รายงานการประชุมเตรียมความรวมมือดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานรวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ หองประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น ๗ กรมอนามัย
ผูเขารวมประชุม
1. นายแพทยดนัย ธีวันดา

รองอธิบดีกรมอนามัย

ประธาน

2. นายสมชาย ตูแกว

ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

3. นพ.ธีรชัย บุญยะลีพรรณ

รองผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ

4. นางปรียานุช บูรณะภักดี

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

5. นางวิมลศิริ วิเศษสมบัติ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

6. นางสาวรุจิรา ไชยดวง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

7. นายภิญญาพัชญ จุลสุข

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

8. น.ส.ณัฐวดี แมนเมธี

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

9. น.ส.ชุติมา แกวชวย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

10. น.ส.วิภา รุจิจนากุล

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

11. น.ส.ปาริชาติ จํานงการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

12. น.ส.ฐาปนี ชูเชิด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

13. น.ส.วรารัตน โสวรรณี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

14. นายคมสัน แสนศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

15. น.ส.พรรนิกาญจน วังกุม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

16. น.ส.อุไรพร ถินสถิตย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

17. นายภาณุวัฒน กิจอินทรีย

นักวิชาการชางศิลปปฏิบัติการ

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

18. น.ส.ศรีสมร จําเริญศักดิ์ศรี เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

19. นายภาคภูมิ องคสุริยานนท นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

20. นายรัชชผดุง ดํารงพิงคสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

21. นายชัยเลิศ กิ่งแกวเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

22. น.ส.ปวริศา ดิษยาวานิช

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

23. น.ส.นาฎอนงค เจริญสันติสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
24. นายประยูร ภักดีพัฒนาทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
25. น.ส.จิรพรรณ โรมา

นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ

ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย

26. นายอธิภัทร วจนะวโรดม

เจาหนาที่วิเคราะหขอมูล

ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย

27. น.ส.พรนภา แซลี้

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข

28. นางอัญชุรีย บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักสงเสริมสุขภาพ
29. น.ส.รดีพร สุขอรุณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักสงเสริมสุขภาพ

30. นางปนัดดา จั่นผอง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

สํานักสงเสริมสุขภาพ

31. นางสุรีพร เกียรติวงศครู

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ

32. นางรัชนี บุญเรืองศรี

นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ

สํานักอนามัยผูสูงอายุ

33. นายธีรพงษ คําพุฒ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กองแผนงาน

34. น.ส.วารีทิพย พึ่งพันธ

นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ

สํานักโภชนาการ

35. นางสาวบังเอิญ ทองมอญ

นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ

สํานักโภชนาการ

36. น.ส.วราภรณ จิตอารี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สํานักโภชนาการ

37. น.ส.อัญชลี ศิริกาญจนโรจน นักโภชนาการปฏิบัติการ

สํานักโภชนาการ

38. น.ส.นฤมล ธนเจริญวัชร

สํานักโภชนาการ

นักโภชนาการปฏิบัติการ

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายแพทยดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุมกลาววัตถุประสงคการประชุมครั้งนี้
เพื่อหารือประเด็นความรวมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมสู
ทองถิ่นในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการประสานความ
รวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ผานมา งานอนามัยสิ่งแวดลอมมีการขับเคลื่อนงานรวมกันมาอยาง
ตอเนื่องตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข แตอยางไรก็ตามจะตองเพิ่มเติมงานสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัยให
ดําเนินงานอยางครอบคลุมดวย ประกอบกับในสถานการณ COVID-19 ซึ่งสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและสุขภาพ
ของประชาชน จึงเห็นควรยกระดับและสรางกลไกการมีสวนรวมตามกรอบแนวทางความรวมมือดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อใหทองถิ่น ชุมชน และประชาชนมีสวนรวมกันการดําเนินงาน ดังนั้นจะตอง
รวมกันพิจารณางานสําคัญของทุกคลัสเตอรที่ เพื่อประสานความรวมมือกับทองถิ่นใหรวมดําเนินงานขับเคลื่อน
ในระดับพื้นที่ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา
๒.๑ นําเสนอการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ในสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
๑) คลัสเตอรสตรีและเด็กปฐมวัย
ประเด็นงาน
การดําเนินงาน
Setting สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
1.1 การเตรียมตัวเพื่อปองกัน - ขับเคลื่อนแนวทางการปองกันควบคุมโรค
ควบคุมโรค COVID-19
COVID-19 สําหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระลอกใหม ในสถานพัฒนา
ของ 4 กระทรวง
เด็กปฐมวัย

