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รับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง	 แม้กระท่ังค�าวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ	 ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็น													
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การแก้ไขปัญหาต่างๆ	ให้งานทกุส่วนทกุด้านของแผ่นดินส�าเรจ็ผลเป็นความเจรญิมัน่คงแก่ประเทศชาติ

และประชาชนอย่างแท้จริง

	 อาคารเฉลิมพระเกียรต	ิ	โรงพยาบาลศิริราช

	 วันที่		31		มีนาคม		พุทธศักราช		2556
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คำานำา
Preface

	 ในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	ที่ผ่านมา	เกิดการเปลี่ยนแปลงของบริบทในสังคมที่ส่งผล

ต่อระบบสุขภาพ	 ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 โรคอุบัติใหม่	 กระแสความต่ืนตัวใส่ใจเร่ือง

สุขภาพ	รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	ในปี	2558	ส่งผลให้

กรมอนามัยต้องปรับตัวในเชิงรุก	 ซึ่งนอกจากจะให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ											

ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย	 (กลุ่มแม่และเด็ก	 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน	 กลุ่มวัยท�างาน	 และกลุ่ม										

ผู้สูงอายุ)	 ตลอดจนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลายในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหา

สุขภาพแล้ว	 ยังต้องปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นผู ้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย																		

สิ่งแวดล้อม	 เพื่อน�าไปสู ่การเป็นองค์กรหลักด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่																							

พึงประสงค์ของประเทศ	 (National	 Health	 Promotion/Environmental	 Health	 Authority)	

เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมท่ีถูกต้อง	 และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	 เพ่ือเป็น																	

การสะท้อนผลของการด�าเนินงานในทุกมิติ	 กรมอนามัยจึงได้จัดท�ารายงานประจ�าปี	 กรมอนามัย										

เล่มนี	้ซึง่ภายในมเีน้ือหาประกอบด้วย	ข้อมลูพืน้ฐาน	ผลการด�าเนนิงาน	ในปี	พ.ศ.	2556	และแนวทาง

การด�าเนินงานป	ีพ.ศ.	2557	เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ

	 ในโอกาสน้ี	 ผมขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมอนามัยทุกคน	 รวมถึงภาคีเครือข่าย

ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา	 ด้วยตระหนักในความส�าคัญและประโยชน์สุขที่

ประชาชนจะได้รับจากการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม	 อันจะเป็น

รากฐานที่มั่นคงส�าหรับการส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีต่อไป

  	 (ดร.นพ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์)

	 	 	 อธิบดีกรมอนามัย

	 	 	 ธันวาคม	2556
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ประวัติ
กรมอนามัย

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตรา									

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2495	ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	69	

ตอนที่	 16	 วันที่	 11	 มีนาคม	 2495	 โดยเปลี่ยนชื่อจากกระทรวงการสาธารณสุข	 เป็นกระทรวง

สาธารณสุข	 และกรมสาธารณสุข	 เป็นกรมอนามัย	 ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้นับแต	่									

วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป	ด้วยเหตนุีก้รมอนามยัจงึถอืเอาวนัที	่12	มนีาคม	

2495		เป็นวันสถาปนากรมอนามัย

	 นบัจากวนันัน้เป็นต้นมา	กรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสุข	มกีารเปลีย่นแปลงอ�านาจหน้าที่

การบริหารจัดการและการแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ	 สังคม																

การปกครองและสิ่งแวดล้อม	 ให้เท่าทันกับสภาพปัญหาสาธารณสุขและระบบสุขภาพในแต่ละ														

ยุคสมัย	 การเปลี่ยนที่ส�าคัญเกิดขึ้นอีกครั้ง	 ในปี	 พ.ศ.	 2545	 รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ	

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลให้กรมอนามัยต้องมีการปรับตัวคร้ังใหญ่	 ด้วยการปรับกลยุทธ์	 วิธีการ

ด�าเนนิงาน	การรเิริม่	และพยายามท่ีจะออกแบบสร้างโครงการใหม่ๆ	ท่ีมคีณุค่าน่าสนใจ	ให้สอดคล้อง

กับจ�านวนบุคลากรและงบประมาณที่ต้องปรับลดลงให้เหมาะสมกับพันธกิจ	 โดยให้ความส�าคัญกับ

การท�างานเกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม

	 จากวันนั้นท่ีกรมอนามัยได้รับการสถาปนา	 เมื่อวันที่	 12	 มีนาคม	 2495	 จนถึงเวลานี้เป็น

เวลากว่า	 60	 ปีนับเป็นช่วงเวลาของการขับเคล่ือนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอนามัย														

สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยตลอดมา
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ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
(ระบุไว้ในกฎกระทรวง	แบ่งส่วนราชการกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	2552)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	126	ตอนที่	98	ก	หน้า	95	วันที่	28	ธันวาคม	2552

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	8	ฉ	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	

พ.ศ.	2534	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	(ฉบบัที	่4)	พ.ศ.	2543	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

	 ให้กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพด	ี	โดย

มีการศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัย	พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ	

การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ	 และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี															

รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	 เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแล

ตนเอง	ครอบครวัและชมุชน	รวมตลอดจนถงึการสนบัสนนุให้หน่วยงานส่วนภมูภิาค	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและ

จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า	 โดยมีอ�านาจหน้าที	่																	

ดังต่อไปนี้

	 1.	 ก�าหนดและพัฒนานโยบาย	 ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและ

การอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ

	 2.	 ศึกษา	วิจัย	และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบริการส่งเสริมสุขภาพการจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ	และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

หน้าที่
กรมอนามัย
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	 3.	 ก�าหนดและพัฒนาคุณภาพ	มาตรฐาน	และกฎเกณฑ์	 รวมทั้งการรับรองมาตรฐานการ

บริการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 4.	 พัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายในการเฝ้าระวังสถานะสุขภาพ	 พฤติกรรมสุขภาพ												

และสภาพแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระดับชาติ	 ระดับ									

ท้องถิ่น	ระดับโครงการหรือกิจกรรม

	 5.	 พัฒนาระบบ	กลไก	และด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 6.	 ถ่ายทอด	 และพัฒนาศักยภาพ	 ขีดความสามารถ	 และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม		

สุขภาพ	 การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ	 การอนามัยส่ิงแวดล้อม	 และการประเมินผลกระทบ															

ต่อสุขภาพแก่หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภาคี	เครือข่าย	และชุมชน

	 7.	 ประสานงาน	 ร่วมมือ	 สนับสนุน	 และติดตามนิเทศงานหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ภาคี	 เครือข่าย	 รวมท้ังการประสานงานระหว่างประเทศ	 ในงานด้าน						

การส่งเสริมสุขภาพ	 การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ	 การอนามัยสิ่งแวดล้อม	 และการประเมิน							

ผลกระทบต่อสุขภาพ

	 8.	 สร้างกระแสสังคม	 และรณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ	

การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ	 การอนามัยสิ่งแวดล้อม	 และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ											

ในสังคม

	 9.	 ปฏบิตักิารอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องกรม	หรอืตามทีร่ฐัมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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แผนภูมิที่	1		โครงสร้างกรมอนามัย

ที่มา		:		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		กรมอนามัย		ณ		วันที่		29		ธันวาคม		2552	

โครงสร้าง
กรมอนามัย

4 
 

โครงสรางกรมอนามัย 
 

แผนภูมิที่ ...  โครงสรางกรมอนามัย 
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ที่มา  :  กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2552  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โครงสรางภายในกรม 

 สํานักที่ปรึกษา 

สํานักสงเสริมสุขภาพ 

สํานักทันตสาธารณสุข 

สํานักโภชนาการ 

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 

กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 

กองประเมินผลกระทบตอ 

สุขภาพ 

 กลุมบริหารกฎหมาย 
สาธารณสุข 

 ศูนยหองปฏิบัติการ 
กรมอนามัย 

ศูนยอนามัยที่ 1 - 12 

 ศูนยพัฒนาอนามัยพื้นที่สูง 

 กลุมพัฒนาความรวมมือ 

ทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ 

สํานักงานเลขานุการกรม 

กองแผนงาน 

กองการเจาหนาที่ 

กองคลัง 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กรมอนามัย 

 กลุมตรวจสอบภายใน 

กลุมภารกิจ 

ดานการสงเสริมสุขภาพ 

กลุมภารกิจ 

ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

กลุมภารกิจ 

บริหารกลยุทธระดับพื้นที่ 

กลุมภารกิจอํานวยการ 
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ตารางที	่1	 เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่	 1-12	 กระทรวงสาธารณสุขกับจังหวัดในความรับผิดชอบ

ของกรมอนามัย	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556

กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย

เครือข่าย

บริการ

เขตตรวจ

ราชการ
จังหวัด

ศูนย์

อนามัย
จังหวัด

	 1	 15	 เชียงใหม่		แม่ฮ่องสอน		ล�าปาง		ล�าพูน	 10	 เชียงใหม่		แม่ฮ่องสอน		ล�าปาง		ล�าพูน	
	 	 16	 แพร่		เชียงราย		น่าน		พะเยา	 	 แพร่		เชียงราย		น่าน		พะเยา
	 2	 17	 พิษณุโลก		อุตรดิตถ์		เพชรบูรณ	์	สุโขทัย			 9	 พิษณุโลก		อุตรดิตถ์		เพชรบูรณ์		สุโขทัย		
	 	 	 ตาก	 	 ตาก
	 3	 2	 ชัยนาท	 8	 ชัยนาท
	 	 18	 ก�าแพงเพชร		นครสวรรค์		พิจิตร		อุทัยธานี	 	 ก�าแพงเพชร		นครสวรรค์		พิจิตร		อุทัยธานี	
	 4	 1	 พระนครศรีอยุธยา		ปทุมธาน	ี	นนทบุรี			 1	 พระนครศรีอยุธยา		ปทุมธานี		นนทบุรี
	 	 	 สระบุรี	 2	 สระบุรี
	 	 2	 ลพบุรี		สิงห์บุรี	 2	 ลพบุรี		สิงห์บุรี
	 	 	 อ่างทอง	 1	 อ่างทอง
	 	 3	 นครนายก	 2	 นครนายก
	 5	 4	 ราชบุรี		กาญจนบุรี		นครปฐม		สุพรรณบุรี	 4	 ราชบุร	ี	กาญจนบุรี		นครปฐม		สุพรรณบุรี		
	 	 5	 เพชรบุรี		ประจวบคีรีขันธ	์	สมุทรสาคร			 	 เพชรบุรี	ประจวบคีรีขันธ	์	สมุทรสาคร		
	 	 	 สมุทรสงคราม	 	 สมุทรสงคราม
	 6	 3	 ฉะเชิงเทรา		ปราจีนบุรี		สมุทรปราการ				 3	 ฉะเชิงเทรา		ปราจีนบุร	ี	สมุทรปราการ		
	 	 	 สระแก้ว	 	 สระแก้ว	
	 	 9	 จันทบุรี		ชลบุรี		ตราด		ระยอง	 	 จันทบุร	ี	ชลบุรี		ตราด		ระยอง	 	
	 7	 12	 ขอนแก่น		มหาสารคาม		ร้อยเอ็ด	กาฬสินธุ์	 6	 ขอนแก่น		มหาสารคาม		ร้อยเอ็ด	กาฬสินธุ์
	 8	 10	 หนองคาย		หนองบัวล�าภ	ู	เลย		บึงกาฬ	 6	 หนองคาย		หนองบัวล�าภู		เลย		บึงกาฬ
	 	 11	 อุดรธานี	 6	 อุดรธานี
	 	 	 นครพนม		สกลนคร	 7	 นครพนม		สกลนคร
	 9	 14	 ชัยภูมิ		นครราชสีมา		บุรีรัมย	์	สุรินทร์	 5	 ชัยภูม	ิ	นครราชสีมา		บุรีรัมย์		สุรินทร์
	 10	 11	 มุกดาหาร	 7	 มุกดาหาร
	 	 13	 ยโสธร		ศรีสะเกษ		อ�านาจเจริญ			 	 ยโสธร		ศรีสะเกษ		อ�านาจเจริญ		
	 	 	 อุบลราชธานี	 	 อุบลราชธานี
	 11	 6	 ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช	 11	 ชุมพร		สุราษฎร์ธาน	ี	นครศรีธรรมราช		ระนอง		
	 	 7	 ระนอง		กระบี	่	พังงา		ภูเก็ต	 	 กระบี่		พังงา		ภูเก็ต
	 12	 6	 พัทลุง	 12	 พัทลุง
	 	 7	 ตรัง	 	 ตรัง
	 	 8	 สงขลา		สตูล		นราธิวาส		ปัตตานี		ยะลา	 	 สงขลา		สตูล		นราธิวาส		ปัตตานี		ยะลา
	ส่วนกลาง	 กรุงเทพฯ	 กรุงเทพมหานคร	 1	 กรุงเทพมหานคร
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อัตราก�าลังกรมอนามัย

ที่มา		:		กองการเจ้าหน้าที	่กรมอนามัย	ณ	วันที่	30	กันยายน	2556






=		1,000
=		100
=		10	
=		1	

ข้าราชการ	 1,923
ลูกจ้างประจ�า	 829
พนักงานราชการ	 426
ลูกจ้างชั่วคราว	 526
รวม	พ.ศ.		2556	 3,704

	 ข้าราชการ	 พนักงานราชการ
	 พ.ศ.	2554	 พ.ศ.	2554
			 	 		 	 	
	 1,898		 	292	 
			 	 		 
			 
	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2555
			 	 		 
	 1,855		 	357	 
			 	 		 
			 
	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2556
			 	 		 
	 1,923		 	426	 
			 	 		 
			 

	 ลูกจ้างประจ�า	 ลูกจ้างชั่วคราว
	 พ.ศ.	2554	 พ.ศ.	2554
			 	 		 	 	
	 1,305		 	560	 
			 
	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2555
			 	 		 
	 1,217		 	531	 
			 	 		 
			 
	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2556
			 	 		 
		829	 	 	526	 
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งบประมาณประจ�าปี

	 งบประมาณป	ี2555						1,846.9708

หน่วย	:	ล้านบาท

	 งบประมาณป	ี2556						1,865.8855

หน่วย	:	ล้านบาท

งบบุคลากร

1,144.3855

งบบุคลากร

1,095.7411

งบด�าเนินงาน

618.1983

งบลงทุน

65.8689 งบเงินอุดหนุน

44.5356

งบรายจ่ายอื่น

22.6269

งบด�าเนินงาน

632.7041

งบลงทุน

18.8500 งบเงินอุดหนุน

45.2570

งบรายจ่ายอื่น

24.6889
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ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์กรมอนามัย 

ในงบประมาณ 2556

	 กรมอนามยัได้ด�าเนนิการทบทวนและจดัท�าแผนยทุธศาสตร์กรมอนามยั	(แผนปฏบิตัริาชการ	

4	 ปี	 พ.ศ.2556–2559)	 ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550													

ในส่วนแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	ส่วนที่	4	เรื่อง	แนวนโยบายด้านศาสนา	สังคม	การสาธารณสุข	

การศึกษา	และวัฒนธรรม	มาตรา	80	(2)	กล่าวว่า	ต้องส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนาระบบสุขภาพ

ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันน�าไปสู่สุขภาวะท่ียั่งยืนของประชาชน	 รวมท้ังจัดและส่งเสริมให้

ประชาชนได้รบับรกิารสาธารณสขุทีม่มีาตรฐานอย่างท่ัวถึงและมปีระสิทธภิาพ	และส่งเสรมิให้เอกชน

และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข	 โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการ								

ดงักล่าว	ซึง่ได้ปฏิบัตหิน้าท่ีตามมาตรฐานวิชาชพีและจรยิธรรม	ย่อมได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมาย		

นอกจากนีแ้ล้วในแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาลทีแ่ถลงต่อรฐัสภาใน	ข้อ	4	นโยบายสงัคม

และคุณภาพชีวิต	นโยบายด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชน	ข้อ	4.3(3)	มีเป้าหมายให้ประชาชน

มีสุขภาพอนามัยดี	 มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม	 สามารถควบคุม	 และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคเร้ือรัง	

ภัยพิบัติ	 และภัยสุขภาพ	 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนดเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง							

ที่กรมอนามัยเข้ามาสอดคล้องและรองรับ	 คือ	 เป้าหมายการท�าให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ												

ที่ถูกต้อง	และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสามารถลดภาระโรคและภัยคุกคาม		ตลอดจนได้รับ

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	 โดยมียุทธศาสตร์หลักคือ	 เสริมสร้างให้ประชาชน	 มีพฤติกรรม

สุขภาพที่ถูกต้อง	 เหมาะสมและพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพระบบเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรคภัย

สุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ	

วิสัยทัศน์ 

 เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนมีสุขภาพดี
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พันธกิจ

	 1.	 พัฒนา	 ผลักดัน	 และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย	 และกฎหมายที่จ�าเป็นในด้านการ																		

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ

	 2.	 ผลิต	พัฒนาองค์ความรู้	และนวัตกรรม	เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย

	 3.	 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับ

เครือข่าย	 รวมไปถึงการผลักดันและสนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน					

และกฎหมาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ

	 4.	 พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง	 ซ่ึงครอบคลุมทั้ง					

ระบบการเฝ้าระวัง	 การก�ากับ	 ติดตามและประเมินผล	 เพ่ือน�ามาสู่การพัฒนานโยบาย	 กฎหมาย										

และระบบงานอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

	 ลดปัจจัยเสี่ยง	 สร้างปัจจัยเอื้อด้านสุขภาพ	 โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	 ซึ่งเน้น										

7	ประเด็นส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	 พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

	 2.	 พัฒนาสุขภาพวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์

	 3.	 แก้ไขปัญหาโรคอ้วนและส่งเสริมโภชนาการคนไทย

	 4.	 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

	 5.	 พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 6.	 พัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารและน�้า

	 7.	 พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

เป้าหมายการให้บริการ

	 ประชาชนมพีฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อมเหมาะสมตามกลุม่วยั	และอยู่

ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
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กลยุทธ์

	 1.	 พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย	และสมรรถนะบุคลากร

ให้เป็นมืออาชีพ	ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

	 2.	 พัฒนากระบวนการก�าหนด/บริหารนโยบายสาธารณะ/กฎหมายด้านสุขภาพจาก														

ฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา/วิถีชีวิตคนไทย	 ลงทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน											

ระบบงานให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

	 3.	 สร้างความรู้รอบและรู้เท่าทัน	เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
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การดำาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 ในปี	 2556	 กรมอนามัยได้ด�าเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม																	

ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย	 (กลุ่มแม่และเด็ก	 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน	 กลุ่มวัยท�างาน	 และ																				

กลุ่มผู้สูงอายุ)	 โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการลดปัจจัยเสี่ยง	

สร้างปัจจัยเอื้อกับสุขภาพของสังคม	 ชุมชน	 และประชาชน	 เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย																									

สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

   การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
	 การบริการอนามัยแม่และเด็ก	 เป็นบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่

ส�าคญัในการพฒันาคณุภาพของประชากร	ซึง่เร่ิมต้ังแต่การดูแลการต้ังครรภ์									

การคลอด	 การดูแลหลังคลอด	 ต่อเน่ืองถึงการดูแลเด็ก	 ในช่วงปฐมวัย														

ดังนั้นสุขภาพอนามัยของแม่ทั้งทางร่างกายและจิตใจมีผลโดยตรงต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตลอดมาจนถึงระยะภายหลังคลอด

	 สถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

	 การบริการฝากครรภ์	คลอด	หลังคลอด	เป็นภารกิจที่หน่วยบริการทุกระดับให้ความส�าคัญ

โดยเน้นคุณภาพการให้บริการและให้ความรู้ในการดูแลครรภ์แก่สตร	ีเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ของแม่	 โดยส่งเสริมสุขภาวะของแม่ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง	 ทั้งร่างกายและจิตใจ	 เตรียมความ

พร้อมในการเป็นแม่และการเลี้ยงดูลูกต่อไป

	 แม้ว่าหญิงตั้งครรภ์	 ส่วนใหญ่	 จะคลอดบุตรโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข									

แต่มีการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ก่อน	 12	 สัปดาห์	 เพียงร้อยละ	 52.4	 ในปี	 2555	 จาก															

เป้าหมายร้อยละ	 60	นอกจากนี้	 พบว่า	 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีนซึ่งมีส่วนส�าคัญที่ท�าให้ทารก								
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มีสติปัญญาต�่ากว่าเกณฑ์ที่กรมอนามัยก�าหนด	ร้อยละ	52.5	จากเป้าหมายไม่เกินร้อยละ	50

	 ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั	หรอืเดก็แรกเกดิถงึอาย	ุ5	ปี	พบว่า		อตัราทารกแรกเกดิน�า้หนกัน้อยกว่า	

2,500	 กรัม	 อยู่ที่	 ร้อยละ	 8.4	 (ปี	 2555)	 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยก�าหนดไว้ว่าไม่เกิน																

ร้อยละ	7.0	อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน	พบว่า	มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ	22.8	ในป	ี2553	

เป็นร้อยละ	22.5	และ	21.4	ในปี	2554	และ	2555	ตามล�าดบั	ซึง่ปัจจยัทีท่�าให้เกดิภาวะขาดออกซเิจน	

ได้แก่	ปัจจัยการคลอด	ปัจจัยของทารก	และปัจจัยของมารดา	ส�าหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	พบว่า		

อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	 6	 เดือน	 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน	 จากร้อยละ	 29.6	 ในปี	 2553								

เป็น	 ร้อยละ	 41.6,	 50.5	 ในปี	 2554,	 2555	 ตามล�าดับ	 นอกจากน้ีจากการประเมินพัฒนาการ															

