


Iกรมอนามัย

รายงานประจ�าปี 2559

พระบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2559

	 การปฏบิตังิานทกุอย่างของข้าราชการ	มผีลเกี่ยวเนื่องถงึประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

และประชาชนทกุคน	ข้าราชการทกุฝ่ายทกุระดบั	จงึต้องระมดัระวงัการปฏบิตัทิกุอย่างให้สมควรและ

ถูกต้องด้วยหลกัวชิา	เหตผุล	ความชอบธรรม	ข้อส�าคญั	เมื่อจะท�าการใด	ต้องคดิให้ดี	โดยค�านงึถงึ

ผลที่จะเกดิขึ้น	ให้รอบคอบและรอบด้าน	เพื่อให้งานที่ท�าบงัเกดิผลดทีี่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดยีว

	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลศิริราช

	 วันที่	31	มีนาคม	พุทธศักราช	2559
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ของกรมอนามัยให้กับภาคีเครือข่ายและสาธารณชนได้รับทราบ	 เนื้อหาในรายงานประกอบด้วย											

4	 ส่วนส�าคัญ	 คือ	 1)	 ข้อมูลหน่วยงาน	 2)	 ผลการด�าเนินงานของ	 6	 กลุ่มวิชาการ	 คือ	 กลุ่มสตร	ี													

และเดก็ปฐมวยั	กลุ่มวยัเรยีน	กลุ่มวยัรุ่น	กลุ่มวยัท�างาน	กลุ่มวยัผู้สูงอาย	ุกลุ่มอนามยัสิ่งแวดล้อม		

และ	 3	กลุ่มสนบัสนนุ	 ได้แก่	 กลุ่มยทุธศาสตร์ก�าลงัคน	 (HR)	 กลุ่มข้อมูล	การจดัการความรู้	 และ																	

การเฝ้าระวงั	(KISS)	และกลุม่การคลงัและงบประมาณ	(FIN)		3)	แนวทางการบรหิารการเปลี่ยนแปลง

กรมอนามยั	และ	4)	แนวทางการด�าเนนิงานกรมอนามยั	ปี	2560

	 ในโอกาสนี้	 ขอขอบคุณผู้บริหาร	 นักวิชาการ	 เจ้าหน้าที่กรมอนามัยทุกคน	 รวมทั้ง																		

ภาคเีครอืข่ายที่เกี่ยวข้องทกุหน่วยงาน	ทกุองค์กร	ที่ให้การสนบัสนนุการด�าเนนิงานของกรมอนามยั

ด้วยดมีาโดยตลอด	และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ�าปีฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ต่อการขบัเคลื่อน

การด�าเนนิงานร่วมกนัเพื่อให้ประชาชนมสีขุภาพดอีย่างยั่งยนื

	 (นายวชิระ		เพ็งจันทร์)

	 อธิบดีกรมอนามัย	

	 กุมภาพันธ์	2560



IIIกรมอนามัย

รายงานประจ�าปี 2559

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1  ข้อมูลหน่วยงาน
	 •	 ผู้บรหิารกรมอนามยั	 2

	 •	 วสิยัทศัน์	พนัธกจิ	 3

	 •	 วฒันธรรมองค์กร	 3

	 •	 โครงสร้าง	 5

	 •	 อตัราก�าลงั	 7

	 •	 งบประมาณรายจ่าย	 8

ส่วนที่ 2  ผลการด�าเนินงานประจ�าปี
	 •	 ทศิทางการด�าเนนิงาน	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	 10

	 •	 การด�าเนนิงานส่งเสรมิสขุภาพกลุ่มสตรแีละเดก็ปฐมวยั	 12

	 •	 การด�าเนนิงานส่งเสรมิสขุภาพกลุ่มวยัเรยีน	 24

	 •	 การด�าเนนิงานส่งเสรมิสขุภาพกลุ่มวยัรุ่น	 37

	 •	 การด�าเนนิงานส่งเสรมิสขุภาพกลุ่มวยัท�างาน	 47

	 •	 การด�าเนนิงานส่งเสรมิสขุภาพกลุ่มวยัสูงอาย	ุ 57

	 •	 การด�าเนนิงานกลุ่มอนามยัสิ่งแวดล้อม	 63

	 •	 การด�าเนนิงานพฒันาองค์กร	 86

ส่วนที่ 3  แนวทางการด�าเนินงาน ปี 2560
	 •	 แนวทางการด�าเนนิงาน	ปี	2560	 108

ภาคผนวก
	 •	 ค�าสั่งกรมอนามยั	ที่	1064/2559	เรื่อง	แต่งตั้งคณะท�างานจดัท�ารายงาน	 110

	 	 ประจ�าปีกรมอนามยั	ปี	2559



IV กรมอนามัย

รายงานประจ�าปี 2559

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1	 เขตสขุภาพที่	1	–	13	กระทรวงสาธารณสขุกบัจงัหวดัในความรบัผดิชอบ	 6

	 ของศูนย์อนามยั	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559

ตารางที่ 2	 ผลการด�าเนนิงานนมฟลูออไรด์ป้องกนัฟันผใุนประเทศไทย		 33

	 ปี	พ.ศ.	2553	–	2559

ตารางที่ 3	 จ�านวนโรงพยาบาลสงักดัส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ		 42

	 (รพศ./รพท./รพช.)	ที่ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลตามมาตรฐาน	YFHS	

	 (สะสม)	ปี	พ.ศ.	2556	–	2559

ตารางที่ 4	 ผลการด�าเนนิงานการจดัอบรมฟื้นความรู้	เรื่อง	เทคโนโลยกีารวางแผน	 44

	 ครอบครวั	ส�าหรบัเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ	ปี	พ.ศ.	2557	–	2559

ตารางที่ 5		 ผลการด�าเนนิงานการจดัอบรมให้บรกิารใส่ห่วงอนามยัและฝังยาคมุก�าเนดิ		 45

	 ส�าหรบัพยาบาล	ปี	พ.ศ.	2556	–	2559

ตารางที่ 6 	 แสดงจ�านวนโรงพยาบาลที่ผ่านการรบัรองโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ		 49

	 จ�าแนกตามสงักดั	

ตารางที่ 7		 แสดงจ�านวนโรงพยาบาลที่ผ่านการรบัรองโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ		 50

	 จ�าแนกตามศูนย์อนามยั

ตารางที่ 8	 ผลการด�าเนนิงานสตรอีายุ	30	–	70	ปี	(1.9	ล้านคน)	มกีารตรวจเต้านม	 53

	 ตนเองสม�่าเสมอทกุเดอืน	ปี	พ.ศ.	2556	–	2559

ตารางที่ 9	 ผลการด�าเนนิงานฟันเทยีมพระราชทาน	ปี	พ.ศ.	2557	–	2559	 61

ตารางที่ 10	 ผลการด�าเนนิงานจดัอบรม	Care	Manager	และ	Care	Giver		 62

	 ปี	พ.ศ.	2558	–	2559

ตารางที่ 11	 ผลการด�าเนนิงานพฒันาคณุภาพระบบบรกิารอนามยัสิ่งแวดล้อม	 72

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ปี	พ.ศ.	2557	–	2559



Vกรมอนามัย

รายงานประจ�าปี 2559

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 12	 ผลการด�าเนนิงานองค์กรปลอดโฟม	100%	ปี	พ.ศ.	2557	–	2559	 81

ตารางที่ 13	 ผลการด�าเนนิงานพฒันาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน	 83

	 เพื่อสนบัสนนุการท่องเที่ยว	ปี	พ.ศ.	2557	–	2559

ตารางที่ 14	 รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ	 87

	 กรมอนามยั		ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	

ตารางที่ 15	 จ�านวนโครงการวจิยัที่ผ่านระบบ	NRMS	ปี	พ.ศ.	2556	–	2560	 99

	 มกีารตรวจเต้านมตนเองสม�่าเสมอทกุเดอืน	ปี	2556	–	2558



VI กรมอนามัย

รายงานประจ�าปี 2559

หน้า

แผนภูมิที่ 1	 โครงสร้างหน่วยงานภายในกรมอนามยั	 5

แผนภูมิที่ 2		 สดัส่วนข้าราชการจ�าแนกตามประเภทต�าแหน่ง	 7

แผนภูมิที่ 3		 สดัส่วนข้าราชการจ�าแนกตามวฒุกิารศกึษา	 7

แผนภูมิที่ 4		 แสดงการเปรยีบเทยีบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ		 8

	 พ.ศ.	2557	–	2559	จ�าแนกตามงบรายจ่าย

แผนภูมิที่ 5		 อตัราการตายมารดาไทย	ปี	พ.ศ.	2556	ระดบัประเทศ	(กรมอนามยั)	 13

แผนภูมิที่ 6		 ร้อยละพฒันาการรวมทกุด้านของเดก็อายุ	0	–	5	ปี	จ�าแนกตามเขตบรกิาร	 14

	 สขุภาพ	ปี	2557

แผนภูมิที่ 7		 แสดงอตัราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดยีว	6	เดอืน	ภาวะโลหติจาง	 15

	 ในหญงิวยัเจรญิพนัธุ์	และอตัราน�้าหนกัแรกเกดิน้อยกว่า	2,500	กรมั

แผนภูมิที่ 8		 แสดงภาวะเตี้ย	น�้าหนกัน้อย	ผอม	อ้วน	ในเดก็อายุ	0	–	5	ปี	 15

แผนภูมิที่ 9		 เดก็อายุ	0	–	5	ปี	สูงดสีมส่วน	งวดที่	1	และ	2	ปีงบประมาณ	2559	 16

แผนภูมิที่ 10		ร้อยละของเดก็นกัเรยีนที่มภีาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	ภาคเรยีนที่	1		 25

	 (พฤษภาคม	–	กรกฎาคม	2559)	จ�าแนกรายเขต

แผนภูมิที่ 11		จ�านวนโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพระดบัเพชร	ปี	พ.ศ.	2552	–	2558	 36

แผนภูมิที่ 12		แสดงผลกระทบจากพฤตกิรรมสขุภาพผู้สูงอายไุทย	 58

แผนภูมิที่ 13		แสดงการประเมนิพฤตกิรรมสขุภาพของผู้สูงอายไุทย	 59

แผนภูมิที่ 14		ร้อยละของโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุผ่านการประเมนิ	 68

	 มาตรฐานการจดัการมูลฝอยตดิเชื้อ	จ�าแนกรายเขตบรกิารสขุภาพ	

แผนภูมิที่ 15		มตปิระเดน็งานอนามยัสิ่งแวดล้อมที่มกีารขบัเคลื่อน	อสธจ.	ในภาพรวม	 70

แผนภูมิที่ 16		จ�านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมคัรและผ่านเกณฑ์	EHA		 72

	 ปี	พ.ศ.	2557	–	2559

สารบัญแผนภูมิ



VIIกรมอนามัย

รายงานประจ�าปี 2559

สารบัญแผนภูม ิ(ต่อ)

หน้า

แผนภูมิที่ 17	 แสดงผลการด�าเนนิงานการพฒันาส้วมสาธารณะไทย		 77

	 ปี	พ.ศ.	2559	จ�าแนกรายสถานที่เป้าหมาย

แผนภูมิที่ 18	 แสดงผลการด�าเนนิงานการพฒันาส้วมสาธารณะไทย		 78

	 ปี	พ.ศ.	2549	–	2558



VIII กรมอนามัย

รายงานประจ�าปี 2559



1กรมอนามัย

รายงานประจ�าปี 2559

ส่วนที่ 1
ข้อมูลหน่วยงาน
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ผู้บริหารกรมอนามัย

นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์
อธิบดีกรมอนามัย

  

  

  

  

 นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย
 รองอธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดีกรมอนามัย

 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงษ์ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา
 รองอธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดีกรมอนามัย
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วิสัยทัศน์
	 กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบ

อนามยัสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสขุภาพดี

พันธกิจ
	 ท�าหน้าที่ในการสงัเคราะห์	 ใช้ความรู้	 และดูภาพรวม	 เพื่อก�าหนดนโยบายและออกแบบ

ระบบส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม	 โดยการประสานงาน	 สร้างความร่วมมอื	 และก�ากบั

ดูแลเพื่อให้เกดิความรบัผดิชอบต่อการด�าเนนิงาน

วัฒนธรรมองค์กร
	 เพื่อสนับสนุนให้การด�าเนินงานของกรมอนามัยบรรลุจุดยืน	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจ													

ตลอดจนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 กรมอนามัยจึงก�าหนดวัฒนธรรมองค์กรให้ง่ายแก่การจดจ�า

สะดวกต่อการปฏิบัติ	 และเป็นทิศทางก�ากับการท�างานส�าหรับบุคลากรกรมอนามัย	 คือ	

“HEALTH”ประกอบด้วย

 H	 Health	Model	 เป็นต้นแบบสุขภาพ

 E	 Ethics			มีจริยธรรม

 A	 Achievement	 มุ่งผลสัมฤทธิ์

 L	 Learning			เรียนรู้ร่วมกัน

 T	 Trust			เคารพและเชื่อมั่น

 H Harmony			เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 H	=		Health	 Model	 (เป็นต้นแบบสุขภาพ)	 :	 การที่เราจะเป็นผู้น�าในการส่งเสริม									

สุขภาพที่ดี	 เราควรต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างและเพื่อการเรียนรู้รูปแบบวิธีการปฏิบัติด้วยตนเอง											

เพื่อประโยชน์ในการพฒันาปรบัปรุงรูปแบบด้วย

 E		=		Ethics	 (มีจริยธรรม)	 :	 การปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม	 หมายถึง	 ความซื่อสัตย์	

โปร่งใส	ไม่เลอืกปฏบิตั	ิและไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏบิตังิาน	จะเป็นเกราะคุม้กนัให้เราสามารถ

แสดงบทบาทของการตรวจพิสูจน์ทราบและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ														

ที่เกี่ยวข้องกรณีมีปัญหาการก่อมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	 หรือกรณีผลกระทบจากการ												

รบับรกิารส่งเสรมิสขุภาพจากผู้ให้บรกิารของเรา

 A	=		Achievement	(มุ่งผลสัมฤทธิ์)	:	หมายถงึ	การมุ่งมั่นรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	 เกิดผลสัมฤทธิ์	 และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง	
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ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญของบุคลากรที่จะน�าพาให้องค์กรพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและมีความ

ส�าเรจ็สูงได้

 L		=		Learning	 (เรียนรู้ร่วมกัน)	 :	 ในการที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็น	 “ผู้เชี่ยวชาญ”	

(Expert)	ได้นั้น	พวกเราจ�าเป็นจะต้องใช้กระบวนการจดัการความรู้	(Knowledge	Management)	ที่มี

การรวบรวมค้นคว้าองค์ความรู้	จดัท�าคลงัความรู้	และสร้างกลไกการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกนัด้วย

รูปแบบต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งเน้นการสกัดความรู้ในตัวบุคคล	 (Tacit	 Knowledge)	 ให้เป็น								

ความรู้ชัดแจ้งที่จับต้องได้	 (Explicit	 Knowledge)	 ที่องค์การสามารถน�าไปพัฒนางานและขยายสู่

บุคลากรรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning													

Organization)	ได้ในอนาคต

 T		=		Trust	(เคารพและเชือ่มัน่)	:	หมายถงึ	การมคีวามเคารพในสทิธ	ิหน้าที่	ของตนเอง

และผู้อื่น	รวมทั้งมคีวามเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อเพื่อนร่วมงาน	ซึ่งเป็นคณุสมบตัทิี่จะท�าให้บคุลากร

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน	 เข้าใจ	 และมีการประสานงานระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้น	 รวมทั้ง											

จะเปิดโอกาสให้บคุลากรได้แสดงศกัยภาพของตนเองได้มากขึ้นด้วย

 H	=	Harmony	 (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)	 :	 หมายถงึ	 การมุ่งเน้นการท�างานเป็นทมี	

และยอมรบัผลส�าเรจ็ของทมีงานร่วมกนัไม่ว่าจะส�าเรจ็หรอืล้มเหลว	ถอืเป็นวฒันธรรมของการท�างาน

เป็นทีมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 ซึ่งเรื่องนี้จะต้องอาศัยความเป็นผู้น�าขององค์การทุกระดับในการ

บรหิารจดัการและการสื่อสารกบับคุลากรภายในองค์การอย่างมาก
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กลุ่มภารกิจด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมอนามัย

ส�านกัคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร

กลุ่มภารกิจด้าน

การส่งเสริมสุขภาพ

ส�านกัส่งเสรมิสขุภาพ

ส�านกัทนัตสาธารณสขุ

ส�านกัโภชนาการ

ส�านกัอนามยั

การเจรญิพนัธุ์

กองกจิกรรมทางกาย

เพื่อสขุภาพ

สถาบนัพฒันาอนามยั

เดก็แห่งชาติ

ส�านกัอนามยัผู้สูงอายุ

ศูนย์ทนัตสาธารณสขุ

ระหว่างประเทศ

ศูนย์อนามยั

กลุม่ชาตพินัธุ	์ชายชอบ

และแรงงานข้ามชาติ

ส�านกัอนามยัสิ่งแวดล้อม

ส�านกัสขุาภบิาล

อาหารและน�้า

กองประเมนิผลกระทบ

ต่อสขุภาพ

ศูนย์ห้องปฏบิตักิาร

กรมอนามยั

กลุ่มภารกิจบริหาร

ยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่

ศูนย์อนามยัที่	1-12

ศูนย์อนามยัที่	13

กลุ่มภารกิจ

อ�านวยการ

ส�านกังานเลขานกุารกรม

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองคลงั

กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร

ที่มา	:	กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร	กรมอนามยั	ณ	วนัที่	30	กนัยายน	2559

โครงสร้าง
แผนภูมิที่	1	 โครงสร้างหน่วยงานภายในกรมอนามยั
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ตารางที่	1	 เขตสขุภาพที่	1	–	13	กระทรวงสาธารณสขุกบัจงัหวดัในความรบัผดิชอบของศนูย์อนามยั	

ปีงบประมาณ	2559

กระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพ

กรมอนามัย

ศูนย์อนามัย
จังหวัด

	 1	 1	 เชยีงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ล�าปาง	ล�าพูน	แพร่	เชยีงราย	น่าน	พะเยา

	 2	 2	 พษิณโุลก	อตุรดติถ์	ตาก	เพชรบูรณ์	สโุขทยั

	 3	 3	 ชยันาท	ก�าแพงเพชร	นครสวรรค์	พจิติร	อทุยัธานี

	 4	 4	 อยธุยา	ปทมุธานี	นนทบรุ	ีอ่างทอง	สระบรุ	ีลพบรุี	สงิห์บรุี	นครนายก

	 5	 5	 ราชบรุ	ีกาญจนบรุ	ีนครปฐม	สพุรรณบรุ	ีสมทุรสาคร	เพชรบรุ	ี

	 	 	 ประจวบครีขีนัธ์	สมทุรสงคราม	

	 6	 6	 ฉะเชงิเทรา	จนัทบรุ	ีปราจนีบรุ	ีสระแก้ว	สมทุรปราการ	ชลบรุ	ีตราด	ระยอง

	 7	 7	 ขอนแก่น	ร้อยเอด็	มหาสารคาม	กาฬสนิธุ์

	 8	 8	 หนองคาย	เลย	บงึกาฬ	หนองบวัล�าภู	เลย	อุดรธาน	ีนครพนม	สกลนคร

	 9	 9	 ชยัภูมิ	นครราชสมีา	บรุรีมัย์	สรุนิทร์

	 10	 10	 มกุดาหาร	ยโสธร	ศรสีะเกษ	อ�านาจเจรญิ	อุบลราชธานี

	 11	 11	 ชมุพร	สรุาษฎร์ธานี	ระนอง	กระบี่	ภูเกต็	พงังา	นครศรธีรรมราช

	 12	 12	 พทัลงุ	ตรงั	สงขลา	สตูล	นราธวิาส	ปัตตาน	ียะลา

	 13	 13	 กรงุเทพมหานคร

หมายเหตุ	:	จงัหวดัที่ขดีเส้นใต้	หมายถงึ	จงัหวดัที่เป็นที่ตั้งของศูนย์อนามยัในส่วนภูมภิาค
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อัตราก�าลัง
	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 กรมอนามัยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงทั้งสิ้น	 จ�านวน														

3,848	คน	เป็นข้าราชการ	1,937	คน	(ร้อยละ	50.34)	พนกังานราชการ	474	คน	(ร้อยละ	12.32)	ลกูจ้าง

ประจ�า	962	คน	(ร้อยละ	24.06)	และพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ	475	คน	(ร้อยละ	12.34)

แผนภูมิที่	2		สดัส่วนข้าราชการจ�าแนกตามประเภทต�าแหน่ง

ที่มา	:	กองการเจ้าหน้าที่	กรมอนามยั

แผนภูมิที่	3		สดัส่วนข้าราชการจ�าแนกตามวฒุกิารศกึษา

ที่มา	:	กองการเจ้าหน้าที่	กรมอนามยั
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งบประมาณรายจ่าย
 กรมอนามัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559																			

รวม	 1,968.1201	 ล้านบาท	 จ�าแนกเป็น	 งบบุคลากร	 1,242.7574	 ล้านบาท	 งบด�าเนินงาน															

512.3720	ล้านบาท	งบลงทนุ	178.1633	ล้านบาท	งบเงนิอดุหนนุ	6.4360	ล้านบาท	งบรายจ่ายอื่น	

28.9314	ล้านบาท

แผนภูมิที่	4	 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2557	 –	 2559	

จ�าแนกตามงบรายจ่าย

ที่มา	:	กองแผนงาน	กรมอนามยั
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ส่วนที่ 2
ผลการด�าเนินงานประจ�าปี
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	 กรมอนามัยในฐานะเป็นกลไกการขับเคลื่อนหลักของชาติในการเป็นผู้อภิบาลระบบ												

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 มีทิศทางการด�าเนินงาน

สอดคล้องกบันโยบายทกุระดบั	และมุ่งเน้นการบูรณาการเป็นส�าคญั	ตั้งแต่นโยบายรฐับาลที่ได้น�า

ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ	เข้าถงึ	และพฒันาตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	รชักาลที่	9	มาเป็นหลกัส�าคญั	ใช้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ซึ่งทรงเน้นความ

พอดีพอสมควรแก่ฐานะ	 ความมีเหตุมีผล	 การมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด	 และมีนโยบายรัฐมนตรี								

ที่ได้ก�าหนดเป้าหมายส�าคญัที่กรมอนามยัเกี่ยวข้อง	คอื	ทกุภาคส่วนมคีวามเป็นเอกภาพในการบรหิาร

จดัการเพื่อสขุภาพของประชาชน		การบรหิารแบบมอือาชพี	มธีรรมาภบิาล	สร้างเสรมิสขุภาพและ

คณุภาพชวีติของประชาชนไทยตลอดช่วงชวีติ	ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถงึวนัสดุท้ายแห่งชวีติ	ตลอดจน

มีบทบาทด้านสาธารณสุข	 (ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)	 ที่เข้มแข็งในภูมิภาคและ		

ในประชาคมโลก	 โดยกระทรวงสาธารณสขุ	 ได้น�าแผนบูรณาการระดบัประเทศ	 10	แผนงาน	และ

แผนยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุ	มาเป็นกลไกส�าคญัผลกัดนัการด�าเนนิงานในระดบักระทรวง	

และค�านึงถึงการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่มีประเด็นเกี่ยวข้อง	 ดังนั้น														

กรมอนามยั	ซึ่งมภีารกจิหลกัที่ส�าคญั	2	ส่วน	คอื	ด้านส่งเสรมิสขุภาพ	และ	ด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม	

ภายใต้	5	หน้าที่	ได้แก่	1)	National	Lead	2)	Model	Development	3)	Surveillance	4)	Technology	

Transfer	และ	5)	Monitoring	&	Evaluation,	Problem	Solving,	Evaluation		จงึปรบัเปลี่ยนการท�างาน

ให้รองรบัต่อทศิทางการด�าเนนิงานที่เปลี่ยนไป	ขณะเดยีวกนัต้องเร่งรดั	พฒันา	วธิกีารท�างานให้มี

ประสทิธภิาพสูงสดุ	 รวดเรว็	 โปร่งใส	 มกีารใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่า	 และมผีลติภาพสูง	 	 โดยมี

ทิศทางและมาตรการการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 กรมอนามัย	

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ดงันี้

	 1.	 ให ้ความส�าคัญสูงสุดกับการด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าริและโครงการ

เฉลิมพระเกียรติ	 เพื่อตอบสนองการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม																					

เพื่อสขุภาพ	เพื่อเทดิพระเกยีรตพิระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์	อาท	ิโครงการฟันเทยีมพระราชทาน

และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/	 โครงการ

ควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน/	 โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ	 60	 พรรษา	 สมเด็จ													

พระเทพรัตนราชสุดาฯ/	 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน																						

ในถิ่นทรุกนัดาร	(กพด.)	เป็นต้น

	 2.	 เร่งรัดด�าเนินงานเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในประเด็นที่เป็นปัญหาเร่งด่วน	 และต้อง

อาศยัการมส่ีวนรว่มในการด�าเนนิงานทกุภาคส่วน	ด้วยการบรูณาการระดบัประเทศ	อาท	ิการเร่งรดั

และผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	 การป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ													

ในภาครฐั	การบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
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	 3.	 ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการบูรณาการงานยุทธศาสตร์สุขภาพด้านส่งเสริม			

สขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม	ภายใต้บทบาทภารกจิกรมอนามยั	โดยมปีระเดน็เขม็มุ่ง	ดงันี้

	 	 3.1	 กลุ่มสตรแีละเดก็ปฐมวยั	(0	–	5	ปี)	:	เน้นลดอตัราส่วนการตายมารดา	และเพิ่ม							

ร้อยละพฒันาการเดก็สมวยั	 ด้วยการดูแลสขุภาพมารดาเพื่อความสมบูรณ์ของทารก	 การส่งเสรมิ/

สนบัสนนุการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่	และพฤตกิรรมการเลี้ยงดบูตุรโดยสนบัสนนุ	ผลกัดนัการด�าเนนิงาน

ให้มารดาฝากท้องไว	คลอดปลอดภยั	 เดก็เตบิโตสมส่วน	ฉลาดว่องไว	อารมณ์ดี	มคีวามสขุ	และ					

ส่งเสรมิการให้บรกิารยาเมด็เสรมิไอโอดนี

	 	 3.2	 กลุ่มวยัเรยีน	(5	–	14	ปี)	:	เน้นลดเวลาเรยีน	เพิ่มเวลารู้	ด้วยการส่งเสรมิสขุภาพ								

เชิงรุกในโรงเรียนภายใต้การด�าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะชีวิต		

และทกัษะด้านสขุภาพ	เพื่อใหม้สีขุภาวะดา้นร่างกาย	จติใจ	สตปัิญญา	อารมณ์	สงัคม	มทีกัษะชวีติ

และพฤตกิรรมที่เหมาะสม	ภายใต้	4H	ได้แก่	Head	Heart	Hand	Health

	 	 3.3		กลุม่วยัรุน่	:	เน้นให้มพีฤตกิรรมสขุภาพที่เหมาะสม	ไม่ตั้งครรภ์ก่อนเวลาอนัสมควร

	 	 3.4		กลุ่มผู้สูงอาย	ุ(60	ปี	ขึ้นไป)	และผู้พกิาร	:	เน้นการดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว	(Long	

Term	Care)	ด้วยการพฒันาระบบการดูแล/	ส่งเสรมิสขุภาพผู้สูงอาย/ุ	ผู้พกิารและการจดัสิ่งแวดล้อม

ที่เอื้อต่อสุขภาพและเหมาะสม	 โดยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวและชุมชน	 (Community	

Based)

	 	 3.5		การบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม	:	เน้นการบรหิารจดัการขยะด้วยการพฒันา

ระบบบริหารจัดการขยะติดเชื้อและของเสียทางการแพทย์ให้ถูกสุขลักษณะ	 และพัฒนาระบบการ

จัดการขยะพื้นที่เสี่ยง	 Hot	 zone	 ให้ถูกสุขลักษณะ	 ตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริม				

การจดัการน�้าเสยีให้ถกูสขุลกัษณะลดผลกระทบต่อสขุภาพ	รวมทั้งเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสขุภาพใน

พื้นที่วกิฤตดิ้านมลพษิอากาศ

	 4.		 พฒันาและผลกัดนัให้มกีารคุม้ครองประชาชน	เพื่อการส่งเสรมิสขุภาพและด้านอนามยั

สิ่งแวดล้อม	โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย	อาท	ิพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	2535	พระราช-		

บัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 พ.ศ.	 2559	 และ	 (ร่าง)	 พระราชบัญญัติ

ควบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็	และผลติภณัฑ์เกี่ยวข้อง	พ.ศ.	...	

	 5.		 พฒันาศกัยภาพของกรมอนามยั	 ในการเป็นองค์กรหลกัของประเทศ	 และประชาคม

อาเซียน	 (AC)	 ทางด้านวิชาการ	 เทคโนโลยี	 การบริหารจัดการ	 การเฝ้าระวังและประเมินผล																	

ด้านส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม	โดยร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่ายและสภาวชิาชพีที่เกี่ยวข้อง								

อาทิ	 การพัฒนาบุคลากร	 เป็นต้น	 และการผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาโดยการจัดท�าข้อเสนอ													

เชงิบรหิารเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยนื
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แนวทางการด�าเนินงาน
	 1.		 บูรณาการงาน	คน	 เงนิ	กลุ่มเป้าหมาย	ทั้งในสายงานเดยีวกนัและระหว่างสายงาน

ตลอดจนหน่วยงานภายนอกอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยมุง่เน้นการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน	เพื่อผลกัดนั	

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและให้ความส�าคัญกับ								

แผนบูรณาการระดับประเทศและแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ฯ	 ระดับกระทรวง	 	 โดยร่วมมือและ										

ใช้กลไกเขตสุขภาพและส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ส�าหรับการขับเคลื่อนให้เกิด													

การด�าเนนิงานแก้ไขปัญหาของพื้นที่ซึ่งทกุหน่วยงานต้องจดัท�าแผนปฏบิตักิารประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2559	 โดยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องร่วมมือกันวางแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน	 สามารถ														

เชื่อมโยงและสอดคล้องรองรบันโยบายทกุระดบั	และค�านงึถงึมาตรการเพิ่มประสทิธภิาพการใช้จ่าย

งบประมาณฯ	ตลอดจนนโยบายประหยดั	

	 2.		 เร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ให้เป็นไปตาม

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม	 (ทุกงบรายจ่าย)	 รายไตรมาส	 คือ	

ไตรมาส	1	:	30%	ไตรมาส	2	:	52%	ไตรมาส	3	:	73%	และไตรมาส	4	:	96%	ส�าหรบังบด�าเนนิงาน

จะต้องวางแผนเบกิจ่ายร้อยละ	50	ของไตรมาสที่	1	โดยเฉพาะการฝึกอบรมสมัมนาต้องเบกิจ่ายใน

ไตรมาส	 1	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 50	 ส�าหรับรายจ่ายลงทุน	 รายการที่มีวงเงินไม่เกิน	 2	 ล้านบาท															

ต้องเร่งรดัการก่อหนี้ผกูพนัและเบกิจ่ายให้แล้วเสรจ็ภายในไตรมาส	1	ส�าหรบัรายการที่มวีงเงนิตั้งแต่								

2	ล้านบาทขึ้นไป	แต่ไม่เกนิ	 500	ล้านบาท	 ให้ด�าเนนิการก่อหนี้ผูกพนัให้แล้วเสรจ็อย่างช้าภายใน

ไตรมาส	1

	 3.		 พฒันาสร้างศกัยภาพระบบการตดิตามและประเมนิผลกรมอนามยั	ด้วยการเสรมิสร้าง

ศกัยภาพสมรรถนะบคุลากรผูร้บัผดิชอบทกุระดบั	พร้อมทั้งเสรมิสร้างองค์ความรูท้างวชิาการของทมี

สนับสนุนการตรวจราชการและนิเทศงาน	 ตลอดจนการพัฒนาการบริหารจัดการ	 ระบบข้อมูล												

เพื่อรองรบัระบบ	Intensive	Monitoring	ดงักล่าว

	 ในรอบปีที่ผ่านมามผีลการด�าเนนิงานส�าคญัจ�าแนกตามกลุ่มวยั	ดงันี้

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
 สถานการณ์
	 หลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาการตายของมารดา	 การลดลง

ของจ�านวนการเกดิหรอือตัราการเจรญิพนัธุร์วม	และการเกดิที่ไม่มคีณุภาพ	จากการส�ารวจอตัราส่วน

การตายของมารดาไทย		โดยส�านกัส่งเสรมิสขุภาพ	กรมอนามยั	(สราวฒุ	ิ	บญุสขุ	และนงลกัษณ์							

รุ่งทรัพย์สิน,	 2558)	 	 พบว่าตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2538	 ถึงปี	 พ.ศ.	 2556	 อัตราส่วนการตายของมารดา																	

มแีนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ	จาก	44.30	ต่อแสนการเกดิมชีพี	เป็น	31.2	ต่อแสนการเกดิมชีพี	ดงัแสดง



13กรมอนามัย

รายงานประจ�าปี 2559

ในแผนภูมทิี่	5	และในปี	พ.ศ.	2558	องค์การอนามยัโลกได้ประมาณการอตัราส่วนการตายมารดา

ของประเทศไทยเท่ากับ	 22.4	 ต่อแสนการเกิดมีชีพ	 อย่างไรก็ตาม	 เป้าหมายนี้ยัง	 ไม่บรรลุตามที่

กระทรวงสาธารณสขุได้ก�าหนดไว้	(เป้าหมายไม่เกนิ	15	ต่อแสนการเกดิมชีพี)

แผนภูมิที่	5	 อตัราการตายมารดาไทย	ปี	พ.ศ.	2556	ระดบัประเทศ	(กรมอนามยั)

     

ที่มา	:	ส�านกัส่งเสรมิสขุภาพ	กรมอนามยั

	 โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการตายของมารดามาจากปัจจัยการตั้งครรภ์และการคลอด	

มารดาที่ขาดโภชนาการทั้งก่อนและระหว่างการตั้งครรภ์เป็นปัจจยัเสี่ยงท�าให้ทารกแรกเกดิมนี�้าหนกั

น้อยกว่า	2,500	กรมั	ในขณะที่มารดาที่มภีาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์เป็นปัจจยัเสี่ยงท�าให้ทารกแรก

เกิดมีน�้าหนักมากกว่า	 4,000	 กรัม	 ในปัจจุบันพบว่า	 ภาวะอ้วนยังมีความชุกน้อยแต่มีแนวโน้ม											

เพิ่มขึ้นและทารกมีความเสี่ยงที่จะเจริญเติบโตเป็นเด็กที่มีภาวะอ้วน	 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการ							

เจริญพันธุ์รวมในอดีตและปัจจุบันพบว่า	 ในอดีตผู้หญิงไทยหนึ่งคนมีบุตรเฉลี่ยตลอดวัยเจริญพันธุ	์

6	คน	แต่ในปัจจบุนัมบีตุรเพยีง	1.6	คน	ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสงัคมไทยยงัคงเผชญิกบัปัญหา	“เดก็เกดิ

น้อยแต่ด้อยคุณภาพ”	 ขณะนี้กรมอนามัยอยู่ในระหว่างการจัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนา

อนามยัการเจรญิพนัธุ์แห่งชาติ	ฉบบัที่	2	(พ.ศ.	2560	–	2569)	ว่าด้วยการส่งเสรมิการเกดิคณุภาพ										

เพื่อจะพฒันาคณุภาพการเกดิของประชากร

	 ในส่วนของพัฒนาการเด็กปฐมวัย	 จากการส�ารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยในปี																

พ.ศ.	 2557	 พบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ	 27.2	 (จินตนา	 พัฒนพงศ์ธร,	 ชัยชนะ									
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บญุสวุรรณ,	 และนฤมล	 ธนเจรญิวชัร,	 2558)	 ดงัแสดงในแผนภูมทิี่	 6	 ซึ่งอาจมาจากปัจจยั	 ได้แก่										

1)	ทารกคลอดก่อนก�าหนด	2)	ทารกแรกเกดิน�้าหนกัต�่ากว่า	2,500	กรมั	3)	ทารกมภีาวะแทรกซ้อน

หลงัคลอด	4)	อตัราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดยีวอย่างน้อย	6	 เดอืนต�่า	5)	พฤตกิรรมการเล่า

นทิานของพ่อ	แม่	หรอืผู้ดูแลเดก็	และ	6)	การเล่นกบัลูกโดยไม่ใช้สื่ออเิลคทรอนกิส์

แผนภูมิที่	6	 ร้อยละพฒันาการรวมทกุด้านของเดก็อายุ	0	–	5	ปี	จ�าแนกตามเขตบรกิารสขุภาพ	

	 	 ปี	2557

ที่มา	:	ส�านกัส่งเสรมิสขุภาพ	กรมอนามยั

	 ส�าหรับการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย	 จากการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน

ประเทศไทย	(Multiple	 indicators	cluster	survey	 :	MICS)	ครั้งที่	3	พ.ศ.	2549	 (UNICEF	Office	 for	

Thailand,	 2007),	 ครั้งที่	 4	 พ.ศ.	 2555	 (ส�านกัสถติพิยากรณ์	 ส�านกังานสถติแิห่งชาต,ิ	 2556)	 และ											

ครั้งที่	 5	 พ.ศ.	 2558	 พบว่าอตัราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดยีว	 6	 เดอืน	 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

ภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ลดลง	 แต่อัตราน�้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า	 2,500	 กรัม	 เพิ่มขึ้น	

ส่วนเดก็ปฐมวยัมภีาวะเตี้ย	ผอม	อ้วน	เพิ่มขึ้นในปี	2555	และลดลงในปี	2558	โดยภาวะเตี้ยยงัคง

มคีวามชกุสูงที่สดุ	ดงัแสดงในแผนภูมทิี่	7	และ	8	ทั้งนี้	รายงานของ	Global	Nutrition	Report	2015	

ซึ่งใช้ข้อมูล	MICS3	และ	MICS4	ตามตวัชี้วดัระดบัโลก	5	ตวั	(ยกเว้นอตัราน�้าหนกัแรกเกดิน้อยกว่า	

