
รายงานการประชุมเตรียมความรวมมือดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานรวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  

ณ หองประชุมกองกจิกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน ๗ กรมอนามยั 

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 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ  สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 

8. น.ส.ณัฐวดี แมนเมธ ี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 

9. น.ส.ชุติมา แกวชวย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 

10. น.ส.วภิา 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 ก่ิงแกวเจริญชัย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 

22. น.ส.ปวริศา ดิษยาวานิช  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 

23. น.ส.นาฎอนงค เจริญสันติสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

24. นายประยูร ภักดีพัฒนาทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

25. น.ส.จิรพรรณ โรมา   นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย 



26. นายอธิภัทร วจนะวโรดม เจาหนาท่ีวิเคราะหขอมูล   ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย 

27. น.ส.พรนภา แซลี ้  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 

28. นางอัญชุรีย บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ  สํานักสงเสริมสุขภาพ 

29. น.ส.รดีพร สุขอรุณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ  สํานักสงเสริมสุขภาพ 

30. นางปนัดดา จั่นผอง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  สํานักสงเสริมสุขภาพ 

31. นางสุรีพร เกียรติวงศครู พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาต ิ

32. นางรัชนี บุญเรืองศรี  นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ  สํานักอนามัยผูสูงอายุ 

33. นายธีรพงษ คําพุฒ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ  กองแผนงาน 

34. น.ส.วารีทิพย พ่ึงพันธ 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 นักโภชนาการปฏิบัติการ    สํานักโภชนาการ 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายแพทยดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุมกลาววัตถุประสงคการประชุมครั้งนี้ 
เพ่ือหารือประเด็นความรวมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมสู
ทองถ่ินในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงการประสานความ
รวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ีผานมา งานอนามัยสิ่งแวดลอมมีการขับเคลื่อนงานรวมกันมาอยาง
ตอเนื่องตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข แตอยางไรก็ตามจะตองเพ่ิมเติมงานสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัยให
ดําเนินงานอยางครอบคลุมดวย ประกอบกับในสถานการณ COVID-19 ซ่ึงสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและสุขภาพ
ของประชาชน จึงเห็นควรยกระดับและสรางกลไกการมีสวนรวมตามกรอบแนวทางความรวมมือดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือใหทองถ่ิน ชุมชน และประชาชนมีสวนรวมกันการดําเนินงาน ดังนั้นจะตอง
รวมกันพิจารณางานสําคัญของทุกคลัสเตอรท่ี เพ่ือประสานความรวมมือกับทองถ่ินใหรวมดําเนินงานขับเคลื่อน
ในระดับพ้ืนท่ีตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๒.๑  นําเสนอการขับเคล่ือนการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม ในสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 

๑) คลัสเตอรสตรีและเด็กปฐมวัย 

ประเด็นงาน การดําเนินงาน สิ่งสนับสนนุ 
Setting สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.1 การเตรียมตัวเพ่ือปองกัน
ควบคุมโรค COVID-19 
ระลอกใหม ในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

- ขับเคลื่อนแนวทางการปองกันควบคุมโรค 

COVID-19 สําหรับสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย
ของ 4 กระทรวง 

- คูมือ/แนวทางการปองกันควบคุมโรค 
COVID-19 สําหรับสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย 



ประเด็นงาน การดําเนินงาน สิ่งสนับสนนุ 
1.2 พัฒนายกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดาน
สุขภาพ (4D)  

ขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพ 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ (4D) 

- แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยดานสุขภาพ (4D) 

Setting ทองถิ่น / ชุมชน 
1.3 ขับเคลื่อนตําบล
มหัศจรรย 1,000 วันแรก
ของชีวิต 

- 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 
- บูรณาการขอมลูสุขภาพหญิงตั้งครรภ หญิง
ใหนมบุตร และเด็ก 0 – 2 ป รวมกับสถาน
บริการสาธารณสุข ระดับพ้ืนท่ี เพ่ือเฝาระวัง
และสงเสรมิภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ 
หญิงใหนมบุตร และภาวะการเจรญิเติบโตของ
เด็กอายุ 0 – 2 ป ภายใตสถานการณการ
ระบาด COVID-19 

- แบบประเมินตําบลมหัศจรรย 1,000 วัน
แรกของชีวิต (google form) 
- แนวทางการขับเคลื่อนมหัศจรรย 1,000 
วันแรกของชีวิต  
- สื่อสงเสริมโภชนาการสาํหรับหญิงตั้งครรภ 
หญิงใหนมบุตร และเด็กอายุ 0 – 2 ป  

