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 รายงานประจ�าปีกรมอนามัย 2561 ฉบับนี้ จัดท�าข้ึนเพื่อใช้สื่อสารผลการด�าเนินงานของ                      
กรมอนามัย แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและสาธารณชนให้ได้รับทราบ   
ในฐานะที่กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัย           
สิ่งแวดล้อม เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วนส�าคัญ คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน ส่วนที่ 2    
ผลการด�าเนินงาน ได้แก่ โครงการตามพระราชด�าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งผลการด�าเนินงานโครงการส�าคัญตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 3 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจกรมอนามัย และส่วนที่ 4 แนวทางการด�าเนินงานกรมอนามัย ปี 2562
 โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่กรมอนามัยทุกคน รวมถึงภาคีเครือข่าย        
ทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของกรมอนามัยด้วยดีมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ประจ�าปีฉบบันี ้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานร่วมกนั สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมลู
ในการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

(นางพรรณพิมล  วิปุลากร)
อธิบดีกรมอนามัย
กุมภาพันธ์ 2562

ค�ำน�ำ
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คำานำา
สารบัญ
สารบัญแผนภูมิ
สารบัญตาราง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

 1.1 ผู้บริหารกรมอนามัย

 1.2 วิสัยทัศน์ 

 1.3 พันธกิจ 

 1.4 วัฒนธรรมองค์กร 

 1.5 โครงสร้าง 

 1.6 อัตราก�าลัง 

 1.7 งบประมาณรายจ่าย 

ส่วนที่ 2 ผลการดำาเนินงานประจำาป ี

 2.1 โครงการตามพระราชด�าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และ  

  โครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ ์

1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน

ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 

2. โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “ค�าสอนพ่อ” ในพื้นที่ความมั่นคงและ

หมูบ้่านยามชายแดน อนัเนือ่งจากพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชนีินาถและการพัฒนาเดก็และเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 

(พมพ. และ กพด.) 

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

4. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ 

5. โครงการพัฒนาการจัดการน�้าในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ 
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 2.2 ผลการด�าเนินงานส�าคัญตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  ü กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

1. โครงการตั้งครรภ์คุณภาพเพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย 

2. โครงการครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยเตรียม

พร้อมสู่วัยเรียน

3. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

4. โครงการเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน ปี 2561

  ü กลุ่มวัยเรียน

1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มโอกาสเรียนรู้ ตาม

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

2. โครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด

3. โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน

 สติปัญญาและสายตา (เด็กไทยสายตาดี)

  ü กลุ่มวัยรุ่น

1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อ

เพิ่มศักยภาพผู้สอนและแกนน�าในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยเรียนและวัยรุ่น 

2. โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

3. การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการ

เจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการ

 ส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

4. โครงการวัยรุ่นไทยสูงดีสมส่วน สาวไทยแก้มแดง

  ü กลุ่มวัยท�างาน

1. โครงการคนไทยวัยท�างานยุค 4.0 หุ่นดี สุขภาพดี

2. โครงการการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพ

 วัยท�างาน

ü กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมใน

 ผู้สูงอายุ

2. โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 

(Long Term Care) ในชุมชน ปี 2561

3. โครงการบูรณาการ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล

สขุภาพช่องปากผูส้งูอาย ุภายใต้แผนงานทันตสขุภาพส�าหรบัผูส้งูอายุ

ประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565 
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  ü กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และพัฒนา

อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขสู่ GREEN & 
CLEAN Hospital 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข การสนับสนุนการด�าเนิน
งานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 

3. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศ ปี 2561 

4. โครงการน�้าบริโภคปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน 
5. โครงการพัฒนาการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน�้า
6. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและ

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 2.3 ผลการด�าเนินงานส�าคัญกลุ่มภารกิจสนับสนุน 
  ü กลุ่มยุทธศาสตร์ก�าลังคน 
   (Human Resource Strategy : HR)  

1. การพฒันาและขบัเคลือ่นกรมอนามยั 4.0 องค์การคณุภาพคูค่ณุธรรม
2. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส กรมอนามัย 
3. การพฒันาบคุลากรกรมอนามยั (Human Resource Development: 

HRD) 
  ü กลุ่มการคลังและงบประมาณ (Financing : FIN) 

ผลการด�าเนนิงานตามกระบวนการบรหิารการคลงัและงบประมาณ 
(Financing : FIN) 

  ü กลุ่มข้อมูล การจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (Knowledge 
   Management Informantion and Surveillance System : KISS)

การพฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนนุงานด้านการส่งเสริมสขุภาพและ
อนามยัสิง่แวดล้อม 

  ü กลุ่มกฎหมาย (LAW) 
การด�าเนนิงานของคณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูระบบบรหิารและ
วธิกีารท�างาน กลุม่ที ่10 

  ü การด�าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ  
   ราชการของกรมอนามัย 
  ü การด�าเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
  ü การด�าเนินงานด้านสื่อสารสาธารณะ 
  ü การด�าเนินงานพัฒนาวิชาการ 

  ü การด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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ส่วนที่ 3 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ กรมอนามัย 

ü รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมอนามัย 

1. รางวลัเลศิรฐั สาขาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั (PMQA)

2. รางวัลสาขาบริการภาครัฐ (TPSA) 

ส่วนที่ 4 แนวทางการดำาเนินงานกรมอนามัย ปี 2562 

  นโยบายส�าคัญกรมอนามัย ปี 2562 

ภาคผนวก 

  ค�าสัง่แต่งต้ังคณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปีกรมอนามยั ปี 2561
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แผนภูมิ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย 

แผนภูมิ 2 จ�านวนและร้อยละบุคลากรกรมอนามัย (1 ตุลาคม 2561) 

แผนภูมิ 3 จ�านวนบุคลากรกรมอนามัยแยกตามกลุ่มอายุ 

แผนภูมิ 4 จ�านวนบุคลากรกรมอนามัยจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

แผนภูมิ 5  งบประมาณรายจ่ายกรมอนามัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนภูมิ 6 ผลการด�าเนินงานย้อนหลังโครงการ กพด. 

แผนภูมิ 7 ผลการด�าเนินงานพัฒนาการเด็ก 

แผนภูมิ 8 สถานการณ์ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน รายเขต

สุขภาพปี 2559-2561 

แผนภูมิ 9  สถานการณ์ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนปี 2561 ราย

เขตสุขภาพ 

แผนภูมิ 10 ผลการด�าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

แผนภูมิ 11 ร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ 2557-2561 จ�าแนก

รายเขต 

แผนภูมิ 12 สถานการณ์เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 

ถึง ก.ย. 61) จ�าแนกรายเขต

แผนภูมิ 13 ร้อยละของจ�านวนนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา

โดยครูประจ�าชั้น 

แผนภูมิ 14 ร้อยละของจ�านวนนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบสายตาผิดปกติโดย

 ครูประจ�าชั้น ปีการศึกษา 2558-2561 

แผนภูมิ 15 ภาวะสายตาผิดปกติที่พบในนักเรียนชั้น ป.1 
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แผนภูมิ 16 ร้อยละค่าดัชนีมวลกายปกติของประชากรวัยท�างานอายุ 30-44 ปี 

ตั้งแต่ปี 2557-2561 

แผนภูมิ 17 ร้อยละของวัยท�างานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ปี 2561 

เทียบค่าเป้าหมาย 

แผนภูมิ 18 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุ (ภาพรวมประเทศ) มีฟัน

ใช้งาน 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ

แผนภูมิ 19 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 

Hospital รายศูนย์อนามัย

แผนภูมิ 20 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จ�าแนกรายเขต

แผนภูมิ 21 สรุปผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดที่มีระบบ

จัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน ปี 2560-2561 จ�าแนกรายเขต 

แผนภูมิ 22 ผลการด�าเนินงานรางวัลสาขาบริการภาครัฐ (TPSA) 

แผนภูมิ 23 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ปี 2560-2561 

แผนภูมิ 24 สรุปการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

แผนภูมิ 25 สรุปการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

กรมอนามัย 

แผนภูมิ 26 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสารธารณะ 

แผนภูมิ 27 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสมัยใหม่ 

แผนภูมิ 28 ความพึงพอใจ การรับรู้ และการน�าไปใช้ต่อการสื่อสารการตลาด
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ข้อมูลหน่วยงานส่วนที่ 1

ข้อมูลหน่วยงาน
ส่วนที่1

นายแพทยดนัย ธีวันดา
รองอธิบดีกรมอนามัย

นายแพทยวชิระ  เพ็งจันทร
อธิบดีกรมอนามัย

ผูบริหารกรมอนามัย

นายแพทยอรรถพล แกวสัมฤทธิ์
รองอธิบดีกรมอนามัย

นายแพทยบัญชา คาของ
รองอธิบดีกรมอนามัย

แพทยหญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ
รองอธิบดีกรมอนามัย
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H = Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ)  การที่เราจะเป็นผู้น�าในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี เราควรต้อง
ปฏบิตัใิห้เป็นตวัอย่างและเพือ่การเรียนรูร้ปูแบบวธิกีารปฏบิตัด้ิวยตนเอง เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาปรบัปรงุ
รูปแบบด้วย

E = Ethics (มีจริยธรรม)  การปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม หมายถึง ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบติังาน จะเป็นเกราะคุ้มกันให้เราสามารถแสดงบทบาทของการตรวจพิสจูน์
ทราบและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกรณีมีปัญหาการก่อมลภาวะที่มีผล   
กระทบต่อสุขภาพ หรือกรณีผลกระทบจากการรับบริการส่งเสริมสุขภาพจากผู้ให้บริการของเรา

A = Achievement (มุง่ผลสมัฤทธิ)์   หมายถงึการมุง่มัน่รบัผดิชอบในการปฏบิตังิานเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย 
เกิดผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญของ
บุคลากรที่จะน�าพาให้องค์กรพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและมีความส�าเร็จสูงได้

L = Learning (เรียนรู้ร่วมกัน)   ในการที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” (Expert) ได้นั้น พวกเรา
จ�าเป็นจะต้องใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ท่ีมกีารรวบรวมค้นคว้า องค์ความรู้ 
จัดท�าคลังความรู้ และสร้างกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเน้น
การสกัดความรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ให้เป็นความรู้ชัดแจ้งที่จับต้องได้ (Explicit Knowledge) 
ที่องค์การสามารถน�าไปพัฒนางานและขยายสู่บุคลากรรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะน�าไปสู่การพัฒนาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้ในอนาคต

T = Trust (เคารพและเชื่อมั่น)   หมายถึง การมีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมี
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะท�าให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตน เข้าใจ และมกีารประสานงานระหว่างกนัได้ดยีิง่ขึน้ รวมทัง้จะเปิดโอกาสให้บคุลากรได้แสดงศักยภาพ
ของตนเองได้มากขึ้นด้วย

H = Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)   หมายถึง การมุ่งเน้นการท�างานเป็นทีม และยอมรับผลส�าเร็จ
ของทีมงานร่วมกันไม่ว่าจะส�าเร็จหรือล้มเหลว ถือเป็นวัฒนธรรมของการท�างานเป็นทีมที่เป็นอันหนึ่ง              
อันเดียวกัน ซึ่งเรื่องนี้จะต้องอาศัยความเป็นผู้น�าขององค์การทุกระดับในการบริหารจัดการและการสื่อสาร

กับบุคลากรภายในองค์การอย่างมาก

1.2 วิสัยทัศน์

1.3 พันธกิจ

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ

และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

ท�าหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ ดูภาพรวม เพื่อก�าหนดนโยบายและออกแบบ

ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือ 

ก�ากับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการด�าเนินงาน

1.4 วัฒนธรรมองค์กร
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ข้อมูลหน่วยงานส่วนที่ 1

 โดยกรมอนามัยได้บูรณาการค่านิยมกระทรวงสาธารณสุขสู่วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย (MOPH 

to HEALTH) พร้อมทั้งก�าหนดพฤติกรรมพึงประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัยได้รับทราบ และปฏิบัติโดย

ทั่วกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 1 MOPH to HEALTH

Core Value 

“MOPH”
Culture “HEALTH” พฤติกรรมพึงประสงค์

 M
(Mastery)

เป็นนายตนเอง

H (Health Model)

เป็นต้นแบบสุขภาพ

E (Ethics) 

มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ 

โปร่งใส 

1. ร่วมกิจกรรมสุขภาพสม�่าเสมอ 

2. ตรงต่อเวลา

3. เสาะแสวงหาความรู้

4. ซื่อสัตย์ ยืนหยัดในความถูกต้อง 

5. มีทักษะถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ

O
(Originality)

เร่งสร้างสิ่งใหม่ 

A (Achievement) 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

L (Learning) 

เรียนรู้ร่วมกัน

1. ร่วมกิจกรรมทางวิชาการสม�่าเสมอ 

2. มีข้อเสนอใหม่มาน�าเสนอ

3. กล้าแสดงออก กล้าน�าเสนอ

4. ท�างานอย่างมีระบบและมีเป้าหมาย

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

P
(People centered)

ใส่ใจประชาชน T (Trust) 

เคารพและเชื่อมั่น 

H (Harmony) 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

1. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน/ลูกค้า/

 ภาคีเครือข่าย

2. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 

3. กระตอืรอืร้นในการบริการประชาชน/ภาคเีครอืข่าย 

4. มีทักษะการท�างานกับภาคีเครือข่าย

5. สื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เพื่อนร่วมงานและ

คนรอบข้างดูแลแก้ปัญหาตนเองได้

H 

(Humility)

ถ่อมตน อ่อนน้อม

1. มีสัมมาคารวะ ถ่อมตน อ่อนน้อม

2. พร้อมยอมรับผิด พร้อมให้อภัย ให้โอกาส

3. ชื่นชมและยกย่อง เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น

4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

5. มีความรัก ความผูกพันในทีมและองค์กร
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แผนภูมิ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย

1.5 โครงสร้าง

โครงสรางการแบงสวนราชการกรมอนามัย

กรมอนามัย

สำนักสงเสริมสุขภาพ

สำนักทันตสาธารณสุข

สำนักโภชนาการ

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ

สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม

สำนักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ำ

กองประเมินผลกระทบ
ตอสุขภาพ

กองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ

(กองออกกำลังกาย
 เพื่อสุขภาพ)

สำนักอนามัยผูสูงอายุ

สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแหงชาติ

ศูนยทันตสาธารณสุข
ระหวางประเทศ

ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ
ชายขอบ และแรงงานขามชาติ

ศูนยหองปฏิบัติการ
กรมอนามัย

ศูนยบริหารกฎหมาย
สาธารณสุข

หนวยงานตามกฎกระทรวงฯ
หนวยงานตามกฎกระทรวงฯ ที่ผูอำนวยการ
ไมไดดำรงตำแหนงในสายงานประเภทอำนวยการ (ไมมี บก.)
หนวยงานจัดตั้งขึ้นเปนการภายใน
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายสงเสริม
กิจกรรมทางกาย

รวมทั้งสิ้น 38 หนวยงาน

ตามกฎกระทรวง 26 หนวยงาน

จัดตั้งภายใน 12 หนวยงาน

ศูนยอนามัยที่ 1-12

สถาบันพัฒนาสุขภาวะ
เขตเมือง

สำนักงานเลขานุการกรม

กองการเจาหนาที่

กองคลัง

กองแผนงาน

ศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศ

ศูนยสื่อสารสาธารณะ

กลุมภารกิจ
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม

กลุมภารกิจ
บริหารยุทธศาสตรระดับพื้นที่

กลุมภารกิจอำนวยการ

สำนักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ศูนยจัดการความรู วิจัย และนวัตกรรม

กลุมตรวจสอบภายใน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กลุมภารกิจ
ดานการสงเสริมสุขภาพ

*

สนง.โครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 
เพื่อความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน
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ข้อมูลหน่วยงานส่วนที่ 1

ตารางท่ี 2 เขตสุขภาพท่ี 1-12 กระทรวงสาธารณสุขกับศูนย์อนามัยและจังหวัดในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 

เขต
สุขภาพที่

ศูนย์
อนามัยที่

จังหวัด

1 1 เชียงราย เชียงใหม ่น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง ล�าพูน 

2 2 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

3 3 ก�าแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค ์พิจิตร อุทัยธานี 

4 4 นนทบุรี นครนายก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุร ีสิงห์บุรี อ่างทอง 

5 5 กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุร ีสมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี 

6 6 จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุร ีตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ 

7 7 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

8 8 นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวล�าภู อุดรธาน ี

9 9 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

10 10 มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธาน ีอ�านาจเจริญ

11 11 กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี 

12 12 ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล

13 สสม. กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : จังหวัดที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง จังหวัดที่เป็นที่ตั้งศูนย์อนามัยเขต, สสม. หมายถึง สถาบันพัฒนา

สุขภาวะเขตเมือง

 กรมอนามัยมีบุคลากรจ�านวนทั้งสิ้น 3,525 คน แบ่งตามประเภทของบุคลากร, กลุ่มอายุ และ     

วุฒิการศึกษา ดังแผนภูมิ 2 แผนภูมิ 3 และ แผนภูมิ 4 ตามล�าดับ

แผนภูมิ 2 จ�านวนและร้อยละบุคลากรกรมอนามัย (1 ตุลาคม 2561)

445 คน (13%)

1,870 คน (53%)

525 คน (15%)

685 คน (19%)

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย (DoH HR)

1.6 อัตรากำาลัง
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แผนภูมิ 3 จ�านวนบุคลากรกรมอนามัยแยกตามกลุ่มอายุ

แผนภูมิ 4 จ�านวนบุคลากรกรมอนามัยจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

1.7 งบประมำณรำยจ่ำย
 กรมอนามัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมท้ังสิ้น 
1,990,065,300 บาท จ�าแนกเป็น งบบุคลากร 1,197,277,900 บาท งบด�าเนินงาน 590,081,800 บาท       
งบลงทุน 164,478,900 บาท งบเงินอุดหนุน 3,182,000 บาท และงบรายจ่ายอื่น 35,044,700 บาท

แผนภูมิ 5 งบประมาณรายจ่ายกรมอนามัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 กรมอนามัยก�าหนดกรอบการด�าเนินงานส�าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      

ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทีมุ่ง่สูว่สิยัทศัน์ “กรมอนามยัเป็นองค์กรหลกัของประเทศ ในการอภบิาลระบบ

ส่งเสรมิสขุภาพและระบบอนามยัสิง่แวดล้อมเพ่ือประชาชนสขุภาพด”ี สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติระยะ 

20 ปี มีเป้าหมายโครงการส�าคัญที่เน้นหนัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก 4 ประเด็นยุทธศาสตร์               

12 เป้าประสงค์ 21 ตัวชีว้ดั โดยให้ความส�าคัญกบัโครงการพระราชด�าร ิโครงการเฉลิมพระเกยีรต ิและโครงการ

ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัพระบรมวงศานวุงศ์ ในการขบัเคลือ่นงานส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อมของประเทศ 

จ�านวน 5 โครงการ และโครงการด�าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 17 โครงการ โครงการด้านการ

สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 โครงการ และผลการด�าเนินงานกลุ่มสนับสนุนด้านการปฏิรูป

ระบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 29 โครงการ 

 โดยทุกโครงการมีการก�าหนดผู้รับผิดชอบตามบทบาทภารกิจของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ระบบบรหิารและวธิกีารท�างาน (Cluster) และหน่วยงานเจ้าภาพหลกั ซึง่เป็นกลไกส�าคญัในการเปลีย่นแปลง

และบริหารราชการแบบคร่อมและข้ามสายงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีก�าหนด ท้ังนี้ในรอบปี              

ที่ผ่านมามีผลการด�าเนินงานส�าคัญ ดังนี้

2.1 โครงการตามพระราชด�าร ิโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิและโครงการทีเ่กีย่วข้องกับพระบรมวงศานวุงศ์

 1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร (กพด.)                      

ปี 2561 ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

 2. โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “ค�าสอนพ่ออย่างพอเพียง” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน 

เน่ืองจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชนินีาถ ในรัชกาลที ่9 ตาม “แผนยทุธศาสตร์การพฒันาเพือ่เสรมิความมัน่คงของชาตใินระดบัพืน้ท่ี 

ในเขตกองทัพภาคที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564)”

 3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม “ผู้สืบสานคือหัวใจ”

 4. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2561

 5. โครงการพัฒนาการจัดการน�้าในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ผลการดำาเนินงานประจำาปี
ส่วนที่2
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2.2 ผลการด�าเนินงานโครงการส�าคัญตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

  1. โครงการตั้งครรภ์คุณภาพเพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

  2. โครงการครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน

  3. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

  4. โครงการเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน ปี 2561

 • กลุ่มวัยเรียน

  1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มโอกาสเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

  2. โครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด

  3. โครงการพฒันาสขุภาพเด็กวยัเรยีนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรูด้้านสตปัิญญาและสายตา (เดก็ไทยสายตาด)ี

 • กลุ่มวัยรุ่น

  1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สอนและ     

แกนน�าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและวัยรุ่น

  2. โครงการขบัเคลือ่นพระราชบญัญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559

  3. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ ์แห่งชาติ            

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

  4. โครงการวัยรุ่นไทยสูงดีสมส่วน สาวไทยแก้มแดง

 • กลุ่มวัยท�างาน

  1. โครงการคนไทยวัยท�างานยุค 4.0 หุ่นดี สุขภาพดี

  2. โครงการการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพวัยท�างาน

 • กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

  1. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

  2. โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน

  3. โครงการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ         

ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ ประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565

 • กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

  1. โครงการส่งเสรมิการจัดการขยะและสิง่แวดล้อม และพฒันาอนามยัสิง่แวดล้อมในสถานบรกิาร

การสาธารณสุขสู่ GREEN & CLEAN Hospital 

  2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย           

การสาธารณสุข

  3. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

  4. โครงการน�้าบริโภคปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน

  5. โครงการพัฒนาการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน�้า

  6. โครงการพฒันาอนามยัสิง่แวดล้อมในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษและพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

2.3 ผลการด�าเนินงานส�าคัญกลุ่มภารกิจสนับสนุน

 • กลุ่มยุทธศาสตร์ก�าลังคน (Human Resource Strategy : HR Strategy)

 • กลุ่มการคลังและงบประมาณ (Financing : FIN)

 • กลุ่มข้อมูลการจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (Knowledge Management Information and 

Surveilance System : KISS)

 • กลุ่มกฎหมาย (LAW)

 • การด�าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย 

 • การด�าเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพ

 • การด�าเนินงานด้านสื่อสารสาธารณะ

 • การด�าเนินงานพัฒนาวิชาการ

 • การด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

 โครงการตามพระราชดำาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
 พระบรมวงศานุวงศ์

1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 กรมอนามัยเป็นหน่วยร่วมสนองงานตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและ

เยาวชนในถ่ินทุรกันดาร (กพด.) ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชด�าริสมเด็จ  

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มานานเกือบ 30 ปี ด้วยตระหนกัถึงความส�าคญัอย่างยิง่ยวด         

ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับโอกาส

การเข้าถึงบริการสุขภาพเท่าเทียมกับเด็กทั่วไป มีโภชนาการดี และสุขภาพแข็งแรง

แผนภูมิ 6 ผลการด�าเนินงานย้อนหลังโครงการ กพด.

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 1. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

 2. การขับเคล่ือนแนวทางการด�าเนินงานการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้วย         

“9 ทักษะสุขภาพ” 

2.1
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 3. การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขอนามัยและพัฒนาสุขาภิบาลหอพักนักเรียนบ้านไกลโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดน

 4. การอบรมเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กแก่ครูต�ารวจตระเวนชายแดน 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม 1) การเยี่ยมเสริมพลัง เตรียมการและเข้าร่วม

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6 ครั้ง          

2) การจัดท�าสือ่ชุดความรู ้“สุขอนามัยเด็กในถ่ินทุรกนัดาร” แก่โรงเรยีน

ต� ารวจตระเวนชายแดนและโรง เรียนพระปริยัติ ธรรม และ                                 

3) การสนับสนุนเชิงวิชาการในการให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุข    

ร่วมกับศูนย์อนามัยและจังหวัด
  ปัจจัยความส�าเร็จ
 ความร่วมมอืของภาคเีครอืข่าย เช่น โรงเรยีนเป้าหมาย ท้องถิน่ และชมุชน เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจและขับเคลื่อนการด�าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้เพื่อเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารมีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่าง       
ต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป
 ปัญหาและอุปสรรค
พ้ืนทีเ่ป้าหมายหลายแห่งยงัไม่ได้รบัการพฒันาและสนับสนนุอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง เช่น ศนูย์การเรยีนชมุชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) 

ภาพกิจกรรม

 

2. โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “ค�าสอนพ่อ” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องจาก
พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (พมพ. และ กพด.)

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า
สริกิต์ิิ พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลท่ี 9 ได้พระราชทานแนวทางในการเสรมิสร้างความมัน่คงตามแนวชายแดน 
คอืการพฒันา “คน” ให้เข้มแขง็ ให้เป็นรัว้ของชาตทิีแ่ขง็แรง มภูีมคิุม้กนัด้านความรู ้ใช้หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงในการด�ารงชีวิต และพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งกองทัพไทยได้มอบหมายให้กองทัพภาคท่ี 3 เป็นหน่วย

ประสานงานในพืน้ที ่ด�าเนนิงานตามแผน “ยทุธศาสตร์การพฒันาเพือ่เสริมความมัน่คงของชาตใินระดบัพืน้ที่ 
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

(พ.ศ. 2561 – 2564 )” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ในยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุข     
โดยกรมอนามัย ได้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการวางแผนงานโครงการ เน้นการ           
เสรมิสร้างพืน้ฐานจติใจของคนในชาติ ให้มสี�านึก คุณธรรม ความซ่ือสตัย์ สจุรติ และให้มีความรอบรูท่ี้เหมาะสม 
ในด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ เพื่อมีความพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
ได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลต่อการเตรียม “คน” อย่างมั่นคง ยั่งยืน
 โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “ค�าสอนพ่อ” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดนฯ จึงจัดท�าขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความรอบรู้ด้านทักษะสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและแกนน�าชุมชน ให้มีความรู้ ทักษะการเลี้ยงดูเด็ก “เลี้ยงลูก       
ตามค�าสอนพ่อ” ด้วยหลักคุณธรรม 8 ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ผลการด�าเนินงานปี 2561
 1. เพิ่มความรู้ ทักษะและสมรรถนะ แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ในการอบรม บ่มเพาะเด็ก และ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กตาม “เลี้ยงดูลูกตามค�าสอนพ่อ” ด้วยหลักคุณธรรม 8 ประการ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนน�าร่องสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยเป็น
โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลในพื้นที่ 1) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ 
(พมพ.) จงัหวดัเชยีงใหม่ จ�านวน 2 โรงเรยีน และ 2) โครงการพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารฯ จงัหวดั
อุดรธานี จ�านวน 2 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 ผลิตแผนการเรียนการสอน“เลี้ยงดูลูกตามค�าสอนพ่อ” ด้านสุขภาพตามคุณธรรม 8 ประการ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 1 เรื่อง จัดพิมพ์ จ�านวน 1,500 เล่ม 
  1.2 อบรมครู และครูพี่เลี้ยงเด็กให้จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอน “เลี้ยงลูกตาม
ค�าสอนพ่อ” ด้านสุขภาพแบบ Project Approach ตามคุณธรรม 8 ประการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ�านวน 80 คน
  1.3 อบรมเพิ่มความรู้และสมรรถนะพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูพี่เลี้ยงเด็กในการ “เลี้ยงดูลูกตาม    
ค�าสอนพ่อ” ด้านสุขภาพแบบ Project Approach ตามคุณธรรม 8 ประการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จ�านวน 140 คน

 2. การเยี่ยมเสริมพลัง

 3. การประเมนิผลโครงการฯ โดยเกบ็ข้อมลูทัง้เชงิปรมิาณและเชิงคณุภาพ ตามแผนการเรยีนการสอน 

“เลีย้งดลูกูตามค�าสอนพ่อ” ด้านสขุภาพตามคุณธรรม 8 ประการ หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จ�านวน 1 เรือ่ง
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 ปัจจัยความส�าเร็จ

 พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ใช้คู่มือแผนการเรียนการสอน “เลี้ยงดูลูกตามค�าสอนพ่อ”คุณธรรม 8 ประการ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 70.0 และโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายใช้คู่มือแผนการเรียนการสอน 

“เลี้ยงดูลูกตามค�าสอนพ่อ” คุณธรรม 8 ประการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 80.0

 ปัญหาและอุปสรรค

 พื้นที่ห่างไกล พื้นที่ราบสูง ภูเขา ถนนคดเคี้ยว การเดินทางล�าบาก 

ภาพกิจกรรม

 

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 โรคมะเรง็เต้านมได้กลายเป็นสาเหตุการเสยีชวีติอนัดับ 1 ของสตรไีทยท่ีเกดิจากโรคมะเรง็มากกว่า 10 ปี 

และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทั้งประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังที่สมเด็จย่าทรงคาดการณ์ไว้ การลด       

การตายจากมะเรง็เต้านมได้ดทีีส่ดุในขณะนี ้คอื การค้นพบในระยะเริม่แรกให้เรว็ทีส่ดุ จะท�าให้มโีอกาสรกัษา

หายขาดมากยิ่งขึ้น การค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น โดยการคัดกรองด้วยเครื่องมือ Mammogram ไม่ว่า

จะใช้เคลื่อนที่ไปทางไหนหรือที่ใดก็ไม่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้หญิงไทยได้ทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ยากจนและอยู่

ห่างไกล ยิ่งไม่มีทางที่จะได้เข้าถึงบริการด้วยเครื่องมือทันสมัยเหล่านี้ การด�าเนินงานที่ผ่านมาจึงยังมิได้สนอง

พระราชปณิธานสมเด็จย่าที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เกิดประโยชน์แก่สตรีไทยทุกคน มูลนิธิถันยรักษ์ฯ 

ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้ทบทวนแนวทางการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของ

ประเทศ และพระราชปณิธานของสมเด็จย่าให้มากยิ่งขึ้น เห็นว่าการคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมที่เหมาะสมกับ

สตรใีนประเทศก�าลงัพฒันามากทีส่ดุ ควรเริม่ต้นจากการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self-Examination , 

BSE) ตามด้วยการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ (Clinical Breast Examination, CBE) แล้วจึงยืนยันว่าเป็นก้อนหรือ

ไม่ชนิดใดโดย Ultrasound และ Mammogram ร่วมกับการพัฒนาการส่งต่อและติดตามผลอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบ

คัดกรองมะเร็งเต้านมที่เริ่มต้นด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในพื้นที่น�าร่อง จ�านวน 21 จังหวัด เป็นระยะ

เวลา 5 – 10 ปี 

 จากการประเมินผลการด�าเนินงานโครงการ ฯ ท่ีผ่านมีแนวโน้มว่าการตรวจเต้านมด้วยตนเองมี

ประสิทธิภาพท�าให้พบก้อนของมะเร็งเต้านม (Cancer Size) มีขนาดเล็กลง และพบระยะการเป็นมะเร็ง       
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

เต้านมได้เร็วขึน้ (Early Staging) โดยมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติริะหว่างกลุม่ทีต่รวจเต้านมด้วย

ตนเองอย่างสม�่าเสมอกับกลุ่มที่ตรวจไม่สม�่าเสมอ ซึ่งจากความส�าเร็จของโครงการนี้ จะเป็นรูปแบบของการ

คัดกรองมะเร็งเต้านมที่สามารถขยายผลการด�าเนินงานได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 ในปี 2561 โครงการสืบสานฯ เน้นกิจกรรมส�าคัญคือ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self-       

Examination, BSE) อย่างถกูต้องเพือ่ค้นหาความผดิปกต ิควบคู่กับการใช้สมดุบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

พร้อมทั้งการติดตามดูแลโดยอาสาสมัครสาธารณสุขเช่ียวชาญ (อสมช.) การตรวจคัดกรองโดยเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข (Clinical Breast Examination, CBE) และการตรวจยืนยันด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์และ               

แมมโมแกรม ตามล�าดบั จดุเน้นส�าคญัอกีประการหนึง่คอืการส่งเสริมสตรไีทย ให้สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเอง

อย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ สามารถค้นหาความผิดปกติของเต้านมตนเองด้วย “3 นิ้ว 3 สัมผัส (Triple   

Touch)” หมายถงึกระบวนการการใช้ 3 น้ิว น้ิวช้ี น้ิวกลาง นิว้นาง และการใช้แรงกด 3 ระดับ เบา กลาง หนกั 

ในการคล�าเต้านมตนเองเพื่อค้นหาความผิดปกติควบคู่กับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ทัง้นี้

มสีตรีไทยอาย ุ30 - 70 ปี ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ พืน้ท่ี 21 จงัหวัดน�าร่อง จ�านวน 1.9 ล้านคน

 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

 เกดิจากความร่วมมอืร่วมแรงของบคุลากรด้านสาธารณสขุทกุระดับ โดยเฉพาะอาสาสมคัรสาธารณสขุ

เชีย่วชาญ (อสมช.) ในการขับเคลือ่นการด�าเนินงาน เพือ่สนองตามพระราชปณธิานสมเดจ็ย่า ในฐานะผูส้บืสาน 

เพราะฉะนั้น “ผู้สืบสาน คือ หัวใจ” ส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานในการต้านภัยมะเร็งเต้านมของ

สตรีไทย

 ปัญหาและอุปสรรค

 พื้นที่เป็นผู้พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการด�าเนินงานด้วยตนเอง ท�าให้เกิดสื่อที่มี

ความหลากหลาย อาจท�าให้ระดับการรับรู้หรือความเข้าใจไม่เท่าเทียมกัน

ภาพกิจกรรม
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4. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาต ิ

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 โรคขาดสารไอโอดีนส่งผลต่อพัฒนาการทางสมอง สติปัญญา และความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก

และคณุภาพชวีติของคนหนุม่สาว มผีลกระทบต่อประชากรทกุกลุม่วยั อนัเป็นสาเหตทุีก่่อให้เกดิความสญูเสยี

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่าง    

ต่อเนื่องให้ครอบคลุม ทั่วถึง และเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 จากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพบพสกนิกรใน     

ท้องถิน่ทรุกนัดารภาคเหนอืซึง่เจบ็ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดนีเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้มไีอควิต�า่ ทรงห่วงใย

สขุภาพของประชาชน และสนพระทยัในการแก้ไขปัญหานีเ้ป็นอย่างมาก ทรงพระราชทานแนวทางแก้ไข ทรงน�า

เกลือเสริมไอโอดีนจากเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ศิริราชพยาบาล ไปแจกจ่ายให้ประชาชนในถิ่นธุรกันดารด้วย

พระองค์เอง ทรงวินิจฉัยว่าโรคขาดสารไอโอดีนพบมากท่ีภาคเหนือจึงทรงให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ผลิต

และพัฒนาเครื่องผสมเกลือเสริมไอโอดีน โดยใช้ต้นแบบจากเครื่องผสมเกลือเสริมไอโอดีนของศาสตราจารย์

นายแพทย์ร่มไทร สุวรรณณิก เวชศาสตร์นิวเคลยีร์ ศิริราชพยาบาล ทรงเสดจ็ไปทอดพระเนตรและพระราชทาน

ค�าแนะน�าในการปรับปรุงเครื่องต้นแบบ จนผลิตได้ส�าเร็จและแจกจ่ายเครื่องนี้ให้จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือใช้

ผลิตเกลือเสริมไอโอดีนเพ่ือใช้ในการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ซ่ึงต่อมาทรงมอบงานเรื่องโรคขาดสาร   

ไอโอดนีให้สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงดแูลในปี 2534 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีแห่งชาต ิและในปี 2539 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ     

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปเป็นประธานในงานเกลือ

เสริมไอโอดีนพระราชทานสู่ครัวทั่วไทย ซึ่งต่อมามีการรณรงค์ให้ประชาชนใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการปรุง

ประกอบอาหาร และให้ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีนแก่ประชาชนเพื่อควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

  กรมอนามัยได้สืบสานพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการด�าเนินการควบคุมและป้องกันโรค

ขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะขจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 1. การประชุมอนุคณะกรรมการขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 4 คณะ เพื่อ      

เสริมสร้างความร่วมมอืระหว่างภาคเีครอืข่าย และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทกุระดบั น�าไปสูก่ารร่วมพจิารณาแนวทาง
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

การด�าเนินงาน และเร่งด�าเนินการตามยุทธศาสตร์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2560-2564 และการ

ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติครั้งที่ 1/2561 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายงานความ

ก้าวหน้า สถานการณ์ และผลการด�าเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตามแผน

ยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

องค์ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งจัดท�ารายงานการประชุมฯ 

 2. ขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดประชุม Teleconference ร่วมกับ     

นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อทบทวนการด�าเนินงานและแลกเปลี่ยน

เรยีนรูป้ระสบการณ์การขบัเคลือ่นชมุชนหมูบ้่านไอโอดนี น�าไปสูก่ารพฒันารปูแบบการขบัเคลือ่นฯ ในแต่ละพืน้ที่

ได้อย่างยั่งยืนต่อไป รวมทั้งขับเคลื่อนเครือข่ายด�าเนินงานเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน โดยจัดการติดตามการ

ด�าเนินงานจังหวัดเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามการด�าเนินงานฯ ในจังหวัดพื้นที่

ต้นแบบ (สารคามโมเดล) และร่วมพฒันารปูแบบการด�าเนนิงานในจงัหวดัให้มคีวามเข้มแขง็และเป็นตวัอย่าง

แก่พื้นที่อื่นๆ ได้

 3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน โดยการจัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนทั้ง 3 ชมรม ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งได้ข้อสรุปในการ

พฒันาร่วมกบัชมรมผูป้ระกอบการเกลอืเสรมิไอโอดีนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และศนูย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรม

ภาคที ่5 ในการรวมกลุม่และเชือ่มโยงกลุม่อตุสาหกรรมเกลอืเสรมิไอโอดนี เป็น cluster (จงัหวัดมหาสารคาม) 

 4. ประชาสัมพนัธ์ส่งเสรมิการบรโิภคเกลอืเสรมิไอโอดนีอย่างต่อเนือ่ง และรณรงค์เกีย่วกบัยาเมด็เสรมิ

ไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ดังนี้

  4.1 จดังานรณรงค์วนัไอโอดนีแห่งชาต ิปี 2561 “สานพลงัเมอืงนกัปราชญ์ เสรมิพลงัสร้างชาตด้ิวย

ไอโอดีน” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และขอความร่วมมือเครือข่ายทุกระดับร่วม

รณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชน มีความรู้ เข้าใจและตระหนักในเรื่องการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 

  4.2 จัดท�าสื่อ Infographic เผยแพร่ออนไลน์ และจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์ ชุด “สมองดี เริ่มที่ไอโอดีน” 

และสมุดบันทึก “เสริมไอโอดีน เพื่อลูกในท้อง” เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป

  4.3 สนับสนุนชุดตรวจสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน (I-Kit) ให้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

และศนูย์อนามยั เพือ่ใช้ในการเฝ้าระวงัคณุภาพเกลอืบรโิภค และใช้ในการรณรงค์ประชาสมัพันธ์ส่งเสรมิการ

บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง

 5. สนับสนุนน�้าเสริมไอโอดีนเข้มข้นและยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในโครงการส่งเสริมโภชนาการและ

สขุภาพอนามยัเด็กและเยาวชนในถิน่ทรุกันดาร (กพด.) โดยมผีลการติดตามเฝ้าระวงัการขาดสารไอโอดีน ดงันี้
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ตาราง 3 ผลการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีน ในกลุ่มเสี่ยง ปี 2556-2559

กลุ่มที่เฝ้าระวัง
ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะ (ไมโครกรัม/ลิตร)

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ค่าปกติ

หญิงตั้งครรภ์ 146.8 155.7 147.1 145 > 150 

เด็กอายุ 3-5 ปี 226.6 234.6 200.1 200.4 > 100

ผู้สูงอายุ 113.8 111.3 112.7 111.0 > 100

หมายเหตุ : ปี 2559 จบโครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการ

ตาราง 4 ผลการตรวจปรมิาณไอโอดีนในเกลอืบรโิภคของครวัเรือน โดยใช้ I-Kit และวธิ ีTitration ปี 2556 – 2561

2556 2557 2558 2559 2560 2561 หมายเหตุ

I-Kit

< 20 ppm. 8.1 8.5 4.7 6.9 6.2 ก�าลัง

ด�าเนินการ

ตามเกณฑ์ของ WHO เป้าหมาย 

ความครอบคลุมการใช้เกลือ

บรโิภคเสรมิไอโอดนี ท่ีได้คณุภาพ 

(มีไอโอดีน 20-40 ppm.) 

