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ค�าน�า
	 รายงานประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ฉบบันี	้จดัท�าขึน้เพือ่ใช้สือ่สาร

ผลการด�าเนินงานของกรมอนามัย	 แก่หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคประชาชน											

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและสาธารณชนให้ได้รับทราบในฐานะที่กรมอนามัย	

เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบ

อนามัยสิ่งแวดล้อม	เนื้อหาของรายงานฉบับนี้	ประกอบด้วย	5	ส่วนส�าคัญ	คือ	

ส่วนที	่1	ข้อมลูหน่วยงาน	ส่วนที	่2	ผลการด�าเนนิงาน	ได้แก่	โครงการตามพระราชด�าร	ิ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ	 และโครงการท่ีเก่ียวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ	์				

รวมทั้งผลการด�าเนินงานโครงการส�าคัญตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	

ส่วนที่	 3	 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจกรมอนามัย	 และส่วนท่ี	 4	 แนวทางการ

ด�าเนนิงานกรมอนามยั	ปี	2565	และส่วนที	่5	ผลการด�าเนนิงานตวัชีว้ดัปี	2562-2564

	 โอกาสนี้	 ขอขอบคุณผู้บริหาร	 นักวิชาการ	 และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย				

ทุกคน	 รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของ

กรมอนามัยด้วยดีมาโดยตลอด	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ�าปีฉบับน้ี									

จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและขบัเคลือ่นการด�าเนินงานงานร่วมกนั	สามารถ	

น�าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม								

ให้สอดคล้องกับพื้นที่ความรับผิดชอบ	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

(นายสุวรรณชัย	วัฒนายิ่งเจริญชัย)	

อธิบดีกรมอนามัย

มกราคม	2565
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สารบัญ

ค�ำน�ำ
สำรบัญ	
สำรบัญแผนภูมิ	
สำรบัญตำรำง	

ส่วนที่	1	ข้อมูลหน่วยงำน	

1.1		 ผู้บริหารกรมอนามัย	

1.2		 วิสัยทัศน์	

1.3		พันธกิจ	

1.4		 วัฒนธรรมองค์กร	

1.5		 โครงสร้าง	

1.6		 อัตราก�าลัง	

1.7		 งบประมาณรายจ่าย

 

ส่วนที่	2	ผลกำรด�ำเนินงำน

2.1  โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน

  ในพื้นที่โครงการพระราชด�าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

	 	 1.		โครงการเลีย้งดลูกูตาม	“ค�าสอนพ่อ”	ในพืน้ทีค่วามมัน่คงและหมูบ้่านยามชายแดน	อนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดชและสมเดจ็พระนาง

เจ้าสิริกิต์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 9	 ตาม	 “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริม				

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

	 	 2.		โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	(กพด.)

	 	 3.		โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา	

	 	 4.		โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	ปี	2564	

	 	 5.		โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า	ต้านภัยมะเร็งเต้านม	

	 	 6.	 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข	ท�าความดี	เพื่อชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	

	 	 7.		โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง	2564	

	 	 8.		โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชด�าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
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2.2  ผลการด�าเนินงานส�าคัญจ�าแนกตามกลุ่มวัย 

  กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

	 	 1.		โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ	

	 	 2.		โครงการมหัศจรรย์	1,000	วันแรกของชีวิต	

	 	 3.		โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและ				

เด็กเล็ก	พ.ศ.	2560

	 	 4.		โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ	2-6	ปี	

  กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 

	 	 1.		โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	

	 	 2.		โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ	

	 	 3.	 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	

  กลุ่มวัยท�างาน 

	 	 1.		โครงการ	10	ล้านครอบครัวไทยออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	

	 	 2.		โครงการเสรมิสร้างความรอบรูว้ยัท�างานสขุภาพดใีนสถานประกอบการเพือ่คณุภาพชวีติทีด่ี

	 	 3.		โครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	ปี	2564	

  กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 

	 	 1.		โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ	

	 	 2.		โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ	ปี	2564	

	 	 3.	 โครงการพัฒนารูปแบบระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	ปี	2564	

  กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 

	 	 1.		โครงการสร้างความเข้มแขง็การจัดการอนามยัอนามยัสิง่แวดล้อมในพ้ืนท่ีเสีย่งเพือ่สขุภาวะท่ีดี

	 	 2.	 โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัย											

สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	

	 	 3.		โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศษฐกิจพิเศษ	

	 	 4.		โครงการเสรมิสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัการอนามยัสิง่แวดล้อมเพือ่ให้ท้องถิน่และ

ชุมชนน่าอยู่

	 	 5.		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน�้าเพื่อการบริโภค	

	 	 6.	 โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข
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  กลุ่มยุทธศาสตร์ก�าลังคน (HR) 

	 	 1.		โครงการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพตามหลัก			

ธรรมาภิบาล

	 	 2.		โครงการยกระดับการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 ความโปร่งใสและการป้องกัน

การทุจริตกรมอนามัย

	 	 3.		โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย	4.0	องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม	

	 	 	 	 3.1	การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย	

	 	 	 	 3.2	การพัฒนาระบบราชการ	

  กลุ่มข้อมูล การจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (Knowledge Management 

  Informantion and Survillence System : KISS) 

	 	 1.	 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัยและเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ									

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	

	 	 	 	 1.1	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัยและเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ								

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	

	 	 	 	 1.2		 คัดกรองระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบอิเล็กทรอนิกส์	

	 	 	 	 	 	 (Thai	Save	Thai)

	 	 	 	 1.3		 ส่งเสริม	และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย	

	 	 	 	 	 	 (Digital	Literacy)

	 	 	 	 1.4		 เพิ่มสมรรถนะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการให้บริการด้านการจัดการโครงสร้าง

แผนที่ข้อมูล/ความรู้กรมอนามัย	(DMKM)	

	 	 2.		โครงการขบัเคลือ่นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ละการพฒันางานวจิยั	องค์ความรู	้และนวตักรรม

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรมอนามัย	

  ระบบการคลังและงบประมาณ (Financing : FIN) 

	 	 1.		โครงการยกระดับการบริหารงานคลัง	งบประมาณ	และการตรวจสอบ	

	 	 	 	 1.1		 โครงการจัดท�า	TOR	ที่ดี	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรม

กบัคูส่ญัญา	ตามพระราชบญัญตักิารจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั	พ.ศ.	2560

	 	 2.		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง	

ปีงบประมาณ	2564	

	 	 3.	 โครงการยกระดับการตรวจสอบภายใน	
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สารบัญ (ต่อ)

  กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข (LAW) 

	 	 1.	 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	

  กลุ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) 

	 	 1.		โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะให้แก่ประชาชน	

	 	 2.	 การสื่อสารสาธารณะ	

  การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ 

  โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 

  การขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่	3	รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ	กรมอนำมัย	

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมอนามัย	

ส่วนที่	4	แนวทำงกำรด�ำเนินงำนกรมอนำมัย	ปี	2565	

ส่วนที่	5	ผลกำรด�ำเนินงำนตัวชี้วัด	ปี	2562-2564	

ภำคผนวก	

ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปีกรมอนามัย	ปี	2564
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1.1

1.2

1.3

ผู้บริหารกรมอนามัย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

อธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา

รองอธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์บัญชา ค้าของ

รองอธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

รองอธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข

รองอธิบดีกรมอนามัย

	 กรมอนามยัเป็นองค์กรหลกัของประเทศในการอภบิาลระบบส่งเสริมสขุภาพ	และระบบอนามยัสิง่แวดล้อม	

เพื่อประชาชนสุขภาพดี

	 ท�าหน้าที่ในการสังเคราะห์	 ใช้ความรู้	 และดูภาพรวม	 เพื่อก�าหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริม				

สขุภาพ	และอนามยัสิง่แวดล้อม	โดยการประสานงาน	สร้างความร่วมมือ	และก�ากบัดแูลเพือ่ให้เกิดความรับผดิชอบ	

ต่อการด�าเนินงาน
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1.4 วัฒนธรรมองค์กร

H 

E 

A 

L

T

H

=

=

=

=

=

=

	 เพือ่สนบัสนนุให้การด�าเนินงานของกรมอนามยับรรลจุดุยนื	วสิยัทศัน์	และพนัธกจิ	ตลอดจนเกดิการพฒันา

อย่างยัง่ยนื	กรมอนามยัจึงก�าหนดวฒันธรรมองค์กรให้ง่ายแก่การจดจ�าสะดวกต่อการปฏบิติั	และเป็นทศิทางก�ากบั

การท�างานส�าหรับบุคลากรกรมอนามัย	คือ	“HEALTH”	ประกอบด้วย

Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) : การที่เราจะเป็นผู้น�าในการส่งเสริมสุขภาพที่ด	ี								

เราควรต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างและเพื่อการเรียนรู้รูปแบบวิธีการปฏิบัติด้วยตนเอง						

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบด้วย

Ethics (มีจริยธรรม) : การปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม	 หมายถึง	 ความซื่อสัตย์	 โปร่งใส						

ไม่เลอืกปฏบิตั	ิและไม่แสดงหาประโยชน์ในการปฏบัิตงิาน	จะเป็นเกราะคุม้กันให้เราสามารถ	

แสดงบทบาทของการตรวจพิสจูน์ทราบ	และให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผูป้ระกอบการ	

ที่เกี่ยวข้องกรณีมีปัญหาการก่อมลภาวะท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ	 หรือกรณีผลกระทบ					

จากการรับบริการส่งเสริมสุขภาพจากผู้ให้บริการของเรา

Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์) : หมายถึง	 การมุ่งมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือให้

บรรลเุป้าหมาย	เกดิผลสมัฤทธิ	์และตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าและผูท่ี้เกีย่วข้อง	

ซึง่เป็นคณุลกัษณะทีส่�าคัญของบคุลากรทีจ่ะน�าพาให้องค์กรพฒันาไปสูค่วามเป็นเลศิและ

มีความส�าเร็จสูงได้

Learning (เรียนรู้ร่วมกัน) : ในการท่ีจะพฒันาบุคลากรให้เป็น	“ผูเ้ช่ียวชาญ”	(Expert)	ได้นัน้	

พวกเราจ�าเป็นจะต้องใช้กระบวนการจัดการความรู้	 (Knowledge	Management)													

ทีม่กีารรวบรวมค้นคว้าองค์ความรู	้ จดัท�าคลงัความรู	้ และสร้างกลไลการแลกเปลีย่นเรยีนรู้	

ร่วมกนัด้วยรปูแบบต่างๆ	อย่างต่อเนือ่ง	 ซึง่จะน�าไปสูก่ารพฒันาเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู	้

(Learning	Organization)	ได้ในอนาคต

Trust (เคารพและเชื่อมั่น) : หมายถึง	การมีความเคารพในสิทธิ	หน้าที่	ของตนเองและผู้อื่น	

รวมท้ังมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อเพื่อนร่วมงาน	 ซ่ึงเป็นคุณสมบัติท่ีจะท�าให้บุคลากร

มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตน	 เข้าใจ	 และมีการประสานงานระหว่างกันได้ดียิ่งข้ึน	

รวมทั้งจะเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพของตนเองได้มากขึ้นด้วย

Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) : หมายถึง	การมุ่งเน้นการท�างานเป็นทีม	และยอมรับ

ผลส�าเรจ็ของทมีงานร่วมกนัไม่ว่าจะส�าเรจ็หรอืล้มเหลว	ถอืเป็นวฒันธรรมของการท�างาน

เป็นทมีทีเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั	ซึง่เรือ่งนีจ้ะต้องอาศยัความเป็นผูน้�าขององค์การทกุระดบั

ในการบริหารจัดการ	และการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์การอย่างมาก
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	 โดยกรมอนามัยได้บูรณาการค่านิยมกระทรวงสาธารณสุขสู่วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย	 (MOPH	 to	

HEALTH)	 พร้อมทั้งก�าหนดพฤติกรรมพึงประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัยได้รับทราบ	และปฏิบัติโดยทั่วกัน			

มีรายละเอียดต่อไปนี้

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.		สื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เพื่อนร่วมงานและ

	 คนรอบข้างดูแลแก้ปัญหาตนเองได้

H
(Humility)

ถ่อมตน อ่อนน้อม

1.		มีสัมมาคารวะ	ถ่อมตน	อ่อนน้อม

2.		พร้อมยอมรับผิด	พร้อมให้อภัย	ให้โอกาส

3.		ชื่นชมและยกย่อง	เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น

4.		สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

5.		มีความรัก	ความผูกพันในทีมและองค์กร
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1.5 โครงสร้าง 

	 กรมอนามัยมีหน่วยงานในก�ากับทั้งสิ้น	 36	 หน่วยงาน	 ซึ่งเป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วน

ราชการ	26	หน่วยงาน	และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน	10	หน่วยงาน

โครงสรางการแบงสวนราชการกรมอนามัย

*สำนักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

*สำนักงานตรวจราชการ

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

*กองสงเสริมความรอบรู
และสื่อสารสุขภาพ

*ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ
ชายขอบและแรงงาน

ขามชาติ

กลุมภารกิจดาน

อนามัยสิ่งเเวดลอม
กลุมภารกิจบริการ

ยุทธศาสตรระดับพื้นที่
กลุมภารกิจอำนวยการ

*กองกฎหมาย

*ศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ

สำนักงานเลขานุการกรม

หนวยงานตามกฎกระทรวงฯ

หนวยงานตามกฎกระทรวงฯ ที่ไมมี บก.

หนวยงานจัดตั้งขึ้นเปนการภายใน

เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย PA

รวมทั้งสิ้น 36 หนวยงาน
กฎกระทรวง 26 หนวยงาน
จัดตั้งภายใน 10 หนวยงาน

กองการเจาหนาที่

กองคลัง

กองแผนงาน

*สถาบันปณณทัต

*






กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กลุมตรวจสอบภายใน
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ตาราง 2 เขตสุขภาพที่ 1-12 กระทรวงสาธารณสุขกับศูนย์อนามัยและจังหวัดในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 

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

หมายเหตุ :	 จังหวัดที่ขีดเส้นใต้	 หมายถึง	 จังหวัดที่เป็นที่ตั้งศูนย์อนามัยเขต,	 สสม.	 หมายถึง	 สถาบันพัฒนา											

สุขภาวะเขตเมือง
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1.6 อัตราก�าลัง

	 กรมอนามยัมบีคุลากรจ�านวนทัง้สิน้	3,417	คน	แบ่งตามประเภทของบคุลากร,	กลุม่อาย	ุและวฒุกิารศกึษา	

แผนภูมิ 1 จ�านวนและร้อยละบุคลากรกรมอนามัย ณ 30 กันยายน 2564

แผนภูมิ 2 จ�านวนบุคลากรกรมอนามัยแยกตามกลุ่มอายุ

ที่มา: ระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย	(DoH	HR)

2,125, 62%
494, 14%

337, 10%

461, 14%

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 ปข้ึนไป

34

310

367

311

418

215
190

280

2
26

55

140

271

15

72 80 87

51 23 7 220
42 34

70
89 82 78

46
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แผนภูมิ 3 จ�านวนบุคลากรกรมอนามัยจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

แผนภูมิ 4 การเบิกจ่ายงบประมาณ กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2564

ที่มา:	กองการเจ้าหน้าที่	กรมอนามัย

1.7 งบประมาณรายจ่าย 

ขาราชการ

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

90

1,358

543

134

473

2155

282
432

29

 

1,184,408,300.00 1,184,453,696.25

484,884,849.46 478,162,794.22

181,581,750.54 139,876,350.97

0 0

9,559,900.00 9,539,701.84

1,184,408,300.00 1,184,453,696.25

484,884,849.46 478,162,794.22

181,581,750.54 139,876,350.97

0 09,559,900.00 9,539,701.84
0.00

200,000,000.00

400,000,000.00

600,000,000.00

800,000,000.00

1,000,000,000.00

1,200,000,000.00

1,400,000,000.00

หน
วย

 : 
บา

ท

การเบิกจายงบประมาณ กรมอนามัย ป 2564

งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย ณ 30 ก.ย. 64

งบบุคลากร

งบดําเนินการ

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอ่ืน
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แผนภูมิ 5 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ประจ�าปี 2564

แผนภูมิ 6 การเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2561-2563 

การเบิกจายงบประมาณ กรมอนามัย ป 2564

 

งบกลาง

เงินกู

272,840,400.00 161,617,218.43

128,243,200.00 49,736,261.06

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

หน
วย

 : 
บา

ท

งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย ณ 30 ก.ย. 64

หน
วย

 : 
บา

ท

การเบิกจายงบประมาณ กรมอนามัย ป 2561-2563

งบบุคลากร

งบดําเนินการ

งบประมาณ
ป 2561

งบประมาณ
ป 2562

ผลการเบิกจาย
ป 2561

ผลการเบิกจาย
ป 2562

งบประมาณ
ป 2563

ผลการเบิกจาย
ป 2563

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอ่ืน

1,197,277,900.00 1,186,966,078.34 1,195,378,800.00 1,199,409,259.43 1,178,709,600.00 1,175,902,680.37

592,101,185.00 587,293,026.88 579,566,700.00 578,791,884.93 613,775,818.50 608,913,880.95

164,978,900.00 141,506,757.18 199,239,900.00 174,542,798.04 203,713,978.00 168,522,571.13

3,182,000.00 744,790.00 724,500.00 724,499.68 713,000.00 699,940.00

32,525,315.00 32,026,952.35 34,207,600.00 34,097,413.71 14,993,603.50 14,692,246.22

0.00

200,000,000.00

400,000,000.00

600,000,000.00

800,000,000.00

1,000,000,000.00

1,200,000,000.00

1,400,000,000.00
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ผลการดําเนินงาน

2
บทที่
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ผลการดําเนินงาน

2
บทที่
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2.1

1.  โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “ค�าสอนพ่อ” ในพื้นที่ความม่ันคงและหมู่บ้านยามชายแดน อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ        
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดชและสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรชักาลท่ี 9 
ตาม “แผนยุทธศาสตร์การพฒันาเพือ่เสริมความมัน่คงของชาตใินระดบัพืน้ทีใ่นเขตกองทพัภาคที ่3 (พ.ศ. 2561-2564)”

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 การพัฒนา	 “คน”	ทุกมิติและทุกช่วงวัยนั้น	 งานวิจัยจากท่ัวโลกช้ีให้เห็นว่า	 จะต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่ช่วง

ปฐมวัย	 หรือ	 8	 ปีแรกของชีวิต	 เนื่องจากสมองมีอัตราการพัฒนาสูงสุด	 และจะเป็นรากฐานของความฉลาด										

ของคนๆ	หนึง่	ไปตลอดชวีติ	และยงัเป็นการลงทนุทีม่ผีลครอบคลมุทุกมติขิองชีวติ	ท้ังในด้านสขุภาพกายและจิตใจ	

เพิ่มสมรรถนะ	 ในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน	 สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคลและสังคม										

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 จากการส�ารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ	 3-5	 ปี	 ในโรงเรียน			

และศนูย์พัฒนาเดก็เลก็	พืน้ทีพ่ฒันาเพือ่ความมัน่คงในพืน้ท่ีชายแดนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	จงัหวัดเชยีงใหม่	

แม่ฮ่องสอน	 และตาก	 พบว่าเด็กปฐมวัยมีความเสี่ยงด้านความพร้อมต่อการเรียนรู้จากการประเมินพัฒนาการ			

เดก็ปฐมวัยอายุ	3-5	ปี	กลุม่เป้าหมาย	ด้วยเครือ่งมอื	DENVER	II	พบพฒันาการสมวยัเพยีง	ร้อยละ	50.5	พฒันาการ

สงสยัล่าช้า	ร้อยละ	49.5	โดยพบพัฒนาการไม่สมวัยสงูสดุด้านภาษา	รองลงมาด้านกล้ามเนือ้มดัเลก็	ซึง่พฒันาการ

ทั้ง	 2	 ด้านเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่ง	 ผลกระทบต่อการเรียนรู้และสติปัญญาของเด็กในอนาคต	 ส่วนด้านการเจริญ

เตบิโต	พบปัญหาทพุโภชนาการ	ส่งผลให้เดก็มภีาวะเตีย้	แคระ	แกรน	ร้อยละ	26	ซึง่ข้อมลูดงักล่าวสะท้อนให้เหน็

ว่าเด็กในพ้ืนทีพั่ฒนาเพือ่ความมัน่คงในพืน้ทีช่ายแดนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิมแีนวโน้มของปัญหาพฒันาการ

ล่าช้า	หากเด็กไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมก่อนอายุ	5	ปี	อาจกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน

และท�าให้หลดุจากระบบการศึกษา	เกดิปัญหาด้านพฤติกรรมอืน่ๆ	ตามมา	เช่น	ความรนุแรงและปัญหามพีฤตกิรรม

เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด	ทั้งการปลูก	การผลิต	การเสพ	การล�าเลียง	และการค้า	ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ

มั่นคงของประเทศ

	 จากข้อมูลข้างต้น	 เห็นควรให้ความส�าคัญการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามวัยของเด็กในพื้นที	่				

ให้มีพฒันาการทีด่สีมวยั	เติบโตเป็นคนท่ีมคุีณภาพ	เป็นภูมคิุม้กนัคนชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายอย่างยัง่ยนื	จงึเห็นควร	

ด�าเนินงานโครงการเลี้ยงดูลูกตาม	 “ค�าสอนพ่อ”	 เพื่อสอดรับตามแผน	 “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริม												

ความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่	(พ.ศ.	2561-2564)”	ต่อไป	

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2561-2563	 กรมอนามัย	 จึงได้น้อมน�าศาสตร์พระราชา	 “คุณธรรม	 8	 ประการ									

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	มาเป็นหลักคิด	ในการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	แบบบูรณาการ	

ตามคุณธรรม	8	ประการ	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยการพัฒนาการจัดระบบบริการอย่างมีคุณภาพ

เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยองค์รวมใน	4	หน่วยงานหลัก	ดังนี้	1)	โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2)	ครอบครัว	

3)	สถานบริการสาธารณสุขและ	4)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาล	โดยมีขอบเขตบริการ	ดังนี้

โครงการพฒันาและบริการส่งเสริมสขุภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมท่ีเหมาะสมกับประชาชน
ในพื้นที่โครงการพระราชด�าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
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 : โรงเรยีนและศนูย์พฒันาเดก็เลก็ โดยคร	ูครผููด้แูลเด็ก	เป็นผูจ้ดัประสบการณ์การเรยีนรูด้้านสขุภาพแบบ

โครงงาน	“Project	Approach”	 เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรยีนรู้	ตามคู่มอืแผนการเรยีนการสอนเลีย้งดูลกู     

“ตามค�าสอนพ่อ” ด้านสุขภาพ 8 คุณธรรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จ�านวน	4	เรื่อง	คือ ไข่ (Egg) 

วิเศษ, ผัก (Vegetable), เล่น (Play) ม้าก้านกล้วยแสนสนุก, ฟัน (Teeth) เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน

พัฒนาการ	และการเรียนรู้	การเจริญเติบโตแข็งแรง	ก่อนเข้าเรียนในระดับต่อไป	

 : พ่อ-แม่ หรอืผูป้กครอง	น้อมน�าหลกั	คณุธรรม	8	ประการ	หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง	ประกอบด้วย	

ความขยัน	 ความประหยัด	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 ความมีวินัย	 ความสุภาพ	 ความสะอาด	 ความสามัคคี	 และ													

ความมีน�้าใจ	น�ามาเป็นแนวทางในการอบรม	บ่มเพาะลูกตามคู่มือครอบครัวต้นแบบเลี้ยงดูลูกตามค�าสอนพ่อ

 : สถานบริการสาธารณสุข	 มีการจัดบริการอนามัยแม่และเด็กมารดาช่วงตั้งครรภ์	 และเด็กปฐมวัย											

ตามบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับอย่างมีคุณภาพส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก	

 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่	เทศบาล	หรือ	อบต.	มีแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการสนับสนุน

งบประมาณเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย	สนับสนุน	สื่อการศึกษาอย่างเพียงพอ	มีการ

สร้างพื้นที่เล่นหรือลานเล่นให้เด็ก	การพัฒนาทักษะ/องค์ความรู้	ครูพี่เลี้ยงเด็ก	เป็นต้น

 ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส�าคัญจากการด�าเนินโครงการ

	 1.	 การพัฒนาเครื่องมือด้วยการน้อมน�า	 “ศาสตร์พระราชา”	 “คุณธรรม	 8	 ประการหลักปรัชญา															

ของเศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นหลักคิด	 โดยได้จัดท�าคู่มือ	 2	 เรื่อง	 ได้แก่	 1.	 แผนการเรียนการสอนเลี้ยงลูกตาม							

“ค�าสอนพ่อ	ด้านสุขภาพ	คุณธรรม	8	ประการ	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	2.	คู่มือครอบครัว	ต้นแบบ		

“เลี้ยงลูกตามค�าสอนพ่อ”	คุณธรรม	8	ประการ	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 2.	 ครูและครูพี่เลี้ยงเด็ก	 โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่

ชายแดน	 ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้	 ทักษะในจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก	 แบบ	 Project	 approach			

ตามคู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงลูกตาม	 “ค�าสอนพ่อ”	 โดยครูน�าไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ													

เด็กปฐมวัย	ตั้งแต่การเลือกหัวข้อเรื่องที่เด็กๆ	สนใจ	สัปดาห์ละ	2-3	ครั้งๆ	ละ	30	นาที	ระยะเวลา	12	สัปดาห์	

ทั้งนี้ระยะเวลา	ในการท�ากิจกรรมแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับความสนใจของเด็กเป็นส�าคัญ

	 3.	 พ่อ	 แม่	 ผู้ปกครอง	 ของเด็กกลุ่มเป้าหมาย	 จ�านวน	 300	 คน	 หลังจากได้รับความรู้ในการเลี้ยงดูลูก							

ตามคุณธรรม	8	ประการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ได้น�ามาเป็นแนวทางในการอบรม	บ่มเพาะลูกผ่าน

การท�ากิจวัตรประจ�าวัน	ทุกๆ	วันเป็นเวลา	12	สัปดาห์	

	 4.	 เด็กปฐมวัยหลังจากได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากครู	และครูพี่เลี้ยงเด็ก	โรงเรียนอนุบาล/	

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็	และได้รับการเชือ่มต่อไปยังครอบครัว	พ่อ	แม่	ท�าการอบรม	บ่มเพาะลกู	ตามคณุธรรม	8	ประการ	

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	พบว่า	เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยรวมทุกด้าน	ร้อยละ	65.40	เมื่อจ�าแนก	

พัฒนาการสมวัยรายด้าน	 พบว่า	 ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง	 สมวัยมากที่สุดร้อยละ	 97.33	 รองลงมา				

ด้านกล้ามเนือ้มัดใหญ่	ร้อยละ	96.24	ด้านกล้ามเน้ือมัดเล็ก	ร้อยละ	82.16	และด้านภาษา	ร้อยละ	68.56	ตามล�าดบั	

ด้านภาวะทุพโภชนาการ	พบว่า	เด็กมีภาวะเตี้ย	แคระแกรน	เจริญเติบโตไม่สมวัยลดลงเหลือเพียงร้อยละ	18
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 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.	 การมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นท่ี	 (พ.ศ.	 2561-2564)											

ที่ทุกหน่วยงาน	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ประชาชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

	 2.	 การมีระบบบริการด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ท่ีเข้มแข็ง	 การจัดการอบรมแบบมีส่วนร่วม	 การระดม						

ความคิด	การเสนอความคิดเห็น	และมีการฝึกปฏิบัติตามแผนการเรียนการสอน

	 3.	 การท�างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม	ครู	พ่อแม่/ผู้ปกครอง	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	และภาคีเครือข่าย	

ทุกภาคส่วน

	 4.	 แผนการเรียนการสอน	 รูปเล่มกะทัดรัด	 ภาษาอ่านง่าย	 รูปภาพสวยงาม	 สื่อความหมายกับเนื้อหา			

เนื้อหาเข้าใจง่าย	 ตรงตามสาระการเรียนรู้ของเด็ก	 เสริมทักษะการเรียนรู้	 การเรียนการสอนเป็นการฝึกแบบ

ธรรมชาติ	ในรายวิชาพื้นฐาน	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	สุขศึกษา	สังคม	ศิลปะงานบ้านพื้นฐาน	เรียนรู้ภาษาและ

การสื่อสาร	เด็กจะจดจ�าและเรียนอย่างสนุก	อยากเรียนเพิ่มขึ้น

	 5.		การเยี่ยมติดตามงานแบบสอนงาน	(Coaching)

 ปัญหา/อุปสรรค

 1.	 ปัญหาด้านการสื่อสาร	 การใช้ภาษา	 เนื่องจากประชาชนใช้ภาษาพื้นถ่ินชนเผ่าพื้นท่ี	 พมพ.ประชากร					

มี	5	ชนเผ่า	ความเชื่อประเพณี	และวัฒนธรรม	ส่งผลต่อด้านสุขภาพ	เช่น	พฤติกรรมการกิน

 2.	 ปัญหาด้านการเดินทาง	 เนื่องจากพื้นที่	 พมพ.	 อยู ่ในพื้นท่ีห่างไกล	 ตามถ่ินทุรกันดารติดกับ																

ตะเข็บชายแดน	และผ่านเส้นทางโค้งต่างๆ	มีมากกว่าพันโค้งซึ่งท�าให้การเดินทางล�าบาก	และอันตราย

 3.	 ปัญหาด้านงบประมาณ	 เนื่องจากข้อจ�ากัดของงบประมาณ	 ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมที่ไม่ครอบคลุม	

ทุกจังหวัดในพื้นที่ความมั่นคง

 4.	 ปัญหาด้านบคุลากรทีม่กีารเปลีย่นแปลงคณุคร	ูครผููด้แูลเดก็	ท�าให้บางโรงเรยีนมกีารใช้คูม่อืการเรยีน

การสอนตามคู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูก“ตามค�าสอนพ่อ”	 ด้านสุขภาพ	 8	 คุณธรรมหลักปรัชญา											

ของเศรษฐกิจพอเพียง	แบบ	Project	Approach	ไม่ต่อเนื่อง

 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานในปีถัดไป

 1.	 ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 แกนน�าชุมชน	 โรงเรียน					

มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	สนับสนุนให้มีการจัดท�าแผนบรูณาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่
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 2.	 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่	พมพ.	ที่ห่างไกล	 เห็นประโยชน์ของการ	

มีสุขภาพที่ดี	

 3.	 เร่ืองการจดัสรรงบประมาณ	ควรมกีารประชมุผูร้บัผดิชอบงาน	เพือ่ให้รบัทราบนโยบายและด�าเนนิการ	

ไปในแนวทางเดียวกัน	

 งานวิจัย/นวัตกรรม

	 1.	 ระบบการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู ้ของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการตามแนวปรัชญา																	

ของเศรษฐกิจพอเพียง	

	 2.	 การศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อพฒันาการเดก็	:	กรณพีืน้ทีโ่ครงการพฒันาเพือ่ความมัน่คงในพืน้ที่

ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	เขตกองทัพภาคที่	3	

	 3.	 การศกึษาประสทิธผิลของการส่งเสริมสขุภาพเดก็และสร้างครอบครัวรอบรู	้“เลีย้งดลูกูตามค�าสอนพ่อ”

2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

 กรมอนามยัในฐานะหน่วยร่วมสนองงานตามแผนพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร	ตามพระราชด�าริ	
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้ด�าเนินโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสขุภาพอนามยัแม่และเดก็ในถิน่ทรุกนัดาร	มานบักว่ายีส่บิปีร่วมกบัหน่วยงานสาธารณสขุในพืน้ที่
เป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง	 จนส่งผลให้สุขภาพของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีสุขภาวะดีขึ้นตามล�าดับ										
และสภาพแวดล้อมของโรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดารในพืน้ทีเ่ป้าหมายได้รบัความร่วมมอืในการพฒันาจากหลายภาคส่วน	
ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมมีสุขลักษณะที่ดีขึ้น	ปัจจุบันการคมนาคมเดินทางไปโรงเรียนบางแห่งบางพื้นที่เข้าถึงได้
สะดวกขึน้	แต่ยงัมโีรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดารในพืน้ทีเ่ป้าหมายส่วนหนึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีห่่างไกลการคมนาคมเดนิทาง
เข้าถึงยากล�าบาก	 การดูแลช่วยเหลือด้านสาธารณสุขยังเข้าไม่ถึงทุกพื้นที่ทุกแห่ง	 ส่งผลให้เด็ก	 เยาวชน	 และ
ประชาชนยังไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
	 ปีการศึกษา	 2562	 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนมีภาวะสุขภาพนักเรียนดีข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา	 พบว่า	
นกัเรียนอนบุาลมีภาวะเต้ียเฉลีย่ร้อยละ	9.08	และ	7.56	ตามล�าดบั	สงูกว่านกัเรยีนประถมมภีาวะเตีย้เฉลีย่ร้อยละ	
5.64	และ	4.69	ตามล�าดับ	 (สูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนด	ร้อยละ	5)	 เช่นเดียวกันกับนักเรียนมัธยมศึกษามีภาวะ		
เตี้ยเฉล่ีย	 ร้อยละ	 5.01	 และ	 4.94	 ตามล�าดับ	 ปีการศึกษา	 2561	 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	พบว่า															
เด็กอนุบาลและประถมเตี้ยร้อยละ	8.8	และ	6.4	ตามล�าดับ	จากการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดน	ปี	2560	พบว่า	นักเรียนประถมเตี้ย	ร้อยละ	10	นักเรียนมีเหา	ร้อยละ	26	ฟันแท้ผุ	ร้อยละ	40	
สภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	 ส้วมไม่สะอาดร้อยละ	 37	 น�้าบริโภคในโรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน	ร้อยละ	73	(ส�านกัส่งเสรมิสขุภาพ	กรมอนามยั,	2560)	จากการสุม่ตรวจคอพอกในพืน้ทีอ่�าเภอบ่อเกลอื	
จงัหวัดน่าน	ปี	2560	พบว่า	เด็กอนุบาลพบคอพอกระดับ	1	ร้อยละ	7	(n=29)	นกัเรยีนประถมพบคอพอก	ระดบั	1	
ร้อยละ	11	คอพอก	ระดับ	2	ร้อยละ	6	และประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป	พบคอพอก	ระดับ	1	ร้อยละ	5	คอพอก	
ระดบั	2	ร้อยละ	35	(ส�านักโภชนาการ	กรมอนามยั.	9	ม.ค.2560)	และจากผลการด�าเนนิงานโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	
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ในโครงการตามพระราชด�าริ	 ในพ้ืนที่เป้าหมาย	 6	 จังหวัด	 เชียงราย	 น่าน	 แพร่	 พะเยา	 ล�าปาง	 ศรีสะเกษ																			
ปีการศึกษา	2560	(สสท.,	29	มีนาคม	2561)	พบว่าภาวะโภชนาการสามเณร	มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	ภาพรวม	
ร้อยละ	18.52	สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดแพร่	น่าน	และพะเยา	มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	ร้อยละ	
23.46,	 23.17,	 20.35	 ตามล�าดับ	 (เกินเป้าหมายร้อยละ	 10)	 ส่วนสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัด			
ศรีสะเกษ	 มีภาวะเตี้ย	 ร้อยละ	 7.4	 และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง	 เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ห่างไกล								
เข้าถงึยากล�าบาก	 ปี	 2558	 ยงัคงพบปัญหาสุขภาพอย่างต่อเนือ่ง	อาท	ิ หญงิมบีตุรอายตุ�า่กว่า	 20	 ปี	 ร้อยละ	 27								
ฝากครรภ์	ร้อยละ	48	คลอดกบัหมอต�าแย	ร้อยละ	63	อตัราตายทารก	31	ต่อพนัประชากร	ทารกแรกเกดิน�า้หนกั
น้อยกว่า	2,500	กรัม	ร้อยละ	17	 เด็กอายุ	0-5	ปี	มีน�้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์	ร้อยละ	32	 เตี้ย	ร้อยละ	47	ผอม					
ร้อยละ	15	เด็กอายุ	6-15	ปี	เตี้ย	ร้อยละ	34	ผอม	ร้อยละ	6	ส้วมบนพื้นที่สูง	พบว่า	บางหมู่บ้าน	มีส้วม	1	ห้อง	
อยูท่ีศู่นย์การเรยีนฯ	ส้วมไม่ครบทกุหลงัคาเรือน	มกัไปถ่ายในป่า	ตามละแวกใกล้บ้าน	บางบ้านเป็นส้วมหลมุส้วมซึม	
แต่ไม่มีบ่อเกรอะบ่อซึม	ส่วนใหญ่เป็นส้วมแบบราดน�้า
	 ดังน้ัน	 จึงเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าริ	 ในการพัฒนา
สุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีความต่อเนื่องในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก	
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก	
และเยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย	ตลอดจนร่วมกันผลักดันการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับ
บริบทและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแตกต่างกัน	 อันจะพัฒนาก้าวสู่การ									
ปรับเปลี่ยน	สู่ศตวรรษที่	21	และสังคมดิจิตอล	ต่อไป

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

ตาราง 3 ผลการด�าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ กพด. ปี พ.ศ. 2561-2563

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ปี 63 ปี 62 ปี 61

1.	 เด็ก	เยาวชน	ชุมชน	และภาคีเครือข่ายในถิ่นทุรกันดารได้รับการ

พัฒนา	ถ่ายทอดความรู้	และเทคโนโลยี	และนวัตกรรมด้านส่งเสริม	

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1,000	ราย 1,600	คน 1,600	คน

2.	โรงเรียนเป้าหมายในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาด้านส่งเสริม		

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

439	แห่ง 310	แห่ง 310	แห่ง

3.	 เด็กนักเรียนประถมมีภาวะเตี้ย	 ร้อยละ5 ร้อยละ5

4.	สามเณรมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ19 ร้อยละ	25

 ผลการด�าเนินงานโครงการ

 Partnership	 มีการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งให้ความส�าคัญและ
ร่วมมือในการด�าเนินงาน
 Invest มีรูปแบบช่องทางสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ทันสมัยและหลากหลาย
 Regulator	มีการติดตามผลการด�าเนินงานทุกไตรมาสและการนิเทศติดตามงาน	กรมอนามัย



รายงานประจ�าปี 2564 
กรมอนามัย 17

 Advocacy 
	 1.	 มีการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการและผลการด�าเนินงานโครงการพระราชด�าริร่วมกับศูนย์อนามัย	
สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมอืง	และศนูย์อนามยักลุม่ชาตพัินธุช์ายขอบและแรงงานข้ามชาต	ิผ่านระบบออนไลน์
	 2.	 มีการประชุมขับเคลื่อนการด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย	 หน่วยร่วมสนองงาน	 และต้นสังกัด			
โรงเรียนในโครงการพระราชด�าริ
 Building Capacity มีการพัฒนาศักยภาพ	ครู	บุคลากรในการด�าเนินงานในระดับพื้นที่

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.	 ผู้บริหารให้ความส�าคัญโครงการในการจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินงาน
	 2.	 มกีารบรูณาการร่วมกนัหลายหน่วยงานภาคเีครอืข่ายมคีวามเข้มแขง็ให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิงาน

 ปัญหาอุปสรรค

	 1.	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ท�าให้มีการปรับแผนและกิจกรรม	 ส่งผลให้การ					
ด�าเนินงาน	ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	
	 2.	 บคุลากรสาธารณสขุให้การดูแลช่วยเหลอืได้ไม่ครอบคลมุพืน้ทีเ่ป้าหมายเพราะการเดนิทางยากล�าบาก
และมีการเปลี่ยนย้ายผู้รับผิดชอบบ่อย
	 3.	 นักเรียน	 ครู	 และชุมชนยังขาดความรู้ในการดูแลตนเองด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะ
	 4.	 ขาดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายระดับกระทรวงสาธารณสุขท�าให้บุคลากรสาธารณสุขในระดับพื้นที่								
มีการด�าเนินงานยังไม่เข้มแข็งต่อเนื่อง	
	 5.	 ไม่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	

 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานปีถัดไป

	 1.	 ปรับกจิกรรมการด�าเนนิงานให้เป็นแนวปฏบัิตแิบบวิถีใหม่	(New	normal)	และปรบัการท�างานให้เป็น
เชิงระบบ
	 2.	 ผลกัดนัและก�าหนดให้มกีลไกการด�าเนนิงานอย่างชดัเจนและเข้มแขง็ในจงัหวดัพืน้ท่ีเป้าหมายกระจาย	
อ�านาจและบทบาทหน้าทีส่่วนกลางเป็นหน่วยประสานงานเช่ือมต่อส่วนบน	ศนูย์อนามยัต้องมแีผนการท�างานร่วม
กับภาคีเครือข่ายเป็นพี่เลี้ยงให้จังหวัดและพื้นที่
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3.  โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนิน

เยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรบ่อเกลือสินเธาว์	 บ้านบ่อหลวง	 อ�าเภอบ่อเกลือ	 จังหวัดน่าน	 ตั้งแต่	 ปี	 2538									

ทรงพบเหน็สภาพความเป็นอยูท่ีม่คีวามด้อยโอกาสทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคม	จงึมพีระราชด�ารใิห้ด�าเนนิการช่วย

เหลือพัฒนาในพ้ืนที่อ�าเภอบ่อเกลือ	 โดยเริ่มพัฒนาที่โรงเรียนประถมศึกษาก่อนเป็นอันดับแรกแล้วขยายไปยัง				

ศนูย์การเรยีนชมุชนชาวไทยภูเขา	“แม่ฟ้าหลวง”	และทรงขยายงานพฒันาด้านอืน่ๆ	เพือ่ช่วยเหลอืครอบครัวของเดก็	

โครงการพัฒนาต่างๆ	 ในพืน้ทีจ่งึเรยีกรวมกนัว่า	“โครงการภฟู้าพฒันาตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	

สยามบรมราชกุมารี”

	 สถานการณ์สขุภาพเดก็และประชาชนในพ้ืนทีภ่ฟู้าพฒันาพบปัญหาสขุภาพส�าคญั	 ปีงบประมาณ	2560-2561	

อ�าเภอบ่อเกลือ	ทารกแรกเกิดที่มีน�้าหนักน้อยกว่า	2,500	กรัม	ร้อยละ	11,	12.5	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	เด็กอายุ	9,	

18,	 30,	 42	 เดือน	 ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก	 ร้อยละ	 61	 พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า	 (ตรวจครั้งแรก)											

ร้อยละ	11	และได้รับการติดตามส่งเสริม	และกระตุ้น	ภายใน	30	วัน	ร้อยละ	49	ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน					

ปีการศึกษา	2560	เทอม	2	สูงดีสมส่วน	ร้อยละ	53	เตี้ย	ร้อยละ	19	ตรวจคอพอกโดยการคล�าคอเพื่อประเมิน

ภาวะขาดสารไอโอดนีในเดก็นกัเรยีน	ปี	2560	พบ	นกัเรียนขาดสารไอโอดนี	ระดบั	1	ร้อยละ	5	จากการสุม่ส�ารวจ

เกลือเสริมไอโอดีน	ที่มีคุณภาพในครัวเรือน	พบว่าเกลือมีปริมาณไอโอดีนต�่ากว่าเกณฑ์	(<20	ppm)	ร้อยละ	39	

อ�าเภอเฉลมิพระเกียรต	ิทารกแรกเกดิท่ีมนี�า้หนกัน้อยกว่า	2,500	กรมั	ร้อยละ	22	,	12.5	เดก็อาย	ุ9,	18,	30,	42	เดอืน	

ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก	 ร้อยละ	 71	 พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)	 ร้อยละ	 22	 และได้รับ					

การติดตามส่งเสรมิและกระตุ้น	ภายใน	30	วนั	ร้อยละ	74	ภาวะโภชนาการเดก็วยัเรียน	ปีการศกึษา	2560	เทอม	2	

สูงดีสมส่วน	ร้อยละ	47	เตี้ย	ร้อยละ	20	ตรวจคอพอกโดยการคล�าคอเพื่อประเมินภาวะขาดสารไอโอดีนในเด็ก

นักเรียน	 ปี	 2560	 ไม่พบนักเรียนคอพอกขาดสารไอโอดีน	 จากการสุ่มส�ารวจเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพใน					

ครัวเรือน	พบว่าเกลือมีปริมาณไอโอดีนต�่ากว่าเกณฑ์	(<20	ppm)	ร้อยละ	32

	 กรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เป้าหมาย	 และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 มีความ										

จ�าเป็นต้องด�าเนินการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	การแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหาร

ในเดก็	และนกัเรยีน	การแก้ไขปัญหาภาวะพร่องไอโอดีน	การแก้ไขปัญหาโรคหนอนพยาธใินนกัเรยีนและประชาชน	

รวมถึงปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างจริงจัง	ได้แก่	ปัญหาโรคเรื้อรังในกลุ่มประชาชน	การดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 และการสูบบุหรี่	 การส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กและนักเรียน	 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	

งานอนามัยแม่และเด็ก	 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภค	 และพัฒนาการควบคุมป้องกันโรค										

ทีส่�าคัญ	อาท	ิโรคอาหารเป็นพิษ	โรคไข้เลอืดออก	โรคพษิสนุขับ้า	เป็นต้น	มุง่สูเ่ดก็และประชาชนในพ้ืนท่ีศนูย์ภูฟ้า	

พัฒนามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีสุขภาพอนามัยที่ดี	 มีภาวะโภชนาการที่ดี	 อยู่สุขาภิบาลแวดล้อมที่ถูก

สุขลักษณะ	และสามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
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 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

ตาราง 4 ผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและประชาชนในพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา ปี พ.ศ. 2561-2564

ผลการด�าเนินงาน
ปีงบประมาณ

2564 2563 2562 2561

1.	 เด็ก	 ประชาชน	 และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา				
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดความรู ้	 เทคโนโลยี							
และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	
(จ�านวน/ราย)

800 800 - -

2.	 พื้นที่ เป ้าหมายของศูนย ์ภูฟ ้าพัฒนาได ้รับการพัฒนา													
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	(ชุมชม)

9 9 - -

 ผลการด�าเนินงานโครงการ 

		 1.	 พฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านการเสรมิสร้างสมรรถนะด้านส่งเสรมิสขุภาพโภชนาการและการคดักรอง
คอพอกในนักเรยีนและการให้บรกิารส่งเสรมิสขุภาพเดก็และประชาชนตามชดุสทิธปิระโยชน์หลกัประกนัสขุภาพ
	 2.	 พฒันาศกัยภาพบคุลากรในพ้ืนทีเ่ร่ืองเทคโนโลยกีารวางแผนครอบครวั	และการดแูลสขุภาพ	อนามยัสตรี	
ส�าหรับบุคลากรสาธารณสุข
	 3.	 เสริมสร้างพลังการพัฒนายกระดับชุมชนสู่ภูฟ้า	HEALTHY	Community	(ต้นแบบ	1	ชุมชน)

