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	 รำยงำนประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2563	 ฉบับนี้	 จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้

สือ่สำรผลกำรด�ำเนนิงำนของกรมอนำมยั	แก่หน่วยงำนภำครฐั	ภำคประชำชน	

ภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน	 และสำธำรณชนให้ได้รับทรำบในฐำนะที	่													

กรมอนำมยั	เป็นองค์กรหลกัของประเทศในกำรอภิบำลระบบส่งเสรมิสุขภำพ	

และระบบอนำมัยสิง่แวดล้อม	เนือ้หำของรำยงำนฉบบันี	้ประกอบด้วย	5	ส่วน

ส�ำคัญ	 คือ	 ส่วนที่	 1	 ข้อมูลหน่วยงำน	 ส่วนที่	 2	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 ได้แก่	

โครงกำรตำมพระรำชด�ำร	ิโครงกำรเฉลมิพระเกยีรต	ิและโครงกำรทีเ่กีย่วข้อง

กบัพระบรมวงศำนวุงศ์	รวมทัง้ผลกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรส�ำคญัตำมกลุม่วยั	

และอนำมัยสิ่งแวดล้อม	 ส่วนที่	 3	 รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจกรมอนำมัย							

ส่วนที่	4	แนวทำงกำรด�ำเนินงำนกรมอนำมัย	ปี	2564	และส่วนที่	5	ผลกำร

ด�ำเนินงำนตัวชี้วัดปี	2561-2563

	 โอกำสนี้	ขอขอบคุณผู้บริหำร	นักวิชำกำร	และเจ้ำหน้ำที่กรมอนำมัย

ทุกท่ำน	 รวมถึงภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน	ที่ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน

ของกรมอนำมัยด้วยดมีำโดยตลอด	หวงัเป็นอย่ำงย่ิงว่ำรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้	

จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ	 และขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนร่วมกัน												

โดยน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ	 งำนส่งเสริมสุขภำพ	 และอนำมัย														

สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับพื้นที่ควำมรับผิดชอบ	 น�ำไปสู่กำรยกระดับให้

ประชำชนมีสุขภำพดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน

ค�าน�า

(นำยสุวรรณชัย		วัฒนำยิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมอนำมัย

มกรำคม	2564
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สารบัญ
ค�าน�า 

ส่วนที่ 1    ข้อมูลหน่วยงาน 

1.1		ผู้บริหำรกรมอนำมัย	

1.2		วิสัยทัศน์	

1.3		พันธกิจ	

1.4		วัฒนธรรมองค์กร	

1.5		โครงสร้ำง	

1.6		อัตรำก�ำลัง

1.7		งบประมำณรำยจ่ำย	

ส่วนที่ 2    ผลการด�าเนินงาน

2.1		โครงกำรพัฒนำและบริกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมท่ีเหมำะสมกับ
ประชำชนในพื้นที่โครงกำรพระรำชด�ำริและโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ

 1.  โครงการเล้ียงดูลูกตาม “ค�าสอนพ่อ” ในพื้นท่ีความม่ันคงและหมู่บ้านยามชายแดน         
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ตาม “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับ
พื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564)”

 2.  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็กในถ่ินทุรกันดาร (กพด.) ตาม      
พระราชด�าริสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

 3.  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ 2563
 4. โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กปี 2563
 5.  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
 6. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่ งแวดล ้อมพื้น ท่ีโครงการพระราชด�าริและโครงการ

เฉลิมพระเกียรติ 
 7.  โครงการ 10 ล้านครอบครวัไทยออกก�าลงักายเพือ่สุขภาพเฉลิมพระเกยีรตเินือ่งในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 8.  โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
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2.2		ผลกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญจ�ำแนกตำมกลุ่มวัยและอนำมัยสิ่งเเวดล้อม

	 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

 1.  โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 

 2.  โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

 3.  โครงการขบัเคลือ่นการด�าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาอนามัยการเจรญิ

พันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 

	 กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น	

 1.  โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS) 

 2.  โครงการขบัเคลือ่นพระราชบญัญตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2559

	 กลุ่มวัยท�ำงำน	

 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยท�างานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี : CSR in 

Health for Happy & Healthy Workplace 

 2.  โครงการส่งเสริมกจิกรรมทางกายตามแผนการส่งเสรมิกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573

 3.  โครงการประชารัฐร่วมใจเตรียมรองรับประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

	 กลุ่มวัยผู้สูงอำยุ	

 1.  โครงการ “ชะลอชรา ชีวายืนยาว” ประจ�าปี พ.ศ. 2563 

 2.  โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2563

 3.  โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ประจ�าปี พ.ศ. 2563

 4.  โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 

 กลุ่มอนำมัยสิ่งแวดล้อม	

 1.  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

 2. โครงการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

 3. โครงการเฝ้าระวัง เตือนภัยสุขภาพและตอบโต้ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

 4.  โครงการยกระดับการจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน        

การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2.3	 กลุ่มควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ	(Health	Literacy:	HL)

 โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค         

ทุกช่วงวัย

 1.  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 2.  การตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ (RRHL) 
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สารบัญ (ต่อ)

2.4	 กลุ่มระบบกำรคลังและงบประมำณ	(Financing	:	FIN)

 1.  โครงการยกระดับบริหารงานคลังและงบประมาณ 

 2.  โครงการระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)

2.5	 กลุ ่มข้อมูล	 กำรจัดกำรควำมรู ้	 และกำรเฝ้ำระวัง	 (Knowledge	 Management																

Informantion	and	Surveillance	System	:	KISS)	

 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวงั การจดัการความรู้ และนวตักรรมด้านการส่งเสริมสขุภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 1.  การพัฒนาระบบข้อมูล และระบบการเฝ้าระวัง Surveillance

 2.  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 3.  Digital Literacy 

 4.  การจัดการความรู้ KM 

 5.  การด�าเนินงานด้านการวิจัย NRMS

2.6	 กลุ่มยุทธศำสตร์ก�ำลังคน	(Human	Resource	:	HR) 

 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหาร และพัฒนาบุคลากร 

2.7	 กลุ่มบริหำรกฎหมำยสำธำรณสุข	(LAW)	

 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2.8	 กำรพัฒนำองค์กร	

 1. การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย 

  1.1 ผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัยตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

  1.2 ผลการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ

 2. การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13

 3. การสื่อสารสาธารณะ 

 4. การด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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ส่วนที่ 3    รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  กรมอนามัย 

รางวัลความภาคภูมิใจของกรมอนามัย ปี 2563 

ส่วนที่ 4   แนวทางการด�าเนินงานกรมอนามัย ปี 2564 

ส่วนที่ 5   ผลการด�าเนินงานตัวชี้วัด  ปี 2561-2563 

ภาคผนวก 

ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปีกรมอนามัย ปี 2563
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ส่วนที่ 

1

ข้อมูลหน่วยงาน
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1.1    ผู้บริหารกรมอนามัย

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร
อธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา
รองอธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์บัญชา ค้าของ
รองอธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์
รองอธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข
รองอธิบดีกรมอนามัย
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1.2   วิสัยทัศน์

	 กรมอนำมัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในกำรอภิบำลระบบส่งเสริมสุขภำพและระบบอนำมัย														

สิ่งแวดล้อม	เพื่อประชำชนสุขภำพดี

1.3   พันธกิจ 

	 ท�ำหน้ำที่ในกำรสังเครำะห์	ใช้ควำมรู้	และดูภำพรวม	เพื่อก�ำหนดนโยบำยและออกแบบระบบส่งเสริม			

สุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม	 โดยกำรประสำนงำน	 สร้ำงควำมร่วมมือ	 และก�ำกับดูแลเพ่ือให้เกิดควำม								

รับผิดชอบต่อกำรด�ำเนินงำน

1.4   วัฒนธรรมองค์กร

	 เพื่อสนับสนุนให้กำรด�ำเนินงำนของกรมอนำมัยบรรลุจุดยืน	วิสัยทัศน์	และพันธกิจ	ตลอดจนเกิดกำร

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน	กรมอนำมัยจึงก�ำหนดวัฒนธรรมองค์กรให้ง่ำยแก่กำรจดจ�ำสะดวกต่อกำรปฏิบัติ	และเป็น

ทิศทำงก�ำกับกำรท�ำงำนส�ำหรับบุคลำกรกรมอนำมัย	คือ	“HEALTH”ประกอบด้วย

H
E
A
L
T
H

Health Model   เป็นต้นแบบสุขภาพ

Ethics   มีจริยธรรม

Achievement  มุ่งผลสัมฤทธิ์

Learning  เรียนรู้ร่วมกัน

Trust  เคารพเเละเชื่อมั่น

Harmony  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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 โดยกรมอนามัยได้บูรณาการค่านิยมกระทรวงสาธารณสุขสู่วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย (MOPH to 

HEALTH) พร้อมทั้งก�าหนดพฤติกรรมพึงประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัยได้รับทราบ และปฏิบัติโดยทั่วกัน     

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตาราง 1 MOPH to HEALTH

Core Value Culture “HEALTH” พฤติกรรมพึงประสงค์

M
(Mastery)

เป็นนายตนเอง

H 
(Health Model)

เป็นต้นแบบสุขภาพ
E 

(Ethics)
มีจรรยาบรรณ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส

1.  ร่วมกิจกรรมสุขภาพสม�่าเสมอ

2.  ตรงต่อเวลา

3.  เสาะแสวงหาความรู้

4.  ซื่อสัตย์ ยืนหยัดในความถูกต้อง

5.  มีทักษะถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ

O
(Originality)

เร่งสร้างสิ่งใหม่

A 
(Achievement)

มุ่งผลสัมฤทธิ์
L

 (Learning)
เรียนรู้ร่วมกัน

1.  ร่วมกิจกรรมทางวิชาการสม�่าเสมอ

2.  มีข้อเสนอใหม่มาน�าเสนอ

3.  กล้าแสดงออก กล้าน�าเสนอ

4.  ท�างานอย่างมีระบบและมีเป้าหมาย

5.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

P
(People centered)

ใส่ใจประชาชน

T 
(Trust)

เคารพและเชื่อมั่น
H 

(Harmony)
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

1.  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน/ลูกค้า/

 ภาคีเครือข่าย

2.  ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ

3.  กระตือรือร้นในการบริการประชาชน/

 ภาคีเครือข่าย

4.  มีทักษะการท�างานกับภาคีเครือข่าย

5. สือ่สารเพือ่สร้างแรงจงูใจให้เพือ่นร่วมงานและ

 คนรอบข้างดูแลแก้ปัญหาตนเองได้

H
(Humility)

ถ่อมตน อ่อนน้อม

1. มีสัมมาคารวะ ถ่อมตน อ่อนน้อม

2. พร้อมยอมรับผิด พร้อมให้อภัย ให้โอกาส

3. ชื่นชมและยกย่อง เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น

4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

5. มีความรัก ความผูกพันในทีมและองค์กร
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1.5   โครงสร้าง

 กรมอนามัยมหีน่วยงานในก�ากบัทัง้สิน้ 36 หน่วยงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ 

26 หน่วยงาน และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน 10 หน่วยงาน ดังแผนภูมิ 1

แผนภูมิ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย

โครงสรางการแบงสวนราชการกรมอนามัย

*สำนักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย

กลุมภารกิจดาน

การสงเสริมสุขภาพ

สำนักสงเสริมสุขภาพ

สำนักอนามัยสิ่งเเวดลอม ศูนยอนามัยที่ 1-12

*สถาบันพัฒนาสุขภาวะ
เขตเมือง

สำนักสุขาภิบาล
อาหารและน้ำ

กองประเมินผลกระทบ
ตอสุขภาพ

*ศูนยหองปฏิบัติการ
กรมอนามัย

สำนักทันตสาธารณสุข

สำนักโภชนาการ

สำนักอนามัย
การเจริญพันธุ

กองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ

(กองออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ)

*สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ

*ศูนยทันตสาธารณสุข
ระหวางประเทศ

*ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ
ชายขอบและแรงงาน

ขามชาติ

กลุมภารกิจดาน

อนามัยสิ่งเเวดลอม
กลุมภารกิจบริการ

ยุทธศาสตรระดับพื้นที่

กลุมภารกิจ

อำนวยการ

*ศูนยบริหารกฎหมาย
สาธารณสุข

*ศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ

สำนักงาน
เลขานุการกรม

หนวยงานตามกฎกระทรวงฯ

หนวยงานตามกฎกระทรวงฯ ที่ไมมี บก.

หนวยงานจัดตั้งขึ้นเปนการภายใน

เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย PA

รวมทั้งสิ้น   36  หนวยงาน
กฎกระทรวง  26 หนวยงาน
จัดตั้งภายใน 10 หนวยงาน

กองการเจาหนาที่

กองคลัง

กองแผนงาน

*ศูนยสื่อสารสาธารณะ

*






กลุมตรวจสอบภายใน

กลุมตรวจสอบภายใน
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ตาราง 2 เขตสุขภาพที่ 1-12 กระทรวงสาธารณสุขกับศูนย์อนามัยและจังหวัดในความรับผิดชอบของ
กรมอนามัย 

เขตสุขภาพที่ ศูนย์อนามัยที่ จังหวัด

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

2 2 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

3 3 ก�าแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 

4 4 นนทบุรี นครนายก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี 

อ่างทอง  

5 5 กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี 

6 6 จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว 

สมุทรปราการ 

7 7 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

8 8 นครพนม บึงกาฬ  เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวล�าภู  อุดรธานี 

9 9 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

10 10 มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ�านาจเจริญ

11 11 กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา  ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี 

12 12 ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล

13 สสม. กรุงเทพมหานคร

หมำยเหตุ	:	จังหวัดที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง จังหวัดที่เป็นที่ตั้งศูนย์อนามัยเขต, สสม. หมายถึง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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1.6   อัตราก�าลัง

	 กรมอนำมัยมีบุคลำกรจ�ำนวนทั้งสิ้น	3,494	คน	แบ่งตำมประเภทของบุคลำกร,	กลุ่มอำยุ	และวุฒิกำร

ศึกษำ	ดังแผนภูมิ	2	แผนภูมิ	3	และ	แผนภูมิ	4	ตำมล�ำดับ

แผนภูมิ 2 จ�านวนและร้อยละบุคลากรกรมอนามัย (30 กันยายน 2563)

450 คน, 13%

341 คน, 10%

577 คน, 16% 2,125 คน, 61%

รวมทั้งสิ้น 3,493 คน

ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ

ที่มำ	: ระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย (DoH HR)

แผนภูมิ 3 จ�านวนบุคลากรกรมอนามัยแยกตามกลุ่มอายุ

ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ

21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 ปขึ้นไป
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แผนภูมิ 4 จ�านวนบุลากรกรมอนามัยจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ

ต่ำกวา
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ที่มำ	:	กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

1.7   งบประมาณรายจ่าย  

 กรมอนามยัได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังสิน้ 2,011,906,000.00 

บาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ�านวน 1,968,731,318.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.85                

ดังรายละเอียด ในแผนภูมิที่ 5 

แผนภูมิ 5 การเบิกจ่ายงบประมาณ กรมอนามัย ปี 2563 แยกตามงบรายจ่าย
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ส่วนที่ 

2

ผลการด�าเนินงาน
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2.1   โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชด�าริ
  และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

 โครงกำรเลี้ยงดูลูกตำม	 “ค�ำสอนพ่อ”	 ในพื้นท่ีควำมม่ันคงและหมู่บ้ำนยำมชำยแดน อันเนื่องมาจาก    

พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตาม “แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564)” 

   ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

   การพัฒนา “คน” ให้เข้มแข็งเป็นรั้วของชาติท่ีแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันด้านความรู้ ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการด�ารงชีวิตและพ่ึงพาตนเองได้ โดยกองทัพไทยได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 3 เป็น      

หน่วยประสานงานในพื้นที่ ด�าเนินงานตามแผน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับ

พื้นที่ (พ.ศ. 2561-2564)” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ในยุทธศาสตร์ที่ 2                 

การเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นท่ีเป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยผลจากการส�ารวจ

พฒันาการเดก็ปฐมวยักลุม่ตวัอย่าง (อาย ุ3-5 ปี) ในโรงเรยีน และศูนย์พฒันาเดก็เลก็ พืน้ทีเ่ป้าหมาย ในพืน้ทีค่วาม

มัน่คงและหมูบ้่านยามชายแดนจงัหวดัเชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก พบว่าเดก็มพีฒันาการสมวยั ร้อยละ 50.48 

พัฒนาการสงสัยล่าช้าสูงสุด ด้านภาษาและการใช้ภาษา ร้อยละ 44.86 รองลงมาพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก

สงสัยล่าช้าร้อยละ 29.91 ซึ่งพัฒนาการทั้ง 2 ด้าน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และสติปัญญาของเด็ก 

กรมอนามยัจงึได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานโครงการเลีย้งดลูกูตาม 

“ค�าสอนพ่อ” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องจากพระราชด�าริ (พมพ.) พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติรและสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยคาดหวังว่าเด็กปฐมวัยทุกคนมีความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเรว็และกว้างขวาง ทัง้ด้านวตัถ ุสงัคม สิง่แวดล้อมและวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างด ีมกีารด�ารงชีวติ 

และพึ่งพาตนเองได้

   ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

   1) ผลิตนวัตกรรม ประกอบด้วย คู่มือแผนการเรียนการสอน คู่มือเยี่ยมบ้านจิตอาสาครอบครัว และ

คู่มือครอบครัวต้นแบบ “เลี้ยงดูลูกตามค�าสอนพ่อ”คุณธรรม 8 ประการ ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1
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   2) ขบัเคลือ่นนโยบาย “การเลีย้งดูลกูตามค�าสอนพ่อ” คณุธรรม 8 ประการ หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง พบว่า เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65.40 เมื่อจ�าแนกพัฒนาการสมวัยรายด้าน       

พบว่า ด้านสังคมและการช่วยเหลอืตนเอง มากทีสุ่ดรอ้ยละ 97.36 รองลงมาดา้นกล้ามเนื้อมัดใหญ ่ร้อยละ 96.55 

ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ร้อยละ 80.77 และด้านภาษา ร้อยละ 67.39 ตามล�าดับ 

แผนภูมิ 7 ร้อยละของเดก็ปฐมวยัท่ีมีพฒันาการสมวยัก่อน-หลงั ในพืน้ท่ีโครงการพฒันาเพือ่ความม่ันคง
ในพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�าแนกตามกลุ่มอายุ ด้วยเครื่องมือ Denver II

97.22

แผนภูมิที่ 1 แสดงพัฒนาการเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยางกอนเริ่มโครงการ

100
90
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40
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0

1. ดานสังคม
และการชวยตัวเอง

2. ดานกลามเนื้อ
มัดเล็ก

3. ดานภาษาและ
การใชภาษา

4. ดานกลามเนื้อ
มัดใหญ

5. พัฒนาการ
โดยรวม

2.78

70.09

29.91

55.14

44.86

93.52

6.48

50.4849.52

สมวัย สงสัยลาชา

97.33

แผนภูมิที่ 2 แสดงพัฒนาการเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยางหลังดำเนินงานโครงการ
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1. ดานสังคม
และการชวยตัวเอง

2. ดานกลามเนื้อ
มัดเล็ก

3. ดานภาษาและ
การใชภาษา

4. ดานกลามเนื้อ
มัดใหญ

5. พัฒนาการ
โดยรวม

2.47

82.16

17.84

68.56

31.44

96.24

3.76

65.4

34.6

สมวัย สงสัยลาชา

   3) ได้ระบบการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการตามแนวปรัชญา        

ของเศรษฐกิจพอเพียง 1 ระบบ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาเครื่องมือวิจัยบนฐานองค์ความรู้           

ปัจจัยความส�าเร็จใช้องค์ความรู้สร้างแนวคิด สร้างความเป็นเจ้าของร่วม และการรับฟังความคิดเห็นและสรุป           

ข้ันตอนที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะของครูและครูพี่เลี้ยงเด็ก การพัฒนาความรอบรู้เลี้ยงดูลูกของครอบครัว 

ปัจจัยความส�าเร็จ คือใช้รูปแบบการสาธิตและลงมือปฏิบัติในการจัดอบรมฯ การตั้งค�าถามและตอบค�าถาม          

ท้ายสุดคือการเยี่ยมติดตามเสริมพลัง ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินผล สรุปและการน�าไปใช้ ปัจจัยความส�าเร็จ คือ 
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การน�าเสนอผลการวิจัย เพือ่ร่วมแสดงความคิดเหน็ สร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และการขยายพืน้ท่ีด�าเนนิ

งาน โดยสรปุ ระบบการส่งเสริมพฒันาการและการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั แบบบรูณาการตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง เป็นระบบการขบัเคลือ่นงานทีร่่วมการพฒันา บนฐานองค์ความรู ้และขับเคลือ่นงานด้วยเป้าหมายเดยีวกนั 

คือพัฒนาการเด็กปฐมวัย ใน 4 หน่วยงานหลักพื้นที่ระดับต�าบล คือ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ท้องถิ่น และ

ครอบครัว

กรอบแนวคิดการว�จัย

โรงเรียนและศูนยเด็กฯ
จัดการประสบการณ
การเรียนรูเด็กปฐมวัย

ครอบครัว มีการสอน 
อบรม บมเพาะ คุณธรรม 

8 ประการฯ เพื่อการ
สงเสริมพัฒนาการและ

การเรียนรูของเด็กปฐมวัย

ทองถิ่น (เทศบาล, อบต)
มีสวนรวมตอการ

การสงเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัย

หนวยบริการสาธารณสุข
จัดบริการตามสิทธิ

ประโยชนเด็กปฐมวัย

พัฒนาการเด็กปฐมวัย

ระบบการสงเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน
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   ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

   1) การมีแผน “ยทุธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมัน่คงของชาติในระดบัพืน้ท่ี (พ.ศ. 2561-2564 )” 

ที่ทุกหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

   2) การมีระบบบริการด้านสาธารณสุขในพื้นท่ีท่ีเข้มแข็ง การจัดการอบรมแบบมีส่วนร่วม การระดม

ความคิด การเสนอความคิดเห็น และมีการฝึกปฏิบัติตามแผนการเรียนการสอน

   3)  การท�างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม 3 เส้า ครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

   4)  แผนการเรยีนการสอนฯ รปูเล่มกะทดัรดั ภาษา อ่านง่าย เข้าใจง่าย รปูภาพสวยงาม สือ่ความหมาย

กบัเนือ้หา เน้ือหาเข้าใจง่าย ตรงตามสาระการเรียนรูข้องเดก็ เสรมิทกัษะการเรยีนรู ้การเรยีนการสอนเป็นการฝึก

แบบธรรมชาติ ในรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา สังคม ศิลปะงานบ้านพื้นฐาน เรียนรู้ภาษา

และการสื่อสาร เด็กจะจดจ�าและเรียนอย่างสนุก อยากเรียนเพิ่มขึ้น

   5)  การเยี่ยมติดตามงานแบบสอนงาน (Coaching)

   ปัญหำ/อุปสรรค

   1) ปัญหาด้านการสื่อสารเนื่องจากประชาชนใช้ภาษาพื้นถิ่นชนเผ่าพื้นที่ พมพ.ประชากรมี 5 ชนเผ่า 

มีความเชื่อประเพณี และวัฒนธรรม และความเชื่อและวัฒนธรรมส่งผลต่อด้านสุขภาพ เช่น พฤติกรรมการกิน 

เป็นต้น

   2) พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ห่างไกล ถิ่นทุรกันดาร    

ติดเขตแดนพม่า เดินทางล�าบาก อันตราย 

   3) ข้อจ�ากัดงบประมาณ ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมที่ไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดในพื้นที่ความมั่นคง

  	 ข้อเสนอแนะ

   1) ผลักดนัให้ภาคเีครอืข่ายทกุภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แกนน�าชมุชน โรงเรยีน 

มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน สนับสนุนให้มีการจัดท�าแผนบรูณาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่

   2)  สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนทุกช่วงวัยในพ้ืนท่ี พมพ. ท่ีห่างไกล เห็นประโยชน์            

ของการมีสุขภาพที่ดี ไม่มีโรค

   งำนวิจัย/นวัตกรรม	

   1) ระบบการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

   2) การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการเด็ก : กรณีพื้นท่ีโครงการพัฒนาเพื่อความม่ันคง          

ในพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เขตกองทัพภาคที่ 3 
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 โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขอนำมัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดำร	 (กพด.)	 ตำมพระรำชด�ำริ						

สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี	

   ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

   กรมอนามยัในฐานะหน่วยร่วมสนองงานตามแผนพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร ตามพระราชด�าริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด�าเนินโครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร มานับกว่ายี่สิบปีร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

เป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้สุขภาพของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีสุขภาวะดีขึ้นตามล�าดับ และ

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่เป้าหมายได้รับความร่วมมือในการพัฒนาจากหลายภาคส่วน 

ส่งผลให้มสีภาพแวดล้อมมสีขุลกัษณะทีดี่ข้ึน ปัจจบุนัยงัมโีรงเรยีนในถ่ินทรุกนัดารในพืน้ทีเ่ป้าหมายส่วนหนึง่ตัง้อยู่

ในพืน้ทีห่่างไกลเข้าถงึล�าบาก การดแูลช่วยเหลอืด้านสาธารณสขุยงัเข้าไม่ถงึทกุพืน้ทีท่กุแห่ง ส่งผลให้เด็ก เยาวชน 

และประชาชนยังไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง        

ขับเคลือ่นการด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าร ิในการพฒันาสขุภาพเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารให้มคีวามต่อ

เนื่อง ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยกรมอนามัยได้สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงาน

สาธารณสุขในระดับพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก พัฒนาการ

เด็ก ส่งเสริมโภชนาการ ไอโอดีน และสุขภาพอนามัยเด็ก เยาวชน และสามเณร รวมถึงอนามัยสิ่งแวดล้อม               

น�า้บรโิภค และส้วมของโรงเรยีนให้ถกูสขุลกัษณะทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพด ีอนัจะส่งผลให้ภาวะสขุภาพของเดก็และ

เยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร เป็นไปในทางที่ดีมากขึ้น สอดคล้องตามแนวพระราชด�าริ ตามแผนฯ ฉบับที่ 5 เพื่อเชื่อม

ต่องานที่ผ่านมาเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง

   ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง	

ตาราง 3 ผลการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร 
(กพด.) ปี 2559-2563

ผลการด�าเนินงานปี 2559 -2563
ปีงบประมาณ

2559 2560 2561 2562 2563

1) มีโรงเรียนต้นแบบ (แห่ง)

- โรงเรียนถิ่นทุรกันดารต้นแบบด้านสุขภาพ

- โรงเรียน ตชด.ต้นแบบด้านสุขาภิบาลสุขอนามัย

- โรงเรียนต้นแบบสุขาภิบาลสุขอนามัยโรงเรียนใน

ถิ่นทุรกันดาร

22

16

-

-

26

- - -

2) พฒันาศกัยภาพ/ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ทคโนโลยี

และนวตักรรมให้กบัเดก็ เยาวชน ประชาชน ชมุชน 

บุคลากรและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (คน)

1,000 1,600 1,600 590 800

2
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ผลการด�าเนินงานปี 2559 -2563
ปีงบประมาณ

2559 2560 2561 2562 2563

3) โรงเรียนเป้าหมาย/ภาคีเครือข่ายน�าความรู ้ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ (แห่ง)

- 310 310 310 -

4) สถานศกึษาในถิน่ทรุกนัดารได้รบัการพัฒนาด้าน

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ

สุขภาพ (แห่ง)

- - - - 499

   ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร	

   1) พฒันาแนวทางการด�าเนนิงาน กพด. จดัท�าคูม่อือนามยัแม่และเดก็ในถิน่ทุรกนัดาร และคูม่อือบรม

นักเรียนแกนน�าเด็กไทยท�าได้ อสม.น้อย 

   2) พัฒนาศักยภาพครแูละนกัเรยีนแกนน�าสู ่ร.ร.รอบรูด้้านสขุภาพของเดก็และเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 

มีการพัฒนานักเรียนแกนน�า อสม.น้อย (เด็กไทยท�าได้) พัฒนาผู้น�ายุวอนามัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพและอนามัย          

สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน กพด. อบรมให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครอง         

ของนักเรียน ตชด. โดยใช้กลไก Family Coacher

   3)  ผลติคูมื่อและสือ่รอบรูด้้านสขุภาพและสขุอนามยัเดก็และเยาวชนในถ่ินทุรกนัดารรองรบัสถานการณ์

การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยสนับสนุนจัดสรรให้กับหน่วยงานในพื้นที่และ ร.ร. 

เป้าหมาย ได้แก่ 6 มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดฯ ในสถานศกึษา แนวทางปฏบิติัเมือ่พบผูม้อีาการป่วยในสถาน

ศึกษา คู่มือสุขาภิบาลที่พักนักเรียนบ้านไกล คู่มือสุขาภิบาลสถานที่จ�าวัดเณร สื่อสุขอนามัยเด็กในถิ่นทุรกันดาร : 

สุขอนามัยเณรน้อย กายบริหารวิถีสมณะ อาหารชนเผ่า

   4) จดัท�าสือ่ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่การด�าเนนิงานทีป่ระสบความส�าเรจ็เพือ่เป็นต้นแบบในการเรยีนรู้

ของ ร.ร. ในถิ่นทุรกันดาร ได้แก่ ชุดความรู้การส่งเสริมสุขภาพสามเณร “สามเณร 6 ดี” สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพและ

สุขอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และสื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเด็ก

และเยาวชนในโครงการตามพระราชด�าริ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19

   5) รณรงค์สร้างความรอบรู ้ท้ังในการป้องกนัโรค ความรอบรูเ้ก่ียวกบัยาเมด็เสรมิธาตเุหลก็และโฟเลท 

ในพื้นที่ที่มีปัญหาภาวะซีดในหญิงวัยเจริญพันธุ์ 

   6)  สนับสนุนอุปกรณ์สาธิตและฝึกปฏิบัติ เพื่อการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ให้แก่

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จ�านวน 281 แห่ง ใน 4 จังหวัด (เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ตาก 

และน่าน) 

   7)  ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง เตรียมการ และเข้าร่วมรับเสด็จ ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน          

สิงคโปร์แอร์ไลน์ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน (ร.ร. ตชด.) บ้านบ่อชะอม จ.จันทบุรี, ร.ร. ตชด. บ้านนายาว 

จ.ฉะเชงิเทรา และ ร.ร. ตชด.บ้านปากลา จ.อบุลราชธาน ีรวมทัง้เยีย่มเสรมิพลงัการด�าเนนิงานส่งเสรมิโภชนาการ

และสุขภาพอนามยัเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารห่างไกลมากใน ร.ร. ตชด. ในพืน้ที ่จ.แม่ฮ่องสอนและเชยีงใหม่
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   8) ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลท่ีจ�าวัดสามเณรโรงเรียน           

พระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชด�าริ จ�านวน 69 แห่ง ในพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด (เชียงราย แพร่ น่าน 

พะเยา ล�าปาง ศรีสะเกษ) 

   ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน	

   ปัจจัยควำมส�ำเร็จ	

   1)  ผู้บริหารให้ความส�าคัญโครงการในการจัดสรรงบประมาณการด�าเนินงาน

   2)  ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือในการด�าเนินงาน

   ปัญหำ/อุปสรรค	

   1) บุคลากรสาธารณสุขให้การดูแลช่วยเหลือได้ไม่ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายเพราะการเดินทางยาก

ล�าบากไกลมาก และมีการเปลี่ยนย้ายผู้รับผิดชอบบ่อย

   2) นักเรียน ครู และชุมชนยังขาดความรู้ในการดูแลตนเองด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่          

ถูกสุขลักษณะ

   3) การพัฒนาและสนับสนุนทรัพยากรไม่เพียงพอและต่อเนื่อง

   4)  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ท�าให้มีการปรับกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

 โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนแห่งชำติ	2563	

   ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

   ในการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยีย่มราษฎรในภมูภิาคต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นั้น ทรงพบว่าปัญหาการขาดสารไอโอดีนจนเกิดเป็นโรคคอพอก 

ยงัมอียูม่ากมายหลายพืน้ที ่จากพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงวนิจิฉยัปัญหาและพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหา

การขาดสารไอโอดีนมาอย่างต่อเนื่อง และต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีทรงรบัเป็นองค์ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2534 

กรมอนามยั โดยส�านกัโภชนาการ จงึได้สบืสานพระราชปณธิานของทัง้สองพระองค์ในการด�าเนนิการควบคมุและ

ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนมาจนถึงปัจจุบัน

3
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   ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง

   จากข้อมูลเฝ้าระวังสถานการณ์ภาวะโภชนาการไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐาน

ไอโอดีนในปัสสาวะหญิงต้ังครรภ์ (ก่อนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน) ปี พ.ศ.2559-2562 มีแนวโน้มดีขึ้นจาก             

145 ไมโครกรมัต่อลติร เป็น 153.4 ไมโครกรมัต่อลติร ส�าหรบัการเฝ้าระวงัคณุภาพเกลอืในครวัเรือนปี พ.ศ. 2559-2562 

มีแนวโน้มดีขึ้น จากร้อยละ 79.9 เป็นร้อยละ 80.2 แต่ยังไม่ถึงเป้าหมาย (ร้อยละ 90) นอกจากนี้ ในปี                  

พ.ศ. 2559-2563 หญิงตั้งครรภ์ยังได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70.4 เป็นร้อยละ 79.5 

   ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร	

   1) ขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสู่ความยั่งยืน ผ่านคณะกรรมการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน และขับเคลื่อนการด�าเนินงานในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

   2) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และ           

การสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน

   3) ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงสังคม โดยการรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ จัดท�าสื่อดิจิตัล                

สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ไวรัลคลิป คลิปให้ความรู้เรื่องไอโอดีน และสติ๊กเกอร์ส�าหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

   ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

การประชุมคณะกรรมการควบคมุ 

โรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ

สติ๊กเกอร์ส�าหรับผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร

รายงานการด�าเนินงานโครงการควบคุมและป้องกัน

โรคขาดสารไอโอดีน

รณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ
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   ปัจจัยควำมส�ำเร็จ
   ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งในระดับกระทรวงและระดับพื้นท่ี รวมท้ังมีการบูรณาการ
โครงการ ก�ากับติดตามและสะท้อนข้อมูลการด�าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

   ปัญหำ/อุปสรรค
   พืน้ทีส่่วนใหญ่คิดว่าไม่มปัีญหาการขาดสารไอโอดนี จงัหวดัไม่มีระบบการเฝ้าระวงัและตดิตามการขาด
สารไอโอดนีของตนเอง และประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจผลกระทบของการขาดสารไอโอดนีว่ามผีลร้ายแรงอย่างไร