2,500	 กรัม)	 ชี้ให้เห็นว่า	 ประเทศไทยไม่มีโอกาสบรรลุเป้าหมายระดับโลกด้านโภชนาการปี	 2568	

อย่างไรก็ตาม	 รายงาน	 Global	 Nutrition	 Report	 ในปี	 2016	 ประเทศไทยจะไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม																

ดงักล่าว	เนื่องจากสถานการณ์ตามตวัชี้วดัดขีึ้น



15กรมอนามัย

รายงานประจ�าปี 2559

แผนภูมิที่	7	 แสดงอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	 6	 เดือน	 ภาวะโลหิตจางในหญิง															

วยัเจรญิพนัธุ์	และอตัราน�้าหนกัแรกเกดิน้อยกว่า	2,500	กรมั

แผนภูมิที่	8	 แสดงภาวะเตี้ย	น�้าหนกัน้อย	ผอม	อ้วน	ในเดก็อายุ	0	–	5	ปี

	 ทั้งนี้	ผลกระทบของทารกที่มนี�้าหนกัแรกเกดิน้อยกว่า	2,500	กรมั	 (Low	Birth	Weight	 :	

LBW)	 และเด็กเตี้ย	 (เด็กที่ขาดอาหารสะสมเป็นเวลานานหรือแบบเรื้อรัง)	 นอกจากโครงสร้างด้าน

ร่างกายแล้วยงัเป็นสาเหตขุองการเจบ็ป่วยและเสยีชวีติมผีลต่อการเกดิโรคเรื้อรงัเมื่อเตบิโตเป็นผูใ้หญ่

และผู้สูงอาย	ุนอกจากนี้ยงัส่งผลกระทบไปยงัรุ่นลูกรุ่นหลาน	หากไม่ได้รบัการแก้ไข	เดก็จะมภีาวะ
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เตี้ย	แคระแกรน็และเกดิปัญหาเช่นนี้ในรุ่นต่อๆ	ไป	ด้วยเหตนุี้	จงึต้องส่งเสรมิโภชนาการในสตรแีละ

เดก็อาย	ุ0	–	5	ปี	เพื่อให้เดก็มกีารเจรญิเตบิโตดทีั้งส่วนสูงและน�้าหนกั	(สูงดสีมส่วน)	ซึ่งจะส่งผลดี

ทั้งในด้านสาธารณสขุ	สงัคม	การศกึษา	และเศรษฐกจิ	และยงัท�าให้บรรลเุป้าหมาย	SDGs	ข้อ	2	

ยุติความหิวโหยและขจัดปัญหาทุพโภชนาการทุกรูปแบบให้หมดไป	 จากรายงานระบบคลังข้อมูล

และการแพทย์สุขภาพ	 (Health	 Data	 Center	 :	 HDC)	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	 ในงวดที่	 1									

และงวดที่	2	ปี	2559	(ส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์,	2559)	พบว่าเดก็อายุ	0	–	5	ปี	สูงดสีมส่วน	

เพิ่มขึ้นเลก็น้อย	แต่ยงัต�่าอยู่	คอื	มเีพยีงร้อยละ	47.7	

แผนภูมิที่	9	 เดก็อาย	ุ0	–	5	ปี	สูงดสีมส่วน	งวดที่	1	และ	2	ปีงบประมาณ	2559

	 จากสถานการณ์ดงักล่าว	ในปี	2559	กรมอนามยัได้ด�าเนนิการโครงการพระราชด�ารแิละ

โครงการส�าคญัอื่นๆ	เพื่อส่งเสรมิสขุภาพกลุ่มสตรแีละเดก็ปฐมวยัอย่างต่อเนื่อง	ดงันี้

 1.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ
	 	 ประเทศไทยยงัพบพื้นที่หลายแห่งที่เสี่ยงต่อการขาดสาร

ไอโอดนี	ต้องด�าเนนิมาตรการป้องกนัโดยสนบัสนนุให้ประชาชนใช้เกลอื

เสริมไอโอดีนเป็นมาตรการหลัก	 และให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิง								

ตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร	 6	 เดือนหลังคลอดเป็นมาตรการเสริม								

“การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืนต้องได้รับความร่วมมือจาก

ทกุภาคส่วน	 ทั้งนี้	 กรมอนามยัได้ผลกัดนันโยบายสู่การปฏบิตัโิดยจดั
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ท�าร่างแผนการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนีปี	2560	–	2564	ตั้งเป้าหมายควบคมุและป้องกนัโรคขาด

สารไอโอดนีได้อย่างยั่งยนืในปี	2564	

ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 จดัท�ายทุธศาสตร์การควบคมุและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนี	2560	–	2564

	 2.		 พัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน	 เพื่อให้เกลือบริโภคเสริม

ไอโอดนีที่มคีณุภาพได้มาตรฐาน	และมชีมรมผู้ประกอบการเกลอืเสรมิไอโอดนีที่เข้มแขง็		สามารถ

บรหิารจดัการกจิกรรมชมรมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการเกลอืเสรมิไอโอดนี

มคีวามรูแ้ละเกื้อกลูประโยชน์ต่อสมาชกิชมรม	มคีวามสามารถในการผลติ	การควบคมุคณุภาพ	และ

การกระจายเกลอืเสรมิไอโอดนีที่มคีณุภาพได้อย่างทั่วถงึ

	 3.		 จดังานรณรงค์เนื่องในวนัไอโอดนีแห่งชาต	ิ (วนัที่	 25	 มถินุายน)	 “ประชาร่วมใจขจดั

โรคขาดสารไอโอดนี	สู่วถิคีวามยั่งยนื”	ณ	จงัหวดัมหาสารคาม	เพื่อส่งเสรมิการพฒันาระบบเกลอื

เสรมิไอโอดนีอย่างยั่งยนืภายใต้รูปแบบสารคามโมเดล	ที่ประกอบด้วย	3	ส่วนส�าคญั	คอื	1)	การผลติ	

ที่เพียงพอทั่วถึงครอบคลุมและมีคุณภาพ	 2)	 การกระจายที่ต้องมีระบบการตรวจสอบ	 ติดตาม												

เฝ้าระวงัเกลอืที่กระจายไปสู่ร้านค้า	ชมุชน	ต้องเป็นเกลอืเสรมิไอโอดนีที่มคีณุภาพและได้มาตรฐาน

เท่านั้น	 และ	 3)	 ประชาชนต้องมีความรู้	 ตระหนัก	 และให้ความส�าคัญกับการได้รับสารไอโอดีน											

จากการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 ถือเป็นการขับเคลื่อนอย่างเป็น													

ระบบ	ทั้งต้นน�้า	กลางน�้า	และปลายน�้า	ลดช่องว่างของการประสานงาน	ให้เกดิผลการด�าเนนิงาน

อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น	

	 4.		 สนับสนุน	 I-kit	 ให้กับจังหวัดทั่วประเทศ	 ในการด�าเนินงานระดับพื้นที่	 จ�านวน													

11,917	ชดุ	และสนบัสนนุน�้ายาส�าหรบัตรวจไอโอดนีในปัสสาวะ

 2.  การยุติเช้ือเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก
	 	 ในปี	2558	นี้	กรมอนามยัได้เข้าสู่กระบวนการในการขอรบัรอง	การยตุกิารถ่ายทอด

เชื้อเอชไอวแีละเชื้อซฟิิลสิจากแม่สู่ลูก	 (Validation	 :	 Elimination	 of	Mother	 to	Child	 Transmission	

(EMTCT)	of	HIV	and	syphilis)	โดยได้ด�าเนนิการ	อาท	ิแต่งตั้งคณะกรรมการระดบัชาตเิพื่อการขอรบั

รองการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและเชื้อซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก	 พร้อมทั้งมีคณะท�างานตรวจสอบ			
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ข้อมูลด้านการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร	ด้านระบบข้อมูลและผลลพัธ์การด�าเนนิงานป้องกนั	ข้อมูล

ด้านสทิธมินษุยชน	ความเท่าเทยีม	และการมสี่วนร่วมของชมุชนในการป้องกนั	ตลอดจนขอความ

ร่วมมอืไปยงัส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเพื่อลงข้อมลู	ก�ากบัตดิตามการด�าเนนิงานของหน่วยบรกิาร	

เป็นต้น

ผลการด�าเนินงาน
	 ประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี	 และเชื้อซิฟิลิส																	

จากแม่สูลูก

	 โดยข้อมูลในปี	2558	ตวัชี้วดัแสดงให้เหน็ดงันี้

	 1.	 เด็กติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลดลงจาก	 12.2	 รายต่อแสนการเกิดมีชีพในปี	 2557																

เป็น	11.5	รายต่อแสนการเกดิมชีพีในปี	2558

	 2.		 การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกลดลงอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติ	 โดยในปี	 2543	 – 

2546		จากร้อยละ	10.3	เป็นร้อยละ	2.0	ในปี	2557	และร้อยละ	1.9	ในปี	2558

	 3.			อตัราการตดิเชื้อซฟิิลสิแต่ก�าเนดิลดลงจาก	11.2	รายต่อแสนการเกดิมชีพีในปี	2557	

เป็น	10.9	รายต่อแสนการเกดิมชีพีในปี	2558

	 ผลการท�างานในระดบัประเทศแสดงให้เหน็ว่าการท�างานที่เป็นระบบ		และมคีณุภาพของ

การบรกิารของประเทศไทย		โดยครอบคลมุดงันี้	

	 1.		 มากกว่าร้อยละ	98	ของผู้หญงิตั้งครรภ์คลอดกบัเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ	และได้รบัการ

ฝากครรภ์อย่างน้อย	1	ครั้งระหว่างตั้งครรภ์

	 2.		 มากกว่าร้อยละ	99.6	ของผูห้ญงิตั้งครรภ์	ได้รบัการเจาะเลอืดเพื่อดูสถานะการตดิเชื้อ

เอชไอว	ี	และมากกว่าร้อยละ	98.5	ได้รบัการเจาะเลอืดเพื่อสถานการณ์ตดิเชื้อซฟิิลสิ

	 3.		 มากกว่าร้อยละ	95	ของผู้หญงิตั้งครรภ์ที่ตดิเชื้อเอชไอวไีด้รบัยาต้านไวรสัเพื่อป้องกนั

การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวจีากแม่สู่ลูก
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	 4.		 ร้อยละ	 99.7	 ของทารกที่เกิดจากผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีคนไทย	 และ																		

ร้อยละ	97.7		ของทารกที่เกดิจากหญงิตั้งครรภ์ที่ตดิเชื้อเอชไอวต่ีางด้าวได้รบัยาต้านไวรสัเพื่อป้องกนั

การติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกมากกว่าร้อยละ	 95	 ของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ

ซฟิิลสิ	ได้รบัการรกัษาตามมาตรฐานของประเทศ

ปัญหาและอุปสรรค
	 1.		 หญงิตั้งครรภ์ตดิเชื้อเอชไอวทีี่มาฝากครรภ์ช้า	และไม่ได้รบัยาต้านไวรสัฯ	หรอืได้รบัยา

แต่กนิยาต้านไวรสัฯ	ไม่สม�่าเสมอ	ท�าให้มรีะดบัไวรสัในกระแสเลอืดเมื่อใกล้คลอดสูง

	 2.		 หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีระหว่างตั้งครรภ์แต่มาติดเชื้อฯ	 ตอนใกล้คลอดหรือ

หลงัคลอด

	 3.		 การเริ่มรกัษาด้วยยาต้านไวรสัในทารกตดิเชื้อเอชไอวลี่าช้า

	 4.		 หญงิตั้งครรภ์ไม่ฝากครรภ์	ท�าให้อาจไม่ได้ดูแลป้องกนัการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี	 และ

ซฟิิลสิจากแม่สู่ลูก

ข้อเสนอแนะ 
	 ประเทศไทยหลังการรับรองการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและเชื้อซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก								

ภาคีเครือข่ายภายในประเทศควรให้การคงสภาพและรักษามาตรฐานของการท�างาน	 	 การป้องกัน

การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวแีละซฟิิลสิจากแม่สู่ลูก	และขยายการยตุเิอชไอวไีปสู่วงกว้างของเป้าหมาย

ประชากรอื่นๆ	 สิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งคือการวางเป้าหมายและเพิ่มความเข้มแข็งของการเป็นเจ้าของ	

การด�าเนินงานในระดับจังหวัด	 ถึงระดับชุมชน	 การเสริมพลังให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเชื้อซิฟิลิส							

ในการเข้าถงึการรกัษา	และการจดัการรายบคุคล	ในชมุชน	รวมถงึสนบัสนนุให้ครอบครวัมสี่วนร่วม

ในการดูแล
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ปัจจัยความส�าเร็จ: 
	 1.		 ความเป็นผู้น�าภายในประเทศ	 และความมุ่งมั่นของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข									

ในขณะที่ในระดับโลกมีผลการศึกษาเรื่องการให้ยา	 AZT	 และสามารถลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี

จากแม่สู่ลูกได้

	 	 ในประเทศไทยได้มคีวามพยายามที่จะใช้ประโยชน์ของการศกึษานี้	ส่งผลให้กระทรวง

สาธารณสขุ	 โดยกรมอนามยัประกาศเป็นนโยบายของประเทศ	 ในปี	 พ.ศ.	 2543	 ส่งผลให้เกดิการ

ขยายพื้นที่การด�าเนนิงานอย่างรวดเรว็

	 2.	 การสนบัสนนุงบประมาณที่ต่อเนื่อง	การบรรจบุรกิารป้องกนัการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี

ในสทิธปิระโยชน์ภายใต้ระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	ส่งเสรมิให้หญงิตั้งครรภ์ที่ตดิเชื้อเอชไอวี

ได้เข้าสู่การวนิจิฉยั	ได้รบัยาต้านไวรสัฯ	และนมผสมส�าหรบัลูก	เพื่อป้องกนัการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี

อย่างทั่วถงึ	

	 3.		 ความเข้มแขง็ของระบบบรกิารอนามยัแม่และเดก็ในประเทศไทย	การบรูณาการบรกิาร

ป้องกนัการถา่ยทอดเชื้อเอชไอวจีากแม่สูล่กูในบรกิารอนามยัแม่และเดก็	เป็นมาตรการส�าคญัที่ช่วย

เพิ่มทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงานในประเทศไทย	 และด้วยความเข้มแข็งของ

ระบบบรกิารอนามยัแม่และเดก็	ที่มเีครอืข่ายการให้บรกิารถงึระดบัต�าบล	รวมถงึเครอืข่ายสนบัสนนุ

ทั้งบรกิารและวชิาการทั้งในระดบัโรงพยาบาล	ระดบัจงัหวดั	เขตและประเทศ	ในการนเิทศ	ตดิตาม	

ส่งเสรมิให้บรกิารอนามยัแม่และเดก็และการป้องกนัการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวจีากแม่สู่ลูกมคีณุภาพ		

	 4.		 การมส่ีวนร่วมของกลุม่ผูห้ญงิที่อยูร่่วมกบัเชื้อเอชไอว	ีโดยที่ในภาพรวมของการท�างาน

เอดส์	ประเทศไทยให้ความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมของกลุม่ผู้อยูร่่วมกบัเชื้อ	ในระยะเริ่มต้นของการ

ด�าเนินงานลดการถ่ายทอดเชื้อฯจากแม่สู่ลูก	 การท�างานร่วมกันของผู้ให้บริการและแม่ที่อยู่ร่วมกับ

เชื้อฯท�าให้แนวทางการท�างานอยู่บนฐานของการเคารพสิทธิมากขึ้น	 และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม									

ผู้หญงิที่อยู่ร่วมกบัเชื้อฯและองค์กรพฒันาเอกชน	ในการตดิตามประเมนิผลโดยเฉพาะในการจดัท�า

รายงานความก้าวหน้าของประเทศในการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์	 (รายงาน	 UNGASS/GARP)											

ได้ช่วยสะท้อนข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการด�าเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อฯจากแม่สู่ลูก																		

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

	 5.	 ระบบติดตามและประเมินผลที่มีความต่อเนื่อง	 การพัฒนาระบบติดตามประเมินผล						

ที่ไม่เพียงแต่ให้หน่วยบริการส่งรายงานมายังส่วนกลาง	 แต่การส่งเสริมการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนา

คณุภาพในระดบัหนว่ยบรกิาร	จงัหวดั	เขต	และส่วนกลาง	ส่งผลให้มคีวามเข้าใจในสถานการณ์การ

ด�าเนนิงานที่น�าไปสู่การแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

	 6.		 ความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านวิชาการ	 การมีเครือข่ายด้านวิชาการประกอบด้วย

หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 องค์กรนานาชาติ	 และองค์กรวิจัยระหว่างประเทศ	 ที่ด�าเนินงาน										
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ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง	 ทั้งในเรื่องของการจัดท�าและปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงานป้องกันการ

ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวจีากแม่สู่ลูกให้ทนัสมยั	โดยใช้แนวทางจากการวจิยัพฒันา	น�ามาสู่การด�าเนนิงาน

ในระบบปกติ	 ท�าให้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการลดการถ่ายทอดเชื้อฯจากแม่สู่ลูก									

ได้มากขึ้น	 อาทิเช่น	 การปรับเปลี่ยนสูตรยาส�าหรับ	 PMTCT	 การส่งเสริมการให้การปรึกษาแบบคู่													

การปรบันโยบายเป็น	option	B+	เป็นต้น

นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินงานโครงการ 
	 ประเทศไทยผ่านการขอการรับรองการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก	

โดยประเทศไทยมีผลการด�าเนินงานอัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู ่ลูกน้อยกว่า	 2%																

โดยผ่านเกณฑ์การประเมนิ	3	ด้านคอื	

	 1.		 ข้อมูลด้านการตรวจทางห้องปฏบิตักิารของเชื้อเอชไอวแีละเชื้อซฟิิลสิจากแม่สู่ลูก

	 2.		 ข้อมูลด้านระบบข้อมูลและผลลัพธ์ของการด�าเนินงานการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ								

เอชไอวแีละเชื้อซฟิิลสิจากแม่สู่ลูก

	 3.		 ข้อมูลด้านสทิธมินษุยชน	ความเท่าเทยีมและการมสี่วนร่วมของชมุชน	ในการป้องกนั

การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวแีละซฟิิลสิจากแม่สู่ลูก

 3.  โครงการขับเคลื่อนมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่
	 กรมอนามัยให้ความส�าคัญต่อการปกป้องสุขภาพของแม่และเด็กโดยการขับเคลื่อน											

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ	์									

ที่เกี่ยวข้อง	พ.ศ....	มาโดยตลอดและได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุเรื่องหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการ

ตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็และผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง	พ.ศ.	2551	และจดัระบบการตดิตาม	

เฝ้าระวงั	การละเมดิหลกัเกณฑ์ฯ	ทั้งนี้	จากการส�ารวจการละเมดิหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหาร

ส�าหรับทารก	 และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 ในปี	 2551									

พบว่า	 มีโรงพยาบาลของรัฐถึงร้อยละ	 31	 มีการละเมิดหลักเกณฑ์

โดยใช้กลยทุธ์ทางการตลาดของบรษิทันมผง	กรมอนามยัจงึได้เสนอ

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กและ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการของสมัชชาสุขภาพแห่งชาต	ิ

เพื่อผลกัดนัให้เป็นนโยบายสาธารณะ	ซึ่งมตคิณะรฐัมนตรี	เมื่อวนัที่	

12	เมษายน	2554	ซึ่งกรมอนามยัและภาคเีครอืข่ายได้มกีารขบัเคลื่อน

ในเรื่องดงักล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
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ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 ประชมุคณะท�างานยกร่าง	พระราชบญัญตัคิวบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบั

ทารกและเดก็เลก็และผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง	พ.ศ...

	 2.		 น�าเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและ						

เด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 พ.ศ...	 ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา	 เพื่อพิจารณาและปรับแก้ไข						

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ	์									

ที่เกี่ยวข้อง	พ.ศ...	

	 3.		 เสริมสร้างความเข้าใจและปรึกษาหารือประเด็นที่มีข้อสงสัย	 และข้อเสนอแนะของ

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	(ส�านกังาน	ก.พ.ร.)	กระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวง

พาณชิย์	และประเดน็ที่เป็นข้อสงัเกตของคณะกรรมการกฤษฎกีาเพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ

อาหาร

	 4.		 ทบทวนเนื้อหารายละเอยีดในการจดัท�าคูม่อืตดิตามการเฝ้าระวงัการละเมดิหลกัเกณฑ์

ว่าด้วยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 พ.ศ.	 2551	 และหลักสูตรการ

เพิ่มทักษะเฝ้าระวังและการติดตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและ

ผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง	พ.ศ.	2551

	 5.		 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความรู้และทักษะการ							

เฝ้าระวงัหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารทารกและเดก็เลก็และผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง	พ.ศ.	2551	

และสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง	 พร้อมทั้งให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตระหนักถึง

ความส�าคญัของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	จ�านวน	3	รุ่น

	 6.		 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความรู้	 ตระหนัก	 และ

ทกัษะในการส่งเสรมิ	และสนบัสนนุการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	และสร้างเครอืข่ายการส่งเสรมิการเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่ให้มปีระสทิธภิาพ

	 7.		 จัดพิมพ์คู่มือติดตามการละเมิดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก

และผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง	พ.ศ.	2551

	 8.		 จัดงานรวมพลคนกินนมแม่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์	 พระบรม

ราชนินีาถ	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	7	รอบ	84	พรรษา	โดยมกีจิกรรม	ได้แก่	

เปิดตวัองค์กรต้นแบบส่งเสรมิการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 กล่าวค�าปฏญิาณ	 “สนบัสนนุในการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่”	เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติ์	พระบรมราชนินีาถ	เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 84	 พรรษา	 โดยผู้แทนประชาชน	 อาสาสมัครสาธารณสุข	 (อสม.)	

ข้าราชการ	 พนักงาน	 และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข	 และเชิญชวนและรับสมัครองค์กรหรือ											

หน่วยงานเข้าร่วมเป็น	“องค์กรต้นแบบส่งเสรมิสนบัสนนุเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
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	 9.		 สร้างความตระหนกั	เผยแพร่	และประชาสมัพนัธ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทางสื่อโทรทศัน์	

วทิย	ุและหนงัสอืพมิพ์

	 10.		ส�ารวจความรู้	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการขยายวันลาของมารดาเพื่อดูแลลูก										

เป็น	180	วนั

	 11.		จดัท�าร่างประกาศกระทรวงสาธารณสขุตามร่าง	พระราชบญัญตัคิวบคมุการส่งเสรมิ

การตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 พ.ศ...	 เพื่อเตรียมเสนอ														

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ	์								

ที่เกี่ยวข้อง	พ.ศ...	ต่อคณะรฐัมนตรี

 4.  โครงการ “ชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท” เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาเด็กไทย

	 	 การเล่นตามรอยพระยุคลบาท	 คือ	 การเล่นที่ดี																

มีปฏิสัมพันธ์กับ	 “ธรรมชาติ”	 ที่แวดล้อมตัวเด็กทุกช่วงวัยตั้งแต่			

แรกเกดิ	ตลอดเวลาที่เดก็มพีฒันาการด้านโครงสร้างและการท�างาน

ของสมอง	 เพื่อให้สมองเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพต่อการพัฒนา

เดก็ปฐมวยั	โดยผ่านการเล่นตามรอยพระยคุลบาท	ด้วยกจิกรรม	ได้แก่	

1)	สนบัสนนุพ่อ	แม่	ผู้เลี้ยงดูเดก็	“ชวนลูกเล่นตามรอยพระยคุลบาท” 

ผ่านกระบวนการโรงเรยีนพ่อแม่	ในสถานบรกิารสาธารณสขุทกุแห่ง	

ศูนย์เด็กเล็กและครอบครัว	 โดยการให้ความรู้ฝึกทักษะ	 การเล่น							

การเลี้ยงดูบตุร	การปลูกฝังภูมคิุ้มกนัทั้ง	กาย	และใจ	ปลูกฝังวนิยั

เชงิบวก	 เรยีนรู้ที่จะใช้ชวีติในสงัคมอย่างมคีวามสขุ	 	2)	สนบัสนนุ

ให้มีมุม	 “เล่นตามรอยพระยุคลบาท”	 ต้นแบบ	 ในสถานบริการ

สาธารณสขุ	และศนูย์เดก็เลก็	ให้พ่อแม่	ผูเ้ลี้ยงดเูดก็ได้เรยีนรู	้เข้าใจ	

เข้าถึงบริการ	 และน�าสู่การพัฒนาการเลี้ยงดูลูก	 	 3)	 สร้างภูมิ

ต้านทานทางสังคมแก่เด็ก	 ผ่านการเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยความรักและความผูกพันได้กินนมแม่ตั้งแต่								

แรกเกิด	 และอาหารตามวัย	 	 4)	 สร้างเด็กฉลาดทางปัญญาและอารมณ์	 ด้วยการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง

เหมาะสมของพ่อแม่	 ผู้เลี้ยงดูเด็ก	 ผ่านกระบวนการกิน	 กอด	 เล่น	 เล่า	 และ	 5)	 สนับสนุนชุมชน														

ท้องถิ่น	ร่วมสร้างเดก็ปฐมวยัไทยแขง็แรง	สมองดี	เตรยีมพร้อมเรยีนรู้สู่โลกกว้างอย่างมั่นคง
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ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 “ประกาศนโยบายชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท”	 เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการ							

เลี้ยงดู	 พระราชโอรสและพระราชธิดาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรม										

ราชชนก	 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน	ี และสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขและ

ศูนย์เดก็เลก็มมีมุ	“เล่นตามรอยพระยคุลบาท”	

	 2.		 จดัท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างกรมอนามยักบัส�านกังานบรหิารและพฒันา

องค์ความรู้	(องค์การมหาชน)	(สบร.)		เพื่อพฒันาการจดัการเรยีนรู้ตามหลกัพฒันาสมอง	โดยการ

ส่งเสรมิให้พ่อแม่หรอืผู้เลี้ยงดูเดก็	มคีวามรู้	ความเข้าใจ	และทกัษะในการอบรมเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้อง	

เหมาะสม		และสอดคล้องกบัโครงสร้างและการท�างานของสมองเดก็ในแต่ช่วงวยัภายใต้กรอบแนวคดิ	

“ครอบครวัอบอุ่นเลี้ยงลูกตามรอยพระยคุลบาท”	ภายใต้กระบวนการโรงเรยีนพ่อแม่

	 3.		 จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพื่อการจดัการเรยีนรูข้องพ่อแม่	ผูเ้ลี้ยงดเูดก็	และการพฒันา

มมุและลาน	“เล่นตามรอยพระยคุลบาท”	ในคลนิกิสขุภาพเดก็ดแีละศูนย์พฒันาเดก็เลก็	เพื่อระดม

ความคดิในการออกแบบและการจดักจิกรรมมมุและลาน	“เล่นตามรอยพระยคุลบาท”	

	 4.		 สนบัสนนุสื่อโปสเตอร์	“เล่นตามรอยพระยคุลบาท”	กระจายลงพื้นที่ทกุจงัหวดั

กลุ่มวัยเรียน
 สถานการณ์
	 ประเทศไทยก�าลงัเผชญิกบัปัญหาทพุโภชนาการในเดก็วยัเรยีน	ซึ่งพบภาวะเตี้ย	ภาวะอ้วน	

ภาวะผอม	 และภาวะซีด	 ทั้งนี้	 ภาวะเตี้ย	 มีสาเหตุมาจากการขาดอาหารเรื้อรัง	 ท�าให้เด็กเตี้ย												

แคระแกร็น	 ภูมิต้านทานโรคต�่า	 เจ็บป่วยบ่อย	 และมีสติปัญญาต�่า	 แตกต่างจากปัญหาภาวะอ้วน			

ที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มากเกินความต้องการของร่างกาย	 มีกิจกรรมทางกาย

ไม่เพยีงพอ	มผีลน�าไปสู่การเกดิโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั	(Non–communicable	Chronic	Diseases	:	NCDs)	

	 จากการส�ารวจปี	พ.ศ.	2558	พบว่า	เดก็มภีาวะเตี้ย	ร้อยละ	7.5,	ภาวะผอม	ร้อยละ	5.2	

และภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	 ร้อยละ	 12.5	 รวมถึงปัญหาภาวะซีดในเด็กวัยเรียน	 นอกจากนี้													

จากข้อมลูจากระบบรายงานส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์	(HDC)	ข้อมลู	ณ	วนัที่	30	กนัยายน	2559	

ภาคเรยีนที่	1	(พฤษภาคม	–	กรกฎาคม	2559)	พบภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	ร้อยละ	12.9	
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แผนภูมิที่	10	 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	 ภาคเรียนที่	 1	 (พฤษภาคม	 –	

กรกฎาคม	2559)	จ�าแนกรายเขต

ที่มา	:	ระบบรายงานส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์	(HDC)	ข้อมูล	ณ	วนัที่	30	กนัยายน	2559

	 จากรายงานการส�ารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย	ครั้งที่	5	ปี	พ.ศ.	2546	

พบความชกุของภาวะโลหติจางในเดก็อายุ	6	–	8	ปี	ร้อยละ	46.7	อายุ	9	–	11	ปี	ร้อยละ	25.4	และ

อาย	ุ12	–	14	ปี	ร้อยละ	15.7	นอกจากนี้ยงัพบปัญหาการออกก�าลงักายที่ไม่เหมาะสมอกีด้วย	องค์การ

อนามยัโลกแนะน�าว่า	การมี	Physical	Activity	(PA)	แบบแอโรบกิด้วยความหนกัระดบัปานกลางถงึ

หนกัมากทกุวนั	อย่างน้อยวนัละ	60	นาทตี่อสปัดาห์	จะเป็นผลดตี่อสขุภาพ	การฝึกความแขง็แรง

กล้ามเนื้อร่วมด้วย	 อย่างน้อย	 3	 วนัต่อสปัดาห์	 จะส่งผลต่อการเจรญิเตบิโต	 และหากท�ากจิกรรม									

ที่มีแรงกระแทกของข้อต่อ	 เช่น	 การวิ่ง	 การกระโดด	 จะท�าให้มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอีกด้วย									

(WHO,	 2010)	 และปัญหาสุขภาพช่องปากของเด็กวัยเรียนก็เช่นเดียวกัน	 หากเด็กกินอาหารที่มี											

รสหวานเป็นประจ�าและแปรงฟันไม่ถูกวิธี	 จะท�าให้เกิดเป็นโรคฟันผุมากกว่า	 ร้อยละ	 50	 และ															

ยังพบว่าเด็กที่มีฟันผุมากกว่า	 3	 ซี่	 จะมีฟันถาวรผุอย่างน้อย	 1	 ซี่	 ในช่องปากสูงถึงร้อยละ	 25									

(ข้อมูลส�ารวจ	 ปี	 พ.ศ.	 2555)	 การเกิดโรคฟันผุของเด็ก	 มีความสัมพันธ์กับการกินอาหารของเด็ก								

เด็กที่มีฟันผุจะมีผลต่อภาวะ	 ทุพโภชนาการผอมและเตี้ยมากกว่าเด็กที่มีสุขภาพช่องปากด	ี													

ทั้งนี้	 การกินอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้าตาล	 เป็นปัจจัยหลักที่มีการพิสูจน์แล้วว่า										

มผีลท�าให้เกดิโรคฟันผแุละโรคอ้วน

	 การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน	 ให้มีความสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองและมีทักษะ

สขุภาพจะต้องสร้างความรู	้ความเข้าใจ	เพื่อให้มพีฤตกิรรมสขุภาพที่พงึประสงค์และสามารถจดัการ

ตนเองได้	 ทั้งด้านการบริโภคอาหาร	 น�้าหนักส่วนสูง	 การออกก�าลังกาย	 การแปรงฟัน	 สุขอนามัย							
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ส่วนบคุคล	และอยูใ่นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสขุภาพ	ความสามารถในการดแูลสขุภาพร่วมกบัครอบครวั							

ได้อย่างเหมาะสม	 รวมถึงการจัดบริการสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน	 จะต้องค�านึงถึงคุณภาพ														

ถูกหลกัสขุาภบิาล	 และเข้าถงึบรกิารสขุภาพอย่างทั่วถงึ	 เพื่อส่งเสรมิให้เดก็วยัเรยีนมสีุขภาพดแีละ

เจรญิเตบิโตเตม็ศกัยภาพต่อไป	

	 ในปี	 2559	 กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการส�าคัญ	 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มวยัเรยีน	ดงันี้

 1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 
	 	 กรมอนามัยในฐานะหน่วยร่วมสนองงานโครงการตามพระราชด�าริ	 ตั้งแต่ปี	 2533										

ได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร	 ให้บริการ								

ความรู้และดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็กขั้นพื้นฐานเหมาะสมกับบริบทชุมชน	 ท�าให้เด็กในครรภ์

มารดาเกิดรอดปลอดภัย	 เด็กปฐมวัยเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย	 มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน	

กรมอนามัยจึงตระหนักถึงความส�าคัญในการให้บริการความรู้	 ทักษะสุขภาพ	 และเทคโนโลย	ี											

ด้านสุขภาพที่ทันสมัย	 เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทพื้นที่และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	 อาทิ										

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตามบริบทชายแดน	 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	 (DSPM)	 เสริม														

IQ	 –	 EQ	 ทักษะการตรวจคัดกรองสุขภาพ	 ตรวจคอพอก	 ตรวจวัดสายตา	 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม					

ขยะ	ส้วมน�้าบรโิภค	ภูมปิัญญาแพทย์แผนไทย	เป็นต้น

ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 เสริมสร้างศักยภาพครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก

และเยาวชน	 และเยี่ยมส�ารวจเสริมพลังพัฒนา	 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนต้นแบบสุขาภิบาล

สขุอนามยั	16	แห่ง

	 2.		 จดัเวทปีระชาคมสร้างการมส่ีวนร่วมเพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการในการพฒันา

สุขภาพ	 และตรวจเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง	 (ศศช.)						