Setting สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย / ชุมชน 
1.4 สงเสริมใหเด็กไดมีโอกาส
เลนอยางมีอิสระในบานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และใน
ชุมชน เพ่ือสรางเด็กไทยมี
พัฒนาการสมวัย ความสูง
เฉลี่ยดี มี IQ EQ ตามเกณฑ
และมีทักษะการคิดเชิงบริหาร 
(EF) เพ่ิมข้ึน 

- สนับสนุนและขับเคลื่อนบูรณาการกิจกรรม 
เด็กไทย เลนเปลี่ยนโลก ใน “สนามเด็กเลน
สรางปญญา”  
- พัฒนาศักยภาพทักษะผูอํานวยการเลน 
(play worker) บุคลากรสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแบบอบรมปกติและระบบออนไลน  
(Mooc Anamai) 

- คูมือผูอํานวยการเลน (Play worker) 
เด็กไทยเลนเปลี่ยนโลก 
- คูมือเด็กไทยเลนเปลี่ยนโลก สาํหรับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
- คลิปวีดีโอ ผูอํานวยการเลน (Play worker) 
เด็กไทยเลนเปลี่ยนโลก 
- คลิปวีดีโอ เลนเปลีย่นโลก สําหรบัสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
- คลิปวีดีโอ เลนเปลีย่นโลก สําหรบั พอแม  ผู
เลี้ยงดเูด็ก 
- Link : https://mooc.anamai.moph.go.th/ 

๒) คลัสเตอรวัยเรียนวัยรุน 

ประเด็นงาน การดําเนินงาน สิ่งสนับสนนุ 
Setting สถานศึกษา 
2.1 ผลักดันใหมีแผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมความรูและทักษะเพ่ือ
จัดการปญหาสุขภาพเด็กวัย
เรียน นําไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน 

- ขับเคลื่อนโควิดในสถานศึกษา : การประเมิน
ความเสีย่ง COVID ผาน Platform Digital 
  > สื่อสารใหกับสถานศึกษาในสังกัด อปท. 
ในการประเมินตนเองใน Thai Stop COVID 
ในการเตรยีมความพรอมของ สถานศึกษา 
และ MOE COVID สําหรับเปนกลไกการกํากับ
ติดตามรวมกับศธ. 
- สงเสริมเขาถึงบริการคดักรองสุขภาพ
นักเรียนตามสิทธิประโยชนท่ีมีคุณภาพและ
ครอบคลมุ ขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตา
ดี และยกระดบัพัฒนาโรงเรียนเปนโรงเรียน

- แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ/ แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนรอบ
รูดานสุขภาพ/แนวทางสงเสรมิสุขภาพ ปองกัน
โรค เด็กวัยเรยีน และเยาวชน2 
- คูมือการตรวจคัดกรองสุขภาพและการดูแล
ปญหาท่ีพบบอยในเด็กวัยเรียน สําหรับครู
พยาบาลอนามยัโรงเรียน  
- สื่อ วีซีดี ปฏิบัติการความรอบรูดานสุขภาพ 
(Animation, Poster) 
- ชุดความรูเพ่ือการดูแลสุขภาพเดก็วัยเรียน
แบบองครวม (NuPETHS) 



ประเด็นงาน การดําเนินงาน สิ่งสนับสนนุ 
สงเสริมสุขภาพ (HPS Plus HL) 
- ขับเคลื่อนการดําเนินอาหารและโภชนาการ
นักเรียนการจัดการแกไขปญหาเดก็อวน 
คุณภาพอาหารกลางวัน  
- สงเสริมสนับสนุนพัฒนาสภาพแวดลอม : จัด
สถานท่ีแปรงฟน สงเสริมแปรงฟน222 
สงเสริมทันตสุขภาพ อาหารหวานนอย 
- สงเสริมสนับสนุนการแกไขปองกันการ
ตั้งครรภในวัยรุน และการเตรียมตวัเพ่ือ
ปองกันการถูกกระทําความรุนแรงตอเด็กและ
สตร ี
- สงเสริมออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพนักเรียน
นักศึกษาCHOPA CHiPA และกาวทาใจใน
สถานศึกษา 
- รวมกํากับติดตามประเมินผล (M&E) แบบ
บูรณาการ 
 

