาการ กิจกรรมทางกาย  ทันตสุขภาพ  

• พัฒนามาตรฐานและนวัตกรรม โดยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และหลักสูตรส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นแบบบูรณาการและ Active Learning ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่ายตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
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• พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยผลักดันให้เกิดนโยบายและกลไกการ
ขับเคลื่อนงานความรอบรู้ด้านสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรยีน
ส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

2. มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน 

2.1 รูปแบบการขับเคลื่อนโครงงาน/นวัตกรรม/การยกระดับโรงเรียนและหน่วยงาน 

 

ค่าคะแนน 0.08 0.16 0.24 0.32 0.40 ผลงาน 

1.Best Practice 

(ผู้รับผดิชอบ : กองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ) 

32 34 36 38 40 
73 แห่ง 

(0.40 คะแนน) 

2.HLO 

(ผู้รับผดิชอบ : กองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ) 

2 4 6 8 10 
24 แห่ง 

(0.40 คะแนน) 

3. จำนวน  นวัตกรรม โครงงาน
สุขภาพของนักเรียน 

(ผู้รับผดิชอบ : สำนักส่งเสรมิสุขภาพ) 

2 4 6 8 10 
23 เรื่อง 

(0.40 คะแนน) 

4.จำนวนองค์ความรู้สำหรับโรงเรยีน 

(ผู้รับผดิชอบ : สำนักคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

1 2 3 4 5 
5 เรื่อง 

(0.40 คะแนน) 

 

รายละเอียดดังนี้ 
1. โรงเรียนและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประเภทองค์กรรอบรู้สุขภาพ  

(Health Literate  Organization) 
จำนวน  24 แห่ง   

2. โรงเรียนและหน่วยงานที่สมัครเข้ารับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)  
จำนวน  73 แห่ง   
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ประกาศผลรางวัลเกียรติคุณ  
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี ๒๕๖4 

------------------------------------------------------------- 
ตามที่กรมอนามัย โดยกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการส่งเสริมกิจกรรม

ทางกายเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ภายใต้โครงการ “กระโดดโลดเต้น เล่นเปลี่ยนร่าง...วิถีชีวิตใหม่” (ChOPA & ChiPA 
Game : New Normal) ปี 2564 และได้มีการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานโครงการเชิงคุณภาพ โดย
จัดให้มีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนและหน่วยงานที่สามารถลดปัญหาเด็กอ้วน ผอม เตี้ย และเด็กไม่
แข็งแรงได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งนี้ มีโรงเรียนและหน่วยงานสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 246 แห่ง  

กรมอนามัย โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จึงประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนและหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์เข้ารับการประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization) ด้านการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี จำนวน 24 แห่ง และองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็น
เลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 
2564 จำนวน 73 แห่ง รวมทั้งสิ้น 97 แห่ง ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 รายชื่อโรงเรียนและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประเภทองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health 
Literate Organization) จำนวน 24 แห่ง ดังนี้ 

ลำดับ รายชื่อโรงเรียนและหน่วยงาน อำเภอ จังหวัด ศูนย์อนามัย 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1 โรงเรียนบ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ศอ.๑ เชียงใหม ่
2 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม ่
3 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม ่
4 โรงเรียนบ้านป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม ่
5 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) ลี้ ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม ่
6 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด (ไพศาลประชานุกูล) สามพราน นครปฐม ศอ.๕ ราชบุรี 
7 โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม เมือง เพชรบุรี ศอ.๕ ราชบุรี 
8 โรงเรียนสุเหร่าคู้ บางน้ำเปรี้ยว  ฉะเชิงเทรา ศอ.๖ ชลบุรี 
9 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ท่าตะเกียบ   ฉะเชิงเทรา ศอ.๖ ชลบุรี 
10 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัฒนานคร สระแก้ว ศอ.๖ ชลบุรี 

ตารางที ่ 1 รายชื ่อโรงเร ียนและหน่วยงานที ่ได ้ร ับรางวัลเกียรติค ุณ ประเภทองค์กรรอบรู ้ส ุขภาพ  
(Health Literate Organization) จำนวน 24 แห่ง (ต่อ) 

ลำดับ รายชื่อโรงเรียนและหน่วยงาน อำเภอ จังหวัด ศูนย์อนามัย 
11 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สูงเนิน นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 
12 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคค ี เมือง นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 
13 โรงเรียนบ้านโนนประดู่ สีคิ้ว นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 
14 โรงเรียนบ้านห้วยลุง สีคิ้ว นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 
15 โรงเรียนบ้านวังกระสวย สีคิ้ว นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 
16 โรงเรียนฉิมพลีมา ภูเขียว ชัยภูมิ ศอ.๙ นครราชสีมา 
17 โรงเรียนบ้านโพธ์ิ (คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ) เกษตรสมบูรณ ์ ชัยภูมิ ศอ.๙ นครราชสีมา 
18 โรงเรียนบ้านโคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์ ศอ.๙ นครราชสีมา 
19 โรงเรียนบ้านจันทัย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี ศอ.๑o อุบลราชธาน ี
20 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมือง อุบลราชธานี ศอ.๑o อุบลราชธาน ี
21 โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) ขุขันธ์  ศรีสะเกษ ศอ.๑o อุบลราชธาน ี
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ เหนือคลอง กระบี่ ศอ.๑๑ นครศรีธรรมราช 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

บ้านคลอง 17 
บางน้ำเปรี้ยว  ฉะเชิงเทรา ศอ.๖ ชลบุรี 

24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
หนองปลิง 

เมือง นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 
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 รายชื่อโรงเรียนและหน่วยงาน อำเภอ จังหวัด ศูนย์อนามัย 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
1 โรงเรียนสันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ ศอ.๑ เชียงใหม ่
2 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ศอ.๑ เชียงใหม ่
3 โรงเรียนบ้านวังศรี หางดง เชียงใหม่ ศอ.๑ เชียงใหม ่
4 โรงเรียนบ้านรินหลวง เชียงดาว เชียงใหม่ ศอ.๑ เชียงใหม ่
5 โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) เวียงหนองล่อง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม ่
6 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม ่
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ (บ้านทุ่งโป่ง) บ้านโฮ่ง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม ่
8 โรงเรียนบ้านห้วยแทง บ้านโฮ่ง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม ่
9 โรงเรียนบ้านดอยแดน บ้านโฮ่ง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม ่

10 โรงเรียนบ้านสันปูเลย บ้านโฮ่ง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม ่
11 โรงเรียนบ้านปางส้าน ลี้ ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม ่
12 โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) ลี้ ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม ่
13 โรงเรียนบ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ) ลี้  ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม ่
14 โรงเรียนบ้านป่าจี ้ ลี้  ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม ่
15 โรงเรียนบ้านผาลาด ลี ้ ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม ่
16 โรงเรียนบ้านปาง ลี ้ ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม ่
17 โรงเรียนบ้านห้วยบง ลี้  ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม ่
18 โรงเรียนวดัเหมืองง่า (ญาณมงคลศึกษากร) เมือง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม ่
19 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ชนแดน เพชรบูรณ ์ ศอ.๒ พิษณุโลก 
20 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ ์ มโนรมย ์ ชัยนาท ศอ.๓ นครสวรรค ์
21 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถมัภ ์ ห้วยคต อุทัยธานี ศอ.๓ นครสวรรค ์
22 โรงเรียนบ้านคู้คด อุทัย พระนครศรีอยุธยา ศอ.๔ สระบุร ี
23 โรงเรียนวดัหนองนำ้สม้ (เจยีนวิทยาคาร) อุทัย พระนครศรีอยุธยา ศอ.๔ สระบุร ี
24 โรงเรียนบ้านข่อยโทน อุทัย พระนครศรีอยุธยา ศอ.๔ สระบุร ี
25 โรงเรียนวดัโพธ์ิ (แจ่มวิทยาคาร) เสนา พระนครศรีอยุธยา ศอ.๔ สระบุร ี
26 โรงเรียนวดักระโดงทอง (พิบูลประสิทธ์ิ) เสนา พระนครศรีอยุธยา ศอ.๔ สระบุร ี
27 โรงเรียนวดัท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา มหาราช พระนครศรีอยุธยา ศอ.๔ สระบุร ี
28 โรงเรียนการทำมาหากินวดัโพธิ์เฉลมิรักษ(์อนุสรณ์วัน

เด็กแห่งชาติปี 2537) 
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ศอ.๖ ชลบุร ี

29 โรงเรียนวดัประชาบำรุง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ศอ.๖ ชลบุร ี
30 โรงเรียนวดัไผด่ำ (กลัยาพริิยะประชาสรรค์) บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ศอ.๖ ชลบุร ี
31 โรงเรียนวดัใหม่ประเวศ (ศิรปิระชาบำรุง) บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ศอ.๖ ชลบุร ี
32 โรงเรียนบ้านโป่งไผ ่ ศรีมหาโพธ ิ ปราจีนบุร ี ศอ.๖ ชลบุร ี
33 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อุบลรัตน ์ ขอนแก่น ศอ.๗ ขอนแก่น 

ตารางที่ 2 รายชื่อโรงเรียนและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประเภทองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลศิ 
(Best Practice) จำนวน 73 แห่ง ดังนี ้
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34 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรรุาษฎร์บำรุง อุบลรัตน ์ ขอนแก่น ศอ.๗ ขอนแก่น 
35 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกลู กุสุมาลย ์ สกลนคร ศอ.๘ อุดรธาน ี
36 โรงเรียนบ้านคลองทิพย ์ โซ่พิสัย บึงกาฬ ศอ.๘ อุดรธาน ี
37 โรงเรียนบ้านปรารถนาด ี พรเจรญิ บึงกาฬ ศอ.๘ อุดรธาน ี
38 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย ์ บ้านดุง อุดรธาน ี ศอ.๘ อุดรธาน ี
39 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 วังน้ำเขียว นครราชสมีา ศอ.๙ นครราชสีมา 
40 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ ้ วังน้ำเขียว นครราชสมีา ศอ.๙ นครราชสีมา 
41 โรงเรียนบ้านไทรงาม วังน้ำเขียว นครราชสมีา ศอ.๙ นครราชสีมา 
42 โรงเรียนบ้านระเริง วังน้ำเขียว นครราชสมีา ศอ.๙ นครราชสีมา 
43 โรงเรียนบ้านท่าหลวง พิมาย นครราชสมีา ศอ.๙ นครราชสีมา 
44 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก สีคิ้ว นครราชสมีา ศอ.๙ นครราชสีมา 
45 โรงเรียนบ้านบึงสาร เมือง นครราชสมีา ศอ.๙ นครราชสีมา 
45 โรงเรียนบ้านบึงสาร เมือง นครราชสมีา ศอ.๙ นครราชสีมา 
46 โรงเรียนบ้านหนองบัว  

(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 
เมือง นครราชสมีา ศอ.๙ นครราชสีมา 

47 โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง เมือง นครราชสมีา ศอ.๙ นครราชสีมา 
48 โรงเรียนบ้านหนองตอ ปากช่อง นครราชสมีา ศอ.๙ นครราชสีมา 
49 โรงเรียนวดับันไดม้า ปากช่อง นครราชสมีา ศอ.๙ นครราชสีมา 
50 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ ์ สูงเนิน นครราชสมีา ศอ.๙ นครราชสีมา 
51 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ ประทาย นครราชสมีา ศอ.๙ นครราชสีมา 
52 โรงเรียนบ้านดงเมย ภูเขียว ชัยภูม ิ ศอ.๙ นครราชสีมา 
53 โรงเรียนบ้านห้างสูง ภูเขียว ชัยภูม ิ ศอ.๙ นครราชสีมา 
54 โรงเรียนบ้านดอนดู ่ บ้านแท่น ชัยภูม ิ ศอ.๙ นครราชสีมา 
55 โรงเรียนบ้านดอนเค็ง บ้านแท่น ชัยภูม ิ ศอ.๙ นครราชสีมา 
56 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่น ชัยภูม ิ ศอ.๙ นครราชสีมา 
57 โรงเรียนบ้านหนองไผล่้อม จัตุรสั ชัยภูม ิ ศอ.๙ นครราชสีมา 
58 โรงเรียนบ้านสารจอดเกา่ เกษตรสมบูรณ ์ ชัยภูม ิ ศอ.๙ นครราชสีมา 
59 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา เมือง ชัยภูม ิ ศอ.๙ นครราชสีมา 
60 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สังขะ สุรินทร ์ ศอ.๙ นครราชสีมา 
61 โรงเรียนบ้านโคกไทร สังขะ สุรินทร ์ ศอ.๙ นครราชสีมา 
62 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา ปราสาท สุรินทร ์ ศอ.๙ นครราชสีมา 
63 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ ์ โนนดินแดง  บุรีรัมย ์ ศอ.๙ นครราชสีมา 
64 โรงเรียนบ้านกันตรวจ ไพรบึง  ศรีสะเกษ ศอ.๑o อุบลราชธาน ี
65 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ภูสิงห์  ศรีสะเกษ ศอ.๑o อุบลราชธาน ี
66 โรงเรียนบ้านจันลม ขุขันธ ์ ศรีสะเกษ ศอ.๑o อุบลราชธาน ี
67 โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีเมืองใหม ่ อุบลราชธาน ี ศอ.๑o อุบลราชธาน ี
68 โรงเรียนบ้านนาจาน พิบูลมังสาหาร อุบลราชธาน ี ศอ.๑o อุบลราชธาน ี



