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 รำยงำนประจ�ำปีกรมอนำมยั 2562 ฉบบันี ้จดัท�ำขึน้เพ่ือรวบรวมผลกำรปฏิบติังำนของกรมอนำมยัเป็นเอกสำร

ใช้สือ่สำร และเผยแพร่กำรด�ำเนนิงำนของกรมอนำมัย แก่หน่วยงำนของรฐั ภำคประชำชน ภำคเีครอืข่ำยทกุภำคส่วน

และสำธำรณชน ให้ได้รบัทรำบในฐำนะทีก่รมอนำมยัเป็นองค์กรหลกัของประเทศ ในกำรอภบิำลระบบส่งเสรมิสขุภำพ

และระบบอนำมัยสิ่งแวดล้อม เนื้อหำของรำยงำนฉบับนี้ ประกอบด้วย 5 ส่วนส�ำคัญ คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงำน 

ส่วนที ่2 ข้อมลูผลกำรด�ำเนนิงำน สว่นที่ 3 รำงวลัแห่งควำมภำคภมูใิจ ส่วนที ่4 แนวทำงกำรด�ำเนนิงำน ป ี2563 และ

ส่วนที่ 5 ผลกำรด�ำเนินงำนตัวชี้วัดปี 2559 – 2562

 โอกำสนี ้ขอขอบคณุผูบ้รหิำร นกัวชิำกำร และเจ้ำหน้ำทีก่รมอนำมยัทกุคน รวมถึงภำคเีครอืข่ำย ทกุภำคส่วน

ที่ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของกรมอนำมัยด้วยดีมำโดยตลอด หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนประจ�ำปีฉบับน้ี         

จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำและขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนร่วมกัน สำมำรถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำงำน      

ส่งเสรมิสขุภำพและอนำมยัสิง่แวดล้อมให้สอดคล้องกบัพ้ืนทีค่วำมรบัผิดชอบ เพือ่ให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อประชำชน

ต่อไป

(นำงพรรณพิมล วิปุลำกร)
อธิบดีกรมอนำมัย
ธันวำคม 2562

คำานำา
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สารบัญ

คำานำา 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน 

 1.1 ผู้บริหารระดับสูง 
 1.2 วิสัยทัศน์ 
 1.3 พันธกิจ 
 1.4 วัฒนธรรมองค์กร
 1.5 โครงสร้าง 
 1.6 อัตราก�าลัง 
 1.7 งบประมาณรายจ่าย 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลการดำาเนินงาน 

 2.1 ผลการด�าเนินงานโครงการส�าคัญ 
  2.1.1 โครงกำรตำมพระรำชด�ำริ โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ และโครงกำร
   ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศำนุวงศ์ 

1) โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยเด็กและเยำวชนในถิ่น
ทุรกันดำร (กพด.) ตำมพระรำชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

2) โครงกำรเลี้ยงดูลูกตำม “ค�ำสอนพ่อ” ในพื้นที่ควำมมั่นคงและหมู่บ้ำน
ยำมชำยแดนอันเนื่องจำกพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระบรม     
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
และกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร (พมพ. และ กพด.)  

3) โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยส�ำหรับสำมเณร
 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพระรำชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
4) โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม
5) โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีนแห่งชำติ ปี 2562 
6) โครงกำรควบคุมและป้องกันภำวะโลหิตจำง ปี 2562 
7) โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรน�้ำบริโภคและสุขำภิบำลอำหำรในพื้นที่

โครงกำรพระรำชด�ำริและโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ 
8) โครงกำร 10 ล้ำนครอบครัวไทยออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพ

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
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  2.1.2 ผลกำรด�ำเนินงำนกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

1) โครงกำรมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 

2) โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเด็กอำยุ 2 – 5 ปี 

3) กำรด�ำเนนิงำนกำรส่งเสริมเล้ียงลกูด้วยนมแม่และกำรขับเคล่ือนพระรำช

บัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรกและเด็กเล็ก 

พ.ศ. 2560 

  2.1.3 ผลกำรด�ำเนินงำนกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 

1) โครงกำรโรงเรียนรอบรูด้้ำนสขุภำพ (Health Literate School: HLS)

2) โครงกำรเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดี สมส่วน แข็งแรงและฉลำด 

3) โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยและควำม

สำมำรถทำงกำยของวัยรุ่น 

4) โครงกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศำสตร์

 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

5) โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอนำมัยกำร

เจรญิพนัธุแ์ห่งชำต ิฉบบัที ่2 (พ.ศ.2560 – 2569) ว่ำด้วยกำรส่งเสรมิ

กำรเกิดและกำรเจริญเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ 

  2.1.4 ผลกำรด�ำเนินงำนกลุ่มวัยท�ำงำน 

1) โครงกำรวัยท�ำงำนศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภำพดี

  2.1.5 ผลกำรด�ำเนินงำนกลุ่มวัยผู้สูงอำยุ 

1) โครงกำรส่งเสรมิสขุภำพผูส้งูอำยแุละป้องกนัภำวะสมองเส่ือมในผู้สูงอำยุ

2) โครงกำรพระสงฆ์กับกำรพัฒนำสุขภำวะ 

3) โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลด้ำนสุขภำพผู้สูงอำยุระยะยำว (Long 

Term Care) ในชุมชนปี 2562 

4) โครงกำรบูรณำกำรนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรดูแลสุขภำพช่องปำก

ผู้สูงอำยุ กรมอนำมัย ปี 2562 

  2.1.6 ผลกำรด�ำเนินงำนกลุ่มอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

1) โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรบริกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อและอนำมัย

สิ่งแวดล้อมในสถำนบริกำรสำธำรณสุขตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN 

HOSPITALS 

2) โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

3) โครงกำรเฝ้ำระวังและประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ

ในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพำะ และกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 

  2.1.7 ผลกำรด�ำเนินงำนกลุ่ม HR 

1) โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิต กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 

20

20

25

28

30

30

32

35

36

38

41

41

43

43

45

47

50

51

51

54

57

62

62



รายงานประจำาปี 2562
กรมอนามัย VII

2) กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) 

  2.1.8 ผลกำรด�ำเนินงำนกลุ่ม FIN 

1) โครงกำรยกระดับระบบบริหำรกำรคลังและงบประมำณ 

  2.1.9 ผลกำรด�ำเนินงำนกลุ่ม KISS 

1) โครงกำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวัง กำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำร

 ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม

2) กำรจัดกำรควำมรู้ 

  2.1.10 ผลกำรด�ำเนินงำนกลุ่ม LAW 

1) กำรพัฒนำกฎหมำย 

  2.1.11 กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 

1) Health Literacy 

2) โครงกำรผลิตสื่อและกำรออกแบบสื่อเพื่อสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพผ่ำน

 สื่อโซเชียลมีเดีย (RRHL)

 2.2 ผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัยตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 2.3 การด�าเนินงานพัฒนาองค์กร 

  2.3.1 กำรพัฒนำระบบรำชกำร 

  2.3.2 กำรสื่อสำรสำธำรณะ 

  2.3.3 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

   2.3.3.1 IT 

 1) กำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นจัดเก็บข้อมูลและรำยงำนผลโครงกำร 10 ล้ำน

ครอบครัวไทยออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก

 2) กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล กรมอนำมัย พ.ศ. 2563 – 2565

   2.3.3.2 Digital 

 1) ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ

กรมอนำมัย (Digital Literacy) 

 2.4 การด�าเนินงานพัฒนาวิชาการ 

  2.4.1 กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย 

  2.4.2 กำรประชุมวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ครั้งที่ 12 

พ.ศ. 2562 

  2.4.3 กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมร่วมมือระว่ำงประเทศ 

ส่วนที่ 3 รางวัลแห่งความภาคถูมิใจของกรมอนามัย 

 3.1 รำงวัลเลิศรัฐสำขำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 

ส่วนที่ 4 แนวทางการดำาเนินงานปี 2563 

ส่วนที่ 5 ผลการดำาเนินงานตัวชี้วัดปี 2559 - 2562
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ข้อมูลหน่วยงาน
ส่วนที่ 1

ผู�บร�หารระดับสูง

นายแพทย�อรรถพล แก�วสัมฤทธ�์
รองอธ�บดีกรมอนามัย

นายแพทย�บัญชา ค�าของ
รองอธ�บดีกรมอนามัย

แพทยหญิงพรรณพิมล วิปุลากร
อธิบดีกรมอนามัย

แพทย�หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ�
รองอธ�บดีกรมอนามัย

นายแพทย�ดนัย ธ�วันดา
รองอธ�บดีกรมอนามัย
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1.2 วิสัยทัศน์

1.3 พันธกิจ

“กรมอนำมัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในกำรอภิบำลระบบส่งเสริมสุขภำพ
และระบบอนำมัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชำชนสุขภำพดี”

ท�ำหน้ำที่ในกำรสังเครำะห์ ใช้ควำมรู้และดูภำพรวม เพื่อก�ำหนดนโยบำยและออกแบบระบบส่งเสริม
สุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม โดยกำรประสำนงำน สร้ำงควำมร่วมมือและก�ำกับดูแล

เพื่อให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อกำรด�ำเนินงำน

1.4 วัฒนธรรมองค์กร

 เพือ่สนบัสนนุให้กำรด�ำเนนิงำนของกรมอนำมยับรรลุจดุยนื วสัิยทศัน์ และพนัธกจิ ตลอดจนเกดิกำรพฒันำ

อย่ำงยั่งยืน กรมอนำมัยจึงก�ำหนดวัฒนธรรมองค์กรให้ง่ำยแก่กำรจดจ�ำสะดวกต่อกำรปฏิบัติ และเป็นทิศทำงก�ำกับ

กำรท�ำงำนส�ำหรับบุคลำกรกรมอนำมัย คือ “HEALTH”ประกอบด้วย

H = Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ): กำรที่เรำจะเป็นผู้น�ำในกำรส่งเสริมสุขภำพที่ดี เรำควรต้องปฏิบัติให้

เป็นตัวอย่ำงและเพื่อกำรเรียนรู้รูปแบบวิธีกำรปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำปรับปรุงรูปแบบด้วย

E = Ethics (มีจริยธรรม): กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีจริยธรรม หมำยถึง ควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่

แสวงหำประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน จะเป็นเกรำะคุ้มกันให้เรำสำมำรถแสดงบทบำทของกำรตรวจพิสูจน์ทรำบและ

ให้ควำมเป็นธรรมแก่ประชำชนและผู้ประกอบกำรท่ีเก่ียวข้องกรณีมีปัญหำกำรก่อมลภำวะท่ีมีผลกระทบต่อสุขภำพ 

หรือกรณีผลกระทบจำกกำรรับบริกำรส่งเสริมสุขภำพจำกผู้ให้บริกำรของเรำ

A = Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์): หมำยถึงกำรมุ่งมั่นรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย เกิดผล

สมัฤทธิ ์และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำและผูท้ีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงเป็นคุณลักษณะทีส่�ำคัญของบคุลำกรทีจ่ะน�ำพำ

ให้องค์กรพัฒนำไปสู่ควำมเป็นเลิศและมีควำมส�ำเร็จสูงได้

L = Learning (เรียนรู้ร่วมกัน): ในกำรที่จะพัฒนำบุคลำกรให้เป็น “ผู้เชี่ยวชำญ” (Expert) ได้นั้น พวกเรำจ�ำเป็น

จะต้องใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) ที่มีกำรรวบรวมค้นคว้ำองค์ควำมรู้ จัดท�ำคลัง

ควำมรู้ และสร้ำงกลไกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งเน้นกำรสกัดควำมรู้ใน

ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ให้เป็นควำมรู้ชัดแจ้งที่จับต้องได้ (Explicit Knowledge) ที่องค์กำรสำมำรถน�ำไป

พฒันำงำนและขยำยสูบ่คุลำกรรุน่หลงัได้อย่ำงต่อเนือ่ง ซึง่จะน�ำไปสูก่ำรพฒันำเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู ้(Learning 

Organization) ได้ในอนำคต

T = Trust (เคารพและเชื่อมั่น): หมำยถึง กำรมีควำมเคำรพในสิทธิ หน้ำที่ ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีควำมเชื่อ

มั่นและไว้วำงใจต่อเพื่อนร่วมงำน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะท�ำให้บุคลำกรมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตน เข้ำใจ และ

มีกำรประสำนงำนระหว่ำงกันได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งจะเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้แสดงศักยภำพของตนเองได้มำกขึ้นด้วย

H = Harmony (เป็นอันหนึง่อนัเดยีวกนั): หมำยถึง กำรมุง่เน้นกำรท�ำงำนเป็นทมี และยอมรบัผลส�ำเรจ็ของทมีงำน

ร่วมกนัไม่ว่ำจะส�ำเรจ็หรือล้มเหลว ถือเป็นวัฒนธรรมของกำรท�ำงำนเป็นทมีทีเ่ป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั ซึง่เรือ่งนีจ้ะต้อง

อำศัยควำมเป็นผู้น�ำขององค์กำรทุกระดับในกำรบริหำรจัดกำรและกำรสื่อสำรกับบุคลำกรภำยในองค์กำรอย่ำงมำก
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1.5 โครงสร้าง

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรกรมอนำมัย

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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1.6 อัตรากำาลัง

กรมอนำมัยมีบุคลำกรจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,608 คน ดังนี้

แผนภูมิที่ 2 จ�ำนวนบุคลำกรกรมอนำมัย

แผนภูมิที่ 3 บุคลำกรกรมอนำมัยแยกตำมกลุ่มอำยุ

แผนภูมิที่ 4 บุคลำกรกรมอนำมัยจ�ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ
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1.7 งบประมาณรายจ่าย

ตารางที่ 1 งบประมำณที่ได้รับและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี 2562

งบรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62 ร้อยละ

งบบุคลำกร 1,199,409,259.43 1,199,409,259.43 100

งบด�ำเนินงำน 579,566,700.00 578,791,884.93 99.87

งบลงทุน 199,239,900.00 174,542,798.04 87.60

งบเงินอุดหนุน 724,500.00 724,499.68 100.00

งบรำยจ่ำยอื่น 34,207,600.00 34,097,413.71 99.68

รวมทั้งสิ้น 2,013,147,959.43 1,987,565,855.79 98.73
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2.1 ผลการดำาเนินงานโครงการสำาคัญ

2.1.1 โครงการตามพระราชดำาริ โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิและโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัพระบรมวงศานวุงศ์

 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 
 ตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

‹ ที่มาและความส�าคัญโครงการ
 กรมอนำมัยในฐำนะหน่วยร่วมสนองงำนโครงกำรตำมพระรำชด�ำริ ได้ด�ำเนินโครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและ
สุขภำพอนำมัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตน
รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มำตั้งแต่ปี 2539 โดยจัดให้บริกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยแม่และเด็กขั้นพื้นฐำนให้
เหมำะสมกบับรบิทของชมุชนในถิน่ทรุกนัดำร ให้ควำมรูด้้ำนสุขภำพอนำมยัแม่และเดก็ ท�ำให้ปัญหำควำมรนุแรงและ
อนัตรำยด้ำนสขุภำพของแม่และเดก็ลดลง เดก็ในถ่ินทรุกนัดำรหลำยแห่งเป็นพืน้ท่ีเสีย่ง เข้ำไม่ถงึบริกำรสขุภำพภำครฐั 
ส่วนใหญ่มีปัญหำโภชนำกำร เจ็บป่วยค่อนข้ำงมำก ได้รับสำรอำหำรไม่เพียงพอ น�้ำหนักน้อย พัฒนำกำรชะงักงัน 
คอพอก หนอนพยำธิ มำลำเรีย เป็นต้น 
 สถำนกำรณ์ภำวะสุขภำพเด็กและเยำวชน ยงัมหีลำยพืน้ทีท่ี่ต้องให้ควำมส�ำคัญใส่ใจในกำรดแูล จึงจ�ำเป็นอย่ำงยิง่
ทีจ่ะต้องด�ำเนนิโครงกำรส่งเสรมิโภชนำกำรและสขุภำพอนำมยัเดก็และเยำวชนในถิน่ทรุกนัดำรภำยใต้กำรมส่ีวนร่วม
กบัภำคเีครอืข่ำยท้องถิน่และชมุชนอย่ำงต่อเนือ่งและเข้มแขง็ มุง่ให้เดก็และเยำวชนมสีขุภำพดแีละมคีณุภำพชวีติทีด่ี 
มั่งคง และยั่งยืนต่อไป กรมอนำมัยในฐำนะหน่วยร่วมสนองงำนกว่ำสองทศวรรษ จึงตระหนักถึงควำมส�ำคัญ ในกำร
สร้ำงควำมร่วมมอืกบัภำคเีครอืข่ำยและหน่วยงำนสำธำรณสุขในระดบัพืน้ทีใ่นกำรส่งเสรมิและพฒันำสุขภำพเดก็และ
เยำวชนในถิน่ทุรกนัดำรในพืน้ที่เป้ำหมำย โดยให้บรกิำรเสรมิสร้ำงควำมรูด้้ำนสุขภำพ อนำมยัแม่และเดก็ พฒันำกำร
เด็ก ส่งเสริมโภชนำกำร ไอโอดีน และสุขภำพอนำมัยเด็ก เยำวชน และสำมเณร รวมถึงอนำมัยสิ่งแวดล้อม น�้ำบริโภค
และส้วมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำพดี อันจะส่งผลให้ภำวะสุขภำพของเด็กและเยำวชนใน    
ถิ่นทุรกันดำร เป็นไปในทำงที่ดีมำกขึ้น ให้สอดคล้องตำมแนวพระรำชด�ำริ ตำมแผนฯ ฉบับที่ 5 เพื่อเชื่อมต่องำนที่
ผ่ำนมำเข้ำกับกระแสกำรเปลี่ยนแปลง

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

ตารางที่ 2 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดำร

ปีงบประมาณ ผลการด�าเนินงาน

2560

1. มีโรงเรียนต้นแบบสุขำภิบำลสุขอนำมัยโรงเรียนในถิ่นทุรกันดำร 26 แห่ง

2. โรงเรียนเป้ำหมำยในถิ่นทุรกันดำรในโครงกำรตำมพระรำชด�ำริ (กพด.) ที่น�ำควำมรู้ เทคโนโลย ีและ

นวตักรรมด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมยัสิง่แวดล้อมไปประยกุต์ใช้ 310 แห่ง

3. เดก็ เยำวชน ประชำชน และบคุลำกรในถิน่ทรุกนัดำรในพืน้ทีเ่ป้ำหมำยโครงกำรตำมพระรำชด�ำร ิ(กพด.) 

ได้รบักำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยแีละนวตักรรมกำรส่งเสรมิสขุภำพและอนำมยัสิง่แวดล้อม 1,600 คน

ข้อมูลผลการดำาเนินงาน
ส่วนที่ 2

1
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ปีงบประมาณ ผลการด�าเนินงาน

2561

1. โรงเรียนเป้ำหมำยในถิ่นทุรกันดำรในโครงกำรตำมพระรำชด�ำริ (กพด.) ที่น�ำควำมรู้ เทคโนโลย ีและ

นวตักรรมด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมยัสิง่แวดล้อมไปประยกุต์ใช้ 310 แห่ง

2. เด็ก เยำวชน ประชำชน และบุคลำกรในถิ่นทุรกันดำรในพื้นที่เป้ำหมำยโครงกำรตำมพระรำชด�ำริ 

(กพด.) ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมกำรส่งเสริมสขุภำพและอนำมยัสิง่แวดล้อม 

1,600 คน

2562

1. ประชำชน ชุมชน และภำคีเครือข่ำยในพื้นที่โครงกำรพระรำชด�ำริและโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ ได้

รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

จ�ำนวน 590 รำย

2. ภำคีเครือข่ำยภำยใต้โครงกำรพระรำชด�ำริและโครงกำรเฉลิมพระเกียรติที่น�ำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรรมด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ จ�ำนวน 310 แห่ง

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 1. ประชมุสำนพลงัควำมร่วมมอืในกำรพฒันำสขุภำพเดก็และเยำวชนในถิน่ (กพด.) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

วันที่ 3 - 4 ตุลำคม 2561 ณ โรงแรมมำรวย กำร์เด้นท์ เขตบำงเขนกรุงเทพมหำนคร

 2. สมัมนำสำนพลงัเสรมิสร้ำงสมรรถนะสขุภำพสำมเณร โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมในโครงกำรตำมพระรำชด�ำริ

จ�ำนวน 2 รุ่น

 3. สัมมนำสำนพลังควำมร่วมมือในกำรพัฒนำสุขภำพเด็กและสุขำภิบำลสุขอนำมัย ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนชำว

ไทยภูเขำ” แม่ฟ้ำหลวง” (ศศช.) “Open House@ เด็กดอยสุขภำพดี”วันที่ 21 - 23 พฤศจิกำยน 2561 ณ ศูนย์

อนำมัยกลุ่มชำติพันธ์ุ ชำยขอบ และแรงงำนข้ำมชำติ อ.ห้ำงฉัตร จ.ล�ำปำง

 4. สมัมนำสำนพลงัเสรมิสร้ำงสมรรถนะสขุภำพสำมเณรโรงเรยีนปรยัิตธิรรม แผนกสำมญัศกึษำ จังหวดัล�ำปำง 

ในโครงกำรตำมพระรำชด�ำริ สมเด็จกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี วันที่ 

11 - 12 กุมภำพันธ์ 2562 ณ ศูนย์อนำมัยกลุ่มชำติพันธุ์ ชำยขอบ และแรงงำนข้ำมชำติ 

 5. จัดจ้ำงออกแบบและผลิตสื่อควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพเด็กในถิ่นทุรกันดำร

 6. เยี่ยมเสริมพลัง ติดตำมประเมินผลเตรียมกำรและรับเสด็จ

 7. ประชุมวิชำกำรกำรพัฒนำสุขภำพเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรสู่โรงเรียนรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ปี 2562 

“สุขภำพดีคุณภำพชีวิตดี” วันที่ 28 - 29 พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

‹ ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน
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‹ ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. ผู้บริหำรให้ควำมส�ำคัญโครงกำรในกำรจัดสรรงบประมำณในกำรด�ำเนินงำน

 2. ภำคีเครือข่ำยมีควำมเข้มแข็งให้ควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินงำน

‹ ปัญหา/อุปสรรค 

 1. บคุลำกรสำธำรณสขุให้กำรดแูลช่วยเหลอืได้ไม่ครอบคลมุพืน้ทีเ่ป้ำหมำยเพรำะกำรเดนิทำงยำกล�ำบำกไกลมำก 

และมีกำรเปลี่ยนย้ำยผู้รับผิดชอบบ่อย

 2. นกัเรียน คร ูและชมุชนยงัขำดควำมรูใ้นกำรดแูลตนเองด้ำนสขุภำพและอนำมยัสิง่แวดล้อมทีถ่กูสขุลกัษณะ

 3. ขำดกำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยระดับกระทรวงสำธำรณสุขท�ำให้บุคลำกรสำธำรณสุขในระดับพ้ืนที่ มีกำร

ด�ำเนินงำนยังไม่เข้มแข็งต่อเนื่อง 

 4. ไม่ได้รับกำรพัฒนำและสนับสนุนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 

 โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “ค�าสอนพ่อ” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องจาก
 พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการพัฒนาเด็ก
 และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (พมพ. และ กพด.)

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร พระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 
และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง พระรำชทำนแนวทำงกำรเสริมสร้ำง
ควำมม่ันคงตำมแนวชำยแดนด้วยกำรพัฒนำ “คน” เป็นบุคคลเข้มแข็ง เป็นร้ัวของชำติ สร้ำงภูมิคุ้มกันด้วยควำมรู้ 
ด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถพึ่งพำตนเอง ซึ่งกองทัพไทยมอบหมำยกองทัพภำคที่ 3 
เป็นหน่วยประสำนงำนพื้นที่ ด�ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำพื้นที่เพื่อเสริมควำมมั่นคงของชำติ (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ประกอบด้วย 8 ยุทธศำสตร์ และเกี่ยวข้องกับกระทรวงสำธำรณสุข ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและ
ภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นที่เป้ำหมำย 
 กรมอนำมัยได้น้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนเน้นกำรเสริมสร้ำงพื้นฐำนจิตใจ
บุคคล หล่อหลอมด้วยคุณธรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต และรอบรู้กำรด�ำเนินชีวิตด้วย สติปัญญำ อดทน พำกเพียร และ
รอบคอบ พร้อมต่อกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำงทั้งด้ำนวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจำกโลกภำยนอก ทั้งหมดล้วนส่งผลต่อกำรพัฒนำ “คน” ทุกมิติและทุกช่วงวัย พร้อมทั้งสอดคล้องตำม
แผนกำรพัฒนำพื้นที่เพื่อเสริมควำมมั่นคงของชำติ (พ.ศ. 2561 - 2564)

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1. จัดท�ำคู่มือแผนกำรเรียนกำรสอนด้ำนสุขภำพ “เลี้ยงลูกตำมค�ำสอนพ่อ” 
 2. จดัท�ำคูม่อืครอบครวัต้นแบบ “เลีย้งลูกตำมค�ำสอนพ่อ”คณุธรรม 8 ประกำร ตำมหลักปรชัญำเศรษฐกพิอเพยีงฯ
 3. วิทยำกรแกนน�ำ สำมำรถส่งเสริมบทบำทครอบครัว “เลี้ยงดูลูกตำมค�ำสอนพ่อ” คุณธรรม 8 ประกำร ตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบ Project Approach จ�ำนวน 180 คน 
  4. โรงเรยีนสงักดัส�ำนกังำนกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน และศนูย์พฒันำเดก็เลก็ ด�ำเนนิกำรวำงแผนกำรเรยีนกำรสอน
ตำมคูม่อืแผนกำรเรยีนกำรสอนด้ำนสขุภำพ “เลีย้งดลูกูตำมค�ำสอนพ่อ” ผ่ำนกระบวนกำรเรยีนกำรสอนแบบ Project 
Approach จ�ำนวน 16 แห่ง หรือร้อยละ 100.0 
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 5. ครอบครัวที่มีบุตรอำยุ 3 - 6 ปีเต็ม ผ่ำนกำรอบรม บ่มเพำะลูก ตำมคู่มือครอบครัวต้นแบบ “เลี้ยงลูกตำม
ค�ำสอนพ่อ” คุณธรรม 8 ประกำร ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน 400 ครอบครัว หรือร้อยละ 90.0 

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ
  1. คุณครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบ Project Approach ตำมคู่มือฯ โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลำงกำร
เรียนรู้ ส่งผลให้พัฒนำกำรด้ำนภำษำและพัฒนำกำรด้ำนกล้ำมเนื้อมัดเล็ก รวมถึงพัฒนำกำรสมวัยเพิ่มขึ้นพร้อมท้ัง      
ผู้ปกครองเห็นควำมส�ำคัญ และน�ำวิธีกำรสอน อบรม บ่มเพำะ ส�ำหรับกำรเลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน
  2. ควำมตั้งใจ ควำมมุ่งมั่น และกำรท�ำงำนเป็นทีมของผู้ปฏิบัติงำนทั้งด้ำนกำรศึกษำ และกำรสำธำรณสุข
  3. ผู้บริหำรโรงเรียนเห็นควำมส�ำคัญ สนับสนุนกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบ Project Approach 
ตำมคู่มือ ฯ โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ พร้อมจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้

‹ ปัญหาอุปสรรค
 ลักษณะพื้นที่ เป็นภูเขำ พื้นที่รำบสูง กำรเดินทำงล�ำบำก 

 โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายส�าหรับสมเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

 ในพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 ปัจจุบัน ควำมเจริญก้ำวหน้ำเทคโนโลยี เอื้ออ�ำนวยให้สำมเณรมีพฤติกรรมสุขภำพเปลี่ยนแปลงไป ในด้ำนลบ 
ก่อให้เกิดกำรมีวิถีชีวิตแบบน่ังอยู่กับท่ี ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโต มีสุขภำพไม่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ำงกำยและจิตใจ        
มกีจิกรรมทำงกำยไม่เพยีงพอต่อกำรมสีขุภำพด ีประกอบกบัสำมเณรมข้ีอจ�ำกดัในด้ำนกำรออกก�ำลงักำย จงึก่อให้เกดิ
ปัญหำโรคอ้วน น�ำไปสู่ปัญหำโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือด ควำมดันโลหิต จำกข้อมูลสถำนกำรณ์
ด้ำนสุขภำพ พบว่ำ สำมเณรมีภำวะเริ่มอ้วนและอ้วน สูงกว่ำร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำง ปีกำรศึกษำ 2558 
และ 2559 สำมเณรมีภำวะเริ่มอ้วนและอ้วน เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 16.19 เป็น ร้อยละ 18.02 สุขภำวะของสำมเณร
เป็นปัญหำที่มีแนวโน้มอ้วนเพิ่มข้ึน ประกอบกับสำมเณรเป็นกลุ่มบุคคลที่มีข้อจ�ำกัดในกำรออกก�ำลังกำย เน่ืองจำก
อำจผิดวินัยหรือกำรต�ำหนิจำกสังคมถึงควำมไม่เหมำะสม จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริมกิจกรรม       
ทำงกำยให้เหมำะสมกับบริบทของสำมเณร
 กรมอนำมยั โดยกองกจิกรรมทำงกำยเพือ่สขุภำพ ได้เลง็เห็นควำมส�ำคญัในกำรส่งเสรมิสขุภำพของสำมเณรให้
มีกิจกรรมทำงกำยเพิ่มขึ้น ในรูปแบบที่ถูกต้อง บริหำรกำยตำมวิถีสมณะโดยไม่ขัดกับพระวินัย สำมำรถส่งเสริมให้
สขุภำพร่ำงกำยแขง็แรง ลดปัญหำสำมเณรมภีำวะอ้วน ผอม เตีย้ ไม่แขง็แรง และเพือ่เสรมิสร้ำงควำมรอบรูด้้ำนสุขภำพ
และกำรสื่อสำรควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้มีควำมชัดเจนและมีประสิทธิภำพ มุ่งให้สำมเณรมีภำวะสุขภำพดี และ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่ำงยั่งยืน

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 1. ออกแบบสอบถำมโดยมผีูเ้ช่ียวชำญ จ�ำนวน 9 คน ตรวจสอบข้อค�ำถำม พจิำรณำใน 3 ประเดน็ คอื เหมำะสม 

ไม่เหมำะสม และไม่แน่ใจ 

 2. ผลกำรหำค่ำ IOC (ควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค�ำถำมกบัวตัถปุระสงค์) พบว่ำ นวัตกรรมมคีณุภำพสูงสำมำรถ

น�ำไปใช้ส่งเสริมสุขภำพสำมเณรได้เป็นอย่ำงดี โดยค่ำ IOC ของรูปแบบกิจกรมทำงกำย ประกอบด้วย เก้ำอี้...ขยี้พุง 

(0.86) จิงโจ้ยืดตัว ชุดที่ 1 (0.9) และ จิงโจ้ยืดตัว ชุดที่ 2 (0.92)

 3. ผลิตสื่อโปสเตอร์ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพสำมเณร จ�ำนวน 3 รูปแบบ 
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 4. เผยแพร่ สื่อโปสเตอร์ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพสำมเณร ให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ�ำนวน 

69 โรงเรียน ผ่ำนศูนย์อนำมัย ที่ 1 เชียงใหม่ และศูนย์อนำมัยที่ 10 (6 จังหวัด เชียงรำย น่ำน แพร่ พะเยำ ล�ำปำง 

และ ศรีสะเกษ)

  ผลผลิต : นวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยส�ำหรับสำมเณร 

  ผลลัพธ์ : ร้อยละของเป้ำหมำย 300%

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหำคม 2562

แผนภูมิที่ 5 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำรูปแบบส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพสำมเณร 

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในถิ่นทุรกันดำร (กพด.) ปีงบประมำณ 2562

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ

 ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี

‹ ปัญหาอุปสรรค

 งบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรน�ำไปขยำยผล

 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำ บรมรำช

ชนนี ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรสนับสนุนให้สตรีไทยมีควำมรู้เรื่องกำรตรวจเต้ำนมด้วยตนเอง (Breast Self-  

Examination: BSE) ด้วยวธิสีำมนิว้สมัผสั (Triple Touch) ซึง่ได้มกีำรด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนือ่ง แต่ยงัขำดกำรควบคุม

ในด้ำนคุณภำพของกำรตรวจ และระบบกำรดูแลและส่งต่อที่ชัดเจน ซึ่งต่อมำในปี พ.ศ. 2555 กรมอนำมัย กระทรวง

สำธำรณสุข ร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี และส�ำนักงำนหลัก

ประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ได้มีกำรด�ำเนินงำนโครงกำรประเมินประสิทธิผลกำรตรวจเต้ำนมด้วยตนเองของ

สตรีไทย ภำยใต้โครงกำรสบืสำนพระรำชปณธิำนสมเดจ็ย่ำ ต้ำนภยัมะเรง็เต้ำนม มรีะยะเวลำด�ำเนนิกำร ตัง้แต่ พ.ศ. 2555 

เป็นต้นมำ

4
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ี ในปี พ.ศ. 2558 มกีำรลงนำมบันทกึข้อตกลงในกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรสืบสำนพระรำชปณธิำนสมเดจ็ย่ำ ต้ำนภัย

มะเรง็เต้ำนม ระหว่ำงมลูนธิถินัยรกัษ์ในพระรำชูปถมัภ์สมเดจ็พระศรีนครนิทรำบรมรำชชนน ีกบักระทรวงสำธำรณสขุ 

โดยกรมอนำมยัเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในกำรประสำนกำรด�ำเนนิงำน โดยเฉพำะกำรบรหิำรจดักำรรปูแบบกำรด�ำเนนิงำน

และกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลรำยบุคคลสตรีกลุ่มเป้ำหมำยอำยุ 30-70 ปี ในพื้นที่ด�ำเนินงำน 21 จังหวัดน�ำร่อง          

ทุกภูมิภำค โดยมีจังหวัดตัวแทนภำคที่ด�ำเนินกำรครอบคลุมทุกอ�ำเภอ คือ จังหวัดเชียงรำย จันทบุรี สุรำษฎร์ธำนี 

นครรำชสีมำ และสกลนคร และอีก 16 จังหวัด ด�ำเนินกำรจังหวัดละ 1 แห่ง โดยมีกำรจัดท�ำสมุดบันทึกกำรตรวจ    

เต้ำนม ซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงศักยภำพของสตรีในกำรตรวจเต้ำนมตนเอง และกำรดูแลเชื่อมโยงตำมระบบ

บริกำรสุขภำพ 

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

ตารางที่ 3 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ปี 2556 - 2560 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ผลการด�าเนินงาน (ร้อยละ)

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1. สตรีอำยุ 30-70 ปี (1.9 ล้ำนคน) มีกำรตรวจ

เต้ำนมตนเองสม�่ำเสมอทุกเดือน

ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 80

60.6 74.6 69 69.1 75.0

2. ระยะของมะเร็งเต้ำนมเมื่อแรกพบเป็นระยะ 1 

และระยะ 2

มำกกว่ำ 

ร้อยละ 70 

71.6 68.4 69.9 74.4 68.5

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1. ประชมุใหญ่ประจ�ำปีควำมก้ำวหน้ำโครงกำรสบืสำนพระรำชปณธิำนสมเดจ็ย่ำ ต้ำนภยัมะเรง็เต้ำนม ระหว่ำง
วันที่ 6 – 7 ธันวำคม 2561 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร เพื่อสรุปผลควำมส�ำเร็จของ 
โครงกำรฯ พัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำธำรณสุข ผู้ปฏิบัติงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด�ำเนินงำน
 2. ประชมุเชงิปฏบิตักิำรแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละถอดบทเรยีนควำมส�ำเรจ็ของกำรด�ำเนนิงำน เพือ่กำรขบัเคลือ่น
กำรด�ำเนนิงำนโครงกำรสบืสำนพระรำชปณธิำนสมเดจ็ย่ำ ต้ำนภยัมะเรง็เต้ำนม ระหว่ำงวนัท่ี 28 – 31 มกรำคม 2562 
ณ แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรด�ำเนินงำนและถอดบทเรียนควำมส�ำเร็จ      
น�ำไปสู่กำรเป็นต้นแบบและกำรขยำยผลกำรด�ำเนินงำนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 3. ประชมุเชงิปฏบิตักิำรเสรมิพลงั (Empowerment) ผู้ปฏบิตังิำนโครงกำรสบืสำนพระรำชปณธิำนสมเดจ็ย่ำ 
ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปำ จังหวัดเชียงรำย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพของกำรด�ำเนินงำนและขยำยผลกำรด�ำเนินงำนที่เป็นประโยชน์แก่สตรีไทย
 4. ศกึษำวจิยัเรือ่ง ควำมรู ้ควำมเชือ่กบัพฤตกิรรมกำรตรวจเต้ำนมด้วยตนเองของสตรไีทยอำย ุ30–70 ปี ปี 2562
 5. จัดพิมพ์รำยงำนผลกำรประเมินพฤติกรรมกำรตรวจเต้ำนมด้วยตนเองของสตรีไทยภำยใต้โครงกำรสืบสำน
พระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม 
 6. จัดพิมพ์รำยงำนสรุปผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียนควำมส�ำเร็จของ          
กำรด�ำเนินงำน เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ 

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ
 1. กำรมีรูปแบบที่ชัดเจนทั้งด้ำนวิชำกำร และขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน

 2. ควำมศรัทธำในองค์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
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 3. สื่อ เอกสำร และอุปกรณ์มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสื่อสำรในสตรีกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 4. กำรบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงกระทรวงสำธำรณสุข มูลนิธิถันยรักษ์ และมูลนิธิ พอ.สว โดยมี           
กรมอนำมัยเป็นผู้ประสำนงำน 

‹ ปัญหาอุปสรรค
 1. อุปกรณ์และสื่อต่ำง ๆ มีไม่เพียงพอกับจ�ำนวนสถำนบริกำรและสตรีกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรได้รับกำร
สนับสนนุ โดยเฉพำะในจงัหวดัทีเ่ป็นพืน้ทีใ่นกำรขยำยกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรสืบสำนพระรำชปณธิำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภยั
มะเร็งเต้ำนม
 2. ยังขำดแคลนบุคลำกรที่มีศักยภำพในกำรใช้เครื่อง Portable Ultrasound และบำงหน่วยบริกำรเครื่อง
ช�ำรุดไม่สำมำรถใช้งำนได้
 3. มีกำรเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงำนทั้งระดับเขต และระดับจังหวัด ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนในบำงพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง
 4. จังหวัดที่เป็นพื้นที่ขยำยบำงจังหวัดยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรน�ำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ 
ไปใช้ในพื้นที่ตนเอง ท�ำให้ยังไม่สำมำรถขยำยพื้นที่กำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ ได้ครอบคลุมทั้งประเทศ
 5. ข้อมูลกำรตดิตำมเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์กำรตรวจมะเรง็เต้ำนมด้วยตนเอง ในระบบยงัไม่ครอบคลมุและต่อเนือ่ง

‹ งานวิจัย/นวัตกรรม 
 สมดุบันทกึกำรตรวจเต้ำนมตนเอง

 โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2562

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 โรคขำดสำรไอโอดีนส่งผลต่อพัฒนำกำรทำงสมอง สติปัญญำ และควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ของเด็กและ
คณุภำพชวีติของคนหนุม่สำว มผีลกระทบต่อประชำกรทกุกลุ่มวัย แม้ว่ำประเทศไทยจะด�ำเนนิกำรควบคุมป้องกนัโรค
ขำดสำรไอโอดนีมำหลำยทศวรรษ จนสำมำรถลดภำวะควำมรนุแรงลงได้ในระดบัหนึง่ แต่เพือ่ไม่ให้โรคขำดสำรไอโอดนี
กลับมำเป็นปัญหำทำงสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีควำมจ�ำเป็นที่ต้องด�ำเนินกำรควบคุม ป้องกัน เฝ้ำระวัง
และตดิตำมสถำนกำรณ์ในกลุม่ประชำกรอย่ำงต่อเนือ่ง และนบัเป็นพระมหำกรณุำธคิณุของพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ท่ีทรงวินิจฉัยปัญหำและพระรำชทำนแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรขำด               
สำรไอโอดีน จนเป็นที่ประจักษ์ต่อประชำคมโลก และต่อมำสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำช
สุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงรับเป็นองค์ประธำนคณะกรรมกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนแห่งชำติ มำตั้งแต่ปี 
2534 และมกีำรประชมุเพือ่ขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนด้ำนต่ำง ๆ  มำโดยตลอด กรมอนำมยัจงึได้สบืสำนพระรำชปณธิำน
ของทั้งสองพระองค์ในกำรด�ำเนินกำรควบคุมและป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีนอย่ำงต่อเนื่อง ให้ประชำชนได้รับทรำบ
และตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรขำดสำรไอโอดีนเพ่ือกำรป้องกันโรคที่เหมำะสม น�ำไปสู่กำรขจัดโรคขำดสำร
ไอโอดีนให้หมดไปจำกประเทศไทยได้อย่ำงยั่งยืน 

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

ตารางที่ 5 ผลกำรเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์โรคขำดสำรไอโอดีน ในกลุ่มเสี่ยง ปี 2556 - 2562

กลุ่มที่เฝ้าระวัง ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะ (ไมโครกรัมต่อลิตร)

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2562 ค่าปกติ

หญิงตั้งครรภ์ 146.8 155.7 147.1 145.0 ก�ำลังด�ำเนินกำร 150-249 
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กลุ่มที่เฝ้าระวัง ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะ (ไมโครกรัมต่อลิตร)

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2562 ค่าปกติ

เด็กอำยุ 3-5 ปี 226.6 234.6 200.1 200.4 ไม่ได้ด�ำเนินกำร 100-299

ผู้สูงอำยุ 113.8 111.3 112.7 111.0 100-299

หมายเหตุ : ปี 2559 จบโครงกำรเฝ้ำระวังภำวะขำดสำรไอโอดีนแบบบูรณำกำร (งบยูนิเซฟ) 

 ปี 2560-2561 ไม่ได้ด�ำเนินกำร 

ตารางท่ี 6 ผลกำรตรวจปรมิำณไอโอดนีในเกลอืบรโิภคของครวัเรอืน โดยใช้ I-Kit และวธิ ีTitration ปี 2556 – 2561

ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ

I-Kit (ชุดทดสอบไอโอเดตในเกลือ)

< 20 ppm. 8.1 8.5 4.7 6.9 6.2 8.1 ก�ำลัง

ด�ำเนินกำร

ตำมเกณฑ์ของ WHO

เป้ำหมำยควำมครอบคลุม

กำรใช้เกลือบริโภค

เสริมไอโอดีนที่ได้คุณภำพ

(มีไอโอดีน 20-40 ppm.)

ต้องมำกกว่ำร้อยละ 90

20-40 ppm. 82.5 83.5 78.9 79.9 74.8 78.3

> 40 ppm. 9.4 8.0 16.4 13.1 19.0 13.6

Titration (วิธีทำงห้องปฏิบัติกำร)

< 20 ppm. 16.4 13.8 16.9 17.8 ไม่ได้ด�ำเนินกำรสุ่มตรวจ

20-40 ppm. 56.2 73.0 65.2 69.4

> 40 ppm. 27.4 13.2 17.9 12.8

ตารางที่ 7 กำรได้รับยำเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ 2556-2562

ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยำเม็ด

เสริมไอโอดีน

45.61 56.39 63.29 70.59 77.28 70.54 75.94

ข้อมูล ข้อมูลจำก HDC ณ วันที่ 11 ต.ค. 2562

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 1. กำรประชุมอนุคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรควบคุมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน 4 คณะ คือ กำรผลักดัน

นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 2) กำรทบทวนกำรเสริมไอโอดีนในเกลือและผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 3) กำรจัดระบบเฝ้ำระวังและ

ตดิตำมสถำนกำรณ์ในกลุม่เสีย่ง 4) กำรสือ่สำรสูส่ำธำรณะและกำรผลกัดนันโยบำยสำธำรณะจ�ำนวน 5 ครัง้ เพือ่เสรมิ

สร้ำงควำมร่วมมอืกำรด�ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตร์กำรควบคมุโรคขำดสำรไอโอดนี ปี 2560 - 2564 จำกภำคเีครอืข่ำย 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 2. กำรประชมุเชิงปฏบิติักำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกร เพ่ือถอดบทเรยีน ทบทวนองค์ควำมรู ้ แนวทำงกำรด�ำเนนิงำน   

กำรควบคมุป้องกนัโรคขำดสำรไอโอดนี รวมทัง้ร่วมวำงแผนกจิกรรมส�ำคญัทีจ่ะขบัเคล่ือนอย่ำงต่อเนือ่งในปี 2562 - 2564 

 3. กำรเฝ้ำระวังเพื่อติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมและป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่ม

หญิงตั้งครรภ์ โดยสุ่มเก็บปัสสำวะหญิงตั้งครรภ์ ก่อนกินยำเม็ดเสริมไอโอดีน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และกำร
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สนับสนุนงบประมำณให้ศูนย์อนำมัยทั่วประเทศ จัดซื้อชุดตรวจไอโอเดตในเกลือ (I-Kit) เพื่อให้ทุกอ�ำเภอของแต่ละ
จังหวัด (76 จังหวัด) สุ่มตรวจคุณภำพเกลือบริโภค พร้อมจัดท�ำรำยงำนผลปริมำณไอโอดีนในปัสสำวะหญิงตั้งครรภ์
ทุกจังหวัด และรำยงำนผลควำมครอบคลุมกำรใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภำพในครัวเรือนทุกอ�ำเภอ
 4. กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนเครือข่ำยเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน และพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรเกลือ
เสรมิไอโอดนี โดยกำรจดัประชมุคณะท�ำงำนเกลอืเสรมิไอโอดนียัง่ยนืร่วมกบัเครือข่ำย ทัง้หน่วยงำนส่วนกลำงและใน
พื้นที่ต้นแบบจังหวัดมหำสำรคำม 
 5. ประชำสัมพันธ์ รณรงค์เพื่อกำรป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน ดังนี้ 
   5.1 จดังำนรณรงค์วนัไอโอดนีแห่งชำต ิปี 2562 “ร้ำนอำหำรทัว่ไทย ใช้เกลอืเสรมิไอโอดนี” และขอควำม
ร่วมมือเครือข่ำยผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร และผู้ที่ปรุงประกอบอำหำรทุกระดับ ทั่วประเทศ ร่วมรณรงค์
   5.2 จัดท�ำ infographic ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ digital ส่งเสริม “ร้ำนอำหำรทั่วไทย ร่วมใจใช้เกลือเสริม
ไอโอดีน” และ “ ทุกเมนู มั่นใจ ทุกมื้อ ทุกวัน ทุกวัย ต้องได้ไอโอดีน” และ จัดพิมพ์ สื่อชุดควำมรู้ “อสม.กับบทบำท
ทูตไอโอดีนฯ” เพื่อใช้รณรงค์เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในพื้นที่ทั่วประเทศ 
   5.3 จัดท�ำถุงผ้ำประชำสัมพันธ์ Say No To Plastic Say Yes To Iodine เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่รณรงค์เพื่อ
สร้ำงกระแสให้ประชำชน มีควำมรู้ เข้ำใจและตระหนักในเลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีนในกำรท�ำอำหำร 
 6. สนบัสนนุน�ำ้เสรมิไอโอดีนเข้มข้นและยำเมด็เสรมิธำตเุหลก็ในโครงกำรส่งเสรมิโภชนำกำรและสุขภำพอนำมยั
เด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร (กพด.) โดยจัดส่งน�้ำเสริมไอโอดีน 10,000 ขวด และยำเม็ดเสริมธำตุเหล็กจ�ำนวน 
733 ขวด ให้กับโรงเรียนในโครงกำร
 ผลกำรด�ำเนนิงำนปัจจบุนั พบว่ำครวัเรอืนใช้เกลอืเสรมิไอโอดนีทีไ่ด้คณุภำพตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสขุ
เพิม่ขึน้ แต่กำรได้รับไอโอดนีให้เพยีงพอของหญิงตัง้ครรภ์ก่อนกนิยำเมด็เสรมิไอโอดนีลดลง ประกอบกบักำรรบัเปล่ียนย้ำย 
เกษียณของบคุลำกรทีร่บัผดิชอบงำนลดลง โดยเฉพำะกำรด�ำเนนิงำนของชมุชน/หมูบ้่ำนไอโอดนี ดงันัน้กำรด�ำเนนิงำน
ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนจึงควรได้รับกำรสนับสนุน และรณรงค์อย่ำงต่อเนื่อง

‹ ปัญหา/อุปสรรค 
 - ขำดกำรจัดกำรควำมรู้ และส่งต่อข้อมูลกำรด�ำเนินงำนควบคุมและป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีนของ             
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบโครงกำรในพื้นที่ เนื่องจำกเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงำนเป็นประจ�ำ
 - ประชำชนบำงส่วน ยังไม่เข้ำใจผลกระทบของกำรขำดสำรไอโอดีน ท�ำให้ไม่ตระหนักในกำรป้องกันโรคขำด
สำรไอโอดีน เนื่องจำก กำรประชำสัมพันธ์ยังไม่แพร่หลำยมำกพอ
 - จงัหวดัให้ควำมส�ำคญักบัปัญหำกำรขำดสำรไอโอดีนค่อนข้ำงน้อย ส่วนใหญ่ด�ำเนนิกำรเพยีงกจิกรรมหลกัๆ 
ตำมนโยบำยของกระทรวง โดยยังขำดกิจกรรมกำรแก้ไขปัญหำเชิงรุกในชุมชน

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ
 กำรส่งเสริม/สนับสนุนภำคีเครือข่ำย ได้แก่ โรงเรียน/ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรโรงงำน
ผลิตเกลือและเครื่องปรุงรสเสริมไอโอดีน ชมรมผู้ประกอบกำรเกลือเสริมไอโอดีน ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมภำค 
อตุสำหกรรมจงัหวดั พำณชิย์จงัหวดั ท้องถิน่จงัหวดั และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ฯลฯ ให้มส่ีวนร่วมในกำรควบคุม
ป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีนในจังหวัดและชุมชนอย่ำงจริงจัง
 
 โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง ปี 2562

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 จำกรำยงำนส�ำรวจภำวะโภชนำกำรเด็กไทย อำยุ 6 เดือน – 12 ปี พ.ศ. 2554 – 2555 ภำยใต้โครงกำรส�ำรวจ

ภำวะโภชนำกำรเด็กในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia Nutrition Survey : SEANUTS) โดย
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ีสถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล พบภำวะโลหิตจำงในเด็กชนบทมีปัญหำมำกกว่ำเด็กในเขตเมืองถึงสองเท่ำ 

เด็กปฐมวัย (6 เดือน – 2.9 ปี) พบควำมชุกโลหิตจำง ร้อยละ 36.8 ในเขตชนบท ร้อยละ 41.7 เขตเมือง ร้อยละ 26.0 

เดก็ปฐมวยั (3 – 5 ปี) พบควำมชกุโลหิตจำง ร้อยละ 10.3 ในเขตชนบท ร้อยละ 14.3 เขตเมอืง ร้อยละ 3.1 เด็กวยัเรยีน 

(6 – 12 ปี) พบควำมชุกโลหิตจำง ร้อยละ 10.4 โดยพบควำมชุกโลหิตจำงสูงในเขตชนบท ร้อยละ 12.2 เขตเมือง 

ร้อยละ 6.6 จำกรำยงำนส�ำรวจสุขภำพประชำชนไทย โดยกำรตรวจร่ำงกำย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 – 2557 พบควำม

ชุกโลหิตจำง ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ อำยุ 15 – 45 ปี ร้อยละ 22.7

 กรมอนำมัย โดยส�ำนักโภชนำกำร จึงได้จัดท�ำโครงกำรควบคุมและป้องกันภำวะโลหิตจำง ปี 2562เพื่อส่งเสริม

ให้ประชำชนกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน หญิงวัยเจริญพันธุ์ และหญิงตั้งครรภ์ ได้รับกำรส่งเสริมภำวะโภชนำกำร

อำหำรครบ 5 หมู ่ เพือ่ให้มโีภชนำกำรทีด่ ี พร้อมท้ังต้องส่งเสรมิให้รบัประทำนวติำมนิธำตุเหลก็ เป็นประจ�ำสปัดำห์ละ     

1 ครั้ง เพื่อให้ได้รับธำตุเหล็กอย่ำงพียงพอ อันจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำสมรรถนะทำงสติปัญญำและประสิทธิภำพของ

ประชำชนไทย เพื่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

 ปี 2560-2561 ได้จัดท�ำยุทธศำสตร์กำรควบคุมและป้องกันภำวะโลหิตจำงของประเทศไทยและด�ำเนินงำน

ควบคุมและป้องกันภำวะโลหิตจำงในหญิงวัยเจริญพันธุ์และลดควำมพิกำรแต่ก�ำเนิดในจังหวัดอุดรธำนี บึงกำฬ 

มุกดำหำร นครพนม และสกลนคร และปี 2561 กรมอนำมัยรณรงค์สำวไทยแก้มแดงผ่ำนสื่อดิจิทัลและได้มีกำร

ประชำสัมพันธ์โครงกำรอย่ำงต่อเน่ืองทำงเว็บไซต์สำวไทยแก้มแดงและเฟซบุ๊กสำวไทยแก้มแดง สำวไทยแก้มแดง       

ในสถำนประกอบกำร มสีถำนประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำรและด�ำเนนิกจิกรรมเพือ่ให้เกดิกำรดแูลสุขภำพแบบองค์รวม

ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ และผลตรวจสุขภำพประจ�ำปีพบว่ำ หญิงวัยเจริญพันธุ์ในสถำนประกอบกำรมีภำวะโลหิตจำง  

ลดลง กำรเจ็บป่วยลดลง และผลผลิตของสถำนประกอบกำรเพิ่มขึ้น

 จำกระบบรำยงำน 43 แฟ้ม (Health Data Center) กองยุทธศำสตร์และแผนงำน กระทรวงสำธำรณสุข          

พบควำมชกุโลหติจำงในกลุม่หญงิตัง้ครรภ์ตัง้แต่ พ.ศ. 2556 - 2562 พบว่ำร้อยละของควำมชุกโลหติจำงในหญงิตัง้ครรภ์

ไม่เกินร้อยละ 18 ตำมตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง ปี 2562 

แผนภูมิที่ 6 ควำมชุกโลหิตจำงในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2556 – 2562

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 1. กรมอนำมัยได้มีกำรแถลงข่ำวเปิดตัวโครงกำรรณรงค์สำวไทยแก้มแดงผ่ำนส่ือดิจิตัลและได้มีกำร

ประชำสมัพนัธ์โครงกำรอย่ำงต่อเนือ่งทำงเวบ็ไซต์สำวไทยแก้มแดงและเฟซบุก๊สำวไทยแก้มแดง และมกีำรประสำนงำน

รำยละเอยีดโครงกำรไปยงัศนูย์อนำมยัแต่ละเขตพ้ืนที ่(1-12) เพือ่ประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนในกลุม่หญงิวัยเจรญิพนัธ์ุ
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ที่สนใจเข้ำร่วมลงทะเบียนรับวิตำมินเสริมธำตุเหล็กและโฟลิกออนไลน์ และองค์กำรเภสัชกรรมจัดส่งวิตำมินสู่                
ผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
 2. สำวไทยแก้มแดงในสถำนประกอบกำร มสีถำนประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำรและด�ำเนนิกิจกรรมเพือ่ให้เกดิ
กำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวมในหญิงวัยเจริญพันธุ์ และผลตรวจสุขภำพประจ�ำปีพบว่ำ หญิงวัยเจริญพันธุ์ ในสถำน
ประกอบกำรมีภำวะโลหิตจำงลดลง กำรเจ็บป่วยลดลง และผลผลิตของสถำนประกอบกำรเพิ่มขึ้น 

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ
 กำรด�ำเนินงำนแบบบรูณำกำรควำมร่วมมอืจำกภำคเีครอืข่ำยและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง เช่น องค์กำรเภสชักรรม 
ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส) เป็นต้น

‹ ปัญหาและอุปสรรค
 1. กำรด�ำเนินงำนควบคุมและป้องกันภำวะโลหิตจำง ในเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน ในกำรจ่ำยวิตำมินเสริม
ธำตุเหล็ก ยังไม่ครอบคลุม โดยเฉพำะในกลุ่มเด็กวัยเรียน ยังค่อนข้ำงต�่ำ
 2. กำรด�ำเนนิงำนควบคมุและป้องกันภำวะโลหติจำงในหญงิวยัเจรญิพนัธุ ์และลดควำมพกิำรแต่ก�ำเนดิ (สำวไทย
แก้มแดง) ยังมีสถำนประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำร ค่อนข้ำงน้อย ต้องมีกำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำยเพิ่มขึ้น และผลักดัน
เรื่องกำรเสริมวิตำมิน ธำตุเหล็ก และโฟลิก อยู่ในสิทธิ์ประกันสังคม

‹ งานวิจัย/นวัตกรรม
 1. วิจัยเรื่อง ประสิทธิภำพกำรเสริมวิตำมินธำตุเหล็กและกรดโฟลิกในหญิงวัยเจริญพันธุ์โครงกำร สำวไทย      
แก้มแดง : กรณีศึกษำสถำนประกอบกำร 6 แห่ง
 2. สถำนกำรณ์ภำวะโภชนำกำร โลหิตจำง โรคขำดสำรไอโอดีนในเด็กประถมศึกษำโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชำยแดนในถิ่นทุรกันดำร 2561 

 โครงการพัฒนาการจัดการน�้าบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่โครงการพระราชด�าริ
 และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 จำกพฒันำน�ำ้บริโภคอยูภ่ำยใต้แผนยทุธศำสตร์กำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรน�ำ้ ปี 2558 - 2569 กำรด�ำเนินงำน
พัฒนำคุณภำพน�้ำบริโภคอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ สอดคล้องกับแผนแม่บทกำรพัฒนำโครงกำรพัฒนำลุ่มน�้ำ
ปำกพนัง ปี 2560 - 2564 เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำปำกพนังและพื้นที่ในถิ่นทุรกันดำรให้
มีน�้ำบริโภคที่สะอำด ปลอดภัย มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน ส่งเสริมกำร
มส่ีวนร่วมของประชำชนในกำรเฝ้ำระวงัคณุภำพน�ำ้ โดยมกีำรด�ำเนนิงำนภำยใต้แผนบรูณำกำรทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมควำมเข้มแข็งและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของครอบครัวและชุมชน ฟื้นฟู และอนุรักษ์
ทรพัยำกรดนิ น�ำ้ ป่ำไม้ เพือ่ควำมสมดลุและยัง่ยนื ซ่ึงพระรำชกรณยีกจิในพ้ืนทีเ่ยีย่ม ตดิตำมงำนในโครงกำรฯ ทรงมี 
พระกระแสส�ำคัญเกี่ยวกับกำรพัฒนำด้ำนน�้ำ โภชนำกำร สุขำภิบำล และสุขอนำมัย ดังนั้น กรมอนำมัยจึงได้จัดท�ำ
โครงกำรพฒันำอนำมยัสิง่แวดล้อมพืน้ทีโ่ครงกำรพระรำชด�ำรแิละโครงกำรเฉลมิพระเกยีรต ิเพือ่เป็นกำรส่งเสรมิองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพน�้ำบริโภคและสุขอนำมัย เพื่อสนับสนุนและสนองพระรำชด�ำริครอบคลุมในระดับ
ครวัเรือนและชมุชน เพือ่พฒันำคณุภำพชวีติในด้ำนน�ำ้บรโิภคท่ีสะอำด ปลอดภยั ซ่ึงเป็นพืน้ฐำนของสขุภำพทีด่ใีนทีส่ดุ
 เป้าหมายการด�าเนินงาน
 1. มีกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน�้ำบริโภคในโรงเรียน พื้นที่ตำมโครงกำรพระรำชด�ำริ จ�ำนวน 550 ตัวอย่ำง
 2. มีกิจกรรมในกำรจัดกำรคุณภำพน�้ำบริโภคในโรงเรียน พื้นที่ตำมโครงกำรพระรำชด�ำริ จ�ำนวน 362 แห่ง
 3. มีกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้ดูแลโรงเรียน จ�ำนวน 900 คน

7
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 ในปี 2561 เป็นต้นมำ เป้ำหมำยของกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ก�ำหนดไว้ที่ 51 

จังหวัด รวมทั้งสิ้น 863 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนตระเวนชำยแดน (ตชด.) (216 แห่ง) โรงเรียนส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน (สพฐ.) ทรุกนัดำร (216 แห่ง) ศนูย์กำรเรียนชมุชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” (ศศช.) 