เด็กปฐมวัย	ด้วยเครื่องมือ	Denver	II	ในป	ี2555	พบว่า	พัฒนาการรวมปกติ	ร้อยละ	70.3	ซึ่งต�า่กว่า

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร้อยละ	90	ส�าหรับสถานการณ์ด้านเชาวน์ปัญญา	(IQ)	พบว่า	 IQ	เฉลี่ย	98.6				

ต�า่กว่าค่ากลางมาตรฐานสากลยคุปัจจบุนั	(IQ=100)	และข้อมลูจากการส�ารวจทนัตสุขภาพแห่งชาติ	

และการส�ารวจรายปีตามระบบเฝ้าระวงัของส�านกัทันสาธารณสุข	พบสถานการณ์โรคฟันผุในเด็กอาย	ุ

3	ปี	มีแนวโน้มสูงขึ้นจาก	38.5	ในปี	2553	เป็น	43.4,	48.3	ในปี	2554	และ	2555	ตามล�าดับ

ตารางที่	2	 สถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	ปี	พ.ศ.	2553-2555

ตัวชี้วัด
ผลการด�าเนินงาน	(ร้อยละ)

ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555

	 ร้อยละหญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ก่อน		 47.2	 50.3	 52.4

	 12	สัปดาห์

	 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับไอโอดีน	ในปัสสาวะน้อยกว่า	 52.5	 39.7	 46.4

	 150	ไมโครกรัมต่อลิตร

	 ความครอบคลุมการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนของ	 77.4	 93.5	 95.8

	 ครัวเรือน	 	 (ปี	52)

	 ร้อยละทารกแรกเกิดน�า้หนักน้อยกว่า	2,500	กรัม	 8.4	 8.2	 8.4

	 อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน	 22.8	 22.5	 21.4

 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	เดือน	 29.6	 41.6	 50.5

	 พัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง	5	ปี	วัดโดยเครื่องมือ	Denver	II	 70.3	 -	 70.3

	 ร้อยละของเด็กอายุ	3	ป	ีปราศจากฟันผุ	 38.5	 43.4	 48.3
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	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	 ในปี	 2556	 กรมอนามัยได้ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพบริการ												

และลดปัญหาดังกล่าวโดยได้มีการด�าเนินงานโครงการส�าคัญหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง	 มี																		

ผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 1.		โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว	

	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดยกรมอนามัย	 ได้ด�าเนินงานโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง

ครอบครัว	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2550	 จนถึงปัจจุบัน	 เพื่อสนองโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว									

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ภายใต้แนวคิด	 “เด็ก”	 เป็น

ศูนย์กลางการพัฒนา	 และให้ความส�าคัญกับระบบการบริการคุณภาพ	 ท่ีตอบสนองต่อการพัฒนา

อนามัยแม่และเด็กซึ่งเป็นบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน	 โดยเริ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์เพื่อให้การตั้งครรภ์

และการคลอด	มารดาและทารกปลอดภัย	ปราศจากภาวะแทรกซ้อน	และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	

ต่อเนื่องถึงการดูแลเด็กช่วงปฐมวัย	 เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต	 และพัฒนาการสมวัยอย่างองค์รวม	 มี

สุขภาพ	ทางร่างกายแข็งแรง	อารมณ์	สังคมและสติปัญญาที่ดี	รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพบริการของโรงพยาบาล	 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการด�าเนินงานโดยรวมตัวเป็นชมรมต่างๆ	

เพื่อขับเคลื่อนงานในชุมชน	

	 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 ประกาศนโยบายฝากท้องทกุที	่ฟรทีกุสทิธิ	์เมือ่วนัที	่14		สงิหาคม	2556	ณ	โรงพยาบาล

ราชวิถี	กรุงเทพมหานคร	โดย	นางสาวยิ่งลักษณ์		ชินวัตร		นายกรัฐมนตรี

	 2.	 จัดสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่	5		และประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรัก

แห่งครอบครัวและต�าบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว	โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศรีรัศมิ	์

พระวรชายาฯ	 เสด็จเป็นองค์ประธาน	 เพื่อสร้างคุณค่าและแรงจูงใจในการพัฒนาระบบบริการให้ได้

มาตรฐานและเร่งรัดการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกสู่ชุมชน

	 3.	 พฒันาศกัยภาพทมีประเมนิโรงพยาบาลสายใยรกัแห่งครอบครวัระดบัเขต	ระดับจงัหวดั	

มุ่งสู	่	ANC	&	LR	&	WCC		คุณภาพ	เพื่อเพิ่มพูนความรู้	ทักษะทีมประเมินของโรงพยาบาล

	 4.	 สนับสนุนเทคโนโลยีองค์ความรู้	 นวัตกรรม	 การด�าเนินงานโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง

ครอบครวัให้กับพ้ืนที	่เช่น	โปรแกรมประเมินโรงพยาบาลสายใยรกัแห่งครอบครวั	(ฉบบัปรบัปรงุใหม่	56),	

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก,	คู่มือการดูแลสตรีตั้งครรภ์แนวใหม่	และคลินิกเด็กดีคุณภาพ	เป็นต้น

	 ผลการด�าเนินงาน

	 1.	 จ�านวนโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบระดับทอง													

869	แห่ง	จากเป้าหมาย	812	แห่ง



14 กรมอนามัย

รายงาน
2556ประจำ�ปี

	 2.	 อตัราการขาดออกซเิจนในทารกแรกเกดิ	12.7	ต่อพันการเกดิมชีพี	จากเป้าหมายไม่เกิน	

25	ต่อพันการเกิดมีชีพ

	 3.	 อัตราทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อยกว่า	 2,500	 กรัม	 ร้อยละ	 7.6	 จากเป้าหมายไม่เกิน										

ร้อยละ	7	หรือ	ลดลงจากฐานข้อมูลเดิม	ร้อยละ	0.5	ต่อปี	(ปี	2555		ร้อยละ	8.4)

	 4.	 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	เดือน	ร้อยละ	58.8	จากเป้าหมายร้อยละ	50	

หรือเพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลเดิม	ปีละร้อยละ	2.5	(ปี	2555		ร้อยละ	50.5)

	 5.	 ร้อยละของเด็กแรกเกิดถึง	 –	 5	 ปี	 มีพัฒนาการสมวัย	 ร้อยละ	 95.4	 จากเป้าหมาย												

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	85	(อนามัย	55)

ตารางที่	3	 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง	ปี	2554	–	2556	

หน่วยงาน
ผลการด�าเนินงาน	(แห่ง)

ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

	 ศูนย์อนามัยที่	1	 กรุงเทพมหานคร	 39	 40	 39

	 ศูนย์อนามัยที่	2	 สระบุรี	 31	 39	 39

	 ศูนย์อนามัยที่	3	 ชลบุรี	 67	 75	 80

	 ศูนย์อนามัยที่	4		 ราชบุรี	 67	 71	 74

	 ศูนย์อนามัยที่	5		 นครราชสีมา	 68	 83	 81

	 ศูนย์อนามัยที่	6		 ขอนแก่น	 91	 104	 118

	 ศูนย์อนามัยที่	7	 อุบลราชธานี	 85	 90	 91

	 ศูนย์อนามัยที่	8	 นครสวรรค์	 39	 42	 42

	 ศูนย์อนามัยที่	9	 พิษณุโลก	 44	 48	 50

	 ศูนย์อนามัยที่	10	 เชียงใหม่	 72	 78	 86

	 ศูนย์อนามัยที่	11	 นครศรีธรรมราช	 77	 79	 81

	 ศูนย์อนามัยที่	12	 ยะลา	 72	 74	 76

	 กรุงเทพมหานคร	 	 9	 11	 12

	 รวม	 791	 834		 869	

ที่มา		:		ส�านักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย
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2556ประจำ�ปี
รายงาน

ตารางที	่4	 ผลลัพธ์โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว	ปี	พ.ศ.	2554	-	2556

ตัวชี้วัด
ผลการด�าเนินงาน

ปี	2554
เป้าหมาย

ปี	2555 ปี	2556

	 อัตราการขาดออกซิเจน	 ไม่เกิน	25	ต่อพัน	 22.5	 21.4	 12.7

	 ในทารกแรกเกิด	 การเกิดมีชีพ

 อัตราทารกแรกเกิดน�า้หนัก	 ไม่เกินร้อยละ	7	หรือ	 8.2	 8.4	 7.6

	 น้อยกว่า	2,500	กรัม			 ลดลงจากฐานข้อมูลเดิม

	 	 ร้อยละ	0.5	ต่อปี

	 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 ร้อยละ	50	หรือเพิ่มขึ้น	 41.6	 50.5	 58.8

	 อย่างเดียว	6	เดือน		 จากฐานข้อมูลเดิม

	 	 ปีละร้อยละ	2.5

	 ร้อยละของเด็กแรกเกิด	–		 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	85	 70.3	 -	 95.4

	 5	ปี	มีพัฒนาการสมวัย		 (อนามัย	55)		 (ปี	2553		 	 (อนามัย55)

	 	 	 Denver	II)

ที่มา		:		ส�านักส่งเสริมสุขภาพ		กรมอนามัย
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รายงาน
2556ประจำ�ปี

	 2.		โครงการต�าบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว

	 ต�าบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว	 หมายถึง	 ต�าบลที่น�ากระบวนการเลี้ยงลูกด้วย												

นมแม่	(กอด	สัมผัส	พูดคุย	ลิ้มรส	แววตา	รอยยิ้มของแม่	ให้เวลาดูแล)	สร้างความรัก	ความอบอุ่น	ให้

เกิดสายใยรัก	 สายใยความผูกพันในครอบครัว	 จะส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ	 โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน	ท้องถิ่น	ซึ่งมีภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนช่วยเหลือ	กระตุ้น

ให้เกดิการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองยัง่ยนืและเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ก่ชมุชนอืน่ๆ	ทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิ	

6	ข้อ	คือ	

	 1)	 ต�าบลหรือชุมชนที่มีแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่และ

พัฒนาการเด็ก	

	 2)	 ต�าบลหรือชุมชนมีข้อมูลและการเฝ้าระวังเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฝาก

ท้องเร็วและพัฒนาการเด็ก	

	 3)	 ต�าบลหรือชุมชนประกาศกติกาสังคมเพื่อการ	 “ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”	

พัฒนาการเด็ก	

	 4)	 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มเป็นร้อยละ	60	และพัฒนาการเด็กร้อยละ	90	

	 5)	 มกีรรมการ/คณะท�างานในการด�าเนนิงานของต�าบล/มกีองทนุจดักจิกรรม	และช่วยเหลือ	

	 6)	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์ประเมินศูนย์เด็กเล็กระดับดีมากตามเกณฑ์กรมอนามัย

	 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	 พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	

สยามมกุฎราชกมุาร		เสดจ็เยีย่มตดิตามงานต�าบลนมแม่ฯ		4	ต�าบล	ใน	4	จังหวดั	คือ		จงัหวดันนทบรุี	

จังหวัดศรีสะเกษ	จังหวัดพิจิตร		และจังหวัดสระบุรี

	 2.	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การด�าเนินงานโครงการต�าบลนมแม่เพื่อสายใยรัก												

แห่งครอบครัว”	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นชุมชนในการปกป้องส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่,	 สร้างเครือข่ายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสถานบริการฯ	 สู่ครัวเรือน	 ชุมชน	 และ													

สถานประกอบการ	ผู้เข้าประชุมรวม		224		คน

	 3.	 ติดตามงานโครงการต�าบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว	จ�านวน	8	ครั้ง

	 ผลการด�าเนินงาน

	 จ�านวนต�าบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว	144	ต�าบล	จากเป้าหมาย	140	ต�าบล
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2556ประจำ�ปี
รายงาน

ตารางที	่5	 ต�าบลเป้าหมายผ่านการประเมินต�าบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว	

	 	 ปี	พ.ศ.	2555-2556

หน่วยงาน
ผลการด�าเนินงาน	(ต�าบล)

ปี	2555 ปี	2556 รวม

	 ศูนย์อนามัยที	่1		 กรุงเทพมหานคร	 8	 9	 17

	 ศูนย์อนามัยที	่2		 สระบุรี	 5	 -	 5

	 ศูนย์อนามัยที	่3		 ชลบุรี	 11	 16	 27 

	 ศูนย์อนามัยที	่4		 ราชบุรี	 15	 14	 29

	 ศูนย์อนามัยที	่5		 นครราชสีมา	 5	 -	 5

	 ศูนย์อนามัยที	่6		 ขอนแก่น	 7	 5	 12 

	 ศูนย์อนามัยที	่7		 อุบลราชธานี	 37	 46	 83

	 ศูนย์อนามัยที	่8		 นครสวรรค์	 7	 -	 7

	 ศูนย์อนามัยที	่9	 พิษณุโลก	 5	 -	 5

	 ศูนย์อนามัยที	่10		เชียงใหม่	 18	 21	 39

	 ศูนย์อนามัยที	่11		นครศรีธรรมราช	 30	 33	 63

	 ศูนย์อนามัยที	่12		ยะลา	 8	 -	 8

	 รวม	 156	 144	 300

หมายเหต	ุ	:		ปี	2556	รอผลการด�าเนินการจากศูนย์อนามัยที่		2,	5,	8,	9,	12

ที่มา		:		ส�านักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย
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รายงาน
2556ประจำ�ปี

	 3.		โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

	 การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ	ถือเป็นหน้าที่ส�าคัญยิ่งของบุคคล

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก	ได้แก่	พ่อแม่	ผู้ปกครอง	คร	ูผู้ดูแลเด็ก	โดยเฉพาะช่วงอายุ	3	ปี

ของเด็ก	สมองจะมีการเจริญเติบโตสูงสุด	และพร้อมที่จะเรียนรู้ในทุกๆ	ด้าน	หากพ่อแม่	ผู้ปกครอง	

และครูผู้ดูแลเด็ก	มีความรู้	ความเข้าใจ	พัฒนาการแต่ละช่วงวัย	ก็จะส่งผลให้มีการอบรมเลี้ยงดูที่มี

คณุภาพ	ท�าให้เดก็เจรญิเตบิโต	สขุภาพแขง็แรง	มพีฒันาการสมวยั	มคีวามสามารถในการเรยีนรูเ้ตบิโต

เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ	

	 กรมอนามัยได้ด�าเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู													

ผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างรอบด้านรวมถึงพัฒนาการมีส่วนร่วม

ของชุมชน	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยการด�าเนินงานได้มีการบูรณาเกณฑ์การประเมิน											

ศูนย์เด็กเล็กร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ได้แก่	 กรมสุขภาพจิต	 กรมควบคุมโรค	 และกรม																

การแพทย์	

	 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 พัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

	 2.	 พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับเขต	 เพ่ือเพิ่มมาตรฐานในการ

ประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล

	 3.	 สนับสนุนเทคโนโลยีองค์ความรู้	 และนวัตกรรม	 การด�าเนินงาน	 ได้แก่	 คู่มือมาตรฐาน

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	คู่มือพ่อแม่	สื่อ	เอกสารการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	(อนามัย	55)	

และการด�าเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพให้กับพื้นที่

 ผลการด�าเนินงาน

	 ศนูย์เดก็เลก็ได้รบัการพฒันาผ่านมาตรฐานศนูย์เด็กเล็กคณุภาพ	ร้อยละ	70.1	จากเป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70



19กรมอนามัย

2556ประจำ�ปี
รายงาน

ตารางที	่6		ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	ปี	พ.ศ.	2556

ที่มา		:		ส�านักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย

หน่วยงาน
ผลการด�าเนินงาน

(ร้อยละ)

	 ศูนย์อนามัยที่	1	 กรุงเทพมหานคร	 60.0

	 ศูนย์อนามัยที่	2	 สระบุรี	 50.1

	 ศูนย์อนามัยที่	3	 ชลบุรี	 79.2

	 ศูนย์อนามัยที่	4	 ราชบุรี	 69.7

	 ศูนย์อนามัยที่	5	 นครราชสีมา	 81.4

	 ศูนย์อนามัยที่	6	 ขอนแก่น	 72.0

	 ศูนย์อนามัยที่	7	 อุบลราชธานี	 75.5

	 ศูนย์อนามัยที่	8	 อุบลราชธานี	 74.0

	 ศูนย์อนามัยที่	9	 พิษณุโลก	 73.9

	 ศูนย์อนามัยที่	10	 เชียงใหม่	 71.0

	 ศูนย์อนามัยที่	11	 นครศรีธรรมราช	 56.9

	 ศูนย์อนามัยที่	12	 ยะลา	 77.0

	 รวม	 70.1

	 4.		โครงการรวมพลังสร้างชาต	ิแม่และเด็กไม่ขาดไอโอดีน

	 โรคขาดสารไอโอดีนนับเป็นปัญหาสาธารณสุขด้านโภชนาการที่ส�าคัญของประเทศ	 ที่มี								

ผลกระทบต่อประชากรทุกกลุ่มวัย	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ	 3	 ปี												

หากขาดสารไอโอดีนจะท�าให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่ลดความเฉลียวฉลาด	 หรือระดับสติปัญญา	

(ไอคิว)	ของเด็ก		ท�าให้เด็กมีปัญหาการเรียนและกระทบต่อการเจริญเติบโต	
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รายงาน
2556ประจำ�ปี

	 การด�าเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	 จ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการ

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 เพื่อการขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศ	 โดยต้อง								

บูรณาการงานและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในระดับกระทรวง									

กรม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง	การร่วมกันรณรงค์	เผยแพร	่

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและตระหนักถึงความส�าคัญของไอโอดีนและการใช้เกลือ									

หรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 จดัประชมุคณะกรรมการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ	ในวนัท่ี	22	มนีาคม	2556	

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการ

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ	

	 2.	 สนับสนุน	I-kit	ในการด�าเนินงานระดับพื้นที่

	 3.	 ส�ารวจความครอบคลมุของครวัเรอืนทีม่กีารใช้เกลอืเสรมิไอโอดนีทีม่คีณุภาพทัว่ประเทศ

	 4.	 สุ่มส�ารวจระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์	 เด็กปฐมวัยอายุ	 3	 –	 5	 ป	ี และ									

ผู้สูงอายุ

	 5.	 ผลักดัน	สนับสนุน	ส่งเสริมและท�าความเข้าใจ	ในนโยบายการจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน	

เหล็กและโฟเลท	 ให้หญิงตั้งครรภ์ทุกรายตลอดการต้ังครรภ์	 และขณะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 6	 เดือน	

ตามสิทธิประโยชน์ของการดูแลหญิงตั้งครรภ์	ซึ่งองค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตยาดังกล่าวได้

	 6.	 ผลักดันและสนับสนุน	 การขับเคลื่อน	 “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน	 เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่	

“ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน”

	 7.	 จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ	 (26	 มิถุนายน	 2556)	ณ	MCC	Hall										

ชั้น	 4	ห้างสรรพสินค้า	 เดอะมอลล์	 งามวงศ์วาน	 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็น

ประธาน	 ภายใต้ชื่องาน	 “สติปัญญาสร้างชาติ	 คนไทยไม่ขาดไอโอดีน”	 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน										

ได้รับความรู้	 ความเข้าใจ	 เรื่องความส�าคัญของไอโอดีน	 รวมไปถึงการกระตุ้นให้สังคมตระหนัก														

ถึงภัยของการขาดสารไอโอดีน

	 ผลการด�าเนินงาน

	 1.	 ความครอบคลุมการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนของครัวเรือน	 ร้อยละ	 82.4	 จาก															

เป้าหมายร้อยละ	90

	 2.	 ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย	 ร้อยละ	 63.1	

จากเป้าหมาย	ร้อยละ	60
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	 5.		โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก	“ลูกรักฟันด	ีเริ่มที่ซี่แรก”

	 กรมอนามัยร่วมกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	และส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากภายใต้กองทุน									

ทันตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพ	 เพื่อใช้มาตรการสื่อสารสาธารณะ	 เผยแพร่ความรู้	 และ										

สร้างกระแส	 ให้เกิดเป็นบรรทัดฐานในสังคมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากท่ีเหมาะสมต้ังแต่													

เยาว์วัย	ภายใต้ชื่อโครงการ	“ลูกรักฟันดี	 เริ่มที่ซี่แรก”และมุ่งเน้นพัฒนากลไกการเผยแพร่ความรู้ที่

สอดคล้องและสนับสนุนการด�าเนินงานระหว่างส่วนกลางกับพ้ืนท่ี	 รวมถึงการจัดการความรู้เพ่ือให้

เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยก่อนเรียน

	 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 รณรงค์ให้ให้ความรูป้ระชาชน	โดยจดัท�าส่ือเผยแพร่ผ่านส่ือสาธารณะ	รวมทัง้สนบัสนนุ

ให้เกิดการพัฒนาสื่อจากภาคประชาชน	ประกอบด้วย		

	 	 -		ภาพยนตร์สั้นคลิป	6	ตอน			

	 	 -		สปอตวิทยุ		ภาพพลิกเพื่อให้สุขศึกษารายบุคคลหรือกลุ่มเด็กเล็ก		

	 	 -		หนังสือความรู้ส�าหรับผู้ปกครอง	เพื่อกระตุ้นการรับรู้และการมีส่วนร่วม	

	 	 -		จัดกิจกรรมรณรงค์ระดับประเทศ		และจัดอบรมผู้จัดรายการวิทย	ุ

	 2.	 ให้บรกิารตรวจช่องปาก		ให้ความรู้	ฝึกผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กแบบลงมอืปฏบิติั		กรณี