สิ่งสนับสนุน
- คูมือ/แนวทางการปองกันควบคุมโรค
COVID-19 สําหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ประเด็นงาน
1.2 พัฒนายกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดาน
สุขภาพ (4D)
Setting ทองถิ่น / ชุมชน
1.3 ขับเคลื่อนตําบล
มหัศจรรย 1,000 วันแรก
ของชีวิต

การดําเนินงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ (4D)

- อปท.ทุกแหง รวมประเมินตนเอง ตามเกณฑ
ตําบลมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต ผาน
google form
- ดูแลและสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ หญิง
ใหนมบุตร และเด็กอายุ 0 – 2 ป รวมกับภาค
เครือขายในชุมชน ไดแก รพ.สต. อสม. ทีม
ดูแลเด็กและครอบครัว กลุม/ชมรมตางๆ ฯลฯ
- บูรณาการขอมูลสุขภาพหญิงตั้งครรภ หญิง
ใหนมบุตร และเด็ก 0 – 2 ป รวมกับสถาน
บริการสาธารณสุข ระดับพื้นที่ เพือ่ เฝาระวัง
และสงเสริมภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ
หญิงใหนมบุตร และภาวะการเจริญเติบโตของ
เด็กอายุ 0 – 2 ป ภายใตสถานการณการ
ระบาด COVID-19
Setting สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย / ชุมชน
1.4 สงเสริมใหเด็กไดมีโอกาส - สนับสนุนและขับเคลื่อนบูรณาการกิจกรรม
เลนอยางมีอสิ ระในบานสถาน เด็กไทย เลนเปลี่ยนโลก ใน “สนามเด็กเลน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และใน
สรางปญญา”
ชุมชน เพื่อสรางเด็กไทยมี
- พัฒนาศักยภาพทักษะผูอํานวยการเลน
พัฒนาการสมวัย ความสูง
(play worker) บุคลากรสถานพัฒนาเด็ก
เฉลี่ยดี มี IQ EQ ตามเกณฑ ปฐมวัยแบบอบรมปกติและระบบออนไลน
และมีทักษะการคิดเชิงบริหาร (Mooc Anamai)
(EF) เพิ่มขึ้น

สิ่งสนับสนุน
- แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยดานสุขภาพ (4D)
- แบบประเมินตําบลมหัศจรรย 1,000 วัน
แรกของชีวิต (google form)
- แนวทางการขับเคลื่อนมหัศจรรย 1,000
วันแรกของชีวิต
- สื่อสงเสริมโภชนาการสําหรับหญิงตั้งครรภ
หญิงใหนมบุตร และเด็กอายุ 0 – 2 ป

- คูมือผูอํานวยการเลน (Play worker)
เด็กไทยเลนเปลี่ยนโลก
- คูมือเด็กไทยเลนเปลี่ยนโลก สําหรับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
- คลิปวีดีโอ ผูอํานวยการเลน (Play worker)
เด็กไทยเลนเปลี่ยนโลก
- คลิปวีดีโอ เลนเปลีย่ นโลก สําหรับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
- คลิปวีดีโอ เลนเปลีย่ นโลก สําหรับ พอแม ผู
เลี้ยงดูเด็ก
- Link : https://mooc.anamai.moph.go.th/

๒) คลัสเตอรวัยเรียนวัยรุน
ประเด็นงาน
Setting สถานศึกษา
2.1 ผลักดันใหมีแผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
สงเสริมความรูและทักษะเพื่อ
จัดการปญหาสุขภาพเด็กวัย
เรียน นําไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคล
ครอบครัว และชุมชน