- ๓๖ - 

 

 

 

 

 

 

 

69 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง ทุ่งตะโก ชุมพร ศอ.๑๑ นครศรีธรรมราช 
70 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน ปะทิว ชุมพร ศอ.๑๑ นครศรีธรรมราช 
71 โรงเรียนบ้านหนองทะเล เมือง กระบี ่ ศอ.๑๑ นครศรีธรรมราช 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
72 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

ดอนเกาะกา 
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ศอ.6 ชลบุร ี

73 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
บ้านพระ 

เมือง นครราชสมีา ศอ.9 นครราชสีมา 
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3. รายช่ือผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน 

จำนวน  23 แห่ง รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

ลำดับที ่ โรงเรียน จังหวัด โครงงานเร่ือง 
โครงงานระดับ 

ครูที่ปรึกษา นักเรียน 
ลำดั
บที ่ประถม

ศึกษา 
มัธยม 
ศึกษา 

โครงงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 
1 โรงเรียนบ้านล้องเครือ

กวาว 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 2 

ลำพูน เสรมิทักษะชีวิต รู้
คิด รู้เท่าทัน การ
หลีกเลี่ยงจากการ
ถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ 

✔  1. นางรัตนา  จอมขัน
เงิน 
2.นางจุรีวรรณ์ เย็นใจ
มา 
 

1. เด็กหญิงอัจฉราพร  อภัยพงค ์  
2. เด็กหญิงพิชชาภา  วัฒนานุสกุล    
3. เด็กชายนวกิจ  สรุินทร ์

1 

2 โรงเรียนบ้านลานทอง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

สุโขทัย แชมพูสมุนไพร
กำจัดเหา 

✔  1. นางสาวจำเรียง  บุญ
ด ี
2. นางสาวพัชธิยา  นรัง
สิทธ์ิ  

1.เด็กชายนันทปรีชา  บุญดี  
2.เด็กชายณัฐดนยั  ยิ้มทอง 
3.เด็กหญิงศศิรดา มั่นอ้น 
4.เด็กหญิงอรสิา   ยั่งยืน 
5.เด็กหญิงอรสิรา ยั่งยืน 
6.เด็กหญิงจิราพร  บุญจ้อย
  

2 

3 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๔๒ 
 
 

อุทัยธาน ี หมอนหลอด
สมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ (The 
straw pillow 
with herb for 
health) 

 ✔ ๑. นางสาวสุชาดา  
หาญสาริกิจ 
๒. นางสุนันทา  โลหะ
การก 

๑. นางสาววาสนา ทองอุบล   
๒. นางสาวอุไรวรรณ  สีทองคำ     
๓. นางสาวทิพวัลย์  ต้นทุน   
 

3 

4 โรงเรียนวัดนาห้วย 
(แสงกล้าประชาสรรค์) 

ประจวบคี
รีขันธ ์

ส่งเสริมพัฒนาการ
และแก้ไขปญัหา
ทุพโภชนาการ 

✔  นางสาวอามาณิกา    
พรสัมฤทธ์ิผล   

1. เด็กหญิงพีรดา   นาคทัพ      
 2.เด็กหญิงปริศนา  โคสินธิ์      
3.เด็กชายณัฐวุฒิ    ยิ้มเยาะ      

4 



- ๓๘ - 

ลำดับที ่ โรงเรียน จังหวัด โครงงานเร่ือง 
โครงงานระดับ 

ครูที่ปรึกษา นักเรียน 
ลำดั
บที ่ประถม

ศึกษา 
มัธยม 
ศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบครีีขันธ์ เขต 2 

5 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง 
(ราษฎร์สงเคราะห์) 
ศูนย์ปัญจวิทยาคาร 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ตราด   

ตราด โครงงานออก
กำลังกายเพื่อ
สุขภาพ ขยับกาย
สบายชีวี ด้วยวิธี
เต้นแอโรบคิ 

✔  1. นางวีระวรรณ  ใหม่
สุวรรณ 
2. นายโกเมนทร์  
อินทร์ประดิษฐ์   

1. เด็กหญิงจิรภัทร  พงศ์พนัส  
2. เด็กหญิงณลิลทิพย์  ถนอมวงษ์  
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    
จุลพระทัย 

5 

6 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2 

ขอนแก่น สเปรย์หัวหายเหา  ✔ 1.นางสาวจฑุาทิพย์   
วรรณกลุ 
2.นางสาวขนิษฐา   พัน
ทา 

1.เด็กหญิงสรินธร  พานอนันต ์  
2.เด็กหญิงปนัดดา  ปิตตามานัง  
3.เด็กหญิงอาทิตยา  ทีทา 
4.เด็กหญิงอนุธิดา   คำโฮง  
5.เด็กหญิงปนัดดา  ผิวขม  

6 

7 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ  
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 

อุดรธาน ี เจริญเติบโตสมวัย  
ใส่ใจสุขภาพ 

 ✔ นางปรียาพร  สำราญ 1. เด็กชายกติคิเดช  สายนุซ                          
2. เด็กหญิงศศธร  ประเภโส                           
3. เด็กชายนิชาภัทร  กุลสุวรรณ์                      
4. เด็กหญิงผกายพร  ตาลทรัพย์                     

7 

8 โรงเรียนอนุบาลบ้าน
ค่ายหมื่นแผ้ว 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๑ 

ชัยภูม ิ ฟันสะอาดสวย
ด้วยยาสมุนไพร
จากใบข่อย 

✔  1. นางสาวธัญรัตน์  
ประยรูพันธุ ์
2. นางกมลวรรณ  มั่น
สต ิ  

1. เด็กหญิงปฏิมาพร  ผายพิมาย 
2. เด็กหญิงฐิติมา  พร้อมสมุทร 
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสานเนตร    
4. เด็กหญิงอรปรยีา  วิสัยเพียร 
5. เด็กหญิงอนันญา  พรประไพ 

8 



- ๓๙ - 

ลำดับที ่ โรงเรียน จังหวัด โครงงานเร่ือง 
โครงงานระดับ 

ครูที่ปรึกษา นักเรียน 
ลำดั
บที ่ประถม

ศึกษา 
มัธยม 
ศึกษา 

9 โรงเร ียนบ้านนาห ้วย
แดงดงสำโรง 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต ๓ 

อุบลราชธา
นี 

มหัศจรรย์น้ำ
สมุนไพรเพื่อ
เด็กไทยฟันด ี

✔  ๑.นางสาวอรสิรา  เข็ม
รถ   
๒.นางสาวพิทยารัตน์  
จันทร์อบ 

๑.เด็กชายธรีพงษ์  หอมนาม         
2.เด็กชายวัชรพล  กลมเกลียว       
3.เด็กหญิงปัณฑารีย์  โคตะม ี     
4.เด็กหญิงปรติา  รุ้งรามา      
5.เด็กหญิงแพรววา  บุญเนตร     

9 

10 โรงเรียนบ้านวังตลับ 
ส ำ น ั ก ง าน เ ขตพ ื ้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

นครศรีธร
รมราช 

มหัศจรรย์ยางยดื
สร้างสุขภาพ สรา้ง
อาชีพ 

✔  1. นางสาวศศมิา  ทุ่ย
อ้น    
2. นางสาวจริัสสา  ไสย
แก้ว 

1. เด็กหญิงกชกร  รักษากิจ     
 2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สวสัด ี
 3. เด็กชายธนกฤติ  ระวัง       

10 

11 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ส ั งก ั ด  กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

ตรัง สมุนไพรรักษาหดิ  
จากใบรกช้าง 

 ✔ นางทิพย์ฤดี  ภูมิวงศ์ ๑. นายกฤตนัย  เช้ือเมืองพาน  
๒. นายวิชาฤทธิ์  ไพถาวร   
๓. นายกณศิ  สิทธิชัย   
๔. นางสาวนาบาฮา  วาราช 
๕. นายกฤตเมธ  น้ำผุด 
๖. นายพัสกร  จันทร์จักษุ 
๗. นายฉัตรมงคล  ไชยกรด 
๘. นายชลวัฒน์  แจ้งไข  
๙. นายธนวัฒน์  ตัมพะปันนะ 
๑๐. นายพรินธร  ไชยน้อย 
๑๑. นางสาวจันทรส์ุดา  ศรีประสทิธ์ิ 
๑๒. นางสาวธัญวรตัน์  คีรีรตัน ์
๑๓. นายศิขรินทร์  บุญยงค์ 
๑๔. นางสาวสุดารัตน์  ปิ่นแก้ว 
๑๕. นางสาวอทิตทยา  ทองประดบั 
๑๖. นายอิรฟาน  อาตาลาฮา 

11 



- ๔๐ - 

ลำดับที ่ โรงเรียน จังหวัด โครงงานเร่ือง 
โครงงานระดับ 

ครูที่ปรึกษา นักเรียน 
ลำดั
บที ่ประถม

ศึกษา 
มัธยม 
ศึกษา 

๑๗. นายธีรภัทร์  จันทร์เกิด 
๑๘. นางสาวศิริกญัญา  คำอิ่ม 
๑๙. นายสรศักดิ์  อินคง  
๒๐. นางสาวนดา  โกบเม็ง 
๒๑. นายธนธรณ์  ภักด ี  
๒๒. นางสาวบุญชนิต  บุญชิต 

โครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
12 โรงเร ียนราชประชานุ

เคราะห์ 31 
สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

เชียงใหม่   ปลูกผักอินทรีย์ 
สุขภาพดี ชีวีเป็น
สุข 

✔  1. นางอมลสิริ   คำฟ ู
2. นางลักษณา  ไชย
บุตร 

1. เด็กหญิงวิลาสินี   สิริวจีงาม       
2. เด็กหญิงชวิศา  แสนวังทอง     
3. เด็กหญิงวศินี  ช่ืนบัวตูม       

12 

13 โรงเรียนศรีสำโรงชนูป
ถัมภ ์
สังกัดสำนักงาน
มัธยมศึกษาเขต 38 

สุโขทัย สวนหย่อมกินได ้  ✔ นายวันโชค ขวัญเมือง    1.นายพงษธร    คำเขียว   
2.นายอิรวัชร์     สนทิม 
3.นายจริพัฒน์   ศรีสืบวงค์  

13 

14 โรงเรียนเทศบาลบ้าน
กล้วย   
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ชัยนาท รักษ์โลก สักนดิ ใช้
โอเอซิสจาก
ธรรมชาต ิ

✔  1. นางเนาวรตัน์  ศรีธูป
           ๒. 
นางสาวมรัชณิชย์  
สาโรจน ์

๑. เด็กหญิงนันทพร  สกุลเกียรติกอ้ง 
๒. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  นูวิเลิศ     
๓. เด็กหญิงมนัสนันท์  ตาทิพย ์
 

14 

15 โรงเรียนวัดสันตยาราม 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก 

นครนายก เก้าอี้ทวีคูณ ✔  1. นางสาวสรุีรตัน์  ศรี
นครินทร์2. นางสุวนิตย์  
แก่นใจเด็ด 

1. เด็กชายพงศธร  สุทธิรักษ์ 
2. เด็กหญิงณัฐวรา  เธียรโชติ  
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีมันตะ 

15 



- ๔๑ - 

ลำดับที ่ โรงเรียน จังหวัด โครงงานเร่ือง 
โครงงานระดับ 

ครูที่ปรึกษา นักเรียน 
ลำดั
บที ่ประถม

ศึกษา 
มัธยม 
ศึกษา 

16 โรงเรียนวัดหนองอ้อ
(ธรรมธรใยประชา
สามัคคี) 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 

ราชบุรี   เครื่องปิ้งย่างรักษ์
โลก 

 ✔ 1.นายนาคนครา  เหลน
ปก   
2.นางสาวกนกวรรณ  
มาพวง   

1.เด็กหญิงอรอุมา  เทศงามถ้วน    
2.นางสาวน้ำฝน  -   
3.นางสาวแก้วกัญญา  บุญสม 

16 

17 โรงเรียนบ้านหนองศรี
วิชัย 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 

ปราจีนบุร ี การงดรับ งดให้  
งดใช้ ถุงพลาสติก
และโฟม  โดยใช้
นวัตกรรมการจดั
กิจกรรมแบบมี
ส่วนร่วม คือ
กิจกรรมใบเสรจ็
แลกแต้ม และ
กิจกรรมตลาดนัด
ผักอินทรีย์ 
(Green Market)   

✔  1. ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพ์
พิสุทธิ์  รัศมีศร 
2. นางสาวจันจริา  
สนธิวัฒน์ 

๑. เด็กหญิงกิตติยา   
เจริญดง  
๒. เด็กหญิงภัทรธิดา   
เจริญสกุล  
๓. เด็กหญิงพรทิพย์   
เกิดสวสัดิ ์ 

