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Preface
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้พัฒนาภารกิจไปอย่างมาก เพื่อให้      
สอดรับกับบทบาทใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีเป้าประสงค์ให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเอง เฝ้าระวัง รวมทั้งจัดการปัจจัยก�ำหนดสุขภาพได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส�ำคัญกับการ
ด�ำเนินงานภายใต้โครงการพระราชด�ำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ การบูรณาการงานยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข และการเสริมสร้างนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม  เพือ่
ให้ประชากรทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมทั้ง
ในส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคและระดับท้องถิน่ เพือ่ เป็นการสะท้อนผลการด�ำเนินงานในทุกมิต  ิ แนวทาง
การด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  กรมอนามัย
จึงได้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี กรมอนามัยเล่มนี้ขึ้น
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมอนามัยทุกคน รวมถึงภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนทีใ่ ห้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของกรมอนามัยด้วยดีมาโดยตลอด และหวังว่ารายงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องในวงกว้าง เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้พัฒนาความส�ำเร็จ
ในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีต่อไป

(ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์)
อธิบดีกรมอนามัย
ธันวาคม 2557
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ส่วนที่ 1

ข้อมูลหน่วยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอนามัยได้ด�ำเนินการปรับบทบาทใหม่ที่มุ่งเน้นการเป็น          
ผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานกรอบแนวคิด 4 เสาหลักของ           
กรมอนามัย ได้แก่ เสาหลักที่ 1 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (Policy and Strategy)                 
เสาหลักที่ 2 การก�ำกับการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Regulation)        
เสาหลักที่ 3 การสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม (Supporters)
เสาหลักที่ 4 การสนับสนุนเขตสุขภาพ โดยได้ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และพันธกิจใหม่ เพื่อ
เชื่อมโยงบทบาทใหม่ของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพระดับประเทศ (National
Health Authority : NHA) ของกระทรวงสาธารณสุข  ดังนี้

วิสัยทัศน์กรมอนามัย
ภายในปี 2563 ประเทศไทยเป็นผู้น�ำในอาเซียน ด้านระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย        
สิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยสุขภาพดี

เป้าประสงค์
ประชาชน และชุมชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและเฝ้าระวัง รวมทัง้ จัดการปัจจัยก�ำหนด
สุขภาพ ได้อย่างเหมาะสม

พันธกิจ
เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมของประเทศ
(Policy and Strategy)
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2. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
3. พัฒนาการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย        
สิ่งแวดล้อม (Regulator)
4. สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Supporter)           
และให้บริการสาธิต
5. พัฒนาระบบสนับสนุนเขตบริการสุขภาพด้านวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย               
สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมองค์กร กรมอนามัย
คือ “Health” ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนากรมอนามัยอย่างยั่งยืน
H Health Model เป็นต้นแบบสุขภาพ
การที่เราจะเป็นผู้น�ำในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี เราควรต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างและเพื่อการเรียนรู้
รูปแบบวิธีการปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบด้วย
E Ethics
มีจริยธรรม
การปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ซึ่งหมายถึง ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และ            
ไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน จะเป็นเกราะคุ้มกันให้เราสามารถแสดงบทบาทของการ          
ตรวจพิสจู น์ทราบและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วข้องกรณีมปี ญ
ั หาการ
ก่อมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หรือ กรณีผลกระทบจากการรับบริการส่งเสริมสุขภาพจาก             
ผู้ให้บริการของเรา
A Achievement มุ่งผลสัมฤทธิ์
การมุง่ มัน่ รับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ และตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส�ำคัญของบุคลากรที่จะน�ำพาให้
องค์กรพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและมีความส�ำเร็จสูงได้
L Learning
เรียนรู้ร่วมกัน
ในการที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” (Expert) ได้นั้น พวกเราจ�ำเป็นจะต้องใช้
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทีม่ กี ารรวบรวมค้นคว้าองค์ความรู้ จัดท�ำ
คลังความรูแ้ ละสร้างกลไกการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันด้วยรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ เน้น
2
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การสกัดความรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ให้เป็น Explicit Knowledge ที่องค์การสามารถ
น�ำไปพัฒนางาน และขยายสูบ่ คุ ลากรรุน่ หลังได้อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) ได้ในอนาคต
T Trust
เคารพและเชื่อมั่น
การมีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อ
เพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะท�ำให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน เข้าใจและมี
การประสานงานระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งจะเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพของตนเอง
ได้มากขึ้นด้วย
H Harmony
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
การมุ่งเน้นการท�ำงานเป็นทีม และยอมรับผลส�ำเร็จของทีมงานร่วมกันไม่ว่าจะส�ำเร็จหรือ
ล้มเหลว ถือเป็นวัฒนธรรมของการท�ำงานเป็นทีมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเรื่องนี้จะต้องอาศัย
ความเป็นผูน้ ำ� ขององค์การทุกระดับในการบริหารจัดการและการสือ่ สารกับบุคลากรภายในองค์การ
อย่างมาก

กรมอนามัย

3

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
โครงสร้างกรมอนามัย
แผนภูมิที่ 1  โครงสร้างกรมอนามัย

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย  ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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กรมอนามัย

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
ตารางที่ 1 เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1-12 กระทรวงสาธารณสุขกับจังหวัดในความรับผิดชอบ
ของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กระทรวงสาธารณสุข
เครือข่าย เขตตรวจ
จังหวัด
บริการ ราชการ
1
15 เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ล�ำปาง  ล�ำพูน
16 แพร่  เชียงราย  น่าน  พะเยา
2
17 พิษณุโลก  อุตรดิตถ์  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  
ตาก
3
2
ชัยนาท
18 ก�ำแพงเพชร  นครสวรรค์  พิจิตร  อุทัยธานี
4
1
พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  
สระบุรี
2
ลพบุรี  สิงห์บุรี
อ่างทอง
3
นครนายก
5
4
ราชบุรี  กาญจนบุรี  นครปฐม  สุพรรณบุรี
5
เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสาคร  
สมุทรสงคราม
6
3
ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  สมุทรปราการ   
สระแก้ว
9
จันทบุรี  ชลบุรี  ตราด  ระยอง
7
12 ขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
8
10 หนองคาย  หนองบัวล�ำภู  เลย  บึงกาฬ
11 อุดรธานี
นครพนม  สกลนคร
9
14 ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  สุรินทร์
10
11 มุกดาหาร
13 ยโสธร  ศรีสะเกษ  อ�ำนาจเจริญ  
อุบลราชธานี
11
6
ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช
7
ระนอง  กระบี่  พังงา  ภูเก็ต
12
6
พัทลุง
7
ตรัง
8
สงขลา  สตูล  นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา
ส่วนกลาง กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร

กรมอนามัย
ศูนย์
อนามัย
10
9
8
1
2
2
1
2
4
3
6
6
6
7
5
7
11
12
1

จังหวัด
เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ล�ำปาง  ล�ำพูน
แพร่  เชียงราย  น่าน  พะเยา
พิษณุโลก  อุตรดิตถ์  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  
ตาก
ชัยนาท
ก�ำแพงเพชร  นครสวรรค์  พิจิตร  อุทัยธานี
พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี
สระบุรี
ลพบุรี  สิงห์บุรี
อ่างทอง
นครนายก
ราชบุรี  กาญจนบุรี  นครปฐม  สุพรรณบุรี  
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสาคร  
สมุทรสงคราม
ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  สมุทรปราการ  
สระแก้ว
จันทบุรี  ชลบุรี  ตราด  ระยอง
ขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
หนองคาย  หนองบัวล�ำภู  เลย  บึงกาฬ
อุดรธานี
นครพนม  สกลนคร
ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  สุรินทร์
มุกดาหาร
ยโสธร  ศรีสะเกษ  อ�ำนาจเจริญ  
อุบลราชธานี
ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  ระนอง  
กระบี่  พังงา  ภูเก็ต
พัทลุง
ตรัง
สงขลา  สตูล  นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา
กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ  จังหวัดที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์อนามัย
กรมอนามัย
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
อัตราก�ำลังกรมอนามัย
แผนภูมิที่ 2  อัตราก�ำลังกรมอนามัย ปี 2557
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กรมอนามัย

( หน่วย  :  คน )

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
งบประมาณประจ�ำปี
แผนภูมิที่ 3 งบประมาณปี 2556

( หน่วย  :  ล้านบาท )

งบประมาณปี 2556  >  1,865.8855
งบลงทุน
18.8500

งบเงินอุดหนุน
45.2570

งบรายจ่ายอื่น
24.6889
งบด�ำเนินงาน
632.7041

งบบุคลากร
1,144.3855

แผนภูมิที่ 4  งบประมาณปี 2557
งบประมาณปี 2557  >  1,831.5712
งบลงทุน
34.9530

( หน่วย  :  ล้านบาท )

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
22.6160
39.4723
งบด�ำเนินงาน
585.5165

งบบุคลากร
1,149.0134
กรมอนามัย

7

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
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กรมอนามัย

รายงาน
ประจำ�ปี 2557

ส่วนที่ 2

ผลการดำ�เนินงาน
ปี 2557
กรมอนามัยในฐานะกรมวิชาการท�ำหน้าทีด่ แู ลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ของประเทศโดยสอดรับกับบทบาทใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข National Health Authority ที่
มีเป้าประสงค์ให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง เฝ้าระวัง รวมทัง้ จัดการปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ
ได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับในปี 2557 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุ ข บู ร ณาการการด� ำ เนิ น งานโดยจั ด กระบวนการและกลไกการบู ร ณาการ
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่ยึดการแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนเป็นเป้าหมายหลัก และใช้
กลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการด้านต่างๆ 15 ด้าน ร่วมคิดวิเคราะห์สถานการณ์ ร่วมก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และบูรณาการการท�ำงานและงบประมาณ ทั้ง
ในระดับกระทรวง กรม จังหวัด อ�ำเภอ และต�ำบล
แผนภูมิที่ 5 แผนยุทธศาสตร์บูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข
แผนยุทธศาสตร์บูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
(0 - 5 ปี)
2. กลุ่มวัยเรียน (6 – 14 ปี)
3. กลุ่มวัยรุ่น (15 – 21 ปี)
4. กลุ่มวัยท�ำงาน (15 – 59 ปี)
5. กลุ่มสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
และผู้พิการ

หมายเหตุ : ประเด็นที่ขีดเส้นใต้
คือ กรมอนามัยเป็นเจ้าภาพหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้
1. ด้านระบบบริการปฐมภูมิ
2. ด้านระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
3. ด้านระบบควบคุมโรค
4. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
5. ด้านการป้องกันและบ�ำบัดรักษา
ยาเสพติด
6. ด้านการแก้ปัญหาและพัฒนา
สาธารณสุขชายแดนใต้
7. ด้านการต่างประเทศและอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุน การจัดบริการ
1. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
2. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
3. ด้านพัฒนาบุคลากร
4. ด้านการแก้ปัญหาและพัฒนา
สาธารณสุขชายแดนใต้
5. ด้านการต่างประเทศและอาเซียน

กรมอนามัย
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
ดังนั้น ในปี 2557 กรมอนามัยจึงได้ด�ำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงาน 1) โครงการตามพระราชด�ำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ        
2) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการบูรณาการงานยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขภายใต้บทบาท
ภารกิจกรมอนามัย 3) พัฒนาและผลักดันให้มีการคุ้มครองประชาชนโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย
และ 4) พัฒนาศักยภาพและสร้างนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม   โดย               
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานดังกล่าวผ่านกลยุทธ์หลัก (PIRAP)  

5 กลยุทธ์ส�ำคัญของกรมอนามัย
P – Partner
I – Invest
R – Regulate and Legislate
A – Advocate
B – Build Capacity

10 กรมอนามัย

สร้างภาคีเครือข่ายและพันธมิตร
ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน
พัฒนากระบวนการก�ำหนดนโยบายและกฎหมาย
ด้านสุขภาพ
สร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

รายงาน
ประจำ�ปี 2557

การดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย

กรมอนามัย 11

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
การด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
การส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก อายุ 0 – 5 ปี เริ่มตั้งแต่การให้สตรีมีครรภ์ดูแลครรภ์และ
คลอดอย่างมีคุณภาพ มารดาและทารกปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อน และมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ต่อเนือ่ งถึงการให้การดูแลเด็กช่วงปฐมวัย เพือ่ ให้เด็กเจริญเติบโตและมีพฒ
ั นาการสมวัยอย่าง
องค์รวม มีสุขภาวะทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นเยาวชนที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี    
ไม่ก่อปัญหาสังคมเพื่อเติบโตในอนาคต
สถานการณ์สตรีและเด็กปฐมวัย
การแพทย์สาธารณสุขไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กได้พฒ
ั นาอย่างต่อเนือ่ ง
ประชากรแม่ แ ละเด็ ก เกื อ บทั้ ง หมดเข้ า ถึ ง บริ ก ารของโครงการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า                     
แต่อัตราส่วนการตายมารดายังสูงกว่าเป้าหมาย (ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) คือ ในปี              
พ.ศ. 2555 เท่ากับ 48.0 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (WHO, UNICEF, 2012) และลดลงเหลือ 37.6      
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2013) ในปี 2556  นอกจากนี้ยังพบว่า หญิงตั้งครรภ์
มีการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ เพียงร้อยละ 53.7 และเพิ่มขึ้น
เป็น 55.8 ในปี 2557 จากเป้าหมายร้อยละ 60  อีกทั้งสัดส่วนของหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับค่าไอโอดีน
ในปัสสาวะน้อยกว่ามาตรฐานมีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี 2554, 2555, 2556 ร้อยละ 39.9, 46.4 และ
51.3 ตามล�ำดับ จากเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 50 ซึง่ มีสว่ นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ทารกมีสติปญ
ั ญาต�ำ่ กว่าเกณฑ์
ที่กรมอนามัยก�ำหนด
ส�ำหรับสถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0 – 5 ปี พบว่า อัตราทารกน�้ำหนักน้อยกว่า
2,500 กรัม ร้อยละ 7.6 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด ไม่เกินร้อยละ 7 และภาวะขาดออกซิเจนใน
ทารกแรกเกิด ร้อยละ 12.7 ต่อเด็กเกิดมีชีพพันคน โดยมีปัจจัยที่ท�ำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนได้แก่
ปัจจัยการคลอด ปัจจัยของทารก และปัจจัยของมารดา  ส�ำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พบว่า อัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 47.2 ในปี 2555 เป็น               
ร้อยละ 53.0, 55.3 ในปี 2556, 2557 ตามล�ำดับ นอกจากนี้จากการส�ำรวจสถานการณ์พัฒนาการ
เด็ก ทุก 3 ปี ของกรมอนามัย โดยเครื่องมือมาตรฐาน Denver II  พบว่า เด็กแรกเกิด – 5 ปี มี
พัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น จากปี 2553 ร้อยละ 70.3 เป็นร้อยละ 72.5 ในปี 2557 และข้อมูลจาก        
การเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 43.4 ในปี 2554
เป็นร้อยละ 48.3, 51.7 ในปี 2555 และ 2556 ตามล�ำดับ
12 กรมอนามัย

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
จากสถานการณ์ดังกล่าว ในปี 2557 กรมอนามัยได้ด�ำเนินการโครงการพระราชด�ำริ คือ
โครงการรวมพลังสร้างชาติ แม่และเด็กไม่ขาดไอโอดีน เพื่อส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ด�ำเนินงานโครงการส�ำคัญอื่นๆ ดังนี้

โครงการรวมพลังสร้างชาติ แม่และเด็กไม่ขาดไอโอดีน
โรคขาดสารไอโอดีนมีผลกระทบต่อประชากรทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกที่อยู่            
ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 3 ปี หากขาดสารไอโอดีนจะท�ำให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่ลดความ                 
เฉลียวฉลาด และสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย เนื่องจากมารดาได้รับสารไอโอดีน             
ไม่เพียงพอขณะตั้งครรภ์   ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน               
มีความต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศ จะต้อง   
บูรณาการและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในระดับกระทรวง กรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและตระหนักถึงความส�ำคัญของไอโอดีนและการใช้เกลือ           
หรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน   เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยให้          
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
กิจกรรมด�ำเนินงาน
1. เตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน           
อย่างต่อเนือ่ ง โดยระดมนักวิชาการจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครอง           
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน
ได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการด�ำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่
2. สนับสนุน I – kit ในการด�ำเนินงานระดับพื้นที่
3. สุ่มส�ำรวจระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี
4. ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อน “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน
5. ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติเพือ่ ติดตาม ทบทวน นโยบาย
การด�ำเนินงานและประเมินความก้าวหน้าของมาตรการเกลือเสริมไอโอดีน รวมทั้งประเมินผล
โครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง
6. จั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น ไอโอดี น แห่ ง ชาติ 25 มิ ถุ น ายน ณ สถานี ร ถไฟกรุ ง เทพฯ
(หัวล�ำโพง) เพื่อสร้างกระแสและรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงภัยร้ายของการขาดสารไอโอดีนและ
กรมอนามัย 13

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนเป็นประจ�ำ  พร้อมชูเมนูส้มต�ำไอโอดีนสร้างสุขภาพที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์        
เสริมไอโอดีน อาทิ น�้ำปลาเสริมไอโอดีน เกลือเสริมไอโอดีน มาเป็นส่วนผสมในการปรุงอาหาร
ผลการด�ำเนินงาน
ความครอบคลุมการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนของครัวเรือน ร้อยละ 94.8 จากเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

