
สรุปการประชุม 
เรื่อง : การรับการตรวจนิเทศและติดตามผลการด าเนินงาน กรมอนามัย รอบที่ ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดย รองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร) 

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา 

 

รายช่ือคณะนิเทศ 
๑. นายแพทยณ์ัฐพร วงษศ์ุทธิภากร  รองอธิบดีกรมอนามัย     หัวหน้าทีมนิเทศ 
๒. นางพรรณี  เทียนทอง   ที่ปรึกษากรมอนามัย 
๓. นางสุจิตต์  สาลีพันธ์     ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม เขตสุขภาพที่๙ 
๔. นายสืบพงษ์  ไชยพรรค   ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๕. นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา      ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
๖. นางณีรนุช  อาภาจรัส   ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๗. นพ.เกษม  เวชสุทธานนท์    กองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
๘. นพ.กิตต ิ ลาภสมบัติศิริ   ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
๙. นางประภาภรณ์  จังพานิช  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
๑๐. นางสาวปิยะวรรณ  กลิ่นสุคนธ์   ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
๑๑. นางสาวพิริยา  วัฒนารุ่งกานต์   ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
๑๒. นางณัฐวรรณ  เชาว์ลลิิตกุล    ส านักโภชนาการ 
๑๓. นางอมราภรณ์  สุพรรณวิวัฒน์   ส านักทันตสาธารณสุข 
๑๔. นายสมสุข  โสภาวนิตย์   ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
๑๕. นางพรเพ็ญ  อรัณยะนาค    กองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
๑๖. นางฐาปะณี  คงรุ่งเรือง    กองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
๑๗. นางพิมพรรณ  จันทร์แก้ว    ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๑๘. นายวิโรจน์  วชัระเกียรติศักดิ์   ส านักสุขาภิบาลอาหารและน  า 
๑๙. นางเพ็ญผกา  วงศ์กระพันธุ์  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
๒๐. นางสาวพรรณวรท  อุดมผล    ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
๒๑. นายนุกูลกิจ  พุกาธร    กองแผนงาน 
๒๒. นางสาวเขมณัฏฐ์ ศิริเชาวพัฒน์    กองแผนงาน 
๒๓. นางสาวศรีสมร จ าเริญศักดิ์ศรี    เลขานุการรองอธิบดี 

 
วัตถุประสงค์ เพื่อ  

มอบนโยบายทิศทางการดาเนินงานกรมอนามัย และชี แจงกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณเป้าหมาย ตัวชี วัด แนว
ทางการดาเนินงาน และรายละเอียดตัวชี วัดการดาเนินงานตามการบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  ที่กรมอนามัย
รับผิดชอบแก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค ให้มีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล  
 
 

 



สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
มอบนโยบายทิศทางกรอบการด าเนินงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย รองอธิบดีกรมอนามัย 

(นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร) ว่า ในการนิเทศงานกรมอนามัย รอบที่ ๑ เดือนตุลาคม เป็นการมอบนโยบายทิศทาง 
กรอบการด าเนินงานของกรมอนามัย นโยบายของรัฐมนตรีและนโยบายของกรมจากอธิบดีกรมอนามัยในการท างานในปี 
๒๕๕๘ และผู้อ านวยการกองแผนงาน จะได้ชี แจงถึงนโยบายการขับเคลื่อนแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
การเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการต่างๆ รวมทั งการชี แจงแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ฯ จากผู้แทนสายส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปิดให้อภิปรายซักถามในประเด็นที่สงสัยช่วงเช้า และช่วงบ่ายผู้นิเทศจะเข้ารับฟังแผนการ
ท างานของแต่ละสายงานเพ่ือท าความเข้าใจกับศูนย์อนามัยในปี ๒๕๕๘ และท าความเข้าใจในรายละเอียดตัวชี วัดต่างๆ 
หลังจากนั นจะมีการเปิดโอกาสให้ซักถามและให้ข้อคิดเห็น ค าแนะน าในการเริ่มต้นการด าเนินงานตามมาตรการและนโยบาย 
เพราะหากเริ่มช่วงแรกได้ดี มีความชัดเจน ซึ่งอาจจะช้าในช่วงแรกแต่ช่วงหลังก็จะดีขึ นและได้ผลงานที่ตรงตามเป้าหมาย โดยมี
รายละเอียด ดังนี  

 
๑. แนวทางการท างานของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา 

ท าทันที  ท าจริง  ท าให้เห็นผลสัมฤทธิ์  ท าต่อเนื่อง 
 

๒. นโยบายด้านสุขภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
หลักการส าคัญของนโยบาย 

๑. มุง่เน้นประโยชน์ท่ีจะเกิดกบัประชาชนอยา่งเป็นรูปธรรม และมีความเสมอภาค  

๒. มุง่เน้นด าเนินการให้เสร็จในหนึง่ปี และมีผลตอ่เน่ืองในระยะยาวอยา่งยัง่ยืน  
๓. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง บนพื นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์  
๔. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ให้สามารถทางานได้อย่างมีความสุข และภาคภูมิใจ 
 

 ๓. นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ๑๐ ข้อ 
๑. ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เช่น 
๑.๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ เพ่ือแก้ปัญหาการขาดไอโอดีน เป้าหมายได้แก่ 
 - ร้อยละ ๑๐๐ ของหญิงตั งครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีน (ภายในเดือน เม.ย. ๒๕๕๘) 
 - ร้อยละ ๑๐๐ ของเกลือและอาหารมีคุณภาพมาตรฐานไอโอดีนตามที่กฎหมายก าหนด (เดือน 
เม.ษ. ๒๕๕๘) 
๑.๒ โครงการรากฟันเทียม และฟันเทียมพระราชทาน เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
เจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ 
 - รากฟันเทียมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ๘,๔๐๐ ราย (กรมการแพทย์) 
 - ฟันเทียมผู้สูงอายุ ๓๕,๐๐๐ ราย (กรมการแพทย์) (ถือเป็นของขวัญปีใหม่) 
๑.๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา 
เพ่ือคุ้มครองคนไทยจากโรคร้ายด้วยวัคซีน (ถือเป็นของขวัญปีใหม่)  
 - วัคซีน dT ในประชากร ๒๐-๕๐ ปี ไม่น้อยกว่า ๘๕% (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๗ ด าเนินการ ๑๙ จังหวัด
ในภาคอีสาน ม.ค. ๒๕๕๘ ทั่วประเทศ) (ถือเป็นของขวัญปีใหม่) 
 - วัคซีน MR ในประชากรเด็กอายุ ๒.๕-๗ ปี ไม่น้อยกว่า ๙๕% (พ.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๘) (ถือเป็นของขวัญ
ปีใหม่) 
 
 



๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดย
มีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ยั่งยืน 
๒.๑ พัฒนาบริการปฐมภูมิ 
 - พัฒนา “ทีมหมอประจ าครอบครัว (Family care team)” ดูแลประชาชนทุกครัวเรือนในเขต
ชนบท โดยแบ่งหมู่บ้านให้บุคลากร รพ.สต. และ รพช. แต่ละคนดูแลให้ค าปรึกษาดูแลถึงบ้าน และ
ประสานการส่งต่อ โดยมีแพทย์ รพช. เป็นที่ปรึกษา (ท าครอบคลุมทุกพื นที่ วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๘) 
 - พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง โดยให้ฝ่ายเวชกรรมสังคมเป็นหลักในการประสานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและคลินิกเอกชน จัดบริการปฐมภูมิให้ครอบคลุมประชากรเขตเมือง (เดือน ก.ย. 
๒๕๕๘) 
๒.๒ พัฒนาระบบบริการในแต่ละพื นที่ เน้นระบบเครือข่ายการส่งต่อระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่มี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
๒.๓ พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ทุกกองทุนมีความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน(harmonization) 
ในเรื่องสิทธิประโยชน์ การเข้าถึงบริการ การสนับสนุนทางการเงิน และระบบข้อมูล 
๒.๔ เร่งรัดด าเนินการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบาย “ใช้บริการได้ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์” มีความ
เป็นจริงในทางปฏิบัติ 
๒.๕ เร่งรัดการด าเนินการระบบสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึงพิงรวมทั ง
ผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต (ถือเป็นของขวัญปีใหม่) 
 - การคัดกรองเพ่ือจ าแนกกลุ่มผู้สูงอายุตามภาวะพ่ึงพิง และประเมินความจ าเป็นด้านการสนับสนุน
บริการและการจัดบริการด้านสุขภาพและสังคม รวมถึงมี Care giver และ Care manager อย่าง
พอเพียง เพ่ือช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้อยู่ในระยะพ่ึงพิง ด าเนินการจังหวัดละ ๑-๓ อ าเภอๆละ ๑-๓ ต าบล 
โดยด าเนินการ ๒๐ จังหวัด (ภายในเดือน ธ.ค. ๒๕๕๗) และด าเนินการทั่วประเทศ (ภายใน เดือน เม.ษ. 
๒๕๕๘) 
 - การตรวจคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก ประเภท Blinding cataract ในผู้ป่วย ๓ จังหวดัชายแดน
ใต้ (น าร่องจากโครงการแสงแห่งความหวัง) โดย ๓ จังหวัดชายแดนใต้(ภายในเดือน ธ.ค.๒๕๕๗) และท่ัว
ประเทศ(ภายในเดือน ก.ย. ๒๕๕๘) 
 - พัฒนา Palliative care unit ขึ นใน รพ.ของกรม รพศ./รพท. ทุกแห่ง (ภายในเดือน ธ.ค. ๒๕๕๗) 
และขยายเครือข่ายไปสู่ รพช. ๓๐๐ แห่ง (ภายในเดือน ก.ย. ๒๕๕๘) 
๒.๖ เร่งรัดพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพและพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพส าหรับประชากรที่มี
ความต้องการบริการรูปแบบพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงบริการส าหรับคนพิการ ประชากรที่มี
ปัญหา สถานะและสิทธิ์ ประชากรต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ประชาชนตามพื นที่พิเศษ 
๒.๗ พฒันาประสิทธิภาพและการมีสว่นร่วมในการจดัการและการใช้ทรัพยากรของระบบบริการ 
๒.๘ สนบัสนนุการบรูณาการแพทย์แผนไทยและสมนุไพรเข้าสูร่ะบบบริการสขุภาพอยา่งครบวงจร 
๒.๙ เร่งรัดการด าเนินการพฒันาคณุภาพการบริการ  

๓. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต 
๓.๑ การก าจัดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย 
 - กลุ่มทารกในครรภ์และมารดา (กรมอนามัย) 
 - กลุ่มเด็กปฐมวัยและวัยก่อนเรียน (กรมอนามัย) 
 - กลุ่มเด็กวัยเรียน (กรมอนามัย) 
 - กลุ่มวัยรุ่น (กรมสุขภาพจิต) 
 - กลุ่มวัยท างาน (กรมควบคุมโรค) 
 
 



 - กลุ่มผู้สูงอายุ (กรมการแพทย์) 
 - กลุ่มผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (สป., กรมการแพทย์) 
๓.๒ โภชนาการและอาหารปลอดภัย เช่น การขจัดปัญหาการใช้ steroid ไม่ถูกต้องในอาหารและยา
(ของขวัญปีใหม่) 
๓.๓ การป้องกันและการควบคุมการบาดเจ็บ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ 
๓.๔ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เช่น การผลักดัน ร่าง พรบ. เยียวยาผู้ประสบภัยจากบริการ
สาธารณสุข พ.ศ....  

๔. สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการท างานอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาครัฐ (กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอ่ืนๆ หน่วยงานด้านสุขภาพ) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และชุมชน 

- เน้นการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย  
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ 

- สนับสนุนการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพให้มีทั งปริมาณ และการกระจายอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ
ในพื นที่ชนบทที่ห่างไกล กรมวิชาการต้องมีการพูดคุยกัน ว่าจะมีการจัดบุคลากรที่ขาดแคลนอย่างไร 
- สนับสนุนการผลิตบุคลากรสุขภาพให้เพียงพอต่อความต้องการ และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
- เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสุขภาพ โดยใช้แรงจูงใจทั งทางด้านการเงิน และ
ไม่ใช่การเงิน พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน  

๖. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์  
- เร่งรัดให้การก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี) 

๗. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ 
- ห้องปฏิบัติการ รพศ. ทุกแห่ง และ รพท. ในจังหวัดที่มีสนามบิน (๓๐) ได้รับการรับรอง 
Designated Receiving Area: DRA เพ่ือรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น         
โรคอีโบลา (ภายในเดือน ธ.ค. ๒๕๕๗)  

๘. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global health)  
- จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก พัฒนาประเทศ
ไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรสุขภาพในระดับภูมิภาค 
- พัฒนาระบบสารสนเทศให้พร้อมเชื่อมโยงข้อมูล จากระดับพื นท่ีสู่ระดับประเทศและระดับภูมิภาค 

๙. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร  
๑๐. สร้างระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข  

- ก าหนดกติกาการโยกย้ายที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- ก าหนดกลไกท่ีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เช่น whistle blower 

 
          ๔. นโยบายของกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๔.๑ การด าเนินงานตามแนวทางพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเทิดพระเกียรติ พระบรม

วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
๔.๒ เร่งรัดด าเนินงานเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในประเด็นที่เป็นปัญหาเร่งด่วน และต้องอาศัยการมีส่วนร่วม

ใน การด าเนินงานทุกภาคส่วน อาทิ การแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป การส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนใน 
หญิงตั งครรภ์ 

๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือการบูรณาการงานยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (๕ กลุ่มวัย และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม) ภายใต้บทบาทภารกิจกรมอนามัย 

 
 



๔.๔ พัฒนาและผลักดันให้มีการคุ้มครองประชาชน เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย
ใช้มาตรการทางกฎหมาย อาทิเช่น กฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ร่าง) พรบ. Code Milk, (ร่าง)  
พรบ.อนามัยการเจริญพันธุ์ 

๔.๕ พัฒนาศักยภาพของกรมอนามัย ในการเป็นองค์กรหลักของประเทศ และประชาคมอาเซียน (AC) 
ทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การเฝ้าระวังและประเมินผล ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและสภาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง อาทิ การพัฒนาบุคลากร (ผลักดันจัดท า
หลักสูตรการฝึกอบรมเวชศาสตร์ป้องกันด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) และผลักดันให้เกิดการแก้ไข
ปัญหา โดยการจัดท าข้อเสนอเชิงบริหารเพ่ือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

 
          ๕.  มาตรการด าเนินงานของกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕.๑  เน้นการท างานแบบบูรณาการของทุกหน่วยงาน โดยให้ความส าคัญกับแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ฯ 
ระดับกระทรวง ในการร่วมมือและใช้กลไก เขตบริการสุขภาพ โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงาน ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ชัดเจน เชื่อมโยงและสอดคล้องรองรับนโยบายทุกระดับ  

๕.๒  ทุกหน่วยงานต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพฯ คือ  

 ภาพรวม (ทุกงบรายจ่าย)  
ไตรมาส ๑ = ๓๒ %  ไตรมาส ๒ = ๕๕%  
ไตรมาส ๓ = ๗๖ %  ไตรมาส ๔ = ๙๖%  

โดยเฉพาะการฝึกอบรมสัมมนาต้องสามารถเบิกจ่ายในไตรมาส ๑ ไม่น้อยกว่า ๕๐%  
 งบลงทุน ขอให้ก่อหนี ผูกพันภายในไตรมาสแรก  แต่การเบิกจ่ายอาจด าเนินการหลังจากนี ได้ 
 หน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ขอให้วางแผนเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณก่อน 

๕.๓  ทุกหน่วยงานน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการด าเนินงานให้มากขึ น โดยเฉพาะการ
ประชุมร่วมกันให้พิจารณาใช้เทคโนโลยีการประชุมทางไกล Web Conference รวมทั งส่งเสริมการสื่อสารตอบโต้
ความเสี่ยงผ่านช่องทางที่ประหยัด และไม่เสียค่าใช้จ่าย 

๕.๔ หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับระบบการติดตามและประเมินผล
กรมอนามัย ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ พร้อมทั งเสริมสร้างทีมด้านวิชาการ ในการ
สนับสนุน การตรวจราชการและนิเทศงาน เพ่ือรองรับระบบดังกล่าว  

 

ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการด าเนินงานและการติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  (โดย 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค) โดยมีสาระส าคัญ ดังนี  

๑. ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 



 

นโยบายรัฐบาล 
 

นโยบาย รมว.สธ. 
การบ ูรณาการ 

ย ุทธศาสตร ์๑๕ ด ้าน 

 

แผนงานกรมอนามยั 

ข ้อ ๑ การปกป ้องและเช ิด 
ช ูสถาบันพระมหากษัตริย ์

ข ้อ ๑ให ้ความสำคัญส ูงส ุดต ่อการ 
พัฒนา ง า นส า ธ าร ณ สุ ข ต าม แ น ว 
พระราชดำร ิและโครงการเฉล ิมพระ 
เก ียรติ เพือ่เทดิพระเก ียรติพระบรม 
วงศานุวงศ ์ทุกพระองค์ 

 พ ัฒนางานส ่งเสร ิมส ุขภาพตามกลุ ่มวัยและอนาม ัยสิง่แวดล ้อม 
เพื่อสุขภาพตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

ข ้ อ ๒  ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม 
มั่ น ค ง ข อ ง รั ฐ แ ล ะ ก า ร 
ต  างประเทศ 

 

ข ้อ ๒.๑ ระยะเร ่งด่วน 
-การเตรียมความพรอ้มสู่ 

ประชาคมการเม ืองและความ 
มั่นคงอาเซ ียน...รองร ับการ 
พัฒนาเขตเศรษฐก ิจพิเศษตาม 
แนวชายแดน... ป ัญหายาเสพ 
ต ิด... ป ัญหาสถานะและส ิทธ ิ
ของบ ุคคล... การจ ัดระเบ ียบ 
แรงงานต่างด้าว 

 

ข้อ ๒.๒ เร ่งแก้ไขป ัญหา 
ก า ร ใ ช้ ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น 
จังหว ัดชายแดนภาคใต้ ... 

 

 
 
 
 

ข้อ ๘ สนับสนุนการพ ัฒนาระบบ 
สขุภาพโลก Global health 
ข้อ ๘.๑ จ ัดทำและดำเน ินการแผน 
ย ุ ทธศาสตร์  ด้ านสุ ขภาพโลกและ 
ภ ูมิภาคอาเซ ียนของประเทศไทย… 
ข ้อ ๘.๒ การพัฒนาให ้ประเทศไทย 
เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ด้ า น สุ ข ภ า พ ข อ ง 
ภ ูมิภาคอย ่างสมดุลและย ั่งย ืน 

 
 

ข ้อ ๒.๖ เร ่งร ัดพัฒนาระบบการเข ้าถ ึง 
บริการสุขภาพและพัฒนาหน่วยบร ิการ 
ส ุขภาพสำหร ับประชากรที่ม ีความ 
ต้องการบริการรูปแบบพิเศษ… 

 

 
 
 
 

แผนบูรณาการย ุทธศาสตร์ 
ด ้านการต ่างประเทศและ 
อาเซ ียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบูรณาการย ุทธศาสตร ์
สุขภาพด้านแก ้ไขปัญหา 
และพัฒนาสาธารณสุข 
ชายแดนใต้ 

 

 
 
 
 

เตร ียมความพร ้อมสู ่ประชาคมอาเซียน การร ่วมม ือกับภ ูม ิภาค 
อาเซ ียนใน 
๑.  การดำเน ินงานส ่งเสร ิมส ุขภาพและอนาม ัยสิ่งแวดล ้อม และ 

ปฏ ิบัติตาม IHR (International Health Regulations) 
๒.  เป ็นองค์กรด ้านการส ่งเสร ิมส ุขภาพและการคุ้มครอง 

สุขภาพด้านสิ่งแวดล ้อมโดยเฉพาะในกลุ ่มแรงงานต ่างด ้าว 
(การประช ุมว ิชาการนานาชาต ิ,  การจ ัดทำหล ักส ูตรสาขา 
สาธ า รณส ุข ศาสต ร ์และ อนาม ัย สิ่ง แ ว ด ล้ อม ,กา ร 
แลกเปลี่ยนความรู้) 

 

โครงการส ่งเสริมส ุขภาพตามกลุ่มว ัย โดยเฉพาะปัญหากลุ่มสตรี 
และเด ็กปฐมว ัย และเด ็กฟันผุสูง 

– แผนบ ูรณาการสาธารณสุขชายแดนใต้ 

ข้ อ  ๕  ก า ร ย ก ร ะ ด ับ 
คุ ณ ภ า พ บ ริ ก า ร ด ้ า น 
สาธารณส ุขและส ุขภาพ 
ของประชาชน 

 

ข ้ อ ๕ . ๒  พ ั ฒ น า ร ะ บ บ 
บร ิการส ุขภาพ โดยเน ้นการ 
ป ้องก ันโรคมากกว ่ารอให้ 
ป่วยแล ้วจ ึงมาร ักษา….ให้ 
เอกชนสามารถม ีส ่วนร ่วมใน 
ก า ร จ้ า ง บุ ค ล า ก ร เ พื่ อ 
จัดบริการสาธารณส ุขโดยร ัฐ 
เป ็นผู ้กำก ับด ูแล สน ับสน ุน 
ความร่วมมือระหว ่างร ัฐและ 
เอกชนในการพ ัฒนาระบบริ 
ก า ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ 
สาธารณสุข โดยส ่งเสร ิมการ 
ร่ ว ม ล ง ท ุน แ ล ะ ก า ร ใ ช ้
ทรั พย ากรแ ละบ ุค ลาก ร 
ร่ วมก ันโดยมีข ้อตกลงที ่
รัดก ุม 

 
 
 
 
 
 

ข ้อ ๓.๑ จ ัดการกับป ัจจ ัยเสีย่งหล ัก 
ทางสุขภาพตามกลุ่มว ัย 
๑)  ทารกและเด็กเล็ก 
๒)  กลุ่มว ัยเร ียน 
๓)  กลุ่มว ัยรุ่นและว ัยทางาน 
๔)  ผู้สงูอาย  ุ  

 
 
 
 
 
 

แผนบูรณาการย ุทธศาสตร ์
สุขภาพด้านพัฒนาสุขภาพ 
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมว ัย 

 
 
 
 
 
 

แผนบูรณาการย ุทธศาสตร ์
สุขภาพด้านพัฒนาสุขภาพ 
กลุ่มวยัเรียน 

 
 
 
 
 
 

กรมอนาม ัยเป็น Program Director ของแผนสตร ีและเด  ก 
ปฐมวัย 

 สนับสนุน/สง่เสริมการด ูแลสุขภาพมารดาเพื่อ
ความสมบ ูรณ ์ของทารก ส ่งเสร ิม/สน ับสน ุน
การเลี ยงล ูก ด ้วยนมแม ่และพฤต ิกรรมการ
เลี ยงด ูบ ุตรเพื่อให้มารดาฝากท ้องไว คลอด
ปลอดภัย เด ็กเต ิบโตสมส่วน ฉลาดว ่องไว 
อารมณ ์ดี มีความสุข 

 

กรมอนามยัเป  น Program Director ของแผนวัยเรียน 
 สน ับสน ุน /ส ่ง เสร ิมให ้เกิดคว ามร ่วมม ือ

ระหว่า ง โรงพยาบาลและโรงเร ียนในการ
จ ัดบร ิการ เฝ  ้าระว  ัง และระบบการด ูแล
ช่วยเหลือเดก็น ักเร ียนที่ม ีป ัญหาส ุขภาพ และ
การม ีส ่วนร ่วมของครอบคร ัว/ช ุมชน/ อปท. 
ในการพ ัฒนาส ุขภาพเด ็กแบบองค์รวมเพื่อ 

       เ ด็ ก เ ติ บ โ ต ส ม วั ย สู ง ส ม ส่ ว น ส ม อ ง ดี        
       คิ ดดี มีความสุข 



 

 

นโยบายรฐับาล 
 

นโยบาย รมว.สธ. 
การบ ูรณาการ 

ย ุทธศาสตร ์๑๕ ดาน 

 

แผนงานกรมอนามัย 

ข้ อ ๕ . ๖ ป ร ะ ส า น ก า ร 
ทำงานระหว่างภาคส ่วน 
ต่างๆในส ังคม เพื่อป ้องกัน 
และแก้ป ัญหาตั งครรภ์ใน 
ว ัย รุ ่น แ ล ะ ป ัญ ห า ด้ า น 
การแพทย์และจร ิยธรรม 
ของการอ ุ้มบ ุญ การปล ูก 
ถา่ยอว ัยวะและสเต ็มเซลล์ 
โดยจ ัดให ้ม ีมาตรการและ 
ก ฎ ห ม า ย ที ่ รั ด ก ุม 
เ ห ม า ะ ส ม ก ับ ป ร ะ เ ด็ น ที ่
เป็นปัญหาใหม่ของสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข ้อ ๕.๓ เสร ิมความเข ้มแข ็ง 
ข อ ง ร ะ บ บ เ ฝ้ า ร ะ ว ัง โ ร ค 
ระบาด…โดยมเีครือข่าย 
หน่วยงานเฝ ้าระวัง…ในการ 
สก ัดกั นการแพร ่กระจายได้ 
อย ่างทันทว่งที 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข ้อ ๓.๒ โภชนาการและอาหารปลอดภัย 
เน ้น การแก ้ปัญหาโภชนาการตามกลุ ่ม
ประชากร และการสร ้างความเข ้มแข ็งของ
ระบบการ ต ิดตามเฝ ้าระว ังและการบ ังคับ
ใช ้กฎหมาย ภายหลังผลิตภ ัณฑ์ออกสู่
ตลาด 

 
ข้อ๗จ ัดการโรคต ิดต ่อและภัย 
ค ุกคามด้านสุขภาพ 

แผนบ ูรณการยุทธศาสตร์ 
สุขภาพด้านพัฒนาสุขภาพ 
กลุม่ว ัยรุ่น 

 
 
 
 
 
 

แผนบูรณาการย ุทธศาสตร ์
สุขภาพด้านพัฒนาสุขภาพ 
กลุม่ว ัยทางาน 

 

แผนบูรณาการย ุทธศาสตร ์
สุขภาพด้านพัฒนาสุขภาพ 
กลุม่ผู้สงูอาย ุและผู้พิการ 

 

แผนบูรณาการย ุทธศาสตร ์
ด้านพัฒนาระบบการ 
ค ุ้มครองผูบ้ริโภคด้าน 
บริการ อาหาร และ 
ผลิตภ ัณฑ์สขุภาพ 

 
แผนบูรณาการย ุทธศาสตร ์
ด้านพัฒนาระบบควบค ุมโรค 

สน ับสน ุน/ส ่งเสร ิมการด ูแลส ุขภาพมารดาเพื่อความสมบ ูรณ์ 
ของทารก ส ่งเสร ิม /สน ับสน ุนการเลี ยงล ูกด ้วยนมแม ่และ 
พฤต ิกรรมการเลี ยงด ูบ ุตร สน ับสน ุน/ส ่งเสร ิมการด ูแลส ุขภาพ 
มารดาเพื่อความสมบูรณ ์ของทารก ส่งเสริม/สนับสนุนการเลี ยง 
ล ูกด ้วยนมแม ่และพฤต ิกรรมการเลี ยงด ูบ ุตร ส ่งเสร ิมให ้ม ีการ 
บริโภคอาหาร ออกกาลังกาย และทักษะชีว ิต เพื่อลดพฤติกรรมเสีย่ง 
ทางเพศและการตั งครรภ ์ในว ัยรุ่น 

 

ส ่งเสร ิมให ้ม ีพฤต ิกรรมการบร ิโภคอาหาร ออกกำล ังกาย 
สิง่แวดล้อมการท างานเพื่อลดปัจจ ัยเส ี่ยงด้านสุขภาพ 

 
 

การพัฒนาระบบการด ูแล/ส ่งเสร ิมส ุขภาพผู ้ส ูงอายุ/ผู ้พิการ              
(Long Term Care) และการจ ัดการสิ่งแวดล ้อมท ี่เอื อต ่อส ุขภาพ 
โดยสร ้างการมีสว่นร่วมระหว ่างครอบครัวและชุมชน (Community 
Based) 

 

ค ุ้มครองเร ื่องอาหารปลอดภ ัย 
 การส ุขาภ ิบาลอาหารในโรงเร ียนและ

โรงพยาบาล 
 พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร 

 

 ความรวดเร ็วในการตอบโต ้สถานการณ ์และ
ภาวะฉ ุกเฉ ินทางสาธารณส ุข (เสริมสร้างความ
เข ้มแข ็งของระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

 ก า ร พ ัฒน า ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม โ ร ค แ ล ะภ ั ย ใ น 
พ ื นที่และกลุ ่มเป ้าหมายพิเศษตามมาตรฐาน
กฎอนาม ัยระหว่างประเทศ (IHR ๒๐๐๕) 

ข ้อ ๙ การรักษาความมั่นคง 
ของฐานทร ัพยากรและการ 
สร้างสมดุลระหว างการ 
อนุรักษ์กับการใช้ 
ประโยชน ์อย  างย ั่งย ืน 

 

ข ้อ ๙.๕ เร่งร ัดการควบค ุม 
มลพิษทั งทางอากาศ ขยะ 
และน  าเส ียที่เกิดจากผล ิต 
แ ล ะ บ ริ โ ภ ค เ พื ่อ ส ร้ า ง 
ค ุณภ าพ สิ ่ง แวด ล้ อ มที่ด ี
ให้แก่ประชาชน โดยให ้
ความสำค ัญในการเร่งรัด 
แก้ไขป ัญหาการจ ัดการขยะ 
เป็นลำดับแรก 

 
 
 
 
 
 

 
ข้อ ๗.๔ เสร ิมสร ้างความเข ้มแข ็ง 
และการม ีส ่วนร ่วมจากท ้องถิ่นและ 
ชุมชน ในการจัดการภัยคุกคามทาง 
สุ ขภาพ การจัดการอนามยั 
สิง่แวดล ้อมและโรคที่เกิดจากการ 
ประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 

 
แผนบูรณาการย ุทธศาสตร ์
ด้านสิง่แวดล ้อมและ 
สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
กรมอนาม ัยเป็น Program Director ของแผนสิ่งแวดล ้อม 
และสุขภาพ 

 การพ ัฒนานโยบาย/เทคโนโลยี/มาตรฐาน/
วิชาการ และถ ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการ
ต  ิด ต า ม / เ ฝ  ้า ร ะ ว ัง  แ ละประ เมิ นผลด  ้าน
สิง่แวดล้อม 

 การเร่งรัดในการค ุ้มครองประชาชนด้านการ
จัดการด ้านสิ่งแวดล้อมและการประเม ินผล
กระทบต ่อส ุขภาพ(การตั งสถาบ ันฝ ึกอบรมที่
เกี่ยวข ้องกับการส ่งเสร ิมส ุขภาพและอนามัย
สิง่แวดล้อม) 

ข ้อ ๑๑.๑ ในระยะเฉพาะ 
ห น้ า จ ะ เ ร่ ง ป รั บ ป รุ ง 
ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย ห ลั ก 
ของประเทศและกฎหมาย 
อื่นๆที่ล้าสมยัไม่เป็นธรรม 

 แผนบูรณาการย ุทธศาสตร ์
สุขภาพด้านกฎหมาย 

ผลักดันร่างกฎหมายที่เก ี่ยวข้องก ับการส่งเสริมสุขภาพตามกลุม่ว ัย 
 การปรับปรุงแก ้ไข พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พ.ร.บ. ค ุ้มครองสิทธ ิอนามัยการเจริญพ ันธุ์ 
 พ.ร.บ. ควบค ุมการส ่งเสร ิมตลาดอาหารทารกและเด ็กเล ็ก

และผลิตภ ัณฑ์ที่เก ี่ยวขอ้ง (Milk Code) 
 



๒. แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ฯ กระทรวงสาธารณสุข ๑๕ แผน กรมอนามัย แบ่งเป็น ๓ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ได้แก่ 
๑. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (๐-๕ ปี) (ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมอนามัย) 
๒. กลุ่มเด็กวัยเรียน (๕-๑๔ ปี) (ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมอนามัย) 
๓. กลุ่มเด็กวัยรุ่น (๑๕-๒๑ ปี) (ผูร้ับผิดชอบหลัก : กรมสุขภาพจิต) 
๔. กลุ่มวัยท างาน (๑๕-๕๙ ปี) (ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมควบคุมโรค) 
๕. กลุ่มผู้สูงอายุ (๖๐ปี ขึ นไป) (ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมการแพทย์) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้ ได้แก่ 
๑. ด้านระบบบริการปฐมภูมิ (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 
๒. ด้านระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 
๓. ด้านระบบควบคุมโรค (ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมควบคุมโรค) 
๔. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ผู้รับผิดชอบหลัก : 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
๕. ด้านการป้องกันและบ าบัดรักษายาเสพติด (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 
๖. ด้านการต่างประเทศและอาเซียน (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 
๗. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนใต้ (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัด

กระทรวงฯ) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 
๑. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 
๒. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมอนามัย) 
๓. ด้านพัฒนาบุคลากร (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 
๔. การเงินการคลัง (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 
๕. ยาและเวชภัณฑ์/พัสดุ (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 
๖. ปราบปรามทุจริต (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 

๓. รองอธิบดี บริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม แผนบูรณาการยุทธศาตร์ฯ กระทรวงสาธารณสุข 
๑) นายแพทย์ณรงค์  สายวงค์ : วัยเรียน วัยท างาน การต่างประเทศและอาเซียนและงาน

บุคลากร 
๒) นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร : สตรีและเดก็ ผู้สูงอายุและผู้พิการ และการก ากับ ติดตาม 

ประเมินผล 
๓) ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย : วัยรุ่น ระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ และการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนใต้ 
๔) นายพิษณุ แสนประเสริฐ : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบควบคุมโรค ระบบการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการบังคับใช้กฎหมาย 
๔. กรอบการด าเนินงานและมาตรการส าคัญในการด าเนินงานปี ๒๕๕๘ 

๔.๑ เน้นแผนบูรณาการระดับกระทรวงฯ 



๔.๒ ใช้กลไกเขตบริการสุขภาพในการด าเนินงานด้วยการบูรณาการทุกหน่วยงานทั งด้าน คน เงิน 
และกลุ่มเป้าหมาย 
๔.๓ ค านึงถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และมาตรการประหยัด (พลังงาน การเงินการคลัง ICT การ
สื่อสาร) รวมทั งการนิเทศติดตามและประเมินผล 
๔.๔ ต้องร่วมรับผิดชอบตัวชี วดัที่กรมอนามัยเกี่ยวข้องทั งหมดร่วมกัน 

๕. แผนงบประมาณ ปี๒๕๕๘ 
๕.๑ แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการปี ๒๕๕๘ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ร่าง) 
วงเงินที่จัดสรรให้ภูมิภาค (พื นฐานและบูรณาการ ๑๐ ด้าน) 
 

พื้นที่ ภารกิจพื้นฐาน 
เขตสุขภาพ/สสจ./สสอ. 

งบบูรณาการ 
๑๐ ด้าน 

รวม 
หน วย : ล้านบาท 

เขต ๕ ๗๘๗๔๐ ๖๓๕๗๕๐ ๑๔๒๓๑๕๐ 
 
๕.๒ แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการ ปี ๒๕๕๘ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะงบประมาณกรมวิชาการ ปี ๒๕๕๘ ที่สนับสนุนการบูรณาการ 
๑) ส่วนกลางด าเนินงานร่วมกับเขต/สสจ. 
๒) ศูนย์เขต/หน่วยงานกรมในพื นที่ด าเนินงานร่วมกับเขต/สสจ. 
๓) ส่วนกลางจัดสรรให้สสจ. ด าเนินการและให้สสจ. เบิกจ่ายแทนกัน 
 - งบบุคลากร : เงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  พนักงานราชการ 
 - งบด าเนินงาน : ค่าใช้จ่ายขั นต่ า/กิจกรรมที่ด าเนินการประจ าปี  ค่าใช้จ่ายตามพันธกิจ  
ค่าใช้จ่ายตามแผนบูรณาการ 
 - งบลงทุน : ครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง 
 - งบเงินอุดหนุน : ความร่วมมือด้านประชากรฯ  ทุนพัฒนาบุคลากรกรมฯ  สินเชื่อฯ  SME 
และสร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย 
๕.๓ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖. การนิเทศติดตาม และประเมินผล กรมอนามัย ปี ๒๕๕๘ 
๖.๑ การรายงาน 
- ระบบ DOC รายงาน ข้อมูลแผน/ผลการใช้จ่าย งปม. และแผน/ผลการด าเนินงานโครงการ 
- ระบบ Data center เป็นระบบบริหารข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ และออก
รายงานในรูปแบบต่างๆ 
- ระบบ GFMIS รายงาน การใช้จ่าย งปม. 
- โครงการส าคัญ รายงาน ความก้าวหน้าการด าเนินงาน (กิจกรรมการด าเนินงาน/การมีส่วนร่วม/
ผลผลิตฯลฯ) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
๖.๒ การประชุม 
- ประชุม TBM/ประชุมกรมอนามัย/ประชุม หน.บรย. (ส่วนกลาง/ศูนย์) 
 



๖.๓ การตรวจราชการและนิเทศงาน 
 ๑) การตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวงฯ 
  - ติดตามแผนบูรณายุทธศาสตร์สุขภาพ/ติดตามสภาพปัญหาในพื นที่ 
 ๒) การนิเทศงานกรมอนามัย 
  - ชี แจงนโยบายทิศทางกรอบการด าเนินงานกรมอนามัย 
  - ติดตามการด าเนินงาน ตรวจเยี่ยมพื นที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - แก้ไขปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน 
๖.๔ องค์ประกอบทีมตรวจราชการและทีมนิเทศงาน กรมอนามัย 
 ๑) องค์ประกอบทีมตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวงฯ ประกอบด้วย 
  - ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม 
  - ทีมนักวิชาการสนับสนุนจากส่วนกลาง (สายส่งเสริมสุขภาพ/สายสิ่งแวดล้อม) 
  - ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ 
  - ทีมนักวิชาการสนับสนุนจากศูนย์อนามัย (สายส่งเสริมสุขภาพ/สายสิ่งแวดล้อม) 
 ๒) องค์ประกอบทีมนิเทศงานกรมอนามัย ประกอบด้วย 
  - รองอธิบดีกรมอนามัย หัวหน้าทีมนิเทศ 
  - ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม 
  - ผู้แทนคณะกรรมการบริหารจัดการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ๑๕ แผน 
  - ผู้ที่หัวหน้าทีมนิเทศพิจารณาให้ร่วมนิเทศงาน 
  - ผู้อ านวยการสายส่งเสริมสุขภาพ/สายอนามัยสิ่งแวดล้อม/อ านวยการ 
  - เลขานุการคณะนิเทศงาน จากกองแผนงาน 
๖.๕ รอบการนิเทศงาน กรมอนามัย ก าหนดการนิเทศงาน ๔ ไตรมาสๆละ ๑ รอบ 
 ๑) ไตรมาส ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ : มอบนโยบาย/ชี แจงแนวทางการด าเนินงานกรมปี ๒๕๕๘ 
 ๒) ไตรมาส ๒ มกราคม ๒๕๕๘ : ติดตามการด าเนินงาน/เสริมสร้างกระบวนการท างาน 
 ๓) ไตรมาส ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ : ติดตามการด าเนินงาน/เรียนรู้ความส าเร็จร่วมกัน 
 ๔) ไตรมาส ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ : รับทราบผลส าเร็จของการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๘ 

ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการด าเนินงานส งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย ผู้แทน
สายส่งเสริมสุขภาพ (นายแพทย์กิตติ  ลาภสมบัติศิริ) โดยมีสาระส าคัญ ดังนี  
โครงการส าคัญปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑. โครงการในพระราชด าริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
๒. โครงการบูรณาการ ๕ กลุ่มวัย และระบบปฐมภูมิตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
๓. โครงการนโยบายกรมอนามัย 

เป้าประสงค์ 
๑. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า ๘๐ ปี 
๒. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า ๗๒ ปี 

 
 



๑. กลุ มสตรีและเด กปฐมวัย (ลูกเกิดรอด แม ปลอดภัย เด กพัฒนาการสมวัย) 
ตัวช้ีวัด : 

๑) อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน ๑๕ ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
๒) อัตราเด็ก ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
๓) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน  าของเด็ก ๐-๕ ปี ไม่เกิน ๖.๕ 

โครงการส าคัญ : 
๑) โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
๒) โครงการสร้างมาตรการทางกฎหมายปกป้อง ส่งเสริม การเลี ยงลูกด้วยนมแม่ 
๓) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
๔) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ขยายผลการด าเนินงานป้องกันการจมน  าในเด็ก 
๕) โครงการวิจัยและพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก 
๖) โครงการส ารวจการตายมารดา และโครงการส ารวจพัฒนาการเด็ก 

๒. กลุ มวัยเรียน (เด กไทยเติบโตสมวัย สมองดี คิดดี มีความสุข) 
ตัวช้ีวัด : 

๑) เด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
๒) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน  าของเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี ไม่เกิน ๖.๔ 

โครงการส าคัญ : 
๑) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
๒) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๓) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ขยายผลการด าเนินงานเพ่ือป้องกันเด็กจมน  า 
๔) โครงการบริหารกล้ามเนื อตา/ฟ้ืนฟูสายตาเพ่ือการมองเห็นที่ดีขึ น 
๕) จัดบริการสุขภาพร่วมกับโรงเรียน 

๓. กลุ มวัยรุ น (มีทักษะชีวิต ท้องเมื่อพร้อม) 
ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ไม่เกิน ๕๐ : ๑,๐๐๐ 
โครงการส าคัญ : 

๑) พัฒนารูปแบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ในสถานศึกษา 
๒) พัฒนามาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ 
๓) การจัดบริการเชิงรุกสู่ชุมชน 
๔) การยุติการตั งครรภ์ด้วยยาในระบบสุขภาพ 
๕) ผลักดัน พ.ร.บ. อนามัยการเจริญพันธุ์ 

๔. กลุ มวัยท างาน (พฤติกรรม สุขภาพดี มีสมรรถนะ) 
ตัวช้ีวัด : อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร้อยละ ๑๐ ในเวลา ๕ ป ี
โครงการส าคัญ : 

๑) รณรงค์ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี 
๒) พัฒนาคลินิกไร้พุงคุณภาพ 

  ๓) การบริหารกล้ามเนื อตา/ฟ้ืนฟูสายตาเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ น 
  ๔) โครงการบูรณาการมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

๕. กลุ มผู้สูงอายุ (ทักษะกายใจดี (ไม พ่ึงพิง ๘๐ ปียังแจ๋ว)) 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ๓๐% 
โครงการส าคัญ : 

๑) โครงการฟันเทียมพระราชทานและส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 



๒) โครงการคัดกรองประเมินสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ 
๓) โครงการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง 
๔) โครงการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
๕) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนศักยภาพ 

๖. งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิด้านทันตกรรม 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
โครงการส าคัญ : การพัฒนาระบบเครือข ายสุขภาพช องปากระดับอ าเภอ ประกอบด้วย 

๑) พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพช่องปากระดับอ าเภอ 
๒) พัฒนาระบบแผนแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากระดับเขตและจังหวัด 
๓) พัฒนาระบบสนับสนุนงานของเขตสุขภาพและระบบเครือข่ายสุขภาพช่องปากระดับอ าเภอ 
๔) จัดระบบการประเมินผลการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยเพื่อเพ่ิมการเข้าถึงของ

ประชาชนทุกกลุ่ม 
บทบาทการด าเนินงานกรมอนามัย 
 ส วนกลาง 

๑) National Lead : จัดท าข้อเสนอแนะนโยบายบนฐานความรู้และข้อมูล และพัฒนากลไก
ด้านกฎหมายเพ่ือเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพประชาชน 

๒) Model Development : วิจยัและพัฒนาองค์ความรู้/คู่มือ/มาตรฐาน/รูปแบบการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 

๓) Technology Transfer : ถ่ายทอด/เผยแพร่องค์ความรู้ด้วยช่องทางที่เหมาะสม 
๔) Monitor and Evaluation : ประเมินนโยบาย และองค์ความรู้/เทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพ 
๕) Surveillance 

 ระดับเขต 
๑) Surveillance เพ่ือทราบข้อมูลสถานการณ์สุขภาพระดับเขตและจังหวัด 
๒) ชี ปัญหาและร่วมท าแผนระดับเขต โดยใช้องค์ความรู้กรมอนามัยแก้ไขปัญหาในพื นที่ 
๓) สนับสนุนให้จังหวัดมีองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาในพื นที่ (ANC, LR, WCC, ศูนย์เด็กเล็ก

,Milk code, โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ, YFHS, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, DPAC, LTC) 
๔) ประเมิน รับรอง เชิดชูเกียรติ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ 
๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย 
๖) M&E 
๗) ให้ข้อแนะน าในการพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน/องค์ความรู้/คู่มือของกรมอนามัย 

 
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนบูรณาการอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้

แผนบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แผนควบคุมโรคและแผนคุ้มครองผู้บริโภค  โดย ผู้แทนสายอนามัย
สิ่งแวดล้อม (นางณีรนุช  อาภาจรัส) มีสาระส าคัญ ดังนี  

๑. แนวทางการด าเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 
๑.๑ ตัวชี วัด : กระทรวงมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และระบบเฝ้าระวัง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
กิจกรรม : 

๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
๒) รายงานสถานการณ์ของประเทศ 
๓) พัฒนาระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ครอบคลุมระดับจังหวัด/เขต 



สิ่งสนับสนุน : 
๑) แนวทางการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
๒) ตัวระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับชุดข้อมูล 
๓) แนวทางการจัดท าสถานการณ์ 
๔) ตัวอย่างรายงานสถานการณ์ระดับจังหวัด/เขต 
๕) คู่มือการส ารวจ รวบรวมข้อมูลสถานการณ์/template เก็บข้อมูล 
๖) จัดท าสื่อต้นฉบับข้อมูลและชุดความรู้เพื่อการสื่อสาร เตือนภัย 
๗) แนวทางการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง รายประเด็นมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื อ ตลาดนัด โรง

น  าแข็ง ตู้น  าหยอดเหรียญ คุณภาพน  าบริโภค และมาตรการด้านกฎหมาย สธ. 
๘) แนวทางการปฏิบัติงานเฝ้าระวังพื นที่เสี่ยง (ร่วมกับกรมควบคุมโรค) 
๙) ค าแนะน า ปรึกษาในการด าเนินงาน 
๑๐) เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และวิชาการเก่ียวกับการเฝ้าระวังฯ 

๑.๒ ตัวชี วัด : ร้อยละ ๕๐ ของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
(EHA) 
กิจกรรม : 

๑) พัฒนาหลักสูตร Auditor, Instructor และพื นฐาน EHA 
๒) การอบรมให้ จนท.ส่วนกลาง +ศอ. เป็น Auditor 
๓) จัดท าเอกสารคู่มือ EHA 
๔) สุ่มประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕) ระบบฐานข้อมูลของ EHA 
๖) การจัด EHA Forum 
๗) หนังสือสรุปบทเรียน EHA 

สิ่งสนับสนุน : 
๑) การจัดท าคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ (คู่มือ SOP ทั ง ๙ ระบบ, แผ่นพับแนะน า EHA, หลักสูตร

อบรมให้กับสสจ., สสอ. ให้เปน็ Instructors) 
๒) แบบประเมินตนเองของ อปท.วิทยากรและหลักสูตร Instructor ให้ศอ. จัดอบรม สสจ.+

สสอ. 
๑.๓ ตัวชี วัด : ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดการมูลฝอยติด
เชื อตามกฎหมาย 
กิจกรรม : 

๑) จัดท าระบบฐานข้อมูลมูลฝอยติดเชื อ 
๒) จัดท าแผนแม่บทมูลฝอยติดเชื อ 
๓) ออกค าแนะน าคณะกรรมการสาธารณสุข 

สิ่งสนับสนุน : 
๑) หลักสูตรอบรมผู้ปฏิบัติงานการจัดการมูลฝอยติดเชื อใน รพ. 
๒) คู่มือปฏิบัติงานการจัดการมูลฝอยติดเชื อใน รพ. 
๓) แบบฟอร์มการประเมินระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื อ รพ. 
๔) คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื อด้วยเทคโนโลยีการท าลายเชื อด้วยไอน  า ณ 

แหล่งก าเนิด 
๕) เอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื อ (Manifest System) 

 



๑.๔ ตัวชี วัด : คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนด 
กิจกรรม : 

๑) จัดท าค าสั่งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด ครบ ๗๖ จังหวัด 
๒) จัดประชุมชี แจงระดับจังหวัด 
๓) อบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยและจังหวัด 
๔) ทีมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด 

สิ่งสนับสนุน : 
๑) คู่มือชี แจงแนวทางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด 
๒) คู่มือวิชาการสนับสนุนการอบรม 
๓) ให้ค าแนะน า ปรึกษาในการด าเนินงาน 
๔) หลักสูตรอบรมเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นและสาธารณสุขอ าเภอ 
๕) แบบฟอร์มส ารวจการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด 

๒. แผนบูรณาการด้านพัฒนาระบบควบคุมโรค 
๒.๑ ตัวชี วัด : ๑. ร้อยละ ๕๐ ของอ าเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อส าคัญของพื นที่ 
                 ๒. ร้อยละ ๕๐ ของอ าเภอชายแดนสามารถควบคุมโรคติดต่อส าคัญของพื นที่ชายแดน 
กิจกรรม : 

๑) พัฒนาฐานข้อมูลความเสี่ยง แผนที่เสี่ยง เพ่ือสนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

๒) พัฒนาระบบและกลไกการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๓) พัฒนาศักยภาพทีมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ (ส่วนกลางและศอ.) 
๔) จัดท าคู่มือ แนวทาง มาตรฐานการปฏิบัติงาน ชุดข้อมูลความเสี่ยง 
๕) พัฒนาหรือรวบรวมงานวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการจัดการเหตุฉุกเฉินฯ 
๖) สนับสนุนหรือร่วมปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินฯ การสื่อสาร เตือนภัย 

สิ่งสนับสนุน :  
๑) คู่มือการปฏิบัติงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๒) ชุดความรู้/ฐานข้อมูลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
๓) คู่มือการตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ท าเนียบห้องปฏิบัติการตรวจวัดด้าน

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
๔) สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 
๕) หลักสูตร/การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

๒.๒ ตัวชี วัด : ร้อยละ ๗๐ ของชุมชนต่างด้าวได้รับการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการป้องกันควบคุมโรค
และมีการพัฒนา อสม.ต./อสต. 
กิจกรรม : 

๑) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการสุขภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชนต่างด้าว 
๒) พัฒนาและจัดท ามาตรฐานด้านสุขาภิบาลชุมชนต่างด้าว 
๓) ศึกษารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชนต่างด้าว 
๔) พัฒนาขีดความสามารถด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชนต่างด้าว 

สิ่งสนับสนุน : 
๑) แบบส ารวจสถานการณ์สุขาภิบาลชุมชนต่างด้าว 
๒) มาตรฐานแนวทางการด าเนินงาน 

 



๓. ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ตัวชี วัด : ผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด (กรมอนามัย สถานประกอบการ
ได้มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื ออาหารสะอาด รสชาติอร่อย) 
กิจกรรม :  

๑) ประชุมคณะท างานจัดท าร่างกฎกระทรวง/เกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหาร 
และประชุมรับฟังความคิด 

๒) สนับสนุนด้านวิชาการ และการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
(พัฒนาระบบเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยและคุณภาพน  าบริโภคระดับประเทศ) 

สิ่งสนับสนุน : 
๑) กฎกระทรวง/ค าแนะน าคณะกรรมการสาธารณสุข/หลักเกณฑ์มาตรฐานสถาน

ประกอบการด้านอาหารและน  าบริโภค 
๒) ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายและวิชาการ 
๓) คู่มือแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารส าหรับเจ้าหน้าที่ 
๔) คู่มือการเฝ้าระวังคุณภาพน  าดื่มในโรงเรียน 

๔. การติดตามประเมินผลแผนสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบควบคุมโรค และระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
สิ่งสนับสนุน : คู่มือนิเทศงานฯ 

การอภิปรายสายส งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

งานสตรีและเด กปฐมวัย 
๑. ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานของศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา มีความสอดคล้องกับแผนงานของกรม 
๒. ทางศูนย์เขต มีโครงการเรื่องโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั งครรภ์ ภายในเดือนเมษายนหญิงตั งครรภ์

จะต้องได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนในการมาฝากครรภ์ครั งแรก และการดูในเรื่องของการรับประทานยา
เม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั งครรภ์ จะท าการสุ่มทุกจังหวัด จังหวัดละ ๓๐๐ ราย ท าทุกปี 

๓. ปัญหาของเด็กเตี ย ทางส่วนกลางแจ้งนโยบายของการแก้ปัญหาเด็กเตี ยเพ่ือให้ทางศูนย์อนามัยที่ ๕ 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปในพื นที่รับผิดชอบ 

 

งานทันตสาธารณสุข 
 โครงการพระราชด าริ “โครงการฟันเทียมพระราชทานที่เป็นของขวัญปีใหม่ มีการแบ่งเป้าหมายของ
กลุม่ประชากร และบทบาททางด้านศูนย์อนามัยในการท างานด้านทันตกรรม 
 

งานโภชนาการ 
 การให้ยาน  าเสริมธาตุเหล็กในเด็กเล็ก ตั งแต่อายุ ๖ เดือน – ๕ ปี ให้เป็นยาน  า และในเด็กวัยเรียนให้ยา
เม็ด และการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีส่วนสูงเฉลี่ยเพ่ิมขึ นจากการส ารวจปี ๒๕๕๔ พบว่า เด็กอายุ ๐ – 
๕ ปี มีภาวะเตี ยเพิ่มมากขึ นจาก ๑๑% เป็น ๑๖% ส่วนสูงจะมีความสัมพันธ์กับไอคิวเด็ก พบว่า เด็กที่มีภาวะเตี ย
กับค่อนข้างเตี ยจะมีไอคิวต่ าในเด็กวัยเรียน มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา และการสร้างภูมิต้านทาน
โรค ท าให้ติดเชื อได้ง่ายมีผลท าให้เกิดโรคเรื อรังเมื่อเป็นผู้ใหญ่ เป็นผลระยะยาว เป็นเรื่องของการส่งเสริมสุภาพ
ทั งในศูนย์เด็กเล็ก และในโรงเรียน 
 
 
 



งานออกก าลังกาย 
 งานของการออกก าลังกายกิจกรรมของกองออกก าลังกายมี ๕ กิจกรรม 

๑. เรื่องของเด็กจมน  ากลุ่มเป้าหมายมี ๒ กลุ่ม คือ เด็กปฐมวัยกับเด็กวัยเรียน จัดอบรมครู ข เช่น ครูพล
ศึกษาหรือบุคลากรในพื นที่ที่เกี่ยวข้อง การคัดเลือกนวัตกรรม จัดการของสิ่งแวดล้อมเรื่องของปัจจัย
เสี่ยงการสร้างนวัตกรรมที่จะป้องกันไม่ให้ท าให้เด็กจมน  าได้ และศูนย์เขตควรขยายการด าเนินงาน
โครงการที่รับผิดชอบออกไปด้วย 

๒. การบริหารกล้ามเนื อตา ขอให้ศูนย์เขต จัดการบริหารกล้ามเนื อตาและน าเข้าไปในโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพในเด็กวัยเรียน 

๓. โครงการ DPAC ในเรื่องของเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ โดยในทางศูนย์อนามัยท าเป็นเชิงคุณภาพและมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๔. กิจกรรมในเรื่องของจักรยานในปี ๒๕๕๘ จะมีการจัดทั งหมด ๔ ครั งของในปีงบประมาณนี  
๕. เรื่องฟิตเนต จะให้ทางศูนย์อนามัยเป็นต้นแบบ ในการออกก าลังกายในพื นที่ และฟิตเนตที่เป็นต้นแบบ 

 

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
๑. ส่วนกลางควรมีกรอบการท างานที่ชัดเจนให้กับทางศูนย์อนามัย เพื่อที่ทางศูนย์อนามัยจะได้ด าเนินการ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. แผนการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านโรงไฟฟ้าจากขยะ 
๓. ปัญหาโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดสุรินทร์ และปัญหาขยะอิเล็กโทรนิคที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีผลกระทบต่อ

สุขภาพ เป็นนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาล ขอความร่วมมือจากทางส่วนกลางเพ่ือช่วยกันแก้ปัญหากับ
ทางศูนย์เขต 

๔. การสนับสนุนและผลักดันงานทางด้านท้องถิ่นพัฒนางานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื นที่ได้ ในปีนี 
ทางส่วนกลางได้มีการสนับสนุนการพัฒนาครู ก. คือ การฝึกอบรมการให้ค าแนะน าและสนับสนุนทาง
ศูนย์อนามัยเพ่ือศูนย์จะไปพัฒนากับทางจังหวัดลงสู่ท้องถิ่นต่อไป 

๕. ทางศูนย์อนามัยที ่๕ มีพื นที่เสี่ยงในการก าจัดขยะ ทางส่วนกลางจะได้ช่วยให้ค าแนะน ากับทางศูนย์
อนามัยในการเฝ้าระวังและแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ น 

 

รองอธิบดีกรมอนามัย(นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร) กล าวสรุปการนิเทศและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 การน านโยบายของทางกระทรวงมาชี แจงให้ทราบ ในแผนการด าเนินงานของงบประมาณปี ๒๕๕๘ 
จะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างไร และเป้าหมายส าคัญของการท างานให้ควบคู่ไปกับทางด้านการเงิน
งบประมาณหากทางศูนย์เขตมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการท างานก็สามารถปรึกษาได้กับทางกรมอนามัย ทางศูนย์
เขตจะต้องมีการศึกษาทางด้านวิชาการและด้านการบริหารช่วยกันแก้ไขปัญหา เพ่ือให้งานทางศูนย์เขต
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินความคิดเห นของผู้เข้าร วมประชุมการนิเทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ใน
รอบท่ี ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
  
 จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร วมประชุมการนิเทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘  ในรอบท่ี ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๗  จ านวน ๒๓ คน พบว่า ภาพรวมของความรู้และความเข้าใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ ๖๙.๖ และมีความรู้และความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๓๐.๔ ส าหรับรูปแบบที่
เหมาะสมในการนิเทศงานครั งต่อไป พบว่า ร้อยละ ๕๒.๒ คิดว่ารูปแบบ web conference เหมาะสม รองลงมา
คือ รูปแบบ web conference และการประชุมที่หน่วยรับตรวจ ร้อยละ ๒๑.๗ 
 

ประเด น 
ร้อยละระดับของความรู้และความเข้าใจ (n = 23) 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

๑. นโยบายการด าเนินงานกรมอนามัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔.๓ ๖๙.๖ ๒๖.๑ ๐ 

๒. แผนงาน งบประมาณ การนิเทศติดตาม 
ประเมินผลกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ 

๔.๓ ๓๐.๔ ๕๖.๕ ๘.๗ 

๓. แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔.๓ ๓๔.๘ ๕๖.๕ ๔.๓ 

๔. แนวทางการด าเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔.๓ ๔๓.๕ ๓๙.๑ ๑๓ 

๕ ภาพรวมของความรู้และความเข้าใจ 
 

๐ ๓๐.๔ ๖๙.๖ ๐ 

 
 

******************************************** 
จีรวรรณ  ชงจังหรีด  สรุปรายงาน 


