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วสิยัทศัน์ “กรมอนามยัเป็นองคก์รหลกัของประเทศในการ                        

อภบิาลระบบสง่เสรมิสขุภาพและระบบอนามยั

สิง่แวดลอ้มเพือ่ประชาชนสขุภาพด”ี

พนัธกจิ “ท าหนา้ทีใ่นการสงัเคราะหใ์ชค้วามรูแ้ละดภูาพรวม 

เพือ่ก าหนดนโยบายและออกแบบระบบสง่เสรมิสขุภาพ 

และอนามยัสิง่แวดลอ้มโดยการประสานงาน สรา้งความ

รว่มมอืและก ากบัดแูลเพือ่ใหเ้กดิความรบัผดิชอบตอ่

การด าเนนิงาน”



- LIFE EXPECTANCY (LE)

- HEALTH ADJUSTED

LIFE EXPECTANCY (HALE)

GOAL คนไทยสขุภาพดี

( 70 ลา้นคน )
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ใครเกีย่วขอ้งกบั
ปจัจยัก าหนดสขุภาพ

- Health Sector
- Non Health Sector
- Social
- Economic
- security
- Environment
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- การศกึษา
- ความรอบรูด้า้นสขุภาพ
- เศรษฐกจิ
- สงัคม
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DIRECT CUSTOMERS

Health Sectors

Non Health 
Sectors

1. รพสต.  -FCT,PCC

2. รพช.

3. รพท.,รพศ.

4. สสอ. ,สสจ.

....................

1. การศกึษา : - โรงเรยีน ,ครู

2. สงัคม

3. ฝ่ายปกครอง

4. ภาคทอ้งถิน่

5. ภาคเอกชน

....................



กระบวนงานหลกั กรมอนามยั (Core Business Process : CBP)

คลงัสนิคา้
-Tool/technology

-Standard
-Guideline
-Policy
-Law
-Program
-Project

- ประเมนิ
ผลลพัธส์ขุภาพ
- ประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิลของ
สนิคา้

แตล่ะ Cluster 
หรอื บรูณาการ
Cluster 
รว่มตดัสนิใจ
เลอืกประเด็น
ส าคญั

Clusters

วางแผนการขาย

ส านกั/กอง/
ศนูย์

ฝ่ายบรหิารและ
ผูท้รงคณุวฒุิ
เลอืกสนิคา้
ตามล าดบั
ความส าคญั และ
งบประมาณ

อธบิด/ีรอง/
ผูท้รง...

-วจิยั
-พฒันา
-KM 
-ทบทวนรวบรวม
-นวตักรรม

ส านกั/กอง/
ศนูย์

-สถานการณ์สขุภาพ
-การสง่เสรมิสขุภาพ
-สิง่แวดลอ้ม
-ความตอ้งการลกูคา้
-นโยบายส าคญั
-พนัธสญัญา
-ภารกจิหลกั
-พนัธมติร

ส านกั/กอง/
ศนูย์

- Purchaser
- Provider
- Regulator

ลกูคา้สดุทา้ย
ประชาชน

ขอ้มลูเขา้

Cluster
ตดัสนิใจผลติ

สนิคา้

-ประเมนิ
-วเิคราะห์

กระบวนการ
ผลติสนิคา้

- สนิคา้
- ผลผลติ

ลกูคา้ตรงการตลาด
กระบวนการ
เลอืกสนิคา้ออก
จ าหนา่ย



อะไรคอืสาเหตุ

Incidence

Prevalence

Indicators
มากนอ้ย

เทา่ไหร่

จะเลอืก

ท าอะไร

Analyse

Data

Information

Report

Survey

Surveillance



วเิคราะห ์(Analysis)

• อะไรคอืปจัจยัท าใหเ้กดิการตาย , เจ็บป่วย

• จดัล าดบัความส าคญั

• เลอืก ประเด็นส าคญั

• วเิคราะหป์จัจยัเสีย่ง และปจัจยัปกป้องตาม Life Course



จะท าอะไร ?