ต้นแบบ	2	แห่ง	โรงเรยีนสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน	ต้นแบบ	2	แห่ง	

	 3.		 สนบัสนนุสื่อสขุภาพ		บอร์ดนทิรรศการส่งเสรมิโภชนาการ	สขุอนามยั	และการบรหิาร

กายที่เหมาะสมและการใช้อุปกรณ์บริหารกายอย่างถูกวิธีส�าหรับสามเณร	 ส�าหรับศูนย์ส่งเสริม						

สขุภาพสามเณรต้นแบบโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	

	 4.		 สนับสนุนน�้าเสริมไอโอดีน	 ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	 ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร												

ดงัตารางแสดงรายชื่อสงักดั	จ�านวนโรงเรยีน	และสิ่งสนบัสนนุโรงเรยีนในถิ่นทรุกนัดาร
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ล�าดับ รายชื่อ
จ�านวน

(แห่ง)

โรงเรียนที่

รับผิดชอบ

(แห่ง)

น�้าเสริม

ไอโอดีน

(ขวด)

ยาเม็ด

ธาตุเหล็ก

(ขวด)

	 1	 กองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดน	 16	 204	 3,105	 356

	 2	 ส�านกังานเขตพื้นที่การศกึษา	ส�านกังาน	 41	 206	 2,370	 251
	 	 คณะกรรมการศกึษาขั้นพื้นฐาน

	 3	 ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ	 12	 280	 4,200	 279

	 	 และการศกึษาตามอธัยาศยั

	 4	 กลุ่มโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	 4	 69	 1,173	 50

	 	 แผนกสามญัศกึษา
	 5	 ส�านกังานการศกึษาเอกชน	 5	 16	 272	 15

	 6	 สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 9	 9	 153	 9

	 	 รวม	 87	 784	 11,273	 960

 2. โครงการเด็กวัยเรียนวัยใสโภชนาการลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน
	 	 โรคอ้วนในวยัเดก็นบัว่าเป็นปัญหาสาธารณสขุที่ส�าคญัปัญหาหนึ่งที่จะต้องเร่งด�าเนนิ

การแก้ไขเพื่อป้องกนัมใิห้อตัราชกุเพิ่มขึ้น	เพราะปัญหาที่ตามมาจากการเกดิโรคอ้วนคอื	การเกดิโรค

เรื้อรงั	สาเหตขุองการเกดิภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเดก็วยัเรยีนส่วนใหญ่มาจากพฤตกิรรมการบรโิภค

อาหาร	และการออกก�าลงักายที่ไม่เหมาะสม	ส่งผลกระทบให้ปัญหาดงักล่าวขยายวงกว้างครอบคลมุ

ทกุพื้นที่		ซึ่งสาเหตดุงักล่าวเป็น

เรื่องที่สามารถป้องกันได้โดย

การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมใหถ้กู

ต้อง	รวมพงึการควบคมุอารมณ์

เพื่อสกัดความอยากบริโภค

อาหารที่ไม่เหมาะสม

ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 จดัท�าหลกัสูตรและจดัท�าคู่มอืนกัจดัการน�้าหนกัเดก็วยัเรยีน	(Smart	Kids	Coacher)

	 2.		 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการน�้าหนักเด็กวัยเรียนในพื้นที่	 4	 ภาค	 ประกอบด้วย									

ครู	ก.	นกัวชิาการจากศูนย์อนามยั	12	 เขต	ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	76	แห่ง	 รวม	252	คน									
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คร	ูข.	นกัวชิาการจากส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ	โรงพยาบาลศนูย์	โรงพยาบาลทั่วไป	โรงพยาบาล

ชมุชน	โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	และครูในโรงเรยีนเป้าหมายที่มปีัญหาภาวะเริ่มอ้วนและ

อ้วนมากกว่าร้อยละ	10	รวม	3,828	คน	และนกัเรยีนแกนน�า	2,176	คน	

	 3.		 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการปัญหาภาวะอ้วนและคัดกรองเด็กอ้วน																			

กลุ่มเสี่ยง	รวม	157	คน

	 4.		 การคัดกรองส่งต่อเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่มี	 Obesity	 sign	 คือ	 (1)	 มีรอยรอบคอด�า															

(2)	นั่งหลบั	(3)	นอนกรน	(4)	ครอบครวัมปีระวตัเิจบ็ป่วยด้วยโรค	NCD		

	 5.		 ผลติสื่อเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์	เพื่อสนบัสนนุการด�าเนนิงานลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วน

และอ้วน	

	 6.		 นเิทศตดิตามงานลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเดก็วยัเรยีนเชงิคณุภาพ	4	ภาค

ข้อเสนอแนะ
	 1.		 กระทรวงสาธารณสุขควรผลักดันให้การดูแลรักษาเด็กอ้วนที่มี	 Obesity	 Sign												

เป็นสาขาหนึ่งในระบบ	Service	Plan	ที่ต้องใหบ้รกิาร	เพื่อให้เดก็อว้นกลุม่เสี่ยงไดร้บัการรกัษาที่ทนัเวลา

	 2.		 ส่งเสรมิผลกัดนัให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมนีโยบาย/มาตรการ/กฎกระทรวงในการจดัการ

เรื่อง	 การจัดการอาหารสุขภาพ	 (Healthy	 food)	 ในรอบรั้วโรงเรียน	 (มาตรฐานโภชนาการ	 อาหาร							

กลางวนัและนมโรงเรยีน	สขุาภบิาลอาหาร	ฉลากอาหาร	และอาหารปลอดภยั)

	 3.		 มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงรุกและสร้างความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับ

พื้นที่	 	 โดยบูรณาการงานในต�าบล	 LTC	 เน้น	 5	 กลุ่มวัย	 เพื่อค้นหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงและจัดการ

ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

	 4.		 พฒันาฐานข้อมูลเดก็อ้วน	 เพื่อการเฝ้าระวงั	คดักรอง	และส่งต่อเดก็กลุ่มเสี่ยง	 ให้มี

ประสทิธภิาพ	และคนืข้อมูลให้กบัพื้นที่เพื่อให้ผู้บรหิารโครงการ	(Project	Manager)		ใช้เป็นกลไกใน

การขบัเคลื่อนงานแก้ไขภาวะอ้วนในเดก็วยัเรยีน

ปัจจัยความส�าเร็จ
	 มโีครงสร้างการบรหิารจดัการชดัเจน	(Strong	Structure)	มกีลไกการบรหิารจดัการที่ง่ายต่อ

การปฏบิตั	ิ(Strong	Process)	มเีครอืข่ายที่เข้มแขง็	(Strong	Network)	มกีารจดัสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การส่งเสรมิสขุภาพในโรงเรยีน	(Strong	Environment)	และมข้ีอมลูเพื่อการตดัสนิใจที่เชื่อถอืได้	(Strong	

Obesity	Nutrition	Database)	
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นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินโครงการ
	 1.		 จงัหวดักระบี่	“ต�าบลจดัการสขุภาพเดก็วยัเรยีน	ต�าบลล�าทบั”	ได้แก่	“ตลาดมชีวีติ”	

นกัเรยีนได้เรยีนรู้และจดัการอาหารสขุภาพบูรณาการกบัเศรษฐกจิพอเพยีง	การเฝ้าระวงัพฤตกิรรม

สขุภาพด้วยโปรแกรมการเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ	และนวตักรรมทนัตสขุภาพ	“การใช้เปลอืกมงัคดุ

แทนเมด็สดีูแลช่องปากและฟัน”

	 2.		 จงัหวดัพะเยา	“โปรแกรมโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพโดยบนัทกึผ่าน	INTERNET”

	 3.		 อ�าเภอบ้านแพง	 จังหวัดนครพนม	 “ต้นแบบระบบส่งต่อเด็กที่มีปัญหาภาวะเริ่มอ้วน

และอ้วนไปยงัคลนิกิ	DPAC”

	 4.		 จงัหวดัสกลนคร	อดุรธาน	ีเลย	“ต้นแบบศูนย์เรยีนรู้เดก็ไทยแก้มใสที่จงัหวดัสกลนคร	

อดุรธาน	ีเลย”

	 5.		 จงัหวดันครราชสมีา	“Thai	School		Lunch	จดัท�าอาหารกลางวนัในศูนย์เดก็เลก็”	และ	

“ต�าบลจดัการสขุภาพเข้มแขง็

 3.  โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน สมองดี แข็งแรง
	 	 กรมอนามยัได้ก�าหนดกลยทุธ์ในการส่งเสรมิสขุภาพเดก็วยัเรยีน	อาย	ุ6	ปี	จนถงึ	14	ปี	

ให้แขง็แรงและฉลาด	3	กลยทุธ์คอื	1)	พฒันาและขบัเคลื่อนนโยบายการส่งเสรมิสขุภาพเดก็วยัเรยีน							

2)	พฒันาองค์ความรู้และวจิยั	และ	3)	ส่งเสรมิสขุภาพและพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของเดก็วยัเรยีน	

เพื่อให้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ	 โดยมีเป้าหมาย	 3	 ระยะ	 คือ	 ปี	 2560														

เดก็วยัเรยีนสูงดี	สมส่วน	ร้อยละ	66	ปี	2564	เดก็อายุ	12	ปี	เพศชายมสี่วนสูงเฉลี่ย	154	เซนตเิมตร				

เพศหญิง	 155	 เซนติเมตร	 และ	 ปี	 2579	 เพศชายมีส่วนสูงเฉลี่ย	 163	 เซนติเมตร	 และเพศหญิง												

164	เซนตเิมตร	ซึ่งช่วงเวลาทอง	(Golden	period)	ของเดก็ในการเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็	(Growth	

Spurt)	 ของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะแตกต่างกัน	 โดยเด็กผู้หญิงจะเริ่มในช่วงอายุ	 9	 –	 10	 ปี					

ความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงอายุประมาณ	 12	 ปี	 จากนั้นอัตราการเพิ่มของความสูงจะลดลง           
จนกระทั่งถงึอายปุระมาณ	16	–	18	ปี	ความสูงจะค่อนข้าง

คงที่	ส่วนเดก็ชายจะเริ่มในช่วงอายุ	10	–	12	ปี	ความ

สูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงอายุประมาณ	 14	 ปี	

จากนั้นอัตราการเพิ่มของความสูงจะลดลงจนกระทั่ง

ถงึอายปุระมาณ	18	–	20	ปี	ความสูงจะค่อนข้างคงที่
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ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 สนับสนุนองค์ความรู้โดยการจัดพิมพ์หนังสือ	 ได้แก่	 1)	 คู่มือการด�าเนินงานส่งเสริม						

สุขภาพด้านโภชนาการในระบบบริการฝากครรภ์คุณภาพ	 (ANC)	 ส�าหรับบุคลากรสาธารณสุข																	

2)	คูม่อืการใช้กราฟการเจรญิเตบิโตขององค์การอนามยัโลกส�าหรบัเดก็แรกเกดิ	–	5	ปี	ให้กบัสถาบนั

การศกึษาที่มกีารศกึษาทั่วประเทศ	3)	กราฟการเจรญิเตบิโตของเดก็แรกเกดิ	–	5	ปี	ให้หน่วยงาน

บรกิารสาธารณสขุทกุแห่งทั่วประเทศ	

	 2.		 ขับเคลื่อนนโยบายการด�าเนินงานด้านโภชนาการสตรีและเด็กสู ่การปฏิบัติทั้ง															

76	 จังหวัด	 และลงพื้นที่ติดตามการด�าเนินงานใน	 3	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดตาก	 จังหวัดระยอง										

จงัหวดัชยัภูมิ	

	 3.		 จัดท�ามาตรการส�าคัญเร่งด่วนและชุดกิจกรรมพื้นฐานในการด�าเนินงานโภชนาการ

สตรแีละเดก็	 (Benefit	package)	ใน	5	setting	ได้แก่	ครอบครวั	ชมุชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ศูนย์เดก็เลก็	และสถานบรกิารสาธารณสขุ		โดยจดัพมิพ์เป็นชดุเอกสาร	และด�าเนนิการจดัส่งให้กบั

สถานบรกิารสาธารณสขุทกุแห่งทั่วประเทศ	

	 4.		 ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของ												

เดก็แรกเกดิ	–	18	ปี	และจดัท�าหลกัสูตรอบรมด้านโภชนาการส�าหรบั	พ่อแม่	ผู้ปกครอง	ผู้ดูแลเดก็	

ครู	อาสาสมคัรสาธารณสขุ	และเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ	

ปัจจัยความส�าเร็จ
	 1.		 มกีารด�าเนนิงานอย่างต่อเนื่อง	และเป็นระบบ	มกีารตดิตามให้ค�าแนะน�ากบัผู้ปฏบิตัิ

งานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	ครอบคลมุทกุ	Setting	

	 2.		 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ด�าเนินการได้อย่างดีเยี่ยม													

ยกให้เป็นต้นแบบในการด�าเนินงาน	 ให้พื้นที่อื่นๆ	 มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงาน	

และขยายผลการด�าเนนิงานไปยงัพื้นที่อื่นๆ	

นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินงานโครงการ
	 1.		 คู่มือแนวทางการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์	 และ

คลนิกิสขุภาพเดก็ดสี�าหรบับคุลาการสาธารณสขุ

	 2.		 ชดุความรู้กจิกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการ	(Benefit	Package)	ใน	5	องค์การ	(setting)	

ได้แก่	ครอบครวั	ชมุชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็	และสถานบรกิารสาธารณสขุ

	 3.		 หลักสูตรอบรมด้านโภชนาการส�าหรับพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 ผู้ดูแลเด็ก	 ครู	 อาสาสมัคร

สาธารณสขุ	และเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ
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 4.  โครงการเด็กไทยสายตาดีเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน          
เพิ่มเวลารู้”
	 	 แนวโน้มสถานการณ์สขุภาพของเดก็วยัเรยีนที่ส่งผลต่อการพฒันาการเรยีนรู	้และการ

เตบิโต	คอื	หูตงึ	สายตาสั้น	ความผดิปกตขิองสมอง	สภาวะตาบอด	ตาเลอืนราง	และ	โรคตาที่เป็น

สาเหตสุ�าคญัและเป็นปัญหาสาธารณสขุในกลุ่มประชากรเดก็ไทย	อายุ	1	–	14	ปี	โดยประมาณการ

ในภาพรวมของประเทศคาดว่าจะมีเด็ก

นกัเรยีนจ�าเป็นต้องใส่แว่นสายตา	ประมาณ	

260,000	 คน	 เพื่อลดปัญหาตาบอดจาก

สภาวะสายตาผิดปกติจ�าเป็นต้องอาศัย

ความร่วมมอืจากภาคเีครอืข่ายหลายภาคส่วน 

ทั้งฝ่ายสาธารณสุข	 และฝ่ายการศึกษา	 ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง	 และกระบวนการส่งต่อ	 เพื่อ										

ท�าการรกัษา	ช่วยเหลอืและแก้ไข	

ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 พฒันาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสขุจงัหวดั	(ครู	ก.)	ในการด�าเนนิงานตรวจสายตา

นกัเรยีน

	 2.		 จดัท�าและสนบัสนนุชดุอปุกรณ์ตรวจคดักรองสายตา

	 3.		 สนับสนุนงบประมาณให้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ในการพัฒนาศักยภาพครู											

ครู	ข	(พยาบาลในโรงพยาบาลชมุชนและโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล)	และครู	ค	(ครูประจ�า

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ในทุกโรงเรียน)	 เพื่อเตรียมการความพร้อมการด�าเนินงานคัดกรองสายตา

นกัเรยีน	ป.	1	ปีการศกึษา	2559

	 4.		 พฒันาระบบข้อมูลส�าหรบัการตดิตามและรายงานผลการตรวจคดักรองสายตา	และ

การส่งต่อ	ช่วยเหลอืแก้ไขในรายที่ผดิปกติ	ผ่านเวบ็ไซด์	http://www.vision2020thailand.org

	 5.		 ตรวจคัดกรองสายตานักเรียนชั้น	 ป.	 1	 ปีการศึกษา	 2558	 นักเรียน	 ป.	 1	 ได้รับ													

การตรวจคดักรองสายตา	300,412	คน	 (37.6%)	ผดิปกติ	4,973	คน	 (1.7%)	ต้องได้รบัแว่นสายตา	

3,744	คน	(75.3%)

ปัญหาอุปสรรค์
	 1.		 ความชดัเจนของระบบการส่งต่อนกัเรยีนที่พบความผดิปกต	ิและการรบั	–	ส่งนกัเรยีน

เพื่อพบจกัษแุพทย์และค่าใช้จ่าย	 	
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	 2.		 ระบบสั่งตัด/จัดหาแว่น	 โดยส่วนกลาง	 อาจท�าให้การจัดส่งแว่นล้าช้า	 ไม่ทันความ

ต้องการใช้	ในปี	2559	และไม่ครอบคลมุ

 5.  โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย
	 	 กรมอนามัยได้ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา	 ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนนิงานโครงการนมฟลอูอไรด์ป้องกนัฟันผใุนประเทศไทย											

มาตั้งแต่ปี	 2543	 ภายใต้การสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การอนามัยโลก	 และการสนับสนุน															

งบประมาณบางส่วนจากมูลนิธิ	 The	 Borrow	 Foundation	 ประเทศอังกฤษ	 ในรูปแบบการเสริม														

ฟลูออไรด์ผ่านทางนมซึ่งอยู ่ในโครงการ

อาหารเสริม	 (นม)	 โรงเรียนเพื่อป้องกัน										

ฟันผุ	 และผลการศึกษาพบว่าการดื่มนม		

ฟลูออไรด์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา	 5	 ปี	

สามารถลดโรคฟันผใุนฟันแท้ได้	ร้อยละ	34.4 

โดยปริมาณฟลูออไรด์ที่ได้รับถือว่าอยู ่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมีความปลอดภัย	 ไม่พบผลเสีย																	

เรื่องฟันตกกระ		ซึ่งเดก็ยงัคงต้องแปรงฟันด้วยยาสฟีันผสมฟลูออไรด์ตามปกติ

ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้โดยการประเมินผลโครงการร่วมกับพื้นที่	 และปรับ

มาตรฐานการส�ารวจสภาวะช่องปากเพื่อการประเมินผลโครงการจังหวัดพัทลุง	 ยะลา	 นราธิวาส									

และกระบี่		นอกจากนี้ได้ศกึษาปรมิาณการขบัออกของฟลูออไรด์ในปัสสาวะของเดก็ที่อยูใ่นโครงการ

ของจงัหวดัสระแก้วและสรุาษฎร์ธานี	

	 2.		 ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	และโครงการส่วนพระองค์	สวนจติรลดา	

ออกตรวจประเมนิเพื่อตดิตาม	ก�ากบัการผลตินมฟลูออไรด์ของโรงนมที่ร่วมโครงการทั้ง	22	แห่ง	

	 3.		 ตรวจปรมิาณฟลอูอไรด์ในนมที่ส่งจากโรงนม	และสุม่เกบ็จากโรงเรยีน	เดอืนละ	1	ครั้ง	

	 4.		 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยการจัดท�าบอร์ดนิทรรศการและถวายรายงานสมเด็จ										

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 ในวันแรกนาขวัญ	 จัดท�าหนังสือถวายรายงานผลการด�าเนินงานโครงการ				

และถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 และจัดพิมพ์หนังสือ	 “ดื่มนมฟลูออไรด์	 ร่างกายแข็งแรง							

และฟันไม่ผ”ุ	

	 5.		 พัฒนาแนวทางการด�าเนินงานให้กับผู้บริหาร	 ครู	 และองค์กรปกครองท้องถิ่นของ

จงัหวดัสระแก้ว	ชลบรุี	กรงุเทพมหานคร	กระบี่	ตรงั	และนราธวิาส	
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ปีการศึกษา จ�านวนจังหวัด จ�านวนโรงนมที่ผลิตนมฟลูออไรด์ จ�านวนนักเรียน	(คน)

	 2553	 6	 14	 731,653

	 2554	 6	 15	 731,187

	 2555	 7	 18	 958,377

	 2556	 8	 20	 1,040,494

	 2557	 11	 20	 1,245,238

	 2558	 12	 21	 1,377,981

	 2559	 12	 21	 1,377,981

ตารางที่	2		ผลการด�าเนนิงานนมฟลูออไรด์ป้องกนัฟันผใุนประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2553	–	2559

ที่มา	:	ส�านกัทนัตสาธารณสขุ	กรมอนามยั

ปัจจัยความส�าเร็จ
	 1.		 เป็นโครงการความร่วมมือกับโครงการส่วนพระองค์	 สวนจิตรลดา	 และมีการถวาย

รายงานความก้าวหน้าในการด�าเนนิงานกบัสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	ทกุปี

	 2.		 นโยบายรัฐบาลที่ให้ความส�าคัญและเข้มงวดกับคุณภาพของนมโรงเรียน	 ท�าให้

เกษตรกรและโรงนมเกดิความตื่นตวัและมุ่งพฒันามาตรฐานน�้านมดบิ	 การผลติ	 และการขนส่งนม

ไปยงัโรงเรยีนมากขึ้น

	 3.		 การด�าเนินงานแบบภาคีเครือข่าย	 ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ	์								

การท�างานร่วมกัน	 และเกิดการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการและการผลิตนมฟลูออไรด์ให้มี

ประสทิธภิาพยิ่งขึ้น

ปัญหาอุปสรรค
	 โรงนมบางแห่งที่ได้รับจัดสรรสิทธิ์จ�าหน่ายนมในจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ	 ยังไม่มีความ

พร้อมที่จะพฒันาให้ผลตินมฟลูออไรด์ได้	ท�าให้บางจงัหวดัยงัไม่ครอบคลมุเดก็นกัเรยีนทั้งหมด

นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินงานโครงการ
	 การศกึษาปรมิาณการขบัออกของฟลูออไรด์ในปัสสาวะของเดก็ที่อยูใ่นโครงการ	สามารถ

น�ามาใช้ประมาณค่าฟลูออไรด์โดยรวมที่เด็กได้รับ	 ซึ่งพบว่าก่อนเริ่มโครงการฯ	 ปริมาณฟลูออไรด์
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โดยรวมที่เด็กได้รับอยู่เดิมมีระดับต�่า	 ไม่มีผลในการป้องกันฟันผุ	 และเด็กที่ได้รับนมฟลูออไรด์แล้ว

จะมคี่าฟลูออไรด์โดยรวมสูงกว่า	โดยอยู่ในค่าที่ใกล้เคยีงกบัระดบัที่พอเหมาะในการป้องกนัฟันผ	ุ	

 6.  โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 
	 	 กรมอนามยัได้ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน	ด�าเนนิการพฒันา

สุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน	 โดยมุ่งเน้นการด�าเนินงานเชิงนโยบายเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม	 และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยของ

เด็กในโรงเรียน	 เพื่อป้องกันฟันผุ	 ทั้งนี้	

สาเหตสุ่วนหนึ่งของโรคฟันผใุนเดก็เกดิจาก

พฤติกรรมการบริ โภคที่นิยมกินขนม										

กรุบกรอบและน�้าหวาน	 นอกจากจะสร้าง
ความเจบ็ปวด	การตดิเชื้อ	และปัญหาการบดเคี้ยวอาหารแล้ว	ยงัส่งผลต่อน�้าหนกั	การเจรญิเตบิโต	

และบคุลกิภาพ	รวมไปถงึผลกระทบต่อการเรยีน	ท�าให้เดก็หยดุเรยีนถงึปีละ	400,000	คน

ผลการด�าเนินงาน
	 ปัจจบุนัมเีครอืข่ายโรงเรยีนเดก็ไทยฟันด	ีใน	74	จงัหวดั	1,149	เครอืข่าย	10,444		โรงเรยีน	

ผลลพัธ์ที่เกดิ	

	 1.		 เกิดการรวมตัวกันและมีส่วนร่วมของชุมชน	 โรงเรียนเครือข่ายได้รับการสนับสนุน

อปุกรณ์การแปรงฟัน	สถานที่แปรงฟันที่ถูกสขุลกัษณะเพื่อให้เดก็ๆ	ได้แปรงฟันอย่างสขุลกัษณะ							

	 2.		 เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อน�ามาแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน											

เครอืข่าย	เช่น	ได้รบัความร่วมมอืจากปราชญ์ชาวบ้านด้านสมนุไพรในท้องถิ่น

	 3.	 มกีารด�าเนนิการที่สอดคล้องและเป็นการขานรบันโยบาย	“ลดเวลาเรยีน	เพิ่มเวลารู้”		

ซึ่งกระทรวงศกึษาธกิารเป็นเจ้าภาพหลกั		ครูและแกนน�านกัเรยีนมกีารคดิค้นการด�าเนนิกลวธิใีหม่ๆ	

และบูรณาการเข้ากบังานประจ�า	นอกจากท�าให้มสีขุภาพดขีึ้น		ยงัได้ฝึกคดิวเิคราะห์		ฝึกทกัษะการ

แก้ปัญหา	การมจีติอาสาเพื่อสงัคม	ฝึกฝนวนิยัและความรบัผดิชอบ		เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้	เยาวชน	

ที่มสีขุ	เก่ง		ด	ีอย่างแท้จรงิ		

	 4.	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขานรับและประสานงานโครงการ									

เกี่ยวกับการส่งเสริมทันตสุขภาพ	 ซึ่งเป็นจุดเริ่มในความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ

กระทรวงสาธารณสขุในการเชื่อมโยงโครงการสขุภาพอื่นๆ	ต่อไป

	 5.	 โรงเรียนในเครือข่ายมีการด�าเนินกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันและพัฒนา

คณุภาพการแปรงฟันอย่างต่อเนื่องท�าให้เดก็นกัเรยีนมพีฤตกิรรมในการดแูลอนามยัในช่องปากดขีึ้น
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และสม�่าเสมอ	 นกัเรยีนร้อยละ	 80	 ไม่เป็นโรคเหงอืกอกัเสบ	 และร้อยละ	 69	 กนิอาหารว่างไม่เกนิ						

วนัละ	2	ครั้ง

 7. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
	 	 กรมอนามัยได้ด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ													

ภายใต้ความร่วมมือของฝ่ายการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวงมหาดไทย	 และ

กรงุเทพมหานคร	ท�าให้โรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพมคีวามก้าวหน้ามากขึ้นตามล�าดบั	ซึ่งจากเกณฑ์การ

ประเมนิโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพที่พฒันายกระดบัสู่การเน้นผลลพัธ์ทางภาวะสขุภาพและพฤตกิรรม

สขุภาพของนกัเรยีน	โดยมอีงค์ประกอบ	10	ข้อ	ได้แก่	1)	นโยบายของโรงเรยีน	2)	การบรหิารจดัการ

ในโรงเรียน	 3)	 โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 4)	 การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อ

สุขภาพ	 5)	 บริการอนามัยโรงเรียน	 6)	 สุขศึกษาในโรงเรียน	 7)	 โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย												

8)	 การออกก�าลังกาย	 กีฬา	 และนันทนาการ	 9)	 การให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม	 และ													

10)	การส่งเสรมิสขุภาพบคุลากรในโรงเรยีน	

ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 พัฒนาศักยภาพครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที่	 1,	 3,	 5	 ของโรงเรียนเทศบาลสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด�าเนนิการน�าร่อง	4	จงัหวดั	ใน	4	ภาค	ได้แก่	ภาคเหนอื	จงัหวดัเชยีงราย	

ภาคอสีาน	จงัหวดัอดุรธานี	ภาคกลาง		จงัหวดัสระบรุแีละภาคใต้	จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี	ม	ีโรงเรยีน

เข้าร่วมรวม	30	แห่ง

	 2.		 มอบประกาศเกยีรตคิณุโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพระดบัเพชร	จ�านวน	91	แห่ง	ประกอบ

ด้วย		โรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพระดบัเพชร	ปี	2558	จ�านวน	79	แห่ง	และโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพระดบั

เพชรสมยัที่	2	ปี	2558	จ�านวน	12	แห่ง	

	 3.		 จดัประกวดโครงงานสขุภาพนกัเรยีน	คดิเป็น	ท�าเป็น	ด้วยสมองและสองมอื	มโีรงเรยีน

ส่งโครงงานเข้าประกวด	จ�านวน	25	โครงงาน	กจิกรรมประกอบด้วย	การน�าเสนอโครงงาน	การจดั

แสดงผลงานโครงงานสุขภาพของนักเรียน	 และการบรรยายเพื่อเป็นการจุดประกายความคิดและ

ต่อยอดการด�าเนนิโครงงานสขุภาพแก่	นกัเรยีน	ครูและผู้เข้าร่วมประชมุ	

	 4.		 จดัเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู	้องค์ความรู	้เทคโนโลยแีละผลการด�าเนนิงาน	จ�านวน	3	ครั้ง	

ดงันี้

	 	 1)		 จดัเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู	้องค์ความรู	้เทคโนโลยแีละผลการด�าเนนิงาน	ภายใต้ประเดน็		

“วิถีชุมชน	 มุ่งมั่น	 สร้างสรรค์เด็กไทยสุขภาพดี”	 และ	 “ภาวะหนุ่ม	 –	 สาวก่อนวัย	 ภัยที่ไม่ควร													

มองข้าม”
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	 	 2)		 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 องค์ความรู้	 เทคโนโลยีและผลการด�าเนินงานภายใต้

ประเดน็	“Health	Promoting	School”	

	 	 3)	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 องค์ความรู้	 เทคโนโลยีและผลการด�าเนินงาน	 เพื่อ							

สร้างวัฒนธรรมสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	 	 Organization)	 โดยการถอดบทเรียน												

การด�าเนนิงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพระดบัเพชร	ภายใต้ประเดน็เทคนคิการ	Coaching	การด�าเนนิงาน

โรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพสูค่วามส�าเรจ็		การขยายเครอืข่ายการด�าเนนิงานสู่ความส�าเรจ็และการสร้าง

ภาคทีี่เข้มแขง็ในการด�าเนนิงานสู่ความส�าเรจ็

แผนภูมิที่	11		จ�านวนโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพระดบัเพชร	ปี	พ.ศ.	2552	–	2558

ที่มา	:	ส�านกัส่งเสรมิสขุภาพ	กรมอนามยั

ปัญหาและอุปสรรค
	 1.		 ตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	 มุ่งผลลัพธ์ทางสุขภาพของนักเรียน																

จงึเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะด�าเนนิการให้ผ่านเกณฑ์ทกุตวัชี้วดั

	 2.		 ตวัชี้วดัโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพระดบัเพชรที่เกี่ยวกบัโครงสร้าง		เช่น	ส้วม		สขุาภบิาล

สิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน	สขุาภบิาลอาหาร		ต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการพฒันาปรบัปรงุ
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ข้อเสนอแนะ
	 1.		 สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบในการพัฒนาการด�าเนินเป็นโรงเรียน														

ส่งเสรมิสขุภาพระดบัเพชร	

	 2.		 สนบัสนนุงบประมาณที่เพยีงพอกบัเป้าหมายในการด�าเนนิงาน	สนบัสนนุงบประมาณ

ให้กับโรงเรียนที่พัฒนาก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	 ส่งเสริมโรงเรียนจัดหาแหล่งทุน

ภายนอกและส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชมุชนมสี่วนร่วมในการพฒันา

	 3.		 การประชาสัมพันธ์ถึงผลลัพธ์/ประโยชน์ของการด�าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ระดบัเพชรในรูปแบบต่างๆ

ปัจจัยความส�าเร็จ  
	 1.		 เป็นการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญาของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เด็ก	

“ด	ี	เก่ง		มสีขุ”

	 2.		 ผู้บริหารโรงเรียน	 ครู	 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนางาน

ด้านสขุภาพนกัเรยีน

นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินงานโครงการ
	 หนงัสอืเรยีนรู้ความส�าเรจ็โรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพระดบัเพชร

กลุ่มวัยรุ่น
 สถานการณ์
	 เนื่องจากสภาพสังคมในยุคปัจจุบันส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานเข้าสู่ระบบการท�างาน									

ที่เร่งรบีและมกีารแข่งขนัสูง	จงึท�าให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่มเีวลาในการเลี้ยงดูบตุรหลานน้อยลง	เดก็

มโีอกาสเรยีนรู้เรื่องทกัษะชวีติน้อย	และการเข้าถงึบรกิารปรกึษาแนะน�าที่เป็นมติรยงัอยู่ในวงจ�ากดั	

สาเหตุเหล่านี้ท�าให้เด็กจ�านวนมากไม่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของตนเองเมื่อก้าวเข้าสู่

วัยรุ่นและไม่อาจปรับตัวให้เท่าทันสภาพแวดล้อมรอบตัวได้	 โดยเฉพาะในยุคไอทีที่ใช้การสื่อสาร								

ในสงัคมออนไลน์อย่างกว้างขวางและมกีารไหลเวยีนทางวฒันธรรมอย่างรวดเรว็	อกีทั้งยงัเข้าถงึสื่อ

ต่างๆ	ได้อย่างไร้ขดีจ�ากดัซึ่งส่งผลให้มพีฤตกิรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม	ท�าให้วยัรุน่มแีนวโน้มในการ

เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเร็วขึ้น	 รวมถึงการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกินอยู่ที่ดีขึ้นท�าให้เด็ก

เติบโตสู่วัยเจริญพันธุ์ได้เร็วขึ้น	 สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้มีผลให้เด็กมีพฤติกรรมทางเพศเร็วขึ้นโดยขาด									

ความรู้	ความเข้าใจเรื่องเพศและอนามยัการเจรญิพนัธุ	์ขาดการฝึกฝนทกัษะชวีติ	เพื่อดแูลและรกัษา

ความสมัพนัธ์ทางเพศให้ราบรื่นปลอดภยั	ไม่เกดิผลกระทบ		ทั้งต่อตนเองและคนที่เกี่ยวข้อง
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	 ในปัจจุบันการตั้งครรภ์โดยแม่วัยรุ่นส่วนใหญ่มักเป็นการตั้งครรภ์แบบไม่ได้ตั้งใจและมัก

จะน�าไปสู่ปัญหาต่างๆ	 เช่น	 ปัญหาการท�าแท้งเถื่อน	 ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์	 เป็นต้น	

นอกจากนี้	การคลอดบตุรในช่วงวยัรุน่ยงัอาจส่งผลต่อตวัมารดาวยัรุน่เอง	เช่น	โอกาสทางการศกึษา	

หน้าที่การงาน	 รายได้ในอนาคตของมารดา	 และส่งผลอย่างมากต่อการเลี้ยงดูบุตร	 เช่น	 เด็กอาจ									

ไม่ได้รบัการเลี้ยงดูให้ดเีท่าที่ควร	ปัญหาส�าคญัที่พบในกลุ่มวยัรุ่น	คอืพฤตกิรรมอนามยัการเจรญิพนัธุ์

ที่ไม่เหมาะสม	(ส�านกังานพฒันาระบบข้อมูลข่าวสารสขุภาพ)	ดงันี้	

	 1)	 จากการส�ารวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี	 ในกลุ่มนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาปีที่	5	และ	ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชั้นปีที่	2	พ.ศ.	2558		(ส�านกัระบาดวทิยา	กรมควบคมุ

โรค,	2559)		พบว่าประมาณ	1	ใน	4	และ	1	ใน	5	ของนกัเรยีนชั้น	ม.5	ชาย	และหญงิ	มเีพศสมัพนัธ์

แล้ว	(ร้อยละ	25.9	และ	18.2	ตามล�าดบั)	และเกอืบ	1	ใน	2	ของนกัเรยีน	ปวช.	ชั้นปีที่	2	มเีพศ

สมัพนัธ์แล้ว	(ร้อยละ	46.3	และ	48.2	ตามล�าดบั)		โดยพบแนวโน้มการใช้ถงุยางอนามยัในการมเีพศ

สมัพนัธ์ครั้งแรก	และครั้งล่าสดุของนกัเรยีนในหลายกลุ่มสูงขึ้น	ประมาณร้อยละ	64	–	71		ยกเว้น

การใช้ถงุยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธ์ครั้งล่าสดุในกลุ่มนกัเรยีนชายชั้น	ปวช.	ปีที่	2	ที่ลดลงจาก	

64.7	 เป็น	 62.8	 	 ส่วนการคมุก�าเนดิด้วยวธิทีี่เชื่อถอืได้เมื่อมเีพศสมัพนัธ์ครั้งล่าสดุกบัแฟนหรอืคู่รกั				

ในนกัเรยีนทั้ง	2	ระดบัชั้น	มแีนวโน้มลดลงในช่วง	พ.ศ.	2555	–	2557	แต่ผลการส�ารวจปี	พ.ศ.	2558	

พบร้อยละการคมุก�าเนดิเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาในนกัเรยีนทกุกลุ่มทั้งชายและหญงิ

	 2)		 จากการส�ารวจการใช้ถงุยางอนามยัในนกัเรยีนปี	พ.ศ.	2557		พบว่า	ร้อยละของการ

ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดเพิ่มมากขึ้นกว่าอัตราการใช้ถุงยางอนามัยในการมี

เพศสมัพนัธ์ครั้งแรก	และยงัเพิ่มขึ้นในช่วงระยะ	5	ปีที่ผ่านมาในกลุ่มนกัเรยีนชายทั้งในกลุ่มนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 แต่ในกลุ่มนักเรียนหญิงทั้งในกลุ่มนักเรียน														

ชั้นมธัยมศกึษาปีที่	5	และประกาศนยีบตัรวชิาชพีพบว่ามอีตัราการใช้ลดลงจากปีที่ผ่านมา

	 3)		 การคลอดมชีพีในหญงิอาย	ุ15	–	19	ปี	อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอายุ	15	–	19	ปี

เพิ่มขึ้นจาก	31.1	ในปี	พ.ศ.	2543	เป็น	44.8	ใน	พ.ศ.	2558

	 จากข้อมูลสถติสิาธารณสขุ	พ.ศ.	2558	พบว่า	ตลอดปี	2558		มหีญงิคลอดบตุรจ�านวน				

ทั้งสิ้น	 679,502	 ราย	 เป็นการคลอดจากแม่วยัรุ่นอายุ	 10	 –	 19	ปี	 จ�านวน	104,289	 ราย	คดิเป็น														

ร้อยละ	15.3		ของการคลอดทั้งหมด		อย่างไรกต็าม	จากสถติขิองส�านกับรหิารการทะเบยีน	กรมการ

ปกครอง	พบว่าอตัราการคลอดในวยัรุ่น	สูงสดุในพ.ศ.	2554	–	2555	และมแีนวโน้มลดลงเลก็น้อย

ในระยะ	3	ปีที่ผ่านมา	ดงันี้	

	 อตัราการคลอดของวยัรุ่นอาย	ุ10	–	14	ปีต่อประชากรหญงิอายุ	10	–	14	ปี	1,000	คน								

ในปี	2555	–	2558	เท่ากบั		1.8,	1.7,	1.6	และ	1.5	ตามล�าดบั
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	 อตัราการคลอดของวยัรุ่นอาย	ุ15	–	19	ปีต่อประชากรหญงิอายุ	15	–	19	ปี	1,000	คน	ใน

ปี	2555	–	2558	เท่ากบั	53.4,	51.2,	47.9	และ	44.8	ตามล�าดบั

	 การตั้งครรภ์ซ�้าในหญงิอายนุ้อยกว่า	20	ปี	จากข้อมูลจากส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์	

กระทรวงสาธารณสขุ	พบว่า	อตัราการคลอดซ�้าในกลุ่มอาย	ุ10	–	19	ปี	ในระยะ	10	ปีที่ผ่านมาเพิ่ม

ขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก	ร้อยละ	10.2	ในปี	พ.ศ.	2547	เป็นร้อยละ	12.4	ในปี	พ.ศ.	2557	และในกลุ่ม

อาย	ุ15	–	19	ปี	คดิเป็นร้อยละ	12.8	โดยลดลงเลก็น้อยใน	พ.ศ.	2558	เท่ากบัร้อยละ	12.2	(ส�านกั

อนามัยการเจริญพันธุ์	 กรมอนามัย,	 ปี	 2558)	 ส่วนข้อมูลการตั้งครรภ์ซ�้าที่รวมการเก็บข้อมูลจาก											

การคลอดและการแท้งจากโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 พบว่าในรอบ	 6	

เดอืนแรกของปี	2559	เท่ากบัร้อยละ	11.64	โดยหญงิอายนุ้อยกว่า	20	ปี	หลงัคลอดหรอืหลงัแท้งที่

คุมก�าเนิดได้รับการคุมก�าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร	 (ยาฝังคุมก�าเนิด/ห่วงอนามัย)	 และจากการติดตาม

ข้อมูลในระบบ	Health	Data	Center	ของกระทรวงสาธารณสขุ	พบว่าในปัจจบุนั	 (ตลุาคม	2558	–	

มิถุนายน	 2559)	 มีการคุมก�าเนิดวิธีกึ่งถาวร	 (ยาฝังคุมก�าเนิด/ห่วงอนามัย)	 ในหญิงอายุน้อยกว่า											

20	ปีหลงัคลอดหรอืหลงัแท้ง	คดิเป็นร้อยละ	62.62

	 ใน	 พ.ศ.	 2559	 กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น											

ที่ส�าคญั	ดงันี้

 1.  โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
	 	 ปัญหาการตั้งครรภ์ในวยัรุน่ของประเทศมคีวามซบัซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอ�านาจ

หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง								

กรมอนามยัจงึได้ขบัเคลื่อนพระราชบญัญตัิ		

การป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ ่น	 พ.ศ.	 2560	 เพื่อคุ้มครองสิทธิ

อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น	 และเกิด

กลไกที่เป็นรปูธรรมในการด�าเนนิการร่วมกนัของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวยัรุ่น	

ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 ประสานการยกร่างกฎกระทรวงของ	 5	 กระทรวงหลัก	 ได้แก่	 กระทรวงศึกษาธิการ	

กระทรวงแรงงาน	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์ กระทรวงมหาดไทย	 และ

กระทรวงสาธารณสขุ
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	 2.		 พัฒนาร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ										

พ.ศ.	2560	–	2569		

	 3.		 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการประสานการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของภาคส่วน

ต่างๆ	3	คณะ	ได้แก่		(1)	คณะอนกุรรมการพฒันากฎหมาย	กฎกระทรวง	ระเบยีบและแนวปฏบิตัิ

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 (2)	 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร	์											

การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวยัรุน่		(3)	คณะอนกุรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวยัรุ่นระดบัจงัหวดัและกรงุเทพมหานคร	

ปัญหาอุปสรรค
	 1.	 พระราชบัญญัตินี้	 เป็นกฎหมายที่ตราใหม่	 และอยู่ระหว่างการยกร่างกฎกระทรวง							

ภายใต้พระราชบญัญตัฯิ	จงึยงัขาดความชดัเจนในการด�าเนนิงานตามพระราชบญัญตัขิองหน่วยงาน

ปฏบิตัใินระดบัพื้นที่	และขาดกลไกในการขบัเคลื่อนในระดบัอ�าเภอและต�าบล

	 2.		 ในระยะเริ่มแรกยังมีความขัดข้องในการประสานกับกระทรวงอื่นที่รักษาการร่วมตาม				

พระราชบัญญัตินี้	 เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนบางประการในการมอบหมายภารกิจของกระทรวง

นั้นๆ

ข้อเสนอแนะ
	 1.		 การก�าหนดขอบเขตสทิธใินการตดัสนิใจด้วยตนเองในกฎกระทรวง	และจดัท�าแนวทาง

การด�าเนนิงานตามพระราชบญัญตัฯิ

	 2.		 การพัฒนากลไกในระดับอ�าเภอและต�าบล	 เพื่อให้เกิดการน�าพระราชบัญญัติฯ	 ไปสู่

การปฏบิตัไิด้จรงิในระดบัพื้นที่

ปัจจัยความส�าเร็จ
	 ผู้บรหิารเหน็ความส�าคญัและใหก้ารสนบัสนนุการด�าเนนิงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา

ที่ยาวนานจนได้รบัการตราเป็นกฎหมาย

นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินงานโครงการ   
	 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น	 และองค์ความรู	้												

ในกระบวนการตรากฎหมาย	กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
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 2. โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาเครือข่ายอนามัยการ           
เจริญพันธ์ุในวัยรุ่นและเยาวชน   
	 	 กรมอนามยัขบัเคลื่อนการด�าเนนิงานจดับรกิารสขุภาพที่เป็นมติรและพฒันาเครอืข่าย

อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายในระดับ										

พื้นที่	ท้องถิ่น	และชมุชน	มแีนวทางการท�างานร่วมกนั	เกดิการบูรณาการการท�างาน		มรีูปแบบการ

ด�าเนินงานป้องกัน	 และแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	 ปัญหาสุขภาพ	 และปัญหาพฤติกรรม	

อย่างเป็นรปูธรรม	อนัส่งผลดต่ีอการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์	ปัญหาสขุภาพ	และปัญหา

พฤตกิรรมของวยัรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่องต่อไป	

ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 พัฒนาทีมขับเคลื่อนการด�าเนินงานอ�าเภออนามัยการเจริญพันธุ์และโรงพยาบาล								

ตามมาตรฐานบรกิารสขุภาพที่เป็นมติร	(Youth	Friendly	Health	Services	:	YFHS)	ฉบบับูรณาการ	

	 2.		 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการด�าเนินงานอ�าเภออนามัยการเจริญพันธุ	์

และโรงพยาบาลตามมาตรฐานบรกิารสขุภาพที่เป็นมติร	(YFHS)	รวม	36	จงัหวดั		

	 3.		 เยี่ยมเสริมพลังและประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลตามมาตรฐาน

บรกิารสขุภาพที่เป็นมติร	 (YFHS)	 และอ�าเภออนามยัการเจรญิพนัธุ์แบบบูรณาการ	 กรณยีงัไม่ผ่าน

การเยี่ยมประเมนิ		จ�านวน	4	แห่ง	ได้แก่	โรงพยาบาลเพชรบรูณ์		โรงพยาบาลเขาค้อ	จงัหวดัเพชรบรูณ์		

โรงพยาบาลหัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 	 โรงพยาบาลมะการักษ์	 จังหวัดกาญจนบุรี	 	 และ														

โรงพยาบาลศูนย์ล�าปาง	จงัหวดัล�าปาง

	 4.		 จดัท�าแนวทางพฒันาการจดับรกิารที่เป็นมติรส�าหรบัวยัรุน่และเยาวชนของโรงพยาบาล

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบลจดัพมิพ์และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

	 5.			มอบโล่และเกียรติบัตร	 อ�าเภออนามัยการเจริญพันธุ์และโรงพยาบาลตามมาตรฐาน

บรกิารสขุภาพที่เป็นมติร	(YFHS)	ในเวทปีระชมุวชิาการอนามยัการเจรญิพนัธุ์แห่งชาต	ิครั้งที่	5		

	 6.		 อ�าเภอผ่านเกณฑ์อ�าเภออนามัยการเจริญพันธุ ์	 จ�านวน	 575	 อ�าเภอ	 คิดเป็น																

ร้อยละ	 65.49	 ของอ�าเภอที่เข้าร่วมโครงการ	 และโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล											

ตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร	 (YFHS)	 ฉบับบูรณาการ	 จ�านวน	 640	 แห่ง	 คิดเป็น																		

ร้อยละ	75.12	ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
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ตารางที่	3	 จ�านวนโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 (รพศ./รพท./รพช.)														