โครงการแม่ลูกสุขภาพดีทุกชีวีมีสุข
กรมอนามัย ได้ให้ความส�ำคัญกับระบบการบริการคุณภาพมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก          
ทีต่ อบสนองต่อการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กซึง่ เป็นบริการสุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน  โดยเริม่ ตัง้ แต่การดูแล
ครรภ์เพื่อให้การตั้งครรภ์และการคลอด มารดา และทารกปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อน           
และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ต่อเนื่องถึงการดูแลเด็กช่วงปฐมวัย เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต และ
พัฒนาการสมวัยอย่างองค์รวม มีสุขภาพ ทางร่างกายแข็งแรง อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่ด           ี
รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการ
ด�ำเนินการ โดยรวมตัวเป็นชมรมต่างๆ
กิจกรรมการด�ำเนินงาน
1. ประกาศนโยบายยกระดับคุณภาพสตรีและเด็ก ประกอบด้วย 1) สร้างพ่อแม่คุณภาพ
2) สร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม 3) สร้างเด็กปลอดโรคพันธุกรรมและโรคติดเชื้อ 4) สร้าง       
ภูมิต้านทานทางสังคมแก่เด็ก 5) สร้างเด็กฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 6) เด็กได้รับการคัดกรอง
และส่งเสริมพัฒนาการ 7) เด็กได้รบั การฝึกทักษะชีวติ 8) สตรีและเด็กได้รบั บริการฝากครรภ์คณ
ุ ภาพ           
9) ชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างเด็กไทยแข็งแรง ฉลาด อารมณ์ดี และมีความสุข อันจะส่งผลต่อการมี
สุขภาพดีอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาโปรแกรมอิเล็คทรอนิคการประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
กรมอนามัย
3. ติดตามเยีย่ มศูนย์เรียนรูร้ ะบบบริการคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัย เพือ่ ประชาชน/
ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบในการด�ำเนินงาน
4. จัดสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เพื่อประกาศเกียรติคุณ                  
โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน จ�ำนวน 13 แห่ง และต�ำบลพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่
14 กรมอนามัย

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
จ�ำนวน 76 แห่ง พร้อมน�ำเสนอผลงานวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละขยายผลสูก่ ารปฏิบตั ใิ นการดูแล
สุขภาพแม่และเด็ก
5. สนับสนุนสือ่ องค์ความรู้ และนวัตกรรมการด�ำเนินงานพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็กให้กับพื้นที่ เช่น คู่มือการดูแลสตรีตั้งครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะน�ำองค์การ            
อนามัยโลกในบริบทประเทศไทย คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และคู่มือต�ำบลพัฒนาการดี
เริ่มที่นมแม่
6. ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ DTAC จัดท�ำโครงการ SMS ครอบครัวผูกพัน เพื่อการส่งข้อความที่เป็นประโยชน์         
ในเรื่องการดูแลแม่และเด็กผ่านระบบ SMS ให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้อง         
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 2 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7. จัดอบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานคลินิก        
เด็กดีจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
8. จัดมหกรรมคาราวานฝากท้องเคลื่อนที่เพื่อกระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์ฝากท้องเร็วขึ้น          
และเพิ่มความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ ลดอัตราการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์หลังคลอด และ
สร้างเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดให้สมวัย
9. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�ำเนินงานพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อพัฒนา          
ความรู้ ทักษะ ของนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก
ผลการด�ำเนินงาน
- โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ร้อยละ 92.4 จากเป้าหมาย           
ร้อยละ 95
- ต�ำบลผ่านเกณฑ์ต�ำบลพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ ร้อยละ 24.7 จากเป้าหมาย ร้อยละ 40
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
ตารางที่ 2 จ�ำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปี พ.ศ. 2555 - 2557
หน่วยงาน
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
กรุงเทพมหานคร
รวม
ที่มา : ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

16 กรมอนามัย

ผลการด�ำเนินงาน (แห่ง)
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
40
39
36
39
39
35
75
80
69
71
74
68
83
81
65
104
118
108
90
91
89
42
42
44
48
50
46
78
86
79
79
81
76
74
76
47
11
12
834
869
762

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
ตารางที่ 3 ผลลัพธ์โครงการแม่ลูกสุขภาพดีทุกชีวีมีสุข ปี พ.ศ. 2555 – 2557
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน (ร้อยละ)
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
48.0
37.6
(WHO, (มหาวิทยาลัย
UNICEF) มหิดล)

อัตราส่วนการตายมารดา

ไม่เกิน 15
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ทารกแรกเกิดน�้ำหนัก
น้อยกว่า 2,500 กรัม

ไม่เกินร้อยละ 7 หรือ
ลดลงจากฐานข้อมูลเดิม
ร้อยละ 0.5 ต่อปี

8.4

7.6

-

อัตราทารกแรกเกิดขาด
ออกซิเจน

ไม่เกินร้อยละ 25
ต่อการเกิดมีชีพพันคน

21.4

12.7

-

อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว 6 เดือน

ร้อยละ 50 หรือเพิ่มขึ้น
จากฐานข้อมูลเดิมปีละ
ร้อยละ 2.5

47.5

53.0

55.3

พัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง
5 ปี วัดโดยเครื่องมือ
Denver II

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

70.3
(ปี 2553)

-

72.5

ที่มา : ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและการประกาศเกียรติคณ
ุ ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ดีเด่น
กรมอนามัยด�ำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบนั
เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการและเจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพครู        
ผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพอนามัยรอบด้าน รวมถึงพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศูนย์เด็กเล็กคุณภาพจะต้องมีกระบวนการจัดบริการที่
ได้มาตรฐาน 6 ด้าน คือ 1) ด้านการเจริญเติบโตของร่างกาย 2) ด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ตาม
ช่วงวัย 3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์เด็กเล็ก 4) ด้านการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อภายในศูนย์เด็กเล็ก 5) ด้านบุคลากรมีสขุ ภาพร่างกายและจิตใจทีด่ แี ละมีความรูใ้ นการเลีย้ ง
ดูเด็ก 6) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมด�ำเนินงาน
1. พัฒนาโปรแกรมอิเล็คทรอนิคการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
2. สนับสนุนคู่มือการด�ำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ คู่มือพ่อแม่ คู่มือการคัดกรองและ        
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
3. จัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรมครูผดู้ แู ลเด็กและแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์การด�ำเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
4. จัดประชุมสัมมนาวิชาการพัฒนาเด็กและประกาศเกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่น
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์        
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ และเพิม่ พูนองค์ความรูใ้ ห้กบั บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโต
สมองได้รับการเรียนรู้ตามช่วงวัย มีพัฒนาการสมวัย
ผลการด�ำเนินงาน
ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐานศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก คุ ณ ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข                 
ร้อยละ 61.4 จากเป้าหมาย ร้อยละ 70  

18 กรมอนามัย

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
ตารางที่ 4 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปี พ.ศ. 2556 –
2557
หน่วยงาน
ศูนย์อนามัยที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 3
ศูนย์อนามัยที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 5
ศูนย์อนามัยที่ 6
ศูนย์อนามัยที่ 7
ศูนย์อนามัยที่ 8
ศูนย์อนามัยที่ 9
ศูนย์อนามัยที่ 10
ศูนย์อนามัยที่ 11
ศูนย์อนามัยที่ 12

กรุงเทพมหานคร
สระบุรี
ชลบุรี
ราชบุรี
นครราชสีมา
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
พิษณุโลก
เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
ยะลา
รวม

ผลการด�ำเนินงาน (ร้อยละ)
ปี 2556
60.0
50.1
79.2
69.7
81.4
72.0
75.5
74.0
73.9
71.0
56.9
77.0
70.1

ปี 2557
66.9
40.1
55.1
49.3
81.5
80.5
40.8
54.7
76.9
62.7
77.3
24.9
61.4

ที่มา : ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
เด็กวัยเรียนเป็นวัยทีม่ กี ารเลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ จริยธรรม
และพัฒนาการทางการเพศ ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลส่งเสริมให้เหมาะสม ประกอบกับเด็กในวัยนี้ใช้
เวลาส่วนใหญ่อยูใ่ นโรงเรียน  ดังนัน้ โรงเรียนจึงจ�ำเป็นต้องมีการจัดบริการส่งเสริมสุ ขภาพเด็กวัยเรียน
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนและเยาวชนมีสขุ ภาพดี มีการเจริญเติบโตอย่างสมวัย และมีความสามารถ
ในการควบคุมและเสริมสร้างสุขภาพของตนเองได้ต่อไป

สถานการณ์เด็กวัยเรียน
จากข้อมูลรายงานการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 – 12 ปี ในปี 2556 พบว่า มีส่วนสูงระดับดี
และรูปร่างสมส่วน เพียงร้อยละ 60.7 ซึ่งยังต�่ำกว่าเป้าหมาย คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีภาวะ
เริ่มอ้วนและอ้วนเพิ่มขึ้น คือ จากร้อยละ 8.8 ในปี 2556 เป็น ร้อยละ 9.5 ในปี 2557  เนื่องจาก
พฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องทั้งปริมาณและสัดส่วน ได้แก่ ข้าว แป้ง น�้ำตาล และอาหาร               
ที่มีไขมันสูงในปริมาณมาก แต่กินผลไม้น้อย รวมทั้งเคลื่อนไหวออกแรงและออกก�ำลังกายน้อย              
ในแต่ละวัน นอกจากนี้ จากการส�ำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก ปี 2556 พบว่า เด็กวัยเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีความชุกของโรคฟันผุสูงถึงร้อยละ 52.0 ส�ำหรับด้านพัฒนาการและเชาว์ปัญญา จาก
การส�ำรวจสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในปี 2554 พบว่า เด็กอายุ 6 – 12 ปี
มีคะแนนสติปญ
ั ญาเฉลีย่ 98.6 ซึง่ ต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลเล็กน้อย (IQ = 100) และมีความฉลาด
ทางอารมณ์เท่ากับ 45.1 ซึ่งต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (50 – 100)
จากสถานการณ์ดังกล่าว ในปี 2557 กรมอนามัยได้ด�ำเนินการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็ก         
วัยเรียนและเยาวชนตามโครงการพระราชด�ำริ และโครงการส�ำคัญอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2557-2558
กรมอนามัยในฐานะหน่วยร่วมสนองงานและได้ด�ำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต่ปี 2539 โดยให้บริการความรู้สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กขัน้ พืน้ ฐานให้เหมาะสมกับบริบทชุมชน และให้บริการความรูด้ า้ นส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
และเยาวชนในด้านโภชนาการ สุขอนามัย ทันตสุขภาพ ออกก�ำลังกาย อนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงดูแล
20 กรมอนามัย

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
อนามัยสิ่งแวดล้อม น�้ำบริโภค และส้วมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ส่งผลให้ภาวะสุขภาพ
ของเด็กและเยาวชนดีขนึ้ ตามล�ำดับ แต่ยงั พบว่า สภาพสิง่ แวดล้อมในหลายพืน้ ทีย่ งั ไม่เอือ้ ต่อสุขภาพ
เท่าที่ควร ขาดแคลนส้วมและสภาพส้วมช�ำรุดไม่ปลอดภัย สภาพการจัดหาน�้ำดื่มไม่ถูกสุขลักษณะ
ดังนั้น ในปี 2557 กรมอนามัยจึงจัดท�ำโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และเพื่อ       
สร้างส้วมสุขอนามัยให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีส้วมส�ำหรับใช้งานตามมาตรฐาน รวมทั้ง          
เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
และมีสุขอนามัยที่พึงประสงค์
กิจกรรมการด�ำเนินงาน
1. แถลงข่าวเปิดงานโครงการและระดมทุนผ่านสื่อมวลชน 15 พฤศจิกายน 2556                   
ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
2. ส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัยน�ำร่องในโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ
- วันที่ 1 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ อ�ำเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นส้วมหลังแรกของโครงการฯ
- วันที่ 3 เมษายน 2557  ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนค๊อกนิสไทย จังหวัดสกลนคร
- วันที่ 10 กันยายน 2557  ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดน่าน จ�ำนวน 3 แห่ง
ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม อ�ำเภอเวียงสา   โรงเรียนพระปริยัติธรรม                  
วัดนิโครธาราม อ�ำเภอท่าวังผา และโรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา อ�ำเภอแม่ริม
3. จัดสรรและจัดส่งสุขภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับสนับสนุนจากบริษัทภาคีเครือข่าย
และขนส่งโดยสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย
4. แสวงหาภาคีเครือข่ายและแหล่งทุนหรือวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนเป้าหมาย   
ที่มีความขาดแคลน ส�ำหรับใช้ในการสร้างและปรับปรุงส้วม โดยจัดสรรให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน
มากและมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง 25 แห่ง
5. ร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาค บริษัท เทียรสุรัตน์ ในการสนับสนุนตู้น�้ำเย็นและ
เครื่องกรองน�้ำให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลน และเป็นไปได้ในการติดตั้ง
6. พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน�ำด้านพฤติกรรมการใช้ส้วมและสุขอนามัย และอบรม
ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ครู แม่ครัว และบุคลากรในโรงเรียนใน            
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
ถิ่นทุรกันดารในเรื่องโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร น�้ำบริโภค สุขอนามัย ทันตสุขภาพ อนามัยการ
เจริญพันธุ์ ออกก�ำลังกาย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
7. สนับสนุนการเฝ้าระวังและตรวจคุณภาพน�้ำบริโภคในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร
ผลการด�ำเนินงาน
สร้างและปรับปรุงส้วมโรงเรียนในถิน่ ทุรกันดารในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายตามพระราชด�ำริฯ จ�ำนวน
7 แห่ง จากเป้าหมาย 81 แห่ง (ปี 2557 – 2558)
ตารางที่ 5 รายชื่อโรงเรียนที่ด�ำเนินการสร้างและปรับปรุงส้วมเสร็จ ปี พ.ศ. 2557
หน่วยงาน
ชื่อโรงเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ร.ร.ตชด.บ้านปิล๊อกคี่
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร.ร.ตชด.บ้านหนองตะไก้
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร.ร.ตชด.ค็อกนิสไทยฯ
ร.ร.ตชด.บ้านหนองใหญ่
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
ร.ร.พระปริยัติศาสนาภิพัฒน์
วัดเมืองราม
ร.ร.นันทจริมเขตศึกษา
ที่มา : ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
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อ�ำเภอ
ทองผาภูมิ
เมือง
โคกศรีสุพรรณ
กันทลักษณ์
ท่าวังผา
เวียงสา

จังหวัด
กาญจนบุรี
บึงกาฬ
สกลนคร
ศรีสะเกษ
น่าน
น่าน

แม่จริม

น่าน

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัยได้ด�ำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตั้งแต่ปี 2541 โดยมีโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการอย่างทัว่ ถึงและมีการพัฒนาการด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนือ่ ง  ปัจจุบนั มีโรงเรียนผ่าน
การประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร รวม 531 แห่ง ก้าวต่อไปของการพัฒนา
จึงมุง่ สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ภาวะ
สุขภาพนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสมและอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพดี  สามารถ
พัฒนาเป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพของนักเรียนได้
กิจกรรมการด�ำเนินงาน
1. จัดสัมมนาการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรมิติใหม่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา        
ประกอบด้วย ผู้บริหารจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส�ำนักงาน                
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และ                
ทีมประเมินโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
2. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการพัฒนาสุขภาพ
เด็กวัยเรียนและเยาวชน สร้างพันธะสัญญาร่วมกัน และศึกษาดูงานต้นแบบ แนวปฏิบัติที่ดีเด่น            
ของโรงเรียนร่วมกับ อปท.
3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ในการการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
4. พัฒนารูปแบบสมุดบันทึกสุขภาพด้วยตนเองส�ำหรับนักเรียน
5. สนับสนุนสื่อสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนให้กับโรงเรียน ได้แก่ แผ่นทดสอบสายตา
(E – Chart) แผ่นทดสอบสายตาแบบตัวเลข  กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศหญิง
และเพศชาย อายุ 5 – 18 ปี
ผลการด�ำเนินงาน
จ�ำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จ�ำนวน 144 แห่ง
จากเป้าหมาย 154 แห่ง
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
ตารางที่ 6 จ�ำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี พ.ศ. 2552 – 2557

ศูนย์อนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
กรุงเทพมหานคร
                 รวม
ที่มา : ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
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ผลการด�ำเนินงาน (แห่ง)
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี รวม
2552 2553 2554 2555 2556 2557
3
7
6
4
3
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1
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2
3
3
4
16
4
3
6
13
5
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9
6
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3
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5
3
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9
42
2
4
5
10 22 31 74
4
8
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1
4
1
7
9
8
30
1
4
6
4
7
6
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5
4
5
8
6
14 42
3
6
7
7
13
1
37
4
3
6
9
15 22 59
2
1
3
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
โครงการลดปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน
โรคอ้วนในวัยเด็ก นับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญปัญหาหนึ่งที่จะต้องเร่งด�ำเนินการ
แก้ไข เพื่อป้องกันมิให้อัตราชุกเพิ่มขึ้น จากการศึกษาวิจัยหลายแหล่งพบว่าเด็กที่อ้วนตั้งแต่เล็ก            
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะมีโอกาสเป็นโรคอ้วน 1 ใน 3 และหากอ้วนถึงวัยรุ่นโอกาสเสี่ยงสูงถึง                   
2 เท่า ปัญหาที่ตามมาจากการเกิดโรคอ้วนคือ การเกิดโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และ
หลอดเลือด ความดันโลหิตสูง และโรคอืน่ ๆ กรมอนามัยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จดั ท�ำโครงการ
ควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กไทยได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมโภชนาการและ
การออกก�ำลังกายเหมาะสมตามวัย น�ำไปสู่การมีสุขภาพดี  และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง
ตลอดไป
กิจกรรมการด�ำเนินงาน
1. พัฒนาเครือข่ายจังหวัดต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและ
โภชนาการ เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย
2. พัฒนาคุณภาพอาหาร อาหารว่าง ขนม และเครื่องดื่ม ตามมาตรฐานโภชนาการ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดบริการอาหารในโรงเรียนและร้านค้าให้ได้คุณค่าทางโภชนาการ
3. พัฒนาศักยภาพครูโภชนาการ และครูอนามัยโรงเรียน ในการจัดค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและเทคนิคการจัดอาหารตามมาตรฐานโภชนาการส�ำหรับเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน
4. เชิดชูเกียรติโรงเรียน และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการ
ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน
5. สนับสนุนสื่อ / นวัตกรรม ในการด�ำเนินงานลดปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน ให้กับ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงเรียนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
6. สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานลดปัญหาภาวะอ้วน
ในเด็กวัยเรียนทาง Website ที่ http://nutrition.anamai.go.th
ผลการด�ำเนินงาน
เด็กวัยเรียน (อายุ 6 – 14 ปี) มีภาวะอ้วน ร้อยละ 8.6 จากเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 15