• เลอืกประเด็นส าคญั

• ก าหนดเป้าหมาย ลดปจัจยัเสีย่ง 

เพิม่ปจัจยัสง่เสรมิ

• หากลยทุธ,์ กลวธิี



การวเิคราะหป์จัจยัเสีย่ง 
และปจัจยัสง่เสรมิสขุภาพของตวัชวีดัส าคญั

ประเด็นส าคญั ปจัจยัก าหนดสขุภาพ เด็ก วยัรุน่ วยัท างาน สงูอายุ

Distal Factors

1. พนัธกุรรม

1.

2.

3.

1.

2.

3.

2. ส ิง่แวดลอ้มทางกายภาพ

3. สงัคมเศรษฐกจิ

Proximal Factors

1. ทางชวีวทิยาการแพทย ์
(Biomedical)

1.

2.

3.

2. พฤตกิรรม (Behavior)
1.

2.



ประชาชน ,ชุมชน ( 70 ลา้นคน)

?

?

จะท าอะไร ท ากบัใคร เพือ่อะไร 

สขุภาพดี



1. ก าหนดปญัหา เป้าหมายทีต่อ้งการ และปจัจยัตน้เหตุ

2. พจิารณาวา่ปจัจยัหรอืสาเหตไุหนทีแ่กไ้ข หรอืสามารถปรบัปรุงได้

3. คน้หาวธิกีาร หรอืกลไกการเปลีย่นแปลง ปรบัปรงุปจัจยัน ัน้ๆ

การพฒันา Public Health Intervention



การพฒันา Public Health Intervention (ตอ่)

4. ศกึษา คน้ควา้ วธินี าสูก่ารปฏบิตั ิ(Management)

5. ทดสอบและปรบัปรงุในพืน้ทีข่นาดเล็กๆ กอ่น

6. เก็บขอ้มลูเชงิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล อยา่งละเอยีด เพือ่

ขยายขนาดพืน้ทีด่ าเนนิการ
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ADVOCACY
How to ?

กรมอนามยั



ADVOCACY

1.   Analysis

2. Strategy

3. Mobilization

4. Action

5. Evaluation

6. Continuity

ADVOCACY

กรมอนามยั



ADVOCACY

 อะไรคอืปญัหา          ตอ้งมขีอ้มลูละเอยีด, ลกึ

 ใครเกีย่วขอ้งบา้ง           ท ัง้ + และ –

 มนีโยบายอะไรทีเ่กีย่วขอ้งบา้ง

1. Analysis

 ก าหนดเป้าประสงค ์SMART Objective

 ก าหนดทมีวางแผน

 คน้หาผูท้ ีเ่ราตอ้งการชีช้วน

 ก าหนดประเด็นดา้นประโยชนแ์ละขอ้ไดเ้ปรยีบที่

จะเปลีย่นแปลงนโยบาย

 หาหุน้สว่นและพนัธมติร

2. Strategy

กรมอนามยั



 สรา้งพลงัและขบัเคลือ่นเครอืขา่ย

 กระจายและจดัสรรความรบัผดิชอบ มุง่สูเ่ป้าหมายเดยีวกนั

 จดัการฝึกอบรม และทดลองท าการ Advocacy

 น าเสนอขอ้มลูและประเด็นทีส่ ัน้ กระชบั ชดัเจนและจ าได้

 งา่ยตอ่ผูก้ าหนดนโยบาย

3. Mobilization

ADVOCACY



 เชือ่มโยง Partner ดว้ยผลการด าเนนิงานทีก่า้วหนา้ตลอดเวลา

 ใชส้ือ่ตา่งๆ ตอ่เนือ่ง ซ า้ๆ เชน่ การตดิตอ่ระดบับคุคล การออกขา่ว

 สรา้ง commitment ในกลุม่ก าหนดนโยบาย

 ก าหนด intermediate process indicators

 ประเมนิกจิกรรมและวตัถปุระสงค ์(SMART Objective)

 Advocacy เป็นกระบวนการตอ่เนือ่ง

 ประเมนิและปรบัปรงุ

4. Action

5. Evaluation

6. Continuity

ADVOCACY



















INTERVENTION

ADVOCATE

- Policy Advisor
- Technical Support
- Enabling
- Mediate
- Standard , Guideline

Non Health 
Sectors

Health 
Sectors

SPACE 
(CYBER)

MANAGEMENT

Environment

Community

PCC

FCT

HL

BEHAVIOR

Good Health

Poor 
Health

Peopleพชอ.

ASSESSMENT

BEHAVIORHL



Thank You