ที่ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลตามมาตรฐาน	YFHS	(สะสม)	ปี	พ.ศ.	2556	–	2559

ปี	พ.ศ. จ�านวนโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	YFHS	(แห่ง) ร้อยละ

	 2556	 216	 25.35

	 2557	 408	 47.88

	 2558	 584	 68.54

	 2559	 640	 75.12

ที่มา	:	ส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ์	กรมอนามยั

ปัญหาอุปสรรค
	 1.		 โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร	 (YFHS)														

ขาดการด�าเนินงานคลินิกวัยรุ่นที่ต่อเนื่อง	 รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส�าคัญของวัยรุ่นและ							

เยาวชน		และการท�างานแบบบูรณาการในพื้นที่		

	 2.		 บคุลากรในระดบัโรงพยาบาล	ขาดทกัษะ	ในการด�าเนนิงาน		เช่น	การให้การปรกึษา

วัยรุ่น	 การเชื่อมโยง/การส่งต่อทางการแพทย์และสวัสดิการสังคม	 การคุมก�าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร										

การยตุกิารตั้งครรภ์ที่ปลอดภยั	และส่งต่อหน่วยงานสวสัดกิารสงัคม

ข้อเสนอแนะ
	 1.		 ระดับประเทศควรมีการวิเคราะห์หาปัจจัยความส�าเร็จ	 ปัญหาอุปสรรค	 และรูปแบบ

การด�าเนนิงานที่เป็นแบบอย่าง/นวตักรรม	และจดัอบรมการใส่ห่วงอนามยัและยาฝังคมุก�าเนดิ

	 2.		 ระดับเขต/จังหวัดควรจัดเวทีวิชาการเพื่อกระตุ้นให้โรงพยาบาลมีแนวคิดการพัฒนา

คุณภาพบริการส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชนทั้งในสถานบริการสาธารณสุข	 สถานศึกษา	 และชุมชน		

แบบบูรณาการ		นอกจากนี้ควรจดัให้มกีระบวนการสอนงาน	แนะน�า	ถ่ายทอด	และเป็นที่ปรกึษา		

ในการด�าเนินงานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร	 (YFHS)	 และอ�าเภออนามัยการเจริญพันธุ์	 ภายในเขต

สขุภาพ

	 3.		 ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับจังหวัดในการเยี่ยมเสริมพลังด�าเนินงานอ�าเภอ

อนามยัการเจรญิพนัธุ์และบรกิารสขุภาพที่เป็นมติร	(YFHS)	อย่างครอบคลมุในทกุเขตสขุภาพ	
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ปัจจัยความส�าเร็จ  
	 การสนับสนุนด้านนโยบายจากผู้บริหาร	 และการก�าหนดเป็นตัวชี้วัดที่มีการจัดมาตรการ

ส�าคญัของกรมอนามยัที่มกีารบรูณาการแผนงานโครงการระหว่าง		3	กรม	(กรมอนามยั	กรมควบคมุโรค 

และกรมสขุภาพจติ)

นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินงานโครงการ   
	 คู่มือพัฒนาการจัดบริการที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชนของโรงพยาบาลส่งเสริม						

สขุภาพต�าบล

 3. โครงการอบรมฟื้นความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัว ส�าหรับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข    
	 	 การให้การปรกึษาที่ด	ีรวมทั้งมกีารเผยแพร่ความรูเ้รื่องเทคโนโลยกีารวางแผนครอบครวั

และอนามัยการเจริญพันธุ์	 จะเป็นวิธีการ

หนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกลุ ่มวัยรุ ่นและกลุ ่มเสี่ยงอื่นๆ							

เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในการมีบุตร							

ในเวลาที่เหมาะสม	 รวงถึงสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว	 และสภาพแวดล้อม	 ซึ่งจะส่งผลให้

เดก็ที่เกดิมาได้รบัความรกั	ความอบอุ่น	ตลอดจนเตบิโตเป็นเดก็และเยาวชนที่มคีณุภาพ

ผลการด�าเนินงาน
	 ด�าเนนิการจดัการอบรมฟ้ืนความรู	้เรื่อง	เทคโนโลยกีารวางแผนครอบครวั	ส�าหรบัเจ้าหน้าที่

สาธารณสขุ	จ�านวน	10	จงัหวดัได้แก่	สตูล	พะเยา	ประจวบครีขีนัธ์	ชมุพร	ล�าพูน	ก�าแพงเพชร	พจิติร	

เลย	ตาก	และศรสีะเกษ		รวมทั้งสิ้น	1,221	คน
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ตารางที่	4	ผลการด�าเนินงานการจัดอบรมฟื้นความรู้	 เรื่อง	 เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัว												

ส�าหรบัเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ	ปี	พ.ศ.	2557	–	2559

ปี	พ.ศ. จ�านวนจังหวัด จ�านวนคนที่ผ่านการอบรม	(คน)

	 2557	 10	 1,468

	 2558	 8	 1,058

	 2559	 10	 1,221

	 รวม	 28	 3,747

ที่มา	:	ส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ์	กรมอนามยั

ข้อเสนอแนะ 
	 ผู้รับผิดชอบงานวางแผนครอบครัวในสถานบริการแต่ละระดับควรเข้ารับการอบรมเพื่อ

พฒันาความรู้และสามารถให้บรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินงาน  
	 เจ้าหน้าที่สาธารณสขุมคีวามรูท้ี่ทนัสมยัเกี่ยวกบัวธิคีมุก�าเนดิที่ใช้ในปัจจบุนั	รวมทั้งมทีกัษะ

ในการจัดบริการวางแผนครอบครัวที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ								

มากขึ้น	ตลอดจนสามารถให้ค�าปรกึษาแก่ผูร้บับรกิารเมื่อเกดิอาการข้างเคยีงจากการใช้วธิคีมุก�าเนดิ

ชนดิต่างๆ	ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 4. โครงการอบรมให้บริการใส่ห่วงอนามัยและยาฝังคุมก�าเนิด ส�าหรับพยาบาล
	 	 องค์การอนามยัโลกแนะน�าให้แม่วยัรุน่หลงัคลอดใช้วธิคีมุก�าเนดิชนดิห่วงอนามยั	และ

ยาฝังคมุก�าเนดิเพื่อป้องการการตั้งครรภ์ซ�้า	 เนื่องจากเป็นวธิคีมุก�าเนดิ

ที่ออกฤทธิ์ได้นานตั้งแต่	3,	5	และ	10	ปี		ดงันั้น	กรมอนามยั	จงึได้จดั

ท�าโครงการอบรมให้บริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมก�าเนิดส�าหรับ

พยาบาลขึ้น	 เพื่อให้วัยรุ่นอายุต�่ากว่า	 20	 ปี	 ได้เข้าถึงบริการใส่ห่วง

อนามยัและยาฝังคมุก�าเนดิ	เพื่อเว้นช่วงการมบีตุรออกไปจนกว่าร่างกาย

พร้อมที่จะมีบุตรคนต่อไป	 รวมทั้งหญิงวัยเจริญพันธุ์ได้เข้าถึงบริการวิธี

คมุก�าเนดิที่หลากหลายวธิี
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ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 ด�าเนินการรับรองหลักสูตรการอบรมต่อสภาการพยาบาลเพื่อขอหน่วยคะแนน														

ให้กบัวทิยากรและผู้เข้ารบัการอบรม

	 2.		 จัดส่งคู่มือและเอกสารประกอบการอบรมให้ผู ้เข้ารับการอบรมศึกษาก่อนอบรม												

เป็นเวลา	1	เดอืน

	 3.		 ด�าเนินการอบรมภาคทฤษฎี	 และฝึกปฏิบัติ	 ณ	 โรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย	์										

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 และศูนย์อนามัยสังกัดกรมอนามัย	 จ�านวน	 2	 รุ ่น																		

รวม	45	คน	

ตารางที่	5	ผลการด�าเนินงานการจัดอบรมให้บริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมก�าเนิด	 ส�าหรับ

พยาบาล	ปี	พ.ศ.	2556	–	2559

ปี	พ.ศ. จ�านวนครั้งที่จัดอบรม จ�านวนคนที่ผ่านการอบรม	(คน)

	 2556	 2	 44

	 2557	 4	 87

	 2558	 5	 106

	 2559	 2	 45

 รวม	 13	 282

ที่มา	:	ส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ์	กรมอนามยั

ปัจจัยความส�าเร็จ  
	 ผู้บริหารหน่วยงานให้การสนับสนุนการด�าเนินงานจัดบริการคุมก�าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร			

อย่างต่อเนื่องจรงิจงั

นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินงาน 
	 เจ้าหน้าที่สาธารณสขุมคีวามรู้	และมทีกัษะในการให้บรกิารคมุก�าเนดิ	 ได้หลากหลายวธิี

แก่ชายหญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์	 โดยเฉพาะการคุมก�าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร	 ที่สอดคล้องตามความ

ต้องการและสขุภาพของผู้รบับรกิาร
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 5. โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับท้องถิ่น
	 	 การขับเคลื่อนด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส�าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางที่เกดิขึ้นจากการถอดบทเรยีนในพื้นที่จรงิ	เป็นการน�าเสนอตวัอย่าง

การท�างานโดยมุ่งหวังให้เห็นถึงรูปธรรม		

การท�างาน	เพื่อให้เหน็ถงึโอกาส	ความเป็น								

ไปได้	 และเกิดแรงบันดาลใจจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการด�าเนินงาน

ในเรื่องดังกล่าวมาก่อนหน้า	 การจัดท�า

โครงการนี้เป็นการผลักดันให้มีการน�าแนวทางไปสู่การปฏิบัติ	 โดยเป็นความร่วมมือกับทุกฝ่าย														

ที่เกี่ยวข้อง	

ผลการด�าเนินงาน
	 ภายหลงัการถอดบทเรยีนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)		7	แห่ง	คอื	1)	เทศบาล

ต�าบลวงัเหนอื	อ�าเภอวงัเหนอื	จงัหวดัล�าปาง		2)	เทศบาลต�าบลจมุจงั	อ�าเภอกฉุนิารายณ์	จงัหวดั

กาฬสนิธุ์	3)	องค์การบรหิารส่วนต�าบลโคกยาง	อ�าเภอเหนอืคลอง	จงัหวดักระบี่	4)	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลท่าฉาง	 อ�าเภอท่าฉาง	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 	 5)	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองปลิง								

อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัมหาสารคาม		6)	องค์การบรหิารส่วนต�าบลสระ	อ�าเภอเชยีงม่วน	จงัหวดัพะเยา	

และ	 7)	 องค์การบริหารส่วนต�าบลจ�าปาโมง	 อ�าเภอบ้านผือ	 จังหวัดอุดรธานี	 ได้น�าข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์และจัดท�าแนวทางการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส�าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ใช้ชื่อว่า	 “ท้องถิ่นเข้มแข็ง	 เข้าใจวัยรุ่น”	 และได้มีการประชาสัมพันธ	์							

ให้	 อปท.	 ที่สนใจและมีความพร้อมสมัครเข้าร่วมด�าเนินงานตามโครงการ	 ผลปรากฎว่า	 มี	 อปท.									

ให้ความสนใจทั้งสิ้น	723	แห่ง	จาก	39	จงัหวดั	ท�าให้เกดิภาคเีครอืข่ายการด�าเนนิงานป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวยัรุ่นระดบัท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	

ปัญหาอุปสรรค 
	 1.		 การประชาสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมท�าได้ค่อนข้างยาก	

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมมีากกว่า	7,800	แห่ง

	 2.		 วฒันธรรมในการท�างาน	ระเบยีบปฏบิตัขิององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กบัสาธารณสขุ

มคีวามแตกต่างกนั	จงึจ�าเป็นจะต้องเรยีนรู้และท�าความเข้าใจ								
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ข้อเสนอแนะ
	 1.		 การประชาสมัพนัธ์	 และการประสานงานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรด�าเนนิ

การในหลายช่องทาง	

	 2.		 ศกึษาระเบยีบต่างๆ	ของมหาดไทย	และเรยีนรู้วฒันธรรมจากบคุลากรของกระทรวง

มหาดไทยในระดบัต่างๆ	ที่เป็นภาคเีครอืข่ายเพื่อให้เข้าใจและปฏบิตัไิด้ถูกต้อง

ปัจจัยความส�าเร็จ
	 1.		 ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาระดับประเทศ	 มีกฎหมายเฉพาะ	 มีนโยบาย

และยทุธศาสตร์ระดบัชาติ	และมกีารด�าเนนิงานร่วมมาอย่างยาวนาน

	 2.		 ผู้บริหารในทุกระดับให้ความส�าคัญ	 โดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

ได้ให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดียิ่ง	 และบุคลากรขององค์กรปกครอง																

ส่วนท้องถิ่นมคีวามพร้อมในการเรยีนรู้และการท�างานร่วมกนั

	 3.		 มภีาคเีครอืข่ายที่เป็นกลัยาณมติรที่ด	ีมเีป้าหมายร่วมในการท�างาน

นวัตกรรมองค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินงาน
	 มีแนวทางการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส�าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	ใช้ชื่อว่า	“ท้องถิ่นเข้มแขง็	เข้าใจวยัรุ่น”

กลุ่มวัยท�างาน
 สถานการณ์
	 ประชากรวัยท�างานเป็นกลุ่มวัยที่ต้องท�าหน้าที่ดูแลวัยเด็ก	 วัยสูงอายุ	 และผู ้พิการ														

จากข้อมูลส�านกังานสถติแิห่งชาตปิี	พ.ศ.	2558	พบว่าประชากรวยัท�างานอาย	ุ15	–	59	ปี	มจี�านวน								

43	ล้านคน	เป็นเพศหญงิ	22	ล้านคนและเพศชาย	21	ล้านคนหรอืประมาณ	66%	ของประชากร										

ทั้งหมด	

	 จากผลการส�ารวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย	ครั้งที่	3	(พ.ศ.	2546	–	2547)	

เปรยีบเทยีบกบัครั้งที่	4	 (พ.ศ.	2551	–	2552)	พบว่า	ความชกุของภาวะอ้วนมแีนวโน้มสูงขึ้นอย่าง

ชัดเจน	 โดยเฉพาะผู้หญิงความชุกเพิ่มจากร้อยละ	 34.4	 เป็นร้อยละ	 40.7	 และในผู้ชายเพิ่มจาก										

ร้อยละ	22.5	เป็นร้อยละ	28.4	ซึ่งภาวะอ้วนวดัจากดชันมีวลกาย	(Body	Mass	Index	:	BMI)	ที่มคี่า

มากกว่า	25	kg/m2	นอกจากนี้	ยงัพบภาวะอ้วนลงพงุมคีวามชกุเพิ่มขึ้นเช่นกนั	ในผู้หญงิร้อยละ	36.1	

เป็นร้อยละ	45.0	และในผู้ชายร้อยละ	15.4	เป็นร้อยละ	18.6	ทั้งนี้	โรคเรื้อรงัต่าง	ๆ	ที่พบส่วนใหญ่					

มสีาเหตจุากพฤตกิรรมสขุภาพที่ไม่เหมาะสม	เช่น	พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร	การออกก�าลงักาย	
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การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์	 เป็นต้น	 โดยพบว่าร้อยละ	 82.3	 กินผักและผลไม้ไม่เพียงพอ															

ตามข้อแนะน�าและร้อยละ	18.5	มกีจิกรรมทางกายไม่เพยีงพอ	

	 ส�าหรบัปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบหุรี่		พบว่าคนไทยที่มอีายุ	15	ปีขึ้นไปสูบบหุรี่	

ร้อยละ	 23.7	 โดยสูบบุหรี่เป็นประจ�าร้อยละ	 19.9	 	 และดื่มแอลกอฮอล์	 ร้อยละ	 45.3	 โดยกลุ่ม														

วยัท�างานมอีตัราการดื่มสูงกว่ากลุ่มอายอุื่นๆ	คอื	ร้อยละ	37.3	

	 ด้านทนัตสขุภาพ	จากผลส�ารวจสภาวะสขุภาพช่องปากระดบัประเทศครั้งที่	7	พ.ศ.	2555	

พบว่า	วยัท�างานอาย	ุ35	–	44	ปี	มปีัญหาเหงอืกอกัเสบ	ร้อยละ	39.3	และพบโรคปรทินัต์อกัเสบ				

ร้อยละ	15.6	แม้ว่าเกอืบทั้งหมดจะแปรงฟันแต่ร้อยละ	20.1	ยงัคงไม่ได้แปรงฟันก่อนเข้านอนซึ่งเป็น

ช่วงเวลาส�าคญัที่สดุ	และยงัขาดการใช้อปุกรณ์เสรมิที่จ�าเป็นและเหมาะสมส�าหรบัการส่งเสรมิให้มี

อนามยัช่องปากที่ดแีละป้องกนัโรคในช่องปาก	เช่น	การใช้ไหมขดัฟันป้องกนัฟันผบุรเิวณซอกฟัน

	 ในปี	 2559	 กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยท�างาน											

ที่ส�าคญั	ดงันี้

 1. โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
	 	 กรมอนามัยได้ด�าเนินโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะ

เวลากว่า	10	ปี	โดยการพฒันาระบบบรกิาร

สขุภาพของโรงพยาบาลในทศิทางการเสรมิ

สร้างสุขภาพอย่างเป็นระบบ	 มีมาตรฐาน	

ผสมผสานกับการควบคุมป้องกันโรค									

การรักษาพยาบาล	 การฟื้นฟูสภาพ	 และ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร	 ผู้รับบริการ	 ภาคีเครือข่ายและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ

ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสขุภาพ

ผลการด�าเนินงาน
	 จากการเยี่ยมประเมนิโรงพยาบาลตามเกณฑ์คณุภาพโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพแห่งชาติ	

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	โดยมโีรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมนิ	จ�านวน	96	แห่ง
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ตารางที่	6	แสดงจ�านวนโรงพยาบาลที่ผ่านการรบัรองโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ	จ�าแนกตามสงักดั	

หน่วยงาน
ผลการด�าเนินงาน	(แห่ง)

ปี	พ.ศ.	2556	–	2558 ปี	พ.ศ.	2559

	 โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ	 101	 85

	 โรงพยาบาลนอกสงักดักระทรวงสาธารณสขุ

	 	 -	 โรงพยาบาลสงักดักรงุเทพมหานคร	 2	 -

	 	 -	 โรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม	 8	 11

	 	 -	 โรงพยาบาลสงักดัส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิ 1	 -

	 	 -	 โรงพยาบาลเอกชน	 1	 -

	 รวม	 113	 96

ที่มา	:	ส�านกัส่งเสรมิสขุภาพ	กรมอนามยั
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ตารางที่	7	แสดงจ�านวนโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 จ�าแนกตาม						

ศูนย์อนามยั

ศูนย์อนามัย
ผลการด�าเนินงาน	(แห่ง)

ปี	พ.ศ.	2556	–	2558 ปี	พ.ศ.	2559

	 ศูนย์อนามยัที่	1	เชยีงใหม่	 18	 7

	 ศูนย์อนามยัที่	2	พษิณโุลก	 4	 14

	 ศูนย์อนามยัที่	3	นครสวรรค์	 -	 5

	 ศูนย์อนามยัที่	4	สระบรุ	ี 3	 -

	 ศูนย์อนามยัที่	5	ราชบรุ	ี 12	 3

	 ศูนย์อนามยัที่	6	ชลบรุ	ี 15	 34

	 ศูนย์อนามยัที่	7	ขอนแก่น	 4	 5

	 ศูนย์อนามยัที่	8	อดุรธาน	ี 3	 -

	 ศูนย์อนามยัที่	9	นครราชสมีา	 16	 21

	 ศูนย์อนามยัที่	10	อบุลราชธาน	ี 2	 -

	 ศูนย์อนามยัที่	11	นครศรธีรรมราช	 17	 7

	 ศูนย์อนามยัที่	12	ยะลา	 14	 -

	 ศูนย์อนามยัที่	13	กรงุเทพมหานคร	 5	 -

	 รวม	 113	 96

ที่มา	:	ส�านกัส่งเสรมิสขุภาพ	กรมอนามยั

ปัญหาอุปสรรค
	 การด�าเนนิงานส่งเสรมิสขุภาพเป็นเรื่องที่อาศยัระยะเวลานาน	จงึจะเหน็ผลลพัธ์ที่ชดัเจน

เป็นรูปธรรม	แต่ในปัจจบุนัปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการให้บรกิารรกัษาโรคเป็นส่วนใหญ่	

โรงพยาบาลบางแห่งจึงอาจยังไม่เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงาน

ส่งเสรมิสขุภาพ
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ข้อเสนอแนะ
	 การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการที่ต้องมีการพัฒนาควบคู่กับการ

พฒันาคณุภาพ	เนื่องจากการส่งเสรมิสขุภาพเป็นกระบวนการที่ผู้ให้บรกิาร	ผู้รบับรกิาร	และชมุชน	

ต้องมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนต้องมีการสร้างเสริมชุมชน														

ให้เข้มแขง็	เพื่อการด�าเนนิงานส่งเสรมิสขุภาพเกดิความต่อเนื่องและยั่งยนื

ปัจจัยความส�าเร็จ
	 1.		 กระแสสังคมในยุคปัจจุบันที่ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา

คณุภาพโรงพยาบาลท�าให้หลายโรงพยาบาลให้ความส�าคญักบัโครงการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

	 2.		 การมภีาคเีครอืข่าย	และการประสานภาคเีครอืข่ายทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสขุ	

และระดบันานาชาติ

	 3.		 มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวก	

เข้าใจง่าย	และครอบคลมุกลุ่มเป้าหมายชดัเจน

นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินงานโครงการ
	 1.		 แนวทางการด�าเนนิงานโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

	 2.		 เกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ	 (Health	 Promoting	 Hospital																

National	Quality	Criteria	:	HPHNQC)

 2.  โครงการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยท�างาน
	 	 การส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยท�างานเป็นสิ่งส�าคัญในการด�าเนินการทั้งในเชิง
นโยบายและการปฏิบัติเพื่อให้มีการบูรณา

การการท�างานร่วมกัน	 เพื่อการพัฒนา									

องค์ความรู้	เทคโนโลยด้ีานส่งเสรมิสขุภาพ	

ผ่านภาคีเครือข่าย	 อีกทั้งเป็นการเตรียม

ความพร้อมด้านสุขภาพของแรงงานซึ่งจะ

ตอบสนองต่อการที่จะก้าวเข้าสู ่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic																	

Community	:	AEC)	อย่างสมบูรณ์
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ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 จัดการองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพส�าหรับประชาชนวัยท�างานโดยมีการ

ทบทวนองค์ความรู	้12	ประเดน็	60	เรื่อง	ได้แก่	เรื่องอาหาร	ออกก�าลงักาย	อารมณ์	การดแูลสขุภาพ

ฟัน	 ปัญหาสุขภาพจากการท�างาน	 สุรา	 บุหรี่	 สุขภาพเพศชาย	 การเตรียมความพร้อมก่อนสมรส														

การดูแลสขุภาพหญงิตั้งครรภ์	การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	พฒันาการเดก็	เครื่องส�าอาง

	 2.		 พฒันาสื่อเพื่อการส่งเสรมิสขุภาพประชากรวยัท�างานเผยแพร่ผ่านทาง	Social	Media	

เช่น	Infographic		บทความ	Application	ในระบบ	IOS	หรอื	Android	

	 3.		 อบรมพฒันาแกนน�าด้านสื่อสารสขุภาพ	เพื่อส่งเสรมิสขุภาพและสขุภาวะองค์กรสู่วถิี	

CSR	in	Health	ครั้งที่	1	:	Empowerment	for	Inspiration	&	Challenges		และครั้งที่	2	:	Planning	for	

CSR	in	Health	รวม	123	คน

ปัญหาอุปสรรค
	 มสีถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการยงัไม่มากเท่าที่ควร		เนื่องมาจากการประชาสมัพนัธ์

ที่ยงัไม่ทั่วถงึ	และผู้บรหิารสถานประกอบการยงัไม่เหน็ถงึความส�าคญั

นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินงาน
	 1.		 Facebook	Fanpage	ชื่อว่า	“คลบัสุขภาพคนท�างาน”

	 2.		 Infographic	จ�านวน	23	ชิ้น

	 3.		 Application	จ�านวน	7	ชิ้น

 3.  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
	 	 กรมอนามัยได้ร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระศรีนครินทรา						

บรมราชชนน	ีและจงัหวดัพื้นที่ด�าเนนิการทั่วประเทศ	21	จงัหวดั	ด�าเนนิงานโครงการสบืสานพระราช

ปณธิานสมเดจ็ย่าต้านภยัมะเรง็เต้านม	เริ่มต้นจากการสร้างศกัยภาพของสตรไีทยในการดแูลตนเอง

ด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถกูต้องประจ�าทกุเดอืน		การยนืยนัโดยอาสาสมคัรสาธารณสขุ	

(อสม.)	การรบัรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ	

และการส่งต่อตามระบบบริการสุขภาพ								

ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินงานเพื่อ

ลดปัญหาการเป็นโรคมะเรง็เต้านมในระยะ

รนุแรงที่ยากแก่การรกัษา
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ผลการด�าเนินงาน
	 สตรีอายุ	 30	 –	 70	 ปี	 (1.9	 ล้านคน)	 ใน	 21	 จังหวัดเป้าหมาย	 ได้แก่	 จังหวัดเชียงราย		

เชยีงใหม่		พษิณโุลก		ก�าแพงเพชร		นครสวรรค์		พระนครศรอียธุยา		ลพบรุ	ี	นครนายก		ราชบรุ	ี	

สมทุรสงคราม	 	จนัทบรุี	 	 ร้อยเอด็	สกลนคร	 	หนองบวัล�าภู	 	 เลย	 	นครราชสมีา	 	อบุลราชธาน	ี	

อ�านาจเจริญ	 	 สุราษฎร์ธานี	 	 พังงา	 และสงขลา	 	 มีการตรวจเต้านมตนเองสม�่าเสมอทุกเดือน													

ร้อยละ	69.1	และระยะของมะเรง็เต้านมเมื่อแรกพบเป็นระยะ	1	และระยะ	2	ร้อยละ	74.4

ตารางที่	8		ผลการด�าเนนิงานสตรอีายุ	30	–	70	ปี	(1.9	ล้านคน)	มกีารตรวจเต้านมตนเองสม�่าเสมอ

ทกุเดอืน	ปี	พ.ศ.	2556	–	2559

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ผลการด�าเนินงาน	(ร้อยละ)

ปี	2556 ปี	2557 ปี	2558 ปี	2559

	 1.	 สตรอีาย	ุ30	–	70	ปี	(1.9	ล้านคน)	 ไม่น้อยกว่า	 60.6	 74.6	 69.0	 69.1

	 	 มกีารตรวจเต้านมตนเองสม�่าเสมอ	 ร้อยละ	80

	 	 ทกุเดอืน

	 2.	 ระยะของมะเรง็เต้านมเมื่อแรกพบ	 มากกว่า	70%	 71.6	 68.4	 69.9	 74.4

	 	 เป็นระยะ	1	และระยะ	2

ที่มา	:	ส�านกัส่งเสรมิสขุภาพ	กรมอนามยั

ปัจจัยความส�าเร็จ
	 1.		 ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการด�าเนินการ	 เช่น	 แม่บ้านมหาดไทย	 ต�ารวจ								

รวมถงึเครอืข่ายอื่นๆ	ส่งผลต่อการด�าเนนิงานให้เกดิประสทิธภิาพ

	 2.		 การท�างานเน้นเรื่องการเรียนรู้	 เพื่อให้เกิดคุณภาพมากกว่าจะด�าเนินการเพื่อให้ได้								

แต่ปรมิาณ

	 3.		 การสร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้าใจว่าการตรวจเต้านมด้วยตนเองดีกว่าคอย

พึ่งแพทย์หรอืบคุลากรสาธารณสขุ

	 4.		 มกีารใช้สมดุบนัทกึการตรวจเต้านม	และ	Ultra	Sound	:	US	มาสนบัสนนุ	เพื่อเสรมิ

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
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นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินงาน
	 สมดุบนัทกึการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

 4.  โครงการพัฒนาคลินิกไร้พุงคุณภาพ (Diet & Physical Activity Clinic : DPAC Quality)
	 	 กรมอนามัยได้มีนโยบายส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 3อ.2ส.	 ได้แก	่									

อ.อาหาร		อ.ออกก�าลงักาย		อ.อารมณ์		และ	ไม่ดื่มสรุา	ไม่สูบบหุรี่		เพื่อพฒันาและขยายผลการ

ด�าเนนิงานคลนิกิไร้พงุ	(DPAC)	รวมถงึการสร้างความตระหนกัรูใ้ห้แก่ประชาชน	เนื่องจากความเจรญิ

ทางด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมส่งผลต่อวิถีชีวิต	 ก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม	

เช่น	 กินหวาน	 มัน	 เค็มมากเกินไป	 มีการ

เคลื่อนไหวทางกายน้อย	 และขาดการออก

ก�าลงักาย	มีการสูบบหุรี่	 การดื่มเครื่องดื่ม

ที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ	 รวมถึงภาวะเครียด	 จนเกิด

ภาวะอ้วนลงพงุซึ่งเป็นสาเหตขุองโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 สถานบริการสาธารณสุขสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการด�าเนินงาน

คลนิกิไร้พงุ	(DPAC)	ตามเกณฑ์การประเมนิของกรมอนามยั

							 	 1)	 รพศ.	/	รพท.	/	รพช.					 ร้อยละ	98.33	(782	แห่ง)

							 	 2)	 รพ.สต.													 	 ร้อยละ	75.07	(7,224	แห่ง)

	 2.	 คลินิกไร้พุง	 (DPAC)	 ในสถานบริการสาธารณสุขสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุผ่านเกณฑ์การประเมนิคณุภาพ	(DPAC	Quality)	จ�านวน	40	แห่ง

	 3.	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสังกัดกรมอนามัยผ่านเกณฑ์ประเมินตนเองคลินิกไร้พุง

คณุภาพ	(DPAC	Quality)	จ�านวน	11	แห่ง

	 4.	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 สังกัดกรมอนามัย	 (ศูนย์อนามัยที่	 1,	 2,	 5,	 7,	 9,	 10											

และ	12)	ผ่านการประเมนิและรบัรองคลนิกิไร้พงุคณุภาพ	จ�านวน	7	แห่ง

	 5.	 ผลจากการตดิตามประเมนิคลนิกิไร้พงุคณุภาพระดบัศูนย์อนามยัเขต	พบว่า	มผีู้เข้า

รบับรกิาร	จ�านวนโดยเฉลี่ย	300	–	400	คน	มกีารตดิตามการเปลี่ยนแปลงของผู้รบับรกิาร	3	–	6	

เดอืน	มผีูร้บับรกิารอยูค่รบระยะการตดิตามฯ	50%	–	70%	ผู้รบับรกิารมกีารเปลี่ยนแปลงของสขุภาพ												

ที่ดขีึ้น	 ได้แก่	 น�้าหนกัและรอบเอวลดลง	 50%	 –	 70%	ผลการตรวจระดบัน�้าตาลในเลอืด	 Hb1AC		

และ	FBS	ลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ	50%	–	80%	ระดบัความดนัเลอืดลดลง	50%	–	80%
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ข้อเสนอแนะ
	 1.		 ควรมกีารบรูณาการด้านยทุธศาสตร์และนโยบายระหว่างกรมวชิาการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

อย่างแท้จรงิ

	 2.		 ควรมกีารประเมนิผลความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานโครงการพฒันาคลนิกิไร้พงุ	(DPAC)	

ที่ผ่านมาในภาพรวม	ทั้งในระดบัส่วนกลางและพื้นที่

 5.  โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการด้านการออกก�าลังกาย
	 	 กรมอนามยัได้เหน็ความส�าคญัและความจ�าเป็นของสถานที่ออกก�าลงักาย	เพื่อพฒันา
ให้มีศักยภาพในการให้บริการที่ถูกต้อง	

เหมาะสม	 และปลอดภัย	 จึงได้ก�าหนด

เกณฑ์มาตรฐานสถานบรกิารออกก�าลงักาย

ขึ้น	แบ่งเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	สถานประกอบ

กิจการด้านการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

หรอืฟิตเนสเซน็เตอร์	และสวนสาธารณะเพื่อการออกก�าลงักาย	เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนใส่ใจในการ

ออกก�าลงักายเพิ่มขึ้น

ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 จัดท�าข้อก�าหนดมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	

และ	(ร่าง)	ค�าแนะน�าแนวทางการควบคมุสถานประกอบกจิการด้านการออกก�าลงักายเพื่อสขุภาพ	

	 2.		 จัดท�าและผลิตคู่มือการเลือกใช้อุปกรณ์ออกก�าลังกายในสถานประกอบกิจการด้าน

การออกก�าลงักายเพื่อสขุภาพ	

	 3.		 สถานประกอบกิจการด้านการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพในพื้นที่ศูนย์อนามัย																		

ที่ขยายผลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	จ�านวน		8		แห่ง	ได้แก่	1)	Be	well	yoga	@	Fitness	Club		จงัหวดัเลย  

2)	 ฟิตเนสเทศบาลนครอุดรธานี	 	 3)	 ฟิตเนสศูนย์อนามัยที่	 9	 	 4)	 ฟิตเนสศูนย์อนามัยที่	 11	

นครศรธีรรมราช		5)	NK	Fitness		6)	Banglen	Fitness	Center		โรงพยาบาลบางเลน	จงัหวดันครปฐม	

