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พระบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2558
งานราชการนัน้ คืองานของแผ่นดิน มีผลเกีย่ วเนือ่ งถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชน
ทุกคนงานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง   เพื่อให้ด�ำเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย   ดังนั้น          
ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ท�ำมาก่อน หรือใครเป็น
ผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อส�ำคัญนักจะต้องถือประโยชน์ท่จี ะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิด
ร่วมกันท�ำ  ด้วยความอุตสาหะเสียสละและด้วยความสุจริตจริงใจ งานทุกอย่างจึงจะด�ำเนินไปได้
อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และส�ำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่  31  มีนาคม  พุทธศักราช 2558
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ค�ำน�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมอนามัยมีการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามนโยบายและ
มาตรการการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�ำคัญต่อ               
การพัฒนางานตามแนวทางพระราชด�ำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน
ความร่วมมือการบูรณาการงานยุทธศาสตร์สขุ ภาพทีม่ งุ่ เน้นการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนตลอดช่วงชีวติ รวมถึงพัฒนาการด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมตามภารกิจของกรมอนามัย  เพือ่
ให้ประชาชนมีสุขภาพดีสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ขยายงานลงสู่พื้นที่ให้มีความครอบคลุม 12 เขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร การจัดท�ำรายงาน
ประจ�ำปีเล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วนส�ำคัญ คือ 1) ข้อมูลหน่วยงาน 2) ผลการด�ำเนินงาน
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ งาน           
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาองค์กร และการพัฒนา         
งานวิจัย 3) แนวทางการด�ำเนินงานกรมอนามัย ปี 2559
โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่กรมอนามัยทุกคน   รวมถึง               
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของกรมอนามัยด้วยดีมาโดยตลอด          
และหวังว่ารายงานฉบับนีจ้ ะยังประโยชน์ตอ่ ผูส้ นใจและผูเ้ กีย่ วข้องในการพัฒนางานเพือ่ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

(นายวชิระ เพ็งจันทร์)
อธิบดีกรมอนามัย
มกราคม 2559

II กรมอนามัย

รายงานประจ�ำปี 2558

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน
•
•
•
•
•
•

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้าง
อัตราก�ำลัง
งบประมาณรายจ่าย
ความเชื่อมโยงการด�ำเนินงานกรมอนามัยกับนโยบายรัฐบาล
และกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ 2 ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี

• บทสรุปผู้บริหาร
• โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
- การด�ำเนินงานฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ
- การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
- การด�ำเนินงานสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- การรณรงค์ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สขุ ภาพดี
• การด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
- กลุ่มสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี)
- กลุ่มวัยเรียน (5 - 14 ปี)
- กลุ่มวัยรุ่น (15 - 24 ปี)
- กลุ่มวัยท�ำงาน (25 - 59 ปี)
- กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

2
2
3
5
7
8
12
19
20
24
26
26
35
43
49
54

กรมอนามัย III

รายงานประจ�ำปี 2558

• การด�ำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
- การด�ำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
- การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
• การด�ำเนินงานพัฒนาองค์กร
• การพัฒนางานวิจัย

ส่วนที่ 3 แนวทางการด�ำเนินงาน ปี 2559
ภาคผนวก

IV กรมอนามัย

หน้า
59
70
76
79
84
97

• แนวทางการด�ำเนินงาน ปี 2559

102

• สรุปผลการด�ำเนินงานตัวชี้วัดตามเป้าหมายกรมอนามัย ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
• ค�ำสั่งกรมอนามัย ที่ 1003/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำรายงาน
ประจ�ำปีกรมอนามัย ปี 2558

106
110

รายงานประจ�ำปี 2558

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 เขตสุขภาพที่ 1-12 กระทรวงสาธารณสุขกับจังหวัดในความรับผิดชอบ
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12
ตารางที่ 13
ตารางที่ 14
ตารางที่ 15

ของกรมอนามัยปีงบประมาณ 2558
แสดงจ�ำนวนข้าราชการที่ปฏิบัติงานจริงของกรมอนามัย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ�ำแนกเป็นประเภทและระดับ
ผลการด�ำเนินงานฟันเทียมพระราชทาน ปี พ.ศ.2556-2558
สรุปรางวัลเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
ผลการด�ำเนินงานการสร้างและปรับปรุงส้วมให้กบั โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
พัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี วัดโดยเครื่องมือ Denver II
จ�ำนวนต�ำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ ปี พ.ศ.2555-2558
จ�ำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
ปี พ.ศ.2556-2558
ผลการด�ำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายบริการระดับพื้นที่ ปี 2558
จ�ำนวนศูนย์เด็กเล็กผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ปี พ.ศ.2556-2558
ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีภาวะอ้วน (อ้วนและเริ่มอ้วน) ปี พ.ศ.2558
จ�ำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี พ.ศ.2556-2558
ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข มีการด�ำเนินงานคลินิกไร้พุง ปี พ.ศ.2555-2558
จ�ำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พงุ ปี พ.ศ.2557-2558
ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี (21 จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย)
มีการตรวจเต้านมตนเองสม�ำ่ เสมอทุกเดือน ปี 2556-2558

หน้า
4
5
20
22
25
27
31
33
34
34
40
41
51
52
53

กรมอนามัย V

รายงานประจ�ำปี 2558

ตารางที่ 16 จ�ำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองตามเกณฑ์คุณภาพ
ตารางที่ 17
ตารางที่ 18
ตารางที่ 19
ตารางที่ 20
ตารางที่ 21
ตารางที่ 22
ตารางที่ 23
ตารางที่ 24

VI กรมอนามัย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ.2557-2558
ผลการด�ำเนินงานจัดอบรม Care Manager และ Care Giver
ผลการประเมินคัดกรองผู้สูงอายุตามการประเมิน ADL
ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ปี พ.ศ.2556 และ 2558
ผลการด�ำเนินงานสุดย้อมส้วมแห่งปี 2557
ผลการด�ำเนินงานร้านอาหารและแผงลอยจ�ำหน่ายอาหารที่ผ่านมาตรฐาน
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
ตลาดที่เป็นต้นแบบตลาดสดน่าซื้อ
ผลการด�ำเนินงานการพัฒนาต้นแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น ปี พ.ศ.2558
ผลการปฏิบัตงิ านตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

หน้า
54
57
58
58
66
72
72
83
86

รายงานประจ�ำปี 2558

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างหน่วยงานภายในกรมอนามัย
แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ.2554-2558 จ�ำแนกตามงบรายจ่าย

หน้า
3
7

กรมอนามัย VII

รายงานประจ�ำปี 2558

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 4
แผนภาพที่ 5
แผนภาพที่ 6
แผนภาพที่ 7
แผนภาพที่ 8
แผนภาพที่ 9
แผนภาพที่ 10
แผนภาพที่ 11
แผนภาพที่ 12
แผนภาพที่ 13

VIII กรมอนามัย

หน้า
ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์จากระบบเฝ้าระวังไอโอดีน
28
ปี 2543-2557 (หญิงตั้งครรภ์จงั หวัดละ 300 คน)
แนวโน้มภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี
36
ความชุกการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ 12 ปี พ.ศ.2556
37
อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี
44
1,000 คน
อัตราการคลอดของแม่อายุ 15-19 ปี 2557 จ�ำแนกรายจังหวัด
45
และเขตสุขภาพ
ร้อยละการตั้งครรภ์ซ�้ำในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ปี พ.ศ.2558
45
ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
46
(รพศ., รพท., รพช.) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรองโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน YFHS จ�ำแนกรายเขตสุขภาพ
ร้อยละของอ�ำเภอที่ผ่านเกณฑ์อ�ำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
47
จ�ำแนกรายเขตบริการสุขภาพ
แสดงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2513-2583
55
แสดงผลกระทบจากพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุไทย
56
สถานการณ์ส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS ปี พ.ศ.2549-2558 65
สถานการณ์ส้วมสาธารณะในสถานที่เป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS 65
ปี พ.ศ.2558
กลไกการด�ำเนินงานพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัย
85

รายงานประจ�ำปี 2558

ส่วนที่ 1
ข้อมูลหน่วยงาน

กรมอนามัย 1
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วิสัยทัศน์

ภายในปี 2563 ประเทศไทยเป็นผู้น�ำในอาเซียน ด้านระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยสุขภาพดี

พันธกิจ

เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ (Policy and Strategy)
2. พัฒนาองค์ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่ง เสริมสุขภาพและอนามัย               
สิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (Regulator)
4. สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Supporter)        
และให้บริการสาธิต
5. พัฒนาระบบสนับสนุนเขตบริการสุขภาพด้านวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย         
สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมองค์กร

“Health” ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนากรมอนามัยอย่างยั่งยืน
H Health Model เป็นต้นแบบสุขภาพ
ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่นื
E Ethics
มีจริยธรรม
มีจรรรยาบรรณ  ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหา
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
A Achievement มุ่งผลสัมฤทธิ์
มุ่งมั่น  รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์
และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้ท่เี กี่ยวข้อง
L Learning
เรียนรู้ร่วมกัน
มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน
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T Trust

เคารพและเชื่อมั่น
มีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อ่นื
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
มุง่ เน้นการท�ำงานเป็นทีม และยอมรับผลส�ำเร็จของทีมงานร่วมกัน

H Harmony

โครงสร้าง

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างหน่วยงานภายในกรมอนามัย
กรมอนามัย
กลุ่มภารกิจสนับสนุนเขตสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 1-12

กลุ่มตรวจสอบภายใน
*ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

*ส�ำนักสร้างและจัดการความรู้

กลุ่มภารกิจ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มภารกิจด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม

กลุ่มภารกิจด้านลดปัจจัย
เสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อ

กลุ่มภารกิจอ�ำนวยการ

ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ

ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักโภชนาการ

ส�ำนักงานเลขานุการกรม

ส�ำนักทันตสาธารณสุข

ส� ำ นั ก สุ ข าภิ บ าลอาหาร
และน�ำ้

กองออกก� ำ ลั ง กายเพื่ อ
สุขภาพ

กองแผนงาน

กองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ

* ส�ำนักสือ่ สารและตอบโต้
ความเสี่ยง

กองคลัง

* ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรม
อนามัย

* ส�ำนักความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
* กลุม่ พัฒนาความร่วมมือ
ทันตสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ
* ศูนย์พฒ
ั นาอนามัยพืน้ ที่
สูง
* สถาบัน พัฒ นาการเด็ก
แห่งชาติ

กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

* จัดตัง้ ขึน้ เป็นการภายใน

* ส�ำนักอนามัยผู้สูงอายุ

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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ตารางที่ 1 เขตสุขภาพที่ 1-12 กระทรวงสาธารณสุขกับจังหวัดในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
ปีงบประมาณ 2558
กระทรวงสาธารณสุข
เขต เขตตรวจ
สุขภาพ ราชการ

1
2
3
4

15
16
17
2
18
1
2

5

2
4
5

6

3

7

9
12

8

10
11

9
10

14
11
13

11

6
7

4 กรมอนามัย

จังหวัด

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�ำปาง ล�ำพูน
แพร่ เชียงราย น่าน พะเยา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์
สุโขทัย ตาก
ชัยนาท
ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจติ ร 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

กรมอนามัย
ศูนย์
อนามัย

10
9
8
1
2
2
1
2
4
3
6
6
6
7
5
7
11

จังหวัด

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�ำปาง ล�ำพูน
แพร่ เชียงราย น่าน พะเยา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์
สุโขทัย ตาก
ชัยนาท ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจติ ร
อุทัยธานี
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี
สระบุรี
ลพบุรี สิงห์บุรี
อ่างทอง
นครนายก
ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ
สระแก 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

รายงานประจ�ำปี 2558
กระทรวงสาธารณสุข
เขต เขตตรวจ
สุขภาพ ราชการ

12

6
7
8
ส่วนกลาง กรุงเทพฯ

กรมอนามัย
ศูนย์
อนามัย

จังหวัด

พัทลุง
ตรัง
สงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
กรุงเทพฯ

จังหวัด

12

พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล นราธิวาส
ปัตตานี ยะลา

1

กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : จังหวัดที่ขดี เส้นใต้ หมายถึง จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์อนามัย

อัตราก�ำลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมอนามัยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงทั้งสิ้น จ�ำนวน 3,629
คน เป็นข้าราชการ 1,959 คน (ร้อยละ 53.98) พนักงานราชการ 471 คน (ร้อยละ 12.98) ลูกจ้างประจ�ำ 
723 คน (ร้อยละ 19.92) และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 476 คน (ร้อยละ 13.12) โดยสามารถ
จ�ำแนกข้าราชการทีป่ ฏิบัติงานจริงออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวนข้าราชการทีป่ ฏิบตั งิ านจริงของกรมอนามัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จ�ำแนกเป็นประเภทและระดับ
ประเภท
1) ประเภททั่วไป
			
2) ประเภทวิชาการ

			

ระดับ
อาวุโส
ช�ำนาญงาน
ปฏิบัติงาน
รวม
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ช�ำนาญการพิเศษ
ช�ำนาญการ
ปฏิบัติการ
รวม

จ�ำนวน
6
254
42
302
3
58
276
951
340
1,628

ร้อยละ
1.99
84.10
13.91
15.42
0.18
3.56
16.95
58.42
20.89
83.10
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ประเภท
3) ประเภทอ�ำนวยการ
4) ประเภทบริหาร

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

6 กรมอนามัย

ระดับ
ระดับสูง
ระดับต้น
รวม
ระดับสูง
ระดับต้น
รวม
รวมทั้งหมด

จ�ำนวน
19
5
24
1
4
5
1,959

ร้อยละ
79.17
20.83
1.23
20.00
80.00
0.25
100.00

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 จ�ำแนกตามงบรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย

รายงานประจ�ำปี 2558
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ความเชื่อมโยงการด�ำเนินงานกรมอนามัยกับนโยบายรัฐบาล
และกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัยขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และส่งเสริมสนับสนุน
ความร่วมมือการบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพภายใต้บริบทภารกิจกรมอนามัย เพื่อสร้างเสริม    
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยตลอดช่วงชีวิต ซึ่งการน�ำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายจ�ำเป็นต้องมีการติดตามและสรุปผลการด�ำเนินงานเป็น
ระยะๆ เพื่อสะท้อนผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ดังแผนผังความเชื่อมโยงการด�ำเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมอนามัย

8 กรมอนามัย
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แผนผังความเชื่อมโยงการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และ
นโยบายรัฐมนตรี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมอนามัย
นโยบายรัฐบาล           นโยบายรัฐมนตรี                       การด�ำเนินงานกรมอนามัย
ข้อ 1 การปกป้อง
และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ข้อ 1 ให้ความส�ำคัญสูงสุด
ต่อการพัฒนางาน สธ. ตาม
แนวพระราชด�ำริ

1. การด�ำเนินงานฟันเทียมพระราชทานและ
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
2. การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
3. การด�ำเนินงานสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
4. การรณรงค์ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อสู่สุขภาพ

ข้อ 3.4 การเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ

ข้อ 3.1 จัดการปัจจัยเสี่ยง
หลักทางสุขภาพตามกลุม่ วัย

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุระยะยาว
6. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่/การ
พัฒนามาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กใน
สถานบริการสาธารณสุข

ข้อ 5.2 พั ฒ น า
ร ะ บ บ บ ริ ก า ร          
สุขภาพฯ

ข้อ 3.1 จัดการปัจจัยเสี่ยง
หลักทางสุขภาพตามกลุม่ วัย

7. การขับเคลือ่ น พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการ
ตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์    
ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.......
8. การลดปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน
9. การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
10. การด�ำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
11. การด�ำเนินงานการป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่
12. การพัฒนาคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality)
13. การตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทย
14. การพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลเสริมสุขภาพ
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นโยบายรัฐบาล           นโยบายรัฐมนตรี                       การด�ำเนินงานกรมอนามัย
ข้อ 9.5 เร่งรัดการ
ควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ
และน�้ำเสียที่เกิด
จากการผลิตและ
การบริโภคฯ

15. การรณรงค์วนั อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
ข้อ 7.4 เสริ ม สร้ า งความ     
เข้มแข็งและการมีส่วนร่วม
จากท้องถิ่นและชุมชนฯ

16. การด�ำเนินงานสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์
ลดโลกร้อนฯ
17. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการขยะ
18. การพัฒนาส้วมสาธารณะไทย
19. การพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร/
ตลาดสด
20. การรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร
21. การด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพน�้ำบริโภค
22. การสนับสนุนการด�ำเนินงานคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด
23. การพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
24. การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบผลกระทบ
จากเหมืองแร่
25. การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน
พื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศ
26. การพัฒนาต้นแบบด้านการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น
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ส่วนที่ 2
ผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี
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บทสรุปผู้บริหาร

กรมอนามัยขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามนโยบายและมาตรการการด�ำเนิน
งานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทภารกิจกรมอนามัย เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพดีสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยสรุปผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ ในรอบปี 2558
ดังนี้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ : ด�ำเนินการสนับสนุนการจัดบริการใส่ฟันเทียม
ทั้งปากหรือเกือบทั้งปากแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ จ�ำนวน 50,276 ราย จากเป้าหมาย จ�ำนวน 40,000
ราย  และจากการด�ำเนินงานมา 10 ปี มีผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียมรวม 417,360 ราย และยัง
มีผสู้ งู อายุทจี่ ำ� เป็นต้องใส่ฟนั เทียมทัง้ ปากอีกจ�ำนวนกว่า 236,000 ราย ส�ำหรับการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีนได้ติดตามการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ โดยการสุ่มส�ำรวจ
จ�ำนวน 33,341 คน ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 31,540 คน คิดเป็นร้อยละ 94.6 เฝ้าระวังการใช้เกลือ
บริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือนโดยการสุ่มตรวจการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน พบ
ครัวเรือนร้อยละ 91.6 มีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานชุมชนหมูบ่ า้ นไอโอดีนเพือ่
วางรากฐานและสร้างพลังทีเ่ ข้มแข็งของประชาชนในการดูแลตนเองด้านการควบคุมและป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน บูรณาการผ่านการด�ำเนินงานทีมหมอครอบครัว ปัจจุบันมีชุมชนและ
หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรอง “ชุมชนและหมู่บ้านไอโอดีน” จ�ำนวน 42,665 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 55.20 จากชุมชนและหมูบ่ า้ นทัง้ หมด 77,285 แห่ง รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบการ
ทีผ่ ลิตเกลือและผลิตภัณฑ์ปรุงรสมาอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีด้ ำ� เนินการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
โดยการสร้างและปรับปรุงส้วมให้กบั โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งระบบสุขาภิบาลอื่นๆ ได้แก่ ที่
แปรงฟัน อ่างล้างมือ โรงครัว โรงอาหาร จ�ำนวน 81 แห่ง โดยน�ำร่องแห่งแรก คือ โรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านปิลอ็ กคี่ อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 60 คือ โรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง อ�ำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ส�ำหรับการรณรงค์ประชารวมใจ
ปัน่ สองล้อสูส่ ขุ ภาพดี ด�ำเนินการส่งเสริมและรณรงค์การปัน่ จักรยานในชีวติ ประจ�ำวันให้กบั ประชาชน
ได้มีการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกก�ำลังกายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาคีเครือข่ายรวมตัวกันจัดตั้งชมรม
จักรยานทั่วประเทศ ประมาณ 928 ชมรม และมีต้นแบบเมืองจักรยานเพื่อสุขภาพรวม 10 แห่ง
กลุ่มสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) : ผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการ
ตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง พ.ศ........ ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่
1 ธันวาคม 2558 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ขณะนี้อยู่ในขั้นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยมีสาระส�ำคัญเพื่อปกป้องสุขภาพของทารกและเด็กเล็กให้ได้รับอาหาร  
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ที่ดีที่สุดและช่วยสร้างความมั่นใจว่าหากมีความจ�ำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์อาหาร ทารกและเด็กเล็ก          
แม่และครอบครัวจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนผ่านวิธีการตลาดที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ ด้านการสร้างเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ
เด็ก 0-5 ปี ใช้กรอบแนวคิด “3 Keys ตามติดชีวิตเด็กไทย” โดยภาพรวมเด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการ
สมวัย ร้อยละ 84.55 จากเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (เครื่องมือ DSPM) ด้านการป้องกันแก้ไข
ปัญหามารดาเสียชีวติ มีมาตรการส�ำคัญ เช่น จัดระบบบริการฝากครรภ์คณ
ุ ภาพ (5 ครัง้ ตามเกณฑ์)
จัดห้องคลอดคุณภาพที่ได้มาตรฐาน คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง จัดระบบการส่งต่อ           
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลและจัดการภาวะตกเลือดและ         
ความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ โดยใช้กลไกการขับเคลื่อน MCH Board
กลุ่มวัยเรียน (5-14 ปี) : พัฒนาศักยภาพนักจัดการน�้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids           
Coacher) รวม 793 คน และพัฒนาแกนน�ำนักเรียน (Smart Kids Leader) รวม 2,809 คน ใน 28 จังหวัด
เพื่อจัดการลดน�้ำหนักเด็กวัยเรียนไม่ให้เสี่ยงต่อภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนอีกต่อไป   พร้อมทั้งส�ำรวจ         
เด็กนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนทั่วประเทศ โดยการชั่งน�้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กเรียน (ภาค
เรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558) จ�ำนวน 2,545,103 คน พบว่า มีเด็กที่มภี าวะอ้วน (อ้วน
และเริ่มอ้วน) 316,908 คน คิดเป็นร้อยละ 12.45 นอกจากนี้ได้ด�ำเนินการติดตามและประเมินผล
คุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน รวม 204 แห่ง พบว่า คุณภาพอาหารยังไม่ได้มาตรฐานโภชนาการ
กล่าวคือ มีสารอาหารที่ได้รับเพียงพอกับความต้องการของร่างกายเพียง 3 ชนิด ได้แก่ แคลเซียม
เหล็ก และใยอาหารที่เหลืออีก 7 ชนิด ได้รับมากกว่าความต้องการของร่างกาย ได้แก่ พลังงาน
โปรตีน ไขมัน วิตามินเอ วิตามินบี 1, 2 และวิตามินซี  ส่วนการด�ำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ปัจจุบันมีโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จ�ำนวน 33,272 แห่ง จากโรงเรียน
ทั้งหมด 36,257 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.8
กลุ่มวัยรุ่น (15-24 ปี) : ขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา        
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ........ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 อนุมัติหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว   ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้านการ
ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�ำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ขณะนี้มีโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทัว่ ประเทศได้ตงั้ คลินกิ บริการทีเ่ ป็นมิตรกับวัยรุน่ และเยาวชน จ�ำนวน 586 แห่ง
จากเป้าหมาย 855 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68.5 นอกจากนี้ได้สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี             
เครือข่ายในการพัฒนาเรือ่ งเพศและอนามัยการเจริญพันธุใ์ นวัยรุน่ โดยการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
“อ�ำเภออนามัยการเจริญพันธุ์” ขณะนี้มีอ�ำเภอที่ผ่านเกณฑ์อ�ำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ จ�ำนวน
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275 อ�ำเภอ จากอ�ำเภอที่เข้าร่วมโครงการ 527 อ�ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 52.3 ส่วนอัตราการคลอดของ
หญิง อายุ 15-19 ปี พบว่า ในปี 2556 และ 2557 เท่ากับ ร้อยละ 51.2 และ 47.9 ตามล�ำดับ โดย          
มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554-2555
กลุ่มวัยท�ำงาน (25-59 ปี) : พัฒนาคลินิกไร้พงุ คุณภาพ (Diet & Physical Activity Clinic
Quality : DPAC Auality) สนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขจัดตัง้ คลินกิ ไร้พงุ (DPAC) ให้ครอบคลุม
ขณะเดียวกันมุ่งพัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด� ำเนินงานเพื่อยกระดับ
คุณภาพคลินิกไร้พุงสู่เป้าหมายคลินิกไร้พุงคุณภาพ  ปัจจุบันมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัด
กรมอนามัยผ่านการประเมินยกระดับคลินิกไร้พงุ คุณภาพ จ�ำนวน 9 แห่ง จากเป้าหมาย 12 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 75.0 ของเป้าหมาย ส่วนการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์
คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (Health Promotion Hospital National Quality Criteria
: HPHNQC) เป็นการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานและต่อเนือ่ ง
สอดรับกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ขณะนีม้ โี รงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองแล้ว
167 แห่ง
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) : ด�ำเนินการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่ 76
จังหวัด โดยมอบสมุดบันทึกประจ�ำตัวผู้สูงอายุเพื่อเป็นสมุดประจ�ำตัวผู้สูงอายุไทยทุกคน จ�ำนวน
200,000 เล่มจัดบริการด้านสุขภาพและสังคมโดยการมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) และผู้จัดการ    
ดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) อย่างพอเพียง เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้อยู่ในระยะพึ่งพิง รวมถึง     
ผู้พิการ ปัจจุบันมีผู้จดั การดูแลผู้สูงอายุ รวม 975 คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวม 5,079 คน สามารถ
ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านหรือติดเตียงและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง 34,125 คน และ 35,533 คน ตาม
ล�ำดับ ซึ่งการส�ำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุ ร้อยละ 45.3 มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ จากเป้าหมายร้อยละ 30  นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้วดั เป็นฐานการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนและการพัฒนาสุขภาพของพระสงฆ์ผ่านวัดส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งได้ดำ� เนินงาน
เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในพื้นที่น�ำร่องเมืองพัทยาและเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
การพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี : ได้ขอพระราชทานพระอนุญาต
ก�ำหนดให้วันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ซึ่งตรงวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ         
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป ได้พัฒนาและปรับปรุง
กฎหมายจ�ำนวน 3 ฉบับ คือ (1) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....
(2) กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ....
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และ (3) กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. .... ฉบับที่ 2
และ 3 นอกจากนี้ได้พัฒนาต้นแบบการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร 12 แห่ง และส่งเสริมการใช้
กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่วนระดับครัว
เรือนได้พัฒนาศูนย์สาธิตการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนภายใต้โครงการบ้านสะอาด
อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ จังหวัดละ 1 แห่ง ในส่วนของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ด�ำเนินการจัดท�ำ
ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขว่าด้วยการขนและก�ำจัดมูลฝอย
ติดเชือ้ ในท้องทีเ่ ทศบาลต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล ส่วนการจัดการมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์
ได้ดำ� เนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมและสุขภาพในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง 3 จังหวัด ได้แก่
กาฬสินธ์ุ บุรรี มั ย์ และอุบลราชธานี ในปัจจุบนั โรงพยาบาลสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย จ�ำนวน 461 แห่ง จาก 527 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.2          
โรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ นมาตรฐานส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและปรับปรุงสถานทีพ่ กั รวมมูลฝอย
ติดเชื้อให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ในหนึ่งวันมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ เกิดขึ้นประมาณ 239,506 กิโลกรัม
ซึ่งสามารถก�ำจัดได้จ�ำนวน 239,235 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 99.9 ส่วนวิธีการก�ำจัดมูลฝอย                
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้วธิ กี ารก�ำจัดมูลฝอยโดยส่งไปก�ำจัดภายนอกโรงพยาบาล ทัง้ การจ้างบริษทั
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงาน ร้อยละ 80.4 (จ้างบริษัทเอกชน ร้อยละ 71.9          
ส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อด�ำเนินการ ร้อยละ 8.5 และด�ำเนินการก�ำจัดด้วยเตาเผาของ          
โรงพยาบาลเอง ร้อยละ 16.5) ส�ำหรับการด�ำเนินงานสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน (GREEN
and CLEAN Hospital) ได้สง่ เสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่งผลงานประกวดนวัตกรรม
“สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนรักษ์โลก” มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับรางวัล “การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมลดโลกร้อน” จ�ำนวน 15 แห่ง ด้านการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ขณะนี้มสี ้วม
สาธารณะ (12 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว สถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง ร้านจ�ำหน่ายอาหาร
ตลาดสดน่าซื้อ สถานศึกษา สถานที่ราชการ สถานีขนส่ง โรงพยาบาลสวนสาธารณะ ศาสนสถาน
ส้วมริมทาง ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS ร้อยละ 71.0
การด�ำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย : เฝ้าระวังสถานการณ์โดยการสุ่มประเมินความ
ปลอดภัยอาหารในตลาดสด และตลาดนัด ด้านเคมี (บอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา ฟอร์มาลิน
และ น�ำ้ มันทอดซ�ำ้ ) พบปัญหาการใช้น�้ำมันทอดซ�ำ้ มากทีส่ ดุ ด้านการพัฒนาสถานประกอบการด้าน
อาหาร และตลาดสดน่าซื้อ ปัจจุบันมีร้านอาหาร 51,779 แห่ง แผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร 97,435 แห่ง
รวม 150,408 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 129,682 แห่ง คิดเป็น                      
ร้อยละ 86.2 ส่งเสริมการพัฒนาร้านอาหารผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus : CFGT+
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จ�ำนวน 82 แห่ง และจากการด�ำเนินงานตลาดสดน่าซื้อทั่วประเทศ จนถึงขณะนี้มีตลาดสดประเภท
ที่ 1 คือ ตลาดที่มโี ครงสร้าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อทั่วประเทศ จ�ำนวน 1,574 แห่ง            
คิดเป็นร้อยละ 85.9 นอกจากนีไ้ ด้จบั มือกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม และบริษัท ท่าอากาศยานไทยจ�ำกัด (มหาชน) พัฒนา         
สถานประกอบการค้าอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย ของกรมอนามัย ในท่าอากาศยานในสังกัดบริษัท การท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน) จ�ำนวน 6 แห่ง รวมทั้ง จัดตั้งถนนอาหารปลอดภัย 12 สาย และพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ      
วิถไี ทย 12 แห่ง ในพืน้ ที่ 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม
บุรีรัมย์ เลย เพชรบูรณ์ ล�ำปาง น่าน ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง ด้านการสื่อสารสาธารณะได้
รณรงค์ลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชน โดยมีหน่วยงานได้รบั รางวัลยกย่อง
เชิดชูเกียรติหน่วยงานหรือผู้ประกอบการต้นแบบที่เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% จ�ำนวน         
130 องค์กร (9,492 แห่ง) ส่วนการพัฒนาคุณภาพน�ำ้ บริโภคได้เฝ้าระวังสถานการณ์โดยการสุม่ ประเมิน
คุณภาพน�้ำบริโภคครัวเรือนทั่วประเทศ จ�ำนวน 5,917 ตัวอย่าง พบว่า คุณภาพน�้ำบริโภคไม่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพน�้ำบริโภคกรมอนามัยมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
แบคทีเรีย (มากกว่าร้อยละ 60)
การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย : ได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระดับ               
อนุบญ
ั ญัตใิ ห้ทนั ต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั ให้สอดรับกับสภาวการณ์ในอนาคต ตอบสนองต่อนโยบาย
รัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” โดยเน้นบูรณาการการด�ำเนินงานของทุกภาคส่วน                
มีอนุบญ
ั ญัตทิ มี่ ผี ลบังคับใช้แล้ว 1 ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรือ่ งกิจการทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 อนุบัญญัติที่มีการชี้แจงคณะกรรมการกฤษฎีกาเสร็จสิ้น แล้ว 4 ฉบับ ได้แก่
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอย พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก�ำหนดหลัก
เกณฑ์วธิ ีการและมาตรการในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... อนุบัญญัตทิ ี่อยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
การจัดการมูลฝอยทั่วไป และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร           
(ฉบับที่...) พ.ศ. ....
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การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : ด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศจากปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ด้วยการเผยแพร่ค�ำแนะน�ำ
เพื่อการสื่อสารเตือนภัยส�ำหรับประชาชน (กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มทั่วไป) ในการป้องกันสุขภาพ และ         
ข้อปฏิบัติส�ำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ นอกจากนี้ได้สนับสนุนให้มีทีมหมอ
ครอบครัว (Family Care Team) ไปดูแลประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง หรือเฝ้าระวังอาการในกลุ่มเสี่ยง
ที่ต้องได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ คือ กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจ
และหลอดเลือด และโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของจังหวัด
และท้องถิ่นในการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย             
ส่วนการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบผลกระทบจากเหมืองแร่ ได้ด�ำเนินการเฝ้าระวังและดูแล
สุขภาพประชาชนรอบเหมืองทองค�ำในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และ
พิษณุโลก โดยการส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเป้าหมาย โดยเก็บตัวอย่างอาหารที่
ประชาชนนิยมบริโภคเพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนโลหะหนัก และตรวจสอบการปนเปื้อนโลหะหนัก
และสารเคมีในน�้ำบริโภคที่ส�ำคัญในพื้นที่ โดยการเก็บตัวอย่างน�้ำประปา บ่อตื้น น�ำ้ ฝน น�ำ้ ดื่มบรรจุ
ขวด และน�้ำจากโรงผลิตน�้ำดื่ม ทั้งสิ้น 148 แห่ง จากนั้นได้จัดท�ำข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา             
ดังกล่าวกรณีเหมืองแร่ทองค�ำในพื้นที่ 3 จังหวัดรอยต่อ เสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด
และเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบประปาที่มีปริมาณโลหะหนักเกินค่ามาตรฐาน จ�ำนวน 10 แห่ง
ให้ บริษัท อัครารีซอร์สเซส จ�ำกัดมหาชน พิจารณาปรับปรุงระบบประปาต่อไป ส�ำหรับมาตรการ
ระยะยาว กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรค จะจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ออกแบบระบบ เฝ้าระวัง    
ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับมลพิษจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเคมี             
รวมทั้งจากมลพิษทางอากาศ และเขตพื้นที่เศรษฐกิจใหม่หรือเรียกว่า ฮอตโซน (HOT ZONE)  ซึ่งมี
ประมาณ 30 จังหวัดทั่วประเทศ
การพัฒนางานวิจัย : กรมอนามัยในฐานะกรมวิชาการมีภารกิจในการพัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางวิชาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อบริการ
ประชาชน ในปี 2558 ได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการงานวิจัย องค์ความรู้
และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. 2558 – 2561 นอกจากนี้            
ได้ผลิตผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านทันตสาธารณสุข และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม            
รวม 25 เรือ่ ง สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการของกรมอนามัยเพิม่ เติมได้ทศี่ นู ย์ความรูก้ รมอนามัย
ที่ http://kcenter.anamai.moph.go.th/
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รายงานประจ�ำปี 2558
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ด�ำเนินบทบาทส�ำคัญในการเป็นองค์กรหลักของ
ประเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมาย เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพดี
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในปี 2558 ด�ำเนินงานภายใต้ 5 นโยบายหลัก ได้แก่ 1) การด�ำเนินงาน
ตามแนวพระราชด�ำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพือ่ เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์
2) การเร่งรัดด�ำเนินงานเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในประเด็นที่เป็นปัญหาเร่งด่วนและต้องอาศัยการ
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานทุกภาคส่วน 3) การส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการบูรณาการงาน
ยุทธศาสตร์สขุ ภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้น 5 กลุ่มวัย ได้แก่ กลุ่ม
สตรีและเด็กปฐมวัย โดยให้มารดาฝากท้องไว คลอด ปลอดภัย เด็กเติบโตสมส่วน ฉลาดว่องไว
อารมณ์ดี มีความสุข กลุ่มวัยเรียน โดยพัฒนาสุขภาพเด็กแบบองค์รวมเพื่อเด็กเติบโตสมวัย สูง
สมส่วน สมองดี คิดดี มีความสุข กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ออกก�ำลังกาย และทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ กลุ่มวัยท�ำงาน โดยส่งเสริมให้มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ออกก�ำลังกาย จัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการท�ำงานเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ ง
ด้านสุขภาพ และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยเน้นการพัฒนาระบบการดูแล/ส่งเสริมสุขภาพและการ
จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวและชุมชน 4) การพัฒนา
และผลักดันให้มีการคุ้มครองประชาชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้
มาตรการทางกฎหมาย 5) การพัฒนาศักยภาพกรมอนามัยในการเป็นองค์กรหลักของประเทศและ
ประชาคมอาเซียนทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การเฝ้าระวังและประเมินผล         
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและสภาวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
และการผลักดันให้เกิดการแก้ปญ
ั หาโดยการจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ แก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน
กรมอนามัยก�ำหนดกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม (PIRAB) ตามแนวคิด
และหลักการของกฎบัตรออตตาวาและกฎบัตรกรุงเทพ ดังนี้
P = Partner : พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ
เอกชน และประชาสังคมเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน
I = Invest : ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐานเพื่อ
จัดการกับปัจจัยก�ำหนดด้านสุขภาพ
R = Regulat : พัฒนากระบวนการก�ำหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมาย
ด้านสุขภาพจากฐานความรู้ที่สอดคล้องกันสภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับ
การคุ้มครองและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันทางสุขภาพ
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รายงานประจ�ำปี 2558
A = Advocate : ชี้แนะและสร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
B = Build Capacity : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
การด�ำเนินงานฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
ประเทศไทยเป็ น ประเทศเดี ย วที่ ใ ห้ สิ ท ธิ์ ป ระชาชนได้ ใ ส่ ฟ ั น เที ย มโดยไม่ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ย              
โดยเฉพาะการใส่ฟันเทียมทั้งปากให้กับผู้สูงอายุที่มีต้นทุนประมาณ 6,000 บาทต่อคน นับเป็น          
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทีท่ รงค�ำนึงถึงความสุขของราษฎรทีต่ ้องมีฟัน
ใช้เคี้ยวอาหาร กรมอนามัยจึงร่วมกับวิชาชีพทันตกรรมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสนองกระแส         
พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดท�ำโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริม     
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่ปี 2548 มาจนถึงปัจจุบัน จากการติดตาม         
ประเมินผลหลังการจัดบริการในปี 2550 พบว่า ร้อยละ 97 ของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจ
ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพในชีวิตผู้สูงอายุอย่างชัดเจนทั้งด้านกายภาพ อารมณ์ สังคม
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รายงานประจ�ำปี 2558
ในปี 2558 กรมอนามัยสนับสนุนการจัดบริการใส่ฟันเทียมทั้งปาก หรือเกือบทั้งปากแก่       
ผู้สูงอายุทั่วประเทศ จ�ำนวน 50,276 ราย จากเป้าหมาย 40,000 ราย และจากการด�ำเนินงานมา        
10 ปี มีผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียมรวม 417,36 ราย และยังมีผู้สูงอายุที่จ�ำเป็นต้องใส่ฟันเทียม
ทั้งปากอีกจ�ำนวนกว่า 236,000 ราย ด้านการส่งเสริมป้องกันเพื่อลดการสูญเสียฟันได้สนับสนุนให้  
ผูส้ งู อายุดแู ลตนเองผ่านชมรมผูส้ งู อายุดา้ นการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก หรืออาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) ท�ำให้ผู้สูงอายุจำ� นวนกว่า 730,000 คน สามารถดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองผ่านแกนน�ำ
ชมรมผู้สูงอายุซึ่งมีจ�ำนวน 3,633 ชมรม มีสมาชิกรวม 1,235,816 คน และจัดให้มกี ารบริการส่งเสริม
ป้องกัน รักษาพื้นฐานในหน่วยบริการระดับต�ำบล ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน ปัจจุบันมีโรงพยาบาลส่งเสริม  
สุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ที่ให้บริการแล้ว 1,430 แห่ง
ตารางที่ 3 ผลการด�ำเนินงานฟันเทียมพระราชทาน ปี พ.ศ. 2556 – 2558
ตัวชี้วัด