กรมอนามัย 25

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
โครงการเด็กไทยสูงสมส่วน สมองดี แข็งแรง
กรมอนามัยจัดท�ำโครงการเด็กไทยสูงสมส่วน สมองดี แข็งแรง โดยส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์
วัยทารก เด็กก่อนวัยเรียน และวัยเรียน ได้รับอาหารตามวัยที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เด็กมีการเจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพทางพันธุกรรม สติปัญญาดี มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ
รอบตัว พัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีภมู ติ า้ นทานโรค และลดความเสีย่ งในการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันไม่ไห้เด็กมีปัญหาโภชนาการขาดและเกิน (ภาวะเตี้ย ภาวะผอม และ
ภาวะอ้วน) รวมทั้งเพื่อให้เกิดบริโภคนิสัยที่ดีและได้รับพลังงานและสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ
กิจกรรมการด�ำเนินงาน
1. ปรับปรุงโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต และอบรมการใช้งานโปรแกรมเฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด – 18 ปี ให้กับนักโภชนาการ / นักวิชาการ
2. สนับสนุนองค์ความรู้ โดยการจัดท�ำหนังสือต�ำรับอาหารหญิงตัง้ ครรภ์ อาหารหญิงให้นม
ลูก อาหารทารก และสนับสนุนซีดีโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด – 18 ปี เพื่อ
ใช้ในโรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน
3. ร่วมกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ด�ำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อนักเรียน
ไทยมีโภชนาการสมวัย ลดปัญหาเด็กไทยอ้วน ผอม และ เตี้ย
4. ร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันโภชนาการ และภาคีเครือข่ายโภชนาการสมวัย ขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการ โดยจัดท�ำคู่มือมาตรฐานอาหาร เครื่องดื่ม และขนม
พร้อมปรับปรุงชุดเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพเพื่อนักเรียนไทยมีโภชนาการสมวัย ก่อนน�ำไปใช้จริง
5. ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลสามเสน และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงาน
วันเด็กแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาสี เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กไทยกิน เล่นสมวัยสุขภาพดี สร้างความสามัคคี
ความมีน�้ำใจนักกีฬา ความกล้าแสดงออกและการเข้าสู่สังคมเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
6. ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะ เทคนิคการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและ        
การออกก�ำลังกาย โดยเน้นหลัก 3 อ. ให้กับครูโภชนาการจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด         
26 กรมอนามัย

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
7. เร่งพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันเด็กเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ไอคิวดี
สามารถลดภาวะผอม อ้วน และเตี้ย รวมทั้งสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ให้มีการ
จัดบริการอาหารแบบครัวกลาง 1 ต�ำบล 1 ครัวมาตรฐาน พร้อมจัดท�ำนวัตกรรมโภชนาการสมวัย
ฉบับปรับปรุงใหม่ที่ง่ายต่อการน�ำไปใช้พัฒนางานด้านการจัดการอาหารและโภชนาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบทีม่ ผี ลงานดีเด่นด้านการจัดการ
ปัญหาภาวะอ้วนและการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน
ผลการด�ำเนินงาน
- เด็กอายุ 0 – 2 ปี มีส่วนสูงระดับดีและสมส่วน ร้อยละ 65.3 จากเป้าหมาย ร้อยละ 70
- เด็กอายุ 3 – 5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและสมส่วน ร้อยละ 65.9 จากเป้าหมาย ร้อยละ 70
- เด็กอายุ 6 – 14 ปี มีส่วนสูงระดับดีและสมส่วน ร้อยละ 64.1 จากเป้าหมาย ร้อยละ 70
ตารางที่ 7  ผลลัพธ์โครงการเด็กไทยสูงสมส่วน สมองดี แข็งแรง ปี พ.ศ. 2556 – 2557
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เด็กอายุ 0 – 2 ปี มีส่วนสูงระดับและรูปร่างสมส่วน
เด็กอายุ 3 – 5 ปี มีส่วนสูงระดับและรูปร่างสมส่วน
เด็กอายุ 6 – 14 ปี มีส่วนสูงระดับและรูปร่างสมส่วน

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70
ร้อยละ 70

ผลการด�ำเนินงาน
ปี 2556 ปี 2557
57.2
65.3
63.5
65.9
61.3
64.1

ที่มา : ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เนื่องจากเป็นช่วง       
ต่อของวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ ซึ่งจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ครอบครัว และเศรษฐกิจ ตลอดจน
เทคโนโลยีในปัจจุบนั เป็นวิกฤติในช่วงพัฒนาการของชีวติ ทีว่ ยั รุน่ ต้องเผชิญ  ดังจะเห็นได้จากแนวโน้ม
ของสถานการณ์ปญ
ั หาทีพ่ บในวัยรุน่ ทัง้ ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่
ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ เช่น ภาวการณ์ติดเกม และอินเตอร์เน็ต ที่ส่งผลต่อสังคมที่รุนแรง         
เพิ่มขึ้นหากวัยรุ่นไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม

สถานการณ์วัยรุ่น
จากการติดตามสถานการณ์อนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นพบว่า อัตราการคลอดในหญิงอายุ     
15 – 19 ปี ต่อประชากรหญิง 15 – 19 ปีพันคน ปี 2555 – 2556 มีแนวโน้มลดลง คือ จาก 53.8
เป็น 51.2   และจากการเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน         
ปี 2555 พบว่า มีผู้ป่วยท�ำแท้งจ�ำนวน 747 ราย (ร้อยละ 40.3) เป็นวัยรุ่นและเยาวชน (อายุต�่ำกว่า
25 ปี) ร้อยละ 46.5 กลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ร้อยละ 24.3  ผู้ป่วยท�ำแท้งไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ร้อยละ 67.5
ไม่ได้คุมก�ำเนิดด้วยวิธีใดๆ ร้อยละ 71.1 และเป็นการท�ำแท้งซ�้ำ  ร้อยละ 12.6 นอกจากนี้จากการ       
เฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า      
เด็กและเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี มีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ปี 2553 – 2555
เป็น 66.1, 63.7 และ 61.5 ตามล�ำดับ
จากสถานการณ์ดงั กล่าว ในปี 2557 กรมอนามัยได้ดำ� เนินการจัดบริการสุขภาพและอนามัย
การเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรส�ำหรับวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง สรุปดังนี้

โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรส�ำหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน
สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเยาวชนได้ทวีความรุนแรง       
และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น กรมอนามัยจึงได้ด�ำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพ    
และอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรส�ำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการจาก
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งให้มีการจัดบริการและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็น
มิตรส�ำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services : YFHS) รวมทั้งพัฒนากลไก    
28 กรมอนามัย

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
การด�ำเนินงาน “อ�ำเภออนามัยการเจริญพันธุ์” เพื่อให้ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน             
มีแนวทางการท�ำงานร่วมกัน เกิดการบูรณาการการท�ำงานและมีรูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมการด�ำเนินงาน
1. ชี้แจงแนวทางการด�ำเนินงานให้กับผู้เยี่ยมส�ำรวจและประเมินรับรองโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน YFHS  และมาตรฐานอ�ำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ
2. เยี่ยมส�ำรวจและประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และมาตรฐานอ�ำเภอ           
อนามัยเจริญพันธุ์
3. สนับสนุนองค์ความรู้โดยการจัดท�ำคู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลแม่วัยรุ่น และคู่มือ         
ก้าวสู่...อ�ำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
4. ร่วมกับรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ไทยทีวีสีช่อง 3 และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดเสวนา
“ผูช้ ายอยูท่ ไี่ หน เมือ่ ผูห้ ญิงท้องไม่พร้อม” ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร เพือ่ รณรงค์
ให้วัยรุ่นเกิดความตระหนักในปัญหาท้องไม่พร้อม “Young Love : รักเป็น ปลอดภัย”
5. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำ� งานเกี่ยวข้อง
กั บ วั ย รุ ่ น จั ด มหกรรมวั น วาเลนไทน์ “วั ย รุ ่ น ไทยฉลาดรั ก รู ้ จั ก ป้ อ งกั น ปั ญ หาทางเพศ หรื อ                     
เลิฟ เซย์ เพลย์ (Love Say Play)” โดยให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน           
วัยรุ่น ภายใต้แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง ช่วยเหลือ” โดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์หลักคือ 1) การสื่อสารสร้าง
ความตระหนักปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองและ
วัยรุ่น เพื่อชะลอการมีเพศสัมพันธ์ 2) การพัฒนาระบบบริการเน้นการให้ความรู้ การให้ค�ำปรึกษา
บริการคุมก�ำเนิด  โดยจัดบริการให้เข้าถึงได้ง่าย บริการที่เป็นมิตร 3) การพัฒนาระบบการดูแลและ                   
ช่วยเหลือ เมื่อเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
6. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553 – 2557) จับมือทุกภาค
ส่วนเร่งแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
7. จัดประชุมถอดบทเรียนการด�ำเนินงานอ�ำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรส�ำหรับวัยรุ่น
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
ผลการด�ำเนินงาน
- โรงพยาบาลสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS             
ร้อยละ 48.9 จากเป้าหมาย ร้อยละ 40
- อ�ำเภอผ่านเกณฑ์อ�ำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ร้อยละ 33.5 จากเป้าหมาย ร้อยละ 40
ตารางที่ 8 จ�ำนวนและร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
YFHS ปี 2557
หน่วยงาน
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
รวม
ที่มา : ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
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ผลการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน รพ.
ทั้งหมด (แห่ง) จ�ำนวน (แห่ง) ร้อยละ
37
17
45.9
33
16
48.5
70
28
40.0
66
30
45.5
79
60
76.0
116
66
56.9
93
56
60.2
47
12
25.5
46
21
45.7
97
58
59.8
76
25
32.9
75
19
25.3
835
408
48.9

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
ตารางที่ 9 จ�ำนวนและร้อยละอ�ำเภอผ่านเกณฑ์อำ� เภออนามัยการเจริญพันธุ์ ปี พ.ศ. 2556 – 2557
ศูนย์อนามัย

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
รวม

จ�ำนวน
อ�ำเภอ ปี 2556
ทั้งหมด จ�ำนวน
(แห่ง) (แห่ง)
36
12
34
13
69
11
62
2
88
6
134
27
100
16
54
6
47
12
103
13
74
11
77
12
878
141

ผลการด�ำเนินงาน
ปี 2557
รวม
จ�ำนวน จ�ำนวน ร้อยละ
(แห่ง) (แห่ง)
9
21
58.3
13
38.2
7
18
26.1
6
8
12.9
18
24
27.3
42
69
51.5
20
36
36.0
6
11.1
7
19
40.4
22
35
34.0
14
25
33.8
8
20
26.0
153
294 33.5

ที่มา : ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
การส่งเสริมสุขภาพวัยท�ำงาน
ประชากรวัยท�ำงาน หรือวัยแรงงาน เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีจ�ำนวนมากที่สุดและเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการผลิตเชิงเศรษฐกิจของประเทศ ฉะนั้น กลยุทธ์ในการเสริมสร้างสุขภาพของประชากร       
วัยท�ำงานจึงมุ่นเน้นการส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างองค์รวม เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ให้มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่
เอื้อต่อสุขภาพ เพื่อลดอัตราการป่วย และตายจากโรคเรื้อรัง

สถานการณ์วัยท�ำงาน
จากข้อมูลของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2555 พบว่า ประชากรในกลุ่มวัยท�ำงานเจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังส�ำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด (ร้อยละ 32.4) โรคเบาหวาน         
(ร้อยละ 21.1) โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (ร้อยละ 18.7)   และสาเหตุส�ำคัญของการเสียชีวิต
ได้แก่ โรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด อุบัติเหตุ   นอกจากนี้ จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ           
ปี 2555 พบว่า โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและตายอันดับ 1 ของสตรีไทย คือ ร้อยละ 37.5
รองลงมาคือ มะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 14.4  
ส�ำหรับความชุกของภาวะอ้วน  (BMI > 25 kg/m2)  มีแนวโน้มสูงขึน้ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
ผู้หญิงความชุกเพิ่มจากร้อยละ 34.4 เป็นร้อยละ 40.7 ส่วนในผู้ชายเพิ่มจากร้อยละ 22.5 เป็น           
ร้อยละ 28.4 ภาวะอ้วนลงพุงมีความชุกเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในผู้หญิงร้อยละ 36.1 ในผู้ชายร้อยละ 15.4
เพิ่มเป็นร้อยละ 45.0 และ 18.6 ตามล�ำดับ
จากสถานการณ์ดงั กล่าว ในปี 2557 กรมอนามัยได้ดำ� เนินการส่งเสริมสุขภาพกลุม่ วัยท�ำงาน
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

โครงการจักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรง            
มีแนวพระราชด�ำริให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงและออกก�ำลังกายอย่างเหมาะสม  ดังนั้น เนื่องใน         
วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน
2557 กรมอนามัยจึงจัดท�ำโครงการจักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ          
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อชักชวนให้ประชาชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
หันมาออกก�ำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสร้างสุขภาพ และส่งเสริมการใช้จักยานในชีวิตประจ�ำ
วันให้มากยิ่งขึ้น
กิจกรรมการด�ำเนินงาน
1. รณรงค์ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 2 เมษายน 2557 ระยะทาง 15 กิโลเมตร     
โดยมีเป้าหมาย ส่วนกลาง ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จ�ำนวน 300 คน และส่วนภูมิภาค          
ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 ศูนย์ละ 300 คน
2. จัดเสวนา เรื่อง “Bike for Health” และจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
3. จัดกิจกรรมชวนกันปั่น รณรงค์ให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่กรมอนามัยใช้จักรยานใน            
การเดินทางและออกก�ำลังกาย
ผลการด�ำเนินงาน
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยาน วันที่ 2 เมษายน 2557 จ�ำนวน 4,511 คน       
จากเป้าหมาย 4,000 คน

โครงการพัฒนาคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality)
กรมอนามัยมีนโยบายส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2 ส. (อาหาร                  
ออกก�ำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา) โดยด�ำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งคลินิกไร้พุงคุณภาพ
(DPAC : Diet & Physical Activity Clinic Quality) ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการในคลินิกไร้พุง และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้แก่ประชาชน                                                                                                                                      
กิจกรรมการด�ำเนินงาน
1. จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “เกณฑ์การประเมินคลินกิ ไร้พงุ คุณภาพ” เพือ่ ปรับปรุง
แก้ไขเกณฑ์การประเมินคลินกิ ไร้พงุ คุณภาพ ให้สอดคล้องต่อการประเมินสถานบริการสาธารณสุขใน
แต่ละระดับ
2. จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “บูรณาการ...ไร้พงุ   มุง่ สูเ่ ขตสุขภาพ” เพือ่ ชีแ้ จงเกณฑ์
และคู่มือการประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality)
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
3. สนับสนุนองค์ความรู้และเครื่อ งมื อ ในการขั บเคลื่ อ นการด� ำ เนิ นงาน ได้ แ ก่ คู ่ มื อ
กระบวนการด�ำเนินงานคลินิกไร้พุงในสถานบริการสาธารณสุข ระดับ รพศ./ รพท./ รพช./ รพ.สต.
คูม่ อื การประเมินคลินกิ ไร้พงุ คุณภาพ และคูม่ อื บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เรือ่ ง “แนวทาง
การด�ำเนินงานป้องกันและบ�ำบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกก�ำลังกาย”
4. จัดอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. ไร้พุง-ไร้โรค ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน คลินิก
ไร้พุง (DPAC) ในสถานบริการสาธารณสุข ระดับ รพศ./ รพท./ รพช./ รพ.สต.
5. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดูแลผู้ที่เป็นโรค NCD ใน
คลินิกออกก�ำลังกาย ให้กับผู้รับผิดชอบคลินิก NCD คลินิก DPAC
ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการด�ำเนิน
งาน คลินิกไร้พุง (DPAC) เป้าหมายจ�ำนวนสถานบริการสาธารณสุข
รพศ. รพท. รพช.     ร้อยละ 93.3
จากเป้าหมาย ร้อยละ 100
รพ.สต.                 ร้อยละ 73.9
จากเป้าหมาย ร้อยละ 60
ตารางที่ 10 ร้อยละสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการ
ด�ำเนินงานคลินิกไร้พุง ปี พ.ศ. 2555 – 2557
สถานบริการ
รพศ., รพท., รพช.
รพ.สต.
ที่มา : กองออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
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ผลการด�ำเนินงาน (ร้อยละ)
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
69.0
82.8
93.3
37.0
59.3
73.9        