17 

18 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 
สังกัดสำนักงาน
มัธยมศึกษาเขต 25 

ขอนแก่น เครื่องกรอง
อากาศ/ลดฝุ่น  
PM 2.5 

 ✔ 1. ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์   
 คุณกัณหา 
2. นางเกษิณี  สดุตา
สอน 

1.นางสาวมณฑกานต์   นันตะนัย    
2.นางสาวกฤตยิาภรณ์   สมโสก    
3.นางสาวกญัญารัตน์  แพงน้อย    

18 

19 โรงเรียนวังกระแส
วิทยาคม 
สังกัดสำนักงาน
มัธยมศึกษาเขต 22 

นครพนม ใบตองรักษ์โลก 
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ✔ 1.นายพลภัทร  โสมี   
2.นางเกศริน  ศรีทวี
กาศ 

1.นางสาวพัชรี  ราชชมพ ู  
2 นางสาวพัชรี  หลวงจิตร 
3.นางสาวเอลิกา  ไตยะถา4.นาย
จารุวัฒน์  อ่อนแก้ว 

19 



- ๔๒ - 

ลำดับที ่ โรงเรียน จังหวัด โครงงานเร่ือง 
โครงงานระดับ 

ครูที่ปรึกษา นักเรียน 
ลำดั
บที ่ประถม

ศึกษา 
มัธยม 
ศึกษา 

5.นายชินดนัย  โสม ี  
6.นายชวัล  พรมชัย  
7.นายวุฒิชัย  มูลผม 

20 โรงเรียนภู่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 31 

นครราชสี
มา 

เครื่องกรองอากาศ
แบบธรรมชาติ 
(Natural Air 
Filter) 

 ✔ 1. นางสาวสจุิตรา  ภักดี
นวล   
2. นางสาวนรศิรา  
พานิชนอก                                   

1.เด็กหญิงนัชชา   ห่วงยวนกลาง   
2.เด็กหญิงจิรภากร  วิบูลย์กุล 
3.เด็กหญิงเอื้อการย์  อุ่นจางวาง  

20 

21 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ  เขต ๑ 

ศรีสะเกษ   โรงเรียนสดใส  
ร่วมใจคัดแยกขยะ 

✔  ๑.  นางสาวศิรญิพร  ริ้ว
กุล 
๒.  นางจนาวรรณ  
เมธาภัทรกลุ 

๑.เด็กหญิงเมธปยิา  ขอบเขตต์    
2.เด็กหญิงรตันาภรณ์  มะยุรา  
3.เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สเีหลือง  
4.เด็กชายเกวลิน   เสนจันทร ์ 
5.เด็กชายศุภวิชญ์  ดสีองช้ัน 

21 

22 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 
สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

สุราษฎร์
ธาน ี

พลาสติกบล็อกสี 
รีไซเคิล 

✔  1. นางสาวนาตยา  ฤกษ์ดี 
2. นางสาวขวัญดาว  
ขาวฤทธิ ์

1. เด็กชายสุวินัย  ไชยยศ 
2. เด็กหญิงณฐาริณยี์ ทองดี 
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  แข็งแรง 

22 

23 โรงเรียนเพาะปัญญา ใน
พระอุปถัมภ์ฯ 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 

ตรัง ครอบครัวเพาะ
ปัญญา ใส่ใจใช้ถุง
ผ้า รักษา
สิ่งแวดล้อม 

✔  1. นางสาวสุพรรณี  ชู
คง 
2. นางสาวธัญเรศ  คง
อินทร์ 
3. นางสาวศิริประภา  
ถาวรสุวรรณ 
4. นางสาวสวติตา  อั้น
ทอง 
5. นางสาวสุดารัตน์  พร
สว่างนิมิต 

1. เด็กหญิงภัทราพร   แช่มชื่น  
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เหมือนขาว  
3. เด็กหญิงภิญญดา  เทพพิพิธ  
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  เชยชื่นจิตร  
5. เด็กหญิงผกามาศ  ชำนาญ  
6. เด็กหญิงศศิระดา  บุญเดช  
7. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ง่วนสน  
8. เด็กชายธนากร  แก้วสุทธิ์  
9. เด็กชายศฤษเดช  นิลวงศ์  
10. เด็กชายธนพล  ชาตรีกลุ  

23 
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4. จำนวนองคค์วามรู้สำหรับโรงเรียน 

องค์ความรู้สำหรับโรงเรียน ได้ถูกรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อ คลังข้อมูล
ความรู้ (Anamai Click Search) เช่น  

1.ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร  
2.ชุดนวัตกรรม ChOPA & ChiPA Game เพ่ือเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง  
3.ชุดความรู้ NuPETHS  
4.สร้างเด็กไทย 4.0 Strong Smart Smile  
5.พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (ที่มา : 

https://bit.ly/3dwD7Rz) 
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ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง) 

มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตรงตามระยะเวลา คำนวณตามสัดส่วน 

- จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) ที่เข้าได้มีการประเมินตนเอง เทียบกับเป้าหมาย (1) 

รายละเอียดผลงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) รายศูนย์อนามัย/สถาบัน 

หน่วยงาน 

เป้าหมาย จำนวน  
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

(Plus HL)  
(รร.ที่ได้มีการประเมินตนเอง) 

 
ผลงาน 

รอบ 5 เดือนหลัง 

ศูนย์อนามัยที่ 1 320 205 
ศูนย์อนามัยที่ 2 160 178   
ศูนย์อนามัยที่ 3 140 138   
ศูนย์อนามัยที่ 4 170 173   
ศูนย์อนามัยที่ 5 210 73 
ศูนย์อนามัยที่ 6 200 96      
ศูนย์อนามัยที่ 7 310 171 
ศูนย์อนามัยที่ 8 320 301 
ศูนย์อนามัยที่ 9 380 397 
ศูนย์อนามัยที่ 10 290 615 
ศูนย์อนามัยที่ 11 210 196   
ศูนย์อนามัยที่ 12 240 99 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 50 0 
รวม 3,000 2,642  

ค่าคะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 ผลงาน 

รอบ 5 เดือนหลัง 

จำนวนเป้าหมาย 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 

 

2,642 

(คะแนน 0.6420) 

 



 
 

ตัวช้ีวัด 1.19 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ท่ีมีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้าน 
สุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 40 
  
แผนการดำเนนิงาน 

1. กิจกรรมจัดทำ Digital Platform ของ 10 packages กำลังดำเนินการจัดทำคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 

2. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงสร้างเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถาน
ประกอบการ และโครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร อยู่ในระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
ทำสื่อ  

3. กิจกรรมจัดเวทีเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 
อยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งจะจัดในเดือนสิงหาคม 

4. กิจกรรมจัดจ้างบันทึกแปลผลรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 

5. สมุดบันทึกสุขภาพวัยทำงาน กรอบระยะเวลาดำเนินงาน ดังนี้  
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
จัดทำสมุดบันทึกสุขภาพวัยทำงาน พฤษภาคม 64 
พัฒนาสมุดบันทึกฯ พฤษภาคม – มิถุนายน 64 
ถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบสมุดบันทึกฯ มิถุนายน 64 
นิเทศติดตามและทดลองใช้สมุดบันทึกฯ 4 ภาค กรกฎาคม 64 
กระจายสมุดบันทึกฯ ทั่วประเทศผ่านศูนย์อนามัย 12 เขต และ สสม. สิงหาคม – กันยายน 64 
สรุปผลการนิเทศติดตาม กันยายน 64 

 

1. สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการทดลองใช้สมุดบันทึกสุขภาพวัยทำงาน จากการ
นิเทศติดตามผลการทดลองใช้สมุดบันทึกสุขภาพ 

กลุ่มเป้าหมายที่ทดลองใช้ 
-ประชาชนทั่วไป     
-นายจ้าง/ลูกจ้างในสถานประกอบการ 
-เจ้าหน้าที่/นักวิชาการ ด้านสาธารณสุข สุขภาพจิต ในโรงพยาบาล ศูนย์อนามัย และ รพ.สต. 
-อสม.   
รวม 30 คน 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
1. ขอให้เพ่ิมหัวข้อการรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
2. เอา HN ออก 
3. ย้ายหมู่โลหิตไว้ในข้อมูลประวัติส่วนตัว 
4. เปลี่ยนคำว่า “5 ทัพพี” ให้เข้าใจง่ายขึ้น 
5. เปลี่ยนคำว่า “150 นาที” เป็น 2 ชั่วโมงครึ่ง เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น 
6. จำนวนเนื้อหาและจำนวนหน้าเยอะเกินไป ส่วนไหนอ่านเองได้ขอให้เปลี่ยนเป็นใช้ QR Code แทน 
7. เพ่ิมคำอธิบายเรื่องการใช้ยาสีฟันสมุนไพร 
8. สถานประกอบการส่วนใหญ่ที่ทดลองใช้มีความเข้าใจ กรอกข้อมูลง่าย และเห็นว่ามีคำแนะนำที่

สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดี 
9. บางหน้าข้อความมันเด้ง เช่น หน้า 26 "ข้อควรระวัง"  หน้า 29 ข้อ 4 "หลีกเลี่ยง" และ หน้า 39 

ส่วนที่ 5 หน้าเหมือนจะเด้ง 
10. หน้า 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 "เพ่ิมภาพผัก" คือ.......อะไร 
11. ควรเพิ่มรูปภาพให้มากข้ึน 
12. อยากให้ทำในรูปแบบ application ด้วย 
 

สมุดบันทึกสุขภาพวัยทำงาน ฉบับพิมพ์ อยู่ระหว่างการรองบประมาณเพื่อส่งพิมพ์ งบประมาณ 
400,000 บาท  
และเตรียมกระจายลงพ้ืนที่ท่ัวประเทศผ่านศูนย์อนามัย 12 เขต และ สสม. 

Link สมุดบันทึกสุขภาพวัยทำงาน ฉบับพิมพ์จริง   

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC1_19/OPDC_2564_IDC1-19_04.pdf 

 

 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC1_19/OPDC_2564_IDC1-19_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC1_19/OPDC_2564_IDC1-19_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC1_19/OPDC_2564_IDC1-19_04.pdf
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ผลการดำเนินงาน ตัวช้ีวัดร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59  ปีทีมีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ 
ด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เป้าหมายร้อยละ 40 

 

กิจกรรม เดือนกรกฎาคม  
  

ตัวช้ีวัด กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ 
- ร้อยละของวัย
ทำงานอายุ 25-
59 ปี ท่ีมีการ
เตรียมการเพื่อ
ยามสูงอายุด้าน
สุขภาพ โดยการ
มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงค์ ร้อยละ 
30 
 

1. กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการ โครงการสร้างต้นแบบ
องค์กรสุขภาวะ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตแรงงานสู่ความยั่งยืน 
ครั้งที่2/2564 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
วันที่/สถานที่ : วันที่ 7 กรกฎาคม 
2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ.
ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน 
 วัตถุประสงค์ : เพ่ือปรึกษาหาแนว
ทางการสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสู่
ความยั่งยืน 

1. ได้แนวทางการสร้างต้นแบบ
องค์กรสุขภาวะ 

1. ได้แนวทางการสร้าง
ต้นแบบองค์กรสุขภาวะ 
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ตัวช้ีวัด กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ 
กิจกรรม : สมุดบันทึกสุขภาพวัย
ทำงาน (Red Book) 

1.ไดส้มุดบันทึกสุขภาพวัยทำงาน 
(Red Book) 
2. ได้แบบบันทึกการประเมิน
สุขภาพด้วยตนเอง 
3. ได้แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพโดยบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 
4. คำแนะนำการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคคนวัยทำงาน  
 

อยู่ระหว่างการ Try out 
การใช้สมุดบันทึก
สุขภาพวัยทำงาน (Red 
Book) และรอ
งบประมาณจัดพิมพ์เพ่ือ
กระจายสู่พ้ืนที่ 
 

 - แผนการ
ดำเนินงานให้
คำแนะนำด้าน
สาธารณสุขเพื่อ
ป้องกันการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) 
สำหรับสำนักงาน 
องค์กร สถาน
ประกอบกิจการ
หรือโรงงาน  
 
  
 
 
   

กิจกรรม : ประชุมมาตรการตรวจ 
Antigen Test Kit ในสถาน
ประกอบการ และปฏิบัติการ
ครอบครัว Home Isolation 
Community 
วันที่/สถานที่ : วันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัย
วัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรม
อนามัย 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือทำความเข้าใน
มาตรการตรวจ Antigen Test Kit 
ในสถานประกอบการ และ
ปฏิบัติการครอบครัว Home 
Isolation Community ร่วมกัน 

1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใน
มาตรการตรวจ Antigen Test 
Kit ในสถานประกอบการ และ
ปฏิบัติการครอบครัว Home 
Isolation Community ตรงกัน 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใน
มาตรการตรวจ Antigen Test 
Kit ในสถานประกอบการ และ
ปฏิบัติการครอบครัว Home 
Isolation Community สามารถ
ปฏิบัติและนำไปถ่ายทอดสู่ผู้
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