ต้องมากกว่าร้อยละ 90

20-40 ppm. 82.5 83.5 78.9 79.9 74.8

> 40 ppm. 9.4 8.0 16.4 13.1 19.0

Titration

< 20 ppm. 16.4 13.8 16.9 17.8 ไม่ได้ด�าเนินการ

สุ่มตรวจ
20-40 ppm. 56.2 73.0 65.2 69.4

> 40 ppm. 27.4 13.2 17.9 12.8

ตาราง 5 การได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ 2556-2561

ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้

รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
45.61 56.39 63.29 70.43 77.59 70.41

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 2561)

ที่มา: ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ Health Data Center (HDC)
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการควบคมุและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนีระดบัจงัหวดั โดยมผีูว่้าราชการ

จังหวัดเป็นประธาน และมีหน่วยงานกระทรวงอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นคณะกรรมการ รวมท้ังด�าเนินงานผ่าน   

คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวติระดบัอ�าเภอ (พชอ.) โดยมกีารจัดท�าแผนงานแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ตั้งแต่ต้นทางการผลิต กลางทางการจ�าหน่าย และปลายทางการส่งเสริมบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน โดยใช้      

รปูแบบการด�าเนินงานในพืน้ทีต้่นแบบจงัหวดัเกลอืเสรมิไอโอดนียัง่ยนื ได้แก่ จงัหวดัมหาสารคาม และจังหวดั

อุดรธานี เป็นต้นแบบการขับเคลื่อน

 2. ส่งเสริม/สนับสนุนภาคีเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ร้านค้า โรงงานผลิต

เกลือและเครื่องปรุงรสเสริมไอโอดีน ชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 

อตุสาหกรรมจงัหวดั พาณชิย์จงัหวดั ท้องถิน่จงัหวดั และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ฯลฯ ให้มส่ีวนร่วมในการ

ควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในจังหวัดและชุมชนอย่างจริงจัง

 ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ศูนย์อนามัยและส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งข้อมูลรายงานผลไม่ทันตามเวลาที่ก�าหนด

 2. จงัหวดัให้ความส�าคัญกับปัญหาการขาดสารไอโอดีนค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ด�าเนนิการเพียงกจิกรรม 

หลักๆ ตามนโยบายของกระทรวง เช่น รณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ จ่ายเกลือเสริมไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์ 

สุ่มส�ารวจเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน โดยยังขาดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในชุมชน

5. โครงการพัฒนาการจัดการน�้าในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 การพัฒนาคณุภาพน�า้บรโิภคอยูภ่ายใต้แผนยทุธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรน�า้ ปี 2558-2569 

ขอบเขตการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพน�้าบริโภคโครงการพัฒนาลุ่มน�า้ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนา โครงการพัฒนาลุ่มน�้าปากพนัง ปี 2560-2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังให้มีน�้าบริโภคท่ีสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน         

เพยีงพอต่อความต้องการของประชาชน ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้ โดยมกีาร

ด�าเนินการภายใต้แผนบูรณาการทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น�้า ป่าไม้ เพื่อความสมดุลและ

ยัง่ยนื ซ่ึงพระราชกรณียกจิในพืน้ทีเ่ยีย่มติดตามงานโครงการฯ ทรงมพีระราชกระแสส�าคญัเกีย่วกบัการพฒันา

ด้านน�้า โภชนาการ สุขาภิบาล และสุขภาพอนามัย ดังนั้น กรมอนามัยจึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาคุณภาพน�้า

บรโิภคในพืน้ทีลุ่ม่น�า้ปากพนัง เพือ่เป็นการส่งเสรมิความรูเ้ชงิปฏบิตักิาร การเสวนาเกีย่วกบัการพัฒนาคณุภาพ

น�า้บริโภคและสขุอนามยั ส่งเสรมิศกัยภาพในการพฒันาคณุภาพน�า้ดืม่อย่างปลอดภยัและสขุอนามยัทีถ่กูต้อง 

เพื่อสนับสนุนและสนองพระราชด�าริครอบคลุมในระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้าน

น�้าบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย ซึ่งเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีในที่สุด

 เป้าหมายการด�าเนินงาน : การเฝ้าระวังคุณภาพน�้าในโรงเรียน จ�านวน 900 ตัวอย่าง และพัฒนา

ศักยภาพครูผู้ดูแลคุณภาพน�้าบริโภคในโรงเรียน จ�านวน 500 คน
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 ผลการด�าเนินงาน ปี 2561

 1. การเฝ้าระวังคุณภาพน�้าบริโภคในชุมชนและครัวเรือน จ�านวน 900 ตัวอย่าง 

 ได้ด�าเนินการเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้บรโิภคในโรงเรยีน กพด. จ�านวนทัง้สิน้ 900 ตวัอย่าง ผ่านเกณฑ์ 313 

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 34.78 กิจกรรมดังนี้

  1) สร้างกระบวนการ และเวทีเสวนาการพัฒนาระบบประปาและการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าบริโภค 

เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมกันในพื้นที่โรงเรียนตามโครงการพระราชด�าริ 

  2) สาธติการเก็บตัวอย่างน�า้เพือ่การเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้บรโิภคให้กบัครแูละนกัเรยีนผู้ดแูลระบบ

น�้าบริโภคของโรงเรียน

  3) พฒันารปูแบบ และเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้บรโิภคของระดบัภมูภิาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

  4) สรปุ รวบรวม วเิคราะห์และคนืข้อมลูให้กบัพืน้ทีเ่พือ่น�าไปใช้ในการปรบัปรงุคณุภาพให้ได้ตาม

มาตรฐานต่อไป 

 2. พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลระบบน�้าบริโภคในโรงเรียน

  ด�าเนินการอบรม พฒันาศกัยภาพเครอืข่ายการเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้บรโิภค ให้กบัครผููด้แูลคุณภาพ

น�า้บรโิภคโรงเรยีนในพืน้ทีต่ามโครงการพระราชด�าร ิทัง้ โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โรงเรยีนปอเนาะ 

โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม และโรงเรียนสอนศาสนา รวมทั้งสิ้น 556 คน 

  1) จัดกระบวนการอบรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าบริโภค

  2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดการบูรณาการในภาพรวม

 3. การพัฒนารปูแบบการปรบัปรงุคุณภาพน�า้บรโิภค (Model) กรณศีกึษาพืน้ท่ี ต�าบลลานข่อย จงัหวดัพทัลงุ

  จากข้อมูลผลการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าบริโภค พบว่าคุณภาพน�้าบริโภคไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน      

คิดเป็นร้อยละ 50 จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องศึกษารูปแบบการจัดการระบบน�้าบริโภคท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรับ

ความต้องการใช้น�า้ในปัจจบุนัของพืน้ทีลุ่ม่น�า้ปากพนงั กรมอนามยัจึงได้พฒันาโมเดลการปรบัปรงุคณุภาพน�า้บรโิภค

ในพืน้ที ่ต�าบลลานข่อย จงัหวดัพทัลงุ โดยมวีตัถปุระสงค์คอื 1) เพือ่ส�ารวจแหล่งน�า้บรโิภคในพืน้ท่ี ต�าบลลานข่อย 

จงัหวัดพัทลงุ 2) เพือ่พฒันารปูแบบการจดัการน�า้บรโิภคในพืน้ทีลุ่ม่น�า้ปากพนงัทีเ่หมาะสม และ 3) เพือ่ศกึษา

ประสิทธิภาพของรูปแบบการกรองน�้าเพื่อก�าจัดสนิมเหล็กในน�้าบาดาล 

  โดยได้ด�าเนินการดังนี้

  1. ประชมุก�าหนดกรอบการด�าเนนิงานและก�าหนดพืน้ทีใ่นการพฒันารปูแบบการจดัการคณุภาพ

น�้าบริโภคในชุมชน

  2. ส�ารวจประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ต�าบลลานข่อย จงัหวดัพัทลุง และเก็บตัวอย่างคุณภาพน�้าก่อน

เข้าระบบ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพน�้า

  3. จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันารปูแบบการจดัการน�า้สะอาดจากชมุชนสูค่รวัเรอืน จ�านวน 

50 คน โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เครือข่ายภาคประชาชน ภาคท้องถ่ิน ผู้น�าชุมชน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข         

ในพื้นที่ ต�าบลลานข่อย อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และบ้านคลองแดน อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

  4. ตดิตามประเมนิผลการปรบัปรงุคุณภาพน�า้ในพืน้ท่ี ต�าบลลานข่อย จงัหวดัพทัลงุ ผลการศกึษา

และพัฒนารูปแบบ มีดังนี้ 
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

   1) แหล่งน�้าบริโภคหลักในพ้ืนที่ ต�าบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่บริโภคน�้าประปา         

ร้อยละ 33.3 รองลงมาบรโิภคน�า้ด่ืมบรรจุขวดร้อยละ 28.3 บริโภคน�า้ฝนร้อยละ 13.3 และบรโิภคน�า้จากตูน้�า้

หยอดเหรียญร้อยละ 8.3 

   2) ผลการตรวจสอบคุณภาพน�้าบริโภคในพื้นที่ ต�าบลลานข่อย พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน�้าบริโภคกรมอนามัย เนื่องจากพบเหล็กเกินมาตรฐานร้อยละ 12.5 จึงได้ประยุกต์นวัตกรรมเครื่อง

กรองน�้าของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่มีการก�าจัดสนิมเหล็กในน�้าบาดาล โดยใช้สารแมงกานีสไดออกไซด์

เคลือบติดเม็ดทรายเป็นสารกรองที่มีราคาไม่แพง ติดตั้งในชุมชนของพื้นที่ต�าบลลานข่อย จ�านวน 4 จุด แล้ว

ทดสอบประสิทธิภาพของระบบกรองน�้า ทั้ง 4 จุด โดยชุมทดสอบคุณภาพน�้าภาคสนาม พบว่าสารกรอง

สามารถลดปริมาณเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ระบบการกรองน�้าบริโภคนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

จึงติดตั้งเครื่อง UV เป็นการเพิ่มระบบการฆ่าเชื้อโรคอีกขั้นตอนหนึ่งก่อนน�าไปบริโภค

 จากผลการศึกษาน้ีท�าให้ประชาชนสามารถผลติสารกรองสนิมและเครือ่งกรองน�า้ได้เองในราคาต้นทุนต�า่ 

เป็นตวัอย่างใช้งานในครวัเรอืนและขยายผลในชมุชนพืน้ทีอ่ืน่ๆ ของพืน้ทีลุ่ม่น�า้ปากพนงัหรอืพืน้ทีท่ีน่�า้บรโิภค

มีปริมาณเหล็กค่อนข้างสูง การศึกษานี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้ระบบกรองน�้าขนาดเล็ก และให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีส่วนช่วยสนับสนุนเรื่องการปรับปรุงคุณภาพน�้าบริโภคต่อไป

 ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. ความรูด้้านวิชาการทีถู่กต้องเกีย่วกบัการจัดการน�า้บรโิภคและสขุาภบิาลอาหารของผูร้บัผดิชอบงาน

 2. หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสามารถให้ค�าปรึกษา ช่วยพัฒนา หรือแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่

 3. การให้การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มเป้าหมาย

 4. การให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานของผู้บริหารจากหน่วยงานเป้าหมาย

 ปัญหาและอุปสรรค

 1. ปัญหาความยากล�าบากในการเข้าถึงพื้นที่เป้าหมาย

 2. การสุม่ตวัอย่างบางพืน้ทีติ่ดปัญหาฤดูกาล เช่น ฝนตกเดนิทางล�าบาก โรงเรยีนปิดเทอม เป็นข้อจ�ากดั

ของการด�าเนินงาน

 3. ครูและนักเรียนในโรงเรียนบางแห่งยังไม่สามารถเฝ้าระวังคุณภาพน�้าได้ด้วยตัวเอง ขาดอุปกรณ์

ตรวจน�้าแบบง่าย
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2.2 ผลการดำาเนินงานสำาคัญตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 ในรอบปีที่ผ่านมามีผลการด�าเนินงานส�าคัญจ�าแนกตามกลุ่มวัย ดังนี้

 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

1. โครงการตั้งครรภ์คุณภาพเพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 การพัฒนาศกัยภาพของคนนัน้ต้องเริม่ต้ังแต่เกดิ โดยเดก็ทกุคนควรเกดิอย่างมีคณุภาพ เพือ่เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป งานอนามัยแม่และเด็กจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญในการพัฒนาคนให้เติบโตอย่างมี
คณุภาพ โดยกลุม่หญงิต้ังครรภ์และมารดายงัคงพบปัญหา จากการศกึษาการตายของมารดาไทย ปี พ.ศ. 2560 
พบว่า อัตราส่วนการตายเท่ากับ 18.4 ต่อการเกิดมชีพีแสนคน โดยสาเหตกุารตายในเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
เกดิจากสาเหตทุีป้่องกันได้ โดยเป็นสาเหตุทางตรงร้อยละ 65 สาเหตกุารตายอนัดบัแรกได้แก่ 1) การตกเลอืด 
ร้อยละ 36 2) ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 13 และ 3) น�้าคร�่าอุดตันในกระแสเลือด ร้อยละ 10 จากรายงาน
ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Health Data Center, HDC) เดือนกันยายน 2560              
พบว่าหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์เท่ากับร้อยละ 66.37 หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
ยาเสริมไอโอดีน ร้อยละ 79.45 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 16.86 อัตราตายทารกอายุน้อยกว่า 
28 วัน เท่ากับ 4.01 ต่อการเกิดมีชีพพันคน ทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 6.11 เด็กอายุ 
0–5 ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 95.23
 โครงการตัง้ครรภ์คุณภาพเพือ่ลกูเกดิรอดแม่ปลอดภยัจงึมีวตัถุประสงค์เพือ่ให้หน่วยบริการสาธารณสขุ
ทุกระดับจัดระบบบริการอนามัยแม่และเด็กตามมาตรฐานเทียบเท่าสากล ส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก
ช่วงตัง้ครรภ์เพือ่ลกูน้อยในครรภ์เกดิรอดครบ 32 สมองด ีและเพือ่เฝ้าระวงัการตายมารดาด้วยสาเหตท่ีุป้องกันได้

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

ตาราง 6 ผลการส�ารวจการตายมารดา พ.ศ. 2556-2560

พ.ศ. อัตราส่วนการตายมารดา

2556 31.2

2559 26.6

2560 18.4

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 1. ทบทวนและประเมินระบบฐานข้อมูลอนามัยแม่และเด็ก เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น

 2. จัดงานสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 10 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา

ศักยภาพผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก

2.2
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก (Mother and Child Health 

Board, MCH Board) ระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงานอนามัย    

แม่และเดก็ 2) การวางมาตรการหรอืแนวทางการขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานอนามยัแม่และเดก็ และ 3) การป้องกัน

และลดการตายมารดาโดยเน้นพื้นที่ด�าเนินการจัดโซนนิ่ง (Zoning) ผู้เชี่ยวชาญและการจัดการระบบส่งต่อ

ช่วยเหลือมารดาเสี่ยงพร้อมทั้งก�ากับการใช้ใบเช็ครายการโรคของหญิงตั้งครรภ์ท่ีก�าลังจะคลอด (Standing 

Order) ณ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเพื่อป้องกันมารดาตายจากสาเหตุการตกเลือดและความดันโลหิตสูง

 4. พฒันาศกัยภาพภาคเีครอืข่ายระดบัจงัหวดัเพือ่ลดการตายมารดา กจิกรรมประกอบด้วย การแลกเปลีย่น

เรียนรู้พร้อมข้อเสนอแนะ การวิเคราะห์สภาพปัญหาแต่ละพื้นท่ีพร้อมความเสี่ยง การก�าหนดเป้าหมายร่วม

กัน การวางแผนการด�าเนินงานผ่านเครอืข่ายเพือ่ลดรอยต่อในระบบบรกิาร การส่งต่อผูป่้วยเพือ่ความปลอดภยั

ของผู้รับบริการ และความต้องการในพื้นที่ 6 จังหวัดน�าร่อง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด

อุดรธานี จังหวัดล�าพูน จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี

 5. เยี่ยมเสริมพลังเพื่อการพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็ก การส่งเสริม  

สขุภาพหญิงตัง้ครรภ์ การลดการตายมารดาเขตสขุภาพท่ี 1-12 โดยคณะกรรมการพฒันางานอนามยัแม่และเดก็ 

(Mother and Child Health Board, MCH Board) ระดับศูนย์อนามัยและส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

และการวิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดาและสภาพปัญหาแต่ละพื้นท่ี พร้อมท้ังการด�าเนินงานเชิงรุก

ติดตามผลการด�าเนินงานและเยี่ยมเสริมพลัง

 6. พฒันาบคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุด้านความรูเ้กีย่วกบักลุม่อาการดาวน์ การให้บรกิาร

และการให้ค�าปรึกษาการตรวจคัดกรองและการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การจัดท�าระบบการส่งต่อ 

และการสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ 

 7. ผลการด�าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า อตัราการตายมารดา เท่ากบั 17.1 ต่อการมชีีพแสนคน

 ปัจจัยความส�าเร็จ 

 1. มีระบบ MCH Board ที่เข้มแข็ง

 2. ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้น

 ปัญหาและอุปสรรค

 การจัดการหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงยังไม่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

2. โครงการครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2579) 

มเีป้าหมายทีส่�าคญัร่วมกนัคอื การพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพคนตลอดช่วงชวิีต และด้วยนโยบายการขับเคลือ่น

ประเทศของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น Thailand 4.0 อันหมายถึงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง สะท้อนให้เห็นถึงความจ�าเป็นและ

ความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เติบโตเป็นคนท่ีมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้      

ความสามารถ มุ่งสร้างการท�างานให้เกดิผลสมัฤทธิ ์มจีติสาธารณะรบัผิดชอบต่อสังคมและมสุีขภาพด ีซ่ึงการจะ
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พัฒนาคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพนั้น ต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงวัยที่ส�าคัญที่สุดของการเจริญเติบโต

ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านสมองซึ่งเติบโตถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ วัยนี้

จึงส�าคัญและเหมาะสมในการปูพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 จากรายงานการสุม่ส�ารวจคดักรองพฒันาการเดก็ช่วงอาย ุ9, 18, 30, 42 เดอืน ด้วยคูม่อืเฝ้าระวงัและ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2560 ของกรมอนามัย พบเด็กที่

มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าในภาพรวมร้อยละ 23 โดยพบว่าพัฒนาการสงสัยล่าช้า อันดับ 1 คือพัฒนาการด้าน

การเข้าใจภาษา (Receptive Language) พบมากในกลุ่มเด็กช่วงวัย 18 เดือน และ 30 เดือน อันดับ 2 คือ

พัฒนาการด้านกล้ามเนือ้มดัเลก็และสติปัญญา (Fine motor) พบมากในกลุม่เดก็ช่วงวยั 42 เดอืน และอนัดบั 

3 คือพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross motor) พบมากในกลุ่มเด็กช่วงวัย 9 เดือน ซึ่งเด็ก 4 ช่วงวัย

นี้ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของการเฝ้าระวังพัฒนาการที่ส�าคัญ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นพัฒนาการที่มีผลต่อการ

เรยีนรูข้องเด็กไทยในอนาคต ดังน้ัน หากเด็กได้รับการค้นหาสงสยัล่าช้าได้เรว็กจ็ะสามารถกระตุน้และสร้างเสรมิ

พัฒนาการให้เด็กกลับมาสมวัยได้เร็วเช่นกัน ส่วนเด็กที่พบพัฒนาการล่าช้าก็จะได้รับการส่งต่อและได้รับการ

วินิจฉัยรักษาได้ ท�าให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตามวัยได้เต็มศักยภาพ

 โครงการครอบครัวคุณภาพฯ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก    

เก่ียวกับการอบรมเลีย้งดเูดก็ทีถ่กูต้องเหมาะสม เพือ่พฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ ให้มี

ความรู้ความสามารถและทักษะในการให้บริการด้านการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและแก้ปัญหาพัฒนาการ

เด็กอายุ 0 - 5 ปี เพื่อพัฒนาระบบบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี (Well Child Clinic, WCC) และเพื่อสื่อสาร   

พ่อแม่ ผูป้กครอง ผูเ้ล้ียงดูเด็ก และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เก่ียวกับการอบรมเล้ียงดเูดก็อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

พร้อมทั้งเห็นความส�าคัญการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ติดตามดูแลเด็กทั้งเด็กปกติและเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มี

พัฒนาการสงสัยล่าช้าให้ได้รับการดูแลแบบครบวงจร

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

แผนภูมิ 7 ผลการด�าเนินงานพัฒนาการเด็ก

ที่มา : ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ Health Data Center (HDC)

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 1. ด�าเนินโครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก ส�าหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย สามารถ

สือ่สารเกีย่วกบัการเลีย้งดเูด็กแบบออนไลน์ (Online) ด้วยระบบตอบกลบัอตัโนมตั ิ ท้ังนีเ้พือ่ความชัดเจนเก่ียวกับ
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

ภาษาหรอือืน่ๆ เพือ่การส่ือสารอย่างมปีระสทิธิภาพ จึงท�าการสนทนากลุม่ (Focus group) ก่อนการด�าเนนิงาน

จริง (Pre-testing) เพื่อทดสอบข้อความ ความเหมาะสมของภาษา ความน่าสนใจของข้อมูล ความถี่ในการ   

ส่งข้อมลู และกระบวนการรับข้อมลู โดยเลอืกด�าเนินการ 2 จงัหวดัๆ ละ 40 คนแบ่งเป็นผูแ้ทนเขตเมอืง 20 คน 

และผู้แทนเขตชนบท 20 คน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแผนกฝากครรภ์และ

คลินิกเด็กสุขภาพดี หญิงตั้งครรภ์ พ่อ แม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

 2. พัฒนาการด�าเนินงานในคลินิกเด็กสุขภาพดี (Well Child Clinic, WCC) ด้วยการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การจัดบริการ WCC การวางกรอบการจัดท�ามาตรฐานบริการ WCC เพื่อก�าหนดแนวทางการ

ด�าเนินงานตามมาตรฐานบรกิารฯ และการพฒันาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสขุส�าหรบัผูป้ฏิบตังิาน ณ คลนิกิ

เด็กสุขภาพดีและผู้เกี่ยวข้อง 

 3. ประชมุวชิาการว่าด้วยเรือ่งสมดุบนัทกึสขุภาพแม่และเดก็นานาชาต ิครัง้ที ่11 เพือ่การเรยีนรูค้วาม

ก้าวหน้าเกีย่วกบัการพฒันาสมดุบันทกึสขุภาพแม่และเดก็จากทัว่โลก การเรยีนรูป้ระสบการณ์จากประเทศที่

มกีระบวนการการใช้สมดุบนัทกึสขุภาพแม่และเด็กทีเ่ป็นเลศิ และการอภปิรายเกีย่วกบัแผนการแบ่งปันความ

รู้และนวัตกรรมในอนาคต

 ปัจจัยความส�าเร็จ 

 1. การสื่อสารเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแบบออนไลน์ (Online) ด้วยระบบตอบกลับอัตโนมัติ

 2. มีมาตรฐานบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี (Well Child Clinic, WCC) ที่มีประสิทธิภาพ

 3. การประชุมวิชาการว่าด้วยเรื่องสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 11

3. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 เด็กปฐมวัยมีความส�าคัญอย่างมากเน่ืองจากเด็กวัยนี้ต้องการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวผ่าน

ประสาทสัมผัสทั้ง 4 ด้าน จากบิดา มารดา คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม จึงจ�าเป็นต้องเริ่มตอบสนองตั้งแต่   

แรกเกดิ โดยส่งเสริมและสนบัสนนุให้เลีย้งลกูด้วยนมแม่ ซ่ึงนมแม่มสีารอาหารมากกว่า 200 ชนดิท่ีมคีณุค่า เพราะ

การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ไม่ใช่เป็นเพยีงการให้อาหารเพือ่ให้ลูกอิม่หรอืช่วยให้ลกูเตบิโตเท่านัน้ การเลีย้งลกูด้วย

นมแม่เป็นพืน้ฐานเรือ่งของกระบวนการส่งเสรมิพฒันาการและการเจรญิเตบิโตของเด็กอย่างมคีณุภาพ ซึง่จะ

ส่งผลให้เกิดบุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญา และความสามารถ 

การอบรมปลูกฝังสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพในช่วงอายุนี้           

จะเป็นรากฐานที่ดีที่จะให้เขาเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดี เฉลียวฉลาด และมีความสุข เด็กปฐมวัยมี

ชวิีตรอดและเตบิโตได้ด้วยการพึง่พาพ่อแม่ หากผูใ้หญ่ให้ความรกัเอาใจใส่ใกล้ชิด อบรมเลีย้งดโูดยความเข้าใจ 

เด็กก็พร้อมจะตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่เปลี่ยนไปตามวัยที่เหมาะสม

 ข้อมลูการส�ารวจสถานการณ์สตรีและเด็ก (Multiple Indicator Cluster Survey, MICS) ของส�านกังาน

สถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations International Children’s 

Fund, UNICEF) พ.ศ. 2558–2559 พบว่าอตัราการเล้ียงลกูด้วยนมแม่อย่างเดยีวอย่างน้อย 6 เดือน (Exclusive 

Breast Feeding Rate) เท่ากับร้อยละ 23.1 และข้อมูลจากการศึกษาสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย     
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พ.ศ. 2557 โดย พณิต โล่เสถียรกิจ และคณะ พบว่า พัฒนาการเด็กรวมล่าช้าร้อยละ 27.2 เมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่า เด็กมีพัฒนาการล่าช้าด้านภาษามากที่สุด ร้อยละ 19.7 ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านสังคมและการ

ช่วยเหลือตนเอง และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ร้อยละ 8.9, 7.5 และ 6.7 ตามล�าดับ 

 3.1  พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 

   โครงการนีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ 1) ขบัเคลือ่นการบูรณาการความร่วมมอืการพฒันาศกัยภาพเดก็

ปฐมวัย 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (Child Project Manager, 

CPM) ระดับเขตและระดับจังหวัดเพื่อสามารถท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการการด�าเนินงานส่งเสริมและแก้ไข

ปัญหาพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และ 4) เพื่อสื่อสารพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับองค์ความรู้ การสร้างกระแส และความตระหนักการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน 

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 1. การคัดสรรหนังสือนิทานส�าหรับเด็กปฐมวัยจ�านวน 63 เล่ม เก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 4 ด้าน 1) แข็งแรง (Health) 2) เก่ง (Head) 3) ดี มีวินัย (Heart) และ 4) ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะ 

(Hand) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 63 พรรษา และร่วมแถลงข่าวหนงัสอืนทิานแห่งชาต ิ4 กระทรวงหลกั (กระทรวงสาธารณสขุ 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทยศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย) 

พร้อมทัง้การจดัท�าสือ่เผยแพร่เรือ่ง เทคนคิการเล่านทิาน การอ่านหนงัสอืเพือ่ส่งเสริมพฒันาการเดก็ และคูม่อื

การเลี้ยงลูกตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ถึง 5 ปี “พ่อแม่ยุคดิจิตอลเลี้ยงลูกแบบ Traditional” เนื้อหาประกอบด้วย 

กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน และเฝ้าระวังพัฒนาการลูกน้อย 

 2. การพฒันาศักยภาพบคุลากรระดับเขตหรือจงัหวัดเพือ่ขับเคลือ่นการด�าเนนิงานตามมาตรฐานสถาน

พัฒนาเดก็ปฐมวยัแห่งชาติ เพ่ือเตรยีมความพร้อมบุคลากรระดบัเขตหรอืจงัหวดัเกีย่วกบัมาตรฐานสถานพฒันา

เด็กปฐมวัยแห่งชาติและการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 3. การพัฒนาภาคีเครือข่ายการด�าเนินงานผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (Child 

Project Manager, CPM) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน�าเสนอนิทรรศการการบูรณาการงานพัฒนาอนามัยแม่

และเด็กระดับพื้นที่ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ขยายการด�าเนินงาน

ส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0 -5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ และพัฒนาการสมวัย พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ CPM

 3.2  ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก 

พ.ศ. 2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

   มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม    

การตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างยั่งยืน

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 1. การแต่งตัง้คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการตามพระราชบัญญตัคิวบคุมการส่งเสรมิการตลาด

อาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางการบังคับใช้ และ

การขับเคลื่อนกลไกต่างๆ 
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 2. การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัคิวบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารก

และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบกรณีเกิดเหตุสงสัยว่ากระท�าผิด                      

พระราชบัญญัติฯ

 3. การออกประกาศตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและ          

เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

 4. การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก        

พ.ศ. 2560 เพื่อการบังคับใช้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ

 5. ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center, HDC) พ.ศ. 2561 

พบว่า อตัราการเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดอืน (Exclusive Breast Feeding Rate) เท่ากับ

ร้อยละ 50.9 และพัฒนาการเด็กสมวัยเท่ากับร้อยละ 96.7

 ปัจจัยความส�าเร็จ 

 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยฯ มีการบูรณาการร่วมกัน 4 กระทรวง

4. โครงการเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน ปี 2561

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ต้องเริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิในครรภ์มารดาและดูแลอย่างต่อเนื่องจนถึง

อายุ 5 ปี แม่ที่ขาดอาหารทั้งก่อนและระหว่างตั้งครรภ์ (แม่เตี้ย น�้าหนักน้อยก่อนตั้งครรภ์ และน�้าหนักที่      

เพ่ิมขึ้นน้อยระหว่างตั้งครรภ์) จะส่งผลต่อน�้าหนักแรกเกิดของลูก มีโอกาสที่จะมีน�้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 

2,500 กรัม (Low Birth Weight) ในทางตรงกันข้ามหญิงตั้งครรภ์ที่อ้วนท�าให้ทารกมีน�้าหนักมาก ตัวใหญ่ 

(Macrosomia) มคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นเดก็อ้วนในอนาคต ทัง้นีท้ารกทีม่นี�า้หนกัแรกเกดิน้อยกว่า 2,500 กรัม และเด็ก

ที่ขาดอาหารแบบเรื้อรังจะมีผลเสียถึง 4 ช่วงอายุ คือในช่วงปฐมวัย วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา นั่นคือมี

ผลโดยตรงต่อโครงสร้างของร่างกายท�าให้การเจรญิเตบิโตชะงกังนั ตวัเตีย้ เดก็ท่ีมภีาวะเต้ียมผีลเสยีอย่างถาวร

ต่อเนื่องไปถึงวัยผู้ใหญ่ท�าให้ความสามารถในการท�างานไม่ดี ประสิทธิภาพการท�างานต�่า เพิ่มความเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคเรื้อรังในอนาคต เช่น ภาวะอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด    

โรคอ้วนลงพงุ รวมทัง้โรคกระดูกพรุน การส่งเสริมโภชนาการสตรีและเดก็จงึเป็นเรือ่งท่ีต้องเร่งด�าเนนิการ โดยมี

เป้าประสงค์คือ 1) หญิงตั้งครรภ์ได้รับอาหารเหมาะสม และยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก    

ทุกวัน 2) หญิงให้นมบุตรได้รับอาหารเหมาะสม และยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ทุกวัน      

3) ทารกอาย ุ6 เดอืนแรกได้นมแม่อย่างเดียว 4) เด็กอาย ุ6 เดอืน – 5 ปี ได้รบัอาหารเหมาะสมและยาน�า้เสริม

ธาตุเหล็ก เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มีน�้าหนักเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ ทารกแรกเกิดมีน�้าหนักมากกว่า 2,500 กรัม        

หญงิให้นมบตุรมีน�า้นมเพียงพอ เป็นผลให้เด็กมีการเจรญิเตบิโตเต็มศกัยภาพ (Full Potential Growth) โดยดู