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
โครงการคนไทยไร้พุง
กรมอนามัยได้ดำ� เนินงานโครงการคนไทยไร้พงุ ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ของทุกจังหวัดตั้งแต่ปี 2551 และได้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบ
ไร้พงุ ในปี 2554 โดยมุง่ ส่งเสริม สนับสนุน และเพิม่ ศักยภาพให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้แก่ ชุมชน
ท้องถิ่น และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และพฤติกรรม เกิดบุคคล
ต้นแบบไร้พุง และองค์กรต้นแบบไร้พุงมากขึ้น ด้วยการน�ำหลัก 3 อ. 2 ส. คือ อ. อาหาร อ.ออกก�ำลังกาย
อ.อารมณ์ ส.ไม่สูบบุหรี่ และ ส.ไม่ดื่มสุรา เข้าสู่วิถีชีวิตประจ�ำวันที่ถูกต้องเหมาะสม
กิจกรรมการด�ำเนินงาน
1. ขับเคลื่อนยกระดับองค์กรไร้พุงเป็นศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง อย่างน้อย 2
แห่ง/จังหวัด โดยจัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงาน และจัดประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน          
คนไทยไร้พุงเพื่อถ่ายทอดแนวทางการด�ำเนินงาน
2. ถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่น�ำไปปรับใช้
3. แนะน�ำ และรณรงค์ให้ประชาชนทราบในการรับประทานไขมันทรานส์ทอี่ ยูใ่ นเนยเทียม
เนยขาว ที่แฝงในอาหารประเภท ฟาสต์ฟู้ดและเบเกอรี่มากเกินไป ท�ำให้ปริมาณไขมันและ                    
น�้ำหนักเพิ่ม ส่งผลให้ตับท�ำงานผิดปกติ และเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง           
หัวใจขาดเลือด  ดังนั้นควรอ่านฉลากก่อนซื้อ และลดปริมาณการกิน หันมากินผักและผลไม้สดแทน
4. ประกาศนโยบาย “คนกรมอนามัยไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี ปี 2557” โดยร่วมมือกับบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ SCG “ลดอ้วน ลดรอบเอว” โชว์ผ่านรายการเรียลลิตี้ The Firm 2
เพื่อเป็นต้นแบบหน่วยงานด้านสุขภาพ
5. จัดท�ำเมนูชูสุขภาพลดเค็ม ลดมัน (Health Menu Low Salt & Low Fat) เพื่อส่งเสริม
การปรุงอาหารสุขภาพแก่พอ่ ค้าแม่คา้ ผูจ้ ำ� หน่ายอาหารและประชาชน และร่วมกับศูนย์ความร่วมมือ
ไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข สมาคมนักก�ำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และสมาคมอนามัยแห่ง
ประเทศไทย จัดงานเปิดตัวหนังสือเมนูชูสุขภาพลดเค็ม ลดมัน เพื่อลดพฤติกรรมการบริโภคเกลือ
และไขมันของคนไทย
ผลการด�ำเนินงาน
จ�ำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง จ�ำนวน 138 แห่ง จากเป้าหมาย 152 แห่ง              
(อย่างน้อยจังหวัดละ 2 แห่ง)
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ตารางที่ 11 จ�ำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 – 2557
หน่วยงาน
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
รวม

ผลการด�ำเนินงาน (แห่ง)
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
13
24
11
8
10
13
16
8
26
19
19
10
32
20
23
14
15
11
11
8
22
23
23
20
46
26
8
1
27
10
8
7
22
11
10
10
47
28
16
16
26
56
64
20
24
17
18
16
310
258
227
138

รวม
56
47
74
89
45
88
81
52
53
107
166
75
933

ที่มา : ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย

โครงการเมนูชูสุขภาพ สู่อาหารปลอดภัย ครัวไทยสู่ครัวโลก
กรมอนามัยจัดท�ำโครงการ “เมนูชูสุขภาพ สู่อาหารปลอดภัย ครัวไทย สู่ครัวโลก” ตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้านอาหารปลอดภัย ที่มุ่งเน้นการด�ำเนินงานแก้ไขและลดปัญหา        
ความไม่ปลอดภัยของอาหารที่เกิดจากการบริโภคอาหารสดในตลาด และอาหารปรุงส�ำเร็จจาก        
สถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง ผู้ประกอบการอาหาร
จ�ำหน่ายอาหารที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยบูรณาการประสานนโยบายและสร้างภาคี
เครือข่ายผู้ประกอบการอาหารให้ครอบคลุมประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
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กิจกรรมการด�ำเนินงาน
1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการให้กับเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
2. สนับสนุนองค์ความรู้โดยการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ คู่มือ 211 โปสเตอร์ ถุงผ้า ชุดผ้า        
กันเปือ้ น และเมนูอาหาร ให้กบั ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทัว่ ประเทศ และผูป้ ระกอบการค้าอาหาร
ทั่วประเทศ
3. รณรงค์เลือกซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ สะอาดปลอดภัยในช่วงเทศกาล         
ตรุษจีน และคุมเข้มการปรุงประกอบอาหารก่อนบริโภค รวมทัง้ ให้ประชาชนหลีกเลีย่ งอาหารประเภท
ผัด ทอด ที่มีน�้ำมันเยิ้ม โดยย�้ำหลัก 3 ส. สุกเสมอ สะอาด และสงวนคุณค่า พร้อมโชว์เมนู “ต้มย�ำกุ้ง
เมนูชูสุขภาพที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลต�่ำ คุณค่าอาหารเพียบ”
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ “ท่องเที่ยวปลอดภัย ไร้โรค รับเทศกาลสงกรานต์” ณ สถานีรถไฟ
กรุงเทพฯ (หัวล�ำโพง) เพื่อคุมเข้มร้านอาหารต่างๆ ให้มีสุขอนามัยที่ดี ซึ่งเป็นการป้องกันโรคที่             
เกิดจากอาหารและน�้ำเป็นสื่อ โดยย�้ำผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมอนามัย
5. จัดโครงการเยาวราชต้นแบบถนนอาหารปลอดภัย เพือ่ ส่งเสริมผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
และแผงลอยให้ได้มาตรฐาน พร้อมสร้างกระแสอาหารปลอดภัยภายใต้ค�ำขวัญว่า “ร้านอาหาร
แผงลอยไทย ก้าวไกลสูค่ รัวโลก” และสร้างความมัน่ ใจให้แก่นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติทจี่ ะหลัง่ ไหลเข้ามา
เที่ยวภายในประเทศ
6. ร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดประชุมวิชาการด้านอาหารปลอดภัย
นครหลวงเวียงจันทน์-หนองคาย-ขอนแก่น เพื่อให้เกิดแนวทางการด�ำเนินงานความร่วมมือและ       
พัฒนาเกณฑ์ประเมินอาหารปลอดภัยไทย-ลาวแบบบูรณาการทั้ง 2 ประเทศ ภายใต้ชื่อ “แบบตรวจ
ร้านอาหารเวียงจันทน์-หนองคาย เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ โดยจัดท�ำเครื่องมือตรวจประเมิน
ร้านอาหารตามข้อก�ำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารฮาลาล
8. จัดท�ำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสด           
ระหว่างกรมอนามัย กรมการค้าภายใน และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
9. จัดอบรมผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารเพื่อความสะอาด ปลอดภัย
และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
10. จัดท�ำมาตรฐานรถเข็นขายอาหารต้นแบบ สะอาด ปลอดภัยทั้งตัวรถ อาหาร และ              
ผู้ขาย ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ด้านตัวรถหรือแผงลอยวางอาหาร 2) ด้านอาหาร และ         
3) ด้านตัวผู้ปรุงหรือผู้ค้าขายอาหาร
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11. ประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารภาคกลาง 15 จังหวัด เพื่อให้สมาคม        
ผู้ประกอบการอาหารได้เพิ่มพูนทักษะและมีวิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการประกอบกิจการร้านอาหาร
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลการด�ำเนินงาน
ร้านอาหารและแผงลอย ที่ผ่าน CFGT ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมนูชูสุขภาพ ร้อยละ 25 จาก
เป้าหมาย ร้อยละ 30

โครงการการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งด้วยวิธี VIA
ปัจจุบันอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกยังพบเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งเต้านม
และพบอัตราตายเป็นอันดับสี่รองจากมะเร็งปอด มะเร็งตับ และมะเร็งเต้านม กรมอนามัยจึงได้น�ำ
วิธกี ารตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยน�ำ้ ส้มสายชู (Visual Inspection with Acetic Acid – VIA)
และการรักษาด้วยวิธีจี้เย็น (Cryotherapy) มาใช้ เพื่อให้เข้าถึงบริการและครอบคลุมสตรีในชนบท
มากยิ่งขึ้น เพราะสามารถด�ำเนินการได้ทันทีในลักษณะ See and Treat ไม่มีขั้นตอนในการตรวจ    
ในห้องปฏิบัติการ ขณะนี้กรมอนามัยได้ขยายการป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยการตรวจคัดกรอง          
ด้วยวิธี VIA และรักษาความผิดปกติของปากมดลูกด้วยวิธีจี้เย็น ใน 33 จังหวัดคือ จังหวัดร้อยเอ็ด
หนองคาย บึงกาฬ อ�ำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร สระแก้ว อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา
ตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง สตูล ยะลา ราชบุรี ชลบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี
สมุทรสาคร ชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมการด�ำเนินงาน
1. พัฒนาศักยแพทย์ พยาบาล ในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA ใน 2 จังหวัด
คือ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ และพระนครศรีอยุธยา รวม 54 คน
2. คัดกรองมะเร็งปากมดลูกส�ำหรับสตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30 – 45 ปี ใน 32 จังหวัด         
รวม 326,286 ราย ผิดปกติ 4,972 ราย จี้เย็น 211 ราย พบเป็นมะเร็งปากมดลูก 139 ราย ที่เหลือ
ส่งต่อเพื่อการรักษา
ผลการด�ำเนินงาน
ขยายการป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยการตรวจคัดกรองด้วยวิธี VIA และรักษาความผิดปกติ
ของปากมดลูกด้วยวิธีจี้เย็น ใน 2 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา ก�ำแพงเพชร
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การส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ
จากความก้าวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยท�ำให้อัตราการเกิด          
น้อยลง ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น  ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า อีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็น
สังคมสูงวัยระดับสุดยอด ซึ่งหมายถึง มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20 ขึ้นไป  
หรืออาจกล่าวได้ว่า ใน พ.ศ. 2564  ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ : Aged
Society)  และจากนั้นอีกเพียง 10 ปี ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super
– Aged  Society)
จากสภาพปัญหาและสถานการณ์ของผู้สูงอายุ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก               
ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมโดยรวม  ดังนั้น การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรคในผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดี ให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อยืดเวลาที่จะเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังออกไป
และในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยให้หายหรือทุเลา จากการเกิดความพิการ หรือทุพพลภาพ เพื่อยืดเวลา          
ของการเข้าสู่ภาวะทุพพลภาพออกไป รวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับสภาพปัญหาดังกล่าวจึงมี       
ความส�ำคัญยิ่ง  

สถานการณ์ผู้สูงอายุ
จากรายงานการส�ำรวจสุขภาวะผูส้ งู อายุไทย ปี 2556 พบว่า ผูส้ งู อายุไทยร้อยละ 95 มีความ
เจ็บป่วยด้วยโรค/ปัญหาสุขภาพ คือ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 41) โรคเบาหวาน (ร้อยละ 18)
ข้อเข่าเสื่อม (ร้อยละ 9) เป็น ผู้พิการ (ร้อยละ 6) โรคซึมเศร้า (ร้อยละ 1) และผู้ป่วยนอนติดเตียง
(ร้อยละ 1) อย่างไรก็ตามจ�ำนวนผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยข้างต้นอาจมีจ�ำนวนน้อยกว่านี้ หากผู้สูงอายุ          
เข้าถึงการคัดกรองโรคเหล่านัน้ ได้อย่างถ้วนหน้า นอกจากนีย้ งั พบว่า ผูส้ งู อายุไทยมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ ร้อยละ 26 ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 30 ทั้งนี้พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ที่ผู้สูงอายุไทยปฏิบัติตัวได้น้อยที่สุดเรียงตามล�ำดับ ได้แก่ ออกก�ำลังกายสัปดาห์ละ 3 วันวันละ           
15 – 30 นาทีเป็นประจ�ำ (ร้อยละ 57) ดื่มน�้ำสะอาดวันละ 8 แก้วหรือมากกว่าเป็นประจ�ำ (ร้อยละ 65)
รับประทานผักผลไม้เป็นประจ�ำ  (ร้อยละ 66) ไม่ดื่มสุรา / เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 83)         
และไม่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 84) ส�ำหรับปัญหาด้านการบดเคี้ยวอาหารและสุขภาพช่องปาก พบว่า       
ปัญหาหลักคือผู้สูงอายุไม่มีฟันธรรมชาติเหลือพอในการบดเคี้ยวอาหาร ร้อยละ 7.2  นอกจากนี้ยัง
พบปัญหาฟันผุ รากฟันผุ โรคปริทันต์ ภาวะน�้ำลายแห้ง และฟันสึก
จากสถานการณ์ดังกล่าว ในปี 2557 กรมอนามัยได้ด�ำเนินการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย               
ผู้สูงอายุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการส�ำคัญอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
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โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
การสูญเสียฟันจนไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ ยังคงเป็นปัญหาสุขภาพช่องปากที่ส�ำคัญของ    
ผูส้ งู อายุ ทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวติ โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุ ได้พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการตลอดมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการใส่ฟันเทียมมากขึ้น มีฟันใช้งานได้
อย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ สามารถดูแล
สุขภาพช่องปากอย่างถูกต้องด้วยตนเองผ่านชมรมผูส้ งู อายุทวั่ ประเทศ และเข้าถึงบริการทันตสุขภาพ
จากภาครัฐ ทั้งด้านการป้องกัน รักษาตามความจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถเก็บรักษาฟันแท้ไว้เพื่อการ
เคีย้ วอาหาร โดยไม่ตอ้ งใส่ฟนั เทียมให้นานทีส่ ดุ   ซึง่ จะส่งผลต่อการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวติ
ของผู้สูงอายุ
กิจกรรมการด�ำเนินงาน
1. ขอความอนุเคราะห์ภาคีเครือข่ายร่วมจัดบริการและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ท�ำความสะอาดฟันเทียม
2. ประชุมขยายเครือข่ายฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
เพื่อขยายเครือข่ายฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เพิ่มพูนความรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านทันตสาธารณสุข
3. รณรงค์จดั บริการร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และเอกชน ณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียม
อย่างมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
4. สุ่มนิเทศติดตามการด�ำเนินงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี และ    
ภาคใต้ จังหวัดกระบี่
5. จัดประชุมสัมมนาด้านทันตกรรมผูส้ งู อายุ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องรูปแบบ ระบบ คุณภาพงาน  การจัดการงบประมาณ การจัดการก�ำลังคน
ที่เกี่ยวข้อง
ผลการด�ำเนินงาน
- สนับสนุนการจัดบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปากแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ          
รวม 39,171  คน จากเป้าหมาย 35,000 ราย
- พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 387 ชมรม จาก                 
เป้าหมาย 250 ชมรม
40 กรมอนามัย

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
- สนับสนุนการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในกลุ่ม            
ผู้สูงอายุ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 136 แห่ง จากเป้าหมาย 76 แห่ง
ตารางที่ 12 ผลการด�ำเนินงานโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก           
ผู้สูงอายุ ปี พ.ศ.2555 – 2557

หน่วยงาน

ผลการด�ำเนินงานการจัด ผลการด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนินงาน
การจัดบริการ
บริการใส่ฟันเทียมทั้งปาก ชมรมผูส้ ูงอายุ
ส่
ง
เสริมฯ  (แห่ง)
(ชมรมใหม่
)
(ราย)
2555

2556

2557

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
1,958 2,374 1,887
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
1,964 1,840 1,436
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
4,294 4,241 3,631
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
3,905 3,948 3,137
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 4,444 4,504 4,124
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
4,819 5,786 4,388
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 3,272 3,516 2,891
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ 4,524 4,689 4,136
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
3,083 3,150 3,234
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
3,998 4,184 3,456
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 3,559 2,986 2,990
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
3,901 4,469 3,557
รวม
43,721 45,687 38,867
กรุงเทพมหานคร
836 752 304
รวมกรุงเทพมหานคร
44,557 46,439 39,171

2556

2557

2556

2557

10
12
214
29
33
19
4
63
19
50
453
453

11
2
115
63
28
13
37
96
4
18
387
387

1
1
1
6
4
6
19
19

17
30
24
1
1
40
19
4
136
136

ที่มา : ส�ำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
โครงการอ�ำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว
กรมอนามัยตระหนักถึงความส�ำคัญของการเตรียมการเพือ่ รองรับสภาพปัญหาของผูส้ งู อายุ
ที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น จึงมีแนวคิดการด�ำเนินงาน “อ�ำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว” โดยบูรณาการ
การด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุม่ วัย และงานอนามัยสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่าย  เพื่อพัฒนาระบบบริการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
กิจกรรมการด�ำเนินงาน
1. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และ               
การดูแลผูส้ งู อายุอย่างองค์รวม กับเมืองพัทยา และเทศบาลนครนนทบุรี เพือ่ เตรียมการรองรับระบบ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วม
2. จัดประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและภาคีเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้       
การด�ำเนินงานอ�ำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน / ภาคีเครือข่ายและ          
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง  ระดับเขต  และระดับพื้นที่
3. จัดท�ำคู่มือแนวทางการด�ำเนินงานอ�ำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว เพื่อสนับสนุนการ     
ด�ำเนินงานส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ และโรงพยาบาลชุมชนจากทัว่ ประเทศ เป็นครู ก ด้านการพัฒนาทักษะ
กาย ใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้การด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น
5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขยายผลการด�ำเนินงาน “อ�ำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว”
6. จัดประชุมสัมมนาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุระดับชาติ เรือ่ ง “ผูส้ งู วัยมุง่ สู.่ ..อ�ำเภอ
สุขภาพดี 80 ปียงั แจ๋ว” เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคีเครือข่ายให้เป็นผูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแก่ภาคีเครือข่ายทั้งในระดับจังหวัด อ�ำเภอ    
ท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุ วัด ชุมชน
ผลการด�ำเนินงาน
- ผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยงได้รับการพัฒนาทักษะกาย ใจ ร้อยละ 85.8 จากเป้าหมาย                    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ต�ำบลที่ผ่านเกณฑ์ต�ำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ร้อยละ 27 จากเป้าหมาย                  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
- อ�ำเภอที่มีต�ำบลผ่านเกณฑ์ต�ำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว จ�ำนวน 128 แห่ง จาก
เป้าหมาย 110 แห่ง
42 กรมอนามัย