7)	 Fitness	 Center	 เทศบาลเมืองหล่มสัก	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 	 8)	 Fitness	 Phitsanulok	 United														

จงัหวดัพษิณโุลก

นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินงานโครงการ
	 1.		 ข้อก�าหนดมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	 และ

(ร่าง)	 ค�าแนะน�าแนวทางการควบคุมสถานประกอบกิจการด้านการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ										
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เสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการสาธารณสขุ

	 2.	 แนวทางในการพฒันาสถานบรกิารออกก�าลงักายเพื่อสขุภาพสู่มาตรฐานกรมอนามยั

 6. การบูรณาการมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
	 	 จากการทบทวนมาตรฐานด้านการส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อมใน	setting	

โรงพยาบาลของกรมอนามัย	 พบว่า	 มีมาตรฐาน	 แนวทางการด�าเนินงานและระบบการรับรอง

มาตรฐานที่หลากหลายการด�าเนนิงานเป็นแบบต่างคนต่างท�า		ศนูย์อนามยัและโรงพยาบาลมภีาระ

ในการประเมนิและรบัการประเมนิตามมาตรฐานต่าง	ๆ 	ผู้บรหิารกรมอนามยั	จงึมแีนวคดิในการปรบั

ระบบมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นรูปแบบบูรณาการ	 เพื่อหารูปแบบ									

ที่เหมาะสมของมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล	 ที่สอดคล้อง					

กับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข	 	 และสนับสนุนการด�าเนินงานเขตสุขภาพได้อย่างเหมาะสม		

อีกทั้งปรับกระบวนงานให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์	 พันธกิจและกระบวนงานหลักของ														

กรมอนามยั	(Core	Business	Process)	

ผลการด�าเนินงาน
	 จากการบูรณาการได้มีการทดลองใช้ในโรงพยาบาลชัยบุร	ี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 พบว่า							

การบูรณาการมาตรฐานต่างๆ	 ในโรงพยาบาล	 เป็นการช่วยลดภาระของโรงพยาบาลที่ต้องรับ												

การเยี่ยมประเมนิหลายครั้งทั้งนี้ผูร้บัการประเมนิต้องมคีวามเข้าใจมาตรฐาน	เพื่อเตรยีมความพร้อม

ส�าหรับการรับประเมินได้ครอบคลุมทุกมาตรฐาน	 และควรมีการพัฒนาศักยภาพทีมประเมิน													

เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั		
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	 สิ่งที่ต้องด�าเนนิการต่อไป		คอื		การพฒันาศกัยภาพผู้เยี่ยมประเมนิระดบัเขต		เพื่อแสดง

บทบาทของกรมอนามยัในการพฒันาและสนบัสนนุการด�าเนนิงานของโรงพยาบาล	ในฐานะผูเ้ยี่ยม

ส�ารวจมอือาชพี		การพฒันาระบบบรหิารจดัการ	ให้มคีวามเหมาะสมกบัโรงพยาบาล		

ปัญหาอุปสรรค
	 1.		 การประเมนิหลายๆ	มาตรฐานพร้อมๆกนั	อาจจะท�าให้ไม่ครอบคลมุบางข้อมูล

	 2.		 แบบประเมินส�าหรบัการใช้ประเมินตนเองบางแบบฟอร์มยังไม่ชดัเจน	 อาจท�าให้การ

ประเมนิผลคลาดเคลื่อนได้

	 3.		 ในการเยี่ยมประเมนิควรใช้เวลาอย่างน้อย	2	วนั	เนื่องจากหากมเีวลาจ�ากดั	ผู้ปฏบิตัิ

งานจะไม่สามารถเล่า/อธบิายได้ครบถ้วนทกุประเดน็	อาจท�าให้ขาดความชดัเจน	

ข้อเสนอแนะ
	 1.		 พัฒนามาตรฐานและระบบบริหารจัดการ	 โดยการน�าร่องโรงพยาบาล	 ก�าหนด

โครงสร้าง/	 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ	 และจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกระทรวง

สาธารณสขุ

	 2.		 สนับสนุนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานโรงพยาบาล	 โดยการพัฒนาหลักสูตรส�าหรับ					

ผู้เยี่ยมส�ารวจ/บคุลากรสาธารณสขุ	และพฒันาศกัยภาพบคุลากร

	 3.		 พฒันาระบบการจดัการความรู้	ระบบข้อมูลสารสนเทศและการจดัการนวตักรรม

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
 สถานการณ์
	 สถานการณ์	“สงัคมไทยเป็นสงัคมผู้สูงอาย”ุ	จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 

ปี	 2553	 –	 2583	 ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)													

โดยใช้ข้อมูลส�ามะโนประชากรและเคหะ	 พ.ศ.	 2553	 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติเป็นฐานในการ

ประมาณ	พบว่าในปี	2583	(ส�านกังานสถติแิห่งชาต,ิ	2553)	ประเทศไทยจะมผีู้สูงอายทุี่มอีายุ	60	ปี

ขึ้นไป	สูงถงึ	20.5	ล้านคน	หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	32	ของจ�านวนประชากรไทยทั้งหมด	โครงสร้าง

ประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศเนื่องจากการลดลงของจ�านวน

และสดัส่วนของประชากรวยัแรงงานจะกระทบศกัยภาพการผลติ		นอกจากนี้	การเพิ่มของประชากร

สูงอายุยังสะท้อนการเพิ่มขึ้นของภาระทางการคลัง	 จากจ�านวนประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงทั้งในเชิง

เศรษฐกจิ	สงัคม	และสขุภาพ	นอกเหนอืจากปัญหาด้านสขุภาพ	ผู้สูงอายยุงัเผชญิปัญหาสภาพชวีติ

ความเป็นอยู่	และระบบการดูแลที่ไม่ได้มาตรฐาน	รวมถงึความมั่นคงทางรายได้	โดยเฉพาะในกลุ่ม
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ผู้สูงอายุจากครอบครัวยากจน	 	 นอกจากนี้	 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาทักษะทั้งในการ

ท�างาน	 และการด�ารงชีวิตในสังคมให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก	 ในขณะที่ผู้สูงอายุที่มี

ศกัยภาพยงัไม่มสี่วนร่วมในการท�างานและการพฒันาประเทศเท่าที่ควร

	 จากรายงานการส�ารวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย	 ปี	 2556	 (โครงการประเมินเทคโนโลยีและ

นโยบายด้านสุขภาพ,	 2557)	 พบว่า	 ผู้สูงอายุไทยร้อยละ	 95	 มีความเจ็บป่วยด้วยโรคหรือปัญหา

สุขภาพ	 ดังต่อไปนี้	 โรคความดันโลหิตสูง	 (ร้อยละ	 41),	 โรคเบาหวาน	 (ร้อยละ	 18),	 ข้อเข่าเสื่อม											

(ร้อยละ	9),	 เป็นผู้พกิาร	 (ร้อยละ	6),	 โรคซมึเศร้า	 (ร้อยละ	1)	และผู้ป่วยนอนตดิเตยีง	 (ร้อยละ	1)					

ขณะที่มเีพยีงร้อยละ	5	เท่านั้นที่ไม่มโีรคหรอืปัญหาสขุภาพดงักล่าว	

แผนภูมิที่	12		แสดงผลกระทบจากพฤตกิรรมสขุภาพผู้สูงอายไุทย

	 อย่างไรก็ตาม	 จ�านวนผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยข้างต้นอาจมีจ�านวนน้อยกว่านี้	 หากผู้สูงอายุ							

เข้าถึงการคัดกรองโรคที่มีคุณภาพได้อย่างถ้วนหน้าเนื่องจากการคัดกรองโรคจะช่วยให้สามารถพบ

โรคได้เรว็ขึ้น	ท�าให้ลดความรนุแรงในการเกดิโรคและช่วยลดภาวะแทรกซ้อนได้	โดยในรอบ	12	เดอืน	

ที่ผ่านมา	ผู้สูงอายสุามารถเข้าถงึบรกิารคดักรองโรค	ความดนัโลหติสูง	 ร้อยละ	80,	 โรคเบาหวาน								

ร้อยละ	73,	ซมึเศร้า	ร้อยละ	33	และข้อเข่าเสื่อม	ร้อยละ	9	การส�ารวจนี้พบว่าผู้สูงอายทุี่มผีลการ						

คดักรองโรคเบาหวานผดิปกตถิงึร้อยละ	37	ไม่ทราบว่าตนเองอาจมคีวามเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน	และ

ผูส้งูอายทุี่มผีลการคดักรองโรคความดนัโลหติผดิปกต	ิร้อยละ	43	ไม่ทราบว่าตนเองอาจมคีวามเสี่ยง

เป็นโรคความดนัโลหติสงู	ทั้งนี้	ผูส้งูอายทุี่มผีลการคดักรองผดิปกตเิหล่านั้น	ได้กลายเป็นผู้เสยีโอกาส

ในการดูแลรกัษาที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างทนัท่วงททีั้งที่ได้รบัการคดักรองโรคแล้ว	และยงัพบว่า



59กรมอนามัย

รายงานประจ�าปี 2559

ผู้สูงอายุไทยร้อยละ	 26	 มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมาย	 (ดัชนีวัดที่	 8																							

แผนผู้สูงอายแุห่งชาติ	ฉบบัที่	2)	ที่ตั้งไว้ร้อยละ	30	ทั้งนี้	พฤตกิรรมสขุภาพที่พงึประสงค์ที่ผู้สูงอายไุทย

ปฏบิตัติวัได้น้อยที่สดุเรยีงตามล�าดบั	ได้แก่	ออกก�าลงักายสปัดาห์ละ	3	วนั	วนัละ	15	–	30	นาที

เป็นประจ�า	(ร้อยละ	57),	ดื่มน�้าสะอาดวนัละ	8	แก้วหรอืมากกว่าเป็นประจ�า	(ร้อยละ	65),	รบัประทาน

ผกัผลไม้เป็นประจ�า	(ร้อยละ	66),	ไม่ดื่มสรุา/เครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์	(ร้อยละ	83)	และไม่สูบบหุรี่	

(ร้อยละ	 84)	 ดังแสดงในแผนภูมิที่	 13	 จากสถานการณ์ผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากส่งผลกระทบทางด้านสขุภาพแล้วยงัส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิสงัคมโดยรวม

แผนภูมิที่	13		แสดงการประเมนิพฤตกิรรมสขุภาพของผู้สูงอายไุทย

	 ด้านทันตสุขภาพ	 พบว่าปัญหาหลักในผู้สูงอายุ	 คือ	 การสูญเสียฟัน	 โดยร้อยละ	 88.3												

มกีารสูญเสยีฟันบางส่วน		ร้อยละ	7.2	สูญเสยีฟันทั้งปาก	และต้องการใส่ฟันเทยีมทั้งปากร้อยละ	2.5    

ผู้สูงอายรุ้อยละ	57.8	มฟีันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย	20	ซี่		แต่ในกลุ่มที่มฟีันแท้	ร้อยละ	11.4	เป็นโรค

ปรทินัต์อกัเสบรนุแรง	ร้อยละ	48.3	มฟีันผทุี่ยงัไม่ได้รบัการรกัษา	ร้อยละ	17.2	มรีากฟันผุ		และยงัมี

ปัญหาแผล/มะเร็งช่องปาก	 ภาวะน�้าลายแห้ง	 ฟันสึก	 และปัญหาในช่องปากที่สัมพันธ์กับโรค															

ไม่ติดต่อเรื้อรัง	 ที่เสี่ยงต่อการสูญเสียฟันเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก														

ไม่เหมาะสม	 และเข้าไม่ถึงบริการเพื่อการเก็บรักษาฟัน	 	 โดยผู้สูงอายุมีการแปรงฟันก่อนนอน													

ร้อยละ	65.5,	ใช้ไหมขดัฟัน	หรอืแปรงซอกฟัน	ร้อยละ	3.8		รบับรกิารทนัตกรรม	ร้อยละ	34.2	ในรอบปี

ที่ผ่านมา	 ซึ่งส่วนใหญ่ไปเมื่อมีอาการของโรคแล้ว	 ท�าให้การรักษาค่อนข้างซับซ้อน	 หลายขั้นตอน	

อาจท�าได้ไม่ต่อเนื่อง	จนท�าให้สูญเสยีฟันในที่สดุ
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	 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับผู้สูงอายุ	 พบว่าโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์

ทั้งหมดมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	 อย่างไรก็ตาม	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล												

(รพ.สต.)	ร้อยละ	13	ไม่มส้ีวมนั่งราบห้อยขา	นอกจากนั้น	ยงัพบว่าร้อยละ	13	ไม่ได้ปรบัปรงุห้องส้วม

ให้มรีาวจบัเพื่อช่วยพยงุและไม่ปรบัพื้นห้องน�้าเพื่อป้องกนัการลื่นหกล้ม

	 ในปี	 2559	 กรมอนามัยด�าเนินงานโครงการพระราชด�าริ	 และขับเคลื่อนโครงการส�าคัญ					

เพื่อส่งเสรมิสขุภาพกลุ่มวยัผู้สูงอายุ	ดงันี้

 1. โครงการฟันเทยีมพระราชทานและการส่งเสรมิสขุภาพช่องปากผู้สงูอายเุฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
	 	 กรมอนามัยร่วมกับวิชาชีพทันตกรรมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ได้สนองกระแส										

พระราชด�ารสัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	ความว่า	“เวลา	ไม่มฟีัน	กนิอะไรกไ็ม่อร่อย	ท�าให้ไม่มี

ความสขุ	จติใจกไ็ม่สบาย	ร่างกายกไ็ม่แขง็แรง”	ในโครงการฟันเทยีมพระราชทานและการส่งเสรมิ					

สขุภาพช่องปากผู้สูงอาย	ุเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	นบัตั้งแต่ปี	2548	เป็นต้นมา 

ส่งผลให้ผู้สูงอายมุสีขุภาพและคณุภาพชวีติที่ดขีึ้นทั้งด้านกายภาพ	อารมณ์	สงัคม	ซึ่งเป็นประเทศไทย

เป็นประเทศเดยีวที่ให้สทิธิ์ประชาชนได้ใส่ฟันเทยีมโดยไม่มคี่าใช้จ่าย	

ผลการด�าเนินงาน
	 ด�าเนนิการเพื่อแก้ปัญหาการสญูเสยีฟันในกลุม่ผู้สูงอาย	ุโดยสนบัสนนุการจดับรกิารใส่ฟัน

เทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปากแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ	 จ�านวน	 51,573	 คน	 จากเป้าหมาย	 จ�านวน	

40,000	 คน	 และการส่งเสริมป้องกันเพื่อลดการสูญเสียฟันแท้	 โดยสนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุจัด

กจิกรรมด้านการส่งเสรมิสขุภาพช่องปากแก่สมาชกิ	138,211	คน		ใน	4,190	ชมรม	ให้สามารถดูแล

สขุภาพช่องปากด้วยตนเองผ่านแกนน�าชมรมผู้สูงอาย	ุรวมทั้งสนบัสนนุให้มกีารจดั	บรกิารส่งเสรมิ

ป้องกัน	 รักษาพื้นฐาน	 ในหน่วยบริการระดับต�าบล	 โดยมีผู้สูงอายุได้รับบริการรวม	 57,303	 คน	

นอกจากนี้	ได้จดันทิรรศการและรณรงค์เฉลมิพระเกยีรตฯิ	ในโอกาสต่าง	ได้แก่	ร่วมกบักรมสนบัสนนุ

บรกิารสขุภาพจดันทิรรศการ	“ท�าดตีามพ่อ”		ในงาน	Bike	for	Dad”	ในเดอืนธนัวาคม	2559	และ

จดัการประกวด	10	ยอดฟันดี	วยั	80	ปี	และ	90	ปี
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ตัวชี้วัด
ผลการด�าเนินงาน	

ปี	2557 ปี	2558 ปี	2559

	 จ�านวนผู้สูงอายไุด้รบับรกิารใส่ฟันเทยีมพระราชทาน	 43,358	ราย	 50,276	ราย	 51,573	ราย

	 จ�านวนหน่วยบรกิารสาธารณสขุจดับรกิารส่งเสรมิ	 269	แห่ง	 299	แห่ง	 295	แห่ง

	 ป้องกนัโรคในช่องปากผู้สูงอาย	ุ(แห่งใหม่)

	 จ�านวนชมรมผู้สูงอายทุี่มกีารจดักจิกรรมสร้างเสรมิ	 552	แห่ง	 329	แห่ง	 557	แห่ง

	 สร้างเสรมิสขุภาพช่องปาก	(ชมรมใหม่)

ที่มา	:	ส�านกัทนัตสาธารณสขุ	กรมอนามยั

 2. โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง            
ในต�าบล Long Term Care
	 	 กรมอนามยัได้เร่งรดัด�าเนนิการระบบสร้างเสรมิสขุภาวะส�าหรบัผูส้งูอายแุละผูท้ี่อยูใ่น

ภาวะพึ่งพิงรวมถึงผู ้ป่วยในระยะท้ายของชีวิตเป็นนโยบายส�าคัญเร่งด่วนที่จะต้องด�าเนินการ													

โดยจัดตั้งและพัฒนาบริการทางสุขภาพและทางสังคมรวมทั้งระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว								

ในชุมชน	 ที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุมากที่สุด	 โดยเน้นบริการถึงบ้านและมีการประสานกันระหว่าง

ตารางที่	9		ผลการด�าเนนิงานฟันเทยีมพระราชทาน	ปี	พ.ศ.	2557	–	2559

บริการทางสุขภาพและทางสังคม	 โดย

ก�าหนดสดัส่วนของต�าบลที่มบีรกิารส�าหรบั

ผู้สูงอาย	ุดงันี้	1)	สนบัสนนุการดูแล	ระยะ

ยาว	2)	ระบบประคบัประคอง	3)	ดูแลโรค

เรื้อรงัที่ส�าคญั	4)	อาสาสมคัรในชมุชน	และ	

5)	 สนับสนุนให้ผู้ดูแลมีความรู้	 ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ										

ผู้สูงอายใุห้ดขีึ้น	เป็นหลกัชยัของสงัคม

ผลการด�าเนินงาน
	 ปัจจุบันมีต�าบล	 Long	 Term	 Care	 จ�านวน	 1,067	 ต�าบล	 ผ่านเกณฑ์การประเมิน																		

823	ต�าบล	คดิเป็นร้อยละ	77.1	ของต�าบลเป้าหมาย	มผีู้ผ่านการพฒันาศกัยภาพ	Care	Manager	

จ�านวน	2,598	คน	(จากเป้าหมาย	2,500	คน)	และ	Care	Giver	จ�านวน	24,689	คน	(จากเป้าหมาย	

10,000	คน)		ครอบคลมุผู้สูงอายกุลุ่มตดิบ้าน/ตดิเตยีงและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพงิ	จ�านวน	197,584	คน														
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นอกจากนี้ยังได้จัดท�าแผนการดูแลผู้สูงอายุอายุรายบุคคล	 (Care	 Plan)	 จ�านวน	 42,195	 ฉบับ																	

ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลตาม	 Care	 Plan	 แล้ว	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 เปลี่ยนจากกลุ่มติดเตียง															

เป็นตดิบ้าน	ร้อยละ	19.17	และกลุ่มตดิบ้านเปลี่ยนเป็นกลุ่มตดิสงัคม	ร้อยละ	18.7

	 ด้านการจัดท�าชุดสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ	 ได้ด�าเนินการจัด

ท�าชดุสทุธปิระโยชน์บรกิารทางการแพทย์ส�าหรบัใช้ในการจดับรกิารด้านสาธารณสขุส�าหรบัผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง	 และด้านการส่งเสริมป้องกันได้สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ									

ผู้สงูอายไุด้ใช้กลไกลชมรมผูส้งูอายใุนชมุชน	พฒันาหลกัสตูรและอาสาสมคัรประจ�าครอบครวั	(อสค.)

ตารางที่	10		ผลการด�าเนนิงานจดัอบรม	Care	Manager	และ	Care	Giver	ปี	พ.ศ.	2558	–	2559

ประเภท
ผลการด�าเนินงาน	(คน)

รวม	(คน)
ปี	2558 ปี	2559

	 ผู้จดัการดูแลผู้สูงอายุ	(Care	Manager)	 975		 2,598	 3,564

	 ผู้ดูแลผู้สูงอาย	ุ(Care	Giver)	 5,079		 24,689	 29,768

	 ร้อยละของต�าบลที่มรีะบบส่งเสรมิ

	 สขุภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว		 ร้อยละ	27	 ร้อยละ	77.13

	 (Long	Term	Care)	ผ่านเกณฑ์	 (ทกุต�าบล	 (เฉพาะต�าบล

	 	 ทั่วประเทศ)	 น�าร่องโครงการ	

	 	 	 LTC	1,067	ต�าบล)

ที่มา	:	ส�านกัอนามยัผู้สูงอายุ	กรมอนามยั

ปัญหาอุปสรรค
	 การสื่อสารในระดบัผู้ปฏบิตังิาน	และในระดบัสาธารณะยงัไม่เพยีงพอ

ปัจจัยความส�าเร็จ
	 เป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย	 และ

ได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากหน่วยงานในระดบัภูมภิาคและหน่วยงานระดบัท้องถิ่น
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นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินงานโครงการ
	 ระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในต�าบลที่เหมาะสม

กบัพื้นที่	บรบิท	และความเฉพาะตวัของผู้สูงอายแุต่ละราย	โดยมหีลกัสูตรการอบรมผู้จดัการผู้ดูแล

ผู้สูงอาย	ุ70	ชั่วโมง	และหลกัสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ	70	ชั่วโมง	และหลกัสูตรผู้ดูแลผู้สูงอาย	ุ420	ชั่วโมง

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
 สถานการณ์
	 มลพษิทางอากาศ	เป็นปัจจยัหนึ่งที่ก่อให้เกดิโรคระบบทางเดนิหายใจ	โรคระบบหวัใจและ

หลอดเลอืด	รวมทั้งโรคความดนัโลหติสงูหรอืท�าให้ผูท้ี่เป็นโรคเหล่านี้อยูแ่ล้วมอีาการก�าเรบิเฉยีบพลนั

ถงึเสยีชวีติได้	จากสถติสิขุภาพของประชากรไทย	ปี	2541	–	2556	พบว่า	จ�านวนผู้ป่วยโรคระบบ				

ทางเดนิหายใจเพิ่มขึ้นจากปี	2555	ร้อยละ	8	กลุ่มโรคระบบหวัใจและหลอดเลอืด	รวมทั้งความดนั

โลหติสูงมจี�านวนผู้ป่วยที่มากกว่ากลุ่มโรคอื่น	แม้ว่าในปี	2556	ปรมิาณไม่เพิ่มจากปี	2555	มากนกั														

แต่แนวโน้ม	 5	 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ	 10	 ต่อปี	 อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทุกชนิด												

ในปี	2556	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ร้อยละ	6	

	 อาหารและน�้าบรโิภค	การเข้าถงึแหล่งน�้าสะอาด	ตามเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ	

(Millennium	Development	Goals-MDGs)	คอื	เขตเมอืง	ร้อยละ	90	และชนบท	ร้อยละ	80	ประเทศไทย

บรรลเุป้าหมายดงักล่าวแล้ว	เมื่อปี	2548	และบรรลตุามเป้าหมาย	MDG	Plus	(MDG+)	คอื	น�้าดื่ม											

มีคุณภาพ	 เขตเมือง	 ร้อยละ	 50	 ชนบท	 ร้อยละ	 30	 เมื่อปี	 2556	 โดยอาจมีการขาดแคลนบ้าง															

ในบางพื้นที่หรอืบางช่วงเวลาเนื่องจากภยัแล้ง	อทุกภยั	หรอืภยัพบิตัอิื่น	ๆ 	ทั้งนี้	กรมอนามยัก�าหนด

ให้น�้าดื่มมคีณุภาพไม่ด้อยกว่าเกณฑ์คณุภาพน�้าประปาดื่มได้	 (พ.ศ.	 2553)	 ครอบคลมุคณุภาพน�้า

ทางกายภาพ	คณุภาพน�้าทางเคมี	และคณุภาพน�้าทางแบคทเีรยี	กลุ่มโคลฟิอร์มแบคทเีรยีและกลุ่ม										

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 ประชาชนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงการพึ่งพาแหล่งน�้าตามธรรมชาติ	 เช่น			

น�้าฝน	น�้าบาดาล	น�้าบ่อตื้น	และน�้าผวิดนิ	สู่การซื้อน�้าบรโิภคที่ผ่านขบวนการผลติทางธรุกจิโดยมี

สาเหตจุากความไม่มั่นใจในความปลอดภยัของน�้าจากการปนเปื้อนของสารเคมเีกษตร	มูลนก	และ

มลภาวะอากาศเป็นส�าคญั	ดงัจะเหน็ได้จากผลการส�ารวจแหล่งน�้าบรโิภคในครวัเรอืนของส�านกังาน

สถติแิห่งชาต	ิพ.ศ.	2553	ประชาชนบรโิภคน�้าฝน	ร้อยละ	37.4,	น�้าบรรจขุวด	ร้อยละ	29	และน�้าจาก

การประปา	ร้อยละ	21.7	เปรยีบเทยีบกบัผลการส�ารวจแหล่งน�้าบรโิภคในครวัเรอืน	โดยกรมอนามยั	

พบว่าปี	2557	สดัส่วนน�้าบรรจขุวด	ร้อยละ	30.79,	น�้าประปา	ร้อยละ	20.75,	น�้าฝน	ร้อยละ	15.93,	

น�้าตู้หยอดเหรยีญ	ร้อยละ	14.73,	น�้าบ่อตื้น	ร้อยละ	9.37	และน�้าบ่อบาดาล	ร้อยละ	8.43	

	 นอกจากนี้	 ในช่วง	 10	 ปีที่ผ่านมา	 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนไทย

เปลี่ยนแปลงไปจากการปรุงประกอบอาหารเพื่อบริโภคเองที่บ้านมาเป็นการบริโภคอาหารนอกบ้าน
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จากบริการของสถานประกอบการด้านอาหารทั่วไป	 ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการได้รับอาหารและน�้า																

ที่ไม่สะอาดปลอดภยั	 มกีารปนเปื้อนของเชื้อโรค	 และสารเคมทีี่เป็นพษิ	 อนัอาจจะเกดิอนัตรายต่อ

สขุภาพได้ทั้งโรคตดิเชื้อ	เช่น	โรคอจุจาระร่วงเฉยีบพลนั	โรคอาหารเป็นพษิ	และอหวิาตกโรค	และ

โรคไม่ติดเชื้อ	 เช่น	 โรคมะเร็ง	 ข้อมูลจากการรายงานผลการด�าเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน�้า											

ของส�านกัสขุาภบิาลอาหารและน�้า	กรมอนามยั	ปี	2558	(สงิหาคม	2558)	มรี้านอาหารและแผงลอย

จ�าหน่ายอาหาร	 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด	 รสชาติอร่อย	 (Clean	 Food	 Good	 Taste)															

ร้อยละ	 85.86	 โดยจ�าแนกเป็นร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯร้อยละ	 87.09	 แผงลอยจ�าหน่าย

อาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ	ร้อยละ	85.92	และตลาดประเภทที่	1	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด	

น่าซื้อ	 ระดับดีและดีมาก	 ร้อยละ	 89.70	 และผลจากการด�าเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร												

ตามโครงการเฝ้าระวงัสขุาภบิาลอาหารและน�้า	ปี	 2558	 โดยสุ่มตรวจตวัอย่างอาหารในร้านอาหาร	

แผงลอยจ�าหน่ายอาหาร	และตลาดประเภทที่	2	(ตลาดนดั)	โดยใช้ชดุทดสอบการปนเป้ือนโคลฟิอร์ม

แบคทเีรยีขั้นต้น	(SI-2)	ในพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงต่อการเกดิโรคตดิต่อระบบทางเดนิอาหาร

และน�้าในพื้นที่	8	จงัหวดั	พบว่า	ผกัสด	น�้าดื่ม	น�้าแขง็	อาหารพร้อมบรโิภค	และเครื่องดื่ม	พบการ

ปนเปื้อนเชื้อโคลฟิอร์มแบคทเีรยี		ร้อยละ	86.63,	60.71,	45.41,	44.34	และ	40.00	ตามล�าดบั	ภาชนะ

อุปกรณ์	 พบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 ร้อยละ	 38.69	 และมือผู้สัมผัสอาหารพบการ																

ปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 ร้อยละ	 45.99	 ส�าหรับผลการตรวจสอบสารปนเปื้อนสารเคมี													

ในอาหารสดของแผงจ�าหน่ายอาหารตลาดนัด	 โดยใช้ชุดทดสอบสารเคมีปนเปื้อนในอาหารของ								

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	พบว่าพบการปนเปื้อนฟอร์มาลนี	ร้อยละ	22.64

	 ส�าหรับการจัดการส้วมสาธารณะที่ให้บริการส�าหรับประชาชน	 กรมอนามัยได้ด�าเนิน

โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย	 โดยก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะเน้นพัฒนาให้ส้วม

สาธารณะในประเทศไทยได้มาตรฐาน	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 ความสะอาด	 (Healthiness)	 ความเพียงพอ	

(Accessibility)	และความปลอดภยั	(Safety)	ให้ได้มาตรฐานในสถานที่สาธารณะเป้าหมาย	12	ประเภท	

ซึ่งมคีวามก้าวหน้ามากขึ้นตามล�าดบั	

	 สถานการณ์มูลฝอย	 ปี	 พ.ศ.	 2557	 ปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ	

26.71	ล้านตนัต่อปี	โดยจงัหวดัที่มปีรมิาณมลูฝอยทั่วไปมากที่สดุ	3	อนัดบัแรก	คอื	กรงุเทพมหานคร	

ชลบุรี	 และนครราชสีมา	 ตามล�าดับ	 จากการส�ารวจโดยกรมอนามัย	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2557	 พบว่า														

การจดัการมูลฝอยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,953	แห่ง	การให้บรกิารเกบ็มูลฝอยทั่วไป	

ระดบัเทศบาลมกีารให้บรกิารมากกว่าโดยคดิเป็นร้อยละ	85.01	ในขณะที่องค์การบรหิารส่วนต�าบล

ให้บรกิารคดิเป็นร้อยละ	47.31	การให้บรกิารก�าจดัมลูฝอยทั่วไประดบัเทศบาลมกีารให้บรกิารมากกว่า

โดยคดิเป็นร้อยละ	72.41	องค์การบรหิารส่วนต�าบลให้บรกิารคดิเป็นร้อยละ	38.91	นอกจากนั้นไม่มี

ให้บรกิารก�าจดัมลูฝอยทั่วไปแต่ประชาชนด�าเนนิการด้วยตนเอง	เช่น	เผาในที่โล่ง	กองในที่โล่ง	เป็นต้น	
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จากข้อมูลสถานที่ก�าจัดมูลฝอยทั่วไป	 1,954	 แห่ง	 เป็นการก�าจัดมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ	 คือ									

การฝังกลบอย่างถูกหลกัสขุาภบิาลและการเผาในเตาเผา	รวม	694	แห่ง	คดิเป็นร้อยละ	35.52	ของ													

สถานที่ก�าจดัมลูฝอยทั่วไปทั้งหมด	ด้านมลูฝอยตดิเชื้อ	ปี	2557	พบว่าโรงพยาบาลในสงักดัส�านกังาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 มีจ�านวน	 895	 แห่ง	 มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นทั้งหมด	 71,090	

กโิลกรมั/วนั	คดิเป็นอตัราการเกดิมูลฝอยตดิเชื้อ	0.81	กโิลกรมั/เตยีง/วนั	การจดัการมูลฝอยตดิเชื้อ

ของสถานบริการการสาธารณสุข	 พบว่า	 ส่วนใหญ่มีการก�าจัดโดยใช้เตาเผา	 และมีการส่งมูลฝอย				

ติดเชื้อออกไปก�าจัดนอกโรงพยาบาลมากขึ้น	 โดยจ�าแนกเป็นส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น												

เป็นผู้ก�าจดั	คดิเป็นร้อยละ	10.81		ส่งให้เอกชนเป็นผู้ก�าจดั	คดิเป็นร้อยละ	89.19	และก�าจดัมูลฝอย								

ตดิเชื้อโดยใช้เตาเผาของโรงพยาบาลเอง	คดิเป็นร้อยละ	17.41	ทั้งนี้	โรงพยาบาลที่ส่งมลูฝอยตดิเชื้อ

ไปก�าจดัภายนอกโรงพยาบาลต้องมรีะบบการควบคมุก�ากบัการขนมลูฝอยตดิเชื้อ		เพื่อควบคมุป้องกนั

การลกัลอบทิ้งมลูฝอยตดิเชื้อปะปนกบัมลูฝอยทั่วไปหรอืในที่สาธารณะ	เพื่อป้องกนัการแพร่กระจาย

ของเชื้อโรคสู่สิ่งแวดล้อม	 แต่พบว่าโรงพยาบาลส่วนหนึ่งยังไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ก�าหนดจึงยังมี

ความเสี่ยงที่จะพบการลกัลอบทิ้ง	

	 ในส่วนของเสียอันตราย	 ปี	 2557	 การประมาณการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ							

มจี�านวน	2.693	ล้านตนั	ลดลงจากปี	2556	ประมาณ	0.610	ล้านตนั	(ร้อยละ	18.5)	ของเสยีอนัตราย

ที่เกดิขึ้นส่วนใหญเ่ป็นของเสยีอนัตรายจากอตุสาหกรรม	2.065	ล้านตนั	หรอืร้อยละ	77	และเป็นของ

เสียอันตรายจากชุมชน	 (รวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และมูลฝอยติดเชื้อ)	

ประมาณ	0.628	ล้านตนั	(ร้อยละ	23)	ส่วนคาดการณ์ปรมิาณของเสยีอนัตรายจากชมุชน	ในปี	2557	

เกดิขึ้นประมาณ	576,316	ตนั	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	จ�านวน	13,482	ตนั	หรอืร้อยละ	2.4	ส่วนใหญ่เป็น

ซากผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์	(Waste	from	Electrical	and	Electronic	Equipment	

:	WEEE)	ประมาณ	376,801	ตนั	หรอืร้อยละ	65	และของเสยีอนัตรายประเภทอื่น	ๆ	จากชมุชน	เช่น	

แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ภาชนะบรรจสุารเคมี	เป็นต้น	ประมาณ	199,515	ตนั	หรอืร้อยละ	35

	 ส�าหรับสถานการณ์ด้านสุขภาพด้านการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อน�าโดยสัตว์และแมลง																

การเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่มีสาเหตุการรับสัมผัสสิ่งคุกคามทางชีวภาพในสิ่งแวดล้อมโดยมีสัตว	์						

และแมลงน�าโรคเป็นพาหะ	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการรังโรค	 การจัดการแหล่งเพาะพาหะน�าโรค								

ด้วยการจัดสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย	 สภาพแวดล้อมทั่วไป	 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ส่งผลถึง

การแพร่กระจายพาหะน�าโรค	จากข้อมูลการเจบ็ป่วยด้วยโรคส�าคญัในปี	2557	โรคเลปโตสไปโรซสิ										

พบการระบาดสูงในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โรคไข้เลอืดออกมอีตัราป่วยที่สูงกว่า

โรคอื่นๆ	 และมีผู้ป่วยทุกจังหวัดของประเทศไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความรุนแรงในแถบจังหวัด												

ทางตะวนัตกและภาคใต้ของไทย

	 การจดัการสิ่งปฏกูิลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พบว่า	มเีทศบาลให้บรกิารสบูสิ่งปฏกิลู	
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คดิเป็น	ร้อยละ	56.62	ของเทศบาล	ในขณะที่องค์การบรหิารส่วนต�าบลให้บรกิารคดิเป็นร้อยละ	40.98	

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 นอกจากนี้	 การให้บริการก�าจัดสิ่งปฏิกูลในระดับเทศบาล	 คิดเป็น								

ร้อยละ	 36.79	 ของเทศบาลทั้งหมดที่มีข้อมูล	 ในขณะที่องค์การบริหารส่วนต�าบลให้บริการคิดเป็น

ร้อยละ	26.92	ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลทั้งหมดที่มข้ีอมลู	ปัจจบุนัยงัพบการลกัลอบทิ้งสิ่งปฏกิลู

ในหลายพื้นที่	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่อาจมีผลต่อ

สุขภาพของประชาชน	 ดังที่พบว่าประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีอุบัติการณ์โรค

มะเรง็ท่อน�้าดสีูงมากที่สดุในโลก	ข้อมูลปี	2557	พบความชกุพยาธใิบไม้ตบัร้อยละ	9.2	โดยในระดบั

หมู่บ้านอาจมคีวามชกุสูงถงึ	ร้อยละ	90	รองลงมา	คอื	ภาคเหนอืพบร้อยละ	5.2	ในระดบัหมู่บ้าน

อาจมคีวามชกุสงูถงึร้อยละ	45.6	พบในเพศชายมากกว่าเพศหญงิ	จากพฤตกิรรมเสี่ยงเรื่องการบรโิภค

อาหารที่ท�าจากปลาน�้าจืด	 เช่น	 ปลาร้าดิบ	 ส้มต�าใส่ปลาร้าดิบแจ่วบองใส่ปลาร้าดิบ	 และโรคนี้มี

ต้นทุนการรักษาสูงประมาณ	 5	 แสนบาทต่อคน	 ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตต�่ามาก	 เนื่องจากพบ										

ผู้ป่วยเป็นมะเรง็ในระยะท้าย	ๆ	ซึ่งองค์การอนามยัโลก	(WHO)	ยอมรบัและจดัให้โรคพยาธใิบไม้ตบั

เป็นเชื้อก่อโรคมะเร็งท่อน�้าดี	 การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้อุจจาระ													

ปนเปื้อนแหล่งน�้า	ให้ปลาปลอดพยาธ	ิรวมทั้งการส่งเสรมิศกัยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ระบบการจดัการสิ่งปฏกิลูที่ถกูสขุลกัษณะ	นบัเป็นมาตรการส�าคญัในการป้องกนัสขุภาพจากปัญหา

ดงักล่าว

	 ปี	 2559	 กรมอนามัยด�าเนินการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความชัดเจน	 และ								