จ�ำนวนผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียมพระราชทาน

ผลการด�ำเนินงาน
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

42,989 ราย 43,358 ราย 50,276 ราย

จ�ำนวนหน่วยบริการสาธารณสุขจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรค
ในช่องปากผู้สูงอายุ (แห่งใหม่)

158 แห่ง

269 แห่ง

299 แห่ง

จ�ำนวนชมรมผู้สูงอายุท่มี ีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
(ชมรมใหม่)

453 แห่ง

552 แห่ง

329 แห่ง

ที่มา : ส�ำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
กรมอนามั ย ด� ำ เนิ น โครงการควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคขาดสารไอโอดี น ตั้ ง แต่ ป ี 2532 มี               
คณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นองค์ประธานและคณะกรรมการจากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ผลักดันและ
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน 7 ยุทธศาสตร์ มีกลไกการสร้างและบูรณาการทีมหมอครอบครัว (Family Care
Team: FCT) เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างหมอครอบครัว หน่วยบริการปฐมภูมิและทีมสหสาขา
วิชาชีพอย่างเป็นทีมเดียวกัน และอาศัยกลไกการสนับสนุน (Supportive mechanism) เพื่อให้เกิด          
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การบูรณาการในการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนเพือ่ ให้คนไทยได้รบั ไอโอดีนในปริมาณ
ที่เหมาะสม โดยมาตรการหลัก คือ เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย
สนับสนุนให้มกี ารผสมไอโอดีนในเกลือตามมาตรฐานคือ 20 - 40 มิลลิกรัมต่อเกลือ 1 กิโลกรัม ซึ่ง
ปลอดภัยและมีต้นทุนตํ่าเพียง 1.30 บาทต่อคนต่อปี ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้เกลือ
น�้ำปลา น�้ำเกลือปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองเติมไอโอดีน              
ในปริมาณที่กำ� หนด สนับสนุนเครื่องผลิตเกลือเสริมไอโอดีนให้ผู้ประกอบการ 100 เครื่อง รวมทั้ง       
มีมาตรการเสริม คือ การจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ให้กับหญิงตั้งครรภ์        
ทุกคน และหญิงให้นมลูกจนอายุลูก 6 เดือนหลังคลอด การเสริมไอโอดีนในน�้ำดื่มในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่ มาตรการต่างๆ เหล่านีจ้ ะช่วย
ให้กลุม่ เสีย่ ง ได้แก่ หญิงตัง้ ครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารก เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน ลดโอกาสเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีน ได้ประมาณปีละ 14 ล้านคน
ผลการด�ำเนินงานตามมาตรการหลัก มาตรการเกลือเสริมไอโอดีน จากการสุม่ ส�ำรวจความ
ครอบคลุมเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนปริมาณไอโอดีน ≥ 20 พีพีเอ็ม และปริมาณไอโอดีน 20 - 40
พีพีเอ็ม ได้ร้อยละ 83.8 และร้อยละ 76.5 ตามล�ำดับ โดยพบมีความครอบคลุมของการใช้เกลือเสริม
ไอโอดีนในครัวเรือน ร้อยละ 91.6 และเป็นเกลือที่มีปริมาณไอโอดีน 20 - 40 พีพีเอ็มตามกฎหมาย
ร้อยละ 83.5
ด้านมาตรการเสริม การจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็กและกรดโฟลิกแก่หญิงตั้งครรภ์        
ทุกราย ตลอดการตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด 6 เดือนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ข้อมูลจากการสุ่มส�ำรวจ
60 จังหวัด จ�ำนวนหญิงตัง้ ครรภ์ทงั้ หมด 33,341 คน พบว่า หญิงตัง้ ครรภ์ทไี่ ด้รบั ยาเม็ดเสริมไอโอดีน
31,540 คน คิดเป็นร้อยละ 94.6 โดยหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาได้กินยาเม็ดเสริมไอโอดีนทุกครั้ง          
จ�ำนวน 26,367 คน คิดเป็นร้อยละ 83.6 สาเหตุท่ไี ม่ได้กินยาเม็ดเสริมไอโอดีน ระบุว่า กลัวลูกตัวโต
กินยาแล้วมีอาเจียน คลินกิ /โรงพยาบาลเอกชนไม่ได้จ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน ส่วนการเสริมไอโอดีน
ในน�้ำดื่ม ได้ด�ำเนินการตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�ำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลยากแก่การเข้าถึง โดยการ
หยดน�ำ้ ไอโอดีนเข้มข้น 2 หยดต่อน�้ำดื่ม 10 ลิตร เพื่อให้ได้น้ำ� ดื่ม 1 แก้ว ขนาด 200 ซีซีที่มีไอโอดีน
40 ไมโครกรัม ให้เด็กกลุม่ เป้าหมายดืม่ 2-3 แก้วต่อวัน (เด็กเล็กต้องการไอโอดีน วันละ 90 ไมโครกรัม
เด็กวัยเรียนต้องการวันละ 120 ไมโครกรัม)
ส�ำ หรับ การด� ำเนินการสู่ ความยั่งยืน ด�ำ เนิน การผ่านกระบวนการขับเคลื่อ นชุมชน/            
หมู่บ้านไอโอดีน ปัจจุบันมีชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรอง จ�ำนวน 42,665
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แห่ง จากชุมชน/หมู่บ้านที่ร่วมกระบวนการ 52,531 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.2 ซึ่งการด�ำเนินการ            
มีเป้าหมายให้ทกุ ชุมชนหมูบ่ า้ น (ร้อยละ 100) ด�ำเนินการผ่านเกณฑ์ชมุ ชน/หมูบ่ า้ นไอโอดีน ร้อยละ 100
นอกจากนี้ ในปี 2558 ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 6 ประเภท ในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน
2558 ได้แก่ 1) รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารยอดเยี่ยม รวม 6 รางวัล 2) รางวัลเชิดชูเกียรติจังหวัด
ไอโอดีน รวม 7 รางวัล 3) รางวัลเชิดชูเกียรติชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน รวม 10 รางวัล 4) รางวัลเชิดชู
เกียรติระดับผู้ปฏิบัติต้นแบบ รวม 17 รางวัล 5) รางวัลเชิดชูเกียรติสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย
ดีเด่น รวม 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น 43 รางวัล
ตารางที่ 4 สรุปรางวัลเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน
ประเภท

จังหวัด

รางวัลเชิดชูเกียรติ
ผู้บริหารยอดเยี่ยม
รวม 6 รางวัล

- นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
- นายแพทย์วชิ ัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
- นางเยาวดี ชาญศิลป์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
- นายวราวุฒิ ตุลาพัฒน์ สาธารณสุขอ�ำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ
- นางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีเทศบาลต�ำบลเมืองหงส์
จังหวัดร้อยเอ็ด
- นายวิมล วงษ์ค�ำด้วง ผู้อำ� นวยการโรงเรียนบ้านสะอาดนามูล
จังหวัดอุดรธานี

รางวัลเชิดชูเกียรติ
จังหวัดไอโอดีน รวม 7 รางวัล

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร จังหวัดสุราษฎ์ธานี จังหวัดนราธิวาส

รางวัลเชิดชูเกียรติ
ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน
รวม 10 รางวัล

-
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อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง
ต�ำบลบางขะแยง อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ต�ำบลดงมะรุม อ�ำเภอโคกส�ำโรง จังหวัดลพบุรี
บ้านหนองขาหยั่ง ต�ำบลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านแพงพวย หมู่ 4 ต�ำบลจันดุม อ�ำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรมั ย์
บ้านหนองแก หมู่ 7 ต�ำบลกุดชุม จังหวัดยโสธร
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ประเภท

รางวัลเชิดชูเกียรติระดับ
ผู้ปฏิบัติต้นแบบ
รวม 17 รางวัล

จังหวัด

-

บ้านวังเตียน อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
บ้านร้องเอี่ยน ต�ำบลปง อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา
บ้านแหลมแซง ต�ำบลควนขนุน อ�ำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ชุมชนวัดแก้ว อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

-

นางอรวรรณ กลิ้ง ทะเล ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
นางอภิรดี ศรีประทุม ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
นางสาวไพรินทร์ บุตรแสนลี ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
นางสาวนิยม เปรมบุญ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายนันทโชค ชูทอง ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎ์ธานี
นางสมคิด ปานบุญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบางขะแยง
จังหวัดปทุมธานี
นางวีณา พิทักษ์ตรัยรัตน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโนนทองหลาง
จังหวัดนครราชสีมา
นางบุญยง ใจสุข สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร
นายอภินันท์ แสวงผล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลภูซาง
จังหวัดพะเยา
นายสุรงณ์ ปุญญธรรม ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เตียมุ่ยกวง จังหวัดเพชรบุรี
นายสมโภชน์ ธนพิรุณธร เฮ่งสุนหลี จังหวัดราชบุรี
นางพิสยั ปาปะโต ประธานชมรมผู้ผลิตเกลือเสริมไอโอดีน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม
นายไพศาล โกวิทด�ำรง ร้านเกลือโกวิทด�ำรงการค้า จังหวัดเชียงใหม่
นายประสิทธิ์ นวกาลัญญู เกลือบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
นายเสน่ห์ โพธิ์ศรีอาจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต�ำบลบ้านมุง
อ�ำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
นายศรีมูล ศรีวิชัย ก�ำนัน ต�ำบลขุนควร อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา
นายณรงค์ศกั ดิ์ อังศุธรรัตน์ ร้านฮั่วน�้ำจังหวัดสุราษฎ์ธานี

รางวัลเชิดชูเกียรติ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
งานวิจัยดีเด่น รวม 3 รางวัล

- นายแพทย์อทุ ิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา
- นางโสพรรณ เรืองเจริญ จังหวัดอุดรธานี
- นายประสาร ศรีวะสุทธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองแก
จังหวัดยโสธร
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การด�ำเนินงานสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้สนองพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ความส�ำคัญต่อสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารควบคู่
ไปกับด้านการศึกษา ให้เรียนหนังสือได้โดยไม่หิวหรือเจ็บป่วย โดยได้จัดท�ำโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เยาวชนในถิ่นทุรกันดารมากว่า 19 ปี เพือ่ ให้ความรู้ ดูแล
ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านโภชนาการ สุขอนามัย ทันตสุขภาพ รวมถึงดูแลสิ่งแวดล้อม น�้ำบริโภคและ
ส้วมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ส่งผลให้สขุ ภาพของเด็กและเยาวชนดีขึ้นตามล�ำดับ
ผลการส�ำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน ของกรมอนามัย ใน
ปี 2556 พบว่า ยังต้องเร่งช่วยกันพัฒนาในหลายด้าน เพือ่ ช่วยให้เด็กมีร่างกายสมบูรณ์ พร้อมศึกษา
เล่าเรียนอย่างเต็มที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เจ็บป่วย โดยพบว่านักเรียนประถมเตี้ย ร้อยละ 8
มีเหาร้อยละ 73 ฟันแท้ผุ ร้อยละ 53 ส่วนโรงเรียนพบว่ามีน�้ำดื่มไม่เพียงพอร้อยละ 16 ไม่ได้ปรับปรุง
คุณภาพน�้ำ ร้อยละ 34 น�้ำบริโภคไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 83 ส้วมไม่ได้มาตรฐาน กล่าวคือ
ไม่สะอาดร้อยละ 35 มีกลิ่นเหม็นร้อยละ 48 สภาพช�ำรุดร้อยละ 21 ในปี 2557 - 2558 กรมอนามัย
จึงได้เร่งด�ำเนินการสนองพระราชกระแสรับสัง่ ทีใ่ ห้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันดูแลบริหารจัดการน�ำ้
ดื่มในโรงเรียนอย่างจริงจัง และให้มีส้วมเพียงพอต่อการใช้งานในโรงเรียน ถิ่นทุรกันดาร โดยจัดท�ำ
โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
ในปี 2558 กรมอนามัยได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ 1) บริษัท สยามซานิทารีแวร์
จ�ำกัด 2) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) 3) บริษัท ลิกซิล ประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)
4) มูลนิธิฮารนามซิงห์ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) 5) บริษัท วี. อาร์. แฮนด์เดิล จ�ำกัด 6) โรงพยาบาล
ยันฮี 7) บริษัท เธียรสุรัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) 8) บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด       
9) บริษัท ธรรมสรณ์ จ�ำกัด 10) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ำกัด 11) ธนาคารอาคารสงเคราะห์                  
12) บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด 13) มูลนิธิโอสถสภา 14) มูลนิธิวิจยั และพัฒนาอนามัย
15) บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำ ภาคตะวันออก 16) การประปาส่วนภูมภิ าค 17) สมาพันธ์
ออฟโรดประเทศไทย 18) เครือข่ายส�ำนักทันตสาธารณสุข 19) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 20) นางสาวลีลานุช สุเทพารักษ์ 21) บริษัท สตาร์ซานิทารีแวร์ จ�ำกัด 22) บริษัท             
แอดวานซ์ไพพ์ จ�ำกัด 23) มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี และประชาชนร่วมให้การสนับสนุน ด้วยการบริจาคก�ำลังทรัพย์และการจัดทอดผ้าป่า         
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สร้างส้วม อาทิ เครือข่ายจังหวัดสกลนคร เครือข่ายจังหวัดอ�ำนาจเจริญ เครือข่ายจังหวัดอ�ำเภอ
ปะนาเระ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลพุทธบาท อ�ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหัวทุง่ อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ สร้างและปรับปรุงส้วม รวมทัง้ ระบบสุขาภิบาลอืน่ ๆ
ได้แก่ ที่แปรงฟัน อ่างล้างมือ โรงครัว โรงอาหาร ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารในพื้นที่เป้าหมายตาม         
พระราชด�ำริฯ ให้ได้มาตรฐาน ได้แก่ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง รวม 81 แห่ง
โดยน�ำร่องแห่งแรก คือ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี แห่งที่ 60 คือ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง อ�ำเภอพนมดงรัก จังหวัด
สุรินทร์
ตารางที่ 5 ผลการด�ำเนินงานการสร้างและปรับปรุงส้วมให้กบั โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
เขตสุขภาพ ผลการด�ำเนินงาน (แห่ง)

1
2
5
6
8
9
10
11
12
รวม

24
6
7
3
4
3
4
13
17
81

ที่มา : ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

นอกจากนี้ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคติดตั้ง เครื่องกรองน�้ำ  พร้อมตู้ท�ำน�้ำเย็นให้กับ
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม จ�ำนวน 16 แห่ง ส�ำหรับการเฝ้าระวังคุณภาพ
น�้ำบริโภคในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน จ�ำนวน 111 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ใช้น้ำ� ประปาภูเขา
เป็นน�ำ้ บริโภค (ร้อยละ 31.02) และผลการตรวจคุณภาพน�้ำบริโภคทุกประเภท พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน�้ำบริโภคกรมอนามัยมากกว่าร้อยละ 75 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน     
ด้านแบคทีเรีย (มากกว่าร้อยละ 70)
กรมอนามัย 25

รายงานประจ�ำปี 2558
การรณรงค์ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี
กรมอนามัยได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการส่งเสริมสุขภาพให้กบั ประชาชน และบุคลากร
ในกระทรวงสาธารณสุขได้มสี ขุ ภาพดีจงึ ได้จดั ท�ำโครงการส่งเสริมและรณรงค์การปัน่ จักรยานในชีวติ
ประจ�ำวันให้กับประชาชนได้มีการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกก�ำลังกายเพิ่มขึ้น โดยด�ำเนินการจัด
กิจกรรมรณรงค์ร่วมกันปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ในวันส�ำคัญ ได้แก่ วันที่ 5
ธันวาคม 2557 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช          
ณ ศูนย์อนามัยทั้ง 12 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18,751 คน โดยร่วมปั่นจักรยาน 15,607 คน และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน            
พระราชสมภพครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 52,079 คน โดยร่วมปั่นจักรยาน
40,837 คน และจัดกิจกรรม bike for all ภายในกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยได้สนับสนุน
จักรยานให้ยืมปั่นเพื่อสุขภาพ ส่งเอกสาร และการเดินทางใกล้ๆ ภายในกระทรวงสาธารณสุข            
รวมทั้งจัดกิจกรรมชวนกันปั่น ให้กับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางปั่นร่วมกันกับผู้บริหาร
ทุกวันท�ำการ เวลา 16.30-18.00 น. ณ บริเวณโดยรอบพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง
จากการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ด้วยการส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพได้รับการ
ตอบรับอย่างดีจากภาคเครือข่าย ส่งผลให้ภาคีเครือข่ายรวมตัวกันจัดตั้งชมรมจักรยานทั่วประเทศ
ประมาณ 928 ชมรม และพัฒนาแนวทางนโยบายสาธารณส่งเสริมการใช้จักรยานตามบริบทพื้นที่
รวม 122 คน โดยมีพื้นที่ต้นแบบเมืองจักรยานเพื่อสุขภาพเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณทั้งหมด 10
แห่ง นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการใช้จักรยานโดยการสร้างเลน
จักรยานโดยรอบพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร

การด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
กลุ่มสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)

26 กรมอนามัย

รายงานประจ�ำปี 2558
ปัจจุบันอัตราส่วนมารดาตายของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ จากการส�ำรวจ
ของกรมอนามัย ปี 2538, 2549 และ 2556 พบว่า อัตราส่วนการตายมารดาต่อแสนการเกิดมีชีพ
เท่ากับ 44.30, 44.10 และ 31.20 ตามล�ำดับ  ทั้งนี้ จากการส�ำรวจสาเหตุการตาย ปี 2556 พบว่า
สาเหตุการเสียชีวิตของแม่จากสาเหตุทางตรง (Direct Cause) ที่สามารถป้องกันได้ ร้อยละ 56.6     
โดยสาเหตุ 5 อันดับแรกคือ การตกเลือด ร้อยละ 30.4 รองลงมาเป็นความดันโลหิตสูง ร้อยละ 17.4
น�้ำคร�่ำอุดตันในกระแสเลือด ร้อยละ 13.0 การติดเชื้อในกระแสเลือด ร้อยละ 11.6 และการแท้ง          
ร้อยละ 10.1 แสดงว่าปัญหาการตายของมารดาจากการตัง้ ครรภ์และการคลอดยังเป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญ
ของประเทศ
จากผลการส�ำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ทุก 3 ปี จ�ำนวน 5 ครัง้ พ.ศ. 2542, 2547,
2550, 2553 และ 2557 พบว่า มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 71.1, 72.0, 67.7, 70.3 และ 72.5 ตาม
ล�ำดับ ปัจจัยต่อพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ทารกแรกเกิดน�้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
ร้อยละ 9.0 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 7) การขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดพบ 25.6 (เป้าหมาย            
ไม่เกินร้อยละ 25) ต่อเด็กเกิดมีชีพพันคน และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว พบร้อยละ 47.5
(เป้าหมายร้อยละ 50) ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นการด่วน เนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการชี้ให้
เห็นชัดว่าเด็กวัยนี้มคี วามส�ำคัญที่สุดต่อพัฒนาการด้านสมอง สายตา การควบคุมอารมณ์ ทักษะ
ด้านภาษาและสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดี สาเหตุส่วนใหญ่เกิด
จากการเลีย้ งดู พ่อแม่ขาดทักษะการเลีย้ งดู ส่วนใหญ่ฝากให้ปยู่ า่ ตายายเลีย้ งมักปล่อยให้เด็กดูนทิ าน
จากทีวีมากกว่าการฟังการเล่าสดจากพ่อแม่ การจัดบริการของโรงพยาบาลยังไม่เพียงพอ โดยมี
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าในโรงพยาบาลชุมชนเพียงร้อยละ 67 เท่านั้นพี่เลี้ยงในศูนย์เด็ก
เล็กขาดความรู้ ทักษะที่จำ� เป็น โดยในปี 2558 กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนา
สุขภาพแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 6 พัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี วัดโดยเครื่องมือ Denver II
ปี พ.ศ.

2452
2547
2550
2553
2557

พัฒนาการเด็ก (ร้อยละ)
สมวัย
ไม่สมวัย
71.1
29.9
72.0
28.0
67.7
32.3
70.3
29.7
72.5
27.5

ที่มา : ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
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รายงานประจ�ำปี 2558
ส�ำหรับสถานการณ์ด้านการขาดสารไอโอดีน ข้อมูลจากการส�ำรวจไอคิวเด็กไทย ปี 2557
ของกรมสุขภาพจิต พบระดับไอคิวเด็กไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 93.1 จุด ลดลงจากปี 2554 อยู่ที่ 94 จุด และ
ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 100 จุด ข้อมูลจากกรมอนามัย ปี 2557 พบค่ามัธยฐานไอโอดีนใน
ปัสสาวะของหญิงตัง้ ครรภ์ คือ 155.7 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึง่ ถือเป็นพืน้ ทีไ่ ม่ขาดสารไอโอดีน แต่อย่างไร
ก็ตามยังพบพื้นที่ที่ขาดสารไอโอดีนในหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบมากที่สุด นอกจากนี้ยังคงพบครัวเรือนที่ไม่ใช้เกลือเสริมไอโอดีนถึงร้อยละ 8.4
แผนภาพที่ 1 ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตัง้ ครรภ์จากระบบเฝ้าระวังไอโอดีน ปี 2543-2557
(หญิงตั้งครรภ์จังหวัดละ 300 คน)

ที่มา : ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย

จากสถานการณ์ดงั กล่าว ในปี 2558 กรมอนามัยได้ด�ำเนินการโครงการพระราชด�ำริและ
โครงการส�ำคัญอื่นๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.......
จากการส�ำรวจการละเมิดหลักเกณฑ์วา่ ด้วยการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็กและ
ผลิตภัณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง ในปี 2551 พบว่า โรงพยาบาลของรัฐถึงร้อยละ 31 มีการละเมิดหลักเกณฑ์
โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทนมผง เช่น แจกนมผง ณ ที่ว่าการอ�ำเภอหรือเทศบาล หรือ
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รายงานประจ�ำปี 2558
แจกคูปอง ให้แม่ และครอบครัวไปรับนมผงที่ร้านขายยา จากนั้นในปี 2553 กระทรวงสาธารณสุข
โดยกรมอนามัยจึงได้เสนอหลักเกณฑ์วา่ ด้วยการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่กระบวนการของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะ ซึ่ง
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ให้กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา และผลักดันร่าง         
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง พ.ศ...... ซึ่งกรมอนามัยและภาคีเครือข่ายได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปกป้องสิทธิเด็กทุกคนให้มีโอกาสได้รับอาหารที่ดีที่สุด ด้วยการปกป้อง ส่งเสริมสนับสนุนการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสร้างความมั่นใจว่า หากมีความจ�ำเป็นต้องใช้นมผงหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง แม่และครอบครัวจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่านวิธีการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม โดย    
ไม่ได้ปิดกั้นหรือห้ามท�ำการตลาด ไม่มีมาตรการใดที่ขัดขวางการขายของผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า หรือ               
ผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด แต่มีสาระส�ำคัญคือ ควบคุมการส่งเสริมการตลาดของบริษัทไม่ให้
อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ไม่ชักจูงให้แม่เข้าใจผิดว่านมผงดีเทียบเท่าหรือดีกว่านมแม่ โดยเฉพาะ
การควบคุมการส่งเสริมการตลาดที่มาในรูปการเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนการจัดอบรมทางวิชาการ
หรือใช้แพทย์พยาบาลเป็นพรีเซนเตอร์สินค้า เป็นต้น
ในปี 2558 กรมอนามัยได้แต่งตั้งคณะท�ำงานยกร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ประกอบด้วย                
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ด้านโภชนาการ ด้านสาธารณสุข ด้านการพยาบาล ด้าน
การตลาด ด้านกฎหมาย และประชาชนอาวุโส จากนั้นร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
27 องค์กร อาทิ ประชาสังคมต�ำบลนมแม่จนั ทบุรี เครือข่ายป้องกันนมแม่ศริ ริ าช เครือข่ายนักวิชาการ
ปกป้องนมแม่ เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) นมแม่แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) องค์การ
อนามัยโลก (WHO) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เป็นต้น จัดการเสวนา Code Milk
in Thailand เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. โดยน�ำความคิด
เห็นที่ได้รับไปประกอบการจัดท�ำหรือปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ในบางประเด็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ          
พ่อแม่และเด็กมากที่สุด นอกจากนี้ได้จัดประชุมองค์กรวิชาชีพแพทย์และพยาบาลเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนวคิดร่าง พ.ร.บ. ขณะนี้อยู่ระหว่างน�ำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขลงนามให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้จัดพิมพ์ Fact Sheet พ.ร.บ. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ และ
โทรทัศน์ 1 ครั้ง
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2. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
กรมอนามัยมีนโยบายส่งเสริมให้หญิงหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนครบ 6
เดือน จากนัน้ ให้กนิ นมแม่ต่อเนือ่ งและให้อาหารเสริมตามวัยจนลูกอายุ 2 ปี หรือนานกว่านัน้ เป็นไป
ตามแนวทางองค์การอนามัยโลกก�ำหนด และจากการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของทารกและ        
เด็กเล็กต่อพัฒนาการและสมองของทารกและเด็กเล็ก พบว่าการให้นมแม่ยิ่งนานจะเพิ่มเชาวน์
ปัญญาด้านภาษา (verbal IQ) และเชาวน์ปัญญาด้านการปฏิบัติ (Performance IQ)  ดังนั้น เด็กที่กิน
นมแม่นาน 8 เดือนหรือมากกว่า จะมีเชาวน์ปัญญาด้านภาษามากกว่า 10.2 จุด และเชาวน์ปัญญา
ด้านการปฏิบตั มิ ากกว่า 6.2 จุด เมือ่ เปรียบเทียบกับเด็กทีไ่ ม่ได้กนิ นมแม่และผลการศึกษาเด็กคลอด       
ก่อนก�ำหนด 300 คน เมื่ออายุ 7-8 ปี พบว่าเด็กได้รับนมแม่ ตั้งแต่แรกเกิด จะมี IQ มากกว่า 8.3
เปรียบเทียบกับทารกที่กินนมผสมพบจะมีโอกาสเจ็บป่วยมากกว่า
ในปี 2558 กรมอนามัยสนับสนุนให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดมุมนมแม่   
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดเลี้ยงลูกด้วย          
นมแม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่นๆ และได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่งเสริมให้สถานประกอบการขนาดใหญ่จัดมุมนมแม่          
ขณะนี้ด�ำเนินการได้ประมาณร้อยละ 20-30
นอกจากนีไ้ ด้รว่ มกับมูลนิธศิ นู ย์นมแม่แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายกระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม    
สุขภาพ (สสส.) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์                 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์และสภาการพยาบาล จัดการประชุมวิชาการ นมแม่แห่งชาติ “ภาคีร่วมใจ
ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วย นมแม่” “Breastfeeding and Work–Let’s Make it Work!” เพื่อ              
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเทคนิคในการสนับสนุนแม่วัยท�ำงานเลี้ยงลูกด้วย           
นมแม่สำ� เร็จ
ส�ำหรับการด�ำเนินงานต�ำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ (ต�ำบลที่มีกระบวนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ กอด สัมผัส พูดคุย ลิ้มรส แววตา รอยยิ้ม ของแม่ และเวลาดูแล) สร้างความรัก          
ความอบอุ่น ให้เกิดสายใยรัก สายใยความผูกพันในครอบครัว จะส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นคนดีมี
คุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งกรมอนามัยได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน ท้องถิ่นต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยองค์รวมเริ่มที่นมแม่ ขณะนี้มี
ต�ำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำ� บลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่รวม 708 แห่ง
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ตารางที่ 7 จ�ำนวนต�ำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ ปี พ.ศ.2555 - 2558
ศูนย์อนามัย