- หลักสูตรออนไลนกรมอนามยัสําหรับ
เจาหนาท่ีสาธารณสุขเพ่ือสงเสริมโภชนาการ
สําหรับเด็กวัยเรียน 
- คูมือปฏิบัติสาํหรับสถานศึกษาในการปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด 19 
- คูมือการเฝาระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
รองรับสถานการณโควิด 19 ในสถานศึกษา 
- สื่อความรูเพ่ือการดูแลสุขภาพชองปากเด็กวัย
เรียน : ภาพพลิก เพลง Clip VDO แผนพับ 
โปสเตอร  
- Application Food Choice  
- คูมือสมัครขอรับรางวัลองคกรท่ีมีวิธีปฏิบัติ
เปนเลิศและองคกรรอบรูสุขภาพ ดานการ
สงเสริมกิจกรรม ทางกายเพ่ือเด็กไทย สูง สม
สวน แข็งแรง IQ EQ ดี รวมท้ังสื่อสงเสริม
กิจกรรมทางกายรูปแบบอ่ืน ๆ เชน โปสเตอร 
แผนพับ โปสเตอร แผนพับ CD เปนตน สืบคน
ไดจาก
https://www.chopachipa.org/Home/content/c
ommu 

Setting ทองถิ่น / ชุมชน / รพ.ในสังกัด อปท. 
2.2 ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตาม พ.ร.บ.การ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
พ.ศ. 2559 
- สงเสริมการเขาถึงบริการดานอนามัยการ
เจริญพันธุภายใตสถานการณการระบาด 
COVID-19 
- สงเสริม สนับสนุน ภาคีเครือขายในการ
ดําเนินกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภ 
ในวัยรุนในพ้ืนท่ี 
- บูรณาการขอมลูสุขภาพวัยรุนในระดับพ้ืนท่ี 

- พ.ร.บ. ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน พ.ศ. 2559 
- คูมืออําเภออนามัยการเจรญิพันธุ 
- คูมือแนวทางการขับเคลื่อนการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนสาํหรับ
องคการปกครอง                                   
สวนทองถ่ินตาม พ.ร.บ.การปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 
- แนวทางการใหบริการคุมกําเนิดภายใต
สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 
- คําแนะนําวิธีคุมกําเนิดท่ีแนะนําภายใต
สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 

2.3 การเตรียมตัวเพ่ือปองกัน
การถูกกระทําความรุนแรงตอ
เด็กและสตร ี

- อปท. และ รพ.สต. ในพ้ืนท่ีรวมเปน
เครือขายเฝาระวังการถูกกระทําความรุนแรง
ตอเด็กและสตร ี
- มีการจัดทําแผนชวยเหลือเด็กและสตรีท่ีถูก
กระทําความรุนแรง 

- ขอมูลแหลงชวยเหลือผูหญิงท่ีถูกกระทํา
ความรุนแรง 
- สื่อใหความรูเก่ียวกับการปองกันการถูกลวง
ละเมิดทางเพศ 

Setting โรงเรียน  
2.4 การดูแลสุขภาพชองปาก
เด็กวัยเรียนในโรงเรียน 

- จัดสถานท่ีแปรงฟน เวนระยะหาง 
- จัดอาหารท่ีมีประโยชน ลดอาหารเครื่องดืม่
รสหวาน 
- สงเสริมเด็กแปรงฟน 222 
- สงเสริมเด็กบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
หวานนอย  

Link คูมือ การสงเสริมสุขภาพของวัยเรียน 
http://dental2.anamai.moph.go.th/ewt
admin/ewt/dental/download/downloa
d/คูมือสรางเสริมสุขภาพชองปากในชวง
COVID-19.pdf  



๓) คลัสเตอรวัยทํางาน 

ประเด็นงาน การดําเนินงาน สิ่งสนับสนนุ 
Setting สถานประกอบการ 
3.1 การประเมินความเสี่ยง
การแพรระบาดโรค COVID-19 
ผาน Platform Digital ใน
สถานประกอบการ 

- สงเสรมิการประเมินตนเองของประชาชน
ผาน Platform Save Thai โดยมเีจาหนาท่ี
สวนทองถ่ินเปนผูสงเสรมิ กํากับ ติดตาม 
- สงเสริมการประเมินตนเองของสถาน
ประกอบการในพ้ืนท่ีผาน Platform Thai 
Stop COVID Plus โดยมีเจาหนาท่ีสวน
ทองถ่ินเปนผูสงเสริม กํากับ ตดิตาม 
- สงเสริมสุขภาพวิถีใหม 3อ. 