จากเดก็ทีม่ส่ีวนสูงอยูใ่นระดบัด ี(ส่วนสงูตามเกณฑ์ ค่อนข้างสงู และสงู จากกราฟส่วนสงูตามเกณฑ์อาย)ุ และ
มีน�้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (จากกราฟน�้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) เป็นการดูการเจริญเติบโตทั้งส่วนสูงและ
น�้าหนักพร้อมกันในเด็กคนเดียวกัน ซึ่งจะใช้ ค�าว่า “เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน”
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 จากรายงาน HDC ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีเด็กอายุ 0-5 ปี
สูง สมส่วน เพียงร้อยละ 49.6 ยังต�่ากว่าค่าเป้าหมายในปี 2560 ที่ตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 51 และในปี 2561 
ได้ก�าหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 นอกจากนัน้ ส่วนสงูของเดก็ปฐมวยั ยงัเป็นตวับ่งชีท้างอ้อม (Proxy 
Indicator) ของสุขภาพในวัยผู้ใหญ่ จึงต้องส่งเสริมการเพิ่มความสูงของเด็ก โดยก�าหนดเป้าหมายในปี 2564 
เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ย 113 เซนติเมตรในเพศชาย และ 112 เซนติเมตรในเพศหญิง มาตรการส�าคัญ    
ในการด�าเนินงานมี 3 มาตรการ ได้แก่ 1) พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต ของเด็กอายุ 0-5 ปี                  
2) ขบัเคลือ่นนโยบายมหศัจรรย์ 1,000 วนัแรกของชวีติ 3) พฒันากลไกส่งเสริมเดก็อาย ุ0-5 ปี เพ่ือสงูดสีมส่วน 
ฟันไม่ผ ุพฒันาการสมวยัในระดบัต�าบลโดยผ่านคณะกรรมการคณุภาพชวีติและระบบสขุภาพอ�าเภอ (Distric 
Health Board : DHB) และเชื่อมการด�าเนินงานระหว่างสถานบริการสาธารณสุข ครอบครัว ศูนย์เด็กเล็ก 
โรงเรียนระดบัอนุบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนพฒันาคณุภาพการให้บรกิารด้านโภชนาการ
ใน ANC และ WCC พร้อมทัง้มกีารสือ่สารสาธารณะในวงกว้างโดยใช้การตลาดเชงิสงัคม (Social Marketing) 
ในเรื่องเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน อาหารแม่และเด็ก ยาเม็ดไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ยาน�้าเสริม        
ธาตุเหล็ก กิจกรรมทางกาย การนอน โดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เมื่อเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน
จะท�าให้มรีะดับสตปัิญญาดี มีความสามารถในการเรยีนรู ้ผลการเรยีนดี มโีอกาสเรยีนต่อในระดับสงู เป็นผลให้ 
รายได้ด ีและสามารถพฒันาสูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการ รวมทัง้ด้านกฬีาเพราะมส่ีวนสงูด ีลดความเสยีเปรยีบ
ด้านโครงสร้างร่างกาย เด็กสูงและสมส่วนจะมีการสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรค ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ 
หรือเป็นแล้วหายเร็ว ลดการเสียชีวิต เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีประสิทธิภาพในการท�างาน ลดการเกิดโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง เป็นผลให้ค่ารักษาพยาบาลลดลงทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ส่งผลต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ     
เพิ่มมากขึ้น และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนภูมิ 8 สถานการณ์ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน รายเขตสุขภาพปี 2559-2561 

(เป้าหมายปี 2559 ร้อยละ 48 ปี 2560 รอ้ยละ 51 ปี 2561 ร้อยละ 54)

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 2561)

ที่มา : ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ Health Data Center (HDC)  
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

แผนภูมิ 9 สถานการณ์ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนปี 2561 รายเขตสุขภาพ 

(เป้าหมายปี 2561 ร้อยละ 54)

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 2561)

ที่มา: ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ Health Data Center (HDC)  

 ผลการด�าเนินการส�าคัญปี 2561

 1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี

  1.1 ส�ารวจภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และ

เด็กอายุ 0-5 ปี จ�านวน 33 จังหวัด 330 ต�าบล จ�านวน 12,011 คน

  1.2 ข้อมลูสถานการณ์โภชนาการ พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารชองหญิงตัง้ครรภ์ หญงิให้นมบตุร 

และเด็กอายุ 0-5 ปี ภาวะโลหิตจาง ในหญิงให้นมบุตร กิจกรรมทางกาย การนอน ภาพรวมของประเทศ

  1.3 ลงพื้นที่ร่วมกับ cluster นิเทศติดตาม/เยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่จ�านวน 2 ครั้ง ได้แก่จังหวัด

ภูเก็ต และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 2. ขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

  2.1 ทุกเขตสุขภาพ ขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน และประกาศนโยบายฯ สู่ระดับ

จังหวัด อ�าเภอ และต�าบล (12 เขตสุขภาพ)

  2.2 ยกระดับคุณภาพบรกิารส่งเสริมสขุภาพเดก็ปฐมวยั หญงิต้ังครรภ์ หญงิให้บุตร ในสถานบรกิาร

สาธารณสุข ANC/WCC และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  2.3 จัดท�าและพิมพ์คู่มือการด�าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน จ�านวน 15,000 เล่ม กระจายให้

กับส่วนภูมิภาค และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ

  2.4 ท�าหนงัสอืกระทรวงสาธารณสุขถงึนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัทกุแห่ง เพือ่ขอความร่วมมอื

ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ตามแนวทางที่จัดส่งไปให้ 

 3. พัฒนากลไกส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี เพื่อสูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยในระดับต�าบลโดย

ผ่านคณะกรรมการคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ�าเภอ (พชอ.)
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  3.1 พ้ืนทีด่�าเนนิการพฒันากลไกส่งเสรมิเดก็อาย ุ0-5 ปี เพือ่สงูดสีมส่วน ฟันไม่ผ ุพฒันาการสมวยั

ในระดับต�าบลโดยผ่านคณะกรรมการคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ�าเภอ

 ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. การประกาศนโยบายการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วัน เพื่อให้พื้นที่รับรู้นโยบาย และมีแนวทาง

การด�าเนินงานมหัศจรรย์ 1, 000 วันแรกของชีวิต

 2. การด�าเนินงานแบบบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3. สื่อ (media, Infographic) /คู่มือ/แนวทางการด�าเนินงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มเป้าหมาย

ได้น�าสื่อ/คู่มือ /แนวทางการด�าเนินงานไปใช้ ท�าให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมโภชนาการสตรีและ

เด็กปฐมวัย

 ปัญหาและอุปสรรค

 1. ข้อจ�ากดัด้านระยะเวลาการด�าเนินงานบางกจิกรรม มกีารเปลีย่นแปลงให้เหมาะสมกบัความพร้อม

ระดับพื้นที่

 2. ผู้รับผิดชอบงานในระดับพ้ืนที่ มีการเปล่ียนแปลงบทบาทหน้าท่ี ท�าให้การด�าเนินงานเกิดความ     

ไม่ต่อเนื่อง

ภาพกิจกรรม

 กลุม่วยัเรยีน

1. โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพเพือ่เพิม่โอกาสเรยีนรู ้ตามนโยบายลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู้

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 แนวคิดการด�าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความสอดคล้องและสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเรื่อง    

ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู้ เน่ืองจากภารกจิส�าคัญของกระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงศกึษาธกิารทีต้่องร่วมมอื

กนัอย่างเข้มแขง็คือการพฒันาคนทัง้ด้านคณุภาพและสมรรถนะของบคุคล ให้มพีืน้ฐานในการคดิ เรยีนรู ้และ

มีทักษะการจัดการและการด�ารงชีวิต ที่สามารถเผชิญกับปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงได้ การ

ด�าเนนิงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพเน้นการสร้างกระบวนการเรยีนรู้ร่วมกนัของทุกคนทัง้ในโรงเรยีนและชมุชน 

ให้สามารถน�าความรู้และทักษะด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ส่วนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่ม

เวลารู ้มวีตัถปุระสงค์ให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้ทกุแห่ง ทกุเวลา ทัง้ในและนอกห้องเรยีน และน�าความรูน้ัน้

ไปใช้ในชีวิตจริงได้ นโยบายนี้จึงท�าให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถสร้างเด็กวัยเรียนที่มีพฤติกรรมสุขภาพ
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

เหมาะสมได้หลากหลายเรื่อง เพื่อให้เด็กวัยเรียนเติบโตเป็นคนวัยท�างานที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง พ.ศ. 2556 โรงเรียนผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร       

ร้อยละ 2 ระดบัทองร้อยละ 58 ระดับเงินร้อยละ 16 และระดบัทองแดงร้อยละ 12 รายละเอียดดงัแผนภูมิ

แผนภูมิ 10 ผลการด�าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด�าเนินการส่งเสริมนักเรียนด�าเนินโครงงานด้านส่งเสริมสุขภาพนักเรียน และ

นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมต่างๆ ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) เช่น

 1. ยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติ ยาสีฟันสมุนไพรชาววัง ใยกล้วยขัดฟัน

 2. การจดักจิกรรมบรหิารสมองแบบ Brain Gym ด้วยการใช้แก้วน�า้มาท�าเสยีงดนตรเีป็นเพลง (Cup Song) 

เป็นการฝึกการใช้สมองที่ควบคุมการท�างานของร่างกายให้มีความสัมพันธ์กับจังหวะเพลงซ่ึงเป็นท่ีสนใจและ

นิยมทั่วโลก

 3. โครงการนักเรียนไร้พุง ด�าเนินการโดยการอบรมนักเรียนให้มีความรู้และสร้างความตระหนัก       

เกีย่วกบัโรคอ้วน และนกัเรยีนมสีมดุบนัทกึประจ�าตวั ด�าเนนิการออกก�าลงักายหลงัเคารพธงชาต ิรบัประทาน

กล้วยน�้าว้า 2 ลูกก่อนรับประทานอาหารกลางวัน วิ่งรอบสนาม 2 รอบ กระโดดเชือก หรือเต้นแอโรบิคก่อน

เลิกเรียน

 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

 ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน โดยก�าหนดนโยบายสู่การบริหารจัดการท่ี

ชัดเจน ยึดหลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management, SBM) ในรูปแบบ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้ง         

ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

 ปัญหาและอุปสรรค 

 โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยังขาดแรงจูงใจในการพัฒนาการด�าเนินงานโรงเรียนส่งเสริม   

สุขภาพอยู่มาก
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2. โครงการเดก็วัยเรยีนสงูดสีมส่วน แข็งแรง และฉลาด

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 โภชนาการที่ดีเป็นรากฐานที่ส�าคัญของการมีสุขภาพท่ีดี โดยเฉพาะเด็กวัยเรียน เนื่องจากเด็กวัยน้ีมี
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมให้เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ หากเด็ก
ได้รับอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย จะท�าให้การเจริญเติบโตไม่ดีและผอม หากขาดอาหาร
เป็นเวลานานเร้ือรัง จะท�าให้เด็กเตี้ย ส่งผลต่อการพัฒนาสมอง โดยระดับสติปัญญาต�่ากว่าเด็กท่ีมีส่วนสูง     
ตามเกณฑ์ พฒันาการล่าช้า อกีทัง้เด็กทีม่ภีาวะเต้ียมคีวามเสีย่งสงูท่ีจะป่วยเป็นโรคเร้ือรงัเมือ่โตเป็นผูใ้หญ่ เช่น 
โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้กินอาหารในปริมาณและสัดส่วนท่ี     
เหมาะสม ท�าให้เดก็มีการเจรญิเติบโตทีดี่ มส่ีวนสงูในระดบัดแีละรปูร่างสมส่วน รวมทัง้ยงัเป็นการป้องกนัมใิห้
เกิดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน ผอม เต้ีย) ในเด็กวัยเรียนได้ จากรายงานของส�านักนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ปี 2560 พบภาวะโภชนาการของเดก็วยัเรยีนอาย ุ6-14 ปี สงูดสีมส่วนเพยีง 
ร้อยละ 65.1 ภาวะผอม เริ่มอ้วนและอ้วน และเตี้ย พบร้อยละ 5, 11.2 และ 5.1 ตามล�าดับ จากความส�าคัญ
ดังกล่าว กรมอนามัย จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด โดยมี
เป้าประสงค์ คือ เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ ก�าหนดตัวชี้วัดร้อยละของเด็กวัย
เรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ เป้าหมายระยะ 5 ปี 
ข้างหน้า (ปี 2564) เด็กผู้ชายสูง 154 เซนติเมตร และ เด็กผู้หญิง 155 เซนติเมตร เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน
มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน เติบโตเต็มศักยภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และเป็นผู้ใหญ่ที่มี
สุขภาพแข็งแรงต่อไปในอนาคต อันจะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง
 จากข้อมูลระบบรายงาน Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2557–2561 
(ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557–2561) เมื่อเทียบกับเป้าหมายรายเขต ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า
สถานการณ์ของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจ�านวน 7 เขต คือ เขต 2, 4, 6, 7, 8, 10 และ 12 
ในขณะทีเ่ขต 1, 3, 5, 9 และ 11 สถานการณ์ลดลง ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานไม่สามารถบรรลเุป้าหมายได้ 
รายละเอียดดังแผนภูมิ

แผนภูมิ 11 ร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ 2557-2561 จ�าแนกรายเขต

(ข้อมูล วันที่ 15 ส.ค. 2561)

ที่มา: ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ Health Data Center (HDC) 
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 ข้อมูลสถานการณ์เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ในช่วง 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ข้อมูล

จากระบบรายงาน Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผลการด�าเนิน

งานรายเขตสุขภาพส่วนใหญ่พบว่าต�่ากว่าค่าเป้าหมายรายเขตที่ก�าหนดไว้ มีเพียงเขต 7 เท่านั้น ที่ผ่านเกณฑ์ 

คือ ร้อยละ 71.4 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 71) ส่งผลกระทบต่อภาพรวมระดับประเทศท�าให้ไม่สามารถบรรลุ   

เป้าหมายได้ (ร้อยละ 68) ผลการด�าเนินงานพบเพียงร้อยละ 65.5 เท่านั้น รายละเอียดดังแผนภูมิ 

แผนภูมิ 12 สถานการณ์เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) จ�าแนกรายเขต

(ข้อมูล วันที่ 15 ส.ค. 2561)

ที่มา: ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ Health Data Center (HDC) 

 กิจกรรมส�าคัญ

 1. จัดสัมมนาวิชาการสร้างมูลค่าพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนสู่ผลงานเชิงนวัตกรรมระดับประเทศ      

บูรณาการร่วมกับ Cluster วัยเรียน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี วันที่ 4 - 5 เมษายน 2561 

วัตถุประสงค์เพ่ือน�าเสนอผลงานและนวัตกรรม รวมท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ การส่งเสริม  

สขุภาพเดก็วยัเรยีนแบบองค์รวม ผลทีไ่ด้จากการประชุม ผูเ้ข้าร่วมประชุมได้รบัการพฒันาองค์ความรู ้และเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนวัตกรรมการด�าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบ และกลุ่มเป้าหมายสามารถน�าไปใช้

ในการส่งเสริมสุขภาพ เด็กวัยเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
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 2. พฒันารูปแบบการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุม่เสีย่ง “ศรปีระจนัต์โมเดล” วตัถุประสงค์ เพือ่พฒันา

รูปแบบการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาคการศึกษา และ

สาธารณสขุ โดยได้ด�าเนินการในพ้ืนทีน่�าร่อง อ�าเภอศรปีระจนัต์ จงัหวดัสพุรรณบรุ ีในโรงเรยีนเป้าหมาย จ�านวน 

33 แห่ง มีการจดัประชมุชีแ้จงแนวทาง วางแผนการด�าเนนิงานในพืน้ท่ี และถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละทักษะด้าน

การจัดการปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 180 คน จากนั้นเก็บข้อมูล

ภาวะโภชนาการนกัเรียนในพืน้ที ่เด็กทัง้หมด 3,929 คน พบเด็กท่ีมภีาวะเริม่อ้วนและอ้วน 338 คน ด�าเนนิการ

สุ่มประเมนิ 5 โรงเรยีน เพือ่คดักรองเดก็อ้วนกลุม่เสีย่งทีม่ ีObesity Sign (รอยรอบคอด�า นัง่หลบัในเวลาเรยีน

เป็นประจ�า นอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ และมีประวัติเจ็บป่วยบุคคลในครอบครัว) 220 คน                    

โดยครูอนามยั ครปูระจ�าชัน้ และเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุจาก รพ.สต. และ สสอ. ยนืยนัผลความถกูต้องของการ     

คดักรองโดยครู ซึง่พบว่าส่วนใหญ่สามารถคัดกรองถูกต้อง พร้อมท้ังส�ารวจพฤติกรรมการบรโิภคอาหารและการ

ออกก�าลังกายของเด็กกลุ่มเส่ียง 515 คน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส�าหรับ

พ้ืนที่ให้เหมาะสมต่อไป กรณีที่พบเด็กเริ่มอ้วนและอ้วนที่คัดกรองแล้วพบ Obesity Sign จะส่งเข้าคลินิก 

DPAC ของโรงพยาบาลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกก�าลังกาย ในเบื้องต้นหากพบว่า   

น�า้หนกัไม่ลดลง จะด�าเนินการส่งพบแพทย์เพ่ือท�าการรกัษาต่อ ในส่วนของการรายงานผลการคัดกรองเดก็อ้วน

กลุ่มเสี่ยงที่มี Obesity Sign เข้าสู่ระบบรายงานฐานข้อมูลของ HDC จ�าเป็นต้องรอประกาศการใช้รหัสใหม่ 

จาก กยผ. สป.ก่อน จึงจะสามารถด�าเนินการต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม

 3. รณรงค์สร้างกระแสดื่มนมจืด 2 แก้ว ทุกวัน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 
เนื่องจากนมเป็นแหล่งของโปรตีนและแคลเซียมช่วยสร้างมวลกระดูก ท�าให้กระดูกแข็งแรงและมีผลต่อการ
เจรญิเตบิโตด้านความสงูในเด็กวยัเรยีน ประกอบด้วย จัดกิจกรรมรณรงค์ Love Milk Day ในงานวนัเดก็แห่งชาติ 
วันที่ 13 มกราคม 2561 ทั่วประเทศ ด�าเนินการโดยศูนย์อนามัยและส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด พร้อมกับ
ส่วนกลาง ณ กระทรวงศึกษาธกิาร และกจิกรรมรณรงค์ World Milk Day ในงานวนัดืม่นมโลก ณ สวนสตัว์ดสุติ 
และห้างสรรพสนิค้า เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4 วนัท่ี 1 มถุินายน 2561 เพือ่รณรงค์ให้คนไทย ทุกเพศ ทุกวยั 
ปรับทัศนคติ และสร้างนิสัยการดื่มนมทุกวัน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ 
เล่นเกม แจกนมจืด การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 
10,600 คน
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 4. ผลิตสื่อและนวัตกรรมส่งเสริมเด็กวัยเรียนโภชนาการดี วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์อนามัย 

และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง น�าไปใช้ในการส่งเสริม แก้ไข และจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ

ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 3 เรื่อง ประกอบด้วย ชุดนิทรรศการ “ชุดความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน

แบบองค์รวม (NuPETHS)” 10 ชิ้น Placemat 3 ประเด็น ได้แก่ ดื่มนมจืดยืดความสูง ผัก 5 สี ดี 5 อย่าง 

และ 1 มื้อครบส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย รวม 15,000 ชิ้น รวมทั้งแผ่นพับเพื่อส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน   

สูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย 8,000 แผ่น

 5. การประเมนิความพงึใจการใช้สือ่ชดุความรูห้นเูพชร (NuPETHS) แบบออนไลน์ เพือ่น�าข้อมลูไปใช้ 

ในการพฒันารปูแบบสือ่ชดุความรู้ส�าหรบัเด็กวยัเรียนให้มีประสิทธภิาพต่อไป จากผลการประเมนิความพงึพอใจ

จากผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย นกัวชิาการผูร้บัผดิชอบงานวัยเรยีนของศนูย์อนามัย บคุลากรสาธารณสขุ

ในจงัหวัด ครู และนกัเรยีนในสงักดัคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ�านวน 1,591 คน ส่วนใหญ่มี

ข้อเสนอแนะว่า ชุดความรู้หนูเพชร (NuPETHS) มีเนื้อหาท่ีเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มวัยเรียนและ

เยาวชน เน้ือหาหลากหลายเข้าใจง่าย สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้จรงิในชวีติประจ�าวนั ส่วนของภาพประกอบ 

มข้ีอเสนอแนะให้ตวัการ์ตูนขยบัไปมา เพือ่ให้เกดิความน่าสนใจ พร้อมท้ังต้องการให้จดัพมิพ์เป็นรปูเล่มสวยงาม 

โปสเตอร์ หรอืแผ่นพบั แจกให้โรงเรียนทัว่ประเทศเพือ่เป็นส่ือการเรยีนการสอน โดยแยกเนือ้หาเป็นระดบัช้ัน 

และเพิ่มขนาดตัวอักษรในส่วนของค�าบรรยายให้มีขนาดใหญ่ข้ึน นอกจากนี้มีบางส่วนท่ีต้องการให้ปรับสีท่ีมี

ความสดใสมากกว่าเดิมและมีค�าถามชวนคิดเชิงโต้ตอบ

 ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. หน่วยงานเครอืข่ายภาคสาธารณสขุในพืน้ทีร่่วมขบัเคลือ่นงานส่งเสรมิสขุภาพเดก็วยัเรยีน ด้วยการ

ด�าเนินกิจกรรมส�าคัญต่างๆ เช่น การรณรงค์สร้างกระแส การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 2. รูปแบบสือ่ทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานส่งเสรมิสขุภาพเดก็วยัเรยีนมคีวามหลากหลาย เข้าใจง่าย สามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ได้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

 ปัญหาและอุปสรรค

 1. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานยังไม่ชัดเจน เพราะกลุ่มเป้าหมายเด็กวัยเรียน อยู่ในการดูแล       

รับผิดชอบหลักของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง กระทรวงสาธารณสุขเป็นเพียงหน่วยงานหนึ่ง ท่ีมีบทบาท

หน้าที่ด้านการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนเท่านั้น

 2. ผู้บริหารบางเขต ให้ความส�าคัญค่อนข้างน้อยในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับเขต

 3. การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนยัง           

ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
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 4. การบริหารจัดการข้อมูล ระบบรายงานขาดคุณภาพ และประสิทธิภาพ ไม่มีการน�าข้อมูลมาใช้ใน
การจัดการปัญหาเชิงประเด็น รวมทั้งขาดการติดตาม ควบคุมก�ากับ และคืนข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้อง

3. โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสติปัญญาและสายตา (เด็กไทย
สายตาดี)

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 เด็กวัยเรียนเป็นวัยที่มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงการให้ความส�าคัญ
เรื่องสายตาและการมองเห็น เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ พัฒนาการทางสมอง บุคลิกภาพ ตลอดจนการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก โดยเฉพาะเด็กอนุบาลและประถมศึกษาอายุ 3-12 ปี เป็นช่วงเวลาท่ีส�าคัญท่ีสุด       
ต่อพฒันาการทางสายตา หากไม่ได้รบัการแก้ไขความผดิปกตจิะเสีย่งต่อการพกิารทางสายตาถาวร จากการศกึษา
การคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติโดยครูในเด็กก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาในโรงเรียน พ.ศ. 2555 
จ�านวน 17 แห่ง ในพืน้ที ่4 จงัหวดัได้แก่ จงัหวดัสมทุรปราการ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีจงัหวดัล�าพนู และจงัหวดั
นครพนม พบว่าเด็กมีภาวะสายตาผิดปกติร้อยละ 6.6 และจ�าเป็นต้องใส่แว่นสายตาร้อยละ 4.1 ซ่ึงการ
ประมาณการในภาพประเทศคาดว่าจะมีเด็กจ�าเป็นต้องใส่แว่นสายตาประมาณ 260,000 คน
 องค์การอนามยัโลก ได้ก�าหนดแนวทางทีส่�าคญัประการหนึง่คอื เดก็นกัเรยีนทกุคนควรได้รับการตรวจ
คดักรองสายตาและแก้ไขภาวะสายตาผดิปกต ิประกอบกบัการสนบัสนนุนโยบาย “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้ 
ของรัฐบาล จึงน�ามาสู่ความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย กรมการแพทย์ แผนพัฒนา
ระบบสุขภาพ สาขาตา (Service Plan) กระทรวงศึกษาธิการ และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน
การด�าเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ขึน้ ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2559 โดยก�าหนดความร่วมมอืในการด�าเนนิการตรวจคดักรองสายตาและส่งเสรมิสขุภาพ
สายตาเดก็วยัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ทัว่ประเทศ พร้อมมอบแว่นสายตาอนัแรกแก่เดก็ทีม่สีายตาผดิปกติ 
รวมทั้งได้รับการแก้ไขหรือส่งต่อเพื่อท�าการรักษาหากพบความผิดปกติอื่นๆ ต่อไป

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 
 ร้อยละของจ�านวนนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่1 ตรวจพบสายตาผดิปกตโิดยครปูระจ�าช้ัน ปีการศกึษา 
2558-2560 รายละเอียดดังตาราง

ตาราง 7 ร้อยละของจ�านวนนักเรียนชัน้ ป.1 ตรวจพบสายตาผดิปกตโิดยครูประจ�าช้ัน ปีการศึกษา 2558-2560

ปีการศึกษา จ�านวนนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองสายตา (คน)

2558 309,913

2559 394,630

2560 289,788

 ผลการด�าเนินงานปี 2561
 กรมอนามัยก�าหนดเป้าหมาย การตรวจคัดกรองสายตานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 80  

และร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

แผนภูมิ 13 ร้อยละของจ�านวนนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตาโดยครูประจ�าชั้น

แผนภมู ิ14 ร้อยละของจ�านวนนกัเรยีนช้ัน ป.1 ตรวจพบสายตาผดิปกติโดยครปูระจ�าช้ัน ปีการศกึษา 2558-2561

 จากแผนภูมิ พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สายตาผิดปกติร้อยละ 2.7 และมีจ�านวนมากที่สุด

ในเขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 4 และเขตสุขภาพที่ 3 ร้อยละ 5.5, 5.3 และ 5.2 ตามล�าดับ ดังแผนภูมิ 13 

เม่ือพิจารณาแนวโน้มปีการศึกษา 2558-2561 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สายตาผิดปกติประมาณ           

ร้อยละ 2 เป็นไปตามเป้าหมายทีก่รมอนามยัก�าหนด “ร้อยละนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ตรวจพบสายตา

ผิดปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ 2” แต่ยังต�่ากว่าการคาดการณ์ จากการศึกษาการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติ

โดยครใูนเดก็ก่อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 และนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ของโครงการประเมนิเทคโนโลยี

และนโยบายด้านสุขภาพและสถาบนัสขุภาพเด็กมหาราชนิพีบว่า เดก็ก่อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 และนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีภาวะสายตาผิดปกติร้อยละ 6.6 จ�าเป็นต้องใส่แว่นสายตาร้อยละ 4.1 และได้รับการ

ส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพเพียงร้อยละ 15.7 เพื่อการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาหรือแก้ไขภาวะสายตาหรือ

โรคตาอื่นๆ โดยจักษุแพทย์ และพบว่าเขตสุขภาพที่ 2 มีผลงานสูงสุดร้อยละ 49 โดยความผิดปกติ                    
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ของสายตาที่พบ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ภาวะสายตาสั้น (Myopia) 2) สายตาเอียง (Astigmatism) และ       

3) สายตายาว (Hypermetropia)

แผนภูมิ 15 ภาวะสายตาผิดปกติที่พบในนักเรียนชั้น ป.1

ภาวะสายตาสั้นผิดปกติที่พบในนักเรียนชั้น ป.1

ปีการศึกษา 2560 (N=1,297)
ภาวะสายตาสั้นผิดปกติที่พบในนักเรียนชั้น ป.1

ปีการศึกษา 2560 (N=1,297)

Myopia (สายตาสั้น) Astigmatism (สายตาเอยีง)

Hypermetropia (สายตายาว) Amblyopia (ตาขี้เกียจ)

Others (ความผิดปกติอื่นๆ ได้แก่ ตาเหล่ ตาเข)

 ปัจจัยความส�าเร็จ
 การด�าเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ท�าให้เกิดระบบการ         
คดักรองสายตานักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1 การส่งต่อ แก้ไขความผดิปกติ และการสนบัสนนุแว่นตาอนัแรก
ให้นักเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยความร่วมมือทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 

 กลุ่มวัยรุ่น

1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สอนและแกนน�า
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและวัยรุ่น

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 จากข้อมูลตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มาตราที่ 
6 ระบุสาระส�าคัญว่า สถานศึกษาควรด�าเนินการจัดให้มกีารเรียนการสอนเพศวถีิศึกษาให้เหมาะสมตามช่วงวัย 
มีการจัดหา พัฒนาผู้สอน และให้ค�าปรึกษา ตลอดจนจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง และส่งต่อให้
ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม โดยในปัจจุบันมีหลักสูตร 
การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาที่หลากหลาย แต่อุปสรรคส�าคัญของการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนมี      
หลายประการ เช่น เวลาเรียนไม่พอ เนื้อหาวิชาที่เรียนมีมากเกินไป และไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุม่เป้าหมาย นอกจากนี ้ยงัคงมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง โดยฝ่ายหนึง่เหน็ว่าเป็นสิง่จ�าเป็นท่ีเดก็ต้องได้เรยีนเพือ่ให้
รูเ้ท่าทันเพื่อเป็นเกราะคุ้มกัน ส่วนอีกฝ่ายมองว่าเป็นการช้ีโพรงให้กระรอกและอาจเป็นการส่งเสริมให้มีการ   
ชงิสกุก่อนห่าม จึงท�าให้มีครูจ�านวนหน่ึงไม่กล้าสอนหรือขาดความมัน่ใจในการสอน นอกจากนี ้เรือ่งทักษะชีวิต
กม็ส่ีวนส�าคญัเช่นกนั เพราะเป็นสิง่ทีช่่วยส่งเสรมิให้วยัรุน่เกดิการเรยีนรูแ้ละเป็นการพฒันาทกัษะทีจ่�าเป็นต่อ
การด�ารงชวีติเพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่นอกจากจะช่วยในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์

เหล่านี้แล้ว ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย 
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 ดงัน้ัน เพ่ือให้การจดัการเรยีนรูเ้พศวถิศีกึษาและทกัษะชวีติมแีนวทาง รปูแบบของการใช้สือ่ทีน่่าสนใจ 

ทันสมัย และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งบุคลากรผู้สอน แกนน�า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ได้รับการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์จึงได้จัดท�า

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สอนและแกนน�าขึ้น ซึ่งจะ

ช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ท่ีไม่พร้อม ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กและ

เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 ผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน/วัยรุ่น ของสถานบริการสาธารณสุข และเครือข่ายในพื้นที่ ดังนี้ 1) หุ่นจ�าลอง

อวัยวะเพศชาย จ�านวน 1,455 ชิ้น 2) แฟ้มตัวอย่างการคุมก�าเนิดชนิดต่างๆ จ�านวน 200 แฟ้ม โดยมี            

เป้าหมายคือ สนับสนุนสื่อการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ        

ตัง้ครรภ์ในวยัเรยีน/วัยรุน่ ให้แก่ คลนิกิทีเ่ป็นมติรส�าหรบัวยัรุน่และเยาชน (Youth Friendly Health Services 

Clinic : YFHS) ในโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจ�านวน 876 ทั่วประเทศที่อยู่ในเขต

รับผิดชอบของศนูย์อนามยัที ่1-12 หน่วยงานในสงักดัของสถาบันพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง (สสม.) ศนูย์อนามยั

กลุ่มชาติพันธ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) โรงเรียนน�าร่องที่เคยเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบสื่อฯ 

ในปีงบประมาณ 2560 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 3) หน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อใช้ 

ในการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในพื้นที่ 

ภาพกิจกรรม

ภาพหุ่นจ�าลองอวัยวะเพศชาย และแฟ้มตัวอย่างวิธีการคุมก�าเนิดชนิดต่างๆ

 ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. การได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์จากภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องในปีงบประมาณ 

2560 ที่ผ่านมา ที่ช่วยให้ต่อยอดและพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ ๆ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 2. การมีกฎหมายที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ซึ่งก็คือ พะราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
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 ปัญหาและอุปสรรค

 1. งบประมาณทีไ่ด้รบัสนบัสนนุในการผลติสือ่ฯ การจดัการเรยีนรูเ้พศวถิศีกึษาและทกัษะชวีติในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยเรยีน/วยัรุน่ มค่ีอนข้างจ�ากดั ท�าให้ในปีงบประมาณ 2561 สามารถ

ผลิตสื่อได้แค่บางส่วนอาจไม่ครอบคลุมได้ทุกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 

 2. ระยะเวลาในการด�าเนนิการผลติสือ่ชนดิต่าง ๆ  ค่อนข้างนานพอสมควร เนือ่งจากเป็นสือ่แบบใหม่

ที่เพิ่งผลิตซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการออกแบบการผลิต 

 3. อปุกรณ์ตวัอย่างทีใ่ช้แสดงในชุดตวัอย่างวธีิการคมุก�าเนดิชนดิต่าง ๆ  หาค่อนข้างยากและมจี�านวน

จ�ากัด เช่น ถุงยางอนามัยขนาด 54 ม.ม. และ 56 ม.ม. และถุงอนามัยสตรี เป็นต้น

 งานวิจัย/นวัตกรรม

 ส่ือการจดัการเรยีนรูเ้พศวถีิศกึษาและทกัษะชวีติเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานป้องกนัและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยเรียน/วัยรุ่น ที่ประกอบด้วยรูปแบบที่น่าสนใจมากกว่าเดิม ได้แก่

 1) หุ่นจ�าลองอวัยวะเพศชาย แบบซิลิโคน สามารถยืดหยุ่นได้ รูปร่างเสมือนของจริง และเป็นที่สนใจ

ของกลุ่มเป้าหมาย

 2) แฟ้มตัวอย่างการคุมก�าเนิดชนิดต่าง ๆ  แบบพกพา ที่ประกอบด้วยตัวอย่างทั้งของจริงและรูปภาพ

ที่มีความน่าสนใจ ที่สามารถใช้สอนและอธิบายให้เห็นภาพสมารถเข้าใจได้ง่าย 

2. โครงการขบัเคลือ่นพระราชบญัญตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 

29 กรกฎาคม 2559 เป็นกฎหมายที่บูรณาการการด�าเนินงานของ 5 กระทรวงหลักในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย มีหน้าที่ตามมาตรา 11 รับผิดชอบ

งานธุรการของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามมาตรา 22 อันเป็นกลไกการ

ขับเคล่ือนการด�าเนินงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด ทั้งด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การเสนอร่าง

กฎหมาย กฎกระทรวง การก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ การให้ค�าปรึกษาแนะน�า และแก้ไขข้อขัดข้องในการ

ด�าเนินงานเกีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ตลอดจนปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด และมยีทุธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ระดบัชาต ิพ.ศ. 2560-2569 ทัง้นี้ 

ได้ก�าหนดเป้าหมายการลดอตัราการคลอดมชีพีในวยัรุน่ เมือ่สิน้สดุยทุธศาสตร์ในปี 2569 คอื อตัราการคลอด

มีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เหลือ 25 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน และอัตราการคลอดมีชีพใน

หญิงอายุ 10-14 ปี เหลือ 0.5 ต่อประชากรหญิงอายุ 10 -14 ปี 1,000 คน 

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 ผลการด�าเนินงานพบว่า ข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎร์ปี 2560 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ      

15-19 ปี เท่ากบั 39.6 (จาก 42.5 ในปี 2559) ต่อประชากรหญงิอาย ุ15-19 ปี 1,000 คน และอตัราการคลอด

มีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี เท่ากับ 1.3 (จาก 1.5 ในปี 2559) ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน ซึ่ง

ในปีงบประมาณ 2562 ได้ก�าหนดเป้าหมายในการลดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ไม่เกิน 1.2 
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

ต่อประชากรหญิงอาย ุ10-14 ปี 1,000 คน และอตัราคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อประชากร

หญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน ซึ่งกิจกรรมการด�าเนินงานในปี 2561 มีดังนี้

 1. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจ�านวน 2 ครั้ง โดยมีพลเอก

ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีมติ 1) ให้กระทรวงศึกษาธิการก�ากับติดตาม

การเรยีนรูเ้รือ่งเพศวิถศึีกษาและทกัษะชวีติ โดยจัดให้มกีารประเมนิความรอบรูด้้านเพศวถิศีกึษาและทักษะชวีติ 

(Health Sexual Literacy) และ 2) เร่งรัดให้คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จัดท�าแผนปฏิบัติการจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เช่นการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตผ่าน DJ Teen

 2. ชี้แจง “ร่างกฎกระทรวงก�าหนดประเภทของสถานบริการและการด�าเนินการของสถานบริการใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น” ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเสร็จสิ้น รอการเสนอ             

คณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาอนุมติั รวมทัง้ร่วมชีแ้จงและตดิตามการเสนอร่างกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง 3 กระทรวง 

(กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

 3. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

และคณะท�างานตามยทุธศาสตร์ฯ ตามพระราชบญัญตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. 