(กศน.) (282 แห่ง) โรงเรียนพระปริยัติธรรม (70 แห่ง) โรงเรียนเอกชนฯอิสลำม (15 แห่ง) โรงเรียน องค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบล(อบต.)/องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ) (9 แห่ง) ศูนย์พัฒนำเด็กเตำะแตะ (30 แห่ง) และ โรงเรียน

กรุงเทพมหำนคร (25 แห่ง) 

ตารางที่ 7 เป้ำหมำยของกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ปี 2561

กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน (แห่ง) เด็ก (คน) ครู (คน)

โรงเรียนตระเวนชำยแดน (ตชด.) 216 26,750 2,243

โรงเรยีนในส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พ้ืนฐำน (สพฐ) ทรุกนัดำร 216 54,997 3,947

ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” (ศศช.) (กศน.) 282 8,034 592

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 70 7,233 1,000

โรงเรียนเอกชนฯอิสลำม 15 13,249 766

โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล(อบต) /องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ) 9 1,379 110

ศูนย์พัฒนำเด็กเตำะแตะ 30 813 79

โรงเรียนกรุงเทพมหำนครฯ 25 20,980 1,390

รวม 863 133,435 10,127

 จะเห็นได้ว่ำกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร จะเน้นกำรด�ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ ผ่ำนเดก็และเยำวชน โดยใช้โรงเรยีนประเภทต่ำง ๆ  เป็นฐำนในกำรพฒันำ เพือ่ให้เดก็และเยำวชน สำมำรถ

ถ่ำยทอดองค์ควำมรูส่้งต่อไปสูค่รอบครวัของเดก็และเยำวชน และขยำยออกไปยงัชมุชนได้อย่ำงมบีรูณำกำรและยัง่ยนื 

ส�ำหรับประเด็นส�ำคัญในกำรพัฒนำงำนเด็กและเยำวชน ประกอบด้วย ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรกรรม กำรสุขำภิบำล

อำหำร และอำหำรปลอดภัย กำรส่งเสริมภำวะโภชนำกำรและกำรส่งเสริมสุขภำพ

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 1. กำรเฝ้ำระวังคุณภำพน�้ำบริโภคในโรงเรียน พื้นที่ตำมโครงกำรพระรำชด�ำริ สำมำรถด�ำเนินกำรได้จ�ำนวน 

640 ตัวอย่ำง จำกเป้ำหมำยจ�ำนวน 550 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 116.36 

 2. มกีำรจดักจิกรรมกำรจัดกำรคณุภำพน�ำ้บริโภคในโรงเรยีน พืน้ท่ีตำมโครงกำรพระรำชด�ำร ิจ�ำนวน 499  แห่ง 

จำกเป้ำหมำยจ�ำนวน 362 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 137.85

 3. มีกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้ดูแลโรงเรียนทั้งสิ้นจ�ำนวน 1,032 คน จำกเป้ำหมำยจ�ำนวน 900 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 114.67 



รายงานประจำาปี 2562
กรมอนามัย18

แผนภูมิที่ 7 ผลกำรด�ำเนินงำนพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงกำรพระรำชด�ำริ

และโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

 ปัจจัยความส�าเร็จ
 1. ผู้บริหำรหน่วยงำนเห็นควำมส�ำคัญและประโยชน์ของกำรด�ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด�ำริ
 2. กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยที่เข้มแข็งและทีมงำนที่มีศักยภำพท�ำให้งำนประสบผลส�ำเร็จ
 3. หน่วยงำนสำธำรณสขุในพืน้ทีท่ี่ท�ำหน้ำทีเ่ป็นพีเ่ลีย้ง สำมำรถให้ค�ำปรกึษำและช่วยพฒันำแก้ไขปัญหำทีเ่กดิขึน้
ในพื้นที่
 4. ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรจัดกำรน�้ำบริโภค และสุขำภิบำลอำหำรของผู้รับผิดชอบงำน

‹ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
 1. งำนโครงกำรพระรำชด�ำริในศูนย์อนำมัยเป็นงำนหลักของฝ่ำยส่งเสริมสุขภำพ ดังน้ัน ภำรกิจกำรสุ่มเก็บ
ตัวอย่ำงน�้ำบริโภคในโรงเรียน ฝ่ำยอนำมัยสิ่งแวดล้อมควรมีกำรร่วมวำงแผนและบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนร่วมกัน  
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
 2. ศนูย์ห้องปฏบิตักิำรงดกำรจดัส่งอปุกรณ์เกบ็น�ำ้ไปยงัพืน้ที ่ส่งผลต่อกำรเฝ้ำระวงัตรวจคณุภำพน�ำ้บรโิภคจะ
ไม่ได้ตำมแผนที่ก�ำหนด 

 โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 เนือ่งในโอกำสมหำมงคลพระรำชพธีิบรมรำชำภิเษกสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร 
เพ่ือเป็นกำรเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่วมหำวชิรำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู โดยกำรน้อมน�ำพระรำชด�ำริ
ด้ำนกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรออกก�ำลังกำย ท่ีช่วยให้สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ และสำมำรถร่วมปฏิบัติกัน         
ได้ทกุเพศทกุวยั ส่วนหนึง่ของกจิกรรมในครัง้นีป้ระกอบด้วยกจิกรรม 10 ล้ำนครอบครวัไทยออกก�ำลงักำยเพือ่สขุภำพ 
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ซึ่งเปิดให้ประชำชนได้ลงทะเบียนเป็นส่วนหนึ่ง
ในโครงกำรฯ และส่งภำพถ่ำยกิจกรรมออกก�ำลังกำยตำมบริบทของแต่ละครอบครัว ถวำยสดุดีในหลวงรัชกำลที่ 10 
ลงเว็บไซต์ พร้อมรับบัตรครอบครัวอบอุ่นออกก�ำลังกำยออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งช่องทำงเพื่อให้ประชำชนทุกคนเข้ำถึง
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่ทำงหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยร่วมกันด�ำเนินกำรจัดขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นให้ชุมชนและหน่วยงำนท้องถิ่น
ทกุจงัหวดัสนบัสนนุกำรขบัเคลือ่นกจิกรรม โดยกำรปรบัสภำพแวดล้อมให้เอือ้ต่อกำรออกก�ำลงักำยเพือ่รองรบักจิกรรม
ท่ีจะเกดิขึน้ กำรกระตุ้นให้ประชำชนหนัมำออกก�ำลงักำยผ่ำนชมรมออกก�ำลังกำยในพืน้ที ่อกีทัง้มกีำรใช้กำรออกก�ำลังกำย

8
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ีในรูปแบบ คีตะมวยไทย 10 ท่ำ ในกำรรวมพลัง 10 ล้ำนครอบครัวไทยออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพ ดังนั้นกระทรวง

สำธำรณสุขจึงด�ำเนินโครงกำร 10 ล้ำนครอบครัวไทยออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำ
มงคลพระรำชพิธบีรมรำชำภเิษกข้ึน เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัมหำวชริำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกรู 
และส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตำต่อพสกนิกรชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ และช่วยให้สมำชิก         
ในครอบครัวมีกิจกรรมออกก�ำลังกำยร่วมกันเป็นแบบครอบครัวอย่ำงสม�่ำเสมอ 

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1. ได้คู ่มือกำรด�ำเนินงำนโครงกำร 10 ล้ำนครอบครัวไทยออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพ เฉลิมพระเกียรติ               
เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ออนไลน์ ประกอบด้วย 
  1.1 แนวทำงกำรด�ำเนินโครงกำร 10 ล้ำนครอบครัวไทยออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพฯ   
  1.2 แนวทำงกำรด�ำเนินกิจกรรมโครงกำร 10 ล้ำนครอบครัวไทยออกก�ำลังกำย เพื่อสุขภำพฯ 
  1.3 องค์ควำมรู้กำรออกก�ำลังกำยที่เหมำะกับทุกเพศทุกวัยในครอบครัว 
 2. มีระบบ Cloud server โครงกำร 10 ล้ำนครอบครัวไทยออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพฯ
  2.1 กำรลงทะเบียนครอบครัว และภำพถ่ำยกิจกรรมออกก�ำลังกำยตำมบริบทของแต่ละครอบครัว ถวำย
สดุดีในหลวงรัชกำลที่ 10
  2.2 กำรลงทะเบียนหน่วยงำนจังหวัด อ�ำเภอ ท้องถิ่น ในกำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมหรือจัดกิจกรรม  
ให้เอื้อกับครอบครัวออกก�ำลังกำย
  2.3 บัตรครอบครัวอบอุ่นออกก�ำลังกำย และจิตอำสำสำขำครอบครัวออกก�ำลังกำยในรูปแบบออนไลน์
  2.4 เว็ปแอพพลิเคชั่นโครงกำร 10 ล้ำนครอบครัวไทยออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพฯ
 3. สื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่โครงกำร 10 ล้ำนครอบครัวไทยออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพฯ โดย ประชำสัมพันธ์
โครงกำรทุกจังหวัด ได้แก่ 
  3.1 วีดีทัศน์ประชำสัมพันธ์กิจกรรมโครงกำร 10 ล้ำนครอบครัวไทยออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพฯ 
  3.2 วีดีทัศน์กำรออกก�ำลังกำย คีตะมวยไทย 10 ท่ำ 
 4. มหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โครงกำร 10 ล้ำนครอบครัวไทย ออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพฯ โดย ส่วนกลำง 
และ ศูนย์อนำมัย 12 แห่ง

‹ ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ
 ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี

‹ ปัญหาอุปสรรค
 1. ระยะเวลำในกำรเตรียมกำรน้อย

 2. กำรประสำนงำนระดับพื้นผ่ำนทำงระบบที่ค่อนข้ำงยำก
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2.1.2 ผลการดำาเนินงานกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 ทำรกตัง้แต่เริม่ปฏสินธใินครรภ์มำรดำจนถงึอำย ุ2 ปี เป็นช่วงทีโ่ครงสร้ำงสมองมกีำรพฒันำสงูสดุ ทัง้กำรสร้ำง

เซลล์สมอง และกำรเชือ่มโยงระหว่ำงเซลล์สมองเกดิเป็นโครงข่ำยเส้นใยประสำทนบัล้ำน เป็นผลให้เพิม่ประสทิธภิำพ

กำรสือ่สำรระหว่ำงเซลล์สมอง ท�ำให้เด็กมคีวำมสำมำรถในกำรเรยีนรูจ้ดจ�ำ อกีทัง้ยงัเป็นช่วงของกำรสร้ำงอวยัวะต่ำงๆ 

ส่งผลต่อระบบภูมิต้ำนทำนโรค ระบบเผำผลำญ ระบบทำงเดนิอำหำรของร่ำงกำยให้สมบรูณ์ จงึจ�ำเป็นต้องมกีำรดแูล

ส่งเสริมสุขภำพหญิงตั้งครรภ์ เพื่อให้กำรตั้งครรภ์และกำรคลอดมีคุณภำพ มำรดำและทำรกปลอดภัย ต่อเนื่องถึงกำร

ให้กำรดูแลเด็กปฐมวัยก้ำวแรกของกำรส่งเสริมพัฒนำกำรให้ทำรกเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ น่ันคือกำรดูแลให้ทำรกได้

รบัสำรอำหำรทีด่ทีีส่ดุคอื นมแม่ ซึง่องค์กำรอนำมยัโลกได้แนะน�ำว่ำ ควรให้ทำรกได้กนินมแม่อย่ำงเดยีว 6 เดือน และ

หลังจำกนั้นกินนมแม่ควบคู่กับอำหำรตำมวัยจนถึง 2 ปีหรือนำนกว่ำนั้น และจำกรำยงำนขององค์กำรอนำมัยโลก 

พ.ศ.2556 พบว่ำกำรกินนมแม่ส่งผลต่อควำมสำมำรถทำงสติปัญญำของเด็ก 2.19 - 3.45 จุด นั้นแสดงว่ำกำรกินนม

แม่เป็นปัจจยัทีส่่งผลกระทบทำงด้ำนบวกกบัเดก็ กำรเลีย้งลกูด้วยนมแม่เป็นเรือ่งของกระบวนกำรส่งเสรมิพฒันำกำร 

และกำรเจริญเติบโตของเด็กอย่ำงมีคุณภำพ จะช่วยเอื้อโอกำสให้เด็กกลำยเป็นผู้มีบุคลิกภำพท่ีดี เป็นผู้มีจริยธรรม 

อดทน อดกลั้น และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น กำรด�ำเนินงำนดังนี้

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 

 1.1 การเฝ้าระวังการตายมารดา

   พ.ศ. 2560 ส�ำนักส่งเสริมสุขภำพพัฒนำระบบเฝ้ำระวังกำรตำยมำรดำเชิงรุก พร้อมทั้งก�ำหนดแผนกำร

ด�ำเนินงำนเพื่อลดกำรตำยมำรดำระยะสั้นช่วง 5 ปีแรกขึ้น โดยก�ำหนดเป้ำหมำยอัตรำส่วนกำรตำยของมำรดำไทย 

ช่วงที่ 1 ปีงบประมำณ 2560-2561 ไม่เกิน 20 ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน, ช่วงที่ 2 ปีงบประมำณ 2562-2563 ไม่เกิน 

17 ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน, ช่วงที่ 3 ปีงบประมำณ 2564 และ 2565 ไม่เกิน 16 และ 15 ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน

ตำมล�ำดับ 

   ผลกำรด�ำเนินงำนปี 2560 - 2561 อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และพบว่ำ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลดลงเหลือเพียง 17.1 ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรด�ำเนินงำนช่วงที่ 1

แผนภูมิที่ 8 อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทย ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน ประจ�ำปี 2555 – 2562
ที่มา : ส�ำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย 
1. ข้อมูลชุดที่ 1 กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

1. ข้อมูลอัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทยปี 2555-2561 (เดือน มกรำคม-ธันวำคม จ�ำนวนตำยรวม
กรุงเทพมหำนคร) 

1
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ี2. ข้อมลูเกดิมชีพี 2555-2561 (มกรำคม-ธนัวำคม จ�ำนวนเดก็เกดิรวมกรงุเทพมหำนคร) : ส�ำนกับรหิำรกำร

ทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
2. ข้อมูลชุดที่ 2 ระบบเฝ้ำระวังกำรตำยมำรดำ ส�ำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย

1. ข้อมูลอัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทยปีงบประมำณ 2555-2562 (เดือน ตุลำคม- กันยำยน จ�ำนวนกำรตำย
ไม่รวมกรุงเทพมหำนคร) 

2. ข้อมูลเกิดมีชีพปีงบประมำณปี 2562 (เดือนตุลำคม-กันยำยน จ�ำนวนเด็กเกิดไม่รวมกรุงเทพมหำนคร) 

:ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 อย่ำงไรก็ตำมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ผลกำรด�ำเนินงำนอัตรำส่วนกำรตำยมำรดำกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น    

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำและไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด โดยผลกำรด�ำเนินงำนรอบ 12 เดือนตุลำคม 2561 

- กันยำยน 2562 ภำพรวมประเทศมีจ�ำนวนกำรตำยมำรดำ 111 รำย คิดเป็นอัตรำส่วนกำรตำยมำรดำเท่ำกับ 19.98 

ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน 

 เมื่อน�ำข้อมูลมำวิเครำะห์ตำมรำยเขตสุขภำพพบว่ำ กำรด�ำเนินงำนรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ตุลำคม 2561 - 

กันยำยน 2562 เขตสุขภำพท่ีมีผลกำรด�ำเนินงำนไม่ผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำยท่ีก�ำหนดมีท้ังสิ้น 6 เขตสุขภำพ ได้แก่            

เขตสุขภำพที ่3 6 8 9 11 และ12 ส�ำหรบัเขตสขุภำพทีม่กีำรตำยมำรดำมำกทีส่ดุ 3 อันดบัแรก ได้แก่ เขตสุขภำพที ่12 

จ�ำนวน 27 คน เขตสุขภำพที่ 3 จ�ำนวน 3 คน และเขตสุขภำพที่ 8 จ�ำนวน 11 คน คิดเป็นอัตรำส่วนกำรตำยมำรดำ

เท่ำกับ 41.92 25.39 และ 24.61 ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคนตำมล�ำดับ และเขตสุขภำพที่มีกำรตำยมำรดำน้อยที่สุด 

ได้แก่ เขตสุขภำพที่ 10 จ�ำนวน 2 รำย คิดเป็นอัตรำส่วนกำรตำยมำรดำเท่ำกับ 5.41 ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน

แผนภูมิที่ 10 อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำจ�ำแนกรำยเขต ปีงบประมำณ 2562

ที่มำ : ระบบเฝ้ำระวังกำรตำยมำรดำ ส�ำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย

 เมือ่จ�ำแนกจงัหวดัตำมอตัรำส่วนกำรตำย พบว่ำ 1) 22 จงัหวดัทีม่อีตัรำส่วนกำรตำยมำรดำเท่ำกบั ศูนย์ต่อแสน

กำรเกิดมีชีพ 2) 17 จังหวัดที่มีอัตรำส่วนกำรตำยมำรดำอยู่ระหว่ำง 1-17 ต่อแสนกำรเกิดมีชีพ 3) 18 จังหวัดที่มี

อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำอยู่ระหว่ำง 18-30 ต่อแสนกำรเกิดมีชีพ และ 4) 19 จังหวัดที่มีอัตรำส่วนกำรตำยมำรดำ

มำกกว่ำ 30 ต่อแสนกำรเกิดมีชีพ 
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รายการ จ�านวนจังหวัด

MMR > 30 19

MMR 18 - 30 18

MMR 1 - 17 17

MMR = 0 22

อัตราส่วนการตายมารดารายจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผลกำรด�ำเนนิงำนระบบเฝ้ำระวงักำรตำยมำรดำรำยเดอืนปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำสำเหตกุำรตำยมำรดำ

เกดิจำกสำเหตทุำงตรงร้อยละ 58.0 สำเหตทุำงอ้อมร้อยละ 33.0 และกำรตำยทีไ่ม่สำมำรถระบสุำเหตกุำรตำยร้อยละ 

9.0 จำกกำรวเิครำะห์ข้อมลูสำเหตกุำรตำยมำรดำรำยบคุคลพบว่ำ สำเหตกุำรตำยหลกัของมำรดำจำกสำเหตทุำงตรง 

(Direct Cause) แบ่งเป็น 1) Group 3 Obstetric hemorrhage จ�ำนวน 28 รำย 2) Group 5 Other obstetric 

complications จ�ำนวน 17 รำย และ 3) Group 2 Hypertensive disorders in pregnancy, childbirth, and 

the puerperium จ�ำนวน 13 รำย และสำเหตุกำรตำยมำรดำจำกสำเหตุทำงอ้อม (Indirect Cause) Group 7 

Non-obstetric complications 37 รำย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

ร้อยละสาเหตุการตายมารดาทางตรง ทางอ้อม

แผนภูมิที่ 11 สำเหตุกำรตำยมำรดำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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แผนภมูทิี ่12 จ�ำนวนสำเหตพุืน้ฐำนกำรตำยมำรดำระหว่ำงตัง้ครรภ์ คลอด และหลังคลอด จ�ำแนกตำม WHO (ICD-MM)

ที่มา : ระบบเฝ้ำระวังกำรตำยมำรดำ ส�ำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย

หมายเหตุ : 

(1) ปีงบประมำณ 2562 จ�ำนวนกำรตำยมำรดำ 111 รำย

(2) แผนภูมิที่ 13 แสดงร้อยละสำเหตุกำรตำยมำรดำทำงตรง ทำงอ้อม

(3) แผนภมูทิี ่14 แสดงจ�ำนวนสำเหตพุืน้ฐำนของกำรตำยมำรดำระหว่ำงต้ังครรภ์ คลอด หลงัคลอด จ�ำแนกตำม WHO 

(ICD-MM)

 เนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2562 จ�ำนวนกำรตำยมำรดำจำกสำเหตุทำงอ้อม ขององค์กำรอนำมัย

โลก Indirect Cause Group 7 Non-obstetric complications เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง และจำกข้อมลูระบบเฝ้ำระวงั

กำรตำยมำรดำของส�ำนักส่งเสริมสุขภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2562 พบว่ำจ�ำนวนกำรตำยมำรดำจำกสำเหตุ

กำรตำยทำงอ้อมคิดเป็นร้อยละ 31.1 41.2 และ 33.0 ตำมล�ำดับ โดยเฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวนกำร

ตำยมำรดำจำกสำเหตุทำงอ้อม 37 รำย ส�ำนักส่งเสริมสุขภำพ จึงน�ำข้อมูลดังกล่ำวมำวิเครำะห์แบบรำยบุคคล และ

พบว่ำกำรตำยมำรดำจำกสำเหตทุำงอ้อม 37 รำย ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 นัน้ กำรตำยมำรดำจำกสำเหตทุำงอ้อม 

3 อันดับแรก ได้แก่ Infections that are not a direct result of pregnancy, Heart vascular diseases และ 

Cerebral hemorrhage คิดเป็นร้อยละ 21.0 21.0 และ 14.0 ของกำรตำยมำรดำจำกสำเหตุทำงอ้อม ตำมล�ำดับ

แผนภูมิที่ 13 ร้อยละสำเหตุกำรตำยมำรดำทำงอ้อมปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ที่มา : ระบบเฝ้ำระวังกำรตำยมำรดำ ส�ำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย

‹ ปัญหาอุปสรรค

 1. ระบบข้อมูล 

  - แบบบันทึกข้อมูลกำรตำยมำรดำ (CE-62) ลงสำเหตุไม่ชัดเจน ไม่ตรง ไม่ส่งรำยงำน

  - กระบวนกำรสืบสวนกำรตำยมำรดำไม่มีผู้เชี่ยวชำญเข้ำร่วม

 2. คุณภำพบริกำร ขำดกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เช่น โรคอำยุรกรรม โรคร้ำยแรง 

 3. มำตรกำรระดับพื้นที่ไม่ชัดเจน ไม่ตรงปัญหำ กำรขับเคลื่อนงำนไม่เข้มแข็ง
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 1.2 สัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กและการประชุมวิชาการสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กระดับ

นานาชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

    ประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพร่วมกับคณะกรรมกำรสมุดบันทึกสุขภำพแม่และเด็กระหว่ำงประเทศ ภำยใต้

หัวข้อ “มหัศจรรย์ 1,000 วัน แรกของชีวิต เพื่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” โดยมีสมุดบันทึกสุขภำพแม่และ

เด็กเป็นเครื่องมือส�ำหรับครอบครัว” วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้งำนอนำมัยแม่และเด็ก ส่งเสริม

สนับสนุนกำรใช้สมุดบันทึกสุขภำพแม่และเด็ก ผู้เข้ำประชุมจ�ำนวน 400 คน 

 1.3 การจดัตัง้คณะกรรมการอนามยัแม่และเดก็ระดับชาต ิและคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนงานมารดาและ

ทารกปริก�าเนิด คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัย และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

    กรมอนำมยั จดัตัง้คณะกรรมกำรอนำมยัแม่และเดก็ระดบัชำต ิโดยปลดักระทรวงสำธำรณสขุเป็นประธำน 

รองอธิบดีกรมอนำมัยเป็นเลขำนุกำร ท�ำหน้ำที่ ขับเคลื่อนงำนอนำมัยแม่และเด็กในภำพประเทศ และจัดกำรประชมุ

คณะกรรมกำรอนำมัยแม่และเด็กระดับชำติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมก�ำธร สุวรรณกิจ                

กรมอนำมัยที่ประชุมก�ำหนดให้จังหวัดด�ำเนินกำรสืบสวนกำรตำยและส่งแบบบันทึกข้อมูลกำรตำยมำรดำ (CE-62) 

ภำยใน 30 วัน และให้จัดตั้งคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนงำนอนำมัยแม่และเด็ก ประกอบด้วย 1). คณะอนุกรรมกำร

ขบัเคลือ่นงำนมำรดำและทำรกปรกิ�ำเนดิ 2). คณะอนกุรรมกำรขบัเคลือ่นงำนพฒันำเดก็ปฐมวยั 3). คณะอนกุรรมกำร

ขับเคลื่อนงำนพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 1.4 การประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้MCH Board ระดบัประเทศ เพือ่ลดการตายมารดา ระหว่างวนัที ่24 - 25 

ธ.ค. 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอต จังหวัดปทุมธานี

    เป็นเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรลดกำรตำยมำรดำ ผูเ้ข้ำประชมุประกอบด้วย ผูท้รงคณุวฒุ ิผูเ้ชีย่วชำญจำก

แพทยสภำ รำชวิทยำลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ตัวแทนคณะกรรมกำรอนำมัยแม่และเด็กระดับเขตสุขภำพ 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ำประชุมจ�ำนวน 120 คน

 1.5 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด เพื่อลดการตายมารดา (PNC) 

ระหว่างวันที่15 - 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอต จังหวัดปทุมธานี

    ส�ำนกัส่งเสรมิสขุภำพ ร่วมกบัสถำบนัรบัรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) (สรพ.) ด�ำเนนิกำรจัด

ประชุม เพื่อพัฒนำศักยภำพของจังหวัดในกำรพัฒนำเครือข่ำยบริกำรสุขภำพระดับจังหวัด ผู้เข้ำประชุมเป็นผู้แทน

จำก 12 จังหวัดจำกเขตสุขภำพที่ 1-12 และผู้แทนจำกศูนย์อนำมัยที่ 1-12 จ�ำนวน 100 คน 

 1.6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์เพื่อป้องการเกิดทารก

กลุ่มอาการดาวน์ (ครู ก.) 

    มวีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่เพิม่ทกัษะ ควำมรู ้ควำมเข้ำใจของผูใ้ห้กำรปรกึษำทำงพนัธศุำสตร์ เพือ่ป้องกนักำร

เกิดทำรกกลุ่มอำกำรดำวน์ 2) เพื่อเพิ่มควำมมั่นใจกำรขยำยต่อกำรจัดบริกำรกำรป้องกันกำรเกิดทำรกกลุ่มอำกำร

ดำวน์ 3) กำรวำงแผนเครือข่ำยกำรด�ำเนินงำน พร้อมทั้งขยำยกำรด�ำเนินงำนต่อในพื้นที่ และ 4) วำงแผนแนวทำง

กำรด�ำเนนิงำนและกำรก�ำกบัตดิตำมในพืน้ที ่ผูเ้ข้ำร่วมประชมุจ�ำนวน 100 คนประกอบด้วย บคุลำกรทำง กำรแพทย์

และสำธำรณสุขจำกศูนย์อนำมัยที่ 1 – 12 โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป และโรงพยำบำลชุมชน 

 1.7 เยี่ยมเสริมพลังงานอนามัยแม่และเด็กเพื่อลดการตายมารดา ณ จังหวัดอุบลราชธาน ี

    นำยแพทย์บัญชำ ค้ำของ รองอธิบดีกรมอนำมัย พร้อมคณะ เดินทำงเยี่ยมเสริมพลังอนำมัยแม่และเด็ก

เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรขับเคลื่อนงำนเพื่อลดกำรตำยมำรดำ โดยมีประธำน

คณะกรรมกำรอนำมัยแม่และเด็ก เครือข่ำยและคณะกรรมกำรบริหำร พร้อมทั้งเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลชุมชน
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ีพิบูลมังสำหำร ให้กำรต้อนรับ ผลจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่ำ ปัจจัยส�ำคัญในกำรลดกำรตำยมำรดำ ได้แก่            

1) ทมีน�ำ - ผูบ้ริหำรเห็นควำมส�ำคญัและก�ำกับตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำน 2) ทีมงำน - กำรเพิม่ควำมเข้มแขง็ของทมีงำน

โรงพยำบำลชุมชน 3) กำรพัฒนำเครือข่ำยทั้งแม่ข่ำย-ลูกข่ำย พร้อมทั้งควำมสัมพันธ์ที่ดี

 1.8 การด�าเนนิงานขบัเคลือ่นพระราชบญัญัตคิวบคุมการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเด็กเลก็ 

พ.ศ. 2560

    มกีลไกคณะกรรมกำรควบคมุกำรส่งเสรมิกำรตลำดอำหำรส�ำหรบัทำรกและเด็กเล็ก, จดัท�ำแผนขบัเคล่ือน

พระรำชบัญญตัคิวบคมุกำรส่งเสรมิกำรตลำดอำหำรส�ำหรบัทำรกและเดก็, จดัท�ำหลักเกณฑ์ แนวทำงและคู่มอื, พฒันำ

ศักยภำพพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และกำรติดตำมเฝ้ำระวังกำรละเมิดพระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำร

ส�ำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

 1.9 การด�าเนินงานการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

    1.9.1 มาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (Baby Friendly Hospital Initiative, BFHI)

      ศูนย์อนำมัยท่ี 1-12 และสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมืองร่วมแลกเปลี่ยนผลกำรด�ำเนินงำน

มำตรฐำนโรงพยำบำลสำยสมัพนัธ์แม่ลกู วิเครำะห์สถำนกำรณ์ ปัญหำอปุสรรคในกำรด�ำเนนิงำน และจดัท�ำแนวปฏบิตักิำร

ประเมินมำตรฐำนโรงพยำบำลสำยสัมพันธ์แม่ลูก ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ห้องฝำกครรภ์ ห้องคลอด ห้องหลังคลอด 

และคลินิกเด็กดี ภำยหลังกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกำรจัดตั้งคณะท�ำงำนเพื่อทบทวนเนื้อหำสำระส�ำคัญ ปรับปรุง

มำตรฐำนให้เป็นไปตำม BFHI Guidance 2018 ของ WHO      

    1.9.2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่

      กรมอนำมยัและคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล ร่วมลงนำมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมือ

โครงกำรฝึกอบรม “หลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำง สำขำกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่” เพื่อพัฒนำศักยภำพพยำบำล

บริกำรด้ำนอนำมยัแม่และเดก็ด้ำน ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และทกัษะทีถู่กต้อง เพยีงพอส�ำหรบักำรปฏิบตังิำนและช่วยเหลือ

แก้ไขปัญหำเกีย่วกบักำรเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่ำงเหมำะสม พร้อมทัง้ร่วมขบัเคล่ือนกำรส่งเสรมิ สนบัสนนุ และปกป้อง

กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อแม่และครอบครัวประสบควำมส�ำเร็จในกำรกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

    1.9.3 รณรงค์ส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ในสปัดาห์นมแม่โลก (World Breastfeeding Week)

      นำนำประเทศร่วมกันก�ำหนด วันที่ 1-7 สิงหำคมของทุกปีเป็นสัปดำห์นมแม่โลก หรือ World 

Breastfeeding Week พ.ศ.2562 กรมอนำมัยร่วมกับภำคีเครือข่ำย จัดกิจกรรมรณรงค์กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่ภำยใต้แนวคิด “Empower Parents Enable breastfeeding เสริมพลังพ่อแม่ เพื่อนมแม่ยั่งยืน” เน้นสมำชิก

ของสังคมร่วมเป็นส่วนหนึง่ของกำรผลกัดนัเด็กทกุคนกินนมแม่

 

 โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2 – 5 ปี

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 เดก็ปฐมวยั เป็นวยัทีม่คีวำมส�ำคญัยิง่ต่อกำรสร้ำงรำกฐำนชวีติมนษุย์ ช่วงแรกเกดิ - 6 ปี เป็นช่วงทีร่่ำงกำยและ 
สมองมีกำรเจริญเตบิโตท้ังด้ำนขนำดและน�ำ้หนักอย่ำงรวดเรว็ถงึ ร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ เด็กวยันีมี้พฒันำกำรด้ำนต่ำง ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว และเป็นวัยที่ส�ำคัญที่จะต้องได้รับกำรอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมำะสม กำรลงทุนเพื่อ
พฒันำเดก็ปฐมวยัให้มีพฒันำกำรสมวยัในทกุด้ำน โดยเริม่ต้นจำกกำรส่งเสรมิอนำมยัแม่และเดก็ให้มสีขุภำพด ีเป็นกำร
ลงทุนของภำครัฐที่มีควำมคุ้มค่ำ เพื่อให้เด็กเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่ที่สำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและ

เป็นก�ำลังที่ส�ำคัญของประเทศชำติ 

2
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 ข้อมลูกำรคดักรองพฒันำกำรเดก็ช่วงอำย ุ9, 18, 30, 42 เดอืน จำกระบบรำยงำนกระทรวงสำธำรณสขุ (HDC) 

พบว่ำ เดก็มพีฒันำกำรสงสยัล่ำช้ำในภำพรวมร้อยละ 26 (HDC ณ 20 กนัยำยน 2562) โดยเดก็พฒันำกำรสงสยัล่ำช้ำ 

อันดับ 1 คือ พัฒนำกำรด้ำนกำรใช้ภำษำ (Expressive Language :EL) พบมำกในกลุ่มเด็กช่วงอำยุ 18 เดือน และ 

30 เดือน ตำมล�ำดับ อันดับ 2 คือ ด้ำนกำรเข้ำใจภำษำ (Receptive Language: RL) พบมำกในกลุ่มเด็กช่วงอำยุ 30 

เดือน และ 18 เดือน ตำมล�ำดับและ อันดับ 3 คือ ด้ำนกล้ำมเนื้อมัดเล็กและสติปัญญำ (Fine Motor : FM) พบมำก

ในกลุ่มเด็กช่วงอำยุ 42 เดือน และ 30 เดือน ตำมล�ำดับ กำรกระตุ้นส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กในช่วงเด็ก 2 ขวบปีแรก 

(18 เดอืน) ท�ำให้เดก็มพีฒันำกำรสมวยัเพิม่ข้ึน ถ้ำค้นพบเดก็สงสยัล่ำช้ำได้เรว็กส็ำมำรถกระตุน้และส่งเสรมิพฒันำกำร

ให้เดก็กลบัมำสมวยัได้เรว็ขึน้ ส่วนเดก็ท่ีพบพฒันำกำรล่ำช้ำกจ็ะได้รบักำรส่งต่อและได้รบักำรวนิจิฉยัรกัษำได้ทนัท่วงที 

ข้อมูลกำรส�ำรวจสถำนกำรณ์ควำมรอบรู้กำรเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย สู่ Smart Parents to Smart Kids ในปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2562 ของ สถำบันพฒันำอนำมัยเดก็แห่งชำต ิพบว่ำ ควำมรอบรูด้้ำนสขุภำพในกำรเลีย้งดเูดก็ปฐมวยัของผูเ้ลีย้งดู

หลักโดยรวมอยูใ่น ระดับพอใช้ ร้อยละ 48.3 ระดับดมีำก ร้อยละ 38.8 ระดบัไม่ดีพอร้อยละ 12.9 เมือ่พจิำรณำรำยด้ำน 

พบว่ำ ด้ำนกำรค้นหำข้อมูล อยู่ในระดับดีมำก ร้อยละ 41.5 ประเด็นที่ควรส่งเสริมเร่งด่วนให้พ่อแม่หรือผู้เล้ียงดู         

เข้ำถึงเพื่อค้นหำข้อมูลอันดับแรก คือ กำรส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดแก้ปัญหำด้วยตนเอง และกำรเล่ำนิทำนที่เหมำะสม

ตำมวัย ด้ำนควำมเข้ำใจ อยูใ่นระดับดมีำก ร้อยละ 51.8 ประเด็นทีค่วรสร้ำงควำมเข้ำใจท่ีถกูต้องให้พ่อแม่หรอืผูเ้ลีย้งดู

เกี่ยวกับกำรส่งเสริมระเบียบวินัย ในช่วง 3 ปีแรก กำรตรวจสอบและตัดสินใจ อยู่ในระดับดีมำก ร้อยละ 40.4        

ประเดน็ทีค่วรส่งเสรมิให้มกีำรตรวจสอบและตดัสนิใจมำกทีส่ดุ คอื กำรสอบถำมขอค�ำปรกึษำจำกผูรู้้หรอืผูใ้ห้บรกิำร

สขุภำพเกีย่วกับควำมถกูต้องของข้อมลูหรอืข้อควรปฏิบตัใินกำรเลีย้งดูเดก็ กำรจดักำรตนเอง อยูใ่นระดบัดมีำก ร้อยละ 

65.3 ประเด็นที่ควรให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูรู้จักจัดกำรท�ำควำมสะอำดช่องปำกหรือแปรงฟันให้เด็กก่อนเข้ำนอน และ

กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล อยู่ในระดับดีมำก ร้อยละ 26.8 ประเด็นที่ควรสนับสนุน คือ ให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูสำมำรถ

ถ่ำยทอดข้อมูลด้ำนกำรเลี้ยงดูเด็ก ให้บุคคลอื่นยอมรับข้อมูล/วิธีกำรเลี้ยงดูเด็ก

 จำกสถำนกำรณ์ทีก่ล่ำวมำนีจ้ะเห็นว่ำควำมรอบรูใ้นกำรเลีย้งดเูดก็ปฐมวยัด้ำนสขุภำพของผูเ้ลีย้งดหูลกัอยูร่ะดบั

พอใช้ ร้อยละ 48.3 และ ระดับดีมำกเพียงแค่ ร้อยละ 38.8 ซึ่งสัมพันธ์กับสถำนกำรณ์ที่พบเด็กสงสัยล่ำช้ำถึง ร้อยละ 

26 ดังนั้นกำรสร้ำงควำมรอบรู้ในกำรดูแลเด็กปฐมวัยจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องเร่งด�ำเนินกำร
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ี‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 

สถานการณพัฒนาการเด็กอายุ 9 18 30 และ 42 เดือน ปงบประมาณ 2562 จำแนกรายเขตสถานการณพัฒนาการเด็กอายุ 9 18 30 และ 42 เดือน ปงบประมาณ 2562 จำแนกรายเขต

แผนภูมิที่ 14 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดด้ำนกำรพัฒนำกำรเด็กแยกตำมรำยเขตสุขภำพ มีผลกำรด�ำเนินงำน 
ปี พ.ศ. 2562 และกำรด�ำเนินงำนเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 21 ต.ค. 2562

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 กรมอนำมัย มีกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนพัฒนำกำรเด็ก โดยใช้มำตรกำรส�ำคัญทั้งเชิงรับ และเชิงรุกใน         
กำรด�ำเนินงำน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย
 1. กำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กไทยระดับประเทศ ด�ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ถอดบทเรียนกำรด�ำเนินงำน และพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยในพื้นที่ ผู้เข้ำร่วมประกอบด้วยบุคลำกรผู้จัดกำร
ระบบกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กระดับจังหวัด (CPM) หรือ ผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำกำรเด็กระดับจังหวัด เขตสุขภำพ
ที่ 1 – 13 ศูนย์อนำมัยที่ 1 – 12 สถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง รวมทั้งนักวิชำกำรจำกกรมอนำมัยกรมสุขภำพจิต 
กรมกำรแพทย์ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ จ�ำนวน 150 คน 
 2. จัดสัปดำห์รณรงค์คัดกรองพัฒนำกำรเด็ก ช่วงเดือน มิถุนำยน - กรกฎำคม 2562 โดยเริ่มคัดกรองเด็ก         

ในช่วงอำยุ 60 เดือน เพื่อเป็นข้อมูลกำรวำงแผนเตรียมควำมพร้อมเด็กอำยุ 2 - 5 ปี พร้อมสู่วัยเรียน

 3. พฒันำรปูแบบกำรจดักจิกรรมโรงเรยีนพ่อแม่ตำมหลักกำรพฒันำสมอง : BBL (Brain – based - Learning) 

ส�ำหรับเด็กแรกเกิด - 3 ปี ในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยมีเนื้อหำ ประกอบด้วย แผนกำรจัดกิจกรรมตำมหลักกำร

พัฒนำสมอง ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์-สังคม ด้ำนสติปัญญำ ส่งเสริมเฝ้ำระวังพัฒนำกำรสุขภำพ

และกำรป้องกนัโรคในเดก็เลก็ จ�ำนวน 10 แผน ข้ันตอนกำรเรยีนรู้ตำมหลกักำรพฒันำสมอง ประกอบด้วย กำรเตรยีม

ควำมพร้อม/เปิดสมองในรปูแบบทีม่คีวำมสขุ สนกุ หรอืสร้ำงสมำธ ิ(Set up) ทบทวนควำมรูเ้ดมิ-เชือ่มโยงควำมรูใ้หม่ 
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(Tie in) เร้ำควำมสนใจ กระตุ้นควำมสนใจ (Engage) ให้ติดตำมหำค�ำตอบ ลงมือท�ำ (Perform) ฝึกปฏิบัติ (Use) 
กำรทดสอบและตรวจทำนควำมรู้ (Pack) โดยมกิีจกรรมท่ีหลำกหลำยและสือ่วสัดอุปุกรณ์ทีเ่พยีงพอและมกีำรประเมนิ
กิจกรรมหลังกำรจัดกิจกรรม 

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ
 4.1  ควำมตั้งใจ ทุ่มเท และร่วมมือกันของบุคลำกรสำยกำรแพทย์ทกสังกัด ในกำรขับเคลื่อนงำนทั้งส่วนกลำง
และภูมิภำค
 4.2  ทมีผูบ้ริหำร ผู้ตรวจรำชกำร ผูป้ฏบิตัทิกุระดบัเข้ำใจ ให้ควำมส�ำคัญตวัชีว้ดั และม ีMCH Board ทีเ่ข้มแขง็
 4.3  มีกำรจัดท�ำแผนงำน/โครงกำรที่ชัดเจนและงบประมำณรองรับ

‹ ปัญหาอุปสรรค
 5.1  ผู้บริหำร/ผู้ปฏิบัติงำน ควรค้นหำเด็กสงสัยล่ำช้ำให้ได้ตำมควำมจริง
 5.2  กำรเข้ำถึงบริกำร/กำรขำดโอกำสของเด็กในบำงพื้นที่ 

‹ งานวิจัยนวัตกรรม
 6.1  เพิ่มเติมเนื้อหำ Executive Functions of the Brain : EF ในคู่มือ DSPM 
 6.2  แบบวัดควำมรอบรู้ในกำรเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (แรกเกิด – 2 ปี) ของผู้เลี้ยงดูหลัก
 6.3  แผนกำรจัดกิจกรรมทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ส�ำหรับเด็กอำยุ 1-3 ปี

 การด�าเนินงานการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม

 การตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ 
 นมแม่เป็นอำหำรทีด่แีละเหมำะสมทีส่ดุส�ำหรบัเดก็เพรำะ

มสีำรอำหำรมำกกว่ำ 200 ชนดิทีม่คีณุค่ำ ช่วยส่งเสรมิกำรเจรญิ

เตบิโตและพฒันำกำรทัง้กำยและใจของเดก็ มภีมูคุ้ิมกนัโรคทีไ่ม่

สำมำรถหำได้จำกอำหำรอื่น นมแม่ถือว่ำเป็นจุดเริ่มต้นของทุก

ชวีติ เพรำะเป็นกำรวำงรำกฐำนพฒันำคณุภำพชวีติของคนตัง้แต่

วัยทำรก จำกกำรส�ำรวจของ MICs ล่ำสุด พบว่ำ ประเทศไทยมี

อัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน เพียงร้อยละ 

23.1 และยิ่งไปกว่ำนั้น มีเด็กเพียงร้อยละ 13 ที่ได้กินนมแม่ต่อ

เนื่องจนถึง 2 ปี กระทรวงสำธำรณสุขจึงตั้งเป้ำหมำยในปี 2568 

ให้มีอัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือนอยำ่งน้อย

ร้อยละ 50

 กรมอนำมยัในฐำนะหน่วยงำนหลกัทีม่หีน้ำทีส่่งเสรมิสุขภำพของประชำชน เล็งเหน็ควำมส�ำคัญของกำรเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่ จึงมีกำรก�ำหนดมำตรกำรและด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องร่วมกับภำคีเครือข่ำย ดังนี้
 - ปกป้อง โดยกำรขบัเคลือ่นพระรำชบญัญตัคิวบคมุกำรส่งเสรมิกำรตลำดอำหำรส�ำหรบัทำรกและเดก็เล็ก พ.ศ. 2560
 - ส่งเสรมิ พฒันำระบบบรกิำรสขุภำพตำมมำตรฐำนโรงพยำบำลสำยสมัพนัธ์แม่ลกู พฒันำศกัยภำพเฉพำะทำง 
สำขำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

3
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ี - สนับสนุนนโยบำยกำรจัดตั้งมุมนมแม่ในสถำนประกอบกำรและขับเคล่ือนโครงกำรภำคีร่วมใจส่งรักส่งนม      

จำกอกแม่สู่สูก

‹ ผลการด�าเนินโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 กำรด�ำเนินงำนขบัเคลือ่นพระรำชบัญญตัคิวบคมุกำรส่งเสรมิกำรตลำดอำหำรส�ำหรบัทำรกและเดก็เล็ก พ.ศ. 2560
ผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรกและเด็กเล็กโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 
4 คณะ และคณะท�ำงำน 1 คณะ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

‹ ผลการด�าเนินโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 กำรด�ำเนินงำนขบัเคลือ่นพระรำชบัญญตัคิวบคมุกำรส่งเสรมิกำรตลำดอำหำรส�ำหรบัทำรกและเดก็เล็ก พ.ศ. 2560
 1. กลไกคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก
  คณะกรรมกำรควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรกและเด็กเล็กแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 4 
คณะ (คณะอนกุรรมกำรวชิำกำรฯ, พฒันำกฎหมำย, ขบัเคล่ือนนโยบำยและยทุธศำสตร์ และให้ควำมเหน็) คณะท�ำงำน 
1 คณะ (คณะท�ำงำนตรวจสอบข้อเท็จจรงิ) เพือ่เป็นกลไกสนบัสนนุกำรบงัคบัใช้พระรำชบญัญตัฯิ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ
 2. การจดัท�าแผนขบัเคลือ่นพระราชบญัญตัคิวบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ 
พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2563-2565)
  เพื่อเป็นกำรก�ำหนดทิศทำงกำรท�ำงำนของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรผลักดันให้กฎหมำยมีผลบังคับใช้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ คณะกรรมกำรควบคมุกำรส่งเสรมิกำรตลำดอำหำรส�ำหรบัทำรกและเดก็เล็กได้มมีต ิให้มกีำรจดัท�ำ
ยุทธศำสตร์ควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรกและเด็กเล็ก โดยคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำย
และยุทธศำสตร์เพื่อควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรกและเด็กเล็ก ได้จัดกระบวนกำรและยก (ร่ำง)           
แผนขับเคลื่อนพระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560                     
(พ.ศ. 2563-2565) ขึ้น
 3. การจัดท�าหลักเกณฑ์ แนวทางและคู่มือ
  เพื่อให้กำรตีควำมข้อกฎหมำยเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย และเป็นมำตรฐำนในทำงปฏิบัติแก่
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ จึงด�ำเนินกำรออกแนวทำงและคู่มือที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดท�ำคู่มือค�ำอธิบำย
เพิ่มเติมเพื่อเป็นสื่อประกอบกำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจแก่ประชำชน และเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
 4. การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่
  เพื่อให้พนักงำนกรมอนำมัย โดยส�ำนักส่งเสริมสุขภำพ ศูนย์อนำมัย และสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมืองได้
จดักำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรเพือ่พัฒนำควำมรู ้ทกัษะ และชีแ้จงแนวทำงกำรปฏบิตังิำนของพนกังำนเจ้ำหน้ำทีท่ีไ่ด้รบั
กำรแต่งตั้งตำมกฎหมำย ซึ่งเป็นบุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในระดับจังหวัด อ�ำเภอ และต�ำบล รวมทั้งบุคลำกร
สำธำรณสุขอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลแม่และเด็ก เช่น พยำบำลวิชำชีพ อำสำสมัครสำธำรณสุข ฯลฯ
 5. การติดตามเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560
  กรมอนำมัยได้ด�ำเนินกำรติดตำมเฝ้ำระวังกำรละเมิดกฎหมำยเชิงรุก โดยกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำรปฏิบัติ
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 อย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปี 
โดยครอบคลุมสถำนท่ีเป้ำหมำยท่ีมีควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดกำรละเมิดกฎหมำยได้บ่อย ได้แก่ เช่นห้ำงสรรพสินค้ำ               
ร้ำนสะดวกซือ้ ร้ำนขำยส่ง ร้ำนขำยยำ โรงพยำบำลของรฐัและเอกชน โรงงำนหรอืสถำนประกอบกำร หรอืกำรสุ่มส�ำรวจ