การดําเนินงาน

สิ่งสนับสนุน

- ขับเคลื่อนโควิดในสถานศึกษา : การประเมิน
ความเสีย่ ง COVID ผาน Platform Digital
> สื่อสารใหกับสถานศึกษาในสังกัด อปท.
ในการประเมินตนเองใน Thai Stop COVID
ในการเตรียมความพรอมของ สถานศึกษา
และ MOE COVID สําหรับเปนกลไกการกํากับ
ติดตามรวมกับศธ.
- สงเสริมเขาถึงบริการคัดกรองสุขภาพ
นักเรียนตามสิทธิประโยชนที่มีคุณภาพและ
ครอบคลุม ขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตา
ดี และยกระดับพัฒนาโรงเรียนเปนโรงเรียน

- แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ/ แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนรอบ
รูดานสุขภาพ/แนวทางสงเสริมสุขภาพ ปองกัน
โรค เด็กวัยเรียน และเยาวชน2
- คูมือการตรวจคัดกรองสุขภาพและการดูแล
ปญหาที่พบบอยในเด็กวัยเรียน สําหรับครู
พยาบาลอนามัยโรงเรียน
- สื่อ วีซีดี ปฏิบัติการความรอบรูดา นสุขภาพ
(Animation, Poster)
- ชุดความรูเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน
แบบองครวม (NuPETHS)

ประเด็นงาน

การดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพ (HPS Plus HL)
- ขับเคลื่อนการดําเนินอาหารและโภชนาการ
นักเรียนการจัดการแกไขปญหาเด็กอวน
คุณภาพอาหารกลางวัน
- สงเสริมสนับสนุนพัฒนาสภาพแวดลอม : จัด
สถานที่แปรงฟน สงเสริมแปรงฟน222
สงเสริมทันตสุขภาพ อาหารหวานนอย
- สงเสริมสนับสนุนการแกไขปองกันการ
ตั้งครรภในวัยรุน และการเตรียมตัวเพื่อ
ปองกันการถูกกระทําความรุนแรงตอเด็กและ
สตรี
- สงเสริมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนักเรียน
นักศึกษาCHOPA CHiPA และกาวทาใจใน
สถานศึกษา
- รวมกํากับติดตามประเมินผล (M&E) แบบ
บูรณาการ

Setting ทองถิ่น / ชุมชน / รพ.ในสังกัด อปท.
2.2 ขับเคลื่อนการดําเนินงาน - ขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปองกันและแกไขปญหาการ
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตาม พ.ร.บ.การ
ตั้งครรภในวัยรุน
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
พ.ศ. 2559
- สงเสริมการเขาถึงบริการดานอนามัยการ
เจริญพันธุภ ายใตสถานการณการระบาด
COVID-19
- สงเสริม สนับสนุน ภาคีเครือขายในการ
ดําเนินกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภ
ในวัยรุนในพื้นที่
- บูรณาการขอมูลสุขภาพวัยรุนในระดับพื้นที่
2.3 การเตรียมตัวเพื่อปองกัน - อปท. และ รพ.สต. ในพื้นที่รวมเปน
การถูกกระทําความรุนแรงตอ เครือขายเฝาระวังการถูกกระทําความรุนแรง
เด็กและสตรี
ตอเด็กและสตรี
- มีการจัดทําแผนชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูก
กระทําความรุนแรง
Setting โรงเรียน
2.4 การดูแลสุขภาพชองปาก - จัดสถานที่แปรงฟน เวนระยะหาง
เด็กวัยเรียนในโรงเรียน
- จัดอาหารที่มีประโยชน ลดอาหารเครื่องดืม่
รสหวาน
- สงเสริมเด็กแปรงฟน 222
- สงเสริมเด็กบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
หวานนอย

