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สรุปรายงาน 



ก 

ค ำน ำ 

   การนิเทศงานเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่ง ในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะท าให้การปฏิบัติราชการ
ภารกิจของกรมอนามัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย แก้ไขปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอ อันเกิดจาก การด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้บริหารกรมอนามัย ร่วมกับผู้นิเทศงานจากส านัก/กอง ส่วนกลาง ได้ด าเนินการนิเทศงาน 
ตามแผนการนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยด าเนินการ 3 รอบ ด าเนินการนิเทศงานใน
รอบที่ 1 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557  รอบที่ 2 วันที่ 24 มีนาคม 2558 และรอบที่ 3 วันที่ 21 สิงหาคม 2558             
ซึ่งแนวทางการนิเทศประกอบด้วย การรับทราบสถานการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวทาง
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการการบริหารจัดการ การรับฟังปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความส าเร็จ สิ่งที่
ต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง สรุปผลส าเร็จจากการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งข้อเสนอแนะ/แนวทางเพ่ือการพัฒนาผลการ ด าเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  และจัดท าสรุปผลน าเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในการวางแผน 
พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายกรมและกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัยขอขอบคุณ 
ท่านผู้บริหารกรมอนามัย ผู้นิเทศงานจากส านัก/กองส่วนกลาง ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 
นครราชสีมาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการสนับสนุนให้การนิเทศงานกรมอนามัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงมา 
ณ โอกาสนี้  
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สิงหาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 

สำรบัญ 
ค ำน ำ ก 

สำรบัญ ข 

สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศงำนกรมอนำมัย รอบที่ 1  1 

สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศงำนกรมอนำมัย รอบที่ 2 20 

สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศงำนกรมอนำมัย รอบที่ 3 24 

ภำคผนวก 

 ภาพกิจกรรม รอบที่ 1 
 ภาพกิจกรรม รอบที่ 2 
 ภาพกิจกรรม รอบที่ 3 

25 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



1 
สรุปการประชุม 

เรื่อง : การรับการตรวจนิเทศและติดตามผลการด าเนินงาน กรมอนามัย รอบที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดย รองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร) 
วันที่ 29 ตุลาคม 2557 

ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ชั้น 3 ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

รายช่ือคณะนิเทศ 
1. นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร  รองอธิบดีกรมอนามัย    หัวหน้าทีมนิเทศ 
2. นางพรรณี  เทียนทอง   ที่ปรึกษากรมอนามัย 
3. นางสุจิตต์  สาลีพันธ์     ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม เขตสุขภาพที่9 
4. นายสืบพงษ์  ไชยพรรค   ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
5. นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา      ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
6. นางณีรนุช  อาภาจรัส   ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
7. นพ.เกษม  เวชสุทธานนท์    กองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
8. นพ.กิตต ิ ลาภสมบัติศิริ   ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
9. นางประภาภรณ์  จังพานิช  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
10. นางสาวปิยะวรรณ  กลิน่สุคนธ์   ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
11. นางสาวพิริยา  วัฒนารุ่งกานต์   ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
12. นางณัฐวรรณ  เชาว์ลิลิตกุล    ส านักโภชนาการ 
13. นางอมราภรณ์  สุพรรณวิวัฒน์   ส านักทันตสาธารณสุข 
14. นายสมสุข  โสภาวนิตย์   ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
15. นางพรเพ็ญ  อรัณยะนาค    กองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
16. นางฐาปะณี  คงรุ่งเรือง    กองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
17. นางพิมพรรณ  จันทร์แก้ว    ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
18. นายวิโรจน์  วชัระเกียรติศักดิ์  ส านักสุขาภิบาลอาหารและน  า 
19. นางเพ็ญผกา  วงศ์กระพันธุ์  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
20. นางสาวพรรณวรท  อุดมผล    ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
21. นายนุกูลกิจ  พุกาธร    กองแผนงาน 
22. นางสาวเขมณัฏฐ์ ศิริเชาวพัฒน์    กองแผนงาน 
23. นางสาวศรีสมร จ าเริญศักดิ์ศรี    เลขานุการรองอธิบดี 