กิจกรรมที่พบบ่อยในพื้นที่
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‹ ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

พัฒนาศักยภาพ ประชุมคณะกรรมการ

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. มีคณะกรรมกำรควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรกและเด็กเล็กและคณะอนุกรรมกำร ทั้ง 4 

คณะในกำรขับเคลื่อนงำน

 2. มีกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรสำธำรณสุขในพื้นที่เขตสุขภำพเพื่อเป็นแกนน�ำในสร้ำงควำมเข้ำใจ และ

ช่วยเป็นเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังกำรละเมิด

 3. มีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม พ.ร.บ.ในกำรขับเคลื่อนงำนและเฝ้ำระวัง

 4. มีภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐ เอกชน ช่วยในกำรเฝ้ำระวังกำรละเมิด

‹ ปัญหาอุปสรรค

 1. ต�ำแหน่งของผู้รับผิดชอบที่เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำระดับศูนย์อนำมัยยังไม่ครอบคลุมและสอดคล้องในกำร

ปฏิบัติหน้ำที่ โดยเฉพำะกำรเฝ้ำระวังกำรละเมิดเชิงรุกในพื้นที่

 2. กำรสร้ำงกำรรบัรู้ ควำมเข้ำใจในประเดน็และกำรบงัขับใช้ พ.ร.บ. ในพืน้ทีย่งัไม่ครอบคลุมเนือ่งจำกกลุ่มเป้ำหมำย

ในกำรสร้ำงกำรรับรูม้หีลำกหลำย เช่น บคุคลกรสำธำรณสขุ แม่ หญงิตัง้ครรภ์ ครอบครัวทีม่ทีำรกและเดก็เลก็ ร้ำนค้ำ      

ร้ำนขำยยำ ผู้ประกอบกำรรำยย่อย เป็นต้น ซึ่งประเด็นเนื้อหำสำระส�ำคัญแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยก็มีควำมแตกต่ำง 

 3. กำรออกบตัรพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ียงัไม่แล้วเสรจ็และครอบคลมุทกุจงัหวดัเนือ่งจำกมผู้ีรบัผดิชอบทีเ่กีย่วข้อง

หลำยหน่วยงำน จึงเกิดควำมล่ำช้ำ

2.1.3 ผลการดำาเนินงานกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

1) โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School: HLS)

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 ปัจจบุนัประเทศไทยก�ำลงัเผชญิกบัสถำนกำรณ์ท่ีท้ำทำยจำกรอบด้ำน ในเดก็วยัเรยีนวยัรุน่ อำทกิำรเปลีย่นแปลง

โครงสร้ำงของประชำกร กำรเกิดน้อยด้อยคุณภำพ ปัญหำแม่วัยรุ่นมีจ�ำนวนมำกขึ้น กำรเปลี่ยนจำกสังคมชนบทสู่

สังคมเมือง ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี กำรสื่อสำรทำงสังคมออนไลน์ กำรเลียนแบบเพื่อให้ทันยุคสมัยที่

เน้นวตัถนุยิมมำกกว่ำจิตใจ จงึจ�ำเป็นต้องเตรยีมรบัมอืกบักำรเปลีย่นแปลงเหล่ำนี ้โดยต้องก�ำหนดทศิทำงกำรด�ำเนนิงำน

ให้สอดคล้องและมีควำมเชือ่มโยงกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ัง่ยนื (SDGs) ด้ำนกำรรับรองกำรมสุีขภำพ และควำมเป็นอยู่

ทีด่ขีองทกุคนทุกช่วงอำย ุแผนยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศกัยภำพคน 

แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ ฉบบัที ่ 12 ด้ำนกำรเสรมิสร้ำงและพฒันำศักยภำพทนุมนษุย์ตำมเป้ำหมำย 

Thailand 4.0 รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2559 ฉบบัลงประชำมต ิมำตรำ 55 ว่ำรฐัต้องด�ำเนนิกำร

1
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ีให้ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณสุขท่ีมีประสิทธิภำพอย่ำงทั่วถึง เสริมสร้ำงให้ประชำชนมีควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกับ 

กำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำภูมิปัญญำด้ำนแพทย์แผนไทยให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด รวมท้ังแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุขที่มีเป้ำหมำยหรือผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในกำรปฏิรูป

ควำมรอบรู้ด้ำนสขุภำพ คอื 1) เพือ่ให้ประชำชนไทยทกุคนมทีกัษะกำรเข้ำถงึและประมวลข้อมลูสขุภำพเพือ่ใช้ประกอบ

กำรตัดสินใจในกำรดูแลสุขภำพของตนเอง 2) เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมรอบรู้สุขภำพ และ 3) เพื่อให้ประเทศไทยมี

ระบบสำธำรณสุข กำรศึกษำ สวัสดิกำร สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล เข้ำใจประเมิน

และปรับใช้ข้อมูลและบริกำรต่ำงๆ ในสังคมเพื่อตัดสินใจดูแลสุขภำพของตนเองและครอบครัวได้อย่ำงเหมำะสม       

อีกทั้งจำกกำรวิเครำะห์ ทบทวนผลกำรด�ำเนินงำนพบ GAP ในประเด็นส�ำคัญคือ กำรด�ำเนินงำนที่ยังไปไม่ถึงผลลัพธ์ 

ทัง้ด้ำนพฤตกิรรมสขุภำพและภำวะสขุภำพของนกัเรยีน เนือ่งจำกกระบวนกำรขบัเคลือ่นเน้นกลไกเชงิระบบแต่ไม่ไป

สู่ตัวนักเรียน ดังนั้น กำรด�ำเนินงำนดูแลสุขภำพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น จึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินงำนควบคู่ทั้งในด้ำนกำรแก้

ปัญหำสขุภำพเฉพำะประเดน็ และกำรส่งเสรมิสขุภำพแบบองค์รวม โดยใช้กลยทุธ์กำรพฒันำควำมรอบรูแ้ละพฤตกิรรม

สุขภำพเป็นส�ำคัญ เพื่อสร้ำงพลเมืองไทยให้เป็นพลเมืองที่มีสุขภำพดีอย่ำงเป็นรูปธรรม 

‹ ผลการด�าเนินโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดโครงการ

 1. แผนกำรพัฒนำนกัเรยีนให้มคีวำมรอบรูด้้ำนสขุภำพและมพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ร่วมกบั สพป. 12 ศนูย์อนำมยั

 2. แนวทำงกำรด�ำเนินงำนโรงเรียนรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ และด�ำเนินกำรเก็บข้อมูล

ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์เด็กวัยเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย

 3. โรงเรียนต้นแบบและแนวทำงปฏิบัติท่ีดีในกำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

23 โรงเรียน

 4. โรงเรียนเข้ำร่วมพัฒนำเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้ำนสุขภำพ จ�ำนวน 342 แห่ง

 การด�าเนินงาน

 1. ประชุมบูรณำกำรยกระดับต่อยอดมำตรฐำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพสู่โรงเรียนรอบรู้ด้ำนสุขภำพ

 2. ประชุมพัฒนำกระบวนกำรและแนวทำงกำรพัฒนำโรงเรียนรอบรู้ด้ำนสุขภำพ

แผนภูมิที่ 16 จ�ำนวนโรงเรียนเข้ำร่วมพัฒนำกระบวนกำรโรงเรียนรอบรู้ด้ำนสุขภำพ จ�ำแนกตำมรำยศูนย์อนำมัย 

(เป้ำหมำย 300 แห่ง ผลงำน 342 แห่ง)
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 3. ประชุมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อสนับสนุนโรงเรียนรอบรู้ด้ำนสุขภำพระดับภำค
 4. ประชุมสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กวัยเรียน 
 5. ประชุมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำธำรณสุขและภำคีเครือข่ำยเพื่อด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพในกลุ่ม
เด็กปฐมวัยและวัยเรียน 
 6. ส�ำรวจระดับควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์เด็กวัยเรียน
 7. จดันทิรรศกำรและกจิกรรมรณรงค์ควำมรอบรูด้้ำนสขุภำพเดก็วยัเรยีนวยัรุน่ ในงำนวนัเดก็แห่งชำต ิปี 2562 
โดยเดก็วยัเรยีนวยัรุน่ ได้รบัควำมรูด้้ำนสขุภำพอนำมยั คอื “กนิ นอน เล่น แปรง สะอำด ฉลำด” และเสรมิสร้ำงควำม
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรมีสุขภำพดี อีกทั้งสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้รับจำก
กิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้ ซึ่งมีเด็กและเยำวชนเข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 600 คน
 8. ผลติสือ่ ส่งเสรมิ และประเมนิผลกำรใช้สือ่ HL : สือ่HLS สือ่Animation Info Graphic HL สือ่ทนัตสขุภำพ/
ประกวดเพลงแปรงฟัน สื่อโมชั่นกรำฟฟิกควำมรอบรู้และพฤติกรรมอนำมัยสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมส�ำหรับนักเรียน
 9. ออกแบบและผลติสือ่ Animation สุขภำพวยัรุ่น “Strong Smart Smile” ส�ำหรบัเผยแพร่ให้กบักลุม่เป้ำหมำย
เพื่อสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในกลุ่มวัยรุ่น
 10. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรเพื่อสนับสนุนและพัฒนำโรงเรียนเพื่อยกระดับเป็น
โรงเรียนต้นแบบควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (Health Literate School)

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ
 1. โรงเรียนให้ควำมสนใจเข้ำร่วมโครงกำรมำกกว่ำเป้ำหมำย (เป้ำหมำย 300 แห่ง ผลงำน 342 แห่ง)
 2. โรงเรียนมต้ีนทนุกำรด�ำเนนิงำนส่งเสรมิสขุภำพอยู่แล้วและสนใจพฒันำยกระดับสู่โรงเรยีนรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
ที่เน้นผลลัพธ์สุขภำพในระดับบุคคล
 3. มีนโยบำยระดับชำติด้ำนควำมรอบรู้สุขภำพ
 4. มีกำรบูรณำกำร กำรด�ำเนินกำรด้ำนสุขภำพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นที่ยกระดับสู่ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
 5. ได้รับควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยส่วนกลำงและภูมิภำค

‹ ปัญหาอุปสรรค
 1. กำรขับเคลื่อนระดับนโยบำยร่วมกันของกระทรวงที่เกี่ยวข้องยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน
 2. กำรพัฒนำบุคลำกรสำธำรณสุขด้ำนควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
 3. ควำมเข้ำใจกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนรอบรู้ด้ำนสุขภำพยังไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
 4. กำรเข้ำถึงข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพที่ถูกต้องของนักเรียนและผู้ปกครอง
 5. กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพในโรงเรียนไม่ต่อเนื่องและส่งผลให้เกิดควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรม           
ที่พึงประสงค์น้อย
 6. กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพสู่กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ได้ผลจริง ต้องใช้กระบวนกำรส่ือสำรที่มี
ประสิทธิภำพและต้องติดตำมผลในระยะยำว

 โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดี สมส่วน แข็งแรงและฉลาด

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 โภชนำกำรทีดี่เป็นรำกฐำนทีส่�ำคญัของกำรมสุีขภำพทีดี่ เนือ่งจำกเดก็วยัน้ีมกีำรเจรญิเตบิโตอย่ำงรวดเรว็ จงึเป็น
โอกำสที่จะส่งเสริมให้เด็กมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงเต็มศักยภำพ หำกเด็กได้รับอำหำรไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร        

ของร่ำงกำย จะท�ำให้กำรเจรญิเตบิโตไม่ดแีละผอม หำกขำดอำหำรเป็นเวลำนำนเรือ้รงั จะท�ำให้เดก็เตีย้ ส่งผลต่อกำร

2
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ีพฒันำสมอง โดยระดบัสตปัิญญำต�ำ่กว่ำเด็กทีมี่ส่วนสงูตำมเกณฑ์ พฒันำกำรล่ำช้ำ อกีทัง้เดก็ทีมี่ภำวะเตีย้มคีวำมเสีย่ง

สูงที่จะป่วยเป็นโรคเรื้อรังเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ เช่น โรคอ้วน เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง ซึ่งกำรส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน

ได้กินอำหำรในสัดส่วนและปริมำณที่เหมำะสม ท�ำให้เด็กมีกำรเจริญเติบโตที่ดี มีส่วนสูงในระดับดีและรูปร่ำงสมส่วน 

รวมทั้งยังเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดปัญหำภำวะ ทุพโภชนำกำร (อ้วน ผอม เตี้ย) ในเด็กวัยเรียนได้ จำกรำยงำนของ   

กองแผนงำนและยทุธศำสตร์ กระทรวงสำธำรณสุข ปี 2561 พบภำวะโภชนำกำรของเดก็วยัเรยีนอำย ุ6-14 ปี สูงดสีมส่วน 

ร้อยละ 65.5 ภำวะผอม เริ่มอ้วนและอ้วน เตี้ย พบร้อยละ 4.7, 11.8 และ 5.7 ตำมล�ำดับ จำกควำมส�ำคัญดังกล่ำว 

กรมอนำมยั จงึได้ก�ำหนดยทุธศำสตร์ส่งเสริมสขุภำพเดก็ วัยเรยีนให้แข็งแรงและฉลำด โดยมเีป้ำประสงค์ คอื เดก็วยัเรยีน

เจริญเติบโตเต็มศักยภำพและมีทักษะสุขภำพ ก�ำหนดตัวช้ีวัดร้อยละของเด็กวัยเรียนอำยุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน           

ร้อยละ 68 และเด็กอำยุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย ปี 2564 เด็กผู้ชำยสูง 154 เซนติเมตร และ           

เดก็ผู้หญงิ 155 เซนตเิมตร และร้อยละของวยัรุน่อำย ุ15-18 ปี สงูดสีมส่วน เพือ่ส่งเสรมิให้เดก็วัยเรยีนวยัรุน่ มส่ีวนสงู

ระดับดีและรูปร่ำงสมส่วน เติบโตเต็มศักยภำพ มีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ และเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภำพแข็งแรง

ต่อไปในอนำคต อันจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศชำติต่อไป

 ผลการด�าเนินงาน/สถานการณ์: ข้อมูลสถำนกำรณ์เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน จำกระบบรำยงำน Health Data 

Center กระทรวงสำธำรณสขุ ณ วนัที ่15 สงิหำคม 2562 ผลกำรด�ำเนนิงำนรำยเขตสขุภำพ พบว่ำ ต�ำ่กว่ำ ค่ำเป้ำหมำย

รำยเขตที่ก�ำหนดไว้ทุกเขต ส่งผลกระทบต่อภำพรวมระดับประเทศท�ำให้ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ (ร้อยละ 68) 

ผลกำรด�ำเนนิงำนพบเพยีงร้อยละ 61.5 เท่ำนัน้ รำยละเอยีดดงัแผนภมิู ส่วนสถำนกำรณ์วยัรุ่น 15 – 18 ปี สงูดสีมส่วน 

เพียงร้อยละ 59.6 ซึ่งไม่บรรลุค่ำเป้ำหมำยที่วำงไว้ (ร้อยละ 68) เช่นเดียวกัน

แผนภูมิที่ 17 สถำนกำรณ์เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ปีงบประมำณ 2562 จ�ำแนกรำยเขต

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

 จำกข้อมูลระบบรำยงำน Health Data Center กระทรวงสำธำรณสุข ในปีงบประมำณ 2557–2562              

(ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2557 – 2562) เมื่อเทียบกับเป้ำหมำยรำยเขต พบว่ำสถำนกำรณ์ของเด็กวัยเรียนสูงดี

สมส่วน มีแนวโน้มลดลงในทุกเขต ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ รวมทั้งร้อยละ            

ของเด็กวัยรุ่นสูงดีสมส่วนที่มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน รำยละเอียดดังแผนภูมิ 
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แผนภูมิที่ 18 ร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ปีงบประมำณ 2557 – 2562 จ�ำแนกรำยเขต 

และร้อยละของเด็กวัยรุ่นสูงดีสมส่วนปี 2559 - 2561 

ที่มา : ระบบรำยงำน HDC ณ วันที่ 15 สิงหำคม 2562 (ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562)

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1. สมัมนำวชิำกำรเครอืข่ำยเดก็ไทยสขุภำพด ีปี 2562 “นวัตกรรมเพือ่เดก็ไทยสุขภำพด”ี ระดับประเทศ บรูณำกำร
ร่วมกับ Cluster วัยเรียนวัยรุ่น ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร วันที่ 4 - 5 เม.ย. 2562 
เพ่ือน�ำเสนอผลงำนและนวัตกรรม รวมท้ังกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงำนวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น     
แบบองค์รวม 
 2. กำรพัฒนำทักษะและองค์ควำมรู้ Smart Kids Coacher เพื่อส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม 
เตีย้ และเทคนคิกำรคดักรองเดก็กลุม่เสีย่ง กำรได้ยนิ สำยตำ และทนัตสขุภำพ วนัที ่24 - 25 ธ.ค. 2561 ณ โรงแรม    
อมำรี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 
 3. พฒันำควำมรอบรูด้้ำนสขุภำพเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกำรบรโิภค และกจิกรรมทำงกำยของเดก็กลุม่เสีย่ง 
“ศรีประจนัต์โมเดล” โดยได้ด�ำเนนิกำรในพืน้ทีน่�ำร่อง อ.ศรีประจนัต์ จ.สุพรรณบรีุ ในโรงเรยีนเป้ำหมำย จ�ำนวน 33 แห่ง 
เพือ่ถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ละสร้ำงเสริมทกัษะด้ำนโภชนำกำรและกจิกรรมทำงกำย สู่กำรปฏิบตัด้ิวยเทคนคิต่ำงๆ และ
สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรจัดกำรปัญหำภำวะอ้วนได้อย่ำงเหมำะสม 
 4. รณรงค์สร้ำงกระแสดืม่นมจดื 2 แก้วทกุวนั เพือ่ส่งเสรมิให้ประชำชนทกุเพศ ทกุวยั ดืม่นมเพิม่ขึน้ โดยเฉพำะ
กลุม่เดก็วยัเรยีน เน้นให้ดืม่นมสดรสจดื 2 แก้วทกุวัน 1 แก้วทีโ่รงเรยีน อกี 1 แก้วทีบ้่ำน ประกอบด้วย กำรจดักจิกรรม
รณรงค์ Love Milk Day ในงำนวันเด็กแห่งชำติ วันที่ 12 ม.ค 2562 ทั่วประเทศ และกจิกรรมรณรงค์ World Milk 
Day ในงำน   วันดื่มนมโลก ณ กรมอนำมัย วันที่ 30 พ.ค.2562 และกรมปศุสัตว์ เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร วันที่ 
1 มิ.ย. 2562 โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว รวมทั้งสิ้น 20,000 คน
 5. ผลิตสื่อและนวัตกรรมส่งเสริมเด็กวัยเรียนโภชนำกำรดี เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์อนำมัย และหน่วยงำนภำคี
เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง น�ำไปใช้ในกำรส่งเสริม แก้ไข และจัดกำรปัญหำภำวะทุพโภชนำกำรในพื้นที่ได้อย่ำงเหมำะสม 
ประกอบด้วย หนังสือและแผ่น CD, ชุดควำมรู้ NuPETHS และ NuPETHS Animation จ�ำนวน 6 ตอน 
 6. จัดประกวดสื่อเคลื่อนไหวส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพท่ีพึงประสงค์ ได้สื่อในรูปแบบมิวสิควิดีโอสื่อสำรวินัย
สุขภำพส�ำหรับวัยรุ่น จ�ำนวน 3 ชิ้น เพื่อให้เกิดควำมรอบรู้ ส่งเสริมวัยรุ่นสูงดีสมส่วน
 7. กำรประเมนิประสทิธิผลกำรใช้ชดุสือ่ควำมรู้ “หนเูพชร” (NuPETHS) เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมกำรดูแลสขุภำพ
ของตนเองของนักเรียนชั้น ป.4-6 ด้ำนควำมรู้ ทัศนคติ และกำรปฏิบัติเรื่อง โภชนำกำร กิจกรรมทำงกำย อนำมัย       

สิง่แวดล้อม สขุภำพฟัน สขุอนำมยัและกำรนอนหลบั ศกึษำควำมสมัพนัธ์ของกำรใช้หนงัสอืชดุสือ่ควำมรู ้“หนเูพชร” 
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ีกบัพฤตกิรรมกำรดูแลสขุภำพของตนเองนักเรยีนช้ัน ป.4 - 6 ในโรงเรยีนวดักระจบัพนิจิ โรงเรยีนวดัเลำ และโรงเรยีน

วัดบำงปะกอก รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 195 คน

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ
 1. ผูบ้ริหำรทกุระดบัและทกุภำคส่วน ต้องตระหนกัและให้ควำมส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นนโยบำยส่งเสรมิวัยเรยีน
วัยรุ่น สูงดีสมส่วน
 2. มีโครงสร้ำงกำรขับเคลื่อนงำนแบบบูรณำกำรที่ชัดเจนในรูปแบบคณะกรรมกำรจำกทุกหน่วยงำนและ         
ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง

‹ ปัญหา/อุปสรรค
 1. ขำดนโยบำยกำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมสุขภำพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นอย่ำงเป็นรูปธรรม
 2. ขำดควำมครอบคลุมและคุณภำพของข้อมูล
 3. มุง่เน้นผลลพัธ์สขุภำพรำยประเดน็ แต่กระบวนกำรด�ำเนนิงำนยงัขำดกำรบูรณำกำรและกำรส่งเสรมิ/พฒันำ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์

 โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและความสามารถทางกายของวัยรุ่น
 : การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยรุ่นไทยห่างไกลยาเสพติด พิชิตโรค บริโภคถูกต้อง ท้องเมื่อพร้อม 

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 ปัจจุบันควำมเจริญก้ำวหน้ำเทคโนโลยีเอื้ออ�ำนวยให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมสุขภำพเปล่ียนแปลงไปในทำงลบก่อให้
เกดิกำรมวีถิชีวีติแบบนัง่อยูกั่บที ่ส่งผลต่อกำรเจรญิเตบิโตมสุีขภำพไม่สมบรูณ์แขง็แรง ทัง้ร่ำงกำยและจติใจมกีจิกรรม
ทำงกำยไม่เพียงพอต่อกำรมีสขุภำพด ีจงึก่อให้เกิดปัญหำโรคอ้วนน�ำไปสู่ปัญหำโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั เช่นโรคหวัใจหลอดเลือด
ควำมดันโลหิต องค์กำรอนำมัยโลกและข้อมูลจำกกำรศึกษำหลำกหลำยประเทศแนะน�ำว่ำ ประชำกรในวัยเด็กควร
ท�ำกจิกรรมทำงกำยระดบัปำนกลำงถงึหนกัมำก สะสมวนัละอย่ำงน้อย 60 นำททีกุวนั วยัรุน่เป็นวยัทีต้่องกำรรปูแบบ
กำรออกก�ำลงักำยท่ีหลำกหลำย จงึจ�ำเป็นต้องมกีำรพฒันำรปูแบบกำรส่งเสริมกจิกรรมทำงกำยเพือ่สุขภำพ ให้เหมำะสม
กับวัย จำกข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพพบว่ำ วัยรุ่นละ 60 ที่มีกิจกรรมทำงกำยเพียงพอ ส่วนระยะเวลำกำรมี
พฤติกรรมเนือยนิ่งในแต่ละวัน ที่ไม่รวมเวลำนอนหลับนั้นสูงถึงเกือบ 14 ชั่วโมงต่อวัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมำกขึ้น
จงึมีควำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้อง มรีปูแบบกำรส่งเสรมิกจิกรรมทำงกำย ลดพฤตกิรรมเนอืยนิง่อย่ำงเป็นระบบ และมีส่วนร่วม
จำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ ได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญกำรส่งเสริมสุขภำพของวัยรุ่น ให้มีกิจกรรมทำงกำย
เพิม่ขึน้ ในรูปแบบกำรออกก�ำลงักำยทีถ่กูต้อง สำมำรถส่งเสรมิให้สุขภำพร่ำงกำยแขง็แรง ลดปัญหำวยัรุ่น มภีำวะอ้วน 
ผอม เตีย้ ไม่แขง็แรง ลดพฤตกิรรมเนอืยนิง่ มุง่ให้วยัรุน่มภีำวะสุขภำพด ีร่ำงกำยแขง็แรง สูงด ีสมส่วนและมพีฤตกิรรม
สุขภำพที่พึงประสงค์อย่ำงยั่งยืน

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1. ลงพื้นที่ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรมทำงกำยวัยรุ่น ศูนย์อนำมัยที่ 2 และ 3 โดยครั้งที่ 1 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดก�ำแพงเพชร ครั้งที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 จังหวัดตำก
 2. จัดประชุมประสำนควำมร่วมมือภำคส่วนขับเคล่ือนภำรกิจสร้ำงเสริมทักษะสุขภำพเด็กวัยรุ่น ผู้ร่วมเข้ำ

ประชุม 25 ท่ำน จำกศูนย์อนำมัย ส�ำนักงำนกองทุนเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

ส�ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน ต�ำรวจตะเวนชำยแดน

3
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‹ ปัจจัยความส�าเร็จ 

 ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี

‹ ปัญหาอุปสรรค

 งบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรขยำยผลและจัดท�ำนวัตกรรม

 โครงการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

 พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 โดยทีก่ฎหมำยได้ก�ำหนดให้อธบิดกีรมอนำมยัเป็นกรรมกำรและเลขำนกุำรของคณะกรรมกำรป้องกนัและแก้ไข

ปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ตำมมำตรำ 11 และให้กรมอนำมยัรบัผิดชอบงำนธรุกำรของคณะกรรมกำรตำมมำตรำ 22 

อนัเป็นกลไกกำรขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยก�ำหนด 

ทั้งด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ กำรเสนอร่ำงกฎหมำย กฎกระทรวง กำรก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ กำรให้               

ค�ำปรึกษำแนะน�ำ และแก้ไขข้อขัดข้องในกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ตลอดจนปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนด ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของภำคส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ก�ำกบั ตดิตำม และประเมินผลกำรด�ำเนนิงำนกำรขับเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ 

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

ตารางที ่8 ผลกำรด�ำเนนิงำนตำม พ.ร.บ.ป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ ย้อนหลัง 3 ปี พ.ศ. 2559 – 2561

กิจกรรมส�าคัญ
ผลการด�าเนินงาน

ปี 59 ปี 60 ปี 61

1. ประชุมคณะกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง

2. ประชุมคณะอนุกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ

จังหวัด และ กทม. 

(ครั้ง 1) 

54 จังหวัด

(ครั้ง 2) 

24 จังหวัด

(ครั้ง 1) 

73 จังหวัด

(ครั้ง 2) 

61 จังหวัด

3. ประชุมคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ปัญหำกำรตั้ง

ครรภ์ในวัยรุ่น

ไม่มี 1 ครั้ง 1 ครั้ง

4. ประชุมคณะอนุกรรมกำรที่ปรึกษำอิสระด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้ง

ครรภ์ในวัยรุ่น

ไม่มี ไม่มี 3 ครั้ง

5. จัดอบรมกำรให้บริกำรยำฝังคุมก�ำเนิดส�ำหรับพยำบำลให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน

วำงแผนครอบครัวและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์

2 รุ่น

(45 คน)

6 รุ่น

(143 คน)

3 รุ่น

(65 คน)

6. อ�ำเภอทีผ่่ำนเกณฑ์กำรประเมนิมำตรฐำนอ�ำเภออนำมัยกำรเจริญพนัธุ์ ร้อยละ 

65.38

ร้อยละ 

72.21

ร้อยละ 

78.39

4
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กิจกรรมส�าคัญ
ผลการด�าเนินงาน

ปี 59 ปี 60 ปี 61

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนนิงำนกำร

ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ระดบัจงัหวดั

ไม่มี ไม่มี 50 แห่ง

8. โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีกำรด�ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน

บริกำรสุขภำพที่เป็นมิตรส�ำหรับวัยรุ่นและเยำวชน

ร้อยละ 

72.95

ร้อยละ 

80.48

ร้อยละ

85.83

9. รำยงำนกำรเฝ้ำระวังกำรแท้งประเทศไทยและกำรตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ. 2562 2 เรื่อง 2 เรื่อง 1 เรื่อง

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1. ประชุมคณะกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 2. ประชุมคณะอนุกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด และ กทม., ประชุม
คณะอนกุรรมกำรขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่, ประชมุคณะอนกุรรมกำรท่ีปรกึษำ
อสิระด้ำนกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น และ ประชมุคณะอนกุรรมกำรผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 3. จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชำติ พ.ศ. 2560 - 
2569 ตำมพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ระยะ 3 ปี (ปีงบประมำณ 
2562 - 2564)
 4. จดัอบรมกำรให้บรกิำรยำฝังคุมก�ำเนดิส�ำหรบัพยำบำลให้แก่ผูป้ฏบิตังิำนด้ำนวำงแผนครอบครัวและอนำมัย
กำรเจริญพันธุ์
 5. จดัท�ำคูม่อืกำรให้บรกิำรยำฝังคมุก�ำเนดิ ส�ำหรบัเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัใิห้แก่ผูจ้ดับรกิำร และตดิตำมผล
กำรด�ำเนินงำนวำงแผนครอบครัวและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ในระดับพื้นที่ จ�ำนวน 12 จังหวัดทั่วประเทศ
 6. จัดท�ำแนวทำงกำรจัดบริกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนสมรสและกำรตั้งครรภ์ และให้ควำมรู้แก่ผู้ปฏิบัติงำน
วำงแผนครอบครวัและอนำมยักำรเจรญิพันธุผ่์ำนออนไลน์ (ถ่ำยทอดสด), เวทกีำรประชมุวชิำกำร, เวบ็ไซต์, เพจเฟซบุก๊, 
รำยกำรวิทยุ
 7. บริกำรให้ค�ำปรกึษำเรือ่งกำรวำงแผนครอบครวัและคุมก�ำเนดิให้แก่นกัเรยีนในสถำนศกึษำและหญงิวยัเจรญิพนัธุ์
ในสถำนประกอบกิจกำร
 8. พฒันำรปูแบบกำรขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ระดบัท้องถิน่ผ่ำน
กลไกคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)
 9.  อ�ำเภอผ่ำนเกณฑ์อ�ำเภออนำมยักำรเจรญิพนัธุ ์จ�ำนวน 739 อ�ำเภอ คดิเป็นร้อยละ 84.17 (สะสม) มจีงัหวดั
ที่มีขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนอ�ำเภออนำมัยกำรเจริญพันธุ์ครบทุกอ�ำเภอ จ�ำนวน 39 จังหวัด (สะสม) และมีกำรเยี่ยม
เสริมพลัง นิเทศ ติดตำมกำรด�ำเนินงำนและประเมินอ�ำเภออนำมัยกำรเจริญพันธุ์ ในระดับพื้นที่ 
 10.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นแหล่งเรียนรู้กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จ�ำนวน 96 แห่ง (สะสม 150 แห่ง)
 11.  กำรประชมุแลกเปลีย่นเรียนรูก้ำรขับเคล่ือนกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่   
 12.  โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีกำรด�ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนบริกำรสุขภำพที่เป็นมิตร
ส�ำหรับวัยรุ่นและเยำวชน (YFHS) ร้อยละ 89.93 (จ�ำนวน 786 แห่ง) และเยี่ยมประเมินรับรองโรงพยำบำลสังกัด

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขตำมมำตรฐำนบริกำรสุขภำพที่เป็นมิตรส�ำหรับวัยรุ่นและเยำวชน
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 13.  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรปรับปรุงมำตรฐำนบริกำรสุขภำพที่เป็นมิตรส�ำหรับวัยรุ่นและเยำวชน YFHS ให้

สอดคล้องกับมำตรฐำน Global Standard for Quality Health –Care Services For Adolescents ขององค์กำร

อนำมัยโลก

 14.  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรน�ำร่องกำรใช้ร่ำงมำตรฐำน YFHS ฉบับปรับปรุงในโรงพยำบำลสังกัดส�ำนักงำนปลัด

กระทรวงสำธำรณสุข จ�ำนวน 2 แห่ง 

 15.  ด�ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติฯ

 16.  กำรเฝ้ำระวังกำรแท้งประเทศไทยและกำรตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ. 2562 ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำร

เก็บข้อมูลให้ศูนย์อนำมัย ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและโรงพยำบำลที่สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรโดยเก็บข้อมูลใน

เดือนมีนำคม – พฤษภำคม 2562 และบันทึกข้อมูลในระบบ web database จำกนั้นรวบรวมข้อมูลวิเครำะห์และ

สรุปผลและจัดท�ำรำยงำนเฝ้ำระวังฯ จ�ำนวน 2 เรื่อง

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. กำรมีกฎหมำยและยุทธศำสตร์กำรด�ำเนินงำนระดับชำติและระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

 2. กำรมีส่วนร่วมอย่ำงเข้มแข็งและต่อเนื่องในกำรด�ำเนินงำน จำกภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน

 3. กำรตืน่ตวัของกระทรวงสำธำรณสขุในกำรก�ำหนดประเดน็กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่

เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักของกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

‹ ปัญหาอุปสรรค

 1. กำรประกำศบังคับใช้กฎกระทรวงยังไม่ครบ 5 กระทรวงหลัก

 2. คณะอนกุรรมกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ระดบัจงัหวดัมยีทุธศำสตร์ฯ/แผนปฏิบตักิำร

ระดับจังหวัดยังไม่ครบทุกจังหวัด

 3. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดไม่ครบ 2 ครั้ง/ปี

‹ งานวิจัย/นวัตกรรม

 1. วิจัย เร่ืองกำรพัฒนำรูปแบบบริกำรสุขภำพที่เป็นมิตรส�ำหรับวัยรุ่นและเยำวชนของโรงพยำบำลที่ยังไม่ได้

รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน YFHS

 2. วิจัยเรื่องกำรประเมินกำรจัดบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ในประเทศไทย พ.ศ.2562 

 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 

 (พ.ศ.2560 – 2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 ประเทศไทยมอีตัรำเพิม่ประชำกรลดลงจำกร้อยละ 2.7 ในปี พ.ศ.2513 เหลอืเพยีงร้อยละ 0.7 ในปี พ.ศ. 2553 

อตัรำเจรญิพนัธุร์วมลดลงจำกทีเ่คยสงูกว่ำ 5 ในปี พ.ศ.2513 เหลอืเพยีง 1.54 ในปี พ.ศ. 2562 ซึง่ต�ำ่กว่ำระดบัทดแทน 

และจ�ำนวนกำรเกิดลดลงจำกที่เคยสูงกว่ำปีละ 1 ล้ำนคน เหลือเพียง 663,740 คน ในปี พ.ศ.2562 ซึ่งสำเหตุที่ท�ำให้

กำรเกิดมีจ�ำนวนน้อยลง ส่วนหนึ่งเกิดจำกรูปแบบกำรด�ำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มใช้ชีวิตอยู่เป็นโสดมำกขึ้น 

แต่งงำนช้ำลง ชะลอกำรมีบุตร มีบุตรจ�ำนวนน้อยเพียงหน่ึงหรือสองคนหรือไม่มีบุตรเลย ส่งผลให้โครงสร้ำงทำง

5
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ีประชำกรของไทยเปลี่ยนแปลงไปประชำกรวัยเด็กลดลง ประชำกรสูงอำยุเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งนอกจำกปัญหำจ�ำนวนกำร

เกดิแล้ว ไทยยงัประสบปัญหำคณุภำพกำรเกดิและกำรเจรญิเตบิโต ดงัจะเหน็จำกสถำนกำรณ์อตัรำส่วนกำรตำยมำรดำ

ไทยทีย่งัคงสงูกว่ำค่ำเป้ำหมำยทีก่�ำหนด ร้อยละของทำรกแรกเกดิน�ำ้หนกัน้อยกว่ำ 2,500 กรมั มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ร้อยละ

ของเด็กอำยุ 0-5 ปี เริ่มอ้วนและอ้วนเพิ่มขึ้น ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต�่ำกว่ำ 6 เดือน กินนมแม่อย่ำงเดียวลดลง 

กรมอนำมัยโดยส�ำนักอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ ร่วมกับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมกันจัดท�ำนโยบำยและยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำอนำมยักำรเจรญิพนัธุแ์ห่งชำต ิฉบบัที ่2 (พ.ศ.2560-2569) ว่ำด้วยกำรส่งเสรมิกำรเกิดและกำรเจริญเตบิโต

อย่ำงมีคุณภำพขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักกำร เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2559 และได้มีกำรด�ำเนินงำนมำ

อย่ำงต่อเนื่อง 

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

 กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอนำมัยกำรเจริญพันธุ์แห่งชำติ ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2560-2569) ว่ำด้วยกำรส่งเสรมิกำรเกดิและกำรเจรญิเตบิโตอย่ำงมคีณุภำพ เป็นกำรบรูณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกนั

ระหว่ำงภำคเีครอืข่ำยทีเ่กีย่วข้อง โดยมกีลไกขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำน 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมกำรพฒันำอนำมยั

กำรเจริญพันธุ์แห่งชำติ มีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขเป็นประธำน 2) คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำย

และยุทธศำสตร์ฯ มีอธิบดีกรมอนำมัยเป็นประธำน และ 3) คณะท�ำงำนวิชำกำรส่งเสริมกำรเกิดและกำรเจริญเติบโต

อย่ำงมคีณุภำพ มปีระธำนรำชวทิยำลยัสูตนิรแีพทย์แห่งประเทศไทยเป็นประธำน จำกกำรบรูณำกำร กำรท�ำงำนร่วมกนั

ส่งผลให้ประเทศไทยมีกำรพัฒนำบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสวัสดิกำรสังคมหลำยด้ำน อำทิ สิทธิประโยชน์ด้ำนกำร

ตรวจและกำรฝำกครรภ์ ค่ำคลอดบุตร กำรให้เงินอุดหนุน/เงินสงเครำะห์บุตร กำรลำและเงินสงเครำะห์กำรหยุดงำน 

เพื่อคลอดบุตร กำรลดหย่อนภำษีจำกค่ำฝำกครรภ์หรือค่ำคลอดบุตร กำรลดหย่อนภำษีส�ำหรับบุตรโดยชอบด้วย

กฎหมำย กำรลดหย่อนภำษเีพือ่ส่งเสรมิกำรจดัตัง้ศนูย์รบัเลีย้งเดก็ และสวสัดิกำรเรยีนฟร ี15 ปี เป็นต้น ซึง่กำรด�ำเนนิงำน

ดังกล่ำวนี้ แม้จะยังไม่สำมำรถวัดประสิทธิผลของมำตรกำรที่มีผลต่อกำรเกิดและเจริญเติบโตอย่ำงมีคุณภำพได้             

แต่นบัได้ว่ำประเทศไทย เป็นประเทศหนึง่ทีใ่ห้สิทธปิระโยชน์ด้ำนอนำมยักำรเจรญิพนัธุกั์บประชำชนอย่ำงทัว่ถึง ผ่ำน

กองทุนสวัสดิกำรรักษำพยำบำลของประเทศไทย 3 ระบบได้แก่ หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ งบรักษำพยำบำล

ข้ำรำชกำร และกองทุนประกันสังคม

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ส�ำหรับกำรด�ำเนนิงำนในปี 2562 มุง่เน้นกำรด�ำเนนิงำน 5 ส่วนคอื 1) กำรส่งเสรมิ สนบัสนุนให้เกิด กำรทบทวน

ข้อมูล สถำนกำรณ์และกำรศึกษำวิจัย เพื่อจัดท�ำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 2) กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนอนำมัย

กำรเจริญพันธุ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ และกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน QR CODE ณ จุดจดทะเบียนสมรสทั่วประเทศ 3) กำร

สนับสนุนกำรก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินงำนผ่ำนกลไกขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ฯ ทุกระดับ 4) กำรสนับสนุน

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำกำรและประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 5) กำรติดตำม ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผน

ปฏิบัติกำร โดยในส่วนของกรมอนำมัยได้ด�ำเนินงำนตำมกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้

 1. จัดประชุมคณะท�ำงำนวิชำกำรส่งเสริมกำรเกิดและกำรเจริญเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ

 2. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรภำยใต้นโยบำยและยุทธศำสตร์ฯ

 3. จัดงำนแถลงข่ำว “Quality of Love เพรำะรัก...จึงอยำกให้รู้” เนื่องในวันแห่งควำมรัก

 4. จัดท�ำข้อมูล 10 key messages เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ให้ประชำชน ณ จุดจดทะเบียนสมรสทั่วประเทศ

 5. จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ฯ 

 6. จัดประชุมหำรือกรอบทิศทำงกำรเข้ำถึงบริกำรรักษำภำวะมีบุตรยำก
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 7. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ฯ

 8. จัดประชุมเพื่อหำรือกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ฯ ร่วมกับ สสส.

 9. จัดท�ำแนวทำงกำรจัดบริกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนสมรสและมีบุตร

 10.  รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ 

 ผลลัพธ์ของการโครงการ

 ท�ำให้ได้ข้อเสนอแนะเชงินโยบำยในกำรก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรพฒันำ

อนำมัยกำรเจริญพันธุ์แห่งชำติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2569) ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรเกิดและกำรเจริญเติบโตอย่ำง

มีคุณภำพ ดังนี้

 1. สร้ำงควำมรู้ด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ให้กับประชำชนให้มำกขึ้น

 2. ปรับรูปแบบสื่อและเพิ่มช่องทำงให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้มำกขึ้น

 3. จัดตั้งคณะท�ำงำนเฉพำะกิจเพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้และผลกระทบอย่ำงรอบด้ำนของกำรผลักดันสิทธิ

ประโยชน์ด้ำนกำรรักษำภำวะมีบุตรยำก และกำรตรวจคัดกรองก่อนมีบุตร 

 4. ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมำเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรผลักดัน

มำตรกำรและสิทธิประโยชน์

 5. สนับสนุนกำรขับเคลื่อนงำนของคณะกรรมกำร อนุกรรมกำร และคณะท�ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม

กำรเกิดและกำรเจริญเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ

‹ ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

งำนแถลงข่ำว “Quality of Love เพรำะรัก...จึงอยำกให้รู้”

เมือ่วนัที ่11 กุมภำพนัธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชัยนำทนเรนทร 

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรภำยใต้

นโยบำยและยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำอนำมัยกำรเจริญพันธุ์

แห่งชำต ิฉบบัที ่2 (พ.ศ.2560-2569) ว่ำด้วยกำรส่งเสรมิกำร

เกิดและกำรเจริญเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ระยะ 3 ปี ระหว่ำง

วันที่ 24-25 มกรำคม 2562 ณ โรงแรมนำรำยณ์ กทม.

กำรประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู ้กำรขับเคล่ือนนโยบำยและ

ยทุธศำสตร์กำรพฒันำอนำมยักำรเจรญิพนัธุแ์ห่งชำต ิฉบบัที ่2 

(พ.ศ. 2560-2569) ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรเกิดและกำรเจริญ

เตบิโตอย่ำงมคีณุภำพ เมือ่วนัที ่19 มถินุำยน 2562 ณ โรงแรม 

อวำนี เอเทรียม กทม.
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 1. นโยบำยและยทุธศำสตร์กำรพฒันำอนำมยักำรเจรญิพนัธุแ์ห่งชำติ ฉบบัที ่2 เป็นนโยบำยทีเ่ป็นวำระแห่งชำติ
เกดิจำกกำรมีส่วนร่วม และผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตร ีท�ำให้ทกุภำคส่วนท่ีเกีย่วข้องเข้ำมำด�ำเนนิงำนร่วมกนั
 2. มีกลไกขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ชัดเจน 

‹ ปัญหาอุปสรรค
 1. ข้อมูลทำงวิชำกำรยังไม่เพียงพอต่อกำรผลักดันมำตรกำรส�ำคัญ 
 2. กำรแปลงแผนสูก่ำรปฏบิตั ิ ยงัขำดกำรบรูณำกำรทีด่ ี กำรด�ำเนนิงำนจงึเป็นไปตำมบทบำทภำรกจิของหน่วยงำน 
ไม่ได้เป็นกิจกรรมที่มีเป้ำหมำยเพื่อกำรเกิดและกำรเจริญเติบโตอย่ำงมีคุณภำพโดยเฉพำะ 
 3. กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์และสิทธิประโยชน์ยังอยู่ในวงจ�ำกัดไม่ครอบคลุม 
 4. ระบบฐำนข้อมลู และกำรติดตำม ประเมนิผลยงัไม่มปีระสิทธภิำพเพยีงพอ ส�ำหรบักำรน�ำไปใช้ประกอบกำร
ตัดสินใจเชิงนโยบำย  

2.1.4 ผลการดำาเนินงานกลุ่มวัยทำางาน

1) โครงการวัยท�างานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 ปัจจุบันคนไทยวัยท�ำงำนมีพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงเหล่ำนั้นล้วนเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ส่งผลต่อกำรเจ็บป่วยและเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ Non-Communicable Diseases (NCDs) จำกกำร
ส�ำรวจสุขภำพประชำชนไทยครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 โดย สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข พบว่ำ คนไทยวัยท�ำงำนอำยุ      
15 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมกินผักผลไม้ต่อวันเพียงพอตำมข้อแนะน�ำ (รวม ≥5 ส่วนมำตรฐำนต่อวัน) เพียงร้อยละ 25.9 
มีดัชนีมวลกำย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.5 - 22.9 กิโลกรัม/ตำรำงเมตร) เพียงร้อยละ 36.43 ควำมชุกของภำวะ
อ้วน (BMI ≥ 25 กโิลกรมั/ตำรำงเมตร) ร้อยละ 37.5 และพบโรคเบำหวำนและโรคควำมดนัโลหติสงู รอ้ยละ 8.9 และ 
ร้อยละ 24.7 ตำมล�ำดับสถำนกำรณ์ดังกล่ำวเป็นปัจจัยเชิงสำเหตุเบ้ืองต้นต่อสุขภำวะของวัยท�ำงำนในปัจจุบัน ซึ่ง
สำมำรถป้องกนัได้หำกประชำชนมพีฤตกิรรมสขุภำพทีพึ่งประสงค์ มงีำนวจิยัจ�ำนวนมำกจำกนำนำชำตไิด้ยนืยันควำม
ส�ำคัญของกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมว่ำสำมำรถลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่ำนี้ลงได้ 
 กรมอนำมยัในฐำนะทีเ่ป็นผูน้�ำหลกัของประเทศในกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรส่งเสรมิสขุภำพและอนำมยัสิง่แวดล้อม
ของประเทศ ได้มกีำรด�ำเนนินโยบำยในกำรส่งเสรมิสขุภำพ โดยเน้นให้ประชำชนมพีฤตกิรรมสขุภำพทีพ่งึประสงค์ทัง้ 
4 ด้ำน ได้แก่ พฤติกรรมกำรกิน กิจกรรมทำงกำย กำรนอน และกำรดูแลสุขภำพช่องปำก โดยผลจำกกำรส�ำรวจ
พฤตกิรรมสขุภำพทีพ่งึประสงค์ของกรมอนำมยั ปี 2561 พบว่ำ ประชำชนวยัท�ำงำนมีพฤตกิรรมสขุภำพทีพ่งึประสงค์
ครบทั้ง 4 ด้ำน ต�่ำกว่ำเป้ำหมำย คือ พบเพียงร้อยละ 0.58 (เป้ำหมำย ร้อยละ 30) จึงได้จัดท�ำโครงกำรวัยท�ำงำน
ศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภำพดีขึ้น เพื่อให้คนไทยวัยท�ำงำนสุขภำพดี มีดัชนีมวลกำยอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีพฤติกรรม
สุขภำพที่พึงประสงค์ครบทั้ง 4 ด้ำน เพื่อเตรียมพร้อมเข้ำสู่วัยสูงอำยุที่มีคุณภำพต่อไป

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง
ตารางที่ 9 ร้อยละของประชำชนวัยท�ำงำนอำยุ 18 - 59 ปี มีค่ำดัชนีมวลกำยปกติ (18.5 - 22.9 กก./ตรม.)