สิ่งสนับสนุน
- หลักสูตรออนไลนกรมอนามัยสําหรับ
เจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อสงเสริมโภชนาการ
สําหรับเด็กวัยเรียน
- คูมือปฏิบัติสาํ หรับสถานศึกษาในการปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด 19
- คูมือการเฝาระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
รองรับสถานการณโควิด 19 ในสถานศึกษา
- สื่อความรูเพื่อการดูแลสุขภาพชองปากเด็กวัย
เรียน : ภาพพลิก เพลง Clip VDO แผนพับ
โปสเตอร
- Application Food Choice
- คูมือสมัครขอรับรางวัลองคกรทีม่ ีวิธีปฏิบัติ
เปนเลิศและองคกรรอบรูส ุขภาพ ดานการ
สงเสริมกิจกรรม ทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สม
สวน แข็งแรง IQ EQ ดี รวมทั้งสื่อสงเสริม
กิจกรรมทางกายรูปแบบอื่น ๆ เชน โปสเตอร
แผนพับ โปสเตอร แผนพับ CD เปนตน สืบคน
ไดจาก

https://www.chopachipa.org/Home/content/c
ommu

- พ.ร.บ. ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน พ.ศ. 2559
- คูมืออําเภออนามัยการเจริญพันธุ
- คูมือแนวทางการขับเคลื่อนการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนสําหรับ
องคการปกครอง
สวนทองถิ่นตาม พ.ร.บ.การปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
- แนวทางการใหบริการคุมกําเนิดภายใต
สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
- คําแนะนําวิธีคุมกําเนิดที่แนะนําภายใต
สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
- ขอมูลแหลงชวยเหลือผูหญิงที่ถูกกระทํา
ความรุนแรง
- สื่อใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการถูกลวง
ละเมิดทางเพศ
Link คูมือ การสงเสริมสุขภาพของวัยเรียน
http://dental2.anamai.moph.go.th/ewt
admin/ewt/dental/download/downloa
d/คูมือสรางเสริมสุขภาพชองปากในชวง
COVID-19.pdf

๓) คลัสเตอรวัยทํางาน
ประเด็นงาน
Setting สถานประกอบการ
3.1 การประเมินความเสี่ยง
การแพรระบาดโรค COVID-19
ผาน Platform Digital ใน
สถานประกอบการ

การดําเนินงาน
- สงเสริมการประเมินตนเองของประชาชน
ผาน Platform Save Thai โดยมีเจาหนาที่
สวนทองถิ่นเปนผูสงเสริม กํากับ ติดตาม
- สงเสริมการประเมินตนเองของสถาน
ประกอบการในพื้นที่ผาน Platform Thai
Stop COVID Plus โดยมีเจาหนาที่สวน
ทองถิ่นเปนผูสงเสริม กํากับ ติดตาม
- สงเสริมสุขภาพวิถีใหม 3อ.

สิ่งสนับสนุน
- Platform Save Thai
- Platform Thai Stop COVID Plus
- Platform กาวทาใจ season 3

๔) คลัสเตอรผูสูงอายุ
ประเด็นงาน
การดําเนินงาน
Setting สถานดูแลผูสูงอายุ
4.1 สงเสริมการตรวจสอบ
- ผูสูงอายุ ติดปายขอปฏิบัตติ ัวที่ถูก
มาตรฐานของสถานดูแล
สุขลักษณะ ปลอดโรค
ผูสูงอายุ ภาครัฐ / ภาคเอกชน - ผูด ูแลผูสูงอายุ ติดปายขอปฏิบตั ติ ัวที่ถูก
สุขลักษณะ ปลอดโรค
- อาคารและสถานที่ผสู ูงอายุพักอาศัย เพิ่ม
นโยบายการทําความสะอาดอาคารและบริเวณ
โดยรอบอยางสม่ําเสมอ
- โรงครัว/โรงอาหาร เนนเครื่องใชใหสะอาด
เปนประจําทุกวัน และการประเมินผูประกอบ
อาหาร
4.2 ความรวมมือพัฒนา
- การจัดอบรมอบรมเจาหนาที่ /บุคลากร ให
ศักยภาพเจาหนาที่ /บุคลากร ปฏิบัติงานในบทบาท Care Managerระดับ
ทองถิ่นในการอบรมหลักสูตร ทองถิ่นเพื่อรองการดูแลผูส ูงอายุ ภายใต
สถานการณ COVID-19
Care Manager
- เพิ่มทักษะบุคลากรของทองถิ่นในการ
ปฏิบัติงานในบทบาท Care Manager และ
เปนผูกํากับ ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของ
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
- เพิ่มทักษะบุคลากรของทองถิ่นใหมีความ
เชี่ยวชาญในการดูแลผูส ูงอายุอยางมี
มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ
Setting ศาสนสถาน
4.3 ขับเคลื่อนการดําเนินงาน - ขับเคลื่อนการสรางความรอบรูดา นสุขภาพ
พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ ตามแนวทาง/คําแนะนําการสงเสริมสุขภาพใน
และพระคิลานุปฎ ฐาก โดยรวม การปองกันการแพรระบาดของโรค COVIDขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบ 19
บูรณาการรวมกับหนวยงานที่ - ขับเคลื่อนการดําเนินงานการอบรม
เกี่ยวของ
พระคิลานุปฏฐาก (พระอาสาสมัครสงเสริม
- สรางความเขมแข็งของชุมชน สุขภาพประจําวัด- อสว.) ผานระบบออนไลน
& ภาคีเครือขายในการเฝา
(E Learning)

