
แผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายของกรมอนามัย
ฉบบัที่ 3

(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)

๑. ช่ือหนวยงาน
กรมอนามัย

๒. วิสัยทัศน
บุคลากรของกรมอนามัย เขาใจ ตระหนักถึงบทบาทหญิงชาย และสามารถบูรณาการมิติหญิงชาย

กับภารกิจหลักของหนวยงานอยางเปนรูปธรรม
๓. เปาหมาย

๓.๑ บุคลากรของกรมอนามัย มีความรู ความเขาใจ และความตระหนักในเรื่องบทบาทหญิงชาย
๓.๒ มีการบูรณาการมิติหญิงชายกับกิจกรรม และภารกิจหลักของหนวยงานอยางเปนรูปธรรม
๓.๓ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คํานึงถึงความแตกตางสัดสวนระหวางหญิงชาย พรอมทั้งสนับสนุน

สงเสริมใหหญิงชายไดการรับบริการอยางเสมอภาค
๓.๔ มีระบบขอมูลแยกเพศของเจาหนาที่และผูรับบริการที่เปนปจจุบัน
3.5 มีการปองกันการละเมิดสิทธิทางเพศ หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน

๔. พันธกิจดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
๔.๑ เสริมสรางความเขาใจเรื่องบทบาทหญิงชายแกบุคลากรทุกระดับ
๔.๒ รวบรวมและเผยแพรองคความรู เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถผสมผสานแนวคิดเรื่องบทบาท

หญิงชายในการทํางาน
๕. ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร 1 : เสริมพลัง เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตแกสตรีทุกกลุมและทุกระดับ
1. พัฒนาการบริการและการจัดการเพื่อการตั้งครรภ คุณภาพและมารดา
2. สงเสริมบทบาทพอแมหรือผูปกครอง ในการเล้ียงดูเด็กที่ถูกตองเหมาะสม
3. การขับเคล่ือนการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
4. การสงเสริมสุขภาพและพฤติกรรม ที่พึงประสงคของเด็กวัยเรียน
5. พัฒนาองคความรูและวิจัยการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน
6. สนับสนุนการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรฯ ภายใตพ.ร.บ.การปองกันและแกปญหาการตั้งครรภ

ในวัยรุน พ.ศ. 2559
7. พัฒนานโยบายระดับชาติทีเ่ก่ียวของกับพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงคของวัยทํางาน (National Health Policy)
8. เสริมสรางศักยภาพภาคีเครือขายทุกระดับในการดําเนินงานสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงค

(Health Leader)
9. เตรียมความพรอมระบบสนับสนุนและคนในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Social มีสวนรวมในสังคม)
10. พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชน (Strong: Healthy มีสุขภาพดี)
11. พัฒนาระบบบริหารจัดการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมเพื่อผูสูงอายุสูความยั่งยืน (Secure)



ยุทธศาสตร 2 : พัฒนาเง่ือนไขและปจจัยที่เอ้ือตอการพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค
1. เรงรัดการบริหารและขับเคล่ือนกฎหมายภายใตพ.ร.บ. การปองกันและแกปญหาการ ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
2. สงเสริมมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทาํงาน ถือปฏิบัติ 7 ขอ

2.1จัดทําแนวปฏิบัติปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทํางานที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคน
2.2 แสดงเจตนารมณอยางจริงจังในการสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล ใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน
2.3 จัดสถานที่ทํางานเพื่อลดความเส่ียงจากปญหาการลวงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศ
2.4 แกไขและจัดการปญหาโดยใชกระบวนการอยางไมเปนทางการ
2.5 แกไขและจัดการปญหาดําเนินการอยางจริงจังโดยทันที เปนไปตามแนวปฏิบัติ
2.6 การรองเรียนหรือการรายงานใหมีการแตงตั้งคณะทํางานสอบขอเท็จจริง
2.7 ติดตามผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติอยางตอเน่ือง

(ตารางแนบทาย)...
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1 2 3 4 5 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
ยุทธศาสตร 1 : เสริมพลัง      การจัดโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตรการพัฒนาสตรี
เพ่ิมบทบาทการมีสวนรวม พ.ศ. 2560 - 2564 โดยการบูรณาการมิติหญิงชายในภารกิจหลัก
เพ่ือพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ของสวนราชการเพ่ือลงสูกลุมเปาหมายประชาชน
แกสตรีทุกกลุมและทุกระดับ 1. พัฒนาการบริการและการจัดการเพื่อการตั้งครรภ คุณภาพ และมารดา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานสวนกลาง

 - พัฒนาความรู ทักษะ การเฝาระวังสุขภาพและความเสี่ยงดวยตนเอง และสวนภูมิภาค
ของหญิงตั้งครรภและครอบครัว โดยใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก
 - จัดใหมีหนวยบริการใหบริการโรงเรียนพอแมในคลินิกฝากครรภ
และชมรมจิตอาสาแมและเด็ก
 - การสรางองคความรู แนวทางการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ
เพื่อใหหญิงตั้งครรภมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากการคลอด
 - สนับสนุนองคความรูใหเจาหนาท่ีในหนวยงานสถานบริการ
สาธารณสุข เพื่อใหความรูเก่ียวกับการสงเสริมกิจกรรมทางกายท่ีถูกตอง
แกหญิงตั้งครรภ

ตารางแนบทายแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายของกรมอนามัย
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564)

ยุทธศาสตร โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา (ปที่) ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

แกหญิงตั้งครรภ
   - จัดทําสื่อหรือประชาสัมพันธสนับสนุนกับสถานบริการสาธารณสุข ใชงบประมาณของหนวยงาน
เพื่อเผยแพรใหความรูการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ กับสามี
หรือญาติพี่นอง
2. สงเสริมบทบาทพอแมหรือผูปกครอง ในการเลี้ยงดูเด็กท่ีถูกตอง ครอบครัวเจาหนาท่ี หนวยงานสวนกลาง
เหมาะสม และประชาชนท่ัวไป และสวนภูมิภาค
 - พัฒนาตนแบบ “ครอบครัวคุณภาพ”
 - สรางการรับรูและความเขาใจใหพอแมผูปกครองเลี้ยงดูเด็กไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม (โรงเรียนพอแมในคลินิกเด็กด)ี
 - พัฒนาสื่อความรูใหนาอาน นาใช เขาใจ สะดวก และเขาถึงงาย
 - ถายทอดความรูใหกับเจาหนาท่ีในพื้นท่ีเพื่อสงเสริมใหความรูแกพอแม
หรือผูปกครองในการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย
เพื่อพัฒนาการท่ีสมวัย สูงดีสมสวน อยางถูกตอง
 - จัดทําสื่อหรือประชาสัมพันธใหพอแม หรือผูปกครองทราบถึงวิธีการ
ใหเด็กปฐมวัยมีกิจกรรมทางกายท่ีถูกตองผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต
ยูทูป เปนตน
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1 2 3 4 5 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
3.พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ประชาชนท่ัวไป หนวยงานสวนกลาง
 - ผลักดันการจัดมหกรรมเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน และสวนภูมิภาค
4.สงเสริมสุขภาพและพฤติกรรม ท่ีพึงประสงคของเด็กวัยเรียน ประชาชนท่ัวไป หนวยงานสวนกลาง
 - รณรงคสรางกระแสใหเด็กวัยเรียนและวัยรุนปฏิบัติตนตามพฤติกรรม และสวนภูมิภาค
ท่ีพึงประสงค เชน กระโดดโลดเตนเลนสนุกอยางนอย 60 นาที
ดื่มนม 2 แกว กินไข 1 ฟอง นอนหลับสนิท 9-11 ชั่วโมงทุกวัน
5.พัฒนาองคความรูและวิจัยการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน ประชาชนท่ัวไป หนวยงานสวนกลาง
 - ถายทอดองคความรูกิจกรรมการออกกําลังกาย ดวยนวัตกรรม และสวนภูมิภาค
การออกกําลังกายท่ีทันสมัย
6.สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรฯ ประชาชนท่ัวไป หนวยงานสวนกลาง
ภายใตพ.ร.บ.การปองกันและแกปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 และสวนภูมิภาค
7.พัฒนานโยบายระดับชาติท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมสุขภาพ เจาหนาท่ีและ หนวยงานสวนกลาง
ท่ีพึงประสงคของวัยทํางาน (National Health Policy) ประชาชนท่ัวไป และสวนภูมิภาค
 - สงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสําหรับวัยทํางาน
 - การสงเสริมการใหนมแมในสถานท่ีทํางาน ใชงบประมาณของหนวยงาน
 - การคัดกรองมะเร็งเตานมดวยการตรวจคําเตานมดวยตนเอง

ยุทธศาสตร โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา (ปที่) ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