Baseline data หน่วยวัด ผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 2559 2560 2561

วัยท�ำงำนอำยุ 18-59 ปี มีค่ำดัชนี
มวลกำยปกติ ร้อยละ 48.29

ร้อยละ 50.48
(ประชำกร 

14.1 ล้ำนคน)

49.12
(ประชำกำร 

16.2 ล้ำนคน)

49.41
(ประชำกร

 17.3 ล้ำนคน) 

49.09
(ประชำกร

 17 ล้ำนคน) 

1
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ตารางที่ 10 ร้อยละของประชำชนวัยท�ำงำนอำยุ 25 - 59 ปีที่มีกำรเตรียมกำรเพื่อยำมสูงอำยุด้ำนสุขภำพ โดยกำรมี

พฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์

Baseline data หน่วยวัด ผลการด�าเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประชำชนวัยท�ำงำนอำยุ 30 - 59 ปี มีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 25.27

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1. ส่งเสริมสุขภาพวัยท�างานระดับเขต
   ด�ำเนินกำรส่งเสริมสุขภำพประชำชนวัยท�ำงำนระดับเขต ตำมบริบทของพื้นที่เป็นหลัก และประสำนควำม
ร่วมมอืในกำรด�ำเนนิงำนร่วมกบัหน่วยงำน ภำคเีครอืข่ำยในพืน้ที ่ซึง่ได้ด�ำเนนิกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ห้กบัประชำชน
วัยท�ำงำนและภำคีเครือข่ำย จ�ำนวน 67,687 รำย ได้พัฒนำศักยภำพให้กลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่จ�ำนวน 507 แห่ง และ
ได้รูปแบบกำรพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 46 รูปแบบ นอกจำกนี้ยังได้จัดกิจกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพเพื่อให้ประชำชน
วัยท�ำงำนมีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ครบทั้ง 4 ด้ำน เช่น ประกวดเมนูชูสุขภำพ จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค คีตะ
มวยไทย กำรแปรงฟัน 2 2 2 และให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรนอนที่เหมำะสมกับวัยท�ำงำน เป็นต้น
  2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
   สร้ำงแบบประเมินตนเองท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมสุขภำพพึงประสงค์ และควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ และ
ระบบเกบ็ข้อมลูพฤตกิรรมสขุภำพพงึประสงค์กลุม่วยัท�ำงำนโดยเกบ็ข้อมลูผ่ำน application H4U และพบว่ำผลกำร
ส�ำรวจพฤติกรรมสุขภำพพึงประสงค์ของกลุ่มวัยท�ำงำนจำก 13 เขตสุขภำพ จ�ำนวน 39,463 คน พบว่ำ ประชำชนวัย
ท�ำงำนตอนกลำง (30 - 44 ปี) มีดัชนีมวลกำยปกติ ร้อยละ 37.84 และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ดังนี้ พฤติกรรมกิน
ผัก 5 ทัพพีทุกวัน ร้อยละ 33.93, กำรมีกิจกรรมทำงกำยอย่ำงน้อย 30 นำทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดำห์ ร้อยละ 25.35, 
พฤติกรรมกำรนอนอย่ำงน้อยวันละ 7 ชั่วโมง ร้อยละ 66.97 และพฤติกรรมแปรงฟันก่อนนอน นำนอย่ำงน้อย 2 นำที 
ร้อยละ 56.71
 3. พัฒนาชุดความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพวัยท�างาน และวัยท�างานตอนปลาย 
   3.1 จดัท�ำองค์ควำมรูก้ำรส่งเสรมิสขุภำพวยัท�ำงำน เพือ่เป็นองค์ควำมรูใ้ห้พืน้ทีท่�ำไปปรบัใช้ ซึง่ได้เผยแพร่
ผ่ำนศูนย์อนำมัยที่ 1 - 12 และสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง รวมทั้งได้จัดท�ำหลักสูตรส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำนคลินิก

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพวัยท�ำงำน และวัยท�ำงำนตอนปลำย

   3.2 พัฒนำเครื่องมือในกำรตรวจประเมินสถำนที่ท�ำงำนน่ำอยู่ น่ำท�ำงำน เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต และ

ควำมสุขของคนท�ำงำน (Healthy Workplace Happy for life) 

 4. ขับเคลื่อนภาคสังคม

    4.1 ได้ขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะ Healthy Eating ส่งเสริมกำรกินผัก ลดหวำน มัน เค็ม ในโรงอำหำร

กรมอนำมยัโดยกำรส�ำรวจกำรใช้เครือ่งปรงุรสเคม็และเมนอูำหำรในโรงอำหำรทีจ่�ำหน่ำยในพืน้ทีก่ระทรวงสำธำรณสุข 

จ�ำนวน 88 ร้ำนและส�ำรวจข้อมูลผู้ใช้บริกำรร้ำนอำหำรและผู้ประกอบกำรในพื้นที่กระทรวงสำธำรณสุข 

    4.2 จัดท�ำมำตรฐำนอำหำรที่จ�ำหน่ำยในโรงอำหำรกรมอนำมัยและโรงอำหำรภำยในกระทรวงสำรณสุข 

นอกจำกนี้ได้ผลักดันเกณฑ์ด้ำนโภชนำกำร เข้ำสู่เกณฑ์ GREEN Canteen เพื่อกลุ่มวัยท�ำงำนสุขภำพดี 

    4.3 จัดท�ำสื่อประชำสัมพันธ์ด้ำนอำหำรและโภชนำกำรส�ำหรับวัยท�ำงำนและเผยแพร่สู่หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่มือ Healthy Meeting ประชุมได้ผล คนได้สุขภำพ/ปิ่นโตหุ่นดี/ป้ำยประชำสัมพันธ์กินผักชะลอวัย 

หุน่สวย หน้ำใส/เมนคููค่รวั อำหำรเจสูส่ขุภำพ /ป้ำยชมิก่อนปรงุ/ป้ำยหวำนน้อยส่ังได้/ป้ำยมันน้อยส่ังได้/ป้ำยเค็มน้อย

สั่งได้/ป้ำยเพิ่มผักสั่งได้ เป็นต้น
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ี    4.4 จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโต โชว์เมนูผัก จ�ำนวน 12 ครั้ง และกิจกรรมก้ำวด้วยใจ ก้ำวไปด้วยกัน ในส�ำนัก

โภชนำกำร

    4.5 จดัประชมุเชงิปฏบิตักิำรส่งเสรมิพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์โดยผูน้�ำสขุภำพ เขตคนันำยำว จ�ำนวน 49 คน

 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

   5.1  จัดท�ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์องค์ควำมรู้ท่ีจ�ำเป็นในกำรส่งเสริมสุขภำพประชำกรวัยท�ำงำน และกำร

ออกแบบกำรเรียนรู้ผ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และได้เผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์องค์ควำมรู้ท่ีจ�ำเป็นในกำรส่ง

เสริมสุขภำพประชำกรวัยท�ำงำนผ่ำนเวปไซต์กรมอนำมัยและอนำมัยมีเดีย 

   5.2 พัฒนำศักยภำพบุคลำกร โดยประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพที่

พึงประสงค์ของสตรีวัยท�ำงำนในชุมชนด้วยกระบวนกำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพเรื่องกำรตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปำกมดลูก ซ่ึงกลุ่มสตรีวัยท�ำงำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลด้ำนกำรป้องกันมะเร็งปำกมดลูกได้อย่ำงเหมำะสม ส่งผลให้

อัตรำป่วยและอัตรำตำยด้วยมะเร็งปำกมดลูกลดลงในระยะยำว 

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี

 2. มีกำรบูรณำกำรท�ำงำนร่วมกันของภำคีเครือข่ำย

 3. มีกำรสื่อสำร และประชำสัมพันธ์ท�ำให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล

‹ ปัญหาอุปสรรค

 1. กำรบูรณำกำรยังไม่ครบถ้วนทุกพื้นที่

 2. บำงกิจกรรมมีกำรส่งข้อมูลผ่ำนแอพพลิเคชั่น ซึ่งบำงพื้นที่ไม่สำมำรถลงข้อมูลผ่ำนแอพพลิเคชั่นได้

2.1.5 ผลการดำาเนินงานกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

1) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 รำยงำน องค์กำร Alzheimer’s Disease International ในปีพ.ศ. 2553 ได้ประเมินว่ำมีผู้ป่วยเป็นโรคสมอง

เสื่อมทั่วโลกมำกกว่ำ 35 ล้ำนคน อยู่ในเอเชียอำคเนย์ 2.4 ล้ำนคน ส�ำหรับในส่วนของประเทศไทยนั้นจำกรำยงำน

กำรส�ำรวจสขุภำพประชำชนไทยโดยกำรตรวจร่ำงกำยครัง้ที ่5 พ.ศ.2557 โดยส�ำนักงำนส�ำรวจสขุภำพประชำชนไทย 

สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข ซึ่งท�ำกำรส�ำรวจประชำชนทั้งสิ้น 23,760 คน พบว่ำมีผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป มี

ภำวะสมองเสื่อมร้อยละ 8.1 โดยพบในผู้สูงอำยุชำยร้อยละ 6.8 ขณะที่ผู้สูงอำยุหญิงพบที่ร้อยละ 9.2 และเมื่ออำยุ

เพิ่มมำกขึ้น ควำมชุกของภำวะสมองเสื่อมก็เพิ่มมำกขึ้นด้วย กระทรวงสำธำรณสุขโดยกรมอนำมัยและภำคีเครือข่ำย

ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของปัญหำดงักล่ำวจงึได้จดัท�ำโครงกำรส่งเสรมิสขุภำพผูส้งูอำย ุและป้องกนัภำวะสมองเสือ่ม

ในผู้สูงอำยุขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภำพ และพัฒนำทักษะ กำย ใจ ผู้สูงวัยมีคุณภำพชีวิตที่ดี

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 1. ผลิตและเผยแพร่คู่มือ/ แนวทำงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ และกำรประเมินคัดกรองภำวะสมองเสื่อมใน
ผู้สูงอำยุ ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ จ�ำนวน 1,000 เล่ม และส�ำหรับประชำชน จ�ำนวน 35,000 เล่ม
 2. ผลิตและเผยแพร่ Application “สูงวัย สมองดี”

1
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 3. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรถ่ำยทอดกำรด�ำเนินงำนจำกนโยบำยสู่ระดับพื้นที่แก่ผู้ปฏิบัติงำน ทุกระดับ 
(พัฒนำครู ก)
 4. ประชมุวชิำกำรส่งเสรมิสขุภำพผูส้งูอำยรุะดบัชำตแิละยกย่องเชิดชเูกยีรต ิ“ผู้สูงอำยุสขุภำพดี 80 ปียงัแจ๋ว”
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1. สร้ำงควำมร่วมมือกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุแบบบูรณำกำร PP&P 
 2. ผลิตและเผยแพร่คู่มือส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุและป้องกันภำวะสมองเส่ือม “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้ำ              
กินข้ำวอร่อย” ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ จ�ำนวน 1,000 เล่มและส�ำหรับประชำชน จ�ำนวน 8,000 เล่ม
 3. พัฒนำคู่มือ/แนวทำงกำรดูแล กำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุและป้องกันภำวะสมองเส่ือม ”ไม่ล้ม ไม่ลืม           
ไม่ซึมเศร้ำ กินข้ำวอร่อย” ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่และประชำชน 
 4. จัดท�ำหนังสือ สูงวัย สุขภำพดี “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้ำ กินข้ำวอร่อย” จ�ำนวน 50,000 เล่ม
 5. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ Application “สูงวัย สมองดี”

‹ ผลการด�าเนินการโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 1. สนบัสนนุส่งเสรมิกำรประเมนิและคดักรองสขุภำพเบือ้งต้น พร้อมมกีำรบนัทกึข้อมลูวำงแผน/เฝ้ำระวังผูส้งูอำยุ
ในชมุชน ผูส้งูอำยไุด้รบักำรคดักรองสขุภำพเบือ้งต้น ตำมควำมสำมำรถในกำรท�ำกจิวัตรประจ�ำวนั (ADL) 7,715,600 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.02 (จำกผู้สูงอำยุทั้งหมด 8,477,060 คน) (ข้อมูล HDC ณ 30 กันยำยน 2562)
 2. สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในส่วนกลำง/เขตสุขภำพ และภำคีเครือข่ำย ในกำรด�ำเนินงำน          
ส่งเสริมสุขภำพป้องกันภำวะสมองเสื่อม
 3. จัดพิมพ์หนังสือเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุและกำรประเมินควำมเป็นมิตรต่อผู้สูงอำยุของเมือง ข้อแนะน�ำ
ในกำรใช้ตัวชี้วัดหลัก จ�ำนวน 1,355 เล่ม
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด�ำเนินงำนด้ำนนวัตกรรมในพื้นที่ต้นแบบ วันที่ 22 พ.ย. 2561 ณ เทศบำลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี
 5. สนับสนุนมหกรรมอำรยสถำปัตย์และนวัตกรรมสุขภำพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3
 6. สนับสนุนส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ พัฒนำทักษะกำย ใจในผู้สูงอำยุกลุ่ม
เสี่ยง โดยศูนย์อนำมัยที่ 1 – 12 และ สถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง ครอบคลุมทั่วประเทศ
 ผลการด�าเนินงานแบบพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
 จำกกำรส�ำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ ในปี 2562 มีผู้สูงอำยุตอบแบบส�ำรวจออนไลน์จ�ำนวน 
146,286 คน (ที่มำ: ข้อมูลโดยกำรส�ำรวจออนไลน์ หรือสุ่มส�ำรวจโดยพื้นที่ และส่งรำยงำนผ่ำนศูนย์อนำมัยที่ 1 - 12, 
สถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562) ผลกำรส�ำรวจในปี 2562 พบว่ำ ผู้สูงอำยุมีพฤติกรรม
สุขภำพที่พึงประสงค์ร้อยละ 52

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ
 1. มีกำรก�ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรท�ำงำนที่ชัดเจน
 2. มีกำรติดตำมประเมินผล
 3. มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยและแผนงำนที่ชัดเจน
 4. นโยบำยและกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร

‹ ปัญหาอุปสรรค
 - ขำดกำรบูรณำกำรกิจกรรมด�ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนส่วนกลำงและพื้นที่ รวมถึงกำรบูรณำกำร                 

งบประมำณในกำรด�ำเนินงำน
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 1. พัฒนำนวัตกรรม Application “สูงวัย สมองดี”

 2. นวตักรรมคูม่อืส่งเสรมิสุขภำพผูส้งูอำยแุละป้องกนัสมองเสือ่ม ส�ำหรบัประชำชนและเจ้ำหน้ำท่ี “ไม่ล้ม ไม่ลมื 

ไม่ซึมเศร้ำ กินข้ำวอร่อย”

 3. นวตักรรมคูมื่อ Health literacy “สงูวยั สขุภำพดี ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซมึเศร้ำ กนิข้ำวอร่อย” ส�ำหรบัประชำชนทัว่ไป

 4. จดัท�ำสือ่ รปูแบบสือ่วดีทีศัน์ กำรส่งเสรมิสขุภำพผู้สูงอำย ุ3 เรือ่ง ประกอบด้วย “แอพพลิเคช่ัน สูงวยั สมองด”ี 

“อำกำรเตือนภำวะสมองเสื่อม 10 ประกำร” “Age-friendly Cities เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ”

 โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 สถำบันพระพุทธศำสนำอยู่คู่สังคมไทยมำอย่ำงช้ำนำน ปัจจุบันวัดในประเทศไทยมีจ�ำนวน 41,205 วัด และมี

พระสงฆ์จ�ำนวน 290,015 รูป สำมเณร จ�ำนวน 58,418 รูป รวมเป็น 348,433 รูป ซึ่งมำกกว่ำร้อยละ 50 ของพระ

สงฆ์เป็นผู้สูงอำยุ และมีแนวโน้มเป็นผู้สูงอำยุมำกข้ึน คนไทยร้อยละ 95 นับถือศำสนำพุทธ พระสงฆ์เป็นผู้มีควำม

ส�ำคัญในกำรสืบทอดพระพุทธศำสนำ พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม กำรพัฒนำสังคม อันเป็นแบบอย่ำงที่

ดีให้กับชุมชน กำรดูแลสุขภำพตนเองสิ่งแวดล้อมภำยในวัด และขยำยผลสู่กำรพัฒนำสุขภำวะของชุมชน 

 พระสงฆ์มีปัญหำทำงสุขภำพ โดยเฉพำะป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจขำดเลือดและภำวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งสำเหตุส�ำคัญส่วนหนึ่งมำจำกอำหำรที่ใส่บำตรท�ำบุญของประชำชน 

ยงัขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจ และตระหนกัถงึผลเสยีต่อกำรเจบ็ป่วยของพระสงฆ์ นอกจำกนีพ้ระสงฆ์ยงัมพีฤตกิรรมเส่ียง

ต่อสิง่ทีเ่ป็นสำเหตขุองกำรเกิดโรค เช่น กำรสบูบหุรี ่ดืม่กำแฟ ดืม่เครือ่งดืม่ชกู�ำลัง และขำดกำรออกก�ำลงักำยทีเ่หมำะสม 

จำกสถำนกำรณ์สุขภำพพระสงฆ์ดังกล่ำว รัฐบำลจึงเล็งเห็นควำมส�ำคัญของสุขภำพพระสงฆ์ซึ่งสอดคล้องมติมหำเถร

สมำคม ที่ 191/2560 และมติสมัชชำแห่งชำติครั้งที่ 5 ให้มีกำรขับเคล่ือนงำน “พระสงฆ์กับกำรพัฒนำสุขภำวะ” 

กระทรวงสำธำรณสขุมหีน้ำทีด่แูลสุขภำพของประชำชนทกุกลุ่มวยัและพระสงฆ์กเ็ป็นกลุ่มเป้ำหมำยส�ำคญั ทีต้่องได้รบั

กำรดแูลเสรมิสร้ำงทกัษะกำรด�ำรงชวีติ กำรเรยีนรูแ้ละกำรพฒันำตลอดช่วงชวีติ เพือ่เป็นคนไทยทีม่ศีกัยภำพ มคีณุภำพ

ชีวิตที่ดี สังคมอยูด่ีมีสุข

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

 ผลกำรด�ำเนนิงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ด�ำเนนิงำนในโครงกำรส่งเสรมิสุขภำพผู้สูงอำยแุละป้องกนัภำวะ

สมองเสื่อมในผู้สูงอำยุ ปี 2561 ได้แก่ 

 1. พัฒนำหลักสูตรพระอำสำสมัครส่งเสริมสุขภำพประจ�ำวัด

 2. พัฒนำศักยภำพพระสงฆ์ “หลักสูตรพระคิลำนุปัฏฐำก (พระอำสำสมัครส่งเสริมสุขภำพประจ�ำวัด- อสว.)”

 3. จดัพิมพ์คูมื่อแนวทำงหลกัสตูรพระคลิำนปัุฏฐำก (พระอำสำสมคัรส่งเสรมิสุขภำพประจ�ำวดั) จ�ำนวน 1,000 เล่ม

‹ ผลการด�าเนินการโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ พระสงฆ์กับกำรพัฒนำสุขภำวะ

 2. ชี้แจงกำรขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภำพพระสงฆ์แห่งชำติสู่พื้นที่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มจร.ขอนแก่น/ 

ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

 3. แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่พฒันำหลกัสตูรพระคลิำนปัุฏฐำก (พระอำสำสมคัรส่งเสรมิสขุภำพประจ�ำวดั - อสว.)

2
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 4. พัฒนำ (ร่ำง) เกณฑ์มำตรฐำนวัดรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (Health Literate Temple)

 5. พฒันำ/ พิมพ์คูม่อืแนวทำงกำรอบรมหลกัสตูรพระคลิำนปัุฏฐำก (พระอำสำสมคัรส่งเสรมิสขุภำพประจ�ำวดั 

–อสว.) หลักสูตรจำก 70 ชั่วโมง และหลักสูตร 35 ชั่วโมง

 6. จัดท�ำฐำนข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภำพและข้อมูลพระคิลำนุปัฏฐำก วัดมีรหัสวัดครบทุกวัด และพระสงฆ์มีบัตร

ประจ�ำตัวพระคิลำนุปัฏฐำก 152,283 รูป

 7. มีวัดส่งเสริมสุขภำพดีเด่นระดับเขตสุขภำพ จ�ำนวน 23 วัด และระดับจังหวัด จ�ำนวน 45 วัด

 8. เยี่ยมเสริมพลังกำรด�ำเนินงำน พระสงฆ์กับกำรพัฒนำสุขภำวะ วัดรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพระคิลำนุปัฏฐำก 

ภำยใต้โครงกำรส่งเสรมิสขุภำพและธรรมนญูสขุภำพพระสงฆ์แห่งชำต ิวนัที ่24 เมษำยน 2562 ณ โรงแรมวฒันำพำร์ค 

จ.ตรัง

 9. อบรมหลักสูตรพระคิลำนุปัฏฐำก (พระอำสำสมัครส่งเสริมสุขภำพประจ�ำวัด - อสว.) ทั่วประเทศ โดยศูนย์

อนำมัย 3,945 รูป

 10. ผู้สูงอำยุ (รวมพระสงฆ์) มีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 52 

 11. กำรขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภำพพระสงฆ์แห่งชำติสู่พื้นที่ ด�ำเนินกำรผ่ำนกลไกบูรณำกำร กิจกรรม 1 วัด 1 

รพ./รพ.สต. ซึ่งกรมอนำมัยรับผิดชอบกำรขับเคลื่อนงำนวัดส่งเสริมสุขภำพและพระคิลำนุปัฏฐำก

ตารางที่ 11 กำรด�ำเนินงำนพระคิลำนุปัฏฐำก (พระอสว.) และวัดส่งเสริมสุขภำพ

กิจกรรมการด�าเนินงาน ผลงาน

1. ตรวจคัดกรองสุขภำพพระสงฆ์ในวัด 9,723 วัด 9,468 รพ/รพ.สต.

2. พระสงฆ์ได้รับกำรคัดกรอง 28,891 รูป

3. มีวัดส่งเสริมสุขภำพ 5,437 วัด

4. พระคิลำนุปัฏฐำก 4,525 รูป

5. โครงกำรชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 2,232 วัด

แผนภูมิที่ 19 กำรด�ำเนินงำนพระคิลำนุปัฏฐำก (พระอสว.) และวัดส่งเสริมสุขภำพตำมเขตสุขภำพ

ที่มำ: ส�ำนักอนำมัยผู้สูงอำยุ กรมอนำมัย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. สร้ำงควำมเข้ำใจ สื่อสำรสังคม กำรรับรู้และขยำยผลในกำรด�ำเนินงำนขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภำพพระสงฆ์ 

 2. ภำคีและเครือข่ำยให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่ 

 3. กำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
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 1. ควำมเข้ำใจและกำรรับรู้ต่อเป้ำหมำยกำรขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภำพพระสงฆ์แห่งชำติถวำยคณะสงฆ์และ

ฆรำวำสในกำรด�ำเนินงำนของแต่ละพื้นที่

 2. สื่อ คู ่มือควำมรู้ต่ำงๆ ในกำรดูแลสุขภำพตำมพระธรรมวินัย ถวำยคณะสงฆ์ และกำรให้ควำมรู้แก่

พุทธศำสนิกชนโดยพระสงฆ์ไม่เพียงพอ

 3. ขำดกำรบรูณำกำรกิจกรรมด�ำเนนิงำนทัง้ในส่วนกลำงและระดบัพืน้ที ่และรวมถงึงบประมำณในกำรด�ำเนนิงำน

 4. ขำดกำรบูรณำกำรในกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงพระสงฆ์และฆรำวำส

‹ งานวิจัย/นวัตกรรม

 หลักสูตรพระคิลำนุปัฏฐำก (พระอำสำสมัครส่งเสริมสุขภำพประจ�ำวัด – อสว.) หลักสูตรจำก 70 ชั่วโมง และ

หลักสูตร 35 ชั่วโมง

 โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนปี 2562

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 นโยบำยกำรพัฒนำระบบดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงในพื้นที่ สืบเน่ืองจำก

รัฐบำลให้ควำมส�ำคัญกับกำรท่ีประเทศไทยก้ำวสู่สังคมผู้สูงอำยุ โดยพบว่ำประชำกรสูงอำยุเพิ่มขึ้น จำก 4 ล้ำนคน 

(ร้อยละ 6.8) ในปี 2537 เป็น 10 ล้ำนคน (ร้อยละ 14.9) ในปี 2557 และคำดว่ำจะเพิ่มเป็น 20.5 ล้ำนคน ในปี 2583 

(ร้อยละ 32.1) ในปี 2558 กระทรวงสำธำรณสุขด�ำเนินกำรประเมินคัดกรองสุขภำพผู้สูงอำยุ จ�ำนวน 6,394,022 คน 

พบว่ำเป็นกลุ่มติดสังคมประมำณ 5 ล้ำนคน (ร้อยละ 79) ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง กลุ่มติดบ้ำน ติดเตียงจ�ำเป็นต้อง

สนับสนุนบริกำรด้ำนสุขภำพและสังคม ประมำณ 1.3 ล้ำนคน (ร้อยละ 21) ในปี 2559 รัฐบำลได้มุ่งเน้นในกำรดูแล

ผูส้งูอำยทุีม่ภีำวะพึง่พงิมเีป้ำหมำยส�ำคญัคอืท�ำอย่ำงไรจงึสำมำรถป้องกนัผู้สูงอำยท่ีุยงัแขง็แรงไม่ให้มกีำรเจบ็ป่วยและ

อยู่ในภำวะพึ่งพิง และท�ำอย่ำงไรให้ผู้สูงอำยุในภำวะพึ่งพิงได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสม 

 รัฐบำลจึงสนับสนุนงบประมำณให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรดูแลผู้สูงอำยุ โดยมีควำมคำดหวังว่ำผู้สูงอำยุ

ตดิบ้ำน ตดิเตยีงจะได้รบัดแูลจำกทมีสหสำขำวชิำชพีจำกหน่วยบรกิำรปฐมภมูแิละโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพระดบั

ต�ำบล บรกิำรดแูลด้ำนสขุภำพถงึทีบ้่ำนอย่ำงต่อเนือ่งและสม�ำ่เสมอตำมปัญหำสขุภำพตำมชดุสทิธปิระโยชน์ โดยกำร

มส่ีวนร่วมของครอบครวั ชมุชนและท้องถิน่ส่งผลให้ผูส้งูอำยมุคีณุภำพชวีติทีด่ ีอยูใ่นสังคมอย่ำงมศีกัดิศ์รเีข้ำถงึบรกิำร

อย่ำงถ้วนหน้ำและเท่ำเทยีมเป็นกำรสร้ำงสงัคมแห่งควำมเอือ้อำทร เพือ่ “สงัคมไทยสงัคมผูส้งูวัย เข้ำใจ เข้ำถึง พึง่ได้”

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

ตารางที่ 12 ผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2562

กิจกรรม 2559 2560 2561-2562 ผลงาน

สะสม

(คน)
เป้า

หมาย

(คน)

ผลงาน

(คน)

เป้า

หมาย

(คน)

ผลงาน

(คน)

เป้า

หมาย

(คน)

ผลงาน

(คน)

1. ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงได้รับกำรดูแล 100,000 67,023 150,000 99,495 180,000 180,821 180,821

2. กำรผลติผูจั้ดกำรกำรดแูลผูส้งูอำย ุ(CM) 2,500 2,714 3,480 4,139 4,500 5,990 12,843

3. กำรผลิตผู้ดูแลผู้สูงอำยุ (CG) 10,000 27,696 13,920 22,450 18,000 27,707 77,853

3
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กิจกรรม 2559 2560 2561-2562 ผลงาน

สะสม

(คน)
เป้า

หมาย

(คน)

ผลงาน

(คน)

เป้า

หมาย

(คน)

ผลงาน

(คน)

เป้า

หมาย

(คน)

ผลงาน

(คน)

4. ผูส้งูอำยไุด้รบักำรดแูล ตำม Care Plan 67,023 57,939 99,495 83,598 166,518 167,118 167,118

5. ต�ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพ

ดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term 

Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์

1,652 

ต�ำบล

1,569 

ต�ำบล

2,783 

ต�ำบล

ร้อยละ 

50

2,140 

ต�ำบล

ร้อยละ 

51.1

ร้อยละ 

50 (ตำม 

Tem-

plate 

ตรวจ

รำชกำร)

6,282 

ต�ำบล

(ร้อยละ 

86.59)

6,282 

ต�ำบล

(ร้อยละ 

86.59)

เฉพำะต�ำบลน�ำร่อง 

จ�ำนวนต�ำบล

ทั้งหมดทั่วประเทศ 

7,255 ต�ำบล

จ�ำนวนต�ำบลทั้งหมดทั่วประเทศ 7,255 ต�ำบล

6. จ�ำนวนผู้สูงอำยุเปลี่ยนกลุ่ม

6.1 จำกกลุ่มติดเตียงเป็นกลุ่มติดบ้ำน

6.2 กลุ่มติดบ้ำน เป็นกลุ่มติดสังคม
1,621 2,992 2,992

6,858 7,962 7,962

ที่มำ : รำยงำนสถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุ ส�ำนักอนำมัยผู้สูงอำยุ กรมอนำมัย (ข้อมูล เดือนกันยำยน 2562)

‹ ผลการด�าเนินการโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 13 ผลกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมส�ำคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมส�าคัญ เป้าหมาย (คน) ผลการด�าเนินการ (คน)

1. ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงได้รับกำรดูแล 180,000 180,821

2. กำรผลิตผู้จัดกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุ (Care Manager) 4,500 5,990

(ผลงำนสะสม 12,843)

3. กำรผลิตผู้ดูแลผู้สูงอำยุ (Care Giver) 18,000 27,707

(ผลงำนสะสม 77,853)

4. กำรจัดท�ำ Care Plan (ปี 2559-2562) 166,518 167,118

5. ต�ำบลที่มีระบบ Long Term Care ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ (7,225 

ต�ำบล ทั่วประเทศ)

ร้อยละ 50 

ตำม Template 

ตรวจรำชกำร

6,282 ต�ำบล

(ร้อยละ 86.59)

6. จ�ำนวนผู้สูงอำยุเปลี่ยนกลุ่ม

 6.1 กลุ่มติดเตียง เป็น กลุ่มติดบ้ำน

 6.2 กลุ่มติดบ้ำน เป็น กลุ่มติดสังคม

2,992

7,962

ที่มำ : รำยงำนสถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุ ส�ำนักอนำมัยผู้สูงอำยุ กรมอนำมัย (ข้อมูล เดือนกันยำยน 2562)
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 1. ผู้บริหำรทุกระดับให้ควำมส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนโครงกำรฯ

 2. มีกำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนผ่ำนโปรแกรม Long Term Care (3C)

 3. ควำมร่วมมือในกำรขับเคล่ือนและแก้ไขปัญหำร่วมกันทุกภำคส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำน เช่น 

กระทรวงสำธำรณสขุ ส�ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต ิมหำวทิยำลยัแม่โจ้ (พฒันำระบบ Program LTC) องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 4. รัฐบำลมีนโยบำยทีช่ดัเจนในกำรขบัเคลือ่นโครงกำรฯ อย่ำงจรงิจงั พร้อมสนบัสนนุงบประมำณอย่ำงต่อเนือ่ง 

 5. มีคู่มือแนวทำงกำรด�ำเนินงำนในกำรปฏิบัติงำนในระดับพื้นที่

‹ ปัญหาและอุปสรรค

 1. งบประมำณในกำรผลิตผู้จัดกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุ (Care Manager) และผู้ดูแลผู้สูงอำยุ (Caregiver)              

ไม่เพียงพอต่อกำรด�ำเนินงำนในบำงพื้นที่ และในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ยังไม่มีหน่วยงำนในกำรเป็นเจ้ำภำพ         

กำรพัฒนำทักษะบุคลำกรที่ชัดเจน

 2. คู่มือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน พัสดุ ยังเป็นอุปสรรคในกำรด�ำเนินงำนทั้งในส่วนของหน่วย

บริกำรที่สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3. Care Manager มีจ�ำนวนไม่เพียงพอ รับผิดชอบหลำยหน้ำที่/ กำรย้ำย/ กำรเปลี่ยนงำนตำมโครงสร้ำง      

ขององค์กร

 4. Care Manager ขำดควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญด้ำนระเบียบพัสดุ/ กำรเงิน

 5. ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ Caregiver ยังคงเป็นปัญหำในกำรด�ำเนินงำน 

‹ งานวิจัย/นวัตกรรม

 โปรแกรมกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง (Long Term Care) 3C เป็น

โปรแกรมท่ีสำมำรถน�ำข้อมูลมำวิเครำะห์สถำนกำรณ์และแนวทำงกำรแก้ปัญหำ ในกำรวำงแผนกำรดูแลผู้สูงอำยุ       

ทัง้ในระดบันโยบำยประเทศและระดบัพ้ืนทีไ่ด้ อกีทัง้ยงัอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ปฏิบัตงิำน ในกำรจดัท�ำระบบรำยงำน

และกำรจัดท�ำแผนกำรดูแลผู้สูงอำยุรำยบุคคลได้อย่ำงเหมำะสม ในปีที่ผ่ำนมำได้มีควำมร่วมมือกำรเช่ือมต่อระบบ

โปรแกรม Long Term Care (3C) โดยเชือ่มต่อข้อมลูผูส้งูอำยจุำกโปรแกรม Long Term Care ของ สปสช. ทีใ่ช้วำงแผน

กำรดูแลผู้สูงอำยุรำยบุคคล (Care Plan) ท�ำให้ระบบกำรท�ำงำนคล่องตัว ลดกำรท�ำงำนท่ีซ�้ำซ้อน ลดระยะเวลำ           

ในกำรจดัท�ำ Care Plan และกำรรำยงำนข้อมูล และยงัช่วยให้ผู้สูงอำยเุข้ำถงึระบบบรกิำรสุขภำพได้อย่ำงท่ัวถึงมำกยิง่ข้ึน
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 โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2562

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : 

แผนภูมิที่ 20 ร้อยละ 60 ของผู้สูงอำยุมีฟันใช้งำน 20 ซี หรือ 4 คู่สบ

 ตัวชี้วัดผลผลิต :

ตารางที่ 14 ตัวชี้วัดผลผลิตผู้สูงอำยุสุขภำพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภำพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัดผลผลิต ค่าเป้าหมาย จ�านวนที่ได้ ร้อยละ

1. ผู้สูงอำยุเข้ำถึงนวัตกรรมบริกำรช่องปำกผสมผสำน (คน) 3,500,000 3,628,338 103.66

2. มีชมรมผู้สูงอำยุด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำก (ชมรม) 5,000 4,462 89.24

3. มีเทคโนโลยีนวัตกรรมบริกำรกำรดูแลสุขภำพ

 ช่องปำกผู้สูงอำยุใน 4 ประเด็น* 

35 จังหวัด

น�ำร่อง

35 จังหวัด

น�ำร่อง

ที่มา ข้อมูลจำก HDC และ เว็บไซต์ฟันเทียมพระรำชทำน วันที่ 31 กรกฎำคม 2562

หมายเหต ุ* 4 ประเด็นปัญหำส�ำคญั ประกอบด้วย กำรสญูเสยีฟัน มะเรง็ช่องปำก รอยโรคทีส่�ำพนัธ์กับโรคเรือ้รงั และน�ำ้ลำยแห้ง

‹ ผลการด�าเนินการโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1. พัฒนำนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และกำรปรับพฤติกรรมด้วยตนเอง โดยภำคประชำชน ชุมชน โดยจัด
กระบวนกำรสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรม และขยำยเครือข่ำย รวมทั้ง พัฒนำศักยภำพอำสำสมัครภำคประชำชน

4
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ี 2. พัฒนำนวัตกรรม บริกำรเพื่อกำรดูแลช่องปำกแบบครบวงจร ในจังหวัดต้นแบบในประเด็นปัญหำส�ำคัญ

  2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรปัญหำช่องปำกผู้สูงอำยุส�ำหรับทันตแพทย์ 
และทันตภิบำล ภำยใต้แผนงำนทันตสุขภำพส�ำหรับผู้สูงอำยุประเทศไทย ปี 2562 วันที่ 20-22 พฤศจิกำยน 2561 
และ 16-18 มกรำคม 2562
  2.2 ประชุมเชงิปฏบิตักิำรกำรพฒันำนวตักรรมกำรดแูลสุขภำพช่องปำกผู้สูงอำยจุงัหวดัต้นแบบ 35 จงัหวดั 
(ครั้งที่ 1) ระหว่ำงวันที่ 9-10 มกรำคม 2562
  2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรดูแลสุขภำพช่องปำกผู้สูงอำยุจังหวัดต้นแบบ (ครั้งที่ 2) 
ระหว่ำงวันที่ 2-3 พฤษภำคม 2562 
 3. พัฒนำระบบกลไก เพื่อสร้ำงกำรเข้ำถึงนวัตกรรมแบบผสมผสำน โดยพัฒนำกิจกรรมกำรดูแลตนเองของ
ภำคประชำชน (เน้นผ่ำนชมรม) ให้ผู้สูงอำยุสำมำรถดูแลตนเอง/ประเมินควำมจ�ำเป็นของตนเองในกำรเข้ำรับบริกำร 
แม้ว่ำไม่มอีำกำร หรอืกรณทีีจ่�ำเป็นต้องได้รบับรกิำรเฉพำะ กจ็ะมกีำรส่งต่อไปรกัษำและส่งกลบัมำดแูลในชมุชนแบบ
ครบวงจร
  3.1 ประชมุชีแ้จงแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนทนัตสขุภำพภำพรวม ส�ำหรบัผูป้ระสำน ผูป้ฏบิตังิำนในพืน้ที ่25 - 26 
ตุลำคม 2561
  3.2 รณรงค์สร้ำงกระแส เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสำธำรณะ และกำรประกวด “10 ยอดฟันดี วัย 80 
และ90 ปี” ระดับประเทศ รวมทัง้ถอดบทเรยีนกำรดแูลสขุภำพช่องปำกเพือ่กำรเป็นผูส้งูอำยสุขุภำพช่องปำกด ี17 - 18 
ตุลำคม 2561
  3.3 ประชุมวิชำกำรทันตสำธำรณสุขแห่งชำติ ครั้งที่ 6 “Towards Better Oral Health Throughout 
The Life Course” 14 - 16 สิงหำคม 2562
  3.4 ประเมินผลแผนงำนทันตสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุประเทศไทย ระยะที่ 1 พ.ศ. 2558 - 2561

  3.5 ประเมินผลชมรมผู้สูงอำยุ 

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. มกีำรท�ำงำนร่วมกบัเครอืข่ำยพืน้ที ่โดยกำรชีแ้จงท�ำควำมเข้ำใจ วำง เป้ำหมำยร่วม /วำงระบบกำรรำยงำน/

กำรสนับสนุน /ติดตำม/ประเมินสถำนกำรณ์เป็นระยะ เพื่อปรับปรุง พัฒนำ

 2. กำรให้บริกำร/กำรพฒันำนวัตกรรม สูก่ลุม่เป้ำหมำย.จะขบัเคลือ่น ผ่ำนกลไกของศูนย์อนำมยัเขต เขตสขุภำพและ

ส�ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัเป็นหลัก พืน้ทีส่ำมำรถพฒันำนวตักรรมให้เหมำะสมตำมบรบิทของพ้ืนทีโ่ดยยดึเป้ำหมำยร่วม

‹ ปัญหาอุปสรรค

 กำรพัฒนำกิจกรรมกำรดูแลตนเองผ่ำนชมรม บำงชมรมยังไม่ได้ด�ำเนินกำร และ ยังมีผู้สูงอำยุในชุมชนอีกส่วน

หนึ่งที่ไม่ได้เข้ำร่วมชมรม 

2.1.6 ผลการดำาเนินงานกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

1) โครงการพฒันาระบบบรหิารบรกิารจดัการมลูฝอยติดเชือ้และอนามัยสิง่แวดล้อมในสถานบรกิารสาธารณสขุ

 ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN HOSPITALS

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 กระทรวงสำธำรณสขุได้ก�ำหนดยทุธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ด้ำนสำธำรณสุข ตำมนโยบำยกำรปฏริปูประเทศไทย

ของรัฐบำล เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรไทยที่ก�ำลังสู่สังคมผู้สูงอำยุ พฤติกรรมสุขภำพประชำชน

1
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ที่ท�ำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมำกขึ้น โรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ�้ำ กำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจร กำรคุ้มครองผู้บริโภค 

และสิง่แวดล้อม โดยได้ก�ำหนดวสิยัทศัน์เป็นองค์กรหลกัด้ำนสุขภำพทีร่วมพลังสังคมเพือ่ประชำชนสุขภำพดี มเีป้ำหมำย

ให้ประชำชนสขุภำพดี เจ้ำหน้ำท่ีมคีวำมสขุ ระบบสขุภำพย่ังยนื โดยพัฒนำควำมเป็นเลศิ 4 ด้ำน กำรน�ำนโยบำยไปสู่  

กำรปฏิบัติภำยใต้ ยุทธศำสตร์ควำมเป็นเลิศ ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค (PP&P Excellence) โดย

มีนโยบำยให้โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมในโรงพยำบำล ให้เป็นไปตำมหลัก

สุขำภิบำลอย่ำงยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation) คือ กลยุทธ์ CLEAN 

และกิจกรรม GREEN ทีจ่ะช่วยให้สำมำรถบรหิำรจดักำรสิง่แวดล้อมในโรงพยำบำลได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ โรงพยำบำล

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ รวมถึงเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่ประชำชนผู้มำใช้บริกำร ใน

กำรรณรงค์และขยำยผลสูชุ่มชน กรมอนำมัยจงึได้จดัท�ำโครงกำรพฒันำระบบอนำมยัส่ิงแวดล้อมสู่มำตรฐำน GREEN&CLEAN 

Hospital โดยอำศัยมำตรกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

เพื่อให้โรงพยำบำลพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อม ได้ตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดกำรจัดสิ่งแวดล้อม

ที่เอื้อต่อกำรส่งเสริมสุขภำพของบุคลำกร และผู้มำรับบริกำร โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีเป้ำหมำยตัวชี้วัด คือ

โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ระดบัดีมำกขึน้ไป ร้อยละ 40 และโรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ดมีำก Plus อย่ำงน้อยจงัหวดัละ 1 แห่ง

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

ตารางที่ 15 ผลกำรด�ำเนินงำน GREEN & CLEAN Hospital ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2561

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

ไม่ได้รับกำรประเมิน ร้อยละ 0.63 0

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 7.30 0.10

ระดับพื้นฐำน ร้อยละ 51.62 20.67

ระดับดี ร้อยละ 29.93 40.71

ระดับดีมำก ร้อยละ 10.53 38.52

ระดับดีมำก Plus ร้อยละ - -

ระดับพื้นฐำนขึ้นไป ร้อยละ 92.08 99.90

หมายเหต ุเกณฑ์กำรประเมิน GREEN & CLEAN Hospital เริ่มใช้ในปี 2560 เป็นปีแรก

‹ ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1. ประชุมบูรณำกำรควำมร่วมมือหน่วยงำนวิชำกำรที่เก่ียวข้องภำยในกรมอนำมัย และภำยในกระทรวง
สำธำรณสุข เพื่อจัดท�ำแนวทำงกำรด�ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยจัดกำรประชุมคณะท�ำงำนขับเคลื่อน 
PA กระทรวงสำธำรณสุข ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital จ�ำนวน 4 ครั้ง โดยประกอบด้วยหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมค�ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุขที่ 
39/2562 ลงวนัที ่15 มกรำคม 2562 เร่ือง แต่งตัง้คณะท�ำงำนขบัเคล่ือน PA กระทรวงสำธำรณสุข ตวัชีว้ดัที ่12 ร้อยละ   
ของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
 2. ชีแ้จงแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนร่วมกบักำรตรวจรำชกำร สร้ำงควำมร่วมมอืกบัภำคีเครอืข่ำยโดยช้ีแจงแนวทำง
กำรด�ำเนินงำนในกำรประชุมตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข พร้อมท้ังร่วมกำรประชุมขับเคลื่อนงำนร่วมมือกับ
ภำคเีครอืข่ำยทีเ่กีย่วข้อง โดยมกีำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนผ่ำนระบบ E-cockpit ของกองตรวจรำชกำรและระบบ 
Health KPI ของส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นประจ�ำ
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ี 3. จัดกำรประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีนวัตกรรม

ส่งเข้ำประกวดจำกทัว่ประเทศทัง้สิน้ จ�ำนวน 207 ผลงำน ผลกำรประกวดรำงวลันวัตกรรมชนะเลศิระดบัเขต จ�ำนวน 
13 รำงวัล และรำงวัลนวัตกรรมชนะเลิศระดับประเทศ จ�ำนวน 3 รำงวัล
 4. สนับสนุนองค์ควำมรู้และวิชำกำรโดยทีมวิชำกำรส่วนกลำงของกรมอนำมัย ศูนย์อนำมัย และ ส�ำนักงำน
สำธำรณสขุจงัหวดั ในกำรเป็นพีเ่ลีย้งและทมีตรวจประเมนิ เพือ่ขบัเคล่ือนให้โรงพยำบำลด�ำเนนิงำนตำมเกณฑ์ GREEN 
& CLEAN Hospital ได้ตำมเป้ำหมำย
  กำรด�ำเนนิงำน GREEN & CLEAN Hospital ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มโีรงพยำบำลทีพ่ฒันำอนำมยัส่ิงแวดล้อม
ได้ตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับพื้นฐำน ระดับดี ระดับดีมำก และระดับ        
ดีมำก Plus ซึ่งผลกำรด�ำเนินงำนสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 16 กำรด�ำเนินงำน GREEN & CLEAN Hospital ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน (ณ 15 ก.ย. 62)

1. โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐำนขึ้นไป ร้อยละ 100 ร้อยละ 100.00

2. โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85 ร้อยละ 95.41

3. โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับดีมำกขึ้นไป ร้อยละ 40 ร้อยละ 70.67

4. โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับดีมำก Plus อย่ำงน้อยจงัหวดัละ 1 แห่ง 77 จังหวัด 77 จังหวัด

แผนภูมิที่ 21 แสดงร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำได้ตำมเกณฑ์ GREEN&CLEAN รำยศูนย์อนำมัย

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยำยน 2561)

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. ผู้บริหำรทุกระดับให้ควำมส�ำคัญ มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อน GREEN & CLEAN Hospital ที่ชัดเจนพร้อม

ทั้งมีกำรขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง

 2. โรงพยำบำลมคีวำมตืน่ตวัและเหน็ควำมส�ำคญัของกำรพัฒนำทำงด้ำนอนำมยัสิง่แวดล้อมเพือ่ส่งเสริมสขุภำพ

ของเจ้ำหน้ำท่ีและประชำชนผู้มำรับบริกำรให้ได้อยู่ได้สภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรมีสุขภำพท่ีดี มีกำรพัฒนำตนเอง

อย่ำงต่อเนื่องเพื่อยกระดับกำรพัฒนำให้สูงขึ้น

 3. กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องและภำคีเครือข่ำย ท้ังในระดับส่วนกลำง 

และระดับพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน GREEN & CLEAN Hospital มีกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่

เป็นรูปธรรม รวมทั้งพัฒนำนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
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‹ ปัญหาอุปสรรค

 1. กำรบรูณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนระดบัพืน้ยงัมรีอยต่อ เป็นภำระโรงพยำบำลต้องรบักำรตรวจประเมนิหลำย

รอบ จำกทีมประเมนิต่ำงประเด็นและต่ำงหน่วยงำนรับผิดชอบ (อำหำรปลอดภยัอำชวีอนำมยัและเวชกรรมสิง่แวดล้อม 

และ GREEN)

 2. อำคำรสถำนที่ตำมโครงสร้ำงเดิมมีสภำพเก่ำ ยำกต่อกำรปรับปรุงให้ได้ตำมเกณฑ์ฯ และทันรอบระยะเวลำ

กำรประเมิน เช่น ห้องส้วม และระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของโรงพยำบำลช�ำรุด และมีประสิทธิภำพไม่เพียงพอ

 3. เจ้ำหน้ำที่ใหม่ขำดประสบกำรณ์ในด�ำเนินงำน เนื่องจำกมีกำรเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบกำรด�ำเนินงำน        

ขำดควำมต่อเนื่อง

‹ นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่เกิดจากการด�าเนินงานโครงการ

 นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital มีดังนี้ (ข้อมูลผลกำรตัดสินนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital 

ระดับประเทศ ปี 2562) ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรม “Amazing Innovation GREEN & CLEAN 

TAKBAI HOSPITAL” โรงพยำบำลตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส และ “โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลรักษ์โลก โดย GREEN 

Model รพ.น�้ำยืน” โรงพยำบำลน�้ำยืน จังหวัด อุบลรำชธำนี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรม “โรงพยำบำล

มหำสำรคำมอำหำรปลอดภยั ม่ันคง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” โรงพยำบำลมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม รางวลัรองชนะเลิศ

อันดับ 2 นวัตกรรม “Mouth prop ท�ำเอง โดนใจ ปลอดภัยตอนท�ำฟัน” โรงพยำบำลเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 จำกสถำนกำรณ์ควำมเป็นเมืองท่ีมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง กำรเพิ่มขึ้นของประชำกร กำรขยำยตัวของ

อตุสำหกรรมและครวัเรอืน เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสขุภำพ ทัง้ประเดน็ควำมปลอดภยัอำหำร คณุภำพน�ำ้บรโิภค 

กำรจดักำรมลูฝอย และสิง่ปฏกิลู เป็นต้น ตำมแผนยทุธศำสตร์อนำมยัสิง่แวดล้อมแห่งชำต ิฉบบัที ่3 พ.ศ.2560 - 2564 

มุ่งเน้นท่ีจะป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจำกสิ่งแวดล้อมต่อสุขภำพ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบบริหำรจัดกำร

อนำมัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นฐำนในกำรด�ำเนินชีวิต พร้อมกับเสริมสรำ้งขีดควำมสำมำรถให้กับบุคลำกรและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) กรมอนำมัยเป็นหน่วยงำนหลักที่ขับเคล่ือนด้ำนวิชำกำร เพื่อคุ้มครองสุขภำพของ

ประชำชนอยูใ่นสภำพแวดล้อมทีด่ ีโดยด�ำเนนิงำนภำยใต้พระรำชบญัญตักิำรสำธำรณสุขพ.ศ. 2535 ตำมแนวทำงของ

กำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) มำเป็นแกน

หลักในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน ฉะนั้น ในปีงบประมำณ 2562 จึงได้จัดท�ำโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสนับสนุนให้

พื้นที่เกิดกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมถึงเหมำะสม

กับบริบทและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

 กำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (Environmental Health 

Accreditation: EHA) คือ กระบวนกำรประเมินเชิงคุณภำพของท้องถิ่น เป็นกลไก เครื่องมือ โดยมีผลลัพธ์ในระดับ

พื้นฐำน (LPA = 60-79 คะแนน) และ ระดับเกียรติบัตร (LPA > 80 คะแนนขึ้นไป) ซึ่งมีอำยุกำรรับรอง 3 ปี เพื่อให้

ท้องถิ่นมีศักยภำพในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม EHA ในปัจจุบันคือ กำรสมัครใจเข้ำร่วมกำรประเมินรับรองขององค์กร

2
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ีปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ทีต้่องมีกำรประเมนิตนเองก่อน ซึง่มปีระเดน็รบัรองด้วยกนั 9 ประเด็นหลกั 20 ประเดน็

ย่อย มีผลกำรด�ำเนินงำนดังนี้

แผนภูมิที่ 22 จ�ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน EHA ปี 2559 - 2561

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 1. การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน (Active community)

  ตัวชี้วัด : ร้อยละ 60 ของต�ำบลมีชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม และมีต้นแบบชุมชน

เข้มแข็งด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อยศูนย์อนำมัยละ 2 ชุมชน 

  แนวโน้มกำรด�ำเนินงำนพัฒนำศักยภำพชุมชนด้ำนกำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมดีขึ้นมำก เมื่อเทียบจำกปี 

2560 - 2561 และในปี 2562 กรมอนำมัยได้พัฒนำชุมชนเข้มแข็งในกำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมชุมชน (Active 

community) จ�ำนวน 4,667 ต�ำบล คิดเป็นร้อยละ 64.33 และกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบชุมชนเข้มแข็งด้ำนอนำมัย

สิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 43 แห่ง รำยละเอียดดังแผนภูมิ ที่ 12 และ 13 

แผนภูมิที่ 23 แสดงผลกำรด�ำเนินงำน Active Communities ปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562)

แผนภูมิที่ 24 แสดงพื้นที่ต้นแบบด้ำนอนำมยัสิ่งแวดล้อม (GREEN&CLEAN Communities) ปี 2562

(ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562)
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 2. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 
  ตวัชีว้ดั : ร้อยละ 60 ของเทศบำล ผ่ำนกำรประเมนิรบัรองคณุภำพระบบบรกิำรอนำมยัสิง่แวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่(อปท.) (EHA) ระดับพืน้ฐำนข้ึนไป ใน 4 ประเดน็หลัก (EHA1001-4003) ประเภทใดประเภทหนึง่ 
มีกำรด�ำเนินกำรดังนี้
  1. กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำคุณภำพ EHA เพื่อให้หน่วยงำน/อปท. มีกำร
แลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิกีำรด�ำเนนิงำนทีป่ระสบผลส�ำเรจ็ รวมทัง้กลวธิใีนกำรตรวจประเมนิรบัรองคุณภำพ EHA โดยจดัขึน้
ในแต่ละภำคทั่วประเทศ รวม 4 ครั้ง ได้แก่ ภำคอีสำน ภำคใต้ ภำคเหนือ ภำคกลำง
  2. พัฒนำระบบสำรสนเทศกำรพัฒนำคุณภำพ EHA (SMART App) เพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนงำน EHA 
จ�ำนวน 1 ระบบ
  3. กำรจดัประชุมทบทวนมำตรฐำนระบบ EHA (SOP EHA) เพือ่ใช้ในกำรขบัเคลือ่นงำนร่วมกบัศนูย์อนำมัย 
และตัวแทนจำกหน่วยงำนระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพกำรท�ำงำนในระดับพื้นที่
  4. กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร Retreat กำรพัฒนำคุณภำพระบบ EHA เพื่อจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบำย
  5. ในปีงบประมำณ 2562 ม ีอปท.ท่ีผ่ำนกำรประเมนิระบบ EHA ระดบัพ้ืนฐำนขึน้ไป 1,414 อปท. คดิเป็น
ร้อยละ 57.90 จำกจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,442 อปท. (จ�ำนวน อปท. นับเฉพำะเทศบำลไม่รวม อบต.)
  อย่ำงไรกต็ำม กำรขบัเคลือ่นงำน EHA ในระยะต่อไปคอืกำรขยำยกรอบกำรพฒันำในระดบั อบต. และผลกั
ดันให้ อปท.ทุกแห่งด�ำเนินกำรพัฒนำระบบ EHA ครบทั้ง 9 หมวด ซึ่งหำก อปท. ผ่ำนกำรประเมินรับรอง EHA จะ
ท�ำให้ท้องถิน่มกีำรจดักำรสิง่แวดล้อมทีม่คีณุภำพ สิง่แวดล้อมด ีส่งผลให้ประชำชนได้อยูใ่นสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อกำรมี
สุขภำพดี น�ำมำซึ่งคุณภำพชีวิตที่ดีต่อไป

แผนภูมิที่ 25 จ�ำนวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่ำน EHA ระดับพื้นฐำนขึ้นไป 

(ประเด็นหนึ่งประเด็นใดใน 4 ประเด็นหลัก) ประจ�ำปี 2560-2562

 

 3. การจัดการคุณภาพน�้าบริโภค (ระบบประปาทุกประเภท) 

  เป้าหมายการด�าเนินงาน : อปท. มีระบบกำรจัดกำรน�้ำบริโภค จ�ำนวน 200 แห่ง

  จำกผลกำรด�ำเนินงำนในระหว่ำงปี 2559-2561 (ตลอดอำยุเกียรติบัตร 3 ปี) พบจ�ำนวน อปท. ที่มีกำร

พัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ผ่ำนระดับพื้นฐำนขึ้นไป ประเด็นด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน�้ำ

บริโภค (EHA 2001-2003) รวมเทศบำลขับเคลื่อนประเด็น EHA ด้ำนกำรจัดกำรน�้ำบริโภค จ�ำนวน 430 แห่ง โดย

แยกตำมรำยศูนย์อนำมัยดังนี้
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แผนภูมิที่ 26 จ�ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 

ผ่ำนระดับพื้นฐำนขึ้นไป

แผนภูมิที่ 27 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรจัดกำรคุณภำพน�้ำบริโภคได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพระบบ EHA 

(EHA 2001-2003)

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ
 1. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควำมส�ำคัญและประโยชน์ของกำรด�ำเนินงำน EHA
 2. กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยที่เข้มแข็งและทีมงำนที่มีศักยภำพท�ำให้งำนประสบผลส�ำเร็จ
 3. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบในกำรศึกษำดูงำนและเป็นพี่เลี้ยงท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจในกำร
ด�ำเนินงำนดียิ่งขึ้น
 4. กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ประโยชน์ของกำรด�ำเนินงำน EHA ท�ำให้ อปท.เกิดควำมสนใจในกำรด�ำเนินงำน

‹ ปัญหาอุปสรรค
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบำงแห่งยังไม่เห็นควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินงำน EHA
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขำดงบประมำณและบุคลำกรในกำรด�ำเนินงำน EHA
 3. ขำดกำรขับเคลื่อนอย่ำงจริงจังในระดับผู้บริหำรหรือระดับนโยบำย
 4. กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนยังมีน้อย ขำดควำมคล่องตัว ส่งผลให้กำรขับเคลื่อนงำนล่ำช้ำ

 โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ 
 และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ
 กำรเจริญเตบิโตและขยำยตวัของเมอืงต่ำง ๆ  ในประเทศไทยมแีนวโน้ม เพิม่ขึน้ทกุปีส่งผลให้กำรจดัระบบบรกิำร
สงัคมของเมอืงเตบิโตอย่ำงรวดเรว็ โดยเฉพำะภำคอตุสำหกรรมและภำคบรกิำร รวมถงึสถำนประกอบกจิกำรในครวัเรอืน 