		 โครงกำรควบคุมและป้องกันภำวะโลหิตจำงจำกกำรขำดธำตุเหล็กปี	2563	

   ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร
   การควบคมุและป้องกนัภาวะโลหติจาง ด�าเนนิการในประชากรกลุม่เสีย่ง ได้แก่ เดก็ปฐมวยั เดก็วยัเรยีน 
หญงิวยัเจรญิพนัธุแ์ละหญงิตัง้ครรภ์ โดยส่งเสรมิภาวะโภชนาการให้ได้รบัธาตเุหลก็อย่างเพยีงพอ เพือ่ส่งเสรมิและ
ป้องกันภาวะโลหิตจาง อันจะน�าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะทางสติปัญญาและประสิทธิภาพของประชาชนไทย        
เพือ่การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน จากข้อมลูศกึษาพฤตกิรรมการกนิยาเมด็เสริมธาตเุหลก็ ไอโอดนี โฟลกิ ในหญงิ
ตั้งครรภ์ พบว่าหญิงตั้งครรภ์กินยาทุกวันตลอดการตั้งครรภ์ เพียงร้อยละ 57.8

   ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง

แผนภูมิ 8 ความครอบคลุมการได้รับยาน�้าและยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ปี พ.ศ. 2560-2563
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ความรอบคลุมการไดรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เด็กอายุ 6 เดือน-5 ป
ความรอบคลุมการไดรับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เด็กอายุ 6-12 ป

 การครอบคลุมการได้รับยาน�้าเสริมธาตุเหล็ก เด็กอายุ 6 เดือน-5 ปี พ.ศ. 2560-2563 พบร้อยละ 11.02, 
25.98, 47.5 และ 63.39 ตามล�าดับ จากการรายงานพบว่า ในเขตสุขภาพที่มีการด�าเนินงานจ่ายยาน�้าเสริมธาตุ
เหล็ก ได้ดีพบว่าสามารถลดปัญหาภาวะโลหิตจางได้ และความครอบคลุมการได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก         
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ของเด็กอายุ 6-12 ปี พ.ศ. 2560-2563 พบร้อยละ 3.71, 14.38, 21.7 และ 33.56                      
ตามล�าดับแต่ยังไม่ถึงเป้าหมาย (ร้อยละ 50) ความชุกภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์ ปี พ.ศ. 2559-2563           

ลดลงจากร้อยละ 17.3 เป็นร้อยละ 15.15 
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   ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร	
   1)  รณรงค์วิวาห์สร้างชาติ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
   2)  วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์พฤติกรรมบริโภคธาตุเหล็กและโฟเลทในหญิงวัยเจริญพันธุ์
และความต้องการใช้วิตามินธาตุเหล็กและกรดโฟลิกในสถานประกอบการ จ�านวน 1,067 คน
   3)  ขยายกลุ่มเป้าหมายหญิงวัยเจริญพันธุ์ เข้าร่วมโครงการสาวไทยแก้มแดงในสถานประกอบการ 
จ�านวน 55 แห่ง
   4)  ผลกัดนัชดุสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมธาตเุหลก็และกรดโฟลกิในหญงิวยัเจรญิพันธุ ์น�าเสนอข้อมูล 
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563
   5)  เด็กไทยอายุ 6-12 เดือน ที่ตรวจคัดกรองและพบโลหิตจาง ปีงบประมาณ 2563 พบร้อยละ 24.76

   ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

   ปัจจัยควำมส�ำเร็จ
   1) การจัดสรรงบประมาณ PPA extra ในเรือ่งของการจ่ายยาน�า้เสรมิธาตเุหลก็และการตรวจคัดกรอง
โลหิต (CBC และ Hct), การติดตามและประเมินผลในระดับเขตและส่งคืนข้อมูลแก่พื้นท่ี, ผู้บริหารทุกระดับ           
ให้ความส�าคัญ ตระหนักเรื่องภาวะโลหิตจาง
   2)  พื้นที่ได้จัดสรรให้มีการบริหารจัดการซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กให้แก่โรงเรียนเพื่อที่ให้เด็กนักเรียน
ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
   3)  ขยายกลุ่มเป้าหมายหญิงวัยเจริญพันธุ์บูรณาการไปกับโครงการ 10 packages “ปลอดภัยดี          
สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ”
   4)  ประชาสัมพันธ์ให้หญิงตั้งครรภ์มีความตระหนัก กินยาทุกวันตลอดการตั้งครรภ์

   ปัญหำ/อุปสรรค
   1)  การบริหารจัดการซื้อยาน�้าเสริมธาตุเหล็กในพื้นที่บางเขตสุขภาพค่อนข้างน้อย
   2)  เจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุข และโรงเรียนยังไม่เห็นความส�าคัญในการด�าเนินงาน
   3)  การขยายกลุ่มเป้าหมายหญิงวัยเจริญพันธุ์ยังค่อนข้างน้อย

	 โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ	ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม

   ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร
   กระทรวงสาธารณสขุ โดยกรมอนามยัร่วมกบัมูลนธิถินัยรกัษ์ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระศรนีครนิทรา
บรมราชชนน ีได้เลง็เหน็ถงึความส�าคัญในการสนับสนุนให้สตรไีทยมคีวามรูเ้รือ่งการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast 
Self Examination : BSE) ด้วยวิธีสามนิ้วสามสัมผัส (Triple Touch) ซึ่งได้มีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่
ด�าเนนิงาน 21 จงัหวดัน�าร่อง ภายใต้โครงการสบืสานพระราชปณธิานสมเดจ็ย่า ต้านภยัมะเรง็เต้านม มรีะยะเวลา
ด�าเนินการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา
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   ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง	

   การด�าเนนิงานโครงการทีผ่่านมามรีปูแบบการด�าเนนิงานและการจดัเกบ็รวบรวมข้อมลูรายบคุคลของ

สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี ในพื้นที่ด�าเนินงาน 21 จังหวัดน�าร่อง โดยมีสมุดบันทึกการตรวจเต้านมและ       

มี อสมช. ในการกระตุ้นเตือนสตรีในความรับผิดชอบตรวจเต้านมตนเองสม�่าเสมออย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเครื่องมือ

ในการสร้างศักยภาพของสตรีในการตรวจเต้านมตนเอง และการดูแลเชื่อมโยงตามระบบบริการสุขภาพ ที่ผ่านมา

พบว่า สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี มีพฤติกรรมตรวจเต้านมด้วยตนเองสม�่าเสมอมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน               

ในทุกปี 

แผนภูมิ 9 ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี มีพฤติกรรมตรวจเต้านมตนเองสม�่าเสมอ ปี 2560-2563

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

40.74

58.6
64.87

71.93

   ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร	

   การด�าเนินงานโครงการในปี พ.ศ. 2563 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยและมูลนิธิถันยรักษ์ฯ 

ได้มกีารบรูณาการงานร่วมกบัมลูนธิแิพทย์อาสาสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี(พอ.สว.) เพือ่เป็นการขยาย

โอกาสให้สตรีไทยในพื้นที่ห่างไกลและต้องการความช่วยเหลือได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและ           

ขับเคล่ือนการด�าเนินงานร่วมกัน โดยมีจังหวัดที่เป็นพื้นท่ี พอ.สว. จ�านวน 59 จังหวัด เพื่อให้การด�าเนินงาน           

มีความต่อเนื่องยั่งยืนและขยายการด�าเนินงานให้ครอบคลุมได้ท่ัวประเทศ มีการสร้าง พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ

ภาคเีครือข่ายเพ่ือขยายพืน้ทีก่ารด�าเนนิงาน เช่น อปท. สถานศกึษา รวมถึงการจดัท�ารูปแบบการเรยีนรู ้ด้วยตนเอง

ตามหลักสูตร Breast Cancer Care Manager เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน การเยี่ยมเสริมพลัง         

เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานในจังหวัดน�าร่องต้นแบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการฯ          

การประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุและติดตามผลการด�าเนนิงานโครงการฯ เพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนินงานโครงการสบืสาน 

พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมอย่างต่อเนื่อง จนสามารถพัฒนาและขยายผลของระบบคัดกรอง

และเฝ้าระวังสถานการณ์การตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยในจังหวัดพื้นที่น�าร่อง ซึ่งปัจจัยของความส�าเร็จ

ของโครงการน้ีมาจากการมรีปูแบบทีช่ดัเจนทัง้ด้านวชิาการ และข้ันตอนการด�าเนนิงาน การบูรณาการงานร่วมกบั

ภาคีเครือข่ายและที่ส�าคัญคือความศรัทธาในองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท�าให้เกิดเป็นรูปแบบ       

ของการคัดกรองมะเร็งเต้านมท่ีสามารถขยายผลการด�าเนินงานได้ครอบคลุมท่ัวประเทศท�าให้รับรางวัลบริการ   

ภาครฐั ประเภทพฒันาการบริการ ผลงานเรือ่ง “การพฒันาระบบการคดักรองมะเร็งเต้านมในสตรไีทย” ประจ�าปี 

พ.ศ. 2563
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6

   ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

   ปัญหำ/อุปสรรค

   ปัญหาอุปสรรคที่พบในการด�าเนินงาน คือ อุปกรณ์และสื่อต่างๆ มีไม่เพียงพอกับจ�านวนสถานบริการ 

และสตรีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้รับการสนับสนุน โดยเฉพาะในจังหวัดท่ีเป็นพื้นท่ีในการขยายการด�าเนินงาน

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเรง็เต้านม ยงัขาดแคลนบคุลากรทีม่ศีกัยภาพในการใช้เครือ่ง 

Portable Ultrasound และบางหน่วยบรกิารเครือ่งช�ารดุไม่สามารถใช้งานได้ การเปลีย่นผูร้บัผดิชอบงานท้ังระดบัเขต 

และระดับจังหวัด ท�าให้การด�าเนินงานในบางพ้ืนที่ไม่ต่อเนื่อง ในจังหวัดท่ีเป็นพื้นท่ีขยายบางจังหวัด ยังขาด      

ความรู้ ความเข้าใจ ในการน�าแนวทางการด�าเนินงานโครงการฯไปใช้ในพื้นที่ตนเอง 

	 โครงกำรพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงกำรพระรำชด�ำริและโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ

  	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

   ประเทศทัว่โลกมเีป้าหมายมุง่สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) เพือ่สร้างความสมดลุของการพฒันาเศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน โดยมีเป้าหมายที่ 3 (SDG 3) ว่าด้วยการมีสุขภาพและความ

เป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 4 (SDG 4) การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และเป้าหมายที่ 6 (SDG 6) 

การสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงน�้าสะอาด การสุขาภิบาล และสุขอนามัยส�าหรับทุกคน ในประเทศไทยยังพบ

ประชากรกลุม่เปราะบางทีม่ข้ีอจ�ากัดในการเข้าถึงบรกิารด้านต่างๆ และอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีไ่ม่เหมาะสมต่อการ

มีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลได้ เช่น พ้ืนที่ห่างไกล               

ถิ่นทุรกันดาร หรือเรือนจ�า เป็นต้น โดยพบว่า ผู้ต้องขังทั่วประเทศไทยมีจ�านวนมากกว่า 300,000 คน ในขณะที่

เรือนจ�ารองรับผู้ต้องขังได้ประมาณ 120,000 คน จึงท�าให้เรือนจ�าท่ัวประเทศมีความแออัด และสุขอนามัยไม่

เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคผิวหนัง 

เป็นต้น โรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดารยงัขาดการเข้าถงึน�า้ดืม่สะอาด มกีารปนเป้ือนเช้ือโรค ขาดแคลนน�า้ดืม่ในช่วงหน้าแล้ง 

บุคลากรของโรงเรียนขาดความรู้ในการจัดการน�้าดื่ม

   ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ท่ีทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย จึงทรงมี

พระราชด�าริให้มีโครงการดูแลประชากรกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้งการจัดการอนามัย

สิง่แวดล้อมเพ่ือให้ม่ันใจว่าทกุคนในสงัคมไทยจะไม่มใีครถูกท้ิงไว้ข้างหลงั กรมอนามยั ตระหนกัถึงความส�าคญัและ

ความจ�าเป็น จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาข้ึน และจัดท�าโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี

โครงการพระราชด�าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติขึ้น
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   ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง	

แผนภูมิ 10 คุณภาพน�้าบริโภคปี 2560 - 2562

ผาน ไมผาน

2560 2561 2562

34.67

65.33

50 50
54.69

45.31

กายภาพ เคมี ชีวภาพ

2560 2561 2562

25.33

2.67

56

11.25

2.5

41.25 40.63

4.69 3.12

เหมาะสมตอการบริโภค

ปรับปรุงกอนการบริโภค

ไมเหมาะตอการบริโภค

46.12
51.14

2.74

ร้อยละคุณภาพน�้าบริโภค                               ร้อยละคุณภาพน�้าบริโภค 

 ที่ไม่ผ่านมาตรฐานฯ                              
ร้อยละคุณภาพน�้าบริโภค 

จ�าแนกตามความเหมาะสม

ต่อการบริโภค                              

   ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร	

แผนภูมิ 11 คุณภาพน�้าบริโภคปี 2563

ผาน ไมผาน

73.74

26.26

กายภาพ เคมี ชีวภาพ

24.61

6.468.99

เหมาะสมตอการบริโภค

ปรับปรุงกอนการบริโภค

ไมเหมาะตอการบริโภค

67.34

6.40

26.26

ร้อยละคุณภาพน�้าบริโภค

ที่ไม่ผ่านมาตรฐานฯ 

ร้อยละคุณภาพน�้าบริโภค

จ�าแนกตามความเหมาะสม

ต่อการบริโภค 

ร้อยละคุณภาพน�้าบริโภค

โรงเรียน กพด. (ณ 9 มิ.ย. 63) บริโภค                 
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ตาราง 4 ผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ PIRAB

P I R A B

1. เยี่ยมเสริมพลัง 
ติดตามประสิทธิภาพ
นวัตกรรมระบบ
ปรบัปรงุคณุภาพ
น�า้ฝน ที่โรงเรียน
ต้นแบบ
2. ชุมชนพื้นที่
โครงการปากพนัง 
และโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร มีระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน�้า
บริโภคปนเปื้อนสนิม
เหล็ก
3. เยี่ยมเสริมพลัง
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่องการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในเรือนจ�า ณ เรือนจ�า
กลางเพชรบุรี

1. ผลิตและจัดส่ง
คู่มือการติดตั้ง 
ใช้งาน และดูแล
รักษาระบบปรับปรุง
คุณภาพน�้าบริโภค 
ชนิดทรายกรองช้า 
ให้ชุมชนพื้นที่
ห่างไกล ในพื้นที่
ศูนย์อนามัย 12 ศูนย์
2.  ผลิตและจัดส่ง
คู่มือแนวทางการ
จัดการคุณภาพน�้า
บริโภค ร.ร.ในถิ่น
ทรุกันดาร ให้โรงเรยีน 
ตชด. จ�านวน 218 แห่ง
3. ผลิตคู่มือแนวทาง
การปรับปรุงคุณภาพ
น�้าบริโภคในชุมชน 
เพื่อการก�าจัดสนิม
เหล็กในน�้าบริโภค
4.  คู่มือแนวทาง
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อ สุขาภิบาล
อาหารและน�้า
ในเรือนจ�า
5. ปฏิทินเสียง 
เพื่อให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ส�าหรับเด็กนักเรียน
ในพื้นที่ห่างไกลหรือ
ถิ่นทุรกันดาร เรื่อง 
“เด็กไทยรู้สุขอนามัย
ชนะชัยภัยทุกโรค”

1. ถอดบทเรียน
การด�าเนินงานการ
จัดการคุณภาพน�้า 
โรงเรียน กพด. 
2. ต่อยอดนวัตกรรม
ปรับปรุงคุณภาพน�้า
บริโภค ชนิดทราย
กรองช้า
3. ติดตามความ
ก้าวหน้าการด�าเนนิงาน 
สุขอนามัยและ
สุขาภิบาลที่จ�าวัด
สามเณร โรงเรียน
พระปริยัติธรรม
ในโครงการตาม
พระราชด�าริ
4. ประเมินการ
จัดการด้านอนามัย
สิง่แวดล้อมในเรอืนจ�า

1. สรุปผลการ
ด�าเนินงานโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้า
ปากพนังอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ 
เสนอคณะอนปุระสาน 
การด�าเนินงาน
2. สรุปผลการด�าเนิน
งานโครงการรักษ์น�้า
เพือ่พระแม่ของแผ่นดนิ 
เสนอคณะกรรมการ
บริหารและก�ากับ
ดูแลโครงการ 

1. พัฒนาศักยภาพ
ครู แกนน�านักเรียน 
อสม. จ�านวน 141 แห่ง 
339 คน
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P I R A B

6. คู่มือสุขอนามัย

หอพักนักเรียนบ้าน

ไกลโรงเรียนในถิ่น

ทุรกันดาร และ (ร่าง) 

สถานที่จ�าวัดโรงเรียน

พระปริยัติธรรม

   ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

ส�ารวจแหล่งน�้าดิบ พัฒนาศักยภาพครูดูแลระบบกรองน�้า เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ณ เรือนจ�ากลางเพชรบุรี

   ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

   1)  กระทรวงสาธารณสุขให้ความส�าคัญกับการพัฒนางานโครงการพระราชด�าริและโครงการ

เฉลิมพระเกียรติ

   2)  มีการบูรณาการงานพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน�้าจากหน่วยสนองงานหลายหน่วย 

   3)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความส�าคัญของงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของ

ประชาชน รวมถึงกลุ่มเปราะบาง

   4)  หน่วยงานในพืน้ที ่ได้แก่ ศนูย์อนามยั ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั มกีารขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน

อย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่เรือนจ�าในพื้นที่

   ปัญหำ/อุปสรรค

   1) การแก้ไขปัญหาการจัดการคุณภาพน�้าของโรงเรียนมีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ องค์ความรู้และ

จ�านวนครู

   2) เส้นทางคมนาคมล�าบาก เข้าถึงยาก เวลามีจ�ากัด ท�าให้การเสริมสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนา

ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

   3) ครูที่รับผิดชอบการจัดการคุณภาพน�้าที่ผ่านการอบรมแล้ว โยกย้ายโรงเรียน ท�าให้การด�าเนินงาน

ไม่ต่อเนื่อง

   4) องค์ความรูเ้จ้าหน้าทีใ่นระดบัพืน้ทีไ่ม่เพยีงพอ ไม่สามารถถ่ายทอดให้กบัครูได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

   5)  งานพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน�้าในพื้นท่ีโครงการพระราชด�าริไม่เป็นตัวช้ีวัดกรม ท�าให้เป็นข้อ

จ�ากัดในการด�าเนินงานระดับพื้นที่
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   6)  ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณของสถานที่ เช่น เรือนจ�า หรือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ท�าให้ไม่สามารถ

ด�าเนินการปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมท�าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการปรับปรุงด้านโครงสร้างของ

อาคารสถานที่ 

   7)  บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

   งำนวิจัย/นวัตกรรม	

   1)  นวัตกรรมระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าฝน ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง จังหวัด

นครศรีธรรมราช

   2)  นวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพน�้าบริโภค ชนิดทรายกรองช้า ณ บ้านห้วยปูด อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดน่าน

   3)  นวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพน�้าบริโภคปนเปื้อนสนิมเหล็ก ณ อ�าเภอลานข่อย จังหวัดพัทลุง

	 โครงกำร	 10	 ล้ำนครอบครัวไทยออกก�ำลังกำยเพ่ือสุขภำพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคล	

พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	

   ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

   ประชาชนวัยท�างาน อายุ 15-59 ปี มีจ�านวน 43 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 65 ของประชาชนทั้งหมด        

ถือเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ การส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยท�างานให้มีสุขภาพดี จะท�าให้ประชาชน 

วัยท�างานมสีมรรถนะในการท�างานได้เตม็ศกัยภาพ เป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่น ยกระดบัการพัฒนาประเทศ 

แต่จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 

เป็นปัจจัยทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อสขุภาพของประชากรวยัท�างาน ปัจจุบันพบว่าวยัท�างานมแีนวโน้มการเสยีชีวติ 

ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตไม่น้อยกว่า           

36 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี และประมาณ 320,000 คนต่อปี ในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 75 ของสาเหตุการ

เสยีชวีติทัง้หมด โดยมสีาเหตจุากโรคหลอดเลอืดสมองเป็นอนัดบัหนึง่ รองลงมาคอืโรคหวัใจขาดเลอืด โรคทางเดนิ

หายใจอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวาน และความดันโลหิตสูงตามล�าดับ ปัจจัยเสี่ยงส�าคัญ ได้แก่ การรับประทานอาหาร

หวาน มัน เค็ม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ซึ่งในการด�าเนินงาน

ทีผ่่านมาได้มกีารด�าเนนิการส่งเสรมิการออกก�าลงักายทัง้ในส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค แต่ยงัขาดระบบการส�ารวจ

ข้อมูล จดัเกบ็ข้อมลู และการตดิตามทีเ่ป็นระบบอย่างต่อเนือ่ง กรมอนามยัในฐานะทีเ่ป็นองค์กรหลกัของประเทศ

ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงได้จัดท�าโครงการ 10 ล้านครอบครัว

ไทยออกก�าลังกายเพ่ือสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการบริหารงานให้เกิดการสร้างความรอบรู้ด้านการ

มีกิจกรรมทางกายและขับเคลื่อนการออกก�าลังกายในชุมชน ซ่ึงตอบสนองกับนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขในการสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และส่งเสริมการออกก�าลัง

กายให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีประกอบกับการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่จัดท�ารูปแบบที่น่าสนใจ

และส่ือสารไปสู่ประชาชน เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงความคดิประชาชน น�าไปสูก่ารออกก�าลงักายระดบัประเทศ
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   ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

   โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยฯ แบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภท เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพด้านการ            

ออกก�าลงักาย ส่งเสรมิให้เกดิความรกั ความผกูพนัร่วมกนัเป็นแบบครอบครวั ประกอบด้วย 1) ประเภทผูส้มคัรครอบครวั 

อบอุ่น ออกก�าลังกายส�าหรับประชาชนทั่วไป ด้วยท่าคีตะมวยไทย 10 ท่า 2) ประเภทชมรมออกก�าลังกาย/             

หน่วยงานทีข่บัเคล่ือนการออกก�าลงักาย และ 3) ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ส�าหรบัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ โดยทกุประเภทกจิกรรมสามารถร่วมลงทะเบียนผ่านเวบ็ไซต์ ที ่http://activefam.anamai.moph.go.th 

และส่งภาพกิจกรรมออกก�าลังกายของแต่ละครอบครัว ภาพกิจกรรมของชมรมออกก�าลังกายและภาพ                

สวนสาธารณะ ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อถวายสดุดี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงเว็บไซต์ พร้อมรับบัตร

ครอบครวัอบอุน่ออกก�าลงักาย ใบประกาศนยีบตัรชมรมออกก�าลงักาย ใบประกาศนยีบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พัฒนาสวนสาธารณะเพื่อออกก�าลังกายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ออนไลน์

แผนภูมิ 12 ข้อมูลสมาชิกครอบครัวอบอุ่นออกก�าลังกายเขตสุขภาพ

ขอมูลโครงการ 10 ลานครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

จำนวน
1,179,483

ขอมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 2563
จำนวน
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ตาราง 5 ผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ PIRAB

P มีภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน จ�านวน 13 หน่วยงาน

I มีระบบดิจิตอลแพลตฟอร์มในการส่งเสริมออกก�าลังกายของประชาชน

R มีนโยบายส่งเสริมการออกก�าลังกายจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมให้

บุคลากรเป็นต้นแบบสุขภาพและขยายนโยบายไปสู่ประชาชน

A มกีารสือ่สารข้อมลูสขุภาพ และความรอบรูก้จิกรรมทางกายสู่ประชาชนโดยตรงอย่างต่อเนือ่ง ทกุช่องทาง 

ทั้ง Air War, Ground War และ Electronic War เน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและสร้างความ

ตื่นตัวให้คนไทยตระหนักและมีค่านิยมในการรักสุขภาพ 

B พัฒนาบุคลากรกรมอนามัยให้มีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยดิจิตอลแพลตฟอร์ม
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8

   ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

   ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

   มีภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน จ�านวน 13 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ, สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา, กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่, ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ�ากัด, บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน),             

บริษัท ไทยดอทรัน จ�ากัด, บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด., บริษัท ดัชมิลล์ จ�ากัด, บริษัท โอสถสภา จ�ากัด (มหาชน)

   ปัญหำ/อุปสรรค

   1)  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง

   2)  ระบบฐานข้อมูลฯ ไม่เสถียร ล่มบ่อย

   3)  ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม

   งำนวิจัย/นวัตกรรม

   แพลตฟอร์มกลางด้านการส่งเสรมิสขุภาพประชาชน การน�ารปูแบบเทคโนโลยสีมยัใหม่ Digital Health 

Platforms มาช่วยส่งเสริมการออกก�าลังกาย ให้การออกก�าลังกายมีความน่าสนใจ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

และทุก Setting อันจะส่งผลให้การออกก�าลังกายมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

	 โครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข	ท�ำควำมดี	เพื่อชำติ	ศำสน์	กษัตริย์

   ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

   จากข้อมลูสถติิด้านสขุภาพของผูต้้องขงัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ 2559-2561) พบว่า ผูต้้องขัง 

มีอาการเจ็บป่วย ขอรับการรักษาที่สถานพยาบาลในเรือนจ�า และไปรักษายังโรงพยาบาลภายนอก มีแนวโน้ม       

สงูขึน้อย่างมาก จากการวเิคราะห์รายงานการเจ็บป่วยพบโรคท่ีผูต้้องขังมาตรวจรกัษาส่วนใหญ่เป็นโรคพ้ืนฐาน เช่น 

โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง เหงือกและฟัน และโรคระบบทางเดินอาหาร ส่วนโรค

ที่ต้องส่งตัวไปยังโรงพยาบาลภายนอก ส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง (วัณโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่อง) เนื้องอก มะเร็ง 
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ไตวาย โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (เบาหวาน ความดนัโลหติสงู หัวใจและหลอดเลอืด และโรคทางจติเวช) เพือ่เป็นไปตาม

หลักมนุษยธรรม กระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการ

ราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์ กรมอนามัยจึงได้จัดท�าโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความดี 

เพือ่ชาตศิาสน์ กษตัรย์ิ เพือ่สร้างความรอบรูด้้านส่งเสริมสขุภาพ และอนามยัสิง่แวดล้อมให้กบัผูต้้องขัง และให้ผูป่้วย 

เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ

   ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

   เรือนจ�าและราชทัณฑ์น�าร่อง ได้รับการสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

จ�านวน 24 แห่ง

   1)  ด้านการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน สนับสนุนแก่เรือนจ�า/ทัณฑสถาน จ�านวน 143 แห่ง

     - จัดท�าวิดีโอหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารส�าหรับผู้สัมผัสอาหารที่ปฏิบัติงานในเรือนจ�า

     - ผลิตสื่อเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในเรือนจ�า 2 เรื่อง คือ “25 เมนูชูสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม” 

และ “สุขภาพดี เริ่มที่อาหารลด หวาน มัน เค็ม เติมเต็มผัก ผลไม้”

   2) ด้านการติดตามและประเมินผลการด�าเนินโครงการ

     - เยี่ยมชมแผนกสูทกรรม และส�ารวจงานสิ่งแวดล้อม ระบบน�้าทิ้งในเรือนจ�าน�าร่อง จ�านวน 2 แห่ง 

ได้แก่ เรือนจ�ากลางคลองเปรม และเรือนจ�าพิเศษธนบุรี

     - จัดแพทย์ตรวจรักษาผู้ต้องขัง จ�านวน 1 ครั้ง/เดือน มีผู้ต้องขังรับบริการประมาณ 480 คน

   ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

   1)  ได้รับการสนับสนุนการด�าเนินงานจากผู้บริหารกรมอนามัยทุกระดับ

   2)  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลวิชาการด้านการสร้างความรอบรู้ส่งเสริมสุขภาพจากหน่วยงาน

ต่างๆ ของกรมอนามัย

   ปัญหำ/อุปสรรค

   1) เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมได้ตามแผน

   2) ศนูย์อนามยัในพืน้ทีย่งัมคีวามเข้าใจคลาดเคลือ่นในการประสานงานและด�าเนนิกิจกรรมในเรอืนจ�า

   ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน



รายงานประจ�าปี 2563
กรมอนามัย

39

2.2   ผลการด�าเนินงานส�าคัญจ�าแนกตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งเเวดล้อม

  กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

   จากการด�าเนินงานอนามยัแม่และเด็กจากอดตีจนถงึปัจจบุนั สถานการณ์อนามยัแม่และเดก็ในภาพรวม 

พบว่าสภาวะสุขภาพของแม่และเด็กมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็ยังพบปัญหาบางประการที่ยังคงต้องพัฒนา     

มากขึ้น จากผลการด�าเนินงานอนามัยแม่และเด็กพบว่า หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า

หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 83.49 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง คิดเป็นร้อยละ 15.1 หญิงตั้งครรภ์

ได้รับยาเมด็เสริมไอโอดีน ธาตเุหลก็และกรดโฟลิกคดิเปน็รอ้ยละ 79.45 การตรวจชอ่งปากหญิงตัง้ครรภ ์(นบัรวม

การตรวจทั้งทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น) ร้อยละ 43.45 (HDC, 2563) อัตราส่วนการตายมารดา

เท่ากับ 23.1 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ (ส�านักส่งเสริม   

สุขภาพ กรมอนามัย, 2563) 

   จากการส�ารวจภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปี (The Multiple Indicator Cluster Surveys, MICS) 

โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับ 

ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 พบว่า ภาวะทุพโภชนาการทั้งขาดและเกินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยภาวะเตี้ย          

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.5 เป็นร้อยละ 13.3 ภาวะผอมเพิ่มจากร้อยละ 5.4 เป็นร้อยละ 7.7 และความชุกของเด็ก

น�า้หนักเกินและอ้วน เพิม่จากร้อยละ 8.6 เป็นร้อยละ 12.7 อตัราการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ของมารดาไทยยงัต�า่เพยีง

ร้อยละ 23.3 ในปี 2559 และร้อยละ 14 ในปี 2562 ( MICS 5,MICS6 ) และสถานการณ์การด�าเนินงานเฝ้าระวัง

พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2563 พบเด็กช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองครอบคลุม

ร้อยละ 91.2 พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 25.4 ติดตามส่งเสริมกระตุ้นและประเมินซ�้า ร้อยละ 95.0            

หลังการติดตามส่งเสริมพบเด็ก มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 89.5 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า ยังมีเด็กที่ไม่

ได้รับการคัดกรองและเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าที่ติดตามไม่ได้อีก ร้อยละ 10 ส่งผลให้เด็กสูญเสียโอกาสที่จะ

ได้รับการคัดกรอง ค้นหา ส่งเสริม ติดตาม และดูแลกระตุ้นให้มีพัฒนาการท่ีสมวัย ในส่วนของเด็กอายุ 0-5 ปี        

สูงดีสมส่วน มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างช้าๆ ในช่วงปี 2559-2561 ร้อยละ 48.4, 50.7, และ 51.3 ตามล�าดับ และ    

เพิ่มสูงขึ้นในปี 2562 เป็นร้อยละ 57.3 ส่วนปัญหาทุพโภชนาการของเด็กอายุ 0-5 ปี พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่คือ 

เด็กเตี้ย ร้อยละ 16.1 รองลงมาคือเด็กอ้วน ภาวะเริ่มอ้วนและภาวะอ้วน ร้อยละ 11.3 และเด็กผอม ร้อยละ 6.6 

จงึเป็นส่ิงส�าคญัอย่างยิง่ทีพ่่อแม่ ผูเ้ลีย้งดแูละบคุลากรทีเ่ก่ียวข้องจะต้องตระหนกัในการเฝ้าระวงั และให้การช่วยเหลอื 

ดูแลส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาไปตามวัยอย่างถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

   กรมอนามัยจึงได้มีการจัดท�าแผนงานโครงการขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์เพื่อให้การตั้งครรภ์และ 

การคลอดมีคุณภาพ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในช่วง 1,000 

วันแรกของชีวิต การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2-6 ปี เพื่อให้แม่

และเด็กมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ต่อเนื่อง รวมถึงชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการด�าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง
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1	 โครงกำรมหัศจรรย์	1,000	วันแรกของชีวิต

   ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร
   การขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ให้ความส�าคัญกับโภชนาการท่ีดีตั้งแต่ทารก          
ในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 2 ปี ร่วมกับอาหาร/เคร่ืองด่ืมสะอาดปลอดภัย การดูแลสุขภาพช่องปาก การกอด     
การเล่น การนอน การอ่านเล่านิทาน เป็นผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ ระดับ
เชาวน์ปัญญาดี พัฒนาการเรียนรู้และการเข้าสังคม จึงเป็นโอกาสทองในการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพและศักยภาพ
ที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) หญิงตั้งครรภ์ 
(270 วัน) 2) เด็กอายุ 0-6 เดือน (180 วัน) 3) เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี (550 วัน) ซึ่งจะวางระบบการดูแลที่ต่อเนื่อง 
ตัง้แต่ทารกอยูใ่นครรภ์มารดาจนถงึอาย ุ2 ปี ทัง้นี ้หญงิตัง้ครรภ์ หญงิให้นมบุตร และเดก็แต่ละคนต้องได้รบับรกิาร
ตามชุดกิจกรรมพื้นฐานท่ีส�าคัญเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ     
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

   ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง
   ผลลัพธ์ตัวชี้วัดส�าคัญ

แผนภูมิ 13 ความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน�้าหนักและวัดส่วนสูง

ความครอบคลุมการชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง

รอยละ

ไตรมาส 4 ป 61

ไตรมาส 4 ป 62

ไตรมาส 4 ป 63

แผนภูมิ 14 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน

รอยละ

ไตรมาส 4 ป 61

ไตรมาส 4 ป 62

ไตรมาส 4 ป 63

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงาน HDC ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
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   ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

   1) พัฒนาทักษะหญิงตั้งครรภ์และพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก/อสม. (3 จังหวัด สุพรรณบุรี เลย และสตูล) 

ทั้งหมด 623 คน 42 ต�าบล

   2)  จัดท�าแนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อมูลการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี, กราฟการเจริญเติบโตเด็ก

อายุ 0-5 ปี และเด็กอายุ 6-19 ปี, E-book ชุดความรู้ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ส�าหรับหญิงตั้งครรภ์และ

เด็กอายุ 0-2 ปี 

   3) จดัท�าคลปิวดีิโอปริมาณอาหารตามธงโภชนาการหญงิตัง้ครรภ์ หญงิให้นมบุตร ทารกอาย ุ6-11 เดอืน 