1.ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความเข้าในมาตรการ
ตรวจ Antigen Test 
Kit ในสถาน
ประกอบการ และ
ปฏิบัติการครอบครัว 
Home Isolation 
Community ตรงกัน 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความเข้าในมาตรการ
ตรวจ Antigen Test 
Kit ในสถาน
ประกอบการ และ
ปฏิบัติการครอบครัว 
Home Isolation 
Community สามารถ
ปฏิบัติและนำไป
ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 
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ตัวช้ีวัด กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ 
กิจกรรม : ประชุมศึกษาการ
สุขาภิบาลตลาดและสถานที่ต่างๆ
รวมถึงสถานประกอบการในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 รว่มกับสำนักอนามัย
กรุงเทพฯผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
   วันที่/สถานที่ : วันที่ 27 
กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-
12.00 น. ณ.ห้องประชุม6 ชั้น2 
อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ
กรุงเทพฯ 
วัตถุประสงค์ : 
 1.เพ่ือพิจารณามาตรการการเฝ้า
ระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ใน
สถานประกอบการและโรงงาน(กอง
พัฒนามาตรฐานงานกำกับโรงงาน 
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม) 
โดยใช้มาตรการ GFP 
2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถใช้มาตรการ
การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3.เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาในสถาน
ประกอบการ 
 

1. ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และใช้
มาตรการ การเฝ้าระวังและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
2. สถานประกอบการในพ้ืนที่มี
การใช้มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นาในสถานประกอบการ  
 
 

1.ผู้เข้าร่วมประชุม On 
site รวม 40 คน
กลุ่มเป้าหมาย 
- จนท.ที่เก่ียวข้อง 
- ตัวแทนสถาน
ประกอบการในเขต
รับผิดชอบ 
2.เกิดความร่วมกันใน
การดำเนินการ
ขับเคลื่อน มาตรการการ
เฝ้าระวังและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

4. กิจกรรม : ประชุมหารือมาตรการ
เเละเเนวทางการควบคุมโรคติดเชื้อ

1. ได้มาตรการเเละ 
เเนวทางการควบคุมโรคติดเชื้อโค

1. ได้มาตรการเเละ      
เเนวทางการควบคุมโรค
ติดเชื้อโคโรนา 2019 
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ตัวช้ีวัด กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ใน
สถานประกอบกิจการ 
วันที่/สถานที่ : วันที่ 29 กรกฎาคม 
2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมกองโรคจากการ
ประกอบอาชีพ และ สิ่งแวดล้อม  
กรมควบคุมโรค 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือปรึกษาหารือ
มาตรการเเละเเนวทางการควบคุม
โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID - 
19) ในสถานประกอบกิจการ 
ร่วมกัน 
 

โรนา 2019 (COVID - 19) ใน
สถานประกอบกิจการ 

(COVID - 19) ในสถาน
ประกอบกิจการ 

 -จำนวน
ครอบครัวรอบรู้ 
5 ล้านครอบครัว 
 

5. กิจกรรม : สื่อประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัย
ทำงานในสถานประกอบการ 

- ไดส้ื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
เสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงาน
ในสถานประกอบการแบบ
ออนไลน์ 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 

6. กิจกรรม : สื่อประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัย
ทำงานในสถานประกอบการ 
(จำนวนครอบครัวรอบรู้ 5 ล้าน
ครอบครัว) 

-ได้สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
เสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงาน
ในสถานประกอบการ (จำนวน
ครอบครัวรอบรู้ 5 ล้าน
ครอบครัว) standy 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
 
กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน (เดือนกรกฎาคม) 

2. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP  

ผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน (เดือนกรกฎาคม) 

1. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
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สรุปการดำเนินงานตามแผน/มาตรการ  เดือนกรกฎาคม  
 

กิจกรรมตามแผน ผลการดำเนินกิจกรรมตามแผน 
1. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน 
SOP 

จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง         
 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/
OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_08.pdf  
link เผยแพร่ SOP ปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง    
     

 

รายงานผลการเปร ียบเทียบผลการดำเน ินงานการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
ไตรมาส 12 3 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี การดำเนินงานต่างๆ จึงต้องมีการควบคุม การ
กำกับดูแล การบริหารงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ 
2564 นั้น สำนักส่งเสริมสุขภาพมีการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจำหน่วยงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังและแนวทางการจัดวางระบบควบคุม
ภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

1. รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 
        แบ่งการตรวจสอบออกเป็น 4 ด้าน คือ                         

                1) การตรวจสอบด้านการเงิน  (Financial Auditing)  
                2) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)  
               3) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (OperationalAuditing)  
               4) การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)  

      จากการตรวจสอบทั้ง 3 ไตรมาส พบประเด็น ดังนี้ 
จากผลการตรวจสอบภายในของผู ้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ของไตรมาสที ่ 1-3 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  พบว่า 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_08.pdf
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1.ไตรมาสที่ 1 เรื่องท่ีตรวจพบ 

การตรวจสอบด้านการเงิน  1) ส่งใช้เงินยืมเกินกำหนด เป็นเงินยืมราชการ จำนวน 2 ราย 
เนื่องจากได้รับเอกสารจากผู้เข้าร่วมประชุมส่งมาให้ล่าช้า  โดยมีการเร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  2) ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกิน 20% จำนวน 4 ราย เป็นเงินทดรองราชการ จำนวน 2 
ราย จำนวนเงินทั ้งสิ้น 13,978 บาท และเงินยืมราชการ จำนวน 2 ราย จำนวนเงินทั ้งสิ้น 
68,700 บาท เนื่องจาก มีการประมาณการคลาดเคลื่อน โดยมีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเสนอ
ผู้อำนวยการเพ่ือทราบและพิจารณา  

การตรวจสอบด้านการบริหารงาน ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ไตรมาสที่ 1 ไม่เป็นไปตามมติกรมอนามัย เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

2.ไตรมาสที่ 2 เรื่องท่ีตรวจพบ 

      การตรวจสอบด้านการเงิน คือส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกิน 20% จำนวนเงินทั้งสิ ้น 2,260 บาท 
เนื่องจากเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมน้อยกว่าที่ประมาณการ และผู้เข้าร่วมประชุมมาไม่ครบตามที่ประมาณไว้ 
เป็นเงินยืมราชการ จำนวน 1 ราย โดยมีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเสนอผู้อำนวยการเพ่ือทราบและ
พิจารณา  

การตรวจสอบด้านการบริหารงาน ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ไตรมาสที่ 2 ไม่เป็นไปตามมติกรมอนามัย เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

3.ไตรมาสที่ 3 เรื่องท่ีตรวจพบ  
การตรวจสอบด้านการเงิน คือ ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด (เงินทดรองราชการ) เกิน 20% จำนวน 

3 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 7,010.- บาท เป็นรายยืมใหม่ไม่ซ้ำรายยืมเดิม  

การตรวจสอบด้านการบริหารงาน ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ไตรมาสที่ 3 ไม่เป็นไปตามมติกรมอนามัย เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

จากการตรวจสอบ วิเคราะห์และเปรียบเทียบทั้ง 3 ไตรมาส พบว่าส่วนมากประเด็นที่ตรวจสอบคือ
เรื่องการตรวจสอบด้านการเงิน ได้แก่การส่งใช้เงินยืมราชการเกิน 20 % เพ่ิมข้ึนจากเดิม เนื่องจากสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งไม่สามารถทำให้ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ดำเนินการปรับรูปแบบ
ของการประชุมเปลี่ยนเป็นการประชุมแบบออนไลน์แทน ทำให้ประมาณการค่าใช้จ่ายคลาดเคลื่อนจากความ
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เป็นจริง ส่งผลให้การส่งคืนเงินสดเกิน 20% เพ่ิมข้ึน (มีเอกสารการชี้แจงเหตุผลการใช้หนี้เงินยืมเป็นเงินสดเกิน 
20% แนบเป็นหลักฐานประกอบ) และผลการส่งใช้คืนเงินยืมราชการไม่เกินกำหนดระยะเวลาในไตรมาส 
2/2564 และ ไตรมาสที่ 3/2564 มีปริมาณลดลงจากไตรมาสที่ 1/2564 
 
Link รายงานผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 1 2 3 
 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_09.pdf 

เผยแพร่ SOP 5 กระบวนการ บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64
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สรุปการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)  

 
เดือน ที ่ กิจกรรม 

มีนาคม 1 จัดทำคู ่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื ่องกระบวนการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ  
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4203 
link เผยแพร่ SOP กระบวนการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

2 รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC 4.0 และสรุปผลการดำเนินงานในรายงานการ
ประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม 

เมษายน 

 

1 รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - 
มีนาคม 2564) (รอบ 5 เดือนหลัง) 

2 สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ราชการ ในรูปแบบ Infographic ติด
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพรับทราบที่บอร์ด บริเวณชั้น 3 อาคาร 7 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

3 - จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการขอใช้รถยนต์ราชการสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4238 
link เผยแพร่ SOP ปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการขอใช้รถยนต์ราชการ สำนักส่งเสริม
สุขภาพ 

4 รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC 4.0 และสรุปผลการดำเนินงานในรายงานการ
ประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน 

พฤษภาคม 

 

1 สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขั้นตอนการจัด Conference ราชการ ในรูปแบบ Infographic                  
ติดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพรับทราบที่บอร์ด บริเวณชั้น 3 อาคาร 
7 สำนักส่งเสริมสุขภาพ และกรุ๊ปไลน์สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

2 จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการพิจารณาความดีความชอบ
ลูกจ้างประจำ https://hp.anamai.moph.go.th/th/opdc-2564 link เผยแพร่ SOP 
ปฏิบัติงาน กระบวนการพิจารณาความดีความชอบลูกจ้างประจำ 

3 รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC 4.0 และสรุปผลการดำเนินงานในรายงานการ
ประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4203
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4238
https://hp.anamai.moph.go.th/th/opdc-2564


- ๕๘ - 

เดือน ที ่ กิจกรรม 

มิถุนายน 

 

1 สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขั้นตอนการเบิก-จ่ายพัสดุ ติดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพรับทราบที่บอร์ด บริเวณชั้น 3 อาคาร 7 สำนักส่งเสริมสุขภาพ และ
กรุ๊ปไลน์สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

2 จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์         
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_07.pdf 

link เผยแพร่ SOP ปฏิบัติงาน กระบวนการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์      
3 รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC 4.0 และสรุปผลการดำเนินงานในรายงานการ

ประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน 
กรกฎาคม 

 

 

1 จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง         
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_08.pdf  
link เผยแพร่ SOP ปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง         

2 จัดทำสรุปและรายงานผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงาน ไตรมาส 1 2 3 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 

3 เผยแพร่ SOP 5 กระบวนการ บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้หัวข้อ 
“ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปี 2564” 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64 
link ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปี 2564 

4 รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC 4.0 และสรุปผลการดำเนินงานในรายงานการ
ประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฎาคม และสรุปผลผลิตตามเป้าหมายรอบ 
5 เดือนหลัง  

 

 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_1/opdc_2564_IDC2-1-1_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64


 
 

ตัวช้ีวัด 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ  

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

1.ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

2.การ
จัดการ
ดำเนินงาน
ไม่เป็นไป

กิจกรรมที่ 15 

1.จัดทำแผน
กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการชัดเจน 

2. จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 

ประชุม 1 ครั้ง จัดประชุม 1 ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้ตามเป้าหมาย 

ดำเนินงานได้
เป็นไปตามแผนที่
กำหนด 

- - 455,600 455,599.58 0.42 

แบบฟอร์มที่ 5 



- ๖๐ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

3. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 18 
1.จัดทำแผน
กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการชัดเจน 

2. จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร

ยกเลิกกิจกรรม  - - 21,400 - 21,400 



- ๖๑ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

อย่างน้อย 1 
เดือน 

3. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 4 

1.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร

ประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้ตามเป้าหมาย 

- - 2,100 875 1,225 



- ๖๒ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

อย่างน้อย 1 
เดือน 

2. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 17 

1.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร

ประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้ตามเป้าหมาย 

- - 23,000 14,500 8,500 



- ๖๓ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

อย่างน้อย 1 
เดือน 

2. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 12 

1.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร

ประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้ง  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้ตามเป้าหมาย 

- - 48,720 22,610 26,110 



- ๖๔ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

อย่างน้อย 1 
เดือน 

2. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 2 

1.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร

ประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้ง  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้ตามเป้าหมาย 

- - 30,000 4,185 25,815 



- ๖๕ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

อย่างน้อย 1 
เดือน 

2. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 5 

1.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร

ประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้ง  

ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้ตามเป้าหมาย 

- - 25,200 15,900 9,300 



- ๖๖ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

อย่างน้อย 1 
เดือน 

2. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 6 

1.ประสาน
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

ประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้ตามเป้าหมาย 

- - 46,000 3,610 42,390 



- ๖๗ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

2.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 

3. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

 



