
วิสัยทัศน: กรมอนามัยเปนองคกรหลักของประเทศในการ
อภิบาล ดูแล ปกปอง คุมครอง ระบบสงเสริมสุขภาพและ
ระบบอนามัยส่ิงแวดลอมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี 
พันธกิจ: 

ทําหนา ท่ีในการสังเคราะหใชความรูและดู
ภาพรวม เพ่ือกําหนดนโยบายและออกแบบระบบสงเสริม
สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมโดยการประสานงาน สราง
ความรวมมือและกํากับดูแลเพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบตอ
การดําเนินงาน 
คานิยม: 
H  (Health Model)  เปนตนแบบสุขภาพ 
E  (Ethics)  มีจริยธรรม 
A  (Achievement)  มุงผลสัมฤทธ์ิ 
L  (Learning)  เรียนรูรวมกัน 
T  (Trust)   เคารพและเชื่อม่ัน 
H  (Harmony)  เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

    กรมอนามัย 
 

หมวด 4 ดานการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคการ และการจัดการความรู 

การจัดการขอมูลเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ และการทําฐานขอมูลกลางเพ่ือการใชประโยชน        
อยางท่ัวถึงตลอดภาคีพันธมิตร กอใหเกิดการสรางนวัตกรรมใหม และการนําเทคโนโลยีเขามา
ประยุกตใชในการจัดเก็บและสืบคนสารสนเทศของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในหลายๆ ดาน  
จนสามารถนําไปสูการขยายผลและการวางแผนเชิงกลยุทธ 

กรมอนามัย  เปนส วนราชการในสั ง กัด
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีพันธกิจในการอภิบาลระบบ
สงเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือ
ประชาชนสุขภาพดี (National Health Authority) 
ทําหนาท่ีในการสังเคราะห ใชความรูและดูภาพรวม 
เพ่ือกําหนดนโยบายและออกแบบระบบสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม โดยการประสานงาน สราง
ความรวมมือและกํากับดูแลเพ่ือใหหนวยงานในระบบ
ส ง เ สริ มสุ ขภ าพและอนา มัยสิ่ ง แ วดล อม ท้ั ง ใน
ระดับประเทศ พ้ืนท่ีและทองถ่ินเกิดความรับผิดชอบตอ
การดําเนินงาน (Accountability) ตามหนาท่ีจนบรรลุ
เปาหมายประชาชนสุขภาพดี สงเสริมใหประชาชนมี
ความรอบรูและมีทักษะในการจัดการตนเองเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพ ซ่ึงการจะบรรลุพันธกิจท่ีมีความทาทาย
ดังกลาว กรมอนามัยจึงมุงเนนใหเกิดการจัดการขอมูล
เชื่อมโยงระบบสารสนเทศ และการทําฐานขอมูลกลางเพ่ือการใชประโยชนอยางท่ัวถึงตลอดภาคีพันธมิตร 
รวมถึงสามารถตอบสนองตอความตองการของบุคลากร ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางรวดเร็ว 
กอใหเกิดนวัตกรรมในการบริการและการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
  
  



สารสนเทศที่ครอบคลุมการมีสุขภาพดีทุกชวงวัย ...... บนถนนชีวติเพ่ือสุขภาพ 
 เพ่ือใหการดําเนินงานของกรมอนามัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสงเสริมสุขภาพเพ่ือ
ประชาชนสุขภาพดี กรมอนามัยใหความสําคัญกับการนําสารสนเทศท่ีครอบคลุมตลอดเสนทางชีวิต ตั้งแตอยู
ในครรภมารดา เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุน วัยทํางาน และผูสูงอายุ กําหนดเปนถนนชีวิตเพ่ือสุขภาพ (Life 
Course Approach) โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีครอบคลุมเพ่ือติดตามการดําเนินงานและนําไปสูการกําหนด          
แนวทางการดําเนินการท่ีเหมาะสม ท่ีจะนําไปสู คนไทยสุขภาพดีตลอดทุกชวงวัย (ภาพท่ี 1) เชน ในวัยเด็กให
ความสําคัญกับตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีสมวัย มีสวนสูงระดับดี รูปรางสมสวน เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอวน 
และอวน นําไปสูการกําหนดแนวทางการสงเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ การสงเสริมเด็กวัยเรียนให
แข็งแรงและฉลาด เปนตน วัยรุน ใหความสําคัญกับตัวชี้วัด การต้ังครรภซํ้าในวัยรุน นําไปสูการสงเสริม
พฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุท่ีเหมาะสมสําหรับวัยรุน เปนตน ซ่ึงนับเปนการนําสารสนเทศท่ีครอบคลุมมา
ใชใหเกิดประโยชน และสรางคุณคาใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และองคกร 