 
วัตถุประสงค์ เพื่อ  

มอบนโยบายทิศทางการดาเนินงานกรมอนามัย และชี แจงกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณเป้าหมาย 
ตัวชี วัด แนวทางการดาเนินงาน และรายละเอียดตัวชี วัดการดาเนินงานตามการบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข ที่กรมอนามัยรับผิดชอบแก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค ให้มีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
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สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
มอบนโยบายทิศทางกรอบการด าเนินงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย รองอธิบดีกรม

อนามัย (นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร) ว่า ในการนิเทศงานกรมอนามัย รอบที่ 1 เดือนตุลาคม เป็นการมอบ
นโยบายทิศทาง กรอบการด าเนินงานของกรมอนามัย นโยบายของรัฐมนตรีและนโยบายของกรมจากอธิบดีกรม
อนามัยในการท างานในปี 2558 และผู้อ านวยการกองแผนงาน จะได้ชี แจงถึงนโยบายการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข การเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการต่างๆ รวมทั งการชี แจงแผนบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ฯ จากผู้แทนสายส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปิดให้อภิปรายซักถามในประเด็นที่
สงสัยช่วงเช้า และช่วงบ่ายผู้นิเทศจะเข้ารับฟังแผนการท างานของแต่ละสายงานเพ่ือท าความเข้าใจกับศูนย์อนามัย
ในปี 2558 และท าความเข้าใจในรายละเอียดตัวชี วัดต่างๆ หลังจากนั นจะมีการเปิดโอกาสให้ซักถามและให้
ข้อคิดเห็น ค าแนะน าในการเริ่มต้นการด าเนินงานตามมาตรการและนโยบาย เพราะหากเริ่มช่วงแรกได้ดี มีความ
ชัดเจน ซึ่งอาจจะช้าในช่วงแรกแต่ช่วงหลังก็จะดีขึ นและได้ผลงานที่ตรงตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี  

 
1. แนวทางการท างานของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา 

ท าทันที  ท าจริง  ท าให้เห็นผลสัมฤทธิ์  ท าต่อเนื่อง 
 

2. นโยบายด้านสุขภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
หลักการส าคัญของนโยบาย 

1. มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และมีความเสมอภาค  

2. มุ่งเน้นด าเนินการให้เสร็จในหนึ่งปี และมีผลต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน  
3. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง บนพื นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์  
4. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ให้สามารถทางานได้อย่างมีความสุข และภาคภูมิใจ 
 

 3. นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 10 ข้อ 
1. ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริ และโครงการเฉลิม

พระเกียรติ เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เช่น 
1.1 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ เพ่ือแก้ปัญหาการขาดไอโอดีน เป้าหมาย
ได้แก่ 
 - ร้อยละ 100 ของหญิงตั งครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีน (ภายในเดือน เม.ย. 2558) 
 - ร้อยละ 100 ของเกลือและอาหารมีคุณภาพมาตรฐานไอโอดีนตามที่กฎหมายก าหนด 
(เดือน เม.ษ. 2558) 
1.2 โครงการรากฟันเทียม และฟันเทียมพระราชทาน เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 
 - รากฟันเทียมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 8,400 ราย (กรมการแพทย์) 
 - ฟันเทียมผู้สูงอายุ 35,000 ราย (กรมการแพทย์) (ถือเป็นของขวัญปีใหม่) 
1.3 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 
พรรษา เพ่ือคุ้มครองคนไทยจากโรคร้ายด้วยวัคซีน (ถือเป็นของขวัญปีใหม่)  
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 - วัคซีน dT ในประชากร 20-50 ปี ไม่น้อยกว่า 85% (ต.ค.-ธ.ค. 2557 ด าเนินการ 19 
จังหวัดในภาคอีสาน ม.ค. 2558 ทั่วประเทศ) (ถือเป็นของขวัญปีใหม่) 
 - วัคซีน MR ในประชากรเด็กอายุ 2.5-7 ปี ไม่น้อยกว่า 95% (พ.ค.-ธ.ค. 2558) (ถือเป็น
ของขวัญปีใหม่) 