เป็นรูปธรรมมากขึ้น	 เพื่อผลักดันการด�าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	 โดยระบบอนามัย									

สิ่งแวดล้อมมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกัน	 ดูแลสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้าน													

สิ่งแวดล้อม	และมเีป้าหมายระยะยาว	เพื่อให้	จงัหวดั	ท้องถิ่น	ชมุชน	มรีะบบการจดัการปัจจยัเสี่ยง

ด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม		ในปี	2569	โดยรายละเอยีดเป้าหมายในแต่ละระดบัเป็น	ดงันี้

	 ระดับจังหวัด	:	จงัหวดัมรีะบบจดัการปัจจยัเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ	ใน	5	เรื่อง	

คือ	 1)	 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	 สถานการณ์	 และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ											

2)	 มกีลไกของคณะอนกุรรมการสาธารณสขุจงัหวดั	 (อสธจ.)	 	 3)	 มกีารส่งเสรมิให้ท้องถิ่นมกีารจดั

บรกิารอนามยัสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน		4)	มรีะบบและกลไกสนบัสนนุการจดัการมูลฝอยตดิเชื้อ

ของโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุให้ถูกต้องตามกฎหมาย		และ	5)	มกีารส่งเสรมิให้มกีาร

จดับรกิารเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน

 ระดบัท้องถิน่	:	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มรีะบบบรกิารอนามยัสิ่งแวดล้อมที่มคีณุภาพ

และได้มาตรฐาน	

 ระดบัชมุชน	:	ประชาชนและประชาสงัคมมคีวามตระหนกัรู้	และมส่ีวนร่วมอย่างเข้มแขง็

ในการจดัการปัญหาระดบัพื้นที่	และป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพ
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	 สรปุผลการด�าเนนิงานของงานอนามยัสิ่งแวดล้อมในประเดน็ที่ส�าคญั	ดงันี้

 1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
	 	 รฐับาลได้ให้ความส�าคญัและก�าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมลูฝอยเป็นวาระแห่งชาติ

ที่ทกุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประสานความร่วมมอืกนัเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน	ทั้งขยะมลูฝอย

ทั่วไป	 มูลฝอยตดิเชื้อและของเสยีอนัตรายจากชมุชน	 ซึ่งหากไม่ได้รบัการจดัการที่ถูกต้อง	 ไม่เพยีง

จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 แต่ยังกระทบต่อสุขภาพประชาชนจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาวกิฤตขยะหลายจงัหวดั	นโยบายส�าคญัของกรมอนามยัเน้นหลกัการส�าคญั	

คอื	การลดและคดัแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง 

ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อ								

น�ากลบัมาใช้ใหม่ให้มากที่สดุ	เร่งการก�าจดั

มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก�าจัด

มูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ	 รวมทั้งสร้างวินัย							

ของคนในชาต	ิสร้างจติส�านกึให้ประชาชน	เข้ามามสี่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

จนถงึการก�าจดัขั้นสดุท้าย

ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 จดัประชมุพฒันาระบบควบคมุก�ากบัการขนมูลฝอยตดิเชื้อ	 	 เพื่อยกระดบัมาตรฐาน

การขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตามที่กฎหมายก�าหนด	 รวมทั้งส่งเสริม

ให้ขบัเคลื่อนการด�าเนนิงานผ่านกลไกคณะอนกุรรมการสาธารณสขุจงัหวดั

	 2.		 ประชมุพฒันามาตรฐานวชิาการและแนวทางการด�าเนนิงานการจดัการมลูฝอยตดิเชื้อ

เพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานด้านวิชาการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	 โดยต้อง

ปรบัปรงุกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจดัมูลฝอยตดิเชื้อ	พ.ศ.	2545	ให้สอดคล้องกบัวชิาการและทนัต่อ

สถานการณ์ปัจจบุนั	

	 3.		 ตรวจประเมนิเตาเผามูลฝอยตดิเชื้อ	จ�านวน	5	แห่ง	ได้แก่	เทศบาลนครยะลา	บรษิทั	

การจัดการสิ่งแวดล้อมภาคใต้	 (2003)	 จังหวัดปัตตาน	ี เทศบาลเมืองน่าน	 บริษัท	 กรุงเทพธนาคม	

จ�ากัด	 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร	ี เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง	 และตรวจสอบประสิทธิภาพ								

ให้ได้มาตรฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจดัมูลฝอยตดิเชื้อ	พ.ศ.	2545	

	 4.		 โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ	(จ�านวนโรงพยาบาลทั้งหมด	953	แห่ง	จ�าแนก

เป็น	 โรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไป	 โรงพยาบาลชมุชน	 และโรงพยาบาลสงักดักรมวชิาการ)	

ผ่านการประเมนิมาตรฐานการจดัการมูลฝอยตดิเชื้อ	จ�านวน	880	แห่ง	คดิเป็นร้อยละ	92.34	
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แผนภูมิที่	14		ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมินมาตรฐานการ

จดัการมูลฝอยตดิเชื้อ	จ�าแนกรายเขตบรกิารสขุภาพ

ที่มา	:	ส�านกัอนามยัสิ่งแวดล้อม	กรมอนามยั

ปัญหาและอุปสรรค
	 1.		 สถานบรกิารสาธารณสขุขนาดเลก็ไม่มทีี่พกัรวมมลูฝอยตดิเชื้อ	และโรงพยาบาลที่อยู่

ห่างไกลยงัพบปัญหามูลฝอยตกค้างเกนิ	7	วนั	โดยขาดระบบรวบรวมมูลฝอยที่มปีระสทิธภิาพ

	 2.		 มูลฝอยตดิเชื้อในชมุชนมกีารก�าจดัไม่ถูกต้อง	และยงัพบการทิ้งรวมกบัมูลฝอยทั่วไป

	 3.		 ระบบการเกบ็ข้อมลูของจงัหวดัยงัไม่ครอบคลมุข้อมลูมลูฝอยตดิเชื้อของสถานบรกิาร

สาธารณสขุขนาดเลก็	

	 4.		 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อบางแห่งมีสภาพช�ารุด	 ท�าให้ระบบก�าจัดยังไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน	และยงัขาดการตรวจวดัคณุภาพอากาศเสยีที่ออกจากปล่องควนัอย่างสม�่าเสมอ

	 5.		 ระบบเอกสารและโปรแกรมก�ากบัการขนส่งมูลฝอยตดิเชื้อยงัไม่มปีระสทิธภิาพ

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ขับเคลื่อนการด�าเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในภาพรวมของจังหวัดผ่านกลไก

คณะอนกุรรมการสาธารณสขุจงัหวดั	(อสธจ.)	รวมทั้งให้มกีารก�ากบัตดิตามการด�าเนนิงานการจดัการ

มูลฝอยตดิเชื้อ	ตามมตกิารประชมุหรอืข้อสั่งการของ	อสธจ.	อย่างเคร่งครดั

	 2.		 ผลกัดนัให้ท้องถิ่นมกีารออกข้อบญัญตัท้ิองถิ่น	และบงัคบัใช้เพื่อการควบคมุก�ากบัการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ	 และส่งเสริมให้ท้องถิ่นใช้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ

อนามยัสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Health	Accreditation	:	EHA)	ด้านการจดัการมูลฝอย
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	 3.		 ควรมีแผนซ่อมบ�ารุงเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ	 และด�าเนินการซ่อมบ�ารุงเตาเผามูลฝอย

ตดิเชื้อ	ปรบัปรงุหวัเผา	(Burner)	ปรบัปรงุโครงสร้างอาคาร	รางระบายน�้าเสยี	และห้องพกัรวมมลูฝอย

ติดเชื้อเพื่อรอการก�าจัด	 รวมทั้งด�าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียที่ออกจากปล่องควันตาม							

ระยะเวลา	ความถี่	และพารามเิตอร์ที่ระบไุว้ในกฎหมาย

	 4.		 จัดท�าชุดความรู้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนและเร่งวางระบบการรวบรวม

มูลฝอยตดิเชื้อที่เกดิในชมุชน	เพื่อลดปัญหาการทิ้งมูลฝอยตดิเชื้อรวมกบัมูลฝอยทั่วไป		และลดการ

ตกค้างของมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน	 เพื่อส่งต่อเข้าระบบการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องตาม							

หลกัวชิาการ

	 5.		 จัดท�าระบบฐานข้อมูลกลางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ครอบคลุมทุกแหล่งก�าเนิด						

เพื่อรวบรวมข้อมูลปริมาณ	 การรวบรวม	 การขนส่ง	 และวิธีการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 	 รวมทั้งการ

ควบคมุ	ก�ากบั	และตดิตามบรษิทัเอกชนที่ให้บรกิารการเกบ็ขนมูลฝอยตดิเชื้อ

 2.  โครงการ 3 ปี คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) : โซ่ข้อกลางการบังคับใช้
กฎหมายสาธารณสุข
	 	 กลไกคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	 (อสธจ.)	 ซึ่งมีผู ้ว ่าราชการจังหวัด															

เป็นประธาน	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	 เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ	 และหัวหน้า															
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม	 เป็นผู้ช่วยฝ่าย

เลขานกุาร			คณะอนกุรรมการฯ	เป็นกลไก

ที่ท�าหน้าที่	 ขับเคลื่อนงานตามกฎหมาย				

ว่าด้วยการสาธารณสุขในระดับพื้นที่	 และ

ท�าหน้าที่ประสานการด�าเนินงานด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมระหว่างพื้นที่กับส่วนกลางในการขับเคลื่อนงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข									

ซึ่งมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บงัคบัใช้กฎหมายให้มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น

ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 พฒันาศกัยภาพศูนย์อนามยัด้านกฎหมายสาธารณสขุ	ให้สามารถเป็นที่ปรกึษา	ให้แก่

ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	และท้องถิ่นได้	รวมทั้งพฒันาศกัยภาพทมีเลขานกุารของ	อสธจ.	

	 2.		 สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม	 อสธจ.	 	 ในกรณีที่เป็นประเด็นปัญหาด้านกฎหมาย												

ที่ค่อนข้างซบัซ้อน	และสนบัสนนุการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้	4	ภาค

	 3.		 สรุปผลการด�าเนินงาน	 อสธจ.	 และวิเคราะห์การด�าเนินงาน	 อสธจ.	 เป็นรายเขต											

เพื่อเป็นข้อมูลในการท�าแผนสนบัสนนุการด�าเนนิงาน	อสธจ.	ต่อไป
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	 ทั้งนี้	 จังหวัดใช้การประชุม	 อสธจ.	 เพื่อขับเคลื่อนประเด็นงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม										

ใน	3	ประเดน็หลกั	ได้แก	่การจดัการมูลฝอยตดิเชื้อ	การขบัเคลื่อนไม่ใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจอุาหาร	

(NO	 FOAM)	 	 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับองค์กรปกครอง																			

ส่วนท้องถิ่น	(EHA)		และที่ส�าคญัมกีารผลกัดนัให้มกีารออกข้อก�าหนดของท้องถิ่น

แผนภูมิที่	15		มตปิระเดน็งานอนามยัสิ่งแวดล้อมที่มกีารขบัเคลื่อน	อสธจ.	ในภาพรวม

ที่มา	:	ศูนย์บรหิารกฎหมายสาธารณสขุ	กรมอนามยั

ปัญหาและอุปสรรค 
	 1.		 ผูบ้รหิารและผูร้บัผดิชอบของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องยงัไม่ทราบบทบาทที่ชดัเจนของ	

อสธจ.

	 2.		 บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้/ทักษะในการปฏิบัติงาน	 มีการโยกย้าย	 เปลี่ยน

ผู้รบัผดิชอบบ่อย	หรอืยงัไม่มผีู้รบัผิดชอบที่ท�าหน้าที่ตรงสายงาน

	 3.	 ขาดความเข้าใจในบทบาทที่จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะท�าการประสาน	 เชื่อมโยง													

ขบัเคลื่อนการด�าเนนิงานแก้ไขปัญหาด้านอนามยัสิ่งแวดล้อมที่ชดัเจน

	 4.		 การบงัคบัใช้กฎหมายส่วนใหญ่กระทบกบัฐานเสยีงของผูบ้รหิารท้องถิ่นท�าให้ไม่ได้รบั

การสนบัสนนุในการด�าเนนิการ	 เช่น	 เรื่องการจดัระเบยีบตลาด	การจดัระเบยีบการจ�าหน่ายสนิค้า

ในที่หรอืทางสาธารณะ

	 5.		 ระบบข้อมลู	สถานการณ์อนามยัสิ่งแวดล้อมยงัไม่ได้ใช้ประโยชน์เตม็ที่ในการน�าเป็นประเดน็

เข้าสู่ที่ประชมุ	อสธจ.	เนื่องจากยงัไม่มรีะบบการเชื่อมโยงระดบัอ�าเภอ	จงัหวดั	เขตสขุภาพ	ประเทศ	
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ข้อเสนอแนะ 
	 1.		 สร้างความเข้าใจในบทบาท	อสธจ.	 ให้แก่ผู้บรหิารและหน่วยงานภาคเีครอืข่าย	 เช่น	

ท้องถิ่นจงัหวดั	และส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจงัหวดั	ตระหนกัในหน้าที่รบัผดิชอบ 

และบทบาทของคณะอนกุรรมการสาธารณสขุให้เข้มแขง็	เพื่อให้การขบัเคลื่อนงานส�าเรจ็ตามเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้

	 2.	 สร้างความตระหนักให้ท้องถิ่นสามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง	 เน้นการอบรม

กฎหมายทุกภาคส่วน	 การขับเคลื่อนงานกฎหมายในภาพรวมของส่วนกลางให้เป็นไปในทิศทาง

เดยีวกนั

	 3.		 สร้างกลไกความร่วมมือ	 ระหว่างกระทรวงมหาดไทย	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง													

เพื่อการขบัเคลื่อนงานกฎหมาย	

	 4.		 จดัอบรม	หลกัสูตร	“การพฒันาทมีเลขาฯ”	หรอืจดัเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้	อย่างต่อเนื่อง

	 5.		 จดัให้มกีารประกาศเกยีรตคิณุแก่	อสธจ.	ที่มกีารด�าเนนิงานดเีด่น	

	 6.		 จัดท�าร่างการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ	 ตลอดจนกฎกระทรวงก�าหนดอัตรา																	

ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ

ครอบคลุมกิจการตามที่กฎหมายก�าหนด	 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทาง											

ในการออกเทศบญัญตั/ิข้อบญัญตัใินส่วนที่เกี่ยวข้อง

	 7.		 เร่งตดิตามการออกกฎกระทรวงก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีม	พ.ศ.	....	ตามพระราชบญัญตัิ

การสาธารณสขุ	พ.ศ.	2535	

 3. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
EHA : (Environmental Health Accreditation)
	 	 กรมอนามัยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 พัฒนาคุณภาพระบบบริการ

อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานให้ได้มาตรฐาน								

ทั้ง	9	ประเดน็งาน	ได้แก่	1)	ระบบการจดัการสขุาภบิาลอาหาร	2)	ระบบการจดัการคณุภาพน�้าบรโิภค	

3)	 ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล	 4)	 ระบบการจัดการมูลฝอย	 5)	 ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉินและ											

ภัยพิบัติ	 6)	 ระบบการจัดการเหตุร�าคาญ	 7)	 ระบบการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ												

8)	 ระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	 และ	 9)	 ระบบการบังคับใช้กฎหมาย	 เพื่อน�าไปสู่การ
ประเมินรับรองคุณภาพตามระบบบริการ

อนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ผลการด�าเนินงาน ปี	พ.ศ.	2557 ปี	พ.ศ.	2558 ปี	พ.ศ.	2559

	 จ�านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย		 202	แห่ง	 2,441	แห่ง	 2,442	แห่ง

	 -	 เทศบาลที่สมคัร	EHA	 193	แห่ง	 1,000	แห่ง	 1,721	แห่ง

	 -		เทศบาลผ่านการประเมนิ	EHA	ด้านที่	1	–	4	 144	แห่ง	 575	แห่ง	 1,250	แห่ง

	 	 ระดบัเกยีรตบิตัร	 (66	แห่ง)	 (78	แห่ง)	 (250	แห่ง)

	 	 ระดบัพื้นฐาน	 (190	แห่ง)	 (385	แห่ง)	 (1,000	แห่ง)

ที่มา	:	ส�านกัสขุาภบิาลอาหารและน�้า	กรมอนามยั

แผนภมิูที	่16		จ�านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมคัรและผ่านเกณฑ์	EHA	ปี	พ.ศ.	2557	–	2559

ที่มา	:	ส�านกัสขุาภบิาลอาหารและน�้า	กรมอนามยั

ผลการด�าเนินงาน
	 เทศบาลทกุระดบั	(เทศบาลนคร	เทศบาลเมอืง	และเทศบาลต�าบล)	มรีะบบบรกิารอนามยั

สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน	 (ผ่านการประเมินรับรองฯ	 EHA	 ตามเงื่อนไขที่กรมอนามัยก�าหนด													

อย่างน้อย	1	ประเดน็	 ในประเดน็ที่	 1	–	 4	คอื	การจดัการสขุาภบิาลอาหาร	การจดัการคณุภาพ							

น�้าบรโิภค	การจดัการสิ่งปฏกิูล	และการจดัการมูลฝอย)	ร้อยละ	60.52	จากเป้าหมายร้อยละ	50

ตารางที่	11		ผลการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง									

ส่วนท้องถิ่น	ปี	พ.ศ.	2557	–	2559
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ปัญหาอุปสรรค
	 1.		 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ยงัขาดแนวทางและระบบการส่งต่อข้อมลูผลการด�าเนนิงาน

	 2.		 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยงัไม่เข้าใจเกี่ยวกบัขั้นตอนการประเมนิ	EHA

	 3.		 การสร้างทมีผู้ตรวจประเมนิยงัไม่เป็นระบบและมกีฎหมายรองรบั

ปัจจัยความส�าเร็จ
	 1.		 เป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสขุและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

	 2.		 เป็นการด�าเนนิงานที่มพีระราชบญัญตัเิทศบาล	/	พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุรองรบั

 4.  โครงการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากพื้นที่เสี่ยง
	 	 ปัจจบุนัทศิทางการพฒันาของประเทศมุง่เน้นการขบัเคลื่อนทางเศรษฐกจิ	และนโยบาย

การพฒันาเศรษฐกจิ	เขตนคิมอตุสาหกรรม	การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรบัการเชื่อมต่อ

เขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ	 ส่งผลถึงศักยภาพของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ในการรองรับการ								

ขยายตัวดังกล่าว	 ซึ่งหากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีมาตรการในการป้องกันและลด															

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลมุ	และหากขาดการปฏบิตัติามกฎหมาย	ข้อก�าหนดหรอืมาตรการ

ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครดั	จะเป็นสาเหตทุี่น�าไปสู่การปนเปื้อนของสารมลพษิสู่สิ่งแวดล้อม

ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 พื้นที่เสี่ยงกรณีเหมืองแร่ทองค�า	 :	 การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค�าของ	 บริษัท					

อคัรารซีอร์สเซส	จ�ากดั	(มหาชน)	มพีื้นที่ในอยู่ในเขตรอยต่อ	3	จงัหวดั	(พจิติร	เพชรบูรณ์	พษิณโุลก)	

เปิดด�าเนนิการเมื่อปี	พ.ศ.	2544	จนถงึปัจจบุนั	โดยในปี	2559	กระทรวงอตุสาหกรรมร่วมกบักระทรวง

สาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งผลกระทบต่อ								

สิ่งแวดล้อมและสขุภาพจากการท�าเหมอืงแร่ทองค�าของบรษิทั	อคัรารซีอร์สเซส	จ�ากดั	(มหาชน)	

	 	 ทั้งนี้	 กรมอนามัยได้ด�าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่										

อย่างต่อเนื่อง	 จากผลการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าในปี	 2558	 พบเหล็กและแมงกานีสเกินมาตรฐาน											

ในน�้าประปา	 จ�านวน	 10	 แห่ง	 จึงได้เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข	

และจัดประชุมแจ้งผลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ	 โดยประชาชนเสนอให้ม	ี											

การปรับปรุงระบบประปาเพิ่มเติมอีก	 6	 แห่ง	 รวมเป็น	 16	 แห่ง	 ซึ่งในการปรับปรุงระบบประปา									

บริษัท	 อัครารีซอร์สเซส	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								

รับผิดชอบในการปรับปรุงระบบประปาในพื้นที่	 และหลังการปรับปรุงระบบประปาทั้ง	 16	 แห่ง												

พบว่า	ยงัพบเหลก็และแมงกานสีเกนิมาตรฐานจ�านวน	6	แห่ง	ซึ่งได้หารอืแนวทางการแก้ไขปัญหา
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กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	กรมทรพัยากรน�้าบาดาล	กรมทรพัยากรน�้า	การประปาส่วนภูมภิาค	

และนกัวชิาการจากมหาวทิยาลยั	

	 	 นอกจากนี้	 ได้ด�าเนนิการพฒันาต้นแบบการจดัท�าแผนที่สารสนเทศภูมศิาสตร์ข้อมูล

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่รอบเหมืองแร่ทองค�า	 3	 จังหวัดรอยต่อ	 (พิจิตร	 พิษณุโลก	

เพชรบูรณ์)	 http://www.sci1.nu.ac.th/goldminingphichit2	 เพื่อให้มีข้อมูลการเฝ้าระวังผลกระทบ												

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่สามารถน�าไปใช้ในการคาดการณ์	 การเฝ้าระวัง	 สื่อสาร	 และสนับสนุน								

การด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบแก่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	 รวมทั้ง

เป็นต้นแบบต่อการจดัท�าแผนที่สารสนเทศภูมศิาสตร์ในพื้นที่อื่น	และจดัท�าหลกัเกณฑ์และข้อก�าหนด											

เกี่ยวกับพื้นที่แนวกันชน	 (Buffer	 Zone)	 กรณีเหมืองแร่ทองค�า	 รวมทั้งจัดท�าคู่มือการเฝ้าระวัง													

ด้านอนามยัสิ่งแวดล้อมและประเมนิความเสี่ยงต่อสขุภาพในพื้นที่เสี่ยง	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ

ในพื้นที่เสี่ยงจากมลพษิสิ่งแวดล้อมใช้เป็นกรอบแนวทางการด�าเนนิงานให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและความเจ็บป่วยด้วย

โรคจากสิ่งแวดลอ้ม	ประกอบกบัใช้กระบวนการการมส่ีวนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข

ปัญหา	 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการคุ้มครองจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรม

โครงการ

	 2.	 พื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศ	 กรณีฝุ่นละออง	 ต�าบลหน้าพระลาน	 จังหวัดสระบุรี	 :														

กรมอนามัยได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ								

กรณีฝุ่นละอองในพื้นที่ต�าบลหน้าพระลาน	 โดยการเฝ้าระวังสุขภาพของเด็กนักเรียนในพื้นที่ที่เป็น					

กลุม่เสี่ยงที่ได้รบัผลกระทบจากฝุน่ละออง	ด้วยวธิกีารเป่าปอดและเกบ็ข้อมลูอาการของเดก็นกัเรยีน

จ�านวน	450	คน	จากโรงเรยีน	9	แห่งในพื้นที่ต�าบลหน้าพระลาน	พบว่า	ความจปุอดที่วดัได้เฉลี่ย	

1,279	 มิลลิลิตร	 อยู่ในเกณฑ์ปกติ	 และจากการเก็บข้อมูลอาการของเด็กนักเรียนจากสมุดบันทึก

สุขภาพ	 พบว่า	 นักเรียนไม่มีโรคประจ�าตัวร้อยละ	 76.7	 และนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดและ											

โรคภูมแิพ้	ร้อยละ	9.3	และเป็นโรคหวัใจและโรคความดนัโลหติสูง	ร้อยละ	2.33	เป็นต้น	จากผลการ

ด�าเนนิงานครั้งนี้ได้จดัท�าข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหาดงักล่าว	ได้แก้	1)	ควรเชื่อมโยงข้อมลูจากสถานี

ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ	 เพื่อให้เห็นสถานการณ์แนวโน้มมลพิษอากาศที่เชื่อมโยงกับ

ข้อมูลสุขภาพได้	 2)	 จัดระบบกลไกการสื่อสารความเสี่ยงผ่าน	 Line,	 Facebook	 และช่องทางอื่นๆ										

3)	เสรมิสร้างความตระหนกัให้ประชาชนในการป้องกนัตวัจากฝุ่นละอองขนาดเลก็	และ	4)	ประเมนิ

ผลกระทบต่อสขุภาพตามกลุ่มเป้าหมาย	โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง	รวมทั้งได้มกีารสื่อสารให้ความรู้	 

กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการดูแลป้องกันตนเอง	 โดยจัดท�าและเผยแพร่คู่มือมาตรฐานค่าเฝ้าระวัง							

ผลกระทบต่อสขุภาพจากฝุน่ละอองขนาดเลก็กวา่	10	ไมครอน	เพื่อให้ได้ข้อมลูการเฝ้าระวงัผลกระทบ

ต่อสุขภาพ	 ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะต่อการจัดการปัญหาฝุ่นละอองและ
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ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ	 และจัดท�าแผนที่เสี่ยงในพื้นที่ต�าบลหน้าพระลาน	 เพื่อให้เห็นความ				

เชื่อมโยงข้อมลูดา้นสขุภาพและมลพษิทางอากาศที่น�าไปสูก่ารขบัเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุน่ละออง

ในระยะยาวต่อไป

	 3.		 พื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ	 	 กรณีหมอกควัน	 :	 กรมอนามัยได้ประสานความ							

ร่วมมอืและสนบัสนนุการด�าเนนิงานภายใต้	“แผนปฏบิตักิารป้องกนัและแก้ไขหมอกควนัภาคเหนอื	

ปี	2559”	ร่วมกบักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม	โดยกรมควบคมุมลพษิ	และภายใต้

แผนบูรณาการขยะและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงสาธารณสุข	 	 นอกจากนี้ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค				

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อบูรณาการการด�าเนินงานในทุกระดับ	 และเตรียมความพร้อม															

ของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	 9	 จังหวัดภาคเหนือ	 ได้แก่	 จังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย	 ล�าพูน	

ล�าปาง	 แพร่	 น่าน	 พะเยา	 แม่ฮ่องสอน	 และตาก	 ในการรับมือผลกระทบจากภาวะหมอกควัน											

นอกจากนี้	 กรมอนามัยได้ท�า	 MOU	 ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ	 เพื่อจัดการปัจจัยเสี่ยง	 และ												

เตรยีมความพร้อมก่อนเกดิวกิฤตหมอกควนั

	 	 ส�าหรับการสนับสนุนข้อมูลและแนวทางการด�าเนินงานแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข														

ในพื้นที่	เน้นการสื่อสารสาธารณะ	สื่อสารความรู้กบักลุม่เป้าหมาย	เพื่อดแูลและเฝ้าระวงัสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ	 การจัดท�าค�าแนะน�าในการเตรียมห้องสะอาด	 (Clean	 Room)	 ร่วมกับกรมควบคุมโรค	

และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ	ผ่านทาง	ข่าว	บทความ	การให้สมัภาษณ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ	

ทั้งทางสถานโีทรทศัน์	รายการวทิยุ	ทั้งนี้	การด�าเนนิงานในช่วงที่มวีกิฤตหมอกควนั	ได้แก่	การเฝ้า

ระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก	 PM	 10	 โดยใช้มาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น	

PM10	การจดัท�ารายงานสถานการณ์หมอกควนัรายวนัในช่วงวกิฤต	เพื่อเป็นข้อมูลสนบัสนนุและเป็น

แนวทางปฏบิตังิานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสขุในพื้นที่	รวมทั้งการสื่อสารเตอืนภยัผ่านสื่อช่องทางต่างๆ	

จัดท�าอินโฟกราฟฟิคแสดงสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือรายวันและค�าแนะน�าในการปฏิบัติตน

ส�าหรบัประชาชน	ทั้งประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้การดูแลเป็นพเิศษ	 เช่น	 เดก็	

ผู้สูงอายุ	 หญิงมีครรภ์	 และผู้ที่มีโรคประจ�าตัว	 เป็นต้น	 และช่วงหลังวิกฤตหมอกควัน	 เน้นการ												

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และประสบการณ์การด�าเนินงานกรณีหมอกควันร่วมกับกรมควบคุมโรค	 และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดยร่วมเวทถีอดบทเรยีนการด�าเนนิงานและจดัท�าข้อเสนอเพื่อการเตรยีมการ

ด�าเนนิงานในปี	2560	ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายต่อไป

 5. โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย
	 	 นโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ	ในการพฒันาส้วมสาธารณะไทยตลอดระยะเวลา	

11	 ปี	 ที่ผ่านมา	 ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและเป็นแบบอย่างให้แก	่													

นานาประเทศ	 ด้านการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน	 อีกทั้งด�าเนินการขับเคลื่อนเรื่อง											
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ส้วมอย่างต่อเนื่อง	 สอดรับกับเป้าหมาย			

การพฒันาที่ยั่งยนื	หรอื	SDGs	เพื่อให้ทกุคน

เข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม	

ลดอัตราประชากรที่ไม่มีส้วมใช้	 และยังคง

ขบัถ่ายในสถานที่	เปิดโล่งกว่า	1.1	พนัล้าน
คนทั่วโลก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญงิและเดก็ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รบัการดูแลเป็นพเิศษ	หากไม่มี

ห้องส้วมใช้เฉพาะและมดิชดิเพยีงพอ	อาจเสี่ยงต่ออนัตรายและถูกทารณุกรรมทางเพศได้

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 ด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับส้วมสาธารณะและพฤติกรรมการใช้ส้วมของ

ประชาชน		โดยกลุม่ตวัอย่างเป็นประชาชนที่ใช้ส้วมสาธารณะในเขตกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล		จ�านวน	

2,044	คน	พบว่า	ส้วมสาธารณะที่ประชาชนเลอืกใช้บรกิารมากที่สดุ	3	อนัดบัแรก	ได้แก่	ส้วมห้าง

สรรพสนิค้า	ส้วมปั๊มน�้ามนั	สถานที่ท่องเที่ยว	คดิเป็นร้อยละ	86.64		73.09	และ	58.66		ตามล�าดบั	

ส้วมสาธารณะที่สะอาดที่สดุ	3	ล�าดบัแรก	คอื	ห้างสรรพสนิค้า/ศูนย์การค้า	ร้อยละ	50.10		สถานี

บริการน�้ามันเชื้อเพลิง	 ร้อยละ	 17.47	 และโรงพยาบาล	 ร้อยละ	 17.37	 และส้วมที่ควรปรับปรุง																

มากที่สดุคอื	ส้วมโรงเรยีน	ร้อยละ	55.53	พฤตกิรรมการใช้ส้วมของประชาชนที่ถูกต้อง	ได้แก่	การไม่

เหยยีบบนโถส้วมนั่งราบ	ร้อยละ	74.07		การราดน�้าหรอืกดชกัโครกทกุครั้งหลงัใช้ส้วม	ร้อยละ	86.01	

กระดาษช�าระใช้แล้วทิ้งลงในถังขยะ	 ร้อยละ	 88.19	 และล้างมือทุกครั้งหลังใช้ส้วมด้วยสบู่และ													

น�้าสะอาด	ร้อยละ	64.21

	 2.		 เฝ้าระวงัความเสี่ยงในส้วมสาธารณะด้วยวธิ	ี Swab	 Test	หาเชื้ออโีคไล	 (Escherichia	

Coli)	 กลุ่มตัวอย่างเป็นส้วมสาธารณะที่เป็นสุดยอดส้วมในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง	 45	 แห่ง	

จ�านวน	566	ตวัอย่าง	พบเชื้ออโีคไล	ร้อยละ	13.96	จดุเกบ็ตวัอย่างที่พบเชื้ออโีคไล	มากที่สดุ	3	ล�าดบัแรก 

ได้แก่	พื้นห้องน�้า	ที่รองนั่งโถส้วม	และที่จบัสายฉดีช�าระ	ตามล�าดบั

	 3.		 จดักจิกรรม/การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์การพฒันาส้วมสาธารณะ	ดงันี้

	 	 -	 รณรงค์ส้วมสถานที่ท่องเที่ยวสะอาดรับวันส้วมโลก	 เพื่อให้คนไทยทราบถึงความ

ส�าคญัของวนัส้วมโลก	(วนัที่	19	พฤศจกิายน)	และประชาสมัพนัธ์ความส�าเรจ็ของโครงการพฒันา

ส้วมสาธารณะไทย	รวมทั้งส่งเสรมิให้ประชาชนทั่วไปมพีฤตกิรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง	

	 	 -		รณรงค์กจิกรรมล้างส้วมพร้อมกนั...รบัวนัสงกรานต์	พร้อมกนัทั่วประเทศ	เพื่อกระตุน้

และสร้างกระแสให้ภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไปร่วมกันล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์										

ทั่วประเทศในวนัที่	1	–	7	เมษายน	ของทกุปี	โดยให้มกีารท�าความสะอาดและปรบัปรงุส้วมในความ			

รบัผดิชอบของตน	และให้ภาคเีครอืข่ายได้มสี่วนร่วมในการพฒันาส้วมสาธารณะไทยอย่างต่อเนื่อง	



77กรมอนามัย

รายงานประจ�าปี 2559

ซึ่งได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานต่างๆ	เป็นอย่างดี	จ�านวน	1,202	แห่ง	

	 4.	 สรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี	 ระดับประเทศ	 เพื่อสรรหาต้นแบบส้วมสาธารณะที่มีการ

จดัการส้วมที่ด	ีจ�านวน	12	ประเภท	มจี�านวน	93	แห่ง	โดยมสีถานที่ได้รบัการตดัสนิเป็นสดุยอดส้วม

แห่งปี	จ�านวน	19	แห่ง	และบคุคลต้นแบบการพฒันาส้วมสาธารณะไทย	จ�านวน	1	ท่าน	

	 5.	 พัฒนาส้วมในสถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง	 	 โดยได้รับความร่วมมือจากส�านักงาน

สาธารณสขุจงัหวดัทกุจงัหวดัในการส่งผลประเมนิส้วมในสถานบีรกิารน�้ามนัเชื้อเพลงิผ่านมาตรฐาน	

HAS	 และได้รับความร่วมมือจากบริษัท	 อีเอสอาร์ไอ	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 บันทึกข้อมูลส้วม																			

ในสถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิงผ่านมาตรฐาน	 HAS	 ลงแผนที่ดิจิตอลส�าหรับใช้ในระบบน�าทาง										

ZGPS	Navigator)	จ�านวน	1,108	แห่ง		และในแอพพลเิคชั่น	“NOSTRA”	ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่าน

สมาร์ทโฟนได้	 เพื่อช่วยให้การค้นหาส้วมสะอาดได้มาตรฐาน	 HAS	 ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น										

และน�าสดุยอดส้วมแห่งปี	122	แห่ง	พมิพ์ลงในแผนที่ทางหลวงประเทศไทยเรยีบร้อยแล้ว

	 6.	 พัฒนาส้วมสาธารณะ	 ในสถานที่เป้าหมาย	 12	 ประเภท	 ได้แก่	 แหล่งท่องเที่ยว											

สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง	 ร้านจ�าหน่ายอาหาร	 ตลาดสดน่าซื้อ	 สถานศึกษา	 สถานที่ราชการ									

สถานขีนส่ง	โรงพยาบาล	สวนสาธารณะ	ศาสนสถาน	ส้วมรมิทาง	และห้างสรรพสนิค้า/	ศนูย์การค้า		

มีส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 HAS	 ในภาพรวมระดับประเทศเฉลี่ย	 ร้อยละ	 71.04	 เมื่อ

พจิารณาตามประเภทของส้วมสาธารณะ	พบว่า	ส้วมสาธารณะที่ผ่านการประเมนิมาตรฐาน	HAS	

มากที่สดุ	3	อนัดบัแรก	คอื	โรงพยาบาล	ห้างสรรพสนิค้า/ศูนย์การค้า	และส้วมรมิทาง	ร้อยละ	99.09		

94.25	และ	83.33	ตามล�าดบั

แผนภูมิที่	17	 แสดงผลการด�าเนินงานการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย	 ปี	 พ.ศ.	 2559	 จ�าแนกราย

สถานที่เป้าหมาย

ที่มา	:	ส�านกัอนามยัสิ่งแวดล้อม	กรมอนามยั
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แผนภูมิที่	18		แสดงผลการด�าเนนิงานการพฒันาส้วมสาธารณะไทย	ปี	พ.ศ.	2549	–	2558

ที่มา	:	ส�านกัอนามยัสิ่งแวดล้อม	กรมอนามยั

ปัจจัยความส�าเร็จ
	 ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเล็งเห็นความส�าคัญ	 และด�าเนินการพัฒนาส้วมสาธารณะ													

อย่างต่อเนื่อง

 6.  โครงการยกร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่......) พ.ศ..........
	 	 พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	2535	เป็นกฎหมายส�าคญัที่ใช้ในการคุ้มครอง

และควบคมุพฤตกิรรมและการกระท�าของประชาชนในชวีติประจ�าวนัมใิห้ส่งผลกระทบต่อสขุลกัษณะ

และการอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยตรง	 ซึ่งในปัจจุบันพบว่าบทบัญญัติของกฎหมายบางประการไม่มี

ความคล่องตวั	ยงัมอีปุสรรคในการด�าเนนิงานตามที่กฎหมายก�าหนดและขาดความเชื่อมโยงในการ

ประสานงาน		อกีทั้งสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปท�าให้มปัีจจยัที่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสขุภาพของ

ประชาชนมากขึ้น	 จงึมคีวามจ�าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเตมิบทบญัญตับิางประการเพื่อให้การปฏบิตังิาน

ตามที่กฎหมายก�าหนด	 เอื้อต่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนและเพื่อให้การใช้บังคับ

กฎหมายมปีระสทิธภิาพสูงสดุ

ผลการด�าเนินงาน
	 สาระส�าคญัของประเดน็ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ	ได้แก่	

	 1.	 ก�าหนดให้อธบิดกีรมอนามยัมอี�านาจออกค�าสั่งระงบัหรอืแก้ไขในกรณทีี่เกดิหรอืมเีหตุ
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อนัควรสงสยัว่าจะเกดิความเสยีหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด�ารงชพี

ของประชาชน	ซึ่งจ�าเป็นต้องมกีารแก้ไขโดยเร่งด่วน

	 2.	 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด														

เป็นประธานกรรมการ	 อัยการจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการโดยต�าแหน่ง	 และนายแพทย์

สาธารณสขุจงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานกุาร	ให้มอี�านาจหน้าที่ตามที่ก�าหนด	

	 3.	 ก�าหนดให้ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการ

หรือคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดแจ้งผู้มีอ�านาจควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของราชการ									

ส่วนท้องถิ่น	 หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อสั่งให้ปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่และหากเหตุนั้นอาจก่อให้เกิด

อันตรายหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	 ให้อธิบดีกรมอนามัยหรือนายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดมีอ�านาจออกค�าสั่ง

แทนเจ้าพนกังานท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหานั้นได้

	 4.		 ก�าหนดให้เจ้าพนกังานท้องถิ่นมอี�านาจในการประกาศก�าหนดพื้นที่ควบคมุเหตรุ�าคาญ

	 5.		 ก�าหนดให้เจ้าพนกังานสาธารณสขุในระดบับงัคบับญัชาสูงสดุของอ�าเภอหรอืจงัหวดั

มอี�านาจออกค�าสั่งกรณทีี่ตรวจพบเหตทุี่ไม่ถูกต้องหรอืมกีารกระท�าใดๆ	 ที่ฝ่าฝืนต่อพระราชบญัญตันิี้	

หรอืข้อก�าหนดของท้องถิ่น

	 6.	 ก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ

สาธารณสขุมอี�านาจประกาศก�าหนดประเภทหรอืขนาดของกจิการที่ต้องด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์	

วธิกีารและเงื่อนไขก่อนการอนญุาตให้ด�าเนนิกจิการ		

	 7.		 ก�าหนดให้มคีณะกรรมการวนิจิฉยัอทุธรณ์	โดยมอีงค์ประกอบตามที่ก�าหนดซึ่งมอีธบิดี

กรมอนามัยเป็นประธานและให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข													

เป็นกรรมการและเลขานกุาร	และให้มอี�านาจพจิารณาอทุธรณ์ค�าสั่งตามพระราชบญัญตันิี้	

	 8.		 ปรบัปรงุแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดี

	 	 คณะรฐัมนตรอีนมุตัใินหลกัการเมื่อวนัที่	15	มนีาคม	2559	และคณะกรรมการกฤษฎกีา

ได้ตรวจพจิารณาแล้ว	ขณะนี้อยูร่ะหว่างการพจิารณาของคณะกรรมาธกิาร(สภานติบิญัญตัแิห่งชาต)ิ	

ในล�าดับต่อไปจะเสนอส�านักนายกรัฐมนตรี	 และน�าทูลเกล้าฯ	 ประกาศใช้ต่อไป	 และมีประกาศฯ						

ภายใต้พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	(ฉบบัที่	..)	พ.ศ.	...	จ�านวน	5	ฉบบั	ได้แก่	

	 	 ประกาศคณะกรรมการสาธารณสขุ	เรื่อง	หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขการแต่งตั้ง	

วาระการด�ารงต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการตามมาตรา	 17/1	 (3)	 และ	 (4)	 และ

กรรมการตามมาตรา	17/2	(3)	(มาตรา	17/4)	

	 	 ประกาศคณะกรรมการสาธารณสขุ	เรื่อง	หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขการแต่งตั้ง	

วาระการด�ารงต�าแหน่ง	 และการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง	 (3)												
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(มาตรา	66/1)	

	 	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขส�าหรับให้															

เจ้าพนกังานท้องถิ่นพจิารณาประกอบการออกประกาศพื้นที่ควบคมุเหตรุ�าคาญ	พ.ศ.	.....	(มาตรา	28/1)	

	 	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 ก�าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการรวมทั้ง

ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตต้องด�าเนินการก่อนการอนุญาต	 พ.ศ.	 ....												