รายงาน
ประจำ�ปี 2557

การดำ�เนินงานพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
การด�ำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคมโดยรวม
สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบนั สถานการณ์ปญ
ั หาจากมลพิษสิง่ แวดล้อมมีความชัดเจนและรุนแรงขึน้ ดังจะเห็นได้
จากปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมจากมลพิษ ที่ถูกปล่อยจากครัวเรือน ชุมชน การประกอบ
กิจการในชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี แต่ไม่มี
การจัดการที่ดี ซึ่งในปี 2556 มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 26.8 ล้านตัน ก�ำจัดได้อย่างถูกต้อง
ร้อยละ 27 ถูกน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 19 ที่เหลืออีกร้อยละ 54 ถูกก�ำจัดไม่ถูกต้อง เช่น การ
เผากลางแจ้ง เทกองในบ่อดินหรือพื้นที่รกร้าง และพบปัญหาการน�ำของเสียอันตรายทิ้งปะปนกับ
มูลฝอยทั่วไป นอกจากนี้ยังพบปัญหามูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุขที่เกิดขึ้นประมาณ
43,800 ตัน (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ถูกก�ำจัดโดยการเผาในเตาเผาของโรงพยาบาล การเผาในเตา
เผาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจ้างเอกชน ร้อยละ 78.7 ที่เหลือถูกลักลอบทิ้งใน           
สถานที่สาธารณะปะปนไปกับมูลฝอยทั่วไป  นอกจากนี้ยังพบว่าระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 1 ใน 4 มีปัญหาด้านประสิทธิภาพในการบ�ำบัดน�้ำเสีย
จากสถานการณ์ดังกล่าว ในปี 2557 กรมอนามัยได้ด�ำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อสุขภาพ ดังนี้

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ขยะในโรงพยาบาลเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการจัดการทีด่ ี เพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กรมอนามัยได้ให้ความส�ำคัญในการก�ำจัดขยะ โดยเฉพาะขยะติดเชื้อมาโดยตลอด
เพราะหากก�ำจัดไม่ถกู วิธจี ะแพร่กระจายเชือ้ โรค อาทิ โรคท้องร่วง โรคพยาธิ บาดทะยัก เอดส์ เป็นต้น
ประกอบกับระบบก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ        
ขนาดใหญ่ จ�ำนวน 13 แห่งทั่วประเทศ ไม่สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้ง
เอกชนที่รับด�ำเนินการขนส่งและก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อยังไม่ได้มาตรฐานและมีการลักลอบทิ้งมูลฝอย
44 กรมอนามัย

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
ติดเชื้อ จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมอนามัยจึงจัดท�ำโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลฝอย
ติดเชือ้ ขึน้ เพือ่ ให้ผมู้ อี ำ� นาจหน้าที่ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ และแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในทางปฏิบัติโดยเร็ว
กิจกรรมด�ำเนินงาน
1. จัดประชุมผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากหน่วยงานต่างๆ         
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ร่วมกันก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานและการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชือ้
ได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งหวังเพื่อให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล มีการด�ำเนินการ          
เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2. จัดท�ำคู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จ�ำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ คู่มือการใช้งาน
เอกสารก�ำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีการท�ำลาย
เชื้อด้วยไอน�้ำ  ณ แหล่งก�ำเนิด คู่มือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดการมูลฝอยส�ำหรับ
หน่วยงานราชการท้องถิ่นและเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
3. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อให้มีความรู้และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
หลักสูตร ฝึกอบรม “การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ”
โดยมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อผ่านการอบรม 12 รุ่น รวม 200 คน
4. จัดท�ำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กรมควบคุมมลพิษ ในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายใต้ศูนย์ก�ำจัด
มูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
5. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของสถานพยาบาลสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข สถานพยาบาลสัตว์ และห้องปฏิบัติการ ให้มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ
6. เฝ้าระวัง ติดตามก�ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการฯ โดยสนับสนุนการใช้
แบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ ส�ำหรับโรงพยาบาล  และการใช้งานเอกสารก�ำกับการ
ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ และประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์
ผลการด�ำเนินงาน
มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ (รพท., รพศ., รพช. และ รพ.สต.)           
ร้อยละ 99.4 จากเป้าหมาย ร้อยละ 80
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
ตารางที่ 13 แสดงปริมาณมูลฝอยติดเชือ้ ทีไ่ ด้รบั การจัดการอย่างถูกสุขลักษณะแยกรายศูนย์อนามัย      
โรงพยาบาลศูนย์
หน่วยงาน

โรงพยาบาลชุมชน

ปริมาณ ร้อยละการ ปริมาณ ร้อยละการ ปริมาณ ร้อยละการ
มูลฝอย ก�ำจัดที่ได้ มูลฝอย ก�ำจัดที่ได้ มูลฝอย ก�ำจัดที่ได้
(ตัน/ปี) มาตรฐาน (ตัน/ปี) มาตรฐาน (ตัน/ปี) มาตรฐาน

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร 141.77
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
255.63
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
358.00
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
519.39
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 1,320.93
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
580.91
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 434.00
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
200.99
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
813.17
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
238.35
เฉลี่ย
ที่มา : ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย

46 กรมอนามัย

โรงพยาบาลทั่วไป

100 122.57 100 29.38 100
100 389.09 100 249.60 100
100 100.00 100 634.00 100
100 8,081.10 100 584.37 99.68
100 511.00 100 1,376.42 100
100 618.40 100 881.08 100
100 1,640.00 - 1,638.00 41.75
100 1,138.29 100 401.46 91.00
100 641.66 100 2,034.40 100
100 288.72 100 118.95 100
100
100
93.24

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัยด�ำเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน   ด้วยการสุขาภิบาล
อย่างยัง่ ยืนและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายให้สถานบริการสาธารณสุข
ในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างการด�ำเนินการลดภาวะโลกร้อนโดยการ   
น�ำเอาหลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักการ  
GREEN & CLEAN
กิจกรรมด�ำเนินงาน
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวม 3 รุ่น 87 คน
2. จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ าคีเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลก
ร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 2 ครั้ง 136 คน
3. พัฒนาแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่เว็บไซต์โครงการสาธารณสุขรวมใจ
รณรงค์ลดโลกร้อน (http://carbonfootprint.anamai.moph.go.th)
4. จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน เพื่อเผยแพร่        
การด�ำเนินกิจกรรมของโครงการฯ
ผลการด�ำเนินงาน
สถานบริการสาธารณสุขสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการด�ำเนินกิจกรรม
GREEN (ครบทั้ง 5 กิจกรรม) เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 124 แห่ง จากเป้าหมาย 120 แห่ง
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
ตารางที่ 14 จ�ำนวนสถานบริการสาธารณสุขสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด�ำเนิน
กิจกรรม GREEN
หน่วยงาน
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
รวม
ที่มา : ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

48 กรมอนามัย

ผลการด�ำเนินงาน (แห่ง)
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
4
26
15
6
25
13
9
27
10
64
5
21
15
12
25
13
16
155
25
4
10
1
9
26
14
9
25
1
12
19
12
7
25
15
103
448
124

รวม
45
44
36
74
41
50
196
15
49
35
43
47
675

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย
การพัฒนาส้วมสาธารณะทั่วประเทศ นับเป็นโครงการที่กรมอนามัยด�ำเนินการมาอย่าง         
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 เป้าหมายคือ ส้วมสาธารณะทั่วไทยได้มาตรฐาน HAS คือ สะอาด (Health)
เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาส้วมสาธารณะ 12 ประเภท
ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว สถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง ร้านจ�ำหน่ายอาหาร ตลาดสดน่าซื้อ สถานศึกษา           
สถานที่ราชการ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล สวนสาธารณะ ศาสนสถาน ส้วมริมทาง และห้าง                 
สรรพสินค้า / ศูนย์การค้า พร้อมทั้งได้มอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีให้แก่เจ้าของสถานที่เพื่อเป็น           
ขวัญก�ำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาส้วมสาธารณะอื่นๆ

ผู้สูงอายุ

กิจกรรมด�ำเนินงาน
1. แถลงข่าวรณรงค์ลา้ งส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์และส่งเสริมการใช้สว้ มนัง่ ราบของ

2. จัดกิจกรรมสัปดาห์ทำ� ความสะอาดส้วมก่อนวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2557
3. ร่วมกับบริษัทลิกซิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด มหาชน โดยผลิตภัณฑ์อเมริกัน สแตนดาร์ด
จ�ำกัด ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สว้ มแบบนัง่ ห้อยขาให้กบั ผูส้ งู อายุไทยรับวันสงกรานต์ และกระตุน้
ให้เจ้าของส้วมสาธารณะ ผู้รับผิดชอบดูแลส้วม เห็นความส�ำคัญของการท�ำความสะอาดส้วม
4. การสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี 2556 ระดับประเทศ จ�ำนวน 22 แห่ง และยกย่อง               
เชิดชูเกียรติเจ้าของส้วมสาธารณะที่เป็นต้นแบบการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย จ�ำนวน 1 ราย คือ        
นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ สาธารณสุขอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
5. ฝึกอบรมการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล   ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
บ�ำบัดสิ่งปฏิกูล รวม 40 คน
ผลการด�ำเนินงาน
ส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS ร้อยละ 70.3 จากเป้าหมาย ร้อยละ 80
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
ตารางที่ 15 ร้อยละของส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน HAS ปี พ.ศ. 2549 – 2557
ปี พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

ผลการด�ำเนินงาน (ร้อยละ)
9.1
20.2
30.8
40.4
49.5
55.5
62.4
66.8
70.3

ที่มา : ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

แผนภูมิที่ 6 แสดงสถานการณ์สว้ มสาธารณะในสถานทีเ่ ป้าหมายทีผ่ า่ นมาตรฐาน HAS ปี พ.ศ. 2557

ที่มา : ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

50 กรมอนามัย

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
การด�ำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย
จากสถานการณ์และการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และนวัตธรรม สะท้อนให้เห็นว่า
มีผลกระทบต่อระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านอาหารซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ การได้รับอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

สถานการณ์ด้านอาหารปลอดภัย
จากการเฝ้าระวังโดยการสุม่ ตรวจตัวอย่างอาหารทุกจังหวัดของส�ำนักส่งเสริมและสนับสนุน
อาหารปลอดภัย ปี 2555  โดยใช้ชดุ ทุดสอบเบือ้ งต้นเพือ่ ประเมินสภาวะเสีย่ งของอาหารและภาชนะ
ทางด้ า นสารเคมี แ ละเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ก ่ อ โรค ณ สถานที่ จ� ำ หน่ า ยอาหาร ตลาดสด ตลาดนั ด
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและแผงลอย จ�ำนวน 866,710 ตัวอย่าง พบไม่ปลอดภัย 36,563 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 4.2 และตรวจมาตรฐานของสถานที่ผลิตและจ�ำหน่ายอาหาร จ�ำนวน 267,530 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 236,300 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.3
ปัญหาความสะอาดของอาหารและน�ำ้ บริโภคเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีส่ ำ� คัญโดยเฉพาะการขยาย
ตัวของตู้น�้ำหยอดเหรียญ จากการส�ำรวจคุณภาพน�้ำตู้น�้ำหยอดเหรียญพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่า
ร้อยละ 52.9 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน�้ำบริโภค และท้องถิ่นยังไม่มีการก�ำกับดูแลการจัดบริการให้
เป็นไปตามสุขลักษณะจึงเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชน นอกจากนี้จากการตรวจสอบคุณภาพ
น�้ำประปาในปี 2555 เปรียบเทียบกับมาตรฐานน�้ำบริโภคกรมอนามัย พ.ศ. 2553 พบว่า คุณภาพ    
น�ำ้ ประปาเขตเมืองอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 56.2 เขตชนบทอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 23.7
แสดงให้เห็นว่าน�้ำประปาที่ประชาชนได้รับบริการยังไม่สะอาดปลอดภัย
จากสถานการณ์ดังกล่าว ในปี 2557 กรมอนามัยได้ด�ำเนินการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านอาหารปลอดภัย ดังนี้

โครงการ พัฒนาคุณภาพน�ำ้ ดืม่ สะอาดปลอดภัยเพือ่ ส่งเสริมสุขอนามัยจากแหล่งผลิต
และสถานที่สาธารณะ
การเข้าถึงน�้ำบริโภคที่ปลอดภัยของประชาชนถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเพราะเป็นปัจจัย              
พื้นฐานส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิต ปัญหาคุณภาพน�้ำไม่สะอาดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย            
ของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้ก�ำหนดเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้านมีน�้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
เพียงพอในรูปของระบบประปา แต่จากการตรวจสอบคุณภาพน�้ำประปาจากแหล่งผลิตโดยกรม
อนามัย พบว่า น�้ำประปาและน�้ำบริโภคที่ประชาชนได้รับบริการยังไม่สะอาดปลอดภัย ประชาชนจึง
นิยมซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวด หรือติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน�้ำของตนเอง จากสถานการณ์ดังกล่าว
กรมอนามัยจึงพัฒนาระบบการจัดการน�้ำสะอาดจากแหล่งผลิตน�้ำดื่ม น�้ำแข็ง และสถานที่บริการ
สาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพน�้ำบริโภคจากสถานที่ผลิตและสถานที่สาธารณะให้ปลอดภัย รวมทั้ง
เพื่อลดและป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน�้ำดื่ม หรือน�้ำแข็ง เป็นสื่อ
กิจกรรมด�ำเนินงาน
1. จัดท�ำแนวทาง และประชุมชี้แจงแนวทางการด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพน�้ำบริโภคจาก
สถานที่ผลิตและสถานที่สาธารณะให้ปลอดภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพน�้ำบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน�้ำสะอาด และ         
ถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองพระราชด�ำริ มีการอบรมภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ท้องถิ่นและอาสาสมัคร
ตลอดจนครูโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพน�้ำบริโภคและ
สุขอนามัย
3. ส�ำรวจระบบบริการน�ำ้ บริโภคในโรงเรียน 15 แห่ง โดยเก็บตัวอย่างน�ำ้ เพือ่ ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน�้ำเบื้องต้น  พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาระบบ
4. ส�ำรวจสถานการณ์คุณภาพน�้ำในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร พิษณุโลก แพร่ ราชบุรี กาญจนบุรี บึงกาฬ สกลนคร ล�ำปาง จันทบุรี
ขอนแก่น และพะเยา
5. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาและการเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำบริโภค ให้มีความรู    ้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาท และความส�ำคัญของน�้ำสะอาดต่อสุขภาพของประชาชน           
ผลิตน�้ำประปาที่มีคุณภาพ มีการเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำเพื่อความปลอดภัยได้มาตรฐานน�้ำบริโภค          
กรมอนามัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีและลดภาวะเสี่ยงจากการเจ็บป่วย       
ด้วยโรคที่เกิดจากน�้ำเป็นสื่อ
ผลการด�ำเนินงาน
- พัฒนาคุณภาพน�้ำบริโภคในโรงเรียน จ�ำนวน 23 แห่ง จากเป้าหมาย 12 แห่ง
- พัฒนาคุณภาพน�้ำบริโภคในวัด / ศาสนสถาน จ�ำนวน 5 แห่ง จากเป้าหมาย 12 แห่ง
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โครงการร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus : CFGT+)
ปัจจุบันความเจริญทางเศรษฐกิจ ความเป็นเขตเมือง และการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่   ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่
ท�ำงานนอกบ้าน วัฒนธรรมการบริโภคอาหารจึงเปลี่ยนจากการปรุง ประกอบอาหารเอง เป็นการ
บริโภคอาหารปรุงส�ำเร็จ โดยเฉพาะร้านอาหารและแผงลอยจ�ำหน่ายอาหารซึ่งเป็นสถานที่จ�ำหน่าย
อาหารทีส่ ำ� คัญของประชาชนในเขตเมือง ดังนัน้ ในปี 2557 กรมอนามัยจึงจัดท�ำโครงการร้านอาหาร
ไทย ปลอดภัย สุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus : CFGT+)  เพื่อพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานร้านอาหารให้ได้มาตรฐานครบทุกด้านทัง้ ด้านความสะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน และ
ส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค เพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำไปปรับใช้ใน
พื้นที่

เกณฑ์มาตรฐาน “ร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี (Clean Food Good Taste+)”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย  (Clean Food Good Taste)
ส้วมในร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS
มีอ่างล้างมือส�ำหรับผู้บริโภค
มีช้อนกลางส�ำหรับผู้บริโภค
ผักสดปลอดสารพิษ ยาฆ่าแมลง
ผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมและมีบัตรประจ�ำตัวผู้สัมผัสอาหาร
ใช้ถุงมือสัมผัสอาหาร

กิจกรรมด�ำเนินงาน
1. ประชุมชีแ้ จงแนวทางการด�ำเนินงานตามนโยบายให้ผเู้ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับจังหวัด ชมรม
สมาคมผู้ประกอบการค้าอาหาร ผู้ประกอบการโรงแรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ร่วมกับส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำหนดพื้นที่
ต้นแบบ “Clean Food Good Taste Plus”  
3. ร่วมกับ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจแนะน�ำ    
และประเมินผลรับรองมาตรฐาน “Clean Food Good Taste”
4. จัดท�ำป้าย “Clean Food Good Taste Plus+” และสนับสนุนวัสดุในการด�ำเนินงาน
ได้แก่ ผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวกคลุมผม ชุดทดสอบสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชในผัก เป็นต้น
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5. จัดประชุมและมอบป้าย “Clean Food Good Taste+” แก่รา้ นอาหารทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐาน  
ผลการด�ำเนินงาน
ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี” (Clean Food Good Taste+) จ�ำนวน 48 แห่ง จาก
เป้าหมาย 48 แห่ง
ตารางที่ 16 จ�ำนวนร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี ปี พ.ศ. 2557
ศูนย์อนามัยที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 3
ศูนย์อนามัยที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 5
ศูนย์อนามัยที่ 6
ศูนย์อนามัยที่ 7
ศูนย์อนามัยที่ 8
ศูนย์อนามัยที่ 9
ศูนย์อนามัยที่ 10
ศูนย์อนามัยที่ 11
ศูนย์อนามัยที่ 12

หน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร
สระบุรี
ชลบุรี
ราชบุรี
นครราชสีมา
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
นครสวรรค์
พิษณุโลก
เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
ยะลา
รวม