สิ่งสนับสนุน
- Platform Save Thai
- Platform Thai Stop COVID Plus
- แนวทางการปฏิบัติงานของ CM / CG

- Platform Save Thai
- Platform Thai Stop COVID Plus
- คูมือการอบรม Care Manager
- ระบบโปรแกรมการขึ้นทะเบียน LTC (3C)

- ระบบขอมูลวัดสงเสริมสุขภาพและพระคิลา
นุปฎฐาก
- สื่อสรางความรอบรูดา นสุขภาพสําหรับ
พระสงฆ ภายใตสถานการณ COVID-19 และ
การดําเนินชีวิตแบบ New Normal
- Platform Thai Stop COVID Plus

ประเด็นงาน
ระวัง & จัดการสุขภาพ
- สนับสนุนขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพสู
วัดรอบรูดา นสุขภาพ
Setting ชมรมผูสูงอายุ
4.4 พัฒนาความรอบรูด าน
สุขภาพในผุส ูงอายุกลุม Active
Aging
- สรางความเขมแข็งของชุมชน
& ภาคีเครือขายในการเฝา
ระวัง & จัดการสุขภาพ

การดําเนินงาน

สิ่งสนับสนุน

- ขับเคลื่อนการดําเนินงาน Health Literacy
ในผูสูงอายุ ผาน Individual Wellness Plan
ในชมรมผูส ูงอายุคุณภาพดานสุขภาพ/
โรงเรียนผูส ูงอายุ
- สงเสริมใหมีจัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ในผูส ูงอายุกลุม เสี่ยง ใน
ระดับชุมชนแบบบูรณาการ
- ดําเนินงานพัฒนาพื้นที่ตนแบบเมือง/ชุมชนที่
เปนมิตรกับผูส ูงอายุ

- ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงฆดวย
ตนเองผาน Application Health for You
(H4U) หรือสมุดสุขภาพประชาชน
- คูมือ/แนวทางการดําเนินงานผูสงู อายุ

๕) คลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม
ประเด็นงาน
การดําเนินงาน
5.1 “3 สราง” สะอาดทั่วไทย - ความรวมมือเชิงนโยบายระหวางหนวยงาน
อยูอยางปลอดภัย มั่นใจไร
- ยกระดับสถานประกอบการ กิจการ
COVID-19
กิจกรรมตางๆ มีการดําเนินการขับเคลื่อน
มาตรการ “3 สราง” ดวยแพลตฟอรม Thai
Stop COVID Plus ในสถานประกอบการ
กิจการ และกิจกรรมเปาหมายที่กาํ หนด