- ๖๘ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 

1.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 

2. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ประชุม 3 ครั้ง 

โดยจัดประชุม 
เดือนพฤษภาคม 1 
ครั้ง ดำเนินการ

เรียบร้อย 
 

 

  

 วางแผนจัด
ประชุมอีก 2 
ครั้งในเดือน
สิงหาคมและ

กันยายน 

- 44,700  
  

3,435 41,265 



- ๖๙ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 8 

1.ประสาน
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

2.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 

3. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

ประชุม 2 ครั้ง ดำเนินการเสร็จ
สิ้น ปรับรูปแบบ

การ 
จัดประชุมเป็น

ออนไลน์  

- - 170,960 4,750 166,210 



- ๗๐ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 14 

1.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 

2. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

ประชุม 1 ครั้ง ดำเนินการเสร็จ
สิ้น 

- - 53,100 53,100 - 



- ๗๑ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

การจัดการ
ดำเนินงาน
ไม่เป็นไป
ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

กิจกรรมที่ 7 

ติดต่อประสาน
โรงพยาบาลที่
ได้รับการประเมิน 
เพ่ือเตรียมการ
ดำเนินการ
ล่วงหน้า 

จัดพิมพ์คู่มือ
มาตรฐานงาน

อนามัยแม่และเด็ก 

มีการปรับแผน
กิจกรรมเพ่ือให้

ได้ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติ

การที่วางไว้ 

- - 133,600 229,285 - 95,685 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม

กิจกรรมที่ 9 

1.จัดทำแผน
กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการชัดเจน 

1.อบรมออนไลน์ 
 1 ครั้ง 

2.จัดพิมพ์คู่มือ 

ไม่สามารถจัด
ประชุมตามรูป

แบบเดิมได้ 
ปรับเปลี่ยนเป็น

- - 658,150 592,335 65,815 



- ๗๒ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

ประชุมตาม
เป้าหมาย 

2. จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 

3. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

 

3.พิมพ์โปสเตอร์ 

4.จัดงานขับเคลื่อน 
1 งาน  

รูปแบบประชุม
ออนไลน์ 

งบประมาณท่ีใช้ 
ลดลงจึงปรับ
งบประมาณ

บางส่วนไปทำ
กิจกรรมอ่ืน 



- ๗๓ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 13 

1.จัดทำแผน
กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการชัดเจน 

2. จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 

3. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

ยกเลิกกิจกรรม - - - 600,000 - 600,000 



- ๗๔ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 3  

1.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 

2. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

จัดประชุม 1 ครั้ง  ดำเนินการเสร็จ
สิ้น 

- - 15,140 3,350  11,790 



- ๗๕ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

การจัดการ
ดำเนินงาน
ไม่เป็นไป
ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

กิจกรรมที่ 10 

ติดต่อประสาน
พ้ืนที่ที่จะลงนิเทศ
ติดตามเพ่ือ
เตรียมการ
ดำเนินการ
ล่วงหน้า   

 ปรับแผนเป็น
กิจกรรมอ่ืน 

  64,960 

 

- 64,960 

 

การจัดการ
ดำเนินงาน
ไม่เป็นไป

กิจกรรมที่ 11 

1.วางแผนการ
จัดพิมพ์และระบุ

 ปรับแผนเป็น
กิจกรรมอ่ืน 

  190,000 - 190,000 



- ๗๖ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

ในสัญญาการจ้าง
พิมพ์ให้ชัดเจน 

2.จัดทำต้นฉบับ
ให้เสร็จก่อนจัด
จ้าง  

การจัดการ
ดำเนินงาน
ไม่เป็นไป
ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

กิจกรรมที่ 16 

1.วางแผนการจัด
จ้างและระบุใน
สัญญาการจ้างให้
ชัดเจน 

1 งาน 1 งาน  
ดำเนินการจัดจ้าง

และรวบรวม
ข้อมูลได้ตาม

กำหนด 

- - 300,000 300,000 0 

การจัดการ
ดำเนินงาน
ไม่เป็นไป

กิจกรรมที่ 19 

1.วางแผนการ
จัดพิมพ์และระบุ

เลื่อนกิจกรรมเป็น
ไตรมาส 4 

   397,900   



- ๗๗ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

ในสัญญาการจ้าง
พิมพ์ให้ชัดเจน 

2.จัดทำต้นฉบับ
ให้เสร็จก่อนจัด
จ้าง    

การจัดการ
ดำเนินงาน
ไม่เป็นไป
ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

กิจกรรมที่ 20 

1.วางแผนการ
จัดพิมพ์และระบุ
ในสัญญาการจ้าง
พิมพ์ให้ชัดเจน 

2.จัดทำต้นฉบับ
ให้เสร็จก่อนจัด
จ้าง    

ปรับกิจกรรมเป็น
พิมพ์แนวปฏิบัติ
ให้บริการตรวจคัด
กรองกลุ่มอาการ
ดาวน์ในหญิง
ตั้งครรภ์ด้วยวิธี 
Quadruple test 
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในเดือน

สิงหาคม 

  490,470 
(งบประมาณ
หลังปรับ
กิจกรรม

153,225 
บาท) 

  



- ๗๘ - 

ปัจจัยเสี่ยง 

(จากตาราง
แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 

เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 

ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

การจัดการ
ดำเนินงาน
ไม่เป็นไป
ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

กิจกรรมที่ 21 
(เปลี่ยนชื่อ
กิจกรรมเป็น จัด
จ้างดูแลระบบ
ข้อมูลและพัฒนา
งาน อนามัยแม่
และเด็กเพ่ือ
ส่งเสริมการเกิด
อย่างมีคุณภาพ) 

1.วางแผนการ
จัดพิมพ์และระบุ
ในสัญญาการจ้าง
ให้ชัดเจน 

จัดจ้างดูแลระบบ 
 1 ระบบ 

 ทำดำเนินการจัด
จ้างเรียบร้อยแล้ว 
โดยเบิกเงิน 2 
งวด เมษายน 
60,000 บาท  
และ กรกฎาคม 
40,000 บาท  

- - 100,000 100,000 0 

 
Link รายงานผลแบบฟอร์มที่ 5 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_2/opdc_2564_idc2-1-
2_01.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_2/opdc_2564_idc2-1-2_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_2/opdc_2564_idc2-1-2_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_1_2/opdc_2564_idc2-1-2_01.pdf
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หมายเหตุ  

กิจกรรมที่ 9 อบรมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายสุขภาพระดับ
จังหวัด งบประมาณ 658,150 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่
สามารถจัดประชุมตามรูปแบบเดิมได้ จึงปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบประชุมออนไลน์ งบประมาณที่ใช้ลดลงจึงปรับ
งบประมาณบางส่วนไปทำกิจกรรมอ่ืน เพ่ือให้ได้ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ โดยปรับเป็น
กิจกรรมดังนี้  

 - อบรมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายสุขภาพระดับ
จังหวัดผ่านระบบ Web Conference งบประมาณ 60,950 บาท 

 - พิมพ์แนวปฏิบัติให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ด้วย Quadruple test 
งบประมาณ 32,985 บาท 

 - พิมพ์โปสเตอร์แผนภูมิแนวทางการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ก่อนคลอด งบประมาณ 
336,000 บาท  

 - การจัดงานขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร งบประมาณ 
162,400  

กิจกรรมที่ 7 ประเมินรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
จังหวัด งบประมาณ 133,600 บาท  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินรับรอง
มาตรฐานได้ จึงปรับเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอ่ืน เพ่ือให้ได้ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ โดยปรับ
เป็นกิจกรรมดังนี้  

 - พิมพ์คู่มือมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาล และเครือข่ายระดับจังหวัด 
งบประมาณ 229,285 บาท  

กิจกรรมที่ 13  ยกเลิกกิจกรรม  

กิจกรรมที่ 20 ปรับกิจกรรมเป็น พิมพ์แนวปฏิบัติให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์
ด้วยวิธี Quadruple test สำหรับผู้ปฏิบัติงาน งบประมาณ 34,275 ,32,985 และ 120,240 บาท รวม
งบประมาณ ทั้งสิ้น 153,225 บาท 

 



- ๘๐ - 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 

  
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเดือนกรกฎาคม 2564  

 
แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน 

1. จัดสวัสดิการแก่บุคลากรหรือคนในครอบครัว
กรณีเจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอดบุตร 

ในเดือนกรกฎาคม สำนักส่งเสริมได้จัดสวัสดิการให้บุคลากรที่
เจ ็บป่วย โดยได้มอบยาและของใช้จำเป็นให้บุคลากรที ่ป่วย     
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
(เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 1) 
 

2. หน่วยงานมีการออกกำลังกายและมีกิจกรรม
ทางกายแบบ New Normal 

บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีการยืดเหยียด และออกกำลังกาย
ระหว่างทำงานบริเวณโต๊ะทำงานของตนเอง เป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมมากขึ้น โดยมี
จำนวนกลุ่มงานที่มีกิจกรรมและส่งภาพถ่าย จำนวน 6 กลุ่มงาน
จาก 7 กลุ่มงาน คิดเป็นร้อยละ 85.71 
(เอกสารประกอบ ภาคผนวกที่ 2) 
 

3. การตรวจสุขภาพประจำปี 
  

ได้มีการติดตามหลักฐานการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ทั้งหมดจำนวน 113 คน เข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจำปี 110 คน คิดเป็นร้อยละ 97.34 
(หลักฐานการตรวจสุขประจำปีของบุคลากร/หลักฐานระดับ 4 
Output ผลผลิต) 
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ภาคผนวกที่ 1 

จัดสวัสดิการแก่บุคลากรหรือคนในครอบครัวกรณีเจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอดบุตร 

 ในเดือนกรกฎาคม สำนักส่งเสริมได้จัดสวัสดิการให้บุคลากรที่เจ็บป่วย โดยได้มอบยาและของใช้
จำเป็นให้บุคลากรที่ป่วย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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ภาคผนวกที่ 2 

หน่วยงานมีการออกกำลังกายและมีกิจกรรมทางกายแบบ New Normal 
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีการยืดเหยียด และออกกำลังกายระหว่างทำงานบริเวณโต๊ะทำงาน

ของตนเอง เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น โดยมีจำนวนกลุ่ม
งานที่มีกิจกรรมและส่งภาพถ่าย จำนวน 6 กลุ่มงานจาก 7 กลุ่มงาน คิดเป็นร้อยละ 85.71 
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ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 
 

หลักฐานระดับ 1  
หลักฐานแสดงการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ตามเกณฑ์การประเมิน Healthy Workplace 
Happy for Life รวมถึงสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (รอบ 5 เดือนแรก) เพื่อกำหนด
แผนปฏิบัติการฯ เพิ่มเติม 

ได้วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ตามเกณฑ์การประเมิน Healthy Workplace Happy for Life รวมถึง
สถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (รอบ 5 เดือนแรก) เพ่ือกำหนดแผนปฏิบัติการฯ เพ่ิมเติมในรอบ 
5 เดือนหลัง ในรายงานติดตามกำกับตัวชี้วัด ประจำเดือนเดือนเมษายน หน้า 35 - 44 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/opdc_2564_11.pdf 
 

 
 

 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/opdc_2564_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/opdc_2564_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/opdc_2564_11.pdf


- ๘๔ - 

หลักฐานระดับ 2 

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2564 ฉบับปรับปรุง (รอบ 5 เดือนหลัง) 

ได้มีการรายงานแผนปฏิบัติการฯ ในรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด ประจำเดือนเมษายน หน้า 45 - 46 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/opdc_2564_11.pdf 
 

 
มาตรการ 

 
ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. การขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุขที่มี
คุณภาพ 
 
กลยุทธ์ PIRAB 
Partner 

1. ความผูกพันองค์การ 
(Organizational 
Commitment) 
2. 20 เคล็ดลบักับการ
สร้างสมดลุให้ชีวิตและการ
ทำงาน (Work Life 
Balance) 

1. การประชุมคณะทำงานพัฒนา
องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ     
สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพร่วม
ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่ง

ความสุขที่มีคุณภาพ 

จัดประชุมคณะทำงาน1 
ครั้ง 

ม.ค. - 
เม.ย. 

2564 

- กลุ่มพัฒนา   
ศักยภาพบุคลากรฯ 

3. จัดสวัสดิการแก่บุคลากรหรือ
คนในครอบครัวกรณีเจ็บป่วย/
เสียชีวิต/คลอดบุตร 

บุคลากรไดร้ับการสนับสนุน 
สวัสดิการจากสำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
เช่น กรณีเจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอด

บุตร 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรไดร้ับการจดั
สวัสดิการตามความ

เหมาะสม 

ม.ค. - 
ก.ค. 

2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
- กลุ่มอำนวยการ 

4. ก ิจกรรมเสร ิมสร ้างความ
ผูกพันและส่งเสริมความสามัคคี
ของบุคลากรในองค์กร 

บุคลากรร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ความผูกพัน   และส่งเสริมความ
สามัคคีของบุคลากรในองค์กร 

จัดกิจกรรมเสริมสรา้ง
ความผูกพันและส่งเสรมิ

ความสามัคคีของบุคลากร
ในองค์กร อย่างน้อย  

1 กิจกรรม/ป ี

มี.ค. - 
ก.ค. 