ตรวจแล้วพบว่า	มรีอยขุ่นขาว	ให้ทาฟลอูอไรด์วานชิ		หรอืรปูแบบอืน่ทีเ่หมาะสม		ท้ังนีเ้น้นการพฒันา

ที่กิจกรรมคือการฝึกแบบลงมือปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม	 และการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องตลอด

ช่วงอายุก่อนเข้า		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
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	 3.			ก�ากบัให้มกีจิกรรมแปรงฟันด้วยยาสฟัีนผสมฟลอูอไรด์ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็/ชัน้อนบุาล	

และพัฒนาน�าไปสู่ความเชื่อมโยงถึงการดูแลในครอบครัว

	 ผลการด�าเนินงาน

	 ต�าบลผ่านเกณฑ์การประเมนิต�าบลเดก็ไทยฟันด	ีจ�านวน	50	ต�าบล	จากเป้าหมาย	75	ต�าบล

การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน
	 การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน	อายุ	 6-19	ปี	 	 เป็น				

กระบวนการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนและเยาวชนมีความสามารถในการ

ควบคมุและเสรมิสร้างสุขภาพของตนเองให้มสุีขภาพดีท้ังทางร่างกาย	จติใจ	

และสังคม	เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป		

	 ปัจจุบันเด็กและเยาวชนจ�านวนมากยังคงมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพ	ได้แก่	การรับประทานผักน้อย	ออกก�าลังกายไม่เพียงพอ	ในขณะที่เรื่องพฤติกรรมทางเพศ

ของวัยรุ่น	 ยังคงน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกัน	 เน่ืองจากวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ในช่วงอายุท่ีเร็วข้ึน	 และเป็น

เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	ท�าให้อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ	์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมใน

วัยรุ่นและเยาวชนมีแนวโน้มที่สูงขึ้น	

	 สถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน

	 จากการส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย	 คร้ังที่	 4	 พ.ศ.2551-2552													

พบว่า	เด็กอาย	ุ6-12	ป	ีที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	ร้อยละ	67	และจากการส�ารวจสภาวะ

สุขภาพช่องปากของประเทศ	คร้ังที่	 7	 (พ.ศ.2551-2555)	 พบว่า	 เด็กวัยเรียนและเยาวชนในกลุ่ม								

อาย	ุ12	และ	15	ปี	มีสภาวะการเกดิโรคฟันผลุดลงเลก็น้อย	โดยร้อยละ	52.3	ของเดก็มปีระสบการณ์

การเกิดเป็นโรคฟันผุ	 เฉลี่ยฟันผุ	 ถอน	 อุด	 1.3	 ซ่ีต่อคน	 จากเดิม	 ร้อยละ	 56.9	 เฉล่ียฟันผุ	 ถอน														

อุด	1.6	ซี่ต่อคน	ในการส�ารวจครั้งที่	6	ในขณะที่เยาวชนอายุ	15	ปี	มีแนวโน้มการเกิดโรคฟันผุลดลง

เช่นกัน	โดยพบร้อยละ	62.4	ค่าเฉลี่ยฟันผุ	ถอด	อุด	1.9	ซี่ต่อคน

	 นอกจากนี้	 จากการติดตามสถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นของกรมอนามัย								

พบว่า	 อัตราการคลอดของหญิงอายุ	 15-19	ปี	 ต่อประชากรหญิงอายุ	 15-19	ปีพันคน	มีแนวโน้ม								

เพิ่มขึ้น	จากอัตรา	50.1		ในปี	2553	เป็นอัตรา	53.6	และ	53.8		ในปี	2554	และ	2555	ตามล�าดับ
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	 ในปี	 2556	 กรมอนามัยด�าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน															

อย่างต่อเนื่อง	มีผลการด�าเนิน	ดังนี้

 1.	 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

	 เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ	การเดินทางไปมา

ยากล�าบากท�าให้ขาดโอกาสได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม	 เป็นเหตุให้ร่างกายไม่สมบูรณ	์									

เจ็บป่วย	ศึกษาเล่าเรียนได้ไม่เต็มที่	 กรมอนามัยซึ่งเป็นหน่วยงานสนองตามพระราชด�าริในโครงการ

ส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแม่และเดก็ในถิน่ทรุกนัดาร	ตามพระราชด�าริ	สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	จึงได้ด�าเนินการเสริมสร้างความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ	และ

อนามยัสิง่แวดล้อม	ให้กบัผูบ้รหิารโรงเรยีน	ครอูนามยั	นักเรยีนแกนน�า	ประชาชน	และภาคเีครอืข่าย

ในพืน้ทีเ่ป้าหมายอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้เดก็วยัเรยีน	สามเณร	และเยาวชนในวยัศกึษาเล่าเรยีนทีอ่ยูใ่น

ถิ่นทุรกันดารเจริญเติบโตสมวัย	 และได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม	 รวมทั้งการสร้างเสริม

พฤตกิรรมสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม	ซึง่จะช่วยให้เดก็และเยาวชนมภีาวะโภชนาการและสขุภาพ

ร่างกายแข็งแรง	อยู่ในสภาพแวดล้อมโรงเรียนและชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

	 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 ประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติสู ่การพัฒนาเด็กและเยาวชนใน																	

ถิ่นทุรกันดาร	ครั้งที่	5	โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนิน

ทรงเปิดการประชุมวิชาการและทอดพระเนตรนิทรรศการ	ในวันจันทร์ที	่22	ตุลาคม	2555	พร้อม

พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและโล่เกียรติคุณ	มีผู้เข้าร่วมประชุม	1,350	คน

	 2.	 ส�ารวจภาวะสุขภาพเด็กและเยาวชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร	

เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพเด็กและเยาวชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่

เป้าหมาย	กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย	นักเรียนในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	88	แห่ง	โรงเรียน

พระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	 53	 แห่ง	 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)													

9	แห่ง	โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	4	จังหวัดชายแดนภาคใต้	15	แห่ง	รวม	165	แห่ง	แห่งๆ	

ละ	6	ชั้นเรียนๆ	ละ	10	คน	และครู	แห่งละ	1	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการส�ารวจ	ประกอบด้วย	3	ชุด	

ชดุที	่1	แบบสอบถามนกัเรยีน	ชดุที	่2	แบบตรวจสขุภาพและตรวจฟันนกัเรยีนโดยทนัตบคุลากร	และ

ชดุที	่3	แบบสอบถามครเูกีย่วกบัการด�าเนนิงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ	โดยได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	และขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงานผลการส�ารวจ
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	 3.	 เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสเสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ	ได้แก่	

	 	 -	 เข้าร่วมรับเสด็จในพิธีเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน																			

ถิ่นทุรกันดารของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง	 (ศศช.)	 ณ	 มหาวิทยาลัยแม่โจ	้										

จังหวัดเชียงใหม	่

	 	 -	 เข้าร่วมรบัเสดจ็	ณ	โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญงิประไพ	ศวิะโกเศศ	22

	 	 -	 เข้าร่วมรับเสด็จ	ณ	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ	์2	

	 	 -	 เข้าร่วมรับเสด็จ	ณ	โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา	อ�าเภอเวียงป่าเป้า	จังหวัดเชียงราย

	 	 -	 เข้าร่วมรับเสด็จและกราบบังคมทูลรายงานการส่งเสริมสุขภาพสามเณรในโรงเรียน

พระปริยัติธรรม	ณ	โรงเรียนห้วยข้าวก�า่วิทยา	อ�าเภอจุน	จังหวัดพะเยา	

	 4.	 ประเมินการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	 จ�านวน														

14	แห่ง	

	 ผลการด�าเนินงาน

	 จ�านวนบุคลากรและประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ										

และอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,887	ราย	จากเป้าหมาย	2,500	ราย
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ตารางที	่7	 จ�านวนบุคลากรและประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายเฉพาะได้รับการพัฒนาด้านการ																

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ปี	พ.ศ.	2554-2556

หน่วยงาน
ผลการด�าเนินงาน	(ราย)

ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

	 ศูนย์อนามัยที	่3	 ชลบุรี	 300	 340	 203

	 ศูนย์อนามัยที	่4	 ราชบุรี	 338	 343	 224

	 ศูนย์อนามัยที	่5	 นครราชสีมา	 -	 -	 100

	 ศูนย์อนามัยที	่6	 ขอนแก่น	 287	 82	 209

	 ศูนย์อนามัยที	่7	 อุบลราชธานี	 -	 260	 315

	 ศูนย์อนามัยที	่9	 พิษณุโลก	 49	 68	 200

	 ศูนย์อนามัยที	่10	 เชียงใหม่	 419	 284	 466

	 ศูนย์อนามัยที	่11	 นครศรีธรรมราช	 90	 140	 120

	 ศูนย์อนามัยที	่12	 ยะลา	 343	 256	 470

	 ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง	 426	 729	 580

	 ส�านักส่งเสริมสุขภาพ	 159	 232	 -

	 รวม	 2,411	 2,734	 2,887

ที่มา		:		ส�านักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย

	 2.	 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

	 กรมอนามัยได้ด�าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่ป	ี 2541	

ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรวมท้ังผู้ปกครองและชุมชน	 เพื่อ

ให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์รวมของการพัฒนาสุขภาพในชุมชน	 โดยที่ผ่านมานับว่าประสบ

ความส�าเร็จ	 มีโรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง	 เงิน	 และทองแดง									

ร้อยละ	 94	 ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ	 และในปี	 2551	 กรมอนามัยได้ยกระดับเกณฑ์การ

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับที่สูงขึ้นเป็นระดับเพชร	โดยเน้นการวัดผลลัพธ์ด้านสุขภาวะ

และพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน	ปลูกฝังแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในเรื่องสุขภาพ	ส่งเสริม
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และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน�า	 เพื่อให้เด็กวัยเรียนและเยาวชนมีสุขภาพด	ี

พฤติกรรมที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

	 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 จดัท�า/พฒันาเอกสารวชิาการด้านการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพ่ือสนบัสนนุการด�าเนิน

งานจ�านวน	12	รายการ

	 	 -	 สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน	(อร.14)

	 	 -		คู่มือการท�าโครงงานสุขภาพส�าหรับนักเรียน

	 	 -		คู่มือการด�าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

	 	 -		คู่มือผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

	 	 -		คู่มือการด�าเนินงานโครงการเด็กไทยท�าได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

	 	 -		คู่มือการจัดค่ายเด็กไทยท�าได	้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	

	 	 -		คู่มือการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าดื่มในโรงเรียนส�าหรับนักเรียนแกนน�า

	 	 -		คู่มือการจัดการน�้าบริโภคในโรงเรียน

	 	 -		คู่มือการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน�า	น�้าดื่มสะอาดปลอดภัย

	 	 -		คู่มืออนามัยสามเณร

	 	 -	 คูม่อืการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัเด็กและเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารส�าหรบั

ผู้น�าชุมชน

	 	 -	 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนและอนามัยส่ิงแวดล้อมโรงเรียนในถ่ิน

ทุรกันดารส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 2.	 จดัสมัมนาวชิาการโครงงานสขุภาพของนกัเรียน	ผูร่้วมการสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหาร

ครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่ส่งโครงงานเข้าประกวดและโรงเรียนที่ก�าลังพัฒนาสู่โรงเรียนส่งเสริม				

สุขภาพระดับเพชรบุคลากรสาธารณสุขจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์อนามัยบุคลากร

การศึกษาจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นสังกัดของ

โรงเรียน	และบุคลากรจากส�านัก/กองที่เกี่ยวข้องของกรมอนามัยในส่วนกลางรวมทั้งสิ้น	300	คน

	 3.	 ติดตามงานเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา	 นครราชสีมา	

อ่างทองสมุทรสาคร	และก�าแพงเพชร	รวม	5	จังหวัด

 ผลการด�าเนินงาน

	 โรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพระดบัทองผ่านเกณฑ์การประเมนิรบัรองเป็นโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ

ระดับเพชร	จ�านวน	120	แห่ง	จากเป้าหมาย	120	แห่ง
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ตารางที	่8		จ�านวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	ปี	2552-2556

ศูนย์อนามัย
ผลการด�าเนินงาน	(แห่ง)

ปี	2552 ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556 รวม

	 ศูนย์อนามัยที	่1	กรุงเทพมหานคร	 3	 7	 6	 4	 3	 23

	 ศูนย์อนามัยที	่2	สระบุรี	 1	 3	 2	 3	 3	 12

	 ศูนย์อนามัยที	่3	ชลบุรี	 4	 3	 6	 13	 5	 31

	 ศูนย์อนามัยที	่4	ราชบุรี	 4	 9	 6	 11	 3	 33

	 ศูนย์อนามัยที	่5	นครราชสีมา	 5	 3	 5	 7	 13	 33

	 ศูนย์อนามัยที	่6	ขอนแก่น	 2	 4	 5	 10	 22	 43

	 ศูนย์อนามัยที	่7	อุบลราชธานี	 4	 8	 10	 21	 21	 64

	 ศูนย์อนามัยที	่8	นครสวรรค์	 1	 4	 1	 7	 9	 22

	 ศูนย์อนามัยที	่9	พิษณุโลก	 1	 4	 6	 4	 7	 22

	 ศูนย์อนามัยที	่10		เชียงใหม่	 5	 4	 5	 8	 6	 28

	 ศูนย์อนามัยที	่11	นครศรีธรรมราช	 3	 6	 7	 7	 13	 36

	 ศูนย์อนามัยที	่12	ยะลา	 4	 3	 6	 9	 15	 37

	 กรุงเทพมหานคร	 	 -	 2	 1	 -	 -	 3

	 รวม	 37	 60	 66	 104	 120	 387

ที่มา		:		ส�านักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย
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	 3.	 โครงการเด็กไทยสูงสมส่วน	สมองดี	แข็งแรง
	 กรมอนามัยจัดท�าโครงการเด็กไทยสูงสมส่วน	 สมองดี	 แข็งแรง	 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กก่อนวัย
เรียน	และวัยเรียน	มีโภชนาการดี	ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพ		สติปัญญา
ดี	 มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ	 รอบตัว	 พัฒนาการเหมาะสมตามวัย	 มีภูมิต้านทานโรค	 และ												
ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 นอกจากนั้น	 ยังสามารถป้องกันไม่ไห้เด็กมีปัญหา
โภชนาการขาดและเกนิ	(ภาวะเตีย้	ภาวะผอม	และภาวะอ้วน)	ซ่ึงเดก็จะเจรญิเตบิโตเตม็ตามศกัยภาพ
ได้	ต้องดูแลการให้อาหารตามวยัท่ีถูกต้องเหมาะสมอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ก่อนตัง้ครรภ์	ระหว่างตัง้ครรภ์	
และเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น	 เพื่อให้เกิดบริโภคนิสัยที่ดีและได้รับพลังงานและสารอาหารครบถ้วน
เพียงพอ	 รวมท้ังมีการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตเด็กแรกเกิด	 –											
18	 ปี	 อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวทางในการพัฒนาเด็ก																		
และเยาวชนของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็ก										
ตามแนวทาง	“โลกที่เหมาะสมส�าหรับเด็ก	(A	World	Fit	for	Children)”	พ.ศ.	2550-2559
	 กิจกรรมด�าเนินงาน
	 1.	 ประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อปรับเกณฑ์มาตรฐานน�้าหนักส่วนสูง
ของเด็กแรกเกิด	-	18	ป	ี
	 2.	 จัดท�าและสนับสนุนองค์ความรู้	และนวัตกรรม	ดังนี	้
	 	 -	 แนวทางการด�าเนินงานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการหญิงต้ังครรภ์และการเจริญเติบโต
ของเด็กอายุ	0-5	ปี	
	 	 -	 แนวทางการด�าเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอาย	ุ6-18	ปี	
	 	 -	 คู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ	
	 	 -	 พัฒนาและสนับสนุนซีดีโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด	 –	 18	ปี		
เพื่อใช้ในโรงพยาบาล	ศูนย์เด็กเล็ก	และโรงเรียน
	 3.	 ตดิตามการด�าเนนิงานและประเมนิรบัรองหมูบ้่าน	ศนูย์เดก็เลก็	และโรงเรยีน	เป็นองค์กร
ส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ	
	 ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 เด็กอายุ	 0-2	 ปี	 มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	 ร้อยละ	 51.0	 จากเป้าหมาย																			
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70.0
	 2.	 เด็กอายุ	 3-5	 ปี	 มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	 ร้อยละ	 63.5	 จากเป้าหมาย																			
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70.0
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	 3.	 เด็กอายุ	 6-12	 ปี	 มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	 ร้อยละ	 60.7	 จากเป้าหมาย															
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70.0

	 4.	 องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน													

กรมอนามัย	จ�านวน	49	แห่ง	จากเป้าหมาย	19	แห่ง

	 4.	 โครงการส่งเสริมการจัดบรกิารสุขภาพและอนามยัเจรญิพนัธุท์ีเ่ป็นมติรส�าหรบัวยัรุน่

และเยาวชน

	 จากสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนที่ทวีความ

รุนแรง	และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น	กรมอนามัยตระหนักและเห็นส�าคัญถึงปัญหาดังกล่าว		จึงได้

เร่งด�าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการอนามัยการเจริญพันธุ์	 และสุขภาพทางเพศที่มี

คุณภาพและประสทิธภิาพ	ภายใต้นโยบายและยทุธศาสตร์การพัฒนาอนามยัการเจริญพันธุแ์ห่งชาติ		

ฉบับที่	1		พ.ศ.	2553		โดยสนับสนุนโรงพยาบาลทุกระดับด�าเนินการ	“คลินิกวัยรุ่น”	ตามแนวทาง

มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชน	(Youth	Friendly	Health	Services)	

เพือ่ให้วยัรุน่และเยาวชนเข้าถงึบรกิารสขุภาพทีเ่ป็นมติรให้มคีรอบคลมุพืน้ทีม่ากขึน้	ควบคูไ่ปกบัการ

พฒันาระบบการประเมนิและรบัรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน	นอกจากน้ียงัได้พฒันาแนวทางกลไก

การด�าเนินงาน	“อ�าเภออนามัยการเจริญพันธุ์”	ขึ้น	เพื่อให้ภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่	ท้องถิ่นและ

ชุมชนมแีนวทางการท�างานร่วมกนั	เกดิการบรูณาการการท�างานและมรีปูแบบการด�าเนนิงานป้องกนั

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

	 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 พฒันากลไกการด�าเนนิงาน	และประชมุชีแ้จงนโยบายและแนวทางการด�าเนนิงานอ�าเภอ

อนามัยการเจริญพันธุ์

	 2.	 พัฒนาศักยภาพทีมผู้เยี่ยมส�ารวจและประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน	 YFHS	 รวม								

70	คน	
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	 3.	 จัดกิจกรรมรณรงค์	“รักเป็น	ปลอดภัย	:	Young	Love”	เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการชะลอการมีเพศสัมพันธุ์อย่างปลอดภัย

	 4.	 จัดประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ	 ครั้งที่	 3	 เรื่อง	 “สิทธิและการเข้าถึง

อนามัยการเจริญพันธุ์	:	ประเทศไทยสู่อาเซียน”	เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนางานอนามัยการ

เจริญพันธุ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น

	 5.	 จัดท�าร่างแนวทางปฏิบัติการดูแลแม่วัยรุ่น	 	และเสนอให้ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง

ประเทศไทย	ผู้เชี่ยวชาญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อาจารย์แพทย์ด้านสูติศาสตร	์กุมารเวชศาสตร์	นักวิชาการ						

ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล	 	 ร่วมให้ข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 แก้ไขเนื้อหาเพื่อจัดท�าเป็นเอกสารที่

สมบูรณ์ต่อไป	

	 ผลการด�าเนินงาน

	 1.	 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน	YFHS	จ�านวน	210	แห่ง		

(รพศ.	6	แห่ง,	รพท.	17	แห่ง,	รพช.	187	แห่ง)	จากเป้าหมาย	167	แห่ง

	 2.	 อ�าเภอผ่านเกณฑ์อ�าเภออนามัยการเจริญพันธุ์	 จ�านวน	 142	 อ�าเภอ	 จากเป้าหมาย														

150	อ�าเภอ
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ศูนย์อนามัย

จ�านวนอ�าเภอ	(แห่ง)

ทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ

	 ศูนย์อนามัยที	่1		 กรุงเทพมหานคร	 36	 12	 33.3

	 ศูนย์อนามัยที	่2		 สระบุรี	 34	 13	 38.2

	 ศูนย์อนามัยที	่3		 ชลบุรี	 69	 11	 15.9

	 ศูนย์อนามัยที	่4		 ราชบุรี	 62	 2	 3.2

	 ศูนย์อนามัยที	่5		 นครราชสีมา	 88	 6	 6.8

	 ศูนย์อนามัยที	่6		 ขอนแก่น	 134	 27	 20.2

	 ศูนย์อนามัยที	่7		 อุบลราชธานี	 100	 16	 16.0

	 ศูนย์อนามัยที	่8		 นครสวรรค์	 54	 6	 11.1

	 ศูนย์อนามัยที	่9		 พิษณุโลก	 47	 12	 25.5

	 ศูนย์อนามัยที	่10	 เชียงใหม่	 103	 13	 12.6

	 ศูนย์อนามัยที	่11		นครศรีธรรมราช	 74	 11	 14.9

	 ศูนย์อนามัยที	่12	ยะลา	 77	 12	 15.6

	 รวม	 878	 141	 16.1

จ�านวน

ที่มา		:		ส�านักอนามัยการเจริญพันธุ	์กรมอนามัย

ตารางที	่9		จ�านวนอ�าเภอผ่านเกณฑ์อ�าเภออนามัยการเจริญพันธุ	์ปี	พ.ศ.	2556

การส่งเสริมสุขภาพวัยท�างาน
	 ประชากรวัยท�างาน		คือก�าลังส�าคัญการผลิตเชิงเศรษฐกิจ		และมี