(มาตรา	12)	

	 	 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรื่อง	หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขการเปรยีบเทยีบ

ของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย			

พ.ศ.	....	(มาตรา	85)	

 7. โครงการองค์กรต้นแบบเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
	 	 กรมอนามัยเป็นหน่วยงานหลักในการรณรงค์ลด	 ละ	 เลิก	 การใช้ภาชนะโฟมบรรจุ

อาหาร	 ตั้งแต่ปี	 2557	 โดยก�าหนดพื้นที่ปลอดการใช้โฟมบรรจุอาหารน�าร่องให้ทุกส่วนราชการใน

กระทรวงสาธารณสขุ	ไม่มกีารใช้โฟมบรรจุ

อาหารให้ใช้วัสดุที่ท�าจากธรรมชาติ	 อีกทั้ง

ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศร ่วม

รณรงค์ลด	ละ	เลกิ	การใช้ภาชนะโฟมบรรจุ

อาหารเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานราชการอื่น	 ตลอดจนการปฏิเสธการใช้โฟมทุกรูปแบบ												

โดยไม่ใช้บรกิารจากสถานประกอบการอาหารที่ใช้โฟมบรรจอุาหาร

ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 ขยายพื้นที่การรณรงค์ไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ									

หน่วยงานราชการนอกสงักดักระทรวงสาธารณสขุและรฐัวสิาหกจิ	สถาบนัการศกึษาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 และภาคเอกชน	 ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่	 17	 กุมภาพันธ์	 2559	 จากเดิม													

ในปี	 2558	 จ�านวน	 14	 แห่ง	 เพิ่มเป็น	 33	 แห่ง	 ในปี	 2559	 อาทิ	 มหาวิทยาลัย	 รัฐวิสาหกิจ																							

ห้างสรรพสนิค้า	ศูนย์การประชมุ	ซปุเปอร์มาเกต็	ร้านสะดวกซื้อ	ร้านอาหาร	Franchise	สถานบีรกิาร

น�้ามนั	ส�านกังาน	สมาคม	ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร	แผงลอยและตลาดสด	เพื่อให้ผู้ประกอบ

การค้าอาหารและผู้บริโภคเลือกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนโฟมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได	้								

ตามธรรมชาติ

	 2.		 ประชมุแลกเปลี่ยนเรยีนรู้นกัวชิาการ	“ภยัเงยีบจากภาชนะโฟมบรรจอุาหาร”
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	 3.		 ประชมุภาคเีครอืข่ายภาครฐั/ภาคเอกชนและการลงนามความร่วมมอื	(MOU)		

	 4.		 เสรมิสร้างองค์กรต้นแบบเลกิการใช้ภาชนะโฟมบรรจอุาหารฯ	4	ภาค

	 5.		 จดัท�าสื่อประชาสมัพนัธ์	(สปอตวทิย/ุแผ่นพบั/สตกิเกอร์)	

ตารางที่	12		ผลการด�าเนนิงานองค์กรปลอดโฟม	100%	ปี	พ.ศ.	2557	–	2559

ล�าดับ

ที่
ประเภทหน่วยงาน/องค์กร

ปี	พ.ศ.

2557

ปี	พ.ศ.

2558

ปี	พ.ศ.

2559

	 1	 หน่วยงานราชการสงักดักระทรวงสาธารณสขุ		 8	 22	 20

	 	 (ส่วนกลาง)		

	 2	 กระทรวง	/	รฐัวสิาหกจิ		 -	 -	 4

	 3	 ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั		 -	 8	 48

	 4	 โรงพยาบาลศูนย์		 -	 6	 14

	 5	 โรงพยาบาลทั่วไป		 -	 11	 38

	 6	 โรงพยาบาลชมุชน		 -	 24	 235

	 7	 ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ	/	โรงพยาบาล	 -	 1	 172

	 	 ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	(381	แห่ง)

	 8	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		 -	 3	 46

	 9	 สถาบนัการศกึษา		 -	 2	 98

	 10	 องค์กรภาคเอกชนร่วมลงนาม	MOU	กบั	 -	 23	 33

	 	 กรมอนามยั	(12,522	แห่ง)

	 11	 หน่วยงานใน	–	นอกสงักดักระทรวงสาธารณสขุ/		 -	 -	 47

	 	 องค์กรเอกชน	

	 12	 สถานประกอบการอตุสาหกรรม	 -	 2	 4

	 13	 สถานที่ท่องเที่ยว		 -	 12	 26

	 14	 ศูนย์อาหาร	 -	 6	 12

	 15	 เทศกาลอาหาร		 -	 8	 8

	 16	 ตลาด		 -	 6	 11

จ�านวน

(แห่ง)

จ�านวน

(แห่ง)

จ�านวน

(แห่ง)

	 รวม	 8	 134	 816

ที่มา	:	ส�านกัสขุาภบิาลอาหารและน�้า	กรมอนามยั
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ปัญหาอุปสรรค
	 1.		 ผลติภณัฑ์ทดแทนภาชนะโฟมยงัมจี�าหน่ายในท้องตลาดค่อนข้างน้อยและมรีาคาแพง

เมื่อเทยีบกบัภาชนะโฟมบรรจอุาหาร

	 2.		 การประชาสมัพนัธ์อนัตรายจากการใช้โฟมบรรจอุาหารยงัไม่ทั่วถงึ

ข้อเสนอแนะ
	 1.		 การรณรงค์ลด	 ละ	 เลิก	 การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารต้องด�าเนินการรณรงค์													

อย่างต่อเนื่อง	เนื่องจากเป็นวาระแห่งชาตขิองรฐับาลในการลดขยะ

	 2.		 หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องเป็นองค์กรปลอดโฟม	 100%	 เพื่อเป็น

ตวัอย่างให้ประชาชน

	 3.		 รัฐบาลควรสนับสนุนมาตรการลดภาษีให้ผลิตภัณฑ์ทดแทนโฟมที่ย่อยสลายได้												

เพื่อให้ราคาผลติภณัฑ์ราคาถูกลง

	 4.		 รัฐบาลควรมีมาตรการเพิ่มค่าก�าจัดขยะแก่ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากเป็นอันตราย					

แก่ประชาชน

ปัจจัยความส�าเร็จ
	 1.		 เป็นนโยบายส�าคญัระดบัชาตขิองรฐับาล

	 2.		 สถานการณ์โฟมบรรจอุาหารเป็นกระแสสงัคม	ท�าให้ประชาชนมอีงค์ความรู้เพิ่มขึ้น	

	 3.		 ได้รบัความร่วมมอืจากภาคเีครอืข่ายทั้งภาครฐั	รฐัวสิาหกจิและภาคเอกชนในการร่วม

รณรงค์

 8.  โครงการส่งเสรมิการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเทีย่ว
	 	 กรมอนามัยร่วมกับกรมการท่องเที่ยว	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 พัฒนา											
สถานประกอบการให ้ ได ้มาตรฐาน																

เพื่อสนบัสนนุการท่องเที่ยว	และเพื่อกระตุน้

ให้เกดิความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน

ในพื้นที่	 ในการพัฒนาสถานประกอบการ

ด้านอาหารให้ได้มาตรฐานการดูแลบริหาร

จดัการด้านความสะอาด	สขุอนามยัในแหล่งท่องเที่ยว	และสถานบรกิารด้านท่องเที่ยว	เพื่อลดความ

เสี่ยงด้านสขุภาพให้กบัประชาชน	และนกัท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ
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ผลการด�าเนินงาน
	 ปี	2559	ได้พฒันาและคดัเลอืกสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานเพิ่ม	ประกอบด้วย	

	 -		คดัเลอืกถนนอาหารปลอดภยั	และตลาดสด	น่าซื้อ	วถิไีทย

	 -		พฒันาถนนอาหารปลอดภยั	และตลาดสด	น่าซื้อ	 วถิไีทย	 ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ก�าหนด

	 -		ตดิตาม	กระตุ้นการด�าเนนิงานให้คงมาตรฐาน	 เพื่อพร้อมรบันกัท่องเที่ยวที่จะเดนิทาง

เข้ามาในประเทศไทย

ตารางที่	13		ผลการด�าเนนิงานพฒันาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานเพื่อสนบัสนนุการท่องเที่ยว	

ปี	พ.ศ.	2557	–	2559

ตัวชี้วัด
ผลการด�าเนินงาน

ปี	พ.ศ.	2557 ปี	พ.ศ.	2558 ปี	พ.ศ.	2559

	 1)		ร้านอาหารได้มาตรฐาน		 48	ร้าน	 82	ร้าน	 54	ร้าน

	 	 CFGT	Plus	

	 2)	 ถนนอาหารปลอดภยั	และ	 -	 ถนนอาหาร	 ร่วมเปิดถนนอาหาร

	 	 ตลาดสด	น่าซื้อ	วถิไีทย		 	 ปลอดภยั	1	สาย	 ปลอดภยั	จ�านวน

	 	 ใน	12	เมอืงต้องห้าม...พลาด	 	 ตลาดสด	น่าซื้อ	 13	สาย	ผลกัดนัถนน

	 	 ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	 	 วถิไีทย	1	แห่ง		 อาหารปลอดภยั

	 	 ที่ก�าหนด	 	 เปิดตวัโครงการ		 88	สาย	ตลาดสด								

	 	 	 	 และลงพื้นที่	 น่าซื้อ	วถิไีทย

	 	 	 	 สุ่มตวัอย่าง		 84	แห่ง

ที่มา	:	ส�านกัสขุาภบิาลอาหารและน�้า	กรมอนามยั

ปัญหา/อุปสรรค
	 1.		 บางจังหวัดไม่สามารถคัดเลือกสถานประกอบการเป้าหมายได้	 เนื่องจากบริบทของ

พื้นที่	(เป็นจงัหวดัทางผ่าน	ไม่มถีนนอาหาร)	หรอืผู้บรหิารไม่เหน็ความส�าคญั	

	 2.		 ชุดทดสอบสารเคมี	 เช่น	 ยาฆ่าแมลงต้องใช้ให้หมดเก็บนานไม่ได้	 และการอ่านผล								

ต้องท�าทนัท	ีและใช้ผลเพื่อการเฝ้าระวงัเฉพาะคณุภาพอาหารเพื่อการจดัการคณุภาพวตัถดุบิในร้าน

เท่านั้น
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ข้อเสนอแนะ
	 	 	 	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมกีารดูแลธรุกจิบรกิารจดัอาหารส่งถงึบ้าน	 เนื่องจากธรุกจิ

ประเภทนี้มแีนวโน้มเตบิโตอย่างรวดเรว็	และต่อเนื่อง

ปัจจัยความส�าเร็จ
	 1.		 กรมธรุกจิพลงังาน	จดัโครงการส่งเสรมิสนบัสนนุการประหยดัพลงังาน

	 2.		 ผู้บรหิารในท้องถิ่นให้ความส�าคญัและผลกัดนัให้เกดิ

 9. โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (ระยะที่ 2 ปี 2559)
	 	 กรมอนามยัได้ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายทกุภาคส่วน	ได้แก่	หน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	

และภาคประชาชน	 ที่ให้การสนับสนุนเงิน

บริจาคสมทบ	 และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	

ส�าหรับใช้ในการสร้างและปรับปรุงส้วมให้

กบัโรงเรยีนเป้าหมายในถิ่นทรุกนัดาร	ตาม

โครงการสุขอนามัยเฉลิม	 พระเกียรติ	 60	

พรรษา	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	เพื่อให้มสี้วมใช้งานตามมาตรฐาน	HAS	

สะอาด	เพยีงพอ	และปลอดภยั

ผลการด�าเนินงาน
	 พัฒนาและปรับปรุงส้วมสุขอนามัยในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่เป้าหมาย																

ตามพระราชด�าร	ิจ�านวน	39	แห่ง	ได้แก่	โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน	จ�านวน	19	แห่ง	โรงเรยีน								

พระปรยิตัธิรรม	จ�านวน	12	แห่ง	และศูนย์การเรยีนชมุชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง	จ�านวน	8	แห่ง	

โดยด�าเนินงานในรูปแบบของคณะท�างานได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการ															

ด�าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ของแต่ละศูนย์อนามัย	 หน่วยงานต้นสังกัด								

และภาคเีครอืข่าย	และก�าหนดแผนการจดักจิกรรมระดมทนุ	และสิ่งสนบัสนนุโครงการร่วมกนั

ปัญหาและอุปสรรค
	 ด้วยลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร	 และสภาพภูมิอากาศใน												

ช่วงฤดูฝน	 	ท�าให้การเดนิทางในการส่งสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ก่อสร้างส้วมล่าช้าออกไปจากก�าหนด													

ส่งผลให้ช่วงระยะการเวลาการก่อสร้างยาวนาน		ตลอดจนการส่งมอบและเปิดป้ายส้วมล่าช้าด้วย
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ปัจจัยความส�าเร็จ
	 		ได้รบัการสนบัสนนุทนุทรพัย์	รวมถงึวสัดอุปุกรณ์	และอื่นๆ	ที่จ�าเป็นจากภาคเีครอืข่าย

และหน่วยงานร่วมด�าเนนิโครงการ	รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่	ส�าหรบัเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างและ

ปรบัปรงุส้วมในโรงเรยีนเป้าหมายในถิ่นทรุกนัดาร	

 10. โครงการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบในการบริโภคน�้าฝนภายใต้ โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 	 ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทรุกนัดารประสบปัญหาการเข้าถงึน�้าสะอาดและขาดแคลน	

ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน	

แหล่งน�้าบรโิภคหลกัได้แก่	ประปาภูเขา	น�้า

ผิวดิน	 น�้าบ่อตื้น	 น�้าบาดาล	 น�้าฝน	 ที่ใช้

บริโภคโดยตรง	 ขาดการดูแลและรักษา

ภาชนะเกบ็กกัวสัด	ุอปุกรณ์	อย่างเหมาะสม

ผลการด�าเนินงาน
	 ด�าเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบส่งเสริมการใช้น�้าฝนเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัยในพื้นที่

ศูนย์อนามัยที่	 11	 –	 12	 ยะลา	 ทั้งหมด	 4	 ชุมชน	 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ													

เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน�้าบริโภคในครัวเรือนและชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ												

พอเพยีง	 2	ครั้ง	 คอื	 ครั้งที่	 1	 กลุ่มเป้าหมายคอือาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน	 เจ้าหน้าที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตลอดจนประชาชนผู ้สนใจ																		

จาก	 2	 ชุมชน	 ได้แก่	 ชุมชนเทศบาลต�าบลบางจาก	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 และ													

ชุมเทศบาลต�าบลชะเมา	 อ�าเภอปากพนัง	 จังหวัดนครศรีธรรมราชเป้าหมาย	 รวม	 50	 คน	 และ												

ครั้งที่	 2	 กลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง														

ส่วนท้องถิ่น	และเจ้าหน้าที่สาธารณสขุในพื้นที่ตลอดจนประชาชนผู้สนใจจาก	2	ชมุชนได้แก่	ชมุชน

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะเครี๊ยะ	 และชุมชนองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านใหม่	 อ�าเภอระโนด	

จงัหวดัสงขลา	รวม	80	คน

ปัญหาอุปสรรค
	 เนื่องจากสภาพแห้งแล้งจัดที่ผ่านมา	 ท�าให้แหล่งน�้าบริโภคส่วนหนึ่งขาดแคลนน�้า																		

ไม่สามารถเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห์ได้	ท�าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
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ปัจจัยความส�าเร็จ
	 1.		 เครือข่ายสาธารณสุขและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ	 ตระหนักถึงความส�าคัญ	

ให้ความร่วมมอืและอ�านวยความสะดวกเป็นอย่างด	ี

	 2.		 ปัญหาน�้าบรโิภคในพื้นที่ทรุกนัดารเป็นปัญหาที่มกัประสบอยูเ่สมอและมคีวามซบัซ้อน

ของปัญหา	ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่เหน็ความส�าคญัและเกี่ยวข้องกบัหลายหน่วยงานมกีารประสานและ

ใช้ข้อมูลอย่างเป็นประโยชน์

การด�าเนินงานพัฒนาองค์กร
 1.  การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย
	 	 กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินงานพัฒนาระบบราชการตามแผน

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย	(พ.ศ.	2556	–	พ.ศ.	2561)	โดยมเีป้าประสงค์เชงิยทุธศาสตร์

ในการ	“สร้างความเชื่อถอืไว้วางใจ	พฒันาสขุภาวะ	และมุง่สู่ความยั่งยนื”	ซึ่งสอดคล้องกบันโยบาย

ของรฐับาลปัจจบุนัที่ต้องเร่งรดัให้เกดิการปฏริูปประเทศ	ให้เกดิความ	“มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยนื”	

	 	 ส�าหรับการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	 กรมอนามัยได้จัดท�าตัวชี้วัดทั้งมิติ

ภายนอกและมิติภายในตามกรอบการประเมินผล	 และได้สร้างระบบความรับผิดชอบต่อผลงาน	

ระหว่างกรมกบัหวัหน้าหน่วยงานในระดบัส�านกั	กอง	และศูนย์	อย่างเป็นรูปธรรม	โดยการถ่ายทอด

ตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงาน	 โดยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย								

ทุกหน่วยงานจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของกรมอนามัย	 และ															

มีการรายงานผลการปฏิบัติงานในศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย	 กรมอนามัย														

(ระบบ	DOC)	รอบ	6	และ	12	เดอืน
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ตารางที่	14		รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย	

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ผลงาน ค่าคะแนนที่ได้

 มิติภายนอก	(ร้อยละ	75)	 	 4.6107

	 การประเมินประสิทธิผล	(ร้อยละ	65+10)	 	 4.6107

	 1.		ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการ	 	 4.6107

	 	 ขับเคลื่อนประเทศ	ตัวชี้วัดกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน

	 	 และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม	(น�้าหนักร้อยละ	75)

	 	 1.1		ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข	 	 3.6350

	 	 	 1.1.1		อตัราส่วนการตายมารดาต่อการเกดิมชีพีแสนคน	 อตัราต่อแสน	29.80	 1.0000

	 	 	 1.1.2	 ร้อยละของเดก็อาย	ุ0	–	5	ปี	มพีฒันาการสมวยั	 ร้อยละ	90.66	 5.0000

	 	 	 1.1.3		ร้อยละของเดก็อาย	ุ0	–	5	ปี	สูงดสีมส่วน	 ร้อยละ	47.40	 4.4000

	 	 	 1.1.4		ร้อยละของเดก็นกัเรยีนมภีาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	 ร้อยละ	12.9	 2.6800

	 	 	 1.1.5		อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย	ุ15	–	19	ปี	 อตัราต่อพนั		 5.0000

	 	 	 	 	 ประชากรหญงิอายุ	

	 	 	 	 	 15	–	19	ปี	44.3

	 	 1.2	 ร้อยละของจงัหวดัที่มรีะบบเฝ้าระวงัการตายของมารดา	 ร้อยละ	57.89	 4.7890

	 	 	 จากการตั้งครรภ์และการคลอดที่มปีระสทิธภิาพ

	 	 1.3	 ร้อยละของจงัหวดัที่มรีะบบเฝ้าระวงัการเจรญิเตบิโต	 ร้อยละ	63.16	 5.0000

	 	 	 และพฒันาการเดก็แรกเกดิถงึ	5	ปี

	 	 1.4	 ร้อยละของต�าบลที่มรีะบบการส่งเสรมิสขุภาพดูแล	 ร้อยละ	86	 5.0000

	 	 	 ผู้สูงอายรุะยะยาว	(LTC)	ผ่านเกณฑ์

	 	 1.5	 ร้อยละของ	รพ.สงักดักระทรวงสาธารณสขุมกีารจดัการ	 ร้อยละ	92.34	 5.0000

	 	 	 มูลฝอยตดิเชื้อตามกฎหมาย

	 	 1.6	 ร้อยละของ	รพ.	สงักดัส�านกังานปลดักระทรวง	 ร้อยละ	75.12	 5.0000

	 	 	 สาธารณสขุที่ผ่านการประเมนิ	YFHS

	 	 1.7		ร้อยละของ	รพ.สต./ศสม.	ที่จดับรกิารสขุภาพช่องปาก	 ร้อยละ	54.9	 5.0000

	 	 	 ที่มคีณุภาพ	5	กลุ่มเป้าหมาย

 การประเมินคุณภาพ	(ร้อยละ	10)

	 2.	 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	(กรมอนามัยไม่มีตัวชี้วัด)

	 	 มิติภายใน	(ร้อยละ	25)	 	 4.1951
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	 	 การประเมินประสิทธิภาพ	(ร้อยละ	15)	 	 3.9918

	 3.	 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	 	 3.0000

	 	 3.1		รายจ่ายลงทนุ	 ร้อยละ	76.71	 1.5700

	 	 3.2	 รายจ่ายภาพรวม	 ร้อยละ	94.86	 4.4300

	 4.		 ระดบัความส�าเรจ็ของการประหยดัพลงังาน	 ระดบั	3.25	 3.2500

	 5.	 ระดบัความส�าเรจ็ของการประหยดัน�้า	 ระดบั	4.701	 4.7010

	 6.	 ระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันาประสทิธภิาพ	 ระดบั	5	 5.0000

	 	 ระบบสารสนเทศภาครฐั	

	 การพัฒนาองค์การ	(ร้อยละ	10)	 	 4.5000

	 7.	 ระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันาสมรรถนะองค์การ	 ระดบั	5	 5.0000

	 8.	 ระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน	 ระดบั	4	 4.0000

	 รวม	 	 4.5068

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ผลงาน ค่าคะแนนที่ได้

ที่มา	:	กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร	กรมอนามยั

 2.  การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัยสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม
	 	 กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลง	 โดยใช้	 8	 ขั้นตอนในการ

เปลี่ยนแปลงองค์การของ	John	Paul	Kotter	ซึ่งได้รบัการยกย่องให้เป็น	Leadership	Guru	อนัดบัหนึ่ง

ในสหรฐัอเมรกิา	ควบคู่ไปกบัแนวคดิของ	Kaplan	Norton	ในประเดน็	Balanced	Scorecard	หรอื	BSC	

ที่มุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์และการน�าไปสู่การปฏิบัติ	 (Strategic	 Implementation)	 	 เพื่อให้							

ทุกส่วนขององค์การสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ	 กันในจังหวะที่สอดประสานใน

ทศิทางที่คาดหวงัด้วยยทุธศาสตร์	3	L	คอื	Lead	(ยกระดบัการน�า)	Lean	(ปรบัเปลี่ยนกระบวนงาน)	

และ	 Learn	 (สู่องค์กรเรยีนรู้)	 เพื่อให้กรมอนามยัเป็นองค์กรคณุภาพคู่คณุธรรมและบรรลเุป้าหมาย	

ประชาชนสขุภาพดี	เจ้าหน้าที่มคีวามสขุ	ระบบอนามยัยั่งยนื		
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ผลการด�าเนินงาน  
	 บุคลากรกรมอนามัยได้รับการถ่ายทอดแนวคิด	 ความรู ้	 และทักษะผ่านการอบรม																			

เชงิปฏบิตักิารและการประชมุ		ตลอดจนได้รบัการกระตุ้นให้เกดิความตระหนกัถงึความส�าคญัและ

ความจ�าเป็นของการเปลี่ยนแปลงและพฒันาตนเองให้พร้อมที่จะเข้าสู่ยคุ	Thailand	4.0	ที่มุ่งเน้นการ										

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 ผนึกก�าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดประชารัฐ	 เกิดกลไกการเรียนรู้

ร่วมกัน	 ประสานความร่วมมือด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 เพื่อประชาชน

สุขภาพดี	 โดยกรมอนามัยได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม																								

ตลอดช่วงชวีติ	(Life	–	course	Model	for	Health	Promotion)	ตามกรอบของ	Life	Course	Approach	

ที่ดูภาพรวมทุกช่วงวัยและมีการส่งต่อตามช่วงเวลา	 	 เน้นจุดส�าคัญที่ต้องด�าเนินการ	 โดยค�านึงถึง

ปัจจยัด้านจติใจ	สงัคม	และสิ่งแวดล้อม	(Psycho	–	social	and	Environmental	Factors)		และก�าหนด

เป้าประสงค์แต่ละช่วงวยั

	 การเปลี่ยนแปลงของกรมอนามยัเริ่มต้นจากการใช้แนวคดิการออกแบบกระบวนงานหลกั

เป็นครั้งแรก	(Core	Business	Process	:	CBP)	ซึ่งถอืเป็นนวตักรรมเชงิกระบวนการ	(Process	Innovation)	

ของกรมอนามยัเพื่อขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง	Lead	Lean	Learn	ให้เกดิความต่อเนื่อง

ยั่งยืนและเกิดผลส�าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ

ฉบบัที่	12	(พ.ศ.	2560	–	2564)	ผลจากการด�าเนนิงานดงักล่าว	พบการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคญั	คอื

	 1.		 การมีกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนปฎิรูปกรมอนามัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ								

คู่คุณธรรม	 10	 กลุ่ม	 ที่มีการท�างานข้ามและคร่อมสายงาน	 ประกอบด้วย	 6	 กลุ่มวิชาการ	 คือ														

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย	 กลุ่มวัยเรียน	 กลุ่มวัยรุ่น	 กลุ่มวัยท�างาน	 กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มอนามัย															

สิ่งแวดล้อม	กลุ่มสนบัสนนุ	4	กลุ่ม	คอื	กลุ่มการคลงัและงบประมาณ	(FIN)		กลุ่มข้อมูลการจดัการ

ความรู้และการเฝ้าระวงั	67	(KISS)		กลุ่มยทุธศาสตร์ก�าลงัคน	(HR)	กลุ่มกฎหมาย	(LAW)	ส่งผลให้

เกิดการท�างานแบบบูรณาการมากขึ้น	 เช่น	 บูรณาการโครงการประชุม	 อบรม/สัมมนา	 บูรณาการ			

กระบวนงาน		ทั้งยงัเกดิความผูกพนั	(Engagement)	กบังานและทมีงานมากขึ้น

	 2.		 ทุกหน่วยงานพยายามลดขั้นตอนและเพิ่มคุณค่าในกระบวนงานที่ส�าคัญ	 (Lean)												

เกดิกระบวนการเรยีนรู้	(Learn)	เพื่อยกระดบัการน�าในระดบัประเทศและระดบัเขต	(Lead)

	 3.		 กรมอนามยัได้ออกแบบระบบส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม	โดยใช้หลกัการ

เส้นทางชวีติเพื่อสขุภาพ	(Life	Course	Approach)	และใช้กลยทุธ์ในการขบัเคลื่อน	คอื	PIRAB	ปรากฏ

ผลการด�าเนินการที่ชัดเจนในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย	 กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม				

ดงัรูป
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 3. การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม                                    
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                  
(พ.ศ. 2560 - 2564)

ผลการด�าเนินงาน
	 กรมอนามัยได้มีการทบทวน	 ปรับปรุงวิธีการ	 และกลไกการ

ด�าเนินงานที่ผ่านมาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป									

และความท้าทายต่างๆ	ที่เกดิขึ้นในปัจจบุนั	โดยจดัท�าแผนยทุธศาสตร์

การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ตามแผน

พฒันาสขุภาพแห่งชาติ	ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	

ฉบบัที่	12	(พ.ศ.	2560	–	2564)	ผ่านกระบวนการวางแผนเชงิยทุธศาสตร์

ของกรมอนามัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	 นักวิชาการ	 บุคลากร	

กรมอนามยั	และภาคเีครอืข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกดิการยอมรบัของทกุ

ภาคส่วน	เพื่อให้การด�าเนนิงานบรรลผุลส�าเรจ็ตามวสิยัทศัน์กรมอนามยั	

คือ	 “กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบ											

ส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสขุภาพด”ี	
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	 จากกรอบแนวคิดและบริบทต่างๆ	 กรมอนามัยจึงก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ								

ส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม	(พ.ศ.	2560	–	2564)	โดยมจีดุยนื	(Positioning)	คอื	ส่วนกลาง

ยกระดับเป็นองค์กรหลักของชาติ	 (National	 Lead)	 ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม											

หรอืเป็น	National	Health	Authority	(NHA)	และส่วนภูมภิาคเป็นหน่วยงานหลกัระดบัพื้นที่	(Regional	

Lead)	 ท�าหน้าที่ชี้เป้า	 เฝ้าดู	 รู้การเปลี่ยนแปลง	 เพื่อก�าหนด	 ก�ากับ	 สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ									

และอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่	 ซึ่งก�าหนด	 4	 ประเด็นยุทธศาสตร์	 12	 เป้าประสงค์	 และ														

21	ตวัชี้วดั	

	 ในกระบวนการแปลงแผนยทุธศาสตร์สู่การปฏบิตั	ิ หน่วยงานสงักดักรมอนามยัจะด�าเนนิ

การจัดท�าแผนปฏิบัติการ	 (Action	 Plan)	 ของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทาง

เดยีวกนักบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อมฯ	โดยหน่วยงาน

ส่วนภูมิภาคจะจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานแบบ									

บูรณาการในพื้นที่ที่รบัผดิชอบ	

	 ส�าหรับกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์										

แบ่งออกเป็น	 2	 ระบบ	 ได้แก่	 ระบบการติดตาม	 (Monitoring)	 จากการรายงาน	 การเฝ้าระวัง																		

การประชุม	 และการตรวจราชการและนิเทศงาน	 และ	 ระบบการประเมินผล	 (Evaluation)	 	 โดย									

เปรียบเทียบผลที่ได้จากการด�าเนินงานตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ตั้งไว้	 และประเมินผลส�าเร็จและ

ผลกระทบของการพัฒนางาน	 ตามกรอบทิศทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ

และอนามยัสิ่งแวดล้อมฯ	แบ่งออกเป็น	3	ระยะ	คอื	ระยะ	1	ปี	ระยะกลางแผน	และระยะสิ้นแผน

 4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
	 	 กรมอนามยัด�าเนนิงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการส่งเสรมิสขุภาพ	5	กลุ่มวยั	

และอนามยัสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้	ความเข้าใจ	สามารถน�าไปปฏบิตัไิด้อย่างถกูต้อง	

เพื่อน�าไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี	 	 โดยสื่อสารข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสาร	 ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น	2	กลุม่	คอื	กลุม่ที่	1		สื่อสาธารณะ	(Mass	Media)	ได้แก่	วทิย	ุโทรทศัน์	หนงัสอืพมิพ์	นติยสาร 

เวบ็ไซต์	และกลุ่มที่	2		สื่อสมยัใหม่	(New	Media)	ได้แก่	Facebook,	Youtube,	Twitter,	Line	ฯลฯ	ดงันี้
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	 	 4.1	การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสาธารณะ

	 	 	 -	 การผลิตข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะจ�าแนกตามประเภทการ

ให้ข้อมูล

             

  
                         

ที่มา	:	ศูนย์สื่อสารสาสาธารณะ	กรมอนามยั

	 	 	 การผลิตข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะจ�าแนกตามประเภทข้อมูล

วชิาการ

             

                           

ที่มา	:	ศูนย์สื่อสารสาสาธารณะ	กรมอนามยั
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	 	 	 สรปุการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมอนามยัผ่านสื่อสาธารณะ

             

                           
ที่มา	:	ศูนย์สื่อสารสารสาธารณะ	กรมอนามยั

	 	 4.2	การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสมัยใหม่

	 	 	 การผลติข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านทางสื่อสมยัใหม่แยกตามประเภท

             

                           
ที่มา	:	ศูนย์สื่อสารสาสาธารณะ	กรมอนามยั

	 	 	 การด�าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัยผ่าน	 Facebook	 Fanpage	

เมื่อเทียบกับปี	 2558	 พบว่า	 กลุ่ม	 Fanpage	 ในปี	 2559	 ยอดรวมของ	 Fanpage	 เพศหญิงลดลง															

แต่เพศชายเพิ่มขึ้น	ในช่วงอายุ		13	–	17	ปี
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ที่มา	:	ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	กรมอนามยั

	 	 	 การด�าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัยผ่าน	 Anamai	 NEWS									

Channel	Anamai	ซึ่งเป็นช่องทางการเผยแพร่คลปิวดิโีอที่ทกุหน่วยงานของกรมอนามยัผลติขึ้น	ปัจจบุนั

มจี�านวนผู้ตดิตาม	จ�านวน	807	คน	มผีู้เข้าชมคลปิวดิโิอ	รวมทั้งสิ้น	248,111	ครั้ง

   การเผยแพร่สื่อสขุภาพในรปูแบบหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์	(E	–	Book)	ผ่านแอพพลเิคชั่น			

อนามยับุ๊ค	(Anamai	Book)	และร้านหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์	(E	–	Book	Store)	ปี	2559	กรมอนามยั					

ได้เผยแพร่	E	–	Book	ในรปูแบบไฟล	์PDF	ผ่านแอพพลเิคชั่นอนามยับุ๊ค	(Anamai	Book)	และแอพพลเิคชั่น		

ร้านหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์	(E	–	Book	Store)		มจี�านวนการดาวน์โหลด	E	–	Book	รวม	55,541	ครั้ง					

รายชื่อ	E	–	Book	ที่ได้รบัการดาวน์โหลดมากที่สดุ	จ�านวน	5	อนัดบั	ได้แก่	1)	เมนูสขุภาพ	ลดเคม็...