ที่มา : ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ กรมอนามัย
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ผลการด�ำเนินงาน (แห่ง)
4
2
1
6
3
7
4
3
2
5
9
2
48		

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย
ปัจจุบันมีตลาดนัดเกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมากและกระจายไปทั่ว โดยส่วนใหญ่จะมีสภาพที            ่
ไม่ถูกสุขลักษณะทั้งในด้านการจัดวางสินค้าประเภทอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ขาย รวมไปถึง
การจัดการขยะและน�้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการ อีกทั้งขายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หากมี            
ผูบ้ ริโภคซือ้ อาหารไปรับประทานแล้วเกิดเจ็บป่วยก็ยากต่อการติดตาม หรือยากต่อการควบคุมก�ำกับ
กรมอนามัยเล็งเห็นความส�ำคัญในเรือ่ งนี้ จึงได้ดำ� เนินการ “โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย”
โดยเร่งรัดให้มีการควบคุมก�ำกับกิจการตลาดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทั้ง
ประเภทตลาดสด (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร : ตลาดประเภทที่ 1) และตลาดนัด (ตลาดที่ไม่มี
โครงสร้างอาคาร : ตลาดประเภทที่ 2) ให้มีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะและก่อให้เกิดความปลอดภัย
แก่ประชาชนต่อไป
กิจกรรมด�ำเนินงาน
1. ประชุมชีแ้ นวทางการการด�ำเนินงานตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย  ให้กบั เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั
ผิดชอบงานตลาดจากเทศบาล ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดกิจกรรมรณรงค์อาหารสะอาด ปลอดภัยในเทศกาลตรุษจีนเมืองปากน�ำ้ โพ นครสวรรค์
พร้อมพัฒนาตลาดสด น่าซือ้ ร้านอาหาร และแผงลอยจ�ำหน่ายอาหารและตรวจเยีย่ มเพือ่ สร้างกระแส
ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ขายของในตลาดสด
3. สุ่มส�ำรวจมาตรฐาน และสุ่มตรวจคุณภาพอาหาร ตลาดสด 18 แห่ง ตลาดนัด  22 แห่ง
และสรุปผลการสุ่มส�ำรวจ แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
4. ตรวจเยี่ยมการด�ำเนินงานตลาดสด เพื่อรณรงค์การด�ำเนินงานตลาดสะอาด อาหาร
ปลอดภัย พร้อมแนะเจ้าของตลาด ผู้ประกอบการ หมั่นดูแลท�ำความสะอาดตลาดเดือนละครั้ง               
ลดความเสี่ยงโรคที่เกิดจากอาหารและน�้ำเป็นสื่อตามมา เช่น ท้องร่วง ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค
5. จัดท�ำมาตรฐานรถเข็นขายอาหารต้นแบบ สะอาด ปลอดภัยทั้งตัวรถ อาหาร และผู้ขาย
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ด้านตัวรถหรือแผงลอยวางอาหารต้องท�ำจากวัสดุแข็งแรง               
ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ ท�ำความสะอาดง่าย 2) ด้านอาหาร อาหารปรุงส�ำเร็จต้องใส่ภาชนะหรือวาง
ในตู้ที่มีการปกปิดมิดชิด เครื่องปรุงและวัตถุดิบทุกอย่างต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาดและมีฝาปิด           
3) ด้านตัวผู้ปรุงหรือผู้ค้าขายอาหารต้องมีสุขอนามัยดี รักษาความสะอาดของร่างกายสวมเสื้อมีแขน
สวมหมวกหรือเน็ตคลุมผมและผ้ากันเปื้อนทุกครั้ง ตัดเล็บสั้น
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6. ประกาศรางวัล “สุดยอดตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย” จ�ำนวน 44 แห่ง หวัง                
เป็นต้นแบบการพัฒนาตลาดสดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมมอบนโยบาย
และเร่งรัดการพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนวัสดุ สื่อสาธิต ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ถุงผ้า ป้ายไวนิล ให้กับประชาชนทั่วไป           
ผูป้ ระกอบการในตลาดสด  และภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตลาดสะอาด
อาหารปลอดภัย
8. ตรวจเยี่ยมการด�ำเนินงานอาหารปลอดภัยในตลาดสดน่าซื้อ โดยเน้นตรวจสอบอาหาร
ทะเลในตลาดสดให้เป็น “อาหารทะเลปลอดภัย ไร้ฟอร์มาลิน” พร้อมเป็นต้นแบบมาตรฐานด้าน
ตลาดสดในกลุ่มอาเซียน
9. ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กรมราชทัณฑ์ และส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี จัดอบรม           
ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้บริโภค
ผลการด�ำเนินงาน
- สุดยอดตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย จ�ำนวน 44 แห่ง จากเป้าหมาย 48 แห่ง
- ตลาดนัด น่าซื้อต้นแบบ จ�ำนวน 127 แห่ง จากเป้าหมาย 78 แห่ง
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ตารางที่ 17  จ�ำนวนสุดยอดตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ปี พ.ศ. 2557
ศูนย์อนามัยที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 3
ศูนย์อนามัยที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 5
ศูนย์อนามัยที่ 6
ศูนย์อนามัยที่ 7
ศูนย์อนามัยที่ 8
ศูนย์อนามัยที่ 9
ศูนย์อนามัยที่ 10
ศูนย์อนามัยที่ 11
ศูนย์อนามัยที่ 12
กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร
สระบุรี
ชลบุรี
ราชบุรี
นครราชสีมา
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
นครสวรรค์
พิษณุโลก
เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
ยะลา
รวม

ผลการด�ำเนินงาน (แห่ง)
5
1
4
4
1
3
1
2
4
4
4
3
8
44		

ที่มา : ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ กรมอนามัย
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ตารางที่ 18 จ�ำนวนตลาดนัด น่าซื้อ ปี พ.ศ. 2555 – 2557
หน่วยงาน
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
รวม
ที่มา : ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ กรมอนามัย

58 กรมอนามัย

ผลการด�ำเนินงาน (แห่ง)
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
4
4
6
4
3
4
4
6
8
4
9
4
2
3
5
9
1
30
4
1
1
2
9
22
2
6
26
1
2
10
1
30
40
127

รวม
14
11
10
21
9
14
31
6
33
34
13
1
197

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
การบังคับใช้กฎหมาย
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข เป็นกฏหมายที่คุ้มครองด้านสุขลักษณะและการอนามัย       
สิง่ แวดล้อมหรือการสุขาภิบาล สิง่ แวดล้อมซึง่ ครอบคลุมทัง้ กิจกรรม การ กระท�ำทุกอย่าง และกิจการ
ประเภทต่างๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน

สถานการณ์การด�ำเนินงานการบังคับใช้กฎหมาย
จากข้อมูลการรายงาน พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ส่วนใหญ่ยงั ออกข้อก�ำหนด
ของท้องถิ่นและด�ำเนินการตามกฎหมายไม่ครบถ้วน ท�ำให้ไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น             
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อหรือกากของเสียอุตสาหกรรม            
การร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปัญหาเหตุ          
เดือดร้อนร�ำคาญทีไ่ ด้รบั การจัดการทีไ่ ม่ถกู ต้องจนเป็นเหตุได้รบั อันตรายหรือเกิดความสูญเสียในชีวติ
และทรัพย์สิน หากไม่มีการจัดการที่ดีปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจะยิ่งทวีความรุนแรงและอาจ       
ส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างจนยากที่จะแก้ไขได้โดยเฉพาะปัญหา
การด�ำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
จากสถานการณ์ดังกล่าว ในปี 2557 กรมอนามัยได้ด�ำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตาม                  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ดังนี้

การพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขระดับพื้นที่
เนื่ อ งจากราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี จ� ำ นวนมากซึ่ ง แต่ ล ะแห่ ง มี ศั ก ยภาพแตกต่ า งกั น ส่ ง                  
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ท�ำให้การจัดการปัญหา
อนามัยสิ่งแวดล้อมไม่ดีเท่าที่ควรดังเห็นได้จากกรณีตัวอย่างปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ          
และมูลฝอยอันตรายในทีส่ าธารณะ เรือ่ งร้องเรียนจากการประกอบกิจการทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ
เหตุเดือดร้อนร�ำคาญต่างๆ เป็นต้น คณะกรรมการสาธารณสุขจึงได้เห็นชอบและมีมติให้แต่งตั้ง         
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดขึ้นโดยให้ท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและด�ำเนินการส่งเสริม
สนับสนุน ก�ำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติการของราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่ม               ี
ส่วนเกีย่ วข้องเพือ่ เชือ่ มโยงการด�ำเนินงานกับคณะกรรมการสาธารณสุขในพืน้ ทีน่ ำ� ร่องจ�ำนวน 32 จังหวัด
ในปีงบประมาณ 2557 ก่อนที่จะขยายผลให้ด�ำเนินการทั่วประเทศในปีต่อไป  ดังนั้น เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรมอนามัยในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสาธารณสุข            
กรมอนามัย 59

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
จึงก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อน และการติดตามการด�ำเนินงานทั้งใน          
ด้านกฎหมาย เทคนิควิชาการและสิ่งสนับสนุนต่างๆ
กิจกรรมด�ำเนินงาน
1. สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดโดยการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของฝ่ายเลขานุการ               
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการด�ำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และ
เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานส�ำหรับจังหวัดที่จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
2. ถอดบทเรียนการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และประมวล
แนวทาง รูปแบบ วิธกี ารด�ำเนินงานขับเคลือ่ นของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จ  เพื่อพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงาน
3. พัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมายการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. สนับสนุนคู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารวิชาการต่างๆ ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงาน                 
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ส�ำหรับฝ่ายเลขานุการ)  
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ผลการด�ำเนินงาน
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดมีการจัดประชุมครบ 4 ครั้ง จ�ำนวน 9 จังหวัด จาก    
เป้าหมาย 32 จังหวัด

โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
กรมอนามัยตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยการน�ำหลักการของการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพมาประยุกต์ใช้ในการเสริมประสิทธิภาพการใช้กฎหมายสาธารณสุข และได้จัดท�ำเครื่องมือ
อย่างง่าย (checklist) ส�ำหรับตรวจประเมินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การออกค�ำแนะน�ำ         
การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ในระดับท้องถิ่น การหาข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากกิจการที่
ยังไม่เข้าข่ายเพือ่ ประกาศเป็นกิจการตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535 รวมถึงสนับสนุน
การสร้างการเรียนรู้ เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ให้แก่ท้องถิ่นชุมชน หน่วยงาน
60 กรมอนามัย

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
ภาคสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ
แนวคิด วิธีการด�ำเนินงานที่เหมาะสมกับท้องถิ่นให้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับ นโยบาย แผนงาน
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ในการก�ำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อหา  
ข้อตกลงร่วมกันในแนวทางการจัดการ และน�ำเข้าสู่กระบวนการการตัดสินใจของท้องถิ่นและ                  
ผูเ้ กีย่ วข้อง ซึง่ เป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทอ้ งถิน่ ในการดูแลและคุม้ ครองสุขภาพของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กิจกรรมด�ำเนินงาน
1. ตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพประชาชน              
เริม่ น�ำร่อง 32 จังหวัด เพือ่ ลดปัญหาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการลักลอบทิง้ ขยะ
ติดเชื้อหรือสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ การประกอบกิจการที่มีการจัดการของเสียไม่ถูกต้อง อีกทั้ง
เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน ชุมชนแออัด และขยะจากการ        
น�ำเข้าสินค้าในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศ
2. จัดท�ำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมกิจการที่         
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6 กิจการ ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้แก่ กิจการแกะ
ล้างสัตว์น�้ำ  กิจการค้าของเก่า กิจการเลี้ยงสุกร กิจการเหมืองแร่ กิจการปิโตรเลียม และกิจการ                   
ผลิตแป้งมัน
3. จัดประชุม เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ส�ำหรับองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และใช้ในการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4. สนับสนุนเอกสารวิชาการ สื่อ คู่มือ แนวทาง เพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน HIA ในพื้นที         ่
ได้แก่ คู่มืออบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส�ำหรับท้องถิ่น แนวทาง HIA ส�ำหรับโครงการ
พัฒนา รูปแบบ HIA กรณีกจิ การตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเอกสารวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกรณีศึกษา ได้แก่ กรณีผลกระทบจากแหล่งท่องเที่ยว กรณีการก�ำจัดขยะ
5. สนั บ สนุ น การใช้ เ ครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพแก่ อ งค์ ก รปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น เช่น การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำการใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลจ�ำนวนและประเภทกิจการ
ที่ต้องควบคุม  
ผลการด�ำเนินงาน
เทศบาลได้รับการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในการใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ ร้อยละ 100 (357 แห่ง) จากเป้าหมาย ร้อยละ 25  ของจังหวัดเป้าหมาย
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
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การดำ�เนินงานพัฒนาองค์กร
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557
การด�ำเนินงานพัฒนาองค์กร
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กรมอนามัยได้พฒ
ั นาองค์กรอย่างต่อเนือ่ งตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยได้จัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม จากการด�ำเนินงานที่
ผ่านมาส่งผลให้กรมอนามัยมีกระบวนการท�ำงานเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น
ตารางที่ 19 ผลการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2547 –
2556

พ.ศ.

คะแนน

2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

4.7718
4.4287
4.8265
4.5515
4.2960
4.2166
4.6549
4.6139
4.3674
3.1547

ล�ำดับที่
(เปรียบเทียบภายในหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข)
1
3
1
1
3
6
1
4
4
9

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

ส�ำหรับผลการประเมินตนเองตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการของกรมอนามัย ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 คิดเป็นคะแนนรวม 3.9624 จากคะแนนเต็ม 5.0000 ดังแสดงตารางที่ 19
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ตารางที่ 20 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
มิติภายนอกการประเมินประสิทธิผล
1. ภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ประเทศ/
ยุทธศาสตร์กระทรวง/Joint KPIs/ภารกิจหลักของกรม
มิติภายในการประเมินประสิทธิภาพ
2. ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3. ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน
4. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
มิติภายในการพัฒนาองค์การ
5. ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ
6. ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ
รวม