ศูนย์อนามัยที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 3
ศูนย์อนามัยที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 5
ศูนย์อนามัยที่ 6
ศูนย์อนามัยที่ 7
ศูนย์อนามัยที่ 8
ศูนย์อนามัยที่ 9
ศูนย์อนามัยที่ 10
ศูนย์อนามัยที่ 11
ศูนย์อนามัยที่ 12

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

ปี 2555

8
5
11
15
5
7
37
7
5
18
30
8
156

ผลการด�ำเนินงาน (ต�ำบล)
ปี 2556
ปี 2557

9
11
20
5
11
13
46
15
8
20
37
195

19
5
15
27
30
6
60
35
13
10
220

ปี 2558

4
22
35
32
21
16
47
531
708

ที่มา : ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
หมายเหตุ : ต�ำบลพื้นที่เป้าหมาย 1,021 ต�ำบล

3. การพัฒนามาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กในสถานบริการสาธารณสุข
จากสถานการณ์บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านแม่ ปี 2556 พบว่า หญิงตัง้ ครรภ์
ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 57.80 (เป้าหมายร้อยละ 60)
หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 61.80 (เป้าหมายร้อยละ 90) หญิง             
ตั้งครรภ์ได้รับไอโอดีน ร้อยละ 92.29 (เป้าหมายร้อยละ 100) อัตราการตกเลือดหลังคลอด ร้อยละ 1.16
(เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5) หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอด 3 ครั้ง ตามเกณฑ์ ร้อยละ 74
(เป้าหมายร้อยละ 65) ส่วนการจัดระบบบริการคุณภาพ พบว่า คลินิกฝากครรภ์คณ
ุ ภาพ ห้องคลอด
คุณภาพ คลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ ผลการด�ำเนินงาน พบในอัตราร้อยละ 93.70, 87.78, 79.30
ตามล�ำดับ
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กรมอนามัยได้พัฒนามาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กในสถานบริการสาธารณสุข          
อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2550 เพือ่ เป็นการวางระบบและมาตรฐานบริการเรือ่ งการดูแลสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ภายใต้หลักการดูแลอย่างต่อเนือ่ ง หรือ Continuum
of Care คือ ดูแลตั้งแต่แม่ต้งั ครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งภายใต้การด�ำเนินงานนี้ จะ
มีการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ หน่วยบริการสาธารณสุข คลินิกฝากครรภ์ ห้องคลอด หอผู้ป่วย           
หลังคลอด และคลินิกเด็กสุขภาพดีช่วยเหลือแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่แก่แม่และครอบครัว ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำต่อเนื่องไปจนกระทั่ง
คลอดบุตรและหลังกลับไปอยูบ่ า้ นเพือ่ ให้แม่สามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวต่อเนือ่ งถึง 6 เดือน
ในปี 2558 กรมอนามัยได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
อนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 7 “กลไกการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานโดย MCH Board” เพื่อสร้างแรง
จูงใจในการพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน และเร่งรัดการด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
เชิงรุกสู่ชุมชน และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านอนามัยแม่และเด็กที่ทันสมัย และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการจัดการความเสี่ยงทางสูตกิ รรม เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงระบบ
และแนวทางการแก้ปัญหาแม่ตายและพัฒนาการเด็กโดยใช้กลไกการขับเคลื่อน MCH Board เขต
สุขภาพ จากการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน พบว่า MCH Board ระดับจังหวัด มีกลไกใน
การเฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ร้อยละ 90.8 จากเป้าหมายร้อยละ 100 และ
มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ร้อยละ 71.8 จากเป้าหมายร้อยละ 70
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ตารางที่ 8 จ�ำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปี พ.ศ.2556 - 2558
ศูนย์อนามัย

ผลการด�ำเนินงาน (แห่ง)
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
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

39
36
11
39
35
33
80
69
74
68
81
65
79
118
108
109
91
89
92
42
44
42
50
46
46
86
79
86
81
76
76
76
47
74
12
869 (96.3%) 762 (92.4%) 648 (71.8%)

ที่มา : ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ส�ำหรับการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ใช้กรอบแนวคิด “3 Keys ตามติด
ชีวิตเด็กไทย” คือ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ฝากครรภ์ทนั ที 3 วิธีเลี้ยงลูกฝึกทักษะ กิน คิด ทักษะ
ชีวิต ให้ความรู้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กตามเกณฑ์โรงเรียน พ่อ แม่ ในสถานบริการสาธารณสุข ใน           
ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล และ 3 ปี เด็กวัยนี้ทุกคนได้รับการตรวจพัฒนาการ โดย
ภาพรวมเด็กปฐมวัยมีพัฒนาสมวัย ร้อยละ 84.55 (เครื่องมือ DSPM) ส่วนอัตรามารดาตายผลการ
ด�ำเนินงานภาพรวม พบว่าอัตราการตายมารดา 25.26 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน นอกจากนี้ตัวชี้วัด
เป้าหมายบริการระดับพื้นที่ ที่เป็นตัวเชื่อมโยงต่อผลลัพธ์ภาวะสุขภาพของแม่และเด็ก หรือเป็น             
ตัวสะท้อนถึงสภาพการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการ
ด�ำเนินงานภาพรวม พบว่า ทารกแรกเกิดน�้ำหนักน้อยว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 8.00 เด็กแรกเกิด – 6
เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 73.82 และศูนย์เด็กเล็กผ่านการประเมินมาตรฐานมีคุณภาพ        
ร้อยละ 69.07
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ตารางที่ 9 ผลการด�ำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายบริการระดับพื้นที่ ปี 2558
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

อัตราส่วนการตายมารดา
เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ทารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
ร้อยละ 0.5 ต่อปี
เด็กแรกเกิด – 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว

เป้าหมายไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ไม่เกินร้อยละ 7 หรือลดลงจากฐานเดิม

25.26
84.55
8.00

ร้อยละ 50

73.82

ที่มา : ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ตารางที่ 10 จ�ำนวนศูนย์เด็กเล็กผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปี พ.ศ.2556 - 2558
ศูนย์อนามัย

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
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�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
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ผลการด�ำเนินงาน (ร้อยละ)
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

60.00
50.14
79.23
69.72
81.40
72.03
75.50
74.00
73.86
71.00
56.90
77.04
70.07

66.89
40.11
55.12
49.30
81.52
80.51
40.83
54.67
76.90
62.67
77.30
24.88
61.40

73.59
45.78
62.09
59.40
80.49
77.38
62.24
76.80
71.76
72.15
42.53
69.07

รายงานประจ�ำปี 2558
กลุ่มวัยเรียน (5-14 ปี)

จากรายงานของส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2556 พบภาวะ
เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 8.8 และในปี 2557 ร้อยละ 9.5 สูงสุดพบใน 4 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขต
สุขภาพที่ 3,4,6 และ 12 คิดเป็นร้อยละ 11.3, 12.3, 12.4 และ 11.1 ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่พบในเขต
เมืองสูงถึง ร้อยละ 20 สาเหตุของการเกิดภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียนส่วนใหญ่มาจาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกก�ำลังกายทีไ่ ม่เหมาะสม และจากข้อมูลการเฝ้าระวังติดตาม
การเจริญเติบโตในเด็กนักเรียนอายุ 6-12 ปี จ�ำนวน 1,492,089 คน จาก 76 จังหวัด ของกรมอนามัย
ปี 2555 พบว่า นักเรียนมีภาวะอ้วน จ�ำนวน 187,000 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 เตี้ย จ�ำนวน 254,620
คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และผอม จ�ำนวน 99,112 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 โรคอ้วนหรือภาวะโภชนาการ
เกินในเด็กมีผลกระทบต่อทั้งพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม และเป็นปัญหา
สาธารณสุขเร่งด่วนทีต่ ้องควบคุมและป้องกัน ปัจจัยส�ำคัญของภาวะโภชนาการเกิน คือ การบริโภค
อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนและปริมาณที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงขาดการออกก�ำลังกายอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
พฤติกรรมเหล่านี้ ส่งผลให้เด็กวัยเรียนมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทุกปี ผลการวิจัยหลายแหล่ง  
พบว่าเด็กที่เป็นโรคอ้วน 1 ใน 3 จะเป็นผู้ใหญ่อ้วน ซึ่งโรคอ้วนน�ำไปสู่โรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังต่างๆ เช่น
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น
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ชชนาการเกิน คือ การบริ โภคอาหารที
ภ
่ไมม่ได้ สดั ส่วนแและปริ มาณทีที่ไม่เหมาะสมม รวมไปถึงขาดก
าายอย่างต่อเนืนื่อง ซึ่งพฤติกรรมเหล่
ก
านี ้ ส่งผลให้ห้ เด็กวัยเรี ยนมี
น แนวโน้ มเป็ป็ นโรคอ้ วนเพิพิ่มข
รายงานประจ�ำปี 2558
จัยหลายแหลล่งพบว่าเด็กที่เป็ นโรคอ้ วน  ใน  จะเป็
จ นผู้ใหญ่อ้อวน ซึง่ โรคอ้อ้ วนนําไปสูโ่ รคไม
ร
าาง ๆ เช่น เบาหหวาน ความดดันโลหิตสูง โโรคหัวใจและ หลอดเลือด เป็ นต้ น
แผนภาพที่ 2 แนวโน้มภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี

แผนภาพที่ 2 แนวโน้ มภาวะะโภชนาการของงเด็กวัยเรี ยนอาายุ - ปี

ยยงานการสํทีาม่ รวจ
ขภาพประช
ารตรวจร่างกาย
ยครัง้ ทีง้ ที่ ่4 พ.ศ.2551-2552
พ.ศ.-กระทรวงสาธารณสุ
กระทรววงสาธารณสุ
ข
า จสุ
: รายงานการส�
ำรวจสุากรไทยโดยกา
ขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่
างกายครั
ข
หมายเหตุ : ปี 2540 ข้อมูลการส�ำรวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 2 (อายุ 6-12 ปี)
ปี 2544 ข้อมูลการส�ำรวจโครงการพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย พ.ศ.2544 (อายุ 6-12 ปี)
ปี 2546 ข้อมูลการส�ำรวจภาวะอาหารและโภชนาการครั้งที่ 5 (อายุ 6-14 ปี)
ปี 2552 ข้อมูลการส�ำรวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 (อายุ 6-14 ปี)

นอกจากนี้ จากข้อมูลสถานการณ์สขุ ภาพช่องปากและฟันคนไทย พบว่า กลุม่ เด็กปฐมวัย
เริ่มมีฟันน�้ำนมผุ ร้อยละ 3 ตั้งแต่อายุ 9 เดือน และเพิ่มเป็นร้อยละ 51.7 เมื่ออายุ 3 ปี โดยเด็ก          
วัยเรียนที่เริ่มมีฟันแท้ขึ้นในปาก ช่วงอายุ 12 ปี ร้อยละ 52.2 เป็นโรคฟันผุ และจากผลส�ำรวจ            
สภาวะทันตสุขภาพเด็กอายุ 12 ปี พบมีปัญหาโรคฟันผุในเด็กนักเรียนสูง โดยในปี 2554 พบฟันผุ
ร้อยละ 82.07 ปี 2555 ร้อยละ 83.34 ปี 2556 ร้อยละ 76.87 และปี 2557 ร้อยละ 79.66 ตามล�ำดับ
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหาร เช่น เบเกอรี่ ขนม ลูกอม และเครื่องดื่มน�้ำตาลสูง    
ประกอบกับไม่ได้รับการฝึกทักษะในการดูแลท�ำความสะอาดช่องปากให้สะอาดเพียงพอ จาก
สถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น ในปี 2558 กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มวัยเรียนที่ส�ำคัญสรุปดังนี้
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พบมีปัญ
ญหาโรคฟั นผุในเด็
ใ กนักเรี ยนสู
น ง โดยในปีปี 2554 พบฟัั นผุร้อยละ 822.07 ปี 25555 ร้ อยละ 83.34 ปี 2556
ร้ อยละ76.87 และปี 2557
2 ร้ อยละะ 79.66 ตามลลําดับ สาเหตตุสว่ นใหญ่เกิดจากการบริรโภคอาหาร เช่
เ น เบเกอร
รายงานประจ�ำปี 2558
ขนม ลูกกอม และเครื่ องดื
อ ่มนํ ้าตาลสูง ประกอบกับไม่ได้ รับการ ฝึ กทักษะะในการดูแลทํทําความสะอาาดช่องปาก
ให้ สะอาดเพียงพอ จากสถานการ
จ
รณ์ดงั กล่าวข้ข้ างต้ น ในปี 2558
2 กรมอนนามัยได้ ขบั เค ลื่อนการดําเนนินงานเพื่อ
ม่ วัย่ 3เรี ยความชุ
นที่สํากคัการเกิ
ญสรุดปโรคฟั
ดังนีน้ ผุในเด็กอายุ 12 ปี พ.ศ. 2556
ส่งเสริมสสุขภาพกลุ
แผนภาพที
แผนภาพที่ 3 ความชุกการเเกิดโรคฟั นผุในเด็
น กอายุ 12 ปี พ.ศ.2556

. การพัฒนาศั
ฒ1. การพั
กยภาพ
พภาคี
เครือข่ าเยเด็
มใส มใส
ฒนาศั
กยภาพภาคี
ครือข่กาไทยแ
ยเด็แก้
กไทยแก้
เนือ่ งในวโรกาสที
จพระเทพรั
นราชสุดดาฯาฯ
มารี เจริ
ครบมายุครบ ๖
เนื่องในนวโรกาสที
่สมเด็
ม ส่ มเด็
จพระเทพ
พรัตตนราชสุ
า สยามบรมราชกุ
สยามบรมมราชกุ
มารีญพระชนมายุ
เเจริ ญพระชน
พรรษา๘ในปี
2558 กรมอนามั
ำนักงานกองทุ
นารสร้
การสร้างเสริ
างเสริมมสุสุขขภาพ
พรรษา ใในปี60 ๒๕๕๘
กรมอนามั
ยร่
ย วมกัยบร่สํวมกั
านับกส�งานกองทุ
นสนั
น นบสนัสนุบสนุ
นกา
ภาพ (สสส.)
(สสส.) องค์กรภ
องค์ ก รภาคีเ ครื อ ข่ า ย ได้ แ ก่ ส� ำ นั ก งานโครงการส่ ว นพระองค์ ส มเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ                
เครื อข่าย ได้สยามบรมราชกุ
แก่ สํานักงานโครงการส
ง มารี สมาคมโภชนาการแห่
ส่วนพระองค์สสมเด็
จพระเทพพรัตกระทรวงศึ
นราชสุดาฯ
สยามบรมร
ราชกุมารี สมาาคมโภชนาก
งประเทศไทย
กฯษาธิ
การ และคณะกรรมการ
แห่งประเเทศไทย
กระท
ทรวงศึ
กษาธิ
การ
ก ฒและคณะ
ะกรรมการอาห
งชาติมใส
ดํดาเพื
เนิอ่ นเฉลิ
การพั
ฒ
ฒนาศั
อาหารแห่
งชาติ
ด�ำเนิ
นการพั
นาศักยภาพภาคี
เครือข่าหารแห่
ยเด็กไทยแก้
มพระเกี
ยรติกสยภาพ
มเด็พภาคี
จ เครื อข
มารีตนราชสุ
วัตถุปดระสงค์
เพื่อผลักดันาชกุ
ให้เมกิารี
ดการส่
มสนับสนุ
เด็กไทยแแก้ ใพระเทพรั
ส เพื่อเฉลิตมพระเกี
มนราชสุดาฯ
ยรติสยามบรมราชกุ
สมเด็จพระเทพพรั
าฯฯ สยามบรมรา
วัตงถุเสริ
ประสงค์
เพื่อนผลั
ผ กดันให้ เก
การน้อมน�ำรูปแบบทีด่ ี (Best Practice Model) ในการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพในโรงเรียนอย่าง
การส่งเสสริิ มครบวงจรตามโครงการพระราชด�
สนับสนุนการน้
น อมนํารปแบบที
รู ำริฯ่ดี ไปปฏิ
(BBestบัตPractice
ในการส่ยนงเสริ
มมโภชนาการแ
ิในพื้นที่แeละกิModel)
จกรรมของโรงเรี
รวมทั
้งขับเคลื่อนและสุขภาพ
โรงเรี ยนออย่าให้งครบวงจร
ร ตามโครงการ
รพระราชดํ
าริฯฯไปปฏิ
ตั ิใพนพ
้นที่และกิ
จกรรมของโรงเรี
กนแบบเด็กไทยแก้
รยนมใส
รวมทั
งขั
้ บเคลื
บ ่อนให้ เก
เกิดการขยายผลทั
ว่ ประเทศ
โดยในรอบปี
2558บได้
ฒ
ั พืนาโรงเรี
ยนต้
จ�ำนวน
544 ่วโรงเรี
ยทศ
น ครอบคลุ
มนรอบปี
ทุกสังกัด2558
ใน 4 ภาค
จังหวังเรีด ยโดยทุ
โรงเรี
่สมัครใจร่
วมโครงการฯ          
การขยายยผลทั
ประเท
โดยใน
ได้ พฒ
ั 72นาโรง
นต้ นกแบบ
บเด็ยนที
กไทยแก้
มมใส
จํานวน ๕๔๔
๕ โรงเรี ย
ได้เจริญตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการน้อมน�ำ
ครอบคลุลุมทุรูปกแบบที
สังกัด่ดในนีด้า๔นการจั
ภาคด๗๒
จังหวัดโภชนาการ
โดยททุกโรงเรี
ยนทีขภาพนั
่สมั
ส ครใจร่
มโครงการฯ
ได้ เเจริ
ญตามรอย
การอาหาร
และสุ
กเรียวนอย่
างครบวงจรสู
่กจารปฏิ
บัติตามยพระยุคลบ
สมเด็จพรระเทพรั
ตนราชชสุลดะโรงเรี
า ฯ สยาม
รีี ด้ ปวยการน้
ที่ดีด้านการจัดยดการอาหาร
ภชนาการ แ
มนํแก่ารู1)ปแบบที
บริบทของแต่
ยน มบรมราชกุ
ครอบคลุม ม8 าองค์
ระกอบ อได้
การเกษตรในโรงเรี
น 2) สหกรณ์โภ
ยน 3)างครบวงจรสู
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ตามภาวะโภชนาการ
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สัยกอบ ได้ แก
สุขภาพนนักนัเรีกยเรีนอย่
งการจัดบริการอาหารของโรงเรี
่การปฏิ
ก
บัติตาามบริ
ทของดแต่
ละโรงเรี ยน ครอบคลุ
ม ๘ฒนาสุ
องค์ขปนิระก
ของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในถูกสุขลักษณะ 7) การจัดการบริการ
การเกษตตรในโรงเรี
ยน 2) สหกรณ์นกเรี
กั ยน 3) การจ
รจัดบริ การอาหหารของโรงเรียน
ย 4) การติดตตามภาวะโภชนาการ 5) ก
สุขภาพ  8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการและสุขภาพอนามัย
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เมื่อจัดเรียงอันดับองค์ประกอบที่โรงเรียนเลือกพัฒนามากที่สุดตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไป         
พบว่า อันดับที่ 1) เกษตรในโรงเรียน (479 รร.) 2) การจัดการเรียนรู้เกษตร โภชนาการ และสุขภาพ
(267 รร.) 3) การจัดบริการอาหารของโรงเรียน (251 รร.) 4) สหกรณ์นกั เรียน (232 รร.) 5) การติดตาม
ภาวะโภชนาการนักเรียน (209 รร.) 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (186 รร.) 7) การ
พัฒนาสุขนิสัยนักเรียน (158 รร.) และ 8) การจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน (150 รร.) โดยมีผลลัพธ์
ที่คาดหวัง คือ ภายในปี 2560 เด็กนักเรียนจ�ำนวน 155,200 คน ที่ร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ
และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาตนเองสู่การมี
โภชนาการสมวัย สุขภาพดี ผลการเรียนดี และมีจิตสาธารณะ
ส�ำหรับคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนระดับประถมศึกษา (ข้อมูลจาก NECTEC) พบว่า
มีจำ� นวนโรงเรียนเข้าใช้ระบบ Thai School Lunch จ�ำนวน 204 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.5 จาก
จ�ำนวนโรงเรียนทั้งหมด 544 โรงเรียน มีจำ� นวนส�ำรับอาหารทั้งหมด 5,952 เมนู เมื่อพิจารณาถึง         
ร้อยละของปริมาณ พลังงานและสารอาหารที่นักเรียนได้รับจากอาหารกลางวันและนมเทียบกับ
ปริมาณทีแ่ นะน�ำ พบว่า คุณภาพอาหารยังไม่ได้มาตรฐานโภชนาการ กล่าวคือ มีสารอาหารทีไ่ ด้รบั
เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเพียง 3 ชนิด ได้แก่ แคลเซียม (88.1) เหล็ก (88.1) และ              
ใยอาหาร (87.0) ที่เหลืออีก 7 ชนิด ได้รับมากกว่า ความต้องการของร่างกาย ได้แก่ พลังงาน (105.1)
โปรตีน (128.5) ไขมัน (116.3) วิตามินเอ (139.0) วิตามินบี 1 (138.7) วิตามินบี 2 (226.9) วิตามินซี
(238.2) ส่วนภาวะโภชนาการนักเรียนทีร่ ่วมโครงการ (ข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ ในระบบ DMC
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 จ�ำนวน 111,631 คน พบว่า นักเรียนมีภาวะเตี้ยสูงกว่าเป้าหมายถึง 2 เท่า
คือร้อยละ 10.2 ส่วนภาวะผอม ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน อยู่ระดับเป้าหมาย คือ ร้อยละ 10.3 และ
7.7 ตามล�ำดับด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้มกี ารพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับเขต จังหวัด
และโรงเรียน รวม 13 ครั้งมีผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวน 3,620 คน จ�ำแนกเป็นทีมวิทยากร ระดับเขต
และจังหวัด 300 คน ผู้บริหารโรงเรียน 544 คน และผู้ปฏิบัติงาน 2,776 คน โดยร้อยละ 87.7 ของ  
ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจและมัน่ ใจในความรูท้ ไี่ ด้รบั ว่าสามารถน�ำไปพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
เด็กไทยแก้มใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. การควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน
โรคอ้วนในวัยเด็กนับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญปัญหาหนึง่ ทีจ่ ะต้องเร่งด�ำเนินการ
แก้ไขเพื่อป้องกันมิให้อัตราชุกเพิ่มขึ้น เพราะปัญหาที่ตามมาจากการเกิดโรคอ้วนคือ การเกิดโรค
เรือ้ รัง สาเหตุของการเกิดภาวะเริม่ อ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียนส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร และการออกก�ำลังกายทีไ่ ม่เหมาะสม ส่งผลกระทบให้ปญ
ั หาดังกล่าวขยายวงกว้างครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้อง    
รวมถึงการควบคุมอารมณ์เพื่อสกัดความอยากบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม
กรมอนามัยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้กำ� หนดรูปแบบการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นนวัตกรรม
แบบบูรณาการในการใช้ทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยพัฒนาศักยภาพ             
นักจัดการน�้ำหนักเด็กวัยเรียน “Smart Kids Coacher” 120 คน ใน 28 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 3, 4,
6 และ 12 ซึง่ เป็นทีมงานทีจ่ ะลงพืน้ ทีใ่ นการจัดการลดน�ำ้ หนักเด็กวัยเรียนไม่ให้เสีย่ งต่อภาวะเริม่ อ้วน
และอ้วนอีกต่อไป รวมทั้งเพื่อท�ำหน้าที่เป็นครู ก ในการสร้างทีมงานลดปัญหาภาวะอ้วนในพื้นที            ่
รับผิดชอบ และขยายผลสู่การอบรมในพื้นที่สร้างทีมงาน Smart Kids Coacher (ครู ข) จ�ำนวน 793 คน
และแกนน�ำนักเรียน จ�ำนวน 2,809 คน กระจายในกว่า 50 โรงเรียนจาก 14 จังหวัด รวมทั้งได้จดั ท�ำ
คู่มือแนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ และแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาสถานบริการ
สาธารณสุขและคลินกิ DPAC (Diet Physical Activity Clinic : DPAC) และจัดท�ำมาตรฐานการประเมิน
ภาวะโภชนาการ โดยใช้กราฟน�้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเพศชายและเพศหญิงอายุ 5-14 ปี เพื่อ
คัดกรองเด็กอ้วนที่อยู่ในระดับขั้นรุนแรง (Morbid Obesity) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น�ำไปใช้ใน
การคัดกรองเบื้องต้น
จากการส�ำรวจเด็กนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนทั่วประเทศ โดยการชั่งน�้ำหนักและ
วัดส่วนสูงเด็กนักเรียน (เทอม 1 เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2558) จ�ำนวน 2,545,103 คน พบว่า
มีเด็กที่มภี าวะอ้วน (อ้วนและเริ่มอ้วน) 316,908 คนคิดเป็นร้อยละ 12.45 (ที่มา : http://hdcservice.
moph.go.th วันที่รายงาน 25 สิงหาคม 2558)
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ตารางที่ 11 ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีภาวะอ้วน (อ้วนและเริ่มอ้วน) ปี พ.ศ. 2558
เขตสุขภาพ

ผลการด�ำเนินงาน (ร้อยละ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวมประเทศ

12.47
13.52
15.76
17.5
16.56
14.78
10.47
9.23
11.41
8.52
14.71
10.2
12.45

ที่มา : ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย

นอกจากนี้ได้ส�ำรวจเมนูอาหารจานเดียวยอดนิยมเพื่อปรับสูตรเมนูอาหารจานเดียว             
ลดหวาน มัน เค็ม ในเด็กวัยเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยมีอายุระหว่าง 8 - 14 ปี จ�ำนวน   
15 โรงเรียน จ�ำนวน 1,090 คน ผลการส�ำรวจ พบว่า เมนูอาหารจานเดียวยอดนิยมจากการส�ำรวจ
เรียงตามล�ำดับ ได้แก่ ข้าวมันไก่ ข้าวไข่เจียว ข้าวผัด (หมู, ไก่, กุ้ง, ทะเล) ก๋วยเตี๋ยวน�้ำ/แห้ง (หมู,
ไก่, ปลา) ขนมจีนน�ำ้ ยา ข้าวราดกระเพรา (หมู, ไก่, กุ้ง, ปลา, ทะเล) สุกี้น�้ำ/แห้ง (หมู, ไก่, กุ้ง, ปลา,
ทะเล) ข้าวหมูแดง ก๋วยเตี๋ยวน�้ำ/แห้งต้มย�ำ  (หมู, ไก่, กุ้ง, ปลา, ทะเล) และได้ปรับสูตรอาหารจาน
เดียวลดหวาน มัน เค็ม 9 เมนู จัดท�ำเป็นคู่มอื แนวทางการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนเผยแพร่       
ไปยัง 32 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเป้าหมาย 15 โรงเรียน โรงเรียนผ่านการอบรมเมนูชูสขุ ภาพลดมัน   
ลดเค็ม 14 โรงเรียน โรงเรียนทีใ่ ห้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์การกินอาหารในเด็กประถม 3 โรงเรียน
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3. การด�ำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัยได้ด�ำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมานับกว่าสิบปีจนเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางในแวดวงการสาธารณสุขและการศึกษา มีโรงเรียนเข้าร่วมอย่างทั่วถึงและมี
พัฒนาการด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันมีโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จ�ำนวน 33,272 แห่ง
จากโรงเรียนทั้งหมด 36,257 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.77 จากการที่ได้พัฒนาต่อยอดโรงเรียนส่งเสริม     
สุขภาพระดับทองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ผลการด�ำเนินงานตั้งแต่ปี 2552-2558            
ซึง่ ในปี 2558 มีโรงเรียนทีผ่ า่ นเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จ�ำนวนทัง้ สิน้ 75 แห่ง ปัจจุบนั
มีโรงเรียนทั่วประเทศผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรแล้วทั้งสิ้น 613 แห่ง
ตารางที่ 12 จ�ำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี พ.ศ. 2556-2558
หน่วยงาน

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
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
ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
รวม

ผลการด�ำเนินงาน (แห่ง)
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

4
2
5
3
9
22
19
10
7
6
23
15
125

11
4
16
5
9
31
18
8
6
14
1
21
1
145

7
1
1
2
12
7
4
1
10
17
13
75

ที่มา : ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
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4. การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
กรมอนามัยพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีเพือ่ สร้างทัศนคติของครูและนักเรียนใน
การเป็นเจ้าของสุขภาพของนักเรียนเอง ภายใต้การท�ำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างบุคลากรสาธารณสุข
ในพืน้ ที่ ครู นักเรียน รวมทัง้ ชุมชน รวมตัวกันเป็นเครือข่ายช่วยผลักดันและมีส่วนร่วมในการขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานเพือ่ ให้โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการดูแลและส่งเสริมทันตสุขภาพของนักเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพและไปในทิศทางทีถ่ กู ต้อง รวมทัง้ เครือข่ายต่างๆ ได้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้การด�ำเนินงาน
ซึ่งกันและกันในเวทีวิชาการระดับประเทศอันส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนอย่างแท้จริง
ปัจจุบันมีเครือข่ายรวม 1,013 เครือข่าย 8,940 โรงเรียน ทั่วประเทศ โดยมีเครือข่ายที่       
ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นเครือข่ายระดับยอดเยี่ยม รวม 27 จังหวัด 27 เครือข่าย 249 โรงเรียน และมี
เครือข่ายที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นเครือข่ายระดับดีมาก รวม 33 จังหวัด 37 เครือข่าย 310 โรงเรียน
จากการการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานดังกล่าว พบว่า ครู ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ             
ต่อการท�ำงานเครือข่ายท�ำให้มีชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทันตสุขภาพนักเรียน มีการให้      
ผู้สูงอายุมาเล่าเรือ่ งนิทานพืน้ บ้านโดยดัดแปรงให้เข้ากับเนือ้ หาของการแปรงฟัน มีการน�ำวัสดุเหลือ
ใช้มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์จดั เก็บแปรงสีฟนั มีการบูรณาการการเรียนรูข้ องเด็กนักเรียน ทีเ่ ห็นชัดเจน
คือเรื่องเกี่ยวกับการโภชนาการนักเรียนกินอาหารได้มากขึ้น โดยไม่ต้องมีรสหวานมากเพราะรู้ว่าจะ
ท�ำให้เกิดฟันผุ มีการปลูกผัก เพื่อเอามาประกอบอาหารในโรงเรียน
5. การด�ำเนินงานนมฟลูออไรด์เพื่อสุขภาพดีปราศจากฟันผุ
ประเทศไทยได้มกี ารด�ำเนินโครงการนมฟลูออไรด์ปอ้ งกันฟันผุ ตัง้ แต่ปี 2543 โดยเป็นความ
ร่วมมือระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และได้รบั
การสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การอนามัยโลก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง           
รวมทัง้ ได้รบั งบประมาณสนับสนุนการด�ำเนินงานจากมูลนิธิ The Borrow Foundation ประเทศอังกฤษ
ซึ่งพบว่าการดื่มนมฟลูออไรด์ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี สามารถลดการเกิดโรคฟันผุได้                 
ร้อยละ 34.4 เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้ด่มื นมฟลูออไรด์ โดยปริมาณฟลูออไรด์ท่ไี ด้รับถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ทเี่ หมาะสม มีความปลอดภัย ไม่พบผลเสียเรือ่ งฟันตกกระ ทีผ่ า่ นมาได้ขยายไปจังหวัดต่างๆ
จนถึงปัจจุบนั รวมจ�ำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สระแก้ว
ชลบุรี กระบี่ พัทลุง ตรัง ปัตตานี และยะลา ซึ่งมีอีก 1 จังหวัด อยู่ระหว่างเตรียมด�ำเนินการ คือ
จังหวัดนราธิวาส
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ปัจจุบันมีโรงผลิตนม จ�ำนวน 22 แห่งร่วมในการผลิตนมฟลูออไรด์ อาทิ โครงการ              
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย สหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น
จ�ำกัด สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ�ำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) สหกรณ์โคนมพัทลุง จ�ำกัด          
และก�ำลังขยายเพิ่มอีก 5 แห่ง แบ่งเป็นพื้นที่ภาคใต้ 2 โรงนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค
อ่าวน้อย จ�ำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เซาท์เทิร์น แดรี่ และอีก 3 โรงนม เพื่อรองรับโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สหกรณ์โคนม มวกเหล็ก จ�ำกัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จ�ำกัด          
และสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ�ำกัด โดยกรมอนามัยได้ตรวจตัวอย่าง นมฟลูออไรด์ทกุ โรงนม พบว่า
ค่าฟลูออไรด์ในนมอยู่ในค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด 2.3-2.7 ppm ร้อยละ 98 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาและเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดื่มนมฟลูออไรด์ภายใต้โครงการ        
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยจะส่งผลในด้านการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน         
และประสิทธิผลในการลดกรรเกิดโรคฟันผุ
ทัง้ นี้ ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงานนมฟลูออไรด์ในประเทศไทย ส่งผลให้ขณะนีเ้ ด็กไทย
1.2 ล้านคน ได้ด่มื นมฟลูออไรด์ ที่ผลิตจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และโรงนมอื่นๆ
กลุ่มวัยรุ่น (15-24 ปี)