และเด็กอายุ 1-5 ปี, Infographic อาหารแม่ลูก เพ่ือเด็กสูงดี สมส่วน ฉลาด แข็งแรง, ต�ารับอาหารส�าหรับ          

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสื่อโภชนาการสตรีและเด็กอายุ 0-5 ปี ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง AR

   ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

   1) การขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ในระดับจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล ผ่านกลไกที่

ส�าคัญของพื้นที่ เช่น MCH Board คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) 

   2) มส่ืีอทีเ่ข้าใจง่าย (Infographic, media, Clip video, คูม่อืแนวทางการขบัเคลือ่นมหศัจรรย์ 1,000 

วันแรกของชีวิต) และประเด็นการส่งเสริมโภชนาการในสตรีและเด็กปฐมวัยที่ชัดเจน

   ปัญหำ/อุปสรรค

 	 	 Partnership

   1)  หน่วยงานส่วนภูมิภาค/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถด�าเนินการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ได้และ     

ส่วนกลางไม่สามารถติดตามเสริมพลังได้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

   2)  การถ่ายทอดนโยบายการบูรณาการระหว่าง 4 กระทรวง (สธ., ศธ., พม., มท.) สู่การปฏิบัติ ยังไม่

ชัดเจน 

   3)  การประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเรือ่งการใช้กราฟเจรญิเตบิโตในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ และโรงเรยีน

อนุบาล ยังไม่เข้มแข็ง

	 	 	 Investment

   1)  ไม่มีการจัดหาเครื่องชั่งน�้าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง ที่ได้มาตรฐาน 

   2)  ความครอบคลุมของการสนับสนุน ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ไอโอดีน และโฟลิก ส�าหรับหญิงตั้งครรภ์ 

และยาน�้าเสริมธาตุเหล็ก ส�าหรับอายุ 6 เดือน-5 ปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

	 	 	 Regulate

   1)  ขาดการควบคุมก�ากับความถูกต้องของข้อมูลการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ปี

   2)  การติดตามเยี่ยมเสริมพลังการด�าเนินงานระดับพื้นที่ ไม่มีความต่อเนื่อง

	 	 	 Advocate

   1)  สือ่ส่ิงพมิพ์ส่งเสรมิโภชนาการสตรแีละเดก็ปฐมวยั อาจจะไม่เหมาะสมและตรงกบัความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายทั้งประเด็นเนื้อหาที่ง่ายต่อความเข้าใจ รูปแบบของสื่อ 
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   2)  การประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์การด�าเนินงานและช่องทางการเข้าถึงสื่อ ยังไม่ครอบคลุมกับบริบท

ของกลุ่มเป้าหมาย

   3)  ขาดการคืนข้อมูลการแปลผลภาวะโภชนาการ แนวโน้มการเพิ่มน�้าหนักของหญิงตั้งครรภ์ และ      

แนวโน้มการเพิ่มน�้าหนักส่วนสูงของเด็ก

   4)  บคุลากรสาธารณสุขและกลุม่เป้าหมาย ยงัไม่ตระหนกัถงึความส�าคญัการบรโิภคอาหารทีเ่หมาะสม

 	 	 Building	Capacity

   1) บุคลากรสาธารณสุขยังขาดทักษะในการแจ้งและอธิบายผลการประเมินภาวะโภชนาการหญิง         

ตั้งครรภ์ และภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก แนวโน้มการเพิ่มน�้าหนักหญิงตั้งครรภ์ แนวโน้มการเพิ่มส่วนสูงและ        

น�า้หนักของเดก็ การประเมนิพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร การให้ความรู ้ให้ค�าแนะน�าด้านส่งเสรมิโภชนาการหญงิ

ตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กอายุ 0-5 ปี

   2) พ่อแม่ ผูเ้ลีย้งดเูดก็อาย ุ0-5 ปี ขาดความรูใ้นการเฝ้าระวงัการเจรญิเตบิโต และทกัษะการจดัอาหาร

ตามวัยที่ถูกต้อง เหมาะสม

	 โครงกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพ

   ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

   การอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก เป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตอย่าง

มีคุณภาพ สามารถด�ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ            

อันเป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนาประเทศชาติ สิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้อยู่รอบตัวเด็กล้วนเป็นบุคคลส�าคัญ            

โดยเฉพาะผู้ปกครองหรือผูเ้ลีย้งดูเด็ก บคุลากรทางการแพทย์ การสาธารณสขุ และภาคีเครอืข่ายในการพฒันาเดก็ 

องค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนระบบบริการ กลไกการด�าเนินงานส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพัฒนาการ

เด็ก 0-5 ปี กรมอนามัยมุ่งเน้นการเข้าถึงอย่างทัดเทียมของกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 

และการบริการ ท�าให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังแผนภูมิ 15

แผนภูมิ 15 พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ปี 2560-2563

รอยละเด็ก 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

78
80.7

87.1 88.0

ที่มำ	: ฐานข้อมูล Health Data Center : HDC ประมวลผล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
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   ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

   ภายใต้โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ มีกิจกรรมหลักท่ี

ส�าคัญ ดังนี้ 

   1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ Child Project Manager (CPM) ครอบคลุม 77 จังหวัด 

   2) ขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กใน Setting สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบูรณาการร่วมกัน 4 กระทรวง 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีการใช้คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 49,992 แห่ง (ทั้งหมด    

ทั่วประเทศ 54,006 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 92.6 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประเมินตนเอง ด้านพัฒนาการเด็ก พบว่า

ส่วนใหญ่ไม่ผ่าน ด้าน GM รองลงมา FM และ RL ตามล�าดับ ดังแผนภูมิ 16

แผนภูม ิ16 สถานพฒันาเด็กปฐมวยัประเมนิตนเองไม่ผ่านด้านพฒันาการเด็กปฐมวยัภาพรวมระดับประเทศ

การประเมินตนเอง ไมผาน ดานพัฒนาการเด็ก รายดาน6,400
6,300
6,200
6,100
6,000
5,900
5,800
5,700

จำ
นว

น 
(แ

หง
)

กลามเนื้อมัดใหญ (GM) กลามเนื้อมัดเล็กและ
สติปญญาสมวัย (FM)

การรับรูและ
เขาใจภาษา (RL)

การชวยเหลือตนเอง
และการเขาสังคม (PS)

การใชภาษา (EL)

40.00

38.00

36.00

34.00

32.00

30.00

0 คะแนน

รอยละ

6,368

33.41

6,165

32.35

6,064

31.82

5,987

31.41

5,965

31.30

ที่มำ	 :	 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ.กรมกิจการเด็กและเยาวชน. ประมวลผล ณ วันที่              

30 กันยายน 2563

   3)  ขบัเคลือ่นสถานพฒันาเด็กปฐมวยั สงักดักระทรวงสาธารณสขุ จ�านวน 49 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในระดับบี B ขึ้นไป จ�านวน 35 แห่ง (คะแนน 60 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 71.4 

แผนภูมิ 17 ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประเมินตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (n=49)

ประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ

43%

29%

16%

12% ระดับ A (>80)

ระดับ B (60-79.99)

ระดับ C ผานเกณฑขั้นตน (40-59.99)

ระดับ D ตองปรับปรุง (<40)
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   4) ขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” ได้ด�าเนินการลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังใน 4 ภาค ดังนี้ 

1) ศนูย์พัฒนาเดก็บ้านหวัช้าง จ.ศรสีะเกษ 2) ศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัพทุธกาญจนนมิติ จ.กาญจนบรุ ี3) ศนูย์พฒันา

เด็กเล็กเทศบาลเมืองสตูล จ.สตูล และ 4) โรงเรียนอยู่เมืองแกลง จ.ระยอง โดยได้จัดท�าคู่มือผู้อ�านวยการเล่น    

(Play worker) เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก มีการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือคู่มือผู้อ�านวยการเล่น (Play worker)          

เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ร่วมกัน 4 กระทรวงหลัก (สธ. พม. มท. และ ศธ.)

จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 

วันที่ 27 สิงหาคม 2563

คู่มือผู้อ�านวยการเล่น (Play worker)

   ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

   1)  ระดับพื้นที่มีการท�างานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ให้คนในสังคมร่วมกันพัฒนาชุมชน เพื่อให้

สามารถบริหารจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง ลดความเสี่ยง เพิ่มปัจจัยปกป้อง เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

   2)  นโยบายผู้บริหารมีความต่อเนื่องท�าให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความชัดเจนในการขับเคลื่อนงาน

   3)  ได้รับความร่วมมือที่ดีจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

   ปัญหำ/อุปสรรค

   1)  พ่อแม่ผูป้กครองขาดความตระหนกัไม่เหน็ความส�าคญัในการส่งเสรมิพฒันาการ และจากการส�ารวจ 

พบว่า พ่อแม่เข้าใจ มีทักษะและใช้คู่มือ DSPM เพียง 50% 

   2)  ระบบบริการ หน่วยบริการของรัฐ ใน Well Child Clinic และแผนกหลังคลอด ยังไม่มีการสอน 

และฝึกการใช้คู่มือ DSPM ของพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กแบบ Individual 

   3)  ระบบบริหารจัดการ ด้านนโยบาย/การขบัเคลือ่น การใช้กลไกอนกุรรมการพฒันาเดก็ปฐมวยัจงัหวดั 

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 4 กระทรวงน้อยมาก ด้านระบบข้อมูล การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานของ     

เจ้าหน้าที่ยังไม่ทันเวลา ด้านระบบการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ยังขาดความมั่นใจในการสื่อสารกับผู้ปกครอง 

   งำนวิจัย/นวัตกรรม	

   เรื่องที่ 1 “เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก Model” เป็นนวัตกรรมที่ท�าให้เกิดพื้นที่เล่นทั้งในบ้าน ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กและชุมชน สร้างความรอบรู้ของครอบครัวต่อการเล่นของลูก ท�าให้เกิดกระแสการเล่นและให้ทุกคนเห็น

ความส�าคัญของการเล่นของเด็ก และสร้างกลุ่มอ�านวยการเล่นให้การเล่นคงอยู่ โดยมีเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก     

ช่วยเติมเต็มการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยพัฒนา IQ EQ EF ผ่านการเล่นซ่ึงเป็น       

การเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็ก และการเล่นรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ Concept 3F (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก

แห่งชาติ กรมอนามัย)
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   เรื่องที่ 2 รูปแบบบริการเป็นกลุ่มเล็ก (Small Group) แบบ Bubble Model “รูปแบบการเปิดบริการ 

Thai ECD BUBBLE MODEL ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข” เพื่อป้องกันการระบาดซ�้า 

และเป็นต้นแบบในการบรหิารจดัการสถานพฒันาเด็กปฐมวยัอย่างเป็นระบบ ภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อโควิด-19 และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งท่ีเปิดบริการต้องปฏิบัติตามคู่มือและหลักสูตรการเปิด        

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด-19

		 โครงกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอนำมัยกำรเจริญพันธุ	์								
แห่งชำติ	ฉบับที่	2

   ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

   คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์          

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

18 ตุลาคม 2559 โดยให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกีย่วข้องรับไปด�าเนนิการในส่วนที่เกีย่วข้อง ซึ่งการด�าเนินงาน

มีเป้าหมายส�าคัญใน 3 ด้าน คือ 1) เพิ่มจ�านวนการเกิดที่มีความพร้อม มีความสมัครใจและมีการวางแผน                 

2) ส่งเสริมให้การเกิดทุกรายมีคุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 3) ส่งเสริมการเจริญ

เติบโต เด็กมีพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน มีสติปัญญาที่ดี ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นในการปรับปรุง พัฒนา 

ด้านกฎหมาย สทิธิประโยชน์ทีต่รงกบัความต้องการและสอดคล้องกบัวถีิชวิีตของประชาชน การพฒันาระบบรกิาร

สาธารณสุขและสร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมที่เอื้อต่อการเลี้ยงดูบุตร 

และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสังคม โดยในปีงบประมาณ 2563 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเด็น

การเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ซึ่งเป็นก้าวส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่การตั้งครรภ์ การคลอด และการดูแลหลังคลอด

อย่างมีคุณภาพ โดยกิจกรรมส�าคัญเป็นการสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การส่งเสริมการเข้าถึง

บริการ และการสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงานในระดับชาติ 

  	 ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง

  	 ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ได้วางกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงานผ่านคณะกรรมการ อนุกรรมการ 

และคณะท�างานวิชาการส่งเสรมิการเกดิและการเจรญิเตบิโตอย่างมคีณุภาพ ท�าให้เกดิการบรูณาการในการท�างาน

ร่วมกนัระหว่างภาคส่วนต่างๆ จนเกดิเป็นแผนปฏบิตักิารภายใต้นโยบายและยทุธศาสตร์ฯ ทีม่กีารตดิตาม ประเมนิผล 

ในทุกปี มีการขับเคลื่อนโครงการส�าคัญในการสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้แก่ โครงการ          

Quality of Love ซึ่งด�าเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการวาง QR code ส�าหรับให้ความรู้กับคู่รัก                

ณ จุดจดทะเบียนสมรส การขับเคลื่อนโครงการวิวาห์สร้างชาติ เพื่อให้คู่รักมีการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร         

การวิจัยเพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

   1)  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาอนามยัการเจรญิพนัธุแ์ห่งชาติ วันท่ี 1 ต.ค. 2562 

   2)  การจัดท�าและผลิตสื่อ อาทิ คู่มือ คลิปวีดีโอ อินโฟกราฟิก และ Content ความรู้ ด้านการเตรียม

ความพร้อมก่อนมีบุตรส�าหรับประชาชน
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   3)  การจัดท�าช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ เพจวิวาห์สร้างชาติ เว็บไซต์วิวาห์สร้างชาติ

   4)  การจัดงานแถลงข่าวขับเคลื่อนนโยบายวิวาห์สร้างชาติ“รักเตรียมพร้อม เพื่อครอบครัวคุณภาพ”   

ตามนโยบาย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ

   5)  การประสานความร่วมมอืกบัองค์การเภสชักรรมในการผลิตวติามนิเสรมิธาตเุหลก็และโฟลกิส�าหรบั 

การจ�าหน่าย และการช่วยสนับสนุนกิจกรรมโครงการวิวาห์สร้างชาติ จ�านวน 50,000 กล่อง

   6)  การประสานความร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ในการจัดส่งวิตามินให้กับสถานบริการ 

สาธารณสุขทั่วประเทศ และจัดส่งให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับวิตามินทางเพจวิวาห์สร้างชาติ

   7)  การพัฒนาโครงร่างการประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ (รอบครึ่งแผน)

   ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

   1)  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ได้ผ่านความเห็นชอบ 

จากคณะรัฐมนตรี ท�าให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้ามาด�าเนินงานร่วมกัน

   2)  การสื่อสารข้อมูล ข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ในช่วงของที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

	 	 	 ปัญหำ/อุปสรรค

   1)  การผลกัดันเชิงนโยบายจึงจ�าเป็นต้องใช้ข้อมลูวชิาการหลายด้าน ต้องใช้งบประมาณ ความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้าน และเวลาในการด�าเนินการ ท�าให้การขับเคลื่อนงานไม่เป็นไปตามแผน

   2)  ขาดฐานข้อมลูด้านอนามยัการเจรญิพนัธุ ์ท�าให้ไม่มข้ีอมลูส�าหรบัการวางแผน และการตดัสนิใจเชงินโยบาย 

   3) ขาดความเชีย่วชาญและงบประมาณในการสือ่สารสงัคม ท�าให้การสือ่สารยงัไม่ครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย 

	 	 	 งำนวิจัย/นวัตกรรม	

	 	 	 การสร้าง Platform ววิาห์สร้างชาติ เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการค้นหาข้อมลูความรู้ 

ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิประโยชน์ ร้านขายยา รวมถึงโรงพยาบาล/คลินิกที่ให้บริการช่วยเหลือภาวะ    

มีบุตรยาก ซึ่งประชาชน สามารถใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ไม่ต้องค้นหาจากหลายเว็บ อีกทั้ง ยังช่วยในการ

ก�ากับ ติดตามการรับบริการวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก ที่ประชาชนไปซื้อจากร้านขายยาเครือข่าย

การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ 

ครั้งที่ 1/2563
โดย รมช.กระทรวงสาธารณสุข

ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ 
เป็นประธานการประชุม

งานแถลงข่าวขับเคลื่อน
โครงการวิวาห์สร้างชาติ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ลานพาร์คพารากอน 

กรุงเทพมหานคร

การสมัภาษณ์สดและตอบค�าถามเชิงลกึ 
9 ย่าง LIVE EP.15  ในประเด็น 

“เตรยีมตวัก่อนตัง้ครรภ์อย่างไรให้พร้อม”
โดยนายแพทย์มนัส 

รามเกียรติศักดิ์ รองผู้อ�านวยการ
ส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์
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 กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

   จากรายงาน Health Data Center (HDC) ในปี 2559-2563 ภาวะโภชนาการของเด็ก 6-14 ปี พบว่า

เด็กสงูดสีมส่วนมแีนวโน้มลดลง โดยปี 2563 พบร้อยละ 65.7 (เป้าหมายร้อยละ 66) และพบปัญหาทพุโภชนาการ 

ได้แก่ ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 12.5 มีแนวโน้มที่สูงขึ้น (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) ภาวะเตี้ย ร้อยละ 6 

มีแนวโน้มสูงขึ้น (เป้าหมายร้อยละ 5) และภาวะผอม ร้อยละ 4.4 ซึ่งคงที่ (เป้าหมายร้อยละ 5) ด้านสถานการณ์

สุขภาพช่องปากของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) ร้อยละ 70.9 มีแนวโน้มดีขึ้น แต่มีกิจกรรม      

ทางกายลดลง จากร้อยละ 28 เหลือเพยีงร้อยละ 17 เท่านัน้ (สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล, 

2563) ด้านอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน ร้อยละ 0.94       

(เป้าหมาย ไม่เกิน 1.0 ต่อพัน) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 10-14 ปี           

พันคน ร้อยละ 27.9 (เป้าหมาย ไม่เกิน 27 ต่อพัน) และร้อยละการตั้งครรภ์ซ�้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อยู่ที่

ร้อยละ 13.5 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 13.5) จากสถานการณ์ดังกล่าว มีสาเหตุส�าคัญมาจากพฤติกรรมสุขภาพ     

ทีไ่ม่เหมาะสม โดยมปัีจจัยส�าคัญคือ ความสามารถในการดแูลสขุภาพตนเอง หรอืท่ีเรยีกว่า ความรอบรูด้้านสขุภาพ 

(Health Literacy) จากผลการส�ารวจกรมอนามัย ปี 2562 พบว่า เด็กวัยเรียนส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

โดยรวมในระดบัพอใช้ ร้อยละ 57.9 มพีฤติกรรมทีพ่งึประสงค์ 3 ด้าน ทนัตสขุภาพ การบรโิภคอาหาร และกจิกรรม

ทางกาย เพียงร้อยละ 0.1 โดยมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านทันตสุขภาพ ร้อยละ 21.7 พฤติกรรมที่พึงประสงค์

ด้านกิจกรรมทางกาย ร้อยละ 12.3 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร ร้อยละ 6.1 

   กรมอนามยั ส่งเสรมิสขุภาพเดก็วยัเรยีนวยัรุน่ควบคูกั่บการสถานศกึษา ตามแนวทางโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ 

โดยด�าเนินงานด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม ใช้กลยุทธ์การพัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรม

สขุภาพเป็นส�าคญั รวมทัง้การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่โดยขบัเคลือ่นผ่าน พ.ร.บ. การป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

	 โครงกำรโรงเรียนรอบรู้ด้ำนสุขภำพ	(Health	Literacy	School	:	HLS)

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

	 	 	 ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายจากรอบด้านในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น อาทิ           

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร การเกิดน้อยด้อยคุณภาพ ปัญหาแม่วัยรุ่นมีจ�านวนมากขึ้น การเปลี่ยน

จากสงัคมชนบทสู่สังคมเมอืง ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีการสือ่สารทางสงัคมออนไลน์ การเลยีนแบบ

เพือ่ให้ทนัยคุสมยัทีเ่น้นวตัถนุยิมมากกว่าจติใจ จงึจ�าเป็นต้องเตรยีมรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงเหล่านี ้โดยต้องก�าหนด 

ทิศทางการด�าเนินงานให้สอดคล้องและมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านการรับรอง

การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ด้านการเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตามเป้าหมาย Thailand 4.0 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 

ฉบบัลงประชามติ มาตรา 55 ว่ารัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รับบรกิารสาธารณสขุท่ีมปีระสทิธภิาพอย่างท่ัวถึง 
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เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ส่งเสริมและสนับสนุนให้

มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูป     

ความรอบรู ้และการสือ่สารสขุภาพ การผลกัดันให้การท�างานเกดิผลสมัฤทธิต่์อการสร้างพลเมอืงไทยให้เป็นพลเมอืง

ท่ีมีสุขภาพดีอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวทางทฤษฎี     

V Shape ในการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพของเด็กวัยเรียน 

	 	 	 กรมอนามยั ได้ด�าเนนิงานส่งเสริมสขุภาพเด็กวยัเรยีนวยัรุน่ให้เกดิการพฒันาสขุภาพควบคูก่บัการศกึษา

ตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามกรอบแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 

โดยผลการด�าเนินงานมคีวามก้าวหน้ามากขึน้ตามล�าดับ มโีรงเรยีนเข้าร่วมโครงการฯ ระดบัทอง เงนิ ทองแดง รวม

ร้อยละ 90 มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ร้อยละ 3 และพบ GAP ในประเด็นส�าคัญ คือ การด�าเนินงานที่

ยังไปไม่ถึงผลลัพธ์สุขภาพนักเรียน เนื่องจากกระบวนการเป็นการขับเคลื่อนเน้นกลไก เชิงระบบแต่ไม่ไปสู่ตัว

นักเรียน การด�าเนินงานจึงจ�าเป็นต้องด�าเนินงานในด้านการแก้ปัญหาสุขภาพเฉพาะประเด็น และการส่งเสริมสุข

ภาพองค์รวม โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพเป็นส�าคัญ 

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร	

	 	 	 P	 :	 Partner	1) การประชุมขับเคลื่อนการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นตามนโยบาย

ส�าคญั ปี 2563 มุง่เน้นการสร้างความร่วมมอืในการด�าเนนิงานแบบบรูณาการ ได้แก่ การส่งเสรมิสขุภาพเดก็พเิศษ 

เด็กไทยสายตาดี เล่นเปลี่ยนโลก สูงดีสมส่วน ระบบฐานข้อมูลร่วม และการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรคในช่องปาก 2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียนระหว่าง 

กระทรวงศึกษาธิการ กับ กระทรวงสาธารณสุข

	 	 	 I	:	Invest	พัฒนาแนวทางการพัฒนา Digital Platform สุขภาพนักเรียน

	 	 	 R	 :	 Regulate	 and	 Legislate	 1) การพัฒนาแนวทางและเครื่องมือการประเมินความรอบรู้ด้าน

สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 2) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน 3) การพัฒนา

แนวทางการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ

	 	 	 A	:	Advocate	จดักจิกรรมรณรงค์สือ่สารความรอบรูด้้านสขุภาพเดก็วยัเรยีนในโอกาสวันเดก็แห่งชาติ

	 	 	 B	:	Build	Capacity	1) จัดประชุมวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลระบบฐานข้อมูลร่วมสุขภาพเด็ก

วัยเรยีนและเพิม่ประสิทธภิาพการใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมลูร่วมสขุภาพนกัเรยีน และวเิคราะห์ ออกแบบรายการ

ข้อมูลเพื่อติดตามข้อมูลสุขภาพนักเรียน 2) จัดเวทีทบทวนและสาธิตการเข้าระบบการจัดการข้อมูลสถานศึกษา

ในระบบ HDC วธิกีารตรวจสอบข้อมลู การ Mapping ให้มคีวามถกูต้อง ระบบ Data Exchange รวมท้ังดรูายงาน

มาตรฐานงานอนามัยโรงเรียน และข้อควรระวังในการน�าข้อมูลไปใช้ในการก�ากับติดตามรายปีการศึกษา
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แผนภมิู 18 จ�านวนโรงเรียนเข้าร่วมพฒันากระบวนการโรงเรยีนรอบรูด้้านสุขภาพ จ�าแนกรายศนูย์อนามยั 
(เป้าหมาย 3,000 แห่ง ผลงาน 2,598 แห่ง)

ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนพัฒนาเขารวมกระบวนการโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ

(Health Literate School : HLS) ป 2563
3000

2500

2000

1500

1000

500

0
ศอ.1 ศอ.2 ศอ.3 ศอ.4 ศอ.5 ศอ.6 ศอ.7 ศอ.8 ศอ.9 ศอ.10 ศอ.11 ศอ.12 สสม รวม

248 325
149 109 212 200 323 211 268 334

147 36

2,598

36

	 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

   1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน ให้ความส�าคัญ (นโยบาย           

งบประมาณ และก�าลังคน) ในการด�าเนินกิจกรรม

   2)  โรงเรียนเน้นการบูรณาการกับกิจกรรมการพัฒนาด้านสุขภาพอื่นๆ ที่โรงเรียนมีด�าเนินการ

   3)  ความร่วมมือ ความเข้มแข็งจากผู้เชี่ยวชาญ และภาคีเครือข่ายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

   4)  รปูแบบการด�าเนนิกจิกรรมมคีวามหลากหลาย พืน้ท่ีสามารถน�าไปปรบัใช้เพือ่ให้เกดิความเหมาะสม 

ตามบริบทของพื้นที่

   ปัญหำ/อุปสรรค

   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 ท�าให้มกีารปรบัแผนและกจิกรรม ส่งผลให้การ

ด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

   ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน
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2	 โครงกำรขับเคลื่อนพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.2559

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

	 	 	 โดยที่กฎหมายได้ก�าหนดให้อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ ในวยัรุน่ตามมาตรา 11 และให้รบัผดิชอบงานธรุการของคณะกรรมการตามมาตรา 22 

อันเป็นกลไกการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย

ก�าหนด ทั้งด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การเสนอร่างกฎหมาย กฎกระทรวง การก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ 

การให้ค�าปรึกษาแนะน�าและแก้ไขข้อขดัข้องในการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ใน

วัยรุ่นตลอดจนปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด ท้ังนี้ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ            

ที่เกี่ยวข้อง ก�ากับ ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานการขับเคลื่อนการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง

ตาราง 6 กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. 2559

กิจกรรมส�าคัญ
ผลการด�าเนินงาน

ปี 60 ปี 61 ปี 62

1. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ          

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

3 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง

2. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ    

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด และกทม.

(ครั้ง1)

54 จังหวัด

(ครั้ง2)

24 จังหวัด

(ครั้ง1) 

73 จังหวัด

(ครั้ง2) 

61 จังหวัด

(ครั้ง1)

77 จังหวัด 

(ครั้ง2)

56 จังหวัด

3. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ

ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

4. ประชุมคณะอนกุรรมการทีป่รกึษาอสิระด้านการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ไม่มี 3 ครั้ง 2 ครั้ง

5. จัดอบรมการให้บริการยาฝังคุมก�าเนิดส�าหรับพยาบาล

ให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานด้านวางแผนครอบครัวและอนามัย        

การเจริญพันธุ์

 6 รุ่น 

(143 คน)

3 รุ่น 

(65 คน)

6 รุ่น 

(137 คน)

6. การด�าเนินงานพัฒนาอ�าเภออนามัยการเจริญพันธุ ์       

โดยก�าหนดตัวชี้วัดคือ อ�าเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานอ�าเภออนามัยการเจริญพันธุ์

ร้อยละ 72.21 ร้อยละ 78.39 ร้อยละ 84.17
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กิจกรรมส�าคัญ
ผลการด�าเนินงาน

ปี 60 ปี 61 ปี 62

7. การค้นหาและส่งเสรมิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่ป็น

แหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนการด�าเนินงานการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด

ไม่มี 50 แห่ง 96 แห่ง

8. การพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมการจัดบริการท่ีเป็น

มิตรกับวัย รุ ่นและเยาวชน โดยก�าหนดตัวชี้ วัดคือ                    

ร.พ. สงักดักระทรวงสาธารณสขุมกีารด�าเนนิงานผ่านเกณฑ์

มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ ่นและ

เยาวชน

ร้อยละ

80.48

ร้อยละ 

85.83

ร้อยละ

91.20

9. รายงานการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นและการแท้ง

ประเทศไทย

2 เรื่อง 1 เรื่อง 2 เรื่อง

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร	

	 	 	 1) ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจ�านวน 2 ครั้ง เห็นชอบร่าง      

กฎกระทรวงก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. ... มบีนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (Memorandum of Understanding) การให้โอกาส

เด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม มีกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่       

เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2563 ให้มีกลไกการจัดการการร้องเรียนกรณี        

ไม่ด�าเนินการตามกฎหมาย

	 	 	 2) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ติดตาม         

ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ เตรียมข้อมูล/ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และเสนอให้มีการประเมินผลยุทธศาสตร์ฯ ในระยะครึ่งแผน

	 	 	 3) ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานคณะอนุกรรมการฯตามรายยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา             

การตัง้ครรภ์ ในวัยรุ่นฯ และลงพืน้ทีเ่พือ่ให้ข้อเสนอกบัอนกุรรมการป้องกันและแก้ไขการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ระดบัจงัหวดั

	 	 	 4) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบและแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ มแีนวทางการประเมนิผลสมัฤทธิข์องพระราชบญัญตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและกฎกระทรวง มีแนวทางการจัดการกรณีมีการร้องเรียน หรือกรณีพบว่าวัยรุ่นได้รับ         

ผลกระทบจากการที่มีหน่วยงานไม่ด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนด

	 	 	 5) ประชุมคณะท�างานยุทธศาสตร์ที่ 3 ติดตามการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์และทบทวนตัวชี้วัด      

ยุทธศาสตร์ฯ รายเป้าประสงค์ 

	 	 	 6) ประชุมคณะท�างานยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย                

และการจัดการความรู้ปีละ 2 ครั้ง ผลลัพธ์ที่ได้ คือ แนวทางการรวบรวมและปรับปรุงตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ให้

สอดคล้องกบัแผนปฏบิตักิาร และการบรูณาการและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของฐานข้อมลูด้านอนามัยการเจรญิพันธุ์
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	 	 	 7)  การพฒันาศักยภาพบคุลากร พยาบาลวชิาชพี/นกัวชิาการสาธารณสขุทีป่ฏบิตังิานวางแผนครอบครวั 

ให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการยาฝังคุมก�าเนิด จ�านวน 11 รุ่น 240 คน และการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ 

ที่ปลอดภัยด้วยยาและกระบอกดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration : MVA) จ�านวน 1 รุ่น 55 คน 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ ์ส�าหรับสถาบันอุดมศึกษา             

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อม      

ในการเป็นเจ้าภาพจดัประชมุวชิาการวางแผนครอบครัวนานาชาต ิพ.ศ. 2564 รวมทัง้มกีารประเมนิผลการจัดบรกิาร 

อนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทย พ.ศ. 2562 และการประเมินประสิทธิผลทางคลินิกและผลกระทบด้าน         

งบประมาณของโครงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพ

	 	 	 8)  มอี�าเภอผ่านเกณฑ์อ�าเภออนามยัการเจรญิพนัธุ ์จ�านวน 771 อ�าเภอ คดิเป็นร้อยละ 87.81% (สะสม) 

มีจังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ์ จ�านวน 45 จังหวัด (สะสม) และมี อปท. ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกัน        

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จ�านวน 243 แห่ง (สะสม) 

	 	 	 9) ร.พ. สงักดัส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานบรกิารสขุภาพท่ีเป็นมติร 

ส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับบูรณาการ 798 แห่ง (ร้อยละสะสม 91.2) และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน

บริการสุขภาพที่เป็นมิตรและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Global Standard 

for Quality Health-Care Services for Adolescents ขององค์การอนามัยโลก 77 แห่ง และพัฒนาเครื่องมือ 

YFHS Application 

	 	 	 10)  การเฝ้าระวงัด้านอนามยัการเจรญิพนัธุ ์ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูฯ ในเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2563 

โดยการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น เข้าร่วม 34 จังหวัด (โรงพยาบาล 105 แห่ง) และการเฝ้าระวังการแท้ง

ประเทศไทยเข้าร่วม 35 จังหวัด (โรงพยาบาล 103 แห่ง) จัดท�า (ร่าง) รายงานเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นและ

รายงานเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2563 จ�านวน 2 เรื่อง

	 	 	 ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

	 	 	 1) การมกีฎหมาย และยทุธศาสตร์การด�าเนินงานระดบัชาตแิละระดบัจังหวดั เพือ่สนบัสนนุการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

	 	 	 2) การท�างานเป็นทีมและการมส่ีวนร่วมอย่างเข้มแข็งและต่อเนือ่งในการด�าเนนิงานจากภาคเีครือข่าย 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

	 	 	 3) การสือ่สาร และด�าเนนิงานผ่านเทคโนโลยต่ีางๆ เช่น Teleconference Facebook Line โทรศพัท์
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	 	 	 ปัญหำ/อุปสรรค

	 	 	 1)  การประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงยังไม่ครบ 5 กระทรวงหลัก

	 	 	 2)  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินงานได้ตามแผนงาน     

ทีก่�าหนดไว้ และต้องมกีารปรับรูปแบบการด�าเนนิงานตามบรบิทลกัษณะของงาน กลุม่เป้าหมาย และพืน้ท่ีด�าเนนิงาน

	 	 	 งำนวิจัย/นวัตกรรม

	 	 	 วจิยัเรือ่ง การศึกษาการด�าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นของกลไกคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.)