น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนนที่ได้

70
70

3.8429

20
5
5

3.5400
3.5280

10
10
5
5

5.0000
5.0000
3.4000

100

3.9624

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

การพัฒนาองค์ความรู้
กรมอนามัยในฐานะกรมวิชาการ มีภารกิจในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทางวิชาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อบริการประชาชน ในปี 2557 มีผลงาน
วิชาการ ดังนี้
1.1 การจัดท�ำ  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการงานวิจัย                 
องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์กรมอนามัย   ระยะปานกลาง           
(พ.ศ. 2558 – 2561)  โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
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1) การบริหารจัดการ  ความรู้สารสนเทศ รองรับนโยบายและการตัดสินใจทางการ
บริหารการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับคุณภาพ              
การจัดการข้อมูล ความรู้ สารสนเทศ การศึกษาวิจัย และการจัดการความรู้ในทางยุทธศาสตร์               
ที่น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจและก�ำหนดนโยบายของผู้บริหาร
2) การบริหารจัดการ องค์ความรู้ นวัตกรรม และการจัดการความรู้ ให้ขับเคลื่อน
ภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย โดยการสร้างและพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาชน เพื่อน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
บนวิถีสุขภาวะแห่งการพึ่งพาตนเอง
3) การจัดการคลังข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมของประเทศทีน่ ำ� ไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนและ
ชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ โดยการสร้างคลังความรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็น
“คลังปัญญาอัจฉริยะ  ระดับประเทศและภูมภิ าคอาเซียน และสร้างความเข้มแข็งให้กรมอนามัยเป็น
ที่น่าเชื่อถือและยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4) การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ และการวิจัยระบบการ              
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีขีดสมรรถนะที่ดี โดยการพัฒนาบุคลากรและสร้างเส้น
ทางการจัดการความรู้ของผู้รู้ให้เกิดคุณค่าแก่องค์กร และส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการพัฒนา
บุคลากรเครือข่ายด้านการจัดการความรู้และวิจัยทางการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม       
รวมทั้ ง บู ร ณาการการผลิ ต นั ก จั ด การความรู ้ แ ละนั ก วิ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย                   
สิ่งแวดล้อมรองรับประชาคมอาเซียนสู่สากล
1.2 ผลิตผลงานวิชาการ รวม 35 เรื่อง ดังนี้
1) การประเมินผลการจัดบริการบูรณาการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในงาน
บริการแม่และเด็กของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2) โครงการศึกษาตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐาน และจัดท�ำเครื่องมือประเมินภาวะ
โภชนาการหญิงตั้งครรภ์
3) การศึกษาประสิทธิผลของการดูแลภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของ       
หญิงตั้งครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและรูปแบบการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางใน           
หญิงตั้งครรภ์ของประเทศไทย
4) การบริโภคอาหารกับปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กปฐมวัย
5) สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กไทย
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6) การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบของ             
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
7) ปัจจัยทางจิตสังคมของมารดาที่เกี่ยวกับการรับบริการสุขภาพช่องปากของบุตร
ก่อนวัยเรียน ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเด็กอายุ 5 ปีมีฟันน�้ำนมครบ 20 ซี่
8) รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กในคลินิกเด็กดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
เขตตรวจราชการที่ 10 และ 12
9) การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมทันตสุขภาพในคลินกิ เด็กดีจากแบบจ�ำลองความ
เสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ
10) การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาล          
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และการเสริมสร้างพลังชุมชนในการสร้างเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย
11) การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3 – 5 ปี ผ่านโปรแกรมการเล่นตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น
12) ผลการจัดกิจกรรม การละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่               
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8
13) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน
14) ศึกษาความรู้และพฤติกรรมการบริโภคหวาน มัน เค็มในเด็กนักเรียน
15) การพัฒนาโปรแกรมสุขภาพที่เหมาะสมในโรงเรียนน�ำร่องที่มีการจัดการระบบ
สุขภาพตามองค์ประกอบ Comprehensive Health Care Model
16) การมีสว่ นร่วมของผูเ้ ลีย้ งดูในครอบครัวและผูด้ แู ลเด็กในชุมชนในการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กชาวไทยภูเขาอายุ 0 – 5 ปี
17) การประมาณอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทย พ.ศ. 2551 – 2554
18) การประเมินผลโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย
19) การส�ำรวจปริมาณใยอาหารละลายน�้ำและไม่ละลายน�้ำในอาหารไทย ที่มีความ
ส�ำคัญต่อการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
20) การพัฒนากระบวนการลดหวาน มัน เค็ม ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพื้นที่
เขต 3 และเขต 9
21) การศึกษาและพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
22) ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุ
23) ขนมจีนเสริมโฟเลทจากพืชสมุนไพร ปีงบประมาณ 2556 – 2558
24) พัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ              
ภูมิอากาศ
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25) การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรม         
ถลุงแร่ หลอมโลหะ
26) โครงการศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส�ำหรับกิจการตาม        
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
27) การศึกษารูปแบบการจัดการตลาดนัดให้ถูกสุขลักษณะ กรณีศึกษา : พื้นที่เขต
การสาธารณสุขที่ 10, 12 และ 17
28) การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ –
ห้วยทราย)
29) การแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับปริมาณฟลูออไรด์สูงจาก            
น�้ำบริโภค
30) การพัฒนาน�้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้แก่ สารสกัด
ตะไคร้, กระชาย และเสม็ดขาว ที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อรา Candida albicans ส�ำหรับผู้ติดเชื้อ
เอช ไอ วี
31) ซอฟต์แวร์วเิ คราะห์กะโหลกศีรษะและโครงร่างใบหน้าส�ำหรับตรวจหาและวินจิ ฉัย
ความผิดปกติของพัฒนาการใบหน้าและขากรรไกร
32) ปัญหาสุขภาพช่องปากและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงพฤติกรรมและตัวแปร
บ่งชี้การด�ำเนินโรคกับการเกิดโรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์ ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
33) การมีสว่ นร่วมขององค์กรและชุมชนชาวไทยภูเขาในการพัฒนาคุณภาพ น�ำ้ ประปา
ภูเขา
34) กลไกการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง ภายใต้ชุดโครงการ
กลไกการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนบนพื้นที่สูง
35) กลไกการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ภายใต้ชุด
โครงการกลไกการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนบนพื้นที่สูง
1.3 จัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 7 ระหว่าง
วันที่ 7 – 10 กรกฏาคม 2557 ภายใต้หัวข้อ “ภาคีสุขภาพดี เวทีสู่อาเซียน” ณ โรงแรมมิราเคิล            
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีของการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้                  
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับชาติ และมุ่งพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน              
พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณ Health Promotion Princess Award เชิดชูเกียรติส�ำหรับบุคคลและ
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องค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ      
ซึ่งมีจ�ำนวน 5 ราย คือ
1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิชิต   สกุลพราหมณ์  
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุพร  เกิดสว่าง
สาขาอนามัยการเจริญพันธุ์
3) ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณสาคร  ธนมิตร
สาขาส่งเสริมสุขภาพ
4) Prof. Cresswell J.Eastman จากประเทศออสเตรเลีย
สาขาโภชนาการ
5) Dr.Liang Zonyu : Director International
Cooperation & Exchange Department Tianjin
Public Health Bureau  
สาขาแม่และเด็ก
1.4 Best Practices ด้านด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัยได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management)         
โดยมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดน�ำกระบวนการจัดการความรูม้ าใช้เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาคน
พัฒนางาน และพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยในปี 2557 มีผลการด�ำเนินงานที่เป็น
Best Practices ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ ดังนี้
1) ชุดประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร
2) โปรแกรมสอนเด็กปฐมวัยให้คนุ้ เคยกับน�ำ้ แบบบูรณาการโดยผูป้ กครองมีสว่ นร่วม
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
3) การพัฒนาแนวทางการดูแลแบบเนื้อแนบเนื้อ (Skin to Skin Care) ระหว่าง
มารดาและทารกในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8
นครสวรรค์
4) การพัฒนาการด�ำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย
ที่ 8 นครสวรรค์
5) การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ในโรงเรียนพ่อแม่แบบสหสาขาวิชาชีพ
6) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวต�ำบลหาดเสี้ยว อ�ำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
7) ธนาคารขยะรีไซเคิลโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน
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8) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเดินอาหารโดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการ  ต�ำบลท่าน้าว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในปี 2557 กรมอนามัยได้จัด “การประกวดระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย” เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย โดยแบ่งการ
ประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทหน่วยงานพัฒนาโปรแกรมเอง 2) ประเภทหน่วยงานจ้าง
พัฒนาโปรแกรม และ 3) ประเภทหน่วยงานพัฒนาเองโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ทั้งนี้ มีหน่วยงาน
ต่างๆ ส่งระบบบริการฯ เข้าร่วมการประกวด รวม 19 ระบบบริการ จาก 16 หน่วยงาน ผลการตัดสิน
การประกวดระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย สรุปดังนี้
ตารางที่ 21 ผลการประกวดระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ปี 2557
ประเภทการพัฒนา
หน่วยงานพัฒนา
โปรแกรมเอง
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ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
ที่ชนะการประกวด
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
- ระบบบริการการแจ้งผลการตรวจสุขภาพ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
- การรายงานผลการตรวจสุขภาพ
ในงานคลีนิกรักษ์สุขภาพ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
- Intranet IT Service
- ระบบเฝ้าระวังเหตุร�ำคาญตาม
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

หน่วยงาน
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
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ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
ที่ชนะการประกวด

ประเภทการพัฒนา

หน่วยงานจ้างพัฒนา รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
โปรแกรม
- แบบทดสอบการค�ำนวณแคลอรี่
- การเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย
- ระบบรับเรื่องร้องเรียน
หมายเหตุ : ไม่มีระบบบริการที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 และ 2
หน่วยงานพัฒนาเอง
โดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป

หน่วยงาน
กองออกก�ำลังกายเพื่อ
สุขภาพ ส�ำนักอนามัย
การเจริญพันธุ์ ส�ำนักงาน
เลขานุการกรม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ศูนย์อนามัยที่ 11
- Line Technology Management/
นครศรีธรรมราช
Cloud HPC11
หมายเหตุ : ไม่มีระบบบริการที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 2 และ 3

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กรมอนามัยได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการส่งเสริม      
สุขภาพและการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านทางสื่อมวลชน
ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอนามัย
โดยเฉพาะประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลความเจริญให้สามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ
ประจ�ำวันได้เป็นอย่างดี  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา มีดังนี้
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1) เผยแพร่ความรู้ข้อมูลวิชาการและกิจกรรมการด�ำเนินงานของกรมอนามัยผ่านสื่อ               
ต่าง ๆ ดังนี้
ประเภทสื่อ

รายละเอียดการการเผยแพร่

สื่อหนังสือพิมพ์
- ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน
สกู๊ปพิเศษหรือบทความพิเศษ
คมชัดลึก และอื่นๆ
- ไทยรัฐ เดลินิวส์  คมชัดลึก มติชน
ภาพข่าว
ข่าวสด บ้านเมือง ไทยโพสต์ แนวหน้า
สยามรัฐ พิมพ์ไทย กรุงเทพธุรกิจ
และอื่น ๆ
สื่อโทรทัศน์
- สถานีโทรทัศน์ช่อง 3, 5, 7, 9, NBT
และไทยพีบีเอส
- ช่องไทยพีบีเอส
- สถานีโทรทัศน์ (Phone in) และ
ช่อง 5
- สถานีโทรทัศน์ (Phone in) และ
ช่อง 5
สื่อนิตยสาร
- นิตยสารรักลูก (รายเดือน) และ
นิตยสารทีวีพูลรายสัปดาห์
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จ�ำนวนที่
เผยแพร่
50
20

สกู๊ปข่าวสั้น ความยาวไม่น้อยกว่า
1 นาที
การสัมภาษณ์ผู้บริหารกรมอนามัย
ผ่านรายการสนทนา “คนสู้โรค”
ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา
11.30 – 12.25 น.
สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ผ่านรายการ
ข่าวเที่ยง ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา
11.30 – 12.25 น. (ความยาว 5 นาที)

22 ครั้ง

บทความ / บทสัมภาษณ์พิเศษ

6 ครั้ง

7 ครั้ง

3 ครั้ง

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
ประเภทสื่อ
สื่อวิทยุกระจายเสียง
- คลื่น FM 92.5 MHz

รายละเอียดการการเผยแพร่
สัมภาษณ์สดผู้บริหารกรมอนามัยผ่าน
รายการสถานการณ์ทั่วไทย, รายการข่าว
ยามเช้า และรายการบันทึกสถานการณ์

จ�ำนวนที่
เผยแพร่
10 ครั้ง

สื่อ Social Media
- พัฒนาแอพพลิเคชั่นชั้นวางหนังสือ เผยแพร่หนังสืออิเล็คทรอนิกส์
จ�ำนวน 4
อิเล็คทรอนิกส์ (Book Store) ภายใต้ (E – Book) ผ่านแอพพลิเคชั่น TrueBook, แอพพลิเคชั่น
ชื่อ “อนามัยบุ๊ค (Anamai Book)” SE-ED Book , Ebook.in.th และ
NaiinPann Book
จดหมายข่าวกรมอนามัย
- จดหมายข่าวกรมอนามัย
(ข่าวแจก)

จัดท�ำจดหมายข่าวกรมอนามัยจัดส่งให้กับ 118,800
สถานีอนามัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ  
195 ข่าว
- การเขียนข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อมวลชน (Fee media)
(ข่าวแจก)
ที่มา : ส�ำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง
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2) พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจการ    
ด�ำเนินงานของกรมอนามัย รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เอื้อต่อ         
การเรียนรู้ของบุคลากรภายในกรมอนามัยเป็นหลัก ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ (ลานอเนกประสงค์)
บอร์ดภาพข่าวเล่าเรื่อง (3 บอร์ด) บอร์ดประชาสัมพันธ์ประเภทตู้ Display ป้ายธงญี่ปุ่น และ               
เสียงตามสายเป็นประจ�ำทุกวัน
3) บริการตัดข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) โดยบริการสืบค้นข่าวที่เกี่ยวข้อง
กับกรมอนามัย ผ่านหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร รวม 27 ฉบับ โดยมีข่าวสาธารณสุขที่เผยแพร่ลง
หนังสือพิมพ์ จ�ำนวน 3,635 ข่าว จ�ำแนกข่าวองค์กรแง่บวก จ�ำนวน 1,266 ข่าว ข่าวองค์กรแง่ลบ
จ�ำนวน 1 ข่าว ข่าวนโยบายภาครัฐ จ�ำนวน 37 ข่าว และข่าวแวดวงสาธารณสุข จ�ำนวน 2,331 ข่าว
4) ให้บริการข้อมูล AUDIO TEXT ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 4000 มีผู้ใช้บริการ         
รวม 9,241 ครั้ง

การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรนับเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการด�ำเนินงานของกรมอนามัย โดยใน              
ปี 2557 ได้สนับสนุนบุคลากรให้มโี อกาสได้ฟน้ื ฟู เพิม่ เติม และต่อยอดความรูผ้ า่ นการศึกษา ฝึกอบรม
ดูงาน ประชุมสัมมนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
1) การศึกษา อบรมภายในประเทศ รวม 10 เรื่อง ดังนี้
- การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Clinic)
- การอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างกรมอนามัย
- การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ระดับปฏิบัติการ
ระดับช�ำนาญการ และระดับช�ำนาญการพิเศษ
- การอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานส�ำหรับพนักงานราชการ
- การฝึกอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อ
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
- การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษาอั ง กฤษส� ำ หรั บ บุ ค ลากรภาครั ฐ ในรู ป แบบสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนกรมอนามัย...องค์กรเรียนรู้สู่สากล
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
- การพัฒนาศักยภาพ “การฝึกอบรมทีมต้อนรับต่างประเทศ กรมอนามัย”
- การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนส�ำหรับเจ้าหน้าที่กรมอนามัย
74 กรมอนามัย
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2) การประชุมกับองค์กรระหว่างประเทศ ภายในประเทศ รวม 10 เรื่อง ดังนี้
- Regional Workshop on the Global School- Based Student Health           
Survey ณ กรุงเทพมหานคร
- Asia-Pacific Forum on Sustainable ณ จังหวัดชลบุรี
- 9th ASEAN Senior Officials Meeting on Health Development ณ จังหวัด
เชียงราย
- การประชุมประจ�ำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส�ำหรับเอเชียและ
แปซิฟิก (เอสแคป)  สมัยที่ 70  ณ กรุงเทพมหานคร
- 2nd SOMHD Work Group Meeting on ASEAN Post – 2015 Health                        
Development Agenda ณ กรุงเทพมหานคร
- Capacity Building on Leadership for Health Promotion ณ กรุงเทพมหานคร
- Asia/Pacific Regional Conference on Ageing ณ จังหวัดเชียงใหม่
- Validation workshop on Helping Hands for safe Motherhood                               
ณ กรุงเทพมหานคร
- Regional Meeting on Health of Older women: Policy, Gender and                 
Delivery of Service Issues ณ กรุงเทพมหานคร
- One-day workshop to develop the road map for tackling health sector
policy needs of Thailand’s ageing society ณ กรุงเทพมหานคร
3) การศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ
3.1 การประชุมในเวทีนานาชาติ รวม 50 เรื่อง ดังนี้
- การป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ในภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง ครั้ ง ที่ 1 ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
- Green Hospital Asia Conference 2013 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- The 2013 Annual PPD Governance Events & Inter-Ministerial                   
Conference ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- การประชุมความร่วมมือไทย-จีน ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก                   
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- การประชุ ม ร่ ว มระหว่ า งแพทย์ ส มาคมแห่ ง ประเทศไทยและสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
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- Harmonization of Data on maternal Neonatal and Child Health in
ASEAN ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- Understanding the updated WHO safe Abortion: Technical and
Policy Guidance for Health Systems ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- 10th Meeting of the ASEAN Expert Group on Food safety ณ ประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม
- The Symposium of Universal Health Coverage Challenges                
Measurement and Evaluation Strategies ณ ประเทศมาเลเซีย
- The Thematic Working Group on Climate Change, Ozone                    
Depletion and Ecosystem Changes ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทย – สิงคโปร์ เพื่อการส่งเสริม         
สุขภาพครบวงจร ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
- Regional Meeting on Improving Quality of Care for ReproductiveMaternal-Newborn-Child-Adolescent Health ณ สาธารณรัฐอินเดีย
- 1st Southeast Asian Workshop on Integrated effect and Exposure
Analysis   ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- 7th Asia-Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health
and Rights ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- Knowledge Sharing Forum on Rural Sanitation ณ สาธารณรัฐอินเดีย
- โครงการบริการสาธารณสุขสู่ชุมชนไทยในบาห์เรน ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน
- Regional Workshop on Community Care for Older Persons in
ASEAN ณ สาธารณรัฐเกาหลี
- ประชุมจัดท�ำคู่มือฝึกอบรมในหลักสูตร “Training in generics and                   
gerontology for primary health care and family physicians” ณ สาธารณรัฐอินเดีย
- Joint Workshop on Scientific Writing in Field Epidemiology                     
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- The Senior Dental Leaders (SDL8) Programme ณ สหราชอาณาจักร
- 1st Indonesian Sharing on Child Health Challenges Summit                    
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- 12th International Congress on Obesity ณ ประเทศมาเลเซีย
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ณ สหรัฐอเมริกา

- การประชุม Smiling for Action ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
- 47th Session Commission on Population and Development                   