สิ่งสนับสนุน
- Thai Stop Covid Plus
- คําแนะนําดานสาธารณสุข เพื่อปองกันการ
ระบาดของโรค COVID-19 สําหรับสถาน
ประกอบกิจการ หรือโรงงาน
- แนวทางปฏิบัติการจัดงานไมซ เพื่อการ
ปองกันการแพรระบาดโรค COVID-19
โครงการ “เปดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ
มั่นใจ ดวยมาตรฐาน”
- แนวทางปฎิบัติเพื่อการปองกันการแพร
ระบาดโรค COVID-19 สําหรับหางสรรพสินคา
ศูนยการคา คอมมิวนิตี้มอลล
5.2 อปท. มีการจัดการอนามัย - สงเสริมให อปท. มีการพัฒนาคุณภาพระบบ - มาตรฐานปฏิบัติงาน (SOP)/ทีมประเมิน
สิ่งแวดลอมที่มปี ระสิทธิภาพ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA)
ระดับเขต
- สงเสริมให อปท. มีการดําเนินงานเพื่อ
- คูมือการดําเนินงานระบบปฏิบัตกิ ารอนามัย
เตรียมการรองรับสถานการณฉุกเฉินและภัย สิ่งแวดลอมสําหรับอปท.
พิบัติ
- คําแนะนําดานอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในสถานการณการ
ระบาดของโรค COVID-19
- แผนพับการทําความสะอาดและฆาเชื้อ
COVID-19 ในบานเรือน
- คลิปวีดีโอทําความสะอาดและฆาเชื้อ
COVID-19 ในบานเรือน

ประเด็นงาน
5.3 การจัดการมูลฝอย

การดําเนินงาน
- ให อปท. กํากับใหมีการบันทึกขอมูลใน
ระบบ Manifest เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
กํากับติดตามการดําเนินงานมูลฝอยติดเชื้อ
ปองกันการลักลอบทิ้ง และควบคุมกํากับใหมี
การจัดการมูลฝอยติดเชื้ออยางถูกตอง เปนไป
ตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ พ.ศ. 2545

5.4 การจัดการสิ่งปฏิกลู

- ยกระดับการจัดการสิ่งปฏิกลู ใหครอบคลุม
เพื่อการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค
ขอเสนอการจัดการสวมสาธารณะและสิ่ง
ปฏิกูลในสถานการณการแพรระบาดของโรค
COVID-19
- เพิ่มการควบคุมดูแลระบบการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลใหถูกหลักและมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มการควบคุม ดูแลใหประชาชนปฏิบัติตาม
หลัก DMHTT อยางเครงครัดและตอเนื่อง
โดยเฉพาะการสวมหนากกากเปนประจําและ
สวมถูกวิธี เชน จัดกิจกรรมรณรงค ใหความรู
และคําแนะนําเพื่อใหประชาชนสวมหนากาก
และปฏิบตั ิตนเพื่อปองกันโรค รวมทั้ง สื่อสาร
คําแนะนําผานชองทางตาง ๆ เชน เสียงตาม
สาย หอกระจายขาว LINE face book เปน
ตน
- ประชาสัมพันธ สื่อสารและเชิญชวนให
ประชาชนมารวมตอบแบบสํารวจ “อนามัย
โพล” ออนไลน โดยเขาถึงแบบสํารวจไดทาง
คือ
- Platform “Thai stop COVID” ที่ไอคอน
“Anamai Poll”
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th
- Link แบบสํารวจโดยตรง เขาถึงที่
https://sites.google.com/view/hiasurveillance/anamai-pollcovid?authuser=0
- ขอมูลตอบกลับจากการสํารวจจะถูกจัดเก็บ
ในระบบฐานขอมูลออนไลน โดยสามารถ
เขาถึงขอมูลผลการสํารวจและdownload ใน
รูปแบบ excel เพื่อนําไปใชประโยชน ไดที่
https://bit.ly/3eGWwyd และมีหนา
แสดงผลการสํารวจเปนกราฟแบบ
Dashboard สรุปจํานวนผูต อบแบบสํารวจ
ทั้งภาพรวมประเทศ รายเขตสุขภาพ และราย

5.5 การสํารวจพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนในการ
ปองกันโรค COVID-19
(Anamai Poll)
- มาตรการปองกันและควบคุม
โรค COVID-19 ตามหลัก
DMHTT
- ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข
ป 2564 “ระดับความสําเร็จ
ในการเตรียมพรอมและตอบโต
การระบาดโรค COVID-19
ระลอกใหม” โดยมีตัวชี้วัดยอย
“ประชาชนสวมหนากาก
อนามัยมากกวา รอยละ 85”