	 4.		ผลติส่ือรอบรูส้ขุอนามยัสร้างเดก็ไทยสขุภาพดใีนพืน้ทีภ่ฟู้าพัฒนา	(รองรบัสถานการณ์การแพร่ระบาด

โรคโควิด	19	ระลอกสามในสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียน)

	 5.		นิเทศติดตามการเสริมสร้างสมรรถนะด้านส่งเสริมสุขภาพโภชนาการและการคัดกรองคอพอก														

ในนกัเรยีน	การให้บรกิารส่งเสริมสุขภาพเด็กและประชาชนตามชุดสทิธปิระโยชน์หลกัประกนัสขุภาพ	การเฝ้าระวงั	

ด้านสุขาภิบาลอาหารและน�้า	และเก็บน�้าตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ฯ	ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โรงเรียน	และชุมชน

	 6.		ติดตามการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา	ผ่านระบบออนไลน์

 ภาพกิจกรรมด�าเนินงาน
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 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.	 ผู้บริหารให้ความส�าคัญโครงการในการจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินงาน

	 2.	 พื้นที่และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	ให้ความร่วมมือในการด�าเนินงาน

 ปัญหาอุปสรรค

	 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ท�าให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้	จึงจ�าเป็นต้องปรับรูปแบบ	

การด�าเนินงานเป็นการผลิตสื่อรอบรู้สุขอนามัยสร้างเด็กไทยสุขภาพดีในพื้นท่ีภูฟ้าพัฒนา	 (รองรับสถานการณ์			

การแพร่ระบาดโรคโควิด	 19	 ระลอกสามในสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียน)	 โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่เหมาะสม	

เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	 โดยยังคงตอบ

วัตถุประสงค์ของการด�าเนินงาน

4. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2564 

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงพบว่าปัญหา				

การขาดสารไอโอดนีในประชาชนไทยจนเกดิเป็นโรคคอพอกในประเทศไทยมอียูห่ลายพืน้ที	่จากพระมหากรณุาธคิณุ	

ท่ีทรงวินิจฉัยปัญหาและพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนมาอย่างต่อเนื่อง	 และต่อมา	

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงรับเป็นองค์ประธาน					

คณะกรรมการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ	ต้ังแต่ปี	2534	ถึงปัจจบัุน	ส�านกัโภชนาการ	กรมอนามยั	จงึได้	

สืบสาน	พระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการด�าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	เพื่อขจัด

โรคขาดสารไอโอดีน	 ให้หมดไปอย่างยั่งยืน	 โดยการด�าเนินงานในปี	 2564	 เน้นการจัดท�าแผนปฏิบัติการด้าน							

การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ	ปี	2565-2570	เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง												

รวมทั้งพัฒนาแพลทฟอร์มอนามัยไอโอดีน	 ฐานข้อมูลชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนและฐานข้อมูลผู้ประกอบการ													

ร้านอาหาร	โรงอาหาร	รถเข็น	แผงลอย	ฟู๊ดทรัค	และโฮมเมด	ที่ใช้เกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน	

นอกจากนีย้งัด�าเนนิการจดักิจกรรมรณรงค์วนัไอโอดนีแห่งชาต	ิและผลติสือ่ให้ความรูกั้บประชาชน	และผูป้ระกอบการ	

ร้านอาหารเพื่อให้เห็นความส�าคัญของการใช้เกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน	

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

	 จากข้อมูลเฝ้าระวังสถานการณ์ภาวะโภชนาการไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์	 โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐาน

ไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์	 (ก่อนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน)	 ปี	 2559-2563	 มีแนวโน้มดีข้ึนจาก	 145.0	

ไมโครกรัมต่อลิตร	เป็น	159.3	ไมโครกรัมต่อลิตร	ส�าหรับการเฝ้าระวังคุณภาพเกลือในครัวเรือน	ปี	2561-2563	

มแีนวโน้มดขีึน้	จากร้อยละ	78.3	เป็น	ร้อยละ	81.3	แต่ยงัไม่ถึงเป้าหมายทีร้่อยละ	90	นอกจากนี	้ในปี	2561-2564	

หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน	 ธาตุเหล็ก	 และกรดโฟลิกเพิ่มข้ึนจากร้อยละ	 70.5	 เป็นร้อยละ	 80.7										

แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายร้อยละ	100	
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ภาพที่ 1 กิจกรรมวันไอโอดีนแห่งชาติ	25	มิถุนายน	2564

ภาพที่ 3 ส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการร้านอาหารใช้เกลือเสริมไอโอดีนและ

ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน

ภาพที ่2 เปิดตัวแพลทฟอร์มอนามยัไอโอดนี

ภาพที่ 1 ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์	

(ก่อนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน)	ปี	2559-2563

หมายเหตุ ปี	2560-2561	ไม่ได้ด�าเนินการ

ภาพที่ 2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริม

ไอโอดีน	ธาตุเหล็ก	และกรดโฟลิก	ปี	2561-2564

 ผลการด�าเนินงานโครงการ 

	 1.	 มีแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ	ปี	2565-2570
	 2.	 มีเกณฑ์การประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน	ในระดับเหรียญทอง	เหรียญเงิน	และเหรียญทองแดง	
	 3.	 มีแพลทฟอร์มอนามัยไอโอดีน	โดยส�านักโภชนาการร่วมกับศูนย์อนามัยที่	7	ขอนแก่น
	 4.	 มฐีานข้อมลูชมุชนหมูบ้่านไอโอดนีจ�านวน	12,633	แห่ง	และฐานข้อมลูผูป้ระกอบการร้านอาหา	โรงอาหาร	
รถเขน็	แผงลอย	ฟู๊ดทรัค	และโฮมเมด	ทีใ่ช้ผลติภัณฑ์เสรมิไอโอดนี	จ�านวน	8,101	แห่ง	ซึง่บรรลุค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้	780	แห่ง
	 5.	 จัดกิจกรรมวันไอโอดีนแห่งชาติและเปิดตัวแพลทฟอร์มอนามัยไอโอดีนเมื่อวันที่	25	มิถุนายน	2564
	 6.	 จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์	ได้แก่	คลิปวีดีโอ	เรื่อง	ทุกวัน	ทุกวัย	ต้องได้	ไอโอดีน	จ�านวน	3	ตอน	และ					
จัดท�าหน้ากากผ้าไอโอดีน	และถุงผ้าไอโอดีน
	 7.	 สนับสนุนน�้าเสริมไอโอดีนและยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
	 8.	 ตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์	ปี	2560-2564	โดยผ่านคณะอนกุรรมการฯ	
ทั้ง	4	คณะ

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน



รายงานประจ�าปี 2564
กรมอนามัย22

 งานวิจัย/นวัตกรรม 

	 ส�านักโภชนาการและศูนย์อนามยัที	่7	ขอนแก่น	ได้มแีนวคดิร่วมกนัในการน�าเทคโนโลย	ีDigital	Platform	

มาใช้ในการด�าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่	(New	Normal)	

จึงได้พัฒนาแพลทฟอร์มอนามัยไอโอดีนขึ้น	 เพ่ือให้ชุมชนสามารถประเมินตนเองและพัฒนาตนเองให้เป็นชุมชน

หมู่บ้านไอโอดีนได้ง่ายจากการเข้าใช้งานแพลทฟอร์มอนามัยไอโอดีน	 ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงแหล่ง

จ�าหน่ายเกลือและผลติภณัฑ์เสรมิไอโอดีน	รวมท้ังร้านอาหารทีป่รงุอาหารโดยใช้เกลอืและผลติภณัฑ์เสรมิไอโอดนี

ได้อีกด้วย	 ซึ่งจะน�าไปสู่การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน	 แพลทฟอร์มอนามัยไอโอดีน	 ได้เริ่มทดลองใช้

ต้ังแต่วนัที	่24	พฤษภาคม	2564	และเปิดตวัวนัที	่25	มถินุายน	2564	ซึง่มเีป้าหมายให้ทกุชมุชนหมูบ้่านเป็นชมุชน

หมูบ้่านไอโอดนีภายในปี	2570	จ�านวน	77,048	แห่ง	ซึง่ในปี	2564	นี	้พบว่า	มชุีมชนหมูบ้่านเข้าร่วมท้ังสิน้	12,633	แห่ง	

เป็นระดับเหรียญทอง	 4,028	 แห่ง	 เหรียญเงิน	 2,555	 แห่ง	 และเหรียญทองแดง	 6,050	 แห่ง	 ซ่ึงจะขยาย																		

ผลการด�าเนินงานในปีต่อไป	โดยการขับเคลื่อนผ่านศูนย์อนามัยที่	1-12	และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

 ปัญหาอุปสรรค

	 1.	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ท�าให้การเก็บตัวย่างปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์และ							

การตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนท�าได้ล่าช้า	

	 2.	 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนัก	ไม่เห็นความส�าคัญของการขาดสารไอโอดีน

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งในระดับกระทรวงและระดับพื้นที่ในการด�าเนินงานทุกกิจกรรม	

 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานในปีถัดไป

	 ด�าเนินการตามแผนปฏกิารด้านการควบคมุและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนีแห่งชาตปีิ	2565-2570	และก�ากบั	

ตดิตามผ่านคณะอนุกรรมการฯ	ทัง้	4	คณะ	รวมทัง้สะท้อนข้อมลูการด�าเนนิงานให้ผูเ้กีย่วข้องรบัทราบอย่างต่อเนือ่ง

5. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดยกรมอนามัย	 ร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา		

บรมราชชนนี	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการสนับสนุนให้สตรีไทยมีความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยต้นเอง	

(Breast	Self	Examination	:	BSE)	ด้วยวิธสีามน้ิวสามสมัผสั	(Triple	Touch)	ซ่ึงได้มกีารด�าเนนิงานอย่างต่อเน่ือง	

ในพื้นที่ด�าเนินงาน	 21	 จังหวัดน�าร่อง	 ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า	 ต้านภัยมะเร็งเต้านม							

มีระยะเวลาด�าเนินการ	ตั้งแต่	พ.ศ.	2555	เป็นต้นมา	
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	 การด�าเนินงานโครงการที่ผ่านมามีรูปแบบการ

ด�าเนินงานและการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลรายบุคคลของ

สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ	 30-70	 ปี	 ในพื้นที่ด�าเนินงาน						

21	จงัหวดั	น�าร่อง	โดยมสีมดุบนัทกึการตรวจเต้านมและมี	

อสมช.	ในการกระตุ้นเตอืนสตรใีนความรบัผดิชอบตรวจ

เต้านมตนเองสม�า่เสมออย่างต่อเน่ือง	ซึง่เป็นเคร่ืองมอืใน

การสร้างศักยภาพของสตรีในการตรวจเต้านมตนเอง	

และการดแูลเชือ่มโยงตามระบบบรกิารสขุภาพ	ซึง่ทีผ่่าน

มาพบว่าสตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ	 30-70	ปี	มีพฤติกรรม

ตรวจเต้านม	ด้วยตนเองสม�่าเสมอมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

 ผลการด�าเนินงานโครงการ

	 ในปี	พ.ศ.	 2564	กระทรวงสาธารณสขุ	 โดยกรมอนามยัและมูลนธิถัินยรักษ์	 ได้มกีารบูรณาการงานร่วมกบั	

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 (พอ.สว.)	 เพ่ือเป็นการขยายโอกาสให้สตรีไทยในพื้นที่

ห่างไกลและต้องการความช่วยเหลอืได้รบัการดูแลรกัษาอย่างมปีระสทิธภิาพและขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานร่วมกนั	

โดยมีจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่	 พอ.สว.	 จ�านวน	 63	 จังหวัด	 เพื่อให้การด�าเนินงานมีความต่อเนื่องยั่งยืนและขยาย												

การด�าเนินงาน	 ให้ครอบคลุมได้ทั่วประเทศ	 มีการสร้าง	 พัฒนา	 และเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อขยายพื้นที	่										

การด�าเนินงานในสถานศกึษา	การสร้างแกนน�าในสถานศกึษาซึง่การด�าเนนิงานทีผ่่านมาสามารถสร้างความรอบรู้

ด้านสุขภาพ	ให้กับนักศึกษาหญิงในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย	จ�านวน	10	แห่งทั่วประเทศ	รวมถึงการ

พัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังสถานการณ์มะเร็งเต้านม	เพื่อการส่งต่อและติดตามการรักษาพยาบาล

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.	 การบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกันของมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา			
บรมราชชนนี	มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	(พอ.สว.)	และกระทรวงสาธารณสุข
	 2.	 ผู้บรหิารให้ความส�าคัญและใช้แนวทางการด�าเนนิงานของโครงการมาเป็นนโยบายการคดักรองมะเรง็
เต้านมในสตรี	
	 3.	 ได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานในพื้นที่

 ปัญหาอุปสรรค

	 1.	 บางพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงการใช้แอปพลิเคชันการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

	 2.	 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ท�าการด�าเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่ก�าหนด

	 3.	 อุปกรณ์และสื่อต่างๆ	มีไม่เพียงพอกับจ�านวนสถานบริการและสตรีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้รับการ

สนับสนุน

	 4.	 ขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพในการใช้เครื่อง	Portable	Ultrasound	และบางหน่วยบริการเครื่อง

ช�ารุดไม่สามารถใช้งานได้	

	 5.	 การเปล่ียนผูร้บัผดิชอบงานทัง้ระดับเขต	และระดบัจงัหวดั	ท�าให้การด�าเนนิงานในบางพืน้ทีไ่ม่ต่อเนือ่ง
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 โอกาสพัฒนาและความท้าทาย

	 การขยายผลและการด�าเนินการในกลุ่มนักศึกษาในสถานบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย	 โดยการสร้าง

แกนน�าในกลุ่มนักศึกษา	และในกลุ่มสตรีที่อายุ	20	ปีขึ้นไป

6. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ 

	 จากข้อมลูสถติิด้านสขุภาพของผู้ต้องขงัในช่วง	3	ปี	ท่ีผ่านมา	(ปีงบประมาณ	2559-2561)	พบว่า	ผูต้้องขัง			

มีอาการเจ็บป่วยและมาขอรับการรักษาที่สถานพยาบาลในเรือนจ�า	 รวมทั้งการส่งผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยไปรักษา							

ยงัโรงพยาบาลภายนอก	มแีนวโน้มสงูขึน้อย่างมาก	จากการวเิคราะห์รายงานการเจ็บป่วยผูต้้องขงัในสถานพยาบาล	

พบโรคที่ผู้ต้องขังมาตรวจรักษาที่สถานพยาบาลในเรือนจ�า	 ส่วนใหญ่จะเป็นโรคพื้นฐาน	 เช่น	 โรคระบบทางเดิน

หายใจ	 โรคระบบกล้ามเนื้อ	 โรคผิวหนัง	 เหงือกและฟัน	 โรคระบบทางเดินอาหาร	 ส่วนโรคท่ีต้องส่งตัวไปยัง											

โรงพยาบาลภายนอก	ส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อเร้ือรัง	(เช่น	วณัโรค	ภมูคุ้ิมกนับกพร่อง)	โรคของเนือ้งอก	มะเรง็	ไตวาย	

โรคเรื้อรัง	 ไม่ติดต่อเรื้อรัง	 (NCDs	 เช่น	 เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	หัวใจและหลอดเลือด	และโรคทางจิตเวช)		

เพือ่เป็นไปตามหลักมนษุยธรรมและผูต้้องขังกระทรวงสาธารณสขุและกรมราชทณัฑ์ได้รบัมอบหมายให้ขบัเคลือ่น
การด�าเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข	 ท�าความดี	 เพื่อชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 กรมอนามัยจึงได้จัดท�าโครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข	 ท�าความดี	 เพื่อชาติศาสน์	 กษัตริย์	 เพื่อการสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย								
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ต้องขัง	เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม	และ
เมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลังปี

	 เริ่มด�าเนินการในปีงบประมาณ	2563	ดังนี้
	 1.		จดัท�าคูม่อืแนวทางการจดัการด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมและสขุาภบิาลอาหารและน�า้ในเรอืนจ�า	จ�านวน	
1	เรื่อง	
	 2.		หลักสูตรอนามัยแม่และเด็กในเรือนจ�า	จ�านวน	1	เรื่อง	
	 3.	 จดัท�า/ผลติสือ่การสอนพระราชทาน	2	ประเภท	คอื	ภาพพลกิ	500	ชุด	และ	ชุดคลปิวดีโีอ	(CD	500	ชุด)	
และสนับสนุนให้กับเรือนจ�า
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 ผลการด�าเนินงานโครงการ

	 1.		ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาการด�าเนนิงานด้านส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อมในเรอืนจ�า
	 2.		ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากและแผนบริการสุขภาพช่องปากระยะที่	2
	 3.		ประชุมหารือร่วมกับกรมราชทัณฑ์	 เรื่องการเพิ่มงบประมาณค่าอาหารต่อวันของผู้ต้องขังในเรือนจ�า	
เพื่อกรมราชทัณฑ์น�าเสนอ	ครม.
	 4.		จัดท�าคู่มือผู้ดูแลผู้สูงอายุในเรือนจ�า
	 5.		จัดท�าคู่มือแนวทางส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง
	 6.		จัดท�าหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุในเรือนจ�าเป็นหลักสูตรมาตรฐานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
	 7.		จัดท�าหลักสูตรอนามัยแม่และเด็กในเรือนจ�า
	 8.	 จัดท�าชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

 ปัญหาอุปสรรค

	 การประสานงานระหว่างเรือนจ�าและศูนย์อนามัยในการเข้าพื้นที่

 แนวทางแก้ ไข

	 1.		ปรับแผนการด�าเนินงาน	ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
	 2.		ศูนย์อนามัยเพิ่มการประสานงานกับเรือนจ�าในการด�าเนินงานให้มากขึ้น

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.		ผู้บริหารให้ความส�าคัญในการด�าเนินโครงการและการจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินงาน
		 2.		ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	อาทิ	กรมราชทัณฑ์	และการสนับสนุน
ข้อมูลทางวิชาการในการสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพของหน่วยงานต่างๆ	ในกรมอนามัย

 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานในปีถัดไป

	 ศูนย์อนามัยบูรณาการท�างานร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและส�านักงานสาธารณสุขในพื้นที่
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7. โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง 2564

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง	ด�าเนินการในประชากรกลุ่มเสี่ยง	ได้แก่	เด็กปฐมวัย	เด็กวัยเรียน	
หญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์	 โดยส่งเสริมภาวะโภชนาการให้ได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอ	 เพื่อส่งเสริม	
และป้องกนัภาวะโลหติจาง	อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาสมรรถนะทางสตปัิญญาและประสิทธภิาพของประชาชนไทย
เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยนื	กรมอนามยั	โดยส�านกัโภชนาการจึงได้จดัท�าโครงการควบคมุและป้องกนัภาวะ
โลหิตจาง	 ปี	 2563	 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเด็กปฐมวัยเด็กวัยเรียน	หญิงวัยเจริญพันธุ์	 และหญิงต้ังครรภ	์			
ได้รับการส่งเสริมภาวะโภชนาการอาหารครบ	 5	 หมู่	 เพื่อให้มีโภชนาการที่ดี	 พร้อมทั้งส่งเสริมให้รับประทาน			
วิตามินธาตุเหล็กเป็นประจ�าสัปดาห์ละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อให้ได้รับธาตุเหล็กอย่างพียงพอ	 อันจะน�าไปสู่การพัฒนา
สมรรถนะทางสติปัญญาและประสิทธิภาพของประชาชนไทย	เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

ตาราง 5 ผลการด�าเนินงานตัวชี้วัดโครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง 2564

ตัวชี้วัด ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

1.	ภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์มาฝากครรภ์ครั้งแรก						
ไม่เกินร้อยละ	14	

14.71 15.15 16.43 16.06 16.44

2.	ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์	 อายุครรภ์	 28-34	
สัปดาห์	ไม่เกินร้อยละ	12

15.64 15.42 15.64

3.	 ร้อยละหญงิตัง้ครรภ์ได้รบัยาเมด็เสรมิไอโอดีน	ธาตเุหล็ก
และกรดโฟลิก	ร้อยละ	100

80.06 79.34 75.89 70.52 77.09

4.	ร้อยละของเด็กอายุ	 6	 เดือน-5	 ปี	 ได้รับยาน�้าเสริม								
ธาตุเหล็ก	ร้อยละ	80

68.95 63.44 47.5 25.98 11.02

5.	ร้อยละของเด็ก	6	–	12	ปี	 ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	
ร้อยละ	50

30.42 32.79 21.6 8.72

6.	ภาวะโลหติจางในเดก็อายุ	6	–	12	เดอืน	ไม่เกินร้อยละ	20 19.65 24.76

 ผลการด�าเนินงานโครงการ ปี 2564

	 1.	 รณรงค์สาวไทยแก้มมแดง	(ศูนย์อนามัยที่	1-12	และ	สสม.	รณรงค์ประชาสัมพันธ์)

	 2.	 จัดซื้อวิตามิน	Ferrofolic	

	 3.	 ส�ารวจสถานการณ์และปัจจัยภาวะโภชนาการ	 ภาวะโลหิตจาง	 ท่ีเก่ียวข้องกับระดับสติปัญญาของ						

เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่	1	ปี	2564

	 4.	 ประชุมปรึกษาหารือปรับปรุงมาตรการเชิงสาธารณสุขการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง													

ของประเทศไทย	ผ่านระบบทางไกลออนไลน์	Video	Conference	(Cisco	webex	Meeting)
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	 5.	 ผลิตสื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพเกี่ยวกับอาหารตามวัยส�าหรับเด็กปฐมวัยอายุ	 1-5	 ปี	 เพื่อการ												

แยกกักตัวที่บ้าน	(Home	Isolation)	และในชุมชน	(Community	Isolation)	2,000	ชุด

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

 ปัญหาอุปสรรค

	 1.		การบริหารจัดการซื้อยาน�้าเสริมธาตุเหล็กในพื้นที่บางเขตสุขภาพค่อนข้างน้อย

	 2.		เจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุข	และโรงเรียนยังไม่เห็นความส�าคัญในการด�าเนินงาน

	 3.		การขยายกลุ่มเป้าหมายหญิงวัยเจริญพันธุ์ยังค่อนข้างน้อย

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.		ชุดสิทธิประโยชน์การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางในประชากรทุกกลุ่มวัย

	 2.		รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงธาตุเหล็ก

	 3.		มีระบบเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในระบบสาธารณสุข	(Health	Data	Center)

	 4.		ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	ชุมชน	เอกชนและภาคีเครือข่าย	เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ

 ข้อเสนอแนะ

	 1.		การจัดสรรงบประมาณ	PPA	extra	ในเรื่องของการจ่ายยาน�้าเสริมธาตุเหล็กและการตรวจกรองโลหิต	

(CBC	และ	Hct)

	 2.		การติดตามและประเมินผล	(monitor)	ในระดับเขตและส่งคืนข้อมูลแก่พื้นที่

	 3.		ผู้บริหารทุกระดับให้ความส�าคัญ	ตระหนักเรื่องภาวะโลหิตจาง

	 4.		พ้ืนท่ีได้จดัสรรให้มกีารบรหิารจดัการซือ้ยาเมด็เสรมิธาตเุหลก็ให้แก่โรงเรยีนเพือ่ทีใ่ห้เดก็นกัเรยีนได้รบั	

ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก

	 5.	ขยายกลุ่มเป้าหมายหญิงวัยเจริญพันธุ์บูรณาการไปกับโครงการ	10	package	“ปลอดภัยดี	สุขภาพดี	

งานดี	มีความสุข	ในสถานประกอบการ”
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8. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชด�าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 ตามเป้าหมายแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	 ตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ก�าหนดให้มีการจัดหาน�้าสะอาดส�าหรับโรงเรียนใน											

ถิ่นทุรกันดาร	 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 หรือ	 SDG	 6	 เป็นการลดความเหลื่อมล�้าในด้าน

สาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานทีท่กุคนโดยเฉพาะกลุม่เปราะบางควรได้รบัอย่างทัว่ถงึ	แต่การด�าเนนิงานปัจจบุนัยงัพบ

ปัญหาคอืโรงเรยีนในถิน่ทรุกันดารยงัขาดการเข้าถงึน�า้ดืม่สะอาด	มกีารปนเป้ือนเช้ือโรค	ขาดแคลนน�า้ดืม่ในช่วงหน้าแล้ง	

บุคลากรของโรงเรียนขาดความรู้ในการจัดการน�้าดื่ม	กรมอนามัย	โดยส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้าตระหนักถึง

ความส�าคัญและความจ�าเป็นที่เด็กนักเรียนโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร	 ต้องมีน�้าดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพร่างกายท่ี					

แข็งแรง	ส่งเสริมการเติบโตและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ	จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาขึ้น

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

แผนภูมิ 8 ผลการด�าเนินงานคุณภาพน�้าบริโภคที่ผ่านมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2559-2564

ร้อยละคุณภาพน�้าบริโภค

ที่ผ่านมาตรฐาน																				

ร้อยละคุณภาพน�้าบริโภค

ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน							

ร้อยละคุณภาพน�้าบริโภคจ�าแนก

ตามความเหมาะสมต่อการบริโภค																															

26.30

73.70

นาผ นาผมไ

20
15.89

63.56

กายภาพ เคมี พาภวชี
เหมาะสมตอการนํามาบริโภค ควรปรับปรุง

กอนการนํามาบริโภคไมเหมาะสมตอการนํามาบริโภค

57.81

26.30
15.89

ร้อยละคุณภาพน�้าบริโภค

ที่ผ่านมาตรฐาน																															

ร้อยละคุณภาพน�้าบริโภค	

	ที่ไม่ผ่านมาตรฐานฯ																																

ร้อยละคุณภาพน�้าบริโภค	จ�าแนก

ตามความเหมาะสมต่อการบริโภค																														

 ผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ

แผนภูมิ 9 ผลการด�าเนินงานคุณภาพน�้าบริโภคที่ผ่านมาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตาราง 6 ผลการด�าเนินงานตามกรอบ PIRAB

PIRAB ผลการด�าเนินงาน

Partnership 1.		ประสาน	 บช.ตชด.	 และ	 ส�านักงาน	 กปร.	 เพื่อการสนับสนุนเครื่องกรองน�้า	 ไส้กรองน�้า	 วัสดุ

วิทยาศาสตร์	แก่โรงเรียน	ตชด.

2.		ขอสนับสนุนทุนจาก	WHO	เพื่อการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน�้าแก่	ศศช.

3.		ประสาน	 ติดตามส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 7	 จังหวัดเพื่อการพัฒนางานอนามัยส่ิงแวดล้อม										

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในพื้นที่โครงการรักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

4.		ประสาน	ติดตามการพัฒนางานการจัดการคุณภาพน�้าในพื้นที่ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

Investment 1.		สนับสนุน	Clip	วิดีโอ	เรียนรู้ด้วยตนเองประกอบด้วย

	 -	การล้างท�าความสะอาด	Back	wash	ระบบกรองน�้า	การล้างตู้กดน�้าดื่ม	ถังส�ารองน�้าดื่ม

	 -	การตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน�้า	ด้วยชุดทดสอบ	อ	11

	 -	การตรวจปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน�้า	ด้วยชุดทดสอบ	อ	31

	 -	การเก็บตัวอย่างสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน�้าบริโภคทางห้องปฏิบัติการ

2.		จัดท�า	Map	แสดงผลคุณภาพน�้า

Regulate การสุม่เฝ้าระวังคณุภาพน�า้อปุโภค	–	บรโิภคอ้างองิเกณฑ์คณุภาพน�า้ประปาด่ืมได้	กรมอนามยั	พ.ศ.	2563

Advocate 1.		จัดท�า	Map	แสดงผลคุณภาพน�้าอุปโภค-บริโภคโรงเรียน	กพด.	ปี	2560-2562

2.		ส�ารวจสถานการณ์การจัดการน�้า	 สุขาภิบาล	 และสุขอนามัย	 (WASH)	 โรงเรียน	 กพด.	 เพื่อการ						

พัฒนางาน	และรายงาน	WHO

3.	สรุปผลการด�าเนินงานการจัดการคุณภาพน�้า	อุปโภค-บริโภคโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

Building 
Capacity

1.		พัฒนาศักยภาพครู	แกนน�านักเรียน	อสม.	จ�านวน	322	แห่ง	651	คน

2.		สนับสนุน	Clip	วิดีโอ	เรียนรู้ด้วยตนเองประกอบ	ด้วยเรื่อง

	 -	การล้างท�าความสะอาด	Back	wash	ระบบกรองน�้า	การล้างตู้กดน�้าดื่ม	ถังส�ารองน�้าดื่ม

	 -	การตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน�้า	ด้วยชุดทดสอบ	อ	11

	 -	การตรวจปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน�้า	ด้วยชุดทดสอบ	อ	31

	 -	การเก็บตัวอย่างสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน�้าบริโภคทางห้องปฏิบัติการ

 ภาพกิจกรรมด�าเนินการ
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 ปัญหาอุปสรรค

	 1.		การแก้ไขปัญหาการจัดการคุณภาพน�้าของโรงเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพ	 เนื่องจากข้อจ�ากัดด้าน												

งบประมาณ	บุคลากรที่รับผิดชอบงาน	ทั้งหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานต้นสังกัด	การขาดการบ�ารุงรักษา

ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้า	

	 2.		ครูที่รับผิดชอบการจัดการคุณภาพน�้าที่ผ่านการอบรมแล้ว	 โยกย้ายโรงเรียน	 ท�าให้การด�าเนินงาน							

ไม่ต่อเนื่อง

	 3.		องค์ความรู้เร่ืองการจัดการระบบ	 และการแก้ไขปัญหาคุณภาพน�้าบริโภคของครู	 ผู้ดูแลระบบน�้า								

ของโรงเรียน	และบุคลากรในพื้นที่ไม่เพียงพอ

	 4.		งานพัฒนาระบบจดัการคณุภาพน�า้ในพืน้ทีโ่ครงการพระราชด�ารไิม่เป็นตวัชีว้ดักรม	ท�าให้เป็นข้อจ�ากดั

ในการด�าเนินงานระดับพื้นที่

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.	 กระทรวงสาธารณสขุให้ความส�าคญักบัการพฒันางานโครงการพระราชด�ารแิละโครงการเฉลมิพระเกียรติ

	 2.		มีการบูรณาการงานพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน�้าจากหน่วยสนองงานหลายหน่วย	

 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานในปีถัดไป

		 1.		พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม		

ในโรงเรยีนถ่ินทรุกนัดาร	ซึง่ประกอบด้วยหน่วยงานสาธารณสขุและหน่วยงานต้นสงักดัของโรงเรยีนในถ่ินทรกุนัดาร

		 2.		ประสาน	 สนับสนุน	 และติดตามการด�าเนินงานการจัดการคุณภาพน�้าในพื้นท่ีโครงการพระราชด�าริ	

พื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	พื้นที่รักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	และโรงเรียน	กพด.

		 3.		พัฒนาโรงเรียน	กพด.	ต้นแบบ	ด้านการจัดการคุณภาพน�้า	123	แห่ง

		 4.		สนบัสนุนวสัดุวทิยาศาสตร์	เช่น	Reagent	ส�าหรับเครือ่ง	DR900	(บาง	ศอ.)	เพือ่การเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้	

และชดุทดสอบการปนเป้ือนโคลฟิอร์มแบคทเีรยี	(อ	11)	เพือ่ให้ครแูละนกัเรียนตรวจเฝ้าระวงัคุณภาพน�า้เบ้ืองต้น

ด้วยโรงเรียนเอง	ภาคการศกึษาละ	2	ครัง้	รายงาน	ศนูย์อนามยั	และโรงเรยีนมส่ีวนร่วมในการพัฒนาระบบจดัการ

คุณภาพน�้าอย่างยั่งยืน	

		 5.		เน้นการพฒันาศักยภาพครู	นักเรียนแกนน�า	อสม.	ด้านการพฒันาระบบจดัการคณุภาพน�า้	แบบออนไลน์

		 6.	 ขับเคลื่อนงานการจัดการสุขาภิบาลอาหาร	โรงครัว	โรงอาหารของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

		 7.		ควรมีการน�าผลการด�าเนินงาน	 ปัญหาอุปสรรคไปวิเคราะห์	 วางแผนการด�าเนินงานเพื่อพัฒนางาน						

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องตามบทบาทภารกิจ	
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กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

2.2 ผลการด�าเนนิงานส�าคัญจ�าแนกตามกลุ่มวยั 

ที่มา:	ระบบเฝ้าระวังการตายมารดา	(MDSR	System)	กรมอนามัย	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2564

1. โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กตั้งแต่ในครรภ์เพื่อส่งเสริมการเกิดให้มีคุณภาพ	 เนื่องด้วยสุขภาพของแม่	
ท้ังด้านร่างกายและจติใจมผีลโดยตรงต่อการเจรญิเติบโตและพฒันาการของทารกตัง้แต่อยูใ่นครรภ์จนถงึหลงัคลอด	
ดังนั้น	 การพัฒนาระบบบริการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและมีการติดตามประเมินผล	
อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้หญิงต้ังครรภ์และทารกได้รบัการคัดกรอง	การตรวจวนิจิฉยั	การดแูลรกัษาและส่งต่อทีร่วดเรว็
ทันเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

	 จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังการตายมารดา	(MDSR	System)	กรมอนามัย	พบว่า	อัตราส่วนการตายมารดา	
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท�าให้ผลการด�าเนินงานยังไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายของประเทศที่ก�าหนดไว้คือ			
ไม่เกิน	 17	 ต่อการเกิดมีชีพแสนราย	 โดยปีงบประมาณ	 2564	 มีอัตราส่วนการตายมารดาไทย	 เท่ากับ	 39.81										
ต่อการเกิดมีชีพแสนราย	โดยจ�านวนการตายของมารดา	2	ใน	5	เป็นการตายจากการติดเชื้อโควิด	19

แผนภูมิ 10 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
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 ผลการด�าเนินงานโครงการ

ตาราง 7 ผลการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ตามกรอบ PIRAB 

PIRAB ผลการด�าเนินงานโครงการ

Partnership -	 ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนา	Platform	Pink	Book

-	 ประชุมคณะท�างานป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์

-	 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริก�าเนิด

-	 ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ

-	 ประชุมคณะท�างานการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ติดเชื้อโควิด	19	

-	 ประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณามาตรฐานอนามัยแม่และเด็กส�าหรับสถานพยาบาล	 และเครือข่าย							

ระดับจังหวัด
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PIRAB ผลการด�าเนินงานโครงการ

Investment -	 จัดจ้างดูแลระบบข้อมูลและพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

-	 ระบบรายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด	19	ของหญิงตั้งครรภ์	หญิงหลังคลอด	6	สัปดาห์

Regulate -	 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการใช้งาน	Application	Pink	Book

-	 จัดจ้างเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ผ่านดิจิทัล

-	 ประชุมทบทวนสาเหตุการตายมารดา	

Advocate -	 คู่มือการปฏิบัติตัวส�าหรับหญิงตั้งครรภ์	 หลังคลอดและเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ					

เชื้อโควิด	19

-	 คู่มือข้อควรรู้ส�าหรับคุณแม่

-	 แนวปฏิบัติการให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี	 Quadruple	 test	

ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน

-	 แนวปฏิบัติการให้วัคซีนโควิด	19	ในหญิงตั้งครรภ์	(ทุกกลุ่มอายุ)

-	 แนวทางการทบทวนสาเหตุการตายทารกปริก�าเนิด

-	 การจัดงาน	 “ก้าวสู่ระบบบริการยุค	 New	 normal	 ด้วยความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการตั้งครรภ์													

ที่ปลอดภัย”

-	 การจัดงานการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด	19	ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

-	 รณรงค์การฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์	“1	เดือน	1	แสนราย”

-	 โปสเตอร์แผนภูมิแนวทางการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ก่อนคลอด

-	 โปสเตอร์	และแผ่นป้ายโฆษณา	(Cutout)	การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด	19	ในหญิงตั้งครรภ์

Building -	 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์

Capacity -	 ประชุมชี้แจงแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์	หลังคลอดที่ติดเชื้อโควิด	19	และทารกแรกเกิด

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

 งานวิจัย/นวัตกรรม 

	 Platform	Pink	Book,	Application	Pink	Book
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 ปัญหาอุปสรรค

	 1.	 การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด	 19	 ท�าให้ห้องคลอดหลายแห่งต้องปิดให้บริการ	 ท�าให้หญิงต้ังครรภ์

เข้าสู่ระบบบริการได้ยากและล่าช้า	หรือไม่สามารถเข้ารับบริการได้	โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

	 2.	 บุคลากรขาดทักษะและประสบการณ์การตัดสินใจดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม	

	 3.	 ขาดการบูรณาการระหว่างสหวิชาชีพในการดูรักษาและการส่งต่อในเครือข่ายบริการสุขภาพ

	 4.	 หญิงตั้งครรภ์/ครอบครัว

	 	 	 -	ตัดสินใจเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลล่าช้า	

	 	 	 -	ขาดความตระหนักรู้ในการดูแลตนเอง	และเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์	

	 	 	 -	ขาดความรู้ความเข้าใจและความวิตกกังวลในเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด	19	

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.	 การมีภาคีเครือข่ายในการด�าเนินงาน	 ได้แก่	 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย	 ราชวิยาลัย

กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย	สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย	UNFPA	WHO

	 2.	 ระดับพื้นที่มีการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายผ่านกลไก	MCH	Board		

	 3.	 การขับเคลื่อนการด�าเนินงานโดยผู้ตรวจราชการแต่ละเขตสุขภาพ

 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานในปีถัดไป

	 1.	 การพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านสูติกรรม

	 2.	 การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลคลินิกฝากครรภ์	

	 3.	 จัดตั้ง	Multidisciplinary	consultation	ระดับเขต	เพื่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด	19

2. โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 เด็กปฐมวัยเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ท่ีส�าคัญ	 คุ้มค่าท่ีสุด	 ซ่ึงเป็นรากฐานของการ

พฒันาประเทศ	เพือ่ก้าวสูก่ารบรรลวุสิยัทัศน์ของประเทศ	คอื	ประเทศไทยมคีวามมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื	เป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว	 ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	

(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)	จึงมีต้องมีการลงทุนในช่วง	1,000	วันแรกของชีวิต	คือ	ทารกใน

ครรภ์มารดาตัง้แต่เร่ิมปฏสินธ	ิจนถงึอาย	ุ2	ปี	ซึง่เป็นช่วงทีโ่ครงสร้างสมองมกีารพฒันาสงูสดุ	และการเจรญิเตบิโต

ด้านร่างกาย	ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน	การส่งเสริมโภชนาการในช่วง	1,000	วันแรกของชีวิต	มีความส�าคัญ

ต่อการก�าหนดภาวะสุขภาพของมนุษย์มากถึงร้อยละ	80	เมื่อเทียบกับปัจจัยด้านพันธุกรรมที่ได้รับจากพ่อแม่ที่มี

ส่วนก�าหนดเพียงร้อยละ	20	และส่วนสูงของเด็กที่อายุ	2-3	ปี	ถือเป็น	proxy	indicator	ของสุขภาพผู้ใหญ่และ

เป็นทุนมนุษย์	(Human	capital)	ที่ส�าคัญ
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	 โครงการมหัศจรรย์	 1,000	 วันแรกของชีวิต	 จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญ	 ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ							

เด็กปฐมวัย	 ตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์มารดาที่เริ่มปฏิสนธิ	 จนถึงอายุ	 2	 ปี	 ซ่ึงครอบคลุมถึงการดูแลและส่งเสริม	

สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์	 และหญิงให้นมบุตร	 มุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมภาวะโภชนาการ	 การเจริญเติบโต	

พัฒนาการ	 การดูแลสุขภาพช่องปาก	 การส่งเสริมการกอด	 การเล่น	 การนอน	 การเล่านิทาน	 ผ่านการยกระดับ

มาตรฐานบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ	 และความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระดับพื้นท่ี	 เพื่อสร้างเด็กไทย													

ในศตวรรษที่	 21	 ให้มีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ	 (Full	 Potential	 Growth)	 สูงดีสมส่วน	พัฒนาการสมวัย				

ฟันไม่ผุ	และมีระดับเชาวน์ปัญญาที่ดี

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

แผนภูมิ 11 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2562-2564 ไตรมาส 4 
(ข้อมูล ปี 2564 ใช้กราฟการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ปี ชุดใหม่)
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แผนภูมิ 12 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ระดับเขตสุขภาพ

เปาหมาย มากกวาหรือเทากับ รอยละ 62
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2562 50.8 54.5 54.8 56.4 58.4 60.1 61.9 55.1 53.9 60.5 59.6 56.8 56.9

2563 54.5 57.3 63.1 59.0 67.0 66.5 73.5 64.0 62.7 66.1 67.8 61.3 63.7
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 ผลการด�าเนินงานโครงการ

ตาราง 8 ผลการด�าเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ตามกรอบ PIRAB

กลยุทธ์ PIRAB การด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงาน

Partnership การขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแนวทาง

ต�าบลมหัศจรรย์	1,000Investment

Regulate วันแรกของชีวิตผ่านความร่วมมือของภาคี							

เครือข่าย

ต�าบลขับเคล่ือนการด�าเนินงานตามต�าบล

มหัศจรรย์	 1,000	 วันแรกของชีวิต	 ผ่านการ

ประเมินตนเอง	 (Self-Assessment)	 จ�านวน	

4,263	ต�าบล

Advocate การส�ารวจเบ้ืองต้น	 (rapid	 survey)	 ถึง								

ผลกระทบของ	โรคโควิด-19	ต่อการให้บริการ	

ใน	ANC	และ	WCC

รายงานผลการส�ารวจการประเมินผลกระทบ

เบ้ืองต้นของสถานการณ์การระบาดของ							

โรคโควิด	19	ในประเทศไทยต่อการให้บริการ

ในคลินิกฝากครรภ์	 (ANC)	 และคลินิกเด็ก

สุขภาพดี	(WCC)	

การประเมนิสถานการณ์การสือ่สารโภชนาการ

สตรีและเด็กปฐมวัย

ร าย ง านผลกา รประ เ มิ นสถานกา รณ ์																		

การสื่อสารโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย

กจิกรรมรณรงค์/สือ่สารการบรโิภคอาหารตาม

วัยของเด็กอายุ	0-5	ปี

กิจกรรมรณรงค์อาหารตามวัยเด็กแรกเกิด							

-5	ปี

Building Capacity พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข	 สู่การ

พัฒนาระบบฐานข้อมูล	 เฝ้าระวังการเจริญ

เติบโตของเด็กอายุ	0-5	ปี

การจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร	“พฒันาศกัยภาพ

บุคลากรสาธารณสุข	 สู่การพัฒนาระบบฐาน

ข้อมูลเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอาย	ุ				

0-5	 ป ี”	 วันที่ 	 22-23	 ธันวาคม	 2564																		

ณ	โรงแรมทีเค	พาเลซ	คอนเวนชัน	กรุงเทพฯ

จัดท�าสื่อส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ	์		

หญิงให้นมบุตร	 และสื่อส่งเสริมการเฝ้าระวัง

การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย

1.	 ชุดความรู้ส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ	์

และหญิงให้นมบุตร	(e-book)

2.		ชุดความรู ้แอนนิ เมชัน	 การเฝ ้าระวัง											

การเจริญเติบโตของเด็กอายุ	0-5	ปี

3.	ต�ารับอาหารส�าหรับสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย	เด็กอายุ	1-5	ปี	(e-book)

 ปัญหาอุปสรรค 

	 1.		ขาดการน�านโยบายการส่งเสรมิสขุภาพเด็กอาย	ุ0-5	ปี	สงูดสีมส่วน	และการแก้ไขปัญหาทพุโภชนาการ	

(เตี้ย	ผอม	อ้วน)	สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	ร่วมกับภาคีเครือข่ายกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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	 2.		หญิงตั้งครรภ์	หญิงให้นมบุตร	พ่อแม่	ผู้เลี้ยงดูเด็ก	และอสม.	ส่วนใหญ่ยังมีความต้องการสื่อความรู้ใน

รปูแบบ	ของเอกสาร/คู่มอื/โปสเตอร์/แผ่นพับ	เน่ืองจากสือ่ดิจทัิลไม่สอดคล้องต่อความต้องการและการน�าไปใช้จรงิ	

 ปัจจัยความส�าเร็จ 

	 มีกลไกสนับสนุนการด�าเนินงานในระดับพื้นที่	 ได้แก่	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย					

ระดับจังหวัด	MCH	Board	คณะกรรมการ	พชอ.	ระดับอ�าเภอ	ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว	ระดับต�าบล	เป็นต้น	

 ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงานในปีถัดไป

	 ผลกัดนัให้เกิดนโยบายการส่งเสรมิสขุภาพสตรแีละเดก็ปฐมวยั	แบบบรูณาการร่วมกบักระทรวงทีเ่กีย่วข้อง

อย่างเป็นรูปธรรม	และผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

 ภาพกิจกรรมด�าเนินการ

3. โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

 ความส�าคัญ/ที่มาโครงการ

	 “นมแม่”	 ถือเป็นการวางรากฐานที่ส�าคัญเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอนาคต	นมแม่เป็น

อาหารที่ดีที่สุดส�าหรับทารก	ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	ส่งเสริมพัฒนาการ	สร้างความรักความผูกพัน	ซึ่งจะส่งผล

ให้เด็กเกิดความไว้วางใจ	เกิดการเรียนรู้	มีความฉลาดทั้งด้านอารมณ์และสติปัญญา

	 กรมอนามยัร่วมกบัภาคีเครือข่ายด�าเนินงานขบัเคลือ่นการเลีย้งลกูด้วยนมแม่มาอย่างต่อเนือ่ง	โดยมนีโยบาย	

ทีส่�าคญัประกอบด้วย	3	ด้าน	ได้แก่	การส่งเสรมิ	คอืการส่งเสรมิสร้างการรบัรูใ้ห้แม่และครอบครวัเหน็ความส�าคญั	

ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 ให้ความรู้	 พัฒนาทักษะของแม่	 และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อช่วยให้แม่

สามารถให้นมแม่ได้ตามที่ต้องการ	 การสนับสนุน	 คือ	 การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ�านวยต่อการเลี้ยงลูก									

ด้วยนมแม่	การดแูลอย่างต่อเนือ่งของบคุลากรสาธารณสขุและอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	และ

สนับสนุน	สถานประกอบกิจการให้มีการจัดตั้งมุมนมแม่	การปกป้อง	คือ	การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุม

การส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็	พ.ศ.	2560	เพือ่ควบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารก				

และเด็กเล็กให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสากล	ซึ่งจะช่วยให้แม่และครอบครัวได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
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 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

ตาราง 9 ผลการด�าเนินงานขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปี พ.ศ. 2563-2564

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ปี 2563 ปี 2564

เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน

ร้อยละของทารกแรกเกิดจนถึง	6	เดือน

กินนมแม่อย่างเดียว

50 62.08 50 60.88

ร้อยละของจังหวัดมีการด�าเนินงานระบบ	

เฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติฯ

25 54.54 50 37.66

ผู้ผลิต	ผู้น�าเข้าปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ทุกราย พบการกระท�าผิด	