 - การคัดกรองมะเร็งเตานมดวยการตรวจคําเตานมดวยตนเอง
8.เสริมสรางศักยภาพภาคีเครือขายทุกระดับในการดําเนินงาน เจาหนาท่ีและ หนวยงานสวนกลาง
สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานท่ีพึงประสงค ประชาชนท่ัวไป และสวนภูมิภาค
(Health Leader)
  - ถายทอดองคความรูและทักษะในการมีกิจกรรมทางกายและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค
9.เตรียมความพรอมระบบสนับสนุนและคนในการเขาสูสังคม ประชาชนท่ัวไป หนวยงานสวนกลาง
ผูสูงอายุ (Social มีสวนรวมในสังคม) (สตรีท่ีมีอายุ 40 - และสวนภูมิภาค
 - สงเสริมและสนับสนุนใหสตรีทุกกลุม ทุกระดับ ท่ีมีอายุ 40 - 45 ป 45 ป กอนวัยสูงอายุ)
เตรียมความพรอมกอนเขาสูชวงวัยสูงอายุแตละชวง เพื่อมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค มีความรู ทักษะดานการออกกําลังกาย
และสามารถปฏิบัติได มีการปรับสภาพแวดลอมและท่ีอยูอาศัย
ใหเอ้ือตอการเขาสูชวงสูงวัย
 - ยกระดับชมรมผูสูงอายุใหเปนชมรมผูสูงอายุคุณภาพ
 - ยกระดับการดําเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพ
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1 2 3 4 5 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
10.พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชน(Strong : Healthy ประชาชนท่ัวไป หนวยงานสวนกลาง
มีสุขภาพดี) (ผูสูงอายุ) และสวนภูมิภาค
 - สงเสริมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ
 - สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวย Digital Application
 - การดูแลผูสูงอายุในเขตเมือง
 - พัฒนาระบบ Smart Intergraded Community Care :
LTC/CG/CM/CP
 - จัดตั้งคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ , คัดกรองผูสูงอายุ
 - พัฒนาศูนยตนแบบ Daycare Center
- จัดทําคูมือประชาชนดานการจัดอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับผูสูงอายุ
เพื่อปองกันภาวะสมองเสื่อม
 - จัดทําชุดความรูแนวทางการจัดการสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือในการดูแล
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง
11.พัฒนาระบบบริหารจัดการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ประชาชนท่ัวไป หนวยงานสวนกลาง ใชงบประมาณของหนวยงาน
เพื่อผูสูงอายุสูความย่ังยืน (Secure) (ผูสูงอายุ) และสวนภูมิภาค
 - จัดบริการสุขภาพ และจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ

ยุทธศาสตร โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา (ปที่) ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

 - จัดบริการสุขภาพ และจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ
ใหคําแนะนําเก่ียวกับการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
 - พัฒนาเมืองท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุ Aged – friendly
 communities/cities
 - การจัดหองสุขาท่ีคํานึงถึงสัดสวนหญิง/ชาย/ผูสูงอายุ/คนพิการ
ตามเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณไทย(HAS)

ยุทธศาสตร 2 : พัฒนาเง่ือนไขและ
ปจจัยที่เอ้ือตอการพัฒนาสตรีที่มี
ประสิทธิผลและเสมอภาค 1.เรงรัดการบริหารและขับเคลื่อนกฎหมายภายใต เจาหนาท่ี สํานักอนามัยการเจริญพันธุ

พ.ร.บ. การปองกันและแกปญหาการ ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
2. สงเสริมมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ เจาหนาท่ี หนวยงานสวนกลาง
คุกคามทางเพศในการทํางาน ถือปฏิบัติ 7 ขอ และสวนภูมิภาค
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1 2 3 4 5 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
2.1 จัดทําแนวปฏิบัติปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดและ
คุกคามทางเพศในการทํางานท่ีครอบคลุมบุคลากรทุกคน
2.2 แสดงเจตนารมณอยางจริงจังในการสงเสริมความเทาเทียมกัน
ระหวางบุคคล ใหเกียรติและเคารพซ่ึงกันและกัน
2.3 จัดสถานท่ีทํางานเพื่อลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ ใชงบประมาณของหนวยงาน
2.4 แกไขและจัดการปญหาโดยใชกระบวนการอยางไมเปนทางการ
2.5 แกไขและจัดการปญหาดําเนินการอยางจริงจังโดยทันที
เปนไปตามแนวปฏิบัติ
2.6 การรองเรียนหรือการรายงานใหมีการแตงตั้งคณะทํางานสอบ
ขอเท็จจริง
2.7 ติดตามผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตร โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา (ปที่) ผูรับผิดชอบ งบประมาณ