 กลุ่มวัยท�างาน 

	 	 	 วัยท�างานเป็นวัยที่มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ      

และสงัคม ตลอดจนเป็นก�าลงัหลกัของครอบครวั ในการดแูลสมาชิกท่ีเป็นกลุ่มวยัต่างๆ ปัจจบัุนประชาชนวยัท�างาน 

อายุ 15-59 ปี มีจ�านวน 43.26 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 65 ของประชาชนทั้งหมด (66.55 ล้านคน) ซึ่งถือเป็น

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

   กรมอนามัย โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีท�างานกลุ่มวัยท�างานซ่ึงมี

บทบาทส�าคญัในการอภบิาลระบบส่งเสรมิสขุภาพให้ประชาชนวัยท�างานมสีขุภาพด ีจงึวางเป้าหมายส�าคญัในการ

ด�าเนินงานให้วัยท�างานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอันจะส่งผลให้ประชาชนวัยท�างานมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน โดยได้

มีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital Health Platforms) เข้ามาช่วยในการด�าเนินงาน ผ่านโครงการท่ีส�าคัญ  

หลายโครงการ อาทิ โครงการสร้างเสริมคนไทยวัยท�างานมีสุขภาวะที่ดี (10 Packages) โครงการเตรียมรองรับ

ประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยโครงการก้าวท้าใจ Season 1 และ Season 2 โดย ในปี 2563 

เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพด้านกิจกรรมทางกายผ่านทาง Application LINE ก้าวท้าใจ    

โดยตั้งเป้าหมายไว้ 1 ล้านครอบครัวได้รับการส่งเสริมให้มีความรอบรู้สุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย มีกลยุทธ์         

ในการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 3 ประการ คือ 1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชน์        

ในการอภบิาลระบบส่งเสรมิสขุภาพของประเทศ 2) การน�ารปูแบบเทคโนโลยสีมยัใหม่ Digital Health Platforms 

มาช่วยส่งเสริมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ช่วยให้มีความน่าสนใจ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุก Setting     

อันจะส่งผลให้การออกก�าลังกายมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 3) การสื่อสารข้อมูลสุขภาพ และความรอบรู้กิจกรรม

ทางกายสู่ประชาชนโดยตรงอย่างต่อเน่ืองทุกช่องทาง ท้ัง Air War, Ground War และ Electronic War             

เน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักและมีค่านิยมในการรักสุขภาพ           

ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากประชาชน มีประชาชนจ�านวน 1,316,990 ครอบครัวเข้าร่วมโครงการและ       

ได้รับการส่งเสรมิให้มคีวามรอบรูส้ขุภาพด้านกิจกรรมทางกาย โดยเมือ่วิเคราะห์ถงึปัจจยัทีส่่งผลให้คลสัเตอร์วยัท�างาน 

ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน คือ 1) มีการน�าเทคโนโลยี Digital Health Platform เข้ามาช่วยในการ

ด�าเนินงาน 2) เป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข/ผู้บริหาร ให้ความส�าคัญในการติดตาม 3) รูปแบบกิจกรรม

สามารถท�าได้ง่าย สามารถท�าได้ทุกที่ ทุกเวลา 4) มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการด�าเนินงาน 
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1

โดยมีการสนับสนุนของรางวัลและงบประมาณในการจัดท�าของรางวัลซึ่งช่วยให้กิจกรรมมีความน่าสนใจ ส่งผลให้

ประชาชนมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และ 5) บุคลากร มีความเข้มแข็งในการท�างานและการประสานงาน

กบัภาคเครอืข่ายทัง้ Health และ Non-health โดย คลัสเตอร์วัยท�างานตัง้เป้าหมายในการขยายผลการด�าเนนิงาน 

จาก 1 ล้านครอบครัวเป็น 5 ล้านครอบครัวในปี 2564 และเพิ่มเป็น 10 ล้านครอบครัวในปี 2565 

	 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพวัยท�ำงำนในสถำนประกอบกำรเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดี	 :	CSR	 in	Health	 for	
Happy	&	Healthy	Workplace

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

	 	 	 จากสถานการณ์ปัจจุบนัข้อมูลจากส�านกังานสถิตแิห่งชาต ิปัจจบัุนประเทศไทย มผีูท่ี้อยูใ่นก�าลังแรงงาน

ทั้งสิ้น 38.41 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานท�า 37.63 ล้านคน และผู้รอฤดูกาล 3.60 แสนคน นอกจากนั้นมีผู้

ที่อยู่นอกก�าลังแรงงาน 18.34 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน ผู้ป่วย เป็นต้น ข้อมูลเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

พบว่า ผู้มีอายุ 15-59 ปี ซึ่งที่อยู่ในก�าลังแรงงาน จะเห็นได้ว่าประชากรวัยท�างานเป็นประชากรกลุ่มใหญ่               

ของประเทศ ซ่ึงสถานการณ์ทัว่โลกก�าลงัประสบปัญหาจากการท�างาน ส่งผลท�าให้มภีาวะสขุภาพแย่ลงและความไม่ 

ปลอดภัย ในการท�างานถึงประมาณ 1,900 ล้านคน ท่ีผ่านมาในส่วนของภาครัฐ ท้ังสถานศึกษาและหน่วยงาน

ราชการต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาแนวทางด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติทางด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ใช้

แรงงาน ตลอดจนมีการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในส่วนของภาคเอกชน             

แต่ประชากรวยัท�างานส่วนใหญ่กย็งัเจ็บป่วยด้วยโรคทีเ่กดิจากพฤตกิรรมสขุภาพท่ีไม่พงึประสงค์จ�านวนมาก ซ่ึงเป็น 

โรคที่สามารถป้องกันได้ เช่น ความเสี่ยงกับปัญหากลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) หรือ        

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยประชาชนสามารถจัดการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพได้ด้วยตนเอง จนเกิดความรอบรู้

ด้านสุขภาพ กรมอนามัย จึงต้องพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ท้ังการสร้างต้นแบบสุขภาพ สร้างเครือข่ายด้านการ        

ส่งเสรมิสขุภาพ และการเข้าสูสั่งคมผูส้งูอายขุองประเทศไทย มุง่สร้างการส่งเสรมิสขุภาพในการเตรยีมความพร้อม

รับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาโรค NCDs เตรียมการเพื่อยามสูงอายุ

ด้านสขุภาพ รวมถงึการมวีถิชีวีติใหม่เพือ่การป้องกนัการตดิเช้ือโรคโควดิ-19) ท่ีก�าลงัแพร่ระบาดในท่ัวโลกด้วยการ 

ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

	 	 	 จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นทางกรมอนามัยจึงได้น�า “10 แพ็คเกจ ปลอดภัยดี งานดี มีความสุข 

ในสถานประกอบการ ”มาเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อสุขภาพ           

แข็งแรง เพิ่มคุณภาพชีวิตและมีความสุขของประชาชนวัยท�างานในสถานประกอบกิจการ
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นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมชุดสุขภาพวัยท�างาน 10 package ‘ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ’ 

กระตุ้นวัยท�างานดูแลสุขภาพตนเอง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อนการประชุม ครม.  

แถลงข่าว 6 หน่วยงานร่วมมือป้องกันโรควัยท�างาน

	 	 	 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

	 	 	 1)  ขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างสุขภาวะและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดีของประชากร       

วัยท�างานแห่งชาติ โดยประสานขอความร่วมมือให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพ

ประชาชน (ระดับหน่วยงาน/องค์กร และระดับชุมชน) เช่น ขยายการด�าเนินงานและพัฒนาระบบเครือข่าย          

ภายใต้โครงการการสร้างเสริมคนไทยวัยท�างานมีสุขภาวะที่ดีไปยังพื้นที่ทุกเขตสุขภาพ

	 	 	 2)  ขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่าย              

ทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ภาคเีครอืข่ายการด�าเนนิงานสร้างความรอบรู้

ด้านสุขภาวะ ระดับเขตสุขภาพ 13 แห่ง และพัฒนาและสร้างความร่วมมือภาคี เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน               

ภาคประชาชน เพื่อสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพในระดับเขตสุขภาพ

	 	 	 3)  สร้างระบบ Platform เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นข้อมูลสุขภาพคนวัยท�างาน                   

ในสถานประกอบการให้เกดิความเชือ่มโยงกบัระบบประกันสงัคม กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน โรงพยาบาล

เครือข่ายประกันสังคม กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข ให้มีระบบระดับชั้นความปลอดภัยของข้อมูล 

	 	 	 4)  การพัฒนาระบบ Capacity Building ของระบบงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อคุณภาพ

ชีวิตที่ดีคนวัยท�างานในสถานประกอบการแบบบูรณาการภาครัฐและเอกชน เน้นท่ีการพัฒนารูปแบบการสร้าง 

Health Promoter 
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	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

	 	 	 1) การขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยท�างานในสถาน

ประกอบการด้วย 10 Packages : การจัดนิทรรศการของพื้นที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) ด้วยวิธีจัดบูธภาพรวม 10 Packages, บูธองค์ประกอบย่อยของแต่ละ Package, การให้ความรู้ สร้างความ

เข้าใจ โดยการตอบข้อซักถาม ณ จุดจัดนิทรรศการ, อบรมแกนน�า, จัดท�าสื่อวิดีทัศน์ให้ความรู้, จัดการแถลงข่าว, 

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพื้นที่น�าร่อง เป็นต้น

	 	 	 2) การเยีย่มเสรมิพลงัภาคีเครือข่ายการด�าเนนิงานส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคคนวยัท�างานในสถาน

ประกอบการด้วย 10 Packages และการป้องกนัโรคติดเชือ้โควดิ-19 (ร่วมกบั ศอ.6 ชลบรุ)ี ประกอบด้วย การสร้าง

ความรู ้ความเข้าใจ การด�าเนนิงานส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อมในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages, 

สร้างความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 การให้ค�าแนะน�าในการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

(Change Agent) การส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคของหวัหน้างานพฒันาทรพัยากรบุคคล และหวัหน้างานด้าน

อาชวีอนามยั, เยีย่มตดิตามมาตรการตามสถานประกอบการแถบนคิมอตุสาหกรรมต่างๆ เรือ่งการป้องกันโรคตดิเช้ือ 

โควิด-19 โดยเน้นใช้แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID พร้อมมอบ Kit Set โดยมอบศูนย์อนามัยที่ 1-12 สสม.      

และจัดท�าค�าแนะน�าด้านสาธารณสุขส�าหรับสถานที่ก่อสร้าง และที่พักคนงานก่อสร้างในสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นต้น

	 	 	 3) มีสถานประกอบการที่เข้าร่วมด�าเนินการโดยใช้ 10 Packages เพิ่ม 154 แห่ง (จากเดิม 244 แห่ง 

รวม 404 แห่ง) เพิ่ม 28 จังหวัด (จากเดิม 17 จังหวัด) รวม 45 จังหวัด

	 	 	 4) มหีลักสตูรการเรยีนรูอ้อนไลน์ของกรมอนามยัคาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนเข้ารบัการอบรม

ได้ในเดือนพฤศจิกายน 2563

	 	 	 5) มีคู่มือชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่องส�าหรับนักพัฒนาสุขภาพ โดยมีการประเมินสุขภาพตนเองผ่าน 

QR Code/Digital Platform/แบบสอบถาม เพื่อวางแผนในการจัดการสุขภาพตนเอง มีองค์ความรู้ที่จ�าเป็น          

เพื่อเป็นแนวทางไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบ Infographic และแนวทางการขับเคลื่อน 10 Packages 
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2

	 	 	 ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการ

ยอดเยี่ยมในพื้นที่น�าร่อง การส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคคนวัยท�างานในสถานประกอบการด้วย 

10 packages

การประชุมก�าหนดแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยง

ด้านสุขภาพด้วย 10 packages กลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ

	 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

	 	 	 1) มีแผนการการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข ลดทุกข์ระดับสถานประกอบการ ในพื้นท่ี ECC ด้วย           

10 Packages & Healthy Living ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม จ�านวน 6 บริษัท

	 	 	 2) มีประเด็นส�าคัญในการดูแลแรงงานในสถานประกอบการหลัง Post-covid19 ได้แก่ การลด

ความเครียด และการฟื้นฟูจิตใจจากผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความไม่มั่นคงในการท�างาน การออกก�าลังกาย

เพื่อป้องกัน โรค NCDs การเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ การจัดการปัญหาบุหรี่ สุรา ยาเสพติด และการ

สร้าง Financial Literacy

	 	 	 3)  การประสานความร่วมมอืการด�าเนินงานร่วมกบัภาคีเครอืข่ายท้ังในระดบัส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

	 	 	 4)  ผู้บริหารให้การสนับสนุนและมีนโยบายการท�างานที่ชัดเจน

	 	 	 5) ทีมงานมีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ

	 	 	 ปัญหำ/อุปสรรค

	 	 	 มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบท�าให้ขาดความต่อเนื่องในการท�างาน

	 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยตำมแผนกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย	พ.ศ.	2561-2573

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพิจารณาแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 เมื่อวันที่             

16 สิงหาคม 2561 และกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 เพื่อ

ขับเคลือ่นการส่งเสริมกจิกรรมทางกายของประชาชนให้มกิีจกรรมทางกายทีเ่พยีงพอและเหมาะสม และได้มคี�าสัง่

กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1302/2561 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมกิจกรรม

ทางกายและคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ซึ่งกรมอนามัยได้จัดท�าแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย    

พ.ศ. 2561-2573 
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	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง

	 	 	 มีการน�าแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายไปสู่            

การปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าไปเป็นกรอบแนวทางในการขบัเคลือ่นการส่งเสรมิกจิกรรม 

ทางกายในชีวิตประจ�าวันแก่ประชาชน การวางระบบการขับเคลื่อนนโยบาย ตลอดจนพัฒนาระบบสนับสนุนการ

ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ซึ่งด�าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสร้าง Roadmap การพัฒนาระบบ

สนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ประกอบด้วย ระบบการสร้างองค์ความรู้และวิจัยกิจกรรมทางกาย ระบบ

การติดตามการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการสื่อสารรณรงค์กิจกรรม    

ทางกาย และการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ทั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์กิจกรรมทางกาย       

ในประเทศไทย และมกีารประชมุร่วมกนั เพ่ือแลกเปลีย่นข้อมลูและขับเคลือ่นให้ผลการด�าเนนิงานบรรลเุป้าหมาย

แผนภูมิ 19 ร้อยละการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชากรไทย (ภาพรวม)

พ.ศ. 2555พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

56.6 59.7 60.8 63.5 62.4
67.1 65.0 64.0

51.6

หมายเหตุ : ขอมูลในป 2563 เปนขอมูลจากการสำรวจในชวงสถานการณการแพรเชื้อไวรัสโควิด 19 ระหวางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ที่มา : โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังติดตามพฤติกรรมดานกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ป 2555-2563 
ศูนยพัฒนาองคความรูทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 

เปาหมาย
รอยละ 75

ในป พ.ศ. 2573

แผนภูมิ 20 ร้อยละการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชากร (แยกตามกลุ่มวัย)

พ.ศ.
2555

พ.ศ.
2556

พ.ศ.
2557

พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

ป พ.ศ. 2573

คนไทยอายุ 18 ปขึ้นไป

คนไทยอายุ 15-17 ขึ้นไป

เปาหมาย รอยละ 80

เปาหมาย รอยละ 40

68.3 72.3 70.0 74.4 71.0 74.0 76.9 74.6

54.7
58.6 60.5

67.7 68.5 69.4 68.8 69.7 73.4

52.9

24.9
20.9

27.6 23.2 26.4 25.3 26.2 24.4
17.1

หมายเหตุ : ขอมูลในป 2563 เปนขอมูลจากการสำรวจในชวงสถานการณการแพรเชื้อไวรัสโควิด 19 ระหวางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ที่มา : โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังติดตามพฤติกรรมดานกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ป 2555-2563 
ศูนยพัฒนาองคความรูทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 

วัยเรียนวัยรุน 6-17 ป วัยทำงาน 18-59 ป วัยสูงอายุ 60 ปขึ้นไป
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	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร	

	 	 	 1) จัดท�าสื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

	 	 	 2)  ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573

	 	 	 3)  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางด้านสาธารณสุข ในการเตรียม

ความพร้อมการด�าเนนิการสถานประกอบกจิการด้านการท่องเทีย่วและกีฬา ในสถานการณ์การระบาดโรคตดิเชือ้

โควิด-19

	 	 	 4)  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์ มาตการ และแนวทางด้านสาธารณสุข ในการเตรียม        

ความพร้อมการด�าเนนิงานสถานประกอบกจิการด้านการท่องเท่ียวและกฬีา ในสถานการณ์การระบาดโรคตดิเชือ้

โควิด-19

	 	 	 5)  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2564-2565

   ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน	

   ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

   ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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3	 โครงกำรประชำรัฐร่วมใจเตรียมรองรับประชำกรไทยเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

	 	 	 จากสถานการณ์ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป พบ 1 ใน 3 ของประชากรเป็นโรคความดันโลหิตสูง

และโรคเบาหวาน และยังพบว่าสถานการณ์น�้าหนักเกินและโรคอ้วนวัยท�างานเพิ่มขึ้น รวมทั้ง มีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารพบกินผักไม่เพียงพอ กินอาหารหวาน มัน เค็ม ออกก�าลังกายไม่เพียงพอ พักผ่อนน้อย และนิยมกิน

อาหารนอกบ้าน กรมอนามัยจึงก�าหนดนโยบายสร้างสิ่งแวดล้อมด้านอาหารเพื่อสุขภาพเป็นทางเลือกส�าหรับ

ประชาชน เพ่ือให้เป็นทางเลอืกส�าหรบัประชาชนได้กินอาหารทีเ่หมาะสม ส่งเสรมิการมกีจิกรรมทางกาย การนอน

หลับพักผ่อนที่เพียงพอ รวมทั้งการดูแลสุขภาพช่องปาก เป็นการเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง

	 	 	 ในปี พ.ศ. 2560-2562 พบประชาชนวัยท�างานอายุ 18-59 ปี มีแนวโน้มดัชนีมวลกายปกติลดลง 

พฤติกรรมการกินผัก การลดเค็ม การลดหวาน การมีกิจกรรมทางกาย การดูแลสุขภาพช่องปาก มีแนวโน้มดีขึ้น 

ยกเว้นการนอนเพียงพอลดลง 

ตาราง 7 ร้อยละของวัยท�างานที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จ�าแนกรายพฤติกรรม ปี 2560-2562

ปี

ดัชนีมวล
กายปกติ

(18.5-22.9 
กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร)

ดัชนีมวล
กายปกติ

(18.5 -22.9 
กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร)

ไม่เติมเครื่อง
ปรุงรสเค็ม

ไม่ดื่มเครื่อง
ดื่มรสหวาน

กิจกรรม
ทางกาย
เพียงพอ
สัปดาห์ละ
อย่างน้อย 
150 นาที

การนอน
เพียงพอ 

7-9 ชั่วโมง 
3 วันขึ้นไป
ต่อสัปดาห์

แปรงฟัน
ก่อนนอน

ทุกวัน

2560 49.4 29.58 - - 26.11 88.58 52.71

2561 49.1 26.93 23.88 15.91 25.79 87.09 48.39

2562 49.3 33.39 26.45 16.85 25.35 66.97 56.71

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร	

	 	 	 1)  ผลักดันให้เกิด 2 นโยบาย คือ นโยบายโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen)          

มีการด�าเนินงานต้นแบบในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข ในโรงอาหาร จ�านวน 9 กรม และ นโยบายหวานน้อยสั่งได้ 

	 	 	 2) ระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลโครงการ 10 ล้าน ครอบครัวไทยออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งมี

ประชาชนลงทะเบยีนเป็นสมาชกิครอบครวัอบอุน่ออกก�าลงักาย จ�านวน 1,314,429 ครอบครวั (แหล่งทีม่า : ระบบ

ฐานข้อมูลโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยฯ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563) ผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 1        

และ Season 2 รวมทั้งฐานข้อมูลและระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

	 	 	 3)  ประชาชนวัยท�างานอายุ 15-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 48.5 ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย                   

(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 49)
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	 	 	 4) ประชาชนวัยท�างานอายุ 15-59 ปี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ร้อยละ 35.2 เกินกว่าค่าเป้าหมายที่

ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 โดยพฤติกรรมที่พึงประสงค์ รายด้าน พบว่า พฤติกรรมการกินที่พึงประสงค์ ร้อยละ 

46.37, กิจกรรมทางกายที่พึงประสงค์ ร้อยละ 70.24, พฤติกรรมการนอนที่พึงประสงค์ ร้อยละ 50.57 และการ

ดูแลสุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์ ร้อยละ 63.71

	 	 	 ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน	

	 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ 

	 	 	 1) ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในระดับกระทรวง กรมต่างๆ ในการด�าเนินงานตามกิจกรรม

ส�าคัญ

	 	 	 2) ศูนย์อนามัย ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด และชุมชน และสถานประกอบการส่วนใหญ่เห็นความ

ส�าคัญของโครงการและให้ความร่วมมืออย่างดี

	 	 	 ปัญหำ/อุปสรรค	

	 	 	 1)  งบประมาณที่ได้รับในปี 2563 มีความล่าช้า จึงมีผลต่อการจัดกิจกรรมและขับเคลื่อนงาน 

	 	 	 2) สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ท�าให้บางกิจกรรมไม่ได้ด�าเนินการ เช่น การจัด

อบรมพัฒนาศักยภาพ จึงต้องมีการปรับแผนใช้ท�ากิจกรรมท�าสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

	 	 	 งำนวิจัย/นวัตกรรม	

	 	 	 1)  หลักสูตรผู้น�าการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

	 	 	 2)  หลกัสตูรอบรมด้านอาหารและโภชนาการผ่านระบบสอนออนไลน์ กรมอนามยั (e-Learning) จ�านวน 

3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอบรมด้านอาหารและโภชนาการส�าหรับผู้รับผิดชอบงานด้านอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรอบรมด้านอาหารและโภชนาการส�าหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร (แม่ครัวอนามัย หัวใจ GREEN)          

และหลักสูตรอบรมด้านอาหารและโภชนาการส�าหรับประชาชน

	 	 	 3)  รูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากแก่ประชากรวัยท�างาน

	 	 	 4)  สื่อประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเองส�าหรับแกนน�าในสถานประกอบกิจการ
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 กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 

	 	 	 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ในปี พ.ศ. 2563 มีประชากรผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 18.2 ของประชากร           

ทั้งประเทศ และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 3.6 ต่อปี (คิดเป็น 400,000 คนต่อปี) ซึ่งตาม

การคาดประมาณการประชากรประเทศไทยของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2566 จะมปีระชากรผูส้งูอายสุงูถงึร้อยละ 20.66 ของประชากร

ทัง้ประเทศ และคาดว่าในปี พ.ศ. 2578 จะมปีระชากรผูส้งูอายสุงูถงึร้อยละ 28.55 ของประชากรทัง้ประเทศ ทัง้นี้ 

การเตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ์สังคมสูงอายุจึงเป็นประเด็นท่ีส�าคัญ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงด้าน

สขุภาพ ซึง่กระทบต่องบประมาณด้านการรักษาพยาบาล โดยส�านกังานวจิยัเพ่ือการพฒันาหลกัประกนัสขุภาพไทย 

ได้คาดประมาณการด้านงบประมาณในการดูแลระยะยาวส�าหรับผู ้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง เฉลี่ยประมาณ              

15,000 ล้านบาทต่อปี ดังนัน้ การส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายใุห้มพีฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึประสงค์จงึเป็นประเดน็ส�าคญั 

เพื่อลดภาระด้านเศรษฐกิจของประเทศ สังคม และครอบครัว 

	 	 	 ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนภูมิ 21 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

รอยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค

รอ
ยล

ะ 100

0

ปงบประมาณ

เปาหมาย (รอยละ) ผลการดำเนินงาน (รอยละ)

54.42 52 60 50

ป 61 ป 62 ป 63 ป 64

50 50 37.8

ข้อมูลจากระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

แผนภูมิ 22 ร้อยละของต�าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)      
ในชุมชนผ่านเกณฑ์

รอยละของตำบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ

รอ
ยล

ะ 100
0

ปงบประมาณ

เปาหมาย (รอยละ) ผลการดำเนินงาน (รอยละ)

ป 61 ป 62 ป 63 ป 64

71.7

60

86.59

70

93.07

80 95

ข้อมูลจากระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
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1

แผนภูมิ 23 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

รอยละของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan

เปาหมาย (รอยละ) ผลการดำเนินงาน (รอยละ)

รอ
ยล

ะ 100
80
60

ปงบประมาณ

ป 61 ป 62 ป 63 ป 64

89.56 85

80

ข้อมูลจาก Application H4U ณ วันที่ 20 ก.ย. 63

	 โครงกำร	“ชะลอชรำ	ชีวำยืนยำว”	ประจ�ำปี	พ.ศ.	2563

	 	 	 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมสูงอายุ โดยมีประชากรทั้งหมด (ไม่รวมแรงงานข้ามชาติ) 66.5 ล้านคน 

ในจ�านวนนีเ้ป็นผู้สงูอาย ุ12.1 ล้านคน หรอืคิดเป็นร้อยละ 18.2 ของประชากรท้ังหมด (มเิตอร์ประเทศไทย ณ วนัท่ี 

1 กันยายน 2563) ประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ คือ ในอีก 1 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงอายุอย่าง

สมบูรณ์” เมื่อสัดส่วนผู้สูงอายุถึง ร้อยละ 20 (รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2561) และคาดการณ์ว่า

ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” ในปี 2574 โดยมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึง

ร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด จากการคาดประมาณโดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ            

และสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) การเตรยีมความพร้อมผูส้งูอายแุละการเข้าสูส่งัคมสงูอายจุงึเป็นเรือ่งทีส่�าคญั ซึง่เป็นการ

ลดค่าใช้จ่ายด้านบรกิารสขุภาพ ประชาชนได้รบัการส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกนั ควบคมุโรค รกัษาพยาบาล และฟ้ืนฟู

สขุภาพในชมุชน มทีกัษะกาย ใจ มพีฤติกรรมสขุภาพทีพ่งึประสงค์ และมคีวามรอบรูด้้านสขุภาพ (Health Literacy) 

เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี

แผนภูมิ 24 คาดการณ์ประชากรสูงวัยในประเทศ

คาดการณประชากรสูงวัยในประเทศไทย

ปจจุบัน
ผูสูงอายุไทย

12.1
ลานคน

(รอยละ 18.2)

%

ป
2548 2564 2574

(สูงอายุระดับสุดยอด)

(สูงอายุอยางสมบูรณ)

10%

20%

20%
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	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

	 	 	 1)  การขับเคลื่อนการส�ารวจภาวะสุขภาพผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2563 

	 	 	 	 	 จากการส�ารวจประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดนโยบายส�าคัญ

ของกระทรวงสาธารณสุข โดยด�าเนินการส�ารวจ ผ่านแอพพลิเคชั่นสมุดสุขภาพประชาชน (Health For You : 

H4U) จากจ�านวนผูส้งูอายุทัง้ประเทศ 11,136,059 คน (ท่ีมา : สถิตผิูส้งูอายขุองประเทศไทย ณ 31 ธนัวาคม 2562 

2562, กรมกิจการผู้สูงอายุ) เป้าหมายการด�าเนินงานผู้สูงอายุร้อยละ 1 ของพื้นที่ ดังนั้น กลุ่มเป้าหมาย           

ทั้งหมด จ�านวน 110,000 คน โดยผลการส�ารวจ พบว่า มีผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ จ�านวน 

146,858 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 (เป้าหมายร้อยละ 60) จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 388,504 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.48 ของผู้สูงอายุทั้งประเทศ (ข้อมูลจาก Application H4U ณ วันที่ 20 ก.ย. 63)

	 	 	 2) การขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care)     

โดยพฒันาคูม่อืแนวทางการส่งเสรมิสขุภาพดชีะลอชรา ชวีายนืยาว (Health Promotion & Prevention Individual 

Wellness Plan), อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน�า (ครู ก.) ในการจัดท�า “Health Promotion & 

Prevention Individual Care Plan” และสนับสนุนชุดนิทรรศการชะลอชรา ชีวายืนยาว/สื่อความรู้ในประเด็น

ส�าคัญ 6 ประเด็น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ กลุ่ม Active Aging จัดท�าแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพ

รายบุคคลในชุมชน (Individual Wellness Plan) ผ่านกลไกชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ

	 	 	 	 	 ผลการขับเคลื่อนแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลในชุมชน (Individual Wellness Plan) 

จากศูนย์อนามัยที่ 1-12 ผ่านชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุจ�านวน 36 แห่ง ผู้สูงอายุจัดท�าแผนการดูแล             

ส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลในชุมชน (Individual Wellness Plan) จ�านวน 1,386 คน

	 	 	 3)  การขบัเคลือ่นการพัฒนาชุมชนต้นแบบเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอาย ุ(Age-Friendly Communities/

Cities) โดยพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ, สนับสนุนมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพ

เพื่อคนทั้งมวลครั้งที่ 4, สนับสนุนหนังสือ “เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและการประเมินความเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ

ของเมอืง ข้อแนะน�าในการใช้ตัวชีว้ดัหลกั” และประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละถอดบทเรยีนการด�าเนนิงานโครงการ

พัฒนาชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Communities/Cities)

	 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

	 	 	 1) เป็นนโยบายส�าคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุทุกระดับ และได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 2)  มีกลไกการขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมืออย่างดี

	 	 	 3) มีการด�าเนินงานแบบบูรณาการในทุกระดับ

	 	 	 4)  มีการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เช่น Application H4U
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2	 โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว	(Long	Term	Care)	ในชุมชน	ปี	2563

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

	 	 	 การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข เป็นแนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

ส�าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ (Long Term Care : LTC) ซึง่การดแูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิเป็นนโยบายทีร่ฐับาล

ให้ความส�าคัญโดยในช่วงปีทีเ่ร่ิมด�าเนินการต้ังแต่ ปี 2559-2562 ท่ีให้การดแูลสนบัสนนุเชิงนโยบายและงบประมาณ

ในการดูแลผู้สูงอายุตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ และในปี 2563 รัฐบาลเพิ่มขยายความครอบคลุมในการให้        

การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและประชาชนทุกกลุ่มวัยท่ีมีภาวะพึ่งพิงให้เข้าถึงการดูแลท่ีครอบคลุมทุกสิทธิ    

โดยเฉพาะบรกิารสร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ ตามชดุสทิธปิระโยชน์

ในระบบระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ที่เน้นการบูรณาการจัดบริการสาธารณสุขและ

สังคม โดยให้ครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานในระดับท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการสาธารณสุข

และสังคมมากขึ้น

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

	 	 	 ปี 2563 การด�าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน มีผล

การด�าเนินงานที่ส�าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย

	 	 	 1) ผลการด�าเนินงานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

     - ต�าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน            

ผ่านเกณฑ์ เป้าหมายร้อยละ 80 ผลการด�าเนินงานผ่านเกณฑ์ จ�านวน 6,752 ต�าบล จากต�าบลท้ังหมด 7,255 ต�าบล 

คดิเป็นร้อยละ 93.07 ซึง่ถอืว่าการด�าเนนิงานดงักล่าว ส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายการดแูลประชากรสงูอายแุบบ

บรูณาการการมส่ีวนร่วมของภาคเีครอืข่ายอย่างเป็นระบบส่งผลให้เกดิการด�าเนนิงานต�าบลดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว 

(Long Term Care) ดีเด่นระดับประเทศ 

     - ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan เป้าหมายร้อยละ 80 ผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพ่ึงพงิได้รบัการดูแลตาม Care Plan มจี�านวน 228,664 คน จากผูส้งูอายท่ีุมภีาวะพึง่พงิท้ังหมด 255,327 คน 

คดิเป็นร้อยละ 89.56 ซึง่ถอืว่าการด�าเนนิงานบรรลเุป้าหมายและส่งผลให้บคุลากรทีเ่ก่ียวข้องในการปฏบิตังิานได้

รับการเสริมพลังในฐานะผู้ปฎิบัติงานที่เสียสละเพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan                    

และมีสุขภาพดีขึ้น เข้าถึงระบบบริการ และด�าเนินบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามโครงการส�าคัญของรัฐบาล

	 	 	 2) กิจกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

     - ประชมุวชิาการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ถ่ายทอดนวตักรรมการส่งเสริมสขุภาพผูส้งูอายเุพือ่การส่งเสรมิ 

สขุภาพและคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุยกย่องเชดิชเูกยีรติผูส้งูอายสุขุภาพดพีืน้ทีท่ีม่กีารด�าเนนิงานส่งเสรมิสขุภาพดแูล

ผู้สูงอายุระยะยาว

     - พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนน�าระดับศูนย์อนามัยและพื้นที่ในการใช้ระบบโปรแกรม และชี้แจง

การใช้สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุผ่าน Block Chain

     - อบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดแูลผูสู้งอาย ุ(Care Manager) ผูดู้แลผูส้งูอาย ุ(Caregiver) 

การจัดท�าแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล Care Plan ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สสม.
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     - พัฒนาระบบข้อมูล Long Term Care แบบบูรณาการ และเข้าถึงได้ง่ายร่วมกับภาคีเครือข่าย 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 3) สิ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานจากส่วนกลางสู่พื้นที่ 

     - พัฒนาคู่มือหลักสูตรมาตรฐานในการด�าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long 

Term Care) เป็นฉบบัภาษาองักฤษ จ�านวน 3 เล่ม ประกอบด้วย แนวทางการฝึกอบรมหลกัสตูร Care Manager 

กระทรวงสาธารณสุข คูม่อืแนวทางการอบรมผูดู้แลผูส้งูอายหุลกัสตูร 70 ชัว่โมง และคูม่อืแนวทางการอบรมผูด้แูล

ผู้สูงอายุหลักสูตร 420 ชั่วโมง

     - คูม่อืแนวทางการฝึกอบรม หลกัสตูรฟ้ืนฟ ูCare Manager กระทรวงสาธารณสขุ และคู่มือแนวทาง 

การอบรมฟื้นฟู Caregiver หลักสูตร 70 ชั่วโมง

     - ขับเคลื่อนการด�าเนินงานและพัฒนาแนวทาง/คู่มือการด�าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะกลาง     

ในชุมชน (Intermediate care in Community)

	 	 	 4)  สื่อ/นวัตกรรมด้านดิจิทัล

     - สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุแนวใหม่แบบผสมผสานกับสมุดบันทึกสุขภาพ Platform ด้วยระบบ 

QR-Code

	 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

	 	 	 1) นโยบายมีความชัดเจน ผู้บริหารทุกระดับให้ความส�าคัญในการขับเคลื่อนโครงการ และได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 2)  Care Manager และ Caregiver มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในพื้นที่

	 	 	 3)  มีการพัฒนาระบบการรายงานผ่านโปรแกรม Long Term Care (3C) อย่างต่อเนื่อง

	 	 	 4)  ความร่วมมือในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

	 	 	 5)  มีการจัดท�ามาตรการร่วมกันระหว่างกรมอนามัย ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ        

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดท�ามาตรการเยี่ยมผู้สูงอายุและการจัดท�า Care Plan ผ่านช่องทางไลน์

และโทรศัพท์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการดูแลผู้สูงอายุตาม Care Plan และได้รับการจัดสรร          

งบประมาณตามปกติ

	 	 	 6)  มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการน�าเสนอผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนทุกระดับ จังหวัด เขตสุขภาพ ประเทศ 



รายงานประจ�าปี 2563
กรมอนามัย

67

3	 โครงกำรพระสงฆ์กับกำรพัฒนำสุขภำวะ	ประจ�ำปี	พ.ศ.	2563	

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

	 	 	 สถาบันพระพุทธศาสนาอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านาน คนไทยร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบัน 

วัดในประเทศไทยมีจ�านวน 41,334 วัด มีพระสงฆ์และสามเณร จ�านวน 252,851 รูป (ส�านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาต ิวนัที ่31 สงิหาคม 2562) พระสงฆ์เป็นผูสู้งอายจุ�านวน 47,715 คน คดิเป็นร้อยละ 31.08 และมแีนวโน้ม 

เป็นผู้สูงอายุมากขึ้น อีกทั้งพระสงฆ์มีปัญหาทางสุขภาพ โดยเฉพาะป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซ่ึงสาเหตุส�าคัญ

ส่วนหนึ่งมาจากอาหารที่ใส่บาตรท�าบุญของประชาชน ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลเสียต่อการ

เจ็บป่วยของพระสงฆ์ นอกจากนี้พระสงฆ์ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค เช่น การสูบบุหรี่ 

ด่ืมกาแฟ ดืม่เครือ่งดืม่ชูก�าลงั และขาดการออกก�าลงักายทีเ่หมาะสม ดงันัน้จึงเป็นอกีกลุม่เป้าหมายทีส่�าคญัทีต้่อง

ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างทักษะการด�ารงชีวิต การเรียนรู้และการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต เพื่อเป็น   

การส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ เป็นเครือข่ายแกนน�าในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของชุมชน           

และเป็นกลไกในการสืบทอดพระพุทธศาสนา

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

	 	 	 การขับเคลื่อนการด�าเนินงานมีการถ่ายระดับจากหน่วยงานส่วนกลางสู่ศูนย์อนามัย และมีการ        

ติดตามผลการด�าเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะผ่านคณะอนุกรรมการวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก             

จากการรายงานผลการด�าเนนิงาน มวีดัส่งเสรมิสุขภาพ จ�านวน 9,409 วดั และมพีระคลิานปัุฏฐากทีผ่่านการอบรม 

จ�านวน 7,222 รูป 

แผนภูมิ 25 ผลการด�าเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก

วัดสงเสริม
สุขภาพ

9,409 วัด

7,222 รูป
พระคิลานุปฏฐาก

ภาพรวม

จำนวนวัดสงเสริมสุขภาพ (แหง)

จำนวนพระคิลานุปฏฐาก (รูป)

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563แหลงขอมูล->  ขอมูลสำนักอนามัยผูสูงอายุ

เขต 1

3,435

1,607

เขต 2

729

602

เขต 3

166

339

เขต 4

594

353

เขต 5

167

348

เขต 6

250

273

เขต 7

992

740

เขต 8

1196

862

เขต 9

105

293

เขต 10

718

337

เขต 11

383

546

เขต 12

618

196

สสม.