สิ่งสนับสนุน
- ระบบ Manifest
- คําแนะนําการจัดการมูลฝอยสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในสถานการณการ
ระบาดของโรค COVID-19
- คําแนะนําการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับ
ผูรับกําจัดมูลฝอยติดเชื้อสถานการณการ
ระบาดของโรค COVID-19
- คําแนะนําการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับ
ผูรับเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อสถานการณการ
ระบาดของโรค COVID-19
- คูมือการจัดการสิ่งปฏิกลู อยางถูกหลัก
สุขาภิบาล
- หลักสูตรการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล

- แบบสํารวจออนไลน “อนามัยโพล: การ
สํารวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการ
ปองกันโรค COVID-19” เขาถึงไดที่
https://forms.gle/FRWeKbT6twfee6xp7
- หนาแสดงผลการสํารวจออนไลนแบบ
Dashboard และสรุปผลการตอบ Anamai
poll แตละครั้ง แบบ Infographic เขาดูไดที่
https://sites.google.com/view/hiasurveillance
- ขอมูลผลการสํารวจที่เขาระบบของแตละครั้ง
เขาดูไดที่ https://bit.ly/3eGWwyd
- สิ่งสนับสนุน ขอมูลวิชาการและคําแนะนําการ
ปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรค COVID-19 เขาดูไดที่
http://covid19.anamai.moph.go.th/th/

ประเด็นงาน

5.6 การบังคับใชกฎหมาย
สาธารณสุข

การดําเนินงาน
จังหวัด ในรูปแบบออนไลน ที่
https://sites.google.com/view/hiasurveillance
- การใช พ.ร.บ.สาธารณสุข และอําหนาที่
ทองถิ่นออกขอกําหนดใหกับทองถิ่น

สิ่งสนับสนุน

- คูมือแนวทางคําแนะนํากฎหมายตางๆ และ
การปองกันการแพรระบาดโรค COVID-19 สง
ใหกับจังหวัด

จากที่ ป ระชุ ม มี ข อ สรุ ป เบื้ อ งต น สํ า หรั บ ประเด็ น ขั บ เคลื่ อ นงานด า นส ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย
สิ่งแวดลอมตามบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1) คลัสเตอรสตรีและเด็กปฐมวัย
1.1) เตรียมความพรอมเปดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามคําแนะนําของกรมอนามัย
1.2) ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ (4D) โดยเนน D: Diseases คือ การ
ปองกันโรค ในสถานการณแพรระบาดโรค COVID-19
1.3) จั ด ทํ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ แ นวทางและคํ า แนะนํ า สํ า หรั บ พ อ แม กั บ การอยู บ า น เพื่ อ ป อ งกั น การ
แพรกระจายเชื้อโรคสูลูก
1.4) กํากับติดตามการดําเนินงานตามคําแนะนําและมาตรการที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
2) คลัสเตอรวัยเรียนวัยรุน
2.1) สื่อสารกับสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการประเมินตนเองผาน Digital Platform
ไดแก Thai Stop COVID plus ในการเตรียมความพรอมเปดภาคเรียนของสถานศึกษา และ MOE COVID
สําหรับเปนกลไกการกํากับติดตามรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ
2.2) สงเสริมเขาถึงบริการคัดกรองสุขภาพนักเรียนตามสิทธิประโยชน รวมขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตา
ดี และพัฒนาเปน HPS Plus HL
2.3) สงเสริมสนับสนุนพัฒนาสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา เชน สถานที่ลางมือ สถานที่แปรงสีฟน
สงเสริมทันตสุขภาพ เปนตน
2.4) สงเสริมสนับสนุนการแกไขปองกันการตั้งครรภในวัยรุน และการเตรียมตัวเพื่อปองกันการถูกกระทํา
ความรุนแรงตอเด็กและสตรี
2.5) สงเสริมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนักเรียนนักศึกษาCHOPA CHiPA และกาวทาใจในสถานศึกษา
3) คลัสเตอรวัยทํางาน
3.1) สื่อสารกับสถานประกอบการในการประเมินตนเองผาน Digital Platform ไดแก Thai Stop COVID
Plus และ Thai Save Thai
3.2) สงเสริมใหประชาชนมีการประเมินตนเองผาน Thai Save Thai โดยมีเจาหนาที่ทองถิ่นเปนผูกํากับ
ติดตามผลการประเมิน