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบท่ียั่งยืน 
2.1 พัฒนาบริการปฐมภูมิ 
 - พัฒนา “ทีมหมอประจ าครอบครัว (Family care team)” ดูแลประชาชนทุก
ครัวเรือนในเขตชนบท โดยแบ่งหมู่บ้านให้บุคลากร รพ.สต. และ รพช. แต่ละคนดูแลให้
ค าปรึกษาดูแลถึงบ้าน และประสานการส่งต่อ โดยมีแพทย์ รพช. เป็นที่ปรึกษา (ท า
ครอบคลุมทุกพื นที่ วันที่ 1 ม.ค. 2558) 
 - พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง โดยให้ฝ่ายเวชกรรมสังคมเป็นหลักในการ
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคลินิกเอกชน จัดบริการปฐมภูมิให้ครอบคลุม
ประชากรเขตเมือง (เดือน ก.ย. 2558) 
2.2 พัฒนาระบบบริการในแต่ละพื นที่ เน้นระบบเครือข่ายการส่งต่อระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
2.3 พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ทุกกองทุนมีความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน
(harmonization) ในเรื่องสิทธิประโยชน์ การเข้าถึงบริการ การสนับสนุนทางการเงิน และ
ระบบข้อมูล 
2.4 เร่งรัดด าเนินการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบาย “ใช้บริการได้ทุกที่ ฟรีทุก
สิทธิ์” มีความเป็นจริงในทางปฏิบัติ 
2.5 เร่งรัดการด าเนินการระบบสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึงพิง
รวมทั งผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต (ถือเป็นของขวัญปีใหม่) 
 - การคัดกรองเพ่ือจ าแนกกลุ่มผู้สูงอายุตามภาวะพ่ึงพิง และประเมินความจ าเป็นด้าน
การสนับสนุนบริการและการจัดบริการด้านสุขภาพและสังคม รวมถึงมี Care giver และ 
Care manager อย่างพอเพียง เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้อยู่ในระยะพ่ึงพิง ด าเนินการ
จังหวัดละ 1-3 อ าเภอๆละ 1-3 ต าบล โดยด าเนินการ 20 จังหวัด (ภายในเดือน ธ.ค. 2557) 
และด าเนินการทั่วประเทศ (ภายใน เดือน เม.ษ. 2558) 
 - การตรวจคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก ประเภท Blinding cataract ในผู้ป่วย 3 
จังหวัดชายแดนใต้ (น าร่องจากโครงการแสงแห่งความหวัง) โดย 3 จังหวัดชายแดนใต้
(ภายในเดือน ธ.ค.2557) และทั่วประเทศ(ภายในเดือน ก.ย. 2558) 
 - พัฒนา Palliative care unit ขึ นใน รพ.ของกรม รพศ./รพท. ทุกแห่ง (ภายในเดือน 
ธ.ค. 2557) และขยายเครือข่ายไปสู่ รพช. 300 แห่ง (ภายในเดือน ก.ย. 2558) 
2.6 เร่งรัดพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพและพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพส าหรับ
ประชากรที่มีความต้องการบริการรูปแบบพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงบริการส าหรับ
คนพิการ ประชากรที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ์ ประชากรต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว 
ประชาชนตามพื นที่พิเศษ 
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2.7 พัฒนาประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ทรัพยากรของระบบ
บริการ 
2.8 สนับสนุนการบูรณาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่าง
ครบวงจร 
2.9 เร่งรัดการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการ  

3. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต 
3.1 การก าจัดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย 
 - กลุ่มทารกในครรภ์และมารดา (กรมอนามัย) 
 - กลุ่มเด็กปฐมวัยและวัยก่อนเรียน (กรมอนามัย) 
 - กลุ่มเด็กวัยเรียน (กรมอนามัย) 
 - กลุ่มวัยรุ่น (กรมสุขภาพจิต) 
 - กลุ่มวัยท างาน (กรมควบคุมโรค) 
 - กลุ่มผู้สูงอายุ (กรมการแพทย์) 
 - กลุ่มผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (สป., กรมการแพทย์) 
3.2 โภชนาการและอาหารปลอดภัย เช่น การขจัดปัญหาการใช้ steroid ไม่ถูกต้องในอาหาร
และยา(ของขวัญปีใหม่) 
3.3 การป้องกันและการควบคุมการบาดเจ็บ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ 
3.4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เช่น การผลักดัน ร่าง พรบ. เยียวยาผู้ประสบภัยจาก
บริการสาธารณสุข พ.ศ....  

4. สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการท างานอย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐ (กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอ่ืนๆ หน่วยงานด้านสุขภาพ) 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน 

- เน้นการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย  
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ 

- สนับสนุนการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพให้มีทั งปริมาณ และการกระจายอย่างทั่วถึง 
โดยเฉพาะในพื นที่ชนบทที่ห่างไกล กรมวิชาการต้องมีการพูดคุยกัน ว่าจะมีการจัด
บุคลากรที่ขาดแคลนอย่างไร 
- สนับสนุนการผลิตบุคลากรสุขภาพให้เพียงพอต่อความต้องการ และพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
- เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสุขภาพ โดยใช้แรงจูงใจทั งทางด้าน
การเงิน และไม่ใช่การเงิน พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน  

6. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์  
- เร่งรัดให้การก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แล้วเสร็จภายใน 1 ปี) 
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7. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ 

- ห้องปฏิบัติการ รพศ. ทุกแห่ง และ รพท. ในจังหวัดที่มีสนามบิน (30) ได้รับการรับรอง 
Designated Receiving Area: DRA เพ่ือรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
เช่น โรคอีโบลา (ภายในเดือน ธ.ค. 2557)  

8. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global health)  
- จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรสุขภาพในระดับภูมิภาค 
- พัฒนาระบบสารสนเทศให้พร้อมเชื่อมโยงข้อมูล จากระดับพื นท่ีสู่ระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค 

9. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร  
10. สร้างระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข  

- ก าหนดกติกาการโยกย้ายที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- ก าหนดกลไกท่ีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เช่น whistle blower 

 
          4. นโยบายของกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
   4.1 การด าเนินงานตามแนวทางพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเทิดพระเกียรติ 

พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
4.2 เร่งรัดด าเนินงานเพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลในประเด็นที่เป็นปัญหาเร่งด่วน และต้องอาศัยการ

มีส่วนร่วมใน การด าเนินงานทุกภาคส่วน อาทิ การแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป การส่งเสริมการ
บริโภคไอโอดีนใน หญิงตั งครรภ์ 

4.3 ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือการบูรณาการงานยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม (5 กลุ่มวัย และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม) ภายใต้บทบาทภารกิจกรมอนามัย 

 
 
4.4 พัฒนาและผลักดันให้มีการคุ้มครองประชาชน เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย อาทิเช่น กฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ร่าง) พรบ. 
Code Milk, (ร่าง)  
พรบ.อนามัยการเจริญพันธุ์ 

4.5 พัฒนาศักยภาพของกรมอนามัย ในการเป็นองค์กรหลักของประเทศ และประชาคมอาเซียน 
(AC) ทางด้านวิชาการ เทคโนโลย ีการบริหารจัดการ การเฝ้าระวังและประเมินผล ด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและสภาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง อาทิ การพัฒนา
บุคลากร (ผลักดันจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมเวชศาสตร์ป้องกันด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม) และผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหา โดยการจัดท าข้อเสนอเชิงบริหารเพ่ือแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน 
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          5.  มาตรการด าเนินงานของกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