56

726

	 	 	 นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการอบรมพัฒนาศักยภาพแม่ชีคิลานุปัฎฐายิกา (แม่ชีอาสาสมัครส่งเสริม   

สุขภาพประจ�าวัด-แม่ชี อสว.) 
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4

	 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

	 	 	 1) ฝ่ายสงฆ์ 

     - มติมหาเถรสมาคม ที่ 191/2560 และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 ให้มีการขับเคลื่อนงาน 

“พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ”

	 	 	 2)  หน่วยงานราชการ

     - รัฐบาลให้ความส�าคัญกับสุขภาพพระสงฆ์ จึงท�าให้หลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส�านักงาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิกรมการศาสนา ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพ

แห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข บูรณาการการท�างานร่วมกันในการขับเคลื่อนงานพระสงฆ์กับการพัฒนา      

สุขภาวะ

	 	 	 ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

(ภาพกิจกรรมการด�าเนินงานพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพต้นแบบและพระคิลานุปัฏฐาก)

	 โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพช่องปำกผู้สูงอำยุ

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

	 	 	 ข้อมลูการส�ารวจสภาวะทนัตสขุภาพระดบัประเทศ ส�านกัทันตสาธารณสขุ ปี 2560 พบผูส้งูอาย ุ60-74 ปี 

(เฉลี่ยอายุ 67 ปี) มีฟันแท้เพียงพอต่อการบดเคี้ยว อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ ร้อยละ 56.1 เมื่ออายุ 80-85 ปี 

พบผู้มีฟันแท้ 20 ซ่ี เหลือเพียงร้อยละ 22.4 แสดงให้เห็นถึงความชุกความรุนแรงของโรคในช่องปาก ท่ีน�าไปสู่   

การสูญเสียฟันจ�านวนมาก ในกลุ่มอายุนี้ ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุไม่ได้มีเพียงฟันผุ/ฟันโยก/ฟันสึก/ถอน   

ทีก่ระทบต่อการบดเค้ียว แต่ยงัมปัีญหาน�า้ลายแห้ง กลนืล�าบาก โรคในช่องปากท่ีมผีลต่อความรนุแรงของโรคเรือ้รัง

ทางร่างกาย เช่น เบาหวาน มผีลต่อการอกัเสบตดิเช้ือทีป่อด/ในกระแสเลอืด มะเรง็ช่องปากทีก่ระทบคณุภาพชวีติ 

กระทบค่าใช้จ่าย แต่โรคในช่องปากเป็นโรคที่ป้องกันได้ ถ้าผู้สูงอายุดูแลอนามัยช่องปากตนเองได้ ตรวจพบเร็ว 

และเข้าถึงบริการคุณภาพ ที่จ�าเป็นได้ ในเวลาที่เหมาะสม
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	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง	

แผนภูมิ 26 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผู้สูงอายุมีฟันใช้งาน 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ ร้อยละ 62

รอยละของผูสูงอายุไดรับการตรวจสุขภาพชองปากและมีฟนใชงานอยางนอย 20 ซี่ หรือ 4 คูสบ

รอยละผูสูงอายุมีฟนใชทำงาน
20 ซี่ หรือ 4 คูสบ

รอยละผูสูงอายุไดรับการตรวจ
สุขภาพชองปาก

100
80
60
40
20
0

2559 2560 2561 2562 2563

58.63

18.78

63.34

33.59

58.57

35.68

59.96
36.43

67.82

33.71

ที่มา ข้อมูลจาก HDC วันที่ 30 กันยายน 2563

ตาราง 8 ตัวชี้วัดผลผลิต ผู้สูงอายุมีฟันใช้งาน 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ ร้อยละ 62

ตัวชี้วัดผลผลิต ค่าเป้าหมาย จ�านวนที่ได้ ร้อยละ

1. จ�านวนผู้สงูอายแุละก่อนสงูอาย ุ(40-59 ปี) 

เข้าถึงบริการ/นวัตกรรม การดูแลช่องปาก

แบบผสมผสาน อย่างน้อย 3 ประเดน็ปัญหา

ส�าคัญ (ลดการสูญเสียฟัน มะเร็งช่องปาก 

ภาวะน�้าลายแห้ง) (คน)

400,000 305,344 76.35

2. มีชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ช่องปาก (ชมรม)

7,000 7,020 100.29

ที่มา ข้อมูลจาก HDC และ เว็บไซต์ฟันเทียมพระราชทาน วันที่ 30 กันยายน 2563

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

   1) ส่งเสริมการดูแลสุขภาพภาคประชาชน เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลการดูแลสุขภาพช่องปาก 

     1.1  การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ชมรม เพื่อการดูแลช่องปากด้วยตนเอง โดยสนับสนุน

ชมรมผู้สูงอายุผ่านศูนย์อนามัย เพื่อพัฒนานวัตกรรม/กิจกรรม และขยายเครือข่ายการดูแลสุขภาพช่องปากของ

ตนเอง, ถอดบทเรียนเครอืข่ายภาคประชาชน (อสม.) ในการดแูลสขุภาพช่องปากตลอดช่วงวยั และจดัท�าข้อเสนอ

เพื่อการพัฒนาระบบบริการภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
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     1.2  การพัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลการดูแลสุขภาพช่องปากออนไลน์ โดยจัดท�าแนวทาง    

การพฒันาช่องทางการสือ่สารข้อมลูการดแูลสขุภาพช่องปากผูส้งูอายอุอนไลน์, บรหิารจดัการช่องทางการสือ่สาร

ออนไลน์และติดตามการเข้าถึงสื่อเรื่องการดูแลช่องปาก และจัดท�าแนวทางการติดตาม และประเมินผลการ         

เข้าถึงสื่อของผู้สูงอายุ

   2)  พัฒนาระบบบริการ เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากแบบผสมผสานในประเด็นส�าคัญ 

     2.1  การพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพในผู้สูงอายุโดยทันตบุคลากร แบบไร้รอยต่อ

        - สร้างความเข้มแขง็เชงิวชิาการและกระบวนการ ให้กับบุคลากรในระดบัปฐมภมิูแบบบูรณาการ 

        - แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนการด�าเนินงานทันตสุขภาพผู้สูงอายุ โดย           

ทันตบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ 

        - จัดท�าข้อเสนอในการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดบริการทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ

        - จัดท�าร่างแนวทางการประเมินคัดกรองสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุประเด็นส�าคัญ

        - จัดท�าร่างแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุส�าหรับทันตบุคลากร

     2.2  พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

        - ข้อมูลการทบทวน วิเคราะห์ตัวชี้วัดเฝ้าระวัง

        - จัดท�าและเสนอตัวชีวั้ดเฝ้าระวงัด้านทนัตสขุภาพผูส้งูอาย ุปี 2564: ชมรมผูส้งูอายทุีม่กีจิกรรม

การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

	 	 	 ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

	 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ	

	 	 	 มีการท�างานร่วมกับเครือข่ายพื้นที่ โดยการช้ีแจงท�าความเข้าใจ วางเป้าหมายร่วม/วางระบบการ

รายงาน/การสนับสนุน/ติดตาม/ประเมินสถานการณ์เป็นระยะ เพื่อปรับปรุง พัฒนา

	 	 	 ปัญหำ/อุปสรรค

	 	 	 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ท�าให้ หน่วยบริการทันตกรรมจ�ากัดการให้บริการ รวมทั้ง

ผูสู้งอายยุังเปน็กลุ่มเปราะบาง ทีเ่สีย่งต่อการติดเชือ้ได้ง่ายท�าให้การไดร้ับบรกิารไม่บรรลเุปา้หมาย ดงันัน้ ทศิทาง

การพัฒนาในวิถีใหม่ คือ การพัฒนาเครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน เพื่อตัดสินใจเข้ารับบริการการดูแล นัดหมาย         

ผ่านช่องทาง/เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
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1

 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 	 	 การขบัเคลือ่นงานอนามยัสิง่แวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด�าเนนิการภายใต้ทศิทางและนโยบาย 

ที่เก่ียวข้อง ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์กรมอนามัย                 

มีเป้าหมาย “ประชาชนทุกกลุ่มวัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี” โดยขับเคลื่อนภายใต้กลยุทธ์ส�าคัญ 

4 กลยุทธ์ คือ 1) ขับเคลื่อนกฎหมายและนโยบายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2) เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไก         

ความร่วมมือภาคีเครือข่าย 3) สร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 4) พัฒนาระบบข้อมูลและเฝ้าระวัง

ด้านอนามัยสิง่แวดล้อม และด�าเนนิงานภายใต้โครงการหลกั 3 โครงการ คอื 1) โครงการส่งเสรมิการลดและป้องกนั

ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ 2) โครงการยกระดับท้องถิ่น

และชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ และ 3) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ในสถานบริการการสาธารณสุข

	 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมสถำนบริกำรสำธำรณสุขท่ีเป็นมิตรกับ													
สิ่งแวดล้อม

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

	 	 	 นโยบายรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ มุง่พฒันาศกัยภาพหน่วยบรกิารด้านสาธารณสขุทกุระดบั

เพ่ือให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความแออัด ลดความเหลื่อมล�้าลดการรอคอย       

และภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข ภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน การด�าเนินงานของกรมอนามัยเพื่อ

ยกระดับสถานบริการการสาธารณสุข ด�าเนินงานภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

สถานบริการการสาธารณสุขท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข พัฒนาและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation) ผ่าน กิจกรรม GREEN และกลยุทธ์ 

CLEAN ซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่ง

ผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ รวมถงึเกดิการพฒันาจนน�าไปสูก่ารเป็นต้นแบบ และขยายผลสูป่ระชาชน ผูร้บับรกิาร 

และสังคมต่อไป 

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร	

	 	 	 กรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการด�าเนินงานผ่าน    

คณะกรรมการขบัเคลือ่นการพฒันาอนามยัส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 

และคณะท�างานวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน 

GREEN & CLEAN Hospital ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิงานปี 2563 คอื โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดมีากข้ึนไป 

ร้อยละ 75 และผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 30 ผลการด�าเนินงาน พบว่า โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์       

ประเมินระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 85.28 และระดับดีมาก Plus ร้อยละ 40.40 และยังได้ส่งเสริม สนับสนุน        
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และกระตุ้นให้บุคลากรของโรงพยาบาลสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด�าเนินงาน        

GREEN & CLEAN Hospital รวมทัง้แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวทางในการพัฒนาคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ ในการจดัการ

อนามัยส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล โดยมีการประกวดและประกาศรับรองโรงพยาบาลท่ีได้รับรางวัลนวัตกรรม 

GREEN & CLEAN Hospital ระดับประเทศ 3 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทผลิตภัณฑ์ จ�านวน 4 แห่ง 2) ประเภท

กระบวนการ จ�านวน 4 แห่ง และ 3) ประเภทนวัตกรรมโควิด-19 จ�านวน 3 แห่ง นอกจากน้ี ยังได้พัฒนา                

โรงพยาบาลต้นแบบ “โรงพยาบาลคาร์บอนต�่าและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Low carbon 

and Climate (LCH)-Smart Healthcare) และคัดเลือกโรงพยาบาล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัด

นครราชสีมา และโรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร น�าร่องการขับเคลื่อนตามแนวทาง Low carbon and 

Climate (LCH)

	 	 	 นอกจากนี ้ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเช้ือโควดิ-19 กรมอนามยัได้ด�าเนนิงานเพือ่สนบัสนนุ

ให้สถานบรกิารการสาธารณสุขจดัการอนามยัสิง่แวดล้อมอย่างเหมาะสมในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้

โควิด-19 โดยจัดท�าคู่มือแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนามกรณีการแพร่ระบาดของ            

โรคติดเชื้อโควิด-19 และหลักเกณฑ์ประเมินความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับการเป็นสถานพยาบาล

ชั่วคราว เพื่อให้บริการดูแลผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเพียงพอ 

แผนภูมิ 27 แสดงผลการด�าเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 จ�าแนกตามระดับการประเมิน (ร้อยละและจ�านวน)

2563

2562

2561

2560

ป 
พ

.ศ
.

0.21
(2 แหง)

4.59
(44 แหง)

24.74
(237 แหง)

45.1
(432 แหง)

25.57
(245 แหง)

14.51
(139 แหง)

44.88
(430 แหง)

40.4
(387 แหง)

20.67
(198 แหง)

40.5
(388 แหง)

38.83
(372 แหง)

0.62
(6 แหง)

7.3
(70 แหง)

51.62
(495 แหง)

29.93
(287 แหง)

10.53
(101 แหง)

ไมผานเกณฑ

ผานเกณฑระดับดีมาก

ผานเกณฑระดับพื้นฐาน

ผานเกณฑระดับดีมาก Plus

ไมไดรับการประเมิน

ผานเกณฑระดับดี

หมายเหต:ุ จ�านวน รพ. ทัง้หมดในแต่ละปี ดงันี ้1) ปี 2560 จ�านวน 959 แห่ง 2) ปี 2561-2563 จ�านวน 958 แห่ง (ข้อมูล ณ วนัท่ี     

25 กันยายน 2563)
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ตาราง 9 รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม GREEN&CLEAN Hospital ปี 2563 จ�าแนกตาม
ประเภทนวัตกรรม

ประเภทนวัตกรรม ประเภทรางวัล รายชื่อนวัตกรรม/ ชื่อโรงพยาบาล

ประเภทผลิตภัณฑ์ ชนะเลิศ “Save Sink (อ่างล้างมือประหยัดพลังงาน)” โรงพยาบาล

นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

รองชนะเลิศอันดับ 1 “Three Wheel Electric Car UBON Cancer (Te car)”       

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

รองชนะเลิศอันดับ 2 1.  “ร่วมใจ” โรงพยาบาลบางพลี จ. สมุทรปราการ

2. “อุปกรณ ์ช ่วยถ ่ายภาพรังสีจากฝาของกล ่องโฟม”                    

โรงพยาบาลโนนไทย จ.นครราชสีมา

ชนะเลิศ “รวมพลังคนโลกสวย” โรงพยาบาลเชียงม่วน จ.พะเยา

ประเภทกระบวนการ รองชนะเลิศอันดับ 1 “Yi-ngo Model รูปแบบการพัฒนามาตรฐานครัวโรงพยาบาล

สู่ครัวโรงเรียน” โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

จ.นราธิวาส

รองชนะเลิศอันดับ 2 1. “โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยอาหารปลอดภัย มั่นใจ ยั่งยืน         

สู่ชุมชน” โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย

2. “ภักดีชุมพล ผลผลิตปลอดภัย ไร้โรคา ประชาผาสุข”          

โรงพยาบาลภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

ประเภทนวัตกรรมโควิด-19 ชนะเลิศ “นวัตกรรมบริการ Drive Thru Medicine บริการรับยาบนรถ

ไม่พบแพทย์” โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1 “ฮัลโหลโควิดตู้เก็บส่ิงส่งตรวจโควิด-19” โรงพยาบาลกระสัง    

จ.บุรีรัมย์

รองชนะเลิศอันดับ 2 “ตู้วัดอุณหภูมิลดเสี่ยงสัมผัส” โรงพยาบาลบ้านหลวง จ.น่าน

	 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

	 	 	 1)  ผูบ้รหิารทกุระดบัให้ความส�าคญั มนีโยบายในการขบัเคลือ่น GREEN & CLEAN Hospital ทีช่ดัเจน

พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 2)  มีการปรับรายละเอียดตัวช้ีวัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 

เพื่อให้สอดคล้องกับการท�างานของโรงพยาบาล

	 	 	 3)  มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับกรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อก�าหนดแนวทาง

การด�าเนินงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหา

	 	 	 4)  มีกระบวนการสนับสนุน และก�ากับติดตามผ่านกลไกการตรวจราชการและการนิเทศงานของ               

ผู้บริหาร
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2

	 	 	 ปัจจัยควำมไม่ส�ำเร็จ

	 	 	 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการรักษามาตรฐานของ GCH

	 	 	 2) ระบบฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อยังไม่ครอบคลุมทุกแหล่งก�าเนิด

	 	 	 ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 

GREEN & CLEAN Hospital 
ปีงบประมาณ 2563

การประชุมคณะกรรมการ และตัดสิน
การประกวดนวัตกรรม GREEN & 
CLEAN Hospital ระดับประเทศ

ลงพื้นที่ด�าเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย
โรงพยาบาลน�าร่อง LCH และวางแผน

การด�าเนินงานร่วมกับพื้นที่  
รพ.โนนไทย จ.นครราชสีมา และ

รพ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

หมายเหตุ : กิจกรรม G-R-E-E-N ประกอบด้วย G: Garbage (การจัดการมูลฝอย) R: Restroom (ส้วมสะอาดตามเกณฑ์ HAS)      

E: Energy (อนุรักษ์พลังงาน) E: Environment (มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ) N: Nutrition (การสุขาภิบาลอาหารและน�้า) 

กลยุทธ์ C-L-E-A-N ประกอบด้วย C: Communication (การสื่อสาร) L: Leading (เป็นตัวอย่างที่ดี) E: Effectiveness                

(ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดรูปธรรม) A: Activity (มีกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม/ริเริ่มนวัตกรรม) N: Network  

(สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ท้องถิ่น และชุมชน) และขยายผลสู่ชุมชน GREEN and CLEAN

	 โครงกำรป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภำพ

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

	 	 	 จากการเปลีย่นแปลงของสงัคมท�าให้เกดิสภาพความเป็นเมอืงทีข่ยายตัวอย่างต่อเนือ่ง การเพิม่ขึน้ของ

ประชากร การขยายตัวของอุตสาหกรรม และครัวเรือน สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อ

สขุภาพ ท้ังประเดน็ของความปลอดภยัอาหาร คณุภาพน�า้บรโิภค การจดัการมลูฝอย และ สิง่ปฏกิลู เป็นต้น ท�าให้

ประชาชนมคีวามเสีย่งต่อการได้รบัอาหารและน�า้ทีไ่ม่สะอาด การปนเป้ือนของเชือ้โรค และสารเคมทีีเ่ป็นพษิจาก

สิง่แวดล้อม อนัอาจจะเกดิอนัตรายต่อสขุภาพได้ทัง้พษิเฉยีบพลนัรวมถงึพษิเรือ้รงั กรมอนามยัเป็นหน่วยงานหลกั

ทีข่บัเคล่ือนด้านวิชาการ เพือ่คุม้ครองสขุภาพของประชาชน โดยด�าเนนิงานภายใต้พระราชบัญญตักิารสาธารณสขุ 

พ.ศ. 2535 ในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ใช้แนวทางของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย           

สิง่แวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) ผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเีครอืข่าย 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 
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	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง

แผนภูมิ 28 จ�านวน อปท. ที่ผ่าน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป

จำนวน อปท. ที่ผาน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป

รอ
ยล

ะ

ป 60 ป 61 ป 62 ป 63

27.68
62.29 66.13 66.78

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

	 	 	 อปท. ผ่านการประเมนิรับรองระบบคุณภาพอนามยัส่ิงแวดล้อม (EHA) ระดบัพืน้ฐานข้ึนไป ประเด็นใด 

ประเด็นหนึ่งใน 9 ประเด็นหลัก จ�านวน 1,639 แห่ง จากเทศบาล 2,454 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 66.78

ตาราง 10 ผลการด�าเนินงาน

P I R A B

บูรณาการร่วมกับ

กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(สถ.) เชื่อมโยงการ

ประเมิน EHA กับ

คะแนนการประเมิน 

Local Performance 

Assessment (LPA) 

ของ อปท.

ปรับปรุงแนวทางการ

ประเมินรับรอง 

โดยการสมัครและ

ประเมินผ่าน EHA 

Smart App

เยี่ยมเสริมพลัง EHA 

สรุปผลจากการเยี่ยม

เสริมพลังและร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของภาคีเครือข่าย 

ทั้ง สสจ.และ อปท.

เวทีแลกเปลี่ยน EHA 

Forum 2019 : 

GREEN for All

อปท.ต้นแบบ การจัด

บริการด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมได้

มาตรฐาน

	 	 	 ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

EHA Forum 2019 : GREEN for All ร่วมรับฟังการชี้แจงเกณฑ์การประเมิน 

LPA ของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น

ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการด�าเนินงาน 

EHA ระดับพื้นที่
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3

	 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

	 	 	 1)  การประเมินรับรอง EHA มีผลเชื่อมโยงกับคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (LPA) 

	 	 	 2)  แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงกฎหมาย สนับสนุนการปฏิบัติงาน   

ในระดับพื้นที่

	 	 	 3) มีการสื่อสาร เสริมสร้างความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ง่ายต่อการเข้าถึงในการท�างานของ อปท.

	 	 	 ปัญหำ/อุปสรรค

	 	 	 การประเมินรับรอง EHA ยังเป็นเพียงการสมัครใจเข้าร่วมประเมิน และในระดับ อบต. ยังไม่สามารถ

น�าไปคิดคะแนน LPA ได้ อีกทั้ง อปท. ยังให้ความส�าคัญกับงาน EHA น้อย บุคลากรผู้รับผิดชอบ EHA ของ อปท. 

มีจ�ากัด 

	 	 	 งำนวิจัย/นวัตกรรม

	 	 	 ระบบสารสนเทศ (EHA Smart Program) เพ่ือความสะดวกในการสมัครและประเมินตนเองผ่าน

โปรแกรมออนไลน์ (Web APP)

	 โครงกำรเฝ้ำระวัง	เตือนภัยสุขภำพและตอบโต้ควำมเสี่ยงด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

	 	 	 จากการพฒันาเศรษฐกิจและการขยายตวัของเมอืงต่างๆ เพิม่ขึน้ ส่งผลให้เกดิปัญหามลพษิสิง่แวดล้อม 

ซึง่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทัง้ทางตรงและทางอ้อม ดงัเช่นในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ พืน้ทีร่ะเบยีง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งพื้นท่ีเสี่ยงอื่นๆ เช่น พื้นท่ีเหมืองแร่ พื้นท่ีมลพิษทางอากาศ 

เป็นต้น ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคต จึงต้องพัฒนาระบบ

การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสขุ รวมทัง้ประสานความร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วข้องในการจดัการปัญหาด้านอนามยัสิง่แวดล้อม

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

	 	 	 1) การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ

     1.1  การเฝ้าระวังและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

        - ด�าเนนิการเฝ้าระวัง ประเมนิสถานการณ์ สือ่สาร เตอืนภยั ความเสีย่งต่อสขุภาพ ในพืน้เสีย่ง

จากมลพิษทางอากาศ ได้แก่ พื้นที่ 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน พื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล พ้ืนท่ีต�าบล

หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี พื้นที่หมอกควันภาคใต้ และพื้นที่เสี่ยงมลพิษทางอากาศอื่นๆ 

        - ขับเคลื่อนการด�าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในการลดและป้องกันผลกระทบต่อ

สุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ
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     1.2  การพัฒนาองค์ความรู้ คู่มือ แนวทางในการฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก

มลพิษอากาศ

        - พัฒนาประกาศกรมอนามัย เรื่อง ห้องปลอดฝุ่น 

        - มีรายงานสถานการณ์ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด�าเนินงานด้านการ

แพทย์และสาธารณสุขจากมลพิษทางอากาศ 

        - มข้ีอเสนอและมาตรการต่อการด�าเนนิงานและมาตรการทางกฎหมายให้กบัพืน้ทีเ่สีย่งมลพษิ

ทางอากาศ

        - พฒันาองค์วามรูท้างวชิาการโดยประเมนิภาระโรคจากสิง่แวดล้อมกรณฝีุน่ละอองขนาดเลก็ 

ในพื้นที่หน้าพระลาน

        - คู่มือเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กฉบับประชาชน และแนวทาง   

การจัดท�าห้องปลอดฝุ่น 

     1.3  การสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย

        - สนบัสนนุชดุข้อมลู คูม่อืและเครือ่งมอืส�าหรับประชาชนในการป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน 

	 	 	 2) การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

     2.1  การเฝ้าระวัง คาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

        - ด�าเนนิการเฝ้าระวงัด้านอนามยัสิง่แวดล้อมในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษทีม่นีคิมอตุสาหกรรม 

และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

        - บูรณาการการด�าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับ                   

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

        - มชีดุข้อมลูส�าหรบัใช้ประกอบการคาดการณ์และประเมนิผลกระทบต่อสขุภาพและรายงาน

สถานการณ์ฯ เพื่อการเฝ้าระวังประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ 

     2.2  การพัฒนาเครื่องมือในการคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

        - พัฒนาเคร่ืองมอืประเมนิสิง่คุกคามท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสขุภาพในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษส�าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 5 กิจการ 

        - ขับเคลื่อนหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีผู้ขออนุญาตต้องด�าเนินการก่อนการพิจารณา

ออกใบอนุญาต ข้อก�าหนดขนาดกิจการ ตามมาตรา 54 วรรคสอง (ฟาร์มสุกร, อู่เคาะ พ่น สี, การผลิต สะสม 

ขนส่งสารก�าจัดศัตรูพืช) และร่างแบบตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

     2.3  การสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย

        - สนับสนุนคู่มือแนวทางการประเมินคาดการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษที่มีนิคมอุตสาหกรรม และคู่มือแนวทางการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน ให้กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
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	 	 	 3) การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

     3.1  การเฝ้าระวัง คาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

         - มีรูปแบบระบบคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัย         

สิ่งแวดล้อมจากมลพิษอากาศในในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

         - มข้ีอมลูประเมนิภาระโรคจากมลพษิอากาศในพืน้ทีแ่ละแนวทางประเมนิคาดการณ์ผลกระทบ 

ต่อสุขภาพ กรณีมลพิษอากาศ 

         - มีรายงานข้อมูลสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

     3.2  การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย

         - หลักสูตรส�าหรับเจ้าหน้าที่ในการให้ความเห็นต่อรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

และสุขภาพ (EHIA) 

	 	 	 4) การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ 

      4.1  การเฝ้าระวัง คาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

         - ด�าเนินการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เหมืองแร่

         - ด�าเนินการเฝ้าระวังและรายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพภายใต้สถานการณ์การ

แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19

         - เป็นหน่วยงานประสานหลักของกระทรวงสาธารณสุข (Focal Point) ในโครงการพัฒนา

แหล่งน�้า จ�านวน 19 โครงการ โดยร่วมจัดท�าแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามและ           

ตรวจสอบด้านสาธารณสุข ร่วมทั้งประสานหน่วยงานสาธารณสุขในการจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIMP)

      4.2  การพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และแนวทางการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

         - พัฒนาโปรแกรมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ANAMAI MOOC) ส�าหรับ อสม. 

(E-Learning) 2 เรือ่ง ได้แก่ การป้องกนัการแพร่ระบาดโรค COVID-19 และการป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพจาก

ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

         - มีแนวทางการใช้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพจากเหมืองแร่ 

      4.3  การสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย

         - สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ศูนย์อนามัย และชุมชน ในการปรับตัว

ด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบการปรับตัวด้านสุขภาพ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “เฮียนฮู้ วิถีปรับตัว เฮียนฮู้เมืองเพีย” 

         - สนับสนุนคู่มือการจัดท�ารายงานและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 

โครงการโรงพยาบาล

         - สนับสนุนเครื่องมือในการสื่อสารแจ้งเตือนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (@risk)
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	 	 	 ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

	 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

   1) มีการบูรณาการการด�าเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ จึงท�าให้มีการขับเคลื่อนงาน                   

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   2)  มีกลไกการด�าเนินงานทุกระดับทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่

   3)  มีการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการให้ความรู้ สื่อสาร เตือนภัย เช่น E-learning แอปพลิเคชั่น           

การสื่อสารแจ้งเตือนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (@risk) เป็นต้น

   4)  รฐับาลให้ความส�าคัญต่อการป้องกนัและลดผลกระทบต่อสขุภาพท่ีเกดิจากปัญหามลพษิสิง่แวดล้อม

	 	 	 สิ่งท้ำทำยในอนำคต

   1)  การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบสุขภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

   2)  การเชื่อมโยงฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมสุขภาพ เพื่อน�ามาวิเคราะห์คาดการณ์และประเมินผลกระทบ

ต่อสุขภาพ 

   3) การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในและเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.                   

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

	 โครงกำรยกระดับกำรจัดกำรด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

	 	 	 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19/COVID-19) ถูกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยองค์การอนามัยโลกแนะน�าให้ทุกประเทศก�าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

และควบคุมโรคอย่างเข้มข้น สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยมีจ�านวน              

ผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก ยืนยัน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 จ�านวน 35,396,479 คน เสียชีวิต 1,041,800 คน ส�าหรับ

ประเทศไทยมีจ�านวนผู้ติดเชื้อสะสม 3,590 คน เสียชีวิตแล้ว 59 คน กรมอนามัยในฐานะเป็นองค์กรหลัก               
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ของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสรมิสขุภาพและระบบอนามยัสิง่แวดล้อมเพือ่ประชาชนสขุภาพด ีจึงมบีทบาท

ส�าคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยเน้นการปกป้องสุขภาพคนทุกช่วงวัย ผ่านการจัดการ

อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร	

	 	 	 1) ยกระดับการสื่อสารและสร้างความรอบรู้สุขภาพในการปฏิบัติตนของประชาชน

     - สร้างกระแสให้คนไทยสวมหน้ากากป้องกนัโรค ท�าให้ประชาชนตระหนกัรู ้สวมหน้ากากป้องกนัโรค 

ร้อยละ 95.1 

     - รณรงค์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยที่ดีด้วย 3 ล : ลด เลี่ยง ดูแล ท�าให้ประชาชนล้างมือ      

ร้อยละ 87.2

     - สร้างความรอบรูเ้รือ่งการรกัษาระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ส่งผลให้ประชาชนมกีาร

รักษาระยะห่างทางสังคม ร้อยละ 65.3 (ก่อนมาตรการผ่อนคลาย)

	 	 	 2) ยกระดับสถานประกอบกิจการในการลดความเสี่ยงโรค ภายใต้กิจกรรม “Clean Together”

     - พัฒนาแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid ส�าหรับผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรการป้องกันโรค      

ให้ม่ันใจในการเปิดบรกิาร พร้อมรบัใบรบัรองและปักหมดุแผนทีใ่ห้ประชาชนได้รบัความปลอดภยัจากการเลอืกใช้

บริการและร้องเรียน พบผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 82,286 แห่ง

     - ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนามาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & 

Health Administration) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 

     - ลงพื้นที่สาธิตเตรียมความพร้อมของกิจการแต่ละประเภท (ตลาด/ร้านอาหาร ศาสนสถาน          

ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน ฟิตเนส โรงมหรสพ ระบบขนส่งสาธารณะ คอนโดมีเนียม แฟลต ห้างสรรพสินค้า สถานที่

กักกัน ชุมชนแออัด/ชุมชนก่อสร้าง สถานที่ท�างาน) ทั้งหมด 510 แห่ง

	 	 	 3) ยกระดับความเข้มแข็งชุมชนและภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและจัดการสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่ม

เปราะบาง ซึง่อยู่มต้ีนทนุทางสงัคมน้อย โดยร่วมกบักระทรวงพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์ ดแูลช่วยเหลอื 

ผู้ที่อาศัยในชุมชนแออัด 286 ชุมชน และยกระดับเป็นต้นแบบในการจัดการสุขภาพ 47 ชุมชน ส่วนกลุ่มวัยเรียน 

ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาศักยภาพผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน 77 จังหวัด เพื่อเป็นท่ีปรึกษา          

แนะน�าให้ความรู้ ตรวจตรา และเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการของสถานศึกษา

	 	 	 ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน	
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	 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

	 	 	 1) การให้ความส�าคญัของผูบ้รหิารระดบัสงู ช่วยสัง่การให้เกดิการขบัเคลือ่นตามนโยบายเร่งด่วน และ

ความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมอนามัย

	 	 	 2) การยกระดับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินของกรมอนามัย โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่มี

โครงสร้างแบบบรูณาการ และมคีณะท�างานย่อยภายใต้ภารกจิต่างๆ ช่วยประสานเชือ่มโยงการท�างานร่วมกบัศนูย์

ปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุข และช่วยลดภาระของผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 	 ปัญหำ/อุปสรรค

	 	 	 1)  วัสดอุุปกรณ์ทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการปฏบิตัหิน้าท่ีและแจกจ่ายให้กบัประชาชนมรีาคาแพงและหายาก 

เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ        

	 	 	 2) ความสับสนของประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเฝ้าระวัง

และป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างโปรแกรม Thai Stop Covid ของกรมอนามัย และโปรแกรมไทยชนะ 

ของ ศบค.