ภาระเกื้อหนุนเด็ก	 และผู้สูงอายุ	 ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	กระทบโดยตรงกับระบบสุขภาพ	สาเหตุ

การเจ็บป่วย	และการตายจากโรคไม่ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น		โดยเฉพาะโรคมะเร็ง	
โรคหัวใจ	 โรคระบบทางเดินอาหาร	และสมอง	 เป็นต้น	 	ฉะนั้น	การสร้างเสริมสุขภาพประชากรวัย

ท�างาน	ควรด�าเนนิการทัง้ในเชงิรกุและเชงิรบัอย่างต่อเนือ่งในสถานบริการสาธารณสุขทกุระดับและ

ในชุมชน	 ด้วยการเตรียมความพร้อมให้รู้เท่าทันด้านสุขภาพ	 และการป้องกันตนเองด้วยพฤติกรรม

สุขภาพที่เหมาะสม
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	 สถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพวัยท�างาน

	 จากการส�ารวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย	คร้ังที	่4	พ.ศ.2552		พบค่าเฉลีย่

ดรรชนีมวลกายของชายและหญิงไทยอาย	ุ15	ปีขึ้นไป	เท่ากับ	23.1	และ	24.4	กก./ม.2	ตามล�าดับ		

ค่าเฉลี่ยรอบเอวของชายและหญิงไทยอายุ	 15	 ปีขึ้นไป	 เท่ากับ	 79.9	 และ	 79.1	 ซม.	 ตามล�าดับ								

เมื่อน�าผลการส�ารวจฯ	 ครั้งที่	 3	 พ.ศ.	 2547	 เปรียบเทียบกับครั้งที่	 4	 ความชุกของภาวะอ้วนม	ี													

แนวโน้มสูงขึ้น	 ผู้หญิงความชุกเพิ่มจากร้อยละ	 34.4	 เป็นร้อยละ	 40.7	 ส่วนในผู้ชายเพิ่มจาก																	

ร้อยละ	22.5	เป็นร้อยละ	28.4	และภาวะอ้วนลงพุงมีความชุกเพิ่มขึ้นเช่นกัน	

 ส�าหรบัพฤตกิรรมการออกก�าลงักาย	จากผลการส�ารวจอนามยั	สวสัดกิาร	การออกก�าลงักาย 

และสุขภาพจิต	พ.ศ.	2554	ของส�านักงานสถิติแห่งชาต	ิพบว่า	ประชากรวัยท�างานที่มีอายุ	25-59	ปี	

มีการเล่นกีฬาหรือออกก�าลังกายมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	27.6	ของกลุ่มอายุนี้	

	 จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ	 ปี	 2555	 พบว่า	 มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วย												

และตายอันดับ	 1	 ของสตรีไทย	 คือ	 ร้อยละ	 37.5	 รองลงมาคือมะเร็งปากมดลูก	 ร้อยละ	 14.4															

อัตราการป่วยและตายมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี		ส�าหรับสถานการณ์การเจ็บป่วย	จากการส�ารวจข้อมูล														

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ														

พบว่า	การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อของคนไทย	3	อันดับแรก	ได้แก	่โรคความดันโลหิตสูง	โรคหัวใจ	

และโรคเบาหวาน	ตามล�าดับ	

แผนภูมิที่	2		จ�านวนการเจ็บป่วย	ด้วยโรคส�าคัญ	(ไม่ติดต่อ)	ปี	พ.ศ.	2547	-	2553

ที่มา	 :	 ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	 	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม							

แห่งชาติ
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	 จากการส�ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากประเทศ	คร้ังที่	 7	 (พ.ศ.2551-2555)	 พบว่า	 กลุ่ม								

วัยท�างานอายุ	 35-44	 ปี	 มีปัญหาสภาวะปริทันต์ที่พบการอักเสบของเหงือกมีเลือดออกง่าย																			

ร้อยละ	39.9	ปัญหาปริทันต์อักเสบที่มีการท�าลายของกระดูกรองรับรากฟันร่วมด้วย	ร้อยละ	15.6	

และปัญหาโรคฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา	ร้อยละ	35.2

	 ในปี	 2556	 กรมอนามัยได้ด�าเนินการโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยท�างานส�าคัญๆ	

หลายโครงการ	ดังนี้

	 1.	 โครงการคนไทยไร้พุง

	 กรมอนามัยด�าเนินงานขับเคลื่อนโครงการคนไทยไร้พุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ป	ี2551	เป็นต้น

มา	 เพื่อผลักดันสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองแบบยั่งยืนตาม										

หลักการ	3	อ.	(อาหาร,	ออกก�าลังกาย,	อ.อารมณ์)	2	ส.	(ไม่ดื่มสุรา,	ไม่สูบบุหรี่)	สนับสนุนเครือข่าย

ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคด้านอาหารและโภชนาการ	 และ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ให้ความเอาใจใส่ดูแลต่อสุขภาพของตนเอง

	 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 ขับเคลื่อนยกระดับองค์กรไร้พุงเป็นศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง	 อย่างน้อย										

2	แห่ง/จังหวัด	ในปี	2556	

	 2.	 รณรงค์สร้างกระแสเรื่อง	“ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง...มุ่งสู่เขตสุขภาพ”

	 3.	 ผลิตคู่มือพิชิตอ้วน	 พิชิตพุง	 คนไทยไร้พุง	 และ	 คู่มือโรคอ้วนลงพุง	 METABOLIC															

SYNDROME	ภัยเงียบที่คุณคาดไม่ถึง

	 4.	 มอบโล่เกียรติคุณสุดยอดจังหวัดขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง	24	แห่ง	

และป้ายรับรองศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง	24	แห่ง	เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่าย

ด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง

	 5.	 รณรงค์สร้างกระแสลดน�้าหนัก	สร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย	ภายใต้แนวคิด	“เข้าพรรษา	

ลดอ้วน	 สร้างบุญ	 :	 ได้บุญล้นใจ	 คนไทยลดอ้วน”	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนใน					

หน่วยงานของกรมอนามัยได้ตระหนัก	 และมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมสุขภาพ	 ลดความอ้วนของตน										

พร้อมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีการด�าเนินชีวิตเพ่ือดูแลสุขภาพท่ีดี	 ตลอดช่วงเทศกาล														

เข้าพรรษา

 ผลการด�าเนินงาน

	 ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง	จ�านวน	227	แห่ง	จากเป้าหมาย	152	แห่ง
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ตารางที่	10	 จ�านวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง	ปีงบประมาณ	ปี	พ.ศ.2554-2556

ศูนย์อนามัย
ผลการด�าเนินงาน	(แห่ง)

ปี	2554

	 ศูนย์อนามัยที่	1	 กรุงเทพมหานคร	 13	 24	 11

	 ศูนย์อนามัยที่	2		 สระบุรี	 10	 13	 16

	 ศูนย์อนามัยที่	3		 ชลบุรี	 26	 19	 19

	 ศูนย์อนามัยที่	4		 ราชบุรี	 32	 20	 23

	 ศูนย์อนามัยที่	5		 นครราชสีมา	 15	 11	 11

	 ศูนย์อนามัยที่	6		 ขอนแก่น	 22	 23	 23

	 ศูนย์อนามัยที่	7		 อุบลราชธานี	 46	 26	 8

	 ศูนย์อนามัยที่	8		 นครสวรรค์	 27	 10	 8

	 ศูนย์อนามัยที่	9		 พิษณุโลก	 22	 11	 10

	 ศูนย์อนามัยที่	10		เชียงใหม่	 47	 28	 16

	 ศูนย์อนามัยที่	11		นครศรีธรรมราช	 26	 56	 64

	 ศูนย์อนามัยที่	12		ยะลา	 24	 17	 18

	 	 						รวม	 310	 258	 227

ปี	2555 ปี	2556

ที่มา		:		ส�านักโภชนาการ	กรมอนามัย

 2.	 โครงการพัฒนาคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	(DPAC)

	 	 ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 ได้แก่	 โรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคหัวใจ	 โรค															

หลอดเลือดสมอง	 และ	 โรคมะเร็ง	 เป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญระดับประเทศ	 เนื่องมาจากความ														
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เจรญิก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยแีละสภาพแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลง	ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิชวีติ

ของประชาชนคนไทย	ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้อัตราเสี่ยงและอัตราการเกิดของโรคอ้วนลงพุง	และโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้น	ดังนั้น	กรมอนามัยจึงมีนโยบายส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ด้วย	3	อ.	2	ส.	โดยด�าเนินการสนับสนุนการจัดตั้งคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	(DPAC	:	Diet	

&	Physical	Activity	Clinic)	ในสถานบรกิารสาธารณสขุทกุระดบั	โดยเน้นผูร้บับรกิารเป็นศนูย์กลาง	

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในคลินิก	และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม	

	 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 จัดท�าคู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	เรื่อง	กระบวนการจัดการคลินิกไร้พุงคุณภาพ	(DPAC	

Quality)	และแนวทางการด�าเนินงานป้องกันและบ�าบัดโรคไม่ติดต่อ	เรื้อรังด้วยการออกก�าลังกาย

	 2.	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การพัฒนาองค์ความรู้	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 เพื่อป้องกันและบ�าบัดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังแบบบูรณาการ”	ผู้เข้าร่วม

ประชุมรวม	149	คน

 ผลการด�าเนินงาน

	 สถานบริการสาธารณสุขสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 (รพศ.,	 รพท.,	 รพช.,	

รพ.สต)	มีการด�าเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	(DPAC)	ดังนี้

	 -	รพศ.,	รพท.,	รพช.	ร้อยละ	82.8	จากเป้าหมาย	ร้อยละ	70

	 -	รพ.สต.	ร้อยละ	59.3	จากเป้าหมาย	ร้อยละ	40

ตารางที	่11	 ผลการด�าเนินงานจัดตั้งคลินิก	DPAC	ปี	พ.ศ.	2555-2556

ผลการด�าเนินงาน
ปี	2555 ปี	2556

รพศ.,	รพท.,	รพช.

	 ร้อยละ	 69.0	 37.0	 82.8	 59.3

	 จ�านวน	(แห่ง)	 578	 3,636	 694 	 5,786

รพ.สต. รพศ.,	รพท.,	รพ รพ.สต.

ที่มา		:		ส�านักโภชนาการ	กรมอนามัย	

	 3.	 โครงการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ศูนย์	3	C	(Creative	Community	Center)

	 ในปี	2555	รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่สาธารณะ	เพื่อเด็ก	เยาวชน	สตร	ีและครอบครัว		

ให้มีโอกาสเข้าถงึแหล่งข้อมลูความรู	้ด้านสงัคมและด้านสขุภาพ	ส่งเสรมิการด�าเนนิกจิกรรมทีเ่อือ้ต่อ

การมีสุขภาพดีและพฤติกรรมที่เหมาะสมทั้งในระดับบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	และสังคม	โดยมุ่งเน้น
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การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาครัฐ	ท้องถิ่น	ภาคประชาสังคม	และภาคประชาชน	ใน

การสร้างสุขภาวะอย่างยัง่ยนื	โดยมเีป้าหมายในการด�าเนนิงาน	3	ด้านได้แก่ด้านสขุภาพ	ปัญญา	และ

อาชีพ		ภายใต้ชื่อ	“ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์	3C	(Creative	Community	Center)	การด�าเนินงานได้

รบัการสนบัสนนุพืน้ทีด่�าเนนิการจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	จ�านวน	4	แห่ง	ได้แก่	ใต้ทางด่วน

ถนนสุขุมวิท	(เพลินจิต)	โยธินพัฒนา	อุรุพงษ์	และซอยสามัคค	ีกรมทางหลวงชนบทสนับสนุนพื้นที่

ใต้ทางยกระดับเพชรเกษมเขตภาษีเจริญ	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 สนับสนุนพื้นที	่ 3	 แห่ง	 ได้แก	่

สถานีรถไฟอยุธยา	บ้านภาชี	และบางปะอิน

	 ผลการด�าเนินงาน

	 1.	 ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต	 มีการเปิดศูนย์ฯ	 ในวันท่ี	 21	 มกราคม	 2556	 โดย											

นางสาวยิ่งลักษณ์	 	ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธาน	มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ย	3,000	คนต่อเดือน		

โดยแยกเป็นกิจกรรมทีใ่ห้บรกิารทกุวนั	ดงันี	้สนามฟตุซอล	ร้อยละ	37.0	ลานยดืเหยยีด	ร้อยละ	23.0		

ห้องคอมพิวเตอร์	 ร้อยละ	 14.0	 ลานออกก�าลังกาย	 ร้อยละ	 8.0	 ห้องสมุด	 ร้อยละ	 8.0	 และ																	

สนามตระกร้อ	ร้อยละ	4.0	ตามล�าดับ	และกิจกรรมให้บริการพิเศษ	ได้แก	่กิจกรรมการแข่งขัน	3	C	

เพลินจิตฟุตซอล	อนามัยคัพ	กิจกรรม	Summer	Camp	และกิจกรรมวันสงกรานต	์

	 2.	 ศนูย์ชมุชนสร้างสรรค์โยธนิพฒันา	ได้ด�าเนนิการท�าประชาพจิารณ์ความคดิเหน็ของชมุชน	

และการจัดท�าแบบแปลนการก่อสร้างและจัดตั้งคณะกรรมการบริหารพื้นที่	 	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

รอการปรับโครงสร้างพื้นฐานจาก	กรมทางหลวงชนบท	และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

	 3.	 ศนูย์ชมุชนสร้างสรรค์ภาษเีจรญิ	ได้ด�าเนนิการท�าประชาพจิารณ์ความคดิเหน็ของชมุชน	

และการจัดท�าแบบแปลนการก่อสร้างและจัดตั้งคณะกรรมการบริหารพื้นที่	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการ		

ขออนมุตัแิบบแปลนการก่อสร้างพืน้ทีศ่นูย์ชมุชมสร้างสรรค์จากกรมทางหลวงชนบท	และการจดัซ้ือ

อุปกรณ์ออกก�าลังกายกลางแจ้งส�าหรับเด็กและผู้ใหญ่
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	 4.	 โครงการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม

	 มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วย	และตายด้วยโรคมะเร็ง	เป็นอันดับ	1	ของสตรีไทย	อัตรา

ป่วยและตายมแีนวโน้มสงูขึน้ทกุปี	ส่วนใหญ่พบในสตรทีีม่อีายมุากกว่า	30	ปีขึน้ไป	กรมอนามยัจึงได้

มีการด�าเนินงานการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม	เพื่อให้สตรีไทยอายุ	30-70	ปี	เกิด

ความตระหนกัและเฝ้าระวงัความผดิปกตขิองเต้านม	โดยการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถกูต้อง

และสม�่าเสมอ	เพื่อเป็นการคัดกรองและค้นหาความผิดปกติในระยะเริ่มต้นได	้	

	 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 สุ่มประเมินพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ	 30-70	 ปี	 จ�านวน	

5,297	ราย	

	 2.	 พฒันาศกัยภาพบุคลากรเพือ่เป็นวทิยากรระดบัเขตและจงัหวดัในการดแูลและเฝ้าระวงั

มะเร็งเต้านม	 4	 รุ่น	 กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรสาธารณสุขจากศูนย์อนามัยท่ี	 1-12	 ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป	

	 3.	 จัดประชุมโครงการประเมินประสิทธิผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอาย	ุ

30-70	ปี	ภายใต้โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	ในพื้นที่ด�าเนินการ			

น�าร่อง	18	จังหวัด						

	 4.	 พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลส�าหรับเก็บข้อมูลโครงการวิจัยประเมินประสิทธิผลฯ	และ			

จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม		

	 5.	 สุ่มประเมินความถูกต้องของการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี	 ใน	 24	 จังหวัด	 จาก	

12	เครือข่ายบริการสุขภาพ	รวม	4,800	คน

	 6.	 จดัท�าโครงการรณรงค์สตรไีทยสขุภาพดี	(Healthy	Women)	เพ่ือสร้างกระแสการตรวจ

เต้านมด้วยตนเอง	 โดยจัดแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

กระทรวงศกึษาธกิาร	กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	และกองทุนพฒันาบทบาทสตรี	

ในวันสตรีสากล	วันที	่8	มีนาคม	2556	

	 7.	 จดักจิกรรมรณรงค์มหกรรมสตรีไทยสขุภาพดี	เทดิพระเกียรติองค์ราชนิ	ี12	สิงหาคม	2556

	 ผลการด�าเนินงาน

	 1.	 สตรีไทยอายุ	 30-70	 ปี	 มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง	 ร้อยละ	 87.1	 จากเป้าหมาย														

ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80

	 2.	 สตรีไทยอายุ	 30-70	 ปี	 มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม�่าเสมอทุกเดือน																				

ร้อยละ	56.8	

	 3.	 สตรีไทยอายุ	30-70	ปี	มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	19.7	
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	 5.	 โครงการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งด้วยวิธี	 VIA	 และรักษาด้วย											

การจี้เย็น

	 มะเรง็ปากมดลกูเป็นโรคมะเรง็ท่ีพบมากเป็นอนัดับ	2	ของสตรีไทย	และพบมากท่ีสดุในหญงิ

อายุระหว่าง	 30-60	 ปี	 แต่มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถ้าตรวจพบและได้รับการ

รักษาตั้งแต่เยื่อบุปากมดลูกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง	 กรมอนามัยจึงได้น�าวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกด้วยน�้าส้มสายชู	 (Visual	 Inspection	with	 Acetic	 Acid-VIA)	 และการรักษาด้วยวิธี												

จีเ้ยน็	(Cryotherapy)	มาใช้	เพือ่ให้บรกิารเข้าถงึและครอบคลุมสตรีในชนบทมากยิง่ขึน้เพราะสามารถ

ด�าเนินการได้ทันทีในลักษณะ	See	and	Treat	ไม่มีขั้นตอนในการตรวจในห้องปฏิบัติการ	

	 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 พัฒนาศักยภาพแพทย์	 และพยาบาลวิชาชีพ	 เป็นวิทยากรโครงการป้องกันมะเร็ง													

ปากมดลูก	จ�านวน	17	คน

	 2.	 พัฒนาศักยภาพแพทย์	 พยาบาลวิชาชีพ	 ใน	 3	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดมุกดาหาร													

ชัยนาท	และร้อยเอ็ด	รวม	79	คน

	 3.	 คัดกรองมะเร็งปากมดลูกส�าหรับสตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ	30-45	ปี	ใน	30	จังหวัด	ได้แก่	

จังหวัด	เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	พษิณโุลก	นครสวรรค์	เพชรบรูณ์	อตุรดติถ์	น่าน	ชยันาท	ลพบรุ	ีสระบรุี

สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	ราชบุรี	นครราชสีมา	ร้อยเอ็ด	หนองคาย	มุกดาหาร	อ�านาจเจริญ	ยโสธร	

อุบลราชธานี	ขอนแก่น	สระแก้ว	ชลบุรี	สุราษฎร์ธานี	นครศรีธรรมราช	ตาก	กระบี่	ตรัง	สตูล	และ

ยะลา	รวม	388,378	ราย	ผิดปกติ	6,009	ราย	จี้เย็น	262	ราย	พบเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก	198	ราย		

ที่เหลือส่งต่อเพื่อรับการรักษา
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การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
	 จากความส�าเร็จความก้าวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ

ประเทศไทย	ท�าให้อตัราการเพิม่ประชากรลดลง	ส่งผลให้จ�านวนและสดัส่วน

ของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 กล่าวคือสัดส่วนประชากรผู้สูง

อายุสูงขึ้น	 จนกลายเป็นประเทศสังคมผู้สูงอายุ	 โดยมีประชากรสูงอายุ

มากกว่าร้อยละ	10		ซึ่งองค์การสหประชาชาติให้ค�านิยามว่าประเทศใดมีประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไป

เป็นสดัส่วนร้อยละ	10	หรอื	อาย	ุ65	ปีขึน้ไปเกนิร้อยละ	7	ของจ�านวนประชากรทัง้หมดของประเทศ

ถอืว่าประเทศน้ันได้ก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายแุละจะเป็นสงัคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณ์เมือ่สดัส่วนประชากร

อายุ	60	ปีขึ้นไปเพิ่มเป็นร้อยละ	20	หรืออายุ	65	ปีขึ้นไปเพิ่มเป็นร้อยละ	14

	 สถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

	 จากการส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย	 คร้ังท่ี	 4	 (พ.ศ.2551-2552)												

พบว่า	 ผู้สูงอายุ	 60-69	 ปี	 ร้อยละ	 90	 สามารถดูแลตนเองได้	 แต่สัดส่วนจะลดลงเมื่ออายุสูงขึ้น												

ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง	 พบว่า	 ร้อยละ	 31.7	 ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง	 รองลงมา												

โรคเบาหวาน	ร้อยละ	13.3	และโรคหัวใจ	ร้อยละ	7.0		

	 โรคเกี่ยวกับทันตสุขภาพผู้สูงอาย	ุ จากการจากการส�ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากประเทศ	

ครั้งที่	 7	 (พ.ศ.2551-2555)	 พบว่า	 ปัญหาหลักยังคงเป็นการสูญเสียฟัน	 ผู้สูงอายุ	 60-74	 ปี																						

ร้อยละ	88.3	มีการสูญเสียฟันบางส่วนและร้อยละ	7.2	สูญเสียฟันทั้งปาก	และการสูญเสียฟันยังคง

เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามอายุจนเมื่ออายุ	80-89	ป	ีพบสูญเสียฟันทั้งปากสูงถึงร้อยละ	32.2	

	 จากแนวโน้มดงักล่าว	จะน�ามาซึง่ภาวะเสีย่งและปัญหาด้านสุขภาพ	โดยเฉพาะการเจ็บป่วย

ด้วยโรคเรื้อรัง	 และภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น	 ในปี	 2556	 กรมอนามัยจึงด�าเนินงาน														

โครงการส�าคัญๆ	ต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ดังนี้

	 1.	 โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

	 การสญูเสยีฟันยงัคงเป็นปัญหาสขุภาพช่องปากทีส่�าคญัของกลุม่ผูส้งูอาย	ุทีส่่งผลต่อสขุภาพ

และคุณภาพชีวิตทั้งด้านกายภาพ	 อารมณ์	 และสังคม	 ปัจจุบันมีผู้อายุเพิ่มขึ้นทุกปี	 ส่งผลให้ความ

ต้องการใส่ฟันทั้งปากเพิ่มขึ้นด้วย	 โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก										

ผู้สูงอายุ	 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ได้พัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ในการ																

จัดบริการใส่ฟันทั้งปาก	และระบบการเข้าถึงบริการตลอดมาตั้งแต่ป	ี2548	จนถึงปัจจุบัน	โดยการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการได้มากขึ้น	และมีฟันใช้งานได้อย่าง

เหมาะสมเพิ่มขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 ขณะเดียวกันก็
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สนับสนุนให้ผูสู้งอายุรู้จกัพึง่พาตนเองในการดูแลสุขภาพช่องปากผา่นทางชมรมผูสู้งอายุทัว่ประเทศ

เพื่อลดการสูญเสียฟัน	และลดการพึ่งพาบริการทันตรรมจากภาครัฐ

	 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายใต้โครงการฟันเทียมพระราชทานเป้าหมายผู้สูงอายุ								

ใน	4	จังหวัดชายแดนภาคใต้		รวม	3,000	คน

	 2.	 อบรมฝึกทักษะการท�าฟันเทียมร่วมกับทันตแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 3.	 ประชุม/สัมมนา	ขยายเครือข่ายฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

ผู้สูงอายุ	โดยให้ความส�าคัญกับการจัดบริการส่งเสริมป้องกันในหน่วยบริการปฐมภูมิ

	 ผลการด�าเนินงาน

	 1.	 สนับสนุนการจัดบริการใส่ฟันเทียมท้ังปากหรือเกือบท้ังปากแก่ผู้สูงอายุท่ัวประเทศ									

รวม	42,816	ราย	จากเป้าหมาย	35,000	ราย

	 2.	 มีชมรมผู้สูงอายุด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปาก	 425	 ชมรม	 	 จากเป้าหมาย	 250	 ชมรม					

โดยมีผู้สูงอายุ	21,315	ราย	ได้รับบริการส่งเสริมป้องกันผ่านชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ช่องปาก

ตารางที่	12	 จ�านวนผู้สูงอายุที่รับบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก	ปี	พ.ศ.	2554-2556

ปี	พ.ศ.