 
ภาพท่ี 1 ถนนชีวิตเพ่ือสุขภาพ (Life Course Approach) 

 

ระบบฐานขอมูล ระบบเฝาระวังและระบบจัดการความรูที่บูรณาการ  
นวัตกรรมสารสนเทศที่นําไปสูความคลองตัวในการวัดผล ดวย DoH Dashboard  

 กรมอนามัยไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการรวบรวมขอมูลของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
และขอมูลทางสุขอนามัยตางๆ ใหสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและทันทวงที ถือเปน
นวัตกรรมดานขอมูลสารสนเทศท่ีชวยเพ่ิมความคลองตัวในการวัด วิเคราะหผลการดําเนินงาน และชวยใหการทํางาน
เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการใชระบบฐานขอมูลกลางกรมอนามัย (Data Center) ไดแก DoH Dashboard 



และระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) ซ่ึงเชื่อมโยง
ฐานขอมูลสุขภาพของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข Health Data Center (HDC) เพ่ือใหทราบสถิติ 
ปจจัย สภาวะสุขภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย ผูรับบริการ ท้ังในสวนของรายชื่อ สถานท่ี และสถิติจํานวนท่ี
จําแนกตามกลุมวัย เปนตน เชื่อมโยงเขาสูฐานขอมูล DoH Dashboard ซ่ึงเปนระบบหลักท่ีมีความคลอบคลุม
ครบถวนตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกรมอนามัย โดยใชเครื่องมือ LeTCI เปนกรอบแนวคิดในการออกแบบในรูปแบบ
กระดานแสดงผล เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ มีการบูรณาการการจัดเก็บและการ
สืบคนขอมูลจากฐานขอมูลกลาง เพ่ือใหทราบสภาวะสุขภาพเชิงสถิติของผูมีสวนไดสวนเสียจากเขตสุขภาพมา
วิเคราะหจนสามารถนําไปสูการขยายผล จากการเชื่อมโยงขอมูลจากสวนตางๆ จากคลังขอมูลทางการแพทย
และสุขภาพ จากระบบ Health Data Center (HDC) รวมกับการพัฒนา “DoH Data center” ท่ีรวบรวม
ขอมูลท่ีกระจัดกระจายท้ังภายในและภายนอกกรมอนามัยใหมาอยูในท่ีเดียวกันดวยสื่อ digital ท่ีทันสมัย 
นํามาสูการวิเคราะห สังเคราะหและการวางแผน สงตอไปยังผู ท่ี เ ก่ียวของหรือภาคีพันธมิตร ท้ังใน
ระดับประเทศจนไปถึงระดับจังหวัด และจะขยายผลไปสูการเชื่อมโยงระดับพ้ืนท่ีตอไป 

DoH Dashboard ถูกนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล จัดเรียงและแสดงผลใหเขาใจไดงายข้ึน เชน การใช
สัญญาณไฟจราจรเพ่ือใหทราบ Performance การใชแผนภูมิเพ่ือใหเห็นแนวโนม การเปรียบเทียบขอมูล
ระหวางพ้ืนท่ี และมีระบบการแจงเตือนไปยังผูบริหาร/ผูปฏิบัติ เพ่ือใหทราบสถานการณและตัดสินใจในการ
ตอบสนองตอเหตุการณไดอยางเหมาะสมและทันกาล โดยขอมูลสารสนเทศนี้ไดนําไปเปนขอมูลนําเขาในการ
ประชุม Tuesday Regular Meeting เพ่ือใหท่ีประชุมรับทราบสถานการณและนําไปสูการตัดสินใจ          
เชิงยุทธศาสตรตอไปอีกดวย  

ตัวอยางการจัดการท่ีประสบความสําเร็จและเห็นผลเปนรูปธรรมอยางหนึ่งของกรมอนามัย คือ แนว
ทางการจัดการเพ่ือควบคุมการติดเชื้อ HIV จากแมสูลูก ท่ีมีการวิเคราะหปจจัยเพ่ือแนวทางปองกันและมีระบบ
การกํากับติดตามผลอยางเขมขนดวยระบบ PHIMS ทําใหสามารถวางแผนรองรับไดทันกาลเหมาะสม จนไดรับ
การยกยองจากองคกรนานาชาติเปนประเทศท่ี 2 ของโลกและประเทศแรกของเอเชีย ในการลดอัตราการติดเชื้อ
ใหต่ํากวารอยละ 2  

 
ภาพที ่2 แสดงผงัการสงตอขอมูลและสารสนเทศของระบบ DoH Dashboard 

 
 



การจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูการปรับปรุงการดําเนินงานที่เห็นเปนรูปธรรม 
  จ า ก กา ร วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ
ทบทวนปญหาดานขอมูลและสารสนเทศ กรม
อนามัยไดมีการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา
การกระจัดกระจาย และการขาดเอกภาพของ
ฐานขอมูล ท่ีทําใหการดําเนินการลาชาและไม
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นํามาสูการออกแบบ
ระบบและกลไกการวัดผลการดําเนินการ 
บูรณาการระบบขอมูล ระบบเฝาระวังและ
ระบบจัดการความรูของกองสํานักตาง ๆ 
ภายในกรมดวยการบริหารจัดการความรูแบบ
ครอมและขามสายงาน โดยการแบงกลุมเปน 

10 cluster การทํางาน (cluster 5 กลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม รวมกับ cluster สนับสนนุ) เพ่ือรวมกันคิด 
รวมกันทํางานเพ่ือมุงใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ซ่ึงจะมีผูแทนรวมกันรวบรวมจัดการความรู คัดกรอง 
ประเด็นท่ีมีความสําคัญเพ่ือใหเกิดการตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดอยาง
ครอบคลุม เพ่ือนํามาทําแผนในการสงเสริมสุขภาพประชาชน เชน จํานวนแมตาย/ลูกตาย วัยรุนตั้งครรภ ดัชนี
มวลกายของวัยทํางาน โดยจัดการขอมูลตามระยะเวลา พ้ืนท่ี เพศและชวงอายุ รวบรวมในฐานขอมูล จัดเก็บ
เปนสถิติเ พ่ือจัดทําแผนรองรับใหเหมาะกับกลุมเปาหมายตอไป รวมถึงการใชกลไกการทํางานของ
คณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมคุณภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมรวมกับ 10 
cluster ท่ีกลาวมาในการทําตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม 
 การจัดการความรูและการส่ือสารไปยังภาคีเครือขายเพ่ือการปรับปรุง กระบวนการจัดการความรู
และขอมูลท่ีไดมีการดําเนินการอยางเปนระบบ และใชสารสนเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด เริ่มจากการ
เชื่อมโยงขอมูลจากสวนกลาง และรวบรวมขอมูลกับศูนยตางๆ ในพ้ืนท่ี และทําการสงตอขอมูลไปยังผูมีสวนได
สวนเสีย และภาคีพันธมิตร เพ่ือชี้เปา เฝาดู รับรูการเปลี่ยนแปลง ท้ังในระดับจังหวัด เขต และประเทศ โดยจะ
เชื่อมโยงไปสูระดับพ้ืนท่ีตอไปในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการการสงตอความรูในหลายรูปแบบ อาทิ 
การสรางการเรียนรูรวมกันผานการจัดประชุม Tuesday Regular Meeting (TRM) ท่ีมีอธิบดีเปนประธานการ
ประชุม เพ่ือติดตามตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีสําคัญอยางสมํ่าเสมอ การใชระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑกรมอนามัย (P&E Distribution) ผานชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและเขาถึงกับกลุมเปาหมาย
ท่ีแตกตางกัน เชน แนวทางการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับแตละกลุมวัยในหลากหลายกลุมเปาหมายท่ีมีวิถีชีวิต
แตกตางกัน การสนับสนุนองคกรภาคีเครือขายใหมีการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมท้ังใน
ระดับบุคคลและระดับองคกร การสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูระหวางกัน เพ่ือหาโอกาสใน
การพัฒนาตอยอดการดําเนินงาน ทําใหเกิดการแบงปนความรู รวมท้ังกระตุนใหเกิดการตอยอดสรางนวัตกรรม
พรอมท้ังกําหนดใหเปนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีตองดําเนินการและสงมอบผลงานวิชาการ   
การจัดการความรูและนวัตกรรมทุกหนวยงาน การถอดบทเรียนเพ่ือนําเสนอหรือกําหนดเปนคําถามวิจัยเพ่ือ
นําไปสูการศึกษาหรือหารูปแบบ กระบวนการสรางความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนไดสวนเสีย พรอม
ท้ังเก็บเก่ียวขอมูลความรูจากประสบการณตรงมาผลิตผลิตภัณฑใหม หรือการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการ
สรางนวัตกรรมในท่ีสุด   