3
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อตุสำหกรรมขนำดเล็กทีแ่ทรกตวัอยูใ่นชุมชน บ่อยครัง้ทีพ่บว่ำไม่มีระบบกำรจดักำรทีด่ ีก่อให้เกดิมลพษิ และส่งผลกระทบ
สิง่แวดล้อมสขุภำพทัง้ร่ำงกำยและจิตใจ สร้ำงควำมเดอืดร้อนแก่ประชำชนทีพั่กอำศยัในบรเิวณใกล้เคยีง ประกอบด้วย 
พื้นที่ที่มีปัญหำมลพิษทำงอำกำศท่ีมีค่ำฝุ่นละอองเกินมำตรฐำน โดยเฉพำะในเมืองขนำดใหญ่ที่มีกำรจรำจรหรือ      
บรรทุกขนส่งหนำแน่น เขตอุตสำหกรรม และพื้นที่มีกำรเผำในที่โล่ง เช่น พื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล พื้นที่ 
9 จังหวัดภำคเหนือ และพื้นที่หน้ำพระลำน จังหวัดสระบุรี พื้นที่ที่มีกำรร้องเรียนมำกที่สุด คือ กรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล เรื่องที่ร้องเรียนมำกที่สุด คือ กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง/เขม่ำควัน และเสียง คิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมำ คือ 
กำกของเสยีและสำรอนัตรำย ร้อยละ 10 และปัญหำน�ำ้เสยี ร้อยละ 5 ปัญหำพืน้ทีเ่สีย่งจำกมลพิษสิง่แวดล้อมมแีนวโน้ม
เพิ่มมำกขึ้น ทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตอุตสำหกรรม โรงไฟฟ้ำ เหมืองแร่ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวัน รวมทั้งพื้นที่จังหวัดที่รัฐบำลมีนโยบำยผลักดันกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่ง
มีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงระบบกำรจัดกำรเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสำหกรรมหนำแน่น และเตรียมควำม
พร้อมพื้นที่ที่จะมีกำรพัฒนำอุตสำหกรรมใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในอนำคตให้มีกำรยกระดับพื้นที่ไปสู่
กำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชนเดิมที่อยู ่ในบริเวณใกล้เคียงกับเขต
อุตสำหกรรม ตลอดจนกำรพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงกำรพระรำชด�ำริและโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ
พฒันำคณุภำพน�ำ้บรโิภคให้สะอำด ปลอดภยั มคีณุภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน เพยีงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
จงึจ�ำเป็นต้องสนับสนนุกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนรำชกำรส่วนท้องถิน่และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ส่งเสรมิให้เกิด
กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของเจ้ำพนักงำนตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข ในกำรจัดกำรปัญหำด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

มลพิษทางอากาศ

2559
ü ระบบเฝ้ำระวงัฯ จำกมลพษิ

ทำงอำกำศ (ต่อเนื่อง)

ü แผนทีค่วำมเสีย่งฯ (ต่อเนือ่ง) 

ü รำยงำนสถำนกำรณ์ สือ่สำร 

เตอืนภยั เผยแพร่ ผ่ำนช่องทำง

ต่ำงๆ ในพื้นที่ที่มีปัญหำ

หมอกควันในภำคเหนือ 9 

จังหวัด 

ü ตรวจสุขภำพเด็กนักเรียน 

(เป่ำปอด/อำกำร) ในพื้นที่ 

ต.หน้ำพระลำน จ.สระบุรี 

(ใน/นอกเขตควบคุมมลพิษ) 

โดยผลกำรตรวจพบว่ำอยู่ใน

เกณฑ์ปกติทั้ง 2 พื้นที่

2560
ü ระบบเฝ้ำระวังฯ จำกมลพิษ

ทำงอำกำศ (ต่อเนื่อง)

ü มีกลไกกำรด�ำเนินงำนและ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข

รองรับผลกระทบต่อสุขภำพจำก

หมอกควัน ปี 2560 - 2564

ü ส่ือสำร เตือนภัย และรำยสรปุ

สถำนกำรณ์หมอกควันใน 9 

จงัหวัดภำคเหนอืเสนอผูบ้รหิำร

ü แผนที่ ควำมเสี่ ยงฯ พื้นที่ 

ต.หน้ำพระลำน จ.สระบรุ ี(ต่อเนือ่ง) 

ü ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อ

สุขภำพในพื้นที่ เฝ ้ำระวังฯ 3 

ต�ำบล (ต.หน้ำพระลำน ต.พุแค 

ต.เขำวง) ประชำชนมคีวำมเสีย่งที่

จะเกิดโรคจำก PM10 (ค่ำ HQ = 

4.00) และ PM 2.5 (ค่ำ HQ = 

2.98)

2561
ü ระบบเฝ้ำระวังฯ จำกมลพิษทำงอำกำศ (ต่อเนื่อง)

ü มกีลไกกำรด�ำเนนิงำนและแผนปฏบิตักิำรด้ำนสำธำรณสขุรองรบัผลก

ระทบต่อสุขภำพจำกหมอกควนั ปี 2561 – 2565 (ต่อเน่ือง)

ü เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภำพ สื่อสำร เตือนภัย 3 

พืน้ที ่ได้แก่ หมอกควนัในภำคเหนอื 9 จงัหวดั กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

และ ต.หน้ำพระลำน จ.สระบุรี

ü พัฒนำค่ำเฝ้ำระวังผลกระทบต่อสุขภำพจำก PM2.5 

ü พฒันำวธิกีำรเฝ้ำระวงัควำมเสีย่งต่อสขุภำพจำกหมอกควนัด้วยตนเอง

ส�ำหรับประชำชน โดยใช้ระยะกำรมองเห็น (Visual PM Monitoring)

ü แผนที่ควำมเสี่ยงฯ พื้นที่ ต.หน้ำพระลำน จ.สระบุรี (ต่อเนื่อง) 

ü พัฒนำศกัยภำพเจ้ำหน้ำทีแ่ละอำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำน 

(อสม.) ได้แก่ 

 ¸ หลกัสตูรด้ำนกำรป้องกนัและลดปัจจยัเสีย่งต่อสขุภำพจำกหมอกควนั 

 ¸ ให้ควำมรู้ อสม.กำรเฝ้ำระวังอันตรำยจำกฝุ่นละอองขนำดเล็ก

 ¸ อบรมเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสุขภำพและ

ฝุ่นละอองขนำดเล็กด้วย วิธีกำรทำงสถิติ 

ü ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบต่อสขุภำพจำกฝุ่น

ละอองขนำดเล็ก พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

ü รำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ประเภท

รำงวลั นวัตกรรมกำรบริกำร เร่ือง “ระบบเฝ้ำระวงัผลกระทบต่อสขุภำพ

จำกฝุ่นละออง กรณีปัญหำหมอกควัน”

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง
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เขตระเบียงเศรษฐกจิ
ภาคตะวันออก

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

พื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

2561
ü 3 จังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันมีฐำนข้อมูลและกำรเฝ้ำระวังด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม

ü รำยงำนสถำนกำรณ์อนำมยัสิง่แวดล้อมในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภำคตะวนัออก ประจ�ำปีงบประมำณพ.ศ. 2560

ü พัฒนำต้นแบบกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ กรณีกิจกำรเผำถ่ำน จ.ฉะเชิงเทรำ

ü พัฒนำระบบเฝ้ำระวังคุณภำพน�้ำบริโภคในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก

ü ศกึษำสถำนกำรณ์ผลกระทบต่อสขุภำพจำกกจิกำรให้บรกิำรลำนเกบ็สะสมตูบ้รรจสุนิค้ำและกจิกำรให้บรกิำรรถหัวลำก  

ü พฒันำศกัยภำพเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่รองรบักำรจดักำรอนำมยัสิง่แวดล้อม

2559
ü 7  จั ง ห วั ด ใ น พื้ น ที่ เ ข ต
เศรษฐกิจพิเศษ มีฐำนข้อมูล
และกำรเฝ้ำระวังด้ำนอนำมัย 
สิ่งแวดล้อม

2559
ü เฝ้ำระวังและติดตำมตรวจสอบผลกระทบต่อ
สขุภำพ กำรแก้ไขปัญหำน�ำ้อปุโภคบรโิภค กำรตรวจวดั
คณุภำพอำกำศ ในพืน้ทีร่อบเหมืองแร่ทองค�ำ 3 จงัหวดั
รอยต่อ (พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์)
ü ต้นแบบแผนที่สำรสนเทศภูมิศำสตร์ข้อมูลด้ำน
สิง่แวดล้อมและสขุภำพในพืน้ทีร่อบเหมอืงแร่ทองค�ำ 
3 จังหวัดรอยต่อ (พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์)
ü ศึกษำกำรก�ำหนดระยะห่ำงระหว่ำงชุมชนกับ
เหมืองแร่ทองค�ำ (Buffer Zone)
ü ข้อเสนอแนะต่อกำรด�ำเนินงำนเฝ้ำระวังฯ กรณี
เหมืองแร่โพแทช
ü เครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอนำมัยสิ่ง
แวดล้อม จ�ำนวน 2 กิจกำร ได้แก่ 1) กิจกำรกำร
หลอม กำรหล่อ กำรถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด 
ยกเว้นกจิกำรใน (1) และ 2) กิจกำรผลิตสีหรอืน�ำ้มัน
ผสมสี
ü คู่มือกำรเฝ้ำระวังด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม และ
ประเมินควำมเสีย่งต่อสขุภำพ กรณโีรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน 
โรงไฟฟ้ำชีวมวล เหมืองแร่ทองค�ำ เหมืองแร่โพแทช

2561
- ส่งเสรมิกำรพฒันำเด็กและเยำวชนในถิน่ทรุกนัดำร ก�ำหนดไว้ท่ี 51 จังหวดั รวมทัง้สิน้ 863 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรยีนตระเวนชำยแดน 
(216 แห่ง) โรงเรียน สพฐ.ทุรกันดำร (216 แห่ง) กศน. (282 แห่ง) โรงเรียนพระปริยัติธรรม (70 แห่ง) โรงเรียนเอกชนฯอิสลำม (15 
แห่ง) โรงเรียน อบต./อบจ. (9 แห่ง) ศูนย์พัฒนำเด็กเตำะแตะ (30 แห่ง) และโรงเรียนกรุงเทพมหำนคร (25 แห่ง)

2560
ü 9 จังหวัดในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีฐำน
ข้อมูลและกำรเฝ้ำระวังด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม
ü พัฒนำคู่มือแนวทำงกำรเฝ้ำระวังด้ำนอนำมัย
ส่ิงแวดล้อมส�ำหรบัพืน้ท่ีเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ
ü น�ำร่องเฝ้ำระวงัด้ำนอนำมยัสิง่แวดล้อมในพืน้ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษกำญจนบุรี
ü พัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรเฝ้ำระวังและ
ระบำดวิทยำภำคประชำชนรองรบัระบบเฝ้ำระวงั
ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม

2560
ü เฝ้ำระวังและติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสุขภำพ กำรแก้ไข
ปัญหำน�ำ้อปุโภคบรโิภค กำรตรวจวดั
คุณภำพอำกำศ ในพ้ืนท่ีรอบเหมือง
แร่ทองค�ำ 3 จังหวัดรอยต่อ (พิจิตร 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์) ต่อเนื่อง
ü สนบัสนนุกำรใช้งำน Application 
อนำมยัสิง่แวดล้อม เพ่ือเกบ็ข้อมลูใน
ชุมชน
ü คู ่ มือประเมินควำมเสี่ยงด ้ำน
อนำมัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล
ü คู ่ มือประเมินควำมเสี่ยงด ้ำน
อนำมัยส่ิงแวดล ้อมเพื่อควบคุม
กิจกำรที่ เป ็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 
พ.ศ. 2535 เล่ม 2                 

2560
ü 9 จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษมีฐำนข้อมูล
และกำรเฝ้ำระวังด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม
ü พัฒนำคู่มือแนวทำงกำรเฝ้ำระวังด้ำนอนำมัย      
สิ่งแวดล้อมส�ำหรับพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ü น�ำร่องเฝ้ำระวังด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษกำญจนบุรี
ü พัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรเฝ้ำระวังและระบำด
วิทยำภำคประชำชนรองรับระบบเฝ้ำระวังด้ำน
อนำมัยสิ่งแวดล้อม

2561
ü เฝ้ำระวงัและตดิตำมตรวจสอบผลกระทบ
ต่อสขุภำพ กำรแก้ไขปัญหำน�ำ้อุปโภคบริโภค 
กำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ ในพ้ืนท่ีรอบ
เหมืองแร่ทองค�ำ 3 จังหวัดรอยต่อ (พิจิตร 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์) ต่อเนื่อง
ü เฝ้ำระวังปัจจัยเสี่ยงด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อมเตำเผำมูลฝอยติดเชื้อ
ü กำรประเมนิผลกระทบต่อสขุภำพ ภำยใต้
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535
ü ร่ำงประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง 
ก�ำหนดประเภทหรือขนำดของกิจกำร และ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ผู ้ขอ
อนุญำตจะต้องด�ำเนินกำรก่อนกำรพิจำรณำ
ออกใบอนุญำต พ.ศ. 
ü ร่ำงประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ....
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‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มลพิษ
ทางอากาศ

หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแกน เลย)

กทม.และปริมณฑล

ภาคใต
(ภูเก็ต สงขลา ยะลา นราธิวาส สตูล ปตตานี)

ฝุนหนาพระลาน จ.สระบุรี

ภาคตะวันออก 
(ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สระแกว)

l เฝาระวังและลดผลกระทบตอสุขภาพ

l เฝาระวังและลดผลกระทบตอสุขภาพ

l เฝาระวังและลดผลกระทบตอสุขภาพ
l ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดการความเสี่ยง

l เฝาระวังและลดผลกระทบตอสุขภาพ

l เฝาระวังและลดผลกระทบตอสุขภาพ
l ชุมชนตนแบบเฝาระวังผลกระทบตอ
สุขภาพ 9 ชุมชน
l ขอมูลคาดการณผลกระทบตอสุขภาพ
จากมลพิษอากาศ
l รายงานสถานการณและการดำเนินงาน
ดานการแพทยและสาธษรณสุข 
กรณีมลพิษทางอากาศในพื้นที่เสี่ยง

l เฝาระวังและลดผลกระทบตอสุขภาพ
l ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดการความเสี่ยง
l เครื่องมือเฝาระวังและเตือนภัยสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศสำหรับประชาชน

l พัฒนาระบบฐานขอมูลและจัดทำ GIS Mapping
l พัฒนาแอพพลิเคชั่น (@ RISK) ในการประเมิน
ความเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดลอม และการสื่อสาร
ความเสี่ยงใหแกประชาชน
l พัฒนาตนแบบการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ/
ตนแบบชุมชนเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
  กรณีผลกระทบจากโรงหลอมใน อบต.
หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
  กรณีผลกระทบจากฝุนละอองในพ้ืนท่ี อบต.
ทางเกวียน จ.ระยอง
l พัฒนากฏหมาย
  ศึกษาขอมูลผลกระทบตอสุขภาพจากกิจการ
ตูคอนเทนเนอรและลานจอดรถหัวลาก 
  ประกาศเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
l พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุขและอปท.

l 12 อำเภอในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีฐาน
ขอมูลและการเฝาระวังดานอนามัยส่ิงแวดลอม
l พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศอนามัย
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย
l มีชุมชนตนแบบดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
(GREEN and CLEAN Cities) จังหวัดละ 
1 พื้นที่
l เครื่องมือประเมินความเสี่ยงดานอนามัย
สิ่งแวดลอมจากการประกอบกิจการ จำนวน 
5 เรื่อง
l มาตรฐานการจัดการดานสุขาภิบาลสำหรับ
ชุมชนแรงงานขามชาติ 
l คูมือแนวทางการพัฒนาสุขาภิบาลสำหรับ
ชุมชนแรงงานขามชาติ
l แบบประเมินการจัดการสุขาภิบาลสำหรับ
ชุมชนแรงงานขามชาติ
l หลักสูตรการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม
สำหรับเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เขตระเบียง
เศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก

พื้นที่เสี่ยง
มลพิษ

สิ่งแวดล�อม

การพัฒนา
อนามัย

สิ่งแวดล�อม
พื้นที่โครงการ
พระราชดำร�
และโครงการ

เฉลิมพระเกียรติ

เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

l เฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดลอม กรณีเหมืองแรทองคำ โรงไฟฟาชีวมวล 
l พัฒนาชุมชนตนแบบการเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 ชุมชน
l พัฒนาเครื่องมือ (Tools) ในการตรวจสอบเหตุรำคาญ สำหรับเจาหนาที่ อปท. ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
l ศึกษาสถานการณการออกขอบัญญัติทองถิ่น/การบังคับใชกฎหมายในการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพของ
อปท. และการจัดการเหตุรำคาญ ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
l ขับเคลื่อนการใชกฎหมายตามมาตรา 54 ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
l แนวทางการดำเนินงานและการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและเหตุรำคาญ

1. การเฝาระวังคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน พื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ สามารถดำเนินการไดจำนวน 640 
ตัวอยาง จากเปาหมายจำนวน 550 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 116.36 
2. มีการจัดกิจกรรมการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน พื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ จำนวน 499 แหง 
จากเปาหมายจำนวน 362 แหง คิดเปนรอยละ 137.85
3. มีการพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลโรงเรียนทั้งสิ้นจำนวน 1,032 คน จากเปาหมายจำนวน 900 คน คิดเปนรอยละ 
114.67
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แผนภูมิที่ 28 กำรพัฒนำศักยภำพครูผู้ดูแลโรงเรียน

‹ ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

มลพิษทางอากาศ

เขตระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 ปัจจัยความส�าเร็จ
 1. กำรด�ำเนินงำนเฝ้ำระวังด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมประสบควำมส�ำเร็จได้เกิดจำกควำมร่วมมือของภำคีเครือ
ข่ำยในพื้นที่ซึ่งด�ำเนินงำนแบบบูรณำกำรทุกภำคส่วน
 2. กำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ได้รับกำร
คุ้มครองจำกผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกิจกรรมโครงกำร

‹ ปัญหาอุปสรรค
 1. ขำดกำรวำงแผนระบบเฝ้ำระวังที่ชัดเจน ได้แก่ กำรก�ำหนดประเด็นเฝ้ำระวัง ระยะเวลำกำรเฝ้ำระวัง กำร
ก�ำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงเฝ้ำระวัง ดังน้ันทุกพื้นท่ีจึงควรมีแผนเฝ้ำระวังด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมที่ชัดเจน ทั้งแผนระยะ
ยำวและระยะสั้น เพื่อให้ระบบเฝ้ำระวัง มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
 2. กำรด�ำเนนิงำนในพืน้ทีอ่ตุสำหกรรมเชงินเิวศมโีรงงำนหลำยประเภท มีควำมซบัซ้อนของปัญหำ และมมีลพษิ
ที่หลำกหลำย ต้องอำศัยก�ำลังคนที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในทุกระดับ
 3. งำนโครงกำรพระรำชด�ำริในศูนย์อนำมัยเป็นงำนหลักของฝ่ำยส่งเสริมสุขภำพ ดังน้ัน ภำรกิจกำรสุ่มเก็บ
ตวัอย่ำงน�ำ้บรโิภคในโรงเรยีน ฝ่ำยอนำมยัสิง่แวดล้อมควรมกีำรร่วมวำงแผนและบรูณำกำรกำรด�ำเนนิงำนร่วมกนั เพือ่
ให้บรรลุเป้ำหมำย
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 4. ศูนย์ห้องปฏิบัติกำรงดกำรจัดส่งอุปกรณ์เก็บน�้ำไปยังพ้ืนที่ ส่งผลต่อกำรเฝ้ำระวังตรวจคุณภำพน�้ำบริโภค   

จะไม่ได้ตำมแผนที่ก�ำหนด 

‹ วิจัยนวัตกรรม

 1. ระบบและกลไกกำรเฝ้ำระวังด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.กำญจนบุรีโดยเจ้ำหน้ำที่

 2. ระบบและกลไกกำรเฝ้ำระวังด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.กำญจนบุรีโดยประชำชน

 3. กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพจำกมลพิษอำกำศในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก

 4. ระบบเฝ้ำระวังผลกระทบต่อสุขภำพจำกฝุ่นละออง กรณีปัญหำหมอกควัน

2.1.7 ผลการดำาเนินงานกลุ่ม HR

1) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

‹ ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

 สืบเนื่องจำกกรมอนำมัยได้ปรับบทบำทหน้ำที่และภำรกิจของกรมในอนำคตในกำรน�ำไปสู่ระบบรำชกำร 4.0 
โดยได้มีกำรจ�ำแนกเป็น 2 ภำรกิจส�ำคัญ คือ ภำรกิจหลัก Core Function 1) Regulator -> Smart regulator/ 
Inspector 2) Policy Maker -> Policy Advisor ภำรกิจรอง Non-core function 3) Facilitator/Enabler -> 
Facilitator/Enabler 4) Facilitator/Enabler -> Facilitator/Enabler และ 5) Operator -> New Operator/ 
Inspector) กรมอนำมัยจึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรยกระดับควำมสำมำรถก�ำลังคนและอัตรำก�ำลัง รองรับกำรปฏิรูป
ระบบสุขภำพ โดยวำงระบบกำรพัฒนำควำมสำมำรถก�ำลังคน (Capacity Building) ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
(High Capability Organization) ด้วยกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถสูง จำกกระบวนกำร
ท�ำงำนร่วมกันของบุคลำกรในองค์กรผ่ำนกำรใช้ควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) อุปนิสัย (Trait) บทบำททำง
สังคม (Social Role) กำรรับรู้ตนเอง (Self-Image) แรงจูงใจ (Motive) ประสบกำรณ์ (Experience) และควำม
สำมำรถ (Abilities) ของแต่ละบุคคล เพื่อยกระดับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมทั้งกำรวำงแผนพัฒนำก�ำลังคน
และกระบวนกำรบรหิำรก�ำลงัคนสนบัสนนุคณะกรรมกำรนโยบำยสขุภำพแห่งชำต ิ(National Health Policy Board 
: NHPB) และสนับสนุนคณะกรรมกำรระดับเขตสุขภำพ (Regional Health Policy Board : RHPB)

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ด�ำเนนิงำนภำยใต้ประเดน็ยทุธศำสตร์ตำมแผนยทุธศำสตร์กำรบรหิำรก�ำลงัคนกรมอนำมยั พ.ศ. 2560 – 2564 
ใน 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ปฏิรูประบบกำรวำงแผน, กำรบริหำรและพัฒนำก�ำลังคนโดยยึดหลัก กำรมีส่วนร่วม 
โปร่งใส และเป็นธรรม (HR Strategy and Organization) กำรขับเคลื่อนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พัฒนำระบบ
งำนตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร และสร้ำงโอกำสควำมกำ้วหน้ำ      
ในสำยงำน ซึ่งมีกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมส�ำคัญๆ ดังนี้
 1. ขอรบัรำงวลัเลศิรฐั สำขำคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐัรำยหมวด ซึง่ผลกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2562 ได้มีมติมอบรำงวัลเกียรติยศ
แก่หน่วยงำนซึง่กรมอนำมยัได้รับรำงวลัประเภทรำงวลัเลศิรฐั สำขำคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐัรำยหมวด หมวด 5 
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 2. ด�ำเนนิงำนเก่ียวกับควำมพอเพยีงของก�ำลงัคนกรมอนำมยัโดยก�ำหนดต�ำแหน่งระดบัสูงเพือ่เพิม่โอกำสควำม

ก้ำวหน้ำซึ่งคณะกรรมกำรก�ำหนดต�ำแหน่งระดับสูงของกระทรวงสำธำรณสุขมีมติเห็นชอบกำรประเมินค่ำงำนของ



รายงานประจำาปี 2562
กรมอนามัย 63

ส่ว
นท

ี่ 2
 ผ

ลก
าร

ดำา
เน

ินง
าน

ปร
ะจ

ำาป
ีต�ำแหน่งประเภทอ�ำนวยกำรระดับสูง จ�ำนวน 1 ต�ำแหน่ง เพ่ือน�ำเข้ำ อ.ก.พ. กระทรวงสำรณสุขพิจำรณำก�ำหนด

ต�ำแหน่งต่อไป และต�ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช�ำนำญกำรพิเศษ จ�ำนวน 59 ต�ำแหน่ง (อ�ำนวยกำรเฉพำะด้ำน   

(1 ต�ำแน่ง) พยำบำลวิชำชีพ (29 ต�ำแหน่ง) นักวิชำกำรสำธำรณสุข (24 ต�ำแหน่ง) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน      

(1 ต�ำแหน่ง) เภสัชกร (2 ต�ำแหน่ง) นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (1 ต�ำแหน่ง) และนักเทคนิคกำรแพทย์ (1 ต�ำแหน่ง))

 ประเดน็ยทุธศำสตร์ 2 : ยกระดบัประสทิธภิำพ ประสทิธผิลในกำรบรหิำรก�ำลงัคน (Manpower management) 

 1. ปฐมนิเทศข้ำรำชกำรใหม่กรมอนำมัย (Onboarding) มุ่งพัฒนำข้ำรำชกำรที่บรรจุใหม่ 

 2. เตรียมควำมพร้อมผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงกรมอนำมัย (Our Skills Our Future : OSOF V) เตรียมควำม

พร้อมบคุลำกร ทัง้สำยงำนหลกัและสำยงำนสนบัสนนุให้มสีมรรถนะทีเ่หมำะสม เพยีงพอต่อกำรขบัเคล่ือนกำรด�ำเนนิงำน

ตำมวิสัยทัศน์ของกรมอนำมัย โดยมุ่งเน้นสมรรถนะ AAIM (A : Assessment (กำรประเมิน), A : Advocacy                 

(กำรสื่อสำรกลยุทธ์), I : Intervention (กำรปฏิบัติกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม), M : Management 

(กำรบริหำรจัดกำร)) 

 3. อบรมผู้บริหำรยุคใหม่กรมอนำมัย (Next Generation Shape Our Future : NeGSOF IV) เพื่อเตรียม

ควำมพร้อมผู้บริหำรระดับกลำง (Middle Management Level) ให้สำมำรถปรับตัว บริหำรงำนตำมสำยงำนบังคับ

บญัชำในอนำคต และเป็นท่ียอมรบัของกำรเป็น Regional Lead กำรส่งเสรมิสขุภำพและอนำมยัสิง่แวดล้อมของเขต

สุขภำพ โดยกำรติดตำมผู้บริหำรกรมอนำมัยในกำรท�ำงำน รูปแบบกำรเรียนรู้ ลักษณะ Coaching และ Mentoring 

ลกัษณะกำรสอนงำน ให้ค�ำปรกึษำ แนะน�ำ เรือ่ง กำรตดัสนิใจ กำรบรหิำรจดักำร บคุลำกร งบประมำณ และทรพัยำกร

ของกรมอนำมัย เน้นกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน (Individual Performance)  

 4. อบรมหลักสูตรนักบริหำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภำพ (นบอส.) ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ

สำธำรณสขุศำสตร์ มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ เพือ่เพิม่พนูสมรรถนะวชิำชพีทีจ่�ำเป็นในกำรบรหิำรจดักำรด้ำนอนำมยั

สิ่งแวดล้อมและกำรส่งเสริมสุขภำพในภำวะคุกคำมและสร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำร สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้

และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมและกำรส่งเสริมสุขภำพให้เอื้อต่อกำรสร้ำงชุมชนน่ำอยู่ 

ที่มีสุขภำพดี ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 5. เตรียมควำมพร้อมข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Talent) เพื่อเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรกรมที่จะสมัครเข้ำ

รับกำรคัดเลือกเป็นข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง โดยกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ทักษะภำษำอังกฤษส�ำหรับกลุ่มเป้ำหมำย

(OSOF & NeGSOF) และสร้ำงเครือข่ำยบุคลำกรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ภาพผลการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย
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 6. พัฒนำก�ำลังคนคุณภำพกรมอนำมัยเชิงบูรณำกำร (DoH’s Dream Team) เป็นกำรขยำยผลกำรเตรียม

ควำมพร้อมให้กบักลุม่ก�ำลงัคนคณุภำพ เพือ่จดัท�ำแนวทำงกำรประยกุต์ข้อเสนอเชงินโยบำยส่งเสริมสขุภำพและอนำมยั

สิง่แวดล้อมสูก่ำรปฏบิตั ิกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนอย่ำงบรูณำกำรให้เป็นทีป่ระจกัษ์ และเกดิเป็นเครอืข่ำยกำรด�ำเนนิงำน

ขับเคลื่อนภำรกิจส�ำคัญ 

 7. จดัท�ำหลกัสตูรแกนกลำงส�ำหรบัพฒันำศกัยภำพผู้ปฏิบตัหิน้ำทีเ่ลขำนกุำรคณะกรรมกำรพฒันำคุณภำพชวีติ

ระดับอ�ำเภอ (พชอ.) และผู้เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดท�ำหลักสูตร และน�ำเสนอ           

รำยละเอยีดหลกัสตูรต่อสถำบนัพระบรมรำชชนกและผู้เกีย่วข้องเพือ่เป็นข้อมลูส�ำหรบัพจิำรณำจดัท�ำหลกัสตูรพฒันำ 

พชอ. ในภำพรวมของกระทรวงสำธำรณสุข(สบช. เป็นเจ้ำภำพหลัก)

 ประเดน็ยทุธศำสตร์ที ่3 : ปฏริปูระบบบรหิำรผลกำรปฏบิตังิำนกรมอนำมยั (Performance based management 

system) พัฒนำศกัยภำพผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องให้มคีวำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกีย่วกบัสมรรถนะทีใ่ช้ในกำรประเมนิและกำรจดัท�ำ

แผนพัฒนำรำยบุคคล พร้อมทั้งก�ำหนดสมรรถนะที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ

รำยบคุคลของกรมอนำมัย 

 ประเดน็ยทุธศำสตร์ 4 : ปรบัวฒันธรรมกำรท�ำงำน พฒันำควำมสขุในชวีติกำรท�ำงำน (Core value & Culture 

change) เสรมิสร้ำงควำมผกูพนัของบคุลำกรต่อองค์โดยก�ำหนดเป็นตวัช้ีวดัตำมค�ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำรของหน่วย

งำนในสงักดักรมอนำมยั เพือ่ให้บคุลำกรมเีจตคตทิีแ่สดงถึงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุลำกรกบักำรสนบัสนนุขององค์กร

ที่ท�ำให้บุคลำกรมีพฤติกรรม ทัศนคติ และควำมรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร

ภาพความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement)

‹ ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

 1. กำรปรับเปลี่ยนบทบำทเป็น Change Agent ในกำรกระตุ้นเตือน Strategic Partner (ในที่นี้หมำยถึง         

ผูบ้ริหำรทรัพยำกรบคุคล(CHRO) งำนยทุธศำสตร์ งำนกำรเจ้ำหน้ำที ่ของหน่วยงำน) และตัวเองพร้อมทีจ่ะปรบัเปลีย่น

องค์กำรอยู่ตลอดเวลำ เพื่อที่จะให้องค์กำรสำมำรถแข่งขันได้ จนสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน

 2. กำรมีกลไกกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในระดับยุทธศำสตร์ด้วยคณะกรรมกำร

ยุทธศำสตร์ก�ำลังคน (HR) ในกำรก�ำหนดทิศทำง นโยบำย ออกแบบระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล สนับสนุน

ภำรกจิ/ยทุธศำสตร์กรมอนำมยั กำรจดัท�ำแผนปฏบิตักิำรเพือ่รองรบัแผนกลยทุธ์กำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคลและแผน

บรหิำรก�ำลงัคนทีส่นบัสนนุกำรพฒันำงำนตำมภำรกจิและยทุธศำสตร์กรมอนำมยั วำงระบบกำรก�ำกับ ตดิตำม ประเมนิ

ผลตำม HR Strategy รวมถึงกำรจัดท�ำข้อมูล รำยงำน ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
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ี 3. กำรมีกลไกกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในระดับปฏิบัติ/ระดับพื้นท่ี โดยกำรแต่งต้ัง    

ผู้บริหำรทรัพยำกรบุคคล (Chief Human Resource Officer : CHRO) ในกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะ 

และผลกัดันกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคลของหน่วยงำนอย่ำงครบวงจร ทัง้กำรวำงแผน (HRP) กำรบริหำร (HRM) และ

กำรพัฒนำ (HRD) ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงของกรม มีกำรก�ำกับ ติดตำมกำรด�ำเนินงำน

ตำมนโยบำยและยทุธศำสตร์ รวมถงึกำรประสำน และให้ควำมร่วมมอืกบัผู้บรหิำรกรม กองกำรเจ้ำหน้ำที ่และหน่วยงำน

อื่นที่เกี่ยวข้อง ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน

‹ ปัญหาอุปสรรค

 1. กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุท�ำให้กรมอนำมัยสูญเสียบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ มีควำมรู้ มีควำมเชี่ยวชำญ 

ประกอบกำรพัฒนำทักษะ ศักยภำพของบุคลำกรรุ่นใหม่ท่ีเป็น New Gen (Gen X+Y) ต้องใช้เวลำในสั่งสม

ประสบกำรณ์ ประกอบกำรพัฒนำศักยภำพต้องใช้ต้นทุนในกำรพัฒนำที่สูงจึงจะครอบคลุมทุกวิชำชีพและทุกคน 

 2. ปัญหำในกำรสรรหำและคัดเลือกในต�ำแหน่งท่ีมีควำมส�ำคัญทำงยุทธศำสตร์ (เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ 

พยำบำลวิชำชีพ นักวิชำกำรสำธำรณสุข เป็นต้น) ซึ่งมีสัดสัดส่วนของกำรสรรหำได้กับกำรสูญเสียที่ใกล้เคียงกันท�ำให้

ยังเกิดช่องว่ำงของต�ำแหน่งส�ำคัญทำงยุทธศำสตร์ 

 การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

 2.1) โครงการ รวมพลังสังคมกรมอนามัย ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไร้ทุจริต

‹ ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

 ปัจจบุนัปัญหำกำรทจุรติคอร์รัปชัน ถอืเป็นปัญหำส�ำคญัระดบัประเทศ และมแีนวโน้มทวคีวำมรนุแรงและซบัซ้อน

มำกขึน้เร่ือยๆ รัฐบำลจงึได้ก�ำหนดแผนปฏริปูประเทศด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ โดย

ให้มีมำตรกำรควบคุม ก�ำกับ ติดตำม กำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน โดยเฉพำะกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ด้วยควำมซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลำกร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล และกำร

ก�ำกับกิจกำรที่ดีอย่ำงแท้จริง และให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง ตรวจสอบได้      

ดงันัน้หน่วยงำนภำครฐัจงึต้องเร่งสร้ำงและปลกูฝังองค์ควำมรูส้ร้ำงควำมตระหนกัให้บคุลำกรมคีวำมเข้ำใจ เกดิทกัษะ

ในกำรป้องกันทุจริต ปรับตัวให้เท่ำทันกับสถำนกำรณ์มุ่งเน้นให้องค์กรมีระบบป้องกันกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ     

ร่วมสร้ำงกระแสต่อต้ำนกำรทุจริตทุกภำคส่วนของสังคมไทย และหน่วยงำนภำครัฐจะต้องส่งเสริมให้ประชำชนได้รับ

บรกิำรทีส่ะดวก ไม่เลือกปฏบัิติ เป็นไปตำมระบบคณุธรรม เจ้ำหน้ำทีข่องรฐัต้องยดึมัน่ในหลกัธรรมำภบิำล มีคุณธรรม

จริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่ำนิยม และควำมผูกพันในองค์กร เพื่อเป็นกำรสร้ำงบรรทัดฐำนในกำรปฏิบัติงำนของ

เจ้ำหน้ำที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชำชนส่วนรวม น�ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศไทยด้ำนกำรป้องกัน

ปรำบปรำมทุจริตให้มีภำพลักษณ์ และควำมน่ำเชื่อถือในสำยตำนำนำชำติ 

2
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‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 

แผนภูมิที่ 29 คะแนน ITA ปี 59-62 จ�ำแนกตำมเครื่องมือกำรประเมิน

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนโดยปลกูฝังวธิคีดิแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตวักบัผลประโยชน์ส่วนรวม ยกระดบักำร
รับรู้กำรทุจริต สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต และพัฒนำมำตรฐำนกำรบริหำรงำน
ตำมเกณฑ์กำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนนิงำนของกรมอนำมยัและเสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ
แก่บุคลำกรในกำรป้องกันทุจริตเชิงรุก ดังนี้
 1. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร DoH ITA Knowledge จัดประชุม เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤศจิกำยน 2561               
ณ โรงแรมไอธำรำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวน 130 คน
 2. กจิกรรม “รวมพลงัคนกรมอนำมยัใสสะอำด สร้ำงจดุยนืไม่ทนต่อกำรทจุรติ (DoH Zero Tolerance)” เมือ่
วันที่ 10 มกรำคม 2562 ณ ลำนอเนกประสงค์ กรมอนำมัย จ�ำนวน 250 คน 
 3. กำรอบรมเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันทุจริต ข้ำรำชกำรใหม่ กรมอนำมัย ประจ�ำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เมือ่วนัที ่25 กุมภำพนัธ์ 2562 ณ โรงแรมเดอะพำลำสโซ ถนนรชัดำภเิษก กรงุเทพฯ จ�ำนวน 90 คน
 4. ประชมุเชงิปฏบิตักิำรพฒันำสมรรถนะบคุลำกรกรมอนำมยั ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม วฒันธรรมองค์กร และ
กำรป้องกันกำรทุจริต เมื่อวันที่ 29 เมษำยน – 2 พฤษภำคม 2562 ณ โรงแรมแคนทำรี เบย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง และศูนย์กำรเรียนรู้ป่ำชำยเลนพระเจดีย์กลำงน�้ำ ต�ำบลปำกน�้ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง จ�ำนวน 90 คน
 5. กำรนิเทศ/ติดตำมเยี่ยมเสริมพลังกำรด�ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริต
หน่วยงำนในสังกัดกรมอนำมัยเมื่อวันที่ 2-3 กรกฎำคม 2562 ณ ศูนย์อนำมัยที่ 9 นครรำชสีมำ จ�ำนวน 15 คน
 6. ประชุม “สรุปบทเรียนกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใส และกำรป้องกัน กำรทุจริต
ของหน่วยงำนสังกัดกรมอนำมัย ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2562 ณ ห้องประชุมก�ำธร 
สุวรรณกิจ อำคำร 1.ชั้น.1 กรมอนำมัย จ�ำนวน 46 คน

‹ ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน
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 กำรประเมนิทีม่จีดุมุง่หมำยทีจ่ะก่อให้เกดิกำรปรบัปรงุพฒันำด้ำนคณุธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนภำครฐั 

โดยเป็นกำรประเมนิทีค่รอบคลมุหน่วยงำนภำครฐัทัว่ประเทศ ซึง่เป็นไปตำมมตคิณะรฐัมนตร ี ในกำรประชมุเมือ่วนัที่      

23 มกรำคม 2561 ทีม่มีตเิห็นชอบให้หน่วยงำนภำครฐัทกุหน่วยงำนให้ควำมร่วมมอืและเข้ำร่วมกำรประเมนิคณุธรรม

และควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครฐั ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทำงและเครือ่ง

มือกำรประเมินตำมท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ หรือ ส�ำนักงำน ป.ป.ช. 

ก�ำหนด 

‹ ปัญหาอุปสรรค

  ระดบักำรมส่ีวนร่วมของบคุลำกรท่ัวทัง้องค์กร ในกำรด�ำเนนิงำนคณุธรรมควำมโปร่งใส ยงัอยูใ่นระดบัปำนกลำง 

บคุลำกรส่วนใหญ่จะมุง่สนใจงำนตำมภำรกจิหลักมำกกว่ำมุง่พฒันำ ปรบัปรงุ มำตรกำรกลไก ป้องกนัทจุรติ ทีส่ำมำรถ

น�ำไปปฏิบัติได้จริง 

2.1.8 ผลการดำาเนินงานกลุ่ม FIN

 โครงการยกระดับระบบบริหารการคลังและงบประมาณ

‹ ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

 กรมอนำมยับรหิำรกำรคลงัและงบประมำณ และก�ำกบัดแูลหน่วยเบกิจ่ำยภำยใต้สังกดัทัง้รำชกำรบรหิำรส่วนกลำง

และรำชกำรบรหิำรส่วนภมูภิำค ให้ปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องหลำยฉบบั อำทเิช่น ระเบยีบกระทรวง

กำรคลงัว่ำด้วยกำรเบกิเงนิจำกคลงั กำรรบัเงนิ กำรจ่ำยเงนิ กำรเกบ็รกัษำเงนิ และกำรน�ำเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2562 ระเบยีบ

กระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 หรือระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรอง

รำชกำร พ.ศ. 2562 เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีหลักเกณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติ และพระรำชกฤษฎีกำด้ำนกำรเงินกำร

คลังอีกหลำยฉบับที่กรมอนำมัยต้องปฏิบัติตำม หรือใช้เป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรคลังด้วย ส�ำหรับ

กำรตดิตำมและประเมนิผลภำครำชกำร กรมอนำมยัต้องปฏบิตัติำมนโยบำย หรือค�ำแนะน�ำจำกส่วนรำชกำรภำยนอก

ที่มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลงำนท่ีเก่ียวข้องด้ำนกำรเงินกำรคลังโดยเฉพำะ เช่น กระทรวงกำรคลัง ส�ำนักงบประมำณ กรม

บญัชกีลำง ส�ำนกังำนตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) ส�ำนกันำยกรฐัมนตรี ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชำต ิส�ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติแห่งชำต ิ(ป.ป.ช.) เป็นต้น ตลอดระยะเวลำ

หลำยปีทีผ่่ำนมำ กรมอนำมยัต้องบรหิำรกำรคลงัและงบประมำณ ให้ทนัต่อสถำนกำรณ์ทำงกำรเงนิกำรคลงัของแผ่นดนิ 

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงและเศรษฐกจิของประเทศและนโยบำยของรัฐบำล กรมอนำมยัจงึต้อง

วำงแผนยกระดับ และปรับกระบวนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรคลังให้ทันสมัยก้ำวทันเทคโนโลยี และสอดคล้องกับพันธ

กจิ/ยทุธศำสตร์ของกรม ของกระทรวงสำธำรณสขุ รวมถงึยทุธศำสตร์ของชำตทิัง้ระยะส้ันและระยะยำว และวำงแผน

กลยุทธ์ด้ำนกำรคลังและงบประมำณให้สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรเงินกำรคลังของแผ่นดิน ตำมแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564)

1
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‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 

แผนภูมิที่ 30 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กรมอนำมัย ปี 2559 – 2561

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 สำมำรถด�ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท�ำให้ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีของกรมอนำมัย

อยูใ่นเกณฑ์ด ีโดยจำกข้อมลูตวัเลขผลกำรเบกิจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีย้อนหลัง (2559 - 2561) และปีปัจจบุนั 

(2562) ที่ค่อนข้ำงสูงตรงตำมเป้ำหมำยที่รัฐบำลก�ำหนด และบำงปีงบประมำณได้ผลลัพธ์เกินกว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนด 

มผีลเบิกจ่ำยอยูใ่นระดบัต้น ๆ เม่ือเทยีบกับส่วนรำชกำรอืน่ในกระทรวงเดยีวกนัหรอืต่ำงกระทรวง ท�ำให้กำรด�ำเนนิงำน

ตำมภำรกจิหลกัของกรมอนำมยับรรลุผลสมัฤทธิต์ำมเป้ำหมำย และกรมอนำมยัได้รบัรำงวลัองค์กรทีม่ผีลกำรเบกิจ่ำยระดบั

ดี และ ดีเลิศ ในปี 2559 และ 2560 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้ กรมอนำมัยสำมำรถวัดผลส�ำเร็จในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของ

หน่วยงำนในสังกัดได้จำกเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ก�ำหนดเป็น PA ส�ำคัญของกรมอนำมัยทุกปี 

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ

 กรมอนำมัยสำมำรถยกระดับระบบบริหำรกำรคลังและงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยได้โดยมีปัจจัย ดังนี้

 1. ผู้บริหำรให้ควำมส�ำคัญมำก โดยมีกำรเร่งรัดติดตำมในที่ประชุมกรมอนำมัยทุกเดือน และมีกำรก�ำหนด

มำตรกำรอย่ำงเคร่งครดัโดยก�ำหนดให้ตัดวงเงนิงบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยงำนทีไ่ม่สำมำรถเบกิจ่ำยได้ตำมเป้ำหมำย 

 2. ทุกหน่วยงำนมีกำรจัดท�ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ และมีกำรติดตำมให้เป็นไปตำมแผนเป็นประจ�ำ    

ทุกเดือน โดยหำกมีแนวโน้มว่ำจะเบิกจ่ำยไม่ได้ตำมเป้ำจะมีกำรปรับเปลี่ยนแผนเป็นรำยหน่วยงำน

 3. มำตรกำรเบิกจ่ำยจำกกระทรวงกำรคลังท�ำให้ทุกหน่วยงำนเร่งรัดก่อหนี้และเบิกจ่ำยงบประมำณให้ได้ตำม

เป้ำหมำย มิฉะนั้นจะส่งผลต่อวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีของหน่วยงำนที่จะเพิ่มขึ้น หรือลดลง 

 4. จดัประชมุ Cluster Finance ทกุเดอืน เพ่ือเร่งรดัตดิตำมกำรเบกิจ่ำยและหำรอืปัญหำอปุสรรคในกำรเบกิจ่ำย 

และวำงแนวทำงร่วมกันในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้ได้ตำมเป้ำหมำย
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 แม้ว่ำกรมอนำมยัจะมกีำรวำงแผนระบบบรหิำรกำรคลงัและงบประมำณอย่ำงรอบคอบ รดักุม หรอืสมเหตสุมผล

เพียงใด แต่กำรด�ำเนินงำนย่อมประสบปัญหำและอุปสรรคซึ่งอำจเกิดขึ้นได้ทั้งจำกปัจจัยภำยใน และ ปัจจัยภำยนอก

ที่ควบคุมยำก และส่งผลกระทบต่อกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของกรมอนำมัย ดังนี้ 

 1. หน่วยงำนวำงแผนกำรเบิกจ่ำยไม่สอดคล้องกับเป้ำหมำยท�ำให้ต้องมีกำรปรับแผนกะทันหันอยู่บ่อยครั้ง

 2. หน่วยงำนจดัสรรเงนิงบประมำณไปไว้ทีก่ลุม่งำนย่อย โดยทีก่ลุม่งำนย่อยนัน้ไม่สำมำรถบรหิำรและเบกิจ่ำย

ได้ทัน และไม่มีกำรวำงแผนจัดสรรเงินไปให้กลุ่มงำนอื่นเบิกจ่ำยได้ด้วย

 3. หน่วยงำนไม่มีกระบวนกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยประจ�ำที่มีวงเงินจ�ำนวนมำกให้สำมำรถเบิกจ่ำยได้

ทันภำยในแต่ละงวด เช่น เงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ

‹ งานวิจัย/นวัตกรรม

 กรมอนำมัยยกระดับระบบบริหำรกำรคลังและงบประมำณให้ก้ำวทันเทคโนโลยี และสอดรับกับนโยบำยกรม

อนำมัย 4.0 นโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข และนโยบำยของรัฐบำล (Thailand 4.0) เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำม

ต้องกำรของผูร้บับรกิำร ประชำชน องค์กรภำครฐัและเอกชน หรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้อย่ำงเข้ำใจเข้ำถงึ และให้เกดิ

ควำมพงึพอใจสงูสดุ โดยในช่วงระยะเวลำ 2-3 ปีทีผ่่ำนมำ กรมอนำมัยพยำยำมคดิค้น พฒันำและสร้ำงผลงำนนวตักรรม

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรคลังมำกมำย ดังนี้

 1. ระบบแผนและผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกรมอนำมัยทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

 2. ระบบบริหำรสินทรัพย์กรมอนำมัยทำงอิเล็กทรอนิกส์

 3. ระบบเงินบ�ำรุงกรมอนำมัยทำงอิเล็กทรอนิกส์

 4. ระบบควบคุมก�ำกับติดตำมเงินยืมรำชกำรกรมอนำมัยทำงอิเล็กทรอนิกส์

 5. ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์กรมอนำมัย

2.1.9 ผลการดำาเนินงานกลุ่ม KISS

 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ

 และอนามัยสิ่งแวดล้อม

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 กรมอนำมยั ในฐำนะหน่วยงำนวชิำกำรของกระทรวงสำธำรณสุขท�ำหน้ำทีอ่ภิบำลระบบสุขภำพด้ำนส่งเสรมิสุขภำพ

และอนำมัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นในกำรท�ำงำนให้เท่ำทันสถำนกำรณ์

และปัญหำสขุภำพทีเ่ปลีย่นแปลงไป กำรอภบิำลระบบสขุภำพทีม่ปีระสทิธภิำพจะเกดิขึน้ได้จะต้องได้รบักำรสนบัสนนุ

ภำยใต้แนวคดิ “กำรมกีลไกกำรจัดกำรควำมรู ้ระบบข้อมลูสำรสนเทศทีด่แีละมปีระสิทธภิำพ” ส�ำหรับระบบเฝ้ำระวงั

กำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นควำมรับผิดชอบโดยตรงของกรมอนำมัยประกอบด้วย 5 กลุ่มวัย 

และอนำมัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยท�ำงำน กลุ่มผู้สูงอำยุ และ

อนำมัยสิ่งแวดล้อม สำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ใน 5 มิติ คือ 1) ทรำบปัจจัยกำรป้องกัน (Protective Factors) 2) 

ทรำบกิจกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพ (Promoting Intervention) 3) ทรำบปัจจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรค (Risk Factors) 

แล้วน�ำไปสูก่ำรแก้ไข 4) ผลลพัธ์ทำงสขุภำพ (Health Outcomes) จำกกำรเฝ้ำระวัง น�ำไปสูก่ำรส่งเสรมิสขุภำพได้ทนั

ตอ่เหตุกำรณ์ และ 5) ผลกระทบต่อกำรด�ำรงชีวิต (Life Impact) เพื่อสง่เสริมให้มีกำรใชป้ระโยชน์ข้อมลูข่ำวสำรและ

1
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ผลผลิตจำกกำรเฝ้ำระวังฯ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเริ่มระบบเฝ้ำระวังฯ ในปลำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

ก�ำหนดบทบำทให้กองแผนงำน กรมอนำมัย รับหน้ำที่เป็นหน่วยงำนประสำนงำนหลักในกำรบูรณำกำรกิจกรรมและ

ดูแลระบบเฝ้ำระวังฯ ในภำพรวมระดับกรม ร่วมกับส�ำนัก/กองวิชำกำรส่วนกลำง ให้สำมำรถท�ำหน้ำที่เฝ้ำระวังและ

ดูแลระบบได้อย่ำงใกล้ชิดมีประสิทธิภำพ และยั่งยืน 

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คณะอนกุรรมกำรพฒันำระบบเฝ้ำระวงักำรส่งเสรมิสขุภำพและอนำมัยสิง่แวดล้อม 

กรมอนำมัย ได้รวมรวบตวัช้ีวดัเฝ้ำระวงัฯ ปี 2562 มจี�ำนวนทัง้สิน้ 61 ตัวชีว้ดั และ 15 ตวัช้ีวดั ทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรศกึษำ

พฒันำรำยละเอยีดตวัช้ีวดั เพือ่เป็นข้อมลูส�ำหรบัให้นกัวชิำกำรและผูเ้กีย่วข้องน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรก�ำกบั ตดิตำม 

ประเมนิผลควำมก้ำวหน้ำผลกำรด�ำเนนิงำนตำมเป้ำหมำย ตำมแผนงำนส�ำคญั และตวัช้ีวดัทีเ่ก่ียวข้องกบักรมอนำมยั 

และด�ำเนนิกำรพฒันำระบบสำรสนเทศด้ำนส่งเสรมิสขุภำพและอนำมยัส่ิงแวดล้อม (DoH Dashboard) ซึง่เป็นระบบ

หลกัทีม่คีวำมคลอบคลมุครบถ้วนข้อมลูส�ำคญัของกรมอนำมยั มคีวำมเรยีบง่ำยพร้อมใช้ เข้ำถงึง่ำย ทนัสมยั และควำม

ปลอดภัยสูง เพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อประชำชนสุขภำพดี อำยุยืนยำว และมี

คณุภำพชวีติทีด่ ีด้วยกำรวเิครำะห์ผลกำรด�ำเนนิกำรว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรอืไม่ ปัญหำสขุภำพโดยรวมเป็นอย่ำงไร 

หำกพบว่ำ ผลกำรด�ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย กรมอนำมัยจะทบทวนกลยุทธ์และมำตรกำร โดยระบบ DoH 

Dashboard จะช่วยเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรวัด วิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน น�ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ได้แก่ 

1) เชื่อมโยงข้อมูลจำกระบบ Health Data Center (HDC) ด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเป็นกรมแรกในกระทรวง

สำธำรณสุข 2) คืนข้อมูลและรวบรวมข้อมูลกับศูนย์อนำมัย และ 3) ส่งต่อข้อมูลสำรสนเทศไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภำคี พันธมิตร คู่ควำมร่วมมือ และผู้รับบริกำร

 ผลผลิต (Output) : ระบบเฝ้ำระวังกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม กรมอนำมัย 

 ผลลพัธ์ (Outcome) : ระบบข้อมลูสำรสนเทศทีด่แีละมปีระสทิธภิำพ สำมำรถวเิครำะห์สถำนกำรณ์เฝ้ำระวงั

กำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม กรมอนำมัย เพื่อประชำชนสุขภำพดี อำยุยืนยำว และมีคุณภำพชีวิตที่ดี

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ

 มีกำรก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนจำกผู้บริหำรอย่ำงใกล้ชิด และเข้มข้น ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำร

พฒันำและขบัเคลือ่นวชิำกำร กรมอนำมยั (กพว.) ของกรมเป็นประจ�ำในสปัดำห์ที ่3 ของแต่ละเดือน เพือ่กำรตดิตำม

ควำมก้ำวหน้ำระบบเฝ้ำระวงัฯ ทีไ่ด้พฒันำข้ึนเพือ่น�ำข้อมลูมำใช้ประโยชน์ในกำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์น�ำไปสู่กำรออก
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ีแนวทำงปฏิบัติกำรส่งเสริมหรือแก้ปัญหำภำวะสุขภำพของประชำชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบกับกำรมีกำร

ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวังกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม กรมอนำมัย ในทุกเดือน 

เพื่อน�ำไปสู่กำรขับเคลื่อน ปรับปรุงองค์กรอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

‹ ปัญหา/อุปสรรค

 1. งบประมำณในกำรด�ำเนนิงำนด้ำนข้อมลูและกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศสนบัสนนุงำนด้ำนส่งเสรมิสขุภำพ