	 2554	 33,565

	 2555	 34,714

	 2556	 42,816

ที่มา		:		ส�านักทันตสาธารณสุข	กรมอนามัย

ผลการด�าเนินงาน	(ราย)
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	 2.	 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว

	 จากสถานการณ์ของผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากส่งผลกระทบทาง

ด้านสุขภาพแล้วยังส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ดังนั้น	การเตรียมการรองรับสภาพปัญหา

ของผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นส�าคัญที่กรมอนามัยตระหนักถึง	 จึงได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว	(Long	Term	Care)	มาตั้งแต่ป	ี2551	โดยเน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ตั้งแต่ยังมีสุขภาพดี	 ไม่ป่วย	 เพื่อยืดระยะเวลาของการมีสุขภาพดีให้ยาวนานท่ีสุด	 ส่งเสริมและ													

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีภาวะทุพพลภาพให้หาย	 หรือทุเลาจากการเจ็บป่วย														

อีกทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุเป็นชมรมผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพให้เป็นชมรมที่เข้มแข็ง											

นอกจากนีย้งัสร้างต�าบลต้นแบบด้านการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย	ุ	เพือ่ให้มรีะบบบรกิารทีค่รอบคลมุด้าน

สขุภาพ		ด้านจติวทิยา		สงัคม		การดแูลช่วยเหลอืในการด�ารงชวีติ	และกจิวตัรประจ�าวนั		ซึง่เป็นการ

ดูแลอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม

	 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ	 5	 โรคส�าคัญ	 คือ	 1)	 การประเมิน	 ADL	 2)	 เบาหวาน																							

3)	ความดันโลหิตสูง		4)	ภาวะซึมเศร้า	และ	5)	ข้อเข่าเสื่อม

	 2.	 จัดประชุมสัมมนาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับชาติ		“เรื่องประชาคมอาเซียน

กบัสงัคมผูส้งูวยั	:	AEC	and	Ageing	Society”	ระหว่างวนัที	่12-13	ธนัวาคม	2556	ผูเ้ข้าร่วมประชมุ

รวม	355	คน

	 3.	 ลงนามบันทึกความร่วมมือในการด�าเนินงาน	 Age-friendly	 Cities	 เมืองที่เป็นมิตร										

กับผู้สูงอาย	ุ	ระหว่างกรมอนามัยกับเมืองพัทยา		และเทศบาลเมืองนนทบุรี

	 4.	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	

ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ	และโรงพยาบาลชมุชนจากทัว่ประเทศ	เป็นครู	ก	ด้านการพฒันาทกัษะ

กาย	ใจ	ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่อให้การด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

	 ผลการด�าเนินงาน

	 1.	 ต�าบลผ่านเกณฑ์ต�าบลดแูลสขุภาพผูส้งูอายรุะยะยาวตามองค์ประกอบของกรมอนามยั	

ร้อยละ	11.9	จากเป้าหมาย	ร้อยละ	20	

	 2.	 อ�าเภอผ่านองค์ประกอบการด�าเนนิงานอ�าเภอสขุภาพด	ี80	ปียงัแจ๋ว	จ�านวน	76	อ�าเภอ	

จากเป้าหมาย	76	อ�าเภอ

	 3.	 ชมรมผู้สูงอายุรวมท้ังสิ้น	 25,314	 ชมรม	 ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ	 จ�านวน										

6,212	ชมรม	หรือร้อยละ	24.5	จากเป้าหมาย	ร้อยละ	20
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การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
	 ปัจจบัุนอตัราการเพิม่ขึน้ของประชากรในเขตเมอืงของประเทศไทย

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 โดยในปี	 2554	 มีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมือง	

25,959,137	คน	คิดเป็นร้อยละ	40.5	 ของประชากรทั้งประเทศ	 เพิ่มขึ้น

จากปี	2552	ทีม่ปีระชากรอาศยัอยูใ่นเขตเมอืงประมาณร้อยละ	36	ประกอบ

กบัผลกระทบจากปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลก	แนวโน้มการ

เกิดภัยธรรมชาติ	 และภัยพิบัติต่างๆ	 ที่รุนแรงและถี่มากขึ้น	 จากสถานการณ์เหล่านี้ก่อให้เกิด														

การเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตซึ่งส่งต่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตาม	ได้แก	่ เกิดชุมชนแออัด	ปัญหาด้าน

มลพิษทางอากาศ	น�้า	สารเคมีและสารอันตราย	โรคติดต่ออุบัติใหม	่ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	

เป็นผลให้ประชากรมีปัญหาทางด้านสุขภาพกาย	และสุขภาพจิต	เพิ่มขึ้น

	 จากปัญหาดังกล่าว	 กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานท่ีมุ่งเน้นกิจการส่งเสริมสุขภาพของ

ประชาชน	 จึงร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ	 และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผลักดัน															

“แผนยทุธศาสตร์อนามยัสิง่แวดล้อมแห่งชาติ	ฉบบัที	่2	พ.ศ.2555-2559”	เพ่ือให้เป็นกรอบแนวทาง

การด�าเนนิงานด้านอนามยัสิง่แวดล้อมในช่วงระยะ	5	ปีข้างหน้า	มุง่เน้นการพัฒนาอนามยัส่ิงแวดล้อม

ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและประชาคมโลก	 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเสมอภาคและ										

เป็นธรรม	มีเป้าหมายหลักคือ	การลดความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม	และ

ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7	ด้าน	ได้แก	่1)	คุณภาพอากาศ	2)	น�้า	การ

สุขาภิบาล	และสุขอนามัย	3)	ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	4)	สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย	

5)	การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ	6)	การจัดการอนามยัส่ิงแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภยั	

และ	7)	การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
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	 ในปี	2556	มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	 โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน	ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน	และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 ปัญหาส�าคัญของโลกในปัจจุบัน	คือ	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	สาเหตุหลักมาจาก

การเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจก	 ได้แก่	 คาร์บอนไดออกไซด์	 มีเทน	 ไนตรัสออกไซด์	 ฯลฯ											

ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น	เป็นเหตุให้ภาวะเรือนกระจก	(Greenhouse	Effect)	รุนแรงกว่าที่ควรจะ

เป็นตามธรรมชาติ	 และส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น	 ที่เรียกว่า	 ภาวะโลกร้อน	 (Global														

Warming)	 สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ด�าเนินกิจกรรม

งานลดโลกร้อนในสถานบริการสาธารณสุขภายใต้กิจกรรม	GREEN	 (Garbage:	 การจัดการมูลฝอย

และการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูล,	Rest	room:	การจัดการส้วมให้ได้มาตรฐาน	HAS,	Energy:	ลด

การใช้พลงังาน	การใช้พลงังานทดแทนจากชวีภาพและชวีมวล,	Environment:	การจดัการสิง่แวดล้อม

ทีช่่วยลดโลกร้อนและการจดัการสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อสุขภาพ,	Nutrition:	การส่งเสรมิให้มกีารบริโภค

อาหารปลอดสารพิษ	 และพืชผักที่ใช้กระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น)	 เพื่อลดการใช้

พลังงานจากการขนส่ง	 และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	 สนับสนุนและพัฒนา

ศักยภาพการประเมนิประสทิธผิลการลดโลกร้อนด้วย	GREEN	โดยการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปค�านวณ	

Carbon	Footprint		และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรม	GREEN	ส�าหรับหน่วยงานที่สนใจ	

	 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 พัฒนาเว็บไซด์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับสถานบริการ

สาธารณสขุและภาคเีครอืข่าย	รวมทัง้พฒันาโปรแกรมค�านวณคาร์บอนฟตุพริน้ท์	เพ่ือให้สถานบรกิาร

สาธารณสุขใช้ค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน	

	 2.	 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน	ประจ�า										

ปี	2555	จ�านวน	83	แห่ง	โดยรองนายกรัฐมนตรี	นายปลอดประสพ	สุรัสวด	ีในการประชุมวิชาการ

ส่งเสริมสุขภาพ	และอนามัยสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2556	

	 3.	 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 “เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขรักษ์โลก	 ร่วมลด															

โลกร้อน”	 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์	 รูปแบบและวิธีในการด�าเนินงานให้ประสบ

ผลส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยจัดจ�านวน	2	รุ่น	มีผู้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนรู้ทั้งสิ้น	159	คน

	 4.	 สถานบริการสาธารณสุขสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 สมัครเข้าร่วม

โครงการ	 รวม	 3,878	 แห่ง	 (โรงพยาบาล	 จ�านวน	 793	 แห่ง	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล											

จ�านวน	3,085	แห่ง)		
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 ผลการด�าเนินงาน

	 สถานบริการสาธารณสุขสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการด�าเนินกิจกรรม	

GREEN	(ครบทั้ง	5	กิจกรรม)	จ�านวน	448	แห่ง	จากเป้าหมาย	204	แห่ง

ตารางที่	13	 จ�านวนสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อนที่มีการด�าเนินกิจกรรม	 GREEN	

จ�าแนกตามศูนย์อนามัย

ศูนย์อนามัย
สถานบริการสาธารณสุข

ที่มีการด�าเนินกิจกรรม	GREEN	(แห่ง)

	 ศูนย์อนามัยที่	1		 กรุงเทพมหานคร	 26

	 ศูนย์อนามัยที่	2		 สระบุรี	 25

	 ศูนย์อนามัยที่	3		 ชลบุรี	 27

	 ศูนย์อนามัยที่	4		 ราชบุรี	 64

	 ศูนย์อนามัยที่	5		 นครราชสีมา	 21

	 ศูนย์อนามัยที่	6		 ขอนแก่น	 25

	 ศูนย์อนามัยที่	7		 อุบลราชธานี	 155

	 ศูนย์อนามัยที่	8	 นครสวรรค์	 10

	 ศูนย์อนามัยที่	9	 พิษณุโลก	 26

	 ศูนย์อนามัยที่	10	 เชียงใหม่	 25

	 ศูนย์อนามัยที่	11	 นครศรีธรรมราช	 19

	 ศูนย์อนามัยที่	12	 ยะลา	 25

	 รวม	 448

ที่มา		:		ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรมอนามัย



45กรมอนามัย

2556ประจำ�ปี
รายงาน

	 2.	 โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะ

	 เนื่องจากปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนเป็นการใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น	 จึงจ�าเป็นต้อง

ใช้ส้วมสาธารณะ	หรือส้วมในสถานที่ส่วนรวมต่างๆ	มากขึ้น	จากการส�ารวจของกรมอนามัย	พบว่า	

ส้วมสาธารณะทั่วประเทศ	 	 มีปัญหามากเรื่องความสกปรกและมีกลิ่นเหม็น	 การท�าความสะอาดที	่						

ไม่ดีพอ	ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลช�ารุด	 เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค	และส่งผลกระทบ

ต่อผู้ใช้บริการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง	 อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและ

เศรษฐกิจ	 ตลอดจนภาพลักษณ์คนไทย	 ในปี	 พ.ศ.	 2548	 กรมอนามัย	 จึงจัดท�าแผนพัฒนาส้วม

สาธารณะไทยและก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ	 (HAS)	 โดยเน้น	 3	 ประเด็น	 คือ	 สะอาด	

(Healthy)	เพียงพอ	(Accessibility)	และปลอดภัย	(Safety)	และด�าเนินงานต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

โดยการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการพฒันาส้วมสาธารณะในสถานที่

ต่างๆ	 ที่ประชาชนจ�าเป็นต้องใช้มากที่สุด	 จ�านวน	 12	 ประเภท	 ประกอบด้วย	 แหล่งท่องเที่ยว													

สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง	 ร้านจ�าหน่ายอาหาร	 ตลาดสดน่าซ้ือ	 สถานศึกษา	 สถานที่ราชการ											

สถานีขนส่ง	โรงพยาบาล	สวนสาธารณะ	ศาสนสถาน	ส้วมริมทาง	และห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า	

	 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 ด�าเนนิกจิกรรมตามโครงการปลดทกุข์ด้วยรอยยิม้	โถห้อยขาเสรมิสขุผูส้งูวยั	ประกอบด้วย

	 	 -	ถวายป้ายส้วมสะอาด	ได้มาตรฐาน	HAS	ให้วัด	107	แห่ง	และมอบโถส้วมห้อยขาให้

กับผู้พิการ	จ�านวน	18	ชุด	ณ	จังหวัดสกลนคร	

	 	 -	รณรงค์การใช้โถส้วมห้อยขา	ตามโครงการปลดทุกข์ด้วยรอยยิม้ฯ	โดยมอบชดุสขุภณัฑ์	

จ�านวน	840	ชุด	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานในพื้นที่

	 2.	 ร่วมกบับรษิทั	โฮมโปรดักส์เซน็ต์เตอร์	จ�ากดั	(มหาชน)	บริษทั	อเมรกินัสแตนดาร์ด	จ�ากดั	

และมูลนิธิโรคข้อฯ	จัดแถลงข่าวรณรงค์การใช้ส้วมนั่งราบ	:	ส้วมเพื่อแม่

	 3.	 สนบัสนนุการพฒันาส้วมสาธารณะในสถานศกึษา	และพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ	โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงส้วมให้สะอาด	 เพียงพอ	และปลอดภัย	 ใน

สถาบันศึกษาปอเนาะจ�านวน	100	แห่ง	และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	จ�านวน	15	แห่ง

	 4.	 สุ่มส�ารวจการปนเปื้อนเชื้ออีโคไล	 (Escherichia	 coli)	 ในส้วมสาธารณะท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน	HAS	 เพื่อน�าผลการศึกษาไปใช้พัฒนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน	HAS	 รวมทั้งสร้างความ

ตระหนักในการจัดการส้วมสาธารณะให้กับเจ้าของสถานที่และประชาชนผู้มาใช้บริการ	 โดย																		

สุ่มตัวอย่างส้วมสาธารณะในกลุ่มเป้าหมาย	 12	 ประเภท	 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด															

ใกล้เคียง	จ�านวน	512	ตัวอย่าง	พบการปนเปื้อนเชื้ออีโคไล	(Escherichia	coli)	74	ตัวอย่าง	คิดเป็น

ร้อยละ	14.5
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	 5.	 สรรหาสดุยอดส้วมแห่งปี	2555	ระดบัประเทศ	จ�านวน	23	แห่ง	และยกย่องเชดิชเูกยีรติ

เจ้าของส้วมสาธารณะที่เป็นตัวแบบปฏิบัติดี	 และผู้มีบทบาทดีเด่นด้านการพัฒนาส้วมสาธารณะ	

ประจ�าปี	 2555	 จ�านวน	 2	 ท่าน	 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	 โดย	 ดร.ปลอดประสพ	 	 สุรัสวดี													

รองนายกรัฐมนตรี

	 6.	 จัดท�าแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย	 ระยะท่ี	 3	 (พ.ศ.2556-2559)	 และ																			

คณะรัฐมนตรี	 มีมติเห็นชอบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติแล้ว	 เมื่อวันที่	 19	 กุมภาพันธ์	

2556	

	 7.	 จัดกิจกรรมสัปดาห์ท�าความสะอาดส้วมก่อนวันสงกรานต์	 ระหว่างวันท่ี	 1-7	 เมษายน	

2556	มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทั่วประเทศ	จ�านวน	1,240	แห่ง	

	 8.	 สือ่สารข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการพฒันาส้วมสาธารณะบน	Facebook	ชือ่“ส้วมสะอาด

ได้มาตรฐาน”	เพือ่สือ่สาร	เผยแพร่	และแลกเปลีย่นข้อมลูการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย	และถ่ายทอด

เทคโนโลยีการพัฒนาส้วมระหว่างภาคีเครือข่าย	ปัจจุบันมีสมาชิก	3,415	ราย

	 ผลการด�าเนินงาน

	 ส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	HAS	ร้อยละ	66.8	จากเป้าหมาย	ร้อยละ	70	

ตารางที่	14	 ร้อยละของส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน	HAS	ปี	พ.ศ.	2549	–	2556

ปี	พ.ศ. ผลการด�าเนินงาน	(ร้อยละ)

	 2549	 9.1

	 2550	 20.2

	 2551	 30.8

	 2552	 40.4

	 2553	 49.5

	 2554	 55.5

	 2555	 62.4

	 2556	 66.8

ที่มา		:		ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรมอนามัย
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ตารางที	่15	 ร้อยละส้วมสาธารณะในสถานท่ีเป้าหมาย	 12	 ประเภท	 ที่ผ่านมาตรฐาน	 HAS																				

ปี	พ.ศ.	2556

ประเภท ผลการด�าเนินงาน	(ร้อยละ)

	 1.	 แหล่งท่องเที่ยว	 12.6

	 2.	 สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง	 55.6

	 3.	 ร้านจ�าหน่ายอาหาร	 56.9

	 4.	 ตลาดสดน่าซื้อ	 70.5

	 5.	 สถานศึกษา	 63.5

	 6.	 โรงพยาบาล	 98.0

	 7.	 สถานที่ราชการ	 64.8

	 8.	 สถานีขนส่ง	 63.1

	 9.	 สวนสาธารณะ	 61.1

	 10.		 ศาสนสถาน	 32.9

	 11.		 ส้วมริมทาง	 93.5

	 12.		ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า	 69.5

	 ภาพรวม	 66.8

ที่มา		:		ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรมอนามัย
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ตารางที่	16	 แสดงจุดที่สุ่มเก็บเพื่อตรวจหาเชื้อเชื้ออีโคไล	 (Escherichia	 coli)	 ในส้วมสาธารณะ			

และผลการปนเปื้อนในแต่ละจุด

จุดเก็บตัวอย่าง
ผลการตรวจการปนเปื้อนเชื้ออีโคไล	(ร้อยละ)

ห้องส้วมชาย ห้องส้วมหญิง เฉลี่ย

	 ที่รองนั่งโถส้วม	 41.0	 33.3	 37.2

	 พื้นห้องส้วม	 33.3	 35.9	 34.6

	 ที่จับสายฉีดน�้าช�าระ	 22.6	 16.7	 19.7

	 ก๊อกน�า้ที่อ่างล้างมือ	 11.4	 2.9	 7.1

	 กลอนประตูภายใน	 2.6	 0	 1.3

	 ที่กดโถส้วม	 0	 0	 0

	 ที่กดโถปัสสาวะ	 0	 0	 0

	 ราวจับ	 0	 0	 0

ที่มา		:		ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรมอนามัย

หมายเหตุ	 :	 สุ่มตัวอย่างส้วมสาธารณะในกลุ่มเป้าหมาย	 12	 ประเภท	 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด											