ลดมนั	2)	นทิานอสีป	3)	เจ้าหญงิหิ่งห้อย	4)	นทิานเรื่องตุ๊กตุ๋ย	และ	5)	Vegetarian	Food	เมนูคู่ครวั	

อาหารเจสู่สขุภาพ

	 	 4.3	การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัย	

	 	 	 ผลการส�ารวจ	พบว่า	ประชาชนกลุ่มแม่และเดก็	วยัเรยีน	วยัรุ่น	และวยัท�างาน	

มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านทาง

สื่ออนิเตอร์เนต็มากที่สดุ	รองลงมาคอื	สื่อโทรทศัน์	 ในขณะที่ประชาชนผู้สูงอายเุปิดรบัสื่อโทรทศัน์

มากที่สดุ	รองลงมาคอื	สื่อบคุคล

	 	 	 ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้ความสนใจและเปิดรับข้อมูลข่าวสารและความรู้เรื่อง	

ความสะอาดและความปลอดภยัของอาหาร	มากที่สดุ	รองลงมาเป็นเรื่องคณุค่าทางโภชนาการของ

อาหาร		ยกเว้นกลุ่มวยัเรยีนที่เปิดรบัเรื่องการดูแลสขุภาพช่องปาก	อย่างไรกต็ามประชาชนทกุกลุ่มวยั

มกีารเปิดรบัเรื่องเพศศกึษาและทกัษะชวีติ	น้อยที่สดุ
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	 	 	 ส�าหรบัความรู้และพฤตกิรรมเกี่ยวกบัการส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม

ของประชาชนในภาพรวม	 พบว่า	 กลุ่มแม่และเด็กและกลุ่มวัยผู้สูงอายุมีความรู้เป็นอย่างดี	 และ														

มพีฤตกิรรมที่เหมาะสมมาก		ขณะที่กลุ่มวยัเรยีนและกลุ่มวยัท�างานไม่ค่อยมคีวามรู้	จงึมพีฤตกิรรม

ที่ไม่เหมาะสม	ส่วนกลุ่มวยัรุ่นแม้จะมคีวามรู้เป็นอย่างดี	แต่กลบัมพีฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม

	 	 	 นอกจากนี้	พบว่า	ประชาชนทกุกลุม่วยัให้ความส�าคญัต่อการดแูลสขุภาพในเรื่อง

อาหารมากที่สดุ	 โดยเรื่องที่ประชาชนให้ความส�าคญัรองลงมา	กลุ่มวยัเรยีน	วยัรุ่น	และวยัท�างาน

ให้ความส�าคญักบัเรื่องสขุภาพช่องปาก	กลุ่มแม่และเดก็ให้ความส�าคญักบัเรื่องอนามยัสิ่งแวดล้อม		

และวยัผู้สูงอายใุห้ความส�าคญักบัการออกก�าลงักาย

 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
	 	 5.1	การด�าเนินการตามแผนเพื่อผลักดัน	ส่งเสริม	เร่งรัด	และติดตามผลการ

ด�าเนินงาน	IPv6	ในประเทศไทย	ระยะที่	2	(พ.ศ.	2556	–	2561)

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 ด�าเนนิการขอและจดทะเบยีนหมายเลข	 IPv6	 เพื่อน�าไป

ใช้ในอปุกรณ์เครอืข่ายและระบบที่เชื่อมต่อระบบเครอืข่ายของหน่วยงาน

ให้รองรบัการเข้าถงึผ่าน	IPv6

	 2.	 ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายและระบบที่เชื่อมต่อระบบ							

เครอืข่ายของหน่วยงาน	ให้รองรบัการเข้าถงึผ่าน	IPv6

	 3.	 ปรบัปรงุอปุกรณ์วงจรสื่อสญัญาณและอปุกรณ์เครอืข่าย

สื่อสารความเรว็สงูที่เชื่อมต่อสูอ่นิเทอร์เนต็	ให้รองรบัการเข้าถงึผ่าน	IPv6

	 4.		 ให้บรกิารเวบ็ไซต์หลกั	(Website)	ให้รองรบัการเข้าถงึผ่าน	

IPv6	โดยก�าหนดหมายเลข	IPv6	ให้กบัเวบ็ไซต์กรมอนามยั	(http://www.anamai.moph.go.th)

	 5.		 บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 (E-mail)	 ให้รองรับการเข้าถึงผ่าน	 IPv6	 โดยก�าหนด

หมายเลข	IPv6	ให้กบัระบบจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์	(http://anamai.mail.go.th)

	 6.		 บรกิารเครื่องแม่ข่ายที่แปลงชื่อเวบ็เป็นหมายเลข	IP	Address	(DNS	:	Domain	Name	

System)	ให้รองรบัการเข้าถงึผ่าน	IPv6	โดยก�าหนดหมายเลข	IPv6	ให้กบัเวบ็ไซต์ต่างๆ	ที่กรมอนามยั

ให้บรกิาร

	 7.		 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารได้มอบหนงัสอืรบัรอง	Certificate	of	Ready	

การน�าหน่วยงานเปลี่ยนผ่านไปสู่	IPv6	ในประเทศไทย	เพื่อเป็นการเชดิชู	และสร้างความภาคภูมใิจ

ให้หน่วยงานที่ประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิการเปลี่ยนผ่านไปสู่	IPv6	เมื่อวนัที่	23	กนัยายน	2559
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	 	 5.2	โครงการระบบโทรศพัท์ผ่านเครอืข่ายภายใน	(Voice	Gateway)	กรมอนามัย

ผลการด�าเนินงาน
	 1.		 ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลความพร้อมติดตั้งระบบเพื่อส�ารวจอุปกรณ์ตู้สาขาโทรศัพท์	

(PABX)	ของหน่วยงาน	ได้แก่	ยี่ห้อ,	รุ่น,	ช่องการเชื่อมต่อ	(CO-Line)	และจดุตดิตั้งระบบโทรศพัท์ผ่าน

เครอืข่ายภายใน	(Voice	Gateway)	

	 2.		 ก�าหนดหมายเลขโทรศพัท์ในการตดิต่อสื่อสารผ่านระบบโทรศพัท์ผ่านเครอืข่ายภายใน	

(Voice	 Gateway)	 และพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตกรมอนามัยให้รองรับการโทรศัพท์ผ่านทาง												

โครงข่ายอนิเตอร์เนต็กรมอนามยั

	 3.		 จัดท�าหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบ	 Voice	 Gateway	 กรมอนามัย	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่									

กรมอนามยัสามารถใช้ตดิต่อไปยงัหน่วยงานอื่นในสงักดักรมอนามยัได้สะดวก	สามารถดาวน์โหลด

คูม่อืการใช้งานระบบโทรศพัท์ผ่านเครอืข่ายภายใน	(Voice	Gateway)	กรมอนามยั	ที่	http://ict.anamai.

moph.go.th	เมนู	บรกิาร	ICT	หวัข้อ	บรกิาร	Voice	Gateway

 6.  การบริหารทรัพยากรบุคคล
	 	 กรมอนามัยได้มีการความพร้อมบุคลากรกรมอนามัย								

ให้เป็นก�าลงัคนทดแทนที่มคีวามพร้อม	(Strong	Smart	Smile)	โดยการ

พัฒนาบุคลากรตามโครงการเตรียมความพร้อมผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

กรมอนามยั	(OSOF	III)		โดยมผีลการด�าเนนิงาน	ดงันี้

	 	 6.1	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน																	

กรมอนามัย	(OSOF	II)		

ผลการด�าเนินงาน
	 กรมอนามยัด�าเนนิการโครงการ	Our	Skills	Our	Future	:	OSOF	

เพื่อเตรียมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความพร้อม	 มีความรู้	 ความ

เชี่ยวชาญ	 ประสบการณ์	 และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ	 ผ่าน

หลักสูตรฝึกอบรม	 ประกอบด้วย	 การพัฒนาฐานใจ	 (เข้าใจตนเอง)	

สุนทรียสนทนา	 (เข้าใจผู้อื่น)	 การพัฒนาฐานคิด	 (คิดเป็น)	 ทักษะการ

สื่อสาร	 (พูดเป็น)	 กฎหมายกับการท�างาน	 การศึกษา	 ดูงาน	 (Best							

Practice)	และการท�างานเป็นทมี	ด้วยวธิกีารพฒันาที่หลากหลาย	ได้แก่	

Games,	Share,	Lecture,	Group	Process,	Case	Study,	Group	Project	
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ระยะเวลาการฝึกอบรม	8	เดอืน		ผลจากการอบรมกรมอนามยัมบีคุลากรที่มคีวามพร้อมและสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 และได้ข้อเสนอในการ

ปรบัปรงุงาน/นวตักรรมด้านการบรหิารจากผู้เข้ารบัการอบรม	จ�านวน	20	ข้อเสนอ

	 	 6.2	โครงการ	Our	Skills	Our	Future	:	Refresh	(OSOF	:	Refresh)

 

ผลการด�าเนินงาน
	 กรมอนามัยได้เตรียมความพร้อมบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถเป็นก�าลังทดแทนที่มี

ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 (Strong	 Smart	 Smile)	 จึงด�าเนินการพัฒนาบุคลากร												

ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารรุ่นใหม่	 (OSOF	 I)	 และผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน	 (OSOF	 II)	 ต่อยอด	 โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมกระบวนการกลุ่ม	 (Group	

Process)	และกระบวนการจดัการความรู้	(KM)	มุ่งให้เกดิการพฒันาอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื	

	 	 6.3	การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

	 	 	 กรมอนามยัให้ความส�าคญักบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลให้มคีวามพร้อมในการ

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพเพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์								

ของกรมอนามยั	จงึก�าหนดแนวทางการขบัเคลื่อนกลยทุธ์การบรหิารทรพัยากรบคุคล	(HR	Strategy)	

โดยใช้แนวทางการจัดท�าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ

การบรหิารทรพัยากรบคุคล	(HR	Scorecard)	ของส�านกังาน	ก.พ.	5	มติ	ิได้แก่	1)	ความสอดคล้อง				

เชิงยุทธศาสตร์	 2)	 ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล	 3)	 ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากร

บคุคล	4)	ความพร้อมรบัผดิด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล	และ	5)	คณุภาพชวีติและความสมดลุ

ระหว่างชวีติกบัการท�างาน	ทั้งนี้	ได้มกีารก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานใน	2	ลกัษณะ	คอื

	 	 	 1.	 การด�าเนนิการเร่งด่วน	(Quick	Win)	(1	เมษายน	–	30	กนัยายน	2559)	ได้แก่

	 	 	 	 •	 การวิเคราะห์สถานการณ์ก�าลังคนกรมอนามัย	 เพื่อประเมินสถานการณ์

ปัจจบุนัและความพร้อมในการขบัเคลื่อนองค์กรภายใต้ยทุธศาสตร์	3	L	(LEAD	LEAN	LEARN)	ได้มี

ข้อเสนอส�าคญัที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล	คอื	ให้มกีารแต่งตั้งหวัหน้าเจ้าหน้าที่บรหิาร

ทรพัยากรบคุคล	 (Chief	Human	Resource	Officer	 :	CHRO)	ส�าหรบัหน่วยงานที่มบีคุลากรในสงักดั

ตั้งแต่	60	คนขึ้นไป	

	 	 	 	 •	 การวางแผน	การบรหิาร	และการพฒันาทรพัยากรบคุคล	(HRP	&	HRM	

&	 HRD)	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนเปลี่ยนงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับบุคลากร										

ของกรมอนามยั	นอกจากนี้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างกรมอนามยักบั
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คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เพื่อประสานและผลักดันให้เกิดภาคีเครือข่าย

ด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูจ้ากบรบิทของพื้นที่		รวมทั้งเสรมิสร้างพฒันาสมรรถนะของบคุลากรด้านงานอนามยัสิ่งแวดล้อม

และส่งเสริมสุขภาพ	 โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ	

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนนิการจดัท�าหลกัสูตร

	 	 	 	 •	 การบรหิารผลการปฏบิตังิาน	(Performance	Management	System	:	PMS)	

ได้ศึกษา	 รวบรวม	 และวิเคราะห์ข้อมูลในการปฏิรูประบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการของ										

กรมอนามยั	เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการบรหิารผลการปฏบิตัริาชการ	โดยวางแผน

ด�าเนนิการให้เป็นรูปธรรมอย่างจรงิจงัและเป็นระบบ	ส�าหรบับคุลากรทกุประเภทและทกุระดบั	

	 	 	 	 •	 การสร้างความสมดุลในชีวิตและการท�างาน	 (Quality	 of	 working	 Life)												

ได้ศกึษา	รวบรวม	และวเิคราะห์ข้อมลูเพื่อด�าเนนิการให้สอดคล้องตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสขุ

ในการส�ารวจความสขุของบคุลากรในหน่วยงานและน�าผลส�ารวจไปจดัท�าแผนเพื่อส่งเสรมิให้บคุลากร

มคีวามสขุ

	 	 	 2.	 การจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การบรหิารทรพัยากรบคุคล	กรมอนามยั	ได้ศกึษา	

รวบรวม	 วิเคราะห์ข้อมูล	 และจัดท�าร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย	

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	–	2564	ภายใต้กรอบแนวคดิในการจดัท�าแผนก�าลงัคนสอดคล้องกบัความ

ต้องการของ	Agenda	 (Cluster)	&	 Function	 โดยมุ่งหวงัให้เกดิผลลพัธ์ส�าคญั	คอื	 1)	มกีรอบอตัรา			

ก�าลงัตามความต้องการของ	Agenda	(Cluster)	&	Function	2)	มรีะบบฐานข้อมลูด้านทรพัยากรบคุคล

ที่มีความถูกต้อง	 เป็นปัจจุบัน	 สามารถน�าข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนและบริหารก�าลังคน											

3)	มกีารก�าหนด	Technical	 Competency	ของทกุสายงาน	4)	มรีะบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน							

ที่สามารถจ�าแนกความแตกต่างและจัดล�าดับผลการปฏิบัติงาน	 และ	 5)	 มีกิจกรรมการส่งเสริม

คณุภาพชวีติและสวสัดกิารเพิ่มนอกเหนอืจากที่กฎหมายก�าหนด

 7. การพัฒนาวิชาการ
	 	 7.1	การพัฒนาการวิจัยกรมอนามัย

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 พัฒนานักวิจัยกรมอนามัยให้มีความรู้ความใจขั้นตอน			

และกรอบเวลาการเสนอของบวจิยัในระบบ	NRMS	 (NRMS	 :	National	
Research	Management	System)	ของส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ	(วช.)	ได้ด้วยตนเอง	และ

ท�าโครงการวจิยั	ชดุโครงการวจิยั	และ	Multi	Site	Project	ได้อย่างมคีณุภาพและทนัตามก�าหนดเวลา
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ปี	พ.ศ. จ�านวนโครงการวิจัย งบวิจัยที่ได้รับ	(บาท)

	 2556	 29	 19,861,000

	 2257	 32	 33,036,400

	 2558	 22	 19,535,000

	 2559	 24	 22,313,800

	 2560	 17	 16,722,600

ที่มา	:	ส�านกังานคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ	กรมอนามยั

	 2.	 จัดท�ายุทธศาสตร์การวิจัยกรมอนามัยส�าหรับเสนอของบประมาณวิจัยตามมติคณะ

รฐัมนตรแีละแหล่งทนุอื่นๆ	และชี้แจงเกี่ยวกบัระบบ	NRMS	สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัให้

เป็นมอือาชพี

	 3.		 ผลกัดนัให้มกีารเผยแพร่ผลงานวจิยั	น�าเสนอผลงานวจิยั		ในเวทรีะดบัประเทศ	เช่น	

การประชมุวชิาการส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อมแห่งชาต	ิครั้งที่	9	พ.ศ.	2559	ภายใต้หวัข้อ	

Healthy	Community	:	A	Key	to	Success	toward	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	ชมุชน

สขุภาพด	ี:	วถิสีู่เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนื	

ตารางที่	15		จ�านวนโครงการวจิยัที่ผ่านระบบ	NRMS	ปี	พ.ศ.	2556	–	2560
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	 	 7.2	การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ผลการด�าเนินงาน
	 การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นเวทีที่เปิดโอกาส

ให้หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ	ได้แก่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงเรยีน	โรงพยาบาล	องค์การพฒันา

เอกชน	ภาคธรุกจิเอกชน	ภาคประชาชน	และพนัธมติรการส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม

ทั้งภายในและต่างประเทศ	มาร่วมสมัมนาทางวชิาการส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม	โดย

มกีารน�าเสนอผลงาน	ดงันี้

	 1)		 การน�าเสนอผลงานวชิาการด้วยวาจา	(Oral	Presentation)	จ�านวน	20	เรื่อง

	 2)		 การน�าเสนอผลงานวชิาการด้วยโปสเตอร์	(Poster	Presentation)	จ�านวน	99	เรื่อง

	 3)		 การน�าเสนอผลงานการจดัการความรู้ด้วยวาจา	(Oral	Presentation)	จ�านวน	10	เรื่อง

	 4)		 การน�าเสนอผลงานการจัดการความรู้ด้วยโปสเตอร์	 (Poster	 Presentation)	 จ�านวน								

12	เรื่อง

	 5)		 ผลงานวชิาการดเีด่น	ประเภทน�าเสนอด้วยวาจา	(Oral	Presentation)	ดงันี้

	 	 ด้านส่งเสรมิสขุภาพ	อนัดบั	1	คอื	เรื่อง	ชดุรกัษาทางทนัตกรรมแบบพกพาระบบ	ICOH	

โดย	นายอสิรา		ซอนเสน	กลุม่พฒันาความร่วมมอืทนัตสาธารณสขุระหว่างประเทศ	จงัหวดัเชยีงใหม่

	 	 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 อันดับ	 1	 คือ	 เรื่อง	 ผลของการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน							

เชงิรกุในพื้นที่รอบเขตอตุสาหกรรมปิโตรเคม	ีกรณศีกึษาจงัหวดัระยอง	โดย	นางจนัทร์ทพิย์		อนิทวงศ์	

โรงพยาบาลระยอง

	 	 ด้านการจดัการความรู้	 อนัดบั	1	คอื	 เรื่อง	การพฒันารูปแบบการนั่งถ่านอยู่ไฟหลงั

คลอดด้วยหญ้ารแีพร์	(หญ้าฮี๋ยุ่ม)	โดย	นายศวิพล		สวุรรณบณัฑติ		ศูนย์อนามยัที่	3	นครสวรรค์

	 6)		 ผลงานวชิาการดเีด่น	ประเภทน�าเสนอด้วยโปสเตอร์	(Poster	Presentation)	ดงันี้

	 	 ด้านส่งเสรมิสขุภาพ	อนัดบั	1	คอื	เรื่อง	เพิ่มอตัราการตรวจภายใน	ในหญงิตั้งครรภ์	

อายคุรรภ์	≤	26	สปัดาห์	โดย	นางสศกิร		กอววิฒันาการ	ศูนย์อนามยัที่	12	ยะลา

	 	 ด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม	อนัดบั	 1	 คอื	 เรื่อง	 คณุภาพการจดัการมูลฝอยตดิเชื้อของ			

โรงพยาบาล	พื้นที่เขตสขุภาพที่	9	โดย	นายสมชาย		แช่มชูกลิ่น	ศูนย์อนามยัที่	9	นครราชสมีา

	 	 ด้านการจดัการความรู้	 อนัดบั	 1	 คอื	 เรื่อง	 พฒันารูปแบบการสอนบบีเกบ็น�้านมใน

มารดาที่ลูกอยู่แผนกบรบิาลทารกแรกเกดิ	 (NICU)		โดย	นางศสัยมน		ปรางค์โท้	ศูนย์อนามยัที่	3	

นครสวรรค์
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	 	 7.3	การด�าเนินงานด้านการจัดการความรู้	

ผลการด�าเนินงาน
	 ในปี	 2559	 ได้ก�าหนดจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้มีการ

ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้	 รวมไปถึงให้บุคลากรกรมอนามัยได้รับความรู้เพื่อน�าไปประยุกต์

และพฒันาการท�างานได้ผลการด�าเนนิงานสรปุดงันี้

	 1.		 พัฒนาแผนที่ความรู้และระบบจัดการความรู้สนับสนุนยุทธศาสตร์กรมอนามัย	 เพื่อ			

จัดท�าแผนที่ความรู้ที่ส�าคัญอย่างยิ่งยวด	 (Critical	 Knowledge)	 ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 และ

แหล่งของความรู้	(Tacit	Knowledge	&	Explicit	Knowledge)	ทั้งภายในและภายนอกกรมอนามยั	ที่ส่ง

ผลกระทบต่อผลผลิตและความเข้มแข็งในระยะยาวของกรมอนามัย	 โดย	 1)	 ส�ารวจสถานการณ์									

เพื่อระบุความรู้ที่ส�าคัญอย่างยิ่งยวด	 (Critical	 Knowledge)	 ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 และ												

แหล่งของความรู้	(Tacit	Knowledge	&	Explicit	Knowledge)	ทั้งภายในและภายนอกกรมอนามยั	และ																

2)	วเิคราะห์	Gap	Analysis	และจดัท�าแผนที่ความรู้	(Knowledge	Mapping)	ของกรมอนามยั	

	 2.		 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 “โครงการสัมมนาวิชาการ	 ถ่ายทอดความรู้...ก้าวสู่ความ

ส�าเร็จ”	 เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ

ท�างานที่มปีระโยชน์จากผู้ทรงคณุวฒุิ	และนกัวชิาการผู้มปีระสบการณ์	สู่ผู้เข้าร่วมกจิกรรมให้ได้รบั

ความรู้/บทเรยีนความส�าเรจ็	และน�าข้อคดิจากการเรยีนรูไ้ปประยกุต์ใช้ในการพฒันาการท�างานของ

ตนและองค์กร	 รวมไปถึงเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้และบรรยากาศทางวิชาการของ										

กรมอนามยั	เพื่อก้าวไปสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้	(Learning	Organization)		โดยมกีารจดักจิกรรม

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทกุบ่ายวนัพธุ	เริ่มตั้งแต่เดอืนพฤษภาคม	2559	เป็นต้นไป

	 3.	 น�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการส่งเสริม													

การจัดการความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ	 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 และด้านการบริหารจัดการ	 ที่เว็บ

ไซด์	 http://oec.anamai.moph.go.th	 เป็นสื่อกลางในการรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ต่างๆ	 ให้แก่															

กลุม่เป้าหมาย	คอื	บคุลากรกรมอนามยั	นกัวชิาการ	รวมไปถงึประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าถงึข้อมลู

วชิาการได้ง่าย	และใช้ประโยชน์ได้จรงิ			

 8.  การด�าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
	 	 กรมอนามยั	ด�าเนนิงานความร่วมมอืระหว่างประเทศ	ตามกรอบยทุธศาสตร์สขุภาพ

โลกของประเทศไทย	พ.ศ.	2559	–	2563	(Thailand	Global	Health	Strategic	Framework	2016	–	2020)	

ในการส่งเสริมบทบาทน�า	 และความรับผิดชอบของไทยในประชาคมโลก	 (Shared	 international											

responsibilities)	และการเสรมิสร้างขดีความสามารถของบคุลากรและองค์กรในด้านสขุภาพโลกอย่าง
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ยั่งยนื	(Sustained	individuals	and	institutional	capacities	on	global	health)	โดยการเสรมิสร้างและ

พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 กับประเทศเพื่อน

บ้านพื้นที่ชายแดน	ภูมภิาคอาเซยีนและภูมภิาคอื่นๆ	ในรูปแบบทวภิาคแีละพหภุาคี

	 	 8.1	ความร่วมมือระหว่างประเทศทวิภาคี	

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 การพฒันาความร่วมมอืไทย	–	จนี	ภายใต้บนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืด้าน

ประชากร	 อนามัยการเจริญพันธุ์	 และการวางแผนครอบครัว	 (Memorandum	 of	 Understanding								

between	The	Department	of	Health,	Ministry	of	Public	Health,	Kingdom	of	Thailand	and	Department 

of	International	Cooperation,	the	National	Population	and	Family	Planning	Commission	of	China	

on	the	Cooperation	in	the	fields	of	Population,	Reproductive	Health/Family	Planning)	เพื่อให้มกีาร

แลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยอืนในระหว่างผูบ้รหิารระดบัสูง	ให้มคีวามร่วมมอืในการฝึกอบรม	แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในเรื่องประชากร	การวางแผนครอบครวั	และอนามยัการเจรญิพนัธุ์	

	 	 นอกจากนี้	ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมอืการแลกเปลี่ยนทางวชิาการ	(Agreement	of	

Technical	Exchange	Program	between	the	Department	of	Health,	Ministry	of	Public	Health	of	the	

Kingdom	of	Thailand	and	Tianjin	Municipal	Commission	of	Health	and	Family	Planning	of	 the	

People’s	Republic	of	China)		ยงัได้พฒันาทางวชิาการด้านส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม	

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการโดยเน้นให้ความส�าคัญด้านอนามัยแม่และ

เดก็	ศูนย์เดก็เลก็	และด้านอนามยัผู้สูงอายุ	

	 2.	 การพฒันาความร่วมมอืไทย	–	ลาว	ภายใต้	2	กลไก	คอื	กลไกกรอบเศรษฐกจิพเิศษ	

(Special	Economic	Zone	 :	SEZ)	และกลไกบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืด้านสาธารณสขุ

ไทย	–	ลาว	คอื	1)	ร่วมกบัส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร	จดัประชมุความร่วมมอืทางวชิาการ

ไทย	–	ลาว	ด้านการประเมนิกระทบต่อสขุภาพในเขตเศรษฐกจิพเิศษ	 (Special	 Economic	 Zone	 :	

SEZ)		เพื่อสร้างความรว่มมอืทางวชิาการระหว่างประเทศ	และพฒันาขดีความสามารถของบคุลากร

ในการประเมนิผลกระทบต่อสขุภาพ	ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวคดิ	องค์ความรูแ้ละประสบการณ์การ

ด�าเนนิงานด้านการประเมนิกระทบต่อสขุภาพไทย	–	ลาว		และ	2)	เป็นองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย	

เข้าประชมุทวภิาครีะดบัรฐัมนตรวี่าด้วยความร่วมมอืด้านสาธารณสขุไทย	–	ลาว	โดยได้มสี่วนร่วม

ในการผลกัดนัประเดน็ความร่วมมอืด้านส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อมบรรจใุนบนัทกึความ

เข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืด้านสาธารณสขุไทย	–	ลาว	
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	 3.	 การพฒันาความร่วมมอืไทย	 –	 มาเลเซยี	 ภายใต้โครงการความร่วมมอืด้านส่งเสรมิ			

สขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อมกบัประเทศเพื่อนบ้าน	 ซึ่งได้ด�าเนนิงานความร่วมมอืด้านสขุาภบิาล

อาหารและอนามยัสิ่งแวดล้อม	ไทย	–	มาเลเซยี	มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557

	 	 8.2	ความร่วมมือพหุภาคี

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 ภายใต้กรอบอาเซยีน		:	ปัจจบุนัอาเซยีนได้ปรบัเปลี่ยนรปูแบบการด�าเนนิงานจากเดมิ

คณะท�างาน	 (Task	Force/Work	Group)	 เป็นการท�างานรูปแบบ	Cluster	 เพื่อลดจ�านวนการประชมุ

และให้เกดิความคล่องตวัในการท�างานของประเทศสมาชกิอาเซยีน	โดยกรมอนามยัได้รบัมอบหมาย

ให้เป็นผู้รบัผดิชอบหลกั	Cluster	1	:	Promoting	healthy	lifestyle	ท�าหน้าที่ประสาน	ขบัเคลื่อน	และ

ผลกัดนัการด�าเนนิงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสงักดักระทรวงสาธารณสขุของ	7	Health	Priorities	

	 2.	 ภายใต้กฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก	 :	 ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ	 ด�าเนินงานตามข้อตกลงใน

กฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ

เอเชยีตะวนัออก	(Charter	of	the	Regional	Forum	on	Environment	and	Health	Southeast	and	East	

Asian	 Countries-Framework	 for	 Cooperation)	 โดยการส่งเสริมการด�าเนินงานที่สอดคล้องตาม													

ข้อตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือฯ	 ในระดับประเทศ	 ภูมิภาค	 และท้องถิ่น	 	 นอกจากนี้	 ได้เป็น									

เจ้าภาพจัดการประชุมคณะท�างานระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	 (Technical	

Meeting	on	Thematic	Working	Group	on	Health	Impact	Assessment)	ณ	กรงุเทพมหานคร	ระหว่าง

วันที่	 29	 –	 30	 มิถุนายน	 2559	 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การอนามัยโลก																	

เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิก	 ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการประเมินผลกระทบ

ต่อสขุภาพระหว่างประเทศ	และตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานของคณะท�างานฯ	

	 3.	 ความร่วมมอืกบั	Partners	in	Population	and	Development	(PPD)	:	อธบิดกีรมอนามยั

ในฐานะคณะกรรมการของ	PPD	ได้เดนิทางไปร่วมประชมุประจ�าปีของ	PPD	(20th	Annual	PPD	Board	

Meeting	 and	 12th	 International	 Inter-Ministerial	 Conference	 on	 Population	 and	 Development														

“Every	Women,	Every	Child,	Every	Adolescent”:	A	South	to	South	Perspective	on	Survive,	Thrive	

and	Transform)	ณ	Bangabandhu	 International	Conference	Centre,	Dhaka,	Bangladesh	ระหว่าง								

วันที่	 18	 –	 23	 พฤศจิกายน	 2558	 เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานและพิจารณารายจ่ายประจ�าป	ี				

ตลอดจนการอนมุตัแิผนการด�าเนนิงานของปี	 2559	ซึ่งในปีนี้ได้ให้ความส�าคญัของ	EWEC	ในการ

พฒันาประชากร	เพื่อการบรรลเุป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนื	(SDGs)
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	 4.	 การประชมุสมชัชาอนามยัโลก	(World	Health	Assembly:	WHA69)	และคณะกรรมการ

บรหิารองค์การอนามยัโลก	(Executive	Board	139)	:	จากบทบาทในฐานะองค์กรหลกัของประเทศใน

การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี	 อีกทั้งมี

ประเดน็ส�าคญัที่ทั่วโลกให้ความสนใจ	เช่น	ด้านอนามยัแม่และเดก็	ด้านอนามยัผู้สงูอาย	ุด้านอนามยั

การเจรญิพนัธุ	์ดา้นโภชนาการ	ดา้นกจิกรรมทางกาย	ด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม	และด้านการประเมนิ

ผลกระทบต่อสุขภาพ	 ท�าให้มีผู ้แทนกรมอนามัยได้เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย															

ของกระทรวงสาธารณสุข	 	 เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก	 สมัยที่	 69	 ระหว่างวันที่															

23	–	28	พฤษภาคม	2559	และประชมุคณะกรรมการบรหิารองค์การอนามยัสมยัที่	139	(Executive	

Board	 –	 EB)	 ระหว่างวันที่	 31	 พฤษภาคม	 –	 1	 มิถุนายน	 2559	 	 ณ	 ส�านักงานใหญ่องค์การ

สหประชาชาต	ินครเจนวีา	สมาพนัธรฐัสวสิ		

	 	 8.3	การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ผลการด�าเนินงาน
	 กรมอนามัยยังในฐานะบทบาทการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในด้านส่งเสริมสุขภาพและ				

อนามัยสิ่งแวดล้อม	 ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น	 “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขา

เวชศาสตร์ป้องกนั	แขนงสาธารณสขุศาสตร์	เรื่อง	“Preventive	Medicine	and	Public	Health	Short	

–	course	Training	2016”	ระยะ	6	สปัดาห์	 โดยมผีู้เข้ารบัการอบรมจากสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 และสาธารณรัฐประชาชน

จนี	รวม	11	คน	

	 	 8.4	การเดินทางไปฝึกอบรม	ศกึษา	ดงูาน	ประชมุ	และสมัมนา	ณ	ต่างประเทศ

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 การฝึกอบรม	

	 	 -	 ด้านส่งเสรมิสขุภาพ	จ�านวน	11	รายการ	5	ประเทศ	เช่น	หลกัสูตร	Strengthening	

of	Policy	on	Aging	in	Asia-Challenges	of	Aging	Societies	and	Policy	Responses,	หลกัสูตร	Oral	

Health	Promotion	Activities,	Dental	health	System	and	Technology	

	 	 -	 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 จ�านวน	 4	 รายการ	 4	 ประเทศ	 เช่น	 หลักสูตร	 Health												

Benefits	of	Taking	Action	on	Climate	Chang,	หลกัสูตร	Sanitation	Safety	Planning,	หลกัสูตร	Water	

Quality	Assessment	
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	 2.	 การศึกษาดูงาน	 4	 ประเทศ	 เช่น	 การศึกษาดูงานหลักสูตรต่างๆ	 ส�าหรับผู้บริหาร									

ระดับสูง,	 ศึกษาดูงาน	 National	 Center	 for	 Child	 Health	 and	 Development	 และ	 International												

University	of	Health	and	Welfare	
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ส่วนที่ 3
แนวทางการด�าเนินงาน
ปี 2560
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นโยบำยส�ำคัญ (เข็มมุ่ง) กรมอนามัย ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

	 กรมอนามัย	 มีความมุ่งมั่นให้ประชาชน	 ชุมชน	 และสังคมสามารถดูแลสุขภาพตนเอง	

ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	 รวมทั้งจัดการปัจจัยก�าหนดสุขภาพได้														

อย่างเหมาะสม	โดยการขบัเคลื่อนการปฏริปูระบบบรหิารและวธิกีารท�างานแบบคร่อมและข้ามสายงาน 

ดังนั้น	 เพื่อให้การด�าเนินงานของกรมอนามัย	 มีเป้าหมาย	 ทิศทางที่ชัดเจนและเกิดผลส�าเร็จ														

ตามเป้าหมายกรมอนามยั	คอื	“ประชาชนสขุภาพดี	ภาคเีครอืข่ายและเจ้าหน้าที่มคีวามสขุ	ระบบ

อนามยัยั่งยนื	(การส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม)”	สอดคล้องรองรบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ	

20	ปี	(ด้านสาธารณสขุ)	และยทุธศาสตร์	4	Excellence	กระทรวงสาธารณสขุ	ตลอดจนเพื่อผลกัดนั

ให้กรมอนามยัท�าหน้าที่หลกัในการอภบิาลระบบส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อมของประเทศ	

และเปลี่ยนให้เป็นกรมอนามยั	4.0	องค์กรคณุภาพคู่คณุธรรม	ที่สอดรบักบัโมเดลประเทศไทย	4.0	

เป็นกรมนวัตกรรมที่พร้อมจะผลิตองค์ความรู้อันเปี่ยมไปด้วยคุณค่า	 ตอบสนองทุกความต้องการ										

ของประชาชนตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป		จงึก�าหนดนโยบายส�าคญั	(เขม็มุง่)	กรมอนามยั	ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ดงันี้

	 1.		 ให้ความส�าคัญสูงสุดกับการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัย										

สิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โครงการพระราชด�าริ	 โครงการเฉลิมพระเกียรต	ิ							

และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกบัพระบรมวงศานวุงศ์	โดยถอืเป็นนโยบายส�าคญัที่ต้องด�าเนนิการพฒันา

อย่างต่อเนื่อง

	 2.		 ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ ่มวัย	 (Life	 Course	 Approach)	 และอนามัยสิ่งแวดล้อม																		

โดยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย	 มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย	 และสูงดีสมส่วน,															

กลุ่มวัยเรียน	 พัฒนาศักยภาพ	 เด็กวัยเรียนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	 และมีกิจกรรม												

ทางกายที่เหมาะสมเพยีงพอ,	กลุม่วยัรุน่	เร่งรดัป้องกนัแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวยัรุน่	และการเกดิ

คุณภาพ,	 กลุ่มวัยท�างานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	 และมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม											

เพยีงพอ,	กลุม่ผูส้งูอายุ	ให้ความส�าคญักบัการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของระบบการส่งเสรมิสขุภาพ

ดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว	 (Long	Term	Care)	ในชมุชนตลอดจนให้ความส�าคญักบัการพฒันาอนามยั

สิ่งแวดล้อม	โดยการพฒันาโรงพยาบาลตามเกณฑ์	GREEN	&	CLEAN	Hospital

	 3.	 พัฒนาปรับปรุงกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 โดยขับเคลื่อน

และผลกัดนัสนบัสนนุให้เกดิการใช้กฎหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ

	 4.	 เสรมิสร้างความเข้มแขง็ระบบบรหิารราชการตามแนวทางการบรหิารการเปลี่ยนแปลง

ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	 และพัฒนาศักยภาพก�าลังคนให้เพียงพอ	 เหมาะสม																

มคีวามสขุและดลุยภาพของชวีติ
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เรื่อง  แต่งตั้งคณะท�ำงำนจัดท�ำงำนรำยงำนประจ�ำปีกรมอนำมัย ปี 2559

	 ตามที่	กรมอนามยัได้จดัท�ารายงานประจ�าปี	เพื่อรวบรวมผลการปฏบิตังิานของกรมอนามยั

ในรอบปีที่ผ่านมา	 และเผยแพร่กิจกรรมของกรมอนามัยในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย										

สิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจ�าทกุปี	นั้น

	 ดงันั้น	เพื่อให้การจดัท�ารายงานประจ�าปีกรมอนามยั	ปี	2559	เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

และเหมาะสม	มเีนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์บรรลตุามวตัถปุระสงค์ที่ก�าหนด	จงึแต่งตั้งคณะท�างาน

จดัท�ารายงานประจ�าปีขึ้น	โดยมอีงค์ประกอบ	และอ�านาจหน้าที่	ดงัต่อไปนี้

	 1.	นายสบืพงษ์	ไชยพรรค		 ผู้อ�านวยการกองแผนงาน	 ประธานคณะท�างาน

	 2.	นางสาวรดพีร	สขุอรณุ	 ส�านกัส่งเสรมิสขุภาพ	 คณะท�างาน

	 3.	นางสาวสพุรรณี	สคุนัวรานลิ	 ส�านกัทนัตสาธารณสขุ	 คณะท�างาน
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	 7.	นายภาสกร	ชาญจริาวด	ี ส�านกัอนามยัผู้สูงอาย	ุ คณะท�างาน

	 8.	นางพรสดุา	ศริ	ิ ส�านกัอนามยัสิ่งแวดล้อม	 คณะท�างาน

	 9.	นางอรพรรณ	จนิกาล	 ส�านกัอนามยัสิ่งแวดล้อม	 คณะท�างาน

	10.	นางเพญ็ผกา	วงศ์กระพนัธุ์	 กองประเมนิผลกระทบต่อสขุภาพ	 คณะท�างาน

	11.	นางวาสนา	ประสงัคานนท์	 ศูนย์บรหิารกฎหมายสาธารณสขุ	 คณะท�างาน

	12.	นางจารมุน	บญุสงิห์	 ศูนย์ความร่วมมอืระหว่างประเทศ	 คณะท�างาน

	13.	นางสาวนติยา	โฆษา	 ส�านกัคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุ	ิ คณะท�างาน

	14.	นางวมิล	โรมา	 ส�านกังานบรหิารการเปลี่ยนแปลง	 คณะท�างาน

	15.	นางนชุนารถ	รกัประเสรฐิ	 กองแผนงาน	 คณะท�างานและเลขานกุาร

	16.	นางสาวศนนิธร	รมิชลาลยั	 กองแผนงาน	 คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานกุาร
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