	 	 	 3) ความตืน่ตระหนกของประชาชนในการใช้ชีวติประจ�าวนัท่ีแตกต่างไปจากเดมิ ภายใต้วถีิชีวิตปกตใิหม่ 

(New Normal)          

	 	 	 งำนวิจัย/นวัตกรรม	

	 	 	 แพลตฟอร์ม Thai Stop Covid (TSC) เป็น Web App ส�าหรับผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรการ

ป้องกนั COVID-19 ให้มัน่ใจในการเปิดบรกิาร โดยผูป้ระกอบกจิการศกึษาแนวทางข้อปฏบัิตติามมาตรการที ่ศบค.

ประกาศ จากนั้นท�าแบบประเมินตนเองใน TSC หากผ่านเกณฑ์ จะได้รับ E-Certificate รับรองตนเอง และได้รับ

การปักหมดุบนแผนที ่ประชาชนสามารถตรวจสอบกจิการเมือ่ไปใช้บรกิารว่าได้ท�าตามมาตรการทีก่�าหนดหรอืไม่ 

หากไม่ด�าเนินการตามมาตรการสามารถสะท้อนกลับผ่าน QR code ใน E-certificate หรือจากหมุดบนแผนที่ 

กิจการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการจะถูกปักหมุดออก จนกว่าจะปรับปรุง ส่งรูปภาพการแก้ไขแล้วจึงปักหมุดใหม่ 

ส�าหรับแผนการด�าเนินการต่อไป กรมอนามัยจะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เป็นผู้รับผิดชอบกิจการ เพื่อเชื่อมโยง

ข้อมูล ส�าหรับการพัฒนาและการก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบกิจการ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นต้น
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2.3   กลุ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy: HL)

	 	 	 กรมอนามัยได้มีการส�ารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ข้ึนไป ในปี 2562     

พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยอยู่ที่ 88.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 136 คะแนน หรือ

คิดเป็นร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม ซึ่งมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง และมีประชาชนไทยร้อยละ 

19.09 ที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ          

ในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพจึงเป็นประเด็นท่ีส�าคัญ หากประชาชนไทย    

มคีวามรอบรูด้้านสขุภาพจะส่งผลให้ลดความเหลือ่มล�า้ ลดค่าใช้จ่าย โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัลดลง อายยุนื และมคีณุภาพ

ชีวิตที่ดี โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้ผ่านรูปแบบต่างๆ อาทิ รูปแบบของวีดิทัศน์ 

รูปแบบเอกสาร รูปแบบสื่อบุคคลและเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน การขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ             

การเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วม การตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นต้น

 โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกช่วงวัย

	 ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ	

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

	 	 	 ความรอบรูด้้านสขุภาพเป็นปัจจยัส�าคญัทีม่อีทิธผิลต่อพฤตกิรรมสขุภาพและผลลพัธ์ทางสขุภาพตลอด

ทุกช่วงชีวิต อีกทั้ง สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องอาศัยความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคลในการรู้เท่าทัน

และป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค ดงันัน้ การส่งเสรมิความรอบรูด้้านสขุภาพด้านการบรกิารส่งเสรมิสขุภาพและ

ป้องกันโรคทุกช่วงวัยจึงมีความจ�าเป็นยิ่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาชนมีพฤติกรรมการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุข

ภาพและป้องกันโรคเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 83.24 จากเดิมปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 80.05

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

	 	 	 1)  กรมอนามยั โดยกลุม่ส่งเสรมิความรอบรูด้้านสุขภาพจดัท�าโครงการส่งเสรมิความรอบรู้ด้านสุขภาพ

และสุขภาวะให้แก่ประชาชน โครงการรอบรู้โควิด เกาะติดเสียงตามสาย โครงการปันสุขจากบ้าน และโครงการ

คนไทยการ์ดไม่ตก โดยหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐได้มีนโยบายและขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อ          

ยกระดบัคณุภาพของการบริการส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรคตามกลุม่วยั จ�านวน 229 แห่ง, มสีถานประกอบการ 

เข้าร่วมขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพทั่วประเทศ จ�านวน 200 แห่ง, มีสื่อเสียงตามสายเกี่ยวกับการป้องกัน

โรคโควิด-19 เผยแพร่ทั่วประเทศ 24 สื่อเสียง, มี e-book 12 เล่ม, จัดท�าคลิปรณรงค์ 3 คลิป, มีเพจเฟซบุ๊ก      

รอบรู้สุขภาพ กับกรมอนามัย และการประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในหัวข้อ ใส่ใจสุขอนามัย

และการเว้นระยะห่าง

	 	 	 2) ผลลพัธ์จากการด�าเนินโครงการ ประชาชนรับรู้ข้อมลูสถานการณ์และข้อแนะน�าในการป้องกนัตนเอง

จากการแพร่เชือ้โรคโควดิ-19 และปัญหาสขุภาพทีม่ากบัฤด ูกว่า 10,000,000 คน, เข้าถงึข้อมลูเกีย่วกับการป้องกนั

ตนเองจากโรคโควดิ-19 ร้อยละ 55.21 จากสือ่เสยีงตามสาย, ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการเผยแพร่สือ่เสยีงในระดบัจังหวดั
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มคีวามพงึพอใจมากต่อสือ่เสยีงทีไ่ด้รบัจากส่วนกลาง ร้อยละ 100, เข้าถงึข้อมลูเกีย่วกบัการป้องกนัตนเองจากโรค

โควิด-19 จากเพจเฟซบุ๊กรอบรู้ฯ ร้อยละ 49.28, ปฏิบัติตามสุขอนามัยและรักษาระยะห่างร้อยละ 75.49,             

และเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ร้อยละ 83.41 ซึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

	 	 	 ภำพกิจกรรมด�ำเนินงำน

เผยแพร่ Clip โควิดหยุดได้ ถ้าเราไม่

หยุดป้องกัน ผ่าน เพจ รอบรู้สุขภาพ 

กับกรมอนามัย

มอบรางวัลประกวดภาพถ่าย 

New Normal
E-Book และสื่อเสียงเกี่ยวกับการป้องกัน

ตนเอง จากโรคโควิด 19

	 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

   ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ และเผยแพร่สื่อ      

เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 

   ปัญหำ/อุปสรรค

   สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด-19 ท�าให้ไม่สามารถลงพื้นที่เยี่ยมเสรมิพลังในการขบัเคลื่อน

องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานได้ ท�าให้การขับเคลื่อนไม่

บรรลุเป้าหมายในบางเขตสุขภาพ แต่ได้มีการให้ค�าปรึกษาและติดตามผ่านทางไลน์ โทรศัพท์ 

	 กำรตอบโต้ควำมเสี่ยงเพื่อควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ	(RRHL)

   ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

   จากการวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตท่ีเกิดข้ึนอย่ารวดเร็วท�าให้       

การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเป็นเรือ่งทีท่�าได้ง่าย การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  รวมถงึข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพ

เกิดขึน้ทกุขณะ อย่างไรกต็ามกลบัพบว่าข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพทีถ่กูเผยแพร่สูโ่ลกออนไลน์จ�านวนมากเข้าข่าย

ไม่น่าเชือ่ถอืและเป็นข้อมลูเท็จหรือเสีย่งต่อสขุภาพหากน�าไปใช้ดูแลตนเอง ส่งผลกระทบต่อสขุภาพคนไทย เนือ่งจาก 

ปัจจุบนัมคีวามยากมากขึน้ในการแยกแยะข้อมลูทีน่่าเชือ่ถือออกจากข้อมลูท่ีไม่น่าเช่ือถือ โดยเฉพาะกลุม่ประชากร

ที่มีข้อจ�ากัดในการแยกแยะ ด้วยเหตุนี้การพัฒนากลไก เพื่อตรวจสอบ คัดกรอง ตอบโต้ และขจัดข้อมูลข่าวสาร

ด้านสุขภาพที่เป็นเท็จหรือเสี่ยง จึงเป็นต้องด�าเนินการเพื่อปกป้องสุขภาพของประชากรในประเทศจากอันตราย   

ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในโลกอินเตอร์เน็ต
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   ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

   1) จดัต้ังเครอืข่ายผูเ้ชีย่วชาญเพือ่เฝ้าระวงัและตอบโต้ความเสีย่งด้านสขุภาพผ่านระบบของศนูย์ตอบโต้

ความเสี่ยงเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ จากทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 

39 คน ร่วมเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารปลอมด้านสุขภาพ

   2)  ด�าเนินเฝ้าระวังข่าวเส่ียงด้านสุขภาพและประสานเครือข่ายผู้เช่ียวชาญเพื่อตอบโต้ความเสี่ยง          

โดยมีประชาชน จ�านวน 11,500,000 คน รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกตรวจสอบแล้วว่าเป็นจริง

   3)  คลังข้อมูลเพื่อตรวจสอบข่าวเสี่ยงด้านสุขภาพส�าหรับประชาชน 1 เว็บไซต์

   4)  จ�านวนยอดการเข้าชมการตอบโต้แต่ละครั้งอยู่ระหว่าง 50-1,000 ครั้ง/ข่าวที่ได้รับการตอบโต้

   5)  ส่งต่อให้กับภาคีเครือข่ายเพื่อเผยแพร่สาธารณะ เช่น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม จส. 100 เว็บไซต์ข่าว 

Kapook, Sanook และเว็บไซต์ “สาสุขชัวร์” และรายการเสียงตามสายรอบรู้สู้โควิด กรมอนามัย 

   ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

หน้าเว็บไซต์คลังข้อมูลเพื่อตรวจสอบข่าวเสี่ยงด้านสุขภาพส�าหรับประชาชน

ณ วันที่ 21.10.63

   ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

   ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในการตอบโต้ข่าว 

   ปัญหำ/อุปสรรค

   1)  การตรวจสอบข้อมูลเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถตอบได้ทันภายใน 1 วัน

   2)  ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากเว็บไซต์คลังข้อมูลได้โดยตรง
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2.4  กลุ่มระบบการคลังและงบประมาณ (Financing : FIN)

	 โครงกำรยกระดับบริหำรงำนคลังและงบประมำณ

   กรมอนามัย โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการท�างานกลุ่มระบบบริหาร

การคลังและงบประมาณ (Cluster FIN) สนับสนุนการท�างาน 6 Clusters และ Function ของกรมอนามัย          

โดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ ใน 3 ระบบงานหลัก คือ 

   1)  ระบบการจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

   2)  ระบบการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ 

    3)  ระบบการติดตามและประเมินผล 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ FIN ได้มีการทบทวนเพื่อให้กระบวนการที่ออกแบบไว้     

มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ซ่ึงมกีารแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือโควิด-19 เพือ่สนบัสนนุ 

การบรรลุเป้าหมายการด�าเนินงานด้านการบริหารการคลังและงบประมาณของกรมอนามัย คือ 

    1)  การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล และการประเมินระดับคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด�าเนินงาน (EBIT) 

    2)  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลและกรมก�าหนด 

    3) ผ่านการประเมินมาตรฐานการเงินการคลัง 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง มิติด้านการ         

เบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด

	 โครงกำรระบบบริหำรกำรเงินกำรคลัง	(D-Fins)

    ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

    การบริหารงบประมาณของกรมอนามัยในอดีตจนถึงปัจจุบัน มุ่งตอบสนองนโยบายระดับประเทศ       

และนโยบายระดับกรม เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายการส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม เพือ่ตอบโจทย์ผลการด�าเนนิงาน 

การตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ และผลส�าเรจ็ตามนโยบายหรอืมาตรการทีก่�าหนด กรมอนามยัเหน็ความส�าคญั

ทีจ่ะพฒันาระบบตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณให้สามารถน�าข้อมลูมาวเิคราะห์ประมวลผลได้ทกุมิต ิและรายงานผล 

ได้แบบ Real Time ถูกต้อง เชือ่ถอืได้ ดงันัน้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามยัจงึด�าเนนิการจดัท�าโครงการ

ระบบบรหิารการเงนิการคลงั (D-Fins) เพือ่ติดตามการใช้จ่ายเงนิงบประมาณของหน่วยงานให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

ตอบสนองนโยบายกรมดังที่กล่าวข้างต้น 

    ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

    กระบวนการเริ่มตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณเป็นรายแผนงาน ผลผลิต และกิจกรรมหลัก ครอบคลุม

ทุกงบรายจ่าย ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายงบประมาณโดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบ ซึ่งจะท�าให้         

หน่วยงานสามารถทราบผลเบกิจ่ายความเคลือ่นไหวงบประมาณของหน่วยงานตนเองแบบ Real Time กรมอนามยั
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ก�าหนดให้มีการเริ่มทดลองใช้ระบบ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 กับหน่วยงานน�าร่อง 7 หน่วยงาน และเริ่ม

ใช้ระบบจริงทุกหน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ระบบสามารถแสดง

ผลการเบกิจ่ายงบประมาณได้ทัง้ในภาพรวมกรมและรายหน่วยงาน ตามประเภทรายจ่าย และงบรายจ่าย ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

    ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

ภาพระบบ D-Fins

   ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

    กรมอนามัยมีหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นต้นแบบการด�าเนินงานระบบ

บริหารการเงินการคลัง ท่ีประสบความส�าเร็จในการจัดท�าและใช้งานเพื่อรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ      

ท�าให้กรมอนามัยสามารถน�ามาศึกษาเป็นตัวอย่าง (Best Practice) และน�ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของ 

หน่วยงานให้ประสบผลส�าเร็จได้เป็นอย่างดี

    ปัญหำ/อุปสรรค

    1)  ด้านระบบเครือข่ายทีม่คีวามล่าช้า ระบบไม่เสถยีร มคีวามผดิพลาดในการใช้งานอยูบ่่อยครัง้ ท�าให้

ต้องใช้เวลามากในการบันทึกข้อมูล สาเหตุเกิดจากระบบเครือข่าย Server ไม่รองรับการท�างานท่ีมีข้อมูลมาก      

ดังนัน้ต้องมกีารเพิม่ขนาดพืน้ที ่Server หรอืหาแนวทางปรบัเปลีย่นเครอืข่ายท่ีให้บรกิารทางอนิเตอร์เนต็ ท่ีสามารถ

ให้บริการข้อมูลที่มีเป็นจ�านวนมากได้โดยไม่เกิดผลเสียหายต่อข้อมูลในระบบ 

    2)  ด้านความยุ่งยากในการใช้งาน/การบันทึกข้อมูลในระบบ เนื่องจากเป็นระบบที่สร้างข้ึนใหม่               

ที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความช�านาญในการใช้งานมากพอ ท�าให้มีความล่าช้าและติดขัดในการบันทึกข้อมูลลงระบบ 

ดังนั้นต้องจัดท�าคู่มืออธิบายการท�างานของแต่ละเมนูอย่างละเอียดเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
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2.5  กลุ่มข้อมูล การจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (Knowledge 
  Management Informantion and Surveillance System : KISS)

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม

	 กำรพัฒนำระบบข้อมูล	และระบบกำรเฝ้ำระวัง	Surveillance

    ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

    การอภิบาลระบบสุขภาพด้านเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ     

จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีระบบสนับสนุนภายใต้แนวคิด “การมีกลไกการจัดการความรู้ ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีดี   

และมปีระสทิธภิาพ” ประกอบด้วย 4 กลุม่วยั และอนามยัสิง่แวดล้อม ได้แก่ กลุ่มสตรแีละเดก็ปฐมวัย กลุม่วยัเรยีน

วัยรุน่ กลุ่มวยัท�างาน กลุม่ผูส้งูอาย ุและอนามยัส่ิงแวดล้อม สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ใน 5 มติ ิคอื 1) ทราบปัจจยั

การป้องกนั (Protective Factors) 2) กจิกรรมการส่งเสรมิสขุภาพ (Promoting Intervention) 3) ทราบปัจจยัเสีย่ง 

ของการเกิดโรค (Risk Factors) น�าไปสู่การแก้ไข 4) ผลลัพธ์ทางสุขภาพ (Health Outcomes) น�าไปสู่                 

การส่งเสริมสุขภาพได้ทันต่อเหตุการณ์ และ 5) ผลกระทบต่อการด�ารงชีวิต (Life Impact) เพื่อส่งเสริมให้มีการ

ใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารและผลผลิตจากการเฝ้าระวังฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบเฝ้าระวังฯ          

กรมอนามัย เริ่มพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 ก�าหนดบทบาทให้กองแผนงาน รับหน้าที่เป็นหน่วยงานประสาน

งานหลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศของระบบเฝ้าระวังฯ และบูรณาภาพรวมระดับกรมร่วมกับส�านัก/            

กองวิชาการส่วนกลาง ใช้ประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและน�าไปสู่การปรับปรุง         

การด�าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

    ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย             

สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ทบทวนตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ เพื่อน�ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ รวมถงึเป็นข้อมลูการเฝ้าระวงัสถานะสขุภาพและปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อสขุภาพ โดยคณะกรรมการ 

จากกอง/ส�านักวิชาการ พิจารณาเพิ่มตัวช้ีวัดเฝ้าระวังให้ครอบคลุมทุกมิติจึงท�าให้มีจ�านวนตัวชี้วัดเพิ่มขึ้น                

ในปี 2560 จ�านวน 30 ตัวชี้วัด ปี 2561 จ�านวน 32 ตัวชี้วัด ปี 2562 จ�านวน 61 ตัวชี้วัด ส�าหรับปี 2563 จ�านวน 

103 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดที่มี Template 94 ตัวชี้วัด และไม่มี Template 9 ตัวชี้วัด และมี 2 ตัวชี้วัดที่มี 

Template แล้ว แต่ข้อมูลอยู่ระหว่างออกแบบการประมวลผลและเช่ือมโยงแหล่งข้อมูล ท้ังนี้ตัวชี้วัดเฝ้าระวัง

ทั้งหมดกองแผนงานได้พัฒนาเป็นระบบสารสนเทศของฐานข้อมูลกลาง กรมอนามัย ในรูปแบบ Dashboard      

และเป็นข้อมลูทีอ่พัเดทเพือ่ให้ผูบ้รหิารและนกัวชิาการทกุระดบัสามารถใช้ประกอบการตดัสนิใจในสถานการณ์ที่

เกี่ยวข้องได้ทันเวลา
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แผนภูมิ 29 จ�านวนตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ รายปี

จำนวนตัวชี้วัดเฝาระวังการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งเเวดลอม

รวมทั้งสิ้น

103 ตัวชี้วัด

120
100
80
60
40
20
0

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

30 32

61

103

แผนภูมิ 30 จ�านวนตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ รายคลัสเตอร์

จ�ำนวนตัวชี้วัดเฝ้ำระวังฯ	รำยคลัสเตอร์

คลัสเตอร์ ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562 ปี	2563

สตรีเเละเด็กปฐมวัย 12 12 25 49

วัยเรียนวัยรุ่น 12 12 21 28

วัยท�ำงำน 1 2 6 15

ผู้สูงอำยุ 2 2 4 5

อนำมัยสิ่งเเวดล้อม 3 4 5 6

รวม 30 32 61 103

สัดสวนตัวชี้วัดเฝาระวังฯ ป 2563
รายคลัสเตอร

อนามัยสิ่งเเวดลอม
5.8%

4.9%

14.6%

27.2%

47.6%

ผูสูงอายุ

วัยทำงาน

วัยเรียนวัยรุน

สตรีและเด็กปฐมวัย
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   ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

http://dashboard.anamai.moph.go.th//
ข้อมูลตัวชี้วัดเฝ้าระวังกรมอนามัย

Download http://dohdatacenter.
anamai.moph.go.th/

เมนู คู่มือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

    ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

    การก�ากบัติดตามผลการด�าเนนิงานจากผู้บ้รหิารอย่างใกล้ชดิ และเข้มข้นผ่านการประชมุคณะกรรมการ

พฒันาและขบัเคลือ่นวิชาการ กรมอนามยั (กพว.) ของกรมเป็นประจ�าในสปัดาห์์ที ่3 ของทกุเดอืน เพือ่การตดิตาม

ความก้าวหน้าระบบเฝ้าระวังฯ ทีไ่ด้้พฒันาขึน้และน�าข้อมลูมาใช้ประโยชน์ในการวเิคราะห์สถานการณ์น�าไปสู่ก่าร    

ออกแนวทางปฏิบัติการส่งเสริมหรือแก้ปัญหาภาวะสุขภาพของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการมี

การประชมุคณะอนกุรรมการพฒันาระบบเฝ้าระวงัการส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม กรมอนามยั ในทุกเดอืน 

เพื่อน�าไปสู่่การขับเคลื่อน ปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

    ปัญหำ/อุปสรรค

    1)  งบประมาณในการด�าเนินงานด้านข้อมลูและการพฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนนุงานด้านส่งเสรมิ 

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมยังไม่่เพียงพอ

    2) บุคลากรกรมอนามัยขาดทักษะในการใช้ข้้อมูลวิเคราะห์์สถานการณ์ ท�าให้ตัวช้ีวัดเฝ้าระวังฯ           

และรายการข้อมูลยังไม่สะท้อนสถานการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
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2	 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ

		 2.1		 โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์ม	Thai	Stop	Covid	กรมอนำมัย	

    ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

    ปัจจบุนัด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 ในหลายประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย 

และยงัไม่มแีนวทางการรกัษาทีช่ดัเจน จงึต้องมกีารน�าเทคโนโลยด้ีานดจิทิลัเข้ามาช่วยในการบรหิารจดัการข้อมลู

และสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด-19 กรมอนามัยตระหนักถึง

วิกฤตการณ์ทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว จงึได้มกีารวเิคราะห์และรวบรวมข้อมลูด้านมาตรฐานความสะอาดปลอดภยัป้องกนั

โควดิ-19 โดยใช้เทคโนโลยดิีจิทลัในการขบัเคลือ่นและการพฒันาระบบสขุอนามัยสถานประกอบการ และประชาชน

ปลอดภยัรองรบัสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 แบบยัง่ยนื เพือ่เป็นศนูย์กลางในการจดัเกบ็ข้อมลู

ของกรมอนามัยในการประเมินตนเองที่ก�าหนดให้มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสถานประกอบการ 

สถานทีส่าธารณะ ประชาชน ตลอดจนสามารถน�าข้อมลูมาบรหิารจดัการสร้างความรอบรูแ้ละสร้างความมัน่ใจให้

แก่ประชาชนในการใช้บริการต่อไป

    ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

    1)  แพลตฟอร์ม Thai Stop Covid (TSC) กรมอนามยั สามารถเข้าร่วมมาตรฐานความสะอาดปลอดภยั

ป้องกันโควิด-19 ได้ที่เว็บไซต์ https://stopcovid.anamai.moph.go.th

    2)  การเข้าร่วมของสถานประกอบการ/สถานท่ีสาธารณะ โดยมข้ัีนตอนการรับประกาศนยีบัตรออนไลน์ 

(E-Certificate) (สถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ)

     2.1  เลือกประเภทสถานประกอบการ ได้แก่ ร้านอาหาร, ตลาด, ร้านสะดวกซื้อ, ส่งอาหาร เป็นต้น

     2.2  ประเมนิมาตรฐาน (Checklist) ความสะอาดปลอดภยัป้องกนั COVID-19 (ผ่านมาตรฐานครบ

ทกุข้อ) ส�าหรบัสถานประกอบการ/สถานทีส่าธารณะ โดยมขีัน้ตอนดงันี ้1) ตรวจสอบปักหมุดพกิดัในระบบแผนที่ 

ของ TSC เพื่อให้ผู้รับบริการแนะน�าติชมสถานประกอบการ/สถานท่ีสาธารณะ 2) รับประกาศนียบัตรออนไลน์ 

(E-Certificate) หลังจากการตรวจสอบโดยระบบงาน สามารถพิมพ ์และเซน็ชื่อรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ 

โดยผูป้ระกอบการ/ผู้ดแูลสถานทีส่าธารณะ และตดิประกาศทีส่ถานประกอบการ/สถานทีส่าธารณะ โดยม ีQR Code 

ให้ผูร้บับรกิารแนะน�าตชิม และ 3) ข้อปฏบิตัมิาตรฐานการประเมนิ สามารถพมิพ์ และติดประกาศ ทีส่ถานประกอบการ/ 

สถานที่สาธารณะ

     2.3  ศึกษาการใช้โปรแกรมในวิดีโอสาธิต ได้แก่ การลงทะเบียนผู้ประกอบการ, วิดีโอแนะน�าระบบ 

TSC, อบรมมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 เป็นต้น

    3) การเข้าร่วมของประชาชน

     3.1  ตรวจสอบพิกัดแผนที่และน�าทาง สถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะท่ีมีมาตรฐานป้องกัน

โควิด-19 ในระบบแผนที่ของ TSC

     3.2  แนะน�าตชิมสถานประกอบการ/สถานทีส่าธารณะ จากประชาชน 2 ทาง โดยสแกน QR Code 

ที่ประกาศนียบัตรออนไลน์ (E-Certificate) และระบบแผนที่ ของ TSC โดยเลือกหมุดพิกัดสถานประกอบการ/

สถานที่สาธารณะ
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     3.3  แบบทดสอบความรอบรู ้  โควิด-19 (ผ ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนด) ส�าหรับประชาชน                            

รับประกาศนียบัตรออนไลน์ (E-Certificate)

     3.4  บริการข้อมูลส�าหรับประชาชน เช่น ความรอบรู้ด้านสุขภาพโควิด-19, การคัดกรองเพื่อดูแล

สุขภาพและการปฏิบัติที่เหมาะสมช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19, สาสุขชัวร์ และ Fake News เป็นต้น

    4)  ผลลัพธ์ มีแอพพลิเคชันส�าหรับรณรงค์ให้ความรู้มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 

พร้อมชีแ้จงแนวทางปฏบิติัส�าหรบัผูป้ระกอบการ/ผูดู้แลสถานท่ีสาธารณะ สามารถประเมนิและป้องกนัปัจจัยเสีย่ง

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดโควิด-19

    ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

   	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

    ผูบ้รหิาร บคุลากร และภาคเีครอืข่ายกรมอนามยั ให้การสนบัสนนุในการด�าเนนิการจดัท�าแพลตฟอร์ม 

TSC กรมอนามัย โดยประเมินตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง          

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19

   	 ปัญหำ/อุปสรรค

   	 ความต้องการของผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการอยู่เสมอ
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		 2.2		พัฒนำสื่อดิจิทัล	4.0	เพื่อยกระดับกำรเรียนรู้ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม

   ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

   ปัจจุบันมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความรู้มากมาย แต่ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็น     

ได้ชัดคือ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ที่มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานต่างๆ และเข้าถึงได้ง่าย 

อีกทั้งยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ให้เป็นองค์กรท่ีทันสมัยได้อีกด้วย กรมอนามัย จึงได้มีการปรับปรุง

ระบบเว็บไซต์ ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารในรูปแบบต่างๆ 

(Mobile Device & Web Responsive) ได้อย่างเหมาะสม ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานเวบ็ไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 

และต้องสามารถรองรับการค้นหาผ่าน Search Engine ต่างๆ เช่น google.com เป็นต้น

   ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

   1) พฒันาการเข้าใช้งานสือ่ดจิทิลั 4.0 เพือ่ยกระดบัการเรยีนรูส่้งเสรมิสขุภาพ และอนามยัสิง่แวดล้อม 

สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://www.anamai.moph.go.th/main.php?filename=New_Anamai 

   2) ด�าเนินการส�ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและทิศทางการพัฒนา

องค์กร เพือ่น�ามาก�าหนดการสือ่ภาพลกัษณ์ขององค์กรต่อผูร้บับริการ (Brand Perception, Brand Personality, 

Brand Image, Brand Value, Brand Positioning) และการก�าหนดกลยุทธ์ในการสื่อคุณค่าของการให้บริการ

ต่อผู้รับบริการของกรมอนามัยอย่างเหมาะสม 

   3) ด�าเนินการออกแบบและจัดท�าระบบเว็บไซต์ โดยศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลของระบบ

เว็บไซต์ทีม่อียูใ่นปัจจบัุน, การน�าเสนอข้อมลูของระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานอืน่ท่ีมลีกัษณะการท�างานเทียบเท่ากบั

กรมอนามัยทั้งในและต่างประเทศ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)                 

ของส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เพื่อใช้กับระบบเว็บไซต์ที่จัดท�าขึ้น 

   4)  ออกแบบและพฒันาระบบเวบ็ไซต์ของกรมอนามยั รวมถงึระบบเวบ็ไซต์หน่วยงานสงักดักรมอนามัย 

จ�านวน 36 หน่วยงาน

   5)  จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์ ส�าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ใช้งานระบบ (User)

   6)  มีระบบเว็บไซต์กรมอนามัยและระบบเว็บไซต์หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย สามารถรองรับการ         

ใช้งานผ่านอุปกรณ์สือ่สารในรปูแบบต่างๆ (Mobile Device & Web Responsive) ได้อย่างเหมาะสม ได้มาตรฐาน 

เช่น มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 เป็นต้น และต้องสามารถรองรับการค้นหาผ่าน Search Engine ต่างๆ 

เช่น google.com เป็นต้น

   ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน
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   ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

   ผูบ้ริหาร บุคลากร และภาคเีครอืข่ายกรมอนามัย ให้การสนบัสนนุในการด�าเนนิการจัดท�าสือ่ดจิทิลั 4.0 

เพื่อยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

   ปัญหำและอุปสรรค

   ความต้องการของผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการอยู่เสมอ

		 2.3		 ระบบประชุมทำงไกลออนไลน์	(Video	Conference)

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำโครงกำร

   ด้วยวิกฤตการณ์ในปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนต่างๆ หลายด้าน เช่น สถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชือ้โควดิ-19, สถานการณ์ฝุน่ละออง PM 2.5, อตัราส่วนการตายของมารดา, การพฒันาการ

ของเดก็ รวมไปถงึการตดิตามประชากรสงูอายใุห้มพีฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึประสงค์ กรมอนามยัจงึเหน็ความส�าคญั

ของการจัดท�าระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference) เพื่อให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและหน่วยงาน

ทีต้ั่งนอกอาคารกรมอนามยั ใช้ในการติดต่อสือ่สาร ประชุม ปรึกษา หารอื เสนอข้อคดิเหน็ ตดิตามผลงานได้สะดวก

รวดเรว็ ตดัสินใจได้ถกูต้อง แม่นย�า ครอบคลมุ ประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง และลดความเสีย่งในการเดนิทาง

ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน�าเทคโนโลยี มาช่วยในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่             

ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมอนามัย
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	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง

แผนภูมิ 31 สถิติการด�าเนินงานระบบประชุมทางไกล ปี 2561-2563 

หองประชุม ชิต ชัยวงศ, 3

หองประชุมสำนักสงเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย, 14

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ, 0

หองประชุมอินทนิล, 1

หองประชุมกลุมอนามัยวัยทำงาน, 24หองประชุมสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ, 4

หองประชุม
กลุมบริหารยุทธศาสตร 
สำนักสงเสริมสุขภาพ, 2 หองประชุม

กลุมอนามัยแมและเด็ก 
สำนักสงเสริมสุขภาพ, 2 สุพรรณิการ, 1

หองประชุมกองแผนงาน
กรมอนามัย, 78

สมบูรณ วัชโรทัย, 28

กำธร สุวรรณกิจ, 143

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

   1) พัฒนาระบบประชุมทางไกลรองรับการประชุมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย การประชุม    

ทางไกลระหว่างกรมอนามัย และหน่วยงานภายนอกทัง้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเีครอืข่าย รวมท้ังการจดั 

ประชุมทั้งในสภาวะวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน และการประชุมตามภารกิจกรมอนามัย 

   2) มปีรมิาณการใช้งานระบบประชมุทางไกลรวมทัง้หมด 113 ครัง้/ปี การประชมุทางไกล Conference 

ของกรมอนามัย เฉลี่ย 50% ของวันท�าการ ทั้งนี้ Report ยังไม่รวมหน่วยงานที่ใช้งานระบบโดยไม่มีการแจ้ง           

ในระบบ และขอใช้งานระบบกรณีเร่งด่วน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม

	 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

	 	 	 1) ผู้บริหาร บุคลากร และภาคีเครือข่ายกรมอนามัย ให้การสนับสนุนในการด�าเนินการจัดท�าระบบ

ประชุมทางไกล เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

	 	 	 2) สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้หน่วยงานเล็งเห็นวิธีการสื่อสารท่ีง่าย      

และรวดเร็วสามารถด�าเนินการได้ทันที

	 	 	 ปัญหำและอุปสรรค

	 	 	 1)  ระบบที่ไม่รองรับการใช้งานระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย และการเชื่อมต่อระบบระหว่าง 

กรมอนามัยและหน่วยงานในพื้นที่ เช่น สสจ.