2564 

- กลุ่มสรา้งเสริม
ศักยภาพฯ 
- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 

2. ส่งเสริมให้
บุคลากรมี
กิจกรรมทางกาย  
 
 

ออกกำลังกายวิถี New 
Normal ให้ปลอดภัย
ห่างไกล โควดิ-19 

1. หน่วยงานมีการออกกำลัง
กายและมีกิจกรรมทางกายแบบ 
New Normal  

กลุ่มงานมีการส่งเสริมให้บคุลากรมี
การออกกำลังกายและมีกิจกรรม
ทางกาย  

ร้อยละ 80 ของกลุม่งาน
ที่มีบุคลากรมีการออก

กำลังกายและมีกิจกรรม
ทางกาย 

เม.ย.- 
ก.ค. 

2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/opdc_2564_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/opdc_2564_11.pdf
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มาตรการ 
 

ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ PIRAB 
Invest 
Advocate 
3. เฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพบุคลากร
สำนักส่งเสริม
สุขภาพ 
 
กลยุทธ์ PIRAB 
Regulate 

1. แนวทางการจัดการโรค
อ้วน (Management of 
Obesity) 
2. ดัชนีมวลกายสำคัญ
อย่างไร 

2. การติดตามภาวะสุขภาพของ
บุคลากรสำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
 

บุคลากรติดตามภาวะสุขภาพโดยการ
ช่ังน้ำหนัก วัดรอบเอว ตามแผนงานที่
วางไว้ 

ร้อยละ 100 ของบุคลากร 
มีการติดตามภาวะสุขภาพ
โดยการช่ังน้ำหนัก วัดรอบ
เอว ตามแผนงานที่วางไว้ 

ม.ค. - 
ก.ค. 

2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

 1. แนวทางการตรวจ
สุขภาพที่จําเป็นและ
เหมาะสมสําหรับประชาชน 
(กลุ่มวัยทํางาน) 
2. ชุดความรู้การตรวจ
สุขภาพที่เหมาะสมและ
จำเป็นสำหรับประชาชน 

4. ส่งเสริมสุขภาพจติด้วยการ
ประเมินความเครียด  
 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประเมิน
ความเครยีด 

ร้อยละ 70 ของบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมประเมิน
ความเครียดด้วยตนเอง 

 

มี.ค. - 
พ.ค. 

2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

4. ส่งเสริมความ
รอบความรูด้้าน
การส่งเสริม
สุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและ

1. เกณฑ์การประเมิน 5 
ส    
2. เกณฑ์การประเมิน
สถานท่ีทำงานน่าอยู่ น่า
ทำงาน เสริมสร้างคณุภาพ
ชีวิต และความสุขของ

1. การให้ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและความสมดลุใน
ชีวิตการทำงาน 
 

บุคลากรไดร้ับความรู้    ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม      
และความสมดุลในชีวิต   การทำงาน 

ร้อยละ 70 ของบุคลากร
ได้รับความรูด้้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อม และความ
สมดลุในชีวิตการทำงาน 

ม.ค. - 
มิ.ย. 

2564 

- กลุ่มสรา้งเสริม
ศักยภาพฯ 
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มาตรการ 
 

ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสมดุลในชีวิต
การทำงาน 
 
กลยุทธ์ PIRAB 
Build Capacity 
Advocate 
 

คนทำงาน (Healthy 
Workplace Happy for 
Life) 
 

2. การประกวดหน่วยงานที่มี
การดำเนินงานสถานท่ีทำงานน่า
อยู่น่าทำงาน ตามเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ส และเกณฑส์ถานท่ี
ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (HWP) 

บุคลากรเห็นความสำคญัและมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานสถานที่ทำงาน

น่าอยู่น่าทำงาน 

ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม

การประกวด 

ม.ค. - 
ก.ค. 

2564 

- กลุ่มสรา้งเสริม
ศักยภาพฯ 

 



- ๘๗ - 

หลักฐานระดับ 4 Output ผลผลิต 

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for life ระดับดีของหน่วยงาน 

ค่าคะแนนวัดผลผลิต การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ พิจารณาตามจำนวนข้อที่สามารถ
ดำเนินการได้ 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
จำนวน (ข้อ) 37 38-39 40-41 42-43 44 

 
หมายเหตุ : การดำเนินงานตามเกณฑ์ HWP ระดับดี จำนวน 44 ข้อ 

จากการตรวจประเมินจากคณะกรรมการเกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) รอบ 5 เดือนหลัง เมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพได้รับคะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน 5 5 
เกณฑ์สะอาด 11 10.3 
เกณฑ์ความปลอดภัย 12 12 
เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี 9 9 
เกณฑ์มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต 7 6.85 

รวม 44 43.15 
 
สรุป 
 สำนักส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for life 
ระดับดีของหน่วยงาน จำนวน 43.15 ข้อ คิดเป็น 0.8 คะแนน 
 
ลิงค์แสดงหลักฐานผลการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ รอบ 5 เดือนหลัง 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_08.pdf 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_08.pdf
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2. บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตามสิทธิของประเภทบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี  

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
ร้อยละ 80-84 85-89 90-94 95-99 100 

 
ข้อมูลบุคลากรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำปฏิบัติงานจริงที่สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

จำนวน 113 คน 
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวน (คน) 

ข้าราชการ 55 

พนักงานราชการ 7 

ลูกจ้างประจำ 51 

รวม 113 

 
สรุป 
 บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพทั้งหมดจำนวน 113 คน เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 110 คน  
คิดเป็นร้อยละ 97.34  

1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ จำนวน 109 คน 
1.1 เข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จำนวน 68 คน  

- หลักฐานการรับรองรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการตรวจสุขภาพจริง จากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต
เมือง จำนวน 67 คน และแนบหลักฐานหน้าปกสมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ จำนวน 60 คน  (ลำดับตาม
การรับรองรายชื่อ) 

- ลำดับที่ 68 มีหลักฐานปกสมุดตรวจสุขภาพ แต่รายชื่อตกหล่นจากการรับรองรายชื่อ 
- บ ุ ค ล า ก ร ห า ส ม ุ ด ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส ุ ข ภ า พ ไ ม ่ เ จ อ จ ำ น ว น  7 ค น  ( ล ำ ด ั บ ที่  

5,13,44,58,62,65,67) 
ลิงค์แสดงหลักฐานการตรวจสุขภาพกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_13.rar 
 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_13.rar
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_13.rar
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_13.rar
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1.2 เข้ารับการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลอ่ืนๆ จำนวน 35 คน 
- หลักฐานผลการตรวจ/ใบเสร็จ/ใบนัดตรวจการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลอ่ืนๆ  

 
ลิงค์แสดงหลักฐานการตรวจสุขภาพกับหน่วยงานอ่ืน 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_12.rar 

2. พนักงานราชการ จำนวน 7 คน 
- ใช้หลักฐานการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 คน 
- ใช้หลักฐานการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลอื่นๆ จำนวน 3 คน 

ลิงค์แสดงหลักฐานการตรวจสุขภาพของพนักงานราชการ 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_11.pdf 
 
 
 
 
 
 
  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_12.rar
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_12.rar
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_12.rar
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_11.pdf
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หลักฐานระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของกระบวนการตามแผนปฏิบัติการ 

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for life ระดับดีมาก 

ค่าคะแนนวัดผลผลิต การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ฯ พิจารณาตามจำนวนข้อที่สามารถ
ดำเนินการได้ 

จำนวนข้อ คะแนน 

ระดับดี + 1 ข้อระดับดีมาก 0.5 
 
สรุป 

จากการตรวจประเมินจากคณะกรรมการเกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) รอบ 5 เดือนหลัง เมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เกณฑ์มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิตระดับดีมาก ประกอบด้วย 9 ข้อ   สำนักส่งเสริม
สุขภาพผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับดีมาก จำนวน 9 ข้อ คิดเป็น 0.5 คะแนน 
 

 

ลิงค์แสดงหลักฐานผลการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ รอบ 5 เดือนหลัง 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_08.pdf 

 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_08.pdf
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2. ผลลัพธ์ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ของหน่วยงาน 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ 
 

ร้อยละ 0.5-0.59 0.6-0.79 0.8-0.99 1-1.99 2 ขึ้นไป 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
 

วิธีการคำนวณ 
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ = ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ในรอบ 5 เดือนหลังปี 

2564   
 – ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ในรอบ 5 เดือนแรกปี 
2564 

 
ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 
1. รอบ 5 เดือน พบว่าบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.90) คิดเป็นร้อยละ 40.54  
2. รอบ 5 เดือนหลัง พบว่าบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.90) คิดเป็นร้อยละ 41.59  

ลิงค์แสดงหลักฐานข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพรอบ 5 เดือนหลัง 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_09.pdf 
 
 

  
 
 
สรุป ในรอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2564 บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.05 จากรอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 ได้คะแนน 0.4 
 
ลิงค์แสดงหลักฐานตารางเปรียบเทียบข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 
2564  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_10.pdf 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ  = 41.59 - 40.54 

               = 1.05 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_2/opdc_2564_IDC2-2_10.pdf
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ตารางเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

รอบ 5 เดือนแรกและ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2564 
 

ปีงบประมาณ 
2564 

ร้อยละค่าดัชนีมวลกายและการแปลผล 

น้อยกว่า 
18.50 

(ผอมเกินไป) 

18.50 – 22.99 
(ปกติ) 

23.00 – 24.99 
(น้ำหนักเกิน) 

25.00 – 29.99 
(อ้วน) 

ตั้งแต่ 30.00 ข้ึน
ไป 

(อ้วนอันตราย) 
รอบ 5 เดือนแรก 1.80 40.54 18.91 27.02 11.71 

รอบ 5 เดือนหลัง 2.65 41.59 15.93 30.09 9.73 

 

 

 

 

จากข้อมูลเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564  
บุคลากรส่วนใหญ่ยังคงมีภาวะน้ำหนักเกิน (ร้อยละ 57.64 และ 55.75 ตามลำดับ ) แต่ในรอบ 5 เดือนหลัง 
บุคลากรมีแนวโน้มค่าดัชนีมวลกายลดลงเมื่อเทียบกับและรอบ 5 เดือนแรก  

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2564 บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีค่าดัชนีมวลกายปกติ รอบ 5 เดือนหลัง 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.05 เมื่อเทียบรอบ 5 เดือนแรก  

ผอม (<18.50)
ปกติ (18.50 –

22.90)
น้้าหนักเกิน (23 –

24.90)
อ้วน (25 – 29.90)

อ้วนอันตราย 
(>30)

รอบแรก 64 1.8 40.54 18.91 27.02 11.71

รอบหลัง 64 2.65 41.59 15.93 30.09 9.73
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 ตัวช้ีวัด 2.3 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมตามแผน (ทั้งปี) 
  1. สรุปแนวโน้มการจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  
      (1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว) 
  2. สรุปผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว) 
  3. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ - รบจ.1 (10 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว) 
  4. ประชุมเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
              (10 ครั้ง - ดำเนนิการแล้ว) 
  5. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน (10 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว) 
  5. สรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ (1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว) 
 
กิจกรรมตามแผน (เดือนกรกฎาคม 2564) 
  1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ - รบจ.1  
  2. ประชุมเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน  
 
ผลการดำเนินงานตามแผน (เดือนกรกฎาคม 2564) 
  1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม รบจ.1 อัพโหลดขึ้นเว็ปไซต์
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-
date15/download?id=76999&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=24846  
  2. ประชุมเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่                   
  - ในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 วาระท่ี 3.1 หน้า 3 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-
hp/download?id=76526&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=24720 
 3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_06.pdf 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=76999&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=24846
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=76999&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=24846
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=76526&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=24720
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=76526&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=24720
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_06.pdf
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4. สรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_07.pdf 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-S/IDC2_3/opdc_2564_IDC2-3_07.pdf
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ตัวช้ีวัดที่ 2.4   ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 

 
รายงานผลการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงานสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 
ระดับที่  1  Assessment  

ทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงานใน
รอบ 5 เดือนแรก เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 
1. ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน 
1.1 ผลการวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

จากผลการสำรวจ ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จากผู ้ตอบแบบสอบถามนักวิชาการและพนักงาน
ราชการสายวิชาการ จำนวน  34 คน คิดเป็น ร้อยละ 86.4 ข้อมูลทั่วไป พบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
82.4  เพศชาย ร้อยละ 17.6 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 38.2 รองลงมาอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 
26.5  การศึกษาส่วนใหญ่อยู ่ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52.9 รองลงมาระดับปริญญาโทร้อยละ 44.1 
ตำแหน่งทางด้านวิชาการส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 35.3  รองลงมาเป็นข้าราชการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ร้อยละ 29.4 ตำแหน่งที่ต้องการขอเลื่อนระดับส่วนใหญ่ มีความต้องการขอเลื่อน
ระดับชำนาญการ    ร้อยละ 44.4 รองลงมาระดับชำนาญการพิเศษ ร้อยละ 33.3  ความสนใจจัดทำผลงาน
วิชาการ วิจัย ส่วนใหญ่  มีความสนใจจัดทำผลงานวิจัย ร้อยละ 60.6 รองลงมาคือประเภท R2R และ
นวัตกรรม ร้อยละ 45.5     