จากการส�ำรวจพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์และการคุมก�ำเนิดในการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่
สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มนักเรียนประเทศไทย โดยส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุน่ และเยาวชน
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อายุ 15-24 ปี สูงถึง 52.2 ต่อประชากรวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี แสนคน ในส่วนสถานการณ์
การคลอดบุตรของวัยรุ่น พบว่า ในปี 2556 มีเด็กวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 334 คน
โดยวัยรุ่นอายุต�่ำกว่า 15 ปี คลอดบุตรวันละ 9 คน เปรียบเทียบกับปี 2543 พบว่าวัยรุ่นอายุต�่ำกว่า
20 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 240 คน ในวัยรุ่นอายุต�่ำกว่า 15 ปี คลอดบุตรวันละ 4 คน และใน          
ปีเดียวกัน (ปี 2556) พบว่าจ�ำนวนหญิงคลอดอายุต�่ำกว่า 20 ปี มีจำ� นวน 125,371 คน โดยแยกเป็น
หญิงคลอดอายุระหว่าง 15-19 ปี มีจ�ำนวน 121,956 ราย หญิงคลอดอายุต�่ำกว่า 15 ปี มีจำ� นวน
3,415 ราย
นอกจากนั้นสถานการณ์การคลอดซ�ำ้ ในวัยรุ่นยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชัดเจน
ตั้งแต่ ร้อยละ 11.0, 11.5, 11.6 และ 12.2 ในปี พ.ศ. 2553, 2554, 2555 และ 2556 ตามล�ำดับ          
โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้อยละการคลอดซ�้ำในวัยรุ่นอายุ 15-17 ปี ที่พบว่ามีอัตราการตั้งครรภ์ซ�้ำใน          
กลุ่มอายุนี้เพิ่มมากขึ้นชัดเจน และจากรายงานการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556
โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าร้อยละ 40.6 มีสถานภาพเป็นนักเรียน/นัก35ศึกษา            
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สําคัญถึงงปั ญหาตังค
้ รรภ์ในวัยรุ่ น จึงได้ เร่ งดํา เนินงานภายใต้ แผนพัฒนาสุ
น ขภาพวัยรรุ่ นแบบบูรณาการ ในปี
2558 มีผผลการดํ
เนินงานที
น
่สําคัญดั
ญ งนี ้ งอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน
แผนภาพที
่ 4 อัตาราการคลอดในหญิ
แผนภาพที่ 4 อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อปรระชากรหญิงอาายุ 15-19 ปี 1, 000 คน

ที่มา : 1. สถิติสาธารณสุ
ส
ข ปี พ.ศ. 2549-25 56

ที่มา : 1. สถิติสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2549-2556
2. ข้ อมูลหญิงคลอด อายุ 15-19 ปี พ.ศศ. 2557 ณ วันที
น ่ 15 มิถนุ ายนน 2558 และข้ ออมูลประชากรกลางปี 2557
2. ข้อมูลหญิงคลอด อายุ 15-19 ปี พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 และข้อมูล
า กนโยบายแลละยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธาารณสุข
จากสํานั
ประชากรกลาง ปี 2557 จากส�ำนักนโยบายและยุ
ทธศาสตร์ณสุกระทรวงสาธารณสุ
ข
3. วิเคราาะห์ข้อมูลโดยสํสํานักอนามัยกาารเจริ ญพันธุ์ กรมอนามั
ก
ย กรระทรวงสาธารณ
ข
3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
แผนภาพที่ 5 อัตราการคลอดของแม่อายุ - ปี  จําแนกรายจังหวั
ห ด และเขตสุสุขภาพ
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รายเขตตสุขภาพ 36
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แผนภาพที่ 6 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ�้ำในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ปี พ.ศ. 2558
แผนภาพที่ 6 ร◌้อยละการตังครรภซํ
้
้าในววัยรุ◌่น อายุ  –  ปี ปี พ.ศ. 

แผนภาพที่ 6 ร◌้อยละการตังครรภซํ
้
้าในววัยรุ◌่น อายุ  –  ปี ปี พ.ศ. 

ที่มา : รายงานนผลการตรวจรราชการ กระทรววงสาธารณสุข

ที่มา : รายงานผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : รายงานนผลการตรวจรราชการ กระทรววงสาธารณสุข
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1. การส่ ง เสริ ม การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพที่ เ ป็ น มิ ต รส� ำ หรั บ วั ย รุ ่ น และเยาวชน               
และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเรื่องเพศและอนามัย           
การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
รัฐบาลมีนโยบายเร่งแก้ไขป้องกันปัญหาวัยรุ่นไทยตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  เนื่องจากเป็น
ประเด็นที่มีผลกระทบทั้งต่อสังคม คุณภาพประชากร เศรษฐกิจ หรืออาจน�ำไปสู่การท�ำแท้ง เสี่ยง
ต่อการเสียชีวติ ของเยาวชนหญิง ทัง้ นี้ การตัง้ ครรภ์ของวัยรุน่ 1 คน ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เฉลี่ย 119,998 - 324,928 บาท กล่าวโดยรวมแล้วจะท�ำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ
37
ประมาณปีละ 14,000 ล้านบาท จึงต้องเร่งป้องกันปัญหาโดยเร็ว กรมอนามัยได้เร่งพัฒนาการบริการ
เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพวัยรุน่ 1. ป้การส่
องกังเนสริการตั
้ บริบครรภ์
โดยเน้
นตรสํ
อ่ มโยงร่
บสถานศึกษาในพืน้ ที่
มการจัดง
การสุขภา
าพที่เป็ นมิ
ตการท�
าหรับำวังานเชื
ยรุ่ นและเยาว
วชน วมกัและการ
วมของภาาคีเครือข่ ายในการพั
ย
ฒนาเรื
น ่ องเพศแและอนามัยการเจริญ
เสริมสร้ร้ างการมีส่วนร่
ซึ่งจะเป็นหลักในการท�ำงานเชิ
งรุกใช้คนวามเชี
่ยวชาญเป็
นเครื
อข่ายให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
พันธุ์ในวัยรุ่น
นนปั ญหาวัยรุ่นไทยตั
งครรภ์
้
ก่กอนวัยอันคววร ข
เนื่องจากเป
น งรับ ใช้ความ
ดูแลอนามัยเจริญพันธุ์แก่รัเฐด็บาลมี
กมีนันกโยบายเร่
เรียนงแก้ ไขปส่้ วองกันสถานบริ
การสาธารณสุ
ให้บป็ นประเด็
ริการเชิ
้ อสังคม คุณภาพพประชากร เ ศรษฐกิจ หรื ออาจนํ
อ
าไปสูการทํ
่ าแท้ ง เเสี่ยงต่อการเสีสียชีวิตของ
ที่มีผลกรระทบทังต่
เชี่ยวชาญด้านการให้
คำ� ปรึก้ ษาและช่
วอ ยเหลื
อเมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้น
เยาวชนหหญิง ทังนี
้ กาารตังครรภ์
้
ของวั
ยรุ่น 1 คนน ก่อให้ เกิดผลกระทบทางงเศรษฐกิจเฉลีลี่ย 119,998 - 324,928
ขณะนี้โรงพยาบาลในสั
ขทัจประมาณปี
ตั้งล้คลิ
นิกจึงบริการที่เป็นมิตร
บาท กล่าวโดยรวมแล้ล้ วจะทํงากัให้ดปกระทรวงสาธารณสุ
ระเทศไทยสู
ร
ญ
ญเสียโอกาสททางเศรษฐกิ
จ่วประเทศได้
ลละ 14,000
านบาท
ห
ว กรรมอนามัยได้ด้ เร่ งพัฒนาการบริ การเพือส่
ต้ องเร่ งป้องกันปั ญหาโดยเร็
กับวัยรุ่นและเยาวชน
จ�์ โดยเน้
ำนวน
586 แห่
ง จากเป้าหมาย 855 ่อแห่งเสริงมคิสุขดภาพวั
เป็นยรุร้่นอป้องกั
ยละนการ68.54 นอกจากนี้
ตังครรภ์
้
นการททํางานเชื่อมโโยงร่วมกับสถถานศึกษาในนพื ้นที่ ซึง่ จะเป็ป็ นหลักในกาารทํางานเชิงรุก ใช้ ความ
ได้เสริมสร้างการมีเชี่ยสวชาญ
่วนร่
มของภาคี
อข่าาใใจเรืยในการพั
ฒยนาเรื
ญเป็วนเครื
อข่ขายให้ ความเรูู้ ครื
ความเข้
่ องการดูแลอนามั
เจจริ ญพัน่ อธุงเพศและอนามั
์ แก่เเด็กนักเรี ยน ส่วนสถานย การเจริ ญ พั น ธุ             ์
บริ การสาธารณสุข ใหห้ บริ การเชิงรับ ใช้ ความเชีชี่ยวชาญด้ านการให้
น
คําปรึรึ กษาและช่ว ยเหลือ เมื่อมีผลกระทบ
ในวัยรุ่นทั้งระดับพืเกิ้นดขึที้น ่ ท้องถิ่น และชุมชนในการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการ        
เจริญพันธุใ์ นวัยรุน่ อย่างยัง่ ขณะนี
ยืน  ซึ
่ ปัจจุในสั
บนั งกัมีดกระท
อำ� ทรวงสาธารณ
เภอทีเ่ ข้ณสุาร่ขทัวว่ มโครงการ
โรงพยาบาลใ
้โ ง
ประเทศ ได้ ตงคลิ
การที่เป็
เ 527
นมิตรกัอ�บำเภอ ผ่านเกณฑ์
ั ้ นิจ�กำบรินวน
า นร้อ
586
แหห่ง จากเป
้ าหหมาย 855 แหห่ง คิดเป็ นร้ อยละ
อ . นอกจากนี ้ได้ด้ เสริ มสร้ าง
แลละเยาวชน
การประเมิน 275 อ�วัยำรุ่นเภอ
คิดเป็จํานวน
ยละ
52.28
การมีส่ววนร่ วมของภาคีเครื อข่ายในการพัฒนนาเรื่ องเพศและอนามัยการเจริ ญพันธ์ธุ์ในวัยรุ่ นทัง้ ระดับพืน้ ที่
ท้ องถิ่น และชุมชนในนการดําเนินงานป
ง ้ องกันแและแก้ ไขปั ญหาอนามัยกาารเจริ ญพันธุ์ ในวัยรุ่ นอย่างยั
า ง่ ยืน ซึ่ง
า วมโครงการ จํานวน 5227 อําเภอ ผ่านเกณฑ์
า
การรประเมิน 2755 อําเภอ คิดเป็ นร้ อยละ
ปั จจุบนั มีอําเภอที่เข้ าร่
52.28

แผนภาพที่ 7 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ., รพท., รพช.)
ที่ผ่าแผน
นเกณฑ์
ารประเมิ
รองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
YFHS จ�ำแนก           
นภาพที่ 7 ร้ อยกละโรงพยาบาล
ลสังกัดน
สําและรั
นักงาานปลัดบกระทรว
วงสาธารณสุข (รพศ.,
(
รพท., รรพช.) ที่ผา่ นเกณ
ณฑ์การ
ประเมิน
รายเขตสุขและรั
ภาพ
บ
บรองโรงพยาบา
าลตามมาตรฐาาน YFHS จําแนนกรายเขตสุขภาพ

อ กอนามั
ยการเจริญพั
ญยการเจริ
นธุ์ กรมอนาามั
ที่มทีา่มา:: สํส�านัำกนัอนามั
ญยพันธุ์ กรมอนามัย

46 กรมอนามัย
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แผนภาพที่ 8 ร้อยละของอ�ำเภอที่ผ่านเกณฑ์อำ� เภออนามัยการเจริญพันธุ์จำ� แนกรายเขตบริ38การ
สุขภาพ
แผนภาพที่ 8 ร้ อยละของอําเภอที
า ่ผา่ นเกณ
ณฑ์อําเภออนามมัยการเจริญพันธุ
น ์จําแนกรายเขขตบริ การสุขภาาพ

ที่มา : สํานักอนามั
อ ยการเจริญพั
ญ นธุ์ กรมอนาามัย

ที่มา : ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

นอกจากกนี ้ ได้ ดําเนินงานโครงการ
น
ร “Be sure”: ปรึกษาได้ มัน่ ใจชัวร์ เพื่อใให้ ผ้ ปู ฎิบตั ิหน้ าที่ในร้ าน
นอกจากนี
“Be sure”
กรกษาแก่
ษาได้ มัว่นยั ใจชั
วร์เพื่อให้ผชนเกี
ู้ปฏิบ่ยัตวกัิหบน้าที่
ขายยา มีความรู
้ ที่ทนสมั
นั ย้เกีได้่ยดวกั�ำบวิ
บเนินธีกงานโครงการ
ารคุมกําาเนิดและสาม
มารถให้: ปรึ
คําปรึ
รุ่น และประชา
ในร้มกําานขายยามี
ันถูสมั
เกี่ยวกัหมาะสม
บวิธีการคุและ
มะเพื
ก�ำ่อเนิขยายกา
ดและสามารถให้
�ำปรึก้ษาแก่
วัยรุ่นการและ
และะการให้
การคุ
เนิดชนิดต่างๆ
าความรู
ได้ อ้ทย่ี่ทางถู
กต้ยองและเห
ารเข้ าถึงแหล่งคงความรู
ชนิดน้ ต่โโดยมี
างๆ กได้ิ จอกรร
ย่ามจั
งถูดกอบรมเรื
ต้องและเหมาะสมและเพื
่อขยายการเข้
ปรึประชาชนเกี
ก ษาใในเรื่ องวิ่ยธวกั
ี ก ารคุ
าบการคุ
มกํ ามเนิก�ดำได้เนิมดากขึ
รื่ อ งการวางแแผนครอบคร
รั ว และการาถึง
งความรู
้และการให้
กษาในเรื
ารคุห้มกก�ารปรึ
ำเนิดกษาด
ได้มด้ าากขึ
้น  โดยมี
กิจกรรมจัว ดปัอบรมเรื
คุมแหล่
กําเนินดแก่
ร้านขาย
ดททํ่อางวิ
คูม่ ธือีกการให้
นการวางแ
แผนครอบครั
จจุบนั มี ่อง
ยาตามเปก้ ารปรึ
าหหมายและจั
วและการคุ
ก�ำเนิรงการแล้
ดแก่ร้าวนขายยาตามเป้
าหมายและจั
ดท�่กรุำงคูเททพมหานคร
่มือการให้การ
เภสัการวางแผนครอบครั
ชกรทีที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ร้ายขายย
ยาเข้ าร่มวมโคร
กวว่า 500 คน ส่สวนใหญ่
อยู่ใในพื
น ้นที
ปรึงกหหวั
ษาด้
านการวางแผนครอบครั
จจุบันรี มีและชล
เภสัลบุ
ชกรที
ฏิบนัตรวมทั
ิหน้างได้
นขายยาเข้
ร่วมโครงการ
และจั
ดใกล้
เคียง อาทิ พระนครศรี อยุวธ  ยาปัสสระบุ
รี เป็่ปนต้
้ที่ทดี่รํา้าเเนิ
นงานโครงาการยุ
ติการ
500 คนบบบริ
ส่วนใหญ่
รุห้งสเทพมหานคร
งหวั
เคียง  อาทิ
อมยุตั ธิ ยา
ตังครรภ์
้ แล้วกว่
์ด้วายยาในระ
ขยูใ่ นพืน้ เพืที่อก่ ให้
ตรี ได้ เข้ าถึงบริและจั
การและ
ะใช้ดยใกล้
าตามข้
ออบ่งใช้ ทพระนครศรี
ี่ได้ รับการอนุ
บ
การสุอขภาพ
สระบุรี และชลบุรี เป็นต้น   รวมทั้งได้ด�ำเนินงานโครงการยุ
ติการตั้งครรภ์ด้วยยาในระบบบริการ
ขึ ้นทะเบีบียนได้ อย่างมีมีคุณภาพแลละปลอดภัย โดยประชุมแลกเปลี
แ
่ยนเรีียนรู้ โครงกการขยายการรศึกษาการ
สุขภาพ เพื่อให้สตรีได้เข้าถึงบริการและใช้ยาตามข้อบ่งใช้ที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนได้อย่าง            
ให้ บริ กาาร มิฟิพริ สโตตน และไมโซซพรอสตอล ทที่ บรรจุในแผผงเดียวดัวยเเพื่อยุติการตัตัง้ ครรภ์ ในระะบบบริ การ
มีคุณภาพและปลอดภัย โดยประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการขยายการศึกษาการให้บริการ           
สุขภาพไไทย กับหน่วยงานภาคีเครืื อข่ายทังภา
้ าครัฐและเอกกชนอบรมยุติตกิ ารตังครรภ์
้ ภ์ด้วยยาในระะบบบริ การ
มิฟฟิ ริสโตน และไมโชพรอสตอล ทีบ่ รรจุในแผงเดียวด้วยเพือ่ ยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ในระบบบริการสุขภาพ
สุขภาพสสังกัดกรุ งเทพพมหานคร แลละผลักดันให้ห้ ยาเมดาบอลลเข้ าอยู่ในบัญชี
ญ ยาหลักแหห่งชาติ เพื่อให้ บริ การใน
ไทยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอบรมยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในระบบบริการ
ระบบบริรการสุขภาพขของหลักประกกันสุขภาพแหห่งชาติ

สุขภาพสังกัดกรุงเทพมหานครและผลักดันให้ยาเมตาบอลเข้าอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อให้
2. การประะกวดการเรี
ยนการสอนเ
ย
เรื่องเพศศึ
กษา ชุดงการจั
บริการในระบบบริ
การสุขภาพของหลั
กประกั
นสุขภาพแห่
ชาติจัดการเรียนรูรู้และกิจกรรรมเรื่อง

เพศศึกษาเพื
ษ ่ อป้องกกันการตัง้ ครรรภ์ ในวัยรุ่น
โรงเรี ยนมั
น ธยมศึกษาาเป็ นแหล่งที่นนักเรี ยนเข้ ามาศึ
ม กษาหาความรู้ จึงเป็ นสิสิ่งจําเป็ นมากกที่นกั เรี ยน
จะต้ องไได้ เ รี ย นวิชาเเพศศึก ษาเพืพื่ อสร้ างความมรู้ ความเข้ าใจและทัก ษะเรื่ องเพศศึกกษารอบด้ าน จากการ
ศึกษาวิจจัยั โดยภาควิชาสุ
ช ขศึกษาแและพฤติกรรรมศาสตร์ คณ
ณะสาธารณสุสุขศาสตร์ มห าวิทยาลัยมหิหิดลกรมอนามั
พบว่า ย 47
จากการสสํารวจผลการรประเมินการรจัดการเรี ยนรูรู้ เพศศึกษาในนสถานศึกษาา 8 จังหวัด 1 67 แห่ง พบวว่า โรงเรี ยน
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2. การประกวดการเรี ย นการสอนเรื่ อ งเพศศึ ก ษาชุ ด การจั ด การเรี ย นรู ้ แ ละ
กิจกรรมเรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นแหล่งที่นักเรียนเข้ามาศึกษาหาความรู้จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นมากที่
นักเรียนจะต้องได้เรียนวิชาเพศศึกษาเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจและทักษะเรือ่ งเพศศึกษารอบด้าน
จากการศึกษาวิจยั โดยภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหิดล พบว่าจากการส�ำรวจผลการประเมินการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา 8 จังหวัด
167 แห่ง พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่รอ้ ยละ 70 สามารถสร้างผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูข้ องนักเรียนได้ระดับ
50-59% ร้อยละ 3 สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ได้เกิน 60% และที่เหลือนักเรียนร้อยละ 27
สามารถสร้างผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูข้ องนักเรียนได้ต�่ำกว่า 50% การศึกษาดังกล่าวท�ำให้ทราบว่าการ
รับรู้การเรียนวิชาเพศศึกษาของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น
จากปัญหาดังกล่าว ในปี 2558 กรมอนามัยจึงได้จัดประกวดการเรียนการสอนเพศศึกษา
ในสถานศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนเพศศึกษาได้ส่งผลงานและแนวทางการด�ำเนินงานของ
กิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาและสร้างแรงจูงใจให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนเพิ่มเติมอันจะส่งผลดีต่อนักเรียนต่อไป
จากการประกวดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด 14
โรงเรียน ซึ่งมีการคัดกรองผลงานลงเยี่ยมพื้นที่ จ�ำนวน 8 โรงเรียน ซึ่งผลการตัดสิน ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศได้รบั เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนสตรีวทิ ยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กรุงเทพฯ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รบั เงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
จังหวัดสุพรรณบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนไทรงาม
พิทยาคม จังหวัดก�ำแพงเพชร
- รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ 1) โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่           
2) โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทศิ ) จังหวัดแพร่ 3) โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ�ำรุง)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4) โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา จังหวัดสุรินทร์ 5) โรงเรียนบ้านหลุมข้า
จังหวัดลพบุรี
3. การขับเคลื่อนกฎหมายอนามัยการเจริญพันธ์ุเพื่อพัฒนาคุณภาพประชากร
สิทธิอนามัยการเจริญพันธ์เุ ป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคลทุกช่วงวัยทีพ่ งึ ได้รบั การคุม้ ครอง
แต่ปัจจุบันยังมีบุคคลเข้าไม่ถึงการใช้สิทธิดังกล่าว อันเนื่องมาจากความเหลื่อมล�้ำทางสังคม                
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ส่งผลถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การตัดสินใจด้วยตนเอง การเข้าถึงบริการ การรักษาความลับและ
ความเป็นส่วนตัว การเข้าถึงสวัสดิการสังคม และการอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับอนามัยการเจริญพันธ์นุ านัปการ         
จนส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชากร กรมอนามัยจึงได้จัดท�ำ  (ร่าง)           
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ..... เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีโอกาสได้รบั การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์แุ ละเข้าถึงบริการทัง้ จากภาครัฐและ
เอกชนอย่างเหมาะสม เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา       
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....
กลุ่มวัยท�ำงาน (25-59 ปี)

จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ ท�ำให้
ประชากรวัยท�ำงานมีความเสี่ยงทางสุขภาพ ได้แก่ โรคอ้วน โรคเรื้อรัง โรคมะเร็งระบบสืบพันธุ์           
โรคจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ โรคเครียด โรคเอดส์ ภาวะมีบุตรยาก การท�ำแท้ง
ความเสี่ยงจากงานและโรคจากการประกอบอาชีพและอุบัติเหตุบนท้องถนน
จากการส�ำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 ของ
ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบค่าดัชนีมวลกายที่เท่ากับและมากกว่า 25 กิโลกรัม/ตารางเมตร
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ชาย ร้อยละ 28.4 หญิง ร้อยละ 40.7 และเส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน ชาย ร้อยละ 18.6 หญิง             
ร้อยละ 45.0  นอกจากนี้ยังป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรไทยจ�ำนวนหลายล้านคน และจากการส�ำรวจสถานการณ์
การเคลือ่ นไหวออกแรง/ออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพของคนไทยโดยกรมอนามัยล่าสุดพบว่า ประชากรไทย
ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 มีกิจกรรมทางกายต�ำ 
่ และหากพิจารณาเฉพาะการออกก�ำลังกาย
พบว่า ผู้ใหญ่ออกก�ำลังกายสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที ร้อยละ 22-24 และมีเพียงร้อยละ 10
เท่านัน้ ทีอ่ อกก�ำลังกายเพียงพอต่อการป้องกันและลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรค โดยองค์กรอนามัย
โลกได้คาดการณ์ว่าในปี 2558 ทั่วโลกจะมีคนที่มีน�้ำหนักเกินมาตรฐาน 2,300 ล้านคน คนอ้วน 700
ล้านคน ซึ่งภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ส่งผลให้แต่ละปีมผี ู้เสียชีวิตกว่า 2.8 ล้านคน
นอกจากนี้ จากข้อมูลส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 พบว่า ประเทศไทยมีประชากร
วัยท�ำงาน 44.8 ล้านคน หรือร้อยละ 67.9 ซึง่ ประชากรวัยท�ำงานเป็นก�ำลังส�ำคัญในเชิงเศรษฐกิจการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการศึกษาและสุขภาพ จะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เนือ่ งจากประชากรวัยท�ำงานส่วนใหญ่ใช้เวลาอยูใ่ นทีท่ ำ� งานไม่นอ้ ยกว่า 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ดังนัน้
สุขภาพทีด่ ขี องคนกลุ่มนีจ้ งึ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ เพราะเมือ่ มีสขุ ภาพดี มีความสุขกายสบายใจ ท�ำให้การ
ท�ำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อสถานประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศตามมา
ด้วย ในปี 2558 กรมอนามัยได้ขบั เคลือ่ นการด�ำเนินงานเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกลุ่มวัยท�ำงานให้
หันมาใส่ใจในการออกก�ำลังกายเพิ่มมากขึ้น ดังนี้
1. การพัฒนาคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality)
กรมอนามัยมีนโยบายส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ โดยด�ำเนินการ
สนับสนุนการจัดตั้งคลินิกไร้พงุ (DPAC : Diet & Physical Activity Clinic) ในสถานบริการทุกระดับ
ขณะเดียวกันมุ่งพัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด� ำเนินงานเพื่อยกระดับ
คุณภาพคลินิกไร้พุง (DPAC) สู่เป้าหมายคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) เพื่อให้คลินกิ ไร้พุงได้
มาตรฐานในการให้บริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพประชาชน ในการลดอ้วน อ้วนลงพุง รวมถึง
การลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ โดยการ “เพิ่มพูนทักษะผู้ให้
บริการในคลินิกไร้พุง (DPAC)” เน้นเรื่องหลักการและแนวทางการด�ำเนินงาน กระบวนการจัดการ
คลินกิ ไร้พงุ (DPAC) การสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงกระบวนการพัฒนา
คลินิกไร้พงุ มุ่งสู่คุณภาพ (DPAC Quality) พัฒนาโปรแกรมส�ำเร็จรูปในการประเมิน ผลลัพธ์สุขภาพ
เพื่อน�ำสู่การให้บริการคลินิกไร้พุงให้ได้มาตรฐาน DPAC Quality และตรวจประเมินการพัฒนา         
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คลินกิ ไร้พงุ (DPAC) รับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพือ่ การพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานให้มคี ณ
ุ ภาพ
ได้มาตรฐานคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) ปัจจุบันมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัด            
กรมอนามัย ผ่านการประเมินยกระดับคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) จ�ำนวน 9 แห่ง จาก          
12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.0
ตารางที่ 13 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข          
มีการด�ำเนินงานคลินิกไร้พุง ปี พ.ศ.2555-2558
สถานบริการ

รพศ., รพท., รพช.
รพ.สต.