2559 จ�านวน 1 ครั้ง

 4. ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น       

3 ครั้ง มีค�าแนะน�าเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการด�าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

 5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ ่นระดับจังหวัดและ

กรุงเทพมหานคร คิดเป็น ร้อยละ 100 มีการจัดท�าแผนระดับจังหวัด และผลักดันการขับเคลื่อนการด�าเนิน

งานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเขตจังหวัด

 

 6. ทบทวนและจัดท�าแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562-2564 ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569

 7. ยกร่างคู่มือปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงก�าหนดประเภทของสถานบริการและการด�าเนินการของ

สถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 8. อบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่สือ่สารท�าความเข้าใจกรอบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ของวัยรุน่

ในพ้ืนท่ีจงัหวัดนครศรีธรรมราช และพฒันาโปรมแกรมและออกแบบการพฒันาสมรรถนะทีมงานให้ค�าปรกึษา
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 9. ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ระดับท้องถิน่ โดยมจี�านวน

ภาคีเครือข่ายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,481 แห่ง แหล่งเรียนรู้ระดับภาค 4 แห่ง แหล่งเรียนรู้ระดับ

จังหวัด 46 แห่ง รวมทั้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส�าหรับองค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิน่ตามพระราชบญัญตักิารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ การจัดเวทีแลกเปลีย่นระดบัชาติ 

ตลอดจนจัดท�า E-book 

 10. ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายแกนน�าวัยรุ่น โดยได้

เป้าหมายแกนน�าวัยรุ่น 2,446 คน จาก 49 จังหวัดพื้นที่น�าร่อง เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) แกนน�าวัยรุ่นในระบบ

สถานศึกษา จ�านวน 1,535 คน และ 2) แกนน�าวัยรุ่นนอกระบบสถานศึกษา จ�านวน 911 คน 

 11. ด�าเนินการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ

 
 ปัจจัยความส�าเร็จ
 1. การให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
 2. การน�าแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติไปสู่การปฏิบัติ
 3. การบังคับใช้กฎกระทรวงทีอ่อกภายใต้พระราชบัญญัติฯ
 4. การขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS)
 5. การให้บริการคุมก�าเนิดแบบกึ่งถาวร 
 6. การสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 ปัญหาและอุปสรรค
 การถ่ายทอดนโยบายสูก่ารปฏบัิติ มช่ีองว่างระหว่างส่วนกลางและจงัหวดั ในความชัดเจนในทางปฏบัิติ
ตามพระราชบัญญัติฯ และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดท่ีจะต้องแต่งตั้ง แม้ว่าจังหวัดมี
การด�าเนนิงานตามภารกจิ แต่มบีางจังหวดัทีม่กีารแต่งตัง้คณะอนกุรรมการระดบัจงัหวดัแล้วยงัรอความชัดเจน

จากกฎกระทรวงและระเบียบให้หน่วยงานน�าไปปฏิบัติได ้
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

3. การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2              
(พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ 

 สถานการณ์ด้านประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป อัตราเพิ่มประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง 

จากร้อยละ 2.7 ในปี 2513 เหลือร้อยละ 1.1 ในปี 2543 และเหลือเพียง ร้อยละ 0.7 ในปี 2553 ในขณะที่

อัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศไทยลดลง จากที่เคยสูงกว่า 5 ในปี 2513 เหลือเพียง 1.6 ในปี 2557                 

ซึ่งต�่ากว่าระดับทดแทน สาเหตุที่ท�าให้การเกิดมีจ�านวนน้อยลง ส่วนหนึ่งเกิดจากรูปแบบการด�าเนินชีวิตของ    

คนรุ่นใหม่ มีแนวโน้มใช้ชีวิตอยู่เป็นโสดมากขึ้น แต่งงานช้าลง ชะลอการมีบุตร มีบุตรจ�านวนน้อยเพียงหนึ่ง

หรอืสองคนหรอืไม่มบีตุรเลย ซึง่นอกจากปัญหาจ�านวนการเกดิแล้ว ไทยยงัประสบกบัปัญหาคณุภาพการเกดิ

และการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและ

พัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ กรมอนามัย โดยส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วน จึงได้จัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2                

(พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มี

มตอินุมตัใินหลกัการ เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2559 และมกีารขบัเคลือ่นมาแล้วในปี 2560 โดยกจิกรรมส่วนใหญ่ 

จะมุ่งเน้นที่การสร้างกลไกการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ส�าหรับในปี 2561 จะให้ความส�าคัญกับการทบทวน

สถานการณ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน การพัฒนาตัวช้ีวัดและการเก็บ

รวบรวมข้อมูล การผลักดันการด�าเนินตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ รวมถึงการก�ากับ ติดตามและประเมิน

ผลอย่างเป็นระบบเพื่อน�าผลจากการประเมินมาต่อยอดพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 1. การก�ากับ ติดตาม และขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้ กลไกระดับชาติ

  1.1  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ 

  1.2  มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัย       

การเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 
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 2. การวิจัยและจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  2.1  มีการประชุมคณะท�างานวิชาการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

  2.2  ด�าเนินโครงการการเจรญิพันธุแ์ละสขุภาวะร่วมกบัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพือ่ศกึษาข้อมูล

ส�าหรับจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 3. การจัดท�าแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 2 ปี

 4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 

  >> RH database http://rhdata.anamai.moph.go.th/

 5. การเผยแพร่นโยบาย ยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ให้กับ 

MCH Board 76 จังหวัด ศูนย์อนามัย 13 แห่ง และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องรวม 100 แห่ง

 6. การสร้างความรอบรู ้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ ์ให้กับประชาชน โดยร่วมกับจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยในการจัดงานสานพลังเพื่ออนาคตประเทศไทย ยุคเด็กเกิดน้อยสังคมสูงวัย และการให้ความรู้

เรื่องเตรียมความพร้อมก่อนสมรส https://www.youtube.com/watch?v=6uA60owmynE

 7. การติดตามและประเมินผล

  7.1  ประชุมเตรียมประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ 

  7.2  ประชมุเชงิปฏบิติัการถอดบทเรียนการขับเคลือ่นการด�าเนนิงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์ฯ

 

 8. จดัท�าผลการด�าเนนิงานในรปูแบบ E-book (http://online.pubhtml5.com/blhj/vfjo/#p=1)

 ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) 

ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นนโยบายระดับชาติ ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ท�าให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนมากขึ้น 

 2. มีการสนับสนุนข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากคณะท�างานวิชาการส่งเสริมการเกิดและ

การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ท�าให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากขึ้น 

 ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ข้อมลูทางวชิาการยงัไม่เพยีงพอต่อการตดัสนิใจ จ�าเป็นจะต้องมกีารรวบรวม วเิคราะห์ และศกึษา

เพิ่มเติม หากจะมีการผลักดันมาตรการใดออกมา รวมถึงจะต้องศึกษาผลกระทบจากการออกมาตรการต่างๆ

ที่จะกระทบต่อประชาชน และภาวะการเงินการคลังของประเทศ
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 2. โครงการต่างๆ ที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน อยู่ในระยะเริ่มต้น ยังไม่มีผลการประเมินที่สามารถน�า

มาต่อยอดในการปรับแผนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานได้

 3. แม้จะมกีารบรูณาการระหว่างภาคเีครอืข่ายทัง้ภายในและภายนอกมากข้ึน แต่ยงัมีช่องว่าง จ�าเป็น

ต้องพัฒนาต่อเนื่อง

4. โครงการวัยรุ่นไทยสูงดีสมส่วน สาวไทยแก้มแดง

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 กลุ่มวัยรุ่นยังมีพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพ (ส่วนสูงเฉล่ียและน�้าหนักตัว)            

ได้แก่ การบรโิภคอาหาร การมกีจิกรรมทางกาย การนอนหลบั และพฤตกิรรมอนามยัการเจรญิพนัธุท่ี์ไม่เหมาะสม 

และยงัขาดการสือ่สารองค์ความรูด้้านพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ทีเ่ข้าถึงกลุม่เป้าหมายโดยตรง ส�านกัโภชนาการ 

จึงพัฒนารูปแบบพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ใน 1 วันส�าหรับวัยรุ่นอายุ 15-21 ปี : NEST (Nutrition /                   

Exercise / Sleep / Sex Education / Safe sex / Teeth) ประกอบด้วย การบรโิภคอาหารอย่างถูกหลกัโภชนาการ 

ครบถ้วนและเหมาะสมกบัความต้องการ เน้นการดืม่นมอย่างน้อยวนัละ 1 กล่อง กนิไข่วนัละ 1 ฟอง กนิกล้วย

วันละ 1 ผล ร่วมกับการบริโภคอาหารให้ครบถ้วนและเหมาะสมตามวัย การมีกิจกรรมทางกายสะสม วันละ 

60 นาที การนอนหลับสนิทอย่างเพียงพอวันละ 8 ชั่วโมง การดูแลสุขภาพช่องปากตามหลัก 2-2-2 ร่วมกับ

การมพีฤตกิรรมอนามัยเจรญิพนัธุท์ีเ่หมาะสม เพือ่เป็นมาตรการขับเคลือ่นการด�าเนนิงานส่งเสรมิวยัรุน่สงูดสีมส่วน

ในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ และได้ท�าการทดลองใช้รูปแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใน 1 วัน ส�าหรับวัยรุ่น

อายุ 15-21 ปี ในพื้นที่น�าร่อง 5 จังหวัดตัวแทนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดตรัง 

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

 สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าจากการรายงานระบบกระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center) ปี     

พ.ศ. 2558-2560 พบวยัรุน่อาย ุ15-18 ปี สงูดีสมส่วนร้อยละ 67.2, 64.5 และ 66.8 ตามล�าดับ และสถานการณ์

ภาวะโภชนาการของวัยรุ่น จากการส�ารวจสถานการณ์วัยรุ่นสูงดีสมส่วนและพฤติกรรมสุขภาพวัยรุ่นอายุ   

15-21 ปี โดยกรมอนามัย พ.ศ. 2559-2560 พบว่า วัยรุ่นอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยเพศชาย 170.9 เซนติเมตร 

และเพศหญิง 158.1 เซนติเมตร วัยรุ่นอายุ 15-21 ปีกว่าครึ่งหนึ่งไม่กินอาหารเช้า โดยเพศชาย กนิอาหารเช้า

ทกุวนัมากกว่าเพศหญิง คือ ร้อยละ 47 และร้อยละ 35.8 ตามล�าดบั วยัรุน่ท้ังชายและหญงิมกีารงดอาหารมือ้

ใดมื้อหนึ่งหรือมากกว่า โดยมีเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่กินอาหารครบ 3 มื้อต่อวัน เป็นเพศชาย ร้อยละ 38 และ

เพศหญงิ ร้อยละ 24.7 ท�าให้ค่ามธัยฐานปริมาณอาหารทีไ่ด้รบัในหนึง่วนัน้อยกว่าค�าแนะน�าตามธงโภชนาการ          

โดยเฉลี่ยต่อวันวัยรุ่นชายและหญิง กินอาหารกลุ่มข้าวแป้ง 7 และ 6 ทัพพี ตามล�าดับ (ปริมาณที่แนะน�า 10 

ทัพพีต่อวัน) กินเนื้อสัตว์ 9 และ 6 ช้อนกินข้าว ตามล�าดับ (ปริมาณที่แนะน�า 9 ช้อนกินข้าวต่อวัน) ดื่มนม      

วันละ 225 และ 220 มิลลิลิตร ตามล�าดับ (ปริมาณที่แนะน�า 250 มิลลิลิตรต่อวัน) ทั้งยังกินผักและผลไม้        

ไม่เพียงพอต่อวัน วัยรุ่นชายและหญิงกินผักเพียง 3 และ 2 ทัพพี (ปริมาณที่แนะน�า 5 ทัพพีต่อวัน) และ          

กินผลไม้เพียง 2 ส่วน (ปริมาณที่แนะน�า 4 ส่วนต่อวัน) วัยรุ่นใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาโดยเฉลี่ยต่อวัน           

เพศชาย 24.1 นาที และเพศหญิง 17.5 นาที (ระยะเวลาการมีกิจกรรมทางกายที่แนะน�า 60 นาทีต่อวัน)       
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ในขณะที่การนั่งเล่นคอมพิวเตอร์หรือมือถือเป็นพฤติกรรมเนือยนิ่งที่ท�าทุกวันสูงเป็นอันดับหนึ่งร้อยละ 92 

โดยใช้เวลาวันละ 3 ชั่วโมง พฤติกรรมการนอน 7.3 ชั่วโมง ในวันปกติ และ 9 ชั่วโมงในวันหยุด สอดคล้องกับ

การส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557-2558 ซึ่งพบว่าคนไทยอายุ 15 ปี

ขึ้นไป งดอาหารมื้อเช้ามากที่สุดถึงร้อยละ 53.5 โดยกลุ่มที่กินอาหารครบ 3 มื้อน้อยที่สุดคือ กลุ่มอายุ 15-29 

ปี คิดเป็นร้อยละ 69.9 กินผักและผลไม้เฉลี่ยเพศชายและหญิง วันละ 2.2 และ 1.5 ส่วน ตามล�าดับ และจาก

การส�ารวจการบรโิภคนมของคนไทย ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร พ.ศ. 2559 พบว่าคนไทยดืม่นมโดยเฉลีย่

ต่อวันเพียง 50 มิลลิตร และยังพบปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 พัฒนารูปแบบพฤติกรรมสุขภาพที่พงประสงค์ส�าหรับวัยรุ่น (NEST) ประกอบด้วย

 N : Nutrition ดื่มนมอย่างน้อยวันละ 1 กล่อง กินไข่วันละ 1 ฟอง กินกล้วยน�้าว้าวันละ 1 ผล

 E : Exercise ออกก�าลังกายสะสมไม่น้อยกว่า 60 นาทีต่อวัน 

 S : Sleep นอนหลับเพียงพอวันละ 8 ชั่วโมง

  : Safe Sex มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

  : Sex Education มีความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา

 T : Teeth แปรงฟันตามหลัก 2-2-2 

  (วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 นาที งดอาหารและน�้าหลังแปรงฟัน 2 ชม.)

 และทดลองใช้ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน 505 คน ในจังหวัดตัวแทนภูมิภาค 5 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดตรัง ผลการ

ด�าเนินการพบว่าวัยรุ่นมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ครบทั้ง 5 พฤติกรรมในคนเดียว เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

 

 และมีการด�าเนินงานสร้างกระแสวัยรุ่นสูงดีสมส่วนด้วยพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในระดับศูนย์อนามัย 

โดยการจัดประกวดวัยรุ่นต้นแบบ (Teen Idol 4.0) ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นสูงดีสมส่วน มีพฤติกรรม    

ที่พึงประสงค์ และจัดท�าคลิปวีดีโอ “วัยรุ่นสูงดีสมส่วน by NEST” เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 งานวิจัย/นวัตกรรม

 รูปแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ส�าหรับวัยรุ่นใน 1 วัน และกระบวนการสร้างวัยรุ่นต้นแบบพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์

 ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

 มีการถ่ายทอดมาตรการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในวัยรุ่นสู่ 12 ศูนย์อนามัยและสถาบันพัฒนา

สุขภาวะเขตเมือง อย่างชัดเจน จนทุกหน่วยงานสามารถแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติได้

 ปัญหาและอุปสรรค 

 1. รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบพฤติกรรมที่พึงระสงค์ที่ผลิตในปี 2561 ไม่เป็นที่นิยมในวัยรุ่น

และเข้าถึงได้ยาก

 2. การสื่อสารด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในวัยรุ่น ยังอยู่ในวงแคบ เพียงบุคลากรสาธารณสุขและ

กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่น�าร่องและบางศูนย์อนามัยเท่านั้น

 3. ขาดการด�าเนนิงานร่วมของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง/ภาคเีครอืข่าย ทีส่ามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้

มากกว่า เช่น หน่วยงานด้านการสือ่สารสาธารณะ (วทิย ุโทรทัศน์ สงัคมออนไลน์) สภาเดก็และเยาวชน เป็นต้น

 กลุ่มวัยท�างาน 

1. โครงการคนไทยวัยท�างานยุค 4.0 หุ่นดี สุขภาพดี

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 โครงการคนไทยวัยท�างานยุค 4.0 หุ่นดี สุขภาพดี เป็นการสร้างการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ยั่งยืน

โดยมุง่เน้นให้ประชาชนวยัท�างานสามารถดแูลสขุภาพตนเอง ครอบครวั และชมุชน ได้ด้วยตนเอง ภายใต้การ

ส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง โดยมเีป้าหมายคอืการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประชากรวยัท�างาน

มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทางตรง คือ การเพิ่ม

คุณภาพชีวิตของประชากรวัยท�างานให้สูงขึ้น และผลลัพธ์ทางอ้อมคือการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

การลดวันลา/วนัขาดงาน และเพิม่ประสิทธิภาพและศกัยภาพก�าลงัคนวัยท�างานต่อการผลักดนัความก้าวหน้า

ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในการด�าเนินงานต้องรวมพลังจากหน่วยงานหลายภาคส่วนในการ

สนบัสนนุองค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลอดจน นโยบายสาธารณะระดบัชาต ิเพือ่ส่งมอบให้ภาคเีครอืข่าย ท้ังภาครฐั 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเป็นการให้ความรู้ เสริมพลังประชาชนเกิดการรับรู้ สร้างพฤติกรรมที่     

พึงประสงค์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการกิน กิจกรรมทางกาย การนอนหลับสนิท และการดูแลสุขภาพ

ช่องปาก 

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลงั ค่าดชันมีวลกายปกตขิองประชากรวยัท�างานอาย ุ30-44 ปี จากข้อมลูของ 

Health data center ตั้งแต่ปี 2557-2561 พบว่า เขตสุขภาพที่มีแนวโน้มดัชนีมวลกายปกติของประชากร

วัยท�างานอายุ 30-44 ปี ลดลง คือ เขตสุขภาพที่ 1, 6 และ 12 แต่มีบางเขตสุขภาพที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 

2559-2561 คือ เขตสุขภาพที่ 2, 7, 8, 9 และ 11 
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แผนภูมิ 16 ร้อยละค่าดัชนีมวลกายปกติของประชากรวัยท�างานอายุ 30-44 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2561

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 สถานการณ์ค่าดัชนีมวลกายปกติของประชาชนวัยท�างานอายุ 30-44 ปี ผลการด�าเนินงานปี 2561 

ของเขตสุขภาพที่ 1- 12 พบว่า เขตสุขภาพที่ 6, 7, 8 และ 9 มีผลการด�าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายภาพรวม

ของประเทศ (ร้อยละ 55) โดยมีผลการด�าเนินงานร้อยละ 56.13, 57.36, 56.58, และ 56.94 ตามล�าดับ ซึ่ง

มีเพียงเขตสุขภาพที่ 9 แห่งเดียวที่ได้ตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้คือร้อยละ 56.94 (เป้าหมายร้อยละ 56.90) 

ส่วนเขตสขุภาพอืน่ยงัไม่บรรลเุป้าหมายทีต้ั่งไว้ รายละเอยีดตามแผนภมูแิท่งที ่1 ส�าหรบัภาพรวมของประเทศ 

คือ ร้อยละ 52.8 ซึ่งต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 

แผนภูมิ 17 ร้อยละของวัยท�างานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ปี 2561 เทียบค่าเป้าหมาย

ที่มา : ข้อมูลจาก Health Data Center วันที่ 17 กันยายน 2561

 การด�าเนินงานโครงการคนไทยวัยท�างานยุค 4.0 หุ่นดี สุขภาพดี ปี 2561 โดย Cluster วัยท�างาน ได้

มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ซึ่งมี

ผลการด�าเนินงานตามกิจกรรมส�าคัญ ดังนี้ 

 1. ทบทวนสภาวะสุขภาพวัยท�างาน 

  1.1  ด�าเนินการในกิจกรรมการทบทวนสภาวะสุขภาพวัยท�างาน ซึ่งได้รายงานผลการศึกษา           

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกีย่วกบัมาตรการทีม่ปีระสทิธผิลในการลดดชันมีวลกายและเส้นรอบเอว

ของประชากรวัยท�างานเพื่อป้องกันภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน ได้รายงานผลการส�ารวจความต้องการ       

ด้านการจัดท�าข้อมูลเพื่อสื่อสารสุขภาพประชากรวัยท�างานและได้รายงานผลภาวะสุขภาพของบุคลากรใน      

โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

   1.2  รวบรวมและประมวลผลข้อมูล การด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสถานท่ีท�างานน่าอยู่       

น่าท�างาน และมาตรฐานที่เก่ียวข้องท่ีมีใช้ในการประเมินหน่วยงาน พัฒนาเครื่องมือการประเมิน รวมทั้ง

หลักสูตรการอบรมการใช้เคร่ืองมือการประเมินสถานท่ีท�างานน่าอยู่น่าท�างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และ

ความสุขของคนท�างาน 

 2. จดัท�าและขบัเคลือ่นข้อเสนอเชงินโยบาย Healthy eating Active living และ Environmental health 

  2.1  หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย Healthy Eating ซึง่ได้ 

(ร่าง) ข้อเสนอเชงินโยบาย Healthy Eating เพ่ือน�ามาด�าเนนิการขับเคลือ่นต่อในปี 2562 

  2.2  นโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ จากข้อมูลการรายงานผลการด�าเนินงานรอบ 12 เดือน       

ปี 2561 ของศนูย์อนามยัที ่1-12 และสถาบนัพัฒนาสขุภาวะเขตเมอืง ได้พืน้ทีท่ีม่กีารออกนโยบายสาธารณะ/

มาตรการ/ข้อตกลงในระดับพื้นที่ จ�านวน 63 แห่ง 

 3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และช่องทางสื่อสารกับประชาชนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ     

วัยท�างานที่พึงประสงค์ (Health Literacy)

  3.1  จัดท�าแนวทางการสร้างผู้น�าสุขภาพ (Health Leader) และภาพพลิก หุ่นดี สุขภาพดีง่ายๆ 

แค่ปรับ 4 พฤติกรรม รวมทั้ง Motion Graphic กินดี มีแรง นอนพอ เพื่อเป็นเครื่องมือในการน�าไปใช้ส�าหรับ

ส่งเสริมพฤติกรรมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งได้จัดท�าแผ่นพับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การมีสุขภาพดีของคนวัยท�างาน เพื่อให้เกิด Smart City และเสริมสร้างศักยภาพของ Health Leader 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการด�าเนินงานการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ปี 2561

 ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. พื้นที่ให้ความร่วมมือและน�าโครงการและกิจกรรมส�าคัญต่างๆไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ 

 2. ภาคเีครอืข่ายในพืน้ทีใ่ห้ความร่วมมอื ท�าให้พืน้ทีส่ามารถบรูณาการร่วมกบัการด�าเนนิงานโครงการ 

อื่นๆ และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ได้ 

 3. มีรูปแบบการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพหลายรูปแบบ เช่น Health Leader/คลินิกไร้พุง (Diet & 

Physical Activity Clinic: DPAC)/องค์กรไร้พงุ/Healthy Workplace ซ่ึงสามารถเลอืกไปปรบัใช้ให้เหมาะสมกับ

บริบทของพื้นที่
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 ปัญหาและอุปสรรค

 1. ขาดฐานข้อมูลค่าดัชนีมวลกายของประชาชนวัยท�างานอายุ 30-34 ปี ซึ่งมีผลต่อการประเมิน        

ค่าดัชนีมวลกายของประชาชนวัยท�างานอายุ 30-44 ปี 

 2. ตวัชีว้ดัดชันมีวลกาย (Body Mass Index: BMI) ไม่ใช่ตวัชีว้ดัหลกัจึงท�าให้หลายจงัหวดัไม่ให้ความ

ส�าคัญที่จะด�าเนินงาน 

 3. โครงการ/กิจกรรม/การสื่อสารและการให้บริการยังไม่ครอบคลุมประชาชนวัยท�างาน 

 4. โครงสร้างผูร้บัผดิชอบงานส่งเสรมิสขุภาพระดบัสถานบรกิารไม่ชัดเจน ไม่เอือ้ต่อการปรบัพฤตกิรรม 

คนเสี่ยง BMI เกินเกณฑ์ ส่วนใหญ่เน้นปรับพฤติกรรมในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable 

Diseases : NCDs)

 5. การด�าเนินงานในพื้นที่มีลักษณะเป็นงานประจ�าไม่โดดเด่น

2. โครงการการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพวัยท�างาน

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 การด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย วัยท�างานเป็นวัยท่ีส�าคัญเนื่องจากเป็นก�าลังส�าคัญในการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นทีท่ราบกนัดีแล้วว่าโรคในวยัท�างานอนัดบัต้นๆ ของประเทศ ได้แก่ โรค NCDs 

ต่างๆ เป็นโรคอันเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม การส่งเสริมให้ประชาชนวัยท�างานมี

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์จึงเป็นแนวทางการด�าเนินงานที่ส�าคัญของกลุ่มวัยท�างาน โดยกิจกรรมส�าคัญ

ทีจ่ะท�าให้บรรลเุป้าหมาย ได้แก่ การเฝ้าระวงัพฤติกรรม การพฒันามาตรการในการปรบัพฤติกรรมให้ประชาชน

เกิดพฤติกรรมพึงประสงค์ที่มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาให้ประชาชนมี Health literacy เพิ่มขึ้น

 การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพวัยท�างานได้ก�าหนดตัวช้ีวัดให้ประชาชนวัยท�างานต้องมีพฤติกรรม

สขุภาพหลกั 4 ประการต่อไปน้ี คือ 1) มกีจิกรรมทางกายอย่างน้อยวนัละ 30 นาที 5 วนัต่อสปัดาห์ 2) กนิผกั  

วันละ 5 ทัพพี 3) นอนวันละ 7 ชั่วโมง และ 4) แปรงฟันก่อนนอนนาน 2 นาที ร้อยละ 30 ขึ้นไป                      

ส่วนพฤตกิรรมอืน่ๆ ทีส่�ารวจแต่ไม่ได้เป็นตวัชีว้ดั ได้แก่ ไม่เติมเครือ่งปรงุรสเคม็ ไม่ดืม่เครือ่งดืม่รสหวาน และไม่นัง่

หรือเอนกายเฉยๆ ติดต่อกันนานเกิน 2 ชั่วโมง 

 การด�าเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพวัยท�างาน มีเป้าประสงค์ให้มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพท่ี        

พึงประสงค์วัยท�างานระดบัประเทศ ส�าหรบัส่วนกลางและศนูย์อนามยัน�าไปใช้พฒันาพฤติกรรมสขุภาพวยัท�างาน 

เพื่อให้ประชาชนวัยท�างานอายุ 15-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นต่อไป ซึ่งการด�าเนินงาน

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพวัยท�างาน ได้ด�าเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่จากปี 2560 

จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2561 ได้ขยายพื้นที่ด�าเนินงานให้ครบทุกศูนย์อนามัย ศูนย์อนามัยละ 1 จังหวัด และ

ในพื้นที่ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

 ผลการด�าเนินงานปี 2561 

 1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

  ส�านักทันตสาธารณสุข ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด�าเนินงานใน 12 

ศูนย์อนามัยและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (สสม.) โดยพื้นที่ด�าเนินการอย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด      
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

เก็บข้อมูลโดยการให้เอกสารและลงขอ้มูลใน Excel หรือผ่านทาง Google Form ส่งมายังส่วนกลาง โดยเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพวัยท�างาน อายุ 15-59 ปี อย่างน้อยจังหวัดละ 600 คน 
 2. พฒันารปูแบบการส่งเสรมิพฤตกิรรมสขุภาพท่ีพงึประสงค์ใน/ชุมชน/สถานบรกิาร/สถานประกอบการ 
  2.1  ส�านักโภชนาการด�าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ของวัยท�างานโดยผู้น�า
สุขภาพ (Health Leader) ซึ่งในปี 2561 ได้ลงพื้นท่ีส�ารวจสถานการณ์การด�าเนินงานของผู้น�าสุขภาพ          
จากการลงพื้นที่ 12 ศูนย์อนามัย และสสม. รวมทั้งได้จัดท�า E-book แนวทางการสร้างผู้น�าสุขภาพ เพื่อเป็น
แนวทางในการด�าเนนิงานให้พืน้ทีน่�าไปปรบัใช้ ซึง่ผลการด�าเนนิงานในระดบัพืน้ที ่จากรายงานผลการด�าเนนิงาน
รอบ 12 เดอืน ของศนูย์อนามยัที ่1-12 และ สสม. ได้จ�านวนผูน้�าสขุภาพในชุมชน 2,315 คน ในสถานประกอบการ 
271 คน ในระบบบริการสาธารณสขุ 448 และในหน่วยงานภาครัฐ 250 คน รวมท้ังสิน้ 3,284 คน
  2.2  กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพได้จัดท�าแนวทางการใช้โปรแกรมใบสั่งสุขภาพและการ
วเิคราะห์ต้นทนุประสทิธผิล (Cost Effectiveness in Health Promotion) แนวทางการจดัการสถานบรกิาร
สาธารณสขุด้านการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ นอกจากนีไ้ด้จดัท�าได้คูม่อืกระบวนการจดัการคลนิกิไร้พงุ 
(Diet & Physical Activity Clinic: DPAC) และองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการวิ่งมาราธอน รวมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนมีกิจกรรมทางกาย และการออกก�าลังกายเพิ่มขึ้น 
  2.3  ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สสม. ได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท�างาน (Model 
Development) ในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 61 แห่ง และมีนวัตกรรรมในชุมชน/องค์กร รวมทั้งสิ้น 57 เรื่อง 
 3. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
  3.1  ส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรโดยการอบรมฟื้นฟูความ
รู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีวีไอเอและรักษาด้วยวิธีจี้เย็น หลักสูตร 2 วันโดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
คอื พยาบาลวิชาชพีจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลของจังหวดัพระนครศรีอยธุยา (กลุม่เป้าหมายทีเ่คย
ผ่านการอบรมหลักสูตร 10 วัน) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ�านวน 30 คน และให้บริการตรวจคัดกรองสตรี
กลุ่มเป้าหมาย 111 คน และนิเทศติดตามการด�าเนินงานเชิงคุณภาพด้านการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วยวิธีวีไอเอ ณ ต�าบลม่อนจอง อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สตรีกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการตรวจคัดกรอง
ด้วยวธิวีไีอเอ จ�านวน 147 ราย ผลผดิปกต ิ8 คน รกัษาโดยวธิจีีเ้ยน็ 8 คน และได้ด�าเนนิการจดัเวทแีลกเปลีย่น
เรยีนรู้เรือ่งการด�าเนนิงานตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูด้วยวธิวีไีอเอและรกัษาด้วยวธิจีีเ้ยน็ สรปุ 3 ประเดน็ 
คือ 1) ควรเพิ่มความตระหนักรู้ 2) การเพิ่มการเข้าถึงบริการ 3) การเพิ่มคุณภาพการให้บริการ
  สรุปผลการส�ารวจพฤติกรรมสขุภาพทีพ่งึประสงค์และพฒันารปูแบบการส่งเสรมิสขุภาพวยัท�างาน
ใน 12 ศูนย์อนามัยและสสม. พ.ศ.2561 โดย Cluster วัยท�างานได้พัฒนาชุดค�าถามจ�านวน 12 ข้อ ส�าหรับ
เป็นเครื่องมือส�ารวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยวัยท�างานใน 12 ศูนย์อนามัย และ สสม. จาก            
กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 8,235 คน ผลการส�ารวจ BMI ตามเกณฑ์ขององค์การอนามยัโลก พบว่าม ีBMI ปกตร้ิอยละ 
41.1 อ้วนร้อยละ 31.5 ท้วมร้อยละ 19.2 และผอมร้อยละ 8.28 ผลการส�ารวจพฤติกรรมสุขภาพหลัก              
ทีพ่งึประสงค์ พบว่าประชาชนวยัท�างานอาย ุ15-59 ปี กนิผกั 5 ทัพพต่ีอวัน ร้อยละ 29.58 มกีจิกรรมทางกาย
จนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติอย่างน้อยวันละ 30 นาที ร้อยละ 26.85 นอนถึง 7 ชั่วโมง ร้อยละ 88.58 แปรงฟัน
ก่อนนอนนาน 2 นาท ีร้อยละ 48.71 ซึง่การประชมุมข้ีอสรปุการด�าเนนิการต่อไปในการพฒันามาตรการปรบั

พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพวัยท�างาน
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ตาราง 8 เปรียบเทยีบผลการส�ารวจพฤติกรรมสขุภาพทีพ่งึประสงค์ 4 ข้อหลกัของวยัท�างาน พ.ศ. 2560 และ 2561

พฤติกรรมสุขภาพในวัยท�างาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

กินผัก 5 ทัพพีต่อวัน ร้อยละ 26.5 ร้อยละ 29.58

มีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ

อย่างน้อยวันละ 30 นาที 
ร้อยละ 19.4 ร้อยละ 26.85

นอนถึง 7 ชั่วโมง ร้อยละ 37.5 ร้อยละ 88.58

แปรงฟันก่อนนอน 
แปรงฟันก่อนนอน 

ร้อยละ 66.8 

แปรงฟันก่อนนอนนาน 

2 นาที ร้อยละ 48.71 

ตาราง 9 ผลการส�ารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ พ.ศ. 2560 และ 2561

พฤติกรรมสุขภาพในวัยท�างาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

กินผัก 5 ทัพพีต่อวัน* ร้อยละ 26.5 ร้อยละ 29.58

ไม่เติมเครื่องปรุงรสเค็มทุกครั้ง ร้อยละ 16.4 ร้อยละ 26.26

ไม่ดื่มเครื่องดื่มรสหวานทุกวัน ร้อยละ 10.5 ร้อยละ 18.02

มกีจิกรรมทางกายจนรู้สกึเหนือ่ยกว่าปกตอิย่างน้อยวนัละ 30 นาที* ร้อยละ 19.4 ร้อยละ 26.85

ไม่นั่งหรือเอนกายเฉยๆติดต่อกันนานเกิน 2 ชั่วโมง ร้อยละ 33.1 ร้อยละ 43.25

นอนถึง 7 ชั่วโมง* ร้อยละ 37.5 ร้อยละ 88.58

แปรงฟันก่อนนอน ร้อยละ 66.8 แปรงฟันก่อนนอน

นาน 2 นาที* 

ร้อยละ 48.71 
แปรงฟันนาน 2 นาที ร้อยละ 87.3 

พฤติกรรมการไปรับบริการทันตกรรม - -

ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 85.0 ร้อยละ 87.24

ไม่ดื่มเบียร์เกิน 4 กระป๋องหรือ 2 ขวดใหญ่หรือสุราเกิน ½ แบน

ขึ้นไป 

ร้อยละ 61.2 ร้อยละ 66.91

เมื่อขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 41.6 ร้อยละ 37.53

เมื่อขับหรือโดยสารรถยนต์ที่มีเข็มขัดนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 52.9 ร้อยละ 52.49

*พฤติกรรมสุขภาพหลักที่พึงประสงค์ของประชาชนวัยท�างาน
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการด�าเนินงานการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
 1. มีรูปแบบการด�าเนินงานที่ชัดเจน 
 2. การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 ปัญหาและอุปสรรค
 1. พื้นที่มีภาระงานมาก 
 2. ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการพัฒนางาน

 กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

1. โครงการส่งเสรมิสขุภาพผู้สงูอายแุละป้องกนัภาวะสมองเสือ่มในผู้สูงอายุ

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2553-2583 
ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยใช้ข้อมูลส�ามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2553 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติเป็นฐานในการประมาณ พบว่า ในปี 2583 ประเทศไทยจะ
มีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึง 20.5 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของจ�านวนประชากรไทย
ทัง้หมด แต่จะมปีระชากรวยัแรงงานเพยีง 35.18 ล้านคน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2553 ทีม่ปีระชากรวยัแรงงาน
จ�านวน 42.74 ล้านคน หรือลดลง 7.6 ล้านคน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยท�าให้ส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศ เนื่องจากการลดลงของจ�านวนและสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานท่ีส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มของจ�านวนประชากรสูงอายุยังสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มข้ึนของภาระ          
ทางด้านการคลังจากจ�านวนประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ 
 จากรายงานการส�ารวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 โดยกรมอนามัยร่วมกับโครงการประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบว่า        
ผู้สูงอายุไทยร้อยละ 95 มีความเจ็บป่วยด้วยโรคหรือปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 41 
โรคเบาหวานร้อยละ 18 ข้อเข่าเส่ือมร้อยละ 9 ผูพ้กิารร้อยละ 6 โรคซึมเศร้าร้อยละ 1 และผูป่้วยติดเตยีงร้อยละ 
1 ขณะที่มีเพียงร้อยละ 5 ที่ไม่มีโรคหรือปัญหาสุขภาพดังกล่าว นอกเหนือจากปัญหาด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ   
ยงัเผชญิปัญหาสภาพชวีติ ความเป็นอยู ่ และระบบการดูแลท่ีไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงความม่ันคงทางด้านรายได้ 
โดยเฉพาะในกลุ่มผูส้งูอายทุีม่าจากพืน้ฐานครอบครวัทีย่ากจน นอกจากนีผู้ส้งูอายสุ่วนใหญ่ยงัขาดการพฒันา