และอนำมัยสิ่งแวดล้อมยังไม่เพียงพอ

 2. บุคลำกรกรมอนำมัยขำดทักษะในกำรใช้ข้อมูลวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ท�ำให้ตัวชี้วัดเฝ้ำระวังฯ และรำยกำร

ข้อมูลยังไม่สะท้อนสถำนกำรณ์ด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมอย่ำงแท้จริง

 การจัดการความรู ้

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 กำรจัดกำรควำมรู้เป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ(KM for Performance Excellence) เพื่อรองรับ

กำรบรหิำรจดักำรระบบกำรจดักำรควำมรู ้วจิยั และนวตักรรมของกรมอนำมยัในภำพรวมให้เป็นมำตรฐำนสำกล และ

สนบัสนนุให้เกดิผลลพัธ์เชงิระบบ (Impact) ทีม่พีลงัเพยีงพอต่อกำรสร้ำงข้อเสนอและผลักดนันโยบำยระบบส่งเสรมิสุขภำพ

และระบบอนำมัยสิ่งแวดล้อมของประเทศบนฐำนควำมรู้ (Knowledge Based Policy) น�ำพำกรมอนำมัยก้ำวสู่      

กำรเป็นองค์กรหลกัด้ำนสขุภำพระดบัประเทศ (National Health Authority) ในด้ำนระบบกำรส่งเสรมิสขุภำพและ

อนำมัยสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือให้กำรปฏบิตัภิำรกิจเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ทีก่�ำหนดและสอดคล้องกบักำรพฒันำบทบำทภำรกจิ และกลไก

กำรขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนทีพ่งึประสงค์ของกรมอนำมยัสูก่ำรเป็นองค์กรหลกั(National Health Authority) ด้ำน

ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเพื่อพัฒนำขับเคลื่อนวิชำกำรกรมอนำมัย อันสอดคล้องกับ

กลไกในกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นให้มีกำรปฏิรูประบบกำรจัดกำรควำมรู้ วิจัย และนวัตกรรม ส�ำนักคณะกรรมกำรผู้ทรง

คุณวุฒิได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนหลักในกำรส่งเสริม / ก�ำหนดกลไกให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ 

และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนของกรมอนำมัยน�ำกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคล่ือนงำนตำม

ประเด็นยุทธศำสตร์/ภำรกิจขององค์กร และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมอันเป็นปัจจัยหลักประกำรหนึ่งที่จะสร้ำงควำม

เข้มแข็งให้แก่องค์กร และน�ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กร สู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ด้วยภำรกิจส�ำคัญดังกล่ำวจึงพิจำรณำ

เห็นควรจัดท�ำโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรมกรมอนำมัย 

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 

 ปีงบประมาณ 2560 

 ได้กำรด�ำเนนิงำนจดักำรควำมรู ้กรมอนำมยั โดยม ี3 ยทุธศำสตร์ส�ำคญัคอื Lead ยกระดับกำรน�ำของกรมและ

หน่วยงำนในสังกัดท้ังระดับชำติและระดับพื้นท่ีในเชิงประเด็นและเป้ำหมำย Lean ปรับเปล่ียนกระบวนกำรท�ำงำน

หลัก (Re-process) ให้สอดคล้องกับภำรกิจหลัก (Core business) Learn สร้ำงควำมมุ่งมั่นในบุคลำกรทุกระดับ     

ทัว่ทัง้กรมให้ท�ำงำนบนฐำนควำมรู ้(Learning Personnel) เพือ่เป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู ้(Learning Organization) 

สู่ควำมเป็นเลิศ (Excellence) ทั้งระดับประเทศและอำเซียน

 โดยขับเคลื่อนผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “แผนที่ทำงเดินควำมคิด (Mind Map)

”เพื่อให้บุคลำกรกรมอนำมัยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทและวิธีกำรเป็นนักจัดกำรควำมรู้สู่กำรสร้ำงนวัตกรรม 

2
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เน้นกำรจดักำรควำมคดิอย่ำงเป็นระบบจนสำมำรถกลัน่กรองประเดน็ส�ำคญัมำเขยีนเป็นแผนท่ีควำมคิด (Mind Map) 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำระบบควำมคิด กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “จำกกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ สู่กำร

สร้ำงนวัตกรรม” (From Best Practice to Innovation) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำและต่อยอดกำรด�ำเนินงำน 

โดยสร้ำงกระบวนกำรเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม และพฒันำศกัยภำพบคุลำกรกรมอนำมยั โดยบรูณำกำรร่วมกับภำคีเครือข่ำย

ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สู่กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “เพิ่มคุณค่ำผลงำนด้วยกำรจัดกำรทรัพย์สิน

ทำงปัญญำ” ส่งเสริมให้บุคลำกรกรมอนำมัยมีทักษะในเรื่องกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำในกำรเพ่ิมมูลค่ำผลงำน 

Best Practice และนวตักรรมของ กรมอนำมยั ให้เป็นผลงำนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเครอืข่ำยและประชำชนรวมทัง้ควำม

ภำคภมูใิจแก่เจ้ำของผลงำน โครงกำร “เรือ่งเล่ำ เร้ำพลงั สร้ำงสรรค์กรมอนำมยั” (LIKE Talk Award) ภำยใต้แนวคดิ 

L (Lean), I (Innovation), K (Knowledge) และ E (Excellence) กระตุ้นและสนับสนุนให้มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำม

รู้ตลอดจนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของกรมอนำมัย เพื่อสนับสนุนให้บุคคลำกรมอนำมัยได้

แสดงออกในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน และผลงำนที่ภำคภูมิใจ

 กำรประชมุวชิำกำรส่งเสรมิสขุภำพและอนำมยัส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ คร้ังท่ี 10 พ.ศ. 2560 ภำยใต้หัวข้อ Health 

Literacy Citizen towards Thailand 4.0 คนไทยรอบรู้สุขภำพ มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ระหว่ำง วันที่ 2–4 สิงหำคม 

2560 ณ โรงแรมปร๊ินซ์พำเลซ กรงุเทพมหำนคร เพือ่เป็นเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้งค์ควำมรู ้เทคโนโลยแีละควำมส�ำเรจ็

ด้ำนกำรส่งเสริมสขุภำพและอนำมยัสิง่แวดล้อม ตลอดจนสำนสัมพนัธ์และสร้ำงแรงจงูใจในกำรด�ำเนนิงำนส่งเสรมิสุขภำพ

และอนำมยัสิง่แวดล้อม ระหว่ำงภำคเีครอืข่ำย ผูบ้รหิำร ผูป้ฏบิตังิำนและเจ้ำหน้ำทีก่รมอนำมยัทกุระดบั โดยมกีจิกรรม

กำรน�ำเสนอผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ แบ่งตำมประเภทกำรน�ำเสนอ ประเภทน�ำเสนอผลงำนด้วยวำจำ (Oral            

Presentation) จ�ำนวน 8 เรื่อง ประเภทน�ำเสนอผลงำนบนบอร์ดวิชำกำร (Poster Presentation) จ�ำนวน 9 เรื่อง

 ปีงบประมาณ 2561 

 ด�ำเนนิงำนจดักำรควำมรูโ้ดยให้สอดรับกับเป้ำหมำยกำรพฒันำประเทศตำมโมเดลประเทศไทย 4.0 โดยกำรส่งเสริม 

สนับสนุน ก�ำกับ เร่งรัด ติดตำม ให้มีกำรปรับปรุงระบบ/กลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ งำนวิจัย และนวัตกรรมให้มี

ประสิทธิภำพ โดยมีกิจกรรมส�ำคัญดังนี้ กำรประชุมปฏิบัติกำร “กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อสร้ำงสรรค์และพัฒนำงำน

วิชำกำรกรมอนำมัย” (KM Tools for Academic Creation & Development) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร               

“ร้อยควำมคิด ผลิตนวัตกรรม” โครงกำร LIKE Talk Award Final Round ตอน DoH Innovation ภำยใต้แนวคิด 

L (Lean), I (Innovation), K (Knowledge) และ E (Excellence) เพือ่กระตุ้นให้เกดิกำรสร้ำงนวตักรรมและแสดงออก

ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้ำงขวัญ ก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร โดยมี   

ผลงำนเข้ำร่วมประกวดทั้งสิ้น 37 ผลงำน จำกทุกหน่วยงำนในสังกัดกรมอนำมัย 

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้ วิจัย และนวัตกรรม กรมอนำมัย เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ

 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำระบบกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำกรมอนำมัย และประชุมเชิง
ปฏบิตัพิฒันำนวตักรรม กรมอนำมยั สนบัสนนุให้มกีำรจดทะเบยีนทรพัย์สนิทำงปัญญำ ทัง้ในรปูแบบของลขิสทิธิ ์และ
อนุสิทธิบัตร เพื่อคุ้มครองสิทธ์กำรเป็นเจ้ำของผลงำน โดยมีผลงำนที่ได้รับรองกำรแจ้งข้อมูลแล้วในปีงบประมำณ 
2562 จ�ำนวน 3 ผลงำน คอื Application Smart Mom จำก ศนูย์อนำมยัที ่7 ขอนแก่น Application สงูวยั สมองดี 
และ หลักสูตรพระศิลำนุปัฏฐำน จำก ส�ำนักอนำมัยผู้สูงอำยุ 
 กำรประกวด LIKE Talk Award ปี 3 มีกำรบูรณำกำรจัดกิจกรรมรอบคัดเลือก 5 ภำคคือ ภำคเหนือ ภำคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง และภำคตะวันออก ภำคใต้ และส่วนกลำงรวมผลงำน 73 ผลงำน โดยมีผลงำนที่ได้รับ
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ีรำงวัลชนะเลิศ ดังนี้ กลุ่มงำนวิจัย รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “โรงเรียนรอบรู้สุขภำพดี มีควำมสุข (HAPPINESS 

Health Literate School)” โดย นำยวันชัย เยี่ยงกุลเชำว์ ศูนย์อนำมัยที่ 11 นครศรีธรรมรำช กลุ่มนวัตกรรม รำงวัล

ชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “Biological Stamping Machine” โดย นำยโฆษิต ล่วนล่อง ศูนย์อนำมัยที่ 12 ยะลำ กลุ่ม

จัดกำรควำมรู้ รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “Chatbot นมแม่...เพื่อนมำมี้ มือใหม่” โดย นำงสำวรัชนีวรรณ ซื่อตรง 

ศูนย์อนำมัยที่ 12 ยะลำ

‹ ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม กรมอนามัย

การประกวด LIKE Talk Award ปี 3

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ
 กำรจัดกำรควำมรู้ อยู่ภำยใต้กำรควบคุม ก�ำกับ และติดตำมของคณะกรรมกำรพัฒนำและขับเคลื่อนวิชำกำร 
กรมอนำมัย (กพว.) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรกรมอนำมัย น�ำโดยอธิบดี รองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อ�ำนวยกำร
หน่วยงำนที่ขับเคลื่อนงำนวิชำกำร โดยกำรสนับสนุน และส่งเสริมให้มีกำรคิดด�ำเนินงำนเป็นระบบ จัดให้มีเวทีน�ำ
เสนอผลงำนวิจัย ผลกำรพัฒนำวิชำกำร และผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม กระตุ้นให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีกำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม/ผลกำรประชุม ในรูปแบบ One Page Report ในทุก
กิจกรรม เพื่อสื่อสำรให้บุคลำกรกรมอนำมัยได้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนของภำคส่วนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
และน�ำเสนอผ่ำนสือ่ออนไลน์ เช่น LINE group, Web page ของแต่ละหน่วยงำนและกรมอนำมยั ซึง่เป็นกำรส่งเสรมิ
และสร้ำงวัฒนธรรมกำรแบ่งปันควำมรู้ มีกำรแลกเปลี่ยนและพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรควำมรู้  ตลอดจนกระตุ้นและ
เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรเรยีนรูท้ั้งในระดบัองค์กรและระดบับคุคล โดยกำรยกย่อง ชมเชย และให้รำงวลั โดยใช้ห่วงโซ่
ควำมรูเ้ป็นแนวทำงในกำรกำรจดักำรควำมรูก้รมอนำมยั ทัง้นีเ้พือ่ส่งเสริมให้กรมอนำมยัเป็นองค์กรหลกัในกำรอภบิำล
ระบบส่งเสริมสุขภำพและระบบอนำมัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชำชนสุขภำพดี

‹ ปัญหาอุปสรรค      
 1. กำรจดักำรควำมรูจ้�ำเป็นต้องมทีมีทีร่่วมกนัด�ำเนนิงำนและต้องใช้เวลำกำรพฒันำกระบวนกำรและเครือ่งมอื   
ที่ใช้ในกำรรวบรวมควำมรู้ 
 2. กำรจัดท�ำฐำนข้อมูล ยังขำดควำมเชื่อมโยงไปยังข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์
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2.1.10 ผลการดำาเนินงานกลุ่ม LAW 

 การพัฒนากฎหมาย

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 ตำมทีก่รมอนำมยัเป็นองค์หลกัในกำรอภบิำลระบบส่งเสรมิสขุภำพและระบบอนำมยัสิง่แวดล้อม เพือ่คุม้ครอง

สขุภำพของประชำชนให้อยูใ่นสภำวะแวดล้อมทีด่ ีผ่ำนกลไกตำมกฎหมำยทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบหลกั ของกรมอนำมัย 

จ�ำนวน 3 ฉบับ ในกำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559              

พระรำชบญัญตัคิวบคมุกำรส่งเสรมิกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรกและเด็กเลก็ พ.ศ. 2560 ทัง้นีใ้นกำรบรหิำรงำนของ

ส่วนกลำงได้ขบัเคลือ่นผ่ำนกลไกของของคณะกรรมกำรขบัเคลือ่นกำรปฏริปูระบบบรหิำรและวธิที�ำงำน กลุม่ที ่9 กลุม่

กฎหมำย (Law)  เพื่อควบคุม ก�ำกับ ติดตำม กำรด�ำเนินงำนตำมกฎหมำย และส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกำรบังคับใช้

กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

 สรุปผลกำรด�ำเนินกำรของ Cluster law ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

แผนภูมิที่ 31 กำรออกกฎหมำยระดับอนุบัญญัติและค�ำแนะน�ำของคุณกรรมกำรสำธำรณสุข

ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมอนำมัย

 ส่วนที่ 1 กำรออกกฎหมำยระดบัอนบุญัญัตแิละค�ำแนะน�ำทีอ่ยูใ่นควำมรบัผิดชอบของกรมอนำมยัมกีำรด�ำเนนิกำร 

ออกกฎหมำยระดับอนุบัญญัติและค�ำแนะน�ำเพิ่มมำกขึ้น สรุปได้ดังนี้

 1. พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีกำรด�ำเนินกำรออกกฎหมำยระดับ          

อนุบัญญัติและค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุขเพิ่มมำกขึ้น ในปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 26 ฉบับ 

 2. พระรำชบญัญตักิำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. 2559 มกีำรด�ำเนนิกำรออกกฎหมำย

ระดับอนุบัญญัติเพิ่มมำกขึ้น ในปี พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 3 ฉบับ

 3. พระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 10 ฉบับ 

(หมำยเหตุ : ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2561) 

1
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แผนภูมิที่ 32 กำรด�ำเนินงำนขับเคลื่อนกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมอนำมัย

 ส่วนท่ี 2 กำรด�ำเนนิงำนขบัเคลือ่นกฎหมำยทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบของกรมอนำมยัในระดบัพืน้ทีต่ำมทีก่ฎหมำย

ก�ำหนด สรุปได้ดังนี้

 1. พระรำชบญัญตักิำรสำธำรณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ได้มกีำรก�ำหนดให้มกีลไกของคณะกรรมกำร

ในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นงำนด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภำพ โดยในปี 2559 มีกำรขับเคลื่อน

ผ่ำนกลไกของคณะอนุกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด และในปี 2560 มีกำรปรับแก้พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด และคณะกรรมกำรสำธำรณสุข

กรุงเทพมหำนครเป็นกลไกขับเคล่ือนงำนในระดับพื้นท่ี โดยมีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด และ

คณะกรรมกำรสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนครเพิ่มมำกขึ้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 72 จังหวัด

 2. พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ได้มีกำรก�ำหนดให้มีกลไกของ

คณะอนุกรรมกำรระดับจังหวัด และกรุงเทพมหำนคร เพื่อขับเคลื่อนงำนด้ำนป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์    

ในวัยรุน่ในพืน้ทีใ่ห้มปีระสทิธิภำพ โดยมกีำรจดัประชมุคณะอนกุรรมกำรระดบัจงัหวดั และกรงุเทพมหำนครเพิม่มำก

ขึ้นในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 61 จังหวัด 

 แต่พระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ไม่มีกำรก�ำหนด

กลไกของคณะกรรมกำรหรอืคณะอนกุรรมกำรในระดบัพืน้ที ่โดยมกีำรขบัเคลือ่นงำนผ่ำนกลไกของพนกังำนเจ้ำหน้ำที่

ซึ่งครอบคลุมในระดับส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค 

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผลกำรด�ำเนินงำนของ Cluster law ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ออกกฎหมำยระดับอนุบัญญัติและค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุขที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ

ของกรมอนำมัย

 พบว่ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขมีแผนกำรด�ำเนินกำรออกกฎหมำยระดับอนุบัญญัติและค�ำแนะน�ำของ

คณะกรรมกำรสำธำรณสุข ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 18 ฉบับ โดยด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ�ำนวน 5 ฉบับ 

และอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร จ�ำนวน 13 ฉบับ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ�ำนวน 3 ฉบับ และอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร จ�ำนวน 2 ฉบับ 

 ส่วนที่ 2 กำรด�ำเนินงำนขับเคลื่อนกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมอนำมัย
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แผนภูมิที่ 33 กำรจัดประชุม คสจ./คสก.แยกตำมศูนย์อนำมัย

 2.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   มกีำรด�ำเนนิกำรขับเคลือ่นผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรสำธำรณสขุจงัหวัดและคณะกรรมกำรสำธำรณสขุ

กรุงเทพมหำนคร โดยมีกำรจัดประชุมแล้ว จ�ำนวน 42 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 54.54 และมีกำรจัดส่งรำยงำนกำร

ประชุมแล้ว จ�ำนวน 14 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 18.18 

 2.2 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

 

แผนภูมิที่ 34 สรุปกำรจัดประชุมคระอนุกรรมกำรจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร

 มีกำรด�ำเนินกำรขับเคลื่อนผ่ำนกลไกของคณะอนุกรรมกำรระดับจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร โดยมีกำรจัด

ประชุม 1 ครั้ง จ�ำนวน 76 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 98.70 และจัดประชุม 2 ครั้ง จ�ำนวน 28 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 

36.36 ซึ่งมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ จ�ำนวน 2 ครั้ง/ปี พบว่ำ ศูนย์อนำมัยที่ 6 มี

กำรด�ำเนินกำร ตำมที่เป้ำหมำยก�ำหนดไว้

 2.3 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

 มีกำรด�ำเนินกำรขับเคลื่อนผ่ำนกลไกของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งครอบคลุมในระดับส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค 

เพื่อควบคุมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรกและเด็กเล็ก รวมท้ังมีกำรแต่งตั้งคณะท�ำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงและ

รวบรวมหลกัฐำน เพือ่ประกอบกำรช้ีมลูควำมผดิตำมพระรำชบญัญติัควบคมุกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรก

และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 โดยมีกำรแสดงผลของเรื่องที่สงสัยว่ำเป็นกำรกระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติควบคุม

กำรส่งเสรมิกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรกและเดก็เลก็ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 16 เรือ่ง พบว่ำ พจิำรณำแล้วไม่เป็นควำมผดิ 

จ�ำนวน 7 เรื่อง โดยมีกำรด�ำเนินกำรประสำนกับศูนย์อนำมัยและสถำนบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมืองลงตรวจเยี่ยม 

สอบถำม และให้ควำมรูเ้ก่ียวกับพระรำชบญัญัต ิ รวมทัง้ท�ำหนงัสอืแจ้งขอบคณุผูร้้องเรยีน และพจิำรณำแล้วเป็นควำมผดิ 
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ีจ�ำนวน 9 เรือ่ง โดยมกีำรด�ำเนนิกำรแจ้งเวบ็ไซต์ให้หยดุกำรกระท�ำควำมผดิ และท�ำหนงัสอืแจ้งเวบ็ไซต์ให้ก�ำกบั ดแูล

ร้ำนค้ำต่ำงๆ ด�ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย รวมทั้งท�ำหนังสือแจ้งขอบคุณผู้ร้องเรียน

 ส่วนท่ี 3 สนบัสนนุ ให้ค�ำปรกึษำ แนะน�ำด้ำนกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบังำนส่งเสรมิสขุภำพและอนำมยัสิง่แวดล้อม 

 1. ให้ควำมเห็นกฎหมำยเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับกฎหมำยส่งเสริมสุขภำพและ

อนำมัยสิ่งแวดล้อม

 2. สนับสนุนให้ค�ำปรึกษำในกำรตอบข้อหำรือกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

 3. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่รับผิดชอบงำนด้ำนกฎหมำย โดยกำรจัดประชุมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

Best Practice กฎหมำยทั้ง 3 ฉบับ 

 4. ให้ค�ำปรึกษำในกำรพิจำรณำกำรขออนุญำตใช้หลักสูตรอบรมดูแลผู้สูงอำยุ 420 ชั่วโมง ไปใช้เป็นหลักสูตร

อบรมเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

 5. สนับสนุนวิทยำกรด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

 ส่วนที่ 4 ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม

 1. พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  ประชำชนได้รับกำรคุ้มครองด้ำนสุขลักษณะและกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม หรือกำรสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม     

ซึ่งครอบคลุมทั้งกิจกรรม กำรกระท�ำทุกอย่ำง และกิจกำรขนำดเล็ก ขนำดใหญ่ อันได้แก่ หำบเร่ แผงลอยสถำนที่

จ�ำหน่ำยอำหำร สถำนที่สะสมอำหำร ตลำด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ กำรควบคุมกำร

เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ รวมทั้งกำรจัดกำรเหตุร�ำคำญ

 2. พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

  กลุ่มวัยรุ่นได้รับข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้เก่ียวกับด�ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

โดยสถำนบริกำร ได้แก่ สถำนบรกิำรทีมี่บรกิำรอนำมยักำรเจรญิพนัธุ ์และสถำนบรกิำรทีไ่ม่มบีรกิำร อนำมยักำรเจรญิพนัธุ์ 

ต้องให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องและครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งให้ค�ำปรึกษำและบริกำรด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์ที่ได้

มำตรฐำน

 3. พระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

  เพือ่ควบคมุแนวกำรส่งเสรมิกำรตลำดอำหำรส�ำหรบัทำรก อำหำรเสรมิส�ำหรบัทำรก อำหำรส�ำหรบัเดก็เล็ก

ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล เช่น ห้ำมโฆษณำอำหำรส�ำหรับทำรกโดยเดด็ขำด, ฉลำกอำหำร

ส�ำหรบัทำรก และฉลำกอำหำรส�ำหรบัเดก็เลก็จะต้องมคีวำมแตกต่ำงกนัอย่ำงชดัเจน และสร้ำงควำมมัน่ใจหำกมคีวำม

จ�ำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์อำหำรทำรกและเด็กเล็ก แม่และครอบครัวจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งเพื่อ

ปกป้องสิทธิและสุขภำพของทำรกและเด็กเล็กให้ได้รับอำหำรที่ดีที่สุด

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. ให้กลไก Cluster Law เป็นกลไกหลักในกำรให้ควำมเห็นชอบกับกำรขับเคล่ือนงำนกฎหมำยทั้ง 3 ฉบับ 

ของกรมอนำมัย 

 2. เพ่ิมกลไกกำรก�ำกับตดิตำมกำรขบัเคลือ่นงำนกฎหมำยทัง้ 3 ฉบบั ในเวทกีำรประชมุคณะกรรมกำรขบัเคลือ่น

ภำรกิจสนับสนุน

 3. ขับเคลื่อนให้เกิดกำรบูรณำกำรงำนร่วมกันระหว่ำงผู้แทน Cluster ในคณะกรรมกำร 

 4. ฝ่ำยเลขำนุกำร Cluster Law ควรเป็นผู้บริหำรหน่วยงำน เพิ่มผู้รับผดิชอบงำนยุทธศำสตร์ เพื่อช่วยบริหำร

จัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น  
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‹ ปัญหาอุปสรรค

 1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรยังขำดในส่วนของผู้รับผิดชอบงำนบังคับใช้กฎหมำย ท�ำให้กำรขับเคล่ือน

งำนกฎหมำยทั้ง 3 ฉบับ อำจยังไม่เห็นภำพกำรขับเคลื่อนกฎหมำยในระดับพื้นที่

 2. ควำมเข้ำใจในงำนกฎหมำยกรมอนำมัย ทั้ง 3 ฉบับ ของคณะกรรมกำร Cluster Law 

 3. ขำดกลไกกำรเชื่อมต่อของ Cluster Law กับศูนย์อนำมัย

2.1.11 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

1) Health Literacy

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 กรมอนำมัยได้ผลักดันประเด็นควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพสู่แผนพัฒนำประเทศในระดับต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับ

ยทุธศำสตร์ชำต ิ20 ปี ซึง่ได้มกีำรถอดเป็นแผนแม่บททีม่กีำรระบคุวำมรอบรูด้้ำนสขุภำพอยูใ่นแผน ได้แก่ แผนแม่บท

ที่ 3 เกษตรปลอดภัย แผนแม่บทที่ 11 ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต แผนแม่บทที่ 13 กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะที่ดี แผน

แม่บทที่ 14 ศักยภำพกำรกีฬำ แผนแม่บทที่ 15 พลังทำงสังคม และแผนแม่บทที่ 18 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบน

สังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ อีกทั้งยังบรรจุอยู่ในแผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติฉบับที่ 12 และแผนกำรปฏิรูป

ประเทศด้ำนสำธำรณสขุประเดน็ปฏริปูที ่8 เร่ือง ควำมรอบรูด้้ำนสขุภำพ ทีม่เีป้ำหมำยเดยีวกนั คอืเพือ่สร้ำงควำมรอบรู้

ด้ำนสุขภำพของประชำชน ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงของระดับควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพนั้น เป็นผลลัพธ์ระหว่ำงสมรรถนะ

ของบุคคลในกำรเข้ำถึง เข้ำใจ และใช้ข้อมูลสุขภำพ กับระดับควำมซับซ้อนของข้อมูลและบริกำรสุขภำพที่บุคคลได้

รบั ดังนัน้ ระดบัควำมรอบรู้ด้ำนสขุภำพของบคุคลท่ีมคีวำมแตกต่ำงกนัขึน้อยู่กับเนือ้หำของข้อมลูและบรบิททีเ่กีย่วข้อง 

ส�ำนักงำนโครงกำรขับเคลื่อนกรมอนำมัย4.0เพื่อควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ จึงมุ่งเน้นให้เกิดสังคมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ       

อันหมำยถึงบริบท (setting) ที่อยู่รอบตัวคน หน่วยงำน องค์กรต่ำงๆที่แสดงควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรให้

บรกิำรแก่ผู้ใช้บรกิำรทีม่คีวำมต้องกำรและมข้ีอจ�ำกดัทีห่ลำกหลำย รวมทัง้มคีวำมรอบรูด้้ำนสขุภำพทีจ่�ำกดั ทัง้เชงิรกุ

และเชิงรับ

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 

 1. ผลักดันประเด็นควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้เป็นนโยบำยระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับกรม 

 2. สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ เช่น ควำมร่วมมือขับเคล่ือนควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพของ

ประชำชนไทยมุง่สูส่งัคมไทยรอบรูด้้ำนสขุภำพระหว่ำงกรมอนำมยั กระทรวงสำธำรณสขุ และคณะสำธำรณสขุศำสตร์

มหำวทิยำลยัมหดิล กำรร่วมมอืขบัเคลือ่นองค์กรรอบรูด้้ำนสุขภำพระหว่ำงกรมอนำมยักบัชมรมนำยแพทย์สำธำรณสขุ

จังหวัด ชมรมอนำมัยสิ่งแวดล้อม ชมรมสำธำรณสุขแห่งประเทศไทย สมำคมวิชำชีพสำธำรณสุข และสมำคมหมอ

อนำมัย

 3. ชุดข้อมูลควำมรู้พื้นฐำนที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น (Thai Health Literacy 66) และคู่มือแนวทำงพัฒนำองค์กร

รอบรู้ด้ำนสุขภำพ

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 1. พฒันำระบบข้อมลูและกระบวนกำรท�ำงำนของศนูย์ตอบโต้ควำมเส่ียงด้ำนสขุภำพ (Risk Response Health 

Literacy) เพ่ือค้นหำและคดักรองข่ำว ประเดน็ควำมเสีย่งต่ำงๆ จำกสือ่ Social Media, Website ต่ำงๆ บนเครอืข่ำย

ออนไลน์ และ แหล่งข่ำวจำกสื่อโทรทัศน์ น�ำมำวิเครำะห์และจัดท�ำรำยกำรสรุปผลกำรด�ำเนินงำนและข้อเสนอแนะ

เพื่อตอบโต้ข่ำวเสี่ยงและเท็จเชิงรุกโดยกำรประสำนและแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินกำรตอบโต้

1
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ี 2. ร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 มติที่ 11.3 ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพเพื่อ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหำโรคไม่ตดิต่อ โดยสนับสนนุกำรขับเคลือ่นนโยบำยเสรมิสร้ำงควำมรอบรูด้้ำนสขุภำพ ผ่ำนกลไก

คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวติระดบัพ้ืนที ่และทมีหมอครอบครวั ร่วมกบัคณะกรรมกำรกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ

ระดับพื้นที่ และกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร เพื่อให้เกิดกำรท�ำงำนร่วมกันอย่ำงเหมำะสมกับบริบท

ในแต่ละพื้นที่

 3. ร่วมขบัเคลือ่นนโยบำยกำรลดบริโภคเกลอืและโซเดยีมเพือ่ลดโรคไม่ตดิต่อระดบัชำต ิผ่ำนคณะอนกุรรมกำร
ยทุธศำสตร์กำรเพิม่ควำมรู ้ควำมตระหนกั และเสรมิทกัษะให้ประชำชน ชมุชน ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบกำร บคุลำกรวชิำชพี
ที่เกี่ยวข้องและผู้ก�ำหนดนโยบำย 
 4. ขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
  กรมอนำมัยได้ด�ำเนินกำรสนับสนุนหน่วยงำนที่จะยกระดับให้เป็นองค์กรรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ทั้งในและนอก
กระทรวงสำธำรณสุข โดยกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนำเครื่องมือ จัดท�ำชุดสื่อ และแนวทำงในกำรขับเคลื่อน
องค์กรรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่ำงๆ ดังนี้
  1. พัฒนำเครื่องมือประเมินสถำนกำรณ์ขององค์กร
  2. หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำธำรณสุข ครู ในกำรขับเคลื่อนองค์รอบรู้ด้ำนสุขภำพ
  3. ฝึกอบรมบุคลำกรในสังกัดกรมอนำมัยเรื่องกำรสื่อสำรสุขภำพและประเมินสื่อเบื้องต้น
  4. พัฒนำคู่มือกำรใช้เทคนิค Ask me 3 และ Teach me back ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และ E-Book
  5. พัฒนำแบบประเมินสภำพแวดล้อม แบบประเมินพฤติกรรมที่ส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
  6. พัฒนำแบบประเมินสื่อสุขภำพ และน�ำสื่อสุขภำพกรมอนำมัยไปประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  7. จัดท�ำชุดข้อมูลพื้นฐำน เรื่อง 1,000 วันแรกของชีวิต ส�ำหรับหญิงเจริญพันธุ์ แม่และเด็ก
  8. เผยแพร่คู่มือแนวทำงพัฒนำองค์กรรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพของหน่วยงานในกรมอนามัย 
 กรมอนำมยัน�ำร่องทดลองน�ำแนวคดิและแนวปฏิบตัขิององค์กรรอบรูด้้ำนสขุภำพมำผนวกเป็นตวัชีว้ดัหนึง่ของ
หน่วยงำนสังกัดกรมอนำมัย ในปีงบประมำณ 2562 โดยพัฒนำระบบก�ำกับ ติดตำม สนับสนุน และประเมินผลตลอด
ปีงบประมำณ และถอดบทเรียนปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จและปัญหำอุปสรรคในกำรด�ำเนินงำน 
 ผลกำรด�ำเนินงำนพบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรของกรมอนำมัยมีมำกถึงร้อยละ 96 ในจ�ำนวนนี้ เข้ำร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพมำกถึงร้อยละ 73 ทุกหน่วยงำนปรับสื่อสุขภำพให้ง่ำยต่อกำรเข้ำใจและใช้ประโยชน์ และ
ประชำชนทั่วไปมองว่ำสื่อของกรมอนำมัยเป็นสื่อที่ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงและน�ำไปใช้มำกถึงร้อยละ 84.7 กำรด�ำเนินกำร
ขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้ำนสุขภำพเป็นมำตรกำรหนึ่งในกำรส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในระดับองค์กร 

 โครงการพัฒนากลไกต้นแบบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
 กรมอนำมยั และสมำคมส่งเสรมิควำมรอบรูด้้ำนสขุภำพไทย ร่วมกบัมลูนธิพิฒันำสถำนอีนำมยัเฉลิมพระเกยีรติ 
60 พรรษำ นวมนิทรำชิน ีขบัเคลือ่นองค์กรรอบรู้ด้ำนสขุภำพสู่สถำนอีนำมัยเฉลิมพระเกยีรตฯิและได้รปูแบบ 16 แห่ง ได้แก่
ตารางที่ 17 จ�ำนวนสถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ได้ขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้ำนสุขภำพ

1. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหนองเบน 

จ.นครสวรรค์

9. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ งิ้วงาม จ.อุตรดิตถ์

2. สถำนอีนำมยัเฉลมิพระเกียรต ิฯ ต.พิกุลทอง จ.สิงห์บรีุ 10. สถำนอีนำมยัเฉลมิพระเกยีรต ิฯ บ้ำนงิว้งำม จ.เพชรบรูณ์

3. สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ต.ห้วยกรด จ.ชัยนำท 11. สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ คลองพน จ.กระบี่

4. สถำนอีนำมยัเฉลมิพระเกียรต ิฯ บ้ำนดอนไร่ จ.สุพรรณบรุี 12. สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ต.พะตง จ.สงขลำ
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5. สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้ำนนิคมกม.5 

จ.ประจวบคีรีขันธ์

13. สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ นิคมล�ำตะคอง 

 จ.นครรำชสีมำ

6. สถำนอีนำมยั พระรำชทำนนำม บ้ำนมำบล�ำบดิ จ.ชลบรุี 14. สถำนอีนำมยัเฉลมิพระเกยีรต ิฯ ภมิูซรอล จ.ศรสีะเกษ

7. สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ อนำลโย จ.พะเยำ 15. สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้ำนขำม จ.สกลนคร

8. สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ แม่ปืม จ.พะเยำ 16. สถำนอีนำมัยเฉลมิพระเกยีรติ ฯ บ้ำนเมอืงใหม่ จ.ขอนแก่น

‹ ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพอยู่ในกระแสของวงกำรด้ำนสุขภำพ จำกกำรถูกบรรจุในแผน

ยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำประเทศในหลำยระดับและถ่ำยทอดสู่แผนปฏิบัติกำร

‹ ปัญหาอุปสรรค

 1. บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขยังเข้ำใจในเรื่องควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพไม่ตรงกัน

 2. องค์ควำมรู้และเครื่องมือในกำรพัฒนำงำนควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพมีจ�ำกัด

 ความท้าทาย

 1. เร่งสร้ำงคลังข้อมูล ควำมรู้ และเครื่องมือพัฒนำงำนควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ

 2. สร้ำงระบบนิเทศ ก�ำกับ ติดตำมและประเมินผล

 

‹ ผลงานวิชาการและงานวิจัย

 1. โครงกำรส�ำรวจควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพของประชำชนไทย อำยุ 15 ปีขึ้นไป 

 2. ประสิทธิผลของวีดีโอภำษำมือเพื่อยกระดับควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพของนักเรียนหูหนวก

 3. ประสิทธิผลของกำรฝึกอบรมกำรสื่อสำรสุขภำพเพื่อยกระดับควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพส�ำหรับบุคลำกร 

สำธำรณสุข

 โครงการผลิตสื่อและการออกแบบสื่อเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (RRHL)

‹ ที่มาและความส�าคัญของโครงการ

 กรมอนำมยัได้อนมุตั ิให้คณะท�ำงำนเฝ้ำระวงัและตอบโต้ควำมเสีย่งด้ำนสขุภำพ ด�ำเนนิกำรพฒันำระบบเฝ้ำระวงั

และตอบโต้ควำมเสี่ยงเพื่อเพิ่มควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ภำยใต้โครงกำรกำรขับเคล่ือนพัฒนำระบบเฝ้ำระวังและ     

ตอบโต้ควำมเสี่ยงเพื่อสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง กองแผนงำน ส�ำนักคณะ

กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุ ิส�ำนกังำนโครงกำรขบัเคลือ่นกรมอนำมยั 4.0 เพือ่ควำมรอบรูด้้ำนสขุภำพของประชำชน และ

2
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ีศูนย์สื่อสำรสำธำรณะ ด�ำเนินงำนร่วมกันภำยใต้คณะท�ำงำนศูนย์ปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังตอบโต้ควำมเสี่ยงเพื่อเพิ่มควำม

รอบรูด้้ำนสขุภำพ (Risk Response for Health Literacy : RRHL) ซึง่เป็นอกีควำมก้ำวหน้ำของกระทรวงสำธำรณสุข 
ในกำรพัฒนำระบบ และกลไกกำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้กับประชำชน โดยมุ่งเน้นกำรเฝ้ำระวัง และกำร
ค้นหำประเด็นข่ำวที่มีควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงต่อภำวะสุขภำพของประชำชน มำน�ำเสนอข้อมูลด้ำนสุขภำพที่มี
ควำมถูกต้องทำงวิชำกำรย้อนกลับคืนสู่ประชำชน
 ทั้งนี้ คณะท�ำงำนศูนย์ปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังตอบโต้ควำมเสี่ยงเพื่อเพิ่มควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (RRHL) ได้มีกำร
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลทำงสุขภำพไปสู่ประชำชนอย่ำงเป็นระบบและเข้ำถึงประชำชนทุกกลุ่มวัย ท�ำให้ประชำชนได้
รับควำมรู้ที่ถูกต้อง สำมำรถพัฒนำสมรรถนะด้ำนควำมรอบรู้ในกำรดูแลสุขภำพของตนเองในแต่ละช่วงวัยได้อย่ำง
เหมำะสม น�ำมำซึ่งกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี ภำวะสุขภำพดี และมีอำยุยืนยำว โดยผลกำรด�ำเนินงำนในปี งบประมำณ 
2562 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีกำรพัฒนำระบบ สำมำรถสรุปผลกำรด�ำเนินงำนได้ดังนี้

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 คณะท�ำงำนศนูย์ปฏบิตักิำรเฝ้ำระวงัตอบโต้ควำมเสีย่งเพือ่เพิม่ควำมรอบรูด้้ำนสขุภำพ (RRHL) ได้มกีำรพฒันำ
ระบบฐำนข้อมลูทำงสขุภำพไปสูป่ระชำชนอย่ำงเป็นระบบและเข้ำถึงประชำชนทกุกลุ่มวยั ท�ำให้ประชำชนได้รับควำมรู้
ที่ถูกต้อง สำมำรถพัฒนำสมรรถนะด้ำนควำมรอบรู้ในกำรดูแลสุขภำพของตนเองในแต่ละช่วงวัยได้อย่ำงเหมำะสม    
น�ำมำซึ่งกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี ภำวะสุขภำพดี และมีอำยุยืนยำว โดยผลกำรด�ำเนินงำนในปี งบประมำณ 2562           
ซึ่งเป็นปีแรกที่มีกำรพัฒนำระบบ สำมำรถสรุปผลกำรด�ำเนินงำนได้ดังนี้
  1. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Risk Response for 
Health Literacy : RRHL) มีกระบวนกำร 6 ขั้นตอน ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนของ คณะท�ำงำน 6 คณะ ได้แก่
  - คณะที่ 1 ค้นหำควำมเสี่ยง (Risk monitoring) ท�ำหน้ำที่ค้นหำ คัดกรอง เฝ้ำระวังประเด็นควำมเสี่ยง
และควำมรนุแรง รวมทัง้รวบรวมข้อมลู ประเดน็ข่ำว จำกแหล่ง/ช่องทำงข้อมูล จ�ำนวนผูเ้ข้ำถงึข้อมลูมำวเิครำะห์และ
ประเมินผลกำรค้นหำ โดยน�ำเสนอ น�ำเข้ำข้อมูลในระบบ Google drive http://bit.ly/2MVOfZm เพื่อน�ำเสนอ
ข้อมูลในที่ประชุม
  - คณะที่ 2 จัดล�ำดับควำมส�ำคัญและควำมรุนแรง (Prioritization and Assign Response) ท�ำหน้ำที่
วิเครำะห์ควำมเสี่ยง ควำมรุนแรง ผลกระทบ แล้วจัดล�ำดับควำมส�ำคัญควำมเสี่ยง ควำมรุนแรงตำมเกณฑ์ประเมิน 
เพื่อออกมติประชุม ประเด็นที่จะตอบโต้ควำมเสี่ยงและควำมรุนแรง พร้อมทั้งประสำนและมอบหมำยงำนกับฝ่ำย
สนับสนุนวิชำกำรในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควำมรุนแรง
  - คณะที่ 3 สนับสนุนวิชำกำร (Expert Management) ท�ำหน้ำที่ประสำนกำรบริหำรกำรรวบรวมข้อมูล 
ข้อเทจ็จรงิ โดยประสำนผูเ้ชีย่วชำญภำยในและภำยนอกกรมอนำมยัทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ทีจ่ะตอบโต้ควำมเสีย่งและ
ควำมรุนแรง ตลอดจนวำงกรอบกำรตอบโต้ควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงระยะเร่งด่วนและระยะต่อเนื่อง ก�ำหนดเป็น 
Key Message ในกำรตอบโต้ควำมเสี่ยง และประสำนงำนน�ำข้อมูลส่งต่อคณะที่ 4 ยุทธกำรตอบโต้
  - คณะที่ 4 ยุทธกำรตอบโต้ (Strategy Management) ท�ำหน้ำที่จัดท�ำแผนกลยุทธ์ วิเครำะห์สถำนกำรณ์
ควำมรนุแรง พืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบ แล้วก�ำหนดกลุม่เป้ำหมำย วธิกีำรและช่องทำงในกำรตอบโต้ควำมเสีย่งและควำม
รุนแรง รวมทั้งด�ำเนินกำรก�ำหนดแผนปฏิบัติกำรภำยในกรมอนำมัยและประสำนแผนกับกรมต่ำงๆของกระทรวง
สำธำรณสุข เพื่อขับเคลื่อนกำรตอบโต้กับคณะท�ำงำนด้ำนสื่อสำรตอบโต้และคลัสเตอร์ภำยในกรมอนำมัย ส�ำหรับน�ำ
มำวิเครำะห์กระบวนกำรด�ำเนินงำนในแต่ละกระบวน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงพัฒนำ
  - คณะที ่5 กำรสือ่สำรตอบโต้ (Risk Communication) ท�ำหน้ำทีน่�ำเนือ้หำจำกผูเ้ชีย่วชำญมำตอบโต้ โดย

ด�ำเนินกำรผลิตในรูปแบบท่ีทันสมัย รวดเร็ว สร้ำงควำมสนใจเพื่อตอบโต้ควำมเส่ียงและควำมรุนแรงแก่ประชำชน 
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ด้วยกำรประทับตรำสำสุขชัวร์แสดงในสื่อที่ด�ำเนินกำรเผยแพร่ว่ำผ่ำนกำรรับรองควำมถูกต้องทำงวิชำกำร ตลอดจน

สร้ำงเครือข่ำยกำรส่ือสำร กำรก�ำหนดยุทธกำรตอบโต้ควำมเสี่ยง สื่อสำรผู้บริหำรและวิจัยประเมินผลด้ำนกำรรับรู้

และตอบสนองเชิงนโยบำยของผู้บริหำร ติดตำมประเมินผลลัพธ์จำกกำรเผยแพร่สื่อทั้งในเชิงปริมำณและเชิง

คุณภำพ 

  - คณะที่ 6 บริหำรจัดกำรเทคโนโลยี (Technology Management) ท�ำหน้ำที่วำงกรอบและแนวทำงกำร

ใช้เทคโนโลยดีทิลักรมอนำมยัให้สอดรบักบักำรด�ำเนนิงำนของศูนย์ปฏิบตักิำรเฝ้ำระวงัและตอบโต้ควำมเส่ียงเพือ่เพิม่

ควำมรอบรูด้้ำนสขุภำพ สนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนด้ำนเทคโนโลยดีจิทิลั ควบคมุและตดิตำมกำรใช้เทคโนโลยดีจิทิลัใน

กำรด�ำเนนิงำน ตลอดจนประสำนกำรขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนกบัคณะท�ำงำนและผู้เชีย่วชำญภำยนอกเพือ่ควำมร่วม

มือในกำรตอบโต้ควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงให้มีประสิทธิภำพ

  2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน

  - พัฒนำระบบปฏิบัติกำรออนไลน์ “สำสุขชัวร์” 

   ผลผลติ : มแีอพพลเิคชัน่ “ระบบเฝ้ำระวงัและตอบโต้ควำมเสีย่งเพือ่สร้ำงควำมรอบรูด้้ำนสขุภำพ (RRHL)” 

ที่มีคุณภำพ สำมำรถตอบโต้ควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและทันเวลำ

   ผลลพัธ์ : มรีะบบเฝ้ำระวงัและตอบโต้ควำมเสีย่งเพือ่สร้ำงควำมรอบรูด้้ำนสุขภำพ (RRHL) ทีส่ำมำรถคดักรอง

ข่ำวสำรและตอบโต้ข้อมลูสขุภำพทีไ่ม่ถกูต้อง ให้เป็นระบบทีม่คีวำมน่ำเชือ่ถอืให้แก่ประชำชน และน�ำไปสูก่ำรรวบรวม

และตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพเพื่อประชำชนมีสุขภำพดี
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 1. ผู้บริหำร ให้กำรสนับสนุนในกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำแอพพลิเคชั่น “ระบบตอบโต้ควำมเสี่ยงเพื่อสร้ำงควำม

รอบรู้ด้ำนสุขภำพ (RRHL)”

 2. มีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนสุขภำพ สนับสนุนกำรด�ำเนินงำน เพื่อขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนประเด็น

ตอบโต้ควำมเสี่ยงเพื่อเพิ่มควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ

‹ ปัญหาและอุปสรรค

 1. ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนมีกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรอยู่เสมอ

  3. การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลแก่คณะท�างานและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง

  - ประชุมคณะท�ำงำนผ่ำนวิดิโอไลน์ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลำ 07.30 น. 

  - ประชุมคณะท�ำงำนฯ เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเฝ้ำระวังและตอบโต้ควำมเสี่ยงเพิ่มควำมรอบรู้ด้ำน

สุขภำพ ทุกวันศุกร์ เวลำ 15.00–16.30 น.

  - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลข่ำวสำรที่มีลักษณะเน้ือหำอันเป็นเท็จ สร้ำงควำมสับสนและ

ขัดแย้ง จ�ำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ ประมำณ 50 คน

  - ประชมุเชงิปฏบิตักิำรสร้ำงควำมร่วมมอืของเครอืข่ำยกำรด�ำเนนิงำนระหว่ำงกรมวชิำกำรในสงักดักระทรวง

สำธำรณะสุข จ�ำนวน 1 ครั้ง (60 คน)

  - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงเพื่อเพิ่มควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ จ�ำนวน 1 ครั้ง 

(60 คน)

‹ ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมท�างาน ปี 2562

ผลการด�าเนินงานของคณะท�างาน ปี 2562

ทีม 1 ทีม 2 ทีม 3

สืบค้นและเฝ้ำระวัง 

จ�ำนวน 782 ข่ำว

นักวิชำกำรตอบข้อมูล

จ�ำนวน 131 ข่ำว

ผลิตสื่อ จ�ำนวน 65 ข่ำว

ตอบโต้ผ่ำน Link จ�ำนวน 111 ข่ำว

ประเภท จ�านวน (ชิ้น) ช่องทางการเผยแพร่

จัดท�ำข่ำวส�ำหรับสื่อมวลชน 24 วิทยุ จ�ำนวน 21 ครั้ง

โทรทัศน์ จ�ำนวน 5 ครั้ง

หนังสือพิมพ์/นิตยสำร จ�ำนวน 36 ครั้ง 

เว็บไซต์จ�ำนวน 471 ครั้ง

Info graphic

VDO motion

Anamai toon

37

3

1 

Facebook จ�ำนวนเข้ำถึง 702,976 ครั้ง

Youtube จ�ำนวนยอดดู 59 ครั้ง

จ�ำนวนยอดเข้ำถึง 1,328,703 ครั้ง

Anamai Media จ�ำนวนหน้ำที่มีกำรเปิด 1,661 ครั้ง
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ตัวอย่างสื่อบน Facebook

- ไข้เลือดออกอันตราย -

ยอดเข้ำถึง   53,192

ยอดกด like  176

ยอด share   412

- ดื่มเหล้าเกินขนาดเสี่ยงตายได้ -

ยอดเข้ำถึง   38,622

ยอดกด like  145

ยอด share   178

- ดื่มฉี่รักษาโรคไม่ได้อย่าหลงเชื่อ -

ยอดเข้ำถึง   26,083

ยอดกด like  192

ยอด share   607

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ
 1. กำรสนับสนุนเชิงนโยบำยจำกกรมอนำมัย 
 2. กำรสนับสนุนทรัพยำกรที่ส�ำคัญจ�ำเป็นเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน 

‹ ปัญหาอุปสรรค
 1. ประชำชนเมือ่มกีำรรบัข้อมูลผ่ำนสือ่สมยัใหม่ มกัจะแชร์ ส่งต่อข้อมลูโดยไม่กลัน่กรองแม้จะมกีำรด�ำเนนิงำน
ตอบโต้ประเดน็ข่ำวเทจ็ไปเรยีบร้อยแล้ว แต่ยงัมกีำรแชร์ ส่งต่อข้อมลูข่ำวลวงมกีำรแชร์ข่ำวเก่ำๆ ซ�ำ้ๆ ท�ำให้ในอนำคต
ต้องเพิ่มพื้นที่ในกำรจัดเก็บข้อมูลที่สำมำรถดึงฐำนข้อมูลออกมำได้ทันทีเมื่อมีกำรแชร์ข้อมูลเก่ำ
 2. ข้อจ�ำกัดในกำรตรวจสอบข้อมูลเชิงวิชำกำรจำกผู้เชี่ยวชำญที่ไม่สำมำรถตอบข้อมูลประเด็นที่มีควำมเสี่ยง
และควำมรุนแรงได้ทันภำยใน 1 วัน เมื่อส่งมำในส่วนกำรผลิตและตรวจสอบควำมถูกต้องจนแล้วเสร็จ ข่ำวลวงที่เกิด

ในสงัคมกม็กีำรส่งต่อเพิม่ขึน้ หรอื มีหน่วยงำนทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนอืน่ทีต่อบโต้ข้อมลูข่ำวเทจ็ดงักล่ำวไปล่วงหน้ำแล้ว

 3. ข้อจ�ำกัดในกำรยกระดับศูนย์ปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังตอบโต้ควำมเสี่ยงเพื่อเพิ่มควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (Risk 

Response for Health Literacy : RRHL) ในระดับกระทรวง ที่ให้ทุกกรมสำมำรถร่วมท�ำงำนใน 6 กระบวนกำรตำม 
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ถึงประชำชนได้รวดเร็ว ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น 

2.2 ผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัยตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ

‹ ที่มาและความส�าคัญ
 จำกนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขและปลัดกระทรวงสำธำรณสุขให้ผู้บริหำรทุกระดับจัดท�ำข้อ
ตกลงกำรปฏบัิตงิำน (Performance Agreement: PA) ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยให้มกีำรถ่ำยทอดตวัชีว้ดั
ตำมนโยบำยส�ำคัญของกระทรวง ตัวช้ีวัดตำมแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี ของกระทรวงแผนบูรณำกำรและแผนงำน/
โครงกำรส�ำคญัของกระทรวงสำธำรณสขุลงสูผู่บ้รหิำรกระทรวงสำธำรณสขุทกุระดบั และมกีำรลงนำมค�ำรบัรองและ
กำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรของผูบ้รหิำรกระทรวงสำธำรณสขุ รวมทัง้ก�ำหนดกำรตดิตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำร
ด�ำเนินงำน (Small Success) รอบ 3 6 9 และ 12 เดือน โดย กรมอนำมัยได้ลงนำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดจ�ำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังรำยชื่อตัวชี้วัดและผลกำรด�ำเนินงำนตำมตำรำงดังนี้

ตารางที่ 18 ตัวชี้วัดตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมอนำมัยและผลกำรด�ำเนินงำน

ล�าดบั

ที่

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

1 อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 
15-19 ปี ต่อประชำกรหญิงอำยุ 
15-19 ปีพันคน

ไม่เกิน 38 ต่อประชำกรหญิง อำยุ 
15–19 ปี 1,000 คน

28.75 ต่อประชำกรหญิง
อำยุ 15–19 ปีพันคน

2 ร้อยละของต�ำบลที่มีระบบกำรส่ง
เสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว 
(Long Term Care): LTC) ใน
ชุมชนผ่ำนเกณฑ์

มีต�ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพ
ดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว 
(Long Term Care) : LTC) ใน
ชุมชนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 70

มีต�ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพ
ดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว 
(Long Term Care): LTC) ในชุมชน
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 86.59

3 อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทยต่อ
กำรเกิดมีชีพแสนคน

ไม่เกิน 17 ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน 19.90 ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน 
(ต.ค.61 - ส.ค. 62)

4 ระดับควำมส�ำเร็จของพัฒนำกำรเด็กตำมเกณฑ์มำตรฐำน แบ่งเป็นตัวชี้วัด proxy - ตัวชี้วัด

4.1 ร้อยละของเด็กอำยุ 0 – 5 ปี 
ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร

ร้อยละ 90 ร้อยละ 91.4

4.2 ร้อยละของเด็กอำยุ 0 – 5 ปี 
ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำรพบ
สงสัยล่ำช้ำ

ร้อยละ 20 ร้อยละ 25.8

4.3 ร้อยละของเด็กอำยุ 0 – 5 ปี 
ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำรได้รับ
กำรติดตำม

ร้อยละ 90 ร้อยละ 93.2

5 ร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำ
อนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ 
GREEN& CLEAN Hospital

1. โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับดี
มำกขึ้นไป ร้อยละ 40

1.โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับดี
มำกขึ้นไป ร้อยละ 70.67

2. โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับดี
มำก Plus อย่ำงน้อยจงัหวดัละ 1 แห่ง

2. โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับดี
มำก Plus อย่ำงน้อยจงัหวดัละ 1 แห่ง
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 จำกกำรลงนำมค�ำรบัรองฯ ในระดบักระทรวง กรมอนำมยัได้ถ่ำยทอดตวัชีวั้ดและเป้ำหมำยจำกระดบักรม สู่ระดับ 

Cluster ระดบัหน่วยงำน และระดบับุคคล โดยก�ำหนดให้มกีำรจดัท�ำค�ำรบัรองกำรปฏิบตัริำชกำรเพือ่สร้ำงควำมรบัผิดชอบ

ร่วมต่อกำรด�ำเนินงำนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงำนอย่ำงมีคุณภำพอีกทั้งก�ำหนดให้มีกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำน            

ให้มีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรสำมำรถสนองตอบต่อนโยบำยได้อย่ำงครบถ้วน ดังนี้ 

 1. ก�ำหนดตวัชีว้ดัตำมค�ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำรต้องเป็นตวัชีว้ดัทีป่รำกฏในแผนปฏบิตัริำชกำรประจ�ำปีหรอื

ให้มีงบประมำณหรือกิจกรรมรองรับครบถ้วนทุกตัวชี้วัด

 2. ก�ำหนดเจ้ำภำพหลกัในกำรด�ำเนนิงำน โดยมคีวำมสอดคล้องเชือ่มโยงจนถงึกำรประเมนิรำยบคุคล และหำก

มีตัวชี้วัดที่จะต้องด�ำเนินงำนร่วมกันหลำยหน่วยงำนก็อำจจัดให้มีเจ้ำภำพร่วมได้ตำมควำมเหมำะสม

 3. สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด�ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดตำมค�ำรับรองฯ อย่ำงทั่วถึงทั้งองค์กร

 4. ด�ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีอย่ำงจริงจังและต่อเน่ือง มีกำรประเมินเพื่อปรับปรุงกำร

ปฏิบัติงำนเป็นระยะ และมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำนระบบ DOC 4.0 ตำมรอบระยะเวลำในกำรประเมิน

จ�ำนวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลำคม 2561 - กุมภำพันธ์ 2562) และรอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนำคม 

2562 - กรกฎำคม 2562)

 ในกำรจัดท�ำค�ำรับรองฯ กรมฯ ได้จ�ำแนกตัวชี้วัด ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1: นโยบำยส�ำคัญเร่งด่วน      

แผนยทุธศำสตร์ และภำรกิจหลกักรมอนำมัยกลุม่ที ่2: ภำรกิจรอง/ สนบัสนนุกรมอนำมยั และกลุม่ที ่3 : ภำรกจิของหน่วยงำน/ 

ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) โดยตัวชี้วัดกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ที่มีกำรถ่ำยทอดสู่หน่วยงำน ตำมตำรำงดังนี้

ตารางที่ 19 ตัวชี้วัดตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ระดับหน่วยงำน

กลุ่มที่ 1: นโยบายส�าคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย

ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทยต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับควำมส�ำเร็จของพัฒนำกำรเด็กตำมเกณฑ์มำตรฐำน ประกอบด้วยตัวชี้วัด Proxy 3 ตัวชี้วัด

 - ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร

 - ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี ที่ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำรพบสงสัยล่ำช้ำ

 - ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำได้รับกำรติดตำม

ตัวชี้วัดที่ 1.3 อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15–19 ปี ต่อประชำกรหญิงอำยุ 15–19 ปี พันคน

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของต�ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ใน

ชุมชนผ่ำนเกณฑ์

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

กลุ่มที่ 2: ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละกำรรับรู้กำรด�ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน (Internal Integrity 

and Transparency Assessment : IIT)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร (Employee Engagement : EE)

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนเพื่อสนับสนุนกรมอนำมัยก้ำวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตำม

แนวทำง PMQA/PMQA 4.0

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนกำรเป็นองค์กรรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (HLO)



รายงานประจำาปี 2562
กรมอนามัย 87

ส่ว
นท

ี่ 2
 ผ

ลก
าร

ดำา
เน

ินง
าน

ปร
ะจ

ำาป
ีภาพพิธีลงนามค�ารับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ

 กำรสนับสนุนด้ำนนโยบำยจำกผู้บริหำร และกำรก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดที่เป็นมำตรกำรส�ำคัญของกรมอนำมัย        

โดยกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วน ท�ำให้ได้รับควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนด�ำเนินงำน

2.3 การดำาเนินงานพัฒนาองค์กร

2.3.1 การพัฒนาระบบราชการ

‹ ที่มาและความส�าคัญ

 ส�ำนักงำน ก.พ.ร. ด�ำเนินกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 

ตำมนยัมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่6 พฤศจกิำยน 2561 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันำศักยภำพของส่วนรำชกำรในกำร

ขับเคลื่อนภำรกิจส�ำคัญของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำ และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน โดยมีองค์ประกอบ

กำรประเมินส่วนรำชกำร ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้

 องค์ประกอบที ่1 ประสทิธภิำพในกำรด�ำเนนิงำนตำมหลกัภำรกจิพืน้ฐำน งำนประจ�ำ งำนตำมหน้ำทีป่กต ิหรอื

งำนตำมหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบหลกั งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรฐับำล หรอืมตคิณะรฐัมนตร ีหรอืกำรบรูณำกำร

กำรด�ำเนินงำนร่วมกันหลำยหน่วยงำน (Function Base) 

 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ แนวทำงปฏิรูปภำครัฐ นโยบำย

เร่งด่วน หรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda Base) 

 องค์ประกอบที่3 ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภำค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 

(Area Base) (กรมอนำมัยไม่ประเมินองค์ประกอบนี้)

 องค์ประกอบที ่4 ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรและพฒันำนวตักรรมในกำรบรหิำรจดักำรระบบงำน งบประมำณ 

ทรัพยำกรบุคคล และกำรให้บริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบรำชกำร 4.0 (Innovation Base) 

 องค์ประกอบที่ 5 ศักยภำพในกำรด�ำเนินกำรของส่วนรำชกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (Potential Base)

 กรมอนำมัยได้ด�ำเนินกำรตำมกรอบแนวทำงกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพฯ 

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดังตำรำงผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้
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ตารางที่ 20 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมกรอบแนวทำงกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพฯ 

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์ประกอบการประเมิน ผลงาน/โครงการส�าคัญ สรุปความก้าวหน้า/ความส�าเร็จ

1. ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนิน

งำนตำมหลักภำรกิจพื้นฐำน งำน

ประจ�ำ งำนตำมหน้ำที่ปกติ หรือ

งำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

หลัก งำนตำมกฎหมำย กฎ 

นโยบำย ของรัฐบำล หรือมติ

คณะรัฐมนตรี หรือกำร บูรณำ

กำรกำรด�ำเนินงำนร่วมกันหลำย

หน่วยงำน (Function Base)

1. อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15–19 ปี 

ต่อพันคน เป้ำหมำย :ขั้นต�่ำไม่เกิน 35.50 

มำตรฐำนไม่เกิน 32 ขั้นสูงไม่เกิน 28.50 ต่อ

ประชำกรหญิงอำยุ 15-19 ปี ต่อพันคน

อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี 

เท่ำกับ 28 ต่อประชำกรหญิงอำยุ 15-19 ปี 

พันคน (ด�ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยขั้นสูง)

2. ร้อยละของต�ำบลน�ำร่องที่มีระบบกำรส่ง

เสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long 

Term Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์

(เป้ำหมำย : ขั้นต�่ำร้อยละ 70 (5,078 ต�ำบล)

มำตรฐำนร้อยละ 80 (5,804 ต�ำบล)

ขั้นสูงร้อยละ 85 (6,167 ต�ำบล)

ต�ำบลน�ำร่องที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแล

ผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ใน

ชุมชนผ่ำนเกณฑ์เท่ำกับ ร้อยละ 86.59 

(6,282 ต�ำบล) (ด�ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย

ขั้นสูง)

2. ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนิน

งำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ 

แนวทำงปฏิรูปภำครัฐ นโยบำย

เร่งด่วน หรือภำรกิจที่ได้รับมอบ

หมำยเป็นพิเศษ (Agenda Base)

3. ร้อยละของโรงพยำบำล ที่พัฒนำอนำมัย

สิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN 

Hospital

เป้ำหมำย : 

ขัน้ต�ำ่ 1. รพ.ผ่ำนเกณฑ์ระดบัดมีำก ร้อยละ 20

2. รพ.ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีมำกอย่ำงน้อย

จังหวัดละ 1 แห่ง

มำตรฐำน 1.รพ.ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีมำกขึ้นไป

ร้อยละ 40

3. รพ.ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีมำก Plus อย่ำงน้อย

จังหวัดละ 1 แห่ง

ขั้นสูง 1. รพ.ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีมำก ขึ้นไป

ร้อยละ 60

2.รพ.ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีมำก Plus ร้อยละ 10

1. รพ.ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีมำกขึ้นไปร้อยละ 

70.67

2. รพ.ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีมำก Plus ร้อยละ 10

(ด�ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยขั้นสูง)

4. ประสิทธิภำพในกำรบริหำร

จัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมใน

กำรบริหำรจัดกำรระบบงำน

งบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล 

และกำรให้บริกำรประชำชนหรือ

หน่วยงำนของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบ

รำชกำร 4.0 (Innovation Base)

4. ข้อเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรม 

ชื่อนวัตกรรม : ระบบตรวจสอบสถำนกำรณ์

อุทธรณ์

(เป้ำหมำย :

1. ควำมครบถ้วนของเนื้อหำ

2. คุณภำพของนวัตกรรม 

- จัดท�ำโปรแกรมระบบกำรตรวจสอบ

สถำนกำรณ์อุทธรณ์เพื่อให้ประชำชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มโีอกำสตรวจสอบ/ 

ติดตำมเรื่องของผู้อุทธรณ์ ว่ำด�ำเนินกำรถึงขั้น

ตอนใด และเมื่อครบตำมขั้นตอนแล้วจะแสดง

ค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ไว้ให้ทรำบด้วย มีผู้เข้ำมำใช้

ระบบ จ�ำนวน 1,548 ครั้ง มีข้อมูลกำรขอ

อุทธรณ์ทั้งหมดในระบบจ�ำนวน 1,095 เรื่อง 

เฉพำะข้อมลูอุทธรณ์ ในปี 2562 เพ่ิมเป็น 52 เร่ือง 

และร้อยละ 93.93 ของผู้ใช้นวัตกรรมทั้งหมด 

ประเมินว่ำระบบตรวจสอบสถำนกำรอุทธรณ์

ดงักล่ำวมปีระโยชน์(ด�ำเนนิกำรได้ตำมเป้ำหมำย)
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องค์ประกอบการประเมิน ผลงาน/โครงการส�าคัญ สรุปความก้าวหน้า/ความส�าเร็จ

5. องค์ประกอบที่ 5 ศักยภำพใน

กำรด�ำเนินกำรของส่วนรำชกำร

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

(Potential Base)

5. กำรด�ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของ

ส่วนรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เป้ำหมำย :

1. ด�ำเนินกำรได้ตำมผลผลิต

2. คุณภำพของผลผลิต 

1. ด�ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้ง 3 ผลผลิต 

2. คุณภำพของผลผลิต 

ผลผลิตที่ 1 มีระบบฐำนข้อมูล ได้แก่ ระบบ 

DoH Dashboard ของทุกกลุ่มวัยและอนำมัย

สิ่งแวดล้อม มีข้อมูลประกอบด้วย ตัวชี้วัดด้ำน

ส่งเสริมสุขภำพของ 5 กลุ่มวัย ได้แก่ กลุ่มสตรี

และเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่ม

วัยท�ำงำน กลุ่มวัยผู้สูงอำยุและกลุ่มอนำมัยสิ่ง

แวดล้อม 

ผลผลิตที่ 2 มีกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ใน

กระบวนกำรท�ำงำนหลัก (Core Business 

Process) อย่ำงน้อย 2 กระบวนงำน ได้แก่

2.1 โครงกำร 9 ย่ำงเพื่อสร้ำงลูก โดยสร้ำงกำร

เข้ำถึงควำมรู้กำรดูแลแม่และลูก ตั้งแต่ตั้งครรภ์ 

จนลูกอำยุ 6 ปี ผ่ำนแอปพลิเคชั่น Facebook 

Messenger โดยผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำไปที่

เพจ “9 ย่ำงเพื่อสร้ำงลูก “ 

www.facebook.com/9YangTH

2.2 ระบบตรวจสอบสถำนกำรณ์อุทธรณ์ จัด

ท�ำโปรแกรมฐำนข้อมูลงำนอุทธรณ์ 

ผลผลิตที่ 3 มีรูปแบบกำรด�ำเนินงำนกำรสร้ำง

เครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมด้ำนส่งเสริมสุขภำพ 

ภำยใต้แผนกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย (พ.ศ.

2561-2573) กรมอนำมัย โดยจัดตั้งคณะกรรม

บริหำรกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย และคณะ

กรรมกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย รวมถึงจัด

ตั้งคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำร

ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย เพื่อเป็นกลไกกำรขับ

เคลื่อนและด�ำเนินงำนตำมแผนฯ ที่ก�ำหนด

(ด�ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย)

2.3.2 การสื่อสารสาธารณะ

 กำรด�ำเนนิงำนสือ่สำรสำธำรณะ ของกรมอนำมยั ได้มกีำรผลิตและเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรด้ำนกำรส่งเสรมิสุขภำพ

และอนำมัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน และกระตุ้นให้ประชำชนเกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ 

เพือ่สร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพแก่ประชำชนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  รวมทัง้กำรวจิยัและพฒันำรปูแบบกำรส่ือสำรสำธำรณะ 

กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ำยสื่อมวลชน สำมำรถสรุปผลกำรด�ำเนินงำน 

ประจ�ำปี 2562 ได้ดังนี้
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แผนภูมิที่ 37 กำรผลิตข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อสำธำรณะ (ชิ้น)

แผนภูมิที่ 38 กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของกรมอนำมัยผ่ำนสือสำรธำรณะ (ครั้ง)

 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์

 นอกจำกมีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ กรมอนำมัยได้มีกำรเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรให้ทันตำม

เทคโนโลยี โดยได้จัดท�ำ Facebook Fanpage กรมอนำมัย Line@กรมอนำมัย twitter YouTube Instagram เพื่อ

ใช้เผยแพร่ข้อมูลควำมรู้สุขภำพตำมกลุ่มวัยและอนำมัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำช่องทำงเผยแพร่ข้อมูล

ข่ำวสำรของกรมอนำมัยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
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แผนภูมิที่ 39 กำรผลิตข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ (ชิ้น)

 กำรเข้ำถงึข้อมลูสขุภำพของประชำชน ผ่ำนสือ่สงัคมออนไลน์ จ�ำนวน 18,589,519 คน แบ่งเป็นกำรเข้ำถงึจำก

ช่องทำง facebook 15,727,449 คน Youtube 2,533,924 คน anamai media 323,139 คน และ line@ 5,007 คน 

และกำรส่งต่อข้อมูลสุขภำพ จ�ำนวน 40,936 คน แบ่งเป็นกำรแชร์ข้อมูลสุขภำพจำกช่องทำง facebook 40,818 คน 

และ line@ 118 คน 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร คือ กำรจัดท�ำข้อมูลข่ำวสำรที่ทันต่อสถำนกำรณ์ที่ประชำชน

และสงัคมให้ควำมสนใจเกิดผลกระทบวงกว้ำง และเป็นผลกระทบระดบับคุคล กำรเข้ำถงึ และกำรส่งต่อข้อมลูข่ำวสำร

กรมอนำมัยใน Social Media เกิดจำกกระแสสถำนกำรณ์ปัญหำที่มีกำรส่งต่อในโลกโซเซียลอย่ำงทันท่วงที เช่น ข่ำว

กำรรับน้องที่ให้อมลูกอมต่อกันจนเป็นโรคติดต่อทำงน�้ำลำย ข่ำวชำวออสเตรเลียกินผัดไทยแล้วป่วย และกระแสกำร

จัดกิจกรรมที่ให้ส่งภำพถ่ำย ภำพกิจกรรม กำรให้แชร์ข้อควำมในเพจเฟซบุ๊กกรมอนำมัย เป็นต้น

 มกีำรตดิตำมสถำนกำรณ์ และปรบัเปลีย่นเนือ้หำ content ให้ทนัสมยั ทนัเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนือ่งตำมข้อเสนอ

แนะที่ได้จำกกลุ่มผู้รับบริกำรจำกสื่อสังคมออนไลน์ของกรมอนำมัย รวมทั้ง น�ำผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร ควำม

พงึพอใจ ควำมไม่พงึพอใจของผูรั้บบรกิำรและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียจำกกำรติดตำมผลงำนกรมอนำมยั มำปรบัปรุงพฒันำ

ชิ้นงำนให้มีคุณภำพ ตรงใจ ตรงควำมต้องกำรกลุ่มเป้ำหมำยจนสำมำรถบรรลุผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ของ       

กรมอนำมัย 

2.3.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

 2.3.3.1 IT

 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกก�าลังกาย
 เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

‹ ที่มาและความส�าคัญโครงการ
 เนือ่งในโอกำสมหำมงคลพระรำชพธีิบรมรำชำภิเษกสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร 
เพ่ือเป็นกำรเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่วมหำวชิรำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู โดยกำรน้อมน�ำพระรำชด�ำริ

1
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ด้ำนกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรออกก�ำลังกำย ท่ีช่วยให้สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง สมบูรณ์และสำมำรถร่วมปฏิบัติกันได้
ทุกเพศทกุวยัในครอบครวัเป็นเป้ำหมำยหลกัในกำรด�ำเนนิงำนขบัเคลือ่นแผนกำรส่งเสรมิกิจกรรมทำงกำย พ.ศ. 2561 - 2573 
โดยเน้นกำรมส่ีวนร่วมของทกุภำคส่วนในกำรบรูณำกำร กำรสร้ำงกลไกในกำรขบัเคลือ่นทีเ่ข้มแขง็เพยีงพอทีจ่ะท�ำให้
คนไทยไม่เนอืยนิง่ อนัจะน�ำไปสูโ่รคไม่ตดิต่อเรือ้รงัทีเ่ป็นสำเหตกุำรเสยีชวีติอนัดบัต้นๆ สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ชำติ 
20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี ครอบคลุม        
ทั้งด้ำนกำย ใจ สติปัญญำ และสังคม มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงกำรจัดกำรสุขภำวะในทุกรูปแบบที่น�ำไปสู่กำรมีศักยภำพ
ในกำรจัดกำรสุขภำวะที่ดีได้ด้วยตนเอง 
 ส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งน้ีประกอบด้วยกิจกรรม 10 ล้ำนครอบครัวไทยออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ซึ่งเปิดให้ประชำชนได้ลงทะเบียนเป็นส่วนหนึ่ง
ในโครงกำรฯ และส่งภำพถ่ำยกิจกรมออกก�ำลังกำยตำมบริบทของแต่ละครอบครัว ถวำยสดุดีในหลวงรัชกำลที่ 10 
ลงเว็บไซต์ https://activefam.anamai.moph.go.th พร้อมรับบัตรครอบครัวอบอุ่นออกก�ำลังกำยออนไลน์ เป็น
อีกหนึ่งช่องทำงเพื่อให้ประชำชนทุกคนเข้ำถึงกิจกรรมต่ำงๆ ที่ทำงหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยร่วมกันด�ำเนินกำรจัดขึ้น 

กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินงาน

 1. พฒันำระบบกำรจดัเกบ็ข้อมลูและรำยงำนผลโครงกำรฯ ชือ่เวบ็ไซต์ https://activefam.anamai.moph.

go.th โดยส่วนของระบบฯ ดังกล่ำว ประกอบด้วย 

  1.1 ส่วนกำรเข้ำใช้งำนระบบ โดยมีระบบรักษำควำมปลอดภัยด้วยกำรยืนยันตัวตนก่อนกำรเข้ำใช้งำน

ระบบ ซึ่งมีหน้ำจอล็อกอิน (Log In) แสดงทุกครั้งเมื่อต้องกำรขอเข้ำใช้งำน ด้วยกำรกรอกชื่อผู้ใช้งำน (Username) 

และรหัสผ่ำน (Password)

  1.2 ส่วนกำรลงทะเบียน โดยสำมำรถแบ่งประเภท ดังนี้

    1.2.1 ประเภทครอบครวั โดยลงทะเบียนส�ำหรบัประชำชนและถ่ำยภำพกจิกรรมกำรออกก�ำลังกำย

ตำมบริบท 

    1.2. ประเภทชมรมออกก�ำลังกำย โดยลงทะเบียนส�ำหรับชมรมหรือหน่วยงำนที่ขับเคล่ือนกำร       

ออกก�ำลังกำย และถ่ำยภำพกิจกรรมกำรออกก�ำลังกำยตำมบริบท 

    1.2.3 ประเภทองค์กำรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยลงทะเบยีนส�ำหรบัหน่วยงำนจังหวดั อ�ำเภอท้องถิน่ 

ในกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม หรือจัดกิจกรรมให้เอื้อกับครอบครัวออกก�ำลังกำย

  1.3 ส่วนกำรจัดท�ำประกำศนียบัตรแบบออนไลน์ (Digital Certificate) โดยสำมำรถพิมพ์บัตร

ประกำศนียบัตรแบบออนไลน์ผ่ำนระบบ
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  1.4 ส่วนจัดกำรสมำชิก โดยสำมำรถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและก�ำหนดรำยชื่อสมำชิกในครอบครัวได้

  1.5 ส่วนกำรรำยงำนผลกำรลงทะเบียน โดยสำมำรถแบ่งประเภทรำยงำนผล ดังนี้

    1.5.1 รำยงำนผลจ�ำนวนกำรลงทะเบียนประเภทครอบครัวอบอุ่นและชมรมออกก�ำลังกำย 

    1.5.2 รำยงำนผลจ�ำนวนกำรลงทะเบียนประเภทองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นและสวนสำธำรณะ

 2. จัดท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ ว่ำด้วยกำรศึกษำและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม

ทำงกำรแพทย์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรส่งเสริมสุขภำพประชำชนและบริหำรจัดกำรองค์กรไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

ระหว่ำง กรมอนำมัย กับ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) ในวันที่ 5 กันยำยน 2562 ณ บริษัท กสท 

โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) ส�ำนักงำนใหญ่

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 1. ผลผลิต : แอพพลิเคชั่นจัดเก็บข้อมูลและรำยงำนผลโครงกำร 10 ล้ำนครอบครัวไทยออกก�ำลังกำยเพื่อ

สุขภำพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก

 2. ผลลพัธ์ : มแีอพพลเิคชนัส�ำหรบัครอบครวัไทยออกก�ำลงักำยเพ่ือสขุภำพ มฐีำนข้อมลูเพ่ือรองรบัเนือ้หำด้ำน

กำรออกก�ำลงักำยและกำรดแูลสขุภำพ โดยมรีะบบรกัษำควำมปลอดภยัด้วยกำรยนืยนัตวัตนก่อนกำรเข้ำใช้งำนระบบ

และสำมำรถรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. ผู้บริหำร บุคลำกร และภำคีเครือข่ำยกรมอนำมัย ให้กำรสนับสนุนในกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำแอพพลิเคชั่นจัด

เก็บข้อมูลและรำยงำนผลโครงกำร 10 ล้ำนครอบครัวไทยออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำส

มหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก

 2. มกีำรท�ำบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอื ว่ำด้วยกำรศึกษำและพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและนวตักรรม

ทำงกำรแพทย์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรส่งเสริมสุขภำพประชำชนและบริหำรจัดกำรองค์กรไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

ระหว่ำง กรมอนำมัย กับ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)
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‹ ปัญหาและอุปสรรค
 ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนมีกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรอยู่เสมอ

 การจัดท�าแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2563 – 2565 

‹ ที่มาและความส�าคัญโครงการ
 กรมอนำมัย จึงจัดท�ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร“กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร ดิจิทัล กรมอนำมัย พ.ศ. 2563 
– 2565” เพือ่ระดมควำมคดิเหน็ของบคุลำกรกรมอนำมัย ในกำรจดัท�ำแผนปฏบิติักำรดจิทิลั กรมอนำมยั พ.ศ. 2563 
– 2565 และขบัเคลือ่นแผนฯ ดงักล่ำวสูก่ำรปฏบิตั ิส่งเสรมิให้หน่วยงำนปรบัเปล่ียนเป็นรฐับำลดจิิทลัและสังคมดจิทิลั 
ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีดิจทิลัเข้ำมำช่วยในกำรบรหิำรจดักำร กระบวนกำรปฏบัิตงิำนและกำรจดัเกบ็ข้อมูล กำรวเิครำะห์ 
กำรสร้ำงมำตรฐำนของข้อมูล กำรสร้ำงเชื่อมโยงแลกเปล่ียนหน่วยงำนภำครัฐบนพื้นฐำนของควำมมั่นคงปลอดภัย 
และสำมำรถด�ำเนินกำรตำมนโยบำยและเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เข้ำถึงประชำชนอย่ำงรวดเร็ว 
ตลอดจนกำรส่งเสริมควำมตระหนัก รู้เทคโนโลยีสุขภำพแก่ประชำชนและสังคมไทยต่อไป

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง
 กองแผนงำน ได้ด�ำเนนิกำรจดัท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร กรมอนำมยั มำอย่ำงต่อเนือ่ง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมอนำมัย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 - 2561 
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลของ กรมอนำมัย ซึ่งท�ำให้หน่วยงำน กรมอนำมัยมีแนวทำงกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรปฏิบัติงำนให้ได้ตำมเป้ำหมำยตำมภำรกิจ 
โดยได้ด�ำเนินกำรจัดกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมอนำมัย เพื่อ
วิเครำะห์ ศึกษำ ส�ำรวจ วิเครำะห์องค์กร สภำวะแวดล้อม สถำนะในปัจจุบันของระบบสำรสนเทศและข้อมูล และ
ควำมต้องกำรด้ำนระบบสำรสนเทศและข้อมูล วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรคในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล 
และแนวทำงในกำรลดอปุสรรค ตลอดจนจดัประชมุระดมสมองบคุลำกรกรมอนำมยั และจดัท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมอนำมัย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 - 2561
 กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินงาน
 1. จัดท�ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล กรมอนำมัย พ.ศ. 2563 - 2565
 2. ท�ำหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงำนในสังกัดกรมอนำมัย เพื่อเชิญเข้ำร่วมประชุม
 3. ประสำนวิทยำกร เพื่อเตรียมควำมพร้อม และท�ำหนังสือเชิญวิทยำกร
 4. ประชุมคณะท�ำงำนเพื่อวำงแผนและเตรียมกำรด�ำเนินงำน 
 5. ด�ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร“กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล กรอนำมัย พ.ศ. 2563 - 2565” 
 6. สรุปและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน และควำมส�ำเร็จของโครงกำร

‹ ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 กองแผนงำนได้ด�ำเนนิกำรจดัท�ำร่ำงแผนปฏบิติักำรดจิทิลักรมอนำมยั พ.ศ. 2563 - 2565 เพือ่ใช้เป็นกรอบกำร
ด�ำเนินงำนของหน่วยงำนในกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนำมัย รองรับกำรใช้งำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ในยคุดิจทิลั เพ่ิมประสทิธภิำพของระบบบริกำรและบริหำรจดักำร ส่งเสริมสขุภำพของประชำชน ตลอดจนขบัเคลือ่นแผนฯ 
ดังกล่ำวสู่กำรปฏิบัติ ส่งเสริมให้หน่วยงำนปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบำลดิจิทัลและสังคมดิจิทัล โดยได้จัดกำรประชุมเชิง
ปฏบิตักิำรจดัท�ำแผนดจิทัิล กรมอนำมัย พ.ศ. 2563 – 2565 ในวันที ่8 – 10 กรกฎำคม 2562 ณ โรงแรมเอบน่ีำ เฮำส์ 
กรงุเทพมหำนคร ซึง่ได้เชญิวทิยำกรจำกมหำวทิยำลยัมหดิล และเชญิหน่วยงำนทัง้ส่วนกลำงและส่วนภมูภิำคเข้ำร่วม

ประชุมฯ รวมทั้งสิ้น 77 คน

2
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พ.ศ. 2563 – 2565
แนวคิดการพัฒนาดิจิทัล เพื่อการปรับเปลี่ยน 

กรมอนามัยสู่องค์กรยุคดิจิทัล 4.0 ง) 

 ผลผลิต : ร่ำงแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล กรมอนำมัย พ.ศ. 2563 – 2565

 ผลลัพธ์ : มีกรอบกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนในกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนำมัย รองรับกำรใช้

งำนและกำรให้บริกำรภำครัฐในยุคดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภำพของระบบบริกำรและบริหำรจัดกำร ส่งเสริมสุขภำพของ

ประชำชน ตลอดจนขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่ำวสู่กำรปฏิบัติ

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. ผู้บริหำร บุคลำกร และภำคีเครือข่ำยกรมอนำมัย ให้กำรสนับสนุนในกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร

ดิจิทัล กรมอนำมัย

 2. มยีทุธศำสตร์และนโยบำยทีเ่กีย่วข้อง เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนนิกำร เช่น แผนพัฒนำรฐับำลดจิทิลัของประเทศ 

แผนกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศำสตร์เทคโนโลยีสำรสเทศสุขภำพ (eHealth Strategy) เป็นต้น

‹ ปัญหาและอุปสรรค

 แผนงำนโครงกำรอำจจะไม่ได้ด�ำเนนิกำรตำมแผนทีก่�ำหนดไว้ทัง้หมด เนือ่งจำกไม่ได้รบักำรจดัสรรงบประมำณประจ�ำปี

2.3.3.2 Digital

1) ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)

‹ ที่มาและความส�าคัญโครงการ 
 รัฐบำลได้วำงแผนแม่บท ยุทธศำสตร์ และมำตรกำรทั้งด้ำนเศรษฐกิจ กฎหมำยและโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ชำติ แต่กำรพัฒนำประเทศไทยให้ก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นประเทศที่มีอุตสำหกรรม 4.0 เศรษฐกิจ 4.0 และ
ประเทศไทย 4.0 ได้ ต้องเริ่มจำกกำรพัฒนำคนให้พร้อมรับควำมท้ำทำยในหลำยมิติและสำมำรถสนับสนุนกำรปรับ
โครงสร้ำงเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้ำน
 ทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมำยถึง ทักษะในกำรน�ำเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อำทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ 
มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกำรสื่อสำร กำรปฏิบัติงำน และกำรท�ำงำนร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนำกระบวนกำร
ท�ำงำน หรือระบบงำนในองค์กรให้มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 
 กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินงาน
 1. ประชำสมัพนัธ์ให้หน่วยงำนในสงักดักรมอนำมยัส่งหวัข้อกำรบรรยำยทกัษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยดีจิทิลั
 2. จดัประชมุส่งเสรมิและสนบัสนนุทกัษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยดีจิิทลัของกรมอนำมยั (Digital Literacy) 
เพื่อกระตุ้นให้บุคลำกรกรมอนำมัยเกิดควำมสนใจและรับทรำบถึงควำมจ�ำเป็นของกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ 

โดยนำยบัญชำ ค้ำของ รองอธิบดีกรมอนำมัย เป็นประธำน

1
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 3. คัดเลือกหัวข้อกำรบรรยำย ให้ครอบคลุมควำมสำมำรถ 4 มิติ คือ กำรใช้ (Use), เข้ำใจ (Understand), 

กำรสร้ำง (Create) และเข้ำถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

‹ ผลการด�าเนินงาน
 ผลผลิต : กำรจัดประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนำมัย 
(Digital Literacy) จ�ำนวน 7 ครั้ง โดยมีหัวข้อกำรบรรยำย 25 หัวข้อ ซึ่งได้รับควำมรู้จำกวิทยำกรทั้งภำครัฐและ
เอกชน มีรำยกำรหัวข้อ ดังนี้
 1. กำรประยุกต์ใช้งำนลำยมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) 
 2. กำรตรวจสอบควำมเร็วในกำรโหลดหน้ำเว็บไซต์ (Web Speed Test) 
 3. กำรท�ำเว็บไซต์ให้ติดหน้ำแรก Google ด้วยวิธีท�ำ SEO 
 4. แนวทำง Business Model ส�ำหรับสื่อสำรข้อมูลสุขภำพประชำชน 
 5. กำรบูรณำกำรระบบงำนร่วมกันระหว่ำงระบบเฝ้ำระวังด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมโดยประชำชนมีส่วนร่วมกับ
ระบบพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข 
 6. กำรท�ำงำนร่วมกันในองค์กร ด้วยเครื่องมือ Workplace (Workplace by Facebook) 
 7. แนวทำงสู่กำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ 
 8. โปรแกรมบริหำรจัดกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
 9. Chatbot แจ้งและบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนและปัญหำเมือง 
 10. หุ่นยนต์ดินสอ 
 11. สำยด่วน แบบ IP Phone (ผ่ำน Internet) ช่องทำงส�ำหรับ Input ข้อมูลจำกประชำชน 
 12. สำวไทยแก้มแดง 
 13. 9 ย่ำงเพื่อสร้ำงลูก 
 14. กำรพัฒนำ Application ออนไลน์เพื่อเสริมสมรรถนะวัยรุ่นประเทศไทย ด้ำนควำมรอบรู้ทำงสุขภำพและ
คุณภำพชีวิต 
 15. แอพพลิเคชั่น Pules เพื่อช่วยให้ประชำชนสำมำรถดูแลสุขภำพด้วยตนเอง 
 16. แอพพลิเคชั่นฟันดี 
 17. ระบบคัดกรองควำมเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ (Safe Mom) 
 18. Application Health Literacy 
 19. แอพพลิเคชั่น เด็กไทย วัยใส สิ่งแวดล้อมปลอดภัย สุขอนำมัยดี 
 20. กำรทดสอบสัญญำณ Wireless ด้วยเสำสัญญำณแบบ Directional 
 21. โปรแกรมค�ำนวณปริมำณสำรอำหำร (ThaiNutriSurvey) 
 22. โปรแกรมกำรขึ้นทะเบียน Care Manager, Caregiver กำรจัดท�ำแผนกำรดูแลผู้สูงอำยุรำยบุคคล (Care 
Plan) (Long Term Care 3C) 
 23. InfoComm Southeast Asia 2020 เพื่อแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี ด้ำนอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลในกำร
ก้ำวสู่กำรเป็นองค์กรยุคเศรษฐกิจแบบดิจิทัล 
 24. ระบบประเมินสุขภำพวัยท�ำงำน ผ่ำนแอพพลิเคชั่น H4U สมุดสุขภำพประชำชน 
 25. กำรจัดท�ำแผนโครงกำรร่วมลงทุนภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
 ผลลัพธ์ : ประโยชน์ส�ำหรับบุคลำกรกรมอนำมัย คือ สำมำรถบริหำรจัดกำรงำนและเวลำได้ดีมำกขึ้น และมี
เครื่องมือช่วยในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม
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ำาป
ี ประโยชน์ส�ำหรบัส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรฐั คือ หน่วยงำนได้รบักำรยอมรบัว่ำมีควำมทนัสมยั เปิดกว้ำง 

และเป็นทีย่อมรบั ซึง่จะช่วยดงึดดูและรกัษำคนรุ่นใหม่ทีม่ศัีกยภำพสูง รวมถงึกระบวนกำรท�ำงำนและกำรส่ือสำรของ

องค์กร กระชับขึ้น คล่องตัวมำกขึ้น และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง

 2. บุคลำกรสำมำรถบริหำรจัดกำรงำนและเวลำได้ดีมำกขึ้น และมีเครื่องมือช่วยในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม

 3. กำรด�ำเนินงำนได้รับควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรภำครัฐ และ

บริษัทเอกชน 

‹ ปัญหาและอุปสรรค

 1. ห้องประชุมไม่เพียงพอต่อผู้เข้ำร่วมประชุมที่ให้ควำมสนใจเป็นจ�ำนวนมำก

 2. เทคโนโลยีดิจิทัลบำงอย่ำง ไม่สำมำรถหำวิทยำกรมำให้ควำมรู้ได้

 

‹ รูปภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

2.4 การดำาเนินงานพัฒนาวิชาการ

2.4.1 การด�าเนินงานด้านการวิจัย

‹ ที่มาและความส�าคัญ

 กำรวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกส�ำคัญในกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจ กำรพัฒนำสังคมและกำรรักษำส่ิงแวดล้อม

ของประเทศ สำมำรถน�ำพำประเทศหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง กับดักควำมเหล่ือมล�้ำ และกับดัก

ควำมไม่สมดุลของกำรพัฒนำ รวมทั้งท�ำให้ประเทศสำมำรถปรับตัวรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จำกกระแสกำร

เปลี่ยนแปลงของโลก และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพื่อให้ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้อง

กับเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และเป้ำหมำยประเทศไทย 4.0 เพื่อช่วยยกระดับ

คุณภำพกำรวิจัยของประเทศให้ได้ผลงำนวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล โดยก�ำหนดให้มี

มำตรฐำนกำรวจิยัท่ีส�ำคัญ ใช้เป็นกลไกในกำรก�ำกบั ตรวจสอบและรับรอง กำรรกัษำมำตรฐำนในกระบวนกำรด�ำเนนิ

งำนวิจัย

 ด้วยกรมอนำมยัมภีำรกิจหลกัในกำรส่งเสรมิให้ประชำชนมสีขุภำพด ีโดยมกีำรศกึษำ วเิครำะห์ วจิยั พฒันำและ

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี ด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรจัดกำรสภำพแวดล้อม ที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำพ

ดี รวมทั้งกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชำชนมีควำมรู้และทักษะในกำรดูแลตนเอง ครอบครัว
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และชุมชน รวมถึงกำรสนับสนุนภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนให้มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

ดังนั้นงำนวิจัยเป็นรำกฐำนที่ส�ำคัญของกรมอนำมัยที่ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อน�ำผลกำรวิจัยและ

องค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชำชนต่อไป

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 

 ปีงบประมำณ 2560 กำรด�ำเนนิงำนวจิยัได้มกีำรจดัท�ำค�ำขอรบัทนุโครงกำรวจิยั ผ่ำนระบบ National Research 

Management System (NRMS) ซึง่โครงกำรวจิยัได้ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกผูท้รงคณุวฒุจิำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรวิจัยแห่งชำติ จ�ำนวน 17 โครงกำร งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำนทั้งสิ้น 16,722,600 

บำท ซึ่งในปีงบประมำณ 2560 แหล่งทุนได้ก�ำหนดให้หน่วยงำนที่เสนอขอรับทุนวิจัยให้มีกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำค�ำขอ

ในรปูแบบแผนบูรณำกำรวจัิยและนวัตกรรม โดยกรมอนำมยัได้เริม่มกีำรจดัท�ำเป็นแผนงำนวจิยั ผลกำรด�ำเนนิโครงกำร

วิจัยสำมำรถด�ำเนินกำรได้เป็นไปตำมแผนท่ีก�ำหนดไว้ แต่ก็ยังพบว่ำกำรด�ำเนินโครงกำรวิจัยที่ไม่สำมำรถด�ำเนินกำร

ได้ตำมแผนที่ก�ำหนดเน่ืองจำกกำรสื่อสำรระหว่ำงนักวิจัยกับกลุ่มเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินโครงกำรวิจัยไม่ตรงกัน         

นักวจิยัจ�ำเป็นต้องยตุกิำรด�ำเนนิโครงกำรวจิยัในขัน้ตอนกำรประชมุเพือ่คนืข้อมลูของผลกำรเกบ็ข้อมูลในพืน้ที ่ทำงส�ำนกั

คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้ลงพื้นท่ีศึกษำโครงกำรวิจัยดังกล่ำว เพื่อหำรือแนวทำงกำรด�ำเนินโครงกำรวิจัยที่

สำมำรถจัดท�ำได้และให้ก�ำลังใจนักวิจัยในกำรด�ำเนินโครงกำรวิจัยต่อไป และผู้ทรงคุณวุฒิได้

 ปีงบประมำณ 2561 กำรด�ำเนนิงำนวจิยัได้มีกำรพฒันำศกัยภำพนกัวจิยั วชิำกำรและนวตักรรม สำมำรถด�ำเนนิกำร

ได้อย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพและบรรลุตำมภำรกิจและกลไกกำรขับเคล่ือนกำรด�ำเนินงำนที่พึงประสงค์ของ      

กรมอนำมัยสู่กำรเป็นองค์กรหลัก (National Health Authority) ด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศ และเพือ่พฒันำด้ำนวชิำกำรกรมอนำมยั ให้สอดคล้องกบักำรปฏริปูระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ จงึ

ได้มีกำรพัฒนำงำนวิจัย กำรประเมินผล และ นวัตกรรมของกรมอนำมัย สู่ควำมเป็นเลิศด้ำนส่งเสริมสุขภำพและ

อนำมยัสิง่แวดล้อม พร้อมทัง้ส่งเสรมินักวจิยัทีม่ปีระสบกำรณ์สงู ได้สร้ำงงำนวจิยัอย่ำงต่อเนือ่ง และสนบัสนนุนกัวิจยั

รุ่นใหม่ ผู้สนใจงำนวิจัย ในส่วนกลำงและภูมิภำคคิดค้นงำนวิจัยใหม่ๆที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ที่

ทันต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบันและสำมำรถเขียนบทควำมวิชำกำรได้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อเผยแพร่

ผลงำนวิจัยและกำรประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดท�ำค�ำขอรับทุนโครงกำรวิจัย ผ่ำนระบบ 

National Research Management System (NRMS) ซึง่ได้มกีำรจดัเสนอขอรบัทนุกำรวจิยัเป็นแผนงำนวจิยั จ�ำนวน 

11 แผนงำนวิจัย 31 โครงกำร และผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรวิจัยแห่งชำติ 

จ�ำนวน 5 แผนงำนวิจัย 20 โครงกำร 

 ปีงบประมำณ 2561 โครงกำรวจิยัทีผ่่ำนกำรพจิำรณำ ได้รบักำรจดัสรรงบประมำณ ประจ�ำปีงบประมำณ 2561 

ทัง้สิน้ 19 โครงกำร และมกีำรจดัสรรงบประมำณเพือ่ใช้ในกำรด�ำเนนิงำนท้ังส้ิน 28,492,100 บำท และมผู้ีทรงคณุวุฒิ

เป็นที่ปรึกษำโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนกำรวิจัย ปี 2561 เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ค�ำปรึกษำ และกำรก�ำกับติดตำมให้กำร

ด�ำเนินโครงกำรวิจัยเป็นไปตำมแผนที่ก�ำหนดไว้ โดยผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรวิจัย ปี 2561 สำมำรถด�ำเนินกำรปิด

โครงกำรวิจัยได้ตำมแผนที่ก�ำหนด และโครงกำรวิจัยเมื่อด�ำเนินกำรเสร็จสิ้นในปีงบประมำณ 2561 ได้มีกำรรำยงำน

ควำมก้ำวหน้ำ ส่งรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ และปิดโครงกำรวิจัยผ่ำนระบบ NRMS

‹ ผลการด�าเนินงานกิจกรรม

 ในปี งบประมำณ 2562 ที่ผ่ำนมำมีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์งำนวิจัยและนวัตกรรมกรมอนำมัย กำรบริหำร

จดักำรงบประมำณโครงกำรวจิยัทีไ่ด้รบัทนุ ปี 2562 ซึง่มโีครงกำรวจิยัทีผ่่ำนกำรพจิำรณำ ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ 

ประจ�ำปีงบประมำณ 2562 ทั้งสิ้น 22 โครงกำร จำกโครงกำรวิจัยทั้งหมด 39 โครงกำร คิดเป็น ร้อยละ 56.41 มีกำร
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ีจดัสรรงบประมำณเพือ่ใช้ในกำรด�ำเนนิงำนทัง้สิน้ 27,663,000 บำท จำกผลกำรด�ำเนนิงำนในปีทีผ่่ำนมำ มกีำรด�ำเนนิงำน

โครงกำรวิจัยไปแล้ว ร้อยละ 92 และมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ร้อยละ 99.79 ผลสัมฤทธิ์ของงำนร้อยละ 93 และ

มีกำรจัดท�ำกรอบและประเด็นกำรวิจัยปี 2564 และค�ำขอบประมำณโครงกำรวิจัยปี 2564 เพื่อตอบโจทย์ปัญหำ      

ควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญใน 3 ประเด็น เช่น Smart Kids, Smart Longest และ Smart City นอกจำกนี้มีกำรพัฒนำ

ระบบบริหำรงำนวิจัยกรมอนำมัย, ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกกำรพัฒนำกำรวิจัย และก�ำหนดมำตรฐำนคุณภำพ      

กำรวิจัยกรมอนำมัย สู่กำรน�ำผลงำนวิจัยไปสร้ำงให้เกิดคุณค่ำ (Value Creation) และน�ำไปใช้ประโยชน์มำกที่สุด, 

พฒันำนกัวจิยัหน้ำใหม่ ให้ก้ำวไปสูก่ำรเป็นนกัวจิยัทีม่คีวำมเชีย่วชำญ และกระตุน้ให้เกดิงำนวจิยัทีส่อดคล้องกบัทศิทำง

และนโยบำยด้ำนกำรวิจัยของหน่วยงำนเพิ่มมำกขึ้น โดยมีกิจกรรมส�ำคัญหลักๆ ดังต่อไปนี้

 1. ประชมุเชงิปฏบิตักิำรจัดท�ำแผนบรูณำกำรวจิยัและนวตักรรมส่งเสรมิสขุภำพและอนำมยัสิง่แวดล้อม จ�ำนวน 3 ครัง้

 2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท�ำประเด็นกำรวิจัยและแนวทำงกำรเสนอชุดโครงกำรวิจัย จ�ำนวน 1 ครั้ง

 3. ประชมุเชงิปฏบิตักิำรเร่ือง “กำรเขียนรำยงำนวจิยัฉบบัสมบรูณ์” และกำรเขียนบทควำมเพือ่ตพีมิพ์ จ�ำนวน 

2 ครั้ง

‹ ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” และการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ

 กำรพัฒนำงำนวิจัย อยู่ภำยใต้กำรควบคุม ก�ำกับ และติดตำมของคณะกรรมกำรพัฒนำและขับเคลื่อนวิชำกำร 

กรมอนำมัย (กพว.) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรกรมอนำมัย น�ำโดยอธิบดี รองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อ�ำนวยกำร

หน่วยงำนทีข่บัเคลือ่นงำนวชิำกำร โดย ส�ำนกัคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุ ิพจิำรณำกรอบประเดน็กำรวจิยัและทศิทำง

กำรวิจัยส�ำหรับกำรเสนอขอรับทุนงบประมำณกำรวิจัย ปี 2564 ซ่ึงตอบโจทย์ปัญหำควำมท้ำทำยท่ีส�ำคัญและ

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนยุทธศำสตร์ของกรมอนำมัย หน่วยงำนของกรมอนำมัยสำมำรถด�ำเนินกำร

จัดท�ำโครงร่ำงกำรวิจัยให้มีควำมสอดคล้องกับประเด็นกำรวิจัยของกรมอนำมัยในทิศทำงเดียวกัน และยังสำมำรถ      

น�ำผลกำรวิจัยและองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและพัฒนำอนำมัยส่ิงแวดล้อม และเผยแพร่         
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ผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรต่ำงๆ หรือตีพิมพ์บทควำมวิจัย เพื่อสำมำรถน�ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที
ได้หรือสำมำรถพัฒนำต่อยอดงำนวิจัยได้

‹ ปัญหาอุปสรรค
 กำรวิจัยและนวัตกรรมจ�ำเป็นต้องมีพื้นฐำนในกำรพัฒนำโครงร่ำงกำรวิจัย กำรประเมินผลโครงกำรวิจัย 
กระบวนกำรท�ำวิจัย ต้องใช้เวลำในกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัย และสะสมประสบกำรณ์กำรท�ำวิจัย โดยมีกำรด�ำเนิน
งำนด้ำนวิชำกำรผ่ำนกลไกกำรขับเคลื่อนคณะกรรมกำรพัฒนำและขับเคลื่อนวิชำกำร (กพว.) หน่วยงำน ที่สำมำรถ
ให้ข้อคิดเห็น ข้อแนะน�ำกำรท�ำวิจัยเบื้องต้นให้เป็นไปตำมกระบวนกำรวิจัย (Research Process) เพื่อให้สอดคล้อง
กบัภำรกจิของหน่วยงำนและสำมำรถน�ำผลงำนวจิยัไปใช้ในกำรด�ำเนนิงำน/กำรขบัเคลือ่นทัง้ในระดบัพ้ืนทีห่รือระดบั
ประเทศต่อไป

2.4.2 การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 

‹ ที่มาและความส�าคัญโครงการ
 กรมอนำมยั ก�ำหนดนโยบำยและยทุธศำสตร์เพือ่สนบัสนนุกำรบรรลวิุสยัทศัน์กำรพฒันำประเทศสู่ควำมมัน่คง 
มัง่คัง่ ยัง่ยนื และ มีวิสัยทศัน์ “กรมอนำมยัเป็นองค์กรหลกัของประเทศในกำรอภิบำลระบบส่งเสรมิสขุภำพและอนำมยั
สิ่งแวดล้อมเพื่อประชำชนสุขภำพดี สอดรับกับทุกส่วนรำชกำร จึงให้ควำมส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน 
นโยบำยส่งเสรมิสขุภำพและป้องกนัโรคสู่ควำมเป็นเลศิ 5 กลุม่วยัสูค่นไทย 4.0 (Smart Citizen) ได้แก่พฒันำส่งเสรมิ 
สุขภำพแม่และเด็ก ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนำกำรสมวัย เด็กวัยเรียนแข็งแรงฉลำดมีพฤติกรรม       
ที่พึงประสงค์ วัยรุ่นลดท้องซ�้ำและมีทักษะชีวิต วัยท�ำงำน วัยทอง มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และเตรียมควำมพร้อม
เป็นผูส้งูวยัคณุภำพ ผูส้งูวยัคอืหลกัชยัของสงัคม และสร้ำงควำมเข้มแขง็ระบบอนำมยัสิง่แวดล้อมพฒันำระบบสขุภำพ
ในชมุชนอย่ำงยัง่ยนืประชำชนมคีวำมรอบรูด้แูลตนเองได้ ท้ังนีโ้ดยให้ควำมส�ำคัญกบักำรสร้ำงเสรมิศกัยภำพและควำมรู้
ทำงวิชำกำรให้กับบุคลำกรของกรมอนำมัยและภำคีเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง
 เพ่ือให้บรรลเุป้ำหมำยดงักล่ำวกรมอนำมัยจงึได้จัดประชมุวชิำกำรส่งเสรมิสุขภำพและอนำมยัสิง่แวดล้อมแห่งชำติ 
ครั้งที่ 12 ประจ�ำปี 2562 โดยกำรบูรณำกำรให้เกิดพันธมิตรกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยส่ิงแวดล้อมทั้งภำยใน
ประเทศและระหว่ำงประเทศ มีควำมเป็นเอกภำพในกำรบรหิำรจัดกำร อภบิำลระบบสขุภำพในรปูแบบภำคเีครอืข่ำย 
และเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูขั้บเคลือ่นกำรส่งเสรมิสขุภำพและอนำมยัสิง่แวดล้อมแก่บคุลำกรด้ำนสำธำรณสขุ ได้แก่ 
แพทย์ พยำบำล นักวิชำกำรสำขำต่ำงๆและผู้สนใจจำกหน่วยงำนหรือองค์กรต่ำงๆได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โรงเรียน โรงพยำบำล องค์กำรพัฒนำเอกชน ภำคธุรกิจเอกชน และภำคประชำชน โดยคำดหวังควำมร่วมมือผลักดัน
สูค่วำมส�ำเร็จบรรลเุป้ำหมำยด้ำนกำรพฒันำคณุภำพชีวติคนไทยด้ำนสุขภำพทกุกลุ่มวยัสู่ควำมส�ำเรจ็ ประชำชนสุขภำพดี 
ระบบสุขภำพยั่งยืน 

‹ ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี

ตารางที่ 21 ผลงำนวิชำกำรที่ผ่ำนกำรคัดเลือก ปี 2559 - 2562

ปี ผลงานวิชาการที่ผ่าน

การคัดเลือกทั้งหมด

Oral 

Presentation

รางวัลชนะเลิศ Poster 

Presentation

รางวัล

ชนะเลิศ

2559 141 30 3 111 3

2560 79 28 3 51 3

2561 289 80 7 209 8
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ปี ผลงานวิชาการที่ผ่าน