ปี 2555

69.0
37.0

ผลการด�ำเนินงาน (ร้อยละ)
ปี 2556
ปี 2557

82.8
59.3

93.3
73.9

ปี 2558

98.3
75.1

ที่มา : กองออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

2. การพัฒนาศักยภาพสถานบริการด้านการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
การพัฒนาสถานบริการด้านการออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ มุง่ ด�ำเนินการเพือ่ การส่งเสริม/
สนับสนุนให้สถานบริการด้านการออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ ได้รบั การพัฒนา โดยเน้นพัฒนาต้นแบบ
ให้ได้มาตรฐานสถานบริการด้านการออกก�ำลังกายกรมอนามัย (เกณฑ์มาตรฐาน Fitness และ         
เกณฑ์มาตรฐานสวนสาธารณะเพือ่ การออกก�ำลังกาย) และถ่ายทอดเกณฑ์มาตรฐานเพือ่ การพัฒนา
สู่มาตรฐานสถานบริการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ จ�ำนวน 22 ครั้ง รวม 300 คน จากการตรวจ
ประเมินพบว่า มีสถานบริการด้านการออกก�ำลังกายฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ�ำนวน 23 แห่ง
(ฟิตเนส 13 แห่ง สวนสาธารณะเพื่อการออกก�ำลังกาย 10 แห่ง)
นอกจากนี้ กรมอนามัยยังได้จัดตั้งศูนย์ต้นแบบสถานบริการออกก�ำลังกายมาตรฐาน
(ฟิตเนส) เพื่อสุขภาพ ณ อาคาร 6 ชั้น 2 กรมอนามัย โดยเปิดให้บริการแก่บุคลากรภายในกระทรวง
สาธารณสุขและบุคคลภายนอก ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. มีนักวิทยาศาสตร์
การกีฬาเป็นผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำการออกก�ำลังกายทีถ่ กู ต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา และมีกจิ กรรม
ต่างๆ ในช่วงเวลา 16.30-17.30 น. ได้แก่ มวยไทย แอโรบิก ไลน์แดนซ์ โยคะ กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อ
หน้าท้อง และสเตปแอโรบิก ซึ่งเปิดให้บริการตัั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีบุคลากรภายใน
กระทรวงสาธารณสุขมาใช้บริการ 2,887 ครั้ง และบุคคลภายนอกมาใช้บริการ 1,236 ครั้ง
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3. การพัฒนาองค์กรต้นแบบไร้พุง
กรมอนามัยส่งเสริมการด�ำเนินงาน “องค์กรต้นแบบไร้พุง” ในหน่วยงาน ภาครัฐ ภาค
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2554 โดยได้มกี ารด�ำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมสนับสนุนและเพิม่ ศักยภาพให้ภาคีเครือข่าย มีสว่ นร่วม และรับผิดชอบในการสร้างพฤติกรรม
ทีพ่ งึ ประสงค์ทงั้ ด้านอาหาร และการออกก�ำลังกาย เพือ่ การด�ำเนินงานอย่างยัง่ ยืน ปัจจุบนั มีองค์กร
สามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พงุ รวม 1,095 องค์กร
ตารางที่ 14 จ�ำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พงุ ปี พ.ศ.2554 - 2558

ผลการด�ำเนินงาน (แห่ง)

ปี 2554

ปี 2555

ปี พ.ศ.
ปี 2556

310

258

227

ปี 2557

ปี 2558

รวม
(แห่ง)

138

162

1,095

ที่มา : ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย

4. การตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทย ภายใต้โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
ปัจจุบนั โรคมะเร็งเต้านมมีอตั ราป่วยและอัตราตายทีส่ งู ขึน้ ทัว่ โลก และเป็นสาเหตุการตาย
อันดับ 1 ของมะเร็งในสตรีไทยมากกว่า 10 ปี ประเทศไทยมีอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น
จาก 34.4 ต่อ 100,000 ในปี พ.ศ.2549 เป็น 55.9 ต่อ 100,000 ในปี 2553 อย่างไรก็ดี ประเทศไทย
ยังไม่มีโครงการใดที่รองรับอันตรายจากมะเร็งเต้านมอย่างเป็นระบบ สมเด็จพระศรีนครินทรา            
บรมราชชนนี จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ เพื่อต้านภัยมะเร็งเต้านม เมื่อ พ.ศ.2537
กรมอนามัยและมูลนิธิถันยรักษ์ ได้สนับสนุนให้สตรีไทย มีความรู้เรื่องการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองตั้งแต่ พ.ศ.2542 เนื่องจากประเทศไทยมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่จะช่วยสอน
และกระตุ้นสตรีไทยในชนทบ ท�ำการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสมํา่ เสมอ และรับรอง
ผลการตรวจโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต� ำบล (รพ.สต.) โดยใช้                
สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง บันทึกผลทุกเดือน หากพบก้อนสงสัยให้ส่งต่อโรงพยาบาล
ชุมชนเพือ่ ท�ำ Ultrasound พิสูจน์ หากจ�ำเป็นให้ส่งต่อโรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลศูนย์เพือ่ ใช้         
Mammogram ยืนยัน

52 กรมอนามัย

รายงานประจ�ำปี 2558
ในปี 2558 กรมอนามัยได้พฒ
ั นาศักยภาพบุคลากรระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ระดับภาค จ�ำนวน 4 ภาค (เฉพาะ รพ.สต. ในพื้นที่ด�ำเนินการ) เพื่อเป็นการทบทวนองค์ความรู้
ทักษะของบุคลากรในการด�ำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเชี่ยวชาญ ด้านคุณภาพ
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (เฉพาะ อสม.เชี่ยวชาญ ในพื้นที่ด�ำเนินการ) เป็นการสร้างองค์ความรู้
เรื่องโรคมะเร็งเต้านม การส่งเสริมสุขภาพ และทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การใช้สมุดบันทึก
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อน�ำไปใช้ในการด�ำเนินงานในพื้นที่
ตารางที่ 15 ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี (21 จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย) มีการตรวจเต้านมตนเอง
สม�่ำเสมอทุกเดือน ปี 2556 - 2558
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

สตรีอายุ 30-70 ปี (1.9 ล้านคน)
มีการตรวจเต้านมตนเองสมํ่าเสมอทุกเดือน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการด�ำเนินงาน (ร้อยละ)
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

60.6

74.6

68.6

ที่มา : ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
หมายเหตุ : พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย 21 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครนายก
ราชบุรี สมุทรสงคราม ร้อยเอ็ด หนองบัวล�ำภู สกลนคร อุบลราชธานี พังงา สงขลา ก�ำแพงเพชร เลย และ
อ�ำนาจเจริญ

5. การพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัยได้ด�ำเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า
10 ปี โดยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล ในทิศทางการเสริมสร้างสุขภาพอย่างเป็น
ระบบมีมาตรฐาน ผสมผสานกับการควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้รับบริการ ภาคีเครือข่ายและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ
เน้นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ ประชาชน อันเป็นพื้นฐาน
ในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ โดยเริ่มต้นจาก
การสร้างให้โรงพยาบาลมีการด�ำเนินงานตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) ต่อมา
มีการบูรณาการกับกรมควบคุมโรค ปรับเป็นมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฉบับบูรณาการ
(HPH Plus) และยกระดับคุณภาพการด�ำเนินงานเป็นเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ         
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แห่งชาติ (Health Promoting Hospital National Quality Criteria : HPHNQC) เพื่อพัฒนากระบวนการ
ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานและต่อเนื่อง สอดรับกับยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ รวม 167 แห่ง
ตารางที่ 16 จ� ำ นวนโรงพยาบาลที่ ผ ่ า นการประเมิ น รั บ รองตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพโรงพยาบาล              
ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557 – 2558
หน่วยงาน

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
- โรงพยาบาลสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
- โรงพยาบาลเอกชน
รวม
ที่มา : ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

54 กรมอนามัย

ผลการด�ำเนินงาน (แห่ง)
ปี 2557
ปี 2558

88
11
2
8
1
99

59
9
8
1
68
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จากการส�
ิแห่งชาติพบว่
ปี า2557
า ประเทศไทยมี
ผู้สูงปีอายุ
จากการสํารววจของสํ
านัำกรวจของส�
งานสถิ
ง
ตำแิ นัห่กงงานสถิ
ชาติปตี 2557
ประเพบว่
ทศไทยมี
ผ้ สู งูงอายุ 60
ขึ ้นไปจํ
้น 60 าปีนวน
ขึ้นไปจ�ำนวน 10 ล้านกว่าคน หรือเกือบร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ กว่าครึ่งอยู่ในชนบท
10 ล้ านกกว่าคน หรื อเกืือบร้ อยละ 15
1 ของประชชากรทังประเท
้
ทศ กว่าครึ่งอยู่ในชนบท ซึ่ งคาดการณ์ว่วาอีก  ปี
ซึ่งคาดการณ์ว่าอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด หมายถึงมีสัดส่วน
ข้ างหน้ า ประเทศไทย
ยจะเป็
งคมสู
บบสุดาร้ยอด
สดั ส่วนประชากร
้ สงู อายุ
ประชากรผู
้สูงอายุนสั65
ปีขงึ้นวัไปยระดั
มากกว่
อยละหมมายถึ
20 หรืงอมีอาจกล่
าวได้ว่าในปีรผู2564
หรือ
อีก 10ปี ขึปี         ้นไป
มากกว่าาร้ อยละ
าหรื
หประเทศไทยจะกลายเป็
ออาจกล่าวได้
ว ว่าในปีนสังคมสู
 งหรื
 ปีรข้ณ์างหน้
น้ า ประเทศไท
ป็ นสังคมสู
ข้างหน้
วัยออย่อีากงสมบู
: Complete
Agedทยจะกลายเป็
Society และจากนั
้น ง
ปีomplete
ประเทศไทยจะกลายเป็
นสัyงคมสู
งวัยระดั
วัยอย่างสมบูอีรกณ์10: Co
Agged Society
และจากนั
นันอี
้บสุกดยอด
 ปี: Super
ประเทศไทยจ
ป Aged Society
จะกลายเป็ นสสังคมสูงวัย
ระดับสุดดยอด : Supeer Aged Society
แผนภาพที่ 9 แสดงการคาดประมาณประชากรของเทศไทย ปี 2513-2583

แผนภภาพที่ 9 แสดงงการคาดประมมาณประชากรขของประเทศไทยย ปี  – 

ั
ั
สงคมไท
ง
ทยเป็นส
สงคมผ
ผูส
้ ง
ู อา
ายุ

ทีม
่ า: สํานั กงานคณ
ณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ
กิจและสังคมแห่งชาติ

จากการสํารววจสุขภาวะผู้ สงู อายุไทย ปี 2556 โดยกกรมอนามัยรวมกั
ร่ บสํานักงงานหลักประะกันสุขภาพ
จากการส�ำรวจสุขภาวะผูส้ งู อายุไทย ปี 2556 โดยกรมอนามัยร่วมกับส�ำนักงานหลักประกัน
แห่งชาติติ (สปสช.)
แลละโครงการป
ระเมิและโครงการประเมิ
นเทคโนนโลยีและนโย
ยบายด้ าแนสุ
ขภาพ
ภ (HITAP
พบว่(HITAP)
า ผู้สงอายุ
งู พบว่ไาทยมี
สุขภาพแห่
งชาติ (สปสช.)
นเทคโนโลยี
ละนโยบายด้
านสุP)ขภาพ
พฤติก รรรมสุผูข้สภาพที
พทยมี
งประสงค์
ร้ร้อยละ
26พ่ งึ เเช่ประสงค์
น ออกกํ
าลัลงกายทุ
วัน ไม่ำลัสงูบกายทุ
บุหรีรก่ วัไม่น ดไม่ื่มสเหล้
งู อายุไ่ พึ
พฤติกรรมสุ
ขภาพที
ร้อยละ
26 เช่นกออกก�
บู บุหารีซึ่ ไม่่ง ตํด่ ามื่ กว่า
เหล้า ซึ่ง้ สูสต�่ำงอายุ
กว่าเป้
ูงอายุ30แห่ขณ
งชาติ
ร้อยละ
ขณะทีหหรื
่ผู้สอูงร้อายุ
เป้าหมายตามแผนผู
แห่าหมายตามแผนผู
งชาาติ ที่ตงไว้
ั ้ ร้อ้สยละ
ะทีที่ผ่ต้ สู ั้งงู ไว้อายุ
.
 30
ล้ านคน
อยละ9.2
ล้าป่นคน
วยด้ วย
อร้อยละ
ป่วยด้
างๆเช่เบาหวาน
น โรคความดั
นโลหิ
ตสูงเขข่ร้าอเสืยละ
เบาหวาน
ร้อรา
ยละร้ อยละ
10              
โรคต่างๆๆ เช่นหรืโรคคว
ามดั95นโลหิ
ตสูวงยโรคต่
ร้ อยละ
ร้ อยละ
่อม ร้41อยล
ละ  ซึมเศร้
เข่าเสื่อม ร้อยละ 9 ซึมเศร้า ร้อยละ 1 เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ร้อยละ 1 และผู้พิการ ร้อยละ 6 ใน
เป็ นผู้ป่ววยนอนติดเตียง
ย ร้ อยละ  และผู
แ ้ พิการ ร้ อยละ  ในจํจํานวนนี ้เข้ าถึงระบบบริกาารสุขภาพได้ เพีพยงร้ อยละ
จ�ำนวนนี้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้เพียงร้อยละ 57 โดยยังพบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 50 มีภาวะอ้วน
หรือเป็นโรคอ้วน ท�ำให้การเดินล�ำบากยิ่งขึ้น และพบผู้สูงอายุอยู่คนเดียว 6 แสนคน
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 โดยยังพบว่าผู้สูสงอายุร้อยละ  มีภา วะอ้ วนหรื อเปป็ น โรคอ้ วน ทําให้ การเดิ นลําบากยิ่งขึ ้น และพบ
ผู้สงู อายุอุ ยูค่ นเดียว  แสนคน
แผนภาพที่ 10 แสดงผลกระทบจากพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุไทย
แผนภาพที่ 10 แสดงผลกระททบจากพฤติกรรรมสุขภาพผู้สงู อายุ
อ ไทย

ยได้รองรั
เตรียบมการรองรั
สังคมผู
้สูงดอายุ
โดยจั
ดระบบสร้
างเสริามหรั
สุขบภาวะส�
ำหรั
บ       
กรมอนามัยกรมอนามั
ไ เตรี ยมการ
ได้
สังคม ผู้สงู บอายุ
โดยยจั
ระบบสร้
างเสริ
มสุขภาาวะสํ
ผู้สูงอายุ
และ
ผูส้ งู อายุ่งแพิละผู
ท้ อี่ ยูงใ่ ผูนภารวะพึ
ง่ พิงรวมถึ
ผูป้ ว่ ยในระยะสุ
ดท้ายของชี
ดกรองเพื
่ จ�ำแนก
ผู้ที่อยู่ในนภาวะพึ
งรวมถึ
้ ป่วยยในระยะสุ
ด ท้ างยของชี
วิต โดยการคั
ดกรองเพื
ด วติ   โดยการคั
่อจําาแนกกลุ
่มผู้สูสงู ออายุ
ตาม
กลุ่มผู้สูงอายุตามภาวะพึ่งพิงและประเมินความจ� ำเป็นด้านการสนับสนุนบริการและจัดบริการ           
ภาวะพึง่งพิงและประเมินความจําเป็
เ นด้ านการสสนับสนุนบริการและจั
ก
ดบริริ การด้ านสุขภภาพและสังคม
ค เพื่อช่วย
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ใ่ นระยะพึ
พิงทรวมถึ
ิการด้
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้ กรมออนามั
ยได้ ส่งง่ ราบส�
เเสริ มำให้หรัทบกุ ผูครั้สรัวูงเรือายุ
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งปากของตตนเองและเข้
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2558่ส�ำมีคัผญล
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. การพัฒนาระบบบริ
ฒ
ริ การการดูแแลผู้สูงอายุระยะยาวแล
ร
ละผู้สูงอายุททีี่ ต้องการพึ่งพิ
ง ง (Long
term care) ด้ านสุขภาพ
ภ
ั นาระบบการ
น
รสร้ างเสริ มสุขภาวะของ
ข
ในปี 25558 กระทรวงงสาธารณสุข โดยกรมอนนามัย ได้ พฒ
ผู้สงู อายุแุ ละจัดให้ เป็ นนโยบายเร่งด่
ง วนที่ต้องดําาเนินการโดยยให้ ค้นหาผู้สงอายุ
งู ที่ไม่สามมารถช่วยเหลืลือตนเองได้
และจัดบบริ การด้ านสุขภาพและสั
ข
งคม
ง รวมถึงมี ผ้ ดู แู ลผู้สงู อายุในชุมชน (Care Givver) และผู้จัจดการดูแล
ผู้สงู อายุยุ (Care Mannager) อย่างเพี
ง ยงพอในสสัดส่วน Caree Manager 1 คน ต่อ Caare Giver 5-7 คน และ
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Care Giver 1 คน ต่อผู
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รายงานประจ�ำปี 2558
1. การพัฒนาระบบบริการการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวและผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการพึง่ พิง
(Long term care) ด้านสุขภาพ
ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาวะ
ของผู้สูงอายุและจัดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องด�ำเนินการโดยให้ค้นหาผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ         
ช่วยเหลือตนเองได้ และจัดบริการด้านสุขภาพและสังคม รวมถึงมีผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care
Giver) และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) อย่างเพียงพอในสัดส่วน Care Manager 1 คน ต่อ
Care Giver 5-7 คน และ Care Giver 1 คน ต่อผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 5-7 คน โดยได้บูรณาการ
เรื่องการนวดไทยเข้าไปในหลักสูตร Care Manager และ Care Giver รวมถึงการมี Care Giver และ
Care Manager อย่างพอเพียง เพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งนี้ กรม
อนามัยได้สร้างและพัฒนาศักยภาพ Care manager รวม 909 คน จากเป้าหมาย 500 คน และ Care
Giver รวม 4,022 คน จากเป้าหมาย 2,500 คน ทั้งนี้ Care Manager และ Care Giver เป็นส่วนหนึ่ง
ของทีมหมอครอบครัว มีการท�ำงานเชื่อมประสานบูรณาการในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ทั้งในระดับครอบครัว และชุมชนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 17 ผลการด�ำเนินงานจัดอบรม Care Manager และ Care Giver
ประเภท

เป้าหมาย
(คน)

ผลงาน
(คน)

ครอบคลุมผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน/
ติดเตียงและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง (คน)

ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver)

500 คน
2,500 คน

975 คน
5,079 คน

34,125 คน
35,553 คน

ที่มา : ส�ำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

นอกจากนี้ได้มอบสมุดบันทึกประจ�ำตัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสมุดประจ�ำตัวผู้สูงอายุไทย           
ทุกคน จ�ำนวน 300,000 เล่ม สมุดเล่มนี้จะเป็นคู่มือให้ผู้สูงอายุและลูกหลานช่วยประเมินความเสี่ยง
สุขภาพ และเป็นคู่มอื เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน ใช้ติดตามบันทึกผลการตรวจสุขภาพที่ส�ำคัญ
คือโรคประจ�ำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง สุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต สมอง สายตา
รายงานการเยี่ยมบ้าน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จ�ำเป็นเช่น ไข้หวัดใหญ่ บาดทะยัก เป็นต้น
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินคัดกรองผู้สูงอายุตามการประเมิน ADL
ผู้สูงอายุตามกลุ่ม ADL

กลุ่มติดสังคม (ADL 12 – 20 คะแนน)
กลุ่มติดบ้าน (ADL 5 - 11คะแนน)
กลุ่มติดเตียง ( ADL 0 –4 คะแนน)
รวม

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

5,059,539
1,245,555
90,026
6,394,022

79.12
19.48
1.40
100

ที่มา : ส�ำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

ตารางที่ 19 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ปี พ.ศ.2556 และ 2558
ผลการด�ำเนินงาน (ร้อยละ)
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

ตัวชี้วัด

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ

26.6
(รายงาน
การส�ำรวจ)

-

45.38
(ตรวจราชการ)

ที่มา : ส�ำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

ในส่วนของการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  โดยสนับสนุนให้เกิดต้นแบบการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวซึ่งเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานในชุมชน ได้เริ่มศึกษารูปแบบและ
พัฒนาตั้งแต่ปี 2554 ขณะนี้ด�ำเนินการได้แล้ว 2,300 แห่ง และจะครอบคลุมทุกต�ำบลในปี 2564  
โดยต�ำบลต้นแบบจะมีระบบข้อมูลผู้สูงอายุในต�ำบลทั้งที่ปกติและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีทีม            
สหวิชาชีพสาธารณสุขดูแลเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงร่วมกับทีมอาสมัครและญาติ มี
การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพช่องปาก ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุใน
ต�ำบลและมีระบบส่งต่อไปรับการดูแลในโรงพยาบาลเมื่อจ�ำเป็น
ส�ำหรับการด�ำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุได้เริ่มน�ำร่องโครงการใน 2 พื้นที่ ได้แก่
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพือ่ พัฒนาเมืองให้รองรับการใช้
ชีวติ ของผูส้ งู อายุรวมทัง้ ผูพ้ กิ าร มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ใช้บริการตามสถานทีส่ าธารณะ โรงพยาบาล
รถประจ�ำทางมีทางขึ้นและที่จอดรถนั่งผู้พิการ ส่งเสริมงานให้ผู้สูงอายุมรี ายได้และเข้าร่วมกิจกรรม
ในสังคม ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุมคี วามสุขและรู้สกึ ภาคภูมิใจ และขยายผลต่อไปยังเทศบาลนครที่ีมี
ความพร้อม ซึ่งขณะนี้หลายประเทศด�ำเนินการแล้วได้ผลดี เช่น ญี่ปุ่น สวีเดน อังกฤษ เป็นต้น
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การด�ำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

ปัจจุบนั สถานการณ์ปญ
ั หาจากมลพิษสิง่ แวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
มีความชัดเจนและรุนแรงขึ้น ดังจะเห็นได้จากปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมจากมลพิษ ที่
ถูกปล่อยจากครัวเรือน ชุมชนการประกอบกิจการในชุมชน และโรงพยาบาลอุตสาหกรรม ทั้งโดยที่
ไม่ตงั้ ใจและตัง้ ใจ ซึง่ ส่วนหนึง่ อาจเกิดจากการหย่อนประสิทธิภาพการจัดการด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
และการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ปัญหาทีค่ วรได้รบั การจัดการอย่างเร่งด่วน เพือ่
ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาว โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
ปัญหาโดยภาพรวมพบว่า ในปี 2556 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึน้ ประมาณ 26.8
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีท่ผี ่านมา 2.04 ล้านตัน ท้องถิ่นสามารถก�ำจัดได้อย่างถูกต้องร้อยละ 27 ถูก
น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 19 ที่เหลืออีกร้อยละ 54 ถูกก�ำจัดไม่ถูกต้อง เช่น การเผากลางแจ้ง
เทกองในบ่อดินหรือพื้นที่รกร้าง ส�ำหรับมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและคลินิก
ซึ่งเป็นแหล่งก�ำเนิดของมูลฝอยติดเชื้อที่ส�ำคัญ ในปี 2556 มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นประมาณ
43,800 ตัน (ยกเว้น กทม.) รูปแบบการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อใช้วิธีการต่างๆ กันไปทั้งการเผาในเตา
เผาของโรงพยาบาล การเผาในเตาเผาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจ้างเอกชน โดย
มูลฝอยติดเชื้อสามารถก�ำจัดได้ประมาณ ร้อยละ 78.75 มูลฝอยติดเชื้อที่เหลือถูกลักลอบทิ้งใน           
สถานทีส่ าธารณะปะปนไปกับมูลฝอยทัว่ ไป เนือ่ งจากขาดระบบการควบคุมก�ำกับการขนส่งมูลฝอย
ติดเชื้อของบริษัทรับจ้างเอกชนในการขนส่งและน�ำไปก�ำจัดและท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมที่จะ          
ด�ำเนินการได้
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นอกจากนี้ ในปี 2556 พบว่า มีเรือ่ งร้องเรียนจากปัญหามลพิษสิง่ แวดล้อมทีร่ ้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทั้งของกระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย และอื่นๆ รวม จ�ำนวน
1,938 เรื่อง โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนสูงที่สุด คือ กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง เสียงดัง น�้ำเสีย สิ่งปฏิกูล
มูลฝอย และของเสียอันตราย ซึ่งตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การจัดการแก้ไขปัญหา      
ดังกล่าวเป็นหน้าที่โดยตรงของท้องถิ่น
ส่วนการจัดการน�้ำเสียในโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข             
ส่วนใหญ่ใช้ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเป็นระยะ Activated Sludge มากที่สุด ซึ่งระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียมากกว่า
1 ใน 4 มีปัญหาด้านประสิทธิภาพในการบ�ำบัดน�้ำเสีย และน�้ำทิ้งจากโรงพยาบาลไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในทุกพารามิเตอร์ตามมาตรฐานคุณภาพน�้ำทิ้งของโรงพยาบาลตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 28 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน�้ำทิ้งด้านแบคทีเรีย   
ร้อยละ 18
จากสถานการณ์ปญ
ั หาดังกล่าว ในปี 2558 กรมอนามัยได้ดำ� เนินการขับเคลือ่ นการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ดังนี้
1. การรณรงค์ “4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย”
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้ขอพระราชทานพระอนุญาต ก�ำหนดให้วนั คล้าย
วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งตรงกับวันที่ 4
กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่
7 พฤษภาคม 2558 โดยให้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนามัยสิ่งแวดล้อม        
ในวันดังกล่าวของทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อคั รราชกุมารี ในฐานะทีพ่ ระองค์ทรงให้ความส�ำคัญและ
พัฒนาความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชน
และหน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนามัยสิง่ แวดล้อม และเกิดการประสาน
ความร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีแรกกรมอนามัยได้รณรงค์เรื่อง “อากาศสะอาดสดใส คนไทยสุขภาพดี
(BetterHealth in Clean Air)” ลดการสร้างมลพิษในอากาศทั้งภายนอกและภายในอาคาร เนื่องจาก
มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนในเขตเมืองและชนบท โดยเฉพาะเขตเมืองใหญ่
เช่น กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา และ 9 จังหวัดภาคเหนือที่มีการเผาป่า มี            
ผูส้ นใจเข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส�ำนักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ ส� ำ นั ก อนามั ย และส� ำ นั ก การศึ ก ษา
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กรุงเทพมหานคร สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล      
แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัล Princess Environmental Health Award ให้บุคคลและ
องค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนี้
- ประเภทบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิชิต          
สกุลพราหมณ์
- ประเภทองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จังหวัดสกลนคร (องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)
2. การด�ำเนินงานสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่าง
ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัยได้เชิญชวนให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเข้าร่วมการด�ำเนินงานสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่าง
ยัง่ ยืนและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ เน้นให้สถานบริการสาธารณสุขด�ำเนินกิจกรรมลดโลกร้อน
ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสถานบริการภายใต้กลยุทธ์หลัก GREEN & CLEAN ทั้งใน
เรื่องการจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากของเสีย การพัฒนาส้วม การลดการใช้พลังงาน        
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อนและการรณรงค์อาหารปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน อาหาร       
พืน้ เมือง และใช้คา่ Carbon Footprint เป็นตัววัดประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานบริการ
สาธารณสุข การด�ำเนินกิจกรรมขณะนี้ ประสบความส�ำเร็จอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจตั้งแต่เริ่ม
โครงการปี 2553 จนถึงปัจจุบนั มีสถานบริการสาธารณสุขสมัครเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 4,044
แห่ง จ�ำแนกเป็นโรงพยาบาล จ�ำนวน 756 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จ�ำนวน 2,686
แห่ง ขณะนี้มีสถานบริการสาธารณสุขฯ ด�ำเนินกิจกรรม GREEN (ครบทั้ง 5 กิจกรรม) จ�ำนวน 782
แห่ง และมีสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน จ�ำนวน 171 แห่ง และในปี 2558 ได้จัดท�ำ
กิจกรรมประกวดนวัตกรรม “สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน รักษ์โลก” โดยมีสถานบริการ
สาธารณสุขได้รับรางวัลการสร้างสรรค์นวัตกรรมลดโลกร้อน จ�ำนวน 15 แห่ง และมีการมอบเกียรติ
บัตรเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมให้เป็นทีศ่ กึ ษาดูงานส�ำหรับสถานบริการสาธารณสุขอืน่ ๆ และองค์กร/
หน่วยงานจากต่างประเทศที่สนใจ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างองค์กรที่ดี ที่มีความตระหนัก มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน เพื่อ
เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนรู้ และศึกษาดูงานในจังหวัดและชุมชนต่อไป
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3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการขยะ ป้องกันภัยคุกคามสุขภาพคนไทย
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้กำ� หนด 4 ยุทธศาสตร์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ก�ำจัดขยะ เพือ่ ไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน คือ 1) จัดให้มกี ารคัดแยกตัง้ แต่ครัวเรือน
หรือแหล่งก�ำเนิดเพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์และจัดการตามประเภทของขยะนัน้ 2) บังคับใช้กฎหมายเพือ่
สนับสนุนการคัดแยก ณ แหล่งก�ำเนิด 3) สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วธิ ีการจัดการ
ขยะให้ถูกสุขลักษณะ และ 4) การควบคุมตรวจสอบอย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายหลักในการลดการ
เจ็บป่วยเนื่องจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการส�ำคัญคือ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ที่ต้นทางหรือตั้งแต่ครัวเรือน ส่งเสริมกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ประโยชน์ให้
มากทีส่ ดุ สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์เมืองไทย เมืองสะอาด (Clean Cities) ส่งเสริมและร่วมใจ
ท�ำเมืองไทยให้สะอาด  พร้อมทัง้ กระตุน้ ให้ประชาชนตืน่ ตัวด้วยกิจกรรมรณรงค์สปั ดาห์ความสะอาด
แห่งชาติ โดยในปี 2558 กรมอนามัยด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนบูรณาการ           
“สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” มีผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ ดังนี้
3.1 การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป ในระดับประเทศได้พฒ
ั นาและปรับปรุงกฎหมายด้านการ
จัดการมูลฝอย จ�ำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1) กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ….
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2) กฎกระทรวงก�ำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการเก็บ ขน หรือก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. …. ได้ผ่าน
การตรวจพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสร็จสิน้ แล้ว 3) ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
สาธารณสุข เรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2558 ได้แจ้งเวียนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน�ำไปบังคับใช้แล้ว 4) ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกิจการ รับท�ำการเก็บ ขน หรือก�ำจัดมูลฝอยทัว่ ไป โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ พ.ศ. 2558 ได้แจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำไปบังคับ         
ใช้แล้ว
ในระดับภูมภิ าค/จังหวัดได้พฒ
ั นาระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (Environmental Health Accreditation : EHA) โดยร่วมกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นพัฒนาบริการด้านการจัดการมูลฝอยในพื้นที่บริการ ให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินด้านการจัดการมูลฝอย จ�ำนวน
107 แห่ง และด�ำเนินงานประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการบ่อ
ขยะในพื้นที่วิกฤต ได้ด�ำเนินการในพื้นที่น�ำร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิน่ โดยการจัดประชุมชีแ้ จงและสร้างความรูค้ วามเข้าใจ กับหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่
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ในด้านการจัดการมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ เทคโนโลยีด้านการจัดการมูลฝอย รวมทั้งด้าน
กฎหมาย และเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ ได้แก่ น�ำ้ ใต้ดิน น�ำ้ ผิวดิน ดิน
และอากาศ เป็นต้น บริเวณสถานที่ก�ำจัดมูลฝอยและบริเวณโดยรอบ เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพที่อาจเกิดจากการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ นอกจากนี้ได้สนับสนุนการใช้กลไก
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด (อสธจ.) ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดการมูลฝอยตามอ�ำนาจหน้าทีต่ ามความในมาตรา 18 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข ซึง่ เป็นกลไกระดับพืน้ ทีใ่ นการก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานของราชการส่วนท้องถิน่
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำ  และข้อคิดเห็นต่อการด�ำเนินงาน ขณะนี้ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้ง                
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครบทุกจังหวัด (76 จังหวัด) ผลการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
แต่ละจังหวัดมีการขับเคลื่อนงานผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยมีการขับเคลื่อนด้าน            
การออกข้อก�ำหนดของท้องถิ่น 38 จังหวัด และขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน การวางแผน แนวทางและ
การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยในพื้นทั้งสิ้น 26 จังหวัด ในระดับครัวเรือนได้สนับสนุนการ
ด�ำเนินงานโครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์
โดยเน้นให้ประชาชนในชุมชนท�ำความสะอาดบ้านเรือนตามหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการ
คัดแยกมูลฝอยจากครัวเรือนและชุมชนที่ถูกสุขลักษณะ สร้างเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและ          
อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลักดันให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) เป็นแกนน�ำหรือแนะน�ำประชาชนให้มสี ว่ นร่วมในการ
จัดการมูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือน โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน 26 ชุมชน และมีชุมชนที่
สามารถเป็นต้นแบบการด�ำเนินงานบ้านสะอาดฯ จ�ำนวน 7 ชุมชน ในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 5 และ 7
3.2 มูลฝอยติดเชื้อ ได้พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย จ�ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) จัดท�ำร่าง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและก�ำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อในท้องที่เทศบาลต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ.... ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสาธารณสุขแล้ว และ 2) จัดท�ำแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ พ.ศ. 2559 – 2563
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป
ส�ำหรับการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ได้มาตรฐานตาม
กฎหมาย ขณะนี้มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน) มีการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย และกรณีที่ส่งก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อนอกโรงพยาบาล มูลฝอย      
ติดเชื้อต้องได้รบั การควบคุม ก�ำกับ การเก็บ ขน และก�ำจัดที่ถูกต้อง จ�ำนวน 802 แห่งจากทั้งหมด
855 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 93.82 ทั้งนี้ยังไม่ครอบคลุมถึงการควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน
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คลินิกเอกชนและคลินิกสัตว์ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่ออกข้อบัญญัติและ          
กรณีทอี่ อกข้อบัญญัตแิ ล้ว ยังไม่ได้มกี ารบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข
พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด และบริษัทรับจ้างขนส่งและก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อไม่มีคุณภาพ
3.3 มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำ� เนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพในพืน้ ทีเ่ สีย่ งกรณีปญ
ั หาขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ศึกษาสถานการณ์ปญ
ั หาในพืน้ ทีท่ ม่ี กี าร
ด�ำเนินกิจการรื้อและคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ และเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงกรณีปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ กาฬสินธ์ุ บุรีรัมย์
และอุบลราชธานี นอกจากนี้ได้จัดท�ำแนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ          
ในพื้นที่เสี่ยงกรณีปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของบุคลากรสาธารณสุข
ระดับศูนย์อนามัย จังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ และท้องถิ่น รวมทั้งจัดท�ำร่างค�ำแนะน�ำ
คณะกรรมการสาธารณสุข เรือ่ ง แนวทางการด�ำเนินกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพในกิจการสะสม
วัตถุ หรือสิ่งของที่ช�ำรุด ใช้แล้วฯ ประเภทการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4. การพัฒนาส้วมสาธารณะไทย
กรมอนามัยด�ำเนินการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ใน
สถานที่เป้าหมาย 12 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว สถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง ร้านจ�ำหน่าย
อาหาร ตลาดสดน่าซื้อ สถานศึกษา สถานที่ราชการ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล สวนสาธารณะ               
ศาสนสถาน ส้วมริมทาง และห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า โดยในปี 2558 มีส้วมสาธารณะที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน HAS ในภาพรวมระดับประเทศเฉลี่ยร้อยละ 71.00
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แผนภาพที่ 11 แผนภาพที
สถานการณ์
ส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS ปี พ.ศ. 2549 - 2558
ที่ 11 สถานการณ์ส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์์มาตรฐาน HASS ปี พ.ศ. 25499 - 2558
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แผนภาพทีที่ 11 สถานการณ์ส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์์มาตรฐาน HASS ปี พ.ศ. 25499 - 2558
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ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎฎาคม 25588 กรมอนามัยได้
ย มอบรางวัลสุดยอดส้ ววมแห่งปี ระดดับประเทศ
ในสถานนทีที่เป้่มาหมาย
โยั สิสิ่งง่ แวดล้
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ดสินยได้ปีร
ด
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นัอนามั
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แวดล้
ับยรางวัลสุดยอดส้
า ที:่ มส�าำ12:นัสํกาประเภท
มกกรมอนามั
กรมอนามั

ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎฎาคม 25588 กรมอนามัยได้
ย มอบรางวัลสุดยอดส้ ววมแห่งปี ระดดับประเทศ
ในสถานนที่เป้าหมาย 12 ประเภท โดยมี
โ ส้วมผ่านนการตัดสินได้ รับรางวัลสุดยอดส้
ด
วมแหห่งปี 2557 (BBest Public
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ทัง้ นีี้ เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 กรมอนามัยได้มอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีระดับประเทศ
ในสถานทีเ่ ป้าหมาย 12 ประเภท โดยมีสว้ มผ่านการตัดสินได้รบั รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2557 (Best
Public Toilet of The Year 2014) จ�ำนวน 18 แห่ง และรางวัลที่สุดแห่งสุดยอดส้วมแห่งปี (Champ of
The Champ : Best Public Toilet of The Year) จ�ำนวน 60 แห่ง นอกจากนี้ได้จัดท�ำแผนที่ดจิ ิตอล
ข้อมูลส้วมในสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาตรฐาน HAS จ�ำนวน 928 แห่ง ในแอพพลิเคชั่น
“NOSTRA” ซึง่ ใช้สำ� หรับระบบน�ำทาง (GPS navigator) และโรคสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ บน   
สมาร์ทโฟนได้
ตารางที่ 20 ผลการด�ำเนินงานสุดยอดส้วมแห่งปี 2557
ล�ำดับ

ศูนย์อนามัยที่

ประเภท

ระดับ

สถานที่

1

1 กรุงเทพฯ

สถานที่ราชการ
(ศูนย์เด็กเล็ก)

2

1 กรุงเทพฯ

สถานที่ราชการ

3
4

2 สระบุรี
2 สระบุรี

5

4 ราชบุรี

6

4 ราชบุรี

7

4 ราชบุรี

8
9

5 นครราชสีมา
6 ขอนแก่น

สถานที่ราชการ
ศาสนสถาน
(วัดฝ่ายธรรม
ยุติกนิกาย)
ศาสนสถาน
ต�ำบล วัดหนองโพ
(วัดฝ่ายมหานิกาย)
รพ.สต.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
(ด้านสุขาภิบาล
ต�ำบลเฉลิมพระเกียรติฯ
บ้านนิคมกม.5
ร้านจ�ำหน่ายอาหาร
ร้านอาหาร
JSM Pizzeria & Restaurant
แหล่งท่องเที่ยว
รัฐบาล อุทยานแห่งชาติตาดโตน
โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ
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ต�ำบล ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ไทรใหญ่
ทั่วไป ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(BIOTEC)
จังหวัด ศาลากลางจังหวัดสิงห์บรุ ี
อ�ำเภอ วัดป่าเทพเนรมิต

ที่อยู่

อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
อ.เมือง จ.ลพบุรี
อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี
อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
อ.สามพราน
จ.นครปฐม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
อ.เมือง
จ.กาฬสินธ์ุ

รายงานประจ�ำปี 2558
ล�ำดับ

ศูนย์อนามัยที่

10 7 อุบลราชธานี

ประเภท

ระดับ

ปั๊มน�ำ้ มัน

สถานที่

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดจั่วเซ้ง
เอ็นเนอร์จสิ เตชั่น
อ�ำเภอ วัดบางครั่ง

11 11 นครศรีธรรมราช ศาสนสถาน
(วัดฝ่ายมหานิกาย)
12 12 ยะลา
สถานศึกษา
ประถม โรงเรียนอนุบาลยะรัง
รัฐบาล
13 12 ยะลา
สถานที่ราชการ
ต�ำบล องค์การบริหารส่วนต�ำบล
โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
14 12 ยะลา
ศาสนสถาน
มัสยิด มัสยิดบือแรง
15 12 ยะลา
16 กรุงเทพฯ
17 กรุงเทพฯ
18 กรุงเทพฯ

รพ.สต.
(ด้านความสวยงาม)
สถานีขนส่งทางบก สถานี
รถไฟ
สถานศึกษา
ประถม
สถานศึกษา
มัธยม
รัฐบาล

ที่อยู่

อ.เมือง จ.ยโสธร
อ.คุระบุรี จ.พังงา
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส
อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อ.เมือง จ.ตรัง
ต�ำบลโคกหล่อ
สถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ
โรงเรียนอัสสัมชัน เอกชน
เขตสาทร กรุงเทพฯ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ

ที่มา : ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

5. การประเมินยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 – 2559
ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2559 และประกาศให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน�ำแผนไปปฏิบัติ โดยให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ              
สิง่ แวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลือ่ นแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ และติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
ในระยะครึ่งแผน และระยะสิ้นสุดแผน เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2557 กระทรวง
สาธารณสุข โดยกรมอนามัย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุม
มลพิษ จึงด�ำเนินการประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในระยะครึ่งแผน เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ โดยมีผลการประเมิน
สรุปดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมการ
ด�ำเนินงานด้านการเฝ้าระวังในด้านสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ     
ภูมอิ ากาศ และด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การเชือ่ มโยงฐานข้อมูลสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
และผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่าง            
ต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ควร        
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน�้ำบริโภคในครัวเรือน การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และ
มูลฝอยติดเชือ้ ให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ ส่งเสริมให้มกี ารคัดแยกขยะจากต้นทาง ผลักดันกฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการลดและน�ำของเสียมาใช้ประโยชน์ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการคัดแยก
ประเภทขยะหรือการออกมาตรการจูงใจในการแยกขยะ ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการคัดแยก
ขยะ การผลักดันกฎหมายด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมให้
ด�ำเนินงานประเมินความเสีย่ งจากสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย รวมทัง้ การสือ่ สารความเสีย่ งต่อ
สุขภาพ และผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมด�ำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยที่ได้ประกาศเป็นวาระ          
แห่งชาติ และด�ำเนินการตาม Road map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ควรสร้างความเข้าใจและ
ผลักดันหน่วยงานอื่นๆ ให้ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการด�ำเนินงานโครงการที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพ และริเริม่ การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการออกกฎหมาย
ของท้ อ งถิ่น ส่ ว นการพัฒ นาชุม ชนต้ น แบบการจัด การอนามัย สิ่ง แวดล้ อ มที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ มีการด�ำเนินงานในบางพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ และควรส่งเสริมให้มชี มุ ชนต้นแบบ
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ส่วนด้านพฤติกรรมอนามัยสิง่ แวดล้อม พบว่ายัง
ไม่มีโครงการประเมินพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการ          
ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อม โดยผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุข และสนับสนุน
บทบาทส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันให้มีการ
พัฒนาระบบและกลไกการด�ำเนินงานตามกฎหมายสาธารณสุขให้มปี ระสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ควร
พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เดิมและเทคโนโลยีด้านอนามัย                
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ทุกด้าน ควรพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างน้อย
ภาคละ 1 แห่ง ซึง่ ปัจจุบนั พบว่า 1) ภาคเหนือมีศนู ย์การเรียนรูด้ า้ นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ด้านการสุขาภิบาล และด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 2) ภาคกลาง มีศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและด้านการสุขาภิบาล 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ด้านการสุขาภิบาล และด้านขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย และ 4) ภาคใต้ มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านการ
สุขาภิบาล กล่าวได้วา่ การพัฒนาต้นแบบและศูนย์การเรียนรูย้ งั ไม่ครอบคลุมครบทัง้ 7 ด้านในแต่ละ
ภูมภิ าค จึงควรได้รบั การสนับสนุนให้มกี ารด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจส�ำหรับพื้นที่อื่นๆ และขยายผลการพัฒนาต่อไป
6. การจัดท�ำข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สถานการณ์ปญ
ั หาจากมลพิษสิง่ แวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในสภาวะ
ปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น เห็นได้จากปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม จากมลพิษที่ถูก
ปล่อยจากครัวเรือน จากการประกอบกิจการในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนหนึง่ อาจเกิดจาก
การหย่อนประสิทธิภาพการจัดการด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้เห็นถึงสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ส�ำหรับน�ำไปใช้
วางแผนการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไป กรมอนามัยจึงเริ่มรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อได้มาซึ่งสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับศูนย์ และระดับประเทศ โดยวางกลไกเริ่มที่จังหวัดต้องมีข้อมูล         
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ส�ำคัญ และรู้ข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่ เพื่อ
ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อทราบทิศทางการขับเคลื่อนงาน    
และน�ำข้อมูลไปสูก่ ารจัดท�ำข้อเสนอแนะเพือ่ การจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
รวมทั้งคุ้มครองสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการบูรณาการการ
ด�ำเนินงานกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งหน่วยงานระดับกระทรวงเขตสุขภาพ และจังหวัด
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ในปี 2558 กรมอนามัยได้จัดท�ำชุดข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 2 ชุดข้อมูล
คือ ชุดข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมหน่วยข้อมูลระดับจังหวัด และชุดข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมหน่วย
ข้อมูลระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื้อหาประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่ สุขาภิบาลอาหาร
การจัดการน�้ำบริโภค การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย เหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย และ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (พื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสารเคมีและสารอันตราย พื้นที่
เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ และพื้นที่ที่คาดว่าจะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ) และ
ปัญหาสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม ได้แก่ โรคทีเ่ กิดจากอาหารและน�ำ้ เป็นสือ่ โรคติดต่อน�ำโดย
แมลงและสัตว์ โรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศ และที่เกิดจากพิษของสารก�ำจัดศัตรูพืชและ           
โลหะหนัก
การด�ำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และนวัติกรรมสะท้อนให้เห็นว่ามีผลกระทบต่อ        
ระบบการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านอาหารซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำรงชีวติ
ของมนุษย์ การได้รับอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ของประชาชน การด�ำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยจึงเป็นวาระส�ำคัญที่ทั่วโลกให้ความส�ำคัญ             
มาโดยตลอด ในปี 2558 องค์กรอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็น “ปีความปลอดภัยของอาหาร”
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จากการเฝ้าระวังของกรมอนามัยในปี 2557 โดยการสุ่มประเมินความปลอดภัยอาหารใน
ตลาดสดและตลาดนัด ด้านเคมี (บอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา ฟอร์มาลิน และน�ำ้ มันทอดซ�้ำ)
พบปัญหาการใช้น้ำ� มันทอดซ�้ำมากที่สุด และตรวจด้านชีวภาพ (โดยใช้ SI-2) พบว่า การปนเปื้อน       
โคลิฟอร์มแบคทีเรียมากกว่าร้อยละ 60 และสุ่มประเมินร้านอาหารด้านเคมี พบการปนเปื้อนยาฆ่า
แมลงในอาหาร ร้อยละ 25.97 และตรวจด้านชีวภาพ (โดยใช้ SI-2) พบว่า อาหารจะมีการปนเปื้อน
โคลิฟอร์มแบคทีเรียมากที่สุดร้อยละ 63.39 รองลงมาคือ ภาชนะมีการปนเปื้อน ร้อยละ 49.21 และ
จากการตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ บริโภคโดยกรมอนามัยในปี 2557 เปรียบเทียบกับมาตรฐานน�ำ้ บริโภค
กรมอนามัย พ.ศ. 2553 พบว่า ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 36.14 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 63.86 โดยส่วนใหญ่
ไม่ผ่านเกณฑ์ทางด้านแบคทีเรีย น�้ำบริโภคที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ น�ำ้ บ่อตื้น ร้อยละ 84.29     
รองลงมา คือ น�้ำบ่อบาดาล ร้อยละ 76.20 และจากข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2556 มีระบบประปา
หมู่บ้าน/ประปาเทศบาล จ�ำนวน 52,194 แห่ง ผ่านเกณฑ์น้ำ� ประปาดื่มได้ จ�ำนวน 225 แห่ง ระบบ
ประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 231 แห่ง ผ่านเกณฑ์น�้ำประปาดื่มได้ จ�ำนวน 161 แห่ง นอกจากนี้
จากข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังโรคของส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (วันที่ 1 มกราคม –            
6 กรกฎาคม 2558) พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 549,523 ราย เสียชีวิต 6 ราย ผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ
66,042 ราย ยังไม่พบผู้เสียชีวิต การสร้างความมั่นใจในด้านความสะอาด ปลอดภัยของอาหารให้
กับผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ โดยในรอบปี 2558 มีผลการด�ำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยที่ส�ำคัญ
ดังนี้
1. การพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร และตลาดสดน่าซื้อ
กรมอนามัยได้ดำ� เนินการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร และตลาดสดน่าซือ้ ตัง้ แต่
ปี 2542 เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานร้านจ�ำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานครบทุกด้านทั้งด้าน
ความสะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน และส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
ท�ำงานนอกบ้าน การบริโภคอาหารจึงเปลีย่ นจากการปรุง ประกอบอาหารเอง เป็นการบริโภคอาหาร
นอกบ้าน หรือซื้ออาหารมารับประทานที่บ้าน โดยเฉพาะร้านอาหาร แผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร และ
ตลาดนัด ซึ่งเป็นสถานที่จ�ำหน่ายอาหารที่ส�ำคัญของประชาชนในเขตเมือง
ปัจจุบนั มีรา้ นอาหาร 51,779 แห่ง แผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร 97,435 แห่ง รวม 150,408 แห่ง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 129,682 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.22 ส่งเสริม            
การพัฒนาร้านอาหารผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus : CFGT+ จ�ำนวน 82 แห่ง และ
จากการด�ำเนินงานตลาดสดน่าซื้อทั่วประเทศ จนถึงขณะนี้มีตลาดสดประเภทที่ 1 คือ ตลาดที่มี
โครงสร้าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซือ้ ทัว่ ประเทศ จ�ำนวน 1,574 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 85.96
กรมอนามัย 71

รายงานประจ�ำปี 2558
ตารางที่ 21 ผลการด�ำเนินงานร้านอาหารและแผงลอยจ�ำหน่ายอาหารที่ผ่านมาตรฐานอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย
ร้านอาหาร
เขต
สุขภาพ
ผ่าน
ที่
จ�ำนวน
ร้อยละ
CFGT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

7,292
2,418
1,870
4,876
3,773
4,917
2,540
4,035
5,232
3,811
7,177
3,838
51,779

5,982
2,115
1,417
4,376
3,359
4,396
2,307
3,585
4,820
3,317
6,362
3,129
45,165

82.04
87.47
75.78
89.75
89.03
89.40
90.83
88.85
92.13
87.04
88.64
81.53
87.23

ร้านอาหารและแผงลอย
จ�ำหน่ายอาหาร

แผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร
ผ่าน
CFGT

ร้อยละ

จ�ำนวน

ผ่าน
CFGT

ร้อยละ

4,596
3,788
6,254
5,553
5,868
4,755
10,743 9,339
11,013 9,588
12,039 10,364
5,254
4,452
10,097 8,924
12,583 11,132
3,966
3,405
8,132
6,787
6,890
5,415
97,435 83,502

82.42
88.79
81.03
86.93
87.06
86.09
84.74
88.38
88.47
85.85
83.46
78.59
85.70

11,888
8,672
7,738
15,619
14,786
16,956
7,794
14,132
17,815
8,971
15,309
10,728
150,408

9,770
7,668
6,172
13,715
12,947
14,760
6,759
12,509
15,952
7,741
13,149
8,544
129,686

82.18
88.42
79.76
87.81
87.56
87.05
86.72
88.52
89.54
86.29
85.89
79.64
86.22

จ�ำนวน
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ตารางที่ 22 ตลาดที่เป็นต้นแบบตลาดสดน่าซื้อ
เขตสุขภาพที่

1

จังหวัด

น่าน
เชียงราย
พะเยา
แม่ฮ่องสอน
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รายชื่อตลาด

ตลาดสดบ้านพระเนตร ตลาดสดเทศบาลท่าวังผา
ตลาดสดเทศบาลเชียงกลาง
ตลาดห้วยน�ำ 
้ ขุ่น
ตลาดสดโชคจันทรา
ตลาดสดเทศบาลเมืองล�ำปาง
ตลาดนาก่วมใต้ ตลาดต้นยาง ตลาดเทศบาลสบปราบ ตลาดทุ่งเกวียน
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เขตสุขภาพที่

3

จังหวัด

รายชื่อตลาด

ก�ำแพงเพชร
พิจิตร
4
นนทบุรี
ปทุมธานี
		 พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
นครนายก
5
สมุทรสาคร
กาญจนบุรี
นครปฐม
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
6
ปราจีนบุรี
ระยอง
จันทบุรี

8
9

10
11

ตลาดศูนย์การค้าก�ำแพงเพชร
ตลาดสดเทศบาลต�ำบลหัวดง
ตลาดรวมใจ เมืองทองธานี
ตลาดรังสิต
ตลาดบางปะหัน
ตลาดสุวพันธ์
ตลาดสดน่าซื้อเกียรติปรุง
ตลาดสดมหาชัยเมืองใหม่
ตลาดสดค่ายสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ 9
ตลาดไฟฟ้า
ตลาดกลางผักและผลไม้จงั หวัดราชบุรี (ศรีเมือง)
ตลาดสดเมืองทอง
ตลาดสดเทศบาลกุยบุรี
ตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดอุดมสุข
ตลาดเทศบาลบ้านค่าย
ตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง
ตราด ตลาดสดศูนย์การค้า เทศบาล 1
สระแก้ว
ตลาดเทศบาลวังน�ำ้ เย็น
สมุทรปราการ
ตลาดนัดไทยรุ่งทิพย์ อ.บางบ่อ (เทศบาลต�ำบลคลองด่าน)
ตลาดเสริมสุข อ.บางบ่อ (เทศบาลต�ำบลบางบ่อ)
หนองบัวล�ำภู
ตลาดสดเทศบาลต�ำบลนามะเฟือง
นครราชสีมา
ตลาดร่วมใจ มณฑลทหารราบที่ 21
นครราชสีมา
ตลาดสดเทศบาลเสิงสาง เทศบาลต�ำบลเสิงสาง ตลาดสดโคกสูง เอกชน
ชัยภูมิ
ตลาดสดเทศบาลต�ำบลคอนสวรรค์
ตลาดสดเทศบาลต�ำบลหนองบัวระเหว
บุรีรัมย์
ตลาดไนท์บาซ่าร์ เทศบาลเมือง ตลาดเทศบาล ต�ำบลนาโพธิ์
สุรินทร์
ตลาดเทศบาลต�ำบล ท่าตูม
ศรีสะเกษ
ตลาดขุนหาญ
ยโสธ
ตลาดสดเทศบาลต�ำบลส�ำราญ
ชุมพร
ตลาดสดเทศบาลมาบอ�ำมฤต
นครศรีธรรมราช ตลาดปิ่นเพชร ตลาดเทศบาลต�ำบลหัวไทร
ระนอง
ตลาดสดเทศบาลต�ำบลกะเปอร์
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12

จังหวัด

สุราษฎร์ธานี
พังงา
กระบี่
ตรัง
สตูล

รายชื่อตลาด

ตลาดสดส�ำเภาทอง
ตลาดสดโคกกรอย
ตลาดสดปลายพระยา**(ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างใหม่)
ตลาดสดทุ่งยาว
ตลาดเทศบาลต�ำบลทุ่งหว้า ตลาดเทศบาลต�ำบลก�ำแพง
ตลาดเทศบาลต�ำบลควนโดน

ที่มา : ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ กรมอนามัย

นอกจากนี้ได้จับมือกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข              
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) พัฒนา       
สถานประกอบการค้าอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย ของกรมอนามัย ในท่าอากาศยานในสังกัดบริษัท การท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน) จ�ำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย        
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยาน  ในสังกัดกรมการ
บินพลเรือน จ�ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยาน
อุบลราชธานี และท่าอากาศยานกระบี่ รวม 10 แห่ง
ส�ำหรับการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านสุขาภิบาล
อาหารได้ร่วมกับสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร       
(Food Sanitation Inspector : FSI) ในระดับท้องถิ่น จ�ำนวน 36 คนและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารขั้นพื้นฐาน (Basic Food Sanitation Inspector :
BFSI) จ�ำนวน 124 คน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)
ซึง่ บุคลากรทีผ่ า่ นการอบรมจะมีสว่ นผลักดันการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของนานาชาติส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศ
นอกจากนี้ ได้รว่ มกับกรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา พัฒนาถนนอาหารปลอดภัย
และตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริม “ปีท่องเที่ยววิถีไทย (2015 Discover Thainess) ตามนโยบายรัฐบาล
จ�ำนวน 12 แห่ง ในพืน้ ที่ 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม
บุรีรัมย์ เลย เพชรบูรณ์ ล�ำปาง น่าน ชุมพร นครศรีธรรมราช และตรัง
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คนไทย

2. การรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของ       

ปัจจุบันพบว่า ผู้ประกอบการค้าอาหารมักนิยมใช้กล่องโฟม เป็นภาชนะบรรจุอาหาร เช่น
ข้าวผัดกระเพราไข่ดาว ก๋วยเตี๋ยว กระเพาะปลา เป็นต้น เนื่องจากสะดวก ใช้ง่าย รวดเร็ว และราคา
ถูก แต่ภาชนะโฟมที่สัมผัสกับอาหารร้อนจัดเป็นเวลานาน อาจท�ำให้โฟมเสียรูปทรงและอาจ
หลอมละลายจนมีสารสไตรีนปนเปื้อนมากับอาหารได้ โดยปริมาณการละลายออกมาของสาร                 
สไตรีนจะมากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั ปัจจัย 3 ชนิด คือ 1) ไขมันในอาหาร 2) ระยะเวลา และ 3) อุณหภูมิ
ระหว่างการสัมผัสของอาหารกับภาชนะ ซึง่ อาหารทีม่ ไี ขมันสูงจะท�ำให้มกี ารละลายของสารสไตรีนออก
มามากกว่าอาหารทีไ่ ม่มไี ขมันเป็นส่วนประกอบ ดังนัน้ การเลิกใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหารร้อน
หรืออาหารทอด หันมาใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง กระดาษ กล่องไบโอชานอ้อย พลาสติกไบโอ
แทนกล่องโฟม จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชน และเพื่อเป็น
ตัวอย่างให้ส่วนราชการอื่นและประชาชนในการเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารร้อน หรือมีไขมัน
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ดำ� เนินการงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเป็นหน่วยงานน�ำร่องในปี 2557
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (No Foam) บรรจุอาหารครอบคลุมทัว่ ประเทศ
ในปี 2558 กรมอนามัยจึงได้รณรงค์ลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม
ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยเน้น
3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) เขตพื้นที่ปลอดการใช้โฟมใส่อาหารให้ใช้ภาชนะที่ทำ� จากวัสดุธรรมชาติแทน
2) การรณรงค์การใช้วสั ดุธรรมชาติดั้งเดิม 3) การปฏิเสธการใช้โฟมทุกรูปแบบ ผลการด�ำเนินงานมี
หน่วยงานได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานหรือผู้ประกอบการต้นแบบที่เลิกใช้ภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร 100% จ�ำนวน 130 องค์กร (9,492 แห่ง) จ�ำแนกเป็น
- หน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ�ำนวน 22 แห่ง
- ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จ�ำนวน 8 แห่ง
- โรงพยาบาล จ�ำนวน 44 แห่ง
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน 3 แห่ง
- สถาบันการศึกษา จ�ำนวน 2 แห่ง
- องค์กรภาคเอกชนร่วมลงนาม MOU ปลอดโฟมบรรจุอาหาร 100% จ�ำนวน 23 แห่ง
- สถานประกอบการอุตสาหกรรม จ�ำนวน 2 แห่ง
- สถานที่ท่องเที่ยว จ�ำนวน 12 แห่ง
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3. การด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพน�้ำบริโภค
น�้ำบริโภคนับเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย ประเทศไทยมีการพัฒนา       
แหล่งน�้ำและระบบประปาที่สามารถจ่ายน�้ำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งการ
ติดตาม เฝ้าระวัง และรักษาคุณภาพน�ำ้ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพือ่ ให้นำ�้ บริโภค
มีคุณภาพสะอาด ปลอดภัยอย่างยั่งยืน การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมอนามัยของ
ประชาชน  รวมทั้งการจัดการสภาพแวดล้อมในการพัฒนาคุณภาพน�้ำบริโภคให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
เป็นหน้าที่ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านน�้ำบริโภคระดับพื้นที่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์       
ความรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
กรมอนามัยเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านน�้ำบริโภค จึงได้จัด
อบรมเพือ่ เพิม่ พูนทักษะและเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านเทคนิควิชาการและการบริหารจัดการ
ทีจ่ ำ� เป็นในการพัฒนาคุณภาพน�ำ้ บริโภคในพืน้ ที่ พร้อมทัง้ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน
ให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ รวม 41 คน นอกจากนี้ได้เฝ้าระวังสถานการณ์โดยการสุ่มประเมิน
คุณภาพน�้ำบริโภคครัวเรือนทั่วประเทศจากทุกแหล่งน�้ำบริโภคที่ประชาชนใช้ในครัวเรือน จ�ำนวน
5,917 ตัวอย่าง พบว่า คุณภาพน�้ำบริโภคไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน�้ำบริโภคกรมอนามัยมากกว่า          
ร้อยละ 60 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านแบคทีเรีย (มากกว่าร้อยละ 60)
การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสาธารณสุขจากการรวบรวมข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายว่า
ด้ ว ยสาธารณสุ ข ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยกรมอนามั ย ในปี พ.ศ. 2558 พบว่ า                     
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวนมากยังมีการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ น้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
3 อันดับแรก คือ มูลฝอยติดเชื้อ สถานที่จ�ำหน่ายอาหาร และการจัดการสิ่งปฏิกูล จึงท�ำให้มีเรื่อง
ร้องเรียนส่งเข้ามาที่ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อขอให้สนับสนุนและก�ำกับดูแลท้องถิ่นในการ
แก้ไขปัญหาที่จะรุนแรงมากขึ้นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาใน
ระดับพื้นที่ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสาธารณสุขจึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขในระดับพืน้ ทีแ่ ละให้มกี ารด�ำเนินงานทีบ่ รู ณาการร่วมกับหน่วยงานอืน่ ในระดับจังหวัดที่
รับผิดชอบและก�ำกับดูแลงานด้านสุขภาพและสิง่ แวดล้อมเพือ่ เป็นกลไกในการผลักดันให้การบังคับ
ใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1. การสนับสนุนการด�ำเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนงานด้านจัดการ              
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด โดย          
กรมอนามัยให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการ จากการติดตามผลการด�ำเนินงานพบว่า เกือบ
ทุกจังหวัด (72 จังหวัด) ยกเว้นจังหวัดพิจิตร ล�ำปาง นครศรีธรรมราช และสิงห์บุรี สามารถริเริ่ม       
และขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นกลไกหลักของการป้องกันและควบคุมโรคในลักษณะ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีต่ ามกฎหมายโดยตรงกับหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีส่ ่งเสริม
สนับสนุนหรือก�ำกับดูแลจนเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนหลายด้าน อาทิ ผลักดันให้ออก                
ข้อก�ำหนดท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข (ร้อยละ 77.78) ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตาม
แผนการจัดการขยะแห่งชาติ (ร้อยละ 40.28) ผลักดันและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาระบบ EHA (ร้อยละ 31.94) การพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ (ร้อยละ 30.56) พัฒนาศักยภาพ         
ของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ร้อยละ 30.56) การจัดตัง้ คณะท�ำงานติดตาม
การประเมินผล (ร้อยละ 27.78) การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร               
(ร้อยละ 25.00) การจัดท�ำข้อมูลและส�ำรวจสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 23.61)         
ด้านจัดการสิง่ ปฏิกลู (ร้อยละ 22.54) การขับเคลือ่ นมาตรการอาหารปลอดภัย (CFGT) (ร้อยละ 19.44)
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลของรัฐและคลินิกเอกชน (ร้อยละ 19.44) การส�ำรวจ          
ขั้นตอนการจัดการเหตุรำ� คาญ (ร้อยละ 18.06) การจัดการคุณภาพน�ำ้ อุปโภคและบริโภค (16.67)     
การติดตามแก้ไขเหตุเดือดร้อนร�ำคาญทีไ่ ด้รบั เรือ่ งร้องเรียนจากประชาชน (ร้อยละ 14.08) การพัฒนา
มาตรฐานส้วมสาธารณะ (ร้อยละ 14.08)
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2. การพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
กรมอนามัยพัฒนากฎหมายสาธารณสุขเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระดับอนุบัญญัติให้    
ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันให้สอดรับกับสภาวการณ์ในอนาคต ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที           ่
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรัฐบาลประกาศให้ “การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ” เน้น
บูรณาการการด�ำเนินงานของทุกภาคส่วน โดยใช้มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมาย และนโยบายการบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนบูรณาการด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่เน้นการบริหารจัดการปัจจัยก�ำหนดสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของประชาชน ในปี 2558 มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
ล�ำดับที่

1

2

เรื่อง

ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(ฉบับที่..พ.ศ. ...