ทักษะทั้งในการท�างาน และการด�ารงชีวิตในสังคมให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอีกด้วย
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 จากรายงานขององค์การ Alzheimer’s Disease International ในปีพ.ศ. 2553 ได้ประเมินว่ามี       

ผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมทั่วโลกมากกว่า 35 ล้านคน อยู่ในเอเชียอาคเนย์ 2.4 ล้านคน ส�าหรับประเทศไทย

นัน้จากรายงานการส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ท่ี 5 พ.ศ. 2557 โดยส�านกังานส�ารวจ

สุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งท�าการส�ารวจประชาชนทั้งสิ้น 23,760 คน พบว่ามี   

ผูส้งูอายทุีม่อีาย ุ60 ปีขึน้ไป มภีาวะสมองเสือ่มร้อยละ 8.1 โดยพบในผูส้งูอายชุายร้อยละ 6.8 ขณะทีผู่ส้งูอายุ

หญิงพบที่ร้อยละ 9.2 และเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ความชุกของภาวะสมองเสื่อมก็เพิ่มมากขึ้นด้วย กระทรวง

สาธารณสุขโดยกรมอนามยัและภาคเีครอืข่ายตระหนกัถงึความส�าคญัของปัญหาดงักล่าวจงึได้จดัท�าโครงการ

ส่งเสรมิสขุภาพผู้สูงอาย ุและป้องกนัภาวะสมองเสือ่มในผูส้งูอาย ุปี 2561 ขึน้ เพือ่ส่งเสรมิสขุภาพ และพฒันา

ทักษะ กาย ใจ ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 1. จัดนิทรรศการ “สูงวัย สมองดี”งานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพ ครั้งท่ี 2              

วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2560

 2. พัฒนา Application “สูงวัย สมองดี”

 3. ประชมุพฒันา/จดัพมิพ์คูม่อืสงูวยั สขุภาพด ีไม่ล้ม ไม่ลมื ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย จ�านวน 50,000 เล่ม

 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรพระ อสว. วันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมชาโต 

เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจ�า

วัด-อสว.) วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

 6. ร่วมเวทีเปิดตัวการขบัเคลือ่นธรรมนูญสขุภาพพระสงฆ์แห่งชาตสิูร่ะดบัพืน้ท่ี วนัท่ี 22 สงิหาคม 2561    

และร่วมจัดนิทรรศการ “พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(มจร.) วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

 ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพและภาวะสมองเสื่อมและผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาทักษะกาย ใจ และมีระบบการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุที่

มีภาวะสมองเสื่อม

 2. มีการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Digital Application “สูงวัย สมองดี” ไม่ล้ม 

ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อยเผยแพร่
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 3. บุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติภารกิจและท�างานกันเป็นทีม เพื่อให้งานบรรลุผลส�าเร็จ

 4. ภาคีและเครือข่ายให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการท�างานอย่างเต็มที่

 ปัญหาและอุปสรรค

 1. การด�าเนินงานบางกิจกรรมมีรายละเอียดและกฎระเบียบจ�านวนมาก ท�าให้การด�าเนินการล่าช้า 

เช่น การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 2. การด�าเนินงานบางกิจกรรมยังไม่เป็นตามแผนงานและงบประมาณ

 3. การกระจายอ�านาจและการถ่ายโอนภารกจิไปสูท้่องถ่ินยงัไม่สมบูรณ์ ลักษณะงานจงึเป็นการท�างาน

ในระดับกระทรวงหรือหน่วยงานส่วนกลางก่อนแล้วค่อยส่งต่อไปยังระดับท้องถ่ิน ท�าให้การท�างานของ        

หน่วยงานระดับท้องถิ่นเป็นการท�างานเชิงรับหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว

 4. ขาดการจัดท�าระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เช่ือมโยงข้อมูลท้ังในระดับประเทศและท้องถ่ิน ส่งผล

ให้การปรับปรุง ติดตามและพัฒนางานตามแผนผู้สูงอายุล่าช้า 

 งานวิจัย/นวัตกรรม 

 ชื่อผลงาน : แอพพลิเคชั่น “สูงวัย สมองดี”

 ด�าเนินการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยแนวคิด “ไม่ล้ม 

ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” เป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลความรู้ของ

กรมอนามัยผ่านส่ือสมัยใหม่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อผู้สูงอายุและประชาชน

ทั่วไป สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายและสามารถประเมินคัดกรองภาวะสมอง

เสื่อมด้วยตนเองได้ และแสดงผลโดยการแยกเป็นกลุ่มดีและกลุ่มเสี่ยง พร้อม          

ค�าแนะน�าส�าหรับแต่ละกลุ่ม

2. โครงการพฒันาระบบการดแูลด้านสขุภาพผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term Care) ในชมุชน ปี 2561

 ที่มาและความส�าคญัของโครงการ
 ประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้นจ�านวน 66.15 ล้านคน จากรายงานมิเตอร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัย
มหิดล ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นประชากรผู้สูงอายุ 11.5 ล้านคน หรือร้อยละ 17.48 คาดว่าในปี 2564 
ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” หมายถึงสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า     
ร้อยละ 20 ของประชากรทัง้หมด และใน ปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู ่“สงัคมสงูอายรุะดบัสดุยอด” เมือ่ประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ผู้สูงอายุไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิด (Life Expectancy) สูงขึ้น จาก 73.46 ปี ในปี 2552 เป็น 74.6 ใน ปี 2558 และเพิ่มเป็น 75.4 ในปี 
2560 ซึง่เป็นล�าดับที ่3 ของอาเซยีน รองจากสงิคโปร์ (83 ปี) และบรไูน (77 ปี) ข้อมูลขององค์การอนามยัโลก 
พบว่าอายุคาดเฉลี่ยภาวะสุขภาพดี ของคนไทยในปี 2552 มีค่าเท่ากับ 62 ปีและในปี 2558 มีค่าเท่ากับ       
66.8 ปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก แต่คนไทยไม่ได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิต จะมีช่วงเวลาที่ต้องเจ็บป่วย
หรือพิการ จากข้อมูลพบว่าในปี 2558 คนไทยต้องเจ็บป่วยหรือพิการก่อนเสียชีวิตกว่า 8 ปี
 จากสถานการณ์ของผูส้งูอายทุีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ดงักล่าว ส่งผลกระทบทัง้ทางด้านสุขภาพ 

เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม การเตรียมการเพ่ือรองรับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นท่ีส�าคัญ 

เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพที่เรื้อรังซึ่งท�าให้ค่าใช้จ่ายสูง ส�านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา            
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หลักประกันสุขภาพไทย ได้คาดประมาณงบประมาณที่ต้องใช้ในการดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการ
การพึ่งพิง โดยเฉลี่ยแล้วสูงถึงประมาณ 15,000 ล้านบาทต่อปี หรือร้อยละ 0.1 ของ GDP ในช่วงปี                      
พ.ศ. 2558 –2565 จึงต้องเน้นให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพก่อนวัยสูงอายุและเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ    
เพื่อลดภาระด้านเศรษฐกิจของประเทศ ครอบครัวและสังคม
 กรมอนามัยด�าเนินการนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ตั้งแต่ปี 2551 และมีการพัฒนา     
รปูแบบการดแูลผูส้งูอายรุะยะยาวจนถงึปัจจุบนั โดยมรีะบบการดูแลผูส้งูอายท้ัุงในสถานบริการสาธารณสขุและ
ในชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ ด�าเนินงานโดย         
องค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่ ผูจั้ดการการดูแลผูสู้งอาย ุ(Care Manager: CM) และ ผูดู้แลผูส้งูอาย ุ(Care Giver: 
CG) โดยมี การวางแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan: CP) ในการดูแลผู้สูงอายุ แบ่งการดูแลออก
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มติดสังคม เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี และช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ             
ด้วยกนัเอง กลุม่ตดิบ้าน เป็นกลุม่ผูส้งูอายทุีด่แูลตนเองและช่วยเหลอืตนเองได้บ้าง หรอืต้องมคีนให้ความช่วยเหลอื
บ้างในบางเรื่อง กลุ่มติดเตียง เป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการหรือทุพพลภาพ ต้องมีผู้ดูแลตลอด
เวลา โดยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมตัวของผู้สูงอายุเพื่อให้ด�าเนินกิจกรรมร่วมกันในการดูแล            
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ให้กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง มีสุขภาพที่ดีขึ้น       
(กลุ่มติดเตียงเป็นติดบ้าน ติดบ้านเป็นติดสังคม) และให้กลุ่มติดสังคมคงไว้ซึ่งสุขภาพแข็งแรงได้นานที่สุด       
เพื่อชะลอการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงให้มากที่สุด
 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 

ตาราง 10 ผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสขุภาพผูส้งูอายรุะยะยาวปี 2559-2561

กิจกรรมส�าคัญ

ผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561

2559 2560 2561

เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน

1. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิงได้รับการดูแล

100,000 
คน

67,023 
คน

150,00 คน 99,495 
คน

180,000 
คน

188,917 คน

2. CM ผ่านการอบรม 2,500 
คน

2,714 
คน

3,480 คน 4,139 
คน

4,500 
คน

5,599 คน
ผลงานสะสม
12,452 คน

3. CG ผ่านการอบรม 10,000 
คน

27,696 
คน

13,920 คน 22,450 
คน

18,000 
คน

27,234 คน
ผลงานสะสม
77,380 คน

4. ผู้สูงอายุได้รับการดูแล 
ตาม CP

67,023 
คน

57,939 
คน

99,495 คน 83,598 
คน

166,518 
คน

158,066 ฉบับ
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กิจกรรมส�าคัญ

ผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561

2559 2560 2561

เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน

5. ต�าบลที่มีระบบการส่ง

 เสริมสุขภาพดูแลผู้สูง

 อายุระยะยาว (Long 

 Term Care: LTC) ใน

 ชุมชนผ่านเกณฑ์ (จาก 

 7,255 ต�าบลทัว่ประเทศ) 

ประเมนิ 7 องค์ประกอบ

1,652 

ต�าบล

1,569 

ต�าบล

 3,628 

ต�าบล 

ร้อยละ 50

3,709 

ต�าบล

ร้อยละ 

51.1

4,635 

ต�าบล 

ร้อยละ 

60

5,158 ต�าบล

ร้อยละ 71.7

เฉพาะต�าบลน�าร่อง จ�านวนต�าบลทั้งหมดทั่วประเทศ 7,255 ต�าบล

ผ่านเกณฑ์ LTC

(6 องค์ประกอบ)

ผ่านเกณฑ์ LTC

(7 องค์ประกอบ)

6. จ�านวนผู้สูงอายุเปลี่ยนกลุ่ม

 6.1 จากกลุ่มติดเตียง

เป็นกลุ่มติดบ้าน

1,621 

คน

2,160 คน

 6.2 กลุ่มติดบ้าน 

เป็นกลุ่มติดสังคม

6,858 

คน

7,677 คน

ที่มา : รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ ส�านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561)

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

ตาราง 11 ผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวปี 2561

กิจกรรมส�าคัญ เป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินการ

ร้อยละเมื่อเทียบกับ

เป้าหมาย

1.ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล 180,000 คน 188,917 คน เกินเป้าหมาย

2.การผลิตผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (CM) 4,500 คน 5,599 คน เกินเป้าหมาย

3.การผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) 18,000 คน 27,234 คน เกินเป้าหมาย

4.การจัดท�า CP (ปี2559-2561) 166,518 คน 158,066 ฉบับ 94.92

5.ต�าบลที่มีระบบ LTC ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ต�าบลท่ัวประเทศ 

7,225 ต�าบล

5,180 ต�าบล 71.7

6.จ�านวนผู้สูงอายุเปลี่ยนกลุ่ม

6.1กลุ่มติดเตียง เป็น กลุ่มติดบ้าน 2,160 คน

6.2กลุ่มติดบ้าน เป็น กลุ่มติดสังคม 7,677 คน

ที่มา : รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ ส�านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561)
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ภาพกิจกรรม

 ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. มีนโยบายรองรับในการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

 2. มีการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

 3. มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนินงานในระดับประเทศ เช่น การลงนามความร่วมมือ (MOU) 

ของ 4 กระทรวงหลักในการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ

 4. ผู้บริหารทุกระดับให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างเป็นระบบ

 ปัญหาและอุปสรรค

 1. ระเบียบการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ

คณะอนุกรรมการฯ บางพื้นที่ยังขาดความมั่นใจในการใช้เบิก - จ่ายงบประมาณ ท�าให้เกิดความล่าช้าในการ

ด�าเนินงาน

 2. การเปลีย่นบคุลากรในการรบัผดิชอบงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, โรงพยาบาลชุมชน และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ส่งผลให้การด�าเนินงานโครงการไม่ต่อเนื่อง

 3. ในการพิจารณา CP กรณีทดแทนบุคคลที่เสียชีวิต ซึ่งไม่มีการพิจารณาระหว่างปี องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่จะรอจนครบสิน้รอบปีของกลุม่ทีพ่จิารณาครัง้แรก จึงส่งผลท�าให้ผูส้งูอายเุสยีโอกาสในการได้รบัการดูแล

 4. ไม่มแีนวทาง / ตวัอย่างเอกสารการเบกิจ่ายงบประมาณ และแนวทางการด�าเนนิงาน และระเบยีบ

เงินบ�ารุงของหน่วยบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขที่ชัดเจนเช่น ขาดคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานใน

ระดับพื้นที่

 5. Work Over Load (ภาระงานล้นมือ) ในทุกระดับการบริการ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน            

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ซึ่งรับผิดชอบงานการให้บริการด้านสาธารณสุขทุกมิติและดูแลสุขภาพ

ประชาชนทุกคนในพื้นที่

 งานวิจัย/นวัตกรรม 

 โปรแกรมการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข

ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) 

3C เพ่ือให้ผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ใช้อ�านวยความ

สะดวกในการท�างาน ลดเวลา ลดการท�างานทีซ่�า้ซ้อน

และใช้เป็นหลักฐานในเบิกจ่ายงบประมาณตาม

โครงการ LTC กบัหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อให้เกิดระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบรายงานข้อมูลจาก

แหล่งเดยีวกนั และสามารถบรูณาการ การใช้ข้อมลูร่วมกนัทัง้การวเิคราะห์ระบบงานและระบบการเงนิในเชงิ

การบริหารจดัการ มกีารรายงานจ�านวนผูป้ฏบิตังิาน จ�านวน CM และ CG ทีต้่องได้รบัการฟ้ืนฟศูกัยภาพ และ

จ�านวน CP แยกตามศูนย์อนามัย เขตสุขภาพ

3. โครงการบูรณาการ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภายใต้
แผนงานทันตสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

  สุขภาพช่องปาก นอกจากมผีลต่อการบดเคีย้ว ยงัส่งผลกระทบต่อสขุภาพ โรคเรือ้รงัทางร่างกาย และ

คุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างชัดเจน ด้วยลักษณะของโรคที่เป็นผลจากการสะสม และความสามารถใน

การดูแลตนเองที่ลดลง ท�าให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรง ที่จ�าเป็นต้องได้รับการรักษา ฟื้นฟูที่ซับซ้อน 

มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น จึงเป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็นที่ต้องมีการจัดเตรียมระบบบริการแบบผสมผสาน

รองรับผู้สูงอายุทุกกลุ่มอย่างครบวงจร โดยเฉพาะการส่งเสริมป้องกันท่ีจะช่วยชะลอการเกิดโรคใหม่ ชะลอ

ความรนุแรง โดยการด�าเนนิการจะเน้นทีช่มุชน และระบบบรกิารปฐมภมูเิป็นหลกั รวมทัง้มกีารบรูณาการกบั

งานสขุภาพอืน่ๆ การพฒันานวตักรรม เทคโนโลย ี เพือ่สนบัสนนุการดแูลตนเองและเข้าถงึบริการคณุภาพเพิม่ขึน้ 

ตลอดจนการขยายการด�าเนินการสู่กลุ่มอายุ 40 ปี ขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ 

 ผลการด�าเนินงานปี 2561 

 1. ผลลัพธ์การด�าเนินงาน 

แผนภูมิ 18 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุ (ภาพรวมประเทศ) มีฟันใช้งาน 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ

63.0
54.4

46.6

58.3
51.4

66.669.6
61.4

74.9

45.741.442
46.8

68.3
59.1 61.7

75.0

60.2
68.869.2

60.2
51.9

61.1
52.8

57.5
67.7
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ตาราง 12 ตัวชี้วัดผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลผลิต เป้าหมาย 2561 2560 2559

1. ผู้สูงอายุทั่วประเทศ ได้รับบริการ

 ส่งเสริม ป้องกัน ทันตสุขภาพ

3,500,000 คน 3,420,094 3,001,908 1,656,824

2. ผู้สูงอายุทั่วประเทศ ได้รับบริการใส่ฟัน

เทียม

 40,000 ราย 43,599 56,008 57,652

3. หน่วยปฐมภูมิ ให้บริการส่งเสริมป้องกัน

ในผู้สูงอายุ 

5,000 แห่ง 5,815 5,323 311

4. ชมรมมีกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่อง

ปากตนเอง

3,000 ชมรม 4,373 1,410 502

5. มีรูปแบบ/นวัตกรรมเพื่อการดูแล

สุขภาพช่องปาก ในประเด็นส�าคัญใน

จังหวัดน�าร่อง (ข้อมูลเชิงคุณภาพจาก

การถอดบทเรียน)

 3 ประเด็น

ทุกเขตสุขภาพ

3 ประเด็น

35จังหวัด

น�าร่อง

2 ประเด็น

25 จังหวัด

น�าร่อง

2ประเด็น

25 จังหวัด

น�าร่อง

หมายเหต ุปีงบประมาณ 2560-2561 ได้รบังบประมาณภายใต้แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค เพือ่รองรบั

ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559 งบประมาณภายใต้งบปกติกรมอนามัย

 2. กิจกรรมด�าเนินการ
  2.1  การสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลตนเอง

1. พฒันาศักยภาพการดูแลตนเองเบือ้งต้นในกลุ่มผูส้งูอายทุีช่่วยเหลอืตนเองได้ ผ่านกจิกรรม
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยชมรมผู้สูงอายุ 

2. บูรณาการเกณฑ์การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในเกณฑ์ต�าบลการดูแลสุขภาพผู้สูง
อายรุะยะยาว (Long Term Care) ซึง่ต้องมกีจิกรรมด้านช่องปากในชมรม และมกีารจดั
บริการทันตสุขภาพในระดับต�าบล รวมทั้งร่วมท�า Individual Care Plan เรื่องการดูแล
ช่องปากในกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง

  2.2  พัฒนาระบบ กลไก เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกัน รักษา ฟื้นฟู รวมทั้งการส่งต่อ
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด�าเนินงานปี 2561 ร่วมกับศูนย์อนามัยเขตและจังหวัด
2. รณรงค์สร้างกระแส โดยการประกวด “10 ยอดฟันดี วัย 80 และ90 ปี” ระดับประเทศ 

รวมทัง้ถอดบทเรียนการดูแลสขุภาพช่องปากเพือ่เป็นแบบอย่างผูสู้งอายสุขุภาพช่องปากดี 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ 

3. พฒันาหลักสตูร/ศกัยภาพบคุลากรเครอืข่าย ส�าหรบัทันตแพทย์ ทันตาภบิาล และเครอืข่าย

4. พัฒนาระบบข้อมูลรายงาน
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  2.3  การพัฒนานวัตกรรมบริการเชิงระบบแบบครบวงจร

1. พัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ ประเด็นสุขภาพช่องปากที่สัมพันธ์กับโรคเรื้อรัง โดยการร่วม

กบัพ้ืนที ่35 จงัหวัดในการพัฒนาแนวทางด�าเนนิงานสร้างเสรมิสขุภาพช่องปากผูส้งูอายุ

โรคเร้ือรัง พัฒนานวัตกรรมและก�าหนดเป็นค่ากลางความส�าเร็จของการด�าเนินงาน      

สร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

2. พัฒนานวตักรรมบริการ เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพการให้บรกิาร เช่น การพฒันา Application 

ส�าหรับอาสาสมัครภาคประชาชน และทันตบุคลากรในการคัดกรองรอยโรคมะเร็ง        

ช่องปาก อบรมการท�าฟันเทียมด้วยระยะเวลาที่สั้นลง พัฒนาการรักษาปริทันต์ด้วย

จ�านวนครั้งลดลง (ร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม) 

 ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. มกีารบรูณาการร่วมกบัเครอืข่ายศนูย์อนามยัและจงัหวัด รวมทัง้เครอืข่ายระดบัองค์กรท่ีเกีย่วข้อง

เช่น มหาวิทยาลัย มูลนิธิทันตนวัตกรรม

 2. มีการสื่อสาร ก�าหนดเป้าหมายรวมกัน โดยมีกรอบการท�างานภาพใหญ่ และพื้นท่ีเป็นผู้วางแผน

และด�าเนินการให้สอดคล้องกับบริบทของตนเองได้

 3. มกีารตดิตามการท�างานเป็นระยะ และมกีารแลกเปลีย่นข้อมลู การสือ่สารผ่านหลายช่องทาง เช่น 

ไลน์ เวปไซต์ และเวทีแลกเปลี่ยน รวมทั้งการสนับสนุนองค์ความรู้และกระบวนการ

 ปัญหาและอุปสรรค

 การท�างานในส่วนของการดูแลตนเองอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชน ท้องถ่ิน รวมท้ังการใช้กลไก พชอ.      

ในการผลักดันให้ท้องถิ่น หรือ Non-health เป็นแกนการพัฒนากิจกรรมด้านช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ           

ยังไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่ยังเป็นการริเริ่มและการให้โดยบุคลากรด้านสาธารณสุข

ภาพกิจกรรม

 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ
การสาธารณสุขสู่ GREEN & CLEAN Hospital

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 กระทรวงสาธารณสขุได้ก�าหนดนโยบายส�าคญัเพือ่สนบัสนนุเป้าหมายให้ประชาชนมสีขุภาพด ีโดยการ

ผลักดันให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพ ที่มีความใกล้ชิด

ประชาชน และชุมชน มีการพัฒนาตนเองให้เป็นต้นแบบที่ดี ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการ

อนามยัส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพดี ภายใต้โครงการ “GREEN & CLEAN Hospital” ซึง่เป็นการพฒันา
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อนามยัสิง่แวดล้อมของโรงพยาบาลตามหลกัการสขุาภบิาลอย่างยัง่ยนืและเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Sustainable 

and Ecological Sanitation) ด้วยการใช้กลยทุธ์ CLEAN และการด�าเนนิกิจกรรม GREEN เพ่ือให้โรงพยาบาล

ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าท่ี 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน              

ผู้มารับบรกิารโดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มเีป้าหมายตวัชีว้ดั คอื โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN 

Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 20 และมีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก 

อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 1. การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

  1.1  กรมอนามัย บูรณาการการด�าเนินงานพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลร่วมกับ      

กรมวชิาการทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สนบัสนนุข้อมลูด้านวชิาการให้กับพืน้ที ่และมคี�าสัง่แต่งต้ังคณะท�างานพัฒนาอาคาร

และสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ซ่ึงเป็นคณะท�างานร่วมระหว่างกรมอนามยัและกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ 

จัดท�าแบบแปลนที่พักมูลฝอยติดเชื้อและแบบแปลนส้วม รวมทั้งประสานกองบริหารการสาธารณสุขในการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพฒันาอนามยัสิง่แวดล้อมของโรงพยาบาล เช่น ปรบัปรงุระบบบ�าบัด

น�้าเสีย เป็นต้น

  1.2  ถอดบทเรียนความส�าเร็จจากโรงพยาบาลที่มีผลการด�าเนินงานในระดับดีมากเป็นการ          

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างทมีเยีย่มถอดบทเรียน โรงพยาบาลในพืน้ที ่ศนูย์อนามยั และภาคทีีเ่กีย่วข้อง 

จ�านวน 16 โรงพยาบาล

  1.3  จดัท�ากระบวนการส่งเสรมิให้มกีารสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรม เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ ใน

การด�าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ไปสู่ระดับดีมาก รวมทั้งสร้างเวทีแห่งโอกาสในการน�าเสนอและ

แลกเปลี่ยนผลงานนวัตกรรมที่เก่ียวกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในเวทีระดับเขตสุขภาพและระดับ

ประเทศ การประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับประเทศมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 

209 นวัตกรรม 

  1.4  จัดท�าชุดข้อมูลสถานการณ์ การด�าเนินงาน และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในพื้นที่ จ�าแนก    

รายเขตสุขภาพทุกเดือน เสนอให้ผู้ตรวจราชการพิจารณาและให้เป็นข้อมูลการก�ากับติดตาม และสนับสนุน

การด�าเนินงานในพื้นที่

  1.5  จัดทีมวิชาการเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ของโรงพยาบาลในพืน้ทีเ่กาะและโรงพยาบาลทีอ่ยูต่ดิแหล่งน�า้ เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้วางแผนพฒันาและข้อเสนอแนะ 

ด้านการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลในปีถัดไป

 การด�าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 

GREEN & CLEAN Hospital ก�าหนดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับดี และระดับดีมาก ซึ่งผลการ

ด�าเนินงานสรุปได้ ดังแผนภูมิ 19



รายงานประจำาปี 2561 กรมอนามัย61

ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

แผนภูมิ 19 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital รายศูนย์อนามัย

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561)

 2. สนับสนนุการด�าเนนิงานจงัหวดัมรีะบบจดัการปัจจยัเสีย่งด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพอย่างบูรณาการ

มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพ่ือให้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีระบบและกลไก จัดการปัจจัยเส่ียงด้าน            

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน 6 ประเด็น ดังนี้ 1) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวัง

ด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพ 2) มกีลไกการจัดการปัจจยัเสีย่งจากมลพิษสิง่แวดล้อมอย่างบรูณาการ โดยขบัเคลือ่น

การด�าเนินงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวดั (คสจ.) 3) มีระบบและกลไกสนับสนนุการจัดการ

มลูฝอยตดิเชือ้ของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช สงักดักระทรวงสาธารณสขุให้ถกูต้องตามกฎหมาย 4) มกีาร

ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA) 5) มีการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริม 

สนับสนุนให้เกิดต�าบลที่มีชุมชนเข้มแข็ง ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Communities) และ 6) มีการจัด

ระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัดฯ คือ ร้อยละ 90 

ของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 

 จงัหวดัมรีะบบจดัการปัจจยัเสีย่งจากสิง่แวดล้อมและสขุภาพอย่างบูรณาการมปีระสทิธิภาพและยัง่ยนื 

ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 65.79
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แผนภูมิ 20 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการ

มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จ�าแนกรายเขต

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

ตาราง 13 ผลการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital พ.ศ.2559-2561

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด
ผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2559 2560 2561

ไม่ได้รับการประเมิน ร้อยละ - 0.63 0.00

ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ - 7.30 0.00

ระดับพื้นฐาน ร้อยละ - 51.62 20.25

ระดับดี ร้อยละ - 29.93 40.50

ระดับดีมาก ร้อยละ - 10.53 39.25

ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ - 92.08 100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2561

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน GREEN & CLEAN Hospital เริ่มใช้ในปี 2560 เป็นปีแรก
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

แผนภูมิ 21 สรุปผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง

จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ปี 2560-2561 จ�าแนกรายเขต

 ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความส�าคัญ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงพยาบาลของกระทรวง

สาธารณสขุ ให้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมเอือ้ต่อการส่งเสรมิสขุภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ ท�าให้

มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง            

สิง่แวดล้อมของโรงพยาบาลเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทางวชิาการทีเ่กีย่วข้อง มกีารบูรณาการ

ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานในทุกระดับทั้งจากส่วนกลาง และเขตสุขภาพ 

 2. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากกระทรวง และกรม ในการก�าหนดเป็นตัวชี้วัดส�าคัญภายใต้ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และเป็นตัวชี้วัดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

 3. การสนับสนุนคู่มือแนวทางการด�าเนินงาน แบบประเมิน และเอกสารวิชาการ

 4. การสนับสนุนเครื่องมือ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ส่วนกลางกับพื้นที่ (Website Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

 ปัญหาและอุปสรรค

 1. ปัญหาด้านวิชาการที่จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการพัฒนา/ปรับปรุง อาทิ             

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการน�้าเสีย ส้วมตามมาตรฐาน

 2. ปัญหาด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ เช่น บุคลากรของโรงพยาบาลขาดทักษะและ

ประสบการณ์งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลไม่มีระบบรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ตรวจสอบ

 3. หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้มีการพฒันาระบบฐานข้อมลูทีม่รีปูแบบการจดัการข้อมลูทีแ่ตกต่างกนั จงึ

ท�าให้มรีะบบฐานข้อมลูด้านอนามยัสิง่แวดล้อมทีห่ลากหลาย และซ�า้ซ้อนกนัในพืน้ที ่และยงัเป็นการเพิม่ภาระ

งานให้พื้นที่ในการบันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลต่างๆ 

 4. เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่มีองค์ประกอบย่อย 6 ประเด็น ซึ่งแต่ละประเด็นจะมีเกณฑ์การประเมินที่

แตกต่างกัน จึงท�าให้ยากแก่การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
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 งานวิจัย/นวัตกรรม

 นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital (ข้อมูลผลการตัดสินนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital 

ระดับประเทศ) ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ “เปล่ียนขยะ...จากของไร้ค่ามามีมูลค่าและมีคุณค่างดงามในหัวใจ”     

โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ตะแกรงแยกน�้าเลือด” โรงพยาบาลเคียนซา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “ปั๊มแรงดันระบบสุญญากาศ” โรงพยาบาลบึงสามัคคี      

จังหวัดก�าแพงเพชร

ภาพกิจกรรม

 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข การสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 การพัฒนาระบบและกลไกการด�าเนนิงานตามพระราชบัญญตักิารสาธารณสขุและกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง

ในการควบคุมก�ากับของกรมอนามัย มีบทบาทที่ส�าคัญเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ

และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดยืนที่ส�าคัญของกรมอนามัยคือการยกระดับให้เป็น National           

Health Authority ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักการท่ีส�าคัญของพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสขุคอืการคุม้ครองสขุภาพและสภาวะความเป็นอยูข่องประชาชน ในปี 2557 - 2559 กรมอนามยั

ใช้กลไกของ “คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด” (อสธจ.) โดยร่วมกับ Custer อนามยัสิง่แวดล้อมและ       

ศนูย์อนามยัขบัเคลือ่นสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ อสธจ. ต่อมาในปี 2560 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 ได้ก�าหนดให้มี            

“คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร” (คสจ.และ คสก.)”           

มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการและมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

คสจ. ถือเป็นกลไกในการด�าเนินงานตามกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ให้มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยมหีน้าทีด่�าเนนิงานตามนโยบาย แผนงาน เช่ือมโยง เสนอแนะ ประสานงาน ด�าเนนิงาน

ส่งเสรมิสนบัสนนุ สอดส่อง ก�ากบัดูแลการปฏบิติัหน้าทีข่องส่วนราชการในระดบัพืน้ทีใ่นการปฏบิติัตามกฎหมาย

และขบัเคลือ่นประเดน็งานอนามยัสิง่แวดล้อมในพืน้ทีท่ีส่�าคญักลไก คสจ. เป็นการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับ      

ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนด้วย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีจังหวัดที่จัดประชุมทั้งหมด 54 จังหวัด 

คิดเป็นร้อยละ 71.05 โดยมีจังหวัดที่ส่งรายงานการประชุมท้ังหมด 32 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 59.26               

จากจังหวัดที่จัดประชุมทั้งหมด
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 1. การพฒันาศักยภาพศูนย์อนามยัในการสนับสนนุการด�าเนนิงานตามพระราชบัญญตักิารสาธารณสขุ 

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมอนามัยได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์อนามัยในการสนับสนุนการ

ด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 

ถงึ 1 พฤศจกิายน 2560 ณ โรงแรม อมาร ีดอนเมอืง แอร์พอร์ต กรงุเทพมหานคร กลุม่เป้าหมายได้แก่ผูร้บัผดิชอบ

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและนิติกรของศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จ�านวน 90 

คน การอบรมเป็นการบรรยายงานอนามยัสิง่แวดล้อมเพือ่มุง่ไปข้างหน้าสูจุ่ดหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืและการ

อภิปรายต่อบทบาทเลขานุการของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข

กรงุเทพมหานครกบัพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ รวมหลกัเกณฑ์วธิปีฏบิตัิ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดในการ

ด�าเนนิงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ ในระหว่างวนัท่ี 6-8 พฤศจิกายน 

2560 ณ โรงแรม เอบน่ีา เฮ้าส์ กรงุเทพมหานคร โดยกลุม่เป้าหมายได้แก่ฝ่ายเลขานกุารฯ จงัหวัดท้ัง 76 จงัหวัด 

มีผู ้เข้าร่วมประชุมจ�านวน 210 คน การประชุมเป็นการช้ีแจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ                

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการสาธารณสขุจงัหวดั คณะกรรมการสาธารณสขุกรงุเทพมหานครและคณะกรรมการ

เปรยีบเทยีบคด ีและมกีารประชมุกลุม่ย่อยเพีอ่จดัท�ากระบวนการด�าเนนิงานของฝ่ายเลขานกุารฯ รวมถงึการ

ชี้แจงแนวทางการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็นงานส�าคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ 

 3. การก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ในปีงบประมาณ 2561 

มจัีงหวัดทีจ่ดัประชมุคณะกรรมการสาธารณสขุจังหวดัท้ังหมด 54 จงัหวดั และมจีงัหวดัท่ีส่งรายงานการประชุม

มาที่กรมอนามัยทั้งหมด 32 จังหวัด 

  4. การสนับสนุนการด�าเนินงานต่าง ๆ 

   4.1  สนับสนุนคู่มือแนวทางการปฏิบัติ ส่ือความรู้ กระบวนการประชุม ส�าหรับฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการสาธารณสขุจังหวดั คณะกรรมการสาธารณสขุกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการเปรยีบเทียบ

คดีตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

   4.2  พัฒนาระบบการตอบข้อหารือทางเว็บไซต์ การให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย

สาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  4.3  จัดท�าโปรแกรมการก�ากับติดตามตามด�าเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ       

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
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การประชุมพัฒนาศักยภาพศูนย์อนามัยในการสนับสนุนการ
ด�าเนินงานตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่

แก้ไขเพิ่มเติมในระหว่างวันที่ 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 60 
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมใน
ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย. 60 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กทม.