9	เรื่อง

ทุกราย พบการกระท�าผิด	

20	เรื่อง

เรื่องร้องเรียนการละเมิดพระราชบัญญัติฯ

ได้รับการส่งต่อด�าเนินคดี

ทุกเรื่อง 9	เรื่อง ทุกเรื่อง 20	เรื่อง

 ผลการด�าเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ

	 การด�าเนินงานขบัเคลือ่นพระราชบญัญตัฯิ	เป็นไปตามแผนขบัเคลือ่นการบงัคบัใช้พระราชบญัญตัคิวบคมุ	
การส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก	พ.ศ.	2560	(พ.ศ.	2563-2565)	ประกอบด้วย	3	ประเด็น
ยุทธศาสตร์	ดังนี้
 ยทุธศาสตร์ที ่1 : ขับเคลือ่นทางสงัคม ส่ือสารสาธารณะเพ่ือควบคุมการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบั
ทารกและเด็กเล็ก
	 1.		การสือ่สารและเผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบัพระราชบญัญตัคิวบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารก
และเด็กเล็ก	พ.ศ.	2560	ผ่านเว็บไซต์	https://milkcode.anamai.moph.go.th
	 2.		จัดท�าค�าอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก											
พ.ศ.	2560	ส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบเฝ้าระวังการละเมิดและการบังคับใช้กฎหมาย
	 1.		ถอดบทเรยีนการด�าเนนิงานพระราชบญัญตัคิวบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็	
พ.ศ.	2560	ร่วมกับภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดออนไลน์
	 2.	 พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการเฝ้าระวังการละเมิดพระราช
บัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก	พ.ศ.	2560
	 3.		ตดิตามเฝ้าระวงัการบงัคบัใช้พระราชบญัญตัคิวบคมุการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็	
พ.ศ.	2560
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการการขับเคลื่อนกฎหมาย
	 กลไกบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก				
พ.ศ.	 2560	 ผ่านคณะกรรมการฯ	 คณะอนุกรรมการฯ	 4	 คณะ	 และคณะท�างาน	 2	 คณะ	 เพื่อจัดท�าแนวทาง											
ข้อปฏิบัติ	ให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงกฎกระทรวงฯ	และออกอนุบัญญัติฯ	ที่เกี่ยวข้อง
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 ภาพกิจกรรมด�าเนินการ

 ปัญหาอุปสรรค

	 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ	19	ส่งผลให้การขบัเคลือ่นพระราชบญัญตัฯิ	ได้รบัผลกระทบ	

ดังนี้	

	 1.		การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ครอบคลุมในบางพื้นท่ี	 เพราะไม่สามารถจัดการอบรมแบบ

ออฟไลน์ได้	 และการประชุมออนไลน์	 พบว่ามีปัญหาในเร่ืองการสื่อสาร	 การจัดกลุ่มระดมสมองเพ่ือฝึกทักษะ								

ซึ่งการพัฒนาศักยภาพภาคปฏิบัติเป็นส่วนส�าคัญในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด�าเนินงาน

	 2.		การด�าเนินการเฝ้าระวังเชิงรุกไม่ครอบคลุมพื้นที่เฝ้าระวัง	โดยเฉพาะในสถานพยาบาลทั้งของรัฐ	และ

เอกชน	ที่ต้องรองรับผู้ป่วยโควิด	19

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 การบรูณาการงานเฝ้าระวงัเชงิรกุพระราชบญัญัติฯ	ร่วมกบังานขับเคลือ่นสตรแีละเดก็ปฐมวยั	หรอืงานอืน่ๆ	

ส่งผลให้สามารถด�าเนนิการเฝ้าระวังในบางพ้ืนทีเ่สีย่งได้	อาทิ	ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก	สถานสงเคราะห์เดก็	 ร้านขายยา	

ร้านค้าในชุมชน

 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานในปีถัดไป

	 1.	 การพัฒนาหลักสูตร	 E-learning	 พระราชบัญญัติฯ	 เพื่อให้ความรู้และทบทวนเนื้อหาแก่พนักงาน									

เจ้าหน้าที่	บุคลากรสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชน	เครือข่ายเฝ้าระวัง	และประชาชนทั่วไป

	 2.	 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติฯ	 ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ	์					

การส่งเสริมการตลาดในปัจจุบัน

	 3.	 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมาย	 เพื่อติดตามและส่งเสริมการบังคับใช้

กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ผลการด�าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

	 กรมอนามยัร่วมกับภาคีเครอืข่ายส่งเสริมและสนบัสนนุการเลีย้งลกูด้วยนมแม่	 โดยมุง่เน้นการสร้างการรบัรู	้

สร้างความตระหนัก	และสนับสนุนให้แม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ตามที่ต้องการ	ดังนี้

	 1.		สือ่สารรณรงค์การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ในสปัดาห์นมแม่โลกและเดอืนวันแม่แห่งชาต	ิเพือ่ให้แม่	ครอบครัว

และประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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	 2.		จัดท�าค�าแนะน�าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	เพื่อให้ความรู้

เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการให้นมแม่ที่ถูกต้องและปลอดภัย	รวมถึงสร้างความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้

แก่แม่และครอบครัว

	 3.		โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก	 กรมอนามัย	 ร่วมกับบริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 บริษัท											

นครชยัแอร์	จ�ากดั	และบรษิทั	ไทยแอร์เอเชยี	จ�ากดั	ให้บรกิารขนส่งนมแม่ฟรทีัว่ประเทศ	เพือ่อ�านวยความสะดวก

ให้แก่แม่ที่ท�างานยังสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานต่อเน่ืองตามความต้องการ	 ในปัจจุบันมีแม่และครอบครัว

สมัครเข้าร่วมโครงการ	3,427	ราย	มี	10	จังหวัดต้นทางและปลายทางในการรับ-ส่งนมแม่	ดังนี้

ตาราง 10 จังหวัดต้นทางและปลายทางในการรับ-ส่งนมแม่

10 อันดับต้นทาง 10 อันดับปลายทาง

1.	กรุงเทพมหานคร	(2,432)

2.	ชลบุรี	(797)

3.	นนทบุรี	(616)

4.	ระยอง	(399)

5.	ปทุมธานี	(340)

6.	สมุทรปราการ	(322)

7.	น่าน	(129)

8.	ขอนแก่น	(124)

9.	 เชียงใหม่	(119)

10.	 ศรีสะเกษ	(81)

1.	ล�าปาง	(439)

2.	น่าน	(381)

3.	ขอนแก่น	(377)

4.	ศรีสะเกษ	(368)

5.	อุบลราชธานี	(334)

6.	แพร่	(328)

7.	 เชียงใหม่	(290)

8.	ร้อยเอ็ด	(278)

9.	บุรีรัมย์	(268)

10.	 สุรินทร์	(262)

 การด�าเนินงาน

	 1.	 จัดท�าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ	ผ่านเครือข่ายในระดับพื้นที่

	 2.	 ประสมัพนัธ์ผ่าน	Facebook	กรมอนามยั,	ส�านกัส่งเสรมิสขุภาพ	และ	9	ย่างเพือ่สร้างลกู	และช่องทาง	

อื่นๆ	ของกรมอนามัย

	 3.	 ประชาสมัพันธ์ผ่านมุมนมแม่ในสถานประกอบกจิการทีร่่วมจดัตัง้กบักรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

	 4.	 จัดท�าแคมเปญ	 “ส่งความรู้สึก	 ความประทับใจ”	 ที่เข้าร่วมโครงการฯ	 ผ่าน	 Line@anamaimilk											

ในเดือนกรกฎาคม

 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน

	 1.	 เส้นทางการเดินรถและเที่ยวบินยังไม่ครอบคลุมในบางเส้นทาง/บางจังหวัด	 ส่งผลให้แม่บางส่วน												

ไม่สามารถใช้บริการได้

	 2.	 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ส่งผลให้การบริการเดินรถและเที่ยวบินถูกยกเลิก

	 3.	 ผู้ที่มาใช้บริการไม่สแกน	QR	code	ก่อนจะมีการรับ-ส่งนมแม่	ท�าให้ข้อมูลจ�านวนรับ-ส่งไม่ครบถ้วน	

ตามจ�านวนรับ	–	ส่งจริง
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	 4.	 การศึกษาความเป็นไปได้ในการให้ค�าปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ออนไลน์

ช่องทางการรบับรกิารการปรกึษา ฟังก์ชั่นการรับบริการการปรึกษา

4. โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2-6 ปี

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของประเทศตั้งแต่ต้นน�้า	คือ	พัฒนาเด็กปฐมวัย	ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	

สงัคม	และสตปัิญญาให้มคีวามสมบูรณ์พร้อม	เด็กปฐมวัยเป็นช่วงโอกาสทองของชีวติท่ีสมองพฒันาไปอย่างรวดเรว็

พร้อมเตบิโตเป็นทรพัยากรทีมี่คณุภาพของประเทศ	เพือ่ยกระดบัศักยภาพในการท�างานของประชากรไทยในการ

สร้างผลิตภาพ	(Productive	Growth	Engine)	ให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพ	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

มีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพของประชากรทุกช่วงวัย	 ในส่วนการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยได้ก�าหนด											

เป้าหมายตัวชี้วัด	 “เด็กอายุ	 0-5	 ปี	 มีพัฒนาการสมวัย	 ร้อยละ	 85”	 การส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ													

ไปตามวัยอย่างถูกต้องเหมาะสม	 สิ่งแวดล้อม	 พ่อแม่	 ผู้เลี้ยงดูและบุคลากรรอบตัวเด็ก	 ล้วนมีบทบาทส�าคัญต่อ		

	 	 	 จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการให้ค�าปรึกษาเร่ืองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านช่องทางออนไลน์

พบว่าการให้บริการในคลินิกนมแม่ในโรงพยาบาลของรัฐ	 หรือโรงพยาบาลเอกชนให้บริการท้ังท่ีมีหรือไม่มี											

การนัดหมาย	 นอกจากเข้ามารับการปรึกษาในคลินิกนมแม่	 ยังมีการให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นทางโทรศัพท์,																

ทางวีดีโอคอล,	 line	 official,	 line	 group,	 facebook,	 youtube	 โดยมีวิธีหรือช่องทางในการให้บริการ																	

ทีแ่ตกต่างกนัตามแต่ละสถานพยาบาลได้สร้างระบบไว้	โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั

โคโรนา	2019	(COVID-19)	ท�าให้คนไข้ทีม่ารบับรกิารทีห่น่วยบรกิารลดลง	แต่ยงัคงมปัีญหาท่ีต้องการรบัค�าปรกึษา

เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	จึงปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการโทรเข้าขอค�าปรึกษาแทน

 ภาพกิจกรรมด�าเนินการ
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การเจรญิเตบิโตของเดก็	ถ้าปล่อยปละละเลยไม่มกีระบวนการดแูลช่วยเหลอืทีช่ดัเจน	เดก็จะเสยีโอกาสในการพฒันา	

ตามวยั	รวมทัง้อาจเกดิปัญหาพฒันาการทียุ่ง่ยากซบัซ้อน	เป็นภาระต่อครอบครวั	สงัคม	และประเทศชาต	ินอกจาก

ครอบครัว	 บุคลากรสาธารณสุข	 และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเด็กก็เป็นส่วนส�าคัญในการส่งเสริมและกระตุ้น

พัฒนาการเด็กอีกด้วย	 ทุกฝ่ายจึงต้องมีการพัฒนาความรู้	 ความสามารถ	 ทักษะ	 กลไกการด�าเนินงานส่งเสริม							

และแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็ก	0-5	ปี	

แผนภูมิ 13 สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย
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แผนภูมิ 14 สถานการณ์สุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย

 ผลผลิตการด�าเนินงานโครงการ 

	 1.		การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต	ิ ต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	 ด้านการ				

ส่งเสริมกิจกรรมของเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	30	แห่ง

	 2.		ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ	2-6	ปี
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•	ชุดนทิาน	“ราชสห์ีขนปยุกบัหนจ๊ีูดจี	๊ตวัจ้อย”

•	โปสเตอร์	“ขยับแปรง	2	นาที	สะอาดทุกซี่

เพื่อหนูน้อย	ฟันดี”

•	infographic	“การดูแลสุขภาพ

ช่องปาก	ส�าหรับเด็ก	3-5	ปี”	

“ลูกดูดนิ้ว...ท�า	อย่างไรดี”	

“เกิดอะไรขึ้นเมื่อ...หนูดูดนิ้ว”	

•	คลิปวีดีโอ

“ประเมินพัฒนาการตามช่วงอายุ”	

“ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อลูกรักฟันดี

เริ่มที่ฟันซี่แรก”

“พัฒนาเด็กไทย	สมวัย	ฟันดี”

พัฒนา

ชุดความรู้

รูปแบบ/นวัตกรรม

หลักสูตร/คู่มือ 

-	 แนวทางปฏิบัติงานของ	 Child	

Project	Manager	[CPM]	

-	แนวทางการยกระดบัสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ

-	หลักสูตรออนไลน์	

1)	play	worker

2)	DSPM-1,	

DSPM-2

 งานวิจัย/นวัตกรรม 

	 1.	 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียน	 E-Learning	 ส�าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 และบุคลากร
ทางการแพทย์	ในการใช้คู่มอืเฝ้าระวงัและส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวยั	Development	of	an	E-learning	course	
for	healthcare	workers	studying	the	developmental	surveillance	and	promotion	manual	(DSPM)
	 2.	 การศกึษาสถานการณ์พฒันาการเด็กปฐมวยั	ปี	2564	The	Study	of	Situation	of	Early	Childhood	
Development	in	Thailand	2021

 ปัญหาอุปสรรค

	 1.	 การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการของเด็กลดลง
	 2.	 การขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดย	 4	 กระทรวงหลัก	 ยังเป็นการบูรณาการระดับ
นโยบาย	ระดับการปฏิบัติยังท�างานแยกส่วน	
	 3.	 ระบบข้อมูล	 การลงบันทึก	 การบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ทันเวลา	 ท�าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน														
การประมวลผลไม่ถูกต้องในกลุ่มเด็กติดตาม	 30	 วัน	 การเช่ือมโยงงานข้อมูลการส่งต่อเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า						
ให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการตามเวลาที่ก�าหนด	ทั้งภายในภาครัฐและเอกชน
	 4.		ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ/	เด็กได้รับยาน�้าเสริมธาตุเหล็กน้อย	การติดตามเฝ้าระวัง	ยังไม่ครอบคลุม
	 5.		ด้านบุคลากร	 การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน	 ไม่สามารถจัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ได้	 และ
บุคลากรต้องช่วยปฏิบัติงานด้านควบคุมป้องกันโรค	ส่วนการใช้	DSPM	ในพ่อแม่	ผู้เลี้ยงดูหลักยังน้อย	การเก็บ
ข้อมูลไม่เป็นระบบแนวทางเดียวกัน	และขาดความรอบรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.	 ขบัเคลือ่น	ผ่านกลไก	MCH	BOARD	คณะอนุกรรมการพัฒนาเดก็ปฐมวยัจงัหวัด	(CPM)	พชอ.	และ	อปท.
	 2.	 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ปัญหา	จากหลายแหล่ง	เช่น	สปสช.	(PPA)	

 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานในปีถัดไป

	 ติดตาม	เฝ้าระวัง	และส่งเสริมเด็พกปฐมวัย	ด้านการเจริญเติบโต	(Growth)	พัฒนาการ	(Development)	
สุขภาพช่องปาก	และการได้รับวัคซีน
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กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 กรมอนามัย	 ได้ด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้เกิดการพัฒนาสุขภาพควบคู่กับการศึกษา	

ตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามกรอบแนวทางขององค์การอนามัยโลก	(WHO)	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2541	

โดยผลการประเมนิรบัรองด้านกระบวนการ	แบ่งเป็น	3	ระดบั	คอื	ทอง	เงนิและทองแดง	และด้านผลลพัธ์สขุภาพ	

เป็นการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	 ผลการด�าเนินงานมีความก้าวหน้ามากขึ้น										

ตามล�าดบั	มโีรงเรยีนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง	เงนิ	ทองแดง	รวมร้อยละ	90	และมีโรงเรยีน	
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	 ร้อยละ	 3	 และจากการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานพบ	 GAP	 ในประเด็นส�าคัญ															
คือ	การด�าเนินงานที่ยังไปไม่ถึงผลลัพธ์สุขภาพทั้งด้านพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของนักเรียน	เนื่องจาก
กระบวนการเป็นการขับเคลื่อนเน้นกลไกเชิงระบบแต่ไม่ไปสู่ตัวนักเรียน	 การด�าเนินงานดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุ่น	 จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินงานควบคู่ทั้งในด้านการแก้ปัญหาสุขภาพเฉพาะประเด็นและการส่งเสริมสุขภาพ								
องค์รวม	โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพเป็นส�าคัญ	

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

ตาราง 11 ผลการด�าเนินงานตัวชี้วัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี พ.ศ. 2561-2564

ชื่อตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 61

1.	จ�านวนโรงเ รียนเข ้า

ร่วมพัฒนากระบวนการ

โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ

ผลงาน	2,643	แห่ง

เป้าหมาย	3,000	แห่ง

ผลงาน	2,598	แห่ง

เป้าหมาย	3,000	แห่ง

ผลงาน	342	แห่ง

เป้าหมาย	300	แห่ง

-

2.	จ�านวนโรงเรียนท่ีผ่าน

การรับรองเป็นโรงเรียน		

ส่งเสรมิสขุภาพระดบัเพชร

ผลงาน	4	แห่ง

เป้าหมาย	77	แห่ง

ผลงาน	37	แห่ง

เป้าหมาย	77	แห่ง

ผลงาน	81	แห่ง

เป้าหมาย	77	แห่ง

ผลงาน	122	แห่ง

เป้าหมาย	77	แห่ง

 ผลการด�าเนินงานโครงการ

 Partnership

	 1.	 การป้องกันโรคโควิด	 19	 ในสถานศึกษา	 :	 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนร่วมกับกระทรวง

ศกึษาธิการก�ากบัตดิตามประเมนิผล	ร่วมกระทรวงศกึษาธกิาร	และกระทรวงสาธารณสขุ	ตรวจเยีย่มสญัจร	4	ภาค	

ติดตามผล	ปรับแผนเผชิญเหตุ(ใหม่)	เชื่อมโยงชุมชน/ผู้ปกครอง	สื่อสาร	ประชาสัมพันธ์	เน้นเข้มการปฏิบัติตาม

มาตรการส่วนบุคคล)	/แนวทางการเปิดเรียน	Sandbox	Safety	Zone	in	School	ส�าหรับสถานศึกษา	/	ป้องกัน

และลดความเสี่ยงในสถานการศึกษา	สถานดูแลเด็กพิเศษ	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	21
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	 2.		เด็กไทยสายตาดี	 ติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนแว่นสายตา	 ร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์							

แห่งประเทศไทย	โรงพยาบาลวดัไร่ขงิ	/สนบัสนนุสือ่แนวปฏบิตั/ิผลกัดนัให้เกดิการบรูณาการระหว่างระบบข้อมูล

สารสนเทศด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น	และ	Vision	2020
	 3.		MOU	 การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษท่ี	 21	 (16	 หน่วยงาน)	 :	 ร่าง	 MOU										
เตรียมการประสานเตรียมพร้อมพิธีลงนาม	MOU
	 4.	 ประชุม	Seventy-Fourth	Session	of	the	Who	Regional	Committee	for	Sounth-East	Asia	
Nepal	6-10	September	2021	เพือ่หารอืและตัดสนิใจเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพประชาชนในภมูภิาค	Sounth-East	Asia	
Aegion	 เพ่ือรองรับบริการด้านสุขภาพที่จ�าเป็นแก่ผู้ยากไร้	 ท�าให้มั่นใจในการเข้าถึง	 วัคซีน	 ยา	 เครื่องมือ														
และเทคโนโลยี	 อย่างเท่าเทียม	 ประเด็นส�าคัญอื่นๆ	 ที่จะกล่าวถึงคือ	 กรอบการท�างานระดับภูมิภาคส�าหรับ										
แผนปฏบิตักิารวคัซนี	การฟ้ืนฟสูขุภาพในโรงเรยีน	และการยตุไิวรสัตบัอกัเสบ	เอชไอว	ีและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์
 Invest
	 1.	 ประกาศใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมกระทรวงศึกษาธิการ	 และกระทรวงสาธารณสุข	 และข้อมูลอนามัย
โรงเรียนแก่	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
	 2.	 กระตุน้ให้พืน้ทีน่�าข้อมลู	(Data	exchange)	ไปด�าเนนิการตดิตาม	แก้ไขปัญหาสขุภาพเดก็วยัเรยีนในพืน้ท่ี
	 3.	 ประชุมหารือความเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียนกับระบบ	Vision	2020
	 4.	 Platform	HPS	plus	HL	
 Regulator
	 1.	 ยกระดับมาตรฐาน	New	HPS	ตาม	WHO
	 2.	 การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน
	 3.	 การส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย	(GSHS)
	 4.	 การติดตามให้พื้นที่น�าเข้าข้อมูลนักเรียนในแฟ้มงานอนามัยโรงเรียนอย่างครอบคลุม
 Advocacy
	 สร้างความรอบรู้	ผ่าน	Package	Mobile	Child	Strong	โปรแกรมประเมิน	HL	วัยเรียนวัยรุ่น	
 Building Capacity
	 1.	 พัฒนาศักยภาพบุคลากร	:	ฐานข้อมูลร่วม/GSHS2021
	 2.	 รณรงค์สร้างกระแส	:	กิจกรรมรณรงค์เด็กไทยสายตาดี	ในโอกาสของขวัญวันเด็กแห่งชาติ	ปี	2564

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน 
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 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.		ผู้บริหารให้ความส�าคัญโครงการในการจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินงาน

	 2.		ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย	ขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญ	อาทิ	 โรคโควิด	19	ในสถานศึกษา	เด็กไทย

สายตาดี	ฐานข้อมูล	GSHS	New	HPS	ได้รับความร่วมมืออย่างดี	จากกระทรวงต่างๆ	อาทิ	กระทรวงศึกษาธิการ	

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รวมถึง

องค์กรภาคส่วนต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	อาทิ	ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย	ราชวิทยาลัยจักษุ

แพทย์แห่งประเทศไทย	WHO	Thailand,	UNICEF	Thailand,	IHPP

 งานวิจัย/นวัตกรรม 

	 Platform	HPS	plus	HL	ซึง่เป็นโปรแกรมประเมนิความรอบรูด้้านสขุภาพในโรงเรยีนทัง้ด้านกระบวนการ

และผลลัพธ์ด้านสุขภาพของนักเรียน	ครอบคลุมถึงพฤติกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียน

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 สถานการณ์การด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ	 มีจุดเริ่มต้นจากการด�าเนินโครงการ	 Healthy					

Communities	 โดย	 สมาคมกีฬาสเปเซียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย	 สถาบันราชานุกูล	 ปี	 2556	 ภายใต้การ

สนบัสนนุ	Golisano	Foundation,	UNICEF	Thailand	ปี	2559	MOU	6	หน่วยงาน	(กรมอนามยั	กรมสขุภาพจติ	

สพฐ.	พม.	ยูนิเซฟ	และสมาคมกีฬาสเปเซียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย)	ในปี	2560	ด�าเนินการน�าร่องในศูนย์การ

ศกึษาพเิศษ	8	จงัหวดั	ให้กบัเยาวชนทีมี่ความบกพร่องทางสตปัิญญาและความซ�า้ซ้อน	เดก็พิการได้รบัการตรวจสขุภาพ	

ตามโครงการ	 จ�านวน	 519	 คน	 โดยใช้เครื่องมือใช้ตรวจสุขภาพนักเรียน	 10	Module	 ของกรมสุขภาพจิต													

เป็นแนวทางในการประเมินสุขภาพ	 และบันทึกข้อมูลทางสุขภาพ	 จากผลการด�าเนินงาน	 ปี	 2556	 –	 2558										

ภาพรวมภาวะสขุภาพร่างกายกบัสขุภาพช่องปากและฟัน	พบว่า	นกัเรยีนมปัีญหาสขุภาพด้านใดด้านหนึง่	ร้อยละ	91.4	

ในปี	 2557	 และร้อยละ	 90.7	 ในปี	 2558	 ทั้งนี้ในปี	 2561-2562	 สพฐ.ขยายการด�าเนินงานไปยังจังหวัดอื่นๆ									

อกี	69	แห่ง	รวมเป็น	77	แห่ง	ผลการด�าเนินงานพบว่า	ปี	2562	มกีารด�าเนนิงานโครงการ	ร้อยละ	48	ได้รบัการตรวจ	

สขุภาพและลงบนัทกึในสมดุบนัทกึสขุภาพ	ร้อยละ	45	เป็นต้น	ซึง่ผลการด�าเนนิงานยงัคงพบปัญหาอปุสรรค	อาทิ	

สมุดบันทึกข้อมูลเป็นสมุดบันทึกท่ีเหมาะกับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา	 ซ่ึงไม่ครอบคลุมเด็กพิการประเภทอื่น	

โปรแกรมบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์	 ท�าให้บันทึกข้อมูลไม่ได้	 ระบบการประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ไม่ชัดเจน	

ท�างานแยกส่วน	ขาดการวางแผนเตรยีมการร่วมกนั	ข้อจ�ากดัด้านงบประมาณไม่เพยีงพอ	เป็นต้น	ดงันัน้	จงึมคีวาม

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส�าคัญในการจัดกิจกรรมการดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษและมุ่งให้สามารถ					

เข้าถงึบรกิารคดักรองส่งเสริมสขุภาพให้ครอบคลมุท่ัวถงึตามสทิธปิระโยชน์ทีพ่งึจะได้รับบรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ	

และผลักดันขับเคลื่อนเชิงนโยบายอย่างชัดเจนภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งต่อไป
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 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

	 จ�านวนเดก็พเิศษได้รบัการคดักรองสขุภาพเพือ่วางแผนการจดับรกิารสขุภาพ	ปีงบประมาณ	2564	ผลงาน	

21,160	คน	เป้าหมาย	20,000	คน

 ผลการด�าเนินงานโครงการ

 Partnership	 ร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษกับหน่วยงานท่ีได้จัดท�าข้อตกลง	

(MOU)	6	หน่วยงาน	ได้แก่	กรมอนามัย	กรมสุขภาพจิต	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	องค์การยูนิเซฟ	และสมาคมกีฬาสเปเซียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

 Invest	การพฒันาเครือ่งมอืในการคดักรองสขุภาพเดก็พเิศษ	ได้แก่	สมดุบันทึกการคดักรองสขุภาพเดก็พเิศษ	

และการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ	และคู่มือสมุดบันทึกการคัดกรองสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ	

 Regulator 

	 1.	 มรีะบบการรายงานการคัดกรองสขุภาพเด็กพิเศษ	ปีละ	2	ครัง้คอื	รอบ	5	เดอืนแรกและรอบ	5	เดอืนหลงั

	 2.	 การติดตามการด�าเนินงานผ่านการนิเทศงานกรมอนามัย

 Advocacy 

	 1.	การชีแ้จงการด�าเนนิงานส่งเสรมิคดักรองสขุภาพเดก็พเิศษแก่ศนูย์อนามยัและสถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง

	 2.	การสื่อสารการใช้เครื่องมือคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษ	ด้วย	Clip	Video	

 Building Capacity การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษ

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.		ผู้บริหารให้ความส�าคัญโครงการในการจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินงาน

	 2.		ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย	 ขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ	 6	 หน่วยงาน	 ได้แก	่

กรมอนามัย	 กรมสุขภาพจิต	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ									

ความมัน่คงของมนษุย์	องค์การยนูเิซฟ	และสมาคมกฬีาสเปเซยีลโอลมิปิคแห่งประเทศไทย	รวมถงึการขบัเคลือ่น

งานในระดบัพืน้ท่ีของศนูย์อนามยั	สถาบนัพฒันาสขุภาพวะเขตเมอืง	ส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดัและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

 งานวิจัย/นวัตกรรม 

	 สมุดบันทึกการคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษและการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ	 และคู่มือสมุดบันทึกการ							

คัดกรองสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ
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 ภาพกิจกรรมด�าเนินการ

3. โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 จากสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยท่ีอยู่ในระดับสูง	ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ

แม่วัยรุ่นและครอบครัวของแม่วัยรุ่นและสังคมส่วนรวม	ประเทศไทยจึงให้ความส�าคัญกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เป็นอย่างยิง่	ได้มกีารตราพระราชบญัญัติการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น	พ.ศ.	2559	เพือ่ส่งเสรมิ	

สนับสนุน	 และประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา																

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	อย่างจริงจังเป็นรูปธรรม	โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2559	

ให้มีผลบังคับใช้	ในวันที่	29	กรกฎาคม	2559

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

แผนภูมิ 15 ผลการด�าเนินตัวชี้วัด
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 ผลการด�าเนินงานโครงการ

ตาราง 12 ผลการด�าเนินงานการขับเคลื่อนการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามกรอบ PIRAB

PIRAB ผลการด�าเนินงาน

Partnership การขับเคลื่อนการด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกัน	 และแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 พ.ศ.	 2560-2569	 /อ�าเภออนามัยการเจริญพันธุ์	 และอปท./
ป้องกันแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น/วัยรุ่นท้องต้องได้เรียนต่อ/เครือข่ายอาสายุติการตั้งครรภ์																	
ท่ีปลอดภัย/ผู ้ผ ่านการอบรมและให้บริการคุมก�าเนิดกึ่งถาวรหลักสูตรกรมอนามัย/																	
คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ	พ.ศ.	2564

Invest พัฒนาระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/วิจัย				
เพื่อผลักดันการปรับสถานะยายุติการตั้งครรภ์เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ

Regulator ขับเคลื่อน	 พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 พ.ศ.	 2559/ขับเคลื่อน							
การด�าเนินงานตาม	พ.ร.บ.	แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	28)	พ.ศ.	2564

Advocacy การสร้างความรอบรู้ให้แก่วัยรุ่นโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านLINE	Official	TEEN	CLUB

Building Capacity พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์/YFHS	 APP/
พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการให้บริการคุมก�าเนิดกึ่งถาวร	

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

 งานวิจัย/นวัตกรรม

	 1.	 วิจัยเรื่องศึกษาประสิทธิผลของการบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในประเทศไทย

	 2.	 วิจัยเรื่องการศึกษาการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายประกอบการพิจารณายายุติการตั้งครรภ์เข้าสู่	

บัญชียาหลักแห่งชาติ	:	การประเมินประสิทธิผลความปลอดภัยและการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

	 3.	 โปรแกรม	Amphoe	Online

	 4.	 โปรแกรม	YFHS	Application	

	 5.	 LINE	Official	TEEN	CLUB

	 	 	 •	Model	Development

	 6.	 มาตรฐานการด�าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ระดับอ�าเภอ	

	 	 	 •	Best	Practice
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	 7.	 โรงพยาบาลทีผ่่านมาตรฐานบรกิารสขุภาพทีเ่ป็นมติรส�าหรบัวยัรุ่นและเยาวชน	ระดบัดเีด่น	โรงพยาบาล

เวียงแก่น	โรงพยาบาลหนองม่วง	โรงพยาบาลลานสกา

 ปัญหาอุปสรรค

	 1.	 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุนในระดับจังหวัดขาดกลไก

การก�ากบัตดิตามทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอทีจ่ะผลกัดันให้เกดิการท�างานแบบบรูณาการอย่างชดัเจน	และมคีวาม

ต่อเนื่องจริงจัง	และคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดบางแห่ง	ยังขาด

ความรูค้วามเข้าใจในการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ฯ	ขาดความร่วมมอืในการด�าเนนิงานของภาคส่วนกระทรวงหลกั	

ที่เป็นเจ้าภาพร่วมยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด	

	 2.		วัยรุ่นขาดความรอบรูด้้านเพศวถิศึีกษาและทกัษะชีวติ	และไม่สามารถเข้าถึงบรกิารสขุภาพและอนามยั

การเจริญพันธุ์	

	 3.		ขาดระบบบรกิารและระบบให้ค�าปรกึษาให้แก่วัยรุน่หลงัคลอด/หลงัแท้งอย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ

เพียงพอ	ในการลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ�้า

	 4.		มาตรการลอ็คดาวน์	การปิดสถานศกึษาท�าให้เดก็เยาวชนอยูบ้่าน	โดยไม่มพ่ีอแม่ผูป้กครองดแูล	ท�าให้

เด็กมีโอกาสในการเข้าถึงสื่อ	social	media	หรือสื่อที่มอมเมายั่วยุต่างๆ	รวมทั้งการมั่วสุมของวัยรุ่นและเยาวชน

ในแหล่งต่างๆ	ท�าให้มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิพฤติกรรมเสีย่งทางเพศได้ง่าย	และเกดิปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมตามมา

	 5.	 ขาดระบบฐานข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการต้ังครรภ์ในวยัรุ่น	ท่ีเป็นปัจจุบันและเพยีงพอต่อการก�าหนดมาตรการ	

แผนงานโครงการ	และการก�ากับติดตามการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.		การมีกฎหมาย	และยุทธศาสตร์การด�าเนินงานระดับชาติและระดับจังหวัด	เพื่อสนับสนุนการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	

	 2.		การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องในการด�าเนินงาน	จากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน

	 3.		การก�าหนดประเด็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่เป็นหนึง่ในตวัชีว้ดัส�าคญัในระดบั

ต่างๆ	 ทั้งในระดับสากล	 ระดับชาติ	 ระดับหน่วยงาน	 รวมถึงระดับท้องถิ่น	 (อปท.)	 ท�าให้เกิดความตื่นตัวในการ

ด�าเนินงานภายใต้กลไกยุทธศาสตร์ฯ	ที่รองรับทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด

	 4.		เด็กและเยาวชนในองค์กรต่างๆ	 มีความตื่นตัวสนใจกับปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมากขึ้น	 มีการท�า

กิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องเพศและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างกว้างขวาง

 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานในปีถัดไป

	 การพัฒนาปรับปรุงระบบและสนับสนุนการเข้าถึง	 Teenage	 Digital	 Platform	 เพื่อเพิ่มโอกาสและ

ประสทิธภิาพในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารทีถู่กต้องในเรือ่งเพศวถิศีกึษา	และทกัษะชวีติอย่างเพยีงพอและเหมาะสม	

ส�าหรับช่วงวัย	 และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา	

และความต้องการของวัยรุ่น	 ควรมีแผนการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรสาธารณสุขในด้านเทคโนโลยี												

การติดต่อสื่อสาร	เพื่อรองรับการท�างานในสถานการณ์ระบาดของโรค	หรือสภาวะวิกฤติต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้น
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1. โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายส�าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี	ด้วยการออกก�าลังกาย
โดยมีชุมชนเป็นฐาน	โดยได้มีการด�าเนินการส่งเสริมการออกก�าลังกายทั้งในส่วนกลาง	และส่วนภูมิภาค	โดยการ
ด�าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการก้าวท้าใจ	Season	1	และ	Season	2	ขึ้น	ซึ่งได้รับ
กระแสการตอบรับที่ดีจากบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข	 อสม.	 และประชาชนทั่วไป	 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ				
จากผลความส�าเรจ็	ทีผ่่านมา	กรมอนามยัในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลกัของประเทศในการอภบิาลระบบ	ส่งเสรมิสขุภาพ	
และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ	จึงได้จัดท�าโครงการก้าวท้าใจ	Season	3	ขึ้น	โดยวัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนมีการออกก�าลังกายอย่างถูกต้อง	 เหมาะสมและต่อเน่ือง	 และส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย															
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย	เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่	(New	normal)	ซึ่งใน	Season	3	นี้	ได้
เพิม่กลุ่มเป้าหมายประชากรมากยิง่ขึน้	โดยแบ่งออกเป็นประชากรในชมุชน	สถานประกอบการ	สถานศกึษา	และ
สถานบรกิารสาธารณสขุ	ซึง่ตอบสนองกบันโยบายของรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสขุในการสร้างเสรมิ
ให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง	 และส่งเสริมการออกก�าลังกายให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้าง								
สุขภาวะที่ดีประกอบกับการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่จัดท�ารูปแบบที่น่าสนใจ	และสื่อสารไปสู่ประชาชน	เพื่อให้	
เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดประชาชน	น�าไปสู่การออกก�าลังกายระดับประเทศ

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

แผนภูมิ 16 ผลการด�าเนินงานโครงการก้าวท้าใจ ปี พ.ศ. 2561-2563

กลุ่มวัยท�างาน

 ผลการด�าเนินโครงการ

	 กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ	 ได้ด�าเนินการขับเคล่ือนกิจกรรมก้าวท้าใจ	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

ประชาชนออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ	และต่อเน่ือง	โดยบูรณาการน�าเทคโนโลยทีีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนั	มาประยกุต์

ใช้กับการส่งเสรมิกจิกรรมทางกายให้ประชาชน	 ผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ	ขบัเคลือ่นร่วมกับภาคเีครอืข่าย	

ทั้งภาครัฐ	และเอกชน	โดยด�าเนินการแล้ว	3	Season	ผลการด�าเนินงาน	ดังนี้
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	 สมาชิกก้าวท้าใจ	ณ	ปัจจุบันมีมากกว่า	3.29	ล้านคน	แบ่งเป็นชายประมาณ	1	ล้านคน	หญิง	2.2	ล้านคน	

มีจ�านวนพลังงานสะสมทั้งหมด	3,347,319,559	กิโลแคลอรี	มีระยะทางสะสมทั้งหมด	19,154,243.9	กิโลเมตร	

มีเวลาการออกก�าลังกายสะสมทั้งหมด	235,963,309	นาที	และมีจ�านวนกลุ่มออกก�าลังกายทั้งหมด	4,494	กลุ่ม	

โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มชุมชน	1,698	กลุ่ม	กลุ่มโรงเรียน	606	กลุ่ม	กลุ่มองค์กร	597	กลุ่ม	และกลุ่มสาธารณสุข	

1,593	กลุ่ม	(ข้อมูล	ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2564)

 จุดเด่นที่น�ามาใช้ใน Season 3

	 1.	 การยกระดับแพล็ตฟอร์มออกก�าลังกายมีกิจกรรมก้าวเดินวิ่งเป็นหลัก	และมีกิจกรรมออกก�าลังกายที่

สามารถบันทึกเวลาได้เพื่อครอบคลุมกิจกรรมของประชาชน

	 2.	 แพล็ตฟอร์มสนับสนุนความรอบรู้เป็นสมุดสุขภาพบุคคล	 โดยมีแต้มสุขภาพเป็นรางวัลการให้รางวัล

แบ่งเป็น	รางวัลแข่งขันแคลอรี	และรางวัลการสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพด้วยตัวเอง

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

 ปัญหาอุปสรรค

	 1.		มปีระชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเปิดตัวกจิกรรมจ�านวนมากท�าให้ระบบการบรหิารจดัการฐานข้อมลู

ส่งเสริมการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	และแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ	Season	3	ไม่เสถียรในช่วงแรก

	 2.		เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ	19	ท�าให้ด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์กจิกรรมเปิดตวั	

ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก�าหนด

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.		เป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

	 2.		ผู้บริหารให้ความส�าคัญในการติดตามโครงการ	10	ล้านครอบครัวไทยออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

	 3.	 มีการท�างานบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานในปีถัดไป

	 1.		ปรับระบบการบรหิารจดัการข้อมลูให้สามารถรองรบัการเข้าใช้งานได้มากขึน้	และมช่ีองทางรบัปัญหา

ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลส่งเสริมการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	และแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ	Season	3

	 2.		มกีารปรบัรปูแบบการด�าเนนิงาน	และด�าเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ	19	
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2. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยท�างานสุขภาพดีในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 สถานการณ์ของประชากรวยัท�างานทัว่โลก	ก�าลงัประสบปัญหาจากการท�างานท่ีส่งผลท�าให้มภีาวะสขุภาพ

แย่ลงและความไม่ปลอดภัยในการท�างานถึงประมาณ	 1.9	 พันล้านคน	 และข้อมูลจากส�านักงานสถิติแห่งชาต	ิ

ประเทศไทยมีแรงงานทั้งสิ้น	38.41	ล้านคน	(ผู้มีอายุ	15-59	ปี)	ประชากรวัยท�างานส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคที่

เกดิจากพฤตกิรรมสุขภาพท่ีไม่พึงประสงค์ซึง่เป็นโรคทีส่ามารถป้องกนัได้	เช่น	ความเสีย่งกบัปัญหากลุม่โรค	NCDs	

(Non-Communicable	diseases)	หรือ	กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

	 กรมอนามัยจึงได้น�า	“10	แพ็คเกจ	ปลอดภัยดี	งานดี	มีความสุข	ในสถานประกอบการ”	มาเป็นกลยุทธ์		

ทีใ่ช้ในการขับเคลือ่นงานส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค	ร่วมกบัภาคเีครอืข่าย	7	หน่วยงาน	(กระทรวงมหาดไทย	

กระทรวงแรงงาน	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 กระทรวงสาธารณสุข	 กรุงเทพมหานคร	 สภาอุตสาหกรรมแห่ง-

ประเทศไทย	 และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน)	 รวมถึงส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)				

ได้น�าแนวทางของชดุความรูส้ขุภาพ	10	 แพค็เกจ	 เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้สถานประกอบการน�าไปใช้	

ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยท�างานตามสภาพปัญหาทางสุขภาพในแต่ละมิติและความต้องการของ

สถานประกอบการ	ชุดความรู้สุขภาพ	10	เรื่อง	ประกอบด้วย	ชุดที่	1	หุ่นดีสุขภาพดี	ชุดที่	2	จิตสดใส	ใจเป็นสุข	

ชุดที่	 3	ครอบครัวสดใส	 ใส่ใจดูแล	ชุดที่	 4	สุดยอดคุณแม่	ชุดที่	 5	 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า	พาชีวายืนยาว							

ชุดที่	 6	 พิชิตออฟฟิศซินโดรม	 ชุดที่	 7	 สถานประกอบการจะก้าวไกล	 ใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ	 ชุดที่	 8										

สถานประกอบการดี	 ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์	 บุหร่ี	 ชุดท่ี	 9	 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	 และชุดท่ี	 10												

สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี	มีสมดุลชีวิต	

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

แผนภูมิ 17 ผลการด�าเนินงานตัวชี้วัดส�าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่เป้าหมาย ปี 2565
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 ผลการด�าเนินงานโครงการปี พ.ศ. 2564

	 การพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความรอบรู้คนวัยท�างานในสถานประกอบการ	 (MOU	

กับเครอืข่าย)	และจดักจิกรรมรณรงค์สร้างกระแสพร้อมการจดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการฯ	ในปัจจบุนัมสีถาน

ประกอบการ	ที่เข้าร่วมด�าเนินการโดยใช้	10	Packages	จ�านวน	404	แห่ง	(45	จังหวัด)	รวมทั้งจัดท�ามาตรการ

ป้องกันโรคโควิด	19	ในสถานประกอบการ	ประเภทโรงงาน	(Good	Factory	Practice,	GFP)	และก�าลงัด�าเนินการ	

จัดท�าระบบฐานข้อมูลสุขภาพแบบ	Digital	Platform

 ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน

	 การด�าเนนิงานในแต่ละกจิกรรมของโครงการ	แบ่งส่วนความรบัผดิชอบร่วมหลายกลุม่	ท�าให้ขาดเอกภาพ	

ในการด�าเนินงาน	และด้วยสถานการณ์โรคโควิด	19	ท�าให้ต้องปรับแผนการด�าเนินงานและเกิดความล่าช้า

 ปัจจัยความส�าเร็จ 

	 ปัจจัยส�าคัญคือ	ผู้บริหารให้การสนับสนุนและมีนโยบายการท�างานที่ชัดเจน	ทีมงานมีความเชี่ยวชาญเป็น

มืออาชีพ	 และการประสานงานสร้างความร่วมมือการด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังในระดับส่วนกลาง								

และส่วนภูมิภาค	

 โอกาสพัฒนาหรือความท้าทายในอนาคต

	 1.		การพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบที่ด�าเนินการ	10	Packages	ในทุกจังหวัด

	 2.		การผลักดันให้ออกกฎกระทรวงภายใต้พรบ.เพื่อให้มีบุคลากรที่ท�างานขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ

ในสถานประกอบการ	(Health	Promoter)

	 3.	 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้ทันสมัย

	 4.		การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เจ้าของสถานประกอบการ/ผู้บริหารเห็นความส�าคัญ

	 5.		การจัดตั้งชมรม/เครือข่ายนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ

	 6.		การประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายในสังคมออนไลน์	เพื่อให้เข้าถึงและเรียนรู้
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3. โครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ปี 2564

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ 

	 โรค	 NCDs	 เช่น	 โรคอ้วน	 เบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง	 ไขมันในเลือดสูง	 โรคหัวใจ	 โรคหลอดเลือด															

และหลอดเลือดสมองในวัยท�างาน	เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศไทย	อีกทั้งการระบาดอย่างรุนแรง

ของโรคโควิด	19	ยิง่ตอกย�า้ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องควบคุมและป้องกนัโรค	NCDs	เนือ่งจากมกีารรายงานผูเ้สยีชวีติ

เมื่อติดเชื้อโควิด	19	ในผู้ป่วยที่เป็นโรค	NCDs	ร่วมด้วยในอัตราที่สูงมาก	นอกจากนี้	พฤติกรรมการกินอาหารของ

คนไทยมคีวามเส่ียงทีจ่ะเกดิโรค	NCDs	โดยผูท้ีม่ภีาวะอ้วนจะเสีย่งต่อการเกิดโรค	NCDs	ในด้านพฤตกิรรมสขุภาพ

จากรายงานของส�านักทันตสาธารณสุข	 กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 ปี	 2562	 พบว่า	 วัยท�างานเพียง										

ร้อยละ	 44.5	ที่มีการกินผักได้ตามปริมาณที่เพียงพอ	 และมีมากถึงร้อยละ	 10.1	ที่เติมเครื่องปรุงรสเค็มทุกครั้ง			

เมื่อกินอาหาร	 อีกร้อยละ	 16.9	 ที่มีการดื่มเครื่องดื่มรสหวานทุกวัน	 นอกจากนี้ยังพบว่ามีการนอนหลับพักผ่อน				

ไม่เพยีงพอเพียงมากถงึร้อยละ	49	และออกก�าลงักายไม่เพยีงพอ	ร้อยละ	31	แนวโน้มคนไทยมภีาวะอ้วนและอ้วน	

และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี	 ซึ่งน�าไปสู่การเกิดโรค	 NCDs	 อื่นๆ	 เพิ่มขึ้น	 และยังพบว่าคนไทยร้อยละ	 50																							

มีความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่ดีเกี่ยวกับอาหาร	 การป้องกันไม่ให้เกิดโรค	 NCDs	 มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง				