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2558
3
ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดอัตราค่า
ธรรมเนียมการให้บริการในการเก็บ ขน
และก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและ
อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ....
4
ร่างกฎกระทรวงสาธารณสุขลักษณะ
การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ....
5
ร่างกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....
6
ร่างกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบ
		 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....
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ผลการด�ำเนินการ

สถานะการด�ำเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขตาม
ความเห็นของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ตามค�ำสั่งของ
รองนายกฯ (ยงยุทธ
ยุทธวงค์) ในขณะนั้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

อยู่ระหว่างเสนอร่างฯ
ครั้งที่ 2 ต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มีผลบังคับใช้

อยู่ระหว่างชี้แจงต่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกา

อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกา

อยู่ระหว่างชี้แจงต่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
อยู่ระหว่างชี้แจงต่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ศกม.ได้ยืนยันร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
เรียบร้อยแล้ว

อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกา
อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกา
อยู่ในขั้นตอนการเสนอเรื่อง
กลับคืนส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
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ล�ำดับที่

เรื่อง

ผลการด�ำเนินการ

สถานะการด�ำเนินการ

7

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของ
สถานที่จ�ำหน่ายอาหาร พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และมาตรการ
ในการควบคุมสถานประกอบกิจการ
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สถานบันเทิงที่มีการบริการโดยใช้เสียง
พ.ศ. ....
ประกาศกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไงว่าด้วยการขน และก�ำจัด
มูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลต�ำบล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2558
ค�ำแนะน�ำคณะกรรมการสาธารณสุข
เรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป

อยู่ระหว่างการชี้แจงต่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
รอกฎกระทรวงก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและ
มาตรการในการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. .... มีผล
บังคับใช้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว

อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกา
-

เสร็จสิ้นแล้ว

เผยแพร่

8

9

10

-

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
มาตรฐานคาเฝาระวัง

ผลกระทบตอสุขภาพ

แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ กรณีฝุนละอองขนาดเล็ก

จากฝุนละออง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
จากมลพิษทางอากาศ

า
ขนาดเล็กกว
10 ไมครอน
(PM10)

cover 1

กรณี
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

การเจริญเติบโตและขยายตัวของเมืองต่างๆ ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผล
ให้การจัดการระบบบริการสังคมของเมืองเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการ รวมถึงสถานประกอบกิจการในครัวเรือนอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่แทรกตัวอยู่ในชุมชน ซึ่ง
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ส่วนใหญ่เป็นการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และบ่อยครัง้ ทีพ่ บว่าไม่มรี ะบบการจัดการทีด่ ี และไม่ดำ� เนินการตามกฎหมาย
ก�ำหนดก่อให้เกิดมลพิษ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจสร้างความเดือดร้อนแก่
ประชาชนทีพ่ กั อาศัยในบริเวณใกล้เคียงพืน้ ทีท่ มี่ กี ารร้องเรียนมากทีส่ ดุ คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
เรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุด คือ กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง/เขม่าควันและเสียงคิดเป็น ร้อยละ 85 รองลงมา
คือ กากของเสียและสารอันตรายร้อยละ 10 และปัญหาน�้ำเสียร้อยละ 5  นอกจากนี้ปัญหาพื้นที่เสี่ยง
จากมลพิษสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้   ทัง้ พืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจาก
หมอกควัน พืน้ ทีใ่ นเขตอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า เหมืองแร่  รวมถึงพืน้ ทีท่ มี่ กี ารปนเปือ้ นสารเคมีทางการ
เกษตรซึ่งเป็นผลพวงจากการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม โดยในปี 2558 กรมอนามัยมีการ
ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้
1. การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบผลกระทบจากเหมืองแร่
การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค�ำของบริษทั อัตรา รีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหาชน) มีพื้นที่
ในอยู่ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด (พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก) เปิดด�ำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2544 และ
ตั้งแต่ปี 2552 ได้มีการร้องเรียนจากประชาชนในต�ำบลเขาเจ็ดลูกเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การด�ำเนินกิจการเหมืองแร่ทองค�ำ  และในเดือนมิถุนายน 2557 ชาวบ้านร้องเรียนไปยังคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (ศสช.) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย (ภาครัฐ
นักวิชาการ ประชาชน และผูป้ ระกอบการ) เพือ่ หาแนวทางการดูแลปัญหาสุขภาพอนามัย และพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชาชนในเขตพืน้ ทีเ่ หมืองทองค�ำ และพืน้ ทีศ่ กั ยภาพแร่ โดยทีป่ ระชุมได้มขี อ้ ตกลง
ร่วมกันใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) การแก้ไขป้องกัน ปัญหาน�้ำอุปโภคบริโภค 2) ข้อมูลและการเฝ้าระวัง
คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ 3) การพัฒนาระบบบริการและการดูแลรักษาสุขภาพ
ประชาชน 4) การพัฒนาศักยภาพบริการ 5) การจัดท�ำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Baseline Data)               
6) แนวทางการท�ำเหมืองเพือ่ ลดความเสีย่ งในพืน้ ทีเ่ ดิม ซึง่ กรมอนามัยได้รบั มอบหมายให้ดำ� เนินการ
แก้ไข ป้องกัน ปัญหาน�ำ้ อุปโภคบริโภค ของประชาชนในพืน้ ทีร่ อบเหมืองแร่ทองค�ำ 3 จังหวัดรอยต่อ
(พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก) และก�ำหนดแนวทางการท�ำเหมืองเพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่เดิม
กรมอนามัยได้ทำ� การเก็บข้อมูลในพืน้ ทีโ่ ดยการส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน
เป้าหมาย ร้อยละ 10 ของหลังคาเรือนทั้งหมด (จ�ำนวนตัวอย่างรวม 403 หลังคาเรือน) โดยเก็บ
ตัวอย่างอาหารทีป่ ระชาชนนิยมบริโภคเพือ่ วิเคราะห์การปนเปือ้ นโลหะหนัก ได้แก่ กลุม่ เนือ้ สัตว์และ
โปรตีน เช่น ปลาช่อน ปลาดุก หอยขม หนูนา กลุ่มข้าวและแป้ง เช่น ข้าว กลุ่มผักและกลุ่มผลไม้
เช่น กระเพรา ผักบุ้งไทย มะเขือ ผลการส�ำรวจ พบว่า ปริมาณแมงกานีสในพื้นที่มีค่าสูงกว่าพื้นที่

80 กรมอนามัย

รายงานประจ�ำปี 2558
อ้างอิงร้อยละ 11.7-25 ปริมาณสารหนูในพื้นที่มีค่าสูงกว่าพื้นที่อ้างอิงร้อยละ 8.4-12.5 และเมื่อ            
น�ำผลการตรวจสารหนูเทียบกับค่ามาตรฐาน   พบว่าทุกตัวอย่างไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำ� หนด
(Total Arsenic น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 355             
(พ.ศ.2556)
ส�ำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนโลหะหนักและสารเคมีในน�ำ้ บริโภคทีส่ ำ� คัญในพืน้ ที่ ได้
มีการเก็บตัวอย่างน�้ำประปา บ่อตื้น น�้ำฝน น�้ำดื่มบรรจุขวด และน�้ำจากโรงผลิตน�้ำดื่ม ทั้งสิ้น 148
แห่ง พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ�ำนวนทั้งสิ้น 119 แห่ง ได้แก่ น�้ำประปา 36 แห่ง (ร้อยละ 73
ของประปาที่ตรวจ) น�้ำบ่อตื้น 68 แห่ง (ร้อยละ 91 ของบ่อที่ตรวจ) น�ำ้ ฝน 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 45)
โรงผลิตน�ำ้ ดื่ม 4 แห่ง (ร้อยละ 67) และน�้ำดื่มบรรจุขวด 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 67) เมื่อพิจารณาเฉพาะ
การปนเปื้อนโลหะหนักและสารเคมี พบเหล็กและแมงกานีสเกินมาตรฐานในน�้ำประปา 10 แห่ง         
จาก 49 แห่ง (ร้อยละ 20) และน�้ำบ่อตื้น 20 แห่ง จาก 44 แห่ง (ร้อยละ 27) ส่วนการตรวจคุณภาพ
น�้ำผิวดินที่ใช้เป็นแหล่งน�้ำดิบของระบบประปาและจุดที่ประชาชนห่วงกังวล ทั้งสิ้น 12 แห่ง                
พบการปนเปื้อนไซยาไนด์และแมงกานีสเกินมาตรฐาน จ�ำนวน 2 แห่ง และส่งผลการตรวจวิเคราะห์
ไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำผิวดินต่อไป
ทัง้ นีก้ รมอนามัยได้จดั ท�ำข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาคุณภาพน�ำ้ อุปโภคบริโภคกรณีเหมือง
แร่ทองค�ำในพื้นที่ 3 จังหวัดรอยต่อ (พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก) เสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด        
ทั้ง 3 จังหวัด และเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบประปาที่มีปริมาณโลหะหนักเกินค่ามาตรฐาน
จ�ำนวน 10 แห่ง ให้บริษทั อัครารีซอร์สเซส จ�ำกัด มหาชน พิจารณาปรับปรุงระบบประปาต่อไป
2. การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศ
ปัญหาหมอกควันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เสี่ยงในแผนสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่กระทรวง
สาธารณสุขให้ความส�ำคัญ เนือ่ งจากเป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญทีส่ ง่ ผลกระทบในพืน้ ที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ล�ำพูน ล�ำปาง อุตรดิตถ์ และตาก
ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี มีสาเหตุหลักเกิดจากการเผาในพืน้ ทีป่ า่ ไม้ พืน้ ทีเ่ กษตร และ
การเผาวัชพืชริมทางกิจกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง เถ้า และเขม่าควัน ระบายออก
สู่บรรยากาศ ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะกับหย่อมความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนเคลือ่ นมาปกคลุม ท�ำให้อากาศไม่เคลือ่ นที่ ส่งผลให้มฝี นุ่ ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
(PM10) แพร่กระจายปกคลุมทัว่ บริเวณ โดยผลกระทบต่อสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่ โรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเยือ่ บุตาอักเสบ โรคผิวหนังอักเสบ ความเสีย่ งต่อโรคมะเร็ง
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อย่างไรก็ตามปัญหาหมอกควันในภาคเหนือยังเกิดขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง
กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรคและส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่หมอกควัน
เฝ้าระวัง PM10 และผลกระทบต่อสุขภาพใน 4 กลุ่มโรค (ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด           
ทุกชนิด กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด กลุ่มโรคผิวหนัง และกลุ่มโรคตาอักเสบ) และจัดท�ำรายงาน
สรุปสถานการณ์หมอกควันรายวันเผยแพร่ให้พ้นื ที่
ด้านการสื่อสารสาธารณะได้สื่อสารความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดูแลและเฝ้าระวัง               
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยจัดท�ำและเผยแพร่ค�ำแนะน�ำเพื่อการสื่อสารเตือนภัยส�ำหรับประชาชน
(กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มทั่วไป) ในการป้องกันสุขภาพ และข้อปฏิบัติส�ำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมอนามัย กรมควบคุมโรค และกรมควบคุม
มลพิษ ให้ข่าวเพื่อการสื่อสารเตือนภัย เช่น เตือนให้ประชาชนงดออกก�ำลังกายกลางแจ้งในพื้นที่
หมอกควัน เผยแพร่ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นส�ำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ได้แก่ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดิน
หายใจเรื้อรัง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ออกก�ำลังกายภายนอกอาคาร) ให้สุขศึกษา วิธีการป้องกัน
ดูแลสุขภาพตนเอง และข้อแนะน�ำในการสังเกตระดับมลพิษด้วยตนเองด้วยการประเมินการมองเห็น
หรือทัศนียภาพ โดยดูจากจ�ำนวนเสาไฟฟ้าในระยะที่มองเห็นได้ เช่น คุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับ
อันตรายนั้นมีระยะการมองเห็นได้น้อยกว่า 1.5 กิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่าระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กที   ่
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่มากถึง 250 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และระดับที่รุนแรงรองลงมา คือ             
มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนทั่วไปมาก มีระยะการมองเห็นได้ใน 1.5-3 กิโลเมตร เทียบเท่ามี            
ฝุ่นละออง 150-250 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นต้น
นอกจากนี้ได้สนับสนุนให้มที ีม Family Care Team ลงไปดูแลประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง
หรือเฝ้าระวังอาการในกลุ่มเสี่ยงที่ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ คือ กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มผู้สูงอายุ         
หญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งสนับสนุน
การเตรียมความพร้อมของจังหวัดและท้องถิ่นในการเตรียมอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคล และการ
ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
3. การพัฒนาต้นแบบด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการคุ้มครองและส่งเสริม     
สุขภาพของประชาชนจากการด�ำเนินโครงการพัฒนา แผนงาน กิจกรรมต่างๆ รวมถึงนโยบาย               
ของทั้งภาครัฐและเอกชน เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                
ในทุกภาคส่วน และมีกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานโดยอาศัยการกระจายอ�ำนาจลงสู่ท้องถิ่น ซึ่งถือว่า
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เป็นองค์กรทีม่ คี วามใกล้ชดิ ประชาชนและมีบทบาทส�ำคัญในการดูแลคุม้ ครองสุขภาพของประชาชน
ให้มสี ขุ ภาพทีด่ ใี นสภาวะแวดล้อมทีด่ ี โดยอาศัยกฎหมายหลายฉบับเป็นเครือ่ งมือในการด�ำเนินงาน
ในปี 2558 กรมอนามัยได้สนับสนุนการพัฒนาต้นแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น รวม 3 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองชุมพลเหนือ กรณีกิจการไม้อัด
เทศบาลต�ำบลโซง  กรณีกิจการโรงโม่หนิ และเทศบาลต�ำบลทุ่งยาว กรณีกิจการยางพารา
ตารางที่ 23 ผลการด�ำเนินงานการพัฒนาต้นแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับท้องถิ่น
ปี พ.ศ.2558
พื้นที่/ประเด็นด�ำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้จากการด�ำเนินงาน

กิจการไม้อัด องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองชุมพลเหนือ
อ�ำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

1) เกิดข้อตกลงร่วมกัน ที่จะให้มกี ารตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทั้งในบริเวณและนอกบริเวณโรงงานไม้อดั อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) มีข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้แบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมโรงงานไม้อดั (Checklist) เพื่อใช้ในการตรวจประเมินก่อน
การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ/การขออนุญาตประกอบกิจการ และ
อาจน�ำไปสู่การออกข้อก�ำหนดต�ำบลต่อไป
กิจการโรงโม่หนิ เทศบาลต�ำบลโซง 1) ทีมงาน HIA ในพื้นที่เกิดการเรียนรู้แนวคิดและวิธีการด�ำเนินงาน HIA
อ�ำเภอน�้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี 2) ในขั้นตอน Appraisal ศูนย์อนามัยที่ 7 ร่วมกับทีมงาน HIA ในระดับ
พื้นที่ ได้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่โรงโม่หนิ
และพื้นที่โดยรอบข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชน ข้อมูลการตรวจสุขภาพ
ของคนงาน ซึ่งหลังจากนี้จะท�ำการวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อสรุปผลกระทบ
		
และจัดเวทีเพื่อคืนข้อมูลผลการศึกษาพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการแก้ไข
และป้องกันปัญหาร่วมกันต่อไป
กิจการยางพารา เทศบาล
1) เกิดข้อตกลงร่วมกันให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ต�ำบลทุ่งยาว อ�ำเภอปะเหลียน
ที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแก่
จังหวัดตรัง
2) ข้อเสนอแนะและข้อตกลงร่วมกันจากเวทีรับฟังความคิดเห็น น�ำไปสู่
การยกร่างเทศบัญญัติเพื่อควบคุมการประกอบกิจการจ�ำพวกการรับซื้อ
สะสมยางดิบ ยางก้อนในพื้นที่ ซึ่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว อยู่ในกระบวน
การตรากฎหมายของเทศบาล
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นอกจากนี้กรมอนามัยในฐานะองค์กรหลักที่รับผิดชอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 โดยตรงและมีพนั ธกิจด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้พฒ
ั นาระบบการประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยการน�ำหลักการของการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมาประยุกต์ใช้ เพือ่ จัดท�ำเครือ่ งมือการประเมินความเสีย่ งด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อม (Checklist) ส�ำหรับตรวจประเมินกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ�ำนวน 5 กิจการ ได้แก่
1) กิจการเลีย้ งสัตว์ (สุกร) 2) กิจการผลิตแป้งมันส�ำปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอืน่ ๆ ในท�ำนองเดียวกัน
ด้วยเครือ่ งจักร 3) กิจการเสริมสวยหรือแต่งผม 4) กิจการ การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครือ่ งจักร
และ 5) กิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ (ค้าของเก่า) โดยพิจารณาจาก
ความต้องการของพื้นที่และเป็นกิจการที่มีการกระจายตัวในพื้นที่

การด�ำเนินงานพัฒนาองค์กร
การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย

กรมอนามัยได้ขบั เคลือ่ นและเร่งรัดการด�ำเนินงานพัฒนาระบบราชการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-2561) โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ “สร้างความ
เชือ่ ถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่ความยัง่ ยืน” ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบนั
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ที่ต้องเร่งรัดให้เกิดการปฏิรูปประเทศ ให้เกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในปีงบประมาณ           
พ.ศ.2558 กรมอนามัยก�ำหนดกลไกการด�ำเนินงานพัฒนาระบบราชการ โดยได้แต่งตัง้ ผูน้ ำ� การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (Chief Change officer : CCO) และแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท�ำงานเพื่อขับเคลื่อน
การด�ำเนินงาน
แผนภาพที่ 13 กลไกการด�ำเนินงานพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัย
กลไกการดําเนินงานพ ัฒนาระบบราชการของกรมอนาม ัย
ผูน
้ ําการบร ิหารการเปลย
ี่ นแปลง

• กําหนดยุทธศาสตร์ และกลไก
่ สาร ผลักดันให ้เกิด
• สือ
การปฏิบัต ิ
• เสนอแนะ ใหคํ
้ าปรึกษา
• สนับสนุน กํากับดูแล

คณะกรรมการ
พ ัฒนาระบบราชการกรมอนาม ัย

หน่วยงาน
้ ัด
เจ ้าภาพตวชี
ั ว
หน่วยงาน
้ ัด
เจ ้าภาพตวชี
ั ว
หน่วยงาน
้ ัด
เจ ้าภาพต ัวชีว

คณะทํางานพ ัฒนาคุณภาพ
การบร ิหารจดการภาคร
ั
ฐ
ั
หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4.1

หมวด 4.2

หมวด 5

หมวด 6

• ศึกษาเกณฑ์ทจ
ี่ ะประเมิน
• กําหนดแนวทางดําเนินงาน
• กําหนดเกณฑ์การประเมิน
ระดับหน่วยงาน
• ขับเคลือ
่ นการดําเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงาน
• ติดตามประเมินผล รวบรวมผล
• รายงานต่อคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
•

เคร ือข่าย กพร.
หน่วยงานในส ังก ัดกรมอนามย
ั

บุคลากรกรมอนาม ัย

•
•
•

ถ่ายทอด ผลักดันการพัฒนา
ระบบราชการในหน่วยงาน
ใหคํ
้ าปรึกษาในหน่วยงาน
ติดตามประเมินผล และ
รายงานต่อกรมอนามัย
ประสานและดําเนินการร่วมกับ
คณะกรรมการ/ส่วนกลาง
2

ส�ำหรับการจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ กรมอนามัยได้จดั ท�ำตัวชีว้ ดั ทัง้ มิตภิ ายนอก
สํและมิ
าหรัตบิภการจั
ดทําคํารับรองการปฏิ
บตั ิราชการ
กรมอนามับยผิได้
จดั ทํอาผลงาน
ตัวชี ้วัดระหว่
ทังมิ
้ าตง           ิภายนอกแ
ายในตามกรอบการประเมิ
นผลและได้
สร้างระบบความรั
ดชอบต่
กรมกับหัวหน้าหน่วยงานในระดั
บส�ำนักสร้กอง
และศูนย์อย่างเป็
ธรรม โดยการถ่
้วัด บหัวห
มิติภายในตามกรอบการประเมิ
นผล และได้
างระบบความรั
บผินดรูปชอบต่
อผลงานายทอดตั
ระหว่วาชีงกรมกั
และเป้าหมายจากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยทั้ง 34
หน่วยงานในระดั
สํานัจักดท�กอง
นย์ อย่บัตาิรงเป็
นรูปธรรมอผูโดยการถ่
วชี ้วัดและเป
้ าหมายจากระ
หน่วบยงาน
ำค�ำรัและศู
บรองการปฏิ
าชการเสนอต่
้บริหารระดับาสูยทอดตั
งของกรมอนามั
ย และมี
การ
ัติงานในศู
ย์ตดิ ตามผลการปฏิ
บัติงานกรมอนามั
กรมสูร่ ะดับหน่รายงานผลการปฏิ
วยงาน โดยหัวบหน้
าหน่วนยงานในสั
งกัดกรมอนามั
ยทัง้ 34ยหน่กรมอนามั
วยงานยจัด(ระบบ
ทําคําDOC)
รับรองการปฏ
12 เดือน
าชการเสนอต่รอบ
อผู้บ6,ริ9หและ
ารระดั
บสูงของกรมอนามัย และมีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานในศูนย์ติดตามผลก
ด้านการพัฒนาองค์กร กรมอนามัยมีการพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบตั งิ านกรมอนามั
ย กรมอนามั
(ระบบโดยด�
DOC)
9 และ
การบริหารจั
ดการภาครัฐย(PMQA)
ำเนินรอบ
การ 6,
2 ระดั
บ คือ12 เดือน
1. ระดั
กรม ก�ำกหนดให้
คณะท�ำยงานพั
ฒนาคุ
ภาพการบริ
หารจัดการภาครัฐเป็นฒ
           นาคุณภ
ด้ านการพั
ฒบนาองค์
ร กรมอนามั
มีการพั
ฒณนาองค์
การตามแนวทางการพั
เจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานภาพรวมของกรม ตามเกณฑ์ PMQA 2558 และเตรียม
การบริหารจัดความพร้
การภาครั
โดยดํน าCertifi
เนินedการ
2 ระดับ Level
คือ
อมรัฐบ(PMQA)
การตรวจประเมิ
Fundamental

1) ระดับกรม กําหนดให้ คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ เป็ นเจ้ าภ
หลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานภาพรวมของกรม ตามเกณฑ์ PMQA 2558 และเตรี
ยมความพร้ อม
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2. ระดับหน่วยงาน ก�ำหนดเป็นตัวชีว้ ดั ตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ ให้ทกุ หน่วยงาน
ใช้ PMQA เป็นเครื่องมือสนับสนุนการด�ำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน
ตารางที่ 24 ผลการปฏิบตั งิ านตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการกรมอนามัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

มิติภายนอก (ร้อยละ 75)
1. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงทีม่ ีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจ
หลักของกรม (น�้ำหนักร้อยละ 65)
1.1 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (น�ำ้ หนัก 10)
1.2 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (น�ำ้ หนัก 10)
1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี (น�้ำหนัก 10)

ผลงาน

คะแนน
4.1624

ร้อยละ 99.3
ร้อยละ 9.9
อัตราต่อ
พัน 47.9
ระดับ 5

5.00
1.00
5.00

1.4 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำรายงานสถานการณ์ส่งิ แวดล้อมและ
5.00
สุขภาพ (น�้ำหนัก 12)
1.5 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
ร้อยละ 58.1
5.00
(น�้ำหนัก 12)
1.6 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดการ
ร้อยละ 93
4.38
มูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย (น�ำ้ หนัก 11)
2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
N/A
3.40
(น�้ำหนัก 10) กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่
(รอผลความ
หน่วยบริการปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พึงพอใจ)
มิติภายใน (ร้อยละ 25)
4.0478
3. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (น�้ำหนัก 5)
1) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
2) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
5.00
4. ระดับความส�ำเร็จของการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ (น�้ำหนัก 5)
ระดับ 5
4.2390
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (น�้ำหนัก 5)
ระดับ 5
5.00
6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (น�้ำหนัก 5)
ระดับ 5
5.00
7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงาน (น�้ำหนัก 5)
N/A
1.00
รวม ผลการประเมินตนเอง
4.1338
ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
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นอกจากนีใ้ นปี 2558 กรมอนามัยได้รบั รางวัลประเภท การบูรณาการการบริการทีเ่ ป็นเลิศ
ชื่อผลงาน : การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผลงานของกลุ่มงานอนามัยเด็กวัยเรียน
และเยาวชน ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กบั หน่วยงานของรัฐ ที่มีระบบหรือวิธีการ
ท�ำงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เกิดการท�ำงานร่วมกันใน
ลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา รวมทั้งเกิดการบูรณาการท�ำงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดกรภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชน
การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH”
ในปี 2558 กรมอนามัยได้ด�ำเนินการวิเคราะห์และจัดท�ำรายงานการศึกษาการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย “HEALTH” ด้วยแบบประเมินเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลการรับรู้
วัฒนธรรมความเข้าใจวัฒนธรรมและการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ทาง
เว็บไซต์กรมอนามัยมีบุคลากรเลือกแสดงความคิดเห็น จ�ำนวน 3,439 คนคิดเป็นร้อยละ 95.61           
ผลการศึกษา ด้านการรับรู้วัฒนธรรมปรากฏว่า บุคลากรส่วนใหญ่รบั ทราบการประกาศวัฒนธรรม
กรมอนามัย “HEALTH” จากผู้บังคับบัญชามากที่สดุ และช่องทางการสื่อสารฯที่มีความเหมาะสม
มากที่สุด คือการประกาศของผู้บริหารระดับสูงด้านความเข้าใจวัฒนธรรม ปรากฏว่า บุคลากรมี
ความเข้าใจว่าการด�ำเนินงานตามวัฒนธรรมองค์กรจะท�ำให้บรรลุผลส�ำเร็จของงานมากที่สุด มีการ
ด�ำเนินงานวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ด�ำเนินงานมากที่สุด คือ ด้านสุขภาพและ
เป็นต้นแบบให้แก่ประชาชนทั่วไป (H = Health Model) บุคลากรมีความเข้าใจความหมาย H, E, A,
L, T, H ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัยที่เป็นจุดแข็งของกรมอันดับที่ 1 คือ
H = Health Model ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการการพัฒนาวัฒนธรรมที่เหมาะสมมากที่สุดในการสร้าง
วัฒนธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม คือ ผู้บังคับบัญชาเป็นต้นแบบ  ปัจจัยที่เหมาะสมมากที่สุดในการน�ำ
กรมอนามัยไปสู่ความส�ำเร็จของการสร้างวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน คือ นโยบายของผู้บริหารระดับสูง
ด้านการพัฒนาวัฒนธรรม ปรากฏว่า บุคลากรส่วนใหญ่เห็นควรที่ต้องพัฒนาพร้อมกันทั้ง 6 เรื่อง
(HEALTH) ในเวลาเดียวกัน มีการน�ำวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย (HEALTH) ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของตนเองได้อยู่ในระดับมาก โดยสามารถน�ำ E = Ethics (มีจริยธรรม) มาประยุกต์ใช้ได้
เป็นอย่างดีมากที่สุด และประยุกต์ใช้ได้เป็นบางส่วนมากที่สุดคือ H = Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายควรมีนโยบายกรมอนามัยให้ผบู้ ริหารทุกระดับต้องให้ความส�ำคัญ
กับการน�ำวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการปฏิบตั งิ านทัง้ ระบบ และผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั ติ นเป็นต้นแบบ/
ตัวอย่างทีด่ ใี ห้แก่บคุ ลากรและสร้างบรรยากาศ/สภาพแวดล้อมให้คนในองค์กรได้ถกู หล่อหลอมให้มี
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วัฒนธรรมทีด่ คี วรมีการทบทวนโครงสร้างภายในองค์กรหรือการบริหารงานเพือ่ การเปลีย่ นแปลงและ
ความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรควรมีการส่งเสริมการปรับใช้วัฒนธรรมองค์กรกรม
อนามัยให้เชือ่ มโยง/กลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิน่ น�ำสูค่ วามส�ำเร็จในระดับพืน้ ที/่ ท้องถิน่ หรือพัฒนา
สู่ความส�ำเร็จร่วมกับประเทศภาคีเครือข่าย ควรมีการศึกษาการพัฒนา/ประเมิน/ทบทวนวัฒนธรรม
องค์กรกรมอนามัยเป็นประจ�ำ  (ทุก 2 ปี) เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งควร         
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัยผ่านสินค้าและบริการของกรมฯเพื่อส่งเสริม
ความส�ำเร็จของงานและสร้างความมั่นใจให้กบั ประชาชนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
กรมอนามัยจัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมเป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งประสบการณ์ นวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย บุคลากร
จากสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนให้ม        ี
ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สามารถท� ำหน้าที่          
ในบริบทของตนเพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดย
ครอบคลุมการสร้างสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ในปี 2558 กรมอนามัยได้กำ� หนดสาระส�ำคัญส�ำหรับการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยมี Theme “2015 Better Health for ASEAN                 
Community : Strengthen Health Promotion and Environmental Health in Ageing Society” ระหว่าง
วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติ
จากศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุม แสดงปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง “บูรณาการสังคมไทย...ร่วมใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ” พร้อมมอบรางวัลบุคคล และองค์กร
ต้นแบบเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีผลงานเด่น และเป็นต้นแบบการด�ำเนินงาน         
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งมีกิจกรรมส�ำคัญภายในงาน ได้แก่
1) การอภิปรายและเสวนาวิชาการ ได้รับเกียรติจากวิทยากรและอาจารย์มหาวิทยาลัย
ทีม่ ชี อื่ เสียงมาบรรยายในหัวข้อ เรือ่ ง “Moving Forward to the Active Ageing Society” ,“บ้าน ชุมชน
ร่วมใจผู้สูงอายุ ปลอดภัย สุขภาพดี”, “คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ช่วยได้ด้วยการออกก�ำลังกาย จริง
หรือ” เป็นต้น
2) จัดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ อาทิ เช่น “สุขภาพ         
ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 2015”, “เคล็ดลับอายุยืน 100 ปี ชีวีมีสุข:ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัย
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เข้าใจ เข้าถึง พึง่ ได้”, “โภชนาการดี ชีวมี สี ขุ ”, “สาธารณสุขวิเศษฯ บูรณาการสร้างสุขผู้สูงอายุแบบ
องค์รวม”, “ภูมิปัญญาไทยผสมผสานนักบริบาลคณะกรรมการประสานงาน”, “การดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว” เป็นต้น
การประชุมวิชาการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,430 คน ประกอบด้วยผู้เข้าประชุมจากกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้านจ�ำนวน 40 คน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เมียนมาร์
เวียดนาม จีน สิงคโปร์ ผูแ้ ทนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และผูเ้ ข้าร่วมประชุม
จากภาคส่วนต่างๆ
จากสถาบันการศึกษา ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ทั้งนี้กลุ่มประเทศอาเซียน ต่างตระหนักว่าทุกประเทศก�ำลังเดินทางเข้า
สู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์จ�ำเป็นต้องพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ให้เอื้อต่อผู้สูงอายุ และต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น   นอกจากนี้มีการ   
น�ำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา และโปสเตอร์ ตลอดจนนิทรรศการ นวัตกรรม และการศึกษา              
ดูงานได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าประชุมทั้งในประเทศและในระดับอาเซียน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กรมอนามัยได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการส่งเสริม        
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจทัศนคติที่ดี ต่อประชาชนให้สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้อันน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรอบปีท่ผี ่านมา มีดังนี้
1. การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลวิชาการและกิจกรรมการด�ำเนินงานของกรมอนามัยผ่าน        
สื่อต่างๆ
ประเภทสื่อ

สื่อหนังสือพิมพ์
- ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสาร มติชน คมชัดลึก

รายละเอียดการเผยแพร่

บทความ/สกู๊ปข่าว/รายงานข่าว
ขนาดไม่น้อยกว่า 50 คอมลัมน์นิ้ว
- เดลินิวส์ คมชัดลึก มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ บทความ/สกู๊ปข่าว/รายงานข่าว
แนวหน้า บ้านเมือง พิมพ์ไทย
ขนาดไม่น้อยกว่า 60 คอมลัมน์นิ้ว
- ไทยรัฐ บ้านเมือง ไทยโพสต์ สยามรัฐ
ภาพข่าว
พิมพ์ไทย บางกอกทูเดย์

จ�ำนวนที่เผยแพร่

10 ครั้ง
10 ครั้ง
32 ครั้ง
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ประเภทสื่อ

สื่อโทรทัศน์
- สถานีโทรทัศน์ช่อง 3, 5, 7, 9, 11 และ
Thai PBS
- Thai PBS
สื่อวิทยุ
- สถานีวิทยุ สวท. FM 92.5 มฮ. และ 891 กฮ.
(กทม.)
จดหมายข่าว
- จดหมายข่าวกรมอนามัย

- การเขียนข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(ข่าวแจก)

รายละเอียดการเผยแพร่

จ�ำนวนที่เผยแพร่

ข่าว/สกู๊ปข่าว ความยาวไม่น้อยกว่า
1 นาที
สนทนา ความยาวไม่เกิน 15 นาที

22 ครั้ง

สัมภาษณ์สด

8 ครั้ง

จัดส่งให้กบั หน่วยงานกรมอนามัย
สถานีอนามัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
และส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอผ่านสื่อมวลชน (Free Media)

7 ครั้ง

118,800 ฉบับ

195 ข่าว

ที่มา : ส�ำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย

นอกจากนี้ในปี 2558 กรมอนามัย ได้ด�ำเนินการดัดแปลงและพัฒนาสื่อความรู้ของ              
กรมอนามัย ซึง่ อยูใ่ นรูปแบบของสือ่ สิง่ พิมพ์ ให้เป็นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) ที่สามารถกระจายเผยแพร่ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สมัยใหม่ได้ (Mobile Device)             
เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลความรู้ของกรมอนามัยผ่านสื่อสมัยใหม่ให้ครบคลุมมากยิ่งขึ้น ใน
รูปแบบไฟล์ PDF ผ่านแอพพลิเคชั่นอนามัยบุ๊ค (Anamai Book) และแอพพลิเคชั่นร้านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book Store) ได้แก่ แอพพลิเคชัน่ บุค๊ สโตร์ในเครือของเอไอเอส (AIS, B2S, OOKBEE),
True Book, NAIIN PANN, SE-ED และ MEB (Mobile E-Books) จ�ำนวนการดาวน์โหลด รวม 523,827
ครั้ง หนังสือที่ได้รับการดาวน์โหลด จ�ำนวน 10 อันดับแรก ดังนี้
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รายชื่อหนังสือ

จ�ำนวนการดาวน์โหลด (ครั้ง)

1. เมนูสุขภาพ ลดเค็ม...ลดมัน
2. นิทานอีสป
3. Vegetarian Food เมนูคู่ครัว อาหารเจสู่สขุ ภาพ
4. นิทานเรื่องตุ๊กตุ๋ย
5. เคล็ดลับการให้การปรึกษาวัยรุ่น
6. เจ้าหญิงหิ่งห้อย
7. Healthy Meeting
8. Healthy Menu Low Salt...Low Fat
9. ตั้งไข่ล้ม
10. รู้ ไว้...อนามัยดี๊ดี