ใกล้เคียง	จ�านวน	512	ตัวอย่าง

	 3.	 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง															

ส่วนท้องถิ่น

	 จากสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและโครงสร้างประชากร	การขยายตวัของความ

เป็นเมืองและมลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน	 ส่งผลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน	 และการด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นความจ�าเป็นพื้นฐานของการอยู่ดีมี									

สุขของประชาชน	ตาม	พ.ร.บ.	การสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	ซึ่งเป็นอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ตาม	พ.ร.บ.	การกระจายอ�านาจ	พ.ศ.	2542	ประกอบกับแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพ

การด�าเนินงานทวีความส�าคัญมากยิ่งข้ึนในปัจจุบัน	 ซ่ึงเป็นการตอบสนองความต้องการ	 อันน�าไปสู่

ความพึงพอใจ	และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	 เห็นความ

ส�าคัญจึงมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ขององค์กรปกครอง												

ส่วนท้องถิ่น	 (EHA)	 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้แทนการบริบาลระบบงานอนามัย														
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สิ่งแวดล้อม	 ท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ	 รวมถึงมีหลักประกันและคุ้มครองสิทธิในการได	้																

รับบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ

	 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 พัฒนาระบบประเมินรับรองและองค์ประกอบผู้ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการ

อนามยัสิง่แวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	โดยการ	จดัท�าร่างการรบัรองคณุภาพระบบบรกิาร

อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(Environmental	Health	Accreditation	:	EHA)	

จัดท�าประเด็นหัวข้อหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินรับรอง	 EHA	 และจัดท�าโครงการ																	

การอบรมผู้ตรวจประเมินรับรอง	 “คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 องค์กรปกครอง																

ส่วนท้องถิ่น”	(Environmental	Health	Accreditation	:	EHA)	

	 2.	 พฒันาศกัยภาพผูต้รวจประเมนิ	EHA	โดยการอบรมผูต้รวจประเมนิรับรองคณุภาพระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(Environmental	Health	Accreditation	:	

EHA)	 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้	 ทักษะ	 ความเข้าใจในการท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน											

รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และมีแนวปฏิบัติใน										

การตรวจประเมินที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

	 3.	 ผลกัดันมาตรฐานการด�าเนนิงาน	EHA	ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการปฏบิติัราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวิเคราะห์	 จัดท�าข้อมูล	

พจิารณาความสอดคล้องของเกณฑ์	EHA	กบัเกณฑ์มาตรฐานการปฏบิติัราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่		รวมทัง้การผลกัดนัเกณฑ์	EHA	ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการปฏบิตัริาชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

	 4.	 จัดการฝึกอบรมส�าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จ�านวน	 3	 หลักสูตร	

ประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับ										

เจ้าพนักงานสาธารณสุข	 ตาม	พ.ร.บ.	 การสาธารณสุข	พ.ศ.	 2535	 เรื่อง	 “การอนามัยสิ่งแวดล้อม										

พื้นฐาน”	“การจัดการเหตุร�าคาญ”	และ“กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”	
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 ผลการด�าเนินงาน

	 มีเทศบาลน�าร่อง	ที่ผ่านการประเมิน	EHA	จ�านวน	3	แห่ง	ได้แก	่เทศบาลเมืองวารินช�าราบ	

จังหวัดอุบลราชธานี	ผ่าน		EHA	4201:	2013	ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	เทศบาลเมืองกันตัง	

จังหวัดตรัง	ผ่าน		EHA	1000:	2013	ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร	และเทศบาลต�าบลควนโดน	

จังหวัดสตูล	ผ่าน		EHA	1000:	2013	ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร

  

	 4.	 โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 ปัจจุบนัสถานประกอบการด้านอาหารมจี�านวนมากและมแีนวโน้มเพิม่ขึน้	ในขณะท่ีจ�านวน

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีน้อย	 	 กรมอนามัยจึงได้พัฒนามาตรฐานระบบการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร

ตามแนวทางกระบวนงานสร้างคุณค่า	 โดยเริ่มด�าเนินการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2553	 	 เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนามาตรฐานระบบ									

การจัดการสุขาภิบาลอาหาร	 และส่งเสริมผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ามาตรฐานระบบ

งานสุขาภิบาลอาหารไปใช้	 และเริ่มน�าร่องในพ้ืนที่จังหวัดตรังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนา

ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน	จ�านวน	4	แห่ง			และด�าเนินการต่อเนื่อง

ถึงปัจจุบัน	 ทั้งนี้	 ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย										

5	กระบวนงาน	คือ	1)	กระบวนงานรับรองสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	

พ.ศ.	2535		2)	กระบวนงานพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ี/ผู้ประกอบกจิการ/ผู้สัมผัสอาหาร		3)	กระบวน

งานร้องเรียนสถานประกอบกิจการด้านสุขาภิบาลอาหาร	 	 4)	 กระบวนงานเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาล

อาหาร	และ	5)	กระบวนงานสื่อสารสาธารณะด้านสุขาภิบาลอาหาร

	 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 ส่งเสรมิการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหาร	ได้แก่	การรับรองมาตรฐาน

ตลาดสด	น่าซื้อและการรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด	รสชาติอร่อย

	 2.	 พฒันามาตรฐาน	และกฎหมายส�าหรับสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารและกจิการท่ีเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพ	ประเภทคั่วกาแฟ	การผลิตไอศกรีม	และการจัดบริการอาหารนอกสถานที่

	 3.	 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		

จ�านวน		250	คน		ภาคตะวันตก		จ�านวน	150	คน		ภาคเหนือ		จ�านวน	200	คน		ภาคกลาง		จ�านวน		

300	คน	รวม	900	คน

	 4.	 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู ้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร	 และมอบประกาศนียบัตร		

จ�านวน	42	คน
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	 5.	 สร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาลอาหาร											

และน�้า	 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์	 “ผู้ปรุงอาหารใช้ถุงมือ”	 และ“กินร้อน	 ช้อนกลาง	 ล้างมือ”	 และ									

เผยแพร่วารสารสุขาภิบาลอาหารและน�้า		

	 ผลการด�าเนินงาน

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	120	แห่ง	(เทศบาลนคร/เมอืง/ต�าบล)	

และผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน	จ�านวน	38	แห่ง	จากเป้าหมาย	24	แห่ง

ตารางที	่17	 จ�านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พฒันาระบบการจัดการสุขาภบิาลอาหารผ่านเกณฑ์

ระดับพื้นฐาน	ปี	พ.ศ.	2554-2556

ศูนย์อนามัย
ผลการด�าเนินงาน	(แห่ง)

2554 2555 2556

	 ศูนย์อนามัยที	่1		 กรุงเทพมหานคร	 1	 4	 4

	 ศูนย์อนามัยที	่2		 สระบุรี	 2	 3	 -

	 ศูนย์อนามัยที	่3		 ชลบุรี	 1	 3	 2

	 ศูนย์อนามัยที	่4		 ราชบุรี	 1	 2	 4

	 ศูนย์อนามัยที	่5		 นครราชสีมา	 2	 2	 3

	 ศูนย์อนามัยที	่6		 ขอนแก่น	 -	 4	 -

	 ศูนย์อนามัยที	่7		 อุบลราชธานี	 2	 2	 4

	 ศูนย์อนามัยที	่8		 นครสวรรค์	 1	 5	 6

	 ศูนย์อนามัยที	่9	 พิษณุโลก	 1	 2	 4

	 ศูนย์อนามัยที	่10	 เชียงใหม่	 -	 4	 2

	 ศูนย์อนามัยที	่11	 นครศรีธรรมราช	 -	 5	 3

	 ศูนย์อนามัยที	่12	 ยะลา	 2	 5	 6

	 รวม	 13	 41	 38 

ที่มา		:		ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า	กรมอนามัย



52 กรมอนามัย

รายงาน
2556ประจำ�ปี

	 5.	 โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการน�้าบริโภคส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 ปัจจบัุนการถ่ายโอนระบบประปาให้อยูใ่นการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มจี�านวน

เพิ่มมากขึ้น	 	 กรมอนามัยจึงได้พัฒนาระบบการจัดการน�้าบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									

โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2553	 เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�าเนินงาน				

ด้านการพัฒนาคุณภาพน�้าบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และต่อเนื่อง	 	 โดยเริ่มน�าร่องในจังหวัด

นครสวรรค์	 ราชบุรี	 สระบุรี	 และยะลา	 ซึ่งระบบการจัดบริการน�้าบริโภคขององค์กรปกครอง												

ส่วนท้องถิน่		ประกอบด้วยกระบวนงาน	1)	พฒันาคณุภาพน�า้ประปาให้ได้ตามข้อก�าหนดการรับรอง

น�้าประปาดื่มได้		2)	กระบวนงานพัฒนาคุณภาพน�้าบริโภค	ได้แก	่น�้าฝน	น�้าบ่อ	น�า้บ่อบาดาล	น�า้ตู้

หยอดเหรียญ	 และน�้าบรรจุขวดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน�้าบริโภคกรมอนามัย	 และ	 3)	 กระบวน

งานเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้บรโิภคในพืน้ทีเ่สีย่ง	โดยระดบัพืน้ฐานต้องมกีารพฒันาคณุภาพน�า้ประปาได้									

ตามข้อก�าหนดการรับรองน�้าประปาดื่มได	้และมีการพัฒนาคุณภาพน�้าบริโภค	ได้แก่	น�า้ฝน	น�้าบ่อ	

น�้าบ่อบาดาล	น�้าตู้หยอดเหรียญ	และน�้าบรรจุขวดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน�า้บริโภคกรมอนามัย	

	 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 อบรมผู้ดูแลระบบประปา	 เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย	 ส�านักสาธารณสุขจังหวัด	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	จังหวัดขอนแก่น		จ�านวน	57	คน	และ	จังหวัดสงขลา		จ�านวน	35	คน
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	 2.	 ส่งเสริมการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพน�้าบริโภคในพ้ืนท่ีขาดแคลนน�้าสะอาดและ										

ถิน่ทรุกนัดาร	เพือ่สนองพระราชด�าร	ิมกีารอบรมภาคเีครือข่ายระดับจังหวดั	ท้องถิน่และอาสาสมคัร	

ตลอดจนครูโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน		เพื่อให้ความรู้	เรื่อง	การพัฒนาคุณภาพน�้าบริโภคและ

สุขอนามัย

	 3.	 ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าบริโภคในครัวเรือน

	 ผลการด�าเนินงาน

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	55	แห่ง	(เทศบาลนคร/เมือง/ต�าบล)	

และผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน	จ�านวน	17	แห่ง	จากเป้าหมาย	12	แห่ง

ตารางที	่18	 จ�านวนองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พัฒนาระบบการจัดบริการน�า้บริโภคผ่านเกณฑ์

ระดับพื้นฐาน	ปี	พ.ศ.	2554-2556

ศูนย์อนามัย
ผลการด�าเนินงาน	(แห่ง)

2554 2555 2556

	 ศูนย์อนามัยที	่1	 กรุงเทพมหานคร	 1	 4	 4

	 ศูนย์อนามัยที	่2	 สระบุรี	 1	 2	 2

	 ศูนย์อนามัยที	่3	 ชลบุรี	 1	 -	 2

	 ศูนย์อนามัยที	่4	 ราชบุรี	 1	 -	 1

	 ศูนย์อนามัยที	่5	 นครราชสีมา	 1	 -	 -

	 ศูนย์อนามัยที	่6	 ขอนแก่น	 1	 1	 2

	 ศูนย์อนามัยที	่7	 อุบลราชธานี	 -	 -	 -

	 ศูนย์อนามัยที	่8	 นครสวรรค์	 1	 4	 4

	 ศูนย์อนามัยที	่9	 พิษณุโลก	 1	 -	 2

	 ศูนย์อนามัยที	่10	เชียงใหม่	 1	 -	 -

	 ศูนย์อนามัยที	่11	นครศรีธรรมราช	 1	 2	 -

	 ศูนย์อนามัยที	่12	ยะลา	 1	 -	 -

	 	 รวม	 11	 13	 17

ที่มา		:		ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า	กรมอนามัย
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รายงาน
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	 6.	 โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	(HIA)	ในระดับท้องถิ่น

	 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นเครื่องมือส�าคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพ

ของประชาชนจากการด�าเนินโครงการพัฒนา	 แผนงาน	 กิจกรรมต่างๆ	 	 รวมถึงนโยบาย	 ของทั้ง													

ภาครัฐและเอกชน	 	 เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน																	

ทุกภาคส่วน	 โดยมีกลยุทธ์ในการด�าเนินงานผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และอาศัยกฎหมาย				

หลายฉบับเป็นเครื่องมือในการด�าเนินงาน	 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจึงเป็นกระบวนการ											

ที่จะช่วยในการตัดสินใจบนฐานของการใช้ข้อมูลอย่างรอบด้าน	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไป

ประยุกต์ใช้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

 กิจกรรมด�าเนินงาน

	 1.	 สนบัสนนุเอกสารวชิาการ	สือ่	คูม่อื	แนวทาง	เพือ่ใช้ในการด�าเนนิงาน	HIA	ในพ้ืนที	่ได้แก่

	 	 -	คู่มืออบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	(HIA)	ส�าหรับท้องถิ่น

	 	 -	แนวทาง	HIA	ส�าหรับโครงการพัฒนา

	 	 -	รูปแบบ	HIA	กรณีกิจการตาม	พรบ.การสาธารณสุข	พ.ศ.	2535

	 	 -	เอกสารวิชาการ	ที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา	ได้แก่	กรณีผลกระทบจากแหล่งท่องเที่ยว	

กรณีการก�าจัดขยะ

	 2.	 ประชมุชีแ้จงแนวทางการด�าเนนิงานการพฒันารปูแบบการประเมนิผลกระทบต่อสขุภาพ

แก่หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้เข้าประชุมรวม	126	คน
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	 3.	 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เรื่อง	การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	(HIA)	ระดับท้องถิ่น	

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ด�าเนินการ	 ผู้เชี่ยวชาญ	 สถาบันการศึกษา	 และ												

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	4	ครั้ง

 ผลการด�าเนินงาน

	 พฒันาต้นแบบการประเมนิผลกระทบต่อสขุภาพ	ในการแก้ปัญหารวมถงึป้องกนัผลกระทบ

ต่อสขุภาพทีเ่กดิจากกจิการท่ีเป็นอันตรายต่อสขุภาพ	ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	2535		

กรณีต่างๆ	 ซึ่งสามารถน�าไปเป็นแบบอย่างในการจัดการและป้องกันปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ของ	อปท.	อื่นๆ	ได้	3	ลักษณะ	ดังนี้	

	 -	 การใช้	 HIA	 เพื่อประกอบการออกข้อก�าหนดของท้องถิ่นตาม	 พรบ.การสาธารณสุข				

พ.ศ.2535	ได้แก่	กิจการสะสมของเก่า	โรงสีข้าว	ผลิตกระดาษ	การจัดการมูลฝอย	สะสมยางพารา		

และสระว่ายน�้า

	 -	 การใช้	 HIA	 เพื่อสนับสนุนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 2535	 ได้แก่	 การจัดการแหล่ง							

ท่องเที่ยว	และ	เขตเศรษฐกิจสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

	 -	 การใช้	HIA	ในระดบันโยบาย	แผนงาน	และการเรียนรู้ของชมุชน	ได้แก่	โรงไฟฟ้าชวีมวล	

การจัดท�าแผนท้องถิ่นชุมชุน	และกิจการเผายางเพื่อผลิตน�้ามัน	
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ตารางที่	19		ผลการด�าเนินงานการพัฒนาต้นแบบ	HIA	ในระดับท้องถิ่น	ปี	พ.ศ.	2554-2556

ศูนย์อนามัย
การพัฒนาต้นแบบ	HIA	ในระดับท้องถิ่น		(รูปแบบ)

ปี	2554 ป	ี2555 ปี	2556

	 ศูนย์อนามัยที่	1		 -	 -	 1

	 กรุงเทพมหานคร	 	 	 (กรณีการสะสมวัตถุหรือสิ่งของ

	 	 	 	 ที่ช�ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้)

	 ศูนย์อนามัยที่	2	 1	 1	 4	

	 สระบุรี	 (กรณีตลาดนัด)	 (กรณีตลาดนัด)	 (กรณีข้อก�าหนดท้องถิ่น,	

	 	 	 	 การจัดการปัญหาอนามัย

	 	 	 	 สิ่งแวดล้อม,	เหตุร�าคาญจาก

	 	 	 	 โรงสีข้าว,	การจัดท�าแผนชุมชุน)

	 ศูนย์อนามัยที่	3		 -	 -	 1

	 ชลบุรี	 	 	 (กรณีการประกอบกิจการ

	 	 	 	 ผลิตกระดาษ)

	 ศูนย์อนามัยที่	4		 1	 -	 1

	 ราชบุรี	 (กรณีโครงการ	 	 (กรณีแหล่งท่องเที่ยวน�า้ตก

	 	 เหมืองแร่)	 	 ไทรโยคน้อย)

	 ศูนย์อนามัยที่	5		 -	 1	 1

	 นครราชสีมา	 	 (กรณีกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ	 (กรณีการจัดการมูลฝอย)

	 	 	 และไก่ไข่)

	 ศูนย์อนามัยที่	6		 -	 1	 1

	 ขอนแก่น	 	 (การพัฒนาศักยภาพ	 (กรณีการประกอบกิจการ

	 	 	 ภาคีเครือข่าย	HIA		 ยางพารา)

	 	 	 ในระดับพื้นที่)

	 ศูนย์อนามัยที่	7		 -	 2	 2

	 อุบลราชธานี	 	 (กรณีการจัดการแหล่งท่องเที่ยว	 (กรณีโรงไฟฟ้าพลังทางเลือก,

	 	 	 สามพันโบก,	หอพัก)	 แหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก)

	 ศูนย์อนามัยที่	8	 3	 1	 2

	 นครสวรรค์	 (กรณีการเลี้ยงสุกร,		 (การพัฒนาศักยภาพ	 (กรณีโรงโม่หิน,	โรงไฟฟ้า

	 	 โรงไฟฟ้าชีวมวล,	 ภาคีเครือข่าย	HIA	 ชีวมวล)

	 	 โครงการเหมืองแร่)	 ในระดับพื้นที่)
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รายงาน

	 ศูนย์อนามัยที่	9	 -	 2	 -

	 พิษณุโลก	 	 (กรณีการจัดการ

	 	 	 แหล่งท่องเที่ยว	ภูทับเบิก,

	 	 	 หอพัก)

	 ศูนย์อนามัยที่	10	 -	 -	 1

	 เชียงใหม่	 	 	 (การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ

	 	 	 	 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	และ

	 	 	 	 การปรับตัวของ	องค์กรปกครอง

	 	 	 	 ส่วนท้องถิ่นและชุมชน

	 	 	 	 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ)

	 ศูนย์อนามัยที่	11	 1	 -	 1

	 นครศรีธรรมราช	 (กรณีการจัดการ	 	 (การพัฒนาศักยภาพบุคลากร/

	 	 มูลฝอย	พื้นที่เกาะ	 	 ภาคีเครือข่ายด้านการ

	 	 อบต.	หนองสาหร่าย	 	 ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ)

	 	 จ.สตูล)

	 ศูนย์อนามัยที่	12	 -	 -	 1

	 ยะลา	 	 	 (กรณีการประกอบกิจการ

	 	 	 	 สระว่ายน�า้)

ศูนย์อนามัย
การพัฒนาต้นแบบ	HIA	ในระดับท้องถิ่น		(รูปแบบ)

ปี	2554 ปี	2555 ป	ี2556

ที่มา		:		กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	กรมอนามัย

การพัฒนาองค์กร

	 1.	 การพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	

(PMQA)

	 กรมอนามยัได้ด�าเนนิการพฒันาองค์กรตามเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั	(PMQA)	

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548	ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	ตลอดช่วงการพัฒนา	กรมอนามัยได้เรียนรู้แบบวิธีการ

และวิธีคิดใหม่ๆ	ในการเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมตามบริบทขององค์กร	

การด�าเนินการในระยะแรกปี	 พ.ศ.	 2548-2554	 เน้นการประเมินผลที่กระบวนการบริหารจัดการ

องค์กรและผลลัพธ	์ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555	เป็นต้นมา	ส�านักงาน	ก.พ.ร.	มุ่งเน้นการประเมินผลในระดับ

ผลลัพธ์และผลส�าเร็จมากกว่าประเมินกระบวนการ	 มีการประเมินทุนขององค์กร	 3	 ด้าน	 ได้แก่																
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รายงาน
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ทุนมนุษย์	 ทุนสารสนเทศ	 และทุนองค์กร	 ซึ่งสะท้อนจากความคิดเห็นและการให้ความส�าคัญของ

บุคลากรต่อการพัฒนา	โดยการส�ารวจผ่านระบบออนไลน์	และน�าค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

การให้ความส�าคัญต่อปัจจัยต่างๆ	มาจัดท�าแผนปรับปรุงองค์กรในปีต่อไป

	 กรมอนามัยรับการตรวจรับรองจากส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 เมื่อวันท่ี	 20	 มีนาคม	 2556																					

ผลการตรวจโดยภาพรวมการน�าองค์การมวีสิยัทศัน์ชดัเจน	มกีารจดัการอย่างเป็นระบบและสามารถ

ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ขององค์การตามที่ระบุในลักษณะส�าคัญขององค์การ	การจัดท�าประเด็น

ยุทธศาสตร์สามารถรองรับความท้าทายที่ส�าคัญครบ	 มีการสร้างเครือข่ายและกิจกรรมสัมพันธ์													

กับกลุ่มเป้าหมายได้ดี	 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหลายระดับ	 ระบบฐานข้อมูลครบถ้วนทันสมัย	

การบริหารทรัพยากรบุคคลมีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานชัดเจน	 	 การออกแบบ

กระบวนการและการก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด�าเนินการได้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	 	 โดย

สรุปกรมอนามัยผ่านเกณฑ์การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน																

(Certified	Fundamental	Level)	ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ	94.6	ซ่ึงส�านกังาน	ก.พ.ร.	ได้มอบประกาศ

เกียรติคุณการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	 (Certified	 FL)	 เมื่อวันที่	 20	

พฤษภาคม	2556

แผนภูมิที่	3		การจัดการองค์ตามแนวทาง	PMQA	กรมอนามัย
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2556ประจำ�ปี
รายงาน

	 2.	 การประเมินผลการบรรลุวิสัยทัศน์กรมอนามัย	ปี	พ.ศ.2555

	 กรมอนามัยได้ก�าหนดวิสัยทัศน์	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2551-2555	 “เป็นองค์กรหลักของ

ประเทศ	 ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพด	ี														

ภายในป	ี2555”	พร้อมทั้งระบุค�าอธิบายองค์กรหลัก	ประกอบด้วย	5	องค์ประกอบ	ได้แก	่1)	เป็น

ศูนย์องค์ความรู	้เทคโนโลย	ีนวัตกรรม	และการสื่อสาร		2)	เป็นแกนหลักในการพัฒนาความเข้มแข็ง

ของระบบงาน	 Health	 Promotion/Environmental	 Health	 3)	 เป็นแกนหลักในการสร้าง/													

ผลักดันนโยบายและกฎหมาย	4)	 เป็นศูนย์การพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายและประชาชน	

และ	5)	เป็นผูแ้ทนประเทศและเป็นศนูย์ความร่วมมอืระหว่างประเทศ	โดยมเีป้าประสงค์	“ประชาชน

มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่

เอื้อต่อการมีสุขภาพดี”	 ขับเคลื่อนด้วยแผนยุทธศาสตร์	 (แผนปฏิบัติราชการ	 4	 ปี	 ภายใต้ประเด็น

ยุทธศาสตร์กรมอนามัย)จากวิสัยทัศน์	 กรมอนามัยได้เห็นความส�าคัญในการประเมินผลการบรรลุ																

วิสัยทัศน์	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสถานการณ์จริงในการบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย	ปัญหา

อุปสรรค	และปัจจัยความส�าเร็จที่สนับสนุนให้กรมอนามัยบรรลุวิสัยทัศน์

	 ผลการประเมนิการบรรลวุสิยัทัศน์กรมอนามยัโดยสรปุ	พบว่า	กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวาม

คิดเห็นในระดับมากและปานกลาง	 ร้อยละ	 94.38	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรลุวิสัยทัศน์ใน																		

องค์ประกอบที	่ 4	 เป็นศูนย์กลางการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายและประชาชน	 (ค่าเฉลี่ย	

3.66)		และองค์ประกอบที	่1	เป็นศนูย์องค์ความรูเ้ทคโนโลยนีวตักรรมและการสือ่สาร	(ค่าเฉลีย่	3.63)	

โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมวิสัยทัศน์ของกรมอนามัยเท่ากับ	 3.55	 	 ทั้งนี้	 บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่า																	

วสิยัทศัน์กรมอนามยัปัจจบัุนมความเหมาะสม	แต่มีข้อเสนอแนะว่า	ต้องการให้มกีารก�าหนดวสิยัทศัน์

ท่ีมีเป้าหมายชัดเจน	 สอดคล้องกับสถานการณ์ประเทศและโลกที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

	 ปัญหาและอุปสรรค์ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย	 คือ	 การส่ือสารภายในองค์กร	

การถ่ายทอดนโยบายสูก่ารปฏบิตั	ิขาดการบรูณาการกนัในภารกจิทีใ่กล้เคยีงกนั	และแรงจงูใจในการ

ท�างาน	 ส�าหรับปัจจัยความส�าเร็จที่สนับสนุนให้กรมอนามัยบรรลุวิสัยทัศน์	 ประกอบด้วย	 ความรู	้

ความสามารถ	และประสบการณ์ของบุคลากร	การมวีสิยัทศัน์ของผูน้�าและความร่วมมอืของบคุลากร	

รวมทั้งการมีภาคีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและครอบคลุมทั่วประเทศ
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แผนภูมิที่	4		กรอบแนวคิดการประเมินการบรรลุวิสัยทัศน์กรมอนามัย

	 3.	 การปรับบทบาทกรมอนามัย	

	 ในปี	2556		ผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกนัก�าหนดบทบาทให้กระทรวงสาธารณสุข

เป็น	NHA	–	National	Health	Authority	โดยม	ี11	บทบาทหลัก	ในการสนับสนุนดูแลหน่วยงาน

ต่างๆ	โดยจะท�าหน้าที่เป็น	Regulator	Provider	หรือ	Purchaser		รวมทั้งก�าหนดให้มีเขตบริการ

สุขภาพ	12	เขต	และในกรุงเทพมหานคร		พร้อมกับให้ทุกกรมจัดท�า	Blue	Print	for	Change	และ

จดัท�า	Action	Plan	for	Change	ตามล�าดบั	เพือ่เริม่ท�างานตามบทบาทใหม่ในวนัที	่1	ตุลาคม	2556
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 ผลการด�าเนินงาน

	 1.	 กรมอนามัยได้จัดท�าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง	โดยมีหลักคิด	4	เสาหลัก	5	ยุทธศาสตร์	

11	 บทบาท	 และ	 สนับสนุนเขตบริการสุขภาพ	 2	 ระบบ	 (ระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัย										

สิ่งแวดล้อม)	ดังนี้

															4	เสาหลัก	เพื่อขับเคลื่อนบทบาทใหม่ของกรมอนามัย	คือ

	 	 -	นโยบายและยทุธศาสตร์กลางด้านส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อมของประเทศ	

(Policy	and	Strategy)	อย่างมีส่วนร่วมผ่านกลไกระดับชาติคือคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อท�าให้เกิดเอกภาพ

	 	 -	พัฒนาการก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	

(Regulation)	 ด้วยมาตรฐานระบบการส่งเสริมสุขภาพและมาตรฐานระบบอนามัยส่ิงแวดล้อมของ

ประเทศและระดับอาเซียน	กลไกด้านกฎหมายและระบบก�ากับ	ดูแล	ติดตามและประเมินผล

	 	 -	สนับสนุนการด�าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 (Supporters)	

ให้ภาคีเครือข่าย

	 	 -	พฒันาระบบสนบัสนนุเขตสขุภาพผ่านกลไกศนูย์อนามยัเขตท�าหน้าทีส่นบัสนนุข้อมลู	

ความรู้เพื่อชี้เป้าหมายการด�าเนินการและมาตรการที่เหมาะสม

แผนภูมิที	่5		เสาหลักเพื่อขับเคลื่อนบทบาทใหม่ของกรมอนามัย
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	 2.	 จัดข้อเสนอส�าคัญเพื่อการเปลี่ยนแปลง	8	ประการ		ได้แก่

	 	 -	 เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ท่ีตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะได้ทันการณ์	 และสามารถท�านายการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	 และเตรียม

รับได้อย่างฉับไว

	 	 -	ผลกัดนัการจดัการงานส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัส่ิงแวดล้อม	และ	ดแูลก�ากบั	ให้ภาคี

เครือข่ายทุกภาคส่วนของประเทศ	 รวมทั้งขยายขอบเขตการท�างาน	 ภาคเอกชน	 ภาคธุรกิจ/

อุตสาหกรรม/บริการ	 เข้ามามีส่วนร่วมในบริหารจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ให้มากที่สุด	เน้นบทบาทท้องถิ่น	เอกชน	เพื่อลดบทบาทภารกิจในลักษณะที่เป็นผู้ด�าเนินการเอง

	 	 -	มีกลไกนโยบายระดับชาติ	 “คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม									

แห่งชาต”ิ	เป็น	Policy	Body	ท�าหน้าทีต่ดัสนิใจและก�าหนดนโยบายด้านส่งเสรมิสขุภาพและอนามยั

สิ่งแวดล้อมของประเทศ	บนพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริง	และความรู	้และสามารถระดมการมีส่วนร่วม

ได้อย่างกว้างขวาง

	 	 -	มแีผนยทุธศาสตร์ด้านส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม	(Strategic	Directions)	

เน้นการจดัการปัจจยัก�าหนดสขุภาพ	(Health	Determinants)	ไม่จ�ากดัอยูแ่ต่เฉพาะเรือ่งสาธารณสขุ	

แต่เชือ่มโยงไปสูป่ระเดน็ทางเศรษฐกจิ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	วฒันธรรมประเพณ	ีความเชือ่	และค่านิยม

ของสงัคม	หรือแม้แต่การปกครองเพือ่ให้บรรลแุนวคดิ	“สร้างน�าซ่อม”	ท่ีประชาชนม	ีHealth					Lit-

eracy	

	 -	 ปรับระบบบริการเชิงรุกโดยเฉพาะหน่วยบริการปฐมภูมิ	ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล	ด�าเนินงานมิติส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 -	 เพิ่มศักยภาพของสาธารณสุขอ�าเภอ	 ซ่ึงเป็นจุดคานงัดส�าคัญของกลไกก�ากับดูแล									

(Regulator)	 ให้มีบทบาทผู้น�าเครือข่ายที่เข้มแข็งในระดับพื้นที่	 	 รวมถึงเปิดพื้นที่	 โอกาส	 และ													

เสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่ายภาคีสุขภาพ

	 -	 เสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทหลักด้านความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยบทบาท												

1)	คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากผลกระทบของการเปิดเสรีระหว่างประเทศ	2)	ขยายความร่วมมือ

ข้ามประเทศ	 ด�าเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหา	 3)	 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กรม	 เป็น	 Key	

Player	ให้สามารถเป็นผู้น�าในภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ

	 -	 ยกระดับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตบริการสุขภาพให้เข้มแข็ง

	 ทั้งนี้	 คณะผู้บริหารกรมอนามัยได้แสดงความเห็นพ้องต้องกันต่อข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง	

(Blueprint	 for	Change)	ฉบับนี้	 เป็นข้อมูลน�าเข้าที่ส�าคัญในการจัดท�าข้อมูลกรมอนามัยเสนอต่อ

กระทรวงสาธารณสขุ	ตามทศิทางทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนด		และกรมอนามัยได้สือ่สารเพือ่ความ
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เข้าใจของเจ้าหน้าที่ทั่วทั้งองค์กร	 	 ก่อนการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงาน	 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม	

2556	เป็นต้นไป	

	 4.		การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

	 กรมอนามัยได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้	 เทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและ											

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงประชาชน	 และภาคีเครือข่ายผ่านทางสื่อมวลชน	 ได้แก	่													

สื่อโทรทัศน์	วิทยุ	และหนังสือพิมพ์	ดังนี้

	 1.	 เผยแพร่ความรู้ข้อมูลวิชาการและกิจกรรมการด�าเนินงานของกรมอนามัยผ่านส่ือ

หนังสือพิมพ	์

	 	 -	สกู๊ปพิเศษหรือบทความพิเศษทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 3	 ครั้ง	 เดลินิวส์	 2	 ครั้ง																	

รวม	5	ครั้ง

	 	 -	ผลิตข่าวหรือบทความ	หรือสกู๊ปข่าวทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	5	ครั้ง	เดลินิวส์	4	ครั้ง	

ข่าวสด	7	ครั้ง	มติชน	7	ครั้ง	คมชัดลึก	7	ครั้ง	แนวหน้า	10	ครั้ง	บ้านเมือง	15	ครั้ง	 ไทยโพสณ์															

9	ครั้ง	สยามรัฐ	1	ครั้ง	ASTV	ผู้จัดการ	1	ครั้ง	อปท.นิวส์	1	ครั้ง	เส้นทางท้องถิ่น	1	ครั้ง	พิมพ์ไทย										

1	ครั้ง	และบางกอก	ทูเดย	์1	ครั้ง	รวม	70	ครั้ง

	 	 -	 เผยแพร่ในรูปแบบภาพข่าวผ่านทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 บ้านเมือง	 ไทยโพสต	์												

สยามรฐั	พมิพ์ไทย	บางกอกทเูดย์	เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม

ตามบทบาทภารกิจ	รวม	30	ครั้ง

	 2.	 เผยแพร่ความรู้ข้อมูลวิชาการและกิจกรรมการด�าเนินงานของกรมอนามัยผ่านส่ือ

โทรทัศน์

	 	 -	สกู๊ปข่าวทางสถานีโทรทัศน์	1	นาที	ช่อง	5		เวลา	18.00-18.30	น.	จ�านวน	10	ข่าว	

ช่อง	7	เวลา	06.00	น.	จ�านวน	10	ข่าว	ช่อง	5	และช่อง	7	เวลา	11.30	น.	จ�านวน	5	ข่าว		รวม												

25	ข่าว

	 	 -	สารคดีสั้น	 3	นาที	 เผยแพร่ในรายการ	“เวทีข่าวสุดสัปดาห์”	ช่อง	5	ทุกวันอาทิตย์	

เวลา	11.00-11.45	น.		รวม	12	เรื่อง

	 3.	 เผยแพร่ความรู ้ข ้อมูลวิชาการและกิจกรรมการด�าเนินงานของกรมอนามัยผ่าน												

จดหมายข่าว

	 	 -	จดหมายข่าวกรมอนามัย	จ�านวน	19,800	ฉบับ	ต่อ	2	เดือน	รวม	118,800	ฉบับ

	 	 -	ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 (ข่าวแจก)	 ผ่านส่ือมวลชน	 (Free	media)	 เป็นประจ�า									

ทุกสัปดาห์	รวม	477	ข่าว	แบ่งเป็นข่าวในสายงานส่งเสริมสุขภาพ	267	ข่าว	สายอนามัยสิ่งแวดล้อม	
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179	ข่าว	และสายงานบริหาร	31	ข่าว

	 4.	 บริการตัดข่าวออนไลน์	 (Online	 News	 Clipping)	 ท่ีเกี่ยวข้องกับกรมอนามัยผ่าน

หนังสือพิมพ	์ และนิตยสาร	 รวม	 27	 ฉบับ	 โดยมีข่าวสาธารณสุขที่เผยแพร่ลงหนังสือพิมพ	์ จ�านวน	

3,616	 ข่าว	 จ�าแนกเป็นข่าวองค์กรแง่บวก	 733	 ข่าว	 ข่าวนโยบายภาครัฐ	 74	 ข่าว	 ข่าวแวดวง

สาธารณสุข	2,809	ข่าว

	 5.	 โครงการสัมมนาสื่อมวลชน	เรื่อง	“ส้วมสาธารณะไทย	ใส่ใจสุขภาพ”	เพื่อให้สื่อมวลชน

รับทราบนโยบายและเป้าหมายทางการด�าเนินงานตามแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณไทย														

ระยะที่	 3	 (พ.ศ.2556-2559)	 และทราบถึงผลกระทบของการมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ไม่ถูกต้อง														

เหมาะสม	และสามารถเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องให้กับประชาชน	

โดยสื่อมวลชนได้น�าข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ	รวม	18	ครั้ง

	 6.	 พฒันาการสือ่สารภายในกรมอนามยั	เพ่ือมุง่เน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกจิการ

ด�าเนินงานของกรมอนามยัตลอดจนกจิกรรมต่างๆ	ท่ีเอือ้ต่อการเรยีนรูข้องบคุลากรภายในกรมอนามยั

เป็นหลักผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์	 (ลานอเนกประสงค์)	 	จ�านวน	20	ครั้ง	 	บอร์ดภาพข่าวเล่าเรื่อง	

จ�านวน	84	ข่าว		บอร์ดประชาสัมพันธ์ประเภทตู้	Display		จ�านวน	12	ครั้ง		ป้ายประชาสัมพันธ์

ต่างๆ	 	จ�านวน	20	ครั้ง	 เผยแพร่กิจกรรมของกรมอนามัยพร้อมสาระความรู้ผ่านเสียงตามสายเป็น

ประจ�าทุกวัน	 และจัดนิทรรศการเนื่องในวันส�าคัญ	 2	 คร้ัง	 ได้แก่	 นิทรรศการคนดีศรีอนามัย,	

นิทรรศการอาหารปลอดภัย	เทิดไท้องค์ราชินี

	 5.		การพัฒนาบุคลากร

	 กรมอนามยัตระหนกัถงึความส�าคญัของบคุลากรซ่ึงเป็นหวัใจของการขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่

ความส�าเร็จในทุกภาคส่วน	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	ได้สนับสนุนบุคลากรในทุกระดับ	ให้มี

โอกาสได้ฟื้นฟู	 เพิ่มเติม	และต่อยอดความรู้ผ่านการศึกษา	ฝึกอบรม	ดูงาน	ประชุม	สัมมนา	ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ	ดังนี้

 การศึกษา	อบรมภายในประเทศ

	 1.	 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	 หัวหน้ากลุ่มอ�านวยการ	 หัวหน้ากลุ่มวิชาการ	 และ																		

นักวิชาการด�าเนินการโครงการวิจัยของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย	ประจ�าปีงบประมาณ	2556		

	 2.	 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารพัสดุ	 ประจ�าป	ี																					

งบประมาณ	2556	

	 3.	 การสัมมนา	 “การรู้สารสนเทศ	 (Information	 Literacy)	 และการบริหารจัดการ													

ข้อมูลสารสนเทศและความรู้”
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	 4.	 การประชุมพัฒนาผู้นิเทศงานกรมอนามัย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	

	 5.	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารเทคนคิการน�าเสนอเป็นภาษาองักฤษ	(Mini	OCC	:	Mini	

Oral	Communication	Course)	

	 6.	 โครงการอบรม	“การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารสู่สื่อบุคคลต้นแบบ”	

	 7.	 โครงการประชุมสัมมนา	 “ภาคีเครือข่ายไอซีที	 กรมอนามัย	 ประจ�าปีงบประมาณ														

พ.ศ.	2556”

	 8.	 โครงการพฒันาประสทิธภิาพการตรวจสอบด�าเนนิงานโครงการและระบบควบคมุภายใน	

กรมอนามัย	

	 9.	 การประชุมจัดท�าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ	(Career	Path)	

	 10.	การอบรม	“พฒันาคณุธรรม	จรยิธรรม	เพือ่จิตส�านกึท่ีดีในการปฏบิติังานของข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย	ประจ�าปีงบประมาณพ.ศ.	2556”	

	 11.	การอบรม	 “การพัฒนาทักษะนักจัดรายการเสียงตามสายสู่สื่อบุคคลต้นแบบด้าน															

การสื่อสารภายใน”	

	 12.	การประชมุเชงิปฏบิตักิาร	“การส่งเสรมิคณุธรรม	จรยิธรรม	และการป้องกนัการกระท�า

ผิดวินัยและการทุจริต	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556”	 	

	 13.	การพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน	 กรมอนามัย	 ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	

	 14.	การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 “เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	 กรมอนามัย											

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556”	

	 15.	การจัดสรรทุนศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาโท	20	ทุน	และระดับปริญญาเอก		

2	ทุน

	 นอกจากนี้	 บุคลากรกรมอนามัยยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมภายในประเทศ	 โดยได้

รบัการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายจากกรมอนามยั	องค์การอนามยัโลก	(WHO)	และ	Food	and	Agriculture	

Organization	of	the	United	Nations	(FAO)	ดังนี้

	 1.	 การประชมุประจ�าปีของคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิและสงัคมส�าหรบัเอเชยีและแปซิฟิก	

(เอแคป)	สมัยที่	69

	 2.	 การประชุมด้านประชากรแห่งเอเชียและแปซิฟิก	 ครั้งที่	 6	 (The	 Sixth	 Asian	 and	

Pacific	Population	Conference)

	 3.	 ASEAN	 High	 Level	 Consultative	Meeting	 on	 “Integrating	 Nutrition	 into	

ASEAN	Integrated	Food	Security	Framework	and	its	Strategic	Plan	of	Action	for	Food	



66 กรมอนามัย

รายงาน
2556ประจำ�ปี

Security

	 4.	 Regional	Meeting	on	Family	as	Centre	of	Health	Development

	 5.	 Regional	Consultation	on	Post	2015	Development	Agenda

	 6.	 Regional	Maternal	and	Reproductive	Health	Programme	Managers	Meeting

	 การลาศึกษา	ฝึกอบรม	ดูงาน	ประชุม	สัมมนาและปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ

	 ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา	 บุคลากรกรมอนามัยได้รับอนุมัติให้เดินทางไปเข้าร่วมการ

ประชุมนานาชาติ	และ	ดูงาน	ณ	ต่างประเทศ	โดยใช้งบประมาณกรมอนามัย	งบประมาณกระทรวง

สาธารณสุข	 อีกท้ัง	 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากองค์การระหว่างประเทศ	 หรือหน่วยงาน															

ต่างประเทศ	ได้แก่	องค์การอนามัยโลก,	WHO/SEARO,	UNICEF,	UNFPA,	SEAMEO	RECFON,	

LANCET,	Health	Systems	Global,	Harvard	University,	Ministry	of	Health	of	Turkey,	

SEATCA,	ICDDR,B,	AHPSR,	Institute	for	Legislative	Studies,	MSD	(Thailand)	Ltd.,	Partner	

in	Population	and	Development,	Asia	Safe	Abortion	Partnership,	GIZ	Health	Project,	

Asia	 LEDS	 Partnership,	 Rural	 Water	 Supply	 Network,	 The	 Borrow	 Foundation,																		

FAO,	 International	 Society	 for	 Infectious	 Diseases	 (ISID),	 The	 Swiss	 Development				