5.1  เน้นการท างานแบบบูรณาการของทุกหน่วยงาน โดยให้ความส าคัญกับแผนบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ฯ ระดับกระทรวง ในการร่วมมือและใช้กลไก เขตบริการสุขภาพ โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงาน 
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ชัดเจน เชื่อมโยงและสอดคล้องรองรับ
นโยบายทุกระดับ  

5.2  ทุกหน่วยงานต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2558  ให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพฯ คือ  

 ภาพรวม (ทุกงบรายจ่าย)  
ไตรมาส 1 = 32 %  ไตรมาส 2 = 55%  
ไตรมาส 3 = 76 %  ไตรมาส 4 = 96%  

โดยเฉพาะการฝึกอบรมสัมมนาต้องสามารถเบิกจ่ายในไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่า 50%  
 งบลงทุน ขอให้ก่อหนี ผูกพันภายในไตรมาสแรก  แต่การเบิกจ่ายอาจด าเนินการ

หลังจากนี ได้ 
 หน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ขอให้วางแผนเบิกจ่ายจากเงิน

งบประมาณก่อน 
5.3  ทุกหน่วยงานน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการด าเนินงานให้มากขึ น 

โดยเฉพาะการประชุมร่วมกันให้พิจารณาใช้เทคโนโลยีการประชุมทางไกล Web Conference รวมทั ง
ส่งเสริมการสื่อสารตอบโต้ความเสี่ยงผ่านช่องทางที่ประหยัด และไม่เสียค่าใช้จ่าย 

5.4 หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับระบบการติดตามและ
ประเมินผลกรมอนามัย ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ พร้อมทั งเสริมสร้างทีม
ด้านวิชาการ ในการสนับสนุน การตรวจราชการและนิเทศงาน เพ่ือรองรับระบบดังกล่าว  

 

ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการด าเนินงานและการติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (โดย 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค) โดยมีสาระส าคัญ ดังนี  

1. ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและกรม
อนามัย 
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นโยบายรัฐบาล 
 

นโยบาย รมว.สธ. 
การบ ูรณาการ 

ย ุทธศาสตร ์15 ด ้าน 

 

แผนงานกรมอนามัย 

ข ้อ 1 การปกป ้องและเช ิด 
ช ูสถาบนัพระมหากษัตริย ์

ข ้อ 1ให ้ความสำคัญส ูงส ุดต ่อการ 
พัฒนา ง า นส า ธ าร ณ สุ ข ต าม แ น ว 
พระราชดำร ิและโครงการเฉล ิมพระ 
เก ียรต ิ เพื่อเทิดพระเก ียรติพระบรม 
วงศานุวงศ ์ทุกพระองค์ 

 พ ัฒนางานส ่งเสร ิมส ุขภาพตามกลุ ่มวัยและอนาม ัยสิง่แวดล ้อม 
เพื่อสุขภาพตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรต ิ

ข ้ อ 2  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 2.1 ระยะเร ่งด่วน 
-การเตรียมความพรอ้มสู่ 

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

 

ข้อ 2.2 เร ่งแก้ไขป ัญหา 
ก า ร ใ ช้ ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น 
จังหว ัดชายแดนภาคใต้ ... 