- The fifth International Congress on Physical Activity and Public
Health ณ สหพันธรัฐบราซิล
- การประชุมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทย – ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาการ            
ด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น
- การประชุมและน�ำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมโรงพยาบาลส่งเสริม     
สุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 22 ณ ราชอาณาจักรสเปน
- Thematic Working Group on Health Impact Assessment ณ สาธารณรัฐ
เกาหลี
- Regional Meeting on 2015 and Beyond: the Unfinished Agenda of
MDG 4 and 5 in the South-East Asia Region ณ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
- 67th World Health Assembly ณ สมาพันธรัฐสวิส
- การประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 135 ณ สมาพันธรัฐสวิส
- การประชุมเครือข่ายโภชนาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1              
ณ ประเทศมาเลเซีย
- ESCAP/ADB/UNDP Sub-Regional Advocacy Workshop on MDG          
and Post 2015 Development Agenda in South – East Asia ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
- Climate Change and Public Health ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- 1st APEC Conference on Health Promoting Hospitals and Health
Services ณ ไต้หวัน
- Community Based Participatory Research Exploring Directions for
Research in the Mekong Region ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
- Regional Expert Group on Thalassemia ณ สาธารณรัฐอินเดีย
- การประชุมเสริมสร้างความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- PMTCT Counseling and Clinical Management of HIV Positive               
Pregnant Women in MCH Setting ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- 6th Asian Chief Dental Officers Meeting 2014 ณ ประเทศมาเลเซีย
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- Regional Review Meeting of Neonatal – Perinatal Database and
Birth Defects Surveillances ณ สาธารณรัฐอินเดีย
- Orientation Workshop on Clinical Practice Handbook for Safe
Abortion Service ณ สาธารณรัฐอินเดีย
- WHO Conference on Health and Climate ณ สมาพันธรัฐสวิส
- ICNFS 2014 : International Conference on Nutrition and Food          
Sciences ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
- International Standard Organization (ISO / TC) 106 Dentistry                     
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- Regional Meeting on Every Newborn Action Plan and Postnatal
Care for Mother and Newborn ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
- การประชุมระดับภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก ณ สาธารณรัฐอินเดีย
- Regional Workshop on Sodium Intake and Iodized Salt ณ สาธารณรัฐ
อินเดีย
- การประชุมตามโครงการพัฒนาวิชาการด้านโภชนาการ ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
- Global Consultation on Childhood TB for TB High Burden Countries
in the Eastern Mediterranean, South East Asian and the Western Pacific Regions            
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ซมี โี อ เรคฟอน (SEAMEO-RECFON)
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
3.2 การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ รวม 24 เรื่อง ดังนี้
- โครงการฝึกอบรมผู้น�ำเยาวชน ประจ�ำปี 2556 สาขา Community-based
Health Operation and Management Course ณ ประเทศญี่ปุ่น
- Advance HR : Survival beyond tomorrow ณ สาธารณรัฐอิตาลี
- Sub-Regional Resource Mobilization Training Workshops                        
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
- โครงการพัฒนาทีมบริหารเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น
- การดูงานด้านการผลิตไอโซโทปรังสีและการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์           
ณ สหพันธรัฐเยอรมนี
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- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง                
รุ่นที่ 17 ณ ราชอาณาจักรสเปน
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ การแท้งที่ไม่ปลอดภัย และ                
การใช้ยายุติการตั้งครรภ์ในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบ้ ริหารส่วนราชการ (นบส. 2) ณ กรุงเทพฯ
สาธารณรัฐฟินแลนด์ และราชอาณาจักรสวีเดน
- การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและพัฒนาระบบประปา ณ ราชอาณาจักร
สเปน และสาธารณรัฐโปรตุเกส
- การศึ ก ษาดู ง านตามหลั ก สู ต รการพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ฯ ครั้ ง ที่ 1                   
ณ จ.นครนายก และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐอิตาลี ฝรั่งเศส และราชรัฐ
โมนาโก
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ การแท้งที่ไม่ปลอดภัย และการใช้
ยายุติการตั้งครรภ์ในประเทศที่ก�ำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว ณ สหราชอาณาจักรและ
สกอตแลนด์
- Training Course on Clinical Application of Chinese Acupuncture
and Moxibustion as well as Tuina Towards Asian and European Countries 2014                
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ASEAN Plus Three Healthcare Policy Fellowship (Health Promotion)
ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์
- หลักสูตร Food and Human Health Science สาขา Nutrition Sciences
ระดับปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น
- การศึกษาดูงานในหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสขุ ณ สาธารณรัฐอิหร่าน
- Taiwan Health Care and Health Insurance, Environmental health
& Preventive Medicine, Chinese Medicine ณ ประเทศไต้หวัน
- Policy Training (Elderly Administration) in JFY 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูงการเสริมสร้างสันติสขุ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา
- โครงการศึกษาระบบสุขภาพและติดตามผลการประชุมความสัมพันธ์ไทยมาเลเซีย ณ ประเทศมาเลเซีย
- การศึกษาดูงานตามโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่าเรือแหลมฉบัง
ณ สาธารณรัฐเกาหลี
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ไต้หวัน
เบลเยี่ยม

- การฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนส�ำหรับมิตรประเทศของไต้หวัน ณ ประเทศ
- Food Safety, Quality Assurance and Risk Analysis ณ ราชอาณาจักร

- Ethics, Governance and Anti-Corruption ณ ประเทศมาเลเซีย
- การพัฒนาการเมืองและการเลื อ กตั้ ง ระดั บสู ง รุ ่ นที่ 5 ประจ� ำ ปี 2556                   
ณ สหราชอาณาจักร

การด�ำเนินงานด้านอาเซียน กรมอนามัย
เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรกรมอนามัยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้าง       
ความเข้าใจและเพิม่ พูนขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยทัง้ ด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ
ส�ำหรับเวทีการประชุมนานาชาติ ให้มีความทัดเทียมในระดับภูมิภาคและนานาชาติอย่างแท้จริง

กิจกรรมด�ำเนินงาน
1) จัดกิจกรรมแข่งขันร้องเพลงภาษาต่างประเทศ “ร้องเข้าไป Anamai Singing 2014”
เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ
2) ประกาศนโยบายและเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานของกรมอนามัยเข้าร่วมส่งผลการ            
ด�ำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน “กรมอนามัย...องค์กรเรียนรู้สู่สากล”
3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศของหน่วยงานที่มี
ประสบการณ์ และพัฒนาความร่วมมือด้านกิจการระหว่างประเทศของภาคีภายในองค์กรกรมอนามัย
4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบทบาทเวทีการประชุมนานาชาติทงั้ ในและต่างประเทศ       
ของกรมอนามัย และสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านต่างประเทศของกรมอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ
5) จัดตัง้ ชมรมภาษาต่างประเทศเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านภาษา ได้แก่ โครงการ
อบรมภาษาจีน
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ส่วนที่ 3

แนวทางการดำ�เนินงาน
ปี 2558
ในปี 2558 กรมอนามัยได้ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย              
สิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี และส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือ           
การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพภายใต้บทบาทภารกิจกรมอนามัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนไทยตลอดช่วงชีวิต โดยให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงาน 1) โครงการ
ตามพระราชด�ำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ 2) สนองนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุขในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง 3) การบูรณาการงานยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขภายใต้บทบาท
ภารกิจกรมอนามัย 4) พัฒนาและผลักดันให้มีการคุ้มครองประชาชนโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย
และ 5) พัฒนาศักยภาพและสร้างสร้างนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม              
โดยมีแนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้

โครงการตามพระราชด�ำริและเฉลิมพระเกียรติ
1. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) สนอง        
พระราชด� ำ ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนใน                    
ถิน่ ทุรกันดารทีเ่ ป็นกลุม่ เสีย่ ง มีปญ
ั หาการขาดสารอาหาร การเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ
ได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแลสุขภาพ            
อนามัยแม่และเด็ก
- ร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชนในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร
ให้ความรู้ด้านส่งเสริมโภชนาการ สุขอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และการดูแลสุขภาพอนามัย              
แม่และเด็ก
- จัดหาวิตามินเสริมธาตุเหล็กส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์ เด็ก 0 – 3 ปี และนักเรียน
- สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายโดยการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
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2. การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน สนองพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตน         
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เพื่อควบคุมป้องกันการขาดสารไอโอดีนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนไทยทุกกลุ่มวัย
- ขยายความครอบคลุมการบริ โ ภคเกลื อ เสริ ม ไอโอดี นและเกลื อ ที่ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน
- สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีนอย่างถูกต้อง
- ก�ำกับการปฏิบัติตามมาตรการที่ส�ำคัญร่วมกับภาคีเครือข่าย
3. การด�ำเนินงานฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เป็น
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
- สนับสนุนให้มีการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิผลผ่านทางชมรม  
ผู้สูงอายุ หรือแกนน�ำในชุมชนอื่น เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลที่ผ่าน
การฝึกอบรม เป็นต้น
- สนับสนุนให้ผสู้ งู อายุเข้าถึงบริการรักษาเพือ่ ควบคุมโรค และใส่ฟนั เทียมเพือ่ การเคีย้ ว
อาหารที่จ�ำเป็น โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการจากการ
คมนาคม
- พัฒนาคุณภาพบริการโดยการอบรมทันตแพทย์ที่จบใหม่  
- สร้างกระแสและเตรียมความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพช่องปากก่อนเข้าวัยสูงอายุ
4. การด�ำเนินงานสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี              
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558
- บริหารจัดการน�้ำดื่มในโรงเรียนและให้มีส้วมเพียงพอต่อการใช้งานในโรงเรียน                   
ถิ่นทุรกันดาร
- สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ท้องถิ่น และชุมชนในการปรับปรุงหรือสร้าง
ส้วมให้ได้มาตรฐานส�ำหรับการใช้งาน
- ส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่           
ถูกสุขลักษณะ
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กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี)
มุ่งเน้นการด�ำเนินงานเพื่อลดอัตราการตายของมารดาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย
ด้วยการฝากท้องไว คลอดปลอดภัย เด็กเติบโต พัฒนาการสมวัย
1. การพัฒนาโครงการแม่ลกู สุขภาพดีทกุ ชีวมี สี ขุ และพัฒนาการเด็กดีอย่างมีสว่ นร่วม
โดยผ่านโครงการต�ำบลพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่
- จัดท�ำมาตรฐานโรงพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล การฝากครรภ์
คุณภาพ และคลินิกสุขภาพเด็กดี
- พัฒนาความรู้ ทักษะ และการสื่อสารความรู้ ในการดูแลและจัดบริการอนามัย               
แม่และเด็กให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ของหน่วยบริการทุกระดับ
- ผลักดันกฎหมายว่าด้วยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก
2. การส่งเสริมเด็กไทย เติบโต เต็มวัยตามศักยภาพ และมีพัฒนาการสมวัย โดยใช้
กระบวนการกิน กอด เล่น เล่า ส่งเสริมการมีวินัย การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน สถานบริการ
โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก
- เร่งรัดการตรวจคัดกรองโรคและพัฒนาการเด็ก โดยใช้อนามัย 55 เป็นเครื่องมือ           
คัดกรอง
- สนับสนุนให้มีการปรับปรุงโครงสร้างศูนย์เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการ
เรื่องอาหารกลางวันให้มีคุณภาพ
- เฝ้าระวังพัฒนาการเด็กโดยครอบครัว อสม. และปราชญ์นมแม่ฯ
- จัดระบบการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฟันผุในเด็ก 3 – 5 ปี
- พัฒนาศักยภาพ ผูป้ กครอง ครูพเี่ ลีย้ งในศูนย์เด็กเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษา
3. การควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก เพื่อลดการแพร่เชื้อ                  
เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูกให้เหลือน้อยที่สุด
- ส่งเสริมป้องกันรักษาหญิงตัง้ ครรภ์ทตี่ ดิ เชือ้ เอช ไอ วี และครอบครัว รวมทัง้ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ด้วยการสนับสนุนนมผง
- พัฒนาระบบสนับสนุนติดตามและประเมินผล
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กลุ่มวัยเรียน
เพื่อให้เด็กไทยสูงสมส่วน สมองดี มีทักษะชีวิต ด้วยการให้ความส�ำคัญการบูรณาการ              
งานโภชนาการ การออกก�ำลังกาย ทันตสุขภาพ อนามัยการเจริญพันธุ์ สุขภาพจิต การควบคุม             
ป้องกันโรค และส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีโรงเรียนและสภาวะของนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
1. การส่งเสริมสุขภาพสุขนักเรียนโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อผลักดันให้โรงเรียน
สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ภาวะสุขภาพนักเรียน มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสม และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
- พัฒนาสมรรถนะและการบริหารจัดการผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน          
อย่างมีคุณภาพ
- ผลักดันและบูรณาการเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้เป็นส่วนหนึ่ง              
ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านสุขภาพ
- ผลักดันให้โรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียนปลอดน�้ำอัดลม ลูกอม และขนม            
กรุบกรอบ
- ก�ำหนดมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพช่องปาก เช่น สถานที่ ฝึกแปรงฟัน
อุปกรณ์การแปรงฟัน เป็นต้น
2. การส่งเสริมเด็กไทยปลอดภัย ไม่จมน�้ำ ให้ความส�ำคัญในการคิดค้นรูปแบบ วิธีการ เพื่อ
พัฒนาความรู้ มาตรการ และหากลวิธีในการป้องกันปัญหา เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
- ส่งเสริมเด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก อาสาสมัครสาธารณสุข และ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ทักษะในการป้องกันการจมน�้ำ  วิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้ำ         
เบื้องต้น
- พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมทักษะการว่ายน�้ำแก่เด็กไทยให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
- พัฒนาระบบฉุกเฉินเพื่อสื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของการตกน�้ำ  จมน�้ำ  
และการช่วยเหลือเบื้องต้น
- สร้างข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ เอกชน การป้องกัน
การจมน�้ำตายในเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี ในระดับชุมชน และระดับชาติ
3. การส่งเสริมเด็กไทยให้มีรูปร่างสมส่วน สมองดี แข็งแรง เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโต  
เต็มตามศักยภาพ สติปญ
ั ญาดี มีความพร้อมทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ รอบตัว และลดความเสีย่ งในการเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเจริญเติบโตของเด็กและระบบข้อมูล
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ครูพี่เลี้ยง

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รวมทั้ง
- พัฒนา ปรับปรุง และจัดท�ำมาตรฐานน�้ำหนักและส่วนสูงของเด็ก

กลุ่มวัยรุ่น
ให้ความส�ำคัญกับการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและการป้องกันการตั้งครรภ์ซ�้ำใน           
วัยรุ่น  ด้วยการเสริมสร้างวัยรุ่นไทยให้มีพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
1. การส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์
ในวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลทุกแห่งยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�ำหรับวัยรุ่น
และเยาวชนตามแนวทางมาตรฐาน YFHS
- ลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยการเจริญพันธุใ์ นวัยรุ่น  เพื่อลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
- สนับสนุนให้ภาคีและเครือข่ายร่วมกันส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและคุ้มครองอนามัย
การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นอย่างยั่งยืน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ
- ผลักดันกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ

กลุ่มวัยท�ำงาน
มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพของประชากรวัยท�ำงานให้ได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานใน         
สถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบการ เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีการ
ออกก�ำลังกายที่เหมาะสมตามกลุ่มวัย  และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดโรค
1. การส่งเสริมให้คนไทยไร้พงุ   เพือ่ ลดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังภายใต้กรอบแนวคิดการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
- ผลักดันนโยบายสาธารณะ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เร่งรัดมาตรการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเป็นต้นแบบสร้างสุขภาพ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้
องค์กรต้นแบบไร้พุง ชุมชนไร้พุง เป็นต้น
- สร้างกระแสสังคม ด้วยการสื่อสาร สร้างความตระหนัก และรณรงค์ลดอาหารเค็ม    
มัน หวาน เพิ่มผักผลไม้  
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เป็นเลิศ

- พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในชุมชน และพัฒนาคลินกิ ไร้พงุ (DPAC)  เพือ่ ให้บริการ

- พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและการจัดการโรคอ้วนลงพุง โดยอาสาสมัครสาธารณสุข
2. การส่งเสริมการออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ เพือ่ สร้างกระแสความตระหนักให้ประชาชน
ออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการรณรงค์การเคลื่อนไหวออกแรงและออกก�ำลังกายที่เหมาะสม                
ตามกลุ่มวัย
- ส่งเสริมพฤติกรรมการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เน้นการให้ค�ำปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บริโภค และการเคลื่อนไหวออกแรง (DPAC)  ในสถานบริการสุขภาพ
- ส่งเสริมการออกก�ำลังกายในสถานประกอบการ
- พัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่รูปแบบการออกก�ำลังกาย เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3. การสร้างเสริมสุขภาพสตรี เพื่อสร้างความตระหนักและคัดกรอง รวมทั้งเฝ้าระวังเพื่อ
ค้นหาความผิดปกติในระยะเริ่มต้นของมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก
- ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม และทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้แก่
สตรีกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และแกนน�ำสตรีใน
ชุมชน
- เพิ่มความครอบคลุมในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA (Visual             
Inspection with Acetic acid) ให้สูงขึ้น
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนให้มีความรู้และ
สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมีคุณภาพ

กลุ่มผู้สูงอายุ
สังคม)

มุ่งเน้นการด�ำเนินงานภายใต้เป้าหมาย “80 ปียังแจ๋ว” (สุขภาพดี พึ่งตนเอง และช่วยเหลือ

1. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอย่างองค์รวม และท้องถิ่น ชุมชน  มีส่วนร่วมในการดูแล   
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
- จัดท�ำมาตรฐานผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน
มาตรฐานการบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
86 กรมอนามัย

รายงาน
ประจำ�ปี 2557
- พัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริม สนับสนุน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ.
(อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์)
- พัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้เป็นชมรมผู้สูงอายุคุณภาพที่สามารถพึ่งตนเองช่วยสังคม /
ชุมชนได้

กลุ่มสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงาน 3 ประเด็น ดังนี้
1. มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิสุขภาพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเพียงพอ        
ได้รับการเตือนภัย และการรับบริการที่มีมาตรฐาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข
- พัฒนามาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อ
ควบคุมกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและเหตุร�ำคาญ
2. ให้ความส�ำคัญกับการลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการจัดบริการ เพื่อให้
ประชาชนบริโภคอาหารและน�้ำที่ปลอดภัย
- พัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน�ำ 
้ โดยเน้นการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านอาหารและน�้ำบริโภค
- สุ่มส�ำรวจคุณภาพของสถานจ�ำหน่ายอาหารต่างๆ รวมทั้งสร้างระบบการควบคุม    
ก�ำกับ ดูแลความปลอดภัยของอาหารและน�้ำบริโภค
- พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมครัวไทยให้สู่ครัวโลก         
และพัฒนาให้ก้าวไกลสู่อาเซียน
3. พัฒนาสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสู่วิถีพอเพียง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขาภิบาลที่ได้
มาตรฐานและมีพัฒนาการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับให้สามารถพัฒนาและแก้ปัญหาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานในท้องถิ่นตนเอง  
- พัฒนาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (บ้าน ชุมชน สะอาด ปลอดภัย อนามัย
สมบูรณ์) เพื่อรองรับให้เมืองไทยก้าวสู่ความเป็นเมืองสะอาดในอนาคต             
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การสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง
เพือ่ สร้างความตระหนักรู้ เฝ้าระวัง สือ่ สารและตอบโต้ความเสีย่ งส�ำหรับงานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ
- เผยแพร่องค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสาธารณะ
- พัฒนาทักษะเครือข่ายเฝ้าระวังและตอบโต้สอื่ สารความเสีย่ ง และเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร
ด้านการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- มุง่ เน้นการด�ำเนินงานการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนตามบทบาทการด�ำรง
ชีวิตที่มีสุขภาพ (Healthy Lifestyles) และการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)           
ในทุกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศ และปัญหาสุขภาพของแรงงานต่างด้าวที่อพยพเข้ามา             
ในประเทศและตามแนวชายแดน
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างบรรยากาศ สร้างความเข้าใจและจิตส�ำนึกของ          
ความเป็นอาเซียนให้กับบุคลากรกรมอนามัย
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
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