Corporation,	The	Packard	foundation,	The	Department	of	HIV/HQ,	The	International	

Organizing	Committee	of	the	Workshop	on	fluorosis	and	Defluoridation	of	Water,	ฯลฯ

ตารางที่	20	 จ�านวนเจ้าหน้าที่และประเภทของการเดินทางไปต่างประเทศ

ที่มา		:		กองแผนงาน	กรมอนามัย

ประเภทของการเดินทางไปต่างประเทศ จ�านวน	(ครั้ง)

	 การประชุมประจ�าปี	 3

	 การประชุมวิชาการ	 14

	 การประชุมคณะกรรมการ	 1

	 การศึกษาดูงาน	 17



67กรมอนามัย

2556ประจำ�ปี
รายงาน

	 	 จากศักยภาพของบุคลากรกรมอนามัย	 นอกเหนือจากบทบาทในฐานะผู้เข้าร่วมประชุม										

ยังได้รับเชิญจากผู้จัดหรือแหล่งทุนให้เข้าร่วมการประชุมในฐานะวิทยากรในการประชุม/อบรม													

ในต่างประเทศ	และน�าเสนอผลงานวิชาการ

ตารางที	่21	 การเป็นวิทยากร	และน�าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ

บทบาทบุคลากรกรมอนามัย ผลการด�าเนินงาน	(ครั้ง)

	 วิทยากร	 2

	 น�าเสนอผลงานวิชาการ	 7

ที่มา		:		กองแผนงาน	กรมอนามัย

	 นอกจากนี้	 บุคลากรกรมอนามัยได้รับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย	ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ	ณ	ต่างประเทศ	ในระดับปริญญาโท	

สาขาวิชา	Public	Health	จ�านวน	2	ทุน
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แนวทางการดำาเนินงาน
กรมอนามัย ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557

	 จากการทบทวนบทบาทภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข	 ที่ให้ความส�าคัญกับการเป็น																	

ผู้อภิบาลระบบสาธารณสุขทั้ง	 4	 ระบบ	 คือ	 ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ระบบ

ป้องกันและควบคมุโรค	ระบบบรกิารสขุภาพ	ระบบการคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านสขุภาพ	โดยมอบหมาย

ให้กรมอนามัยเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ																					

ส่งผลให้กรมอนามัยต้องปรับทิศทางและยุทธศาสตร์การด�าเนินงานให้สอดรับกับบทบาทดังกล่าว	

โดยมุ่งเน้น	 3	 ด้าน	 คือ	 ยุทธศาสตร์พัฒนาคน	 ยุทธศาสตร์พัฒนางาน	 และยุทธศาสตร์พัฒนาภาค	ี							

เครอืข่าย	เพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมาย	คือ	“คนไทยทกุเพศวยัสขุภาพด	ีอายุ	80	ปียงัแขง็แรง”		ซ่ึงสอดคล้อง

กับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข	 คือ	 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า	 80	 ปี	 หมายถึง							

ทกุภาคส่วนในสงัคมต้องให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อมตลอดวงจรชวีติ	

เริ่มตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดาสมบูรณ์แข็งแรง	ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย	เติบใหญ่สู่การเป็นวัยรุ่นที่มี

ทักษะในการด�าเนินชีวิต	 ก้าวสู่วัยแรงงานท่ีสามารถสร้างผลิตผลอย่างสูง	 และย่างสู่วัยสูงอายุอย่าง

อบอุ่นและเป็นที่พึ่งของลูกหลานได้	จนอายุ	80	ปี	ก็ยังแจ๋ว	ภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ		

มีสุขภาพดี

	 ดังนั้น	 ในปี	2557	กรมอนามัยจึงก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์

ใหม่ตามกลุ่มวัย	การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	และยังคงให้ความส�าคัญกับ

การด�าเนินงานตามโครงการพระราชด�าริ/โครงการเฉลิมพระเกียรต	ิดังนี้

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

	 เพือ่รองรบักบันโยบาย	Every	Child	Every	Women	ของนายกรัฐมนตร	ีมุง่เน้นการด�าเนนิ

งาน	เพื่อลดอัตราการตายของมารดาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย	ดังนี้

	 1.	 การพัฒนาโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว	 และต�าบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่ง

ครอบครวั		เพ่ือสนองโครงการสายใยรกัแห่งครอบครวัในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	
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สยามมกุฎราชกุมาร	

	 	 -	 การจัดท�ามาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวในโรงพยาบาลส่งเสริม			

สุขภาพประจ�าต�าบล	

	 	 -	 การฝากครรภ์คุณภาพ	

	 	 -	 คลินิกสุขภาพเด็กดี	

	 	 -	 พัฒนาความรู้	 ทักษะ	 และการสื่อสารความรู้ใน	 การดูแลและจัดบริการอนามัยแม่				

และเด็กให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยบริการทุกระดับ	

	 	 -	 ผลักดันกฎหมายว่าด้วยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก

	 2.	 การส่งเสริมเด็กไทย	 เติบโต	 เต็มวัยตามศักยภาพ	 และมีพัฒนาการสมวัย	 เพื่อส่งเสริม

เด็กปฐมวัยเติบโต	 เต็มวัยตามศักยภาพ	 และมีพัฒนาการสมวัย	 “เก่ง	 ดี	 มีคุณธรรม	 น�าครอบครัว

ผาสุก”	 โดยใช้กระบวนการกิน	 กอด	 เล่น	 เล่า	 การมีส่วนร่วมของครอบครัว	 ชุมชน	 สถานบริการ	

โรงเรียน	และศูนย์เด็กเล็ก	

	 	 -	 เร่งรัดการตรวจคัดกรองโรคและพัฒนาการเด็ก	และมีระบบการดูแลพัฒนาการเด็ก	

	 	 -	 สนับสนุนให้มีการปรับปรุงโครงสร้างศูนย์เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน	 และมีการบริหาร

จัดการเรื่องอาหารกลางวันให้มีคุณภาพ	

	 	 -	 เฝ้าระวังพัฒนาการเด็กโดยครอบครัว	อสม.และปราชญ์นมแม่ฯ	

	 	 -	 ผลักดันมาตรการกฎหมายครอบครัว	 “โรงเรียนพ่อแม่”	 และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างองค์รวม

	 3.	 การควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อเอช	 ไอ	 วี	 จากแม่สู ่ลูก	 เพื่อลดการแพร่เชื้อ																						

เอช	ไอ	วี	จากแม่สู่ลูกให้เหลือน้อยที่สุด	

	 	 -	 พัฒนาระบบสนับสนุนติดตามและประเมินผล	 ตลอดจนการส่งเสริมป้องกันรักษา	

หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ	เอช	ไอ	วี	และครอบครัว	

	 	 -	 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอช	ไอ	วี	ด้วยการสนับสนุนนมผง

	 4.	 การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	 สนองพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตน										

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 	 เพื่อควบคุมป้องกันการขาดสารไอโอดีนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนไทยทุกกลุ่มวัย	

	 	 -	 ขยายความครอบคลุมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนและเกลือที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน	ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 	 -	 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีนอย่างถูกต้อง	 และ

ก�ากับการปฏิบัติตามมาตรการที่ส�าคัญร่วมกับภาคีเครือข่าย
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	 5.	 การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร	 (กพด.)	 สนอง													

พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน																					

ถิน่ทรุกนัดารทีเ่ป็นกลุม่เสีย่ง	มปัีญหาการขาดสารอาหาร	การเจบ็ป่วย	ไม่สามารถเข้าถงึบรกิารสขุภาพ	

ได้รบัการส่งเสรมิด้านโภชนาการ	สขุอนามยั	และอนามยัส่ิงแวดล้อม	รวมทัง้การดูแลสุขภาพอนามยั

แม่และเด็ก	 โดยด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชนในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชน									

ในถิ่นทุรกันดาร	

	 	 -	 ให้ความรูด้้านส่งเสรมิโภชนาการ	สุขอนามยั	อนามัยส่ิงแวดลัอม	และการดแูลสุขภาพ

อนามัยแม่และเด็ก	

	 	 -	 จัดหาวิตามินเสริมธาตุเหล็กส�าหรับหญิงตั้งครรภ์	 เด็ก	0-3	ป	ีและนักเรียน	รวมทั้ง

สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายโดยการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

	 6.	 การจัดระบบการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฟันผุในเด็ก	 3-5	 ปี	 และ												

6-15	ปี	เพื่อให้เด็กอาย	ุ3-5	ป	ีและ	6-15	ปี	มีฟันผุลดลงและมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภค

อาหารและเครื่องดื่มที่เสี่ยงต่อสุขภาพช่องปาก	

	 	 -	 ขับเคลื่อนนโยบาย	 ต�าบลฟันดี	 สร้างชุมชนเข้มแข็ง	 ท้องถ่ินเป็นแกน	 สาธารณสุข

สนับสนุน	โดยการพัฒนาศักยภาพ	ผู้ปกครอง	ครูพี่เลี้ยงในศูนย์เด็กเล็ก	ครูโรงเรียนอนุบาล	ประถม

ศึกษา	และมัธยมศึกษา	เรื่องสุขภาพช่องปากของเด็ก	และตรวจสภาวะสุขภาพช่องปากของเด็ก	

	 	 -	 รณรงค์สร้างกระแสให้เดก็ไม่กนิหวาน		ผลกัดันให้โรงเรียนปฏบิติัตามนโยบายโรงเรียน

ปลอดน�้าอัดลม	ลูกอม	และขนมกรุบกรอบ	รวมทั้งก�าหนดมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

ช่องปาก	เช่น	สถานที่ฝึกแปรงฟัน	อุปกรณ์การแปรงฟัน	เป็นต้น	

กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

	 ให้ความส�าคญักบัการป้องกนัการตัง้ครรภ์ทีไ่ม่พร้อมในวยัเรยีนและวยัรุน่	เสริมสร้างเดก็วยั

เรียนและวัยรุ่นไทยให้มีพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม	อยู่ในสภาพแวดล้อมที่

เอื้อต่อสุขภาพ	ภายใต้ระบบบริการสาธารณสุขคุณภาพ	โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและชุมชน		โดยมีแนวทางการด�าเนินงานส�าคัญ		

	 1.	 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น	 	 เพื่อลดการมี													

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	 และการวางแผนตั้งครรภ์อย่างมี

คุณภาพ	

	 	 -	 สนับสนุนให้ภาคีและเครือข่ายร่วมกันส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและคุ้มครองอนามัย

การเจริญพันธุ์ในวัยเรียนและวัยรุ่นอย่างยั่งยืน	 ตามนโยบายและยุทธศาสตร์อนามัยการเจริญพันธุ์
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แห่งชาติ	

	 	 -	 ผลักดันกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ

	 2.	 การด�าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	เพื่อบูรณาการงานโภชนาการ	การออกก�าลังกาย 

ทันตสขุภาพ	อนามยัการเจรญิพนัธุ	์สขุภาพจติ	การควบคมุป้องกนัโรค	และส่งเสริมอนามยัส่ิงแวดล้อม	

ที่มีโรงเรียนและสภาวะของนักเรียนเป็นศูนย์กลาง	

	 	 -	 พฒันาสมรรถนะและการบรหิารจดัการผู้ท่ีเกีย่วข้อง	เพ่ือการเรียนรู้ของนกัเรียนอย่าง

มีคุณภาพ	โดยก�าหนดเรื่องบริการอนามัยในโรงเรียนเป็น	1	ใน	10	องค์ประกอบของการด�าเนินงาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ		

	 	 -	 ผลกัดนัและบรูณาการเกณฑ์การประเมนิโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้เป็นส่วนหนึง่ของ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านสุขภาพ

กลุ่มวัยท�างาน

	 มุ่งเน้นวัยท�างานไม่อ้วน	 เพื่อแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย	 โดยประชาชนมีพฤติกรรมการ

บรโิภคอาหาร	มกีารออกก�าลงักายทีเ่หมาะสมตามกลุ่มวยั	และอยูใ่นส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการลดโรค	

โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และชมุชน	รวมทัง้ความร่วมมอืกบักรงุเทพมหานคร	

	 1.	 การส่งเสรมิให้คนไทยไร้พงุ	เพือ่ลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังภายใต้กรอบแนวคดิการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย	

	 	 -	 ผลักดันนโยบายสาธารณะ	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 	 -	 เร่งรัดมาตรการบังคับใช้กฎหมาย	เพื่อเป็นต้นแบบสร้างสุขภาพ	ได้แก	่ศูนย์การเรียน

รู้องค์กรต้นแบบไร้พุง	ชุมชนไร้พุง	 เป็นต้น	สร้างกระแสสังคม	ด้วยการสื่อสาร	สร้างความตระหนัก	

และรณรงค์ลดอาหารเค็ม	มัน	หวาน	เพิ่มผักผลไม้		

	 	 -	 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในชุมชน	

	 	 -	 พัฒนาคลินิกไร้พุง	(DPAC)	เพื่อให้บริการเป็นเลิศ	

	 	 -	 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและการจัดการโรคอ้วนลงพุง	โดยอาสาสมัครสาธารณสุข

	 2.	 การส่งเสรมิการออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพ	เพ่ือสร้างกระแสความตระหนกัให้ประชาชน

ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	

	 	 -	 รณรงค์การเคลื่อนไหวออกแรงและออกก�าลังกายท่ีเหมาะสมตามกลุ่มวัย	 เช่น	 การ

เต้น		ฮูลาฮูป	

	 	 -	 พฒันาระบบบรกิารสขุภาพทีเ่น้นการให้ค�าปรกึษา	การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมบรโิภค	
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และการเคลื่อนไหวออกแรง	(DPAC)	ในสถานบริการสุขภาพ	

	 	 -	 พัฒนานวัตกรรม	และเผยแพร่รูปแบบการออกก�าลังกาย	เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

	 3.	 การสร้างเสริมสุขภาพสตรี	 เพื่อสร้างความตระหนักและคัดกรอง	 รวมทั้งเฝ้าระวังเพื่อ

ค้นหาความผิดปกติในระยะเริ่มต้นของมะเร็งเต้านม	และมะเร็งปากมดลูก	

	 	 -	 ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม	และทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง	ให้แก่

สตรีกลุ่มเป้าหมาย	 โดยผ่านทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 อาสาสมัครสาธารณสุข	 และแกนน�าสตรี										

ในชุมชน	

	 	 -	 เพิ่มความครอบคลุมในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี	 VIA	 (Visual												

Inspection	with	Acetic	acid)	ให้สูงขึ้น	

	 	 -	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	 ตลอดจนประชาชนให้มีความรู้และ

สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมีคุณภาพ	

กลุ่มผู้สูงอายุ

	 ภายใต้เป้าหมาย	 “80	 ปียังแจ๋ว”	 (สุขภาพดี	 พึ่งตนเอง	 และช่วยเหลือสังคม)	 เพ่ือเป็น												

การเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอย่างองค์รวม	 และท้องถิ่น	 ชุมชน																			

มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	

	 1.	 การด�าเนินงาน	“อ�าเภอ	80	ยังแจ๋ว”	

	 	 -	 จัดท�ามาตรฐานผู้สูงอายุท่ีพึงประสงค์	 มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน	

มาตรฐานการบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ	

	 	 -	 พัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ		

	 	 -	 ส่งเสริม	สนับสนุน	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	3	อ	(อาหาร	ออกก�าลังกาย	อารมณ์)	

การจัด/ปรับสภาพแวดล้อมครัวเรือนและชุมชนที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	 เช่น	 ห้องน�้า							

ห้องส้วม/ส้วมห้อยขา	เป็นต้น	

	 	 -	 พัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้เป็นชมรมผู้สูงอายุคุณภาพที่สามารถพึ่งตนเองช่วยสังคม/

ชุมชนได้	

	 2.	 การด�าเนินงานฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	 เป็น

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ		

	 	 -	 สนับสนุนให้มีการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิผลผ่านทางชมรม								

ผู้สูงอายุ	 หรือแกนน�าในชุมชนอื่น	 เช่น	 อาสาสมัครสาธารณสุข	 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	 ผู้ดูแลที่								

ผ่านการฝึกอบรม	เป็นต้น	
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	 	 -	 สนบัสนนุให้ผูส้งูอายเุข้าถึงบรกิารรกัษาเพือ่ควบคมุโรค	และใส่ฟันเทียมเพือ่การเคีย้ว

อาหารที่จ�าเป็น	 โดยเฉพาะใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ที่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการจากการ

คมนาคม	

	 	 -	 จัดมหกรรมการบริการใส่ฟันเทียมพร้อมรากฟันเทียมโดยการ	 บูรณาการร่วมกับ													

กรมการแพทย์	พัฒนาคุณภาพบริการโดยการอบรมทันตแพทย์ที่จบใหม่		

	 	 -	 สร้างกระแสและเตรียมความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพช่องปากก่อนเข้าวัยสูงอายุ	

กลุ่มสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

	 1.	 การคุ้มครองสิทธิสุขภาพชุมชนจากผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ข้อมูลเพียงพอ	ได้รับการเตือนภัย	และการรับบริการที่มีมาตรฐาน

	 	 -	 สนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน�าการประเมินผล		

กระทบต่อสุขภาพไปสนับสนุนในกระบวนการตัดสินใจระดับชุมชน	ท้องถิ่น	ได้อย่างเหมาะสม

	 	 -	 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย/ส่ือสารความเส่ียง	 และสื่อสารสาธารณะ	 เพื่อ								

ให้ข้อมูลและเตือนภัย	ด้วยระบบเฝ้าระวังตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

	 	 -	 พัฒนาวิชาการ/ศึกษาวิจัย	 และพัฒนาระบบกฎหมายสาธารณสุข	 รวมทั้งพัฒนา								

ระบบการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	

	 2.	 การลดปัจจยัเสีย่งด้านอนามยัสิง่แวดล้อมจากการจดับรกิาร	เพือ่ให้ประชาชนได้บรโิภค

อาหารและน�้าที่ปลอดภัย	

	 	 -	 พัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร	 และส่ง

เสริมสนับสนุนให้ร้านอาหาร	 และแผงลอยจ�าหน่ายอาหาร	 พัฒนาให้ได้มาตรฐานอาหารสะอาด	

รสชาติอร่อย	(Clean	Food	Good	Taste)	

	 	 -	 พัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานตลาดสด	น่าซื้อ	รวมทั้งตลาดนัด	หาบเร่	แผงลอย	ให้มี

มาตรฐาน	

	 	 -	 มุ่งเน้นให้ภาคีเครือข่าย	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับสามารถพัฒนาและ										

แก้ปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหารของตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 	 -	 พัฒนาคุณภาพน�้าบริโภคในชุมชนและครัวเรือนภายใต้แผนการบริหารจัดการและ

ฟื้นฟูนิเวศลุ่มน�้าปากพนัง	 อันเน่ืองจากพระราชด�าริในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 	 และ

โครงการรกัษ์น�า้เพือ่พระแม่ของแผ่นดนิตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชินนีาถ	

	 	 -	 เฝ้าระวังคุณภาพน�้าในพื้นที่เป้าหมายในโรงเรียน	 ครัวเรือน	 และส่งเสริมให้																

หน่วยบริการต่างๆ	พัฒนาระบบการจัดการน�้าบริโภคระดับพื้นฐาน	
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	 	 -	 สร้างศักยภาพให้ภาคีเครือข่าย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับสามารถพัฒนา

และแก้ปัญหาน�้าบริโภคของตนเองได้อย่างเหมาะสม

	 	 -	 ส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก	 เพื่อสร้างระบบการควบคุม	 ก�ากับ	 ดูแลความปลอดภัย					

ของอาหารและน�้าบริโภค	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน�าไปบูรณาการใช้ในระดับพื้นที	่

	 3.	 การด�าเนินงานสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสู่วิถีพอเพียง	 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ

สุขาภิบาลที่ได้มาตรฐานและมีพัฒนาการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน	

	 	 -	 การพัฒนารวมใจลดโลกร้อน	ด้วยกิจกรรมส�าคัญ	คือ	G-R-E-E-N	and	C-L-E-A-N	

การลดภาระการจัดการของเสียสาธารณะ	การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดภาวะโลกร้อน			

	 	 -	 การพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน	 ในสถานที่ต่างๆ	 เช่น	 วัด	 โรงเรียน																

สถานีอนามัย	โรงพยาบาล	สถานบริการต่างๆ	เป็นต้น	โดยมุ่งเน้น	3	จังหวัดชายแดนภาคใต	้ได้แก	่

โรงเรียนปอเนาะ	มัสยิด	รวมทั้งให้มีส้วมห้อยขาครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

	 	 -	 พฒันาเกณฑ์มาตรฐานการปฏบิตังิานการจดัการเหตรุ�าคาญและกจิการทีเ่ป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพ	

	 	 -	 ส่งเสรมิสนบัสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถด�าเนนิการจดัการเหตรุ�าคาญ

และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้	 และพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 -	 พัฒนาวิชาการกระบวนการด�าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ตามแนวทางของอนามัย

โลก	 และ	 UN-HABITAT	 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการก้าวสู่สังคมเมืองและให้มั่นใจได้ว่า

ประชาชนจะได้รับบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ

	 	 -	 พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	 โดยการเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัยด้าน

ภัยธรรมชาติและสารเคมี	

	 	 -	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับสาธารณภัยด้านภัยธรรมชาติและสารเคมี																

ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ	 และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเพ่ือรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน														

รวมทั้งบูรณาการสุขนิสัยส่วนบุคคล	 เรื่อง	 กินร้อน	 ช้อนกลาง	 ล้างมือ	 กรณีเกิดโรคระบาด	 และ												

โรคอุบัติใหม่
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