 

 
 
 
 

ข้อ 8 สนับสนุนการพ ัฒนาระบบ 
สุขภาพโลก Global health 
ข้อ 8.1 จ ัดทำและดำเน ินการแผน 
ย ุ ทธศาสตร์  ด้ านสุ ขภาพโลกและ 
ภ ูมภิาคอาเซ ียนของประเทศไทย… 
ข ้อ 8.2 การพัฒนาให ้ประเทศไทย 
เ ป ็น ศู น ย์ ก ล า ง ด้ า น สุ ข ภ า พ ข อ ง 
ภ ูมภิาคอย ่างสมดุลและย ั่งย ืน 

 
 

ข ้อ 2.6 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 
1.  การดำเน ินงานส ่งเสร ิมส ุขภาพและอนาม ัยสิง่แวดล ้อม และ 

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

สุขภาพด้านสิ่งแวดล ้อมโดยเฉพาะในกลุ ่มแรงงานต ่างด ้าว 
(การประช ุมว ิชาการนานาชาต ิ,  การจ ัดทำหล ักส ูตรสาขา 
สา ธ า รณส ุข ศ าสต ร ์แ ละ อนาม ัย สิ่ง แ ว ด ล้ อม ,กา ร 
แลกเปลี่ยนความรู้) 

 

โครงการส ่งเสริมส ุขภาพตามกลุ่มว ัย โดยเฉพาะปัญหากลุ่มสตรี 
และเด ็กปฐมว ัย และเด ็กฟันผุสูง 

– แผนบ ูรณาการสาธารณสุขชายแดนใต ้

ข ้อ  5  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 5 . 2  พ ั ฒ น า ร ะ บ บ 
บร ิการส ุขภาพ โดยเน ้นการ 
ป ้องก ันโรคมากกว ่ารอให้ 
ปว่ยแล ้วจ ึงมาร ักษา….ให้ 
เอกชนสามารถม ีส ่วนร ่วมใน 
ก า ร จ ้า ง บ ุค ล า ก ร เ พื่ อ 
จดับริการสาธารณส ุ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 ทุ น แ ล ะ ก า ร ใ ช ้
ทรั พย ากรแ ละบ ุค ลาก ร 
ร่ วมก ันโดยมีข ้อตกลงที ่
รัดก ุม 

 
 
 
 
 
 

ข ้อ 3.1 จ ัดการกับป ัจจ ัยเสีย่งหล ัก 
ทางสุขภาพตามกลุ่มว ัย 
1)  ทารกและเด็กเล็ก 
2)  กลุ่มว ัยเร ียน 
3)  กลุ่มว ัยรุ่นและว ัยทางาน 
4)  ผู้สงูอายุ  

 
 
 
 
 
 

แผนบูรณาการย ุทธศาสตร ์
สุขภาพด้านพัฒนาสุขภาพ 
กลุม่สตรีและเด็กปฐมว ัย 

 
 
 
 
 
 

แผนบูรณาการย ุทธศาสตร ์
สุขภาพด้านพัฒนาสุขภาพ 
กลุม่วยัเรียน 

 
 
 
 
 
 

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 

 

กรมอนามัยเป  น Program Director ของแผนวัยเรียน 
 สน ับสน ุน /ส ่ง เสร ิมให ้เกิดคว ามร ่ว มม ือ

ระหว่า ง โรงพยาบาลและโรงเร ียนในการ
จ ัดบร ิการ เฝ  ้าระว  ัง และระบบการด ูแล
ช่วยเหลือเด็กน ั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 
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นโยบายรัฐบาล 
 

นโยบาย รมว.สธ. 
การบ ูรณาการ 

ย ุทธศาสตร ์15 ดาน 

 

แผนงานกรมอนามัย 

ข้ อ 5 . 6 ป ร ะ ส า น ก า ร 
ทำงานระหว่างภาคส ่วน 
ต่างๆในส ังคม เพื่อป ้องกัน 
และแก้ป ัญหาตั งครรภ์ใน 
วั ย รุ ่น แ ล ะ ปั ญ ห า ด้ า น 
การแพทย์และจร ิยธรรม 
ของการอ ุ้มบ ุญ การปล ูก 
ถ่ายอว ั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 ่
เป็นปัญหาใหม่ของสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข ้อ 5.3 เสร ิมความเข ้มแข ็ง 
ข อ ง ร ะ บ บ เ ฝ้ า ร ะ ว ัง โ ร ค 