ภาพท่ี 3 การเลือก และรวบรวมตัวชี้วัดกรมอนามัย 



 ตัวอยางการปรับปรุงผลการดําเนินการท่ีประสบผลสําเร็จจากการรวมมือระหวางภาคสวนและการ
คาดการณจากขอมูลท่ีมี คือ การวิเคราะหขอมูลจํานวนแมตายท่ีเขตสุขภาพท่ี 12 (จังหวัดชายแดนภาคใต) ซ่ึง
มีอัตราการตายของมารดาสูงเปนลําดับ 1 ของประเทศ กรมอนามัยจึงจัดการพาทีมของเขตสุขภาพท่ี 1 
(ภาคเหนือ) ท่ีลดแมตายไดดี (Best Practice) ไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเขตสุขภาพท่ี 12 รวมกับการหา
ทางออกรวมกับผูเชี่ยวชาญ ทําใหทราบปญหาและโอกาสพัฒนาเพ่ือปด Gap และสงตอใหเขตอ่ืน ๆ ทําการ
ประชุมจัดการแลกเปลี่ยนความรูท้ังในระดับสวนกลาง ระดับเขต และระดับจังหวัดเพ่ือหาสาเหตุและแนวทาง
ปรับปรุงตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

แผนการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู มุงสรางวัฒนธรรมเพ่ือเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 ในกระบวนการจัดการความรู 

การถายทอดและการแลกเปลี่ยน

ความรูภายในองคกร จนเกิดเปน

วัฒนธรรมและเกิดสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสม ถือเปนปจจัย ท่ีจะชวย

สนับสนุนการสรางนวัตกรรมและการ

จัดการความรูท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกรม

อ น า มั ย ไ ด กํ า ห น ด  A2IM เ ป น 

Competency หลักของกรมอนามัย     

โดย A = Assessment คือการประเมิน 

                                                                            โดยใชขอมูลในการสังเคราะหใหเห็น

ภาพรวม (intelligence and Oversight)  เพ่ือนําไปสูการใหขอเสนอแนะ ซ่ึงจําเปนตองใชการจัดการความรู

เพ่ือใหไดวิธีปฏิบัติท่ีคอย ๆปรับปรุงจนเปนเลิศ จากนั้นถึงนําไปสูการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหบังเกิดผล 

กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องนี้จะกอใหเกิดนวัตกรรมการเรียนรูอยางยั่งยืนจนเปนวัฒนธรรมองคกร ซ่ึงมี

การถายทอดความรูจากรุนสูรุนตอไป นอกจากนี้ กรมอนามัยไดทําการคนหาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของหนวยงาน

ในสังกัด จากเวทีนําผลงานท่ีเกิดจากการปรับปรุงการดําเนินงานหรือนวัตกรรมท่ีมีความโดดเดนในรูปแบบ

ตางๆ มานําเสนอในเวที “LIKE Talk Award” ซ่ึงเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบ Storytelling เพ่ือเปนการ

เนนย้ํา “core value” กลาคิด กลาทํา พัฒนานวัตกรรมท่ีสรางสรรค และวัฒนธรรม HEALTH วาดวย 

“learning” โดยเนนการเชื่อมโยงและนําความรูจากการปฏิบัติไปสูการสรางความรูรวมขององคกร และไดนํา

การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศบรรจุเปนประเด็นสําคัญในการนิเทศติดตามงานของกรมอนามัยใน

รูปแบบการเยี่ยมเสริมพลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น การแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และ

การศึกษาดูงานนวัตกรรมและการจัดการความรูในพ้ืนท่ี มีการนําปจจัยความตองการทางยุทธศาสตร ความ

ตองการของลูกคาความจําเปนในการปรับปรุงกระบวนการทํางานและระบบงาน มาใชในการทบทวนระบบ

การจัดการความรูท่ีจําเปนตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย (Goal) ตามยุทธศาสตรท่ีกําหนด

ไว และนํามาเปนแนวทางในการจัดการความรูขององคการ 

ภาพท่ี 4 แผนผังกระบวนการจัดการความรู 



 
จากความโดดเดนการจัดการขอมูลเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ และการทําฐานขอมูลกลางเพ่ือการใชประโยชน
อยางท่ัวถึงตลอดภาคีพันธมิตรเครือขาย การคัดเลือกตัวชี้วัดท่ีเปนระบบ จนสามารถนําไปสูการขยายผลและ
การวางแผนเชิงกลยุทธ ประกอบกับการติดตามประเมินผลการดําเนินการขององคกรโดยการใชระบบ
สารสนเทศและการกํากับติดตามงานผานการประชุมผูบริหารทําใหเกิดการแกไขท่ีรวดเร็ว ทันทวงที ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในหนวยงานเพ่ือกอใหเกิดแนวทางปฏิบัติท่ีดีหรือนวัตกรรมใหม นําไปสูการปรับปรุง
องคกรอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 
 