	 	 	 2)  การใช้งานต้องง่ายผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ

	 	 	 3)  คุณภาพสัญญาณภาพต�่าที่ 480p

	 	 	 4)  ความแตกต่างของอุปกรณ์ท�าให้ควบคุมคุณภาพ ภาพและเสียงไม่ได้
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3

	 	 	 ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

	 	 	 การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วิถีใหม่ new normal 

โดยเป็นการเสวนาวิชาการหัวข้อ PP&P : โอกาสในวิกฤติ Covid-19 ระหว่างตัวแทนจากประเทศไทย                   

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน Dr.Wu Jin และประเทศสิงคโปร์ Dr.Shawn Vasoo

	 Digital	Literacy

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

	 	 	 รัฐบาลได้วางแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ และมาตรการทั้งด้านเศรษฐกิจ กฎหมายและโครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ชาติ แต่การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรม 4.0 เศรษฐกิจ 

4.0 และประเทศไทย 4.0 ได้นั้น ต้องเริ่มจากการพัฒนาคนให้พร้อมรับความท้าทายในหลายมิติและสามารถ

สนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้าน 

	 	 	 โดยต้องมทีกัษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยดีจิทัิล หรอื Digital literacy ซึง่หมายถงึ ทกัษะในการน�า

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท�างานร่วมกัน 

หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท�างาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
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	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

	 	 	 จดัประชมุส่งเสริมและสนับสนุนทกัษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยดีจิทิลัของกรมอนามยั จ�านวน 6 ครัง้ 

โดยมีหัวข้อการบรรยาย 16 หัวข้อ ซ่ึงได้รับความรู้จากวิทยากรท้ังภาครัฐและเอกชน มีรายการหัวข้อ ดังนี้             

1) chatbot นมแม่...เพื่อนมามี้มือใหม่ 2) โปรแกรมการแปลงเอกสารอัจฉริยะ 3) Thai WPS Office ซอฟต์แวร์

จัดการเอกสารเพื่อคนไทย 4) Google Station 5) Face Recognition 6) Paperless Platform & E-Office     

7) โปรแกรมสอนออนไลน์ 8) ระบบบริหารจัดการงานประชุมแบบรวมศูนย์ 9) ระบบมาตรฐาน ความสะอาด

ปลอดภัย ป้องกันโควิด 10) ระบบอาหารเดลิเวอรี่ และระบบคัดกรองร้านค้า ป้องกันโควิด 11) ระบบตรวจจับ

อุณหภูมิบุคคล และมาตรฐานระบบคัดกรองคนเข้าร่วมประชุม 12) การพัฒนาระบบบริหารจัดการความสะอาด

ของอาหาร ให้ครอบคลมุกระบวนการผลติจนถงึกระบวนการการจดัส่ง 13) การใช้งาน Microsoft Portfolio Overview 

14) การใช้งาน Microsoft healthcare solution 15) การบริการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง              

และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และ 16) ระบบคอร์สอนามัยออนไลน์ : MOOC Anamai

	 	 	 ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

การจัดประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)

	 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

	 	 	 1) ผู้บริหารให้การสนับสนุนการด�าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

	 	 	 2) บุคลากรสามารถบริหารจัดการงานและเวลาได้ดีมากข้ึน และมีเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้อย่าง

เหมาะสม

	 	 	 3) การด�าเนินงานได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรภาครัฐ 

และบริษัทเอกชน

	 	 	 ปัญหำ/อุปสรรค

	 	 	 1) ห้องประชุมไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก

	 	 	 2)  เทคโนโลยีดิจิทัลบางหัวข้อ ไม่สามารถหาวิทยากรมาให้ความรู้ได้
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4	 กำรจัดกำรควำมรู้	KM

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

	 	 	 การจัดการความรู้เป็นปัจจัยส�าคัญในการมุ่งสู ่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการบริหารจัดการระบบ           

การจดัการความรู ้วจิยั และนวตักรรมของกรมอนามยัในภาพรวมให้เป็นมาตรฐานสากล และสนบัสนนุให้เกิดผลลพัธ์ 

เชิงระบบ (Impact) ที่มีพลังเพียงพอต่อการสร้างข้อเสนอและผลักดันนโยบายระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบ

อนามัยส่ิงแวดล้อมของประเทศบนฐานความรู้ (Knowledge Based Policy) กรมอนามัยจึงให้ความส�าคัญ           

กบัการจดัการความรู้เพ่ือน�าพากรมอนามัยก้าวสูก่ารเป็นองค์กรหลกัด้านสขุภาพระดบัประเทศ (National Health 

Authority) ด้านระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง	

	 	 	 กิจกรรม LIKE Talk Award ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีผลงานวิชาการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

ตาราง 12 จ�านวนผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ปี พ.ศ. 2560-2562

ปี จ�านวนผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

2560 44 ผลงาน

2561 37 ผลงาน 

2562 73 ผลงาน

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดกิจกรรมในแต่ละปีแตกต่างกัน

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

   ในปี 2563 กรมอนามัยสนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดการความรู้ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ       

ตัวชี้วัด 2.2. ระดับความส�าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data 

Management & Knowledge Management) มกีารจดัประชมุเชงิปฏบัิตกิารเพือ่จดัท�า (ร่าง) แผนแม่บทจดัการ

ความรู้และวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย พ.ศ. 2564-2565 เพื่อเป็นแนวทาง

ในการด�าเนนิงานต่อไป มกีารจดักจิกรรม LIKE Talk Award ปี 4 เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดยมผีลงานจากท้ังหน่วยงาน 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมจ�านวน 29 ผลงาน และมีการด�าเนินงานเร่ืองการข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญา โดยในปี 2563 มีผลงานที่ได้รับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จ�านวน 3 เรื่อง และยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร      

จ�านวน 20 เร่ือง ทัง้นีย้งัร่วมกับกองแผนงาน และคณะท�างานกลุม่ภารกจิยทุธศาสตร์และวชิาการ (Strategic and 

Technical Advisory Group : STAG) พัฒนาฐานข้อมูล ความรู ้กรมอนามยั จดัหมวดหมูอ่งค์ความรูเ้พือ่ให้ผูใ้ช้งาน 

เข้าถึงง่ายมากขึ้น ค�าแนะน�าต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19
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5

	 	 	 ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

	 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

	 	 	 การพัฒนาการจัดการความรู้อยู่ภายใต้การสนับสนุน ก�ากับและติดตามของคณะกรรมการพัฒนา       

และขบัเคล่ือนวชิาการกรมอนามยั (กพว.) ซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิารกรมอนามยั น�าโดยอธบิด ีรองอธบิด ีผูท้รงคณุวฒุิ 

และผูอ้�านวยการหน่วยงานทีข่บัเคลือ่นงาน และมกีารก�าหนดเป็นค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ตวัชีว้ดั 2.2. ระดบั

ความส�าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & 

Knowledge Management)

	 	 	 ปัญหำ/อุปสรรค

	 	 	 เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือโควิด-19 ส่งผลให้บางกจิกรรมไม่สามารถด�าเนินการ 

ได้ตามแผนที่ก�าหนดไว้ 

 กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย	NRMS

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

	 	 	 งานวิจัยเป็นรากฐานที่ส�าคัญของกรมอนามัยที่ต้องด�าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือน�าผล        

การวจิยัและองค์ความรูไ้ปใช้ประโยชน์หรอืพฒันาต่อยอดในการสร้างเสรมิสขุภาพและพฒันาอนามยัสิง่แวดล้อม

แก่ประชาชน กรมอนามยัจงึสนบัสนนุให้มกีารเสนอโครงการวิจยัผ่านระบบ National Research Management 

System (NRMS) และเสนอขอรับทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง

ตาราง 13 การด�าเนินงานวิจัยได้มีการจัดท�าค�าขอรับทุนโครงการวิจัยผ่านระบบ National Research 
Management System (NRMS) ปี 2560-2562

ปี
โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ

การวิจัย
จ�านวนผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

2560 17 โครงการ 16,772,600 บาท

2561 19 โครงการ 28,492,100 บาท

2562 19 โครงการ 27,663,000 บาท
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	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

	 	 	 ในปีงบประมาณ 2563 กรมอนามัยเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ (NRMS) และโครงการวิจัยได้ผ่าน

การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)      

จ�านวน 9 โครงการ ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย 13,992,000 บาท และยังได้รับการจัดสรรทุนการวิจัยจากกองทุน

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จ�านวน 2 โครงการ งบประมาณ 5,539,000 บาท แต่เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท�าให้การด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ           

ที่ก�าหนดไว้ แต่ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรม และการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีการ

ด�าเนินงานโครงการวิจัยไปแล้วร้อยละ 93 และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 97.83 ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ร้อยละ 92 และมีการจัดท�ากรอบ และประเด็นวิจัยปี 2565 จ�านวน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหาร

กบัสุขภาพของคนไทย การพฒันาข้อเสนอเพือ่แก้ปัญหาสิ่งแวดลอ้มจากงานวจิยัที่ผ่านมา และการจดัท�าข้อเสนอ

พฒันาชดุสทิธปิระโยชน์ด้านส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม นอกจากนีม้กีารพฒันาระบบการบรหิารจดัการ

งานวิจัยกรมอนามัย การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย สู่การน�าผลงานวิจัยไปสร้างให้เกิดคุณค่า        

และน�าไปใช้ประโยชน์มากที่สุด โดยมีกิจกรรมส�าคัญหลักๆ ดังนี้

	 	 	 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าประเด็นการวิจัยและแนวทางการเสนอชุดโครงการวิจัย 	 	

	 	 	 2)  ประชมุจัดท�าแผนบรูณาการวจิยัและนวตักรรมด้านส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม 	 	

	 	 	 3)  อบรมเชงิปฏบัิติการเร่ือง เทคนิคการเขียนผลงานวจัิยเพือ่ตพิีมพ์ในวารสารระดบัชาติ 

	 	 	 ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าประเด็นการวิจัยและแนวทางการ

เสนอชุดโครงการวิจัย

อบมรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตี

พิมพ์ในวารสารระดับชาติ

ประชุมจัดท�าแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมด้าน

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประชุมติดตามการด�าเนินงานโครงการวิจัย ปี 2563
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	 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

	 	 	 การพฒันางานวจิยัอยูภ่ายใต้การสนบัสนนุ ก�ากบัและตดิตามของคณะกรรมการพฒันาและขบัเคลือ่น

วิชาการกรมอนามัย (กพว.) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารกรมอนามัย น�าโดยอธิบดี รองอธิบดี ผู ้ทรงคุณวุฒิ                

และผู้อ�านวยการหน่วยงานทีข่บัเคลือ่นงานวชิาการ ให้แนวทางการด�าเนนิงานและการตดิตามโครงการวจิยั ปี 2563 

รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะร่างกรอบประเด็นการวิจัยและทิศทางการวิจัยส�าหรับการเสนอขอรับทุนงบประมาณ        

การวจิยั ปี 2564 ซึง่ตอบโจทย์ปัญหาความท้าทายทีส่�าคญัและสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนยทุธศาสตร์

ของกรมอนามัย หน่วยงานของกรมอนามัยสามารถด�าเนินการจัดท�าโครงร่างการวิจัยตามประเด็นการวิจัย            

ของกรมอนามยัในทศิทางเดียวกนั รวมถงึการน�าผลการวิจัยและองค์ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสรมิสขุภาพ 

และพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการน�าเสนอผลงานผ่านเวทีประชุมวิชาการหรือการ         

ตพีมิพ์ผลงานวจิยัในวารสารวิชาการ เพือ่สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีห่รอืพฒันาต่อยอดงานวิจยั

	 	 	 ปัญหำ/อุปสรรค

	 	 	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โควดิ-19 ท�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามแผนทีก่�าหนดไว้ 

เช่น การลงพื้นที่เก็บข้อมูล/การลงพื้นที่ศึกษา หรือการคืนข้อมูลผลการวิจัยกับพื้นที่ ซึ่งบางโครงการวิจัยสามารถ

ปรบัรปูแบบกจิกรรมให้เป็นในรปูแบบออนไลน์ได้ แต่ยงัมบีางกจิกรรมทีย่งัต้องมกีารลงพืน้ทีก่ารเกบ็ข้อมลูเชงิลกึ

กับกลุ่มเป้าหมาย หรือการคืนข้อมูลส�าหรับพื้นที่ท�าการศึกษา

2.6  กลุ่มยุทธศาสตร์ก�าลังคน (Human Resource : HR)

 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหาร และพัฒนาบุคลากร

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

	 	 	 กรมอนามยัให้ความส�าคญักบัการยกระดบัคณุภาพชวีติ การบรหิารและพฒันาบคุลากร เพือ่เป็นก�าลงั

ส�าคัญในการขบัเคลือ่นนโยบายสขุภาพแห่งชาติ (National Health Policy Board : NHPB) และระดบัเขตสขุภาพ 

(Regional Health Policy Board : RHPB) จึงพฒันาสมรรถนะของบคุลากรให้มคีวามสามารถสงู จากกระบวนการ

ท�างานร่วมกันของบุคลากรในองค์กรผ่านการใช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) อุปนิสัย (Trait) บทบาททาง

สังคม (Social Role) การรับรู้ตนเอง (Self-Image) แรงจูงใจ (Motive) ประสบการณ์ (Experience) และความ

สามารถ (Abilities) ของแต่ละบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายให้คนกรมอนามัยเป็น “คนดี สร้างคุณค่า สร้างความสุข” 
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	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง	

ตาราง 14 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี ตามตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารก�าลังคน
กรมอนามัย 5 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
2560 2561 2562

เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	 1	 :	 ปฏิรูประบบกำรวำงแผน,	 กำรบริหำรและพัฒนำก�ำลังคนโดยยึดหลัก	 กำรมีส่วนร่วม	

โปร่งใส	และเป็นธรรม	(HR	Strategy	and	Organization)

1. ร้อยละของหน่วยงานมีสมรรถนะการ

บริหารก�าลังคนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

<70 88.56 70 92.39 80 83.04

2 .  ร ้ อยละของหน ่ วยงานในสั ง กัด              

กรมอนามัยมี อัตราก� าลั งที่ เพียงพอ           

(ไม่ต�่ากว่าขั้นต�่าของกรอบอัตราก�าลัง    

พ.ศ. 2560-2564)

<75 73.91 75 74.53 80 74.50

ประเด็นยุทธศำสตร์	2	:	ยกระดับประสิทธิภำพ	ประสิทธิผลในกำรบริหำรก�ำลังคน	(Manpower	management)	

3. ร ้อยละบุคลากรสายวิชาการและ       

สายวิชาชีพกรมอนามัยมีสมรรถนะท่ี     

เพียงพอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู ่     

กรมอนามัย 4.0

< 65 77.96 65 78.16 70 84.17

ประเดน็ยทุธศำสตร์ที	่3	:	ปฏริปูระบบบรหิำรผลกำรปฏบัิติงำนกรมอนำมัย	(Performance	based	management	

system)

4. ร้อยละของหน่วยงานมีผลการปฏิบัติ

งานตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA) 

บรรลุเป้าหมาย

<75 100 75 100 80 100

ประเด็นยุทธศำสตร์	4	:	ปรับวัฒนธรรมกำรท�ำงำน	พัฒนำควำมสุขในชีวิตกำรท�ำงำน	(Core	value	&	Culture	

change)	

5. ร้อยละของบุคลากรมีคุณธรรม และ

จริยธรรม

<55 83.71 55 85.04 60 91.07

6. ร้อยละของบุคลากรมีความสุขในชีวิต

การท�างาน

<47 63.15 47 64.76 48 65.27

7. ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันต่อ

องค์กร

<60 71.3 60 73.9 65 75.35
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	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

	 	 	 กรมอนามยัด�าเนนิงานภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์ตามแผนยทุธศาสตร์การบรหิารก�าลงัคนกรมอนามยั 

พ.ศ. 2560-2564 ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

	 	 	 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	1: ปฏิรูประบบการวางแผน, การบริหารและพัฒนาก�าลังคนโดยยึดหลัก การมี

ส่วนร่วม โปร่งใส และเป็นธรรม 

	 	 	 1) โครงการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย

     1.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับผู้บริหาร

ทรัพยากรบุคคล (Chief Human Resource Officer : CHRO) และหัวหน้างานการเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน        

ในสังกัดกรมอนามัย ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 จ�านวน 75 คน

     1.2  สนับสนุนต่อความส�าเร็จตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ของกรมอนามัยผ่านกระบวนการเช่ือมโยง

การบริหารผลการปฏบิติัราชการตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการของหน่วยงานจากการถ่ายระดบัจากระดบัหน่วยงาน 

สู่กลุ่มงานโดยลงนามค�ารับรองระหว่างผู้อ�านวยการกับหัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมท�าความเข้าใจถึงเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และมีผู้เข้าร่วม จ�านวน 64 คน

     1.3  พัฒนาศักยภาพการพัฒนาผลงานวิชาการของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น         

ให้มีความรู้ในการเขียนผลงานวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 จ�านวน 33 คน

     1.4  ศกึษาวางแผนก�าลงัคนด้านการส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อมในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ กลุม่เป้าหมายคอืให้กบัผูบ้รหิารกรมอนามยั ผูแ้ทนจาก สสจ. อปท. ฝ่ายการศกึษา กรมส่งเสรมิสิง่แวดล้อม 

เพ่ือวิเคราะห์บทบาทของภาคีเครอืข่าย และวางแผนก�าลงัคนด้านส่งเสรมิสขุภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 จ�านวน 44 คน และวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563         

มีผู้เข้าร่วม จ�านวน 50 คน

     1.5  ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์กรรองรับการเป็นระบบราชการ 

4.0 กลุม่เป้าหมายคอืบคุลากรกองการเจ้าหน้าที ่เพือ่ก�าหนดภาพฝันในอนาคต (Vision) ด้านการบรหิารทรพัยากร

บุคคลกองการเจ้าหน้าที ่และออกแบบระบบการก�ากบั ตดิตาม ประเมนิผล การบรหิารทรพัยากรบคุคล” ระหว่าง

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 จ�านวน 36 คน และ 5-7 สิงหาคม 2563 จ�านวน 75 คน

	 	 	 ประเด็นยุทธศำสตร์	2	: ยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารก�าลังคน 

	 	 	 2) โครงการพัฒนาสมรรถนะก�าลังคนรองรับการขับเคลื่อน DoH 4.0

     2.1  อบรมข้าราชการใหม่ก้าวไกลกรมอนามัยก้าวหน้า (Young Generation Go Beyond the 

Future) ระหว่างวนัที ่6-8 พฤศจิกายน 2562 มผีูเ้ข้าร่วม จ�านวน 45 คน และ 22-24 กรกฎาคม 2563 มผีูเ้ข้าร่วม 

จ�านวน 72 คน

     2.2  พฒันาสมรรถนะผูน้�าด้านการส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัส่ิงแวดล้อม (Our Skills Our Future 

: OSOF VI) ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม จ�านวน 30 คน

     2.3  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย ตามหลักสูตรนักบริหารอนามัย            

สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.) รุ่นที่ 4, หลักสูตรผู้บริหารยุคใหม่กรมอนามัย (NeGSOF) รุ่นที่ 3-4 และ

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้น�าด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (OSOF V) 
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     2.4  สร้างสขุ...กระตุกใจ เพือ่เพิม่ความสขุและดลุยภาพชีวิตการท�างานให้บุคลากรเกดิความผกูพนั

ต่อองค์กร ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 และ 24-26 มิถุนายน 2563 มีผู้เข้าร่วม จ�านวน 82 คน

	 	 	 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	3	:	ปฏิรูประบบบริหารผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 

	 	 	 3) โครงการยกระดับองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง เตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ     

โดยถอดบทเรียนจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม           

เพื่อเป็นคลังปัญญา และจัดท�าสื่ออิเล็กทรอนิกส์คลังปัญญาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่าง

วันที่ 9-11 กันยายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วม จ�านวน 150 คน

	 	 	 4) โครงการยกระดับการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กร

     4.1  คนดีศรีอนามัย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู สร้างขวัญก�าลังใจแก่บุคคลที่มีผลงานโดดเด่น          

เป็นที่ประจักษ์ และเป็นต้นแบบของความประพฤติตามค่านิยมและจรรยาบรรณ MOPH Code of conduct 

จ�านวน 85 คน ประกอบด้วยคนดีศรีอนามัยดีเด่น 6 คน คนดีศรีอนามัยระดับกรม 15 คน และคนดีศรีอนามัย

ระดับหน่วยงาน 64 คน 

     4.2  หน่วยงานคุณธรรม เพือ่เป็นการยกย่องเชิดชู สร้างขวญัก�าลงัใจแก่หน่วยงานท่ีมีผลงานโดดเด่น 

เป็นที่ประจักษ์ ด�าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมองค์กร และการป้องกันการทุจริต และเป็น              

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นหน่วยงานคุณธรรม จ�านวน 28 

หน่วยงาน 

	 	 	 ประเด็นยุทธศำสตร์	4	: ปรับวัฒนธรรมการท�างาน พัฒนาความสุขในชีวิตการท�างาน 

	 	 	 5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

     5.1  พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA ทบทวน/

ปรบัปรงุ และพัฒนาการปฏบิตัริาชการตามเกณฑ์การประเมนิ ITA ให้มคีวามโปร่งใสยิง่ข้ึน และให้ความรูเ้ก่ียวกบั

ทิศทางการขับเคล่ือน ITA กรมอนามัย การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการฝึกปฏิบัติประเมินความเสี่ยง   

การทุจริต ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วม จ�านวน 80 คน

     5.2  รณรงค์ขับเคลื่อน และต่อต้านทุจริตภายใต้แนวคิด พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (DOH 

STRONG) ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย และเสริมสร้างความรู้        

สร้างแรงบนัดาลใจ ในการท�าจิตอาสาสูก่ารพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยนื เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2563 มผีูเ้ข้าร่วม 

จ�านวน 250 คน

     5.3  จัดท�าข้อก�าหนดจริยธรรมกรมอนามัย ทบทวนสถานการณ์/วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อก�าหนด

มาตรฐานจริยธรรมกรม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม จ�านวน 40 คน

     5.4  เยี่ยมเสริมพลังการด�าเนินงานส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตหน่วยงาน

ในสงักดักรมอนามยั โดยคณะกรรมการจรยิธรรมประจ�ากรมอนามัย เพือ่ติดตามผลการด�าเนนิงานด้านการเสรมิสร้าง 

คุณธรรม จรยิธรรม การป้องกนัการทจุริต และแลกเปล่ียนเรยีนรูก้ารด�าเนินงาน ระหว่างวนัท่ี 9-10 สงิหาคม 2563 

และวันที่ 14 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม จ�านวน 80 คน
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	 	 	 จากการขบัเคลือ่นการด�าเนินงานโดยการปลกูฝังวธิคีดิและแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตวักับผลประโยชน์

ส่วนรวม ยกระดับการรับรู้การทุจริต สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต และพัฒนา

มาตรฐานการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของกรมอนามัย      

และเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่บคุลากรในการป้องกนัทุจรติเชิงรกุ ซ่ึงมีผลคะแนนการประเมนิ ITA ดงัแผนภมู ิ32

แผนภูมิ 32 แสดงผลคะแนน ITA จ�าแนกตามเครื่องมือ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

120
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0

คะแนน ITA 
ภาพรวม

Internal Integrity &
Transparency (IIT)

External Integrity &
Transparency (EIT)

Open data Integrity &
Transparency
Assessment

91.02
80.84

89.22 100

	 	 	 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัยได้ท�าการส�ารวจความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อกรมอนามัย 

จ�านวน 2 รอบ พบว่า รอบที่ 1 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรกรมอนามัย เท่ากับ 82.11 ส่วนรอบที่ 2 บุคลากร

กรมอนามัยมีความผูกพันเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 83.74 

	 	 	 ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร OSOF  VI รับรางวัลองค์กรโปร่งใส NACC Award

	 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

	 	 	 1) การปรับเปลีย่นบทบาทเป็น Change Agent ในการกระตุน้เตอืน Strategic Partner ในท่ีนีห้มายถึง 

ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล งานยุทธศาสตร์ งานการเจ้าหน้าท่ี ของหน่วยงาน และตัวเองพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียน

องค์กรอยู่ตลอดเวลา 
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	 	 	 2)  การมกีลไกการขบัเคลือ่นงานด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลในระดบัยทุธศาสตร์ด้วยคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ก�าลังคน (HR) ในการก�าหนดทิศทาง นโยบาย ออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

	 	 	 3) การมีกลไกการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับปฏิบัติ/ระดับพื้นที่ โดยการ

แต่งต้ังผู้บริหารทรัพยากรบคุคล ในการส่งเสรมิ สนบัสนนุ ให้ข้อเสนอแนะ และผลกัดันการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ของหน่วยงานอย่างครบวงจร

	 	 	 ปัญหำ/อุปสรรค

   การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท�าให้กรมอนามัยสูญเสียบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ        

ในอัตราที่สูง ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนกับการพัฒนาทักษะ ศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ที่เป็น New Gen (Gen X+Y) 

ปีละ 30 คน ประกอบกับต้องใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์ และต้นทุนในการพัฒนาที่สูงจึงจะครอบคลุม      

ทุกวิชาชีพและทุกคน 

	 	 	 งำนวิจัย/นวัตกรรม

   1) การประเมินหลักสูตรนักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษา หลักสูตร           

นักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.) รุ่นที่ 4

   2) การศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม กรณีศึกษา หลักสูตรเตรียมความพร้อม

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย รุ่นที่ 4 (Our Skills Our Future : OSOF IV)

   3) การประเมินผลการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้น�าด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย             

สิ่งแวดล้อม (OSOF V)

2.7   กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข (LAW)

 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 	 	 ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

	 	 	 ตามที่กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม 

เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี ผ่านกลไกตามกฎหมาย ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ

หลักของกรมอนามัย จ�านวน 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม          

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม

การตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เล็ก พ.ศ. 2560 ทัง้นีใ้นการบรหิารงานของส่วนกลางได้ขบัเคลือ่นผ่านกลไก

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีท�างาน กลุ่มที่ 9 กลุ่มกฎหมาย (Law) เพื่อควบคุม 

ก�ากับ ติดตาม การด�าเนินงานตามกฎหมาย และส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายได้อย่าง                    

มีประสิทธิภาพ
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	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร	

	 	 	 ผลการด�าเนินงานของ Cluster Law ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

	 	 	 ส่วนที	่1 สรปุผลการด�าเนินงานตามตัวชีวั้ดร้อยละ 40 ของกฎหมายระดบัอนุบัญญติัทีไ่ด้รบัการพฒันา

ทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย ด�าเนินการผ่านตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 90) 

แผนภูมิ 33 การออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติและค�าแนะน�าของคณะกรรมการสาธารณสุขท่ีอยู่ใน        
ความรับผิดชอบของกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2563

การออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ที่อยูในความรับผิดชอบของกรมอนามัย ปงบประมาณ 2563

ดำเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางดำเนินการ

จำนวน (ฉบับ) 10

5

0

พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ร.บ.ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ พ.ร.บ.Milk Code

9

1 0

7

1 2

	 	 	 พบว่า กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุมแีผนการด�าเนนิการออกกฎหมายระดบัอนบุญัญตัแิละค�าแนะน�า

ของคณะกรรมการสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 17 ฉบับ โดยด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน             

9 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90 (กฎกระทรวง จ�านวน 2 ฉบับ ประกาศกระทรวง จ�านวน 6 ฉบับ และประกาศ                 

คณะกรรมการสาธารณสขุ จ�านวน 1 ฉบบั) และอยูร่ะหว่างด�าเนินการ จ�านวน 7 ฉบบั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น (อนุบัญญัติระดับกฎกระทรวง) ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน 1 ฉบับ           

และอยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน 1 ฉบับ และกฎหมายว่าด้วยควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารก

และเด็กเล็ก และอยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน 2 ฉบับ (เป็นการด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิม)

	 	 	 ส่วนที่	 2 สรุปผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละ 25 ของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ในระดับพื้นที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ด�าเนินการผ่านตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนดร้อยละ 40.26 ตามรายละเอียด ดังนี้

 	 	 	 - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีการด�าเนินการขับเคลื่อนประเด็น

งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดประชุมแล้ว จ�านวน 66 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 

	 	 	 - พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มีการด�าเนินการ          

ขับเคลื่อนผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยก�าหนดแผนการจัดประชุมท้ัง 

77 จังหวัด ด�าเนินการจัดประชุม จ�านวน 64 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 83.12 
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	 	 	 - พระราชบญัญตัคิวบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ พ.ศ. 2560 มกีารด�าเนนิการ 

ขับเคล่ือนผ่านกลไกของพนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่ครอบคลมุในระดบัส่วนกลาง และส่วนภูมภิาค เพือ่ควบคมุการตลาด

อาหารส�าหรับทารกและเดก็เลก็ มีการแต่งตัง้คณะท�างานตรวจสอบข้อเทจ็จริงและรวบรวมหลกัฐานเพือ่ประกอบ

การชี้มูลความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

จัดท�าท�าเนียบบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ จ�านวน 76 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 98.70 และมีมาตรการ           

เฝ้าระวงัเชงิรุก จ�านวน 42 จงัหวดั คดิเป็นร้อยละ 54.54 และมกีารด�าเนนิงานเปรยีบเทยีบคดตีามพระราชบญัญตัิ

ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 จ�านวน 2 ราย 

แผนภูมิ 34 แสดงการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยในระดับพื้นที่

จังหวัดที่มี
การขับเคลื่อน 
พ.ร.บ. สธ.

จังหวัดที่มี
การขับเคลื่อน
พ.ร.บ. ตั้งครรภ์

จังหวัดที่มีการขับ
เคลื่อน พ.ร.บ. นมผง

จังหวัดที่มี
การขับเคลื่อน

กฎหมายทั้ง 3 ฉบับ

	 	 	 ส่วนที่	3 สนับสนุน ให้ค�าปรึกษา แนะน�าด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

	 	 	 1) ให้ความเหน็กฎหมายเพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบักฎหมายส่งเสรมิสขุภาพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 	 	 2) ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดท�าแผนการขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ           

และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2564-2565 

	 	 	 3) สนับสนุนให้ค�าปรึกษาในการตอบข้อหารือกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย             

สิ่งแวดล้อม 

	 	 	 4)  สนับสนุนการปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

เช่น การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 การยุติการตั้งครรภ์โดยสมัครใจภายในอายุครรภ์ ที่สามารถ

ด�าเนินการได้
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	 	 	 5) พัฒนาขีดความสามารถฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตามกฎหมายที่กรมอนามัยรับผิดชอบ 

	 	 	 6) ประชมุถอดบทเรียน แลกเปลีย่นเรียนรู้ ผ่านการ VDO Conference เพือ่ก�ากับตดิตามการขบัเคลือ่น 

กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัยในระดับพื้นที่ 

	 	 	 7) ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดท�าข้อเสนอต่อการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล      

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย (มาตรา 74 มาตรา 77 และมาตรา 108)

	 	 	 ส่วนที่	 4 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการบังคับใช้กฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย                

สิ่งแวดล้อม

	 	 	 1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประชาชนได้รับการคุ้มครอง        

ด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมทั้งกิจกรรม การกระท�า

ทุกอย่าง และกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ อันได้แก่ หาบเร่ แผงลอยสถานที่จ�าหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร 

ตลาด สิง่ปฏกิลูและมลูฝอยกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ การควบคมุการเลีย้งหรอืปล่อยสตัว์ รวมทัง้การจดัการ

เหตุร�าคาญ

	 	 	 2) พระราชบัญญติัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. 2559 กลุม่วัยรุน่ได้รบัข้อมลู

ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยสถานบริการ ได้แก่        

สถานบริการที่มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และสถานบริการที่ไม่มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ต้องให้ข้อมูล

ข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งให้ค�าปรึกษาและบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน

	 	 	 3) พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560                

เพื่อควบคุมแนวทางการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารก อาหารเสริมส�าหรับทารก อาหารส�าหรับเด็กเล็ก   

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล เช่น ห้ามโฆษณาอาหารส�าหรบัทารกโดยเดด็ขาด ฉลากอาหาร 

ส�าหรับทารก และฉลากอาหารส�าหรับเด็กเล็กจะต้องมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน และสร้างความมั่นใจหากมี

ความจ�าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็ก แม่และครอบครัวจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ       

รวมทั้งเพื่อปกป้องสิทธิและสุขภาพของทารกและเด็กเล็กให้ได้รับอาหารที่ดีที่สุด

	 	 	 ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหาร

และวิธีท�างาน กลุ่มกฎหมาย (Law)

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ กทม.
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1

	 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

   1) ผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการพัฒนากฎหมายและขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายตามแผนฯ

   2)  การขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญญาการตั้งครรภ์ฯ (กฎหมายว่าด้วย            

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) 

   3)  การก�ากับติดตามการด�าเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการตามกฎหมาย

   4) การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน

กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   5) มีการสนับสนุนองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 

   ปัญหำ/อุปสรรค

   1) สถานการณ์และข้อมูลยังไม่เพียงพอ รวมทั้งขาดการศึกษาวิจัยเพื่อน�ามาประกอบการพัฒนา

กฎหมาย

   2) การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เต็มประสิทธิภาพ และการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย                  

และประสิทธิภาพของกฎหมายที่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

   3) ขาดการสื่อสารความเข้าใจระหว่างผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

   4) เจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย

   5) บทบัญญัติของกฎหมายไม่มีบทลงโทษการฝ่าฝืนกฎหมาย (พ.ร.บ.ตั้งครรภ์)

2.8   การพัฒนาองค์กร

 กำรพัฒนำระบบรำชกำรกรมอนำมัย

  	 1.1		 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรกรมอนำมัยตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

      กรมอนามัยขับเคลื่อนการด�าเนินงานการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัย                  

สิง่แวดล้อมของประเทศ ภายใต้แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม ตามแผน

พฒันาสขุภาพแห่งชาติในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทีส่อดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ผ่านการ

ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์จากระดับกรม สู่ระดับ Cluster ระดับหน่วยงาน และระดับ

บุคคล โดยก�าหนดให้มีการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ เป็นการด�าเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์        

การพัฒนาระบบราชการไทยทีก่�าหนดให้จดัท�าข้อตกลงเป็นลายลกัษณ์อักษร สร้างความรับผดิชอบร่วมต่อการด�าเนินงาน 

ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างมีคุณภาพ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลาในการประเมิน      
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จ�านวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1: 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) และ รอบที่ 2: 6 เดือนหลัง (เมษายน-

กันยายน 2563) เพื่อให้สามารถน�าผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองฯ ไปบริหารผลการปฏิบัติงานประจ�าปีได้

ทัง้ระดบัหน่วยงาน และระดับบคุคล โดยกรมอนามยัจ�าแนกตวัชีว้ดัในการจดัท�าค�ารบัรองฯ ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 นโยบายส�าคัญเร่งด่วน แผนยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักกรมอนามัย กลุ่มที่ 2 ภารกิจรอง/สนับสนุน    

กรมอนามยั และกลุม่ท่ี 3 ภารกจิของหน่วยงาน/ตัวชีว้ดัเพิม่เตมิ (KPI Function) ตวัช้ีวดัทีม่กีารถ่ายทอดสูห่น่วยงาน 

	 	 	 1.2		 ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร

      ส�านักงาน ก.พ.ร. ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี       

6 พฤศจิกายน 2561 และมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 

15 สิงหาคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบกับกรอบ กลไก และแนวทางในการประเมินส่วนราชการและจังหวัด        

ตามมาตรการปรับปรงุประสทิธิภาพในการปฏบิติัราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึง่หลกัเกณฑ์และวธิกีาร 

ประเมินส่วนราชการฯ ประกอบด้วย การประเมินใน 3 ระดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

      1) เกณฑ์การประเมินระดับตัวชี้วัด ในแต่ละตัวชี้วัด พิจารณาจากผลการด�าเนินงานเทียบกับ     

ค่าเป้าหมาย 3 ระดับที่ก�าหนดไว้ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ เป้าหมายขั้นสูง 100 คะแนน เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน เป้าหมายขั้นต้น 50 คะแนน ทั้งนี้ หากผลการด�าเนินงานต�่ากว่าเป้าหมายขั้นต้นที่ตั้งไว้ จะได้คะแนน