การคัดเลือกทั้งหมด

Oral 

Presentation

รางวัลชนะเลิศ Poster 

Presentation

รางวัล

ชนะเลิศ

2562 260 92 6 158 7

‹ ผลการด�าเนินงาน ปี 2562
 กำรประชมุวิชำกำร“ส่งเสรมิสขุภำพและอนำมัยสิง่แวดล้อมแห่งชำต ิครัง้ที ่12 พ.ศ. 2562 ภำยใต้หัวข้อ “พลิกโฉม
นวัตกรรมสร้ำงควำมรอบรู้สู่ประชำชนสุขภำพดี”(Disruptive Innovation towards Smart Citizens by Health 
Literacy) ระหว่ำงวันที ่26 – 28 มถุินำยน 2562 สรุปผลกำรคดัเลอืกงำนวชิำกำรทีส่่งเข้ำประกวดจำกท้ังหมดจ�ำนวน 
260 ผลงำน จ�ำแนกเป็นแบบ Oral Presentation มีจ�ำนวน 92 เรื่อง และแบบ Poster Presentation จ�ำนวน 158 
เรื่อง ซึ่งผลงำนที่ได้รับรำงวัล จ�ำนวน 36 รำงวัล แบ่งเป็น ประเภท Oral Presentation 18 รำงวัลและ Poster 
Presentation 21 รำงวัล โดยมีผู้ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ดังนี้
 ประเภท Oral Presentation 
 1. กลุ่มกำรส่งเสริมสุขภำพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “ประสิทธิผลกำรมีส่วนร่วม
ของหน่วยเวชศำสตร์มำรดำและทำรกในครรภ์ในกำรติดตำมหญิงตั้งครรภ์เส่ียงธำลัสซีเมีย” โดย ดร.ยุพิน โจ้แปง  
ศูนย์อนำมัย ที่ 9 นครรำชสีมำ 
 2. กำรส่งเสริมสขุภำพกลุม่วยัเรยีน วยัรุน่วยัท�ำงำน รำงวลัชนะเลิศ ได้แก่ เรือ่ง “กำรพฒันำระบบกำรประเมนิ
รบัรองมำตรฐำนโรงเรยีนและกำรคดัเลอืกเครอืข่ำยโรงเรยีนเดก็ไทยฟันดใีนเขตสขุภำพที ่11 โดย ทพญ.ศศธิร บณัฑติ
มหำกุล ศูนย์อนำมัยที่ 11 นครศรีธรรมรำช 
 3. กำรส่งเสริมสุขภำพกลุ่มวัยท�ำงำน ผู้สูงอำยุ รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “บริบทของทันตบุคลำกรผู้ปฏิบัติ
งำนกบักำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยสร้ำงเสรมิสขุภำพช่องปำกโดยชมรมผูส้งูอำย”ุ โดย นำงสำววรำรตัน์ ใจชืน่ ส�ำนกั 
ทันตสำธำรณสุข
 4. กลุ่มอนำมัยสิ่งแวดล้อม รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “ต�ำบลต้นแบบกำรเฝ้ำระวังและสื่อสำรควำมเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภำพจำกภำวะหมอกควันในภำคเหนือตอนบน” โดย นำยนณธภัทร ธีระวรรธนะสิริ
ศูนย์อนำมัยที่ 1 เชียงใหม่ 
 5. กลุ่มจัดกำรควำมรู้ รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “5 ค. ขจัดควำมอำย ทลำยควำมกลัว ตรวจก่อนพบ          
สยบมะเร็งปำกมดลูก” โดย นำงสำวพจณำ โชโชล ศูนย์อนำมัยที่ 11 นครศรีธรรมรำช 
 6. กลุ่ม Disruptive Health Innovation รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “นวัตกรรม DU Gel Pack” โดย        
นำยวัชรพันธ์ วงศ์ค�ำพันธ์ โรงพยำบำลสมเด็จยุพรำชเดชอุดม 
 ประเภท Poster Presentation
 1. กลุม่ กำรส่งเสรมิสขุภำพกลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั (1) รำงวลัชนะเลศิ ได้แก่ เรือ่ง “ประสทิธผิลของโปรแกรม
ส่งเสรมิพฒันำกำรของเด็กอำย ุ3-5 ปี” โดย นำงสำวขวัญธริำ หวงัจติต์ และ นำยสนุทร อุม่เอบิ ศนูย์อนำมยัที ่5 รำชบรุี 
 2. กลุ่ม กำรส่งเสริมสุขภำพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (2) รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “กำรด�ำเนินกำรสร้ำง
โมเดลกำรดูแลสตรีตั้งครรภ์เพื่อลดทำรกน�้ำหนักน้อยภำยใต้โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลสตรีตั้งครรภ์ในสถำน
พยำบำลเพื่อลดจ�ำนวนทำรกน�้ำหนักน้อยในจังหวัดล�ำพูน โดย นำงวรำพร สุภำ และนำงวันเพ็ญ ใส่ด้วง ศูนย์อนำมัย
ที่ 1 เชียงใหม่ 
 3. กลุม่ กำรส่งเสรมิสขุภำพกลุม่วยัเรยีน วยัรุน่ รำงวลัชนะเลิศ ได้แก่ เรือ่ง “รปูแบบกำรคดักรองเดก็อ้วน กลุ่มเส่ียง 

ศรีประจันต์โมเดล” โดย นำงสำวพรวิภำ ดำวดวง ส�ำนักโภชนำกำร 
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 4. กลุม่ กำรส่งเสริมสขุภำพกลุ่มวยัท�ำงำน ผูส้งูอำย ุ(1) รำงวลัชนะเลศิ ได้แก่ เร่ือง “กำรพฒันำระบบกำรดแูล

ผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อเนื่องที่บ้ำน” โดย ดร.วรนุช วงค์เจริญ โรงพยำบำล 

 5. กลุ่ม กำรส่งเสริมสุขภำพกลุ่มวัยท�ำงำน ผู้สูงอำยุ (2) รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “Application ระบบ

ข้อมูลสุขภำพผู้ป่วย (Smart Patient)” โดย ภำกร ช่วยสกุล ศูนย์อนำมัยที่ 11 นครศรีธรรมรำช 

 6. กลุ่มอนำมัยสิ่งแวดล้อม (1) รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “โครงกำรวิจัยเรื่องพัฒนำชุดตรวจสอบเหล็ก (Fe) 

ในน�้ำบริโภค” โดย นำงสำวอังคณำ มีชัยชนะ ศูนย์ห้องปฏิบัติกำรกรมอนำมัย 

 7. กลุ่มอนำมัยสิ่งแวดล้อม (2) รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “ประสิทธิผลของระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลลำนทรำย

กรองกรณีศึกษำเทศบำลต�ำบลคอนสวรรค์ อ�ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดย นำยสมรัฐ นัยรัมภ์ ศูนย์อนำมัยที่ 

9 นครรำชสีมำ 

‹ ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

‹ ปัจจัยความส�าเร็จ
 - กำรได้รับอนุมัติสนับสนุนทรัพยำกรจำกกรมอนำมัยในกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนวิชำกำร 
 - ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนในสังกัดกรมอนำมัยในกำรสนับสนุนบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งใน
ต�ำแหน่งหน้ำที่ผู้จัดงำนและผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรม
 - ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอกที่ได้ส่งผลงำนวิชำกำรเข้ำร่วมประกวด

‹ ปัญหาอุปสรรค
 - ทรัพยำกรที่ได้รับในกำรด�ำเนินงำนค่อนข้ำงจ�ำกัด

2.4.3 การด�าเนินงานด้านความร่วมมือระว่างประเทศ

‹ ที่มาและความส�าคัญ
 ที่ผ่ำนมำ กระแสโลกำภิวัตน์ (Globalization) และกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดของภำคอุตสำหกรรมและ
เทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยทรัพยำกร รวมถึงประชำกรข้ำมพรมแดนอย่ำงเสรี ท�ำให้ปัญหำด้ำนสุขภำพ
ในระดบัโลกและระดบัภมูภิำคเกดิกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็และขยำยขอบเขตกว้ำงขึน้ เช่น กำรแพร่ระบำดของ
โรคอบุตัซิ�ำ้หรอืโรคอบุตัใิหม่อนัเกดิจำกกำรเคลือ่นย้ำยประชำกรข้ำมพรมแดน กำรเพิม่ขึน้ของควำมชกุและกำรตำย
ก่อนวัยอันควรจำกโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง รวมถึงผลกระทบด้ำนสุขภำพจำกอันเกิดจำกปัจจัยด้ำนส่ิงแวดล้อม
และกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ ซึง่ปัญหำสขุภำพเหล่ำนีเ้ป็นปัญหำข้ำมพรมแดน และเกินขอบเขตควำมสำมำรถ
ของประเทศใดประเหนึ่งที่จะสำมำรถแก้ไขได้ส�ำเร็จ ดังน้ัน กำรด�ำเนินงำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำน

สำธำรณสุขจึงเป็นสิ่งส�ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสุขภำพในปัจจุบันอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน

1
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ี กรมอนำมยัได้พฒันำกำรด�ำเนนิงำนด้ำนต่ำงประเทศเพือ่ตอบสนองต่อยทุธศำสตร์สุขภำพโลกของประเทศไทย

และรับมือกับสถำนกำรณ์และนโยบำยท่ีเปลี่ยนไป โดยกำรขยำยควำมร่วมมือด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัย                

สิง่แวดล้อมกบัต่ำงประเทศ ผ่ำนกำรท�ำบนัทกึควำมเข้ำใจและแผนปฏิบตักิำรร่วมกบัประเทศต่ำงๆ กำรส่งผู้แทนเข้ำร่วม

กำรประชมุระดบันำนำชำตใินฐำนะผูแ้ทนประเทศไทยหรอืสมำชกิคณะท�ำงำน กำรส่งผูแ้ทนเข้ำร่วมกำรประชมุระดบั

นำนำชำตเิพือ่พัฒนำวชิำกำร กำรสนับสนนุให้บุคลำกรเข้ำร่วมกำรประชมุ สมัมนำ ลำศกึษำ ฝึกอบรม ปฏบิตักิำรวจิยั 

และดงูำน ณ ต่ำงประเทศ เพือ่พฒันำศกัยภำพบุคลำกรกรมอนำมยัในกำรด�ำเนนิงำนด้ำนต่ำงประเทศและขยำยเครือข่ำย

ควำมร่วมมือ รวมถึงกำรจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนภำษำอังกฤษเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร         

กรมอนำมยัให้พร้อมส�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนระดับสำกล โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 บคุลำกรกรมอนำมยัได้เดนิทำง

ไปเข้ำร่วมกำรประชุม สัมมนำ ลำศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย และดูงำน ณ ต่ำงประเทศ รวมทั้งสิ้น 98 รำยกำร 

ด้วยงบประมำณหมวดรำยจ่ำยอืน่ รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศช่ัวครำว จ�ำนวน 27 รำยกำร 

และงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งอื่นๆ จ�ำนวน 71 รำยกำร มีสำระส�ำคัญ ดังนี้

‹ การประชุมภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศ

 1. โครงกำรควำมร่วมมือไทย-จีน ด้ำนส่งเสริมสุขภำพพัฒนำกำรเด็กและอนำมัยสิ่งแวดล้อม

  คณะผู้แทนกรมอนำมัยได้เข้ำร่วมประชุมในโครงกำรควำมร่วมมือไทย-จีน ด้ำนส่งเสริมสุขภำพพัฒนำกำร

เด็กและอนำมัยสิ่งแวดล้อม ณ นครเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย สำธำรณรัฐประชำชนจีน ระหว่ำงวันที่ 23-27 กันยำยน 

2562 เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย รวมถึงกำรพัฒนำงำน  

ด้ำนอนำมัยแม่และเด็ก กำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ภำรกิจที่กรมอนำมัยต้องขับเคลื่อนต่อ

จำกกำรประชุมครั้งนี้คือกำรศึกษำแนวทำงส�ำหรับพัฒนำกำรคัดกรองโรคแลภำวะต่ำงๆ ที่ส�ำคัญในเด็กปฐมวัยเพื่อ

พัฒนำกำรรักษำให้สำมำรถท�ำได้อย่ำงทันท่วงทีและท�ำให้เด็กมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง

ภาพการประชุมในโครงการความร่วมมือไทย-จีน ด้านส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการเด็กและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 2. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรควำมร่วมมือไทย-ลำว ด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม

  กรมอนำมยัเป็นเจ้ำภำพจดักำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรควำมร่วมมอืไทย-ลำว ด้ำนส่งเสรมิสขุภำพและอนำมยั

สิ่งแวดล้อมระหว่ำงวันที่ 19-21 มิถุนำยน 2562 ณ จังหวัดนครพนม โดยในกำรประชุมดังกล่ำว 

  แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลำกร และ Dr. Bounpheng Philavong อธิบดีกรมอนำมัยของทั้งสองประเทศ

ได้ร่วมกันลงนำมในบันทึกข้อตกลง (Letter of Agreement) เพื่อเป็นกรอบแนวทำงด�ำเนินงำนควำมร่วมมือ ทั้งนี้ 

ภำรกจิทีก่รมอนำมยัต้องขับเคลือ่นคอืกำรจดัท�ำแผนปฏบิตักิำรควำมร่วมมอืไทย-ลำว ด้ำนส่งเสรมิสขุภำพและอนำมยั 

สิ่งแวดล้อมปี 2563 ให้แล้วเสร็จ และพิจำรณำจัดสรรงบประมำณประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงำน

ภำยใต้ Cluster ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกำรด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรฯ ต่อไป



รายงานประจำาปี 2562
กรมอนามัย104

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือไทย-ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

‹ การประชุมที่กรมอนามัยเข้าร่วมในฐานะผู้แทนประเทศไทยหรือสมาชิกคณะท�างาน

 1. กำรประชุมสมัชชำอนำมัยโลก สมัยที่ 72

  คณะผู้แทนกรมอนำมัยน�ำโดย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลำกร อธิบดีกรมอนำมัย ได้เดินทำงไปร่วมกำร

ประชุมสมัชชำอนำมัยโลก สมัยที่ 72 (72nd World Health Assembly: WHA72) ระหว่ำงวันที่ 20-28 พฤษภำคม 

2562 ณ นครเจนีวำ สมำพันธรัฐสวิส ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์และแสดงท่ำทีของประเทศไทยต่อ

ประเดน็ต่ำงๆ โดยมปีระเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัภำรกจิของกรมอนำมยั ได้แก่ ยทุธศำสตร์สขุภำพโลกด้ำนอนำมัยสตร ีเดก็ 

และวยัรุ่น ยทุธศำสตร์สขุภำพโลกด้ำนอนำมยัสิง่แวดล้อมและกำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูอิำกำศ สุขำภิบำล น�ำ้สะอำด 

ผลกำรประชุมนำนำชำติว่ำด้วยโภชนำกำร และควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินงำนเพื่อยุติภำวะขำดไอโอดีนอย่ำงยั่งยืน 

ซึง่สิง่ทีก่รมอนำมยัต้องขบัเคลือ่นต่อหลงัจำกกำรประชมุคอืกำรพฒันำนโยบำยและยทุธศำสตร์ ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง

กับภำรกิจของกรมอนำมัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเด็นด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมซึ่งองค์กำรอนำมัยโลกก�ำลังให้ควำม

ส�ำคัญ และผลักดันกำรด�ำเนินงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ 

ภาพการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72

 2. กำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรอนำมัยโลกภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 72 
  ผู้แทนกรมอนำมัยเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรอนำมัยโลกภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
สมัยที่ 72 (72nd Session of the WHO Regional Committee for South-East Asia – RC72) ระหว่ำงวันที่ 2-6 
กนัยำยน 2562 ณ กรงุนวิเดล ีสำธำรณรฐัอนิเดยี เพือ่ตดิตำมควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนนิงำนและขบัเคล่ือนนโยบำยด้ำน
สำธำรณสขุในระดบัภมูภิำค โดยประเดน็ส�ำคญัทีเ่กีย่วข้องกับภำรกจิของกรมอนำมยัในกำรประชมุ ได้แก่ ยทุธศำสตร์
สขุภำพโลกด้ำนอนำมยัสิง่แวดล้อมและกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ กำรก�ำจดัมะเรง็ปำกมดลกู และกำรรำยงำน
ผลกำรประชุม PCC ว่ำด้วยกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ โดยประเด็นที่กรมอนำมัยต้องขับเคลื่อน
ต่อจำกกำรประชมุคอืกำรตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนด้ำนอนำมยักำรเจริญพนัธุภ์ำยใต้กรอบ PCC ทบทวนแผนกำรด�ำเนนิ
งำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศระดับประเทศและปรับให้สอดคล้องกับแผนกำรด�ำเนินงำนระดับภูมิภำค 
รวมถึงยกระดับกำรด�ำเนินงำนโครงกำรด้ำนสุขภำพ สิ่งแวดล้อม และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยเฉพำะ

ในประเด็นมลพิษอำกำศ คุณภำพน�้ำบริโภค และ ส่งเสริมระบบสุขภำพเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
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ี 3. กำรประชุม Partners in Population and Development (PPD) สมัยที่ 24

  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คณะผู้แทนกรมอนำมัยน�ำโดย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลำกร อธิบดีกรม

อนำมัย ได้เดินทำงไปร่วมกำรประชุม Partners in Population and Development (PPD) สมัยที่ 24 ระหว่ำงวัน

ที่ 3-4 กันยำยน 2562 ณ กรุงตูนิส สำธำรณรัฐตูนิเซีย ซึ่งกรมอนำมัย โดยส�ำนักอนำมัยกำรเจริญพันธุ์เป็นผู้รับผิด

ชอบหลกัในกำรด�ำเนนิงำนควำมร่วมมอืกบั PPD ปัจจบุนั ประเทศไทยจ่ำยเงนิอดุหนนุรำยปีจ�ำนวน 23,000 ดอลลำร์

สหรัฐ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนของ PPD ประเด็นส�ำคัญของกำรประชุมในครั้งนี้ คือ กำรรำยงำนควำมคืบ

หน้ำในกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรท่ีได้จำกมติที่ประชุมสมัยที่ 23 กำรรำยงำนสรุปมติจำกท่ีประชุมคณะ

กรรมกำรบริหำร PPD สมัยที่ 33 กำรรำยงำนควำมส�ำเร็จในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือใต้-ใต้ และแผนกำรด�ำเนินงำน

ในอนำคต แนวทำงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ PPD ในกำรด�ำเนินงำนระดับโลก รวมถึงกำรรำยงำนด้ำนกำร

บริหำรกำรเงิน โดยประเด็นท่ีกรมอนำมัยต้องด�ำเนินกำรต่อจำกกำรประชุมคือกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงบทบำท

ของ PPD อย่ำงใกล้ชิด และศึกษำแนวทำงในกำรน�ำมำปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำประชำกรของ

ประเทศไทย

 4. กำรประชุม The 5th Meeting of ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle

  คณะผูแ้ทนกรมอนำมัยเข้ำร่วมกำรประชุม The 5th Meeting of ASEAN Health Cluster 1: Promoting 

Healthy Lifestyle ระหว่ำงวนัท่ี 19-22 มนีำคม 2562 ณ เมอืงหลวงพระบำง สปป.ลำว เพือ่ขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำน

ด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมในภูมิภำคอำเซียนในฐำนะที่กรมอนำมัยเป็นประธำนคณะท�ำงำน           

Cluster 1 ของประเทศไทย รวมถึงน�ำเสนอควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ เช่น กำรจัดกิจกรรม Workshop on 

Experience Sharing of Nutrition Surveillance in ASEAN โดยส�ำนักโภชนำกำร กรมอนำมัย เมื่อวันที่ 6-8 

มีนำคม 2562 ณ กรุงเทพมหำนคร ทั้งนี้ ประเด็นที่กรมอนำมัยต้องขับเคลื่อนต่อไปคือกำรผลักดันและสนับสนุนกำร

ด�ำเนินงำนของ Cluster ต่ำงๆ ในกิจกรรมที่ประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพ ขับเคล่ือนกำรด�ำเนินงำนเพื่อยุติภำวะ               

ทุพโภชนำกำรตำม ASEAN Leader’s Declaration และติดตำมควำมคืบหน้ำกำรจัดตั้งศูนย์ ASEAN Center for 

Active Ageing and Innovation (ACAI)

‹ การประชุมเพื่อพัฒนาวิชาการ

 1. กำรประชุมรัฐภำคีอนุสัญญำมินำมำตะว่ำด้วยปรอท สมัยที่ 2 

  คณะผูแ้ทนกรมอนำมยัเข้ำร่วมกำรประชมุรฐัภำคอีนสุญัญำมนิำมำตะว่ำด้วยปรอท สมยัที ่2 (The Second 

Meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury) ระหว่ำงวันที่ 

19-23 พฤศจิกำยน 2561 ณ นครเจนีวำ สมำพันธรัฐสวิส เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิบัติงำนที่จัดท�ำขึ้นใน

กำรประชุมสมัยแรก และแลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนตำมพันธกรณีของอนุสัญญำมินำตะว่ำด้วย

ปรอท โดยผลกำรประชุมท่ีส�ำคัญ ได้แก่ กำรก�ำหนดให้ประเทศสมำชิกส่งรำยงำนข้อมูลแหล่งก�ำเนิดที่ปล่อยปรอท      

สู่ดินและน�้ำภำยในปี 2564 กำรจัดตั้งกลุ่มผู้เช่ียวชำญเพื่อก�ำหนดเกณฑ์ของของเสียปรอท กำรให้ประเทศสมำชิก      

น�ำแนวทำงกำรกกัเกบ็ชัว่ครำวของปรอทอย่ำงเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมไปปรบัใช้ และกำรสนบัสนนุให้ประเทศสมำชกิ

คงควำมร่วมมือในประเด็นด้ำนสุขภำพกับองค์กำรอนำมัยโลกและองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้ ประเด็นที่

กรมอนำมยัต้องขบัเคลือ่นต่อจำกกำรประชมุคอืกำรก�ำหนดแนวทำงกำรลดใช้อะมลักมัอดุฟันตำมมำตรกำรทีก่�ำหนด

ในอนสุัญญำฯ จัดท�ำสถำนกำรณ์ของเสยีปรอททำงกำรแพทย์เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรของเสยีปรอททีเ่กดิจำก

สถำนบรกิำรสำธำรณสขุอย่ำงเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และประเมนิควำมเสีย่งและเฝ้ำระวงัสขุภำพประชำชนในพืน้ที่

ปนเปื้อนปรอท
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 2. กำรประชุมรัฐภำคีอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ สมัยที่ 24
  คณะผู้แทนกรมอนำมัยเข้ำร่วมกำรประชุมรัฐภำคีอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ สมัยที่ 24 (COP 24) และกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่ำงวันที่ 2-8 ธันวำคม 2561 ณ เมืองคำโตวีเซ 
สำธำรณรัฐโปแลนด์ เพือ่หำรอืกำรด�ำเนนิงำนภำยใต้กรอบอนสุญัญำสหประชำชำตว่ิำด้วยกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ 
โดยประเดน็ส�ำคญัด้ำนสำธำรณสขุในกำรประชมุ ได้แก่ กำรจดัท�ำแผนกำรปรบัตวัต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูอิำกำศ
แห่งชำติ (National Adaptation Plan - NAP) กำรจัดท�ำรำยงำนแห่งชำติ (National Communication) และกำร
ด�ำเนินกำรตำม Nairobi Work Programme (NWP) ซึ่งที่ประชุมได้เจรจำถึงแนวทำงกำรด�ำเนินงำนตำมข้อตกลง 
รวมทัง้กำรสนบัสนนุงบประมำณและเทคโนโลยจีำกประเทศทีพ่ฒันำแล้ว และบทบำทของเลขำนกุำรในกำรสนบัสนนุ
และผลกัดนักำรด�ำเนนิงำน ทัง้นี ้ภำรกจิทีก่รมอนำมยัต้องขบัเคลือ่นต่อจำกกำรประชมุ คอื ประสำนควำมร่วมมอืกบั
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ        
ภำคสำธำรณสุขในกำรปรับตัวด้ำนสุขภำพ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ด้ำนสุขภำพอันเกิดจำกกำรลดก๊ำซเรือนกระจก 
ติดตำมและด�ำเนินงำนให้สอดคล้องกับข้อตกลงและแนวทำงระดับนำนำชำติ
 3. กำรประชุมระดับโลกขององค์กำรอนำมัยโลกว่ำด้วยมลพิษทำงอำกำศและสุขภำพ ครั้งที่ 1
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลำกร อธิบดีกรมอนำมัย เป็นผู้น�ำคณะผู้แทน           
กรมอนำมัยเข้ำร่วมกำรประชุมระดับโลกขององค์กำรอนำมัยโลกว่ำด้วยมลพิษทำงอำกำศและสุขภำพ ครั้งที่ 1 (The 
First Conference on Air Pollution and Health) ระหว่ำงวนัที ่30 ตลุำคม – 1 พฤศจกิำยน 2561 ณ นครเจนวีำ 
สมำพันธรัฐสวิส เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และมำตรกำรจำกประเทศต่ำงๆ ในกำรจัดกำรกับมลพิษทำงอำกำศท่ีก่อให้
เกิดปัญหำสุขภำพ โดยที่ประชุมได้ให้ควำมเห็นชอบต่อเอกสำรผลลัพธ์กำรประชุม (Geneva Action Agenda) ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมลูหลกัฐำนทำงวทิยำศำสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัมลพษิทำงอำกำศและสุขภำพ ควำมจ�ำเป็นและเป้ำหมำย
ในกำรลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจำกมลพิษอำกำศ และมำตรกำรร่วมในกำรปรับปรุงคุณภำพอำกำศ และประเทศไทย       
ได้แสดงควำมมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกำรลดกำรเสียชีวิตจำกมลพิษทำงอำกำศให้ได้ร้อยละ 25 ท้ังน้ี ประเด็นส�ำคัญท่ี
กรมอนำมัยต้องขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่ กำรผลักดันให้ประเด็นมลพิษทำงอำกำศเป็นหน่ึงในปัจจัยส�ำคัญภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อลดกำรเสียชีวิตจำกโรคไม่ติดต่อ     
อันเนื่องมำจำกมลพิษทำงอำกำศ พัฒนำองค์ควำมรู้และประเมินผลกระทบต่อสุขภำพจำกมลพิษทำงอำกำศ สร้ำง
ควำมตระหนักและควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพแก่ประชำชนด้ำนมลพิษทำงอำกำศและสุขภำพ

‹ งานวิเทศสัมพันธ์
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 บุคลำกรกรมอนำมัยได้เดินทำงไปเข้ำร่วมกำรประชุม สัมมนำ ลำศึกษำ ฝึกอบรม 
ปฏิบัติกำรวิจัย และดูงำน ณ ต่ำงประเทศ โดยใช้งบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนต่ำงๆ ภำยนอก         
กรมอนำมัย จ�ำนวน 71 รำยกำร เพื่อพัฒนำทักษะควำมรู้ทำงวิชำกำร พัฒนำศักยภำพด้ำนงำนต่ำงประเทศของ
บุคลำกรกรมอนำมัย และเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เช่น กำรประชุมเครือข่ำยปฏิบัติกำรระดับโลก      
ว่ำด้วยฉลำกโภชนำกำร ณ สำธำรณรัฐฝรั่งเศส กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดับภูมิภำคว่ำด้วยกำรประเมินคุณภำพ
อำกำศและสขุภำพ และนโยบำยสิง่แวดล้อม ณ ประเทศมำเลเซยี กำรลำศึกษำต่อระดบัปรญิญำโทด้ำนกำรพฒันำสุขภำพ 
ณ รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ กำรลำศึกษำต่อระดับปริญญำเอกด้ำนสำธำรณสุข โดยเน้นด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
ณ สหรำชอำณำจักร กำรฝึกอบรมหลักสูตรสำธำรณสุขและกำรส่งเสริมสุขภำพ ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ กำรฝึกอบรม
หลกัสตูรกำรพฒันำกำรจดักำรด้ำนสำธำรณสขุระหว่ำงประเทศ ณ สำธำรณรฐัอนิเดยี กำรศกึษำดงูำนเพือ่แลกเปลีย่น
เรยีนรู้ด้ำนกำรพัฒนำระบบบรหิำรเวชภณัฑ์ ณ ประเทศ มำเลเซยี และกำรศกึษำดงูำนเร่ืองระบบหลักประกนัสขุภำพ

ถ้วนหน้ำส�ำหรับเด็ก ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
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 กรมอนำมัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนำกำรด�ำเนินงำนด้ำนต่ำงประเทศโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกร

บคุคลให้สำมำรถตอบสนองต่อยทุธศำสตร์สขุภำพโลกของประเทศไทยและรบัมอืกบัสถำนกำรณ์และนโยบำยท่ีเปล่ียน

ไป โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ศนูย์ควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ ในฐำนะหน่วยงำนส่งเสริมและสนบัสนนุภำรกิจ

ด้ำนควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศของกรมอนำมยัได้จัดโครงกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรกรมอนำมยัมุง่สูส่ำกล (DoH 

International Brand) เพ่ือเตรียมควำมพร้อม เพิ่มขีดควำมสำมำรถ และส่งเสริมกำรมีบทบำทของบุคลำกร               

กรมอนำมยัในเวทต่ีำงประเทศ ทัง้ด้ำนกำรน�ำเสนอเป็นภำษำองักฤษ กำรเข้ำร่วมและกำรเจรจำในกำรประชุมระหว่ำง

ประเทศส�ำหรับผู้บริหำรและบุคลำกร ตลอดจนทักษะอื่นๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรก้ำวสู่เวทีกำรประชุมนำนำชำติ             

ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวประสบควำมส�ำเร็จเป็นที่น่ำพอใจ และมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวนหนึ่งได้รับมอบหมำยจำกกรม

อนำมัยและกระทรวงสำธำรณสขุให้เป็นผูแ้ทนเข้ำร่วมกำรประชุมในเวทรีะหว่ำงประเทศรำยกำรต่ำงๆ เช่น กำรประชมุ

รัฐภำคีอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ สมัยที่ 24 (COP 24) กำรประชุมควำมร่วม

มือระดับทวิภำคีด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมไทย-ลำว รวมถึงได้มีส่วนร่วมในกำรต้อนรับและเป็น

วิทยำกรให้แก่คณะศึกษำดูงำน และผู ้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ผู ้เข้ำร่วมโครงกำร                         

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ยงัได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของเครอืข่ำยผูท้�ำงำนด้ำนต่ำงประเทศของกรมอนำมยั ซึง่จะเป็น

ก�ำลงัส�ำคญัในกำรพฒันำงำนด้ำนต่ำงประเทศของกรมอนำมยัต่อไป ซึง่โครงกำรพฒันำศักยภำพบคุลำกรกรมอนำมยั

มุ่งสู่สำกลในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่

 1. โครงการ Journal Club 

  มวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นเวททีีเ่ปิดโอกำสให้บคุลำกรกรมอนำมัยทีไ่ด้เดนิทำงไปเข้ำร่วมกำรประชุม ศึกษำ ดงูำน 

ฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ ได้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์และถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับงำนด้ำนส่งเสริมสุขภำพ

และอนำมยัสิง่แวดล้อมในต่ำงประเทศ โดยน�ำเสนอเป็นภำษำองักฤษ เพือ่ให้บคุลำกรกรมอนำมัยได้เปิดโลกทศัน์และ

สร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรพัฒนำงำนด้ำนวชิำกำร นวตักรรม และกำรบรหิำรงำนยทุธศำสตร์ขององค์กร อีกทัง้ยงัได้เพิม่

ทกัษะภำษำองักฤษควบคู่ไปด้วยกัน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มกีำรจดักิจกรรมจ�ำนวน 3 ครัง้ แต่ละครัง้มผู้ีเข้ำร่วม

ประมำณ 20 คน และมีกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนระแบบ Web Conference เพื่อให้บุคลำกรจำกศูนย์อนำมัยสำมำรถ      

รับฟังกำรน�ำเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นได้

ภาพกิจกรรมโครงการ Journal Club

 2. โครงการพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DoH 4.0

  มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดและเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของ DoH International Brand ผ่ำนกำรพัฒนำ

ศักยภำพในกำรน�ำเสนองำนวิชำกำรเป็นภำษำอังกฤษ รวมถึงกำรเจรจำในที่ประชุมระดับนำนำชำติซ่ึงจะสนับสนุน

บทบำทของกรมอนำมัยในเวทีสุขภำพโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบทบำทเชิงรุกให้เด่นชัดขึ้น และเตรียมพร้อมบุคลำกร
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ให้เป็นคนไทย 4.0 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม ตำมแผน

พัฒนำสุขภำพแห่งชำติ ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศได้จัดโครงกำรพัฒนำมืออำชีพด้ำนต่ำงประเทศสู่ DoH 4.0 ระหว่ำงวันที่ 11–16 

พฤศจิกำยน 2561 ณ โรงแรม เบลล่ำ บี จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวน 54 คน จำกหน่วยงำนสังกัด      

กรมอนำมัยทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค โดยกำรอบรมประกอบด้วยสำระส�ำคัญ เช่น กำรเพิ่มทักษะและศักยภำพ

กำรน�ำเสนอเป็นภำษำองักฤษ ควำมรูเ้ก่ียวกับระบบสขุภำพโลก รวมถงึหลักพธีิกำรทตูและกำรรบัรองแขกต่ำงประเทศ เป็นต้น

 3.  โครงการอบรมผู้บริหารสู่ DoH 4.0 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในองค์กร โดยเฉพำะผู้บริหำรกรมอนำมัยเพื่อให้มีควำมพร้อม

ในกำรถ่ำยทอดข้อมลูโดยใช้ภำษำองักฤษ รวมถงึสำมำรถก้ำวเข้ำสูเ่วทกีำรประชมุนำนำชำตท้ัิงในและต่ำงประเทศได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพิ่มควำมสมำร์ทในกำรน�ำเสนอ กำรเจรจำต่อรองในที่ประชุม รวมถึงกำรแสดงจุดยืนในกำร

ด�ำเนินงำน ตลอดจนปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของไทยในเวทีระหว่ำงประเทศ โดยศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศได้จัดโครงกำรอบรมผู้บริหำรสู่ DoH 4.0 ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ระหว่ำงวันที่ 12-15 กุมภำพันธ์ 

2562 ณ โรงแรมไมด้ำ งำมวงศ์วำน จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวน 24 คน จำกหน่วยงำนสังกัด                 

กรมอนำมัยทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค โดยกำรอบรมประกอบด้วยสำระส�ำคัญ เช่น กำรพัฒนำทักษะกำรพูดในที่

สำธำรณะ กำรพฒันำทกัษะกำรฟังและกำรเจรจำในหวัข้อต่ำงๆวธิปีฏบิตัใินกำรแสดงควำมคดิเหน็ และกำรถำมตอบ

ในกำรประชุม และเทคนิคกำรน�ำเสนอแบบ one-slide เป็นต้น

‹ ปัจจัยความส�าเร็จของการด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย

 1. ผู้บริหำรกรมอนำมัยให้ควำมส�ำคัญและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและ       

กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนต่ำงประเทศของบุคลำกรกรมอนำมัยอย่ำงต่อเนื่อง

 2. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกำรด�ำเนินงำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และคณะท�ำงำนด�ำเนิน       

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เป็นกลไกส�ำคญัทีท่�ำให้กำรก�ำหนดแผน กำรสนบัสนนุข้อมูลทำงวชิำกำร และกำรก�ำกบั

ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของกรมอนำมัยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

‹ ปัญหาและอุปสรรคของการด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย

 1. ข้อจ�ำกดัด้ำนงบประมำณจำกรฐับำลส�ำหรบักำรเข้ำร่วมประชมุ ณ ต่ำงประเทศ ท�ำให้กรมอนำมยัไม่สำมำรถ

ส่งผู้แทนเข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อพัฒนำวิชำกำรในบำงรำยกำรได้

 2. กระบวนกำรประสำนงำนจำกหน่วยงำนภำยนอกที่อำจมีควำมล่ำช้ำ ท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดด้ำนเวลำในกำร

ด�ำเนนิงำน เช่น กำรสนบัสนนุข้อมลูวชิำกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก หรอืกำรคดัเลอืกผูแ้ทนกรมอนำมยัในกำรเข้ำร่วม

ประชุม เป็นต้น
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3.1 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

‹ ที่มาและความส�าคัญ

 “รำงวัลเลิศรัฐ” (Public Sector Excellence Awards : PSEA) เป็นรำงวัลที่มอบให้แก่หน่วยงำนที่เป็นเลิศ

ในกำรมุง่มัน่ปฏบิติัรำชกำรจนประสบควำมส�ำเรจ็ มกีำรพัฒนำคณุภำพกำรให้บรกิำร และระบบกำรบรหิำรงำน เพือ่

ให้ประชำชนได้รับบรกิำรทีส่ะดวก รวดเรว็ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นทีพ่งึพอใจให้ดยีิง่ข้ึนอย่ำงต่อเนือ่ง รวมทัง้ส่งเสรมิ

กำรบรหิำรรำชกำรให้มรีะบบหรอืวธิกีำรทีต่ระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน จนเกดิกำรท�ำงำน

ร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนควำมร่วมมือ ตลอดจนพัฒนำระบบรำชกำรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงยั่งยืน แบ่งเป็น 3 สำขำ 

ได้แก่ สำขำบริกำรภำครัฐ สำขำคุณภำพกำรบรหิำรจัดกำรภำครฐั และสำขำกำรบรหิำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม 

 IPv6 Award เป็นอกีรำงวลัทีส่�ำคญัด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ สบืเนือ่งคณะรฐัมนตรไีด้มีมต ิเมือ่วนัที ่1 ธนัวำคม 

2558 ให้ควำมเหน็ชอบแผนปฏบิตักิำรเพือ่ผลกัดนั ส่งเสรมิ เร่งรดั และติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำน IPv6 ในประเทศไทย 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2561) และมอบหมำยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงำนหลักในกำร

ก�ำกบัดแูล บริหำรจดักำรแผนปฏิบตักิำรฯ รวมทัง้ให้หน่วยงำนต่ำงๆ พิจำรณำด�ำเนนิกำรตำมกจิกรรมและจัดกิจกรรม

ส่งเสริมกำรใช้งำน IPv6 อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้งำน IPv6 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.) จึงได้จัดให้มีกำรประกวดหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมในกำรบริกำรเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ตพื้นฐำนและบริกำรที่รองรับ IPv6 โดยหน่วยงำนต้องด�ำเนินกำรผ่ำนหลักเกณฑ์ ได้แก่ 1) บริกำรเว็บไซต์ 

(Website) 2) บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 3) บริกำรโดเมนเนม (DNS) 4) กำรเพิ่มควำมปลอดภัยให้แก่

ระบบโดเมน (DNSSEC) 5) IPv6 Ready Logo ส�ำหรับเว็บไซต์ (IPv6 Logo) โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2652             

ผลงำนที่กรมอนำมัยได้รับรำงวัลข้ำงต้น มีดังนี้

 1 รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

  กรมอนำมยัน�ำแนวทำงเกณฑ์คณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั (PMQA) เป็นเครือ่งมอืในกำรพฒันำองค์กำร

อย่ำงต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2549 จนถงึปัจจบัุน มีผลให้กรมอนำมยัได้รบัรำงวลัเลิศรฐั สำขำคุณภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ 

ในปี 2559 หมวด 1 ด้ำนกำรน�ำองค์กำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2561 หมวด 4 ด้ำนกำรวิเครำะห์ผลกำร

ด�ำเนินงำนขององค์กำรและกำรจัดกำรควำมรู้ และในปี 2562 กรมอนำมัยเป็นเพียงหน่วยงำนเดียวที่ได้รับรำงวัล

หมวด 5 ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยกรมฯ ได้ก�ำหนดกรอบกำรวำงแผนและบริหำรก�ำลังคนภำยใต้ภำรกิจ

ทีจ่ะขบัเคลือ่นเพือ่ให้ประชำชนมคีณุภำพชวิีตทีด่ ีมุง่เตมิเต็มสมรรถนะก�ำลงัคนภำยในกรมให้มขีดีควำมสำมำรถตำม

หน้ำที่ท่ีกรมได้รับมอบหมำยท้ังในระดับประเทศและระดับเขต วำงแผนก�ำลังคนที่รับมอบผลงำนจำกกรมไปส่งต่อ       

ให้ประชำชน ให้มีศักยภำพในกำรน�ำนโยบำย กฎหมำย ควำมรู้และเทคโนโลยีของกรมไปส่งต่อให้ประชำชนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

รางวัลแห่งความภาคถูมิใจของกรมอนามัย 
ส่วนที่ 3
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ภาพกรมอนามัยรับรางวัลหมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 2. รางวลัเลศิรฐัสาขาบรกิารภาครฐั ประเภทพฒันาการบรกิารระดบัดเีด่น ผลงำนเรือ่ง “เครือ่งมอืประเมนิ

และส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) กลุ่มชำติพันธุ์บนพื้นที่สูง ชำวไทยภูเขำเผ่ำกะเหรี่ยง”ด�ำเนินงำนโดยศูนย์

อนำมยักลุม่ชำตพัินธุช์ำยขอบ และแรงงำนข้ำมชำติ ผลงำนดงักล่ำวเกดิขึน้จำกสภำพปัญหำท่ีเดก็ชำตพินัธุบ์นพืน้ทีส่งู 

ชำวไทยภูเขำเผ่ำกะเหรี่ยงขำดกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข ด้ำนกำรตรวจคัดกรองและประเมินพัฒนำกำรเด็ก ของ

พ่อแม่ ผู้ปกครองท่ีอยู่ห่ำงไกล ไม่ได้เรียนหนังสือ อีกท้ังเดิมมีเครื่องมือกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเด็ก

ปฐมวัย (DSPM-Developmental Surveillance and Promotion Manual) ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ที่มี         

รำยละเอยีดมำก จงึเกิดแนวคดิและพฒันำปรบัปรงุเครือ่งมอืได้แก่ “ภำพพลิก” ส�ำหรบัใช้ในกำรประเมนิและส่งเสรมิ

พัฒนำกำรเด็กปฐมวัยเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองสำมำรถประเมินและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงอำยุได้

เองเพื่อประเมินพัฒนำกำรเด็กได้ในเบื้องต้น ลดปัญหำพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยล่ำช้ำ 

ภาพผลงานเรื่อง “เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 

ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง และรับรางวัลประเภทพัฒนาการบริการระดับดีเด่น

 3. รางวลัเลศิรฐัสาขาบรกิารภาครฐั ประเภทพฒันาการบรกิาร ระดบัดไีด้แก่ผลงำนเรือ่ง “กำรพฒันำระบบ

กำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ในชุมชน ด้วยนวัตกรรม 3 C” ด�ำเนินงำนโดยส�ำนักอนำมัยผู้สูงอำยุ

นวัตกรรม 3 C : Care manager, Caregiver, Care Plan เกิดจำกสภำพปัญหำที่พบว่ำกำรดูแลผู้สูงอำยุต้องอำศัย

ควำมรูค้วำมสำมำรถสงูทัง้กำรดแูลด้ำนสขุภำพกำย สขุภำพจติใจและสังคม ซึง่ยงัขำดบคุลำกรทีมี่ควำมรูค้วำมสำมำรถ

เฉพำะด้ำนที่เชื่อมต่อในกำรบริหำรจัดกำรดูแลผู้สูงอำยุทั้งระบบในชุมชน จึงพัฒนำกระบวนงำนภำยใต้แนวคิด           

กำรท�ำงำนแบบบรูณำกำรเพือ่ลดควำมแออดัของผูป่้วยในโรงพยำบำล ลดกำรรอคอยในกำรเข้ำรบักำรรกัษำพยำบำล 

เพิม่กำรเข้ำถงึระบบบรกิำรสขุภำพอย่ำงทัว่ถงึและเสมอภำค เพือ่เตรยีมควำมพร้อมรองรบัสงัคมผูส้งูอำย ุสร้ำงสงัคม

แห่งควำมกตัญญูรู้คุณ สังคมแห่งควำมสุขไม่ทอดทิ้งผู้สูงอำยุ 
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ภาพกิจกรรมผลงาน “การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 

ในชุมชนด้วยนวัตกรรม 3 C

 4. รางวัลโล่เกียรติคุณ IPv6 Award 2018 ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบโล่เกียรติคุณ

เพื่อแสดงว่ำ กรมอนำมัยเป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตพื้นฐำนและบริกำรที่รองรับ IPv6 ในระบบ 

DNS, Mail, Web และ DNSSEC โดยกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเครือข่ำยของกรมอนำมัยให้รองรับ IPv6 

มกีำรเชือ่มต่อสูอ่นิเตอร์เนต็ทีร่องรบักำรเข้ำถึงผ่ำน IPv6 และกำรให้บรกิำรระบบสำรสนเทศทีร่องรบักำรเข้ำถงึผ่ำน IPv6

ภาพกรมอนามัยรับรางวัลโล่เกียรติคุณ IPv6 Award 2018

 กำรได้รบัรำงวลันบัเป็นควำมภำคภมูใิจของทกุฝ่ำยทีม่ส่ีวนร่วมในกำรขับเคลือ่นและพฒันำงำนของกรมอนำมยั

จนมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ บอกถึงควำมส�ำเร็จของกำรขับเคล่ือนสมรรถนะหลักของกรม “A2IM”และกำรพัฒนำ 

บุคลำกรสมรรถนะสงูอย่ำงยัง่ยนืและทนัสมยั “คนด ีสร้ำงคณุค่ำ สร้ำงควำมสุข (HEALTH to MOPH)” น�ำไปสู่ควำมส�ำเรจ็

กำรขบัเคลือ่นกำรดแูลสขุภำพของประชำชนทกุกลุม่วยัตัง้แต่ เชงิกรำนถงึเชิงตะกอน ให้กรมอนำมยัมุง่ม่ันพฒันำกำร

บริกำรประชำชนสู่กำรเป็นองค์กรหลักของประเทศในกำรอภิบำลระบบส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม           

เพื่อประชำชนสุขภำพดีต่อไป
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นโยบายและทิศทางการบริหารงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 กรมอนำมยัในฐำนะกลไกกำรขบัเคลือ่นหลกัระดบัชำตด้ิำนกำรเป็นผูอ้ภบิำลระบบส่งเสรมิสขุภำพและอนำมยั
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีทิศทำงกำรด�ำเนินงำนสอดคล้องกับนโยบำยทุกระดับ และมุ่งเน้นกำร 
บูรณำกำรเป็นส�ำคัญ ตั้งแต่ระดับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ตลอดจนแผนงำนบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ และนโยบำยของรองนำยก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข นำยอนุทิน ชำญวีรกูล ที่ให้ควำมส�ำคัญ 5 ด้ำน ได้แก่ (1) พัฒนำ
งำนสำธำรณสุขตำมแนวพระรำชด�ำริและโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ (2) ให้ประชำชนมีสุขภำพแข็งแรงทั้งกำยใจและ
มคีวำมมัน่คงทำงสขุภำพ (3) ให้ประชำชนได้รบับรกิำรทีม่คีณุภำพ ปลอดภยั ลดควำมแออดั ลดเหลือ่มล�ำ้ ลดรอคอย
และลดภำระค่ำใช้จ่ำย (4) ผลักดันกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข และ (5) เพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรบรหิำรจัดกำร และนโยบำยของรัฐมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ ดร.สำธติ ปิตเุตชะ ท่ีมุง่เน้น
กำรส่งเสรมิกำรออกก�ำลงักำย ให้ควำมส�ำคญักบักำรส่งเสรมิสขุภำพเดก็ปฐมวยัเพือ่สร้ำงเดก็รุน่ใหม่ให้เป็นก�ำลงัของ
ประเทศ กำรยกระดับอำหำรริมทำง (Street Food) ให้ได้มำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรระดับสำกล กำรขับเคลื่อน
โปรแกรม 10 Package ส่งเสริมสุขภำพวัยท�ำงำนในสถำนประกอบกำร รวมถึงกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำร
ท�ำงำนเพื่อให้ง่ำย ทันสมัย รวดเร็วทันต่อสถำนกำรณ์ สำมำรถสื่อสำรข้อมูลด้ำนสุขภำพที่ถูกต้องแก่ประชำชน 
 ดังนั้น กรมอนำมัย ในฐำนะแกนหลักกำรขับเคลื่อนให้ประชำชนมีสุขภำพแข็งแรงทั้งกำยใจ และมีควำมมั่นคง
ทำงสุขภำพ จึงได้ก�ำหนดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมฯ ที่สอดรับกับ
นโยบำยต่ำง ๆ ทุกระดับและเป็นไปตำมกระบวนงำนหลักของกรมอนำมัย (Core Business Process) ทุกมิติ โดย
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบูรณำกำรผ่ำนกระบวนกำรและกลไกคณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรปฏิรูประบบบริหำรและวิธี
ท�ำงำน กลุ่ม 1-9 (Cluster) ที่เน้นกำรบูรณำกำรข้ำมสำยงำน (Cross Function) และข้ำมคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิรูประบบบริหำรและวิธีท�ำงำนฯ (Cross Cluster) เพื่อเร่งรัด พัฒนำ วิธีกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 
รวดเร็ว โปร่งใส มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่คุ้มค่ำ และมีผลิตภำพสูง ดังนี้

‹ นโยบาย
 1. ให้ควำมส�ำคัญสูงสุดโครงกำรตำมแนวพระรำชด�ำริ และโครงกำรเฉลิมพระเกียรติใน พระบรมวงศำนุวงศ์
ทุกพระองค์ และยึดแนวทำงกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) 
ตำมแนวนโยบำยของรัฐบำลและรองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข นำยอนุทิน ชำญวีรกูล 
โดยก�ำหนดเข็มมุ่ง คือ “เส้นทำงคุณภำพชีวิต” (Life Course Approach) ที่ใช้ ยุทธศำสตร์ PIRAB และกำรสร้ำง
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (Health Literacy) ขับเคลื่อนงำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งผลลัพธ์ให้
ประชำชนสุขภำพดี
 2. ส่งเสริม สนบัสนนุ ให้เกดิกำรประสำนงำนกบัภำคีเครอืข่ำย (Partnership) ทัง้ภำยในและภำยนอกกระทรวง
สำธำรณสุข เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง ควำมตระหนัก ควำมร่วมมือในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง เพื่อให้กำร
อภิบำลระบบส่งเสริมสุขภำพและระบบอนำมัยสิ่งแวดล้อมมีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน

แนวทางการดำาเนินงานปี 2563
ส่วนที่ 4
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ส่ว
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ี่ 4
 แ

นว
ทา

งก
าร

ดำา
เน

ินง
าน

กร
มอ

นา
มัย

 ป
ี 2

56
2 3. หน่วยงำนสังกัดกรมอนำมัย (ส่วนกลำง) ก�ำหนดและยกระดับกำรขับเคล่ือนนโยบำยส่งเสริมสุขภำพและ

อนำมยัสิง่แวดล้อม ระดบัประเทศ ในนำมกระทรวงสำธำรณสขุ ทัง้นี ้ส�ำหรบัหน่วยงำนส่วนกลำงทีต้ั่งอยูใ่นส่วนภมูภิำค 
(ศูนย์อนำมัย) ให้เร่งรัดบูรณำกำร กำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเขตสุขภำพ         
ที่มีควำมใกล้ชิดกับประชำชนในพื้นที่
 4. มุ่งเนน้กำรขับเคลือ่นงำนสง่เสรมิสขุภำพและอนำมยัสิง่แวดล้อม โดยใช้แผนงำนและเทคโนโลยีกำรสื่อสำร
ที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือหลักในกำรบริหำรจัดกำร ตลอดจนให้ควำมส�ำคัญกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
(Performance Agreement : PA) และกำรก�ำกับ ติดตำม ประเมินผลเชิงระบบตำมภำรกิจพื้นฐำน

‹ แนวทางการบริหาร
 1. เน้นการท�างานแบบบรูณาการงาน คน เงนิ ทัง้ในสำยงำนเดยีวกนัและระหว่ำงสำยงำนตลอดจนหน่วยงำน
ภำยนอกอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง โดยมุง่เน้นกำรมส่ีวนร่วมจำกทุกภำคส่วน โดยเฉพำะกลไก ควำมร่วมมอืกบัภำคเีครือข่ำยใหม่
ทัง้ในระบบและนอกระบบสำธำรณสขุ เพือ่ขบัเคลือ่นให้เกดิกำรด�ำเนนิงำนด้ำนส่งเสรมิสุขภำพและอนำมยัส่ิงแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อประชำชนอย่ำงเป็นรูปธรรมตำมบริบทพื้นที่ ภำยใต้ กำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณอย่ำง
ถูกต้อง ประหยัด คุ้มค่ำ และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานด้วยการน�าเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ขับเคลื่อนงาน เพื่อลดภำระ และท�ำให้
กำรด�ำเนนิงำนง่ำยขึน้ มคีวำมทนัสมยั ทนัต่อสถำนกำรณ์ สำมำรถสือ่สำรข้อมลูด้ำนสขุภำพทีถ่กูต้องให้แก่ประชำชน 
โดยเฉพำะกำรพฒันำระบบตอบโต้ควำมเสีย่ง เพือ่สร้ำงควำมรอบรูด้้ำนสขุภำพด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั (Risk Response 
For Health Literacy) ที่เป็นเครื่องมือสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และสำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้ ช่วยลดควำม
ตระหนกจำกสื่อต่ำง ๆ ที่เข้ำมำอย่ำงรวดเร็ว ทั้งภำวะปกติและภำวะวิกฤติ 
 3. พฒันาสร้างศกัยภาพระบบการตดิตามและประเมนิผลกรมอนามยั ด้วยกำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพสมรรถนะ
บคุลำกรผูรั้บผดิชอบทกุระดบั พร้อมทัง้เสรมิสร้ำงองค์ควำมรูท้ำงวชิำกำรของทมีสนบัสนนุกำรตรวจรำชกำรและนเิทศ
งำน ตลอดจนกำรพัฒนำกำรบรหิำรจดักำร ระบบข้อมลู ทีเ่น้นเทคโนโลยกีำรสือ่สำรทีท่นัสมยั (Digital Technology) 
รวมทั้งกำรก�ำกับ ติดตำม ประเมินผลเชิงระบบตำมภำรกิจพื้นฐำนอำทิเช่น Tuesday Regular Meeting เป็นต้น 
เพื่อรองรับระบบดังกล่ำว
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารราชการตามแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร และพัฒนำศักยภำพก�ำลังคนให้เพียงพอ เหมำะสม มีควำมสุข 
และดุลยภำพของชีวิต 
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