ท่ีจะต้องสร้างความรอบรูเ้พ่ือให้เกดิพฤติกรรมสขุภาพทีเ่หมาะสม	อกีทัง้ควรสร้างปัจจัยเอือ้ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิให้เกดิ	

พฤติกรรมสุขภาพมากขึ้น

	 ในปี	2564	กรมอนามยั	จงึได้จดัท�าโครงการเตรียมความพร้อมด้านสขุภาพเพือ่รองรบัสงัคมสงูวยั	ปี	2564

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพส�าหรับวัยท�างาน	และสร้างปัจจัยเอื้อด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วย

ให้มพีฤตกิรรมการกนิอาหารทีเ่หมาะสม	การออกก�าลงักายเพิม่ขึน้	เพือ่ป้องกนัภาวะอ้วน	และป้องกนัโรค	NCDs	

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขับเคลื่อนงานเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 

แผนภูมิ 18 ร้อยละวัยท�างานอายุ 25-59 ปี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 2562-2564 จ�าแนกรายเขต
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แผนภูมิ 19 ร้อยละวัยท�างานอายุ 15-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ปีงบประมาณ 2563-2564 จ�าแนกรายเขต

 ผลการด�าเนินงานโครงการ 

	 1.		ประชากรก่อนสูงวัย	 (อายุ	 25-59	ปี)	 ได้รับการถ่ายทอดการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผู้สูงอายุ				

ที่มีสุขภาพดี	จ�านวน	6,622,887	ล้านคน	เป้าหมาย	7,500,000	ล้านคน

	 2.		ประชากรก่อนวัยสูงอายุ	(อายุ	25-59	ปี)	มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพ	

ที่พึงประสงค์	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 การกิน	 การออกก�าลังกาย	 การนอน	 และการดูแลสุขภาพช่องปากเพิ่มข้ึนเฉลี่ย								

เป็นร้อยละ	40	เป็นตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้คือ	ร้อยละ	40	จ�านวนครวัเรอืนเข้าร่วมโครงการ	10	ล้านครอบครวัไทย	

ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	3,287,095	บัญชี

	 3.		วัยท�างานอายุ	18-59	ปี	มีดัชนีมวลกายปกติ	ร้อยละ	48.03	เป้าหมาย	ร้อยละ	50

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน 

 งานวิจัย/นวัตกรรม 

 กรมอนามัยได้จัดท�าดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจส�าหรับประชาชนสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง	 เพื่อให้

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านการกิน	 การนอน	 การออกก�าลังกาย	 และดูแลสุขภาพช่องปาก	 ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญ				

ทีจ่ะช่วยให้ประชาชนรู้ภาวะสขุภาพของตนเอง	รู้แนวทางในการดูแลสขุภาพตนเอง	และมกีารปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม	

สขุภาพให้เหมาะสมกบัตนเอง	ซึง่ภายใต้แพลตฟอร์มน้ีจะมแีอพพลเิคช่ันย่อยท่ีช่วยในการประเมนิ	ภาวะสขุภาพของ	
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 ปัญหาอุปสรรค 

	 1.		งบประมาณที่ได้รับในปี	2564	มีความล่าช้า	จึงมีผลต่อการจัดกิจกรรมและขับเคลื่อนงาน	

	 2.		ขาดข้อมูลร้านอาหารที่ผ่านการรับรองด้านสุขาภิบาลอาหาร

	 3.	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ส่งผลให้ต้องปรับรูปแบบการด�าเนินงาน												

การเปิดตวักจิกรรมโดยจ�ากดัจ�านวนผูเ้ข้าร่วมงาน	และมกีารถ่ายทอดสดไปสูป่ระชาชน	นอกจากนีต้้องปรบัเปลีย่น

รูปแบบการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น

	 4.		จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ท�าให้มข้ีอจ�ากัดในการส�ารวจพฤตกิรรมสขุภาพ	และ

การด�าเนินงานในพ้ืนที่	 เนื่องจากบุคลากรสาธารณสุขให้ความส�าคัญกับการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของ						

โรคโควิด	19	จึงปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านระบบออนไลน์	แต่ประชาชนไม่มีอุปกรณ์ที่

พร้อมใช้งาน	และระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตต้องมีค่าใช้จ่าย

	 5.	 ตัวชี้วัดวัยท�างานมีดัชนีมวลกายปกติ	 ไม่ได้เป็นตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข	 ท�าให้เครือข่ายระดับ	

ส�านักงานสาธารณสุขให้ความร่วมมือน้อย	

ตนเองด้วยการ	screening	&	assessment	จากเคร่ืองมือคดักรองและรายงานผลในระบบออนไลน์	เช่น	คดักรอง	

ภาวะสุขภาพ	 BMI	 รอบเอว	 Thai	 CVD	 risk	 score,	 ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองผ่าน	 BSE	 App,	 ตรวจฟัน,								

คัดกรองความเครียด	และประเมินพฤติกรรมสุขภาพ	เช่น	ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	4	ด้าน	ได้แก่	

การกนิ	การนอน	การออกก�าลงักาย	และการดูแลสขุภาพช่องปากจาก	Application	H4U	Plus,	ประเมนิกจิกรรม

ทางกาย/การออกก�าลงักายจากแพลตฟอร์ม	 ก้าวท้าใจ,	ประเมนิความเครยีดจากแบบประเมนิความเครียด	 (ST-5)	

FunD	ประเมนิพฤตกิรรมการดูแลสขุภาพช่องปาก,	แนะน�าและประเมนิพฤตกิรรมการบริโภคอาหารจากโปรแกรม

โภชนาการอัจฉริยะ	 Food4Health,	 รับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์	 ปักหมุดในแผนที่	 และแนะน�าเส้นทางไปยัง

ร้านอาหารที่ผ่านการรับรองจากกรมอนามัย,	 การอบรมอาหารและโภชนาการออนไลน์ผ่าน	MOOC.ANAMAI	

ส�าหรับผูร้บัผดิชอบงานระดับพ้ืนที	่5	ชัว่โมง-ผูป้ระกอบกจิการร้านอาหาร	2	ช่ัวโมง-ประชาชน	2	ช่ัวโมง	เรยีนจบ			

ได้ใบประกาศนียบัตรรับรอง	เป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้งานผ่านออนไลน์	ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19
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 ปัจจัยความส�าเร็จ 

		 มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขับเคลื่อนงาน	ลดระยะเวลาลงพื้นที่	

 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานในปีถัดไป

	 1.	 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กระทรวงดิจิทัล	 ควรมีการพัฒนาระบบการให้บริการสัญญาณอินเตอร์										

ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งาน	 และควรมีการด�าเนินการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ

ประชาชนใช้ในการสื่อสาร	และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

	 2.		ผลักดันให้ตัวชี้วัดวัยท�างานมีดัชนีมวลกายปกติ	 เป็นตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข	 และเป็นตัวช้ีวัด							

ของกระทรวงอื่นๆ	เน้นการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานกระทรวงต่างๆ	มีสุขภาพดี

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

 1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 ประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุกว่า	 12	 ล้านคน	 และท่ีส�าคัญ	 คือ	 กลุ่มประชากรสูงอายุวัยปลาย										

(อายุ	80	ปีขึ้นไป)	จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก	จาก	1.5	ล้านคน	ในปี	พ.ศ.	2560	เป็น	3.5	ล้านคนในอีก	20	ปีข้างหน้า	

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยในปี	 พ.ศ.	 2560	 มีข้อมูลว่าประชากรสูงอายุไทยยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพ	 ผู้สูงอายุที่อยู่	

ในภาวะช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้	 (ไม่สามารถประกอบกจิวัตรพืน้ฐาน	คอื	กนิอาหารเอง	เข้าห้องน�า้เอง	แต่งตัวได้เอง)	

มากเกือบร้อยละ	5	โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยปลายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้	มีมากถึงร้อยละ	19	ของผู้สูงอายุ

ในวัยเดียวกัน	เมื่ออายุเพิ่มขึ้น	การท�างานร่างกายจะแย่ลงเรื่อยๆ	จนมีผลกระทบต่อการด�ารงชีวิต	การช่วยเหลือ

ตวัเองในการท�ากจิวตัรประจ�าวัน	และสดุท้ายท�าให้ผูส้งูอายตุ้องเข้าสูภ่าวะพึง่พิงในท่ีสดุ	ดงันัน้	การป้องกนัการเกดิ	

ภาวะเส่ือมของร่างกายในผู้สูงอายุจึงมีความส�าคัญ	 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีและสามารถช่วยเหลือและ								

พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด	ซึ่งที่ผ่านมา	กรมอนามัยมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพโดยการ

คดักรองสขุภาพเบือ้งต้น	การพฒันา	และจัดท�าฐานข้อมลู	การอบรมอาสาสมคัรผูด้แูลผูส้งูอาย	ุการพฒันาบคุลากร

ทางด้านสาธารณสุข	 การพัฒนาระบบบริการในการดูแลผู้สูงอายุท้ังด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 และสังคม												

การจัดสภาพแวดล้อมให้มั่นคงปลอดภัย	 เพื่อให้ผู ้สูงอายุได้รู ้จักตนเองและสิ่งรอบตัวตามความเป็นจริง																	

เช่น	การด�าเนนิงานต�าบลดแูลสขุภาพผูส้งูอายรุะยะยาว	(ต�าบล	Long	Term	Care)	เพือ่ให้ผูส้งูอายมุคีณุภาพชีวติท่ีด	ี

เข้าถึงระบบบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม	 และเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงอายุ					

จงึได้จดัท�าโครงการพฒันาระบบการดแูลส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายใุนชมุชนแบบบรูณาการ	เพือ่เตรยีมความพร้อม

ผู้สูงอายุ	 และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 ลดค่าใช้จ่าย	 ด้านบริการสุขภาพ	 ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ											

แบบองค์รวม	มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ	(Health	Literacy)	และมีสุขภาวะที่ดี							

อย่างยั่งยืน
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 ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนภูมิ 20 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ปี พ.ศ. 2561-2564

ผู้สูงอายุ	จ�านวน	1,277,310	คน		

มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	

จ�านวน	393,116	คน	

ข้อมูลจาก	Health	For	You	(H4U)	

ณ	วันที่	31	ก.ค.	2564

ต�าบล	LTC	ผ่านเกณฑ์	จ�านวน	6,997	

ต�าบล	จากจ�านวนต�าบลทั้งหมด	

7,255	ต�าบล	

ข้อมูลจาก	Long	Term	Care	(3C)	

ณ	วันที่	30	ก.ย.	2564
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แผนภมิู 21 ร้อยละของต�าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสขุภาพดแูลผูส้งูอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
ปี พ.ศ. 2561-2564

แผนภูมิ 22 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

ผูส้งูอายท่ีุมภีาวะพึง่พงิท้ังหมดทุกสทิธิ	์

จ�านวน	 345,407	 คน	 ได้รับการดูแล

ตาม	Care	Plan	จ�านวน	320,128	คน

ข้อมูลจาก	Long	Term	Care	(3C)	

ณ	วันที่	30	ก.ย.	2564
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 ผลการด�าเนินงานโครงการ

 1. ขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในทุกระดับ

	 	 	 ประชมุเชงิปฏบิติัการขบัเคลือ่นการด�าเนินงานส่งเสรมิสขุภาพกลุม่วยัสูก่ารปฏบิตั	ิประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2564	 ในวันที่	 21-22	ตุลาคม	พ.ศ.	 2563	ณ	 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์	 จังหวัดนนทบุรี				

และประชมุวชิาการแลกเปลีย่นเรียนรูเ้สรมิสร้างพลงัขบัเคลือ่นงานด้านการส่งเสรมิสขุภาพและความร่วมมอืของ
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ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่	ในวันที่	23-24	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2563	ณ	โรงแรมเอเชีย	แอร์พอร์ท	จังหวัดปทุมธานี	

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	 ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ	 ระดับกระทรวง	 กรมวิชาการ	 เขตสุขภาพ	

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	ชมรมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ

 2. ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ�าวัน                  

ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล(Barthel Index for Activities of Daily Living : ADL)

	 	 	 ผู้สูงอายุได้รับคัดกรอง	(ADL)	จ�านวน	7,685,998	คน	(ร้อยละ	84.08)	เป็นกลุ่มติดสังคม	:	ร้อยละ	

96.71	กลุ่มติดบ้าน	:	ร้อยละ	2.69	กลุ่มติดเตียง	:	ร้อยละ	0.60	(ข้อมูลจาก	HDC	ณ	วันที่	30	กันยายน	2564	

จากจ�านวนผู้สูงอายุในระบบ	HDC	9,141,196	คน)

 3. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care)

   - สนับสนุนการส�ารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

	 	 	 	 พัฒนาการใช้งานระบบข้อมูลสุขภาพ	 การเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค	์

พัฒนาแบบสอบถาม	 และด�าเนินงานผ่าน	 Application	 Health	 for	 You	 (H4U)	 เป้าหมายการด�าเนินงาน														

ผู้สูงอายุร้อยละ	 5	 ของพื้นที่	 ดังนั้น	 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	 จ�านวน	 500,000	 คน	 โดยผลการส�ารวจ	 พบว่า															

มีผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	จ�านวน	393,116	คน	คิดเป็นร้อยละ	30.8	(เป้าหมายร้อยละ	50)	

จากผู้ตอบแบบสอบถาม	จ�านวน	1,277,310	คน	(ข้อมูลจาก	Application	H4U	ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2564)

   - พัฒนาการจัดท�าแผนการส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)

	 	 	 	 พฒันาระบบฐานข้อมลู	Anamai	Care	ทีท่นัสมยัเหมาะสมกบัผูส้งูอายุ/ชมรมผูส้งูอาย	ุและขบัเคลือ่น

การจัดท�าแผนการส่งเสริมสุขภาพดี	(Wellness	Plan)	จ�านวน	48,428	คน	ผ่านชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ	

(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2564)	

   - สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

	 	 	 	 ช้ีแจงแนวทางการด�าเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมือง/ชุมชนท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และภาคีเครอืข่าย	ผลการด�าเนนิงานพัฒนาพืน้ท่ีต้นแบบเมอืง/ชุมชนท่ีเป็นมติร	

กับผู้สูงอายุ	จ�านวน	45	แห่ง	จากพื้นที่เขตสุขภาพที่	1-12	

 4. พัฒนาระบบ Long Term Care

   - สนับสนุนการอบรม Care Manager หลักสูตรฟื้นฟู จ�านวน 5,014 คน และการอบรม            

Caregiver หลักสูตรฟื้นฟู จ�านวน	10,353	คน	(รายงานข้อมูลจากศูนย์อนามัยที่	1-12)
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ตาราง 13 การอบรม Care Manager หลักสูตรฟื้นฟูและการอบรม Caregiver หลักสูตรฟื้นฟู

ศูนย์อนามัยที่ Care Manager ฟื้นฟู (คน) Caregiver ฟื้นฟู (คน)

ศอ.1	เชียงใหม่ 320 7,768

ศอ.2	พิษณุโลก 517 806

ศอ.3	นครสวรรค์ 300 373

ศอ.4	สระบุรี 320 688

ศอ.5	ราชบุรี 224 -

ศอ.6	ชลบุรี 269 -

ศอ.7	ขอนแก่น 425 420

ศอ.8	อุดรธานี 198 -

ศอ.9	นครราชสีมา 556 -

ศอ.10	อุบลราชธานี 827 -

ศอ.11	นครศรีธรรมราช 727 298

ศอ.12	ยะลา 331 -

รวม 5,014 10,353

   - สนบัสนุนการด�าเนนิงานพืน้ทีต้่นแบบการด�าเนนิงานส่งเสรมิสขุภาพแบบผสมผสาน Long Term 

Care และ Intermediate Care ระดับชุมชน	จ�านวน	70	แห่ง

   - ขับเคลื่อนการประเมินตนเองส�าหรับสถานดูแลผู้สูงอายุ ผ่าน Platform Thai Stop COVID+ 

จากสถานดูแลผู้สูงอายุ	 ที่เข้ามาประเมินตนเองจ�านวนทั้งหมด	 364	 แห่ง	 เป็นหน่วยงานภาครัฐ	 25	 แห่ง														

และภาคเอกชน	 339	 แห่ง	 สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด	 19	 จ�านวน	 187	 แห่ง									

คิดเป็นร้อยละ	51.4	(ข้อมูลจาก	Platform	Thai	Stop	COVID+	ณ	วันที่	25	ตุลาคม	2564)

   - พัฒนาคูม่อืแนวทางการอบรมผูจ้ดัการการดแูลผูส้งูอาย ุ(Care Manager) และแนวทางการจดั

อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ในเรือนจ�า

   - พัฒนาระบบโปรแกรมการบันทึกข้อมูล Long Term Care (3C)

	 	 	 	 MOU	 ความร่วมมือในการพัฒนาระบบ	 3C	 กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 ร่วมกับสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ในการด�าเนินงานพัฒนาระบบ	 3C	 ให้มีความเสถียร	 แก้ไข								

จุดบกพร่องของระบบ	และดูแลระบบ	บ�ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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 5. พัฒนาแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ Blue Book Application 

	 	 	 ขับเคลื่อนการใช้งาน	Blue	Book	Application	ลงสู่พื้นที่	และสนับสนุนคู่มือการใช้งาน	Blue	Book	

Application	รวมไปถึงจัดท�าแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

 ปัญหาอุปสรรค

	 1.	 การจัดท�าแผนการส่งเสริมสุขภาพดี	 (Wellness	 Plan)	 ผ่านชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ											

ยังขับเคลื่อนได้น้อย	 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด	 19	 และหลังจากพื้นท่ีด�าเนินการไปแล้วบางส่วน	พบว่า					

เครื่องมือยังมีความสับสน/ยากต่อการด�าเนินการ	

	 2.	 การปรบัเปลีย่นรปูแบบของ	Application	H4U	ประกอบกบั	Function	การท�างานไม่สามารถวเิคราะห์

ผลพฤตกิรรมสขุภาพท่ีพงึประสงค์และผลลพัธ์สดุท้ายของผลงานเป็นร้อยละได้	ผูร้บัผดิชอบงานจะต้องมาวเิคราะห์

ข้อมูลเองท�าให้เพิ่มภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่	 และปัญหาระบบ	 Admin	 ที่ยังไม่ครอบคลุมถึงระดับ	 รพ.สต.											

(มี	Admin	ระดับอ�าเภอ	จังหวัด	และศูนย์อนามัย)

	 3.	 ขาดแคลนบุคลากรในการด�าเนินการด้านสูงอายุทั้ง	Care	Manager	และ	Caregiver	 เนื่องจากการ

ปรับเปลี่ยนภาระงาน	การเพิ่มจ�านวนของผู้สูงอายุ	และปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร

	 4.	 การจ้างงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2565	 ไม่สามารถจ้างงานต่อได้ครบ									

ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 เน่ืองจากต้องจ้างด้วยงบประมาณของหน่วยงาน	ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

ขนาดเล็กมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจ้างงานต่อ

	 5.	 มีโปรแกรมด้านผู้สูงอายุจ�านวนมาก	ซ�้าซ้อนกันจากหลายหน่วยงาน	ท�าให้เป็นภาระงานของบุคลากร	

และบางระบบยังไม่เสถียรในการใช้งาน

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.	 การปรับตัวให้สอดรับต่อสถานการณ์	ใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลทั้งเชิงรับและเชิงรุก

	 2.	 การคืนกลับข้อมูลให้กับเครือข่าย/Partner	 ท่ีเก่ียวข้อง	 เพื่อบริหารจัดการและ	monitor	 ผลส�าเร็จ		

การด�าเนินงาน

	 3.	 การฟังความคิดเห็น/เสียงสะท้อน	 จากเครือข่ายทุกระดับ	 เพื่อพัฒนาและขยายต่อยอดความส�าเร็จ					

สู่พื้นที่อื่น	

	 4.	 เป็นนโยบายส�าคญัในการขบัเคลือ่นการส่งเสรมิสขุภาพดแูลผูส้งูอายทุกุระดบั	และได้รบัการสนบัสนนุ

งบประมาณอย่างต่อเนื่อง

	 5.	 มีกลไกการขบัเคลื่อนดา้นยุทธศาสตรท์ี่ชัดเจน	ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องให้ความรว่มมอื	และบูรณาการ

งานร่วมกันในทุกระดับ

 6.	 มีการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลผ่านดิจิทัล	Platform	ได้แก่	

	 	 	 -	Blue	Book	Application

	 	 	 -	Long	Term	Care	(3C)

	 	 	 -	Health	For	You	(H4U)

	 	 	 -	Anamai	Care
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 ข้อเสนอแนะ/ประเด็นท้าทายในการด�าเนินงานในปีถัดไป

	 1.	 วเิคราะห์ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องด้านความแตกต่างของกลุม่ผูส้งูอาย	ุเพือ่พฒันารปูแบบการส่งเสรมิสขุภาพ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	ประกอบด้วย

	 	 	 -	บริบท/พื้นที่

	 	 	 -	การใช้/เข้าถึงเทคโนโลยีในการเฝ้าระวังสุขภาพตนเอง

	 	 	 -	กิจกรรม/รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ

	 2.	 ประชากรสงูอายสุ่วนใหญ่	จดัอยูใ่นกลุม่	Active	Aging	จงึต้องมกีารพฒันารปูแบบการส่งเสรมิสขุภาพ

เพื่อคงสมรรถนะของผู้สูงอายุเหล่านี้ให้ยืนยาวที่สุด

	 3.	 การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบในการจัดเก็บข้อมูลด้านผู้สูงอายุ	ที่เชื่อมต่อกันหรืออยู่บน	Platform	

เดียวกัน

	 4.	 ฐานวิถีชีวิตใหม่	 (New	Normal)	 ที่จ�ากัดการรวมตัวกันของกลุ่มคน	ท�าให้หลายกิจกรรมไม่สามารถ

ท�าได้	ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์

2. โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2564

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 พระสงฆ์เป็นผู้มีความส�าคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา	 พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม				

และการพัฒนาสังคม	ท้องถิ่น	อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน	ในเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเอง	สิ่งแวดล้อม

ภายในวดั	และขยายผลสูก่ารพัฒนาสขุภาวะของชมุชน	ปัจจุบันวดัในประเทศไทยมจี�านวน	42,473	วดั	มพีระสงฆ์	

และสามเณร	จ�านวน	252,851	รูป	(ส�านักพระพทุธศาสนาแห่งชาต	ิวนัท่ี	31	สงิหาคม	25623)	พระสงฆ์เป็นผูสู้งอายุ	

จ�านวน	 47,715	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 31.08	 และมีแนวโน้มเป็นผู้สูงอายุมากข้ึน	 จากข้อมูลในปี	 พ.ศ.	 2562											

พระสงฆ์ได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพ	 จ�านวน	 39,091	 รูป	 ซึ่งมีจ�านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับพระสงฆ์												

ทั่วประเทศ	ส่วนใหญ่มีปัญหาทางสุขภาพ	โดยเฉพาะป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	

	 จากสถานการณ์สขุภาพพระสงฆ์ดงักล่าว	รฐับาลจงึเล็งเหน็ความส�าคญัของสขุภาพพระสงฆ์	ซึง่สอดคล้อง

กับมติมหาเถรสมาคม	ที่	191/2560	และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	5	ให้มีการขับเคลื่อนงาน	“พระสงฆ์

กับการพัฒนาสุขภาวะ”	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดยกรมอนามัย	 มีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย				

และพระสงฆ์กเ็ป็นกลุ่มเป้าหมายส�าคญั	ทีต้่องได้รบัการดแูลเสรมิสร้างทกัษะการด�ารงชวีติ	การเรยีนรู้และการพัฒนา	

ตลอดช่วงชีวิต	 เพื่อเป็นคนไทยที่มีศักยภาพ	มีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 เป็นเครือข่ายแกนน�าในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ

ของชุมชน	และเป็นกลไกในการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป
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 ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 1. ร้อยละของวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์

แผนภูมิ 23 การด�าเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ (เป้าหมายร้อยละ 60) ผลการด�าเนินงาน : จ�านวนวัดส่งเสริม 
สุขภาพผ่านเกณฑ์ จ�านวน 11,991 วัด จากจ�านวนวัดทั้งหมด 42,473 วัด คิดเป็นร้อยละ 28.23

ที่มา: ส�านักอนามัยผู้สูงอายุ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2564

 2. จ�านวนพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจ�าวัด–พระ อสว.)

	 	 	 มีการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก	ในปี	2564	จ�านวน	8,801	รูป	แบ่งเป็น	การอบรมแบบ	onsite	จ�านวน	

8,685	รูป	และการอบรมแบบ	Online	ผ่านระบบโปรแกรม	MOOC	Anamai	จ�านวน	116	รูป

แผนภูมิ 24 ผลการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก ปี พ.ศ. 2562 – 2564 

ที่มา: ส�านักอนามัยผู้สูงอายุ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2564	

 3. จ�านวนวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านเกณฑ์

แผนภูมิ 25 ผลการด�าเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ จ�านวน 34 แห่ง

ที่มา: ส�านักอนามัยผู้สูงอายุ	กรมอนามัย	ข้อมูล	ณ	วันที่	25	สิงหาคม	2564	
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 ผลการด�าเนินงานโครงการ

 1. ขับเคลื่อนการด�าเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะและพระคิลานุปัฏฐาก

   - สนับสนุนการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจ�าวัด-พระ อสว.)

สื่อสารประเด็นแนวทางการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก	 ทั้งรูปแบบ	Online	 และ	Onsite	 ลงสู่พื้นที่	 และประชุม

พัฒนาแกนน�าพระคิลานุปัฏฐาก	ตื่นรู้สู้ภัยโควิด	19

   - พัฒนารปูแบบการอบรมหลกัสตูรพระคลิานปัุฏฐาก (พระอาสาสมคัรส่งเสรมิสุขภาพประจ�าวดั-    

พระ อสว.) ผ่านระบบออนไลน์

	 	 	 	 พัฒนารูปแบบการอบรมฯ	ผ่านระบบโปรแกรม	MOOC	Anamai	มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ให้พระสงฆ์ที่สนใจเข้ารับการอบรมฯ	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 มีการเปิดอบรมแบบออนไลน์แล้ว	 จ�านวน							

3	รุ่น	มีผู้สมัครจ�านวน	786	รูป/คน	https://mooc.anamai.moph.go.th/

   - สนับสนุนสมุดบันทึกสุขภาพพระสงฆ์ และคู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก 

(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจ�าวัด – พระ อสว.)

	 	 	 	 จัดท�าสมุดบันทึกสุขภาพพระสงฆ์	“พระแข็งแรง	วัดมั่นคง	ชุมชนเป็นสุข”	เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์	

สามเณร	และแม่ช	ีมคีวามรอบรูด้้านสขุภาพ	(Health	Literacy)	ได้รบัการดแูลส่งเสรมิสขุภาพตามหลกัพระธรรม

วินัย	สามารถขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน	

   - รายงานผลการด�าเนินงานคณะอนุกรรมการวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก

 2. พัฒนาระบบข้อมูลพระสงฆ์/สามเณร

   - พัฒนาระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก 

	 	 	 	 พัฒนาระบบข้อมูลฯ	 และขับเคลื่อนการใช้งานของผู้รับผิดชอบงานสุขภาพพระสงฆ์และพระคิลานุ

ปัฏฐาก	ในการลงทะเบียนข้อมูล/ประเมิน	วัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก	ในแต่ละพื้นที่มีผู้ลงทะเบียน	

จ�านวน	1,757	รูป/คน	จ�าแนกเป็น	พระคิลานุปัฏฐาก	จ�านวน	1,676	รูป	แม่ชีคิลานุปัฏฐากยิกา	จ�านวน	7	คน	

และสามเณร	อสว.	จ�านวน	74	รปู	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2564)	https://healthtemple.anamai.moph.go.th

 3. ขับเคลื่อนการด�าเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ

   - สนับสนุนการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านเกณฑ์ จ�านวน	34	วัด	

   - ขับเคลื่อนการประเมินตนเองส�าหรับศาสนสถาน ผ่าน Platform Thai Stop COVID+

	 	 	 กรมอนามัย	 ร่วมกับกรมการศาสนา	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 และ

กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ในการก�าหนดมาตรการและค�าแนะน�า	พร้อมทั้งขอความร่วมมือใช้งาน	

Platform	Thai	Stop	COVID	Plus	โดยให้ศาสนสถานประเมนิตนเอง	เพือ่เป็นประโยชน์ในการเตรยีมความพร้อม

ของศาสนสถานให้เป็นไปตามมาตรฐานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19

	 	 	 วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์การประเมินตนเองด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิด	 19	 ในศาสนสถาน	 จ�านวนการประเมินท้ังหมด	 13,535	 แห่ง	 ผ่านเกณฑ์	 11,803	 แห่ง									

คดิเป็น	ร้อยละ	87.20	(ข้อมูล	14	กนัยายน	2564)	วดัอารามหลวง	เป้าหมาย	159	แห่ง	ผลการด�าเนนิงาน	121	แห่ง	

คิดเป็นร้อยละ	76.10	ผ่านเกณฑ์	104	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	85.95	วัดท่องเที่ยว	เป้าหมาย	93	แห่ง	ผลการด�าเนิน

งาน	82	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	88.17	ผ่านเกณฑ์	74	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	90.24
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	 	 	 ก�าหนดมาตรการเฝ้าระวังและการดูแลเชิงรุกในศาสนสถาน/สนับสนุนการจัดการศูนย์แยกกักตัว										

ในชุมชน	(Community	Isolation;	CI)	ในศาสนสถาน

	 	 	 จัดท�าแนวทางการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด	 19	 ส�าหรับพระสงฆ	์															

ในศาสนสถาน

   - ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ผ่าน Google Form

	 	 	 	 การส�ารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์	 7	 ด้าน	 พบว่า	 พระสงฆ์อายุไม่เกิน	 60	 ปี				

ได้รบัการประเมนิ	12,736	รูป	มพีฤติกรรมสขุภาพท่ีพึงประสงค์ร้อยละ	13.40	และพระสงฆ์สงูอายไุด้รบัการประเมนิ	

5,715	รปู	มพีฤตกิรรมสขุภาพทีพึ่งประสงค์ร้อยละ	14.66	(ส�านกัอนามยัผูส้งูอาย	ุข้อมลู	ณ	วนัที	่31	สงิหาคม	2564)

 งานวิจัย/นวัตกรรม

	 พัฒนารูปแบบการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก	(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจ�าวัด	-	อสว.)	ผ่านระบบ

ออนไลน์	https://mooc.anamai.moph.go.th

 ปัญหาอุปสรรค

	 1.	 พระคิลานุปัฏฐากยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

	 2.	 พระสงฆ์ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ตามบริบทพื้นที่

	 3.	 พระคิลานุปัฏฐากที่ผ่านอบรมออนไลน์ภาคทฤษฎีแล้ว	 ไม่สามารถลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานได้	 เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

	 4.	 การเปิดใช้ระบบ	MOOC	Anamai	พบปัญหาในการใช้งาน	เช่น	ระบบยังไม่เสถียร,	การแสดงข้อมูล,	

การสรุปผลการเรียน	เป็นต้น

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.	 การด�าเนินงานอย่างบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 ภาคีและเครือข่ายให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่	

	 3.	 สร้างความเข้าใจและการรับรู้ต่อเป้าหมายการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติถวาย						

คณะสงฆ์และฆราวาส
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 ข้อเสนอแนะ/ประเด็นท้าทายในการด�าเนินงานในปีถัดไป

	 1.	 สร้างความเข้าใจ	 สื่อสารสังคม	 การรับรู้และขยายผลในการด�าเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ				

พระสงฆ์	รวมทั้งมีการติดตามการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	

	 2.	 การพัฒนาเทคโนโลยีและการเข้าถึงการใช้งานผ่าน	Platform	Digital	
	 3.	 ฐานวิถีชีวิตใหม่	 (New	 Normal)	 ที่จ�ากัดการรวมตัวกันของกลุ่มคน	 ต้องมีการปรับรูปแบบการ														
ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์

 ภาพกิจกรรมด�าเนินงาน

3. โครงการพัฒนารูปแบบระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2564

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ 

	 จากสถานการณ์ผู ้สูงอายุไทยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู ่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์								

(Aged	Society)	ในปี	2565	และยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปีด้านสาธารณสุข	เพื่อประชาชนสุขภาพดี	มีอายุคาดเฉลี่ย

สุขภาพดี	(HALE)	75	ปี	สู่แผนงานทันตสุขภาพผู้สูงอายุประเทศไทย	พ.ศ.	2558-2565	มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุ			

มีสุขภาพช่องปากดี	 มีฟันใช้งานได้เหมาะสมตลอดช่วงชีวิต	 โดยสุขภาพช่องปากเป็นข้อบ่งชี้หนึ่งที่ส�าคัญในการ

ประเมินสุขภาพองค์รวมของผู้สูงอายุ	 สะท้อนต่อสุขภาพองค์รวม	 ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายส�าคัญ	 ลดความ

เหลื่อมล�้าของระบบบริการและสุขภาพ	 จ�าเป็นต้องมี	 1)	 พัฒนาระบบกลไกการดูแล	 และจัดบริการส�าหรับ														

ผู ้สูงอายุทุกกลุ่ม	 โดยสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชน-ชุมชน	 เช่ือมกลไกบริการทุกระดับ														

บูรณาสหสาขาวิชาชีพอย่างไร้รอยต่อ	 2)	 พัฒนาช่องทางและสื่อออนไลน์	 เพิ่มการเข้าถึงองค์ความรู้	 ซึ่งเอื้อต่อ							

ผูส้งูอาย/ุผูด้แูล	ได้รบัข้อมลูข่าวสารสทิธปิระโยชน์เพ่ือดูแลสขุภาพช่องปากตนเองได้	(self-care)	ทัง้นีก้ารขบัเคลือ่น	

กลไกการดูแลช่องปากผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบจะท�าให้เกิดการรับรู้ข้อมูล	 ที่ถูกต้อง	 เข้าใจและมีพฤติกรรม										

ด้านช่องปากอย่างเหมาะสม	ตลอดจนมีความรอบรู้สามารถดูแลอนามัยช่องปากตนเองเบื้องต้นและบอกต่อหรือ

ดูแลคนในครอบครัวได้	 รวมถึงเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันคุณภาพ	 ตามชุดสิทธิประโยชน์ได้ในเวลาท่ี

เหมาะสม	ลดความจ�าเป็นในการเข้ารับการรักษาที่ยุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูงลง	โดยเฉพาะประเด็นปัญหาส�าคัญที่

มีความชุก	หรือความรุนแรงสูง	รวมถึงลดการสูญเสียฟัน
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 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 

	 เป้าหมายปี	2564	ผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย	20	ซี่	หรือ	4	คู่สบ	ร้อยละ	70

แผนภูมิ 26 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและมีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ 

ที่มา	ข้อมูลจากระบบรายงาน	HDC	

 ผลการด�าเนินงานโครงการ 

	 1.		โครงการพฒันาระบบการสร้างเสรมิสขุภาพช่องปากผูส้งูอายแุบบไร้รอยต่อ	
ปี	2564
	 	 	 1.1		 พัฒนาคูม่อืการด�าเนนิงานทนัตสขุภาพ	ส�าหรบั	อสม.	ฉบับพกพา	(E-book)	
	 	 	 1.2		พัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ	
	 	 	 1.3		พัฒนาเครื่องมือเพื่อการเฝ้าระวังในชุมชน	รองรับต่อสถานการณ์การ
ระบาดโรคโควิด	 19	 ขับเคลื่อนในพื้นที่น�าร่องส่งเสริมการใช้เครื่องมือ	 Blue	 book	
Digital	https://bluebook.anamai.moph.go.th/	เพือ่เพิม่การเข้าถงึข้อมลูคดักรอง
ช่องปากในภาคประชาชน	 และเข้าถงึการตรวจประเมนิช่องปากโดยทนัตบคุลากรส่งต่อ	
ข้อมูลวางแผนให้บริการตามจ�าเป็น	และ	ต่อยอด	ขยายพื้นที่ในปีงบประมาณ	2565
	 	 	 1.4		 พัฒนาแนวทางการจัดบริการและดูแลสขุภาพช่องปากผูส้งูอาย	ุส�าหรบั
ทันตบุคลากร

	 	 	 1.5			นเิทศ	ติดตามงานทนัตสุขภาพผูสู้งอายใุนพืน้ท่ี	เพือ่ค้นหา	วางแผนปิด	Gap	การท�างานระยะถัดไป

	 2.		โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุผ่านช่องทางออนไลน์	

	 	 	 2.1		 สื่อออนไลน์	(ฟันยังดี)	ผ่าน	Facebook	และ	Line	Official	Account	ต่อเนื่องจัดท�าสื่อ	15	ชุด

	 	 	 2.2		 การประเมินผลโครงการพัฒนาช่องทางสื่อสารออนไลน์	ทั้งเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ

	 	 	 2.3		พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากกลุ่มผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ
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ตาราง 14 ผลการด�าเนินงานตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดผลผลิต ค่าเป้าหมาย จ�านวนที่ได้ ร้อยละ

1.	ผู้สูงอายุ	ได้รับบริการ/นวัตกรรม	ดูแลสุขภาพ

ช่องปากที่จ�าเป็น	 (เน้นบริการ	 ส่งเสริม	 ป้องกัน	

รักษา	ฟื้นฟู	ทางทันตกรรม)

500,000	คน 606,135	คน 100

2.	ผู้สูงอายุเข้าถึงกิจกรรมข้อมูล	ความรู้	กิจกรรม

เพ่ือการดูแลช ่องปากด้วยตนเอง	 โดยภาค

ประชาชนหรือเทคโนโลยีแบบ	Platform

2,000,000	คน 1,964,502	คน 98.2

ที่มา	ข้อมลูจาก	HDC,	เวบ็ไซต์ฟันเทียมพระราชทาน,	ฐานข้อมลูการเข้าถึงสือ่ออนไลน์	‘ฟันยังด’ี	ข้อมลู	ณ	วนัท่ี	30	

กันยายน	2563

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

 ปัจจัยความส�าเร็จ 

	 การคืนกลับข้อมูลให้กับเครือข่าย/Partner	เพื่อบริหารจัดการและ	Monitor	การด�าเนินงาน	พร้อมรับฟัง

ความคดิเหน็/เสยีงสะท้อน	จากเครอืข่ายทกุระดับ	เพือ่พฒันาและขยายต่อยอดความส�าเรจ็สูพ้ื่นท่ีอืน่รวมถึงค้นหา

และขยายเครือข่ายร่วมด�าเนินงาน	 ปรับตัวให้สอดรับต่อสถานการณ์	 ใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลทั้งเชิงรับ								

และเชิงรุก	ซึ่งภายใต้เงื่อนไขข้อจ�ากัดความพร้อมการใช้งานยังต้องขับเคลื่อนให้มีการใช้เพิ่มขึ้น	

 ปัญหาอุปสรรค

	 ภายใต้วิถกีารใช้ชีวติใหม่	New	normal	ทีจ่�ากัดการรวมตวักนัของกลุม่คน	ท�าให้หลายกจิกรรมไม่สามารถ

ท�าได้	เช่น	การจดักิจกรรมในชมรมผูส้งูอาย	ุการไปรบับรกิารทนัตกรรม	เป็นต้น	รวมถงึความท้าทายในการพฒันา

เทคโนโลยี	เพื่อจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชื่อมระหว่างหน่วยบริการชุมชน	และความพร้อมต่อการปรับตัวใน

สังคมดิจิทัล
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 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานในปีถัดไป

	 1.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับพ้ืนท่ี	:	บรูณาการท�างานร่วมกับสหวิชาชีพ	ค้นหาและสร้างความเข้มแข็งของแกนน�า/	

เครอืข่ายภาคประชาชน	ปรบัรปูแบบกิจกรรมส่งเสรมิป้องกนัทางทนัตกรรมให้สอดรบัวถิชีวีติใหม่	เน้นการรณรงค์

ผ่านการใช้เทคโนโลยี	อาจเริ่มจากกลุ่ม	Pre	aging-Active	Aging	น�าร่องเครือข่ายเชิงสังคมออนไลน์

	 2.	 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย	:	จดัให้มีบรกิารทนัตกรรมทางไกลส�าหรบัผูส้งูอาย,ุ	ผลกัดนัให้มกีารจดัระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศระดับชมุชน	เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมลู

และบริการ

1. โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดการอนามัยอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสุขภาวะที่ดี

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 สืบเน่ืองจากการเจริญเติบโตและขยายตัวของเมืองในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	 โดยเฉพาะ												

ภาคอุตสาหกรรม	 ภาคบริการ	 และสถานประกอบกิจการในครัวเรือน	 รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีแทรกตัว	

อยูใ่นชมุชน	รวมทัง้พืน้ทีเ่สีย่งจากมลพษิสิง่แวดล้อมทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาพมแีนวโน้มความรุนแรงเพิม่ขึน้	ทัง้พืน้ที	่

ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน	 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจาก								

โรงไฟฟ้าเหมืองแร่	และพ้ืนทีท่ีม่กีารปนเป้ือนสารเคมทีางการเกษตร	การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	นอกจากนี	้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด	 19	ที่ส่งผลให้ประชาชนป่วยและเสียชีวิตจ�านวนมาก	จึงมี

ความจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องมกีารประเมนิคาดการณ์ผลกระทบต่อสขุภาพ	การเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสขุภาพใน

พื้นที่เสี่ยงการพัฒนานวัตกรรมในการสื่อสารเตือนภัย	 และยกระดับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน

ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย	 เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเส่ียงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 รวมท้ังการสร้างความ

รอบรู้ด้านสุขภาพและอนามยัสิง่แวดล้อมแก่ประชาชน	ให้มพีฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึประสงค์	สามารถตดัสนิใจดแูล

สุขภาพของตนเอง	และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม	รวมทั้งสามารถพร้อมปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่	(New	normal)	

 ผลการด�าเนินงานโครงการ 

 1.  ศูนย์คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 	 	 1)		มีการพฒันาระบบและกลไกการขบัเคลือ่นศนูย์คาดการณ์	ระบบฐานข้อมลู	แนวทางการคาดการณ์

ผลกระทบต่อสุขภาพ	 และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ	 รวมท้ังเครื่องมืออนามัยโพลในการเฝ้าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน	

	 	 	 2)		มกีารเฝ้าระวงัและประเมนิผลกระทบต่อสขุภาพ	ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	

(EEC)	และพืน้ทีเ่สีย่งมลพษิสิง่แวดล้อม	เหมอืงแร่ทองค�า	เหมอืงโพแทส	โรงไฟฟ้าชีวมวล	โดยสนบัสนนุการด�าเนนิงาน	

การใช้กองทนุเฝ้าระวงั	และเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้ประปาในพืน้ทีเ่หมอืงแร่ทองค�า	(เหมอืงทุง่ค�า)	จงัหวดัเลย	ราชบุรี	

กาญจนบรุ	ีจงัหวดัรอยต่อ	(พจิติร	เพชรบรูณ์	พษิณโุลก)	และถอดบทเรยีนแนวทางการใช้กองทนุเฝ้าระวงัสขุภาพ

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
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จากโครงการเหมืองแร่	 จังหวัดล�าปางและโคราช	 รวมท้ังการจัดท�ารายงานสถานการณ์ประเมินคาดการณ	์													

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการเหมืองแร่พื้นที่เหมืองแร่ทั่วประเทศ	

	 	 	 3)	 ได้นวัตกรรมการเฝ้าระวังความเสีย่งด้านอนามยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพส�าหรบัประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่ง	

โดยการพัฒนาแอปพลิเคชัน	 (@Risk)	 และพัฒนาหลักสูตร	 HIA	 E-Leaning	 online	 ส�าหรับองค์กรปกครอง							

ส่วนท้องถิ่น

 2. ระบบฐานข้อมูลและระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง

	 	 	 1)	 มีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ	

กรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน	(PM
2.5
)	และแผนปฏิบัติการปรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้านสาธารณสุข	ระยะที่	1	พ.ศ.	2563-2573

	 	 	 2)		มกีารบรูณาการฐานข้อมลูการประเมนิความเสีย่งต่อสขุภาพจากการรบัสมัผสัฝุน่ละอองขนาดเลก็

ร่วมกับกรมการแพทย์	และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

	 	 	 3)		มกีารพัฒนาระบบเฝ้าระวงัความเสีย่งด้านสขุภาพจากมลพษิทางอากาศและการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ	 และเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพโดยให้ประชาชนเฝ้าระวังอาการที่เกี่ยวข้องจากการรับสัมผัส												

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน	(PM
2.5
)	ด้วยตนเอง	ผ่านทางอนามัยโพล

	 	 	 4)		ค�าแนะน�าห้องปลอดฝุ่น	 แนวทางการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก	

(PM2.5)	ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง	(Sentinel	Surveillance	for	PM
2.5
)	และจัดท�าเครื่องมือการ

ประเมินต้นทุนทางสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขจากฝุ่นละออง

	 	 	 5)	 มีการพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	 ในพื้นท่ี											

ศูนย์อนามัยที่	1	เชียงใหม่	และศูนย์อนามัยที่	9	นครราชสีมา	รวมถึงชุมชนต้นแบบด้านการปรับตัวและจัดการ

ความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่	7	ขอนแก่น

 3. ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย

	 	 	 1)	 มีกลไกการบริหารจัดการในระดับเขตสุขภาพและจังหวัด	 โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข	 และมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข	(PHEOC)	กรณหีมอกควนัและฝุน่ละอองขนาดเลก็ตามระดบัความรนุแรงของสถานการณ์ฝุน่ละออง

ขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน	(PM
2.5
)	ในพื้นที่ตามแผนเผชิญเหตุที่ก�าหนด	ทั้งนี้	มีจังหวัด	ที่เปิด	PHEOC	จ�านวน			

14	แห่ง	 ได้แก่	จังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย	ล�าปาง	น่าน	พะเยา	แพร่	ล�าปาง	แม่ฮ่องสอน	นครสวรรค์	สุโขทัย	

ขอนแก่น	มุกดาหาร	ชัยภูมิ	และนครราชสีมา	

	 	 	 2)	 มีการเฝ้าระวังเตือนภัยจากความร้อน	โดยมีรายงานสถานการณ์และการคาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด

รายสัปดาห์	และแนวทางค�าแนะน�าเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนส�าหรับนักเรียน

 4. สร้างความรอบรู้ พัฒนาขีดความสามารถด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 	 	 1)	 มีการสื่อสารให้ความรู้	และแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพทุกวัน	ผ่านช่องทาง	และรูปแบบต่างๆ	

	 	 	 2)		ได้ค�าแนะน�าในการปฏบิตัตินทีเ่หมาะสมแก่ประชาชนผ่านศนูย์แก้ไขปัญหามลพษิทางอากาศด้าน

ผลกระทบต่อสุขภาพ	(ศกพ.ส.)	ในประเด็นต่างๆ
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	 	 	 3)		ได้สื่อ/คู่มือแนวทางลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน	

(PM
2.5
)	ส�าหรับสถานศึกษา	สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	เจ้าหน้าที่	และชุดความรู้เพื่อการสื่อสารส�าหรับประชาชน

ในการดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	ฯลฯ

	 	 	 4)		มีการเฝ้าระวังและตอบโต้ด้านข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ	ผ่านทาง	RRHL	และสาสุขชัวร์

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน 

 งานวิจัย/นวัตกรรม

	 1)	 การพฒันาชมุชนต้นแบบจดัการความเสีย่งต่อสขุภาพจากฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ	2.5	ไมครอน	(PM
2.5
)	

เช่น	 เขตสุขภาพที่	 1	 โครงการต้นแบบ	 “ระบบเฝ้าระวังสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจาก										

ฝุ่นควัน”	จ�านวน	21	ต�าบล	กระจายในพื้นที่	8	จังหวัดภาคเหนือตอนบน	และขยายผลการด�าเนินงานในปี	2565	

ในอ�าเภอรอบนอกให้ครบทกุอ�าเภอและทกุต�าบล	ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีามกีารพฒันาต้นแบบ

ชุมชนจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน	(PM
2.5
)	ใน	2	พื้นที่	ได้แก่	อ�าเภอคง	

และอ�าเภอด่านขุนทด	

	 2)	 การพัฒนาห้องปลอดฝุ่น	 การจัดคู่มือและวีดีทัศน์การจัดท�าห้องปลอดฝุ่น	 และอบรมช้ีแจงแนวทาง	

การด�าเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที	่เพือ่สนบัสนนุการจดัท�าห้องปลอดฝุน่ในโรงพยาบาลและสถานทีท่ีม่กีลุม่เสีย่ง	เช่น	

โรงเรียน	 ศูนย์เด็กเล็ก	 สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ	 ในพื้นที่เสี่ยง	 ซ่ึงในปี	 2564	 มีห้องปลอดฝุ่นมากกว่า	 2,760	 แห่ง	

กระจายในจังหวัดต่างๆ	

 ปัญหาอุปสรรค

	 1.		ช่องทางและความถีใ่นการสือ่สาร	แจ้งเตือนและสร้างความรอบรูแ้ก่ประชาชนในการป้องกนัความเสีย่ง

และดูแลสุขภาพตนเอง	 ประชาชนมีความวิตกกังวลเก่ียวกับเรื่องฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	 2.5	 ไมครอน	 (PM
2.5
)					

กับสุขภาพ	และการมีส่วนร่วมเพื่อลดมลพิษทางอากาศยังน้อย

	 2.		การเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยังไม่เพียงพอ	

	 3.		การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่	เนื่องจากมีการหมุนเวียนของเจ้าหน้าที่	และยังขาดความ

เชี่ยวชาญการจัดการข้อมูลเพี่อการคาดการณ์ฯ	 ไม่เพียงพอ	 เช่น	 ทักษะการใช้เครื่องมือ/modeling	 เพื่อการ							

เฝ้าระวังและคาดการณ์	เป็นต้น
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	 4.	 แพลตฟอร์มกลางศูนย์คาดการณ์ฯ	 เป็นเพียงโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ฟรีของ	 Google	 เท่านั้นท�าให้ม	ี		

ข้อจ�ากัดในการแสดงผลข้อมูล

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 มีการบูรณาการการด�าเนินงาน	 และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานภาคสาธารณสุขและหน่วยงาน						

ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ

 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานในปีถัดไป

	 1.		ควรพัฒนาระบบข้อมูลความเส่ียงต่อสุขภาพ	 และจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	

ทั้งในบรรยากาศและภายในอาคาร

	 2.		ควรพฒันาแพลตฟอร์มกลางศนูย์คาดการณ์ฯ	โดยใช้โปรแกรมสารสนเทศท่ีทันสมยัและง่ายต่อการใช้งาน

	 3.	 ควรพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการรายงานโรคจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	 2.5	 ไมครอน	 (PM
2.5
)														

ให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ

2. โครงการพฒันาและยกระดบัระบบการจดัการสขุาภบิาลอาหารและการจดัการอนามัยสิง่แวดล้อมเพือ่รองรับการท่องเทีย่ว

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ: 

	 เนือ่งจากอาหารยงัคงเป็นสิง่จ�าเป็นในการด�ารงชวีติ	 ธรุกจิร้านอาหารปี	 2562	มกีารขยายตวัเตบิโตเพิม่ขึน้	

ความต้องการอาหารปรงุส�าเรจ็ขยายตัวเพิม่ขึน้	ซึง่สอดคล้องกบัการส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน

ย้อนหลัง	 10	 ปี	 (ปี	 2552-2561)	 พบว่า	 ครัวเรือนไทยมีการใช้จ่ายส�าหรับทานอาหารนอกบ้านหรือซื้ออาหาร

ส�าเรจ็รูปมาทานเพ่ิมข้ึนเฉลีย่ร้อยละ	6.5	มากกกว่าการใช้จ่ายเพ่ือการปรงุอาหารเองทีบ้่าน	ประกอบกบัการขยาย

ตัวของพ้ืนที่เศรษฐกิจส�าคัญและภาคการท่องเที่ยว	 ซึ่งธุรกิจร้านอาหารมีความเชื่อมโยงและเป็นธุกิจท่ีได้รับ

ประโยชน์จากภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก	 ดังนั้นธุรกิจอาหารที่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวจึงนับว่ามีความเปราะบาง					

ซึ่งพบว่ามูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติมีการใช้จ่ายในด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นอันดับ	3	

รองจากทีพ่กั	และคมนาคมการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	(ททท.)	ได้คาดการณ์การขยายตวัรายได้จากการท่องเทีย่ว	

ปี	62	จะมีรายได้อยู่ที่	3.38	ล้านบาท	คาดการณ์จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่	40.2	ล้านคน	เป็นพื้นที่				

ที่มีจ�านวนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจ�านวนมาก	หากผู้ประกอบกิจการไม่มีความตระหนัก	และไม่มีความรู้ความ

เข้าใจในการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน�้า	 ในสถานประกอบกิจการดังกล่าว	 ย่อมส่งผลให้เกิดความเสี่ยง												

ทีส่่งผลต่อสขุภาพของนักท่องเทีย่ว	เช่น	ปัญหาโรคอจุจาระร่วงเฉยีบพลนั	ปัญหาตดิเชือ้จากการสมัผสัพืน้ผวิสมัผสั

ร่วมที่ไม่สะอาด	ดังนั้น	การควบคุม	ก�ากับ	ดูแล	สถานประกอบกิจการเพื่อให้เกิดการให้บริการคุณภาพ	สะอาด	

ปลอดภยัแก่นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย	และต่างชาต	ิจงึเป็นสิง่ส�าคญัทีต้่องด�าเนนิการเป็นล�าดบัแรกเพือ่สร้างความ

มั่นใจในการเข้าใช้บริการอย่างปลอดภัย	 และท�าให้เกิดความมั่นใจในการท่องเท่ียว	 อันจะส่งผลต่อการกระตุ้น

เศรษฐกจิ	อกีทัง้	CNN	ยกให้กรงุเทพมหานครเป็นทีท่ีม่อีาหารข้างทาง	หรอื	Street	Food	ท่ีดท่ีีสดุในโลก	แต่ภายใต้	

การยกกย่องเรายังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนา	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด	กินแล้วไม่เกิดโรค	ปลอดภัยจาก

การกินอาหารข้างทาง
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	 กรมอนามัย	 จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการ

อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	 ให้เกิดการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน�้าเพื่อสุขภาพท่ีดี	 เกิดการ

ส่งเสริมการท่องเทีย่วของประเทศไทย	โดยเน้นการจัดการสถานประกอบกจิการประเภทต่างๆ	ท้ังสถานท่ีจ�าหน่าย

และสะสมอาหาร	อาหารริมบาทวิถี	(Street	Food)	ตลาดสด	ตลาดนัด	Food	truck	ฯลฯ	ด้วยการบูรณาการ

งานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 ประชาชน	 เกิดความยั่งยืนของการด�าเนินงานในระดับ

พื้นที่	ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือ	12	เมืองต้องห้ามพลาด	12	เมืองต้องห้ามพลาดพลัส	และขยายให้ครอบคลุมทั้ง	76	

จังหวัด	รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญต่างๆ	ของแต่ละจังหวัดที่ต้องมีการก�ากับ	ติดตาม	และควบคุมด้านคุณภาพ

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ	ปลอดภัย	เกิดเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม

เพ่ือสุขภาพ	 สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการฯ	 ส่งผลดีต่อ					

ภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศไทย

 ผลการด�าเนินงานโครงการ

	 ด�าเนินการพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร	 สุขลักษณะของสถานประกอบกิจการด้านอาหารตามพระราช							

บัญญัตกิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	2535	ได้แก่	สถานทีจ่�าหน่ายอาหาร	สถานทีส่ะสมอาหาร	ตลาดสด	ตลาดนดั	อาหาร

รมิบาทวิถ	ีรถเร่	กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ	กลุม่ที	่3	ประเภทกจิการอาหาร	เหล่านีไ้ด้มกีารพฒันามาตรฐาน	

วิชาการ	 ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งในรายงานสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมฉบับนี้จะกล่าวถึงการพัฒนา

สขุาภิบาลอาหาร	ในประเด็น	การประเมนิรับรอง	“ตลาดนดั	น่าซ้ือ”	ระดบัพืน้ฐาน	จ�านวน	26	แห่ง	(ร้อยละ	32.50)	

ระดับด	ีจ�านวน	30	แห่ง	(ร้อยละ	37.50)	และระดบัดมีาก	จ�านวน	24	แห่ง	(ร้อยละ	30.00)	และ	“อาหารรมิบาทวถีิ”	

สามารถพัฒนาและยกระดับได้ครบถ้วนทั้ง	 77	 จังหวัด	 คิดเป็นร้อยละ	 100.00	 ซึ่งผลการประเมินรับรอง									

“อาหารรมิบาทวถิ”ีระดับพ้ืนฐาน	จ�านวน	28	แห่ง	(ร้อยละ	34.54)	ระดบัด	ีจ�านวน	30	แห่ง	(ร้อยละ	37.04)	และ

ระดับดีมาก	จ�านวน	23	แห่ง	(ร้อยละ	28.40)	รายละเอียด	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	ดังต่อไปนี้

ตาราง 15 ผลการด�าเนินงานการขับเคลื่อนการสุขาภิบาลอาหาร

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (outcome) 

1.	สถานประกอบการประเภท	ตลาดนดั	สถานที่

จ�าหน่ายอาหาร	อาหารรมิบาทวถีิ	ในแหล่งท่องเทีย่ว	

ได้รับการประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาล

อาหาร	76	จังหวัด

สถานประกอบการในแหล่งท่องเที่ยว	 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน

สุขาภิบาลอาหาร

1.	สถานที่จ�าหน่ายอาหาร	ผ่านเกณฑ์	Clean	Food	Good	Taste	

ร้อยละ	84.93

2.	ตลาดนัด	จ�านวน	80	แห่ง

3.	อาหารริมบาทวิถี	จ�านวน	81	แห่ง
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ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (outcome) 

2.	มรีะบบฐานข้อมลูสารสนเทศสถานประกอบการ	
ประเภทสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร	เพือ่การเฝ้าระวงั
และสื่อสารประชาสัมพันธ์	1	ระบบ

เกิดผลงานระบบฐานข้อมูล	4	ระบบ
1.	แพลตฟอร์มส�าหรับกิจการด้านอาหาร	Thai	Stop	COVID	Plus	
(TSC+)	 เพื่อยกระดับสถานประกอบกิจการให้มีความปลอดภัย						
ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	จ�านวน	1	ระบบ
2.	platform	การประเมนิตนเองของผู้ประกอบการอาหารรมิบาทวถิ	ี
ตลาดนัดน่าซื้อ	จ�านวน	1	ระบบ
3.	ระบบการลงทะเบียนผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร	
(Foodhandler)	 และรูปแบบการอบรมผู้ประกอบกิจการ	 และ										
ผู ้สัมผัสอาหารผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	 (MOOC	 Anamai)			
จ�านวน	1	ระบบ
4.	ฐานข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารริมบาทวิถี	จ�านวน	1	ระบบ	

3.	 จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ ์ เ ก่ียวกับด ้าน
สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย

1.	พฒันาสือ่ความรอบรูด้้านสขุาภบิาลอาหารทีเ่กีย่วข้องกบักจิการ
		 1.1	ตลาดสด	วิถีใหม่
		 1.2	ตลาดนัด	น่าซื้อ
		 1.3	อาหารริมบาทวิถี
		 1.4	สถานที่จ�าหน่ายอาหาร

4.	 มีต้นแบบสถานประกอบกิจการด้านอาหาร				
ในแหล่งท่องเที่ยว	(ตลาดนัด	อาหารริมบาทวิถี)	
24	แห่ง

มีต้นแบบ	จ�านวน	47	แห่ง
1.	ตลาดนัด	น่าซื้อ	จ�านวน	24	แห่ง
2.	อาหารริมบาทวิถี	จ�านวน	23	แห่ง

5.	 ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาขีดความ
สามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การพัฒนา							
ด้านสุขาภิบาลอาหารในแหล่งท่องเที่ยว	จ�านวน	
150	คน

1.	พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและจัดท�าแนวทางการ	ขับเคลื่อน
การด�าเนนิงาน	ในระดบัเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบตังิานด้านสุขาภิบาลอาหาร	
(BFSI)	จ�านวน	มากกว่า	300	คน
2.	 ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการด้านอาหารได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารพัฒนาด้านสขุาภบิาลอาหาร
ในแหล่งท่องเที่ยว	มากกว่า	1,000	คน

 ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ (KPIs)

 เชิงปริมาณ

 1.	สถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวได้มาตรฐานตามกฎหมาย	ร้อยละ	80

 2.	มีต้นแบบสถานประกอบกิจการด้านอาหารที่ได้มาตรฐาน	24	แห่ง

 3.	ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ท่องเที่ยวมีการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร	ร้อยละ	60

 เชิงคุณภาพ

 4.	 จังหวัดมีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีในการเลือกพื้นที่	 โดยใช้ระบบและกลไกการ												
ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	และคณะกรรมการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด	
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 Best Practice 

	 1.		การขบัเคลือ่นการสขุาภบิาลอาหาร	ได้จดัท�าแผนงานรองรบันโยบายส�าคญัด้านสาธารณสขุ	โดยส�านกั
สุขาภิบาลอาหารและน�้า	เป็นเจ้าภาพหลักในประเด็นสุขภาพดีวิถีใหม่	:	คนไทยรอบรู้ดี	สุขภาพดี	อารมณ์ดี	ซึ่งมี
กิจกรรมส�าคัญด้านอาหารปลอดภัย	 ประกอบด้วยการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี	 (Street	
Food	Good	Health)	และตลาดนัด	น่าซื้อ	(Healthy	Market)	ต้นแบบจังหวัดละ	1	แห่ง	และสามารถพัฒนา
และยกระดบัได้ครบถ้วนทัง้	77	จังหวดั	คิดเป็นร้อยละ	100.00	โดยประเดน็การพฒันาอาหารรมิบาทวถีิท่ีมต้ีนแบบ
การพัฒนาของประเทศ	 ที่ได้รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังเพื่อการพัฒนาและยกระดับของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้แทน	จ�านวน	14	แห่ง
	 2.	 สร้างความน่าเชื่อถือ	 และความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัยสุขอนามัยที่ด	ี												
ด้วยการก�าหนดมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อต่างๆ	รวมถงึการจดัการด้านอนามสัิง่แวดล้อมของ
โรงแรมให้ได้มาตรฐาน
	 	 	 2.1		 จัดท�าข้อมูลสถานการณ์การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงแรม	ปีงบประมาณ	2564	
	 	 	 2.2		พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	(GREEN	Health	Hotel)	
	 	 	 2.3		 พัฒนาระบบการประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	
(GREEN	Health	Hotel)	ผ่าน	https://ghh.anamai.moph.go.th/	จ�านวน	1	ระบบ
	 	 	 2.4		 โรงแรมและรีสอร์ทได้รับการรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	
(GREEN	Health	Hotel)	จ�านวน	20	แห่ง
	 	 	 2.5		 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสถาน	
ที่พักอาศัยชั่วคราว	โรงแรม	รีสอร์ท	จ�านวน	1	ครั้ง

 ปัญหาอุปสรรค 

	 การด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากสถานการณ์โควิด	 19	 ท�าให้เกิดปัญหาการปิดตัวของพื้นท่ี						

เป้าหมาย	 และปัญหาในการลงพ้ืนที่เพื่อติดตามขับเคล่ือนการด�าเนินงาน	 รวมถึงการถอดบทเรียน	 เฝ้าระวัง												

เกบ็ตวัอย่าง	สุ่มตรวจประเมนิสถานประกอบการด้านอาหารและการจดับรกิารอาหารในพืน้ที	่และประเดน็ส�าคญั	

ทีย่งัไม่ประสบความส�าเรจ็	จ�าเป็นต้องพฒันาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้การด�าเนนิงานสขุาภบิาลอาหาร	มคีณุภาพ	และ

ปลอดภยัต่อผู้บรโิภค	ได้แก่	อาหารปรงุส�าเรจ็พร้อมบริโภคส่วนใหญ่ยังไม่มกีารปกปิดอาหาร	ในด้านสขุวทิยาส่วน

บุคคลของผู้ประกอบการอาหาร	ระบบการควบคุมดูแลสถานประกอบการด้านสขุาภิบาลอาหาร	โดยใช้มาตรการ

ทางกฎหมายตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	ที่ยังไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังพบโอกาสในการพัฒนาด้านสุขลักษณะของ														

สถานประกอบกิจการด้านอาหาร
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 ปัจจัยความส�าเร็จ 

	 ผลการพัฒนาพบจุดเด่น	 ได้แก่	 การตรวจสุขลักษณะตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	 การมีส่วนร่วม												

ของภาคเีครือข่ายในระดับพืน้ทีโ่ดยมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแกนหลกั	และการสร้างภาคเีครอืข่ายในการ

พัฒนางานสุขาภิบาลอาหารในระดับพื้นที่ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง	ระหว่างหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข	คณะกรรมการชมรม	สมาคมผูป้ระกอบการ	นอกจากนีย้งัมกีารส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	เศรษฐกจิ	และ

วฒันธรรมในพ้ืนที	่เป็นต้น	ในการมส่ีวนร่วมในการยกระดบัการจัดการสขุาภบิาลและสขุอนามยัในสถานประกอบ

การด้านอาหาร	เพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด	19

 ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงานในปีถัดไป 

	 การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขาภิบาลอาหาร	เช่น	การปกปิดอาหาร	และสร้างต้นแบบของพื้นที่ด�าเนินงาน

สุขาภิบาลอาหารโดยอาศัยระบบและกลไกในการด�าเนินงานของภาคีเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ในการจัดการ

สุขาภิบาลอาหาร	รวมถึงทิศทางในการด�าเนินงานเน้นการพัฒนา	Digital	Platform	เพื่อรองรับการด�าเนินงาน

ในระบบดิจิทัล

3. โครงการลดและป้องกนัปัจจยัเสีย่งด้านอนามัยสิง่แวดล้อมในพืน้ทีเ่ขตเศษฐกจิพเิศษ

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 จากที่รัฐบาลมีนโยบายก�าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 เพ่ือสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับอาเซียน											

และพฒันาเมอืงชายแดน	โดยการส่งเสรมิให้เกดิการลงทนุด้านอตุสาหกรรม	และการลงทุนต่อเนือ่งของไทย	ในประเทศ	

เพื่อนบ้าน	ตลอดจนให้มีการจัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	ท�าให้มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบ

กิจการเกิดขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มมากขึ้น	 หากสถานประกอบกิจการเหล่านี้ด�าเนินกิจการท่ีไม่ถูก

สขุลกัษณะ	อาจก่อให้เกดิปัญหามลพษิสิง่แวดล้อมหรอืเหตเุดอืดร้อนร�าคาญทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสขุภาพอนามยั	

และการด�ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง	 ซึ่งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

เป็นการใช้กระบวนการ	 วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย	 เพื่อการคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

นโยบาย	 แผนงานหรือโครงการท่ีส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน	 รวมท้ังก�าหนดมาตรการ	 กิจกรรมท่ี				

เหมาะสมในการจัดการหรือลดผลกระทบเหล่านั้นไม่ให้ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน
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 ผลการด�าเนินงานโครงการ

 1. ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

	 	 	 1)		ได้ระบบคาดการณ์ผลกระทบต่อสขุภาพด้านอนามยัสิง่แวดล้อม	5	จงัหวดั	โดยการจัดท�าฐานข้อมลู

ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการคาดการณ์ในรูปแบบ	 excel	 จัดท�าเครื่องมือท่ีใช้ในการคาดการณ์ประเด็น

ด้านอนามยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ	และประเมนิคาดการณ์ผลกระทบต่อสขุภาพ	ประเดน็มลพษิอากาศและขยะ

กรณีมลพิษอากาศ	 ในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 จังหวัดตาก	 มุกดาหาร	 สระแก้ว	 ตราด	 หนองคาย	 และ

นครพนม	รวมทั้งจัดท�ารายงานการประเมินคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

	 	 	 2)		ได้ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน�้าบริโภคของครัวเรือนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	 พัฒนาแนวทางและ								

จัดท�าเครื่องมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและกลไกเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน�้า	ที่เชื่อมโยงกับผลกระทบต่อ

สุขภาพในพ้ืนที่พิเศษ	 และจัดท�ารายงานประเมินความเสี่ยงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน�้าบริโภคในพื้นที่

พิเศษ	และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน�้าบริโภค	(online)

 2. สร้างความรอบรู้และการพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

	 	 	 1)		ได้รายงานสถานการณ์ความรอบรูด้้านอนามยัสิง่แวดล้อม	ของส�าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�า

หมู่บ้าน	(อสม.)	ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	4	ประเด็น	ได้แก่	(1)	การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน	(2)	การสร้างเสริมและสนับสนุนชุมชนในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ	จากชุมชน

แรงงานต่างด้าว	(3)	การจัดการคุณภาพน�้าบริโภค	และ	(4)	การสุขาภิบาลอาหาร

	 	 	 2)		ได้โปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านอนามยัสิง่แวดล้อม	ส�าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน

ในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 จ�านวน	 2	 โปรแกรม	 ได้แก่	 (1)	 โปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านอนามัย													

สิ่งแวดล้อม	ในการป้องกันความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน	(PM
2.5
)	และ	

(2)	 โปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ในการสร้างเสริมและสนับสนุนชุมชนในการป้องกัน							

ผลกระทบต่อสุขภาพจากชุมชนแรงงานต่างด้าว	 ส�าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 ในพื้นท่ี

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

		 	 	 1)	 ได้รูปแบบระบบกลไกการเฝ้าระวังและจัดการกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเหตุร�าคาญ				

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

		 	 	 2)		ประสานติดตามการใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูเพือ่การเฝ้าระวงัและบรหิารจัดการกจิการท่ีเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพ	ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กับพื้นที่เป้าหมาย	

		 	 	 3)		ได้วดิทีศัน์เทคนคิการใช้เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ในการตรวจวดัด้านอนามยัสิง่แวดล้อม	เพือ่เผยแพร่

เทคนิคการตรวจวัดเสียง	 กลิ่น	 ฝุ่น	 ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้กับเผยแพร่ให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น	 และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรมอนามัย	และ	YouTube

		 	 	 4)	 ได้ชุดความรู้	 เรื่องระบบการจัดการเหตุร�าคาญส�าหรับเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

		 	 	 5)	 มีข้อมูลสถานการณ์เหตุร�าคาญและกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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 4. ขบัเคลือ่นมาตรการทางกฎหมายเพือ่การจดัการด้านอนามยัสิง่แวดล้อมในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

	 	 	 1)	 ได้ข้อมูลเพิ่มเติมและก�าหนดกิจการ	6	ประเภทตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ	และทบทวน

เพ่ือปรบัปรงุประกาศกระทรวงทัง้สองฉบบัในส่วนทีจ่ะเชือ่มโยงหรอือ้างองิกระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ทีมี่อยู่

แล้วในกฎหมายอื่น

	 	 	 2)	 ได้ข้อเสนอแนะต่อการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จ�าเป็นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที	่							

การยก	(ร่าง)	ข้อบญัญตัท้ิองถิน่ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน	(Special	Economic	Zone:	SEZ)	

	 	 	 3)	 ได้ข้อมูลประเภทกิจการหมวดอาหาร	(กลุ่ม	3)	ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535

	 	 	 4)		ได้ข้อมลูวชิาการ	ผลกระทบจากการประกอบกจิการนกนางแอ่น	พฒันาและเกบ็ข้อมลูบบสอบถาม

การรับรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน	กรณี	บ้านกิจการนกแอ่นกินรัง

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน 

 ปัญหาอุปสรรค

	 เนื่องจากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่มีข้อบัญญัติท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข	 จึงท�าให้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลข้อบัญญัติท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน	(Special	Economic	Zone	:	SEZ)	ได้ครบทุกพื้นที่

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 มีการบูรณาการการด�าเนินงาน	 และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานภาคสาธารณสุขและหน่วยงาน						

ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ	รวมทั้งมีการติดตามให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานในปีถัดไป

	 1.	 ควรส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ

	 2.	 ควรเพิ่มช่องทางการเชื่อมโยงงานอนามัยสิ่งแวดล้อมกับแผนงานสาธารณสุขในพื้นที่พัฒนา
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4. โครงการเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัการอนามยัสิง่แวดล้อมเพือ่ให้ท้องถิน่และชมุชนน่าอยู่

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 นโยบายรัฐบาลปัจจุบันให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	 และสร้าง
การเติบโตบนฐานคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือให้คนไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน							
การพฒันาคนตลอดช่วงชวิีต	 ซึง่การพัฒนาสขุภาพและส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามแนวนโยบายดงักล่าว	 ท้องถ่ินและ	
ชุมชน	 ยังคงเป็นหัวใจส�าคัญของความส�าเร็จ	 ที่จะช่วยให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ						
น�าไปสู่การพัฒนาทีย่ัง่ยนืได้	แต่เนือ่งจากประเทศไทยอยูใ่นช่วงก�าลงัพฒันาในทกุด้าน	จงึพบว่ามกีารขยายตวัของ
ภาคอุตสาหกรรม	 เศรษฐกิจ	 บริการ	 และความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้การก�ากับดูแลยังไม่ทั่วถึง																		
และมปีระสทิธภิาพเพียงพอ	ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม	และมอีบุตักิารณ์โรคทีเ่กีย่วข้องกับสิง่แวดล้อมเพิม่ขึน้	ซึง่ปัญหา	
อนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาเชิงพื้นที่	กฎหมายสาธารณสุขได้ให้อ�านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นผู้มี
บทบาทหลักในการดูแลและจัดบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่	 ในช่วง	 3	 ปีที่ผ่านมา									
กรมอนามัยก�าหนดยทุธศาสตร์สร้างความเข้มแขง็ชมุชนในการจดัการอนามยัสิง่แวดล้อม	ภายใต้แผนยทุธศาสตร์							
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ	กรมอนามัย	ปี	พ.ศ.	2563-2564	และผลการด�าเนินงานในรอบ	3	ปี			
พบว่ามีชุมชนและท้องถิ่นที่มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน	คิดเป็นร้อยละ	25	
ของต�าบลทั่วประเทศ	โดยปัญหาส่วนใหญ่ของชุมชน	คือ	ปัญหาขยะมูลฝอย	สภาพแวดล้อมในที่พักอาศัย	ปัญหา
คุณภาพอากาศ	 และน�้าดื่มในชุมชน	 ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับต�าบล	
คอื	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล	โดยม	ีอสม.	และแกนน�าชมุชนเป็นก�าลงัส�าคญั	
แต่พบว่าท้องถิน่และแกนน�าชมุชน	ยงัควรได้รบัการส่งเสรมิให้สามารถเฝ้าระวงัและแก้ไขปัญหาอนามยัสิง่แวดล้อม
ด้วยการสนับสนุน	Know	how	แนวทางปฏบิติัทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที	่โอกาสในการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างชมุชน
ด้วยกันเอง	 และเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านสุขภาพ	 เพื่อการขับเคลื่อน								
การพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 และท�าให้เกิดท้องถิ่นและชุมชนที่มี
อนามัยสิ่งแวดล้อมดีและเอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิตต่อไป

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 

แผนภูมิ 27 ผลการประเมินรายประเด็นงาน ประจ�าปี 2562-2564
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 ผลการด�าเนินงานโครงการ

 1.	 จัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
และท้องถิ่นน่าอยู่	 สนับสนุนกลไกระดับพื้นที่เพื่อพัฒนา	 และติดตามกระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม						
ท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่
	 2.	 พฒันาและติดตามกระบวนการจัดการอนามยัสิง่แวดล้อมท้องถ่ินน่าอยู	่จงัหวดัลพบุร	ีและจงัหวดัราชบุรี
	 3.	 หลักสูตรการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม	 ได้แก่	 โครงสร้างหลักสูตร	 และวิดีโอสื่อการสอนหลักสูตร							
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	ส�าหรับ	อปท.	โครงสร้างหลักสูตร	และวิดีโอสื่อการสอนหลักสูตร	อสม.	เชี่ยวชาญ
การจดัการสขุภาพชมุชนและอนามยั	และเนือ้หาหลักสตูรออนไลน์ส�าหรบัยวุ-	อสม.	ด้านการจัดการอนามยัส่ิงแวดล้อม	
และเอกสารประกอบการบรรยาย
	 4.	 ชุดความรู้/คู่มือ	ชุดนิทรรศการ	และสื่อคลิปวิดิโอ	 ได้แก่	 คู่มือ	อบต.	จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ท้องถิน่น่าอยู	่ สารคดชีดุการส่งเสริมสขุภาพและจัดการอนามยัสิง่แวดล้อมส�าหรับท้องถิน่	 เพือ่ยกระดบัเมอืงทีเ่ป็น	
มิตรต่อสุขภาพ	:	อบต.โก่งธนู	อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุรี	การพัฒนาระบบคุณภาพบริการ	(EHA)	:	เทศบาล
นครขอนแก่น	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	 ชุดนิทรรศการ	 เรื่อง	 “การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย										
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (EHA)“	 และ	 “การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือท้องถ่ินชุมชน									
น่าอยู่”	 ส�าหรับ	 อปท.	 รวมทั้งชุดความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน	 ส�าหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข															
ตาม	พ.ร.บ.	การสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	 5.	 ข้อมูลสถานการณ์การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 ข้อมูลสถานการณ์การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (EHA)	 และผลการประเมินรับรอง	 อปท.	 ที่ผ่านการ
พฒันาคณุภาพระบบบรกิารอนามยัสิง่แวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และข้อมลูสถานการณ์การจดัการ
อนามยัสิง่แวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีส่มคัรเข้าร่วมโครงการและประเมนิตนเองตามองค์ประกอบ
ของการด�าเนินงานพัฒนา	อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่

 ภาพกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย EHA

ผลการด�าเนินงาน EHA

ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป

70 % (1,731 แห่ง)

ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป

56.23 % (1,390 แห่ง)

ค่าเป้าหมาย อบต.

ผลการด�าเนินงาน อบต.

ผ่านระดับน่าอยู่ขึ้นไป

10 % (530 แห่ง)

ผ่านระดับน่าอยู่ขึ้นไป

12.00 % (636 แห่ง)
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 ปัญหาอุปสรรค

	 1.		การน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่	ยังไม่เป็นรูปธรรม
	 2.		ขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
	 3.		ขาดการน�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการด�าเนินงาน	ทั้งการประเมินรับรองผล	 EHA	 และการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
	 4.		ขาดการสนับสนุน	และแรงจูงใจในการด�าเนินงานส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 5.	 ปัจจบุนัระบบฐานข้อมูล	EHA	ยงัเกบ็ในรปูไฟล์	Excel	ซ่ึงข้อมลูท่ีต้องประมวลผลในปัจจุบันมปีรมิาณมาก	
มีความเส่ียงการประมวลผลผิดพลาด	 (Human	 Error)	 และรูปแบบข้อมูลที่เก็บในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ																	
ต่อการน�ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบ	EHA	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 6.	ขาดการสนับสนุนแรงจูงใจการด�าเนินงานส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 การสนับสนุนกลไกการด�าเนนิงานในระดับพืน้ที	่เพือ่พฒันาและตดิตามกระบวนการจดัการคณุภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

 ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงานในปีถัดไป

	 1.	 การขบัเคลือ่นงานเชงินโยบายระหว่างกรมอนามยัและกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน	โดยมุง่เน้นให้
ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย																
สิ่งแวดล้อม	และการเจรจาปรับเงื่อนไขในการปรับเปลี่ยนการคิดคะแนน	LPA
	 2.		พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยน�าระบบ	Digital	 Platform	 เข้ามาสนับสนุน		
การวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	
ตลอดจนก�ากับติดตามการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 3.	 พัฒนามาตรฐาน	(SOP)	วิชาการ	และชุดความรู้ต่างๆ	ให้ทันสมัยกับสถานการ์ปัจจุบัน	และสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย
	 4.		เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	รวมทั้งสนับสนุนกลไกการด�าเนินงานในระดับพื้นที่
	 5.	 การสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น	 เช่น																			
การพัฒนาและทบทวนข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 ให้เป็นปัจจุบัน														
และครอบคลมุหมวดทีส่�าคัญ	และการพฒันาการจัดบรกิารอนามยัสิง่แวดล้อม	ตามมาตรฐานคุณภาพระบบบรกิาร
อนามัยสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Health	Accreditation	:	EHA)
	 6.	 สนับสนุนกลไกการด�าเนนิงานในระดบัพืน้ที	่เพือ่พฒันาและตดิตามกระบวนการจดัการคณุภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงานโครงการ
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5. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการน�า้เพือ่การบริโภค

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 การมีน�้าดื่มสะอาดปลอดภัยถือเป็นความจ�าเป็นพื้นฐานของการด�ารงชีวิตซึ่งไม่เพียงแต่ท�าให้ประชาชน					

มีสุขภาพดี	 แต่ยังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญของประเทศอีกด้วย	 กรมอนามัยได้ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลการ

จัดการน�้าบริโภคในครัวเรือน	 แหล่งน�้าที่ประชาชนนิยมใช้บริโภค	 ได้แก่	 น�้าประปา	 น�้าดื่มบรรจุขวด	 น�้าบ่อตื้น						

น�้าบ่อบาดาล	น�้าฝน	น�้าตู้หยอดเหรียญ	สุ่มเก็บตัวอย่างน�้าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกรมอนามัยตั้งแต่	ปี	พ.ศ.

2551-2563	เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพน�้าบริโภคเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได้	จ�านวน	

20	พารามิเตอร์	จากข้อมลูย้อนหลงั	10	ปี	(พ.ศ.	2553-2562)	คณุภาพน�า้บรโิภคจากทกุแหล่งผ่านเกณฑ์คณุภาพ

น�้าประปาดื่มได้	 ทั้งทางด้านกายภาพ	 เคมี	 และแบคทีเรียเหมาะสมส�าหรับน�ามาบริโภค	 เฉลี่ยร้อยละ	 33.6										

และที่เหลือร้อยละ	 66.4	 ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได้	 โดยมีการปนเปื้อนทางด้านแบคทีเรียมากที่สุด	

ส�านักสขุาภบิาลอาหารและน�า้	จงึจดัท�าโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการคณุภาพน�า้บรโิภค	ปีงบประมาณ	2564	

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน	การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน�้าบริโภคทั้งระบบประปาหมู่บ้าน	และระบบประปา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน	 ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังคุณภาพน�้า	 สร้างความรอบรู้ประชาชน													

ในการบรโิภคน�า้ในครวัเรอืนและพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายในการจดัการและการเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้บรโิภคในชุมชน	

ให้ประชาชนได้มนี�า้ทีม่คีวามสะอาด	ปลอดภยั	มคีณุภาพเหมาะสมส�าหรบัการบรโิภคการด�าเนนิงานประกอบด้วย	

กจิกรรมส�าคญั	3	กจิกรรม	ได้แก่	1.	การสร้างความเชือ่มัน่ในคุณภาพน�า้ประปา	2.	การเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้บรโิภค	

3.	การขับเคลื่อนระบบประปาหมู่บ้านเพื่อยกระดับคุณภาพน�้าประปามาตรฐาน

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

ตาราง 16 ผลการด�าเนินงานตัวชี้วัดผลงานการพัฒนาประปาหมู่บ้าน 2561-2563

ตัวชี้วัดผลงาน/เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564

เป้าหมาย	(แห่ง) 400 400 400 500

ผลงานจ�าแนกตามระดับความส�าเร็จ

การตรวจสอบ	(แห่ง) 445 594 272 418

ผ่านการประเมินโดยใช้แบบประเมินระบบผลิต

ประปา	(แห่ง)

445 594 272 418

ผ่านการรับรองมาตรฐานกรมอนามัย*	 (ระบบ

ประปาสะอาด	น�้าประปาดื่มได้	EHA)	(แห่ง)

129 334 58 51

ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์**	(ครัวเรือน) >12,900 >33,400 >5800 >5100	

หมายเหตุ: ข้อมูลปี	2564	ณ	วันที่	20	ต.ค.	2564,	ข้อมูลปี	2561	และปี	2562	ผลงานประปาหมู่บ้านรวมกับ	

ผลงาน	EHA	
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แผนภูมิ 28 ผลการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน�้าบริโภคครัวเรือนประเทศไทย ย้อนหลัง 10 ปี (2554 – 2563)

 ผลการด�าเนินงานโครงการ 

ตาราง 17 การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน�้าบริโภคทั้งระบบประปาหมู่บ้าน

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (outcome) ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ (KPIs) 

1.	 ระบบประปาหมู่บ้านได้รับการ

ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานระบบ

ประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน�้า	

จ�านวน	418	แห่ง	

1.	ระบบประปาหมู ่บ ้านผ ่านการ

ประเมินระดับดีและดีมากและมี

คณุภาพน�า้ผ่านมาตรฐานประปาดืม่ได้	

จ�านวน	51	แห่ง

1.	ร ้อยละ	 90	 ของจ�านวนระบบ

ประปาหมู่บ้าน	(ตาม	output	ข้อ	1)	

ผ่านการประเมนิระดบัดแีละดมีาก			มี

คณุภาพน�า้ผ่านมาตรฐานประปาดืม่ได้	

ผลงาน:	ร้อยละ	87.84

2.	 การสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน�้าบริโภค

ครัวเ รือนและน�้ าประปาหมู ่บ ้าน	

จ�านวน	1,402	ตัวอย่าง

2.		น�้าบริโภคครัวเรือนประเภทต่างๆ	

ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน�้า

บริโภค	กรมอนามัย	ร้อยละ	32

2.		ร้อยละ	40	ของน�า้บรโิภคครวัเรอืน

ประเภทต่างๆ	ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

คุณภาพน�้าบริโภค	กรมอนามัย	

ผลงาน:	ร้อยละ	31

3.	 ระบบผลิตประปาของ	 กปภ.และ	

อปท.	 ตามเป้าหมายได้รับ	 การสุ ่ม

ประเมินเพื่อรักษาสภาพการรับรอง

ตามเกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได	้

กรมอนามัย	จ�านวน	80	แห่ง

3.	 คุณภาพน�้าประปาตามระบบผลิต

ประปาของกปภ.และอปท.ตามเป้า

หมายที่ ได ้รับการสุ ่มประเมินได ้

มาตรฐานตามเกณฑ ์คุณภาพน�้ า

บริโภค	จ�านวน	160	ตัวอย่าง

3.		ร้อยละ	80	ของคุณภาพน�้าประปา

ตามระบบผลิตประปาของ	 กปภ.และ

อปท.ตามเป้าหมายที่ได้รับการสุ่ม

ประเมินได ้มาตรฐานตามเกณฑ ์

คุณภาพน�้าบริโภค

ผลงาน:	ร้อยละ	85.70

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน
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 Best Practice 

	 ศนูย์อนามยัที	่7	ขอนแก่น	ขบัเคลือ่นการพฒันาระบบประปาหมูบ้่านครบรปูแบบโดยขยายผลการด�าเนนิงาน	
ครอบคลุมทุกแห่งในพื้นที่ซึ่งมีระบบประปาหมู่บ้านจ�านวน	 30	 แห่ง	 ผ่านการรับรองระบบประปาหมู่บ้าน								
สะอาด	ขบัเคล่ือนต่อยอด	EHA	น�า้ประปาปาด่ืมได้	และศนูย์การเรยีนรูก้ารผลติระบบประปาชุมชนโดยใช้แนวทาง	
Water	Safety	Plans	เทศบาลต�าบลท่าคนัโท	จงัหวดักาฬสนิธุ	์ซ่ึงได้เป็นแรงบันดาลใจให้ศูนย์อนามยัอืน่ๆ	ด�าเนินการ

 ปัญหาอุปสรรค 

	 ระบบจัดสรรงบประมาณ	ระบบให้บริการของศูนย์ห้องปฏิบัติการ	และการให้ความร่วมมือในพื้นที่

 ปัจจัยความส�าเร็จ 

	 การขับเคลื่อนเชิงนโยบายโดยผู้บริหารระดับสูง	 และการสร้างภาคีเครือข่ายการด�าเนินงานทั้งระดับ								
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงานในปีถัดไป 

	 การขับเคล่ือนการด�าเนินงานผ่านหน่วยงานเจ้าภาพจัดหาน�้าสะอาดโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็น									
หน่วยงานสนับสนุนการตรวจติดตามและให้ค�าปรึกษาในการด�าเนินงานในพื้นที่	

6. โครงการบริหารจดัการมลูฝอยและส่งเสริมอนามยัสิง่แวดล้อมในสถานบริการสาธารณสขุ

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 ปัญหาขยะมูลฝอยและขยะอันตรายทวีความรุนแรงมากข้ึนตลอดทุกปี	 จึงเป็นปัญหาท่ีถูกก�าหนดให้เป็น
นโยบายเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ	โดยคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมลูฝอย
ของประเทศ	 พ.ศ.	 2559-2564	 เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการ																
ขยะมูลฝอยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
	 สถานการณ์มลูฝอยและขยะอนัตรายทีเ่กดิขึน้จากรายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย	พ.ศ.	2562	
มปีรมิาณขยะมลูฝอยเกดิขึน้ประมาณ	28.71	ล้านตัน	เมือ่เปรยีบเทียบกบัปี	พ.ศ.	2561	มปีริมาณเพิม่ข้ึนร้อยละ	3	
สาเหตุเน่ืองจากการขยายตัวของชุมชนเมือง	 การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรแฝง	 พฤติกรรมการบริโภคของ
ประชาชนที่นิยมความสะดวกสบายมากขึ้น	 โดยเฉพาะการส่งสินค้าจากบริการสั่งซื้อออนไลน์สินค้า	 และบริการ
สั่งอาหาร	 ท�าให้เกิดขยะพลาสติกถึงมือผู้บริโภคเป็นจ�านวนมาก	 และการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว	แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้นแต่การจัดการขยะมูลฝอยในปี	พ.ศ.	2562	มีแนวโน้ม
ดีขึ้น	 โดยมีขยะมูลฝอยชุมชนถูกคัดแยก	ณ	 ต้นทาง	 และน�ากลับไปใช้ประโยชน์	 12.52	 ล้านตัน	 (ร้อยละ	 44)								
ขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกและน�าไปใช้ประโยชน์แล้วจะถูกน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้อง	 9.81	 ล้านตัน										
(ร้อยละ	 34)	 อย่างไรก็ตามปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการก�าจัดอย่างถูกต้องมีแนวโน้มลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา	
เนื่องจากสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยที่ด�าเนินการแบบรวมศูนย์	 (Cluster)	 หลายแห่งมีการใช้งานเกือบเต็ม
ประสิทธิภาพที่รองรับได้	 และบางแห่งไม่ด�าเนินการดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพการก�าจัดขยะมูลฝอยท�าให	้								
สถานทีก่�าจดัขยะมลูฝอยชมุชนหลายแห่งด�าเนินการอย่างไม่ถกูต้อง	 โดยมปีรมิาณขยะมูลฝอยทีถ่กูก�าจัดไม่ถูกต้อง	
ประมาณ	 6.38	 ล้านตัน	 (ร้อยละ	 22)	 ส่วนของเสียอันตรายจากชุมชน	 ปี	 2562	 มีปริมาณ	 648,208	 ตัน																		
เพิม่ขึน้จาก	ปี	2561	ร้อยละ	1.6	เป็นซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์	421,335	ตนั	หรอืร้อยละ	65	
และของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่นๆ	เช่น	แบตเตอรี่	ถ่านไฟฉาย	ภาชนะบรรจุสารเคมี	กระป๋องสเปรย์	
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226,873	ตนั	หรอื	ร้อยละ	35	ทัง้น้ี	ได้มกีารวางระบบการจดัการของเสยีอนัตรายจากชมุชน	โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมจีดุรวบรวมของเสยีอนัตรายจากชมุชนในหมูบ้่านหรอืชมุชน	และส่งมายงั
ศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายในระดับจังหวัด	 ท�าให้ของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง						
เพ่ิมขึน้เป็น	104,526	ตนั	(ร้อยละ	16.12)	และมลูฝอยตดิเช้ือท่ีเกิดข้ึนในปี	2562	ลดลงจากปี	2561	จาก	55,497	ตนั	
เป็น	 53,173	 ตัน	 (ลดลงร้อยละ	 4.20)	 โดยเกิดจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 โรงพยาบาล									
สงักดักรมวชิาการภายใต้กระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	โรงพยาบาลสงักดักระทรวงอืน่	
โรงพยาบาลเอกชน	 คลินิกเอกชน	 สถานพยาบาลสัตว์	 และห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายได้รับการจัดการอย่าง						
ถูกต้อง	49,462	ตันต่อปี	คิดเป็นร้อยละ	93.02	โดยก�าจัดด้วยวิธีเผาด้วยเตาเผาของเอกชน	และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 ส่วนที่เหลือร้อยละ	 6.98	 เกิดจากสถานพยาบาลขนาดเล็ก	 ได้แก่	 คลินิกคน	 คลินิกสัตว์	 และ															
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย	ที่ยังมีข้อจ�ากัดในการเก็บรวบรวมเข้าสู่ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง	
ทัง้นี	้ปี	2562	มแีนวโน้มการจดัการมลูฝอยติดเช้ืออย่างถูกต้องเพิม่ข้ึนจากปีทีผ่่านมา	เนือ่งจากมกีารก�าจดัมลูฝอย
ติดเชื้อด้วยวิธีการเผา	ทั้งที่มีเตาเผาเองและใช้เตาเผาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชน	การก�าจัดด้วย
ระบบการฆ่าเชื้อด้วยไอน�า้	 รวมถึงมีการจัดท�าเอกสารวิชาการด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการน�าไปใช้ประโยชน์

 ผลการด�าเนินงานโครงการ

  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
	 1.	 สร้างความร่วมมอืและขบัเคลือ่นระดบันโยบายเพือ่การจดัการมลูฝอยติดเชือ้ทีม่ปีระสิทธภิาพ	โดยจดั
ประชุมขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ									
พ.ศ.	2535	ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	โรงพยาบาลเอกชน	และโรงพยาบาลสัตว์ในสังกัดมหาวิทยาลัย
	 2.	 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
	 	 	 2.1		 กฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมลูฝอยติดเช้ือ	(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.	2564	(ประกาศในราชกิจจานเุบกษา	
วันที่	1	มีนาคม	2564)
	 	 	 2.2		 มีร่างกฎหมายเกีย่วกบัการจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ	จ�านวน	5	ฉบบั
	 	 	 	 	 	 -	(ร่าง)	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์สถานท่ีตั้งและขนาดพื้นท่ีการเผาโดย				
เตาเผา	และก�าหนดมาตรฐานแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	พ.ศ.	 ......	 (เสนอคณะ
อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข)
	 	 	 	 	 	 -	(ร่าง)	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 ก�าหนดมาตรการควบคุมก�ากับการขนมูลฝอยติด
เชื้อเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง	 พ.ศ.	 …...	 (เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับบัญญัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข)
	 	 	 	 	 	 -	(ร่าง)	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 ก�าหนดประเภทหรือแหล่งก�าเนิดมูลฝอยติดเช้ือ					
พ.ศ.	….	(เสนอคณะอนกุรรมการพจิารณากลัน่กรองร่างกฎหมายระดบับญัญติัตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ
ภายในเดือน	ตุลาคม	2564	)
	 	 	 	 	 	 -	(ร่าง)	ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์และวธิกีารตรวจสอบมาตรฐานทางชวีภาพ
ในการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 พ.ศ.	 ….	 (เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับบัญญัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข)
	 	 	 	 	 	 -	(ร่าง)	ประกาศกรมอนามัย	เรื่อง	แบบบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ	พ.ศ.	….(เสนอคณะ
อนกุรรมการพิจารณากล่ันกรองร่างกฎหมายระดับบญัญติัตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุภายในเดอืน	ตลุาคม	2564)
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	 3.	 พฒันาและขบัเคลือ่นระบบควบคุมก�ากบัการขนมลูฝอยตดิเชือ้	(Manifest	system/Infectious	Waste	
Digital	Tracking)	
	 	 	 3.1		 ลงพ้ืนทีแ่ละหารือร่วมกบัสถาบนัการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบควบคมุก�ากบัการขนส่งมลูฝอยติดเช้ือ	
(Manifest	System	&	Infectious	Waste	Digital	Tracking	System)	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	เชียงราย	พะเยา
	 	 	 3.2		 จัดประชุมขับเคลื่อนการใช้งานระบบก�ากับการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ	 แบบ	 Infectious	Waste	
Digital	 Tracking	 System	 และข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบควบคุมก�ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ									
(Manifest	system/Infectious	Waste	Digital	Tracking)	
	 	 	 3.3		 รับฟังความคิดเหน็และจัดท�าข้อเสนอยกระดบัประสทิธิภาพระบบควบคมุก�ากบัการขนส่งมลูฝอยตดิเช้ือ
	 	 	 3.4		 รายงานการใช้งานระบบก�ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ	 (Manifest	 System)	 สนับสนุนการ									
ขับเคลื่อนผ่านระบบตรวจราชการ
	 	 	 3.5		 เร่งรดั	ติดตาม	และขบัเคลือ่นการใช้งานระบบก�ากบัการขนส่งมลูฝอยตดิเช้ือ	(Manifest	System)	
ในสถานบริการสาธารณสุขผ่านเขตสุขภาพ	 เพื่อควบคุมให้มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้รับการก�าจัดอย่างถูกต้อง				
ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม	
	 4.	 ติดตามและประเมินมาตรฐานเพื่อยกระดับกิจการให้บริการเก็บขน	และก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
	 	 	 4.1		 จัดท�าเกณฑ์มาตรฐานการประเมินกิจการให้บริการเก็บขน	และก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 พร้อมจัด
ท�าแผนการลงพื้นที่	เพื่อประเมินและยกระดับมาตรฐานกิจการให้บริการเก็บขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
	 	 	 4.2		 รายงานผลการประเมินมาตรฐานกิจการให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ	3	แห่ง
	 	 	 4.3		 ชุดข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19
	 5.	 ลงพ้ืนทีส่�ารวจข้อมลูระบบบ�าบดัน�า้เสยีและเกบ็ตวัอย่างน�า้เสยีของโรงพยาบาล	เพือ่เฝ้าระวงัการดือ้ยา
ต้านจุลชีพในการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วย	Autoclave	ณ	จังหวัดชุมพร	กาญจนบุรี	สมุทรสงคราม
	 6.	 จัดท�าคู่มือ/เอกสารวิชาการ	ค�าแนะน�า
	 	 	 6.1		 ค�าแนะน�า	 เรื่อง	 แนวทางการจัดการของเสียและมูลฝอยท่ีเกิดจากกระบวนการล้างไตทาง												
ช่องท้อง	(Peritoneal	dialysis;	PD)	ในชุมชน
	 	 	 6.2		 ค�าแนะน�า	เรื่อง	การก�าจัดหน้ากากอนามัยในสถานการณ์โรคโควิด	19
	 	 	 6.3		 ค�าแนะน�าของคณะกรรมการสาธารณสุข	 เรื่อง	 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากการฉีดวัคซีน													
โรคโควิด	19	พร้อมน�าเสนอคณะกรรมการสาธารณสุข
	 	 	 6.4		 ค�าแนะน�าการจัดการมูลฝอยในสถานการณ์โรคโควิด	19	จ�านวน	2	เรื่อง
	 	 	 	 	 	 -	แนวทางการจัดการขยะจาก	Antigen	Test	Kit	(ATK)	หรือชุดตรวจโควิด-19
	 	 	 	 	 	 -	แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจาก	Home	Isolation
	 	 	 6.5		 ชุดข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19

 ภาพกิจกรรมด�าเนินการ
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กลุ่มยุทธศาสตร์ก�าลังคน (HR) 

1. โครงการยกระดบัการบริหารทรัพยากรบคุคลและพฒันาบุคลากรอย่างมืออาชีพตามหลกัธรรมาภบิาล

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 กรมอนามัยให้ความส�าคัญกับการบริหารก�าลังคนโดยยกระดับการพัฒนาก�าลังคนให้เป็นก�าลังคนที่มี

สมรรถนะท่ีพึงประสงค์	 เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพแห่งชาติ	 (National	 Health	 Policy	

Board	 :	NHPB)	และระดับเขตสุขภาพ	 (Regional	Health	Policy	Board	 :	RHPB)	จึงพัฒนาสมรรถนะของ

บคุลากรให้มคีวามสามารถสงู	จากกระบวนการท�างานร่วมกันของบุคลากรในองค์กรผ่านการใช้ความรู	้(Knowledge)	

ทกัษะ	(Skill)	อปุนสิยั	(Trait)	บทบาททางสงัคม	(Social	Role)	การรบัรูต้นเอง	(Self-Image)	แรงจงูใจ	(Motive)	

ประสบการณ์	(Experience)	และความสามารถ	(Abilities)	ของแต่ละบุคคล	โดยมีจุดมุ่งหมายให้คนกรมอนามัย

เป็น	“คนดี	สร้างคุณค่า	สร้างความสุข”	

 ผลการด�าเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	 กรมอนามัยด�าเนินการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารก�าลังคนกรมอนามัย	

พ.ศ.	2560-2564	ใน	4	ประเด็นยุทธศาสตร์	ดังนี้	

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ปฏิรูประบบการวางแผน, การบริหารและพัฒนาก�าลังคนโดยยึดหลัก             

การมีส่วนร่วม โปร่งใส และเป็นธรรม (HR Strategy and Organization) 

 1.  โครงการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย

	 	 	 1.1		 จัดท�าแผนสร้างความต่อเนือ่งในการปฏบัิตริาชการโดยยกร่างหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกและพฒันา

สมรรถนะก่อนเข้าสู่ต�าแหน่งสูงขึ้น	ระหว่างวันที่	22-24	ธันวาคม	2563	โดยมีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	90	คน

	 	 	 1.2		 ก�าหนดทิศทางการพัฒนาสมรรถนะก�าลังคนกรมอนามัย	 เพื่อก�าหนดทิศทางการบริหารและ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมอนามัยประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	ตามวิถีชีวิตใหม่ภายใต้มาตรการป้องกัน

การระบาดของโรคโควิด	19	ระหว่างวันที่	27-28	กันยายน	2564	และมีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	47	คน

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารก�าลังคน (Manpower 

management) 

 2.  โครงการพัฒนาสมรรถนะก�าลังคนรองรับการขับเคลื่อน DoH 4.0

	 	 	 2.1		ทบทวนและจดัท�ากรอบสัง่สมประสบการณ์ระบบข้าราชการผูม้ผีลสมัฤทธ์ิสงูกรมอนามยั	ให้เป็น

ปัจจุบนั	และจดัท�ากรอบเพ่ิมเติมในสายงานท่ียงัไม่มกีารจดัท�า	จ�านวน	10	สายงาน	ระหว่างวนัท่ี	28	ตลุาคม	2563	

มีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	46	คน

	 	 	 2.2		 การพัฒนาข้าราชการที่ดีกรมอนามัย	 รุ่นท่ี	 1	 เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่กรมอนามัยเป็น

ข้าราชการที่ดี	 มีความรู้ความเข้าใจสมรรถนะ	 ทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน	 และตระหนักถึงการมีคุณธรรม	

จริยธรรมและเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในการประพฤติปฏิบัติตน	 ระหว่างวันที่	 24-27	 พฤศจิกายน	 2563							

มีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	225	คน
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  	 2.3		พัฒนาทักษะนักสร้างสุขกรมอนามัย	 เพื่อเพิ่มความสุขและดุลยภาพชีวิตการท�างานให้บุคลากร
เกิดความผูกพันต่อองค์กร	ระหว่างวันที่	4-5	มีนาคม	2564	มีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	72	คน
	 	 	 2.4		พัฒนาทักษะการจัดงานพิธีการของบุคลากรกรมอนามัยอย่างมืออาชีพ	 เพื่อให้การด�าเนินการ
ด้านพธิกีารมคีวามน่าเชือ่ถอืและเป็นภาพลกัษณ์ทีด่ขีองกรม	ระว่างวนัท่ี	8-10	มนีาคม	2564	มผีูเ้ข้าร่วม	จ�านวน	60	คน
	 	 	 2.5		 อบรมทักษะ	HR	Data	Analytics	เพื่อเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล	การใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์	และทักษะการคิดเชิงวิพากย์	ระหว่างวันที่	17	กันยายน	2564	มีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	30	คน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูประบบบริหารผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (Performance based 
management system) 
	 3.		โครงการยกระดับองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง	 เตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ										
โดยถอดบทเรียนจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการขับเคล่ือนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม								
เพื่อเป็นคลังปัญญา	และจัดท�าสื่ออิเล็กทรอนิกส์คลังปัญญาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ระหว่าง
วันที่	9-10	และ	16	กันยายน	2564	โดยมีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	140	คน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : ปรับวัฒนธรรมการท�างาน พัฒนาความสุขในชีวิตการท�างาน (Core value 
& Culture change) 
 4.  โครงการยกระดับการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กร
	 	 	 4.1		 คนดีศรีอนามัย	 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู	 สร้างขวัญก�าลังใจแก่บุคคลท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นท่ี
ประจักษ์	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น	 ยึดหลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 จรรยาข้าราชการ	 ค่านิยม	 และเป็นการ							
แลกเปลีย่นเรยีนรู	้เผยแพร่ผลงาน	กลุม่เป้าหมายเป็นบคุคลทีผ่่านการคดัเลอืกได้รบัยกย่องเชดิช	ูประกาศเกียรตคิณุ	
เป็นคนดศีรอีนามัยและเป็นต้นแบบของความประพฤตติามค่านยิมและจรรยาบรรณ	MOPH	Code	of	conduct	
จ�านวน	100	คน	ประกอบด้วยคนดีศรีอนามัยดีเด่น	6	คน	คนดีศรีอนามัยระดับกรม	15	คน	และคนดีศรีอนามัย
ระดับหน่วยงาน	65	คน	และข้าราชการพลเรือนดีเด่น	2	คน
	 	 	 4.2		 หน่วยงานคุณธรรม	เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู	สร้างขวัญก�าลังใจแก่หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น
เป็นทีป่ระจกัษ์	หน่วยงานทีด่�าเนนิการส่งเสรมิคณุธรรม	จรยิธรรม	ค่านยิมองค์กร	และการป้องกนัการทจุรติ	และ
เป็นการแลกเปล่ียนเรยีนรู	้เผยแพร่ผลงาน	มกีลุม่เป้าหมายเป็นหน่วยงานทีผ่่านเกณฑ์การคดัเลอืกเป็นหน่วยงาน
คุณธรรม	จ�านวน	36	หน่วยงาน

2. โครงการยกระดบัการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการป้องกนัการทจุริตกรมอนามัย

 ผลการด�าเนินงานโครงการ

	 1.	 พฒันามาตรฐานคุณธรรม	จริยธรรม	และการป้องกนัทุจรติ	ครัง้ท่ี	1	ระหว่างวนัท่ี	22-24	ธนัวาคม	2563	
มีผู้เข้าร่วม	 จ�านวน	 62	 คน	 (ศูนย์อนามัยที่	 4	 สระบุรี	 ศูนย์อนามัยที่	 7	 ขอนแก่น	 ศูนย์อนามัยที่	 8	 อุดรธานี										
ศนูย์อนามยัที	่9	นครราชสมีา	และศูนย์อนามยัที	่10	อบุลราชธาน)ี	ครัง้ท่ี	2	ระหว่างวนัท่ี	16-18	กมุภาพนัธ์	2564	
มีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	62	คน	(ศูนย์อนามัยที่	1	เชียงใหม่	ศูนย์อนามัยที่	2	พิษณุโลก	ศูนย์อนามัยที่	3	นครสวรรค์	
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์	 ชายขอบ	และแรงงานข้ามชาติ	 และศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ)	ครั้งที่	 3	
ระหว่างวันที่	16-18	มีนาคม	2564	มีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	60	คน	(ศูนย์อนามัยที่	5	ราชบุรี	ศูนย์อนามัยที่	6	ชลบุรี	
ศูนย์อนามัยที่	 11	นครศรีธรรมราช	 และศูนย์อนามัยที่	 12	 ยะลา)	 และครั้งที่	 4	 ระหว่างวันที่	 24-26	มีนาคม			
2564	มีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	58	คน	(หน่วยงานส่วนกลาง	และ	สสม.)	
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	 2.	 จัดท�าสื่อ	มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันทุจริตกรมอนามัย	เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัย
ทุกระดับมีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการด�าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส	จ�านวน	1,400	เล่ม
	 3.	 เยี่ยมเสริมพลังการด�าเนินงานส่งเสริม	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 และป้องกันการทุจริตหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย	 โดยคณะกรรมการจริยธรรมประจ�ากรมอนามัย	 เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานด้านการเสริมสร้าง
คณุธรรม	จริยธรรม	การป้องกนัการทจุรติ	และแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารด�าเนนิงาน	ครัง้ที	่1	วนัที	่30	มถินุายน	2564	
ณ	ส�านักอนามัยผู้สูงอายุ	กรมอนามัย	จ�านวน	30	คน	ครั้งที่	2	วันที่	5	กรกฎาคม	2564	ณ	ศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข	จ�านวน	26	คน	ครั้งที่	3	วันที่	6	กรกฎาคม	2564	ณ	ศูนย์อนามัยที่	3	นครสวรรค์	จ�านวน	68	คน	
ครั้งที่	4	วันที่	8	กรกฎาคม	2564	ณ	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์	ชายขอบ	และแรงงานข้ามชาติ	จ�านวน	55	คน	
และครั้งที่	5	วันที่	15	กรกฎาคม	2564	ณ	ส�านักทันตสาธารณสุข	จ�านวน	24	คน
	 	 	 จากการขับเคลื่อนการด�าเนินงานโดยการปลูกฝังวิธีคิดและแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผล
ประโยชน์ส่วนรวม	 ยกระดับการรับรู้การทุจริต	 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต	
และพฒันามาตรฐานการบรหิารงานตามเกณฑ์การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของกรมอนามยั	
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการป้องกันทุจริตเชิงรุก	ซึ่งมีผลคะแนนการประเมิน	ITA	ดังนี้

แผนภูมิ 29 ผลคะแนน ITA จ�าแนกตามเครื่องมือ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	 สถานการณ์ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมอนามัย	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	กรมอนามัยได้ท�าการ

ส�ารวจความผกูพนัของบคุลากรทีม่ต่ีอกรมอนามยั	พบว่าความผกูพนัของบคุลากรกรมอนามยั	เท่ากบัร้อยละ	79.19	

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน
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 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.	 การปรับเปลี่ยนบทบาทเป็น	 Change	 Agent	 ในการกระตุ้นเตือน	 Strategic	 Partner	 (ในท่ีนี	้										

หมายถึง	ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล	(CHRO)	งานยุทธศาสตร์	งานการเจ้าหน้าที่	ของหน่วยงาน)	และตัวเองพร้อม

ที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรอยู่ตลอดเวลา	

	 2.	 การมกีลไกการขบัเคลือ่นงานด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคลในระดบัยุทธศาสตร์ด้วยคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ก�าลังคน	(HR)	ในการก�าหนดทิศทาง	นโยบาย	ออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	

	 3.	 การมกีลไกการขบัเคลือ่นงานด้านการบริหารทรพัยากรบุคคลในระดบัปฏบัิต/ิระดบัพืน้ท่ี	โดยการแต่งต้ัง	

ผูบ้รหิารทรพัยากรบคุคล	(Chief	Human	Resource	Officer	:	CHRO)	ในการส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ให้ข้อเสนอแนะ	

และผลักดันการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานอย่างครบวงจร

 ปัญหาอุปสรรค

	 1.	 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท�าให้กรมอนามัยสูญเสียบุคลากรที่มีประสบการณ์	 ความรู้	 ความเชี่ยวชาญ						

ในอตัราทีส่งู	ซึง่เมือ่เทยีบสัดส่วนกบัการพัฒนาทักษะ	ศักยภาพของบุคลากรรุน่ใหม่ท่ีเป็น	New	Gen	(Gen	X	&	Y)	

ปีละ	30	คน	ประกอบกบัต้องใช้เวลาในสัง่สมประสบการณ์	และต้นทุนในการพฒันาท่ีสงูจงึจะครอบคลุมทุกวิชาชีพ

และทุกคน	

	 2.	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการบริหารและวิธีการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย

3.  โครงการพฒันาและขับเคล่ือนกรมอนามยั 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

 3.1  การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย

    ผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด         

กรมอนามัย

	 	 	 	 กรมอนามยัขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานการอภบิาลระบบส่งเสรมิสขุภาพและระบบอนามยัสิง่แวดล้อม

ของประเทศ	 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ตามแผนพัฒนา

สุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2563-2565)	 ฉบับปรับปรุง								

ทีส่อดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	ด้านสาธารณสขุ	มกีระบวนการแปลงแผนยทุธศาสตร์สูก่ารปฏบัิต	ิ

ผ่านการถ่ายทอดตวัช้ีวดัและเป้าหมายของแผนยทุธศาสตร์จากระดบักรม	สูร่ะดบั	Cluster	ระดบัหน่วยงาน	และ

ระดับบุคคล	 โดยก�าหนดให้มีการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	 ซึ่งเป็นการด�าเนินงานตามกรอบแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยที่ก�าหนดให้จัดท�าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร	 สร้างความรับผิดชอบ

ร่วมต่อการด�าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีคุณภาพ	ซึ่งกรมอนามัยได้ก�าหนดให้มีการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามรอบการประเมินจ�านวน	2	รอบ	คือ	รอบที่	1:	5	เดือนแรก	(ตุลาคม	2563-กุมภาพันธ์	2564)	และ	

รอบที่	 2:	 5	 เดือนหลัง	 (มีนาคม-กรกฎาคม	 2564)	 เพื่อให้สามารถน�าผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองฯ													

ไปบรหิารผลการปฏิบติังานประจ�าปีได้ทัง้ระดบัหน่วยงาน	และระดบับุคคล	โดยจ�าแนกตวัช้ีวดัในการจัดท�าค�ารบัรองฯ	

ออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มที่	 1:	 นโยบายส�าคัญเร่งด่วน	 แผนยุทธศาสตร์	 และภารกิจหลักกรมอนามัย																		
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กลุ่มที่	 2:	 องค์กรสมรรถนะสูง	 (HPO)	 และกลุ่มที่	 3:	 ภารกิจของหน่วยงาน/ตัวชี้วัดเพิ่มเติม	 (KPI	 Function)						

โดยมค่ีาคะแนนเฉลีย่ภาพรวมผลการปฏบิตัริาชการตามค�ารบัรองฯ	ของหน่วยงานในสงักดักรมอนามยั	ประจ�าปี	

งบประมาณ	พ.ศ.	2564	(จ�านวน	2	รอบ)	อยู่ที่	4.7374	(รอบ	5	เดือนแรก	และ	5	เดือนหลัง	อยู่ที่	4.7536	และ	

4.7217	ตามล�าดับ)

 3.2  การพัฒนาระบบราชการ

	 	 	 	 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการด�าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส�าคัญของรัฐบาล	ให้บรรลุต่อเป้าหมาย

ตามยทุธศาสตร์ของประเทศ	ตามมตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที	่15	กนัยายน	2563	เห็นชอบการประเมนิส่วนราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 ตามที่ส�านักงาน		

ก.พ.ร.	เสนอ	โดยมกีรอบการประเมนิ	2	องค์ประกอบ	ได้แก่	องค์ประกอบท่ี	1	การประเมนิประสทิธผิลการด�าเนินงาน	

(Performance	 Base)	 น�้าหนักร้อยละ	 70	 และองค์ประกอบที่	 2	 การประเมินศักยภาพในการด�าเนินงาน										

(Potential	Base)	น�้าหนักร้อยละ	30	ก�าหนดเป้าหมาย	3	ระดับ	ได้แก่	เป้าหมายขั้นต้น	(50	คะแนน)	เป้าหมาย

ขั้นมาตรฐาน	(75	คะแนน)	และเป้าหมายขั้นสูง	(100	คะแนน)	และแบ่งเกณฑ์การประเมิน	เป็น	3	ระดับ	ได้แก่	

1)	 ระดับคุณภาพ	 (90-100	 คะแนน)	 2)	 ระดับมาตรฐาน	 (มาตรฐานข้ันสูง	 75-89.99	 คะแนน	 และมาตรฐาน							

ขั้นต้น	 60-74.99	 คะแนน)	 และ	 3)	 ระดับต้องปรับปรุง	 (ต�่ากว่า	 60	 คะแนน)	 โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย									

ในภาพรวมของทกุองค์ประกอบ	รวมทัง้ก�าหนดให้มกีารประเมนิส่วนราชการ	ปีละ	1	ครัง้	(รอบการประเมนิตัง้แต่

วันที่	1	ตุลาคม-30	กันยายน	ของทุกปี)	แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ยังคงมีสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควดิ	19	จงึเพิม่เตมิตวัชีว้ดัถอดบทเรยีนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ	19	โดยให้มกีาร

รายงานผลเพ่ือตดิตาม	(monitor)	ความก้าวหน้าในการด�าเนนิงานตวัชีว้ดั	ทัง้นี	้ส�านกังาน	ก.พ.ร.	จะไม่น�าผลลพัธ์

ที่ได้มาค�านวณค่าคะแนนเพื่อประเมินส่วนราชการ	

	 	 	 	 กรมอนามยัได้จัดท�าตัวชีว้ดัและด�าเนินการตามกรอบแนวทางการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุง	

ประสทิธภิาพฯ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	โดยมผีลการด�าเนนิงานรายงาน	ณ	วนัท่ี	30	กันยายน	2564	ดงันี	้

ตาราง 19 ตัวชี้วัดตามกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ

ตัวชี้วัด
เกณฑ์การประเมิน/ค่าเป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่ได้
ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการด�าเนินงาน (Performance Base)

1.	จ�านวนผู ้บริบาลดูแลผู ้สูงอายุและ
ระดับต่างๆ	ที่ผลิตเพิ่มรายใหม่	 (30,000	
คน)	(อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	(อสบ.))

≥14,510	
(คน)

≥20,000	
(คน)

≥30,000	
(คน)

30,028
(คน)

2.	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอาย	ุ					
15-19	ปี	ต่อประชากรหญงิอาย	ุ15-19	ปี			
พันคน

≤	26.30	
(อัตราต่อพันคน)

≤24.11
(อัตราต่อพันคน)

≤21.93
(อัตราต่อพันคน)

24.10
(อัตราต่อพันคน)
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ตัวชี้วัด
เกณฑ์การประเมิน/ค่าเป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่ได้
ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง

3.	 ร้อยละของโรงพยาบาลทีพ่ฒันาอนามยั	
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์	 GREEN	 &	
CLEAN	Hospital

≥75.00	
(ร้อยละ)

≥80.00	
(ร้อยละ)

≥85.00	
(ร้อยละ)

93.63
(ร้อยละ)

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการด�าเนินงาน (Potential Base)

4.	การพัฒนาองค์การสูดิ่จทิลั:	การพัฒนา
ระบบบัญชีข ้อมูล	 (Data	 Catalog)								
เพื่อน�าไปสู ่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ	
(Open	Data)

≥50.00	
(คะแนน)

≥75.00	
(คะแนน)

≥100.00	
(คะแนน)

100.00
(คะแนน)

5.	 การประเมินสถานะของหน่วยงานใน
การเป็นระบบราชการ	4.0	(PMQA	4.0)

≥325.00	
(คะแนน)

≥367.74	
(คะแนน)

≥397.16
(คะแนน)

403.88
(คะแนน)

เพิ่มเติม

6.	การถอดบทเรียนในการบริหารจัดการ
ผลกระทบ	และการแก้ไขปัญหาในสภาวะ
วิกฤตโควิด-19	(COVID-19)

100
(คะแนน
บรรยาย)

1. โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัยและเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมลูกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพือ่สนบัสนนุ 
งานส่งเสริมสขุภาพและอนามัยสิง่แวดล้อม

1.1	 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงกรมอนำมัยและเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน
งำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 กรมอนามัยมีนโยบายปรับเปลี่ยนหน่วยงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	 จึงมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาองค์กร					
ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	 โดยให้ความส�าคัญและมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาในมิติด้านข้อมูลและ					
การเฝ้าระวัง	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และด้านศักยภาพของบุคลากร	 ซึ่งในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564															
กรมอนามยั	โดยกองแผนงาน	ได้ด�าเนนิงาน	“โครงการการพฒันาระบบฐานข้อมลูกลางกรมอนามยัและเชือ่มโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม”	 ข้ึน													
เพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานในลกัษณะของการพฒันาและขบัเคลือ่นระบบฐานข้อมลูสารสนเทศและบรูณาการ
ระบบเฝ้าระวังงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล					
(Data	Scientist)	กรมอนามัย	ในการวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่น�ามาใช้ในการตดัสนิใจท้ังการแก้ไขปัญหา	การปรบัเปลีย่น	
หรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆประกอบการสนับสนุนการด�าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย											
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ	เกิดประสิทธิผล

กลุ่มข้อมูล การจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง 
(Knowledge Management Informantion and Survillence System : KISS)
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 ผลการด�าเนินงานโครงการ

 1.  ระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
	 	 	 ในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม	กรมอนามัย	ทบทวนรายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ	เพื่อน�ามาวิเคราะห์	สังเคราะห์	วางแผนแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงเป็นข้อมูลการเฝ้าระวังสถานะสุขภาพและปัจจัยต่างๆ	 ท่ีส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ	 โดยคณะกรรมการจากกอง/ส�านักวิชาการ	 พิจารณาเพิ่มรายการข้อมูลเฝ้าระวังให้ครอบคลุมทุกมิติจึง
ท�าให้มีจ�านวนตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นตามล�าดับ	ปี	2560	จ�านวน	30	ตัวชี้วัด	ปี	2561	จ�านวน	32	ตัวชี้วัด	ปี	2562	จ�านวน	
61	ตัวชี้วัด	ปี	2563	จ�านวน	103	ตัวชี้วัด	ส�าหรับปี	2564	จ�านวน	171	รายการ	อยู่ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาข้อมูล	8	รายการ	ทั้งนี้รายการข้อมูลเฝ้าระวังทั้งหมดกองแผนงานได้พัฒนาเป็นระบบสารสนเทศของฐาน
ข้อมลูกลาง	กรมอนามยั	ในรปูแบบ	Dashboard	และเป็นข้อมูลทีอ่พัเดทเพือ่ให้ผูบ้รหิารและนกัวชิาการทกุระดบั
สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา

แผนภูมิ 30 จ�านวนรายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ รายปี

แผนภูมิ 31 จ�านวนตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ รายคลัสเตอร์
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	 	 	 1.1		 จัดเวทีเพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการระบบเฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพและอนามัย								

สิง่แวดล้อม	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2564	ระหว่างวนัท่ี	28-29	ตลุาคม	2563	ณ	โรงแรมคลาสสคิ	คามโิอ	อยธุยา	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 	 	 1.2		 จัดการประชมุคณะอนุกรรมการพฒันาระบบเฝ้าระวงัด้านส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัส่ิงแวดล้อม	

ก�ากับติดตามจัดท�าข้อมูลน�าเสนอคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย	(กพว.)	ทุก	2	เดือน

	 	 	 1.3		 เอกสารชดุข้อมลูรายการข้อมลูเฝ้าระวงัการส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม	กรมอนามยั	

เพื่อการใช้ประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้

	 	 	 1.4		 พัฒนาชดุข้อมลูเพิม่เตมิในระบบเฝ้าระวงัฯ	ทีส่อดรบักบัสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ	19	

เพือ่ใช้ในการก�ากบัติดตามการด�าเนนิงานของพ้ืนทีอ่ย่างใกล้ชดิและทนัท่วงท	ีเช่น	เพิม่สาเหตกุารตายของมารดา

อันเนื่องมาจาก	โรคโควิด	19	ซึ่งกลายเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของมารดาในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	

 2. การพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist) กรมอนามัย

	 	 	 การพัฒนากระบวนการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ						

โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	 “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ	 (Data	 Scientist)”	 กรมอนามัย														

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564)	ระหว่างวนัที	่23	–	26	พฤศจิกายน	2563	ณ	โรงแรมอโีค่	โคซ่ี	บีชฟร้อน	รสีอร์ท	ชะอ�า	

จังหวัดเพชรบุรี	 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�ามาใช้ในการตัดสินใจท้ัง

การแก้ไขปัญหา	การปรบัเปลีย่น	หรอืการตอบสนองต่อเหตกุารณ์ต่างๆประกอบการสนบัสนนุการด�าเนนิงานด้าน

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ	เกิดประสิทธิผล

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

เมนู	คู่มือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

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

ข้อมูลตัวชี้วัดเฝ้าระวังกรมอนามัย
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	 	 	 2.1		หน่วยงานมีการน�าโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลไปประยุกต์ใช้เพื่อน�าผลมาประกอบการตัดสินใจ

	 	 	 2.2		 สร้างความตื่นตัวในการน�าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์เชิงลึก	 น�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์	 โดยครอบคลุม

ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล	(Collect),	การจัดการข้อมูล	(Manage),	การวิเคราะห์ข้อมูล	(Analyze)

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 การก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานจากผู้้บริหารอย่างใกล้ชิด	 และเข้มข้นผ่านการประชุมคณะกรรมการ

พฒันาและขบัเคลือ่นวชิาการ	กรมอนามยั	(กพว.)	ของกรมเป็นประจ�าในสปัดาห์์ที	่3	ทกุ	2	เดอืน	เพือ่การตดิตาม

ความก้าวหน้าระบบระวังฯ	 ที่ได้้พัฒนาขึ้นเพื่อน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์	 สถานการณ์น�าไปสู่่การ

ออกแนวทางปฏิบัติการส่งเสริมหรือแก้ปัญหาภาวะสุขภาพของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม	ประกอบกับการ

มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 กรมอนามัย							

ในทุกรอบการรายงาน	เพื่อน�าไปสู่่การขับเคลื่อน	ปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	

 โอกาสการพัฒนา

	 1.		การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อม	ควรได้รับงบประมาณในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเหมาะสม

	 2.		บุคลากรกรมอนามัยขาดทักษะการน�าข้อมูลจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้าน				

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง	

	 3.	 ผู้บริหารหน่วยงานควรสนับสนุนให้เกิดระบบก�ากับติดตามและประเมินผลในด้านการเฝ้าระวังและ

พัฒนาระบบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์	ถูกต้อง	เป็นปัจจุบัน	

 การน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์

	 1.	 การใช้ข้อมูลเฝ้าระวังเพื่อการวางแผนและก�ากับติดตามผลการด�าเนินงาน	 รวมท้ังการสะท้อนปัญหา

และน�าไปสู่่การวางแผนเพื่อป้องกันปัญหานั้นๆ	ได้

	 2.		การใช้ข้อมูลเฝ้าระวังเพ่ือการวิเคราะห์์ลักษณะการกระจายของปัญหาในแต่ละกลุ่มวัยหรือพื้นที่ที่มี

ความเสี่ยง	 ซ่ึงจะน�าไปสู่่การตีกรอบการวิเคราะห์์เชิงลึกได้้ตรงกลุ่มเป้าหมาย	และใช้ทรัพยากรท่ีจ�ากัดได้้เกิด

ประโยชน์สูงสุด	ทั้งในระดับบุคคล	สภาพพื้นที่	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้างองค์ความรู้้ใหม่และมาตรการป้องกันที่

มีประสิทธิภาพ

	 3.		สามารถน�าเสนอข้อมลูด้วยภาพ	(Data	Visualization)	และการเล่าเรือ่งด้วยข้อมลู	(Data	Storytelling)	

การน�าเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่	การสร้างแดชบอร์ดแบบมีปฏิสัมพันธ์การเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล

	 4.		การใช้ข้อมูลเฝ้าระวังเพื่อคาดการณ์หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 (Forecasting	modeling)	

เพื่อน�ามาใช้ในการเตรียมรับมือล่วงหน้า	 และก�าหนดมาตรการที่เหมาะสม	 รวมทั้งสื่อสารความเสี่ยงได้อย่าง

ทันท่วงที
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1.2		 คัดกรองระดับควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพอนำมัยสิ่งแวดล้อมแบบอิเล็กทรอนิกส์	(Thai	Save	Thai)

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 ปัจจุบันด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด	19	ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย	และยัง
ไม่มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน	 จึงต้องมีการน�าเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคโควิด	19
	 กรมอนามยั	ในฐานะทีเ่ป็นองค์กรหลกัของประเทศในการอภบิาล	ระบบส่งเสรมิสขุภาพและระบบอนามยั
สิ่งแวดล้อมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี	 ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว	 จึงได้มีการวิเคราะห์และรวบรวม
ข้อมูลด้านมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนและการพัฒนา
ระบบสุขอนามัยสถานประกอบการ	 และประชาชนปลอดภัยรองรับคุณภาพชีวิต	 ทุกช่วงวัยและด้านอนามัย									
สิง่แวดล้อม	เพือ่คดักรองระดับความเสีย่งของประชาชนด้านสขุภาพและให้ค�าแนะน�าในการปฏบิตัติามมาตรการ
ความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด	ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโควิด	19

 ผลการด�าเนินงานโครงการ

 ผลผลิต
	 กรมอนามัยมีบริการคัดกรองระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบอิเล็กทรอนิกส	์				
(Thai	Save	Thai)
 ผลลัพธ์
	 ประชาชนสามารถคัดกรองระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพและสามารถปฏิบัติตามมาตรการความสะอาด
ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโควิด	19

ตาราง 20 จ�านวนบุคคลที่การลงทะเบียนระบบ Thai Save Thai (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)

ประเภทผู้ลงทะเบียน จ�านวน (แห่ง)

ประชาชน 195,265

พนักงาน 735,592

ตาราง 21 จ�านวนสถานประการที่ลงทะเบียนระบบ Thai Save Thai (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)

ประเภทสถานประกอบการ จ�านวน (แห่ง)

อุตสาหกรรม 1,987	

บริษัท 9,375	

องค์กรภาครัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ 1,118	

ห้างหุ้นส่วน 675

สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน 12,399	

สถานบันเทิง 203

สถานดูแลผู้สูงอายุ 25	

ห้างสรรพสินค้า	ศูนย์การค้า	คอมมูนิตี้ 5,758

อื่นๆ 8,472
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 รูปภาพกิจกรรมด�าเนินการ

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 ผู้บริหาร	 บุคลากร	 และภาคีเครือข่ายกรมอนามัย	 ให้การสนับสนุนในการด�าเนินการโครงการจ้างเหมา

บริการคัดกรองระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	แบบอิเล็กทรอนิกส์	(Thai	Save	Thai)

 ปัญหาและอุปสรรค

	 1.		ความต้องการของผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการอยู่เสมอ

	 2.		งบประมาณมีจ�ากัด	ไม่สามารถพัฒนาระบบได้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้บริหาร

	 3.		ระยะเวลาในการด�าเนินการ	เนื่องจากต้องให้ทันกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด	19

1.3		 ส่งเสริม	และสนับสนุนทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนำมัย	(Digital	Literacy)

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 รัฐบาลได้วางแผนแม่บท	 ยุทธศาสตร์	 และมาตรการทั้งด้านเศรษฐกิจ	 กฎหมายและโครงสร้างพื้นฐาน						

เพือ่ให้บรรลวุสัิยทศัน์ชาติ	แต่การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสูก่ารเป็นประเทศท่ีมอีตุสาหกรรม	4.0	เศรษฐกิจ	4.0	

และประเทศไทย	 4.0	 ได้	 ต้องเริ่มจากการพัฒนาคนให้พร้อมรับความท้าทายในหลายมิติและสามารถสนับสนุน

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้าน

	 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 หรือ	 Digital	 literacy	 หมายถึง	 ทักษะในการน�าเคร่ืองมือ	

อุปกรณ์	และเทคโนโลยดีจิทิลัทีม่อียูใ่นปัจจบุนั	อาท	ิคอมพวิเตอร์	โทรศพัท์	แทปเลต	โปรแกรมคอมพวิเตอร์	และ

สื่อออนไลน์	มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ในการสื่อสาร	การปฏิบัติงาน	และการท�างานร่วมกัน	หรือใช้เพื่อพัฒนา

กระบวนการท�างาน	หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	

 ผลการด�าเนินงานโครงการ

	 การจัดประชุมส่งเสริม	 และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย	 (Digital	

Literacy)	จ�านวน	3	ครั้ง	โดยมีหัวข้อการบรรยาย	2	หัวข้อ	ซึ่งมีรายการหัวข้อ	ดังนี้

	 1.		การใช้งานระบบเซฟไทย	(Thai	Save	Thai)	เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้มีแนวทางการปฏิบัติตนอย่าง

เหมาะสม	ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด	19	(จ�านวน	2	ครั้ง)
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	 2.		การใช้งานระบบประเมินมาตรฐาน	 สะอาดปลอดภัย	 ป้องกันโควิด	 (Thai	 stop	 COVID	 Plus)														

ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ได้แก่	

   -	หน่วยงานเจ้าของแบบประเมนิตามประเภท	(Setting)	ในการบรหิารจดัการสร้างข้อค�าถามแบบประเมนิ)
	 	 	 -	ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานในสถานประกอบการ
	 	 	 -	ผูล้งพืน้ท่ีให้สถานประกอบการลงทะเบยีนการใช้งานระบบ	TSC+	(ศนูย์อนามยั,	ส�านกังานสาธารณสขุ
จังหวัด	เป็นต้น)	
	 	 	 -	ผู้ใช้งานระบบรายงาน	ส�าหรับติดตามและรายงานผลการด�าเนินงาน	(Dashboard)
	 3.		การพัฒนาห้องประชุมส�าหรับรองรับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบทาง
สุขภาพ	(War	Room)

	 4.		การใช้งานระบบสารสนเทศในการพัฒนาสื่อดิจิทัล	4.0	 เพื่อยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพ	และ

อนามัยสิ่งแวดล้อม	ส�าหรับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย	รวมทั้งโครงการตามภารกิจของกรมอนามัย

	 5.	 การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศผ่านระบบ	Open	ID	ในการเชื่อมโยงระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบ

รวมศูนย์	(Single	Sign-On)	เพื่อรองรับการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ	(Login)	เพียงครั้งเดียว	แล้วสามารถเข้าใช้งาน

หลายระบบโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานระบบซ�้าอีกโดย	 นายอภิวัฒน์	 ผุดผ่อง	 ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	

(องค์การมหาชน)	

 ภาพกิจกรรมด�าเนินการ

1.4		 เพิม่สมรรถนะพืน้ท่ีจดัเกบ็ข้อมลูเพือ่รองรับกำรให้บริกำรด้ำนกำรจดักำรโครงสร้ำงแผนท่ีข้อมูล/ควำมรู้กรมอนำมยั	
(DMKM)

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 กรมอนามัย	มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี	โดยมีการศึกษา	วิเคราะห์	วิจัย	พัฒนา	และ

ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยด้ีานการส่งเสรมิสขุภาพ	และการจดัการปัจจยัเสีย่งต่อสขุภาพและการจดัการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม	ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมี

ความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง	 ครอบครัว	 และชุมชน	 รวมตลอดถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและ

จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า	 จึงจ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสาร	เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการ	การพัฒนาวิชาการ	การให้บริการ	และการปฏิบัติงาน

ตามภารกจิ	รวมทัง้สามารถรองรบัระบบงานส�านกังาน	ระบบงานสารสนเทศ	ระบบฐานข้อมลู	ระบบเวบ็ไซต์	และ

ระบบการติดต่อสื่อสารของบุคลากร	และหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่าง

ต่อเน่ือง	มปีระสิทธภิาพ	มปีระสทิธผิล	และมคีวามมัน่คงปลอดภยั	เนือ่งจากกระทรวงสาธารณสขุมรีะบบสขุภาพ	

Health	Data	Center	ซึง่เป็น	Big	Data	ตามนโยบาย	Digital	Health	Literacy	และสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง

ตามนโยบายรัฐบาล	 Thailand	 4.0	 จึงท�าให้หน่วยงานตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาระบบงานมากขึ้น	

ท�าให้กรมอนามัยเห็นควรเพิ่มพื้นที่ศูนย์ข้อมูลหลัก	 (Data	 center)	 ส�าหรับให้บริการระบบงานหรือโปรแกรม				

รวมทั้งรองรับการขยายตัวการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค/										

ศูนย์อนามัย/โรงพยาบาลในอนาคต	 และเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลหลักในการส�ารองข้อมูลส�าหรับลดความ

เสี่ยงกรณีข้อมูลสูญหาย	รวมทั้งสามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาใช้งานได้

 ผลการด�าเนินการโครงการ

 ผลผลิต

	 กรมอนามัยมีพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลเพ่ือรองรับการให้บริการจัดเก็บข้อมูลและองค์ความรู้บุคลากรภายใน					

กรมอนามัย	(DMKM)	

 ผลลัพธ์

	 กรมอนามัยมีอุปกรณ์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ	 ในระบบ	 รองรับการใช้ข้อมูลร่วมกัน			

และสนับสนุนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและองค์ความรู้บุคลากรภายในกรมอนามัย	(DMKM)	อย่างมีประสิทธิภาพ

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.		ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการด�าเนินการ

	 2.		บุคลากรมีความรู้และความพร้อมในการด�าเนินงาน

 ปัญหาและอุปสรรค

	 กรมอนามยัมรีะบบงานและเวบ็ไซต์เป็นจ�านวนมาก	จ�าเป็นต้องมกีารวางแผนในการด�าเนนิงานทีด่เีพือ่ให้

ระบบสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	หลังจากมีการติดตั้งระบบ	

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินการ
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2.  โครงการขบัเคล่ือนองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพฒันางานวจิยั องค์ความรู ้และนวตักรรมด้านการส่งเสริมสขุภาพและ
อนามัยสิง่แวดล้อม กรมอนามัย

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 กรมอนามัยในฐานะองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	

เพ่ือประชาชนสขุภาพดี	และบรรลพุนัธกจิ	คือ	ท�าหน้าทีใ่นการสงัเคราะห์ใช้ความรู	้ดภูาพรวม	เพือ่ก�าหนดนโยบาย

และออกแบบระบบส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม	จงึให้ความส�าคญัต่อการส่งเสรมิการสร้างและพฒันา

งานวชิาการเพ่ือน�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นการด�าเนินงานด้านการส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ	

ให้เกิดผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน	ปัจจัยส�าคัญคือการสนับสนุนการด�าเนินงานการวิจัย	 การจัดการ

ความรู้	 และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน	

อนาคต	และบริบทความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงในทุกกลุ่มวัย

 ผลการด�าเนินงานโครงการ

	 1.	 จดัท�าคลังความรู	้ ส�านกัคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุไิด้ด�าเนนิการจดักจิกรรมประชมุการจดัการความรู	้

และฐานข้อมูลความรู้วิชาการ	เพื่อจัดท�าคลังความรู้กรมอนามัย	ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวิชาการ	เช่น	ผลงาน

วิจัย,	ผลงานการจัดการความรู้,	ผลงานนวัตกรรม,	คู่มือแนวทาง,	วารสาร	HEALTH,	บทคัดย่อประชุมวิชาการฯ	

ทีใ่ช้ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้	สร้างองค์ความรู	้และแหล่งอ้างองิวชิาการด้านส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม	

รวมทั้งผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	(https://km.anamai.moph.go.th/th)

	 2.	 การขึน้ทะเบยีนทรพัย์สนิทางปัญญา	ในการด�าเนนิงานทีผ่่านมาได้มกีารจดักิจกรรมประชุมเชิงปฏบัิตกิาร	

“การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา”เพ่ือให้งานจัดการความรู้	 วิจัย	 และนวัตกรรมของกรมอนามัย	 เข้าสู	่			

กระบวนขอรบัการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาและมบีคุลากรกรมอนามยัประสงค์ขอรบัความคุม้ครองทรพัย์สนิ

ทางปัญญา	 โดยน�าผลงานการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	 มีผลงานที่ได้รับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์	 และ		

ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร	

ตาราง 22 การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ปี พ.ศ. 2562-2564

ปี
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ยื่นค�าขอ ผ่านการรับรอง ยื่นค�าขอ ผ่านการรับรอง

2562 3 3 1 อยู่ระหว่างการตรวจสอบจาก

กรมทรัพย์สินทางปัญญา2563 - - 21

2564 1 1 1

	 3.	 LIKE	Talk	Award	กิจกรรม	LIKE	Talk	Award	มีการด�าเนินกิจกรรมตั้งแต่งบประมาณ	2560	โดยมี

ผลงานวิชาการเข้าร่วมกิจกรรม	3	ปีย้อนหลัง	ดังนี้	
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ตาราง 23 ผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรม LIKE Talk Award ปี พ.ศ. 2562-2564

ปี
จ�านวนผลงาน

ที่เข้าร่วมกิจกรรม
จ�านวนผลงาน
ที่ได้รับรางวัล

หมายเหตุ

2562 72	ผลงาน 9	ผลงาน 3	ประเภท	ประเภทละ	3	รางวัล

2563 29	ผลงาน 4	ผลงาน 3	ประเภท	ประเภทละ	1	รางวัล

2564 23	ผลงาน 6	ผลงาน 2	ประเภท	ประเภทละ	3	รางวัล

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ	2563	-2564	อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ส่งผลให้ส่วนภูมิภาค

ไม่สามารถด�าเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบการประกวดระดับภูมิภาคได้	 จึงใช้วิธีการพิจารณาคัดเลือกผลงาน

เป็นตัวแทนภูมิภาคเข้าร่วมในระดับกรม	

   ผลการประกวด LIKE Talk Award ประเภทผลงานการจัดการความรู้ 

	 	 	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 เรื่อง	 สถานประกอบกิจการ	 Sabina	 สุขภาพดี	 ด้วย	 10	 Packages	 โดย							

นางสาวรัชดาพร	จันทบุตรศูนย์อนามัยที่	10	อุบลราชธานี

	 	 	 รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับที่	 1	 ได้แก่	 เรื่อง	 คู่มือหลักสูตรแนวทางการอบรมอิหม่าม/ผู้น�าศาสนา								

(อสม.ประจ�ามสัยดิ)	หลกัสตูร	21	ชัว่โมงและการจัดการให้ความรู	้โดย	นางสศกิร	กอวิวฒันาการ	ศนูย์อนามยัท่ี	12	ยะลา	

รางวัลรองชนะเลศิ	อนัดับที	่1	ได้แก่	เรือ่ง	State	Quarantine	in	Bangkok	2020	โดย	นางสาวกชนนัท์	นาครตัน์	

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

   ผลการประกวด LIKE Talk Award ประเภทผลงาน R2R

	 	 	 รางวัลชนะเลศิ	 ได้แก่	 เรือ่ง	ผลการใช้วงล้อเสรมิธาตเุหลก็	FERROKID®	 เพือ่ลดความคลาดเคลือ่นทางยา			

โดยนางสาวสุฑามาศ	ตานะเศรษฐ	ศูนย์อนามัยที่	6	ชลบุรี

	 	 	 รางวัลรองชนะเลศิ	อนัดับที	่1	ได้แก่	เรือ่ง	รปูแบบการให้ความรู	้ครผููด้แูลเดก็ด้วยหลกัสตูรการประเมนิ

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ	 (4D)	 แบบออนไลน์	 เขตสุขภาพที่	 7	 โดยนางธิโสภิญ						

ทองไทย	ศูนย์อนามัยที่	7	ขอนแก่น

	 	 	 รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับที่	2	ได้แก่	เรื่องประสิทธิผลกระบวนการให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่ต่อภาวะ

โรคโรหติจางจากการขาดธาตเุหลก็ในหญิงตัง้ครรภ์	เขตพืน้ทีบ่รกิารโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ	ศนูย์อนามยัที	่1	

เชียงใหม่	โดย	นางสายฟ้า	แก้วมีไชย	ศูนย์อนามัยที่	11	นครศรีธรรมราช

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน
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 ผลการด�าเนินงานด้านการวิจัย NRIIS

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 กรมอนามัยได้รับการจัดสรรงบประมาณการวิจัยจากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(ววน.)	จ�านวน	4	ชุดโครงการ	9	โครงการย่อย	งบประมาณ	15,129,000	บาท	
เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรม	 เน่ืองจากในช่วงปีงบประมาณ	 2564	 เกิดสถานการณ์											
การแพร่ระบาดโรคโควิด	 19	 ท�าให้การด�าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัยไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ																		
ท่ีก�าหนดไว้	 แต่ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมและการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน																			
โดยโครงการวิจัยมกีารด�าเนนิงานโครงการวจัิยไปแล้ว	ร้อยละ	52	และมผีลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	44.93	
ผลสัมฤทธิ์ของงานร้อยละ	 36	 และการด�าเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม	 ได้มีการขับเคลื่อนโดยมีกิจกรรม
หลักคือ	 การประชุมจัดท�าแผนบูรณาการวิจัย	 และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ท�าให้
เกิดชุดโครงการวิจัยของกรมอนามัย	 ปี	 2565	 ในการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานวิจัย													
โดยเสนอค�าขอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	(National	Research	and	Innovation	
Information	System	:	NRIIS)	และโครงการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรม	(ววน.)	ประเภท	Fundamental	Fund	จ�านวน	4	ชุดโครงการ	13	โครงการย่อย	ได้รับการจัดสรร						
งบประมาณการวจิยั	9,00,000	บาท	และประเภท	Strategic	Fund	จ�านวน	1	โครงการ	ซึง่อยูร่ะหว่างการจัดสรร
งบประมาณการวิจัยภายใต้วงเงิน	13,856,700	บาท
	 ส�านกัคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒุ	ิมกีารจัดประชุมเชิงปฏบัิตกิารจดัท�ากรอบประเดน็การวจิยัและนวตักรรม	
เพื่อจัดท�ากรอบและประเด็นวิจัยปี	2566	ของกรมอนามัย	จ�านวน	2	ประเด็นหลัก	ได้แก่	การส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพ	และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	นอกจากนี้มีการพัฒนาระบบการบริหาร
จดัการงานวิจยักรมอนามยั	การส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันางานวจิยั	สูก่ารน�าผลงานวจิยัไปสร้างให้เกดิคณุค่า
และน�าไปใช้ประโยชน์มากที่สุด	ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ
	 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง	 การด�าเนินงานวิจัยได้มีการจัดท�าค�าขอรับทุนโครงการวิจัยผ่านระบบข้อมูล
สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	(National	Research	and	Innovation	Information	System	:	NRIIS)	
ปี	2561-2563

ตาราง 24 การด�าเนินงานขอรับทุนโครงการวิจัยฯ ปี 2561-2563

ปี โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณการวิจัย งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2561 19	โครงการ 28,492,100	บาท

2562 19	โครงการ 27,663,000	บาท

2563 13	โครงการ 19,531,000	บาท

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน
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 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.		การพัฒนาการจัดการความรู้	วิจัยและนวัตกรรม	อยู่ภายใต้การสนับสนุน	ก�ากับและติดตามของคณะ
กรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย	 (กพว.)	 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารกรมอนามัย	 น�าโดยอธิบดี	
รองอธิบดี	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และผู้อ�านวยการหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานวิชาการ	 ให้แนวทางการด�าเนินงานและ							
การติดตามเป็นประจ�าทุกเดือน	
	 2.		กรอบประเด็นการวิจัยและทิศทางการวิจัยส�าหรับการเสนอค�าของบประมาณการวิจัย	 ปี	 2566									
ตอบโจทย์ปัญหาความท้าทายที่ส�าคัญและหน่วยงานของกรมอนามัยสามารถด�าเนินการจัดท�าโครงร่างการวิจัย
ตามประเด็นการวิจัยของกรมอนามัยในทิศทางเดียวกัน	
	 3.		การเผยแพร่ผลงานวิชาการ	 การจัดการความรู้	 วิจัยและนวัตกรรม	 ในการน�าเสนอผลงานผ่านเวที
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ	สามารถน�าผลงานวิชาการ	การจัดการความรู้	วิจัย
และนวัตกรรม	ไปพัฒนาต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป

 ปัญหาอุปสรรค

	 เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ	19	การด�าเนนิกจิกรรมภายใต้โครงการขบัเคลือ่นองค์กร
แห่งการเรียนรู้และพัฒนางานวิจัย	 องค์ความรู้	 และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	
ท�าให้บางกจิกรรมไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามแผนทีก่�าหนดไว้	เช่น	การจดัประชมุเพือ่จดัท�าแผนบรูณาการวจิยั
และนวตักรรม	ซึง่รปูแบบการประชมุผ่านระบบออนไลน์ยงัเป็นข้อจ�ากดัในการระดมสมองและแลกเปลีย่นข้อมลู	
และในส่วนของการด�าเนินโครงการวิจัย	เช่น	การลงพื้นที่เก็บข้อมูล/การลงพื้นที่ศึกษา	หรือการคืนข้อมูลผลการ
วิจัยกับพ้ืนท่ี	 ซึ่งบางกิจกกรรมสามารถปรับรูปแบบกิจกรรมให้เป็นในรูปแบบออนไลน์ได้	 แต่ยังมีบางกิจกรรมท่ี
ยังต้องมีการลงพื้นที่การเก็บข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย	หรือการคืนข้อมูลส�าหรับพื้นที่ท�าการศึกษา
 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14
	 การจดัประชมุวชิาการสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิเป็นเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้	ผลงาน
วิจัย	 ผลงานนวัตกรรม	 ความส�าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย						
สิง่แวดล้อมทัง้ระดบันโยบายและระดับปฏิบติัการของเครอืข่ายท้ังในและต่างประเทศ	โดยมกีารเสวนาทางวชิาการ
และการน�าเสนอผลงานวิชาการในประเภทการน�าเสนอด้วยโปสเตอร์	 (Poster	 Presentation)	 และประเภท
การน�าเสนอด้วยวาจา	(Oral	Presentation)	

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 

ตาราง 25 ผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก ปี 2561-2563

ปี
ผลงานวิชาการ
ที่ผ่านคัดเลือก

ทั้งหมด

Oral
 Presentation

รางวัลชนะเลิศ
Poster 

Presentation
รางวัลชนะเลิศ

2561 289 80 7 209 8

2562 260 92 6 158 7

2563 151 55 15 96 14
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 ผลการด�าเนินงานโครงการ

	 การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 ครั้งท่ี	 14	 พ.ศ.2564	 ภายใต้หัวข้อ	
“ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19	สู่ทศวรรษแห่งการปฏิรูประบบสุขภาพ”	Beyond	COVID-19	Crisis	:	A	Decade	of	
health	Transformation	จัดขึ้นระหว่างวันที่	9-11	สิงหาคม	2564	เป็นรูปแบบระบบการประชุมทางไกล	โดย
การประชมุแบ่งเป็น	2	ส่วน	คอื	1)	การเสวนาวชิาการ	ซึง่เป็นประเดน็เกีย่วกับการด�าเนนิงานด้านส่งเสรมิสขุภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม	ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19	ในปัจจุบันและอนาคต	โดยการเสวนา	Live	
Streaming	ผ่านระบบ	Live	Facebook	TNN	และ	Facebook	&	YouTube	กรมอนามัย	และ	2)	การน�าเสนอ
ผลงานวิชาการประเภท	Oral	Presentation	และ	Poster	Presentation	โดยการน�าเสนอผลงานวชิาการประเภท	
Oral	Presentation	ผ่านระบบ	Zoom	Meetings	และสรุปผลงานที่ผ่านการคัดเลือกงานวิชาการเพื่อเข้าร่วม
น�าประกวดจากทั้งหมด	138	เรื่อง	แบ่งออกเป็น	ผลงานวิชาการประเภท	Oral	Presentation	จ�านวน	46	เรื่อง,	
ผลงานวิชาการประเภท	Poster	Presentation	จ�านวน	80	 เรื่อง	และผลงาน	 Innovation	จ�านวน	12	 เรื่อง							
ซึ่งผลงานวิชาการท่ีได้รับรางวัล	 จ�านวน	 35	 รางวัล	 แบ่งเป็นผลงานวิชาการ	 ประเภท	Oral	 Presentation												
16	รางวัล,	ผลงานวิชาการประเภท	Poster	Presentation	16	รางวัล	และผลงาน	Innovation	3	รางวัล	โดยมี
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ดังนี้	
 ประเภท Oral Presentation
	 1.	 การส่งเสรมิสขุภาพกลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั	รางวลัชนะเลศิ	ได้แก่	เรือ่ง	“รูปแบบการส่งเสริมพฒันาการ
เด็กปฐมวัยด้วยลานเล่นลานเพลินภูมิปัญญาท้องถิ่น	โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	รพ.สต.บ้านพังคี	อ.ยางสีสุราช	
จ.มหาสารคาม”	โดย	นางสาวปรมาภรณ์	ดานา	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านพังคี
	 2.	 การส่งเสรมิสขุภาพกลุม่วยัเรยีน	วยัรุน่	รางวลัชนะเลศิ	ได้แก่	เรือ่ง	“การพฒันาแบบจ�าลองสภาพช่องปาก	
แบบเสมือนจรงิเพือ่ใช้ในการฝึกตรวจช่องปาก”	โดย	นายธธีชั	เชญิขวญัมา	ศนูย์ทนัตสาธารณสขุระหว่างประเทศ	
	 3.	 การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยท�างาน	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 เรื่อง	 “การพัฒนารูปแบบการตรวจเต้านม
โดยบุคลากรทางการพยาบาลในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม	 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี”	 นางชลิยา										
วามะลุน	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
	 4.	 การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	เรื่อง	“ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุใน
เขตสุขภาพที่	9	”	โดย	นายสินศักดิ์ชนม์	อุ่นพรมมี	ศูนย์อนามัยที่	9	นครราชสีมา
	 5.	 กลุม่อนามัยสิง่แวดล้อม	รางวลัชนะเลศิ	ได้แก่	เรือ่ง	“ความสมัพนัธ์ระหว่างฝุน่ละอองขนาดเลก็กบัการ
เข้ารบัการรกัษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอกและการเสยีชีวติด้วยโรคระบบทางเดินหายใจในพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวันออก	ประเทศไทย”	โดย	นายคณุตม์	ทองพันชั่ง	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
 ประเภท Poster Presentation
	 1.	 การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย	รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 เรื่อง	“รูปแบบการส่งเสริมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ	ในสตรีตั้งครรภ์	ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กโดยการจัดการรายกรณี	ร่วมกับการ
สนับสนุนทางสังคม”	โดย	นางพิศสมัย	ไลออน	โรงพยาบาลยางสีสุราช
	 2.	 การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน	 วัยรุ่น	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 เร่ือง	 “สภาวะทันตสุขภาพของเด็ก						
3-12	 ปี	 เปรียบเทียบก่อนระหว่างและหลังจากการด�าเนินโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุจังหวัดตรัง”	 โดย	

นางอาภาพรรณี	เขมวุฒิพงษ์	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง	
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	 3.	 การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยท�างาน	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	เรื่อง	“ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้

ด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านแหงใต้	

ต�าบลแหง	 อ�าเภองาว	 จังหวัดล�าปาง”	 โดย	 นางภัทรา	 เอื้อเฟื้อ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านแหงใต	้			

ต�าบลแหง	อ�าเภองาว	จังหวัดล�าปาง

	 4.	 การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 เรื่อง	“การพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรอง

ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา”	โดย	นางสุธารัตน์	สุวรรณกษาปณ์	ศูนย์อนามัยที่	2	พิษณุโลก

	 5.	 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 เรื่อง	 “การศึกษาการจัดล�าดับชุมชนด้านอนามัย													

สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี”	โดย	นางสาวธิดารัตน์	บูรณนัติ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

 ประเภท Innovation

	 ผลงานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 เรื่อง	 “นวัตกรรมชุดอุปกรณ์คัดกรองรอยโรคมะเร็ง

ช่องปาก	ระบบ	Teledentistry”	โดย	นางสาวสิริกัลยา	เวชพร	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 ผูบ้รหิารกรมอนามยั	มนีโยบายในการสนบัสนนุและให้ความส�าคญักบัการประชมุวชิาการส่งเสรมิสขุภาพ

และอนามยัสิง่แวดล้อมแห่งชาติ	การได้รบัความร่วมมอืจากทกุหน่วยงานในสงักดักรมอนามยัส�าหรบัการสนบัสนนุ

บุคลากรและทรัพยากรในการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบประชุมทางไกลและได้รับความร่วมมือ							

จากหน่วยงานภายนอกที่ได้ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด

 ปัญหาอุปสรรค

	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นแบบ

การประชุมทางไกล	ผ่านระบบ	Video	conference	



รายงานประจ�าปี 2564 
กรมอนามัย 107

	 ระบบบริหารการคลังและงบประมาณ	(Cluster	FIN)	สนับสนุนการท�างาน	6	Cluster	ของกรมอนามัย	
ด�าเนินงานภายใต้นโยบายยกระดบัระบบงานให้มสีมรรถนะสงู	มรีะบบธรรมาภบิาลทีด่	ีเทยีบเท่ามาตรฐานสากล	
โดยม	ีกลยทุธ์ในการขับเคลือ่น	4	ด้าน	คอื	1)	การน�าองค์กรและการแปลงแผนสูก่ารปฏบัิต	ิ2)	ยกระดบัการบริหาร
จดัการ	สูม่าตรฐานสากล	3)	การวางแผนและการบรหิารงบประมาณ	และ	4)	การก�ากบั	ตดิตาม	ประเมนิผล	และ
การตรวจสอบ	โดยขับเคลื่อนการด�าเนินงานผ่านคณะกรรมการ	FIN	เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการด�าเนิน
งานบริหารการคลังและงบประมาณ	 3	 ระบบงาน	 คือ	 1)	 ระบบการจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าป	ี							
2)	ระบบการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ	และ	3)	ระบบการติดตามและประเมินผล	
	 ในปีน้ียงัคงมีการทบทวนและปรบักลยทุธ์การด�าเนนิงานให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์	
โรคโควดิ	19	เพือ่สนับสนนุการบรรลเุป้าหมายและนโยบายของกรมอนามยั	คอื	1)	ผ่านเกณฑ์คณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ	(PMQA)	หมวด	3	และ	6	2)	บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ	3)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ตามเป้าหมาย	และ	4)	ผ่านการประเมินมาตรฐานการเงินการคลังทั้ง	5	มิติ	
 
1. โครงการยกระดบัการบริหารงานคลัง งบประมาณ และการตรวจสอบ

1.1	 โครงกำรจัดท�ำ	 TOR	ที่ดี	 กำรบริหำรสัญญำและตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญำ	ตำมพระรำช
บัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ	พ.ศ.	2560

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 การด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมอนามัย	 ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเก่ียวกับการก�าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตงานจ้าง	 (Terms	 of	 Reference	 :	 TOR)	 ไม่ชัดเจนหรือไม่ตรงกับ
วัตถปุระสงค์ทีต้่องการ	ท�าให้เกดิความล่าช้าในการจดัหา	หรอืต้องยกเลกิการจดัหา	รวมท้ังการบรหิารสญัญาให้สามารถ	
ส่งมอบพสัดไุด้ตรงตามก�าหนดระยะเวลาการส่งมอบ	กรมอนามยัจงึจดัท�าโครงการเพือ่พฒันาบคุลากร	ด้านพสัดุ
ให้สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ตามพระราชบัญญตัจิดัซ้ือจดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั	พ.ศ.	2560	

 ผลการด�าเนินงานโครงการ

	 ผูเ้ข้าร่วมโครงการร้อยละ	91	มคีวามรูค้วามเข้าใจในการจดัท�าร่างขอบเขตงานหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะ	
เฉพาะของพสัด	ุและการบริหารสัญญาเพ่ิมมากขึน้	และสามารถน�าความรูท่ี้ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏบัิตงิานต่อไป	

 รูปภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

ระบบการคลังและงบประมาณ (Financing : FIN)
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 ปัจจัยความส�าเร็จ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ :

	 ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจ	 และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกด้านตลอดการด�าเนินโครงการ	

อย่างไรก็ตามพบปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับระบบการสื่อสาร	 แต่สุดท้ายสามารถด�าเนินโครงการให้ส�าเร็จลุล่วงได้

ด้วยดี	 และกรมอนามัยมีความคาดหวังว่าจะพัฒนาโครงการในรูปแบบ	workshop	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

2. โครงการประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2564

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 การจัดการด้านการเงินการคลังและการบริหารงบประมาณของกรมอนามัย	 จ�าเป็นต้องมีความรู	้											

ความเข้าใจกฎระเบยีบ	มรีะบบบรหิารจัดการทีมี่ประสทิธิภาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	รวมถึงมรีะบบควบคมุภายใน	

ทีเ่ข้มแขง็	เพือ่เป็นกลไกในการบรหิารงานให้บรรลผุลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย	สอดคล้องกับพระราชกฤษฎกีาว่าด้วย

หลกัเกณฑ์และวิธีการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีดี่	พ.ศ.	2546	กรมอนามยัจงึเหน็ความส�าคญัในการจดัท�าโครงการ

นี้เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง

 ผลการด�าเนินงานโครงการ

		 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ	 90	 มีความพึงพอใจต่อโครงการ	 เนื่องจากได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

กฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และแนวทางปฏบิตัด้ิานการเงนิการคลงัมากขึน้	เพิม่ขดีความสามารถและสมรรถนะ	

ด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	 และสามารถน�าความรู้มาแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

 รูปภาพกิจกรรมด�าเนินงาน

 ปัจจัยความส�าเร็จ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ :

	 กรมอนามัยวางแผนการด�าเนินงานโครงการอย่างละเอียดรอบคอบทุกขั้นตอน	 เพื่อลดข้อผิดพลาดให้ได้

มากที่สุด	 โดยประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุกฝ่ายให้พร้อม	และเตรียมการทุกด้านทั้งก่อนและ

หลงัจากโครงการสิน้สดุ	แต่พบปัญหาเลก็น้อยเกีย่วกบัเทคนคิการสือ่สารของวทิยากร	สดุท้ายโครงการนีส้ามารถ

บรรลุผลส�าเร็จได้ตามเป้าหมายทุกประการ
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3. โครงการยกระดบัการตรวจสอบภายใน 

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 กรมอนามัยมุ่งพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ	มุ่งเน้นการตรวจเชิงประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล	พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	 ระเบียบ	 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	 เสริมสร้าง

ระบบ	การควบคุมภายใน	ซึ่งจะช่วยให้การด�าเนินงานของกรมอนามัยบรรลุวัตถุประสงค์	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ	พ.ศ.	2561	

โดยมีสาระส�าคัญ	คือ	1)	การให้บริการความเชื่อมั่น	(Assurance	Services)	และการให้ค�าปรึกษา	(Consulting	

Services)	2)	การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

 ผลการด�าเนินงานโครงการ 

	 1.	 การให้บริการความเชื่อมั่นและการให้ค�าปรึกษา	 กรมอนามัยมีการตรวจสอบการด�าเนินงานของ						

หน่วยงาน	25	หน่วยงาน	ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	มีการตรวจสอบโครงการส�าคัญ	2	โครงการ	คือ	โครงการ

มหัศจรรย์	 1,000	 วันแรกของชีวิต	 และโครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบ					

บูรณาการปี	 2564	 กรมอนามัยได้พัฒนา	 ผู้ตรวจสอบภายในประจ�าหน่วยงาน	 และมีการตรวจสอบการใช้จ่าย										

ค่าสาธารณูปโภค	เพื่อการบริหารงบประมาณตามนโยบายกระทรวงการคลัง

	 2.	 การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อป้องกันหรือลดความผิดพลาด													

การทุจริตในการด�าเนินงานตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ									

พ.ศ.	2561	และมกีารสอบทาน	การบรหิารความเสีย่งโครงการส�าคญัตามแผนยทุธศาสตร์อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เสรมิ

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของกรมอนามัย

 รูปภาพกิจกรรมด�าเนินการ

 ปัจจัยความส�าเร็จ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ :

	 กรมอนามัยไม่สามารถเข้าตรวจสอบหน่วยงานภูมิภาคได้	เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด	19	กรมอนามัย

จึงได้น�าเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบ	 การประเมินผลการควบคุมภายในแบบออนไลน์	 Audit	 Checklist				

จึงท�าให้สามารถตรวจสอบหน่วยงานได้ครบถ้วนตามแผนที่ก�าหนด	 และกรมอนามัยมีการวางแผนที่จะน�า

เทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบด้านอื่นๆ	ด้วย	
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กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข (LAW)

1. โครงการพฒันาและขบัเคล่ือนกฎหมายด้านส่งเสริมสขุภาพและอนามัยสิง่แวดล้อม

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 ตามที่กรมอนามัยเป็นองค์หลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม	 เพื่อ

คุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี	 ผ่านกลไกตามกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบหลัก

ของกรมอนามัย	 จ�านวน	 3	 ฉบับ	 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย				

สิ่งแวดล้อม	ได้แก่	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	พระราชบัญญัติการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรุน่	พ.ศ.	2559	และพระราชบญัญติัควบคมุการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรบั

ทารกและเด็กเล็ก	 พ.ศ.	 2560	 ในการบริหารงานและขับเคลื่อนการด�าเนินงานผ่านกลไกของคณะกรรมการ

สนับสนุนขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกลุ่มที่	4	กลุ่มกฎหมาย	(Law)	เพื่อควบคุม	ก�ากับ	

ติดตาม	การด�าเนินงานตามกฎหมาย	และส่งเสริม	สนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

 ตวัชีว้ดัภายใต้แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม ตามแผนพัฒนา

สขุภาพแห่งชาตใินช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2563-2565) ฉบบัปรับปรงุ 

ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตาราง 26 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ .2561-2563

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
2561 2562 2563

ผลงาน ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.	ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติ	

ที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์	 เสนอต่อ

คณะกรรมการตามกฎหมาย	(กฎ/ประกาศ)	

17	ฉบับ 4	ฉบับ ร้อยละ	40

(4	ฉบับ)

ร้อยละ	60

(6	ฉบับ)

2.	 ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมาย

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ	 กรมอนามัยผ่าน

กลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/

พนักงานเจ้าหน้าที่	 ในระดับพื้นท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

- -	 ร้อยละ	25

(20	จังหวัด)

ร้อยละ	37.66

(29	จังหวัด)

หมายเหตุ:	ตัวชี้วัดเริ่มด�าเนินงานการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563
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 ผลการด�าเนินงานโครงการ 

 โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

	 ส่วนที่	 1	 สรุปผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละ	 60	 ของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนา	

ทนัต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย	ตามด�าเนนิการผ่านตามค่าเป้าหมายท่ีก�าหนด	(ร้อยละ	100)	

ตาราง 27 สรุปผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละ 60 ของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
2564

เป้าหมาย ผลงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติ	 ที่ได้รับการพัฒนาทันต่อ

สถานการณ์	เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย	(กฎ/ประกาศ)

ร้อยละ	60

(6	ฉบับ)

ร้อยละ	100

(10	ฉบับ)

ตาราง 28 กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย

กฎกระทรวง 
จ�านวน 2 ฉบับ

1.		กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาต	และหนงัสอืรบัรองการแจ้งตาม
กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียม	 การออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้ง	 และ							
การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	พ.ศ.	2559	พ.ศ.	2563		

2.		กฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2564

ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
จ�านวน 7 ฉบับ

1.		ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	มาตรการควบคมุการประกอบกิจการ
สักผิวหนัง	หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย	พ.ศ.	2562

2.		ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	ก�าหนดห้องรกัษาผูป่้วยตดิเช้ือร้ายแรง	พ.ศ.	2563

3.		ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเปรียบเทียบ
ของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่น		
มอบหมาย	พ.ศ.	2563

4.		ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรื่อง	ก�าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ	และหลัก
เกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด�าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบ
อนุญาต	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2563

5.		ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบ
กิจการ	และผู้สัมผัสอาหาร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2564

6.		(ร่าง)	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เก็บขนมูลฝอย	ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน	พ.ศ.	....

7.		(ร่าง)	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรื่อง	หลักสูตรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานการจัดการ
มูลฝอย	ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน	พ.ศ.	....

ประกาศคณะกรรมการ
สาธารณสุข 
จ�านวน 1 ฉบับ

1.		ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข	เรือ่ง	การแต่งตัง้	วาระการด�ารงต�าแหน่ง	และการ
พ้นจากต�าแหน่งของกรรมการตามมาตรา	17/1	(3)	และ	(4)	และกรรมการตามมาตรา	
17/2	(3)	แห่งพระราชบัญญัติ	การสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	....
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	 ส่วนที่	2	สรุปผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละ	40	ของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	พนักงานเจ้าหน้าที่	ในระดับพื้นที่ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	ตามด�าเนินการผ่านตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนด	(ร้อยละ97.40)

ตาราง 29 ด�าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละ 40 ของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมาย

พ.ร.บ.สธ. พ.ร.บ.ตั้งครรภ์ พ.ร.บ.นมผง
ผลการประเมิน

3 พ.ร.บ.

มีมาตรการ

โครงการ	หรือ

กิจกรรม

ด้าน	อวล.และ

กฎหมาย	สธ.

ประชุม/ขับ

เคลื่อนงาน

ผ่านกลไก	

คกก./คทง.

ประชุมอนุฯ ด�าเนินการ

ตามแผน

ปฏิบัติการตาม

ยุทธศาสตร์ฯ

ด�าเนินการ

ช่วยเหลือวัยรุ่น

ให้ได้รับสิทธิ

ตาม

กฎหมาย

มีท�าเนียบ

เจ้าพนักงาน

เฝ้าระวัง

เชิงรุก

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตัวชี้วัด

ร้อยละ	97.40

(75	จังหวัด)

ร้อยละ	100	

(77	จังหวัด)

ร้อยละ	71.43

(55	จังหวัด)

ร้อยละ	44.15

(34	จังหวัด)

ร้อยละ	100	

(77	จังหวัด)

ร้อยละ	12.99	

(10	จังหวัด)

ร้อยละ	

97.40

(75	จังหวัด)

ร้อยละ	

37.66

(29	จังหวัด)

	 •	พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	2535	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	มกีารด�าเนนิการขบัเคลือ่นประเดน็งาน	

ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมผ่านกลไกของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานครและกลไกคณะกรรมการ	คณะท�างานชุดอื่นๆ	โดยมีประเด็นน�าเข้าที่ประชุม	ได้แก่	มลพิษทาง

อากาศ/ไฟป่า	 (PM
10
/PM

2.5
),	 การควบคุมป้องกันโรคโควิด	 19,	 มูลฝอยท่ัวไป,	 เหมืองแร่/โรงไฟฟ้า/																							

โรงงานอุตสาหกรรม,	 สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช,	 สิ่งปฏิกูล,	 มูลฝอยติดเชื้อ,	 สุขาภิบาลอาหาร	 Food	 Safety,															

ข้อบัญญัติท้องถิ่น	สุขาภิบาลน�้าดื่ม/น�้าใช้,	EHA,	น�้าดื่มหยอดเหรียญ,	มลพิษทางน�้า,	ขยะอิเล็กทรอนิกส์,	ตลาด,	

การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด,	การเปรียบเทียบปรับและการเฝ้าระวัง	เป็นต้น



รายงานประจ�าปี 2564 
กรมอนามัย 113

	 •	พระราชบญัญติัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่	พ.ศ.	2559	มกีารด�าเนนิการขับเคลือ่น
ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการระดับจงัหวดัและกรงุเทพมหานคร	โดยมกีารด�าเนนิงานต่อไปนี	้1)	การจัดประชมุ
คณะอนุกรรมการฯ	 2)	 ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ฯ	 ระดับจังหวัด	 หรือโครงการอื่นๆ															
เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์	และ	3)	ด�าเนินการช่วยเหลอืวยัรุน่ให้ได้รบัสทิธติามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

	 •	พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก	พ.ศ.	2560	มีการด�าเนิน

การขับเคลื่อนผ่านกลไกของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งครอบคลุมในระดับส่วนกลาง	และส่วนภูมิภาคเพื่อควบคุมการ

ตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก	 มีการแต่งต้ังคณะท�างานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐาน									

เพือ่ประกอบการชีม้ลูความผดิตามพระราชบญัญตัคิวบคมุการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็	

พ.ศ.	2560	จัดท�าท�าเนียบบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่	และมีมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก	รวมถึงมีการด�าเนิน

งานเปรียบเทยีบคดตีามพระราชบญัญัติควบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็	พ.ศ.	2560	

 ส่วนที่ 3 สนับสนุน ให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อม

	 1.		ให้ความเห็นกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับกฎหมายส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 2.		สนบัสนนุให้ค�าปรึกษาในการตอบข้อหารอืกฎหมายเกีย่วกบัการส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม	

	 3.		สนับสนุนการปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	เช่น	

การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	301	การยตุกิารตัง้ครรภ์โดยสมคัรใจภายในอายคุรรภ์	ทีส่ามารถด�าเนนิการได้

	 4.		พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร	(หลักสูตรอบรมออนไลน์/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ

ด�าเนินงาน	ผ่านระบบ	Video	Conference)	

	 5.		จัดท�าสื่อ	 คู่มือ	 แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้

กฎหมายแก่เจ้าหน้าที่	ผู้ประกอบกิจการ	ประชาชน	และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

 ภาพกิจกรรมการด�าเนินการ
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 ปัญหา/อุปสรรค

	 1.		การพัฒนากฎหมาย	แก้ไข	ปรับปรุงกฎหมาย	ไม่ทันต่อสถานการณ์และรองรับวิถีใหม่	
	 2.		การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	ข้อมูลสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เพียงพอ
	 3.		การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เต็มประสิทธิภาพ	 และการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายและ
ประสิทธิภาพ	ของกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและรองรับวิถีใหม่	
	 4.		ขาดการส่ือสารความเข้าใจระหว่างผูร้บัผดิชอบงานด้านกฎหมายในส่วนกลางและส่วนภมูภิาครวมถงึ
เจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย
	 5.	 บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 พ.ศ.	 2559	 ไม่มี									
บทลงโทษการฝ่าฝืนกฎหมาย
	 6.		การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นยังไม่ครบทุกจังหวัด	
	 7.		เจ้าพนักงาน	พนกังานเจ้าหน้าที	่ตามกฎหมายขาดความรูค้วามเข้าใจในการบงัคบัใช้กฎหมายในความ
รับผิดชอบของกรมอนามัย	
	 8.		สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ท�าให้	 คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	 ไม่สามารถ							
จัดประชุมได้ตามแผนที่ก�าหนด	

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.		การขบัเคลือ่นผ่านยทุธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ระดบัชาติ	พ.ศ.	2560-
2569	ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	2559
	 2.		มีการเร่งรัด	ก�ากับติดตามการด�าเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการตามกฎหมาย	
	 3.		พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านกฎหมาย	 (มีหลักสูตรอบรมออนไลน์/จัดเวทีแลกเปลี่ยน				
เรียนรู้แนวทางการด�าเนินงาน/พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย)
	 4.		สนับสนุนองค์ความรู้	แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย	และแพลตฟอร์มการบังคับใช้กฎหมาย
	 5.		บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
		 6.		พฒันาระบบในการเข้าถงึการบงัคบัใช้กฎหมายให้ประชาชนเข้าถงึ	และมคีวามเข้าใจในตัวบทกฎหมายต่างๆ	

 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินครั้งถัดไป

	 1.	 ก�ากับ	 ติดตาม	 การพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ	 และค�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสุข															
ของกฎหมาย	ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย	ผ่านกลไก	Cluster	Law
	 2.	 พัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมอนามัย	 (บุคลากรกรมอนามัย	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด)	
	 3.		ผลักดันให้เกิดการบูรณาการงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ				
กรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
	 4.		การวางแผนการด�าเนินการเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส�าหรบัทารกและเดก็เลก็	พ.ศ.	2560	ให้ครอบคลมุและสอดคล้องกบัสถานการณ์การส่งเสรมิการตลาดในปัจจบุนั
	 5.		เร่งพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล	 การก�ากับ	 ติดตามและบังคับใช้กฎหมายที่อยู ่ในความรับผิดชอบ															

ของกรมอนามัย	
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กลุ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL)

1. โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสขุภาพและสขุภาวะให้แก่ประชาชน

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 ความรอบรู้ด้านสขุภาพเป็นปัจจยัทีมี่อทิธผิลต่อพฤตกิรรมสขุภาพและผลลัพธ์ทางสขุภาพทีก่ารศกึษาวจิยั

หลายชิ้นพบว่า	 สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์สุขภาพมากกว่าระดับการศึกษาและสถานะเศรษฐกิจ	

โดยประเทศไทยได้บรรจปุระเดน็ความรอบรูด้้านสขุภาพอยูใ่นยทุธศาสตร์ชาตแิละแผนระดบัต่างๆ	ซึง่มุง่เน้นการ

ส่งเสริมองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข	การพัฒนาเกื้อหนุนของภาคการ

ศึกษา	 สาธารณสุข	 และสังคม	 กลไกสนับสนุนภาครัฐผ่านองค์กรอิสระ	 และการสื่อสารที่เข้าใจง่าย	 เพื่อให้เกิด									

ผลกระทบในวงกว้างไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์	 และก�ากับ	 ติดตาม	 ประเมินผลการ							

ขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 

ตาราง 30 ผลการด�าเนินงานตัวชี้วัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562-2564

ผลการด�าเนินงาน 2562 2563 2564

ร้อยละประชาชนเข้าถงึบรกิารส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค	 80.05 83.41 82.06

ร้อยละตอบโต้ข้อมูลเท็จ	 และข้อมูลที่ท�าให้ประชาชนสับสน	

บนโลกออนไลน์

16.75 12.79 24.38

 ผลการด�าเนินงานโครงการ 

	 กลุ่มส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ	 ส�านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ได้ด�าเนินกิจกรรมหลักภายใต้

โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะให้แก่ประชาชน	ดังนี้	จัดท�าแผนบูรณาการความรอบรู้ด้าน

สุขภาพระดับประเทศปี	2564-2565	อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอ�าเภอ	(การส่งเสริม

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)	 ขับเคลื่อนงานและอภิบาลระบบเร่ืองความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ระดับประเทศ	 เฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ	ประจ�าปีงบประมาณ	 2564	 และ									

ส่งเสรมิความรอบรูใ้นการป้องกนัโควดิ	19	ให้แก่ประชาชน	เน้นกลุม่เปราะบางและกลุม่ด้อยโอกาส	โดยได้ร่างแผน	

ปฏิบตักิารด้านความรอบรูด้้านสขุภาพ	1	ฉบับ,	ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการการสร้างความรอบรู้ด้านสขุภาพ

และการป้องกนัและควบคมุปัจจยัเสีย่ง	ทีค่กุคามสุขภาวะคนไทย	ปี	พ.ศ.	2565-2570	1	ฉบบั,	สาธารณสขุอ�าเภอ

เข้าร่วมอบรมฯ	 100	 คน	 ซึ่งได้น�าความรู้ไปยกระดับความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม										

ใน	100	อ�าเภอสูอ่�าเภอรอบรู้ด้านสขุภาพ,	เกณฑ์ประเมนิรบัรองเเละคูมื่อการใช้เกณฑ์โรงพยาบาลรอบรูด้้านสขุภาพ	

สถานประกอบการรอบรู้ด้านสุขภาพ	 โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ	 เเละชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ	 รวม	 4	 เกณฑ์,	

จ�านวนข่าวที่เฝ้าระวังและบันทึกไว้ในระบบปฏิบัติการจ�านวน	 4,893	 เรื่อง	 ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก

หน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจ�านวน	1,193	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	24.38,	เว็บไซต์	“สาสุขชัวร์”	ซึ่งเป็น
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ช่องทางสือ่สารและรบัเร่ืองแจ้งข่าวปลอมจากประชาชน	จ�านวนเข้าชมสะสม	7,444	ครัง้,	สือ่	video	รอบรู้สูโ้ควดิ	

จ�านวน	4	ตอน,	สื่อเสียงตามสายรอบรู้สู้โควิด	7	ภาษา	10	ตอน	และสถานประกอบการ/กิจการ	ได้รับการตรวจ

เยีย่มเสริมพลังรวมทัง้สนบัสนนุในการปฏบิติัตามมาตรการป้องกนัโควิด	19	ส่งผลให้อตัราความรอบรูด้้านสขุภาพ

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจนถึงระดับเพียงพอ	ร้อยละ	57.07	(ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ	50),	ประชาชนที่เข้าร่วม

กิจกรรมทุกกลุ่มวัยได้รับข้อมูลความรู้และการบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้อง	 เพียงพอ

เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน	 ร้อยละ	 82.07	 (เป้าหมาย	 ร้อยละ	 80)	 และประชาชนเข้าถึงบริการ													

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	ร้อยละ	82.06	(อย่างน้อยร้อยละ	78)

 ภาพกิจกรรมด�าเนินงาน 

 ปัญหาอุปสรรค

	 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ	เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถท�าได้ง่ายและ

ส่งต่อข้อมูลได้ตลอดเวลา	ซึ่งข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจ�านวนมากที่ไม่น่าเชื่อถือและเป็นข้อมูลเท็จ	ถูกเผยแพร่

บนโลกออนไลน์	 ท�าให้ประชาชนเกิดความสับสน	 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพ	 และการเลือกรับบริการ						

ด้านสาธารณสุข	

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.		ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส�าคัญกับประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพ

	 2.	 การพัฒนากลไกเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

	 3.	 การปรับตัวของผู้ปฏิบัติต่อการด�าเนินงานในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด	19

 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานในปีถัดไป

	 ผลักดันให้ทุกหน่วยงาน/Cluster	น�าข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

และการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะคนไทย	ปี	พ.ศ.	2565-2570	ได้แก่	1)	สร้างเสริมความ

รอบรู้เพือ่เพ่ิมศกัยภาพในการจดัการสขุภาวะของคนทกุกลุม่วยั	2)	สร้างความรอบรูด้้านสขุภาพประชาชน	ชมุชน	

ท้องถิ่น	3)	พัฒนาระบบเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย	ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	และการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์	 และ	 4)	 ก�าหนดมาตรการ	 ป้องกัน	 และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ	 ไปใช้เป็น

แนวทางในการด�าเนินการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใช้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย
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1.2 การสือ่สารสาธารณะ

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 การสื่อสารสาธารณะเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคล่ือนภารกิจของกรมอนามัย	 เพ่ือให้ข้อมูลความรู้	 และ
ข่าวสารไปยังประชาชน	เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี	 โดยปี	2564	
โรคโควดิ	19	กลบัมาระบาดอกีครัง้	พบผูต้ดิเชือ้จ�านวนมากขึน้	ผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้	เกดิการระบาดในคลสัเตอร์ใหม่
มากขึ้น
		 กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุขจึงยกระดับมาตรการต่างๆ	ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด	19	
เช่น	มาตรการปลอดภัยส�าหรับองค์กร	COVID	Free	Setting	การปฎิบัติตนตามหลักการป้องกนัการตดิเชือ้สงูสดุ
แบบครอบจกัรวาล	(Universal	Prevention)	และ	DMHTT	การก�าหนดให้ประชาชนและผูป้ระกอบการประเมิน
ตนเองผ่านระบบ	Thai	Stop	COVID	Plus	และ	Thai	save	Thai	โดยผลิตสื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	รวมทั้ง
พัฒนารูปแบบการสื่อสาร	พัฒนาคลังสื่อของกรมอนามัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น	

 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

	 สรุปผลการด�าเนินงานในปี	2564	กรมอนามัยผลิตสื่อประเภทต่างๆ	ได้แก่	ข่าว	บทความ	บทสัมภาษณ์	
คลิปวดีิโอ	อนิโฟกราฟฟิก	รวมจ�านวน	1,012	ชิน้	มสีือ่มวลชนน�าข้อมลูของกรมอนามยัไปเผยแพร่ในช่องทางวทิยุ	
โทรทศัน์	หนงัสือพมิพ์	และเวบ็ไซต์สือ่มวลชน	จ�านวน	8,845	ชิน้	ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารของกรม
อนามัย	31,191,965	ล้านครั้ง	และส่งต่อข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัย	จ�านวน	125,389	ครั้ง	จ�านวนสมาชิกที่

ติดตามสื่อออนไลน์ของกรมอนามัย	รวม	191,813	บัญชี	

แผนภูมิ 32 การผลิตสื่อจ�านวนทั้งหมด                         

แผนภูมิ 34 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ผ่านสื่อออนไลน์       

แผนภูมิ 33 สื่อมวลชนน�าข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัย
ไปเผยแพร่

แผนภูมิ 35 ประชาชนส่งต่อข้อมูลข่าวสารของ
กรมอนามัยผ่านสื่อ
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 ภาพกิจกรรมด�าเนินงาน 

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 การสื่อสารเป็นนโยบายหลักในการด�าเนินงานของกรมอนามัย	 บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการ

สื่อสาร	มีช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน	ที่สามารถควบคุม	ดูแล	และบริหารจัดการได้	รวมทั้งรัฐบาลให้ความ

ส�าคัญต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน	โดยก�าหนดเป็นแผนระดับชาติ	โดยการสื่อสารเป็นส่วน

ประกอบส�าคญัของการสร้างความรอบรูด้้านสขุภาพ	ผูร้บัผดิชอบในการวเิคราะห์	สงัเคราะห์เนือ้หาข้อมลูข่าวสาร	

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นรูปแบบการสื่อสารมีความหลากหลาย	 มีเครื่องมือในการออกแบบและ

สนับสนนุการออกแบบมากขึน้	เทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่มคีวามเจริญก้าวหน้า	ท�าให้ขอ้มลูข่าวสารสามารถ

เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

 ปัญหาอุปสรรค

	 การทะลกัของข้อมลูข่าวสารปัจจุบนัมจี�านวนมาก	โดยเฉพาะข้อมลูสขุภาพและสิง่แวดล้อมท�าให้ประชาชน

ไม่สามารถเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง	 ช่องทางการสื่อสารมีความหลากหลาย							

และมีจ�านวนมากเกินไป	 ต้องใช้งบประมาณเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางการสื่อสารดังกล่าว	ประชาชนที่มี

ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีน้อย	และจะรับข้อมูลข่าวสารโดยไม่ผ่านการกลั่นกรอง	โดยอาจตกเป็นเหยื่อของสินค้า	

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน	 รวมทั้งเน้ือหาวิชาการของกรมอนามัยที่ใช้ในการสื่อสารเป็นเชิงวิชาการ	 และม	ี								

ความหลากหลายมาก	ท�าให้ได้รับความสนใจน้อย	

 งานวิจัย/นวัตกรรม

	 กรมอนามัยได้ศึกษาความประสิทธิภาพและความพึงพอใจของประชาชนต่อช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	ประจ�าปี	2564	ผ่านแบบสอบถามออนไลน์	จ�านวน	5,544	คน	

พบว่า	การเปิดรับข่าวสารของกรมอนามัยในรอบ	1	ปีที่ผ่านมา	มากที่สุด	3	อันดับแรก	Facebook	รองลงมา	คือ	

Line	Official	Account	กรมอนามยั	และ	YouTube	กรมอนามยั	ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อช่องทางการเผยแพร่	

ข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัยมากที่สุด	 3	 อันดับแรก	 คือ	 ข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัยเป็นประโยชน์และ				

สามารถน�าไปปฏบิตัไิด้	ข้อมลูข่าวสารของกรมอนามยัมคีวามน่าเชือ่ถือ	และข้อมลูข่าวสารของกรมอนามยัมคีวาม

ทันสมยั	ทนัต่อเหตกุารณ์	แนวทางการพฒันาช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของกรมอนามยั	ระบวุ่าให้พฒันา

ช่องทางสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
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 ที่มาและความส�าคัญ

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	กรมอนามยัได้ด�าเนินภารกจิส�าคญัด้านส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม	
โดยได้ใช้ประโยชน์จากความร่วมมอืระหว่างประเทศภายใต้กรอบต่างๆ	ในการแลกเปลีย่นประสบการณ์การรบัมอื
กับโรคติดเชื้อโควิด	19	กับต่างประเทศ	รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ	เพื่อน�าข้อมูล	ความรู้	และประสบการณ์
ที่ได้มาพัฒนาการด�าเนินงานของประเทศไทย	 ถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด	 19	 จะส่ง				
ผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างประเทศ	 และการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่มีกลุ่มเป้าหมาย
ขนาดใหญ่	 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	 กรมอนามัย	 ยังคงสนับสนุนการด�าเนินงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของกรมอนามัย	ภายใต้หลัก	New	Normal	เช่น	การจัดประชุมระหว่างประเทศผ่านระบบการประชุม
ทางไกล	รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านต่างประเทศของกรมอนามัยอย่างต่อเนื่อง	โดยในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 2564	 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ได้ด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศที่ส�าคัญและ													
มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

 ผลการด�าเนินงาน

	 กรมอนามัย	 ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ท�าหน้าที่เลขานุการของ	 ASEAN	 Health							
Cluster	1:	Promoting	Healthy	Lifestyles	เพื่อติดตามประเด็นและด�าเนินงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ	โดยมนีายแพทย์สราวฒุ	ิบญุสขุ	รองอธบิดกีรมอนามยั	ด�ารงต�าแหน่ง	Country	Coordinator	ของ	ASEAN	
Health	 Cluster	 1	 และศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ยังมีบทบาทเป็นผู้ประสานหลักในการประชุมอื่นๆ	
ภายใต้กรอบความร่วมมือระดับอาเซียนผ่านระบบ	 Video	 Conference	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ความร่วมมือใน
กรอบอาเซียนสามารถด�าเนินงานต่อไปได้	 ภายใต้สภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นทั่วโลก	 โดยให้การสนับสนุนการด�าเนิน
การภายใต้กรอบอาเซียน	ดังนี้
	 1.	 การประชุม	6th	Meeting	of	ASEAN	Health	Cluster	1:	Promoting	Healthy	Lifestyle	วนัท่ี	5-7	
ตลุาคม	พ.ศ.	2563	โดยคณะผูแ้ทนไทยได้ร่วมน�าเสนอข้อมลูการด�าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิาร	ปี	พ.ศ.	2559-2563	
และความร่วมมือในกิจกรรมใหม่ที่จะด�าเนินการในปี	พ.ศ.	2564-2568
	 2.	 สนับสนุนการจัดท�า	Minimum	Standards	and	Guidelines	on	the	Marketing	of	Food	and	
Non-Alcoholic	Beverages	to	Children	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	ผ่านระบบ	Video	Conference	
	 3.	 การประชุม	SOMHD	Core	Group	Planning	Meeting	for	the	APHDA	2021-2025,	GIM	and	
TOR	of	ASEAN	Health	Clusters	เมื่อวันที่	29	กันยายน	พ.ศ.	2564	ผ่านระบบ	Video	Conference
	 4.	 การประชุม	16th	ASEAN	SOMHD	and	Related	Meetings	ระหว่างวนัท่ี	18-22	ตลุาคม	พ.ศ.	2564	
ผ่านระบบ	Video	Conference
	 5.	 การสนับสนุนการจัดท�าเอกสารเข้าร่วม	 ASEAN	 Summit	 ครั้งท่ี	 38-39	 เพื่อน�าเข้าสู่การรับรอง												
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	38-39	(ASEAN	Summit)	ได้แก่	1)	ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการปรับสูตร
และการผลิตอาหารและเครื่องดื่มทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ	(ASEAN	Declaration	on	the	Reformulation	and	
Production	of	Healthier	Food	and	Beverage	Options)	และ	2)	ถ้อยแถลงผู้น�าอาเซียนบวกสามว่าด้วย
ความร่วมมือด้านสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและเด็ก	(ASEAN	Plus	Three	Leaders’	Statement	on	Coopera-
tion	on	Mental	Health	Among	Adolescents	and	Young	Children)

การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ
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 ผลการด�าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือระดับโลกและพหุภาคี

	 •	การประชุมสืบเนื่องของการประชุมสมัชชาอนามัยโลก	สมัยท่ี	 73	 (Resumed	WHA73)	 วันท่ี	 9-14	
พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2563	 โดยแพทย์หญิงฐิติภรณ์	 ตวงรัตนานนท์	 นายแพทย์ช�านาญการ	 ส�านักส่งเสริมสุขภาพ	
เป็นผู้แทนกรมอนามัยเข้าร่วมการประชุม	 มีประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย	 คือ	 โภชนาการแม่	 ทารก
และเด็กเล็ก
	 •	สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก	 สมัยท่ี	 148	 วันท่ี	 18-26	 มกราคม								
พ.ศ.	 2564	 ผ่านระบบ	 Video	 Conference	 โดยทันตแพทย์หญิงวรมน	 อัครสุต	 ทันตแพทย์ช�านาญการ													
ส�านกัทนัตสาธารณสขุ	เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชมุ	ประเด็นส�าคญัท่ีเกีย่วข้องกบักรมอนามยั	คอื	สขุภาพช่องปาก
	 •	สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก	สมัยที่	74	(WHA74)	วันที่	24-31	พฤษภาคม	
พ.ศ.	2564	ผ่านระบบ	Video	Conference	โดยนางอุทยัวรรณ	บตุรแพ	นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ	
ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม	 และทันตแพทย์หญิงวรมน	 อัครสุต	 ทันตแพทย์ช�านาญการ	 ส�านักทันตสาธารณสุข							
เข้าร่วมในคณะผูแ้ทนไทยส�าหรบัการประชมุ	WHA74	มปีระเดน็ส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักรมอนามยั	คอื	การป้องกนั
และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	(NCDs)	ซึ่งรวมถึงสุขภาพช่องปาก	และการติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
	 •	สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนภูมิภาคขององค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	 สมัยที่	 74	 (RC74)	 วันท่ี	 6-10	 กันยายน	 พ.ศ.	 2564	 ผ่านระบบ	 Video	 Conference																
โดยนางสาวอรอุมา	 โภคสมบัติ	 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ	 ส�านักส่งเสริมสุขภาพ	 เป็นผู้แทน											
กรมอนามัย	เข้าร่วมในคณะผู้แทนไทยส�าหรับการประชุม	RC74	มีประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย	คือ									
การด�าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
	 •	การจัดท�า	WHO	Country	Cooperation	Strategy	(CCS)	ฉบับใหม่	(พ.ศ.	2565-2569)	โดยประเด็น
ทีเ่ก่ียวข้องกับภารกจิกรมอนามัยซึง่ได้รับการเสนอเป็น	Priority	Area	ของแผนงาน	CCS	ฉบับนี	้ได้แก่	(1)	Specific	
population	groups	(e.g.	children,	women,	elderly)	และ	(2)	Urban	health,	in	particular	BKK	and	
big	cities,	and/or	air	pollution	แม้ว่าทั้งสองประเด็นไม่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ	ให้บรรจุในแผน	
CCS	แต่กรมอนามยัยงัคงมบีทบาทในฐานะหน่วยงานคู่ร่วมมอืของสาขา	Public	Health	Emergency	(หน่วยงาน	
สายอนามัยสิ่งแวดล้อม)	และสาขา	NCDs	(หน่วยงานสายส่งเสริมสุขภาพ)	ซึ่งถูกบรรจุในแผนงาน	CCS	ฉบับนี้
	 •	การด�าเนินโครงการ	Enhancing	food	and	drinking	water	sanitation	in	“Mae	Fah	Luang”	Hill	
Area	Community	Learning	Centers	โดยศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์	ชายขอบ	และแรงงานข้ามชาติ	ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก	WHO	 Thailand	 เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน�้าบริโภค	
พัฒนาศักยภาพให้แก่ครู	 และยกระดับการจัดการและระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าบริโภคในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขา	“แม่ฟ้าหลวง”
	 •	UNFPA	:	การจดัท�าแผนด�าเนนิงาน	Country	Programme	Document	(CPD)	ฉบับท่ี	12	(พ.ศ.	2565-2569)	
โดยผลผลิตหลักที่	UNFPA	มุ่งเน้นด�าเนินการในประเทศไทยในอีก	5	ปีข้างหน้า	ได้แก่	(1)	การลดความต้องการ
วางแผนครอบครัวที่ไม่ได้รับการตอบสนอง	(Reduce	unmet	need	for	family	planning)	และ	(2)	ลดความ
รุนแรงทางเพศและการปฏิบัติที่เป็นอันตราย	(Reduce	gender-based	violence	and	harmful	practices)
	 •	UNICEF:	 จัดท�าแผนงานความร่วมมือของ	 UNICEF	 ประจ�าประเทศไทย	 (UNICEF’s	 Country															
Programme	Document:	UNICEF	CPD)	ฉบบัปี	พ.ศ.	2565-2569	โดยประเดน็หลกัท่ี	UNICEF	มุง่เน้นด�าเนนิการ	
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ในประเทศไทยในอีก	 5	 ปีข้างหน้า	 ได้แก่	 (1)	 การพัฒนาเด็กปฐมวัย	 (Early	 Childhood	 Development)												
(2)	การศึกษา	(Education)	 (3)	การเสริมสร้างความยืดหยุ่น	ความเชื่อมโยง	แลศักยภาพของเยาวชน	(Young	
people’s	 resilience,	connectedness	and	empowerment)	 (4)	การคุ้มครองเด็ก	 (Child	protection)	
และ	(5)	นโยบายสังคม	(Social	policy)
	 •	ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก	 (Asia-Pacific	 Economic	 Cooperation:	 APEC)																				
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 กรมอนามัย	 โดยส�านักโภชนาการ	 และส�านักอนามัยผู้สูงอายุ	 ได้เข้าร่วมในคณะ
ท�างานด้านสขุภาพของเอเปค	(APEC	Health	Working	Group:	HWG)	คณะท�างานย่อยด้าน	Childhood	Nutrition	
และ	Healthy	Ageing	โดยได้สนับสนุนข้อมูลและประสบการณ์การด�าเนนิงานโภชนาการเดก็	และอนามยัผูส้งูอายุ	
ของประเทศไทย	ส�าหรับการจัดท�ารายงานสถานการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค
	 •	ความร่วมมอืกับ	Partners	in	Population	and	Development	(PPD)	เมือ่วนัท่ี	23	มนีาคม	พ.ศ.	2564	
นายแพทย์บัญชา	ค้าของ	รองอธิบดีกรมอนามัย	ได้น�าเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(best	practice)	เกี่ยวกับการ
จัดบรกิารยตุกิารตัง้ครรภ์ทีป่ลอดภยัภายใต้หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย	ในการสมัมนาออนไลน์	
Sharing	Best	Practices	in	RH/FP	and	Population	from	PPD	Member	Countries	ซึ่งจัดโดย	PPD
	 •	การประชุมคณะกรรมการนโยบายและประสานงานโครงการพิเศษการวิจัย	 การพัฒนาและการอบรม
วิจัยด้านการเจริญพันธุ์ในมนุษย์	(PCC)	เมื่อวันที่	24-25	มีนาคม	พ.ศ.	2564	ผู้แทนส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์	
และศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ได้เข้าร่วมการประชุม	 PCC	 เพื่อติดตามรายงานความคืบหน้าของการ
ด�าเนนิงาน	และร่วมพจิารณาและตดัสนิใจอนมุตัแิผนงาน	งบประมาณ	และบรหิารโครงการของ	UNDP/UNFPA/
UNICEF/WHO/World	Bank	Special	Programme	of	Research,	Development	and	Research	Training	
in	Human	Reproduction	(HRP)
	 •	ความร่วมมือด้านสาธารณสุขในระดับภูมิภาค	ASEAN	ปัจจุบันก�าลังอยู่การจัดท�า	ASEAN	Post-2020	
Health	Development	Agenda	ฉบับใหม่	ซึ่งจะประกอบไปด้วยการจัดท�าแผนงาน	Work	Programme	ฉบับ
ปี	ค.ศ.	2021–2025	เพ่ือเป็นแผนการท�างานด้านสาธารณสขุในระดบัภมูภิาค	ASEAN	โดยกรมอนามยัมคีวามรบัผดิชอบ	
ในการด�าเนินงานด้านโภชนาการ	อนามัยสิ่งแวดล้อม	การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	และจะผลักดันประเด็น
อื่นๆ	เพื่อด�าเนินการกับประเทศสมาชิกในแผนการด�าเนินงานในช่วง	ค.ศ.	2021-2025
	 •	ความร่วมมือทวิภาคีไทย-สปป.	 ลาว	 ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ภายใต้ความตกลง
ระหว่าง	กรมอนามัยกบักรมอนามยัและส่งเสรมิบรกิารสขุภาพ	สปป.ลาว	มกีารพจิารณาแผนปฏิบัตกิารความร่วม
มือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ปี	2565	(Joint	Action	Plan	2022)
	 •	ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-สปป.	 ลาว	 สาขาสาธารณสุข	 ระยะ	 3	 ปี	 (พ.ศ.	 2563-2565)																		
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ	(Thailand	International	Cooperation	
Agency:	 TICA)	 แผนงานโครงการ	 4.1	Model	 development	 of	 integrated	 nutrition	 service	 and								
community	 engagement	 ภายใต้แผนงาน	 Improvement	 of	 Child	 Nutrition	 ซ่ึงมีส�านักโภชนการเป็น						
ผู้รับผิดชอบหลัก	 และปัจจุบันส�านักโภชนาการได้จัดท�ารายละเอียดการจัดฝึกอบรม	Online	 หลักสูตรพื้นฐาน		
นักโภชนาการเด็กปฐมวัยในชุมชน	และจะมีก�าหนดการจัดฝึกอบรมในช่วงเดือนพฤศจิกายน	
	 •	ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-เมียนมา	 สาขาสาธารณสุข	 ระยะ	 3	 ปี	 (พ.ศ.	 2563-2565)	 ภายใต้						
การสนับสนนุงบประมาณจากกรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ	(TICA)	กรมอนามยัรบัผดิชอบ	PH4.3	Project	on	
(Training	for)	Maternal	and	Child	Health	ซึ่งมี	3	กิจกรรม	ดังนี้	กิจกรรม	4.3.1	Training	on	elimination	
of	Mother-to-Child	Transmission	(EMTCT)	of	HIV/AIDS	and	Syphilis	โดยส�านักส่งเสริมสุขภาพ	กิจกรรม	
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4.3.2	 Training	 on	Health	 Literacy	 in	MCH	 โดยกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ	และกิจกรรม	
4.3.4	 Training	 on	 Adolescents,	 Youths	 Sexual	 and	 Reproductive	 Health	 โดยส�านักอนามัยการ										
เจริญพันธุ์	
	 •	ความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย	 ภายใต้	 Memorandum	 of	 Understanding	 (MOU)	 between													
Department	of	Health,	Ministry	of	Public	Health,	Thailand	and	Poltekkes	Kemenkes	Semarang,	
Ministry	 of	 Health,	 Indonesia	 ส�านักทันตสาธารณสุข	 ได้ท�า	 MOU	 กับสถาบัน	 Semarang	 Health															
Polytechnic	 กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการผ่าน										
การแลกเปล่ียนข้อมลู	การแลกเปลีย่นบคุลากร	การศกึษาดงูาน	และการวจัิยร่วมกนัระหว่างสองหน่วยงานในด้าน
ทันตสาธารณสุข	และการพัฒนางานสุขภาพช่องปาก

 ผลการด�าเนินงานเพื่อสนับสนุนงานด้านต่างประเทศ

	 การด�าเนินงานประสานงานและอ�านวยความสะดวกด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้แทนกรมอนามัยในการเข้า
ร่วมประชุมกับต่างประเทศ	 เช่น	 โครงการ	 Save	 Birth	 for	 All	 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยกับ									
UNFPA	เพ่ือพฒันาการเข้าถงึและคณุภาพบรกิารอนามยัมารดา	บริการคมุก�าเนดิของสตรแีละวยัรุน่หญงิในพืน้ที่
ที่มีความเสี่ยงสูง,	ประสานงานและสนับสนุนการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมอนามัยของผู้แทนองค์การระหว่าง
ประเทศต่างๆ	ได้แก่	WHO,	UNICEF	และ	UNFPA	สนับสนุนหน่วยงานวิชาการในการจัดท�าข้อมูลและสคริปต์
ภาษาอังกฤษส�าหรับการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ	 ประสานองค์การระหว่างประเทศ	 และท�าหน้าที่ล่าม
แปลภาษาในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 คร้ังท่ี	 14	 พ.ศ.	 2564	 รวมถึง					
จดัท�าเอกสารสรปุ	DOH’s	Response	on	COVID-19	ระลอกแรก	ฉบับภาษาไทยและภาษาองักฤษ	ท้ังในรปูแบบ	

ไฟล์	E-Book	และจัดพิมพ์รูปเล่ม

ภาพคณะผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมอนามัย

เอกสารสรุป	DOH’s	Response	on	COVID-19	ระลอกแรก	

ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ
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โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรกรมอนามยัมุง่สูส่ากล

	 กรมอนามัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาการด�าเนินงานด้านต่างประเทศ	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทยและรับมือกับสถานการณ์และ

นโยบายที่เปลี่ยนไป	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล	 (DoH	 International	 Brand)	 เพื่อเตรียมความพร้อม	 เพิ่มขีดความ

สามารถ	 และส่งเสริมการมีบทบาทของบุคลากรกรมอนามัยในเวทีต่างประเทศ	ทั้งด้านการน�าเสนอเป็นภาษา

อังกฤษ	 การเข้าร่วมและการเจรจาในการประชุมระหว่างประเทศส�าหรับผู้บริหารและบุคลากร	 ตลอดจนทักษะ

อื่นๆ	ที่จ�าเป็นส�าหรับการก้าวสู่เวทีการประชุมนานาชาติ

	 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ยังคงด�าเนินการ															

จดักิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรสัโคโรนา	2019	อย่างเคร่งครัด	ซ่ึงประกอบด้วย	

2	กิจกรรม	ได้แก่

1. โครงการอบรมเพือ่พฒันามืออาชีพด้านต่างประเทศสู ่DOH 4.0

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านต่างประเทศในด้านทักษะการออกเสียง	และ

การพูดในที่สาธารณะ	 เทคนิคการน�าเสนอผลงานวิชาการในเวทีการประชุมระดับนานาชาติการใช้ภาษาอังกฤษ

ส�าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีเ่จ้าหน้าทีต้่อนรบัและประสานงาน	(Liaison	Officer)	เทคนคิการฟัง	การจบัใจความจาก

การประชุมภาษาอังกฤษ	ทักษะการเจรจา	 และการท�าหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกการประชุม	 (Rapporteur)	 ในเวที

การประชุมระหว่างประเทศ	 เทคนิคการน�าเสนอแบบ	 one-slide	 ภาษาอังกฤษส�าหรับการเขียนเชิงวิชาการ	

(English	 for	 academic	writing)	ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	 (Writing	

for	grant	proposal)	และการรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ

	 ครั้งที่	 1	 ระหว่างวันที่	 1-4	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	ณ	 โรงแรมไอวิช	จังหวัดนนทบุรี	มีผู้เข้าร่วมโครงการ	

จ�านวน	30	คน	

	 ครั้งที่	 2	 ระหว่างวันที่	 24-26	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2564	ณ	 โรงแรมไมด้า	 งามวงศ์วาน	 จังหวัดนนทบุร	ี																				

มีผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	19	คน

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่	DOH	4.0	ครั้งที่	1	และ	2
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2. กจิกรรมสมัมนาวชิาการ (Journal Club)

	 	 	 ศนูย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้จดัท�าโครงการอบรม	Journal	Club	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	

เป็นเวที	 ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรกรมอนามัยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ	

งานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ	 โดยน�าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ	 เพื่อให้บุคลากร			

กรมอนามัยได้เปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานด้านวิชาการ	นวัตกรรม	และการบริหารงาน

ยุทธศาสตร์ขององค์กร	อีกทั้งยังได้เพิ่มทักษะภาษาองักฤษควบคู่ไปด้วยกัน	ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2564	ได้มกีาร

จัดกิจกรรมจ�านวน	10	ครั้ง	แต่ละครั้ง	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ	60	คน	โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมผ่านระบบ	

Video	Conference	 เป็นส�าคัญ	 เพื่อให้บุคลากรจากศูนย์อนามัยต่างๆ	สามารถเข้าร่วมรับฟังการน�าเสนอและ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้

ภาพกิจกรรมโครงการ	Journal	Club	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

งานวเิทศสมัพนัธ์

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ไม่ได้มีการส่งบุคลากรกรมอนามัยได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม	สัมมนา	
ลาศึกษา	ฝึกอบรม	ปฏิบัติการวิจัย	และดูงาน	ณ	ต่างประเทศและในประเทศ	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด	19	แต่เป็นการเข้าร่วมการฝึกอบรม	ประชุม	สัมมนาผ่านระบบออนไลน์	เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเวทีระดับสากล	 ตลอดจน			
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	 โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ	 จ�านวน										
10	รายการ	ได้แก่
	 1.	 หลักสูตร	Virtual	Training	on	Climate	Resilient	Water	Safety	Planning	(CRWSP)
	 2.	 หลกัสตูร	2nd	Online	Training	on	Policy	on	Long-Term	Care	and	Living-Support	for	Older	Adults
	 3.	 หลักสูตร	Water,	Sanitation	and	Hygiene
	 4.	 หลกัสตูร	Leaving	No	One	Behind:	Sustainable	WASH	Services	in	Rapidly	Changing	Context
	 5.	 หลักสูตร	International	Public	Health	Management	Development	Program
	 6.	 หลักสูตร	Assuring	Food	Safety	Through	an	Effective	National	Food	Control	System
	 7.	 หลักสูตร	International	Public	Health	Management	Development	Programme
	 8.	 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสมทบภายใต้โครงการ	 S-TOP	 “Technical	 Online	 Training	 for						
Intermediate	Care”
	 9.	 หลกัสตูร	Regional	Virtual	Training	to	Strengthen	Capacity	on	Maternal	Death	Surveillance	
and	Response	(MDSR)	to	Accelerate	Achievement	of	SDG	Targets
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	 10.		 หลักสูตร	Policy	and	Actions	Responding	to	Aging	Challenges

	 นอกจากน้ีศนูย์ความร่วมมอืระหว่างประเทศ	ยงัได้ด�าเนนิการปรบัปรุงคู่มือการ

ลาศึกษา	ฝึกอบรม	ปฏิบัติการวิจัย	ดูงาน	ประชุม	สัมมนา	และน�าเสนอผลงานวิชาการ	

ณ	ต่างประเทศ	เพื่อให้อ�านวยสะดวกให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมอนามัย	โดยมีเนื้อหา

เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 2019	 และ									

เสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการไปปฏบิตัริาชการ	ณ	ต่างประเทศได้อย่างถกูต้อง	

ตามระเบียบ

 ปัจจัยความส�าเร็จของการด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย

	 1.	 ผู้บริหารกรมอนามัยให้ความส�าคัญและสนบัสนนุการด�าเนนิงานด้านความร่วมมอืระหว่างประเทศและ
การพัฒนาศักยภาพด้านต่างประเทศของบุคลากรกรมอนามัยอย่างต่อเนื่อง
	 2.	 การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารการด�าเนนิงานความร่วมมอืระหว่างประเทศ	และคณะท�างานด�าเนนิ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ	เป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้การก�าหนดแผน	การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ	และการ
ก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	 3.	 การน�าระบบ	Video	conference	มาใช้ในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	เพื่อให้การด�าเนินงานด้าน
ความร่วมมอืระหว่างประเทศไปเป็นอย่างต่อเนือ่ง	และลดการเดนิทางระหว่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด	19

 ปัญหาและอุปสรรคของการด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย

	 1.	 ข้อจ�ากัดด้านการเดินทางระหว่างประเทศ	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19							
ท่ัวโลก	ท�าให้แต่ละประเทศมมีาตรการจ�ากดัการเดนิทางระหว่างประเทศ	เพือ่ลดและป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด	19	ท�าให้การเดินทางไปราชการต่างประเทศได้รบัผลกระทบมาตัง้แต่เดอืนมกราคม	2563	จนถงึปัจจบุนั
	 2.	 ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณจากรัฐบาลส�าหรับการเข้าร่วมประชุม	ณ	 ต่างประเทศ	 ท�าให้กรมอนามัย					
ไม่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม	เพื่อพัฒนาวิชาการในบางรายการได้
	 กระบวนการประสานงานจากหน่วยงานภายนอกท่ีอาจมีความล่าช้า	 ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดด้านเวลาในการ
ด�าเนินงาน	เช่น	การสนับสนุนข้อมูลวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก	หรือการคัดเลือกผู้แทนกรมอนามัย

การขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	โควิด	19	(COVID-19)	ถูกประกาศให้เป็น
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ	 โดยองค์การอนามัยโลกแนะน�าให้ทุกประเทศก�าหนดมาตรการ					
เฝ้าระวงั	ป้องกัน	และควบคุมโรคอย่างเข้มข้น	สถานการณ์ผูป่้วยโรคโควดิ	19	ครอบคลมุทุกภูมิภาคท่ัวโลก	โดยมี	
จ�านวนผูต้ดิเชือ้สะสมทัว่โลกเพ่ิมขึน้	และในประเทศไทยได้มกีารระบาดระลอกใหม่	ในช่วงเดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	2563	
ท�าให้มยีอดผูป่้วยสะสม	ณ	วนัที	่31	มกราคม	2564	อยูท่ี	่18,782	ราย	ผูเ้สยีชวีติสะสม	77	ราย	มผีูป่้วยทีย่งัรกัษา
ตัวในโรงพยาบาล	 7,090	 คน	 สาเหตุส�าคัญส่วนมากจะติดเช้ือจากการสัมผัสอย่างใกล้ชิด	 (Closed	 Contact)				
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โดยการสัมผัสละออง	 (Droplet)	 เปื้อนเชื้อไวรัสจากบุคคล	 และจากสิ่งแวดล้อมสู่บุคคล	 และได้เกิดการระบาด
ของโรคโควิด	19	ระลอกสอง	ท�าให้	มีการรายงานจ�านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	มากกว่า	10,000	รายต่อวัน	
ท�าให้มจี�านวนตดิเชือ้สะสมของประเทศไทยตัง้แต่	1	เมษายน	2564	ถึงวนัท่ี	2	สงิหาคม	2564	มจี�านวน	604,421	ราย	
โดยการระบาดในระลอกนี้	 มีการระบาด	 อย่างรวดเร็วและไม่แสดงอาการ	 สาเหตุท่ีท�าให้เกิดการระบาดอย่าง
รวดเร็ว	 คือพฤติกรรมเสี่ยงของตัวบุคคล	 และสถานประกอบการที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค						
อย่างเคร่งครัดท�าให้เกิดการระบาดในวงกว้างขึ้นเนื่องจากมีการเดินทาง	 และเคลื่อนย้ายไปท่ัวประเทศ															
จนถึงปัจจุบัน	มีรายงานผู้ติดเชื้อในทุกจังหวัด	ผลกระทบส�าคัญ	จากการระบาด	ในรอบนี้	คือการติดเชื้อ	 ไปใน
ครอบครัว	 ท�าให้เกิดการติดเชื้อในทุกกลุ่มวัย	 และผลกระทบรุนแรงคือกลุ่ม	 ท่ีมีโรคประจ�าตัว	 กลุ่มผู้สูงอายุ												
ซึง่มโีอกาสท�าให้เสียชวีติ	และส�าหรบัในครอบครวัทีพ่่อแม่ตดิเชือ้ต้องเข้าสถานทีก่กัตวั	หรอืรกัษา	ท�าให้เดก็ไม่ได้
รับการดูแลเลี้ยงดู	 ส่งผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโต	 ซึ่งในขณะนี้พบว่ามีผู้ต้องเข้ารับการรักษามากกว่า	
200,000	 ราย	นอกจากมิติสุขภาพและครอบครัว	 ผลกระทบส�าคัญคือด้านสังคมและเศรษฐกิจ	 ซึ่งต้อง	 งด	 ลด	
การจัดกิจกรรมหรือให้บริการลงท�าให้ประเทศสูญเสียโอกาสด้านเศรษฐกิจ	 เกิดปัญหาปากท้อง	 และส่งผลต่อ
โอกาสด้านสุขภาพมิติอื่นๆ	ของประชาชน	
	 กรมอนามัยในฐานะเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย																
สิ่งแวดล้อม	 เพ่ือประชาชนสุขภาพดี	 มีบทบาทส�าคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19								
โดยเน้นการปกป้องสุขภาพคนทุกช่วงวัย	ผ่านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ	ตั้งแต่ระดับบุคคลที่
ต้องมีความรอบรู้	 มีสุขอนามัย	 และพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีดี	 สามารถป้องกันตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว	จากความเสีย่งการรบัสมัผสัและการเกดิโรคฯ	ชมุชนและท้องถิน่สามารถปฏบิตั/ิจดัการด้านสขุาภบิาล	
และอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	 สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้	รวมทั้ง	กิจกรรม	กิจการ	สถานประกอบการ	มีการจัดการได้มาตรฐาน	ในรูปแบบ	New	Normal	
เพื่อการป้องกันการระบาดของโรค	 โดยใช้กลยุทธ์ส�าคัญในการด�าเนินงาน	 คือ	 การสื่อสารและสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพในการปฏบิติัตนของประชาชน	ท�าให้ประชาชน	รบัรู	้เข้าใจถึงความเสีย่งท่ีท�าให้เกดิโรค	และมาตรการ
ส�าคัญในการป้องกัน	ทั้งประชาชนทั่วไป	เจ้าของกิจการ	พนักงาน	ในสถานประกอบการ	พนักงานขนส่งอาหาร	
และผูท้�าหน้าทีก่�ากับมาตรการในระดับต่างๆ	รวมถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	และกลุม่เปราะบางให้ปฏิบัตติามมาตรการ
ป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด	และใช้กลยุทธ์เฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโควิด	19	

 ผลการด�าเนินงาน

	 กรมอนามัยมีการก�าหนดมาตรการให้สอดรับกับนโยบายระดับประเทศ	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด									
โรคโควดิ	19	ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในการระบาดแต่ละระลอก	โดยยงัคงเน้นย�า้มาตรการระดบับุคคล	
คือ	 ให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า	รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล	ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์
เจลอย่างสม�า่เสมอ	ตรวจวดัอณุภมูร่ิางกาย	ตรวจเช้ือโควดิ	19	และเช็กอนิผ่านแอปพลเิคชัน	ฯลฯ	รวมกับมาตรการ	
เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด	19

 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

	 1.	 สร้างความตระหนักรู้ให้หญิงตั้งครรภ์	แม่ให้นมบุตร	ครอบครัว	และชุมชน	ในการป้องกันโรคโควิด	19
	 2.	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้	 ทักษะในการดูแลหญิงตั้งครรภ์	 แม่ให้นมบุตรและการดูแลเด็ก
ปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019



รายงานประจ�าปี 2564 
กรมอนามัย 127

	 3.	 ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด	 19	 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร												
เพิ่มการเข้าถึงวัคซีนในคลินิกฝากครรภ์
	 4.	 จัดท�าระบบรายงานติดตามอาการข้างเคียง/อาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด	 19	 ในหญิง
ตั้งครรภ์และให้นมบุตร	และการคลอด
	 5.	 ทบทวนและวิเคราะห์แนวทางการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ป่วยโรคโควิด	19	
	 6.	 ทบทวนข้อมูลและจัดท�าค�าแนะน�าในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ	19
	 7.	 ออกแนวทางการบริจาคนมผงส�าหรับเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19
	 8.	 ออกแนวทางการให้บริการคลินิกสุขภาพดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด	19	
	 9.	 ออกแนวทางปฏิบัติการดูแลเด็กและครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด	19

 กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

	 1.	 จัดท�าค�าแนะน�าส�าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน	 เรื่อง	 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด	 19	 กับการใช้
ฮอร์โมนคุมก�าเนิด
	 2.	 ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ระลอกใหม่	
ในสถานศึกษา	 ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 ศึกษาธิการภาค	 ศึกษาธิการจังหวัด	 ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด	และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	ตามก�าหนดการของกระทรวงศึกษาธิการ
	 3.	 ลงพ้ืนทีป่ระเมนิความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรยีนในการประเมนิ	Thai	Stop	Covid	Plus	
	 4.	 ลงพืน้ทีเ่ผยแพร่การใช้โปรแกรม	Thai	Stop	Covid	Plus	และ	Thai	Save	Thai	ส�าหรบัคณุครแูละนกัเรยีน

 กลุ่มวัยท�างาน

	 1.	 การขบัเคล่ือนมาตรการป้องกนัการระบาดของโรคโควดิ	19	ส�าหรบัส�านกังาน	องค์กร	สถานประกอบกิจการ	
Good	 Factory	 Practice	 (GFP)	 โดยมีการประสานงานกับเครือข่าย	ทั้งภาครัฐและเอกชน	สภาอุตสาหกรรม			
ภาคจังหวัด	 ประกันสังคมจังหวัด	 สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด	 อุตสาหกรรมจังหวัด	 แรงงานจังหวัดและ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	รวมถึงน�าแนะน�าการใช้แฟลตฟอร์ม	Thai	Stop	Covid	และ	Thai	Save	Thai
	 2.	 ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการในพื้นที่จริง	 (On	site)	ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด	19							
ในสถานประกอบการ	โรงงานตามเกณฑ์มาตรฐาน	Good	Factory	Practice	(GFP)
	 3.	 ผู้พิทักษ์อนามัย
	 	 	 -	ระบบการเฝ้าระวังและตรวจสอบสถานประกอบการ/กิจการ	ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด	
โรคโควิด	19	(Thai	Stop	Covid)	โดยภาคประชาชน	“ผู้พิทักษ์อนามัย”	จ�านวน	76	จังหวัด
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   -	มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 โดยภาคประชาชน													
“อาสารอบรู้สู้ภัยโควิด”	ใน	77	จังหวัด

 กลุ่มวัยสูงอายุ

	 1.	 แนวทางการประเมนิตนเองตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ	19	ของสถานดแูลผูส้งูอายุ
	 2.	 จัดท�าแนวทางส�าหรับบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามวิถีชีวิตใหม่	
	 3.	 แนวทางการปฏิบัติงานของผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ	 (Care	Manager)/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 (Caregiver)	
และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19
	 4.	 การประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูผู้จ้ดัการการดแูลผูส้งูอาย	ุ(Care	Manager)/ผูด้แูลผูส้งูอาย	ุ(Caregiver)	
และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการปฏิบัติงานภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19
	 5.	 การจดัท�าวดิทีศัน์	“Flow	Chart	แนวทางการปฏิบัตงิานของผูจ้ดัการการดแูลผูส้งูอาย	ุ(Care	Manager)/	
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 (Caregiver)	 และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)”	ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน

 อนามัยสิ่งแวดล้อม

 1. การปรับรูปแบบการขับเคลื่อนการด�าเนินการตามมาตรการ COVID-19 ของสถานการณ์ประกอบ
การผ่านระบบ	Thai	Stop	Covid	Plus	โดยให้ผู้ประกอบกิจการได้ประเมินตนเอง	และปริ้นประกาศนียบัตรติด
บริเวณหน้าร้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ท�าหน้าที่ในการสุ่มประเมินของเจ้าหน้าที่ในการก�ากับ	 ติดตามการ
ด�าเนินการตามมาตรการป้องกัน	COVID-19	
 2. จดัท�าแนวปฏบิตั/ิคูม่อืการด�าเนนิงานด้านอนามยัสิง่แวดล้อม เพือ่การป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ส�าหรับกิจการ/กิจกรรม รพ.สนาม HI CI
	 	 	 -	แนวทางจัดการศพผู้เสียชีวิตกรณีโรคโควิด	19
	 	 	 -	คู่มือโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	GREEN	Health	Hotel
	 	 	 -	แนวทางการขับเคลื่อนงานภายใต้แนวคิด	3	สร้างฯ
	 	 	 -	พัฒนาแนวทางการจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร
	 	 	 -	แนวปฏบิตัด้ิานสาธารณสขุเพือ่การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ	19	กรณเีปิดสถานประกอบกจิการ	
ในพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเข้มงวดมาตรการปลอดภยัส�าหรบัองค์กร	(COVID	Free	Setting)	ส�าหรบักจิการ/กจิกรรม
	 	 	 -	มาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการสถานที่ก่อสร้างและที่พักชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง
	 	 	 -	แบบประเมินกิจการฯ	ในระบบ	Thai	Stop	COVID	2Plus
 3. ลงพื้นที่ปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ก�ากับติดตาม ตรวจประเมิน และให้ค�าแนะน�าด้านสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
	 	 	 -	โรงพยาบาลบุษราคัม/ศูนย์แรกรับฯ	นิมิบุตร/CI
	 	 	 -	เยี่ยมเสริมพลังและตรวจประเมินเตรียมความพร้อม	GHH	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว	
ในจังหวัดท่องเที่ยว	
	 	 	 -	ตรวจสอบคุณภาพน�้าเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าใน	รพ.	สนาม
	 	 	 -	ออกแบบเครื่องมือในการรวบรวมและประมวลผล	EHA	ในสถานการณ์	COVID-19
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 4. ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลสนาม และ Hospital (การจัดการน�้าเสีย 
ระบบสิ่งปฏิกูล การจัดการขยะติดเชื้อ)
	 	 	 -	ตรวจเยี่ยม	ให้ค�าแนะน�า
	 	 	 -	เก็บตัวอย่างน�้าเสีย	รพ.	สนาม/ในชุมชน/ในสถานประกอบการ	เช่น	ตลาด
 5. สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกัน
	 	 	 -	พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานพัฒนา
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ระหว่างกรมอนามัยและ	อปท.	
	 	 	 -	ประชุมบูรณาการกับชมรมผู้ประกอบการ/กิจการ	ต่างๆ	เพื่อหารือแนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน
 6. พัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวัง และควบคุมก�ากับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
	 	 	 -	ข้อเสนอแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
	 	 	 -	พัฒนาและปรับปรุงระบบ	Manifest	
	 	 	 -	เฝ้าระวังคุณภาพน�้าทิ้งข้อเสนอระบบการเฝ้าระวัง	SARS-COV-2	ในน�้าเสีย
 7. จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
	 	 	 -	สื่อประชาสัมพันธ์การจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี	(HI)/	การทิ้ง	ATK	/	การทิ้งหน้ากากอนามัยใช้
แล้วอย่างถูกวิธีฯ/	การปฏิบัติตัวเมื่อแยกกักตัวในชุมชน/	เที่ยวทั่วไทยปลอดภัยจากโควิด-19	(3	ภาษา)
	 	 	 -	Tent	Card	3	ภาษา	เรื่องเที่ยวทั่วไทยอย่างไรปลอดภัยจากโควิด-19	
	 	 	 -	VDO	มาตรการป้องกันโควิด	ส�าหรับร้านเสริมสวย	แต่งผมหรือตัดผม

 ภาพกิจกรรมด�าเนินการ

 ปัญหาอุปสรรค

	 1.		การลงพื้นที่ในการส่งเสริม	สนับสนุน	และให้ความรู้อาจมีอุปสรรคบ้างเนื่องจากความพร้อมของกลุ่ม
เป้าหมาย
	 2.		ข้อก�าจัดด้านเวลาการใช้งบประมาณ	ท�าให้การเดินงานโครงการเป็นไปอย่างเร่งรีบ

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.	 บูรณาการและด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ	ทั้งภาครัฐและเอกชน
	 2.	 ผู้บริหารหน่วยงานให้การสนับสนุนการบริหารจัดการด�าเนินงาน
	 3.	 ประชาชนมีความตระหนักและพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด	19
	 4.	 การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารงานในช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิด	19
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รางวัลแห�งความภาคภูมิใจ 
กรมอนามัย

3
บทที่
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รางวัลแห�งความภาคภูมิใจ 
กรมอนามัย

3
บทที่
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 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมอนามัย

 ความส�าคัญ/ที่มาของโครงการ

	 กรมอนามยัได้ให้ความส�าคญัต่อการพฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลศิและยกระดบัองค์กรทีม่สีมรรถนะสงูและ
มีธรรมาภิบาล	 โดยส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนและส่งเสริม
การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการและส่งเสริมการยกระดับผลงานของ
กรมอนามยัสู่รางวลัเลศิรฐั	ซึง่การได้รับรางวลัแสดงให้เหน็ว่าผลการด�าเนนิงานกรมอนามยัเป็นทีย่อมรบัในระดับ
ประเทศ	 เป็นรางวัลที่ยืนยันความส�าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการว่าสามารถด�าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นๆ	 ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการและ
ระบบการบริหารราชการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รำงวัลเลิศรัฐ	(Public	Sector	Excellence	Awards	:	PSEA) เป็นรางวลัแหง่เกยีรติยศทีค่ณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 มอบให้กับหน่วยงานท่ีมีผลการด�าเนินงานท่ีเป็นเลิศท้ังด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ	การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร	และการเปิด
ให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ	แบ่งเป็น	3	สาขา	ได้แก่	
สาขาบริการภาครัฐ	สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วม	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ผลงานที่กรมอนามัยได้รับรางวัลข้างต้น	มีดังนี้

   1.1  รางวัลบริการภาครัฐ	 ในปี	 2564	 กรมอนามัยได้รับรางวัลบริการภาครัฐทั้งระดับดีเด่นและ				
ระดับดี	จ�านวน	5	รางวัล	ได้แก่	ระดับดีเด่น 1 รางวัล คือ	1)	รางวัลประเภทนวัตกรรมการบริการผลงานเรื่อง	
“ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม	 (DOH	Test	Kits)”	 โดย	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	ระดับดี 4 รางวัล	คือ						
1)	 ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด19	 ผลงานเรื่อง“กรมอนามัยยกระดับกระบวนการ
ท�างานและส่งเสรมิป้องกนัการแพร่ระบาดโควดิ19”	โดย	ส�านกัทันตสาธารณสขุ	กองประเมนิผลกระทบต่อสขุภาพ	
ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า	 และส�านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 2)	 รางวัลประเภทนวัตกรรมการบริการ				
ผลงานเร่ือง	“การขบัเคลือ่นมาตรการจดัเกบ็ภาษนี�า้ตาลในเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาวะคนไทย”	โดย	ส�านกัทันตสาธารณสขุ	
3)	ประเภทนวตักรรมการบรกิารผลงานเรือ่ง	“อสม.กบัหุ่นเต้านมจ�าลองมหัศจรรย์คัดกรองมะเรง็	ลดเส่ียงให้สตรี
เขต	3”	โดย	ศูนย์อนามัยที่	3	นครสวรรค์	และ	4)	ประเภทพัฒนาการบริการผลงานเรื่อง	“มหัศจรรย์	1,000	วัน

แรกแห่งชีวิต	เขตสุขภาพที่	9”	โดย	ศูนย์อนามัยที่	9	นครราชสีมา

1
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รำงวลัศนูย์ข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำรโดดเด่น	โดยส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร	ีมอบรางวลันี	้แก่

กรมอนามัย	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2560-2564	 (5	 ปีซ้อน)	 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สามารถ

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540	 ได้บังเกิดผลดียิ่ง

เป็นที่ประจักษ์	รวมถึงให้บริการข้อมูลข่าวสาร	แก่ประชาชนตามหลักการ	“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิด

เป็นข้อยกเว้น” เพือ่จดัแสดงข้อมูลข่าวสารตามสทิธิทีป่ระชาชนพึงได้รบัรูเ้พือ่เสรมิสร้างความเชือ่มัน่

ด้านความโปร่งใสของหน่วยงาน

2
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รำงวัล	United	Nations	Inter-Agency	Task	Force	(UNIATF	Award)	on	the	Prevention	and	
Control	 of	 Non-communicable	 Diseases	 เป็นรางวัลขององค์การสหประชาชาติที่มอบให้แก่

หน่วยงาน/องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากทั่วโลก	ในการ

ผลักดันนโยบาย	และขับเคลื่อน	ควบคุม	และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	ตามกรอบ	SDGs	โดยในปีนี้

มีหน่วยงาน/องค์กร	ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด	19	รางวัล	และจะมอบในการประชุม	side	event	ของ

การประชุมองค์การสหประชาชาติ	ครั้งที่	76	เมื่อวันที่	22	กันยายน	2564	ซึ่งกรมอนามัย	กระทรวง

สาธารณสุข	 ได้รับรางวัลในหมวดภาครัฐด้านสาธารณสุข	 ที่มีผลงานโดดเด่นในการผลักดันนโยบาย

ภาษีเคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมของน�้าตาล	 ลดการบริโภคน�้าตาลในประชากรไทย	 องค์การอนามัยโลก

ประจ�าประเทศไทยได้น�าผลงานดังกล่าวของกรมอนามัยไปน�าเสนอ	 โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ	์						

ด้านผลการด�าเนินนโยบาย	และเป็นผู้น�าในการท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ	ภาคเอกชน	และ

ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

3

แนวทางการดําเนินงาน
กรมอนามัย ป� 2565

4
บทที่
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แนวทางการดําเนินงาน
กรมอนามัย ป� 2565

4
บทที่
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นโยบายเข็มมุ่งการบริหารงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย

	 ในการขับเคล่ือนการด�าเนนิงานกรมอนามยั	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	ได้ยดึหลกัการการขบัเคลือ่น

การด�าเนินงานโดยค�านึงถึงการดูแลผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน	 (Health	 Impact)	 เป็นส�าคัญ	 และ															

ต้องประยุกต์/ปรับเปลี่ยนวิธีการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ	COVID-19	ดังนี้	

	 1.	 การพัฒนาภารกิจสู่ความเป็นเลิศ

	 	 1.1		 เร่งรัดการด�าเนินงานโครงการพระราชด�าริให้เกิดผลสัมฤทธิ์

	 	 1.2		ยกระดับการส่งเสริมสุขภาพ	4	กลุ่มวัย

	 	 1.3		ยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 	 1.4		การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

	 	 1.5		ยกระดับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย	(EOC)

	 2.	การยกระดับองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

	 	 2.1		ความส�าเร็จการขับเคลื่อนงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

	 	 2.2		ความส�าเร็จในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 2.3		ความส�าเร็จในการบริหารและยุทธศาสตร์

	 	 2.4		ความส�าเร็จของการบริหารความเสี่ยง

	 	 2.5		ความส�าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 3.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร	

	 	 3.1		ความส�าเร็จการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

	 	 3.2		ความส�าเร็จการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

(นายแพทย์สุวรรณชัย	วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมอนามัย

พฤศจิกายน	2564	
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด 
ป� 2562- 2564

5
บทที่
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด 
ป� 2562- 2564

5
บทที่
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