4) คลัสเตอรผูสูงอายุ
4.1) สื่อสารกับสถานดูแลผูสูงอายุ และศาสนสถานทุกศาสนา ในการประเมินตนเองผาน Digital Platform
ไดแก Thai Stop COVID Plus และ Thai Save Thai
4.2) ขับเคลื่อนการสรางความรอบรูดานสุขภาพตามแนวทาง/คําแนะนําการสงเสริมสุขภาพในการปองกัน
การแพรระบาดของโรค COVID-19 ในศาสนสถาน
4.3) ขับเคลื่อนการดําเนินงาน Health Literacy ในผูสูงอายุ ผาน Individual Wellness Plan ในชมรม
ผูสูงอายุคุณภาพดานสุขภาพ/โรงเรียนผูสูงอายุ
4.4) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจศาสนสถานในพื้นที่ใหครอบคลุม สํานักสงฆ หรือศาสนสถานอื่นๆ
ที่ไมไดขึ้นทะเบียนกับสํานักพุทธศาสนาแหงชาติ เพื่อเปนขอมูลในการกํากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันโรค COVID-19
4.5) บูรณาการงบประมาณสําหรับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะบุคลากรของทองถิ่นในการปฏิบัติงาน
ในบทบาท Care Manager และเปนผูกํากับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
5) คลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม
5.1) ยกระดับสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมตางๆ มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการ “3 สราง”
ดวยแพลตฟอรม Thai Stop COVID Plus ในสถานประกอบการ กิจการ และกิจกรรมเปาหมายที่กําหนด
5.2) สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA)
โดยเฉพาะประเด็นที่สําคัญและเกี่ยวของกับสถานการณ COVID-19
4.3) กํากับใหมีการบันทึกขอมูลมูลฝอยในระบบ Manifest เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานมูลฝอยติดเชื้อ ปองกันการลักลอบทิ้ง และควบคุมกํากับใหมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออยางถูกตอง
เปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
5.4) ยกระดับการจัดการสิ่งปฏิกูลใหครอบคลุม เพื่อการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค รวมถึงกํากับ
การจัดการสวมสาธารณะ และสิ่งปฏิกูลในสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19
5.4) กํากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและการดําเนินงานตามกฎหมายสาธารณสุขใน setting
ตลาด โดยเฉพาะตลาดที่ยังไมผานเกณฑ
5.6) ประชาสัมพันธ สื่อสารและเชิญชวนใหประชาชนมารวมตอบแบบสํารวจ “อนามัยโพล” ออนไลน
ทั้งนี้จากการประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ดังนี้
1) ควรมีการวิเคราะหขอมูลผลการประเมิน Thai Stop COVID Plus รายสัปดาห จําแนกตามสถาน
ประกอบการ (32 setting) และคืนขอมูลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) ควรมีการเตรียมทีมชวยสนับสนุนการดําเนินงานของทองถิ่น เชน ทีมใหคําปรึกษา ทีมวิเคราะหขอมูล ทีมเฝา
ระวังสถานการณและประกาศตางๆของพื้นที่ควบคุม เปนตน เพื่อใหการประสานงานกับทองถิ่นมีความตอเนื่อง
3) การขับเคลื่อนงานของศาสนสถาน อาจจะตองพิจารณาหนวยงานเครือขายเพิ่มเติม เชน สํานักพุทธศาสนา
แหงชาติ สํานักจุฬาราชมนตรี เปนตน และควรพิจาณราใหครอบคลุมทุกศาสนา
4) ควรรวบรวมมาตรการสําคัญที่จะเนนย้ําใหดําเนินการในสถานการณแพรระบาดโรค COVID-19 เปนเลมคูมือ
สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
- ไมมี
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.
นางสาวณัฐวดี แมนเมธี และนางสาวฐาปนี ชูเชิด ผูจดรายงานการประชุม
นางวิมลศิริ วิเศษสมบัติ และนางปรียานุช บูรณะภักดี ผูตรวจรายงานการประชุม
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย