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

๔) คลัสเตอรผูสูงอายุ 

ประเด็นงาน การดําเนินงาน สิ่งสนับสนนุ 
Setting สถานดูแลผูสูงอายุ 
4.1 สงเสริมการตรวจสอบ
มาตรฐานของสถานดูแล
ผูสูงอายุ  ภาครัฐ / ภาคเอกชน 
 

- ผูสูงอายุ ติดปายขอปฏิบัตติัวท่ีถูก
สุขลักษณะ ปลอดโรค 
- ผูดูแลผูสูงอายุ ตดิปายขอปฏิบัตติัวท่ีถูก
สุขลักษณะ ปลอดโรค 
- อาคารและสถานท่ีผูสูงอายุพักอาศัย เพ่ิม
นโยบายการทําความสะอาดอาคารและบริเวณ
โดยรอบอยางสม่ําเสมอ 
- โรงครัว/โรงอาหาร เนนเครื่องใชใหสะอาด
เปนประจาํทุกวัน และการประเมนิผูประกอบ
อาหาร  

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

4.2 ความรวมมือพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาท่ี /บุคลากร
ทองถ่ินในการอบรมหลักสตูร 
Care Manager 

- การจัดอบรมอบรมเจาหนาท่ี /บุคลากร ให
ปฏิบัติงานในบทบาท Care  Managerระดับ
ทองถ่ินเพ่ือรองการดูแลผูสูงอายุ ภายใต
สถานการณ COVID-19 
- เพ่ิมทักษะบุคลากรของทองถ่ินในการ
ปฏิบัติงานในบทบาท Care  Manager และ 
เปนผูกํากับ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 
- เพ่ิมทักษะบุคลากรของทองถ่ินใหมีความ
เช่ียวชาญในการดูแลผูสูงอายุอยางมี 
มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ 

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

Setting ศาสนสถาน 
4.3 ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ
และพระคิลานุปฎฐาก โดยรวม
ขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบ
บูรณาการรวมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
- สรางความเขมแข็งของชุมชน 
& ภาคีเครือขายในการเฝา

- ขับเคลื่อนการสรางความรอบรูดานสุขภาพ
ตามแนวทาง/คําแนะนําการสงเสรมิสุขภาพใน
การปองกันการแพรระบาดของโรค COVID-
19 
- ขับเคลื่อนการดําเนินงานการอบรม 
พระคิลานุปฏฐาก (พระอาสาสมัครสงเสริม
สุขภาพประจําวัด- อสว.) ผานระบบออนไลน 
(E Learning) 

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



ประเด็นงาน การดําเนินงาน สิ่งสนับสนนุ 
ระวัง & จัดการสุขภาพ 
- สนับสนุนขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานวัดสงเสรมิสุขภาพสู
วัดรอบรูดานสุขภาพ 
Setting ชมรมผูสูงอายุ 
4.4 พัฒนาความรอบรูดาน
สุขภาพในผุสูงอายุกลุม Active 
Aging 
- สรางความเขมแข็งของชุมชน 
& ภาคีเครือขายในการเฝา
ระวัง & จัดการสุขภาพ 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงาน Health Literacy 
ในผูสูงอายุ ผาน Individual Wellness Plan 
ในชมรมผูสูงอายุคุณภาพดานสุขภาพ/
โรงเรียนผูสูงอายุ 
- สงเสริมใหมีจัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ในผูสูงอายุกลุมเสี่ยง ใน
ระดับชุมชนแบบบูรณาการ 
- ดําเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบเมือง/ชุมชนท่ี
เปนมิตรกับผูสูงอาย ุ

- ประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงฆดวย
ตนเองผาน Application Health for You 
(H4U) หรือสมุดสุขภาพประชาชน  
- คูมือ/แนวทางการดําเนินงานผูสงูอายุ 

๕) คลัสเตอรอนามัยส่ิงแวดลอม 

ประเด็นงาน การดําเนินงาน สิ่งสนับสนุน 
5.1 “3 สราง” สะอาดท่ัวไทย 
อยูอยางปลอดภยั มั่นใจไร 
COVID-19 

- ความรวมมือเชิงนโยบายระหวางหนวยงาน 
- ยกระดับสถานประกอบการ กิจการ 
กิจกรรมตางๆ มีการดําเนินการขับเคลื่อน
มาตรการ “3 สราง” ดวยแพลตฟอรม Thai 
Stop COVID Plus ในสถานประกอบการ 
กิจการ และกิจกรรมเปาหมายท่ีกําหนด  

- Thai Stop Covid Plus 
- คําแนะนําดานสาธารณสุข เพ่ือปองกันการ
ระบาดของโรค COVID-19 สําหรบัสถาน
ประกอบกิจการ หรือโรงงาน 
- แนวทางปฏิบัติการจัดงานไมซ เพ่ือการ
ปองกันการแพรระบาดโรค COVID-19
โครงการ “เปดเมืองปลอดภัย จดังานไมซ
มั่นใจ ดวยมาตรฐาน” 
- แนวทางปฎิบัติเพ่ือการปองกันการแพร
ระบาดโรค COVID-19 สําหรบัหางสรรพสินคา 
ศูนยการคา คอมมิวนิตี้มอลล 

5.2 อปท. มีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมท่ีมปีระสิทธิภาพ 

- สงเสริมให อปท. มีการพัฒนาคณุภาพระบบ
บริการอนามยัสิ่งแวดลอม (EHA)  
- สงเสริมให อปท. มีการดําเนินงานเพ่ือ
เตรียมการรองรับสถานการณฉุกเฉินและภยั
พิบัติ 

- มาตรฐานปฏบัิติงาน (SOP)/ทีมประเมิน
ระดับเขต 
- คูมือการดําเนินงานระบบปฏบัิตกิารอนามัย
สิ่งแวดลอมสําหรับอปท. 
- คําแนะนําดานอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในสถานการณการ
ระบาดของโรค COVID-19 
- แผนพับการทําความสะอาดและฆาเช้ือ 
COVID-19 ในบานเรือน 
- คลิปวีดีโอทําความสะอาดและฆาเช้ือ 
COVID-19 ในบานเรือน 



ประเด็นงาน การดําเนินงาน สิ่งสนับสนุน 
5.3 การจัดการมลูฝอย - ให อปท. กํากับใหมีการบันทึกขอมูลใน

ระบบ Manifest เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
กํากับติดตามการดําเนินงานมลูฝอยติดเช้ือ 
ปองกันการลักลอบท้ิง และควบคมุกํากับใหมี
การจัดการมูลฝอยติดเช้ืออยางถูกตอง เปนไป
ตามกฎกระทรวงวาดวยการจดัการมูลฝอยตดิ
เช้ือ พ.ศ. 2545 

- ระบบ Manifest 
- คําแนะนําการจัดการมลูฝอยสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในสถานการณการ
ระบาดของโรค COVID-19 
- คําแนะนําการจัดการมลูฝอยติดเช้ือสําหรับ
ผูรับกําจดัมลูฝอยติดเช้ือสถานการณการ
ระบาดของโรค COVID-19 
- คําแนะนําการจัดการมลูฝอยติดเช้ือสําหรับ
ผูรับเก็บขนมูลฝอยตดิเช้ือสถานการณการ
ระบาดของโรค COVID-19 

5.4 การจัดการสิ่งปฏิกูล - ยกระดับการจัดการสิ่งปฏิกูลใหครอบคลมุ
เพ่ือการปองกันการแพรระบาดของเช้ือโรค
ขอเสนอการจดัการสวมสาธารณะและสิ่ง
ปฏิกูลในสถานการณการแพรระบาดของโรค 
COVID-19 
- เพ่ิมการควบคุมดูแลระบบการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลใหถูกหลักและมีประสิทธิภาพ 

- คูมือการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล 
- หลักสูตรการจดัการสิ่งปฏิกูลอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล 

5.5 การสํารวจพฤตกิรรม
สุขภาพของประชาชนในการ
ปองกันโรค COVID-19 
(Anamai Poll) 
- มาตรการปองกันและควบคุม
โรค COVID-19 ตามหลัก 
DMHTT 
- ตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข  
ป 2564 “ระดับความสําเร็จ
ในการเตรยีมพรอมและตอบโต
การระบาดโรค COVID-19
ระลอกใหม” โดยมตีัวช้ีวัดยอย 
“ประชาชนสวมหนากาก
อนามัยมากกวา รอยละ 85” 

- เพ่ิมการควบคุม ดูแลใหประชาชนปฏิบัติตาม
หลัก DMHTT อยางเครงครดัและตอเน่ือง 
โดยเฉพาะการสวมหนากกากเปนประจําและ
สวมถูกวิธี เชน จัดกิจกรรมรณรงค ใหความรู
และคําแนะนําเพ่ือใหประชาชนสวมหนากาก
และปฏิบัติตนเพ่ือปองกันโรค รวมท้ัง สื่อสาร
คําแนะนําผานชองทางตาง ๆ เชน เสียงตาม
สาย หอกระจายขาว LINE face book เปน
ตน 
- ประชาสัมพันธ สื่อสารและเชิญชวนให
ประชาชนมารวมตอบแบบสาํรวจ “อนามัย
โพล” ออนไลน   โดยเขาถึงแบบสาํรวจไดทาง 
คือ  
- Platform “Thai stop COVID” ท่ีไอคอน 
“Anamai Poll” 
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th    
- Link แบบสํารวจโดยตรง เขาถึงท่ี 
https://sites.google.com/view/hia-
surveillance/anamai-poll-
covid?authuser=0  
- ขอมูลตอบกลับจากการสาํรวจจะถูกจัดเก็บ
ในระบบฐานขอมูลออนไลน โดยสามารถ
เขาถึงขอมูลผลการสํารวจและdownload ใน
รูปแบบ excel เพ่ือนําไปใชประโยชน ไดท่ี 
https://bit.ly/3eGWwyd และมีหนา
แสดงผลการสํารวจเปนกราฟแบบ 
Dashboard สรุปจํานวนผูตอบแบบสํารวจ 
ท้ังภาพรวมประเทศ รายเขตสุขภาพ และราย

- แบบสํารวจออนไลน “อนามัยโพล: การ
สํารวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการ
ปองกันโรค COVID-19” เขาถึงไดท่ี 
https://forms.gle/FRWeKbT6twfee6xp7  
- หนาแสดงผลการสํารวจออนไลนแบบ 
Dashboard และสรุปผลการตอบ Anamai 
poll  แตละครั้ง แบบ Infographic เขาดูไดท่ี
https://sites.google.com/view/hia-
surveillance  
- ขอมูลผลการสาํรวจท่ีเขาระบบของแตละครั้ง
เขาดูไดท่ี https://bit.ly/3eGWwyd 
- สิ่งสนับสนุน ขอมูลวิชาการและคําแนะนําการ
ปฏิบัติตนเพ่ือปองกันโรค COVID-19 เขาดูไดท่ี 
http://covid19.anamai.moph.go.th/th/ 

https://bit.ly/3eGWwyd
https://bit.ly/3eGWwyd
https://bit.ly/3eGWwyd
http://covid19.anamai.moph.go.th/th/
http://covid19.anamai.moph.go.th/th/
http://covid19.anamai.moph.go.th/th/
http://covid19.anamai.moph.go.th/th/
http://covid19.anamai.moph.go.th/th/


ประเด็นงาน การดําเนินงาน สิ่งสนับสนุน 
จังหวัด ในรูปแบบออนไลน ท่ี 
https://sites.google.com/view/hia-
surveillance  

5.6 การบังคับใชกฎหมาย
สาธารณสุข 

- การใช พ.ร.บ.สาธารณสุข และอําหนาท่ี
ทองถ่ินออกขอกําหนดใหกับทองถ่ิน 

- คูมือแนวทางคําแนะนํากฎหมายตางๆ และ
การปองกันการแพรระบาดโรค COVID-19 สง
ใหกับจังหวัด 

จากท่ีประชุมมีขอสรุปเบื้องตนสําหรับประเด็นขับเคล่ือนงานดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมตามบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

1) คลัสเตอรสตรีและเด็กปฐมวัย  

1.1) เตรียมความพรอมเปดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามคําแนะนําของกรมอนามัย 

1.2) ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ (4D) โดยเนน D: Diseases คือ การ
ปองกันโรค ในสถานการณแพรระบาดโรค COVID-19 

1.3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธแนวทางและคําแนะนําสําหรับพอแมกับการอยูบาน เพ่ือปองกันการ
แพรกระจายเชื้อโรคสูลูก 

1.4) กํากับติดตามการดําเนินงานตามคําแนะนําและมาตรการท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง 

2) คลัสเตอรวัยเรียนวัยรุน  

2.1) สื่อสารกับสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการประเมินตนเองผาน 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 สถานท่ีลางมือ สถานท่ีแปรงสีฟน 
สงเสริมทันตสุขภาพ เปนตน 

2.4) สงเสริมสนับสนุนการแกไขปองกันการตั้งครรภในวัยรุน และการเตรียมตัวเพ่ือปองกันการถูกกระทํา
ความรุนแรงตอเด็กและสตรี 

2.5) สงเสริมออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพนักเรียนนักศึกษาCHOPA CHiPA และกาวทาใจในสถานศึกษา 

3) คลัสเตอรวัยทํางาน 

3.1) สื่อสารกับสถานประกอบการในการประเมินตนเองผาน Digital Platform ไดแก Thai Stop COVID 
Plus และ Thai Save Thai 

3.2) สงเสริมใหประชาชนมีการประเมินตนเองผาน Thai Save Thai โดยมีเจาหนาท่ีทองถ่ินเปนผูกํากับ
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) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจศาสนสถานในพ้ืนท่ีใหครอบคลุม สํานักสงฆ หรือศาสนสถานอ่ืนๆ 
ท่ีไมไดข้ึนทะเบียนกับสํานักพุทธศาสนาแหงชาติ เพ่ือเปนขอมูลในการกํากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันโรค COVID-19 

4.5) บูรณาการงบประมาณสําหรับการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมทักษะบุคลากรของทองถ่ินในการปฏิบัติงาน
ในบทบาท Care Manager และเปนผูกํากับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 

5) คลัสเตอรอนามัยส่ิงแวดลอม 

5.1) ยกระดับสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมตางๆ มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการ “3 สราง” 
ดวยแพลตฟอรม Thai Stop COVID Plus ในสถานประกอบการ กิจการ และกิจกรรมเปาหมายท่ีกําหนด 

5.2) สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) 
โดยเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญและเก่ียวของกับสถานการณ COVID-19 

4.3) กํากับใหมีการบันทึกขอมูลมูลฝอยในระบบ Manifest เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานมูลฝอยติดเชื้อ ปองกันการลักลอบท้ิง และควบคุมกํากับใหมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออยางถูกตอง 
เปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

5.4) ยกระดับการจัดการสิ่งปฏิกูลใหครอบคลุม เพ่ือการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค รวมถึงกํากับ
การจัดการสวมสาธารณะ และสิ่งปฏิกูลในสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 

5.4) กํากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและการดําเนินงานตามกฎหมายสาธารณสุขใน setting 
ตลาด โดยเฉพาะตลาดท่ียังไมผานเกณฑ 

5.6) ประชาสัมพันธ สื่อสารและเชิญชวนใหประชาชนมารวมตอบแบบสํารวจ “อนามัยโพล” ออนไลน 

ท้ังนี้จากการประชุมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ดังนี ้

1) ควรมีการวิเคราะหขอมูลผลการประเมิน Thai Stop COVID Plus รายสัปดาห จําแนกตามสถาน
ประกอบการ (32 setting) และคืนขอมูลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

2) ควรมีการเตรียมทีมชวยสนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ิน เชน ทีมใหคําปรึกษา ทีมวิเคราะหขอมูล ทีมเฝา
ระวังสถานการณและประกาศตางๆของพ้ืนท่ีควบคุม เปนตน เพ่ือใหการประสานงานกับทองถ่ินมีความตอเนื่อง 

3) การขับเคลื่อนงานของศาสนสถาน อาจจะตองพิจารณาหนวยงานเครือขายเพ่ิมเติม เชน สํานักพุทธศาสนา
แหงชาติ สํานักจุฬาราชมนตรี เปนตน และควรพิจาณราใหครอบคลุมทุกศาสนา 

4) ควรรวบรวมมาตรการสําคัญท่ีจะเนนย้ําใหดําเนินการในสถานการณแพรระบาดโรค COVID-19 เปนเลมคูมือ
สนับสนนุองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 

- ไมมี 

เลิกประชุม เวลา 15.30 น.  

 

นางสาวณัฐวดี แมนเมธี และนางสาวฐาปนี ชูเชิด ผูจดรายงานการประชุม 
นางวิมลศิริ วิเศษสมบัติ และนางปรียานุช บูรณะภักดี ผูตรวจรายงานการประชุม 

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย 

 