22,598
18,714
18,521
18,042
15,563
13,035
10,953
8,859
8,001
7,774

ที่มา : ส�ำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในปี 2558 กรมอนามัยด�ำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. การผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการด�ำเนินงาน IPv6
รัฐบาลได้มีนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ก�ำหนดให้มีการเร่งรัดพัฒนาโครง
ข่ายสือ่ สารความเร็วสูงให้ครอบคลุมทัว่ ถึง เพียงพอ มีคณ
ุ ภาพ ด้วยราคาทีเ่ หมาะสม และการแข่งขัน
ทีเ่ ป็นธรรม เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสูส่ งั คมแห่งความรู้ ภูมปิ ญ
ั ญา นวัตกรรม และความ
คิดสร้างสรรค์ ช่วยลดความเหลื่อมล�้ำระหว่างสังคมเมืองและชนบท สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและ
ข่าวสารยกระดับคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการ
เป็นกลไกส�ำคัญ เพื่อรองรับการเป็น Smart Thailand เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ในระยะยาว ในปี 2558 กรมอนามัยได้ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายให้รองรับการด�ำเนินงาน IPv6 ดังนี้
1) การขอและจดทะเบียนหมาย IPv6 โดยประสานทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อน�ำใช้ในอุปกรณ์เครือข่ายและระบบที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายของหน่วยงานให้
รองรับการเข้าถึงผ่าน IPv6
2) การปรั บ ปรุ ง อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยและระบบที่ เ ชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ยของ            
หน่วยงาน ให้รองรับการเข้าถึงผ่าน IPv6
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3) การปรับปรุงอุปกรณ์วงจรสื่อสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง
ที่เชื่อมต่อสู่อนิ เทอร์เน็ต ให้รองรับการเข้าถึงผ่าน IPv6
4) บริการเว็บไซต์หลัก (Website) ให้รองรับการเข้าถึงผ่าน IPv6 โดยก�ำหนดหมายเลข
IPv6 ให้กับเว็บไซต์กรมอนามัย (http://www.anamai.moph.go.th)
5) บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้รองรับการเข้าถึงผ่าน IPv6 โดยก�ำหนด
หมายเลข IPv6 ให้กบั ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (http://anamai.mail.go.th)
6) บริการเครื่องแม่ข่ายที่แปลงชื่อเว็บเป็นหมายเลข IP Address (DNS : Domain
Name System) ให้รองรับการเข้าถึงผ่าน IPv6 โดยก�ำหนดหมายเลข IPv6 ให้กับเว็บไซต์ต่างๆ ที่กรม
อนามัยให้บริการ
7) ตรวจสอบบริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ได้ ท่ี เ ว็ บ ไซต์         
http://ipv6test.ntl.nectec.or.th โดยตรวจสอบความเสถียรของบริการฯ ทั้งหมด 4 ช่วงเวลา ทั้งนี้         
กรมอนามัยได้เข้าร่วมประกวดรางวัลการน�ำหน่วยงานเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6 ในประเทศไทย จาก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โดยได้รบั Certificate of Ready การน�ำหน่วยงานเปลีย่ น
ผ่านไปสู่ IPv6 ในประเทศไทย (พ.ศ.2556-2558) และมีความพร้อมในการให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตพื้นฐาน และบริการที่รองรับ IPv6 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติ
และสร้างความภาคภูมใิ จที่หน่วยงานประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6
2. การพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กรมอนามัยได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้งานระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ส�ำหรับการประชุมงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ประหยัดงบประมาณค่าเดินทาง/ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง          
ช่วยลดมลภาวะจากการใช้พลังงานในการเดินทางมาร่วมประชุม โดยในปี 2558 ได้พฒ
ั นาห้องประชุม
ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวม 6 ห้องประชุม ได้แก่ ห้องประชุมก�ำธร สุวรรณกิจ ห้องประชุม
สมบูรณ์ วัชโรทัย ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ ห้องประชุมส�ำนักอนามัยสิง่ แวดล้อม ห้องประชุม
ส�ำนักงานเลขานุการกรม และห้องประชุมกองแผนงาน เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการประชุมทางไกลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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การจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมแพทย์
สถาบันฝึกอบรมแพทย์ จัดตัง้ ขึน้ ในเดือนพฤษภาคม 2557 มีภารกิจหลักในการด�ำเนินการ
จัดท�ำหลักสูตรอบรมแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน (สาธารณสุข) และจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานตามทีแ่ พทยสภาก�ำหนดและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ในปีงบประมาณ 2558
มีกิจกรรมการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. จัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ให้มี
มาตรฐานตามที่แพทยสภาก�ำหนดและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทั้งได้รับการอนุมัติ
หลักสูตรจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่ง
ประเทศไทยเป็นผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเป็นสถาบันหลักในการ
ฝึกอบรม ซึ่งได้เปิดรับสมัครแพทย์ประจ�ำบ้านรุ่นแรกในปีการฝึกอบรม 2558 ระหว่างวันที่ 21 - 28
มกราคม 2558 มีแพทย์สมัครเข้ารับการศึกษา จ�ำนวน 4 คน ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาจ�ำนวน
3 คน ได้แก่
1) นายแพทย์ชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
2) แพทย์หญิงธีรยา ตันติปิยพจน์ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
3) แพทย์หญิงสุพาภรณ์ สรุจิก�ำจรวัฒนะ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
2. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน        
แขนงสาธารณสุขศาสตร์” ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2558 แบ่งเป็น 2 ระยะคือ คือ      
ระยะที่ 1 ส่งแพทย์ประจ�ำบ้านเข้ารับการอบรมปรับพื้นฐานระบาดวิทยาในโครงการฝึกอบรม                
ผูเ้ ชีย่ วชาญระบาดวิทยาภาคสนามร่วมกับแพทย์ประจ�ำบ้านหลักสูตรเวชศาสตร์ปอ้ งกัน แขนงระบาด
วิทยาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ (June Course) และระยะที่ 2 แพทย์ประจ�ำบ้านกลับมาเข้ารับการอบรม
หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (July Course) ระยะเวลาการฝึกอบรม
4 สัปดาห์ โดยจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ (International Course) มีแพทย์ประจ�ำ
บ้านจากประเทศในเพื่อนบ้านเข้าร่วมรับการอบรมจาก 3 ประเทศ ได้แก่ จีน 4 คน พม่า 2 คน และ
เวียดนาม 2 คน การอบรมเป็นการบรรยายในหัวข้อตามหลักสูตร โดยเชิญวิทยากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์ในหัวข้อนั้นๆ
3. จัดการอบรม เรื่อง การจัดท�ำแผนการสอนในคลินิกส�ำหรับอาจารย์แพทย์ ใน       
วันที่ 8-9 กันยายน 2558 ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ปอ้ งกัน แขนงสาธารณสุข
ศาสตร์ อาคาร 7 ชัน้ 6 กรมอนามัย เพือ่ พัฒนาศักยภาพของอาจารย์แพทย์ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดท�ำแผนการสอนในคลินกิ อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการฝึกปฏิบตั งิ านของแพทย์
ประจ�ำบ้าน และถอดบทเรียน และสรุปผลการด�ำเนินงานฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้านฯ
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การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรนับเป็นยุทธศาสตร์สำ� คัญในการด�ำเนินงานของกรมอนามัย  โดยใน
ปี 2558 ได้สนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสได้ฟื้นฟู เพิ่มเติม และต่อยอดความรู้ผ่านการศึกษา               
ฝึกอบรม ดูงานประชุมสัมมนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
ประเภทการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมสัมมนา

ภายในประเทศ
- การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมสัมมนา
- ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
- ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
- การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมสัมมนา
- ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
- ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

จ�ำนวน

57 เรื่อง
10 คน
3 คน
74 เรื่อง
1 คน
1 คน

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย และส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมอนามัยได้พัฒนานักบริหารรุ่นใหม่ กรมอนามัย (Over Skill
Over Future : OSOF) จ�ำนวน 2 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะและ
สมรรถนะที่จ�ำเป็นให้กับบุคลากรสายงานหลักและสายสนับสนุนในสังกัดหน่วยงานส่วนกลาง          
กรมอนามัย รองรับปัญหาและช่องว่างของบุคลากรกรมอนามัยที่จะเกษียณอายุราชการในอนาคต
ผ่านกระบวนการปรับใจปรับกระบวนทัศน์ ให้มคี วามพร้อมในการปฏิบตั งิ าน และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการท�ำงานจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ตลอดจนสามารถสร้าง
นวัตกรรมด้านการบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายดังนี้
- โครงการพัฒนานักบริหารรุ่นใหม่ กรมอนามัย (OSOF 1) ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานใน       
สายงานหลักของหน่วยงานส่วนกลาง โดยก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายจากผู้ท�ำหน้าที่บริหารงานระดับ
กลางที่จะท�ำหน้าที่เป็น “โค้ช” ให้กบั บุคลากรรุ่นใหม่ และได้รบั การคัดเลือกจากผู้บริหาร
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน กรมอนามัย (OSOF 2) ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน
ในสายงานสนับสนุนของหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมอนามัย ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ช�ำนาญงาน และอาวุโสประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ช�ำนาญการ และช�ำนาญการพิเศษ
ทั้งนี้เป็นการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อม ให้มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์
และสมรรถนะทางด้านการบริหารจัดการบนพื้นฐานความรู้ ผ่านกระบวนการท�ำงาน การเรียนรู้/         
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แลกเปลีย่ น การสอนงาน เพือ่ ให้ “งานสร้างคน” โดยมุง่ หวังให้ “คนสร้างงาน” โดยใช้การผสมผสาน
ระหว่างการ TrainingCoaching & Consulting เป็นการเรียนรู้ร่วมและถ่ายทอดประสบการณ์/ความคิด
ซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ รองรั บ /พั ฒ นาภารกิ จ กรมอนามั ย โดยโครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารรุ ่ น ใหม่               
กรมอนามัย (OSOF 1) มีผู้ส�ำเร็จหลักสูตร ทั้งสิ้น 41 คน และโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
กรมอนามัย (OSOF 2) อยู่ระหว่างการด�ำเนินโครงการ ซึ่งจะด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
การด�ำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
กรมอนามัยได้ก�ำหนดนโยบายในการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศด้าน   
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งในพื้นที่ชายแดน ในภูมิภาคอาเซียนและภูมภิ าคอื่นๆ ทั้ง
ในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี เช่น การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม การจัดท�ำข้อตกลงความ
ร่วมมือ การเข้าร่วมประชุมการเป็นคณะท�ำงาน การจัดรายการศึกษา ดูงานให้แก่ชาวต่างประเทศ
ณ ประเทศไทย ดังนี้
1. ความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน
กรมอนามัยมีความร่วมมือและมีบทบาทภายใต้กรอบอาเซียนในฐานะคณะท�ำงานอาเซียน
ด้านอนามัยแม่และเด็ก (ASEAN Task Force on Maternal and Child Health-ATFMCH) ที่รับผิดชอบ
งานด้านส่งสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ซึง่ ATFMCH ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน
10 ประเทศ ร่วมเป็นคณะท�ำงาน มีบทบาทหน้าทีใ่ นการด�ำเนินงานตามแผนงานสุขภาพด้านอนามัย
แม่และเด็กภูมิภาคอาเซียน 2011-2015 (ASEAN Work Plan on Maternal, Newborn and Child Health
2011-2015) ซึง่ ในรอบปีทผี่ ่านมาได้ร่วมพัฒนาขอบข่ายงานสุขภาพมารดา ทารกแรกเกิดและเด็กใน
ระดับภูมิภาคเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG4 และ MDG5) และพัฒนา
เครื่องมือสนับสนุนการด�ำเนินงานส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน
2. ความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อบ้านบริเวณชายแดนไทย-ลาว และ
ไทย-มาเลเซีย
กรมอนามัยด�ำเนินงานความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านบริเวณชายแดนซึ่ง
สอดคล้องกับ ASCC Blueprint ในประเด็น B3. ส่งเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยด้านอาหาร
(Enhancing food security and safety) ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายแดน เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือด้านส่งเสริม     
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว และไทย-มาเลเซีย มีผลการด�ำเนินงานดังนี้
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1) ด�ำเนินงานบริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส-รัฐกลันตัน มาเลเซีย โดยความร่วมมือ
ของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เทศบาลเมืองสุไหงโกลก ชมรมผู้ประกอบการจ�ำหน่าย
อาหาร เทศบาลสุไหงโกลก และส�ำนักงานสาธารณสุขรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
2) ร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนลาวด�ำเนินการดังนี้
- ด�ำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงราย-แขวง       
บ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยความร่วมมือของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย และแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาชนลาว
- จัดท�ำเกณฑ์แบบประเมินร้านอาหารพื้นที่ชายแดน อ�ำเภอเชียงของ อ�ำเภอ
เชียงแสน อ�ำเภอเวียงแก้ว จังหวัดเชียงราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการน�ำไปทดลองใช้ในพื้นที่
3. ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน
กรมอนามัยด�ำเนินงานความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ปี 2556 โดยจัดท�ำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอนามัย          
สิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ณ เมืองกวางโจว ต่อมาในปี 2557 ได้พฒ
ั นาความร่วมมือระหว่างสองประเทศ
มากยิ่งขึ้น โดยการจัดท�ำโครงการพัฒนาความร่วมมือไทย-จีนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย              
สิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านวิชาการ นวัตกรรม ประสบการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ได้แก่ อนามัยแม่และเด็ก อนามัยผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนจีน)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบการจัดการมูลฝอย และการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน
ในปี 2558 กรมอนามั ย ได้ มี ก ารลงนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (Memorandum of              
Agreement-MOA) ระหว่างกรมอนามัยกับนครเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล การฝึกอบรม และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานอนามัยแม่และเด็ก อนามัยการเจริญพันธ์ุ อนามัยผู้สูงอายุ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก
ในปี 2558 กรมอนามัยได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�ำเนินงานกับองค์การอนามัย
โลกใน 2 ประเด็นหลักคือ 1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึ่งน�ำไปสู่ข้อเสนอและมาตรการ         
ที่จะช่วยสนับสนุนแนวทางการปรับตัว และการเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศด้านสาธารณสุขของประเทศไทยแบบบูรณาการ  นอกจากนีผ้ เู้ ชีย่ วชาญ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก จากส�ำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก ได้เข้าศึกษา            
ดูงานการด�ำเนินงานโครงการ “สาธารณสุขร่วมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยัง่ ยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Hospital) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
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ประโยชน์ต่อการตัดสินใจและก�ำหนดนโยบายของผู้บริหาร
2. การบริหารจัดการ องค์ความรู้ นวัตกรรม และการจัดการความรู้ให้ขบั เคลื่อนภารกิจ
และยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย โดยการสร้างและพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาชน เพื่อน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบนวิถี      
สุขภาวะแห่งการพึ่งพาตนเอง
3. การจัดการคลังข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศที่น�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนและชุมชน
ให้พึ่งพาตนเองได้ โดยการสร้างคลังความรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็น “คลัง
ปัญญาอัจฉริยะระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน และสร้างความเข้มแข็งให้กรมอนามัยเป็นที         ่
น่าเชื่อถือและยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ และการวิจัยระบบการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีขีดสมรรถนะที่ดี โดยการพัฒนาบุคลากรและสร้างเส้นทางการ
จัดการความรูข้ องผูร้ ใู้ ห้เกิดคุณค่าแก่องค์กร และส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร
เครือข่ายด้านการจัดการความรู้และวิจัยทางการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง         
บูรณาการการผลิตนักจัดการความรู้ และนักวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
รองรับประชาคมอาเซียนสู่สากล
นอกจากนี้ได้ผลิตผลงานวิชาการ กรมอนามัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางวิชาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวม 25 เรื่อง ดังนี้
ด้านส่งเสริมสุขภาพ
1. โครงการศึกษาตัวชี้วัดเกณฑ์มาตรฐาน และจัดท�ำเครื่องมือประเมินภาวะโภชนาการ
หญิงตั้งครรภ์
2. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กในคลินิกเด็กดีโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต�ำบล               
เขตตรวจราชการที่ 10 และ 12
3. การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก        
ในทารกอายุ 6 เดือน ที่ได้รับนมแม่อย่างเดียวและที่ไม่ได้รับนมแม่อย่างเดียว ที่โรงพยาบาล            
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8
4. การมีส่วนร่วมของผู้เลี้ยงดูในครอบครัวและผู้ดูแลเด็กในชุมชนในการส่งเสริมการ         
เจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กชาวไทยภูเขาอายุ 0-5 ปี
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5. การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3-5 ปี ผ่านโปรแกรมการเล่นตามแนวทางเศรษฐกิจ               
พอเพียงและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน
7. การศึกษาประสิทธิผลและการใช้ประโยชน์สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ
8. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
9. มาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน
10. มาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
11. ซอฟต์แวร์วิเคราะห์กะโหลกศีรษะและโครงร่างใบหน้าส�ำหรับตรวจหาและวินิจฉัย   
ความผิดปกติของพัฒนาการใบหน้าและขากรรไกร
ด้านทันตสาธารณสุข
1. การพัฒนาตัวบ่งชีเ้กี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มวัยในการประเมินทันตสุขภาพ
2. การประเมิ น ผลผลิ ต ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพช่ อ งปากใน                 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลปี 2557
3. การพัฒนาน�ำ้ ยาบ้วนปากทีม่ สี ว่ นผสมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้แก่ สารสกัดตะไคร้,
กระชาย และเสม็ดขาว ที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อรา Candida albicans ส�ำหรับผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี
4. การประเมินผลการจัดบริการบูรณาการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลปี 2557
5. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมทันตสุขภาพในคลินกิ เด็กดีจากแบบจ�ำลองความเสีย่ ง
ในการเกิดโรคฟันผุ
6. การพัฒนามาตรการเฝ้าระวังและติดตามประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของฟลูออไรด์
ส�ำหรับประเทศไทย
7. ปัญหาสุขภาพช่องปากและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงพฤติกรรมและตัวแปร        
บ่งชี้การด�ำเนินโรคกับการเกิดโรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์ ในผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี
8. การพัฒนาระบบบันทึกทันตสุขภาพแบบเคลื่อนที่เพื่อการเฝ้าระวังและการวางแผน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. การส�ำรวจปริมาณใยอาหารละลายน�ำ 
้ และไม่ละลายน�ำ 
้ ในอาหารไทยทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่อการป้องกันการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
2. การพัฒนาอาหารส�ำหรับกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังในภาวะภัยพิบัติ
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3. ศึกษาสถานการณ์คณ
ุ ภาพน�้ำฝนเพื่อส่งเสริมการบริโภคที่ปลอดภัย
4. การศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ        
ภูมิอากาศ กรณีศึกษาผลกระทบจากอุทกภัย
5. การศึกษารูปแบบการจัดการตลาดนัดให้ถูกสุขลักษณะ กรณีศึกษา : พื้นที่เขตการ
สาธารณสุขที่ 10, 12 และ 17
6. การมีสว่ นร่วมขององค์กรและชุมชนชาวไทยภูเขาในการพัฒนาคุณภาพน�ำ้ ประปาภูเขา
ทัง้ นีส้ ามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการของกรมอนามัยเพิม่ เติมได้ทศี่ นู ย์ความรูก้ รมอนามัย (Health
Knowledge Center) ที่ http://kcenter.anamai.moph.go.th/
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ส่วนที่ 3
แนวทางการด�ำเนินงาน
ปี 2559
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่หลัก คือ “การพัฒนาสุขภาวะของ
ประชาชนให้ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคมและปัญญา โดยการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่เน้นการมีส่วนร่วม โดยมีบทบาทหน้าที่ท่สี �ำคัญ คือ
1) การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี (ด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจัย) 2) การพัฒนานโยบาย กฎหมาย
และหลักเกณฑ์มาตรฐาน 3) การพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายและประชาชน (ด้วยการ
ถ่ายทอดสาธิต ฝึกอบรม เผยแพร่สอื่ สารสาธารณะ) 4) การพัฒนาระบบงานเฝ้าระวังและการติดตาม
ประเมินผล ทัง้ นี้ โดยอาศัยกลไกของหน่วยงานปฏิบตั ทิ งั้ ในระดับเขต และจังหวัด ในการด�ำเนินการ
ร่วมกันเพื่อน�ำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนในพื้นที่
ในปี 2559 กรมอนามัยขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีแนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. การด�ำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองตอบนโยบาย
รัฐบาลในประเด็นที่เป็นปัญหาเร่งด่วน นโยบายรัฐมนตรี โดยมุ่งเน้นการด�ำเนินงานแบบบูรณาการ
ทั้งระดับประเทศ ระดับกระทรวงสาธารณสุข และระดับกรมอนามัย มีประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
1.1 ให้ ค วามส� ำ คั ญ สู ง สุ ด กั บ การด� ำ เนิ น งานตามแนวพระราชด� ำ ริ แ ละโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อตอบสนองการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สุขภาพ และเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์ ด้วยการด�ำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ให้สมพระเกียรติ รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือการบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพด้านการ            
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้บทบาทภารกิจกรมอนามัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ            
และคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยตลอดช่วงชีวิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และ 4
ระบบส�ำคัญ ประกอบด้วย
- กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการจัดระบบบริการ
คุณภาพและเข้าถึงบริการที่ครอบคลุม โดยพัฒนาการประเมินและรับรองระบบบริการ ANC & LR
& WCC ให้ได้ตามมาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และพฤติกรรมการเลี้ยง          
ดูบุตร รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย สามารถคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า และส่งต่อ
ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก         
เน้นการพัฒนาคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กทัว่ ประเทศส่งเสริมการให้ไอโอดีนในหญิงตัง้ ครรภ์และหญิง
ให้นมบุตร และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่เกิดจากแม่ท่ตี ิดเชื้อเอชไอวี ด้วยการสนับสนุนนมผง
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- กลุ่มวัยเรียน เน้นการด�ำเนินงานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สร้างการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาสุขภาพเด็กแบบองค์รวม พัฒนา
คุณภาพอาหาร อาหารว่าง นม ขนม และเครือ่ งดืม่ ในและรอบรัว้ โรงเรียนให้ได้มาตรฐานโภชนาการ
ปรับสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเข้าถึงแหล่งอาหารทีท่ ำ� ให้เกิดภาวะอ้วน และมีการจัดการสิง่ แวดล้อม
ที่เอื้อต่อสุขภาพช่องปาก เช่น สถานที่ฝึกแปรงฟัน อุปกรณ์การแปรงฟัน เป็นต้น รวมทั้งมีการเฝ้าระวัง
ติดตามสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างสม�่ำเสมอ
- กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน เน้นการจัดการกับปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ โดย
เฉพาะการป้องกันการตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่พร้อมและการป้องกันการตัง้ ครรภ์ซ�้ำในวัยรุน่ ด้วยการส่งเสริมให้
สถานบริการสาธารณสุขจัดบริการตามมาตรฐานสุขภาพทีเ่ ป็นมิตรส�ำหรับวัยรุน่ และเยาวชน (Youth
Friendly Health Service) ผลักดันกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างเสริมทักษะชีวิต สุขภาวะทางเพศ ในวัยรุ่นอย่างยั่งยืน
- กลุม่ วัยท�ำงาน สร้างความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร การออกก�ำลังกาย ที่เหมาะสม ด้วยการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลด้านโภชน
บ�ำบัด กระตุน้ ให้มกี จิ กรรมทางกาย/ออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ ส่งเสริมการปัน่ จักรยาน รวมทัง้ มีการ
จัดการด้านสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท�ำงาน
- กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพ           
และการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ด้วยการคัดกรองปัญหาสุขภาพจากสมุด
บันทึกสุขภาพผู้สูงอายุพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และสร้างศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุระดับ
ต่างๆ (Care Manager และ Care Giver) ให้เพียงพอ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวและชุมชน
รวมถึงการจัด/ปรับสภาพแวดล้อมครัวเรือนและชุมชนที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
- การพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ เน้นความส�ำคัญกับการพัฒนาและ
ผลักดันให้มกี ารคุม้ ครองประชาชน เพือ่ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม  โดยใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย สนับสนุนกลไกคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อม
ในระดับพื้นที่ พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย   รวมถึงพัฒนาให้มีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และระบบ        
เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงมลภาวะ และระบบสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน
- การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ  มุ่งเน้นการสร้างความ           
เชื่อมั่นต่อความปลอดภัยด้านอาหารและน�้ำบริโภค โดยเฉพาะสถานประกอบการ ภัตตาคาร
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ตลาดสด ตลาดนัด ด้วยการพัฒนาระบบเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย จัดท�ำสถานการณ์ดา้ นสุขาภิบาล
อาหารและน�้ำบริโภค รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและพัฒนาสถานประกอบการได้มาตรฐาน
- การควบคุมโรค ให้ความส�ำคัญต่อความรวดเร็วในการตอบโต้สถานการณ์/
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (SERT) ด้วยการบูรณาการระบบตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พัฒนา         
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ และพัฒนาศักยภาพทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ให้สามารถ        
ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
- การบริการปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ มุง่ เน้นการจัดบริการสุขภาพช่องปาก
ในระบบบริการปฐมภูมิ ด้วยการเพิม่ ความครอบคลุมบริการงานบริการสุขภาพช่องปากในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพพัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพช่องปากระดับอ�ำเภอ
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านทรัพยากร เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ด้วยการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู          ่
ในภูมิภาคให้มีศักยภาพรองรับกับนโยบายทุกระดับทั้งด้านการบริการสุขภาพและพัฒนาให้เป็น       
ศูนย์การเรียนรู้และให้บริการสาธิตแก่เขตสุขภาพ
3. การเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น ในการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ และจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ที่เน้นการพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายให้มี
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองครอบครัว และชุมชน ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจยั และพัฒนา ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) ทีม่ งุ่ เน้นการสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนา
ทางสังคม โดยเฉพาะการวิจยั และพัฒนาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม ทีถ่ อื ได้วา่
เป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญของการสาธารณสุข
5. พัฒนาศักยภาพกรมอนามัย ในการเป็นองค์กรหลักของประเทศ และประชาคมอาเซียน
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนด้านวิชาการ เทคโนโลยี การบริหาร
จัดการ การเฝ้าระวังและประเมินผล โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและ              
ต่างประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อผลักดันให้กรมอนามัยเป็นศูนย์กลางด้านส่งเสริม   
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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สรุปผลการด�ำเนินงานตัวชี้วัดตามเป้าหมายกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัด

กลุ่มแม่และเด็ก
- อัตราส่วนการตายมารดา
- เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

เป้าหมาย

ไม่เกิน 15 ต่อ
การเกิดมีชพี
100,000 คน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
ร้อยละ 80

- MCH Board ระดับจังหวัดมีกลไกในการเฝ้าระวังและ
แก้ปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
- หญิงตั้งครรภ์ได้รบั การฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่อ
ไม่น้อยกว่า
อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
ร้อยละ 60
- หญิงตั้งครรภ์ได้รบั ยาเม็ดเสริมไอโอดีน
ร้อยละ 100
- เด็กแรกเกิด – ต�ำ่ กว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
ร้อยละ 50
- เด็กอายุ 18, 30 เดือน ได้รบั การคัดกรองพัฒนาการ
ร้อยละ 100
- จ�ำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก จ�ำนวน 20 แห่ง
- ต�ำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่
จ�ำนวน 90 แห่ง
- ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
- ความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนที่มี
มากกว่า
คุณภาพ 20-40 ppm
ร้อยละ 90
- ชุมชน/หมู่บ้านที่เข้ากระบวนการชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน
ร้อยละ 65
ผ่านการรับรอง
กลุ่มวัยเรียน
- เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
ไม่เกินร้อยละ 10
- โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละ 95
- โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
จ�ำนวน 154 แห่ง
ระดับเพชร
(แห่งใหม่)
- โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส
จ�ำนวน 544 แห่ง
- สร้างและปรับปรุงส้วมในถิ่นทุรกันดาร
81 แห่ง
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กลุ่มวัยรุ่น
- อัตราการคลอดมีชพี ในหญิงอายุ 15-19 ปี

- การตั้งครรภ์ซ้ำ� ในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี

เป้าหมาย

ไม่เกิน 50 ต่อ
ประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี
1,000 คน
ไม่เกิน
ร้อยละ 10
ร้อยละ 50
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ผลการ
หมายเหตุ
ด�ำเนินงาน

- อ�ำเภอผ่านเกณฑ์อำ� เภออนามัยการเจริญพันธุ์
- โรงพยาบาลสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(รพศ., รพท., รพช.) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS
กลุ่มวัยท�ำงาน
- รพ.ส่งเสริมสุขภาพสังกัดกรมอนามัยผ่านเกณฑ์คลินิก
จ�ำนวน 6 แห่ง
DPAC คุณภาพ
- สถานบริการสาธารณสุขระดับ รพศ./รพท./รพช. ผ่านเกณฑ์
คลินิก DPAC คุณภาพ
• รพศ./รพท./รพช.
ร้อยละ 100
• รพ.สต.
ร้อยละ 80
- พัฒนาองค์กรต้นแบบไร้พงุ (แห่งใหม่)
จ�ำนวน 152 แห่ง
- จ�ำนวนสถานบริการด้านออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ (ฟิตเนส) จ�ำนวน 6 แห่ง
		 ผ่านเกณฑ์คุณภาพสถานบริการด้านออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ		
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
- ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียม
40,000 ราย
- จ�ำนวนหน่วยบริการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก จ�ำนวน 130 แห่ง
ผู้สูงอายุ
- จังหวัดเข้าร่วมโครงการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
จ�ำนวน
76 จังหวัด
- มีผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้จดั การดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) จ�ำนวน 500 คน
- มีผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Giver)
จ�ำนวน
2,500 คน
- ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ร้อยละ 30
- DHS มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสุขภาพ
ร้อยละ 30
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เป้าหมาย

ผลการ
หมายเหตุ
ด�ำเนินงาน

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
- สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด�ำเนินกิจกรรม
จ�ำนวน 135 แห่ง
107
L
GREEN เพิ่มขึ้น
- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอย ร้อยละ 100
93.82
L
ติดเชื้อตามกฎหมาย
- ส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS
ร้อยละ 90
71.0
L
การด�ำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย
- ร้านอาหารและแผงลอยจ�ำหน่ายอาหารได้มาตรฐานอาหาร
ร้อยละ 80
86.22
J
สะอาด รสชาติอร่อย
- ตลาดประเภทที่ 1 ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ
ร้อยละ 80
85.96
J
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ลด ละ เลิก การใช้โฟม จ�ำนวน 5 แห่ง
3
L
บรรจุอาหารเป้าหมาย
- หน่วยงานภาคเอกชนต้นแบบ ลด ละ เลิก การใช้โฟม
จ�ำนวน 5 แห่ง
23
J
บรรจุอาหาร
การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
- คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดด�ำเนินงานตามอ�ำนาจ
จ�ำนวน
72
L
หน้าที่ที่กำ� หนดการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
76 จังหวัด
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ		
J
- มีระบบฐานข้อมูลและสถานการณ์ส่งิ แวดล้อมและสุขภาพ
2 ชุดข้อมูล คือ ระดับจังหวัด
ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
และระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ J บรรลุเป้าหมาย
L ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ค�ำสั่งกรมอนามัย
ที่ ๑๐๐๓/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปีกรมอนามัย ปี ๒๕๕๘
ตามที่กรมอนามัยได้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานของกรมอนามัยในรอบปีท่ี
ผ่านมา และเผยแพร่กิจกรรมของกรมอนามัยในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจ�ำทุกปี นั้น
เพื่อให้การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีกรมอนามัย ปี ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม มี
เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด จึงแต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปีขึ้น
ประกอบด้วยผู้มรี ายตามต่อไปนี้
๑. รองอธิบดีกรมอนามัยที่รับผิดชอบกองแผนงาน
ที่ปรึกษา
๒. นายจรัญ จักรวาลชัยศรี
ที่ปรึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
๓. นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์
ที่ปรึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
๔. นางสาวลีลานุช สุเทพารักษ์
ที่ปรึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
๕. นายสืบพงษ์ ไชยพรรค
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน
ประธานคณะท�ำงาน
๖. นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ
คณะท�ำงาน
๗. นางอมราภรณ์ สุพรรณวิวัฒน์
ส�ำนักทันตสาธารณสุข
คณะท�ำงาน
๘. นางกอบกาญจน์ มหัทธโน
ส�ำนักโภชนาการ
คณะท�ำงาน
๙. นายสมสุข โสภาวนิตย์
ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
คณะท�ำงาน
๑๐. นางสาวดรุณี อันขวัญเมือง
กองออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
คณะท�ำงาน
๑๑. นางวิมล บ้านพวน
ส�ำนักอนามัยผู้สูงอายุ
คณะท�ำงาน
๑๒. นางณีรนุช อาภาจรัส
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะท�ำงาน
๑๓. นางจิรพรรณ พรหมลิขิตชัย
ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
คณะท�ำงาน
๑๔. นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
คณะท�ำงาน
๑๕. นางมะลิลา ตันติยุทธ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
คณะท�ำงาน
๑๖. นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะท�ำงาน
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๑๗. นางจารุมน บุญสิงห์
ส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
คณะท�ำงาน
๑๘. นางศุภรัตน์ อสุวพงษ์พัฒนา
ส�ำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง
คณะท�ำงาน
๑๙. นางสาววาสนา สงวนหมู่
กองการเจ้าหน้าที่
คณะท�ำงาน
๒๐. นางธีราภรณ์ ไชยศิริวัฒนะกุล
กองแผนงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ
๒๑. นางนุชนารถ รักประเสริฐ
กองแผนงาน
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวสุรีลักษณ์ อยู่พศิ าล
กองแผนงาน
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีอำ� นาจหน้าที่ดังนี้
๑. ก�ำหนดกรอบแนวทางการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีกรมอนามัย ปี ๒๕๕๘
๒. สังเคราะห์โครงการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมเพือ่ เสนอเป็นข้อมูลใน
การจัดรายงานประจ�ำปีกรมอนามัย ปี ๒๕๕๘
๓. จัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปีกรมอนามัย ปี ๒๕๕๘ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาอันควร
๔. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวชิระ เพ็งจันทร์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

กรมอนามัย 111

รายงานประจ�ำปี 2558

ISBN :
ชื่อหนังสือ
เอกสารวิชาการ
จัดพิมพ์โดย
พิมพ์ครั้งที่ 1
จ�ำนวน

978-616-11-2859-3
รายงานประจ�ำปี กรมอนามัย 2558
กองแผนงาน
กองแผนงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2559
150 เล่ม

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
ชื่อหนังสือ
รายงานประจ�ำปี กรมอนามัย 2558
ชื่อโรงพิมพ์
ส�ำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
จ�ำนวนหน้า
113 หน้า
ISBN :
978-616-11-2859-3

112 กรมอนามัย