ด้านความต้องการให้หน่วยงานมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการสร้างผลงานวิชาการ วิจัย   
ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดบริการให้คำปรึกษา การจัดทำผลงานวิชาการ วิจัย (คลินิ กวิจัย) ร้อยละ 51.5 
ด้านรูปแบบส่วนใหญ่ต้องการรูปแบบบริการเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) ร้อยละ66.7 รองลงมา เป็นการบริการ
ให้คำปรึกษาที่กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ร้อยละ 40 สำหรับช่วงวันที่สะดวกเข้ารับบริการส่วนใหญ่
คือ วันศุกร์  ร้อยละ 61.3  รองลงมาคือวันพฤหัสบดี ร้อยละ 51.6 ช่วงเวลาที่สะดวกเข้ารับบริการส่วนใหญ่ 
สะดวกช่วงบ่าย 13.30 -16.00 น. ร้อยละ 50 รองลงมาช่วงเช้า 09.00-11.30น. ร้อยละ48.9    

ด้านข้อมูลความรู้ต่อการจัดทำผลงานวิชาการและการวิจัย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นระดับปานกลาง  
อันดับแรก เรื ่องความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน  
ร้อยละ 55.89 รองลงมา เรื่องความรู้ ความเข้าใจ หลักการเขียนเอกสารผลงานวิชาการ (อวช.) ร้อยละ 50 
เรื่องความรู้ การจัดทำผลงาน เพื่อชี้ประเด็นการพัฒนางานที่สอดคล้องกับปัญหา ระดับ ประเทศ หรือปัญหา
งานในพื้นที่/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ร้อยละ 50 เรื ่อง ความรู้ 
รูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้/การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เช่น การตีพิมพ์ในวารสารหรือการนำเสนอ
ผลงานวิชาการภายใน หรือต่างประเทศ ร้อยละ 41.17 และในรอบปีที่ผ่านมากลุ่ มงานท่าน มีการกำกับ 
ติดตาม การจัดทำผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม อย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 40 สำหรับความคิดเห็นระดับ
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มากที่สุด ร้อยละ 52.9 คือเรื่องกลุ่มงานของท่านมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรจัดทำผลงานวิชาการ 
วิจัย และนวัตกรรม 
        ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆเกี่ยวกับความต้องการจัดทำผลงานวิชาการ งานวิจัย ด้านทักษะการ
พัฒนาในการจัดทำผลงานวิชาการและงานวิจัย ส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาทักษะการเขียนเอกสารผลงาน
วิชาการ การเขียนขอจริยธรรมการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ   
การวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพ  การสร้างเครื่องมือโปรแกรม SPSS   ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ คือ  
การจัดทำงานวิชาการ งานวิจัย ที่ทำร่วมกันทุกกลุ่ม  และการทำKM ภายในองค์กรเป็นประจำและต่อเนื่อง 
 
1.2. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของ
หน่วยงาน 

หลังจากได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก พบว่า บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการจัดการข้อมูลความรู้เพิ่มมากขึ้น 38%  จากการทำแบบทดสอบ เรื่องการจัดการความรู้ (DM&KM) 
ก่อน-หลัง รับการอบรม และมีความสามารถจัดทำข้อมูล & ความรู้ นำขึ้นเว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
จำนวน 114 เรื ่อง คิดเป็นร้อยละ 99. โดยพบว่า ผลงานส่วนใหญ่เป็นการจัดทำข้อมูลความรู้จากการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์งานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 69.6 บทความสรุปโครงการที่รับผิดชอบ ร้อยละ 4.3 งานวิจัย
ร้อยละ 5.2 คู่มือร้อยละ 1.7  บรรลุตามเป้าประสงค์เชิงปริมาณที่กำหนดไว้แต่ยังไม่บรรลุเป้าประสงค์ 
ด้านการจัดทำข้อมูล & ความรู้ ด้านวิชาการ วิจัย และนวัตรกรรม ที่มีคุณภาพได้  
 

2.ด้านข้อมูลวิชาการและอ่ืนๆ  
       รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 
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ระดับ 2 Advocacy / Intervention  

มีการทบทวนมาตรการและประเด็นความรู ้ที ่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2.1 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตาม
กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ หลัก 4 ประเด็น 
มาตรการที่ 1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO)  
กลยุทธ์  P : Partner จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
เพ่ือการสนับสนุนและกำกับติดตามการจัดทำชุดโครงการวิจัย /วิจัย /นวัตกรรม ของกลุ่ม/ฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ 
กลยุทธ์  I : Invest พัฒนาเกณฑ์/มาตรฐาน การประเมินสมรรถนะ (competency ) ด้านวิชาการและการวิจัย
ของบุคลากรแต่ละระดับ เพ่ือจัดทำนโยบาย ขับเคลื่อนและผลักดัน  ให้เกิดการศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรม และ
การจัดการความรู้     
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กลยุทธ์ A : Advocate สนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงาน และเผยแพร่ผลงาน ทั ้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  เพื่อพัฒนา บทบาท ภารกิจ และกลไกการขับเคลื่อน การดำเนินงานสู่กา รเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้” (Learning Organization) และมีสรรถนะสูง (High Performance Organization)" 
มาตรการที่ 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธ์  B : Build Capacity พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์  
เป็นนักวิจัยมืออาชีพ เพ่ือ สนับสนุนให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่ เกิดงานวิจัยที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 
และพัฒนานักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Coaching) เพ่ือเป็นผู้ให้ คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุนการวิจัย  
มาตรการที่ 3. พัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรมของสำนักส่งเสริมสุขภาพให้เป็นหมวดหมู่ 
กลยุทธ์ I : Invest  รวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูลที่มีอยู่และความรู้ที่ขาดหาย ของทุกกลุ่มฝ่ายเผยแพร่ 
เพ่ือจัดทำระบบการเผยแพร่งานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม องค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซด์ 
ประเด็นที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมุ่งสู่งองค์กรสมรรถนะสูง   
กลยุทธ์  B : Build Capacity พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำเอกสารผลงานวิจัยและการจัดการความรู้
ของหน่วยงานให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
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2.2 สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดประเด็นความรู้ 
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ระดับ 3 Management and Governance 
3.1. มีการทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน  
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (กพว.) ครั้งที่ 4/2564  
เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 

แผนการพัฒนางานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2564 เพื่อการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัดตามกลยุทธ์ PIRAB รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 
 

โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการ
ดำเนินงาน 

เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/โครงการ/
กิจกรรมย่อย 

PIRAB หน่วยงาน
ที่

ดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

1.แผนการ
พัฒนา   
งานวิชาการ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 
สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ปี 
2564 
เป้าหมาย"การ
เป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้” 
(Learning 
Organization) 
และมสีรรถนะ
สูง (High 
Performance 
Organization)" 

1. การ
ขับเคลื่อน
การ
ดำเนินงาน
วิชาการของ
หน่วยงานให้
เป็นองค์กร
แห่งการ
เรียนรู้(LO)  

มีระบบการ
กำกับติดตาม 
แบบ Coaching 
 

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
และขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) 
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ   
1.1 ประชุมช้ีแจงการขบัเคลือ่น
ตัวช้ีวัดที2่.4 และขับเคลื่อนงาน
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้        

P: 
Partner 

กลุ่ม
สนับสนุน
วิชาการ
และการ
วิจัย 

ต.ค. 6๓ – 
ก.ย.6๔ 

1.2 สำรวจความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูลและ
ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อ
ภารกิจหน่วยงาน 

R: 
Regulate 

and 
Legislate 

กลุ่มสร้าง
เสรมิ
ศักยภาพฯ 

ต.ค.6๓  

1.3 ประกาศนโยบายเพื่อการ
ขับเคลื่อนวิชาการและการวจิัย
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ      

I: Invest กลุ่ม
สนับสนุน
วิชาการฯ 

ม.ค. 6๔ 

2.พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรใน
การสร้าง
งานวิจัยและ
นวัตกรรม          
 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรมเป็น
นักจัดการ
ความรู้ที่
เชี่ยวชาญในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุม่วัย 
 

2.1 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร เพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถ ทักษะ 
ประสบการณ์ การจดัทำผลงาน
วิชาการ วิจัยและนวตักรรม 
2.2 สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากร  ที่สนใจเข้าร่วมอบรม
หลักสตูร/การประชุมเพื่อการ
พัฒนางานวิชาการและการวจิัย
กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก   

B: Build 
Capacity 

กลุ่ม
สนับสนุน
วิชาการฯ 

ม.ค.-มี.ค.
64 
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โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการ
ดำเนินงาน 

เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/โครงการ/
กิจกรรมย่อย 

PIRAB หน่วยงาน
ที่

ดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

2.3 สนับสนุนให้เกิดนักวิจัยหน้า
ใหม่ เกิดงานวิจัยที่รองรับการ
เปลี่ยนแปลงในยุค 4.0                                                 
2.4 พัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง 
(Coaching) เพื่อเป็นผู้ให้ 
คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ 
สนับสนุน กำกับ ตดิตาม                              
2.5. พิจารณาการขอจรยิธรรม
วิจัยของหน่วย ก่อนส่ง ขอ
จริยธรรม  
กรมอนามัย    

 3.พัฒนา
ระบบการ
เผยแพร่
ผลงาน
วิชาการ วิจัย
และ
นวัตกรรม 
ของสำนัก
ส่งเสริม
สุขภาพให้
เป็นหมวดหมู ่

เกิด
กระบวนการ 
พัฒนาระบบ
การเผยแพร่
ผลงานวิชาการ  
วิจัยและ
นวัตกรรม 
 

3.1 จดัระบบการเผยแพร่งาน
วิชาการ วิจัยและนวตักรรม องค์
ความรู้ นวัตกรรม ข้อมลู 
- รวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม
ของทุกกลุ่มฝ่ายในสำนักส่งเสริม
สุขภาพ 
- จัดหมวดหมู่แผนท่ีความรู้ 
ข้อมูลที่มีอยู่และความรู้ที่ขาด
หาย 
- วิเคราะห์ข้อมลู สังเคราะห์ 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ผลงานตาม
ข้อมูล HDC ตามตัวช้ีวัด 

I: Invest กลุ่ม
สนับสนุน
วิชาการ
และการ

วิจัย 

ต.ค. 6๓ – 
ก.ย.6๔ 

4. กำกับ 
ติดตาม เสริม
พลังเพื่อ
เพิ่มพูน
ความรู้และ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์
พัฒนา
งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

การสร้างผลงาน 
และการ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์
พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม 
 
 
 
 
 

4.1. ส่งผลงานเข้ารับประเมิน
รางวัล TPSA/TEPGA ปี 2564  

A: 
Advocate 

กลุ่ม
สนับสนุน
วิชาการ
และการ

วิจัย 

ต.ค. 6๓ – 
ก.ย.6๔ 

- สร้างแรงจูงใจสร้างผลงานวิจัย
ดีเด่น   

A: 
Advocate 

 ต.ค. 63 – 
ก.ย.6๔ 

- สนับสนุนให้มีการนำเสนอ
ผลงาน และเผยแพรผ่ลงาน ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ     
                   

A: 
Advocate 

 ต.ค. 63 – 
ก.ย.6๔ 



- ๑๐๒ - 

โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการ
ดำเนินงาน 

เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/โครงการ/
กิจกรรมย่อย 

PIRAB หน่วยงาน
ที่

ดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

  
 

- กำกับติดตาม การดำเนินงาน
ผลงานวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม  (ตัวช้ีวัดที่ 2.4) ตาม
คำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน
วันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

 
 
 
 
 
 

  



- ๑๐๓ - 

 

ตัวชี้วัด กิจกรรมที่
ดำเนินการตาม
แผนการพัฒนาฯ 

ผลผลิต ผลลัพธ ์

ตัวชี้วัดที่ 2.4    
ระดับความ 
สำเร็จของ
การเป็น
องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
(LO) 

มาตรการที่1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) 
 
ประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ 
สำนักส่งเสรมิ
สุขภาพ (กพว.) 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการ สำนักส่งเสรมิสุขภาพ (กพว.) 
ครั้งที ่1 วันจนัทร์ที่  26 ตลุาคม พ.ศ. 2563   
ครั้งที ่2  วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  
ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ครั้งท่ี 4 วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
ครั้งท่ี 5 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
ครั้งท่ี 6 วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ผู้เขา้ร่วมประชุมจำนวน 20 
คน   
มีการจดัทำผลงานวิชาการ
และงานวิจัย 8 เรื่อง 
ส่งขอจรยิธรรมการวจิัย 5 
เรื่อง 