เป็นศูนย์ และคิดคะแนนจากการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ระหว่างผลการด�าเนินงานจริงกับค่าเป้าหมาย 3 ระดับ 

และน�าคะแนน ที่ได้ถ่วงด้วยน�้าหนักตัวชี้วัด ออกมาเป็นคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ

      2) เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ ค�านวณจากผลรวมจากค่าคะแนนถ่วงน�า้หนักของทุก

ตัวชีว้ดั เตม็ 100 คะแนน โดยแบ่งเกณฑ์การประเมนิเป็น 3 ระดบั ดงันี ้1) ระดบัคณุภาพ มคีะแนนผลการด�าเนนิงาน 

อยู่ระหว่าง 90.00-100.00 คะแนน 2) ระดับมาตรฐาน โดยมาตรฐานข้ันสูง มีคะแนนผลการด�าเนินงาน                  

อยูร่ะหว่าง 75.00-89.99 คะแนน และมาตรฐานขัน้ต้น มคีะแนนผลการด�าเนนิงานอยูร่ะหว่าง 60.00-74.99 คะแนน 

      3)  ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด�าเนินงานต�่ากว่า 60.00 คะแนน

        โดยก�าหนดให้ส่วนราชการต้องรายงานผลการด�าเนินงาน รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

ถึงวันที่ 31 มีนาคม เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินงานรอบระยะเวลาดังกล่าว แต่เนื่องจาก          

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มสีถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือโควดิ-19 จงึยกเลกิการรายงานตดิตามผล 

ในรอบ 6 เดอืน และให้รายงานผลรอบ 12 เดอืน (1 ตลุาคม ถึง 30 กันยายน 2563) และเพิม่เตมิตวัช้ีวดัถอดบทเรยีน 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตัวชี้วัด        

โดยส�านักงาน ก.พ.ร. จะไม่น�าผลลัพธ์ที่ได้มาค�านวณค่าคะแนนเพื่อประเมินส่วนราชการ 

        กรมอนามัยได้ด�าเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด�าเนินงานดังนี้ 
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2

ตาราง 15 ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด
เกณฑ์การประเมิน/ ค่าเป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่ได้
ขั้นต�่า มาตรฐาน ขั้นสูง

1. อตัราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกดิมชีพีแสนคน 20.55 19 17 23.10

(เป้าหมายขั้นต�่า)

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท้ังหมดตามช่วงอายุ          

ที่ก�าหนดมีพัฒนาการสมวัย

ร้อยละ 

86

ร้อยละ

88

ร้อยละ 

90

ร้อยละ 90.40

(เป้าหมายขั้นสูง)

3. อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี ต่อพนัคน ไม่เกิน 28 ไม่เกิน 

26.5

ไม่เกิน 25 26.3

(เป้าหมายมาตรฐาน)

4. ร้อยละของผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิได้รบัการดแูลตาม 

Care Plan

ร้อยละ 

75

ร้อยละ

80

ร้อยละ 

85

89.44

(เป้าหมายขั้นสูง)

5. ร้อยละของโรงพยาบาล ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital-รพ. ผ่าน

เกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป

ร้อยละ 

70.67

ร้อยละ

75

ร้อยละ 

80

ร้อยละ 82.28

(เป้าหมายขั้นสูง)

	 กำรประชุมวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ	ครั้งที่	13	

   ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

   การจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลงานวิจัย ความส�าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพ     

และอนามยัส่ิงแวดล้อมทัง้ระดับนโยบายและระดับปฏบิตักิารของเครอืข่ายทัง้ในและต่างประเทศ โดยมกีารเสวนา

ทางวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิชาการในประเภทการน�าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)           

และประเภทการน�าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) 

   ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง	

ตาราง 16 ผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก ปี 2560-2562

ปี
ผลงานวิชาการที่

ผ่านคัดเลือกทั้งหมด
Oral 

Presentation
รางวัลชนะเลิศ

Poster 
Presentation

รางวัลชนะเลิศ

2560 79 28 3 51 3

2561 289 80 7 209 8

2562 260 92 6 158 7
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   ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

   การประชมุวชิาการส่งเสรมิสขุภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิครัง้ที ่13 พ.ศ. 2563 ภายใต้หวัข้อ 

“ไทยรู้ สู้วิกฤติ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2563 รูปแบบระบบการประชุมทางไกล โดยแบ่งการ

ประชุมเป็น 2 ส่วน คือ 1) การเสวนาวิชาการในประเด็นการด�าเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคตดิเชือ้โควดิ-19 เป็นการแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างประเทศไทย สาธารณรฐัประชาชนจนีและประเทศ

สิงคโปร์, การบริหารจัดการเมืองในวิกฤติ COVID-19, Social Distancing และการด�าเนินชีวิตประจ�าวันในช่วง

การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และ Exercise in New Normal การเสวนา Live Streaming ผ่านระบบ 

Live Facebook & YouTube TNN และ Facebook & YouTube True4U และ 2) การน�าเสนอผลงานวิชาการ

ประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation รูปแบบการน�าเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral 

Presentation ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings และร่วมให้ก�าลังใจผ่าน Facebook Live สรุปผลการ         

คดัเลือกงานวิชาการท่ีส่งเข้าประกวดจากท้ังหมด 151 เร่ือง จ�าแนกเป็นแบบ Oral Presentation จ�านวน 55 เรือ่ง 

และแบบ Poster Presentation จ�านวน 96 เรื่อง ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล จ�านวน 19 รางวัล แบ่งเป็นประเภท 

Oral Presentation 15 รางวัล และ Poster Presentation 14 รางวัล

   ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

  

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในสถานการณ์โควิด-19 (PP&P) ระดับสากล ระหว่างประเทศไทย 

สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสิงคโปร์

 	 	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

   1)  ผูบ้รหิารกรมอนามยั มนีโยบายในการสนบัสนนุและให้ความส�าคญักับการประชุมวชิาการส่งเสรมิสขุภาพ 

และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563



รายงานประจ�าปี 2563
กรมอนามัย

113

3

   2) การได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยส�าหรับการสนับสนุนบุคลากรและ

ทรัพยากรในการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบประชุมทางไกล

   3)  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่ได้ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด

   ปัญหำ/อุปสรรค

   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม

เป็นประชุมทางไกล โดย Teleconference แบบ New Normal 

	 กำรสื่อสำรสำธำรณะ

   ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

   การสื่อสารสาธารณะเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมอนามัย ที่ต้องการให้ข้อมูล            

ความรู้ และข่าวสารไปยังประชาชน เพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ และรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร         

ทีเ่ป็นเทจ็ ทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อสขุภาพ มเีป้าหมายคอื สร้างความรอบรู้ด้านสขุภาพ และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี    

ให้กับองค์กร ในปี 2563 เกิดการระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ท่ัวโลก กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานหลัก       

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม จงึสือ่สารเพือ่เน้นย�า้มาตรการทางสงัคมตามวถีิชีวติใหม่ คือ การรกัษา 

สุขอนามัยส่วนบุคคล (ล้างมือ กินร้อน ช้อนส่วนตัว ใส่หน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง) ได้อย่างรวดเร็วทันเวลา            

และสถานการณ์ รวมท้ังพัฒนาช่องทางการสือ่สาร และคลงัข้อมูลเพือ่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย จะเห็นได้การเข้าถึง 

ของประชาชนที่มากขึ้น

   ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง

แผนภูมิ 35 การผลิตสื่อ การเผยแพร่ผ่านทางสื่อสาธารณะ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
ปี 2561-2563

การเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน (ครั้ง)

การผลิตสื่อทั้งหมด (ชิ้น)
การเผยแพรผานทาง

สื่อสาธารณะทั้งหมด (ชิ้น)

2561

 7,444,867

 18,589,519
 24,327,141 

2562 2563

475
740

2561 2562 2563 2561 2562 2563

981

1,613
3,719 5,062
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ตาราง 17 การเผยแพร่ผ่านทางสื่อสาธารณะและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน

การเผยแพร่ผ่านทางสื่อสาธารณะทั้งหมด (ชิ้น) ปี 2563

TV นสพ. วิทยุ Website นิตยสำร

306 314 257 4,122 -

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน (ครั้ง) ปี 2563

Facebook Youtube Twitter Line	OA AnamaiMedia

20,315,676 2,573,998 316,235 13,082 1,108,150

   ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

   ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

   การสื่อสารสาธารณะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยขับเคล่ือนการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย           

สิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย จึงท�าให้ได้รับการสนับสนุนทั้งข้อมูลข่าวสาร ความรู้วิชาการ และงบประมาณ           

จากกรมอนามยั เพือ่น�าไปเผยแพร่ให้ประชาชนอยูเ่สมอ อกีท้ังกระแสด้านสขุภาพเป็นเรือ่งท่ีทุกคนสนใจ ส่งผลให้ 

ข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัยได้รับความสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ            

โควิด-19 ที่กรมอนามัยเน้นการสื่อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากการ

ติดต่อจากโรคดังกล่าวได้

   ปัญหำ/อุปสรรค

   ช่องทางการสือ่สารในปัจจุบนัมคีวามหลากหลาย การแข่งขนัของภาคเอกชนสงู ท�าให้ประชาชนสามารถ

เลอืกรบัสารได้ ส่ือของหน่วยงานราชการจงึไม่ค่อยได้รบัความสนใจมากนกั งบประมาณของภาครฐัมจี�านวนจ�ากดั

จึงไม่สามารถกระตุ้นการสื่อสารให้ต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างได้ ประสิทธิภาพการสื่อสารจึงท�าได้ใน               

ระดับหนึ่ง
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   งำนวิจัย/นวัตกรรม

   ผลการส�ารวจความคิดเห็นสื่อมวลชนเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเผยแพร่ข่าวของกรมอนามัย พบว่า      

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน มากที่สุด ร้อยละ 64.30 รองลงมา คือ E-mail ร้อยละ 14.30 ข้อมูล

ข่าวสารท่ีสนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ โรค COVID-19 ร้อยละ 80.40 รองลงมา คือ การออกก�าลังกาย         

ร้อยละ 58.90 เหตรุ�าคาญและผลกระทบต่อสขุภาพร้อยละ 55.40 ปัจจยัท่ีมผีลต่อการเผยแพร่ข่าวของกรมอนามยั

มากที่สุด คือ เนื้อหาข่าวของกรมอนามัยมีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 

ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ข้อมูลของกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมน่าเชื่อถือ        

ร้อยละ 48.21 ความพึงพอใจต่อภาพรวมในการจัดท�าข่าวและน�าเสนอข่าวของกรมอนามัย อยู่ในระดับมาก         

ร้อยละ 39.30 

	 	 กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

   ควำมส�ำคัญ/ที่มำของโครงกำร

   กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของภาคอุตสาหกรรม              

และเทคโนโลย ีส่งผลให้เกดิการเคลือ่นย้ายทรพัยากร รวมถึงประชากรข้ามพรมแดนอย่างเสร ีท�าให้ปัญหาด้านสขุภาพ 

ในระดับโลกและระดับภูมิภาคเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและขยายขอบเขตกว้างขึ้น จนเกินขอบเขต       

ความสามารถของประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขได้ส�าเร็จ เช่น การแพร่ระบาดของโรคอุบัติซ�้า            

หรือโรคอุบัติใหม่ ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบ

ต่อประชากรโลก การเพ่ิมข้ึนของความชุกและการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง รวมถึง        

ผลกระทบด้านสุขภาพจากอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น             

การด�าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขจึงเป็นสิ่งส�าคัญในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ           

ในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามยัได้ใช้ประโยชน์จากความร่วมมอืระหว่างประเทศภายใต้กรอบ

ต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับมือกับโรคติดเชื้อโควิด-19 กับต่างประเทศ รวมถึงองค์การระหว่าง

ประเทศ เพื่อน�าข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาการด�าเนินงานของประเทศไทย รวมทั้งได้แบ่งปัน

ค�าแนะน�าและแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) แก่ประเทศต่างๆ ส�าหรบัน�าไปใช้ในการพฒันาการรบัมอืกบั

โรคติดเชือ้โควิด-19  ซ่ึงส่งผลดีต่อการป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดภายในประเทศไทยด้วยเช่นกนั เนือ่งจาก

ในสถานการณ์การระบาดของโรคแบบข้ามพรมแดนเช่นนี้ ไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัย (No one 

is safe until everyone is safe) การสนับสนุนงานด้านสาธารณสขุระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพือ่นบ้าน 

ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยปลอดภัยด้วย

   ส�าหรับการจัดโครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพทีมี่กลุม่เป้าหมายขนาดใหญ่ กรมอนามยั โดยศูนย์

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ยังคงสนบัสนนุการด�าเนนิงานความร่วมมอืระหว่างประเทศของกรมอนามยั ภายใต้

หลกั New Normal เช่น การจดัประชมุระหว่างประเทศผ่านระบบการประชมุทางไกล รวมถงึการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรด้านต่างประเทศของกรมอนามัยอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ด�าเนินงานด้านความ

ร่วมมือระหว่างประเทศที่ส�าคัญ ดังนี้
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	 	 	 4.1		ผลกำรด�ำเนินงำนภำยใต้กรอบ	ASEAN

      กรมอนามยั ได้รบัมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสขุให้ท�าหน้าทีเ่ลขานกุารของ ASEAN Health 

Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyles เพื่อติดตามประเด็นและด�าเนินงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงาน

ต่างๆ โดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดการประชุมเตรียมการส�าหรับการประชุม 6th Meeting of 

ASEAN Health Cluster 1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เพื่อเตรียมข้อมูลและประเด็นที่เกี่ยวข้องส�าหรับน�าเข้าสู่

การประชุม 6th Meeting of ASEAN Health Cluster 1 และเป็นผู้ประสานหลักของประเทศไทยในการจัดการ

ประชมุฯ ดงักล่าว ระหว่างวนัที ่5-7 ตุลาคม 2563 ผ่านระบบ Video Conference โดยมนีายแพทย์สราวฒิุ บุญสขุ 

รองอธบิดกีรมอนามยั ในฐานะ Country Coordinator ของ ASEAN Health Cluster 1 เป็นหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทย 

และคณะผูแ้ทนไทยได้น�าเสนอข้อมลูการด�าเนินกจิกรรมตามแผนปฏบัิติการปี พ.ศ. 2559-2563 และความร่วมมอื 

ในกิจกรรมใหม่ที่จะด�าเนินการในปี พ.ศ. 2564-2568

      นอกจากนี้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศยังมีบทบาทเป็นผู้ประสานหลักในการประชุมอื่นๆ 

ภายใต้กรอบความร่วมมือระดับอาเซียนผ่านระบบ Video Conference อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความร่วมมือใน

กรอบอาเซียนสามารถด�าเนินงานต่อไปได้ ภายใต้สภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นทั่วโลก จ�านวน 6 การประชุม ได้แก่

      1) การประชุม 1st Video Conference among Contact Points of Regional Network for 

Road Traffic Injuries Prevention เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เพื่อผลักดันกิจกรรมตาม Work Programme 

2016-2020 ของ ASEAN Health Cluster 1 ในประเด็นการป้องกันการบาดเจ็บ 

      2) การประชุม 2nd Video Conference among Contact Points of Regional Network for 

Road Traffic Injuries Prevention เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เพื่อผลักดันกิจกรรมตาม Work Programme 

2016-2020 ของ ASEAN Health Cluster 1 ในประเด็นการป้องกันการบาดเจ็บ 

      3) การประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้ากิจกรรมภายใต้ ASEAN Strategic Framework and 

Action Plan for Nutrition 2018-2030 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนน�าเสนอข้อมูล

ความคืบหน้าเก่ียวกับกิจกรรมที่ประเทศเป็นเจ้าภาพภายใต้ Action Plan for Nutrition 2018-2030 และ

ประเทศไทยน�าเสนอเกี่ยวกับกิจกรรม Development of Minimum Standards and Guidelines on the 

Marketing of Food and Non-Alcoholic Beverages to Children 

      4) การประชุม Finalisation of ASEAN Tobacco Control Report 2015-2019 ผ่านระบบ 

Teleconference เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อปรับเนื้อหาใน ASEAN Tobacco Control Report 2015 

-2019 และเสนอให้ประเทศสมาชิกส่งข้อมูลการด�าเนินงานต่าง ๆ เพิ่มเติม

      5) การประชุม Video Conference on to Discuss the Implementation of Activities on 

ASEAN Health Priority 2: Reduction of Tobacco Consumption & Harmful Use of Alcohol เมื่อวันที่ 

16 กรกฎาคม 2563 เพื่อติดตามและน�าเสนอความคืบหน้าการด�าเนินงานต่างๆ ใน Work Programme 2016 

-2020 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดท�า ASEAN Framework on Alcohol        

Control และการจัดท�า One Voice Commitment on Industry Interference on Alcohol and Tobacco 

      6) การประชุม Video Conference to Discuss the Implementation of Activities on 

ASEAN Health Priority 6: Promotion of Healthy and Active Ageing เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563         

โดยผูแ้ทนประเทศไทยรายงานความคืบหน้าการจัดต้ัง ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation (ACAI) 
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	 	 	 4.2		 ผลกำรด�ำเนินงำนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือระดับทวิภำคี

      1) ความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว

        กรมอนามยั โดยศนูย์อนามยัที ่1 เชยีงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเพือ่ตดิตามความคบืหน้าการด�าเนินงาน 

ความร่วมมอืไทย-ลาว ด้านอนามยัแม่และเดก็ ระหว่างวนัที ่10-13 ธนัวาคม 2562 ณ แขวงบ่อแก้ว อย่างไรกต็าม 

การด�าเนินงานกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้แผนงานความร่วมมือ ไทย-ลาว ต้องเลื่อนก�าหนดการ เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

        ในการประชมุเพือ่พจิารณาแผนงานความร่วมมอืเพือ่การพฒันาระหว่างไทยกับประเทศเพือ่นบ้าน 

สาขาสาธารณสุข ระยะ 3 ปี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 กรมอนามัยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานหลัก        

ในการตดิตามการด�าเนนิงานภายใต้แผนงานความร่วมมอืเพือ่การพฒันาไทย-สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

สาขาสาธารณสุข ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) โดยโครงการท่ีกรมอนามัยรับผิดชอบ คือ โครงการพัฒนา           

รูปแบบการให้บริการด้านโภชนาการแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชน (Model development of 

integrated nutrition service and community engagement) 

      2)  ความร่วมมือไทย-เมียนมา

        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัยไม่ได้มีการด�าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

กับเมยีนมาอย่างเป็นรปูธรรม ทัง้น้ี กระทรวงสาธารณสขุของไทยก�าลงัอยูร่ะหว่างการประสานกระทรวงสาธารณสขุ

เมียนมา เพื่อพิจารณาร่างแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-เมียนมา สาขาสาธารณสุข ระยะ 3 ปี            

(พ.ศ. 2563-2565) โดยโครงการที่กรมอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบภายใต้แผนงานดังกล่าว คือ โครงการฝึกอบรม

เฉพาะทางด้านอนามัยแม่และเด็ก (Specialized training on Maternal and Child Health)

      3)  ความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย

        กรมอนามัยจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถาบัน Semarang Health Polytechnic 

กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการผ่านการ             

แลกเปลี่ยนข้อมูล การแลกเปลี่ยนบุคลากร การศึกษาดูงาน และการวิจัยร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานในด้าน  

ทันตสาธารณสุข และการพัฒนางานสุขภาพช่องปาก

ภาพพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถาบัน Semarang Health Polytechnic
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	 	 	 4.3		 ผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อสนับสนุนงำนด้ำนต่ำงประเทศ

      1) การด�าเนินงานประสานงานและอ�านวยความสะดวกด้านภาษาองักฤษให้แก่ผูแ้ทนกรมอนามยั

ในการเข้าร่วมประชุม ณ ต่างประเทศ ได้แก่

        - การประชมุคณะกรรมการนโยบายและประสานงานโครงการพเิศษการวจิยั การพฒันาและ

การอบรมวิจัยด้านการเจริญพันธุ์ในมนุษย์ (PCC) สมัยท่ี 33 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2563 ผ่านระบบ Video       

Conference โดยมนีายแพทย์พีระยทุธ สานุกลู ผูอ้�านวยการส�านักอนามัยการเจรญิพนัธ์ุ เป็นหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทย 

ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนความคืบหน้าของการด�าเนินงาน หารือเกี่ยวกับแผนการด�าเนินงานในปีถัดไป 

และตัดสินใจด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมถึงการบริหารงบประมาณของ PCC 

        - การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73 (WHA73) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ผ่าน

ระบบ Video Conference โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขเป็นหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทย และแพทย์หญงิพรรณพมิล วปิลุากร อธบิดกีรมอนามยั เข้าร่วมการประชมุ 

ซึ่งการประชุมสมัชชาอนามัยโลกจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส   

เพือ่วางแนวทางการด�าเนินงานขององค์การอนามยัโลก รวมท้ังจดัท�าข้อเสนอส�าหรบัการท�างานของประเทศสมาชิก

และองค์กรทีเ่กีย่วข้อง เป็นการประชมุทีม่บีทบาทในการก�าหนดนโยบายสขุภาพระดบัโลก แต่เนือ่งจากสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ท�าให้การประชุมในปีนี้จัดขึ้นผ่านระบบ Video Conference และลดวาระ

การประชุมให้เหลือเพียงวาระส�าคัญเร่งด่วน คือ การรับมือและการตอบโต้สถานการณ์โรคโควิด-19 เท่านั้น 

        - การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยการจัดการสารปรอท สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 

25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยนายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย 

และนักวิชาการกรมอนามัยร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยในการประชุม เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีถูกจัดท�าข้ึน

ระหว่างการประชมุสมัยที ่2 พร้อมทัง้ประเด็นทีย่งัไม่ได้รบัการแก้ไขจากการประชมุสมยัที ่2 เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัิ

ตามอนุสัญญามินามาตะฯ ต่อไป 

        - การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สมยัที ่25 (COP25) และการประชมุทีเ่กีย่วข้อง ระหว่างวนัที ่29 พฤศจกิายน – 13 ธนัวาคม 2562 ณ กรงุมาดรดิ 

ราชอาณาจักรสเปน โดยมีผู้แทนส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุม เพื่อผลักดันแนวทางที่เป็นรูปธรรม

ในการบรรลุข้อตกลงการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับความตกลงปารีส

        - การประชุม The Nairobi Summit on ICPD25 ระหว่างวันท่ี 12-14 ธันวาคม 2562           

ณ กรงุไนโรบ ีสาธารณรฐัเคนยา โดยมนีายแพทย์ส�าเริง แหยงกระโทก ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงสาธารณสขุ 

เป็นหัวหน้าคณะผู ้แทนไทย และแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัยเข้าร่วมการประชุม                      

มวีตัถปุระสงค์เพ่ือแลกเปลีย่นประสบการณ์การด�าเนนิงานด้านอนามัยการเจรญิพนัธุจ์ากนานาประเทศ และแก้ไข

ปัญหาต่างๆ เช่น สิทธิในการเข้าถงึอนามยัทางเพศและการเจรญิพนัธุ ์การเข้าถึงบรกิารด้านการวางแผนครอบครวั 

การเสียชีวิตจากการคลอดบุตร และการยุติความรุนแรงทางเพศ เป็นต้น
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ภาพการประชุม ICPD25

   4.4		 กำรสนับสนุนกำรจัดเสวนำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เรื่อง	 นโยบำยกำรด�ำเนินงำนด้ำน

สำธำรณสุขในกำรป้องกันและควบคุมกำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิด-19	 ในกำรประชุมวิชำกำรส่งเสริม				

สุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ	ครั้งที่	13	

      กรมอนามัย ด�าเนินงานประสานวิทยากรจากประเทศจีน และประเทศสิงคโปร์ ในการเข้าร่วม    

การเสวนาการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี 13 ผ่านระบบ Video      

Conference เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสขุเป็นประธานและร่วมปาฐกถาพเิศษ เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์เก่ียวกับนโยบายการด�าเนนิงาน 

ด้านสาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ

มาตรการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค (PP&P) กับผูแ้ทนจากสาธารณรฐัประชาชนจนี และสาธารณรฐัสงิคโปร์

การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ผ่านระบบ Video Conference

	 	 	 4.5		 งำนวิเทศสัมพันธ์	

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บุคลากรกรมอนามัยได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม สัมมนา           

ลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิติัการวจิยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ เพือ่พฒันาทกัษะความรูท้างวิชาการ พฒันาศกัยภาพ

ด้านงานต่างประเทศของบุคลากรกรมอนามัย และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยใช้งบประมาณที่

ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมอนามัย จ�านวน 34 รายการ และยกเลิกการ

เดินทางไปต่างประเทศ จ�านวน 4 รายการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
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	 	 	 4.6		โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรกรมอนำมัยมุ่งสู่สำกล

      กรมอนามยัได้ปรบัเปลีย่นรูปแบบและพฒันาการด�าเนินงานด้านต่างประเทศโดยมุง่เน้นการพฒันา

ทรัพยากรบุคคลให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทยและรับมือกับสถานการณ์และ

นโยบายที่เปลี่ยนไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงาน            

ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล (DoH International Brand) เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มขีดความสามารถ         

และส่งเสริมการมีบทบาทของบุคลากรกรมอนามัยในเวทีต่างประเทศ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อโควิด-19 ต้องยกเลิกกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษที่มีกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ แต่ยังคงด�าเนินการจัด

โครงการอบรม Journal Club ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 3 ครัง้ ซึง่เป็นเวทีทีเ่ปิดโอกาสให้บคุลากร

กรมอนามัยที่ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม ศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ             

โดยน�าเสนอเป็นภาษาองักฤษ เพือ่ให้บคุลากรกรมอนามยัได้เปิดโลกทศัน์และสร้างแรงบนัดาลใจในการพฒันางาน

ด้านวชิาการ นวตักรรม และการบรหิารงานยทุธศาสตร์ขององค์กร อกีท้ังยงัได้เพิม่ทักษะภาษาองักฤษควบคูไ่ปด้วยกัน 

แต่ละคร้ังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 20 คน และมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้

บุคลากรจากศูนย์อนามัยต่างๆ สามารถเข้าร่วมรับฟังการน�าเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้

กิจกรรมโครงการ Journal Club ปีงบประมาณ 2563

   ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

   1)  ผูบ้รหิารกรมอนามยัให้ความส�าคญัและสนบัสนนุการด�าเนนิงานด้านความร่วมมอืระหว่างประเทศ

และการพัฒนาศักยภาพด้านต่างประเทศของบุคลากรกรมอนามัยอย่างต่อเนื่อง

   2)  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการด�าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะท�างาน

ด�าเนนิความร่วมมอืระหว่างประเทศ เป็นกลไกส�าคญัทีท่�าให้การก�าหนดแผน การสนบัสนนุข้อมลูทางวิชาการ และ

การก�ากบัตดิตามผลการด�าเนนิงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามยัเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ

   3)  การน�าระบบ Video conference มาใช้ในการจัดประชุมระหว่างประเทศ เพื่อให้การด�าเนินงาน

ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศไปเป็นอย่างต่อเนื่อง และลดการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงสถานการณ์    

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
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	 	 	 ปัญหำ/อุปสรรค

   1)  ข้อจ�ากัดด้านการเดินทางระหว่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ        

โควิด-19 ทั่วโลก ท�าให้แต่ละประเทศมีมาตรการจ�ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อลดและป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้การเดินทางไปราชการต่างประเทศได้รับผลกระทบ

มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

   2)  ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณจากรัฐบาลส�าหรับการเข้าร่วมประชุม ณ ต่างประเทศ ท�าให้กรมอนามัย

ไม่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาวิชาการในบางรายการได้

   3) กระบวนการประสานงานจากหน่วยงานภายนอกท่ีอาจมีความล่าช้า ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดด้านเวลา

ในการด�าเนินงาน เช่น การสนับสนุนข้อมูลวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก หรือการคัดเลือกผู้แทนกรมอนามัย       

ในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น
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ส่วนที่ 

3

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
กรมอนามัย
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมอนามัย

รางวัลความภาคภูมิใจของกรมอนามัย ปี 2563

ความส�าคัญ/ที่มา

 กรมอนามัยมีนโยบายและเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์การในทุกด้านเพื่อยกระดับการด�าเนินงานของกรมฯ 

สู่ระบบราชการ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมพัฒนาประเทศไทยไปสู่

การเป็นประเทศไทย 4.0 ด้วยการปรบัตวัเข้าสูย่คุดจิทิลั ยกระดบัประสทิธภิาพการท�างานของกรมด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการด�าเนินงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนโยบายดังกล่าว กรมฯ ได้มุ่งมั่นในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพขององค์การ         

ส่งผลให้กรมอนามัย ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 “รางวัลเลิศรัฐ” (Public Sector Excellence Awards : PSEA)	 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงาน      

ทีเ่ป็นเลิศในการมุง่มัน่ปฏบิตัริาชการจนประสบความส�าเรจ็ มกีารพฒันาคณุภาพการให้บริการ และระบบ

การบริหารงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจให้ดี

ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความส�าคัญ       

ของการมส่ีวนร่วมของประชาชน จนเกดิการท�างานร่วมกนัในลกัษณะหุน้ส่วนความร่วมมอื ตลอดจนพฒันา

ระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพ    

การบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2653 

ผลงานที่กรมอนามัยได้รับรางวัลข้างต้น มีดังนี้

 1.1  รางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA)	กรมอนามัยได้รับรางวัลนี้ รายหมวด 

ผลงานสะสมตัง้แต่ปี 2559-2562 รวม 3 หมวด ได้แก่ หมวด 1 หมวด 4 และหมวด 5 ส�าหรบัปี 2563 ได้รบัรางวลั

หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงความโดดเด่นของหมวดนี้ ได้แก่      

1) Cluster : พลังแห่งการวางแผนยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมและส่วนรวมตามกรอบ AAIM 2) House Model : 

ขับเคล่ือนยทุธศาสตร์สูก่ารปฏบัิต ิ3) Intensive Monitoring : ก�ากบัตดิตามอย่างเข้มข้น และ 4) Agility : บรหิาร

แผนอย่างคล่องตัว โดยมี 4 ผลงานโดดเด่น ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยส�านัก

อนามัยการเจริญพันธุ์, การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยส�านักอนามัยผู้สูงอายุ, การขับเคลื่อน

นโยบายส่งเสริมการออกก�าลังกาย โดยกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ และโครงการยกระดับการจัดการ

สถานการณ์โควิด-19
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 1.2 รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี ผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบการ      

คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีไทย” โดยส�านักส่งเสริมสุขภาพ ผลงานดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบการคัดกรอง

มะเร็งเต้านม โดยเน้นให้สตรีอายุ 30-70 ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องสม�่าเสมอ เพื่อให้สามารถค้นพบ

โรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก ซึ่งจะช่วยให้อัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายในการรักษาลดลง ควบคู่กับ

การใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ติดตามกระตุ้นเตือนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (อสมช.)           

หากพบผิดปกติตรวจคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจยืนยันด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์และแมมโมแกรม

  รางวัลองค์กรโปร่งใส (Honorable NACC Integrity Awards) เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม 

จริยธรรมและความซื่อตรง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญ

ก�าลังใจและยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและ

นิติบุคคลอ่ืนๆ ให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ตลอดจนเพ่ือเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริม             

การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2563 

ส�านกังาน ป.ป.ช. ได้มอบโล่รางวลัชมเชยองค์กรโปร่งใส ครัง้ท่ี 9 ให้แก่กรมอนามยั เมือ่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

ณ ส�านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี
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4

3 รางวลัองค์กรท่ีมีความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการด้านการเงนิการคลงั โดยกรมบญัชกีลาง กระทรวง

การคลัง มอบประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี ให้แก่ กรมอนามัย ในโอกาสพิธีมอบรางวัล

องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง รางวัลดังกล่าวมีเจตจ�านงเพื่อส่งเสริม

การปฏบิตังิานด้านการเงนิการคลงัในภาพรวมของหน่วยงานให้มปีระสทิธภิาพ โดยยกย่องเชดิชูหน่วยงาน

ที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมท้ังเป็นขวัญก�าลังใจให้กับหน่วยงาน        

ที่มีการบริหารจัดการภายใน (ด้านการเงินการคลัง) ให้ได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับ 

 รางวัลเชิดชูเกียรติกรมอนามัยที่ส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงานของกรมการท่องเที่ยว โดยกรมการ   

ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่กรมอนามัย       

เพือ่ยกย่องเชดิชเูกยีรติกรมอนามยั ทีส่่งเสรมิสนบัสนนุการด�าเนนิงานของกรมการท่องเทีย่วในการประเมนิ

กิจการและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ผ่าน platform : 

Thai Stop Covid, URL: https://stopcovid.anamai.moph.go.th/menu-travel
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แนวทางการด�าเนินงาน
กรมอนามัย ปี 2564
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นโยบายอธิบดีกรมอนามัย 
 (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

 1. เร่งสืบสานโครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงรูปธรรม เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งผลลัพธ์ให้ประชาชนสุขภาพดี

 2. เร่งขบัเคลือ่นนโยบายส�าคัญรัฐบาล โดยยดึแนวทางการด�าเนนิงานตามแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (ด้านสาธารณสขุ) ตามแนวนโยบายส�าคัญของกระทรวงสาธารณสุข คอื “สขุภาพด ีวถีิใหม่ : คนไทยรอบรูด้ี 

สุขภาพดี อารมณ์ดี” เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

 3. ยกระดับความรอบรู้ และส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ในการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญ โดยมุ่งเน้น           

ผลสัมฤทธิ์มากกว่ากลไกหรือเครื่องมือ และเร่งรัดการบูรณาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย               

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพในแต่ละกลุ่มวัย

 4. ยกระดับเมืองที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ ในการปกป้อง พิทักษ์ คุ้มครองสิทธิประชาชนด้านสุขภาพ ทั้งการ

ปฏิบัติการเชิงรุกในการเฝ้าระวัง ก�ากับ ตรวจสอบระดับพ้ืนท่ี รวมถึงการยกระดับมาตรฐานกิจกรรม กิจการ       

สถานประกอบการให้มีมาตรฐานด้านสาธารณสุข

 5. ยกระดับสู่องค์กรสมรรถนะสูง ใช้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (Public Sector      

Management Quality Award : PMQA) เป็นแนวทางในการยกระดับและพัฒนาองค์กร และยกระดับบุคลากร

ให้มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Healthy         

Workplace) ที่มีความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล     

   

(นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)                                                          

อธิบดีกรมควบคุมโรค                                                          

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย                                                                                                                                  

11 พฤศจิกายน 2563      
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