 ปัญหาและอุปสรรค

 1. การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดบ่อยคร้ัง ผู้ปฏิบัติงานคนใหม่ขาดความรู้และประสบการณ์ 

และนิติกรของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด บางจังหวัดยังไม่ได้ให้ความส�าคัญและร่วมด�าเนินการกับ             

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเท่าที่ควร

 2. พบอุปสรรคในการบริหารการจัดประชุม เช่น การนัดหมาย ระบบเอกสาร/สารบรรณ การขอ         

งบประมาณ การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

  ข้อเสนอแนะ

 1. กรมอนามัยขับเคลื่อนผ่านกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน           

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

 2. กรมอนามัยผลักดันงบประมาณในการด�าเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในเวทีการ

ประชุมกระทรวงสาธารณสุข

 3. ขบัเคลือ่นและผลกัดันผ่านส�านกัปลัดกระทรวงสาธารณสขุ เพือ่ให้นติกิรของส�านกังานสาธารณสขุ

จังหวัดให้ความส�าคัญและร่วมด�าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัดและผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตจังหวัด
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 งานวิจัย/นวัตกรรม

 โปรแกรมการก�ากับติดตามรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วย               

การสาธารณสุข เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ ให้มกีาร

ด�าเนินการตามบทบาทหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพและเพือ่ให้มข้ีอมลูประกอบการวางแผน ตดัสนิใจในการ

แก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสขุและอนามยัสิง่แวดล้อม ได้ทนัต่อสถานการณ์ และมฐีานข้อมลูทีเ่ชือ่มโยงภาคี

เครือข่ายทั่วประเทศ

3. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ปี 2561

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 มลพษิทางอากาศและสขุภาพเป็นประเด็นสาธารณสขุทีส่�าคัญ โดยองค์การอนามยัโลก (World Health 

Organization: WHO) รายงานว่า ในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศถึง 7 ล้านคน หรือ        

1 ใน 8 ของการเสยีชวีติทัว่โลก (WHO, 2557) จึงท�าให้มลพษิทางอากาศเป็นปัจจยัเสีย่งด้านอนามยัสิง่แวดล้อม

ที่ส�าคัญอันดับต้น ๆ

 สถานการณ์มลพิษทางอากาศของประเทศไทย จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 63 สถานีใน 33 

จงัหวดั มแีนวโน้มคณุภาพอากาศดีขึน้ แต่ยงัคงพบปัญหาฝุน่ละออง ได้แก่ ฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน 

(PM 2.5) และฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยเฉพาะในเมอืงขนาดใหญ่ทีจ่ราจรหรอืบรรทกุ

ขนส่งหนาแน่น เขตอุตสาหกรรม และพื้นที่มีการเผาในที่โล่ง เช่น พื้นที่ ต�าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นท่ีที่มีปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบน ท่ีมีระดับมลพิษทางอากาศ

เกินค่ามาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง 

 ส�าหรับสถานการณ์การเจ็บป่วยและเสียชวีติจากโรคท่ีเก่ียวข้องกับมลพษิทางอากาศ ในปี 2559 พบว่า 

กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด มีอัตราป่วยคิดเป็น 610.93 ต่อประชากรพันคน เป็นล�าดับที่ 1 และกลุ่มโรค

ระบบทางเดนิหายใจ มอีตัราป่วยคดิเป็น 499.58 ต่อประชากรพนัคน เป็นล�าดบัที ่3 ตามกลุม่สาเหตุการป่วย 

(อตัราผู้ป่วยนอก) ในภาพรวมประเทศ และมะเรง็ปอด เป็นสาเหตกุารเสยีชวิีตเป็นอันดบั 2 จากมะเรง็ทัง้หมด 

(จากข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข)

 ดงัน้ัน กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ จงึจดัท�าโครงการพฒันาระบบเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสขุภาพ

จากมลพษิทางอากาศ เพือ่สนบัสนนุให้พืน้ทีไ่ด้รูเ้ท่าทนัสถานการณ์ปัญหา จดัการ ป้องกนั และลดผลกระทบ

ต่อสขุภาพในพืน้ทีเ่สีย่งได้ ด้วยการพฒันาระบบเฝ้าระวัง ระบบสือ่สารเตอืนภยั พฒันาองค์ความรู ้และจัดท�า

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 เฝ้าระวังสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สื่อสาร เตือนภัย ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 9 จังหวัดภาคเหนือ 

กรุงเทพมหานคร และ ต�าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี

 กรณีหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ

 - พัฒนาค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM 2.5 

 - พัฒนาวิธีการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพจากหมอกควันด้วยตนเองส�าหรับประชาชน โดยใช้

ระยะการมองเห็น (Visual PM Monitoring)
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 กรณีฝุ่นละออง ต�าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี

 - พัฒนาแผนที่เสี่ยง (ต่อเนื่อง) ครอบคลุมทั้งในและนอกเขตควบคุมมลพิษ

 - พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ได้แก่ 

  1. หลักสูตรด้านการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากหมอกควัน 

  2. ให้ความรู้ อสม. การเฝ้าระวังอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

  3. อบรมเจ้าหน้าทีว่เิคราะห์หาความสมัพันธ์ระหว่างสขุภาพและฝุน่ละอองขนาดเลก็ ด้วยวิธกีารทางสถติิ 

 กรณีกรุงเทพมหานคร

 - ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบ

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติของ

  1. การได้รับ PM 10 ในกลุ่มโรคระบบหัวใจและหมุนเวียนโลหิต กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ 

และกลุ่มโรคผิวหนัง

  2. การได้รับ PM 2.5 ในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคผิวหนัง

 - มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

 ปัจจัยความส�าเร็จ 

 1. มีแผนการด�าเนินงานที่ชัดเจน 

 2. การบูรณาการข้ามภาคส่วน บทบาทหน้าที่ของ ทุกภาคส่วนชัดเจน

 3. เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สื่อสารความเสี่ยง เตือนภัยทุกระดับชัดเจน 

 4. ท�างานเชิงรุก ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังฯ

 ปัญหาและอุปสรรค

 1. ข้อมูลสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและอุตุนิยมวิทยายังน�าข้อมูลเชื่อมโยงกันน้อย

 2. การเตอืนภยัยงัเป็นการใช้ข้อมลูย้อนหลงัและ ขาดการพยากรณ์ปริมาณฝุน่ละอองและผลกระทบ

ต่อสุขภาพ 

 3. ช่องทางการสื่อสารยังถึงประชาชนไม่ครบทุกพื้นที่มีปัญหา

ภาพกิจกรรม

ตัวอย่างการสื่อสาร เตือนภัย พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และอสม.
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

4. โครงการน�้าบริโภคปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 การด�าเนินงานพฒันาคณุภาพน�า้บรโิภคเป็นโครงการตามแผนยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 
ประจ�าปี 2561 เพื่อพัฒนาคุณภาพน�้าบริโภคของประเทศไทยให้สอดคล้องกับการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
เป็นการสร้างหลักประกันเรื่องน�้าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับ
ทุกคน อีกท้ังในแผนบูรณาการทรัพยากรน�้า กรมอนามัยได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินการตามเป้าหมายแผน
ยทุธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558-2569) เป้าหมายที ่2 เรือ่งการสร้างความมัน่คงด้านน�า้และบรหิารทรพัยากรน�า้ 
ทัง้น�า้ผวิดนิและน�า้ใต้ดิน โดยสนับสนุน ส่งเสริมในด้านการจดัการคณุภาพน�า้บรโิภคเพือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
แผนบรูณาการทรพัยากรน�า้ทีจ่ะให้ทกุหมูบ้่านและชุมชนเมอืงมนี�า้สะอาดเพือ่อปุโภคบรโิภคซึง่ประกอบด้วย 
2 มาตรการ ได้แก่ 1) การสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพน�้าประปา 2) สร้างความตระหนักในการจัดการ      
น�้าบริโภคอย่างปลอดภัย
 เป้าหมายการด�าเนินงาน
 1. เฝ้าระวังคุณภาพน�้าบริโภคทั่วประเทศ (โดยเฉพาะน�้าประปา) จ�านวน 1,500 ตัวอย่าง
 2. การตรวจสอบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน จ�านวน 300 แห่ง
 3. การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน�้าประปา ในระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ�านวน 100 แห่ง 
 ผลการด�าเนินงานปี 2561
 1. การสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพน�้าประปา มีผลการด�าเนินงานดังนี้
  กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน
  เป้าหมายการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน�้าประปาหมู่บ้านปี 2561 ตั้งไว้ 300 แห่ง ด�าเนินการได้ 445 
แห่ง พบว่ามีน�้าประปาผ่านเกณฑ์ 85 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.1 ไม่ผ่านเกณฑ์ 360 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.9 
จากผลการสุ่มประเมินคุณภาพน�้าประปาหมู่บ้านพบว่า น�้าประปาท่ีสามารถน�ามาบริโภคได้มีเพียงร้อยละ 
19.1 ส่วนที่เหลือร้อยละ 80.9 ไม่เหมาะสมส�าหรับการน�ามาบริโภค แต่เมื่อน�าส่วนนี้มาจ�าแนกความสามารถ
ในการน�าไปเป็นน�้าบริโภค พบว่าร้อยละ 57.3 สามารถปรับปรุงง่ายๆ ในครัวเรือนเพื่อให้สามารถบริโภคได้ 
ด้วยการกรอง การต้ม การเติมคลอรีน ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 23.6 เป็นน�้าประปาหมู่บ้านที่ไม่เหมาะสมใน
การน�ามาบรโิภคในครวัเรอืน จงึต้องมกีารพฒันาระบบปรบัปรงุคณุภาพน�า้ประปาหมูบ้่านให้มคีวามสามารถ
ในการก�าจดัสารปนเป้ือนให้เป็นไปตามเกณฑ์ กรมอนามยัในฐานะหน่วยงานทีท่�าหน้าทีก่�ากบั ดแูล และรบัรอง
มาตรฐานคณุภาพน�า้ประปา จงึได้คนืข้อมลูและประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่บรูณาการวางแผน
การท�างานร่วมกนัในการก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาดงักล่าว เพือ่ให้น�า้ประปามคีณุภาพตามเกณฑ์ เป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน�้าประปาให้ประชาชนสามารถบริโภคได้
  กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สามารถด�าเนินการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน�้าประปาผ่านมาตรฐานทั้ง 2 ระบบ จ�านวน 
129 แห่ง โดยแบ่งเป็น EHA 2001 การจัดการคุณภาพน�า้ประปา (ผลติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) จ�านวน 
87 แห่ง แบ่งเป็นระดับพื้นฐาน 63 แห่ง ระดับเกียรติบัตร 24 แห่ง และ EHA 2002 การจัดการคุณภาพน�้า

ประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) จ�านวน 42 แห่ง แบ่งเป็นระดับพื้นฐาน 28 แห่ง ระดับเกยีรติบัตร 14 แห่ง 
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  กิจกรรมที่ 3 การสุ่มประเมินคุณภาพน�้าบริโภคจากน�้าประปาในเขตเมือง

  กจิกรรมย่อยที ่3.1 การสุม่ประเมนิคุณภาพน�า้บรโิภคในครวัเรอืนพ้ืนท่ีเขตกรงุเทพฯ ท่ีใช้น�า้ประปา

ของการประปานครหลวง ด�าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างน�้าจากครัวเรือนและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ จ�านวน 

130 ตวัอย่าง ผลการตรวจพบว่า ตวัอย่างน�า้ประปาในครวัเรอืนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 76.15 ส่วนทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์

เนื่องจากพบการปนเปื้อนแบคทีเรีย 

  กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การสุ่มประเมินคุณภาพน�้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค เป้าหมายร้อยละ 

10 จากจ�านวนที่ได้รับการรับรองฯ ทั้งหมด 284 แห่งหรือประมาณ 29 แห่ง พบว่าทุกพื้นที่สามารถรักษา

คุณภาพน�้าประปาตามเกณฑ์ และมีผลการด�าเนินการรักษามาตรฐานตามกระบวนการรับรองคุณภาพน�้า

ประปาดื่มได้ โดยคุณภาพน�้าประปาที่สุ่มประเมิน 41 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่ามีความสะอาดและ

ปลอดภัย ส่วนน�้าประปาที่บ้านผู้ใช้น�้าและที่จุดบริการน�้าประปาดื่มได้ในท่ีสาธารณะ จ�านวน 81 ตัวอย่าง     

พบว่าร้อยละ 96.30 ผ่านเกณฑ์ มตีวัอย่างน�า้ประปา 3 ตวัอย่าง ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ เนือ่งจากมกีารปนเป้ือนแบคทีเรยี 

ซึ่งอาจมาจากสภาพท่อที่เก่า มีการแตกและซ่อมแซม

  กิจกรรมย่อยที่ 3.3 การรับรองมาตรฐานสถานีผลิตน�้าสะอาด (Water is Life)

  การประเมินตามโครงการ Water is Life เพื่อรับรองสถานีผลิตน�้าที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 80 

แห่ง ผลการประเมินพบว่าผ่านการรับรอง 77 สาขา คิดเป็นร้อยละ 96.25 ของเป้าหมาย ไม่ผ่านการรับรอง 

3 สาขา เน่ืองจากการด�าเนนิงานตามขัน้ตอนต่างๆ ของสาขาขาดการมส่ีวนร่วมของบุคลากรในส่วนท่ีเกีย่วข้อง

 2. สร้างความตระหนักในการจัดการน�้าบริโภคอย่างปลอดภัย

  กิจกรรมที่ 1 การเฝ้าระวังคุณภาพน�้าบริโภคของประเทศไทยประจ�าปี 2561

  กรมอนามัยได้ด�าเนินการเก็บตัวอย่างน�้าบริโภคส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้า จ�านวน 1,530 

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 92.73 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,650 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์พบว่า มีตัวอย่างน�้าได้

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพน�า้ประปาดืม่ได้ร้อยละ 40.13 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 59.87 เมือ่แยกตามประเภท

แหล่งน�้าของน�้าบริโภคในครัวเรือน พบว่าน�้าประปาจากการประปานครหลวงมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ประปาดื่มได้มากที่สุด ร้อยละ 76.34 รองลงมาคือตู้น�้าหยอดเหรียญร้อยละ 68.59 และน�้าประปาจากการ

ประปาส่วนภูมิภาคร้อยละ 61.51 ตามล�าดับ จะเห็นได้ว่าน�้าบริโภคในครัวเรือนของประเทศไทยมีคุณภาพ

เพียงพอที่จะน�ามาบริโภคได้แต่ปัญหาส่วนมากคือมีการปนเปื้อนแบคทีเรีย ซึ่งบ่งบอกว่าการจัดการทางด้าน

สุขาภิบาลน�้าบริโภคไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องเน้นหนักในการสร้างความรอบรู้ในการจัดการน�้าบริโภคให้แก่

ประชาชน 

  กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาต้นแบบการจัดการคุณภาพน�้าบริโภค

  กิจกรรมที่ 2.1 รูปแบบการพัฒนาต้นแบบการปรับปรุงคุณภาพน�้า ประกอบด้วย 3 รูปแบบดังนี้

  รูปแบบที่ 1 การปรับปรุงคุณภาพน�้าบริโภคระบบทรายกรองช้าในประปาภูเขา ต�าบลบ้านสาม 

อ�าเภอแม่ลาน้อย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยการจดัสร้างนวตักรรมปรบัปรงุคณุภาพน�า้บริโภค จากการสอบถาม

ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพน�้าของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

ทัง้นีไ้ด้ส่งมอบนวตักรรมปรับปรุงคุณภาพน�า้บรโิภคในชุมชนต้นแบบให้กบั อบต. ห้วยห้อมเพือ่ให้บรหิารจดัการ

ดูแลระบบกรองน�้าชุมชนต่อไป
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

  รูปแบบที่ 2 ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าบริโภคของชุมชนเพื่อลดปริมาณเหล็ก ต�าบลลานข่อย             

อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลงุ โดยประยกุต์นวตักรรมเครือ่งกรองน�า้ของกรมวทิยาศาสตร์บรกิารท่ีมีการก�าจัด

สนมิเหลก็ในน�้าบาดาล เป็นสารกรองที่มีราคาไม่แพงติดตั้งในชุมชน จ�านวน 4 จุด แล้วทดสอบประสิทธิภาพ

ของระบบกรองน�้า พบว่าสามารถลดปริมาณเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณภาพน�้าท้ัง 4 จุดมีเหล็ก        

ไม่เกิน 0.3 mg/l ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได้กรมอนามัย พ.ศ. 2553

  รูปแบบที ่3 สร้างการมส่ีวนร่วมเพือ่ความยัง่ยนืของระบบปรบัปรุงคณุภาพน�า้ของชาวไทยภเูขาใน

พื้นที่บ้านพอนอคี ต�าบลห้วยโป่ง อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพน�้าบริโภคเป็น

ระบบทรายกรองช้า จากการศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาท่ีพบปนเปื้อนในน�้าได้ เนื่องจากเป็นระบบท่ีง่ายไม่  

ซับซ้อน ไม่ต้องดูแลรักษามากนัก ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า แต่เหมาะกับคุณภาพน�้าดิบที่มีความขุ่นไม่เกิน 50 NTU

  กิจกรรมที่ 2.2 รูปแบบการจัดกระบวนการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน�้า

  รูปแบบที่ 1 การจัดการและเฝ้าระวังคุณภาพน�้าบริโภคของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม    

พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ได้ก�าหนดแนวทางการจัดการน�้าบริโภคของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ดังนี้ 1) ด้านบริหารจัดการ 2) ด้านภาชนะและอุปกรณ์ 3) ด้านคุณภาพน�้าบริโภค 4) การบูรณาการกิจกรรม

เข้ากับหลักศาสนาและหลักสูตรการเรียน ความส�าเร็จของการพัฒนาส่งผลให้นักเรียนและบุคลากรของ

โรงเรียนปลอดภยั และปราศจากเชือ้โรคทีส่่งผลต่อความเจบ็ป่วยจากโรคตดิต่อทางเดนิอาหารและน�า้เป็นสือ่

ลดลง

  รูปแบบที ่2 การพฒันาศักยภาพทมีงานเฝ้าระวังคุณภาพน�า้บรโิภคในระดบัต�าบล กรณศีกึษาพ้ืนที่

ต�าบลรอบสถานทีท่ิง้ขยะ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยการประยกุต์แนวคดิวธิกีารสร้างความรูด้้วยตนเอง 

4 ขั้นตอน คือ 1) เรียนรู้ 2) ดูเขาท�า 3) น�าไปปฏิบัติ 4) พัฒนาต่อยอด ผลการด�าเนินงานท�าให้ทีมงานมี

ศักยภาพด�าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าบริโภคได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

  กจิกรรมที ่3 การพฒันาศักยภาพเครือข่ายประชาชนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการเฝ้าระวงัคณุภาพ

น�า้บริโภค ได้ด�าเนินการอบรมพฒันาศกัยภาพในการเฝ้าระวงัด้วยชดุทดสอบ อ.31 และ อ.11 ให้แก่เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล อาสาสมัครสาธารณสุข ครู นักเรียน และแกนน�าชุมชน ใน

พื้นที่ต่างๆ เพื่อด�าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าบริโภคด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายด้วยตนเอง จ�านวน 1,315 คน 

 ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. การตระหนักถึงความส�าคัญและการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. มีระบบข้อมูลกลางส�าหรับการแลกเปลี่ยนและคืนข้อมูลเฝ้าระวังเฝ้าระวังให้พื้นที่

 3. ศูนย์อนามัยมีบทบาทส�าคัญให้การให้ความร่วมมือและสนับสนุนพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. เป็นตัวชี้วัดเฝ้าระวังของกรมอนามัย ท�าให้เกิดการขับเคลื่อนงานร่วมกันในพื้นที่ศูนย์อนามัย

 ปัญหาและอุปสรรค

 1. ด้านระบบงาน : ไม่มีกลไกการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัดและพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

 2. ด้านนโยบาย : ไม่เป็นนโยบายระดับกระทรวงฯ ท�าให้การขับเคลื่อนไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

 3. ด้านเทคโนโลยี : ไม่มีนวัตกรรม เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ยุ่งยาก รอนาน มีราคาสูง

 4. การสร้างเครือข่าย : ไม่ค้นหาผู้เล่นรายใหม่ และเครือข่ายไม่ครอบคลุมระดับชุมชน/ประชาชน
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5. โครงการพัฒนาการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน�้า

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 จากการที่กรมอนามัยได้ด�าเนินการให้ครัวเรือนไทยมีส้วมถูกหลักสุขาภิบาลจนครอบคลุมครัวเรือน

ร้อยละ 98.94 ส่วนประชาชนที่ไม่มีส้วมหรือมีแต่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 1.06 (อยู่ในเขตเทศบาล        

ร้อยละ 0.11 และอยูน่อกเขตเทศบาล ร้อยละ 0.95) ประชาชนกลุม่นีมี้การใช้ส้วมหลมุ มกีารขบัถ่ายลงแม่น�า้ 

ล�าคลองหรือส้วมลกัษณะอืน่ๆ ท่ีไม่มห้ีองส้วม เนือ่งจากอาศยัอยูใ่นหมูบ้่านท่ีอยูห่่างไกลและขาดแคลนน�า้ เช่น 

บริเวณชายแดน อยู่บนพื้นที่สูง และเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน�้าหรือบนแพ นอกจากนี้ กรมอนามัยได้

พัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศให้ได้มาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัยแล้วร้อยละ 71 ในปี 2558 แต่

การจัดการปฏิกูลจากส้วมยังคงเป็นปัญหาที่ต้องจัดการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ และ

ไข่พยาธิ จากการศกึษาสถานการณ์การจัดการสิง่ปฏิกลูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ระดบัเทศบาลนคร 

เทศบาลเมือง เทศบาลต�าบล และองค์การบริหารส่วนต�าบล พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ 

ได้แก่ เทศบาลเมอืง และเทศบาลนคร มกีารให้บริการขนถ่ายสิง่ปฏกิลู ร้อยละ 83.3 และ 100 ตามล�าดบั โดย

ภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นท่ีในความรับผิดชอบของตนท้ังหมด        

ร้อยละ 95 การบ�าบดัสิง่ปฏกิลูขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า มรีะบบบ�าบัดสิง่ปฏิกลูร้อยละ 41.9 แต่มี

การใช้งานจริงเพียงร้อยละ 20.5 เท่านัน้ เมือ่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีไม่มรีะบบฯ กบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ท่ีมรีะบบฯ แต่ไม่ด�าเนนิการบ�าบดัสิง่ปฏิกลูมสีงูถึงร้อยละ 79.5 รถขนสิง่ปฏกิลูหรอืรถสบูส้วมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้น�าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในคลอง แหล่งน�้า และพื้นที่การเกษตร ร้อยละ 46.2         

ทีเ่หลอืร้อยละ 41.9 น�าไปทิง้ในพืน้ทีท่ีเ่ตรยีมไว้ เช่น ขดุเป็นบ่อ ประมาณการณ์สิง่ปฏกิลูทีไ่ม่ได้ถกูน�าไปบ�าบดั

ให้ปลอดเชื้อโรคและไข่หนอนพยาธิก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมมีมากถึงปีละ 17,262,460 ลูกบาศก์เมตร

 ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ก�าหนดการควบคุมดูแลสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูลไว้เป็นการเฉพาะ 

ซ่ึงการจดัการสิง่ปฏกูิลมขีัน้ตอนการด�าเนินการหลายขัน้ตอนตัง้แต่การเกบ็ ขน และก�าจัด การจดัการสิง่ปฏกิลู

ที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค และเพื่อให้การควบคุม

ก�ากบัดแูลการจดัการสิง่ปฏกิลูได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่คุม้ครองสทิธทิางสขุภาพของประชาชนให้มคีณุภาพ

ชีวิตที่ดี รวมถึงการพัฒนาสุขลักษณะส้วมสาธารณะในสถานที่ต่างๆ 

 ผลการด�าเนินงานปี 2561 

 1. ส่ือสารสร้างกระแสการด�าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะไทยและกิจกรรมวันส้วมโลก พร้อมท้ัง         

มอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2559 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 2. ประชมุสรรหาสดุยอดส้วมแห่งปี 2560 โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือสรรหาต้นแบบการปฏบิตัทิีด่ใีนการ

จดัการส้วมสาธารณะ และเป็นการกระตุน้ให้เจ้าของ สถานทีต่ระหนกัในการพฒันา บ�ารงุรกัษาส้วม ให้สะอาด 

เพียงพอ ปลอดภัย รวมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรและชุมชน ระหว่างวันที่ 2-3 

กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 

 3. ลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือจัดท�ารูปแบบการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลส�าหรับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในแพ 

บริเวณริมแม่น�้าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการพัฒนาหรือจัดท�าแนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูล ใน

ชมุชนเรือนแพทีจ่ะช่วยควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชือ้โรค รวมทัง้เป็นการช่วยลดการปนเป้ือนของ

สิ่งปฏิกูลที่เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดการเน่าเสีย และยังช่วยยกระดับคุณภาพน�้าผิวดิน

 4. จัดท�าแผนที่ข้อมูลสถานการณ์การมีและใช้ส้วมในครัวเรือน และโรคท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ีต�าบล

ท่าสองยางและแม่อุสุ อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

 5. ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลของประเทศ พ.ศ. 2562-2573 เพื่อ

รบัฟังความคดิเหน็จากผูบ้รหิาร ผูเ้ชีย่วชาญ นกัวชิาการ และผูร้บัผดิชอบงานทีเ่กีย่วข้องในการก�าหนดทศิทาง

และงบประมาณให้สอดคล้องและตอบสนองต่อการด�าเนนิการจดัการส้วมและแก้ไขปัญหาการจดัการสิง่ปฏกูิล

ของประเทศ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 

 6. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท�าหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการที่ใช้ควบคุมหรือก�ากับดูแลการ

จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จ�านวน 17 ครั้ง ที่ประชุมได้ร่างประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. 2561 โดยมีร่าง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 4 ฉบับ และร่างประกาศกรมอนามัย จ�านวน 1 ฉบับ ได้แก่ 

  - ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีส้วม

เคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว กรณีเกิดสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. .... 

  - ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบเอกสารก�ากับการขนสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... 

  - ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล 

(Escherichia Coli) และวิธกีารเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรยีอโีคไล (Escherichia 

Coli) ในน�้าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบก�าจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว พ.ศ. ....

  - ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก�าหนดประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบ        

กากตะกอนและวิธีการระบายน�้าทิ้งที่ได้มาตรฐานของระบบก�าจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ....

  - ร่างประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสุขภาพประจ�าปีและ 

การฝึกอบรมความรู้การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ....

  และได้จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารรบัฟังความคดิเหน็ต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสขุทีอ่อกตาม

ความในกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 

ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม เพื่อประกาศใช้ต่อไป

 ปัจจัยความส�าเร็จ

 การบรูณาการความร่วมมอืของหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนในการร่วมด�าเนนิงานการ

จัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน�้า
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 ปัญหาและอุปสรรค

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ และมีระบบบ�าบัดสิ่งปฏิกูลที่

ถูกต้องตามหลักวิชาการอยู่จ�านวนน้อย รวมทั้งการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลยังไม่

ครอบคลุมทุกพื้นที่ และขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ภาพกิจกรรม

6. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ                      
ภาคตะวันออก

 ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกท�าให้เกิดการ
พัฒนาพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะระบบคมนาคม การขนส่งและโลจสิตกิส์ เพือ่สนบัสนนุและอ�านวยความ
สะดวกด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในอนาคต การพัฒนานี้มีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่ม
มลูค่าทางการค้า การลงทนุ การจ้างแรงงาน ซึง่เป็นผลดต่ีอภาคเศรษฐกจิ แต่กน็�ามาซึง่ปัญหาและผลกระทบ
ในหลายมิติ โดยเฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น มีแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ
มากขึ้น มีสินค้าเกษตรไหลทะลักเข้าประเทศมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น มีการขยายเมืองและการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เปลี่ยนจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว เป็นต้น หากไม่มีการจัดการอย่าง          
ถูกต้องและเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก
 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 
 การพฒันางานอนามยัสิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZ) และระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 
(EEC) กองประเมนิผลกระทบต่อสขุภาพร่วมกบัหน่วยงานสายอนามยัสิง่แวดล้อมและศนูย์อนามยัได้ด�าเนนิงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมอนามัย 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ก�าหนดเป้าหมายให้ทุกอ�าเภอที่มีพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษมีฐานข้อมูลและด�าเนินการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ระดับดี โดยมีผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญดังนี้
 ปี 2559 ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาส�าคัญของ
พื้นที่โดยน�าร่องในพื้นที่ SEZ ทั้งหมด 7 พื้นที่ น�าร่องการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษกาญจนบรุ ีจัดเกบ็และรวบรวมข้อมลูด้านสิง่แวดล้อมเพือ่จดัท�า Baseline Data และร่วมกบัหน่วยงาน

ในพื้นที่พัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวังโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 ปี 2560 มีการด�าเนินงานพฒันาระบบฐานข้อมลูและการเฝ้าระวงัด้านอนามยัสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง

โดยขยายพื้นที่เป็น 9 จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมและผลักดันให้จังหวัด เฝ้าระวังด้านอนามัย

สิง่แวดล้อมในประเดน็ทีเ่ป็นปัญหาส�าคญัของพืน้ท่ี รวมทัง้การพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในหลาย

หน่วยงานให้มคีวามรูค้วามเข้าใจด้านความก้าวหน้าของการพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษและการเฝ้าระวงั

ด้านอนามยัสิง่แวดล้อม ส�าหรบัการด�าเนนิงานในพืน้ที ่EEC ได้พฒันาฐานข้อมลูและการเฝ้าระวังด้านอนามยั

สิง่แวดล้อม โดยจดัท�าสถานการณ์ด้านอนามยัสิง่แวดล้อมและจัดท�าเครือ่งมอืประเมนิความเสีย่งด้านอนามยั

สิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสนับสนุนให้แก่หน่วยงานระดับท้องถิ่น 

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

 1. อ�าเภอในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม จ�านวน    

ทั้งสิ้น 22 อ�าเภอ คิดเป็นร้อยละ 95.65 และ 3 จังหวัดในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีฐาน

ข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

 2. น�าร่องการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมน�าร่องในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

จ.กาญจนบุรี และมีข้อมูลสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

 3. การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อรองรับ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พเิศษและพ้ืนทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก และการใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ ให้แก่ผูร้บัผดิชอบ

งานของศูนย์อนามัยและส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 10 พื้นที่

 4. สนับสนุนสื่อและข้อมูลทางวิชาการ

  4.1  พัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการ

เผาถ่าน กิจการคอนกรีตผสมเสร็จ กิจการผลิตอาหารสัตว์ กิจการเคลือบชุบโลหะ และตู้คอนเทนเนอร์ 

  4.2  พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS)

 ปัจจัยความส�าเร็จ

 การด�าเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประสบความส�าเร็จได้ เกิดจากความร่วมมือของภาคี

เครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งด�าเนินงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

 ปัญหาและอุปสรรค

 ขาดการวางแผนระบบเฝ้าระวังที่ชัดเจน ได้แก่ การก�าหนดประเด็นเฝ้าระวัง ระยะเวลาการ          เฝ้า

ระวัง การก�าหนด จุดเก็บตัวอย่างเฝ้าระวัง ดังนั้นทุกพื้นท่ี จึงควรมีแผนเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ี

ชัดเจน ทั้งแผนระยะยาวและระยะสั้น เพื่อให้ระบบเฝ้าระวังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรม
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2.3 ผลการดำาเนินงานสำาคัญกลุ่มภารกิจสนับสนุน

 กลุ่มยุทธศาสตร์ก�าลังคน (Human Resource Strategy : HR)

1. การพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

  ในปีงบประมาณ 2561 กรมอนามยัด�าเนนิการพฒันาและขับเคลือ่นกรมอนามยั 4.0 องค์การคณุภาพ
คู่คุณธรรม มีเป้าหมายให้ทั้ง 38 หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อนการเติบโต
ก้าวหน้าขององค์กรด้วยกลยุทธ์ใหม่ “3 ทีมน�าหลักรวมพลังผลักดันองค์การ” ให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้วยการวาง
ระบบและวิธีการท�างานใหม่ เป็นการด�าเนินงานเพื่อมุ่งหวังสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning        
Organization) เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และมีธรรมาภิบาล       
(Governance Organization) มุ่งสร้างความเข้มแข็งจากภายในขับเคลื่อนองค์การไปสู่องค์การคุณภาพ         
คู่คณุธรรมในการเปลีย่นแปลงทัง้ระบบทีส่อดรบักบัเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั จากแนวทางการ
ด�าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้กรมอนามัยได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ และรางวัลสาขาบริการ     
ภาครัฐ (TPSA) รวมจ�านวน 6 รางวลั แบ่งเป็นประเภทนวตักรรมการบรกิารและประเภทพฒันาบรกิาร ดงัตาราง 14 
เป้าหมายและผลการด�าเนนิงานรางวลัเลศิรฐั สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) และแผนภมู ิ 21      
ผลการด�าเนินงานรางวัลสาขาบริการภาครัฐ (TPSA)

ตาราง 14 เป้าหมายและผลการด�าเนินงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เป้าหมาย -
3 หมวด 

(สะสม)

4 หมวด 

(สะสม)

5 หมวด 

(สะสม)

6 หมวด 

(สะสม)

ครบทุก

หมวด

ผลงาน
1 หมวด 

(หมวด 1)

1 หมวด 

(สะสม)

2 หมวด 

(สะสม) 

(หมวด 4)

แผนภูมิ 22 ผลการด�าเนินงานรางวัลสาขาบริการภาครัฐ (TPSA)

2.3



รายงานประจำาปี 2561 กรมอนามัย77

ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. ผู้บริหารให้ความส�าคัญ มีเป้าหมาย แนวทางและนโยบายการด�าเนินงานที่ชัดเจน

 2. ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายภายในและภายนอก ใช้กลไกภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง (เครือข่าย   

กพร. ทั้งในและนอกกระทรวงฯ) 

 3. การท�างานแบบบูรณาการคร่อมและข้ามสายงาน (Cross Function/Cross Cluster)

 4. มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับหน่วยงาน Good Practices เพื่อเรียนรู้แนวทางที่เป็น

ประโยชน์ร่วมกัน

 5. มีระบบสนับสนุนที่ดีต่อการด�าเนินงาน ทั้งในด้านงบประมาณและคู่มือ/เกณฑ์การประเมิน (จาก

ส�านักงาน ก.พ.ร.)

ตาราง 15 Baseline Data ผลการด�าเนินงานรางวัลสาขาบริการภาครัฐ (TPSA)

ปี พ.ศ. ประเภทรางวัล ผลงานส่งสมัคร
ผลงานที่ได้รับรางวัล

ดีเด่น ดี

2559 บูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 3 - 1

นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 4 - -

การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 4 - -

2560 นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 9 - 2

การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 13 - -

2561 นวัตกรรมการบริการ 9 2 1

พัฒนาการบริการ 12 1 2

 ปัญหาและอุปสรรค

 1. เครื่องชี้วัด/ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์ PMQA      

(หมวด 7) รวมถงึบางตวัชีว้ดัไม่สามารถสะท้อนต่อบทบาทการอภบิาลระบบส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม

 2. บคุลากรบางส่วนยงัขาดความรูค้วามเข้าใจในความส�าคญัของการพฒันาองค์การตามแนวทาง PMQA

 3. รปูธรรมของการขบัเคลือ่นองค์การ โดยกลไกคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นและพฒันาองค์การตาม

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 6 คณะ (หมวด 1-6) ยังขาดความเข้มแข็งต่อ

การบริหารจัดการเชิงระบบ เพื่อการขับเคลื่อนองค์การมุ่งสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

(HPO)

 4. การสื่อสารในระดับหน่วยงาน ที่ยังไม่สามารถถ่ายทอดสารได้อย่างครอบคลุม 

 5. การน�าประโยชน์จากระบบเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การสนบัสนุนในกระบวนการยงัมโีอกาสพฒันาได้
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2. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส กรมอนามัยมีผลด�าเนินงาน 

 ผลการด�าเนินงานปี 2561

ตาราง 16 ผลการด�าเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA)

ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ : ค่าคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของกรมอนามยัเพิม่ขึน้

วิธีการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงาน

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับพัฒนามาตรฐาน

การบริหารงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ เชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ

ประเทศไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรกรมอนามัย 

จ�านวน 120 คน

1. ด�าเนินการปลกูฝังค่านยิม วฒันธรรมองค์กรในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย ให้     

ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล และ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ

บุคลากรกรมอนามัยสู่องค์การคุณภาพคู่

คุณธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร

 กรมอนามัย จ�านวน 120 คน

2. ด�าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย และพัฒนา

มาตรฐานการด�าเนินงานและการประเมิน

คณุธรรมและความโปร่งใสของกรมอนามยั สูก่าร

เป็นองค์การคุณภาพคู่คุณธรรม

3. ด�าเนินการส่งเสริมแนวทางในการป้องกันการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ ให้กับบุคลากรกรมอนามัย 

เพิ่ มประสิทธิ ภาพในการปฏิ บัติ ง าน ให ้ มี

คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

วิธีการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงาน

3. สร้างความตระหนักในการสร้างเสริมคุณธรรม

ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตเชิงรุก

 กรมอนามัย (DoH Anti-Corruption) โดยมี

กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรกรมอนามัย จ�านวน 

250 คน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง

1. ด�าเนินการสร้างความตระหนักและปลูกฝัง

 ค่านิยม การไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต 

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแก่ข้าราชการ

และบุคลากรกรมอนามัย

2. ด�าเนินการส่งเสริมแนวทางในการป้องกันการ

ทุจริตประพฤติมชิอบ ให้กบับุคลากรกรมอนามยั 

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

อย่างมีประสิทธิภาพ

4. นิเทศ/ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการด�าเนินงาน

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน

การทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 

จ�านวน 6 ครั้ง ประกอบด้วย ศูนย์อนามัยที่ 2, 

6, 10, 12, กองคลัง, และกองแผนงาน

1. มีการส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

 กรมอนามัยทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจด้าน

วินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต

และจรรยาของข้าราชการ

2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความ

โปร่งใสและเป็นธรรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 

และค่านิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเพิ่มสมรรถนะ

และพัฒนาระบบราชการโดยยึดหลักบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี

5. จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม กรมอนามัย

ใช้เป็นสือ่ในการเผยแพร่ให้แก่บุคลากรกรมอนามยัได้

ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับ

 2.1  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของกรมอนามัย โดย ส�านักงาน ป.ป.ท. 

ประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 

IIT) 3) หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 

ภาพรวมกรมอนามัยได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.04 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

ระดับสูงมาก ประเด็นที่ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ คุณธรรมการบริหารงาน ท้ังด้านทรัพยากรบุคคล     

ด้านงบประมาณ และด้านการมอบหมายงาน เพ่ือปรบัปรงุแก้ไขให้การบรหิารภายในของหน่วยงานมคุีณธรรม

มากขึ้น และยกระดับคะแนน ITA ภาพกรมให้สูงขึ้นได้ในปีต่อไป
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 2.2  กรมอนามัยได้ก�าหนด เร่ืองคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานเป็น          

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจ�าแนกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2.2 

ร้อยละการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย (IIT) 

ซ่ึงผลจากการส�ารวจการรับรู้การด�าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส บุคลากรมีร้อยละการรับรู้ภาพรวม          

กรมอนามยั ร้อยละ 88.35 และตัวช้ีวดัที ่2.3 ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน

ในสังกัดกรมอนามัย (EBIT) ซึ่งผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกรมอนามัย ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 89.99 

 2.3  การด�าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส กรมอนามัยได้จัดอบรม/

ให้ความรู้ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างต่อเนื่อง    

มกีารถอดบทเรยีน ITA เพ่ือพัฒนายกระดับมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมนิคณุธรรมความโปร่งใส การประกาศ

เจตนารมณ์การต่อต้านทจุรติ การเสรมิสร้างศกัยภาพบุคลากรกรมอนามยัสูอ่งค์กรคุณภาพคูค่ณุธรรม ศกึษา

ดูงานหมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความตระหนักในการสร้างเสริมคุณธรรม

ความโปร่งใส และป้องกนัการทจุรติเชงิรุก กรมอนามยั (DoH Anti-Corruption) และการสนบัสนนุทุกหน่วยงาน

ในสังกัดกรมอนามัยวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง โอกาสในการพัฒนา จัดท�าและขับเคลื่อนแผนป้องกัน

การทุจริต เสริมสร้างความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้แบบมีส่วนร่วมท่ัวถึงบุคลากร          

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 

 ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. กรมอนามัยมีกฎระเบียบ/มาตรการต่างๆ ในการดูแลก�ากับองค์กร เพ่ือให้การบริหารราชการ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

 2. มีการก�าหนด ITA เป็นตัวชี้วัดค�ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

 ปัญหาและอุปสรรค

 1. บคุลากรกรมอนามยัยงัขาดการมส่ีวนร่วมด้านการป้องกันทจุรติการสือ่สารท�าความเข้าใจไม่ทัว่ทัง้องค์กร

 ข้อเสนอแนะ

 1. ผู้บริหารกรมอนามัยควรให้ความส�าคัญตั้งแต่ระดับนโยบาย และผลักดันระบบ/มาตรการป้องกัน

ทุจริตเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

 2. บคุลากรกรมอนามยัต้องตระหนกัและร่วมขบัเคลือ่นแนวทาง/มาตรการป้องกันทุจรติอย่างเป็นรปูธรรม

3. การพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย (Human Resource Development: HRD)

 ในปีงบประมาณ 2561 กรมอนามัยได้ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์บริหารก�าลังคน 5 ปี                  

(พ.ศ. 2560 – 2564) ในการพฒันาบคุลากรกรมอนามยัให้สอดคล้องกบัความต้องการและความจ�าเป็นในการ

ปฏบิตังิานตามวิสยัทศัน์ พนัธกจิ และยทุธศาสตร์การด�าเนนิงานในการอภบิาลระบบส่งเสรมิสขุภาพและระบบ

อนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารก�าลังคน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูประบบการวางแผน, การบริหารและพัฒนาก�าลังคนโดยยึดหลักการ

มีส่วนร่วม โปร่งใส และเป็นธรรม (HR Strategy and Organization) โดยเน้นหลักปฏิบัติที่ส�าคัญในการ

จัดการบุคลากรให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูง พัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ             
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

กรมอนามยัตามแนวทางการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) หมวด 5 การมุง่เน้นบคุลากร การเพ่ิมคณุค่า และ
สร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) การพฒันาสมรรถนะหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบรหิารทรัพยากร
บุคคล (Chief Human Resauce Off: CHRO) และผู้เก่ียวข้องในการบริหารก�าลังคนให้บรรลุเป้าหมาย         
ตามแผนยทุธศาสตร์การบรหิารก�าลงัคน รวมทัง้การก�าหนดต�าแหน่งเป้าหมาย และจัดท�าข้อมลูความต้องการ
ของต�าแหน่งเป้าหมายในสายงานที่มีความส�าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ         
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการด�าเนินโครงการ/กิจกรรมส�าคัญๆ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริหารก�าลังคนกรมอนามัย โดยมี
กิจกรรมด�าเนินการ คือ
 1.1  พัฒนาองค์การตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
เป็นการด�าเนินงานเพ่ือให้อนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) หมวด 5 การมุง่เน้นบคุลากร มคีวามรู ้ความเข้าใจ ตามเกณฑ์คณุภาพบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
หมวด 5 การมุง่เน้นบคุลากร และสามารถเขยีนรายงาน (Application Report-Guideline) เพือ่ขอรบัรางวลัได้ 
 1.2  วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เป็นการด�าเนินงานเพื่อให้ผู้แทน 5 
สายงาน (แพทย์, ทันตแพทย์, วิชาการสาธารณสุข, พยาบาล และโภชนาการ) มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
วางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อก�าหนดต�าแหน่งเป้าหมาย (Key Positions) และการก�าหนด
องค์ประกอบและคณุสมบตัใินเชิงความรู ้ความสามารถ และคณุลกัษณะของบคุคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่ง (Success 
Profile) และจดัท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพีและแผนทดแทน/สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) 
ทางการบรหิารของกรมอนามยั และแผนพฒันาผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู (Talent) ให้เกดิการสัง่สมผลการปฏิบตังิาน
ทีส่งู (High Performance) ส�าหรบัสายงานทีม่คีวามส�าคญัต่อการบรรลเุป้าหมายยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 1.3  พัฒนาศักยภาพก�าลังคนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมอนามัย (พัฒนา CHRO) เป็นการ
ด�าเนนิงานเพือ่สร้างความเข้าใจนโยบายและความมุง่หมายในการปฏบิตัหิน้าทีด้่านการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
เพิ่มพูนองค์ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล 
(CHRO) ผู้เกีย่วข้องทัง้ในด้านการบรหิารก�าลงัคนรองรบั Thailand 4.0 การสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะ 
การบริหารทรัพยากรมนษุย์เชงิสมรรถนะการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี (Career Path) การ
วางแผนสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร (Succession Plan) การวางแผนพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูง (Talent Management) และการสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (Engagement) 
 1.4  จัดท�าหลักเกณฑ์และวางแผนสร้างระบบสืบทอด/ทดแทนต�าแหน่งส�าคัญทางยุทธศาสตร์การ   
ส่งเสริมสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม เป็นการด�าเนนิงานเพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุมคีวามรู ้ความเข้าใจในการ
จดัท�าแบบประเมนิค่างานต�าแหน่งพยาบาลวชิาชพี ระดบัช�านาญการพเิศษ สามารถก�าหนดค่างานเพือ่เสนอ 
อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาก�าหนดต�าแหน่งระดับช�านาญการพิเศษ 
 1.5  จัดท�าแผนยกระดับศูนย์อนามัยรองรับการปฏิรูปกรมอนามัย เป็นการด�าเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การทั้งด้านโครงสร้าง/ด้าน
กระบวนการท�างาน/ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้านบุคลากร (การแต่งตั้ง การพัฒนา ค่าตอบแทน) 

รองรบัต่อยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ทัง้ภารกจิหลกั (Core Function) และภารกจิรอง (Non-core function) 
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โดยได้กรอบภารกิจรองรับการปฏิรูปกรมอนามัย 4.0 ตามกรอบแนวคิดระบบราชการ 4.0 ดังนี้ ภารกิจหลัก 

(Core Function) ก�าหนด ก�ากับ ระบบ กลไก และด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข                   

พระราชบญัญัตกิารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พระราชบญัญตัคิวบคมุส่งเสรมิการตลาดอาหาร

ส�าหรับทารกและเด็กเล็ก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อม (จาก Regulator สู่ Smart Regulator/Inspector) ก�าหนดพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างสังคมไทยเป็นสังคม

รอบรู้ด้านสุขภาพ (จาก Policy Maker สู่ Policy Advisor) และภารกิจรอง (Non-core function) พัฒนา

ระบบและกลไกเครือข่ายในการเฝ้าระวังสุขภาพ สภาวะแวดล้อม รวมท้ังการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

โดยประสานงาน ร่วมมือสนับสนุน นิเทศงานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศ 

(จาก Facilitator/Enabler สู ่Smart Facilitator/Enabler) ศกึษา วจิยั สร้างและพฒันาองค์ความรู ้นวตักรรม 

เทคโนโลยีตลอดจนบริหารจัดการความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้บริบทเขตเมือง/

เขตชนบท และเขตพื้นที่เฉพาะ (จาก Facilitator/Enabler สู่ Smart Facilitator/Enabler) และถ่ายทอด 

สื่อสาร เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะก�าลังคนที่ตอบสนองการเป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม (จาก Operator สู่ New Operator/Inspector) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารก�าลังคน (Manpower 

Management) โดยพัฒนาและยกระดับสมรรถนะก�าลังคนอย่างเป็นระบบ เตรียมความพร้อมก�าลังคนใน   

ทกุระดบัรองรับการขับเคลือ่นงานตามยทุธศาสตร์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการท�างานเป็น การดึงดดูและ

การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการด�าเนินโครงการ/กิจกรรมส�าคัญๆ ที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะก�าลังคนกรมอนามัย โดยมีกิจกรรม

ด�าเนินการ คือ

 2.1  เตรียมความพร้อมผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย (Our Skills Our Future : OSOF IV) 

เป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากร ทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุนให้มีสมรรถนะท่ีเหมาะสม           

เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย โดยมุ่งเน้นสมรรถนะ AAIM 

 2.2  อบรมผู้บริหารยุคใหม่กรมอนามัย (Next Generation Shape Our Future : NeGSOF III) เพื่อ

เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Level) ให้สามารถปรับตัว บริหารงานตาม

สายงานบังคบับญัชาในอนาคต และเป็นทีย่อมรบัของการเป็น Regional Lead การส่งเสรมิสขุภาพและอนามยั

สิ่งแวดล้อมของเขตสุขภาพ โดยการติดตามผู้บริหารกรมอนามัยในการท�างาน รูปแบบการเรียนรู้ ลักษณะ 

Coaching และ Mentoring ลกัษณะการสอนงาน ให้ค�าปรกึษา แนะน�า เรือ่ง การตดัสนิใจ การบรหิารจดัการ 

บคุลากร งบประมาณ และทรพัยากรของกรมอนามยั เน้นการพฒันาผลการปฏบิตังิาน (Individual Performance) 

 2.3  ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่กรมอนามัย (Onboarding) เป็นการมุ่งพัฒนาข้าราชการที่บรรจุใหม่

ของกรมอนามัย เพื่อให้ข้าราชการใหม่ทราบและเข้าใจถึงทิศทางการด�าเนินงาน บทบาทหน้าที่ ภารกิจของ

กรมอนามัย การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายการปฏิบัติงานท่ีดีร่วมกัน และสร้างแรงบันดาลใจและ          

แรงปรารถนาในการท�างานกับกรมอนามัย 
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 2.4  อบรมหลกัสตูรนกับริหารอนามยัสิง่แวดล้อมและส่งเสรมิสขุภาพ (นบอส.) เป็นการประสานความ
ร่วมมือกับคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในการจดัท�าหลกัสูตรฝึกอบรมนกับริหารอนามยั
สิง่แวดล้อมและการส่งเสรมิสขุภาพ (นบอส.) เพือ่พฒันานกับรหิารอนามยัสิง่แวดล้อมและการส่งเสรมิสขุภาพ
ระดับกลาง มุ่งการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ให้สามารถพัฒนาและบริหารงานในหน้าที่      
รับผดิชอบในสถานการณ์ปกติและมคีวามพร้อมรบัสถานการณ์ท้าทาย ไม่แน่นอนและฉกุเฉนิ โดยกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 2.5  เตรยีมความพร้อมข้าราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู (Talent) เป็นการด�าเนนิงานเพ่ือเตรยีมความพร้อม
บุคลากรกรมอนามัยท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยการเสริมสร้างความรู้
ทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างเครือข่ายบุคลากรกรมอนามัยผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 2.6  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมอนามัยรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 
(DoH 4.0) (OSOF พนักงานราชการ) เป็นการด�าเนินการเพื่อส่งเสริม พัฒนา ทักษะของพนักงานราชการใน
สังกัดกรมอนามัยเพื่อเป็น Change Agent (ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง) โดยการพัฒนาฐานใจ การพัฒนาฐานคิด 
การพัฒนาทักษะการฟัง คิด ถาม เขียน และการท�างานเป็นทีม 
 2.7  พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการเจ้าหน้าท่ี “ทิศทางและการขับเคลื่อนการด�าเนินงานกองการ
เจ้าหน้าที่ 4.0” เป็นการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ผลลัพธ์ การสื่อสาร การ
ถ่ายทอดเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วม และรับผิดชอบต่อความส�าเร็จของการด�าเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูประบบบริหารผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (Performance Based 
Management System) เป็นการพฒันาศกัยภาพผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องให้มคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัสมรรถนะ
ที่ใช้ในการประเมินและการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล พร้อมทั้งทบทวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินและ
การจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคลของกรมอนามัย โดยก�าหนดเป็นสมรรถนะหลักของกรมอนามัย คือ AAIM
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : ปรับวัฒนธรรมการท�างาน พัฒนาความสุขในชีวิตการท�างาน (Core Value 
& Culture Change) เป็นการด�าเนินงานเพื่อปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานและพัฒนา
บคุลากรกรมอนามยั ให้ยดึมัน่ในหลักคณุธรรม จรยิธรรม ปฏบัิตงิานด้วยความซือ่สัตย์สจุรติ ตามหลกัธรรมาภบิาล
และหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เผยแพร่ผลงานของบคุคลและหน่วยงานดเีด่นเพือ่
เป็นแบบอย่างที่ดี ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบคุณธรรม ความโปร่งใส และกลไกการป้องกันการ
ทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 กลุ่มการคลังและงบประมาณ (Financing : FIN)

ผลการด�าเนินงานตามกระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (Financing : FIN)

 ในปี 2560 กรมอนามัย โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีท�างานกลุ่ม         
การคลังและงบประมาณ (FIN) ได้พฒันากระบวนการบรหิารการคลงัและงบประมาณ โดยเน้นการบรหิารจดัการ
แบบคร่อมและข้ามสายงาน (Cross Function) รองรับกระบวนงานหลัก (Core Business Process)             
กรมอนามยั เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุรองรบัเป้าหมายสขุภาพท่ีพงึประสงค์ในด้านส่งเสรมิสขุ

ภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 
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  ดังนั้น ในรอบปีที่ผ่านมากรมอนามัยจึงได้น�ากระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณสู่การ
ปฏบิตั ิเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการบรหิารด้านการคลงัและงบประมาณให้มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
น�าผลการด�าเนินงานดังกล่าวไปทบทวนปรับปรุงกระบวนการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง โดยมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรม ดังนี้
  1. มกีารจดัท�าแผนค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปี แบบบรูณาการและมส่ีวนร่วม แบบ Fully 
Active Participation ระหว่าง Cluster ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับระบบงบประมาณ
ประเทศทีเ่น้นการบรูณาการ และรองรับกระบวนงานหลัก (Core Business Process) กรมอนามัย ตามเส้นทาง
ชีวิตและสุขภาพ (Life Course Approach)
  2. มีการจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วมระหว่าง Cluster ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มากขึ้น 
เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับเป้าหมายการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ กรมอนามัย 
โดยเน้นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
  3. มรีะบบการก�ากบั ติดตามประเมนิผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีเข้มข้น (Intensive Monitoring) 
เพื่อเร่งรัดให้น�าไปสู่การบรรลุผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยใช้แผนปฏิบัติการหน่วยงานเป็นเคร่ืองมือ 
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้มปีระสทิธภิาพตามเป้าหมายท่ีรฐับาลก�าหนด และเป็นอนัดบัแรกของกระทรวง
สาธารณสุข

แผนภูมิ 23 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ปี 2560-2561

  4. มีการทบทวนกระบวนงานบริหารการคลังและงบประมาณเพื่อให้กระบวนการที่ออกแบบไว้มี

ความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และนโยบายการบริหารการคลังและงบประมาณของกรมอนามัย 

โดยมกีารปรับ 3 ส่วนส�าคัญ คือ 1) กระบวนการจัดท�าค�าของบประมาณ ปรบัเพิม่ “หน่วยงานลกูค้าภายนอก” 

ในขั้นตอน “Sale & Service” 

 2) กระบวนการจดัสรรงบประมาณ ปรบัเพิม่ “การจดัสรรงบกลาง กรมอนามยั” ในขัน้ตอน “Screen 

& Select” และ 

 3) กระบวนการตดิตามประเมนิผล ปรบัปรงุ “การวเิคราะห์ผลการเบิกจ่าย/มาตรการเร่งรดัการเบิกจ่าย” 

ในขั้นตอน “Screen & Select” และ “Product” ดังภาพกระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 ทั้งนี้ บทบาทที่ส�าคัญอีกบทบาทหนึ่งของกลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) โดยผู้ตรวจสอบภายใน

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกรมอนามัย คือ การเสริมสร้างและพัฒนาระบบงานตรวจสอบเชิงป้องกัน          

(Proactive Preventive Audit) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน               

(Efficiency and Effectiveness of Performance) ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทัง้เป็นสญัญาณ

เตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ให้กับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้หลักการสายโซ่คุณค่า (Value 

Chain) ส่งผลให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 กลุ่มข้อมูล การจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (Knowledge Management 
 Informantion and Surveillence System : KISS)

การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการท�างาน กลุ่มข้อมูล การจัดการความรู้ 
และการเฝ้าระวัง (KISS) มีหน้าที่น�าการเปลี่ยนแปลงและบริหารราชการ (คร่อมและข้ามสายงาน) ให้เกิด
สมัฤทธ์ิผล โดยการเชือ่มโยงการปฏบัิติงานให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ นโยบาย และพนัธกจิกรมอนามยั รวม
ถึงสนับสนุนภารกิจของคลัสเตอร์และหน่วยงาน ในขอบเขตความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมุ่งตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ รวมท้ังเร่งสร้างนวัตกรรม (กระบวนการและ
การบริหารจัดการ) ที่มีคุณค่า เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของกรมอนามัย และภารกิจของหน่วยงาน 
โดยก�ากบั เร่งรดั ตดิตามผลการปฏบิตังิาน ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบส่งเสรมิสขุภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม และประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซ่ึงมีภารกิจยุทธศาสตร์
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ พึงท�างานรวมกับคณะกรรมการฯ เพ่ือให้เกิด             
ผลสมัฤทธิร่์วมกนั ในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานผ่านระบบส�าคญั 4 ระบบงานหลกั คอื 1) ระบบการจดัการ

ความรู้ วิจัย และนวัตกรรม 2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ระบบเฝ้าระวัง และ 4) ระบบการสื่อสาร
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สาธารณะ โดยในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ KISS ได้มีการทบทวนเพื่อให้กระบวนการที่ออกแบบไว้มี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์การด�าเนนิงานในปัจจบัุน เพือ่สนบัสนนุการบรรลเุป้าหมายตาม

ประเดน็ยทุธศาสตร์กรมอนามยั คือ ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 การอภิบาลระบบส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม 

ในส่วนของพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของกรมอนามัย การเร่งรัดการสร้างภาคีเครือข่ายและการสร้าง

กลไกการเรยีนรูร่้วมกนัของภาคเีครอืข่ายด้านส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม และประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4 

การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เพื่อเป้าหมายการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ

บรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) ในหมวด 4 การวิเคราะห์ผลการด�าเนนิงานขององค์กร และการจดัการความรู้ 

และตวัชีวั้ดจ�านวนงานวจิยัและผลงานวชิาการและนวตักรรมท่ีถูกน�าไปใช้ประโยชน์ โดยมผีลการด�าเนนิงาน ดงันี้

  1. การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม      

ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัยประสบปัญหาทีส่�าคญัคอื ขาดการรวบรวมข้อมลูในแหล่งจดัเก็บทีเ่ข้าถงึง่าย 

ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ขาดความต่อเนื่องของข้อมูล ไม่มีการส่งคืนข้อมูลสถานการณ์ให้พื้นที่ 

กลุ่ม KISS ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงาน     

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (DoH Dashboard) ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   ผลการด�าเนินงานปี 2561

   เกิดระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (DoH 

Dashboard) เป็นระบบทีร่วบรวมรายการตัวชีว้ดัและข้อมลูส�าคัญของกรมอนามยัไว้ครบถ้วน มคีวามเรยีบง่าย 

พร้อมใช้งาน เข้าถึงง่าย ข้อมูลมีความทันสมัย มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลักเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

และมีความปลอดภัยสูง โดยกลุ่ม KISS มีวิธีการเลือกและรวบรวมรายการตัวช้ีวัดและข้อมูลส�าคัญมาไว้            

ในระบบดังกล่าว ผ่านกลไกของคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคล่ือนการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการและพัฒนา   

องค์ความรู ้6 กลุม่ คณะกรรมการสนบัสนนุการบรหิารการเปลีย่นแปลง 4 กลุม่ รวมท้ังคณะอนกุรรมการเฝ้าระวงั

ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ภาพผังวิธีการเลือกและรวบรวมรายการตัวชี้วัดและข้อมูลส�าคัญของกรมอนามัย
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

   ระบบ DoH Dashboard จะเชือ่มโยงข้อมลูจากแหล่งข้อมลูหลกั Health Data Center (HDC) 

ด้วยเว็บเซอร์วิสเป็นกรมแรกในกระทรวงสาธารณสุข ช่วยให้การขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมอนามัยบรรลุ

เป้าหมายตามวิสยัทศัน์ พนัธกจิ โดยช่วยชีผ้ลลพัธ์การด�าเนนิการว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ ปัญหาสขุภาพ

โดยรวมเป็นอย่างไร หากพบว่าผลลัพธ์การด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรมอนามัยจะทบทวนกลยุทธ์

และมาตรการ ในขณะที่ด้านวิชาการน้ันมีการน�าข้อมูลมาชี้ประเด็นปัญหาเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานผลิต         

ผลงานวชิาการต่างๆ ต้ังแต่การวจัิย การปรับปรุงกระบวนการ และการสร้างนวตักรรม เพือ่น�าไปปรบัปรงุวธิกีาร

และกลไกการด�าเนินงาน รวมทั้งส่งต่อไปยังภาคี พันธมิตร คู่ความร่วมมือ ประกอบกับมีระบบแจ้งเตือน

สถานการณ์ (DOH Alerts) ที่เป็นการประเมินสถานการณ์จากตัวเลขผลการด�าเนินงาน ณ ปัจจุบัน หากผล

ยงัไม่บรรลเุป้าหมายหรือมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่บรรลุเป้าหมาย จะแจ้งเตอืนสถานการณ์ผ่าน Mobile Application 

และกลุม่ไลน์ DoH KPI รวมทัง้แจ้งเตอืนในหน้าจอเริม่ต้น แบบ Personalized ของ ระบบ DoH Dashboard 

เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องกับประเด็นเหล่านั้นสามารถรับทราบสถานการณ์และบริหารจัดการหาแนวทางปรับปรุง

แก้ไขต่อสถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที

  2. การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ มุ่งสร้างวัฒนธรรมเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

   ในกระบวนการจัดการความรู้การถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร จนเกิด

เป็นวัฒนธรรมและเกดิสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม ถอืเป็นปัจจัยทีจ่ะช่วยสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมและการ

จดัการความรู้ทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่กรมอนามยั ได้ก�าหนด AAIM เป็นสมรรถนะหลกัของกรมอนามยั ทีป่ระเมนิ

โดยใช้ข้อมลูในการสงัเคราะห์ให้เหน็ภาพรวม (Intelligence and Oversight) เพือ่น�าไปสูก่ารให้ข้อเสนอแนะ 

ซ่ึงจ�าเป็นต้องใช้การจัดการความรู้เพื่อให้ได้วิธีปฏิบัติที่ค่อยๆปรับปรุงจนเป็นเลิศ จากนั้นถึงน�าไปสู่การ           

ขบัเคลือ่นในพืน้ทีเ่พือ่ให้บงัเกดิผลกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งจะก่อให้เกดินวตักรรมการเรยีนรู้อย่างยัง่ยนื

จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป นอกจากนี้ กรมอนามัยได้ท�าการค้นหา

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงานในสังกัด จากเวทีน�าผลงานท่ีเกิดจากการปรับปรุงการด�าเนินงานหรือ

นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในรูปแบบต่างๆมาน�าเสนอในเวที “LIKE Talk Award” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้แบบ Storytelling เพื่อเป็นการเน้นย�้า “Core Value” กล้าคิด กล้าท�า พัฒนานวัตกรรมที่สร้างสรรค์ 

และวฒันธรรม HEALTH ว่าด้วย “Learning” โดยเน้นการเช่ือมโยงและน�าความรูจ้ากการปฏิบัตไิปสูก่ารสร้าง

ความรู้ร่วมขององค์กร และได้น�าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศบรรจุเป็นประเด็นส�าคัญในการ

นิเทศติดตามงานของกรมอนามัยในรูปแบบการเยี่ยมเสริมพลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น การแปลงแผน

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการศึกษาดูงานนวัตกรรมและการจัดการความรู้ในพื้นที่ มีการน�าปัจจัยความ

ต้องการทางยทุธศาสตร์ ความต้องการของลกูค้าความจ�าเป็นในการปรับปรงุกระบวนการท�างานและระบบงาน 

มาใช้ในการทบทวนระบบการจัดการความรูท้ีจ่�าเป็นต่อการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมาย (Goal) 

ตามยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้ และน�ามาเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ขององค์การต่อไป

   ผลการด�าเนินงานปี 2561

   กรมอนามัยได้ส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ในเวที Tuesday Regualar Meeting 

(TRM) อังคารที่ 3 ของเดือนโดยมีอธิบดีเป็นประธานการประชุม เป็น Direction ที่มีประกาศนโยบายให้        

ผูบ้รหิารทัง้ 38 หน่วยงานรับโดยทัว่กนั รวมถงึให้น�าแนวทางดงักล่าวไปถ่ายทอดสือ่สารสู่การปฏบัิตแิก่บุคลากร
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ทกุกลุม่ทกุฝ่าย ส่งผลให้ผ่านคณะกรรมการขบัเคล่ือนและพัฒนาวชิาการ กรมอนามยั (กพว.) และมกีารก�ากับ

ติดตามและประเมินผลในการประชุมประจ�าเดือนโดยมีกิจกรรมในการขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้และ

ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการต่อยอดการด�าเดินงานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

   1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการ     

กรมอนามัย (KM Tools for Academic Creation & Development)” เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัยมีความ

รู้ความเข้าใจในบทบาทและวิธีการเป็นนักจัดการความรู้สู่นวัตกรรม เน้นการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

จ�านวน 1 รุ่นๆ ละ 2 ครั้ง ผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้นจ�านวน 150 คน

   2) โครงการยกระดับคุณภาพนวัตกรรมกรมอนามัย “ร้อยความคิด ผลิตนวัตกรรม” เพื่อ        

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดการด�าเนินงาน ในด้านการผลิตนวัตกรรม และ Best Practice จ�านวน 

1 รุ่นๆ ละ 2 ครั้ง ผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้นจ�านวน 80 คน

   3) โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม LIKE Talk Final Round ตอน DoH Innovation มี

ผลงานส่งเข้าประกวดจ�านวน 37 ผลงาน ขยายผลและขบัเคลือ่นงานรปูแบบ LIKE Talk ในระดบักรมอนามัย

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเช่น LIKE Talk ภาคเหนือ และภาคตะวันออก และระดับกระทรวงสาธารณสุข 

โดยกรมอนามยัได้คดัเลอืกผลงานเด่น ได้แก่ 1) รางวลัชนะเลศิ ระบบปรบัปรงุคณุภาพน�า้แบบมส่ีวนร่วมของ

ชาวไทยภูเขา (ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า) 2) รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ Bite Me Please (สถาบันพัฒนา

สุขภาวะเขตเมือง) และ 3) รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ChoPA & ChiPA Game ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่เด็กไทย       

สูงดีสมส่วน แข็งแรง IQ และ EQ ดี (กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ)

  3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย

   กรมอนามัย มีการด�าเนินงานในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มี

ความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และใช้งานง่าย สนับสนุนการท�างานให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งความ

พร้อมใช้งานในภาวะฉกุเฉนิ และการจดัหาระบบครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ รวมทัง้การฝึกอบรมสร้างความตระหนัก

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

   ผลการด�าเนินงานปี 2561

   1. เตรียมความพร้อมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบูรณาการและประสาน

การปฏิบัติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติของภัยคุกคามไซเบอร์

และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กับทางศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร เพื่อด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการควบคุมและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

   2. เตรียมความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์     

รวมทัง้ข้อมลูและสารสนเทศมคีวามพร้อมใช้งานอย่างต่อเนือ่ง ตามนโยบายและแนวปฏบัิติในการรกัษาความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข มีการตรวจสอบความสอดคล้องของสถานภาพการบริหาร

จัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (GAP Analysis) น�ามาตรฐานการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง 

มาตรฐานการรกัษาความม่ันคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศตามวธิกีารแบบปลอดภยั พ.ศ. 2555 มาก�าหนด

เป็นแนวทางในการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรมอนามัย พร้อมทั้งก�าหนดวิธีปฏิบัติส�าหรับ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และมีการจัดท�าแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่

แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) โดยผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู (Chief Information Office: CIO) และมกีารเตรยีมศนูย์ข้อมลูส�ารอง 

(Disaster Recovery Site: DR-Site) ณ ที่ท�าการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 

เพื่อทดแทนศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) ที่ได้รับความเสียหาย โดยใช้บริการ G-Cloud ของส�านักงาน

พฒันารฐับาลดจิิทลั (องค์การมหาชน) (สพร.) ในการส�ารองข้อมลูและกูค้นืระบบสารสนเทศท่ีมคีวามส�าคญัสงู 

   3. จดัท�าระบบแผนงาน/โครงการจดัหาครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์ของหน่วยงานสงักดักรมอนามยั 

เพื่อส�ารวจความต้องการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมและความ

จ�าเป็นในการใช้งาน เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เจ้าหน้าที่ของกรมอนามัย

ใช้งาน มีคุณลักษณะ (Specification) มีความน่าเชื่อถือ และมีการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ ท�าให้ครุภัณฑ์     

ดังกล่าวมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 

   ปัจจัยความส�าเร็จ

   1. การพฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนนุงานด้านการส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม 

    จากแนวทาง PMQA Mechanism ก�าหนดให้มีการก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานจาก     

ผู้บริหารอย่างใกล้ชิด และเข้มข้น ผ่านการประชุม Tuesday Regular Meeting ของกรมเป็นประจ�าใน 4 

สัปดาห์ของแต่ละเดือน เพื่อการติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และ

แผนปฏิบัติการ รวมถึงระบบเฝ้าระวังที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์

น�าไปสู่การออกแนวทางปฏิบัติการส่งเสริมหรือแก้ปัญหาภาวะสุขภาพของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ประกอบกับการมีต้นทุนด้านการบูรณาการในกลุ่มนักพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลส�าคัญของกรม และ

เป็นแหล่งข้อมูลหลักของกรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่น�าไปสู่การปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนได้
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รับรางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของ
องค์การและการจัดการความรู้ จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   2. การด�าเนินงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
    มีการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการ กรมอนามัย (กพว.)ในเวที Tuesday Regualar Meeting (TRM) อังคารที่ 3 ของเดือนโดยมีอธิบดี
เป็นประธานการประชุมฯเพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม กรมอนามัย และประเมินโดย
ใช้ข้อมูลในการสังเคราะห์ให้เห็นภาพรวม (Intelligence and Oversight) เพื่อน�าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ซ่ึงจ�าเป็นต้องใช้การจัดการความรู้เพ่ือให้ได้วิธีปฏิบัติท่ีค่อยๆปรับปรุงจนเป็นเลิศ จากนั้นถึง       
น�าไปสู่การขับเคลื่อนในพื้นที่เพื่อให้บังเกิดผลกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
   3. การด�าเนินงานด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ได้รบัการสนบัสนุนและการก�ากบัตดิตามการด�าเนนิงาน จากผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
ระดบัสูง (CIO) อกีทัง้ยงัได้รบัความร่วมมอืจากภาคีเครอืข่ายท่ีมส่ีวนช่วยการด�าเนนิงาน และได้รบัโล่เกยีรตคิณุ
เพื่อแสดงว่า กรมอนามัย เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและอ�านวยความสะดวกตามโครงการบูรณาการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของโครงการพื้นฐานที่ส�าคัญของประเทศ ประจ�าปี 2561
    จากการด�าเนนิงานจัดการข้อมลูเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ และการท�าฐานข้อมูลกลางเพือ่
การใช้ประโยชน์อย่างทัว่ถงึ การคดัเลอืกตวัชีว้ดัทีเ่ป็นระบบ จนสามารถน�าไปสูก่ารขยายผลและการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ประกอบกับการติดตามประเมินผลการด�าเนินการขององค์กรโดยการใช้ระบบสารสนเทศและ      
การก�ากบัตดิตามงานผ่านการประชมุผูบ้รหิารท�าให้เกดิการแก้ไขทีร่วดเรว็ ทนัท่วงท ีตลอดจนการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในหน่วยงานเพ่ือก่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมใหม่ น�าไปสู่การปรับปรุงองค์กรอย่าง         
ต่อเน่ืองและยัง่ยนื จนได้รบัรางวลัสาขาคณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA) หมวด 4 ด้านการวเิคราะห์
ผลการด�าเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
   ปัญหาและอุปสรรค
   1. การบูรณาการด้านข้อมูลยังเกิดความซ�้าซ้อน บุคลากรของแต่ละกลุ่มยังขาดความเข้าใจ
และไม่ให้ความส�าคญักบัการบรหิารจัดการข้อมลูภาพรวม ขาดศกัยภาพในการใช้ข้อมลูวเิคราะห์สถานการณ์ 
ขาดข้อมลูเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนัอกีหลายรายการ ตัวชีว้ดัเฝ้าระวงัฯ และรายการข้อมลูยงัไม่สะท้อนสถานการณ์
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิง่แวดล้อมอย่างแท้จรงิ การคืนข้อมลูสถานการณ์ให้ระดบัพืน้ทีย่งัไม่ครบถ้วน 
รวมทั้งงบประมาณในการด�าเนินงานด้านข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ยังไม่เพียงพอ
   2. บคุลากรกรมอนามยัยงัขาดความรู ้ความเข้าใจในเรือ่งการจดัการความรู้ และความสามารถ
ในการน�าเคร่ืองมอื AAIM มาวเิคราะห์ในการจัดการความรูข้องงานเท่าทีค่วรส่งผลต่อการส่งผลงานนวตักรรม 
LIKE Talk Award บางหน่วยงานไม่เป็นไปตามที่เจ้าภาพก�าหนดประเภทของผลงานการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมกรมอนามัย
   3. การสื่อสารความเข้าใจยังไม่ทั่วถึง/ไม่ชัดเจน และควรปฏิบัติตามแนวทางท่ีก�าหนดโดย
เคร่งครัด รวมทั้งตระหนักถึงความส�าคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบุคลากรกรมอนามัยโดยรวม
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 กลุ่มกฎหมาย (LAW)

การด�าเนนิงานของคณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูระบบบรหิารและวิธีการท�างาน กลุ่มที ่10 

 คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนปฏิรูประบบบริหารและวิธีการท�างานกลุ่มที่ 10 กลุ่มกฎหมาย 

(LAW) ท�าหน้าทีใ่นการก�ากบั ติดตาม การออกกฎหมายระดบัอนบุญัญตัทิีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามัย 

พฒันาศกัยภาพบุคลากรผูรั้บผดิชอบงานกฎหมายกรมอนามัย รวมท้ังสนบัสนนุ ให้ค�าปรึกษา และด�าเนินการ

ด้านกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยสรุปกิจกรรมส�าคัญ ที่ด�าเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

 1. การก�ากับ ติดตาม การออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1.1  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีกฎหมายระดับ               

อนุบัญญัติ ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 44 ฉบับ ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน 14 ฉบับ และอยู่ระหว่างด�าเนินการ 

จ�านวน 30 ฉบับ (อยู่ในกระบวนการเสนอผู้มีอ�านาจในการลงนาม จ�านวน 14 ฉบับ, อยู่ในกระบวนการ

พจิารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา จ�านวน 1 ฉบบั และจะด�าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ�านวน 15 ฉบับ) 

แผนภูมิ 24 สรุปการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  1.2  พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มีกฎหมาย

ระดับอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 ฉบับ (อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย จ�านวน 1 ฉบับ) โดยทั้ง 

5 ฉบับ อยู่ระหว่างด�าเนินการ ดังนี้ 1) อยู่ในกระบวนการรอส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องให้รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม จ�านวน 4 ฉบับ และ 2) อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการด้าน

กฎหมายของกระทรวงมหาดไทย จ�านวน 1 ฉบับ
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  1.3  พระราชบญัญัตคิวบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ พ.ศ. 2560 

มีกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 10 ฉบับ ด�าเนินการเรียบร้อยแล้วทั้ง 10 ฉบับ

แผนภูมิ 25 สรุปการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

 2. การด�าเนินงานพัฒนาหลักสูตรอบรมเจ้าพนักงานและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานตามกฎหมายท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย เพื่อการสนับสนุนให้เกิดการใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
  2.1  หลักสูตรอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  2.2  หลกัสตูรการอบรมบคุลากรทีป่ฏบิตังิานตามพระราชบญัญตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
  2.3  หลกัสตูรอบรมเจ้าพนกังานตามพระราชบญัญตัคิวบคมุการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรบั
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
 3. สนับสนุน ให้ค�าปรึกษา และด�าเนินการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
  3.1  การแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎกระทรวงฯ (พ.ศ. 2543) ตามพระราชบัญญัติสุสานและ
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 น�าเสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง
  3.2  การด�าเนินการตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
โดยสรปุแนวทางต่อการรองรับรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 เป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 1) ข้อเสนอ 
ทีถ่กูรับพิจารณาต่อการปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย จ�านวน 5 ประเดน็ 2) ข้อเสนอท่ีมกีฎหมายรองรบัแล้ว จ�านวน 
8 ประเด็น และ 3) ข้อเสนอที่ด�าเนินการตามความสมัครใจ จ�านวน 2 ประเด็น และน�าเสนอแนวทางดังกล่าว
ต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
  3.3  การแต่งตั้งคณะท�างานยกร่างประกาศกรมอนามัยการจัดอาหารและน�้าดื่มท่ีมีคุณภาพตาม

ร่างพระราชบัญญตัิแรงงานประมง พ.ศ. ....
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

  3.4  ให้ข้อเสนอแนะต่อร่างค�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสขุเพือ่ควบคมุโรคพิษสุขนขับ้า และ

ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .... 

 ผลการด�าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย 

 ค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 44 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557 โดยความเหน็ชอบของคณะรกัษาความ

สงบแห่งชาติ ได้ออกค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุง

ประสทิธภิาพในการปฏิบตัริาชการเพือ่ประโยชน์ในการปฏริปูระบบการบรหิารราชการแผ่นดนิ มผีลบงัคบัใช้ 

ณ วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2559 โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการด�าเนนิงานของส่วนราชการในการขับเคลือ่น

ภารกิจส�าคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหา และการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้คุณให้โทษ           

ต่อหน่วยงาน ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ก�าหนดให้ทุกส่วนราชการต้องมีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยก�าหนดกรอบ

การประเมินผลตัวชี้วัด จ�านวน 5 องค์ประกอบ คือ 1) Function Base 2) Agenda Base 3) Area Base   

4) Innovation Base และ 5) Potential Base และรายงานผลด�าเนินงานประจ�าปีจ�านวน 2 รอบ มีผล         

การด�าเนินงาน ดังนี้

ตาราง 17 องค์ประกอบการประเมินและผลการด�าเนินงาน

องค์ประกอบการประเมิน ผลการด�าเนินงาน

1. ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลัก

ภารกิจพื้นฐาน งานประจ�างานตามหน้าที่

ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ

รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function 

Base)

1. ร้อยละของต�าบลน�าร่องท่ีมรีะบบการส่งเสรมิสขุภาพดแูล

ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

(เป้าหมายร้อยละ 60) 

ผลงาน : ต�าบลทั้งหมดในประเทศไทย 7,255 ต�าบล 

มีจ�านวนต�าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาว (LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 4,904 ต�าบล คิดเป็น

ร้อยละ 67.6 (ข้อมลูจาก กพร. ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561)
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2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (เป้าหมาย 

(1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 20 

(2) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อย 

จังหวัดละ 1 แห่ง

ผลงาน : จ�านวนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทัง้หมด 958 แห่ง มโีรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดบัดมีาก 376 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.25 และมี โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับดีมากอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ครบทั้ง 77 จังหวัด 

(ข้อมูลจาก กพร. ณ วันที่ 21 กันยายน 2561)

2. ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลัก

ภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 

นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบ

หมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการ

ด�าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda 

Base) 

1. ร้อยละการด�าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความ

เข้าใจแก่ประชาชน 

ผลงาน : กรมอนามัยด�าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ

แก่ประชาชน เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม

การตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

ซึ่งด�าเนินการผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ทีวี 

บทความ Press Tour และสื่อ Online 

2. ร้อยละการชี้แจงประเด็นส�าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 

ผลงาน : กรมอนามัยได้สนับสนุนข้อมูลให้กับกระทรวง

สาธารณสุขในการชี้แจงประเด็นส�าคัญ เรื่อง ปัญหาสังคม

ผู้สูงอายุ

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

ผลงาน : จ�านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมด

ในเขตรับผิดชอบที่ได ้ที่ ได ้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

1,316,750 ราย มพีฒันาการสมวยั 1,270,877 ราย คดิเป็น

ร้อยละ 96.52
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4. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อพันคน

ผลงาน : จ�านวนหญิงอายุ 15-19 ปี ท้ังหมด (จ�านวน

ประชากรกลางปีจากฐานข้อมลูทะเบยีนราษฎร์) 2,072,138 

คน และจ�านวนการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ปี 

73,570 คน คดิเป็นอตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 

ปี ต่อพันคนเท่ากับ 35.50

3. ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลัก

ภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม

จังหวัด (Area Base)

กรมอนามัยไม่ประเมินผลในองค์ประกอบนี้

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ

พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบ

งาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการ

ให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 

เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation 

Base)

1. การพัฒนานวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาชุดข้อมูลความรู้

พื้นฐานที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับประชาชนไทย 

(Development of the Core Set of Health Related 

Messages for Thai People)

ผลงาน : (1) มีนวัตกรรมชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานที่ส�าคัญฯ 

คอื “66 Key Message ประเด็นสือ่สารหลกัเพือ่ความรอบรู้

ด้านสขุภาพ” (2) มแีบบส�ารวจความรอบรูด้้านสขุภาพ เพือ่

ใช้ในการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

ชาวไทยและประเทศไทย (3) มีหน่วยงานสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขน�าชุดข้อมูล

ความรู้พื้นฐานที่ส�าคัญ (66 Key Message) ไปต่อยอดเพื่อ

พฒันาจดัท�าสือ่ประกอบประเด็นสือ่สารหลกัทีง่่ายต่อความ

เข้าใจ 
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2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ผลงาน : (1) ด้านการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ด�าเนินการเรื่อง โปรแกรมใบสั่งสุขภาพดี

(2) ด้านการบรูณาการการท�างานระหว่างหน่วยงาน ด�าเนนิ

การเรื่อง การขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

(3) ด้านการป้องกนั/แก้ไขปัญหาด้านทจุรติ ด�าเนนิการเรือ่ง 

โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพและความโปร่งใส

(4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ ด�าเนินการ

เรื่อง ระบบ DOH Dashboard , ICOH Mobile Unit (ชุด

รักษาทันตกรรมเคลื่อนที่ระบบ ICOH) , ระบบเฝ้าระวังผล 

กระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองกรณีปัญหาหมอกควัน, 

โปรแกรมอนมุตัริาชการออนไลน์, การพฒันารูปแบบการส่ง

เสริมสขุภาพในศนูย์การค้าของศนูย์อนามยัที ่9 นครราชสมีา 

และโปรแกรมส�าเร็จรูปการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(5) ด้านการประหยัดทรัพยากร ด�าเนินการเรื่อง การ

ประหยัดพลังงาน การลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ 

และการประหยัดงบประมาณ 

5. ศักยภาพในการด�าเนินการของส่วน

ราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(Potential Base)

1. การจัดท�าและด�าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ

ผลงาน : ด�าเนนิการตามแผนการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ

ได้ตามเป้าหมายทีก่�าหนดและสามารถเบกิจ่ายงบประมาณ

ได้ตามเป้าหมาย
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2. การด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิรูปองค์การ

ผลงาน : มีการจัดท�าแผนปฏิรูปองค์การ และมีการปรับ

บทบาทภารกิจของกรมอนามัย ดังนี้

As Is (ปี 2559-2560) To Be (ปี 2561-2564)

Regulator Smart Regulator

Policy Maker Policy Advisor

Doer Facilitator / Enabler

Facilitator / Enabler
Smart Facilitator / Smart 

Enabler

Operator New Operator / Inspector

 การด�าเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพ

 จากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่พึงประสงค์ของประชาชนไทยท่ีมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น หลายหน่วยงานพยายามให้ข้อมูลและพัฒนามาตรการต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   

อย่างไรกต็าม ประชาชนยงัได้รบัข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพท่ีถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจรงิจากช่องทางต่าง ๆ  

ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ไม่จ�าเป็น เป็นภาระของตนเอง ครอบครัว และประเทศ

ชาติ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากทักษะของบุคคลที่เข้าไม่ถึง ไม่เข้าใจ ไม่สามารถประเมินคุณภาพของข้อมูล และ

ขาดทักษะการน�าข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง หรือกล่าวได้ว่า 

ประชาชนจ�านวนหนึ่งมีความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากระบบสุขภาพและข้อมูลด้าน

สุขภาพมีความซับซ้อนเกินกว่าที่ประชาชนบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง จะสามารถเข้าถึงและ       

น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

 ผลการด�าเนินงานในปี 2559 - 2561 

 ระดับนโยบายประเทศ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกระบบ

 ประเด็นงานความรอบรู้ด้านสุขภาพได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาประเทศส�าคัญ ๆ ดังนี้

 1. แผนพฒันาสขุภาพแห่งชาติ ฉบบัที ่12 ซึง่ก�าหนดเป้าหมายในการยกระดบัความรอบรู ้ด้านสขุภาพ

ระหว่างปี 2560 – 2564 ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีมาก เพิ่มขึ้นร้อยละ 25

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ที่ได้น�าแนวคิดและการ

ปฏิบตัเิพือ่ยกระดบัความรอบรูด้้านสขุภาพของประชาชนไปเชือ่มโยงกบักระบวนการท�างานทกุกระบวนการ
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 3. ข้อเสนอในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประเด็นที่ 8 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งได้รับ

การเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 6 เมษายน 2561 บรรจุเป็นวาระของสมัชชาสุขภาพ 

ครั้งที่ 11 (12-14 ธันวาคม 2561)

 ระดับนโยบายกระทรวงและกรม : องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 องค์กรรอบรูด้้านสขุภาพ คอื องค์กรทีแ่สดงความพร้อมและสามารถให้บรกิารแก่ผูใ้ช้บริการทีม่คีวาม

ต้องการและข้อจ�ากดัทีห่ลากหลาย และมีความรอบรู้ด้านสขุภาพท่ีจ�ากัด ท้ังเชิงรุกและเชิงรบั ท้ังนี ้ด้านเชิงรกุ 

หมายถึง การส่งมอบตัวบริการ (ข้อมูลและการบริการ) ที่อยู่ในรูปแบบที่มีความง่ายในการเข้าใจและน�าไปใช้

ประโยชน์อย่างถูกต้องและปลอดภัย และด้านเชิงรับ หมายถึง ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและเข้าใช้ประโยชน์

จากการบริการขององค์กรได้อย่างง่าย สะดวก และปลอดภยั เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูใ้ช้บรกิาร

แต่ละคน กรมอนามัยประกาศให้ทุกหน่วยงานพัฒนาเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยก�าหนดเป็นตัวช้ีวัด

ตามค�ารับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยและบรรจุเป็นวาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมของ

กรมอนามัยทุกเดือน

 ระดับการปฏิบัติ : การสื่อสารสุขภาพที่เรียบง่ายและถูกต้อง คู่มือแนวทางการพัฒนาองค์กรรอบรู้

ด้านสุขภาพ ต้นแบบองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ และการส�ารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ

 การขับเคลื่อนในระดับนโยบายประเทศและกระทรวงสาธารณสุข ได้สร้างกระแสและความตระหนัก 

เรือ่งความรอบรูด้้านสขุภาพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ดงัจะเหน็ได้จากการด�าเนนิงาน มกีารมุง่เน้น

ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพท่ีถูกต้องและเช่ือถือได้ เช่น          

การพัฒนาชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานที่ส�าคัญและจ�าเป็น (Thai Health literacy 66) การจัดท�าชุดข้อมูลใน

ประเดน็ต่างๆ ทีม่คีวามง่ายในการเข้าใจและการน�าไปใช้ของหน่วยงานต่างๆ รายการชวัร์ก่อนแชร์ของ อสมท. 

และโครงการ Media Fun Facts ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดีโลกออนไลน์โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ เป็นต้น อกีทัง้ ยงัมกีารกล่าวถึงในการประชมุวชิาการต่าง ๆ  เช่น การประชุมวิชาการส่งเสรมิสขุภาพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 การ

ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2561

 นอกจากนี้ กรมอนามัยร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสมาคมส่งเสริม

ความรอบรู้ด้านสุขภาพไทยจัดการประชุมวิชาการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย ภายใต้หัวข้อการ        

ขบัเคลือ่นสงัคมไทยรอบรู้ด้านสขุภาพ เพ่ือเป็นเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ความคดิเหน็ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง

กับความรอบรู้ด้านสขุภาพ เผยแพร่ความรู ้ข้อมลู ข่าวสาร ด้านความรอบรูด้้านสขุภาพ ตลอดจนสร้างกระแส

ให้สังคมเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสร้างสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 อีกทั้งยังเกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ของประชาชนไทยมุ่งสู่สังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพและร่วมจัดท�าคู่มือ

แนวทางพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ การร่วมมือขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพระหว่างกรมอนามัย

กับชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อม ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคม

วิชาชีพสาธารณสุข และสมาคมหมออนามัย 
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ชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานที่ส�าคัญและจ�าเป็น (Thai Health literacy 66) และ

คู่มือแนวทางพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ

การประชุมวิชาการส่งเสริมความรอบรู้

ด้านสุขภาพไทย ภายใต้หัวข้อ 

 จากการขบัเคลือ่นงานองค์กรรอบรู้ด้านสขุภาพตลอด 1 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2561) ในหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน มากกว่า 26 องค์กร และเกิดองค์กรท่ีมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับองค์กรให้เป็น

องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 11 องค์กร

 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถสะท้อนถึงสถานการณ์ความรอบรู้ด้าน

สขุภาพและประสทิธผิลของการด�าเนินการส�าคัญข้างต้นได้ ทัง้นี ้กรมอนามยั โดยส�านกังานโครงการขับเคลือ่น

กรมอนามัย 4.0 เพือ่ความรอบรูด้้านสขุภาพของประชาชนพฒันาเครือ่งมอืแบบส�ารวจความรอบรูด้้านสขุภาพ

ส�าหรับประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป ส�ารวจสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 

15 ปี ขึ้นไป ทั่วประเทศในเดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งจะได้ข้อมูลสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย 

เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จะน�าไปใช้พัฒนานโยบายและก�าหนดทิศทางในการด�าเนินงานยกระดับความรอบรู้ด้าน

สุขภาพของประชาชนตามเป้าหมายของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติและสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพตาม     

เป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

 การด�าเนินงานด้านสื่อสารสาธารณะ

 การด�าเนินงานด้านการสื่อสารสาธารณะของกรมอนามัย เน้นการพัฒนารูปแบบการสื่อสาร แสวงหา

ช่องทางการสือ่สารทีส่ามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้ และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเพือ่ให้ประชาชนเกดิการรบัรู้ 

เข้าใจ และมพีฤตกิรรมสขุภาพท่ีเหมาะสม ภายใต้ข้อมลูข่าวสารด้านการส่งเสริมสขุภาพและอนามยัส่ิงแวดล้อม 
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ผ่านช่องทางการสื่อสาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สื่อสาธารณะ (Mass Media) และสื่อสมัยใหม่ (New 

Media) รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนของกระทรวงสาธารณสุข และการพัฒนา

งานวิชาการด้านการสื่อสารสาธารณะ ซึ่งสามารถสรุปผลการด�าเนินงานได้ดังนี้ 

 1. สื่อสาธารณะ (Mass Media) 

  กรมอนามยัผลติข้อมลูข่าวสารเพือ่เผยแพร่ผ่านสือ่สาธารณะ จ�านวน 225 ครัง้ แบ่งออกเป็น ข่าวแจก 

จ�านวน 120 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 53.33 สัมภาษณ์ จ�านวน 67 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.78 บทความ            

จ�านวน 32 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.22 แถลงข่าว จ�านวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.67 ข้อมูลข่าวสารของ      

กรมอนามัยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ จ�านวน 1,165 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.06 หนังสือพิมพ์ 

จ�านวน 153 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.86 วิทยุ จ�านวน 113 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.28 โทรทัศน์ จ�านวน 67 ครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 4.39 นิตยสาร จ�านวน 54 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.48

แผนภูมิ 26 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสารธารณะ

 2. สื่อสมัยใหม่ (New Media)

  กรมอนามัยผลิตข้อมูลข่าวสารและพัฒนารูปแบบการสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ จ�านวน 277 ครั้ง 

แบ่งเป็น Banner จ�านวน 67 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.19 Infographic จ�านวน 45 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.24 

News จ�านวน 41 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.80 Clip จ�านวน 40 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.44 Cartoon 35 ครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 12.63 Photo Album จ�านวน 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.39 Game จ�านวน 10 ครั้ง คิดเป็น

ร้อยละ 3.61 Live จ�านวน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.90 Gift จ�านวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.44 Link จ�านวน 

1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.36 
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แผนภูมิ 27 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสมัยใหม่

ตาราง 18 จ�านวนสมาชิกบนสื่อสังคมออนไลน์และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสมาชิกกรมอนามัย

Social media Name ผู้ติดตาม การเข้าถึง

Facebook fan page

กรมอนามัย
77,063 Like 6,095,538 Reach

Anamai Channel
6,478

1,345,316 View

PR anamai
3,216 

Follow
4,013 Read

  ผลประเมนิความพึงพอใจ การรบัรู ้และการน�าไปใช้ต่อการสือ่สารการตลาดเพือ่สงัคมผ่านสือ่สงัคม

ออนไลน์ของกรมอนามัย ประจ�าปี 2561 จ�านวน 464 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.10 และ

เพศชาย ร้อยละ 17.90 ความพึงพอใจต่อการน�าเสนอเนื้อหา พึงพอใจมากด้านการออกก�าลังกาย ร้อยละ 

53.02 ด้านอาหารและโภชนาการ ร้อยละ 57.76 พึงพอใจ ด้านความรู้สุขภาพแต่ละกลุ่มวัย ร้อยละ 49.78 

ด้านการดแูลตนเองของกลุม่วยัรุน่ ร้อยละ 52.16 ด้านผูส้งูอาย ุร้อยละ 48.06 ด้านแม่และเดก็ ร้อยละ 47.20 

และเรื่องตามกระแส ร้อยละ 47.84
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แผนภูมิ 28 ความพึงพอใจ การรับรู้ และการน�าไปใช้ต่อการสื่อสารการตลาด

เพื่อสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ปี 2561

ภาพกิจกรรม

 3. การจัดกิจกรรมรณรงค์และนิทรรศการ

  กรมอนามยัได้มกีารจัดกจิกรรมรณรงค์และนทิรรศการ เพือ่เผยแพร่ข้อมลุข่าวสารให้ประชาชนได้

รับทราบและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา เข้ามามีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและแสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของกรมอนามัย



รายงานประจำาปี 2561 กรมอนามัย103

ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 การด�าเนินงานพัฒนาวิชาการ

 การด�าเนินงานด้านการวิจัย

  ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมามีการจัดท�ายุทธศาสตร์ กรอบวิจัยกรมอนามัย ข้อเสนองานวิจัย 

ส�าหรับเสนอของบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS),   

พัฒนาระบบบรหิารงานวจิยักรมอนามยั ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาของหน่วยงานพร้อมก�าหนดมาตรฐาน

คุณภาพการวิจัยกรมอนามัยและการน�าผลงานวิจัยไปสร้างให้เกิดคุณค่า (Value Creation) และน�าไปใช้

ประโยชน์มากที่สดุ, พฒันานกัวจิัยหน้าใหม ่ให้ก้าวไปสู่การเป็นนักวจิยัที่มคีวามเชีย่วชาญ และกระตุน้ให้เกิด

งานวิจัยทีส่อดคล้องกบัทศิทางและนโยบายด้านการวจิยัของหน่วยงานเพิม่มากข้ึน โดยมกีจิกรรมส�าคญัหลักๆ 

ดังต่อไปนี้

  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงร่างวิจัยกรมอนามัย จ�านวน 3 ครั้ง

 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการวิจัยประเมินผล จ�านวน 3 ครั้ง

 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการชุดวิจัยบูรณาการ Cluster จ�านวน 3 ครั้ง

 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์     

ลงวารสาร”

 การประชุมวิชาการ 

 การประชมุวชิาการ “ส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิครัง้ที ่11 พ.ศ. 2561 มหศัจรรย์ 

1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อการเจริญเติบโตคุณภาพ” วันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 สรุปผลการคัดเลือกงาน

วิชาการทีส่่งเข้าประกวดจากทัง้หมดจ�านวน 289 ผลงาน จ�าแนกเป็นแบบ Oral Presentation มจี�านวน 80 เรือ่ง 

และแบบ Poster Presentation จ�านวน 209 เรื่อง ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จ�านวน 15 รางวัล แบ่ง

เป็น ประเภท Oral Presentation 7 รางวัลและ Poster Presentation 8 รางวัล ตามประเภทดังต่อไปนี้

 1.) กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(ส่งเสริมสุขภาพสตรี) ประเภท Oral Presentation ได้แก่ การวิจัย

สถานการณ์การจัดบริการคลินิกนมแม่ในสถานพยาบาลในประเทศไทย ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา

คลินิกนมแม่ในสถานพยาบาล จากส�านักส่งเสริมสุขภาพ ประเภท Poster Presentation ได้แก่ เสื้ออุ่นไอรัก 

จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

 2.) กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย) ประเภท Oral Presentation ได้แก่            

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยแบบมีส่วนร่วม “พัฒนาการสมวัย ผูกสายใยรัก ด้วยหนังสือ

เล่มแรกของหนู” โดย โรงพยาบาลทัพทัน จ.อุทัยธานี ประเภท Poster Presentation ได้แก่ ปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์กับการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 12 และนวัตกรรม 2 ตารางคะเนปริมาณเลือดหลัง 

คลอดให้แม่นย�า จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

 3.) กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น ประเภท Oral Presentation ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริม   

สุขภาพช่องปากในเด็กอนุบาลโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 

ส�านักทันตสาธารณสุข ประเภท Poster Presentation ได้แก่ โชป้า แอนด์ชายด์ป้า เกมส์ ตามวิถีอิสลาม 

โรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อย
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 4.) กลุ่มวยัท�างาน ประเภท Oral Presentation ได้แก่ การพฒันารปูแบบการส่งเสรมิสขุภาพประชากร
วยัท�างานในสถานประกอบการ ส�านกัส่งเสรมิสขุภาพ ประเภท Poster Presentation ได้แก่ ผลของโปรแกรม
การดูแลตัวเองด้วยมณีเวชต่อปัญหาสุขภาพและสมดุล โครงสร้างร่างกายของสมาชิกชมรมออกก�าลังกาย
ต�าบลหอกลอง อ�าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
 5.) กลุ่มผู้สูงอายุ ประเภท Oral Presentation ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพแบบองค์รวมและการจดัการสิง่แวดล้อมภายในบ้านส�าหรบัผูส้งูอาย ุกองกจิกรรมทางกายเพือ่สขุภาพ 
ประเภท Poster Presentation ได้แก่ ก้าวย่างอย่างม่ันใจด้วยโปรแกรมสวนฝึกเดินสามมิติ โรงพยาบาล
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
 6.) กลุม่อนามยัสิง่แวดล้อม ประเภท Oral Presentation ไดแ้ก่ การศึกษาสถานการณ์ปัญหาอนามยั
สิง่แวดล้อมทีเ่กิดจากการประกอบกจิการให้บรกิารลานเกบ็สะสมตูข้นส่งสนิค้าและกิจการให้บริการรถหวัลาก 
ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเภท Poster Presentation ได้แก่ ระบบบ�าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรองใน
การก�าจัดไข่พยาธิไส้เดือน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 7.) กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเภท Poster Presentation การศึกษาความ
แม่นย�าของการประมาณค่าความเข้มข้นอนุภาคขนาดเล็กในช่วงเวลาสั้นจากระยะการมองเห็นในจังหวัด
เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
  8.) กลุ่ม International Session ประเภท Oral Presentation DEVELOPMENT OF HEALTH 
PROMOTION MODEL IN WORKING-GROUP FOR CONTROL BODY MASS INDEX (BMI) BY NORM, 
HEALTH PROMOTION CENTRE REGION 7 KHONKAEN (การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย

ท�างานเพื่อควบคุมดัชนีมวลกายโดยใช้ค่ากลาง ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น) ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

 การด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามยัได้ด�าเนนิงานความร่วมมอืระหว่างประเทศ ท้ังในระดบัทวภิาคี 
ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก รวมถึงการไปฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ 
ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือระหว่างประเทศ           
ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น
 1. ความร่วมมือไทย – จีน
  คณะผู้แทนจากกรมอนามยัได้เข้าร่วมประชมุในโครงการความร่วมมอืไทย-จนี ด้านส่งเสรมิสขุภาพ
พัฒนาการเด็กและอนามัยส่ิงแวดล้อม ณ นครเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง     
วันที่ 2 – 6 มีนาคม 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบความรอบรู้สุขภาพ

ของประชาชน และการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีส่วนที่ 2  

 2. ความร่วมมือไทย – ลาว

  โครงการประชุมแลกเปลี่ยนสรุปผลการด�าเนินงานความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม ไทย-ลาว ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมหนองหานแกรนด์ โฮเทล 

แอนด์ รสีอร์ท จังหวดัอดุรธาน ีเพ่ือตดิตามผลการด�าเนนิงานความร่วมมอืด้านอนามยัแม่และเดก็ และพฒันา

กลไกการท�างานในระดบัพืน้ทีข่องทัง้สองประเทศ ผลจากการประชมุดงักล่าวท�าให้เกดิการจดัท�าแผนปฏบิตักิาร

ร่วม (Joint Action Plan) ด้านอนามัยแม่และเด็ก ระหว่างทั้งสองประเทศ

 3. ความร่วมมือไทย – เมียนมา

  แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการ

ประชุม Thailand – Myanmar Bilateral High-Level Meeting ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561     

ณ กรงุย่างกุง้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา และกรมอนามยัได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารการด�าเนนิงาน

ความร่วมมอืด้านสาธารณสขุระหว่างประเทศไทยและสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2561
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 4. ความร่วมมือระดับภูมิภาค และความร่วมมือในกรอบ ASEAN

  4.1  การประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 71 

(71st Session of the WHO Regional Committee for South-East Asia – RC71) ระหว่างวันที่ 3-7 

กันยายน 2561 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานและขับเคลื่อน

นโยบายด้านสาธารณสุขในระดับภูมิภาค

  4.2  การประชมุ The 4th Meeting of ASEAN Health Cluster 1 ระหว่างวนัที ่19 - 23 มนีาคม 

2561 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยมแีพทย์หญงิอมัพร เบญจพลพิทักษ์ 

รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประเด็นหลักท่ีได้รับการผลักดันคือการจัดตั้ง ASEAN 

Center for Active Ageing and Innovation 

  4.3  การประชุม The 4th Meeting of ASEAN Health Cluster 2 ระหว่างวันที่ 11 – 14 

กันยายน 2561 ณ เมืองพุกาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า

การด�าเนินงานของประเทศสมาชิกตาม Work Programme 2016 – 2020 of the ASEAN Cluster 2

 5. ความร่วมมือระดับโลก 

  คณะจากผู้แทนกรมอนามัยได้เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 71 (71st World 

Health Assembly: WHA71) ระหว่างวันที่ 19 – 28 พฤษภาคม 2561 ณ ส�านักงานใหญ่องค์การ

สหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์และแสดงท่าทีของ

ประเทศต่อประเด็นต่างๆ
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ กรมอนามัยส่วนที่ 3

2

1. รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัยได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) จ�านวน 1 ผลงาน ได้แก่ หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานขององค์การ และการจัดการ

ความรู้ โดยกรมอนามัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมข้อมูลของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และข้อมลูทางสุขอนามยัต่างๆ ให้สามารถตอบสนองการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้อย่างรวดเรว็และทนัท่วงท ีถือ

เป็นนวัตกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการวัดวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน และช่วย

ให้การท�างานเกดิประสทิธิภาพมากขึน้ โดยการใช้ระบบฐานข้อมลูกลางกรมอนามยั (Anamai Data Center) 

ได้แก่ DoH Dashboard และระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation 

Center : DOC) ซึ่งเช่ือมโยงฐานข้อมูลสุขภาพของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข Health Data 

Center (HDC) เพื่อให้ทราบสถิติ ปัจจัยสภาวะสุขภาพที่จ�าแนกตามกลุ่มวัย เป็นต้น

 รางวัลสาขาบริการภาครัฐ (TPSA)

 กรมอนามยัได้รบัรางวลัสาขาบริการภาครฐั (TPSA) ประเภทนวตักรรมการบรกิาร ระดับดเีด่น 2 รางวลั 

ระดับดี 1 รางวัล และประเภทพัฒนาบริการ ระดับดีเด่น 1 รางวัล ระดับดี 2 รางวัล ดังนี้

 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น 2 รางวัล ได้แก่ 

 ผลงาน ChOPA & ChiPA Game สู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง ด�าเนินงานโดยกองกิจกรรมทางกาย

เพื่อสุขภาพ เป็นนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (Physical Activity: PA) ส�าหรับแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน เตี้ย ผอม 

และเด็กไม่แข็งแรง เป็นกิจกรรมที่ค�านึงถึงประโยชน์เชิงสุขภาพและความสนุกสนาน ครูสามารถน�าไปปฏิบัติ

ได้ง่าย หลากหลายสถานที ่ไม่แบ่งแยกเดก็อ้วนออกจากเดก็สมส่วน เป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะจงูใจให้เดก็ท�าอย่างต่อเนือ่ง

และเพียงพอ จนบรรลุผลลัพธ์อย่างชัดเจน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมอนามัย
ส่วนที่3

1
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  ผลงาน: โปรแกรมก�ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest) โดยศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็น   

กระบวนการขนส่งมลูฝอยตดิเชือ้ซึง่เริม่ต้นจากการชัง่น�า้หนกั ระบรุายละเอยีดแหล่งทีเ่กบ็ขน บคุคลทีเ่กบ็ขน 

และข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในแบบฟอร์มกระดาษที่ท�าส�าเนา 6 ส�าเนา ตช.01/1-2, ตช.02-05) ซึ่งพบปัญหา

เอกสารตกหล่น ไม่ได้รับเอกสารตามกระบวนการ ส�าเนาไม่ชัดเจน รวมทั้งการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงได้

พัฒนาโปรแกรม Manifest มาใช้ในการก�ากับการขนส่งดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการก�ากับติดตาม

และการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์

 ระดับดี 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าดื่มส�าหรับชุมชนบนพื้นที่สูงเครื่องกรองน�้า

ครัวเรือนแบบทรายกรองช้า โดยศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ เป็นนวัตกรรม  

เครือ่งกรองน�า้ทีมี่ราคาถกู เหมาะกบัชมุชนบนพืน้ทีส่งูทีน่�า้มคีวามขุน่และปนเป้ือนโคลฟิอร์มแบคทเีรยี สารกรอง

ใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติ คือ ทราย ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การบ�ารุงรักษา/การล้างท�าความ

สะอาด เพียงแค่น�าหน้าทรายออกมาล้างหรือท�าการล้างย้อน ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนสารกรอง และสามารถ     

ใช้งานได้ ขั้นตอนการผลิตง่าย วัสดุที่ใช้สามารถจัดหาได้ในพื้นที่ คือทรายหยาบทรายละเอียดท่อ PVC
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ กรมอนามัยส่วนที่ 3

 ประเภทพัฒนาบริการ ระดับดีเด่น 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานระบบบ�าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง 

โดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นระบบที่ถูกศึกษาและพัฒนาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครอง              

ส่วนท้องถิน่ขนาดเลก็ ซึง่มข้ีอจ�ากดัด้านงบประมาณ พืน้ท่ีและก�าลงัคน โดยใช้หลกัการเพิม่ความร้อนลดความช้ืน 

เพื่อใช้ทดแทนระบบบ�าบัดแบบเดิมที่ใช้อยู่ในประเทศไทยและใช้เวลานานกว่าท่ีจะใช้ประโยชน์ได้เนื่องจาก

ใช้พื้นที่และงบประมาณก่อสร้างมาก

 ระดับดี 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การค้า โดย      

ศนูย์อนามยัที ่9 นครราชสมีา เป็นรูปแบบศูนย์การเรยีนรู้ในศนูย์การค้าท่ีมุง่เน้นการเรยีนรูด้้านส่งเสรมิสขุภาพ

และบรูณาการกับบรกิารสขุภาพด้านอืน่ๆ อย่างครบวงจร การท�างานเป็นทมีสหสาขาวชิาชพี มีการออกแบบ 

และพฒันากระบวนงานจากข้อเสนอแนะของผูม้ารบับรกิารอย่างต่อเนือ่ง โดยใช้ความร่วมมอืระหว่างภาครฐั

และเอกชน จนเกิดเป็นหน่วยบริการแบบ One Stop Service ที่เข้าถึงง่าย สะดวกสบาย และเป็นต้นแบบ

ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในการมุ่งเน้นการบริการประชาชนอย่างแท้จริง
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 ผลงาน PIRAB สร้างพันธมิตร มุ่งสู่ Smart Kids R10 โดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ

ส�านักงานเขตสุขภาพที่ 10 และภาคีเครือข่ายใหม่่ เป็นรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้ง

ในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตอบสนอง

ต่อสภาพปัญหาในพืน้ที ่และสอดคล้องกบันโยบายการพัฒนาแม่และเด็กของระดบัประเทศ ภายใต้เป้าหมาย

เดยีวกนั คอื “Smart Kids R10” โดยใช้กลยทุธ์ PIRAB เกดิระบบการเฝ้าระวงัพฒันาการ การกระตุน้ส่งเสริม

และการส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งเขต

Kick off Smart Kids R10
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แนวทางการดำาเนินงานกรมอนามัย ปี 2561ส่วนที่ 4

แนวทางการดำาเนินงานกรมอนามัย ปี 2562
ส่วนที่4

(แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร)
 อธิบดีกรมอนามัย
 2 ตุลาคม 2561

นโยบายสำาคัญกรมอนามัย ปี 2562

1. ให้ความส�าคัญสูงสุดโครงการตามแนวพระราชด�าริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติในพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ และยึดแนวทางการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) ตามแนวนโยบายของรฐับาลและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ โดยก�าหนดเขม็มุง่ คอื 
“เส้นทางคณุภาพชวีติ” (Life Course Approach) ทีใ่ช้ ยทุธศาสตร์ กฎหมาย และองค์ความรู ้ขบัเคลือ่น
งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งผลลัพธ์ให้ประชาชนสุขภาพดี

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการประสานงานกับภาคีเครือข่าย (Partnership) ท้ังภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความตระหนัก ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทีถ่กูต้อง เพือ่ให้การอภบิาลระบบส่งเสรมิสขุภาพและระบบอนามัยสิง่แวดล้อมมคีวามเข้มแขง็และยัง่ยนื

3. หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย (ส่วนกลาง) ก�าหนดและยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อมระดับประเทศ ในนามกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ส�าหรับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ใน             
ส่วนภูมิภาค (ศูนย์อนามัย) ให้เร่งรัดบูรณาการการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
พร้อมกับเขตสุขภาพ ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่

4. มุง่เน้นการขบัเคลือ่นงานส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม โดยใช้แผนงานและเทคโนโลย ี เป็นเครือ่งมอื
หลักในการบริหารจัดการ ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance 
Agreement : PA) และก�ากับ ติดตาม ประเมินผล เชิงระบบตามภารกิจ
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แนวทางการดำาเนินงานกรมอนามัย ปี 2561ส่วนที่ 4

ภาคผนวก
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คำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปีกรมอนามัย ปี 2561
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีกรมอนามัย ปี 2561 
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ภาคผนวก
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