ส่งผลงานเขา้รับ
ประเมินรางวัล 
TPSA/TEPGA  
ปี 2564 

จัดทำผลงานวิชาการและการวิจัย นวัตรกรรม  
ส่งเข้าร่วมนำเสนอ ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานสู่รางวัลบริการ
ภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการ 
แบบมีส่วนร่วม รางวัล TPSA  ปี 2564 
ครั้งท่ี1 เมื่อวันที่14 ม.ค.2564 
ครั้งท่ี2 เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2564  

ส่งผลงานเข้าร่วมงานรางวัล
บริการภาครฐัและรางวลัการ
บริหารราชการแบบมีสว่น
ร่วม ประจำปี 2564 
ประเภทพฒันาการบริการ 1 
เรื่อง นวัตกรรมการบรกิาร 2 
เรื่อง 

 ประกาศนโยบาย
เพื่อการขับเคลื่อน
วิชาการและการวิจัย 
สำนักส่งเสรมิ
สุขภาพ      

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิสุขภาพ ได้ทำการ
ประกาศนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนวิชาการและ
การวิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

- เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 
2564 
ในการประชุมสำนกัส่งเสรมิ
สุขภาพ  ผูเ้ข้ารว่มประชุม : 
หัวหน้ากลุม่ / งาน/ 
นักวิชาการจำนวน 50 คน 
- จัดทำหนังสือเวียนแจ้งให้
บุคลากรสำนกัส่งเสรมิทราบ
ทุกคน 

 สื่อสารสื่อสารประชา 
สัมพันธ์ให้บุคลากรที่
สนใจเข้าร่วมอบรม
หลักสตูร/การ
ประชุมเพื่อการ
พัฒนางานวิชาการ
และการวจิัยกับ
หน่วยงานภายใน
และภายนอก     

ทำการสื่อสารประชาสมัพันธ์เชิญชวนส่งผล
งานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมนำเสนอในการ
ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี 14 จดัขึ้นระหว่าง 
วันท่ี 23 - 25 มิถุนายน 2564 

มีผลงานวิชาการ วิจยั 
ส่งสมัครประเภท Oral 2 
เรื่อง ประเภทโปสเตอร์ 8 
เรื่อง ประเภท นวัตกรรม 1 
เรื่อง 



- ๑๐๔ - 

3.2 มีการขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้ 
              การประกาศนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนวิชาการและการวิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ  : นายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา แสดงเจตจำนงต่อการขับเคลื่อน
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) ด้วยการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายใน
การส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการข้อมูลและความรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงมอบหมายผู้บังคับบัญชาในระดับ
รองลงมา ติดตามการดำเนินการจัดทำแผนการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงาน ในการประชุมของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่13 มกราคม 2564   

 

     

   

  

 



- ๑๐๕ - 

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (กพว.) 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  (กพว.) ครั้งที่ 1/2564 

 

 



- ๑๐๖ - 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  (กพว.) ครั้งที่ 2/2564 

 
 



- ๑๐๗ - 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  (กพว.) ครั้งที่ 3/2564 

 



- ๑๐๘ - 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  (กพว.) ครั้งที่ 4/2564 

 



- ๑๐๙ - 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  (กพว.) ครั้งที่ 5/2564 

 



- ๑๑๐ - 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  (กพว.) ครั้งที่ 6/2564 

 
 



- ๑๑๑ - 

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร/การประชุมเพื่อการพัฒนางาน
วิชาการและการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก     

 
 

 

 



- ๑๑๒ - 

ประชุมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ การจัดทำผลงาน
วิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบประชุมทางไกล (web conference) 

วันที่ 24- 25 มิถุนายน 2564  

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

วัตถุประสงค์ 

1.เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและขีดความสามารถด้านสมรรถนะการผลิตงานวิชาการและการวิจัย 

2.เสริมสร้างนักวิจัยที่ทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching) ในการเพ่ิมสมรรถนะและฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่ 

3.ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของเอกสารผลงานวิชาการ ในการประเมินเลื่อนขั้นระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
ให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

4.พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของกรมอนามัย 

โดยมีนายแพทย์อรรถพล   แก้วสัมฤทธิ์   รองอธิบดีกรมอนามัย  เป็นประธานการประชุม   

รูปแบบการประชุม  :  การบรรยายถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หัวขอเรื่อง ดังนี้ 

❖ การยกระดับการพัฒนางานวิชาการและวิจัยด้านส่งเสริมสุขภาพ      
❖ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยR2R concept   
❖ เทคนิคการค้นหาปัญหาจากงานประจำสู่การวิจัย    
❖ การพัฒนาผลงานวิชาการอย่างไรให้มีคุณภาพ   
❖ เทคนิคการเขียนโครงร่างเอกสารผลงานวิชาการจากภารกิจหลัก    
❖ การเขียนผลงานวิชาการเพ่ือรองรับการประเมินตำแหน่ง 

กลุ่มเป้าหมาย : นักวิชาการสายส่งเสริมสุขภาพที่กำลังจะเลื่อนระดับ นักวิชาการสายส่งเสริมสุขภาพ 
ส่วนกลาง และศูนย์อนามัยที่1-12   จำนวน 30  คน   เขา้ร่วมประชุมออนไลน์จำนวน  95 คน 

สิ่งท่ีได้รับจากการประชุม   

    ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการค้นหาปัญหาจากงานประจำสู่การวิจัย   การเขียน
โครงร่างเอกสารผลงานวิชาการจากภารกิจหลัก   การเขียนผลงานวิชาการเพ่ือรองรับการประเมินตำแหน่ง
อย่างไรให้มีคุณภาพ รวมถึงนำไปบอกต่อเพ่ือนร่วมงานได้  

สิ่งท่ีต้องดำเนินการต่อ :   ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัย  สร้างนวัตกรรม และติดตาม
ความก้าวหน้า การจัดทำเอกสารผลงานวิชาการ เพื่อรองรับการประเมินตำแหน่ง โดยขอให้ผู้เข้ารับการอบรม 
เขียนโครงร่าง   บทที่ 1 ,2 และ 3 และ อีก 1 เดือน ขอให้นำเอกสารผลงานวิชาการ มานำเสนอ กับวิทยากร
และท่านผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป    



- ๑๑๓ - 

ภาพกิจกรรมการประชุมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์  

การจัดทำผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบประชุมทางไกล (web conference) 

วันที่ 24- 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  

*********************************** 

            

      

     

       



- ๑๑๔ - 

3.3 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

 
 

 



- ๑๑๕ - 

ระดับ 4 Output  

4.1. มีรายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการ และผลดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน (0.5) 
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4.2 . มีผลผลิตตามแผนการขับเคลื่อนและมาตรการที่กำหนดไว้  
หลังจากได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม  

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2564 พบว่า บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ
ข้อมูลความรู้เพิ่มมากข้ึน 38%  จากการทำแบบทดสอบ เรื่องการจัดการความรู้ (DM&KM) ก่อน-หลัง รับการ
อบรม และมีความสามารถจัดทำข้อมูล & ความรู้ นำขึ้นเว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ  จำนวน 113 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 99. โดยพบว่า ผลงานส่วนใหญ่เป็นการจัดทำข้อมูลความรู้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานที่
รับผิดชอบ ร้อยละ 69.6 บทความสรุปโครงการที่รับผิดชอบ ร้อยละ 4.3 งานวิจัยร้อยละ 5.2 คู่มือร้อยละ 
1.7  บรรลุตามเป้าประสงค์เชิงปริมาณที่กำหนดไว้ รายละเอียดตามภาพ 
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4.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ปัจจัยความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ได้แสดงเจตจำนงต่อการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรสร้างสุข ด้วยการ
ประกาศนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการข้อมูลและความรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงมอบหมาย
หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ติดตามการดำเนินการเป็นไปตามแผนการพัฒนาการจัดการข้อมู ลความรู้ งานวิจัยและ
นวัตกรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2564 ในการประชุมสำนักส่งเสริม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 
2 . คณะกรรมการวิชาการและการวิจัย(ก .พ.ว) ของแต่ละกลุ ่มมีบทบาทในการช่วยกำกับ ติดตาม และ
พิจารณากลั่นกรองงานข้อมูล & ความรู้ ของบุคลากรในกลุ่มงาน ก่อนส่งหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ทำให้เอกสาร
ผลงานวิจัยและการจัดการความรู้ของบุคคล หน่วยงาน มีคุณภาพ และสอดคล้องกับภารกิจงานที่รับผิดชอบ 
3. ตัวชีว้ัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)  
สำนักส่งเสริมสุขภาพได้ *กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคลด้วย* และนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความดี
ความชอบ ทำให้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากของบุคลากรในหน่วยงาน 
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4. หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบงานในการจัดทำช่องทางการเผยแพร่ผลงาน 
DM&KM สำนักส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการนำข้อมูล & ความรู้ขึ้นเว็บไซด์ 
ทรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำข้ึนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
 ทำให้มีการเผยแพร่ผลงานนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ทันตามเวลาที่ กำหนด 
ปัญหาอุปสรรค 
       บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งไม่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำข้อมูลความรู้ โดย
ให้เหตุผลว่า “มีภาระงานมาก”จึงไม่ส่งผลงาน 
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ระดับที่ 5 Outcome  
จำนวนและรายละเอียด (ชื่อผลงาน, ผู้รับผิดชอบ, และประเภทผลงาน) ผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ที่
ดำเนินการจัดการอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน 
ผลการดำเนินงาน  พบว่า ร้อยละ 99 ของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพนำข้อมูล & ความรู้  
ขึ้น Website สำนักส่งเสริมสุขภาพ   https://hp.anamai.moph.go.th/th/km-research-person 
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- ๑๒๐ - 

 
 
 
 
 
เผยแพร่ข้อมูล ลงเว็บไซด์สำนักส่งเสริมสขุภาพ https://hp.anamai.moph.go.th/th/km-research-person 
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- ๑๒๑ - 

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกการส่งผลงานวิจัยและพัฒนา ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและ 
อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14 ปี 2564 

 

 
 

มีผลงานวิชาการวิจัย และนวัตกรรมส่งเข้าร่วม งานรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหาร
ราชการ 
แบบมีส่วนร่วมประจำปี 2564    

ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1  เรื่อง   
1) การพัฒนาระบบบริการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเภทนวัตกรรม จำนวน 2 เรื่อง  

      1) 7 สัปดาห์ สุขภาพดี หุ่นดีที่บ้าน  
      2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมสุขภาพนักเรียน 
 

ผลงานวิชาการวิจัย และนวัตกรรมส่งเข้าร่วม งานรางวัลบรกิารภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมประจำปี 2564    
ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1  เรื่อง  1.การพัฒนาระบบบริการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
                                                         แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเภทนวัตกรรม             จำนวน 2 เรื่อง  1.7 สปัดาห ์สุขภาพดี หุ่นดีที่บ้าน 



- ๑๒๒ - 

  
 

 



 
 

3.2. มีการขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (กพว.)ครั้งที่ 5/2564 

ผลผลิต 

- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 6 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  อาคาร 7 ชั้น 6 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเสริมพลังการพัฒนางานวิชาการ วิจัย และการจัดการ
ความรู้ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ ที่กำหนดและสอดคล้องกับ
การพัฒนา บทบาท ภารกิจ และกลไกการขับเคลื่อน การดำเนินงานสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” 
(Learning organization) และมีสรรถนะสูง (High Performance Organization) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



- ๑๒๔ - 

ตัวช้ีวัด 2.5 : ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 
 
กิจกรรมตามแผน (ทั้งปี) 
  1. วิเคราะห์การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง 
เพ่ือจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและหามาตรการการดำเนินงาน  (1 ฉบับ - ดำเนินการแล้ว) 
  2. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อาจทำให้
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีกองแผนงาน ไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ฉบับ - ดำเนินการแล้ว) 
  3. สรุปองค์ความรู้ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักส่งเสริมสุขภาพบรรลุเป้าหมาย (1 ฉบับ - ดำเนินการแล้ว) 
  4. สรุปมาตรการเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB (1 ฉบับ - ดำเนินการแล้ว) 
  5. จัดทำแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(1 ฉบับ – ดำเนินการแล้ว) 
  6. ประชุมกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(10 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว) 
  7. สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(เพ่ือวิเคราะห์ GAP และมาตรการ แนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป) (1 ฉบับ – ดำเนินการแล้ว ) 
 
กิจกรรมตามแผน (เดือนกรกฎาคม 2564) 

1. ประชุมกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2. สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ือ
วิเคราะห์ GAP และมาตรการ แนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป) 

 
ผลการดำเนินงานตามแผน (เดือนกรกฎาคม 2564) 
  1. ประชุมเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ                  
  - ในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 วาระท่ี 3.1 ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ หน้า 3 และวาระ 4.2 รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานต่อไป 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-
hp/download?id=76526&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=24720 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=76526&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=24720
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=76526&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=24720


- ๑๒๕ - 

2. สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ือ
วิเคราะห์ GAP และมาตรการ แนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป) 
 

  https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2564-
S/IDC2_5/opdc_2564_IDC2-5_02.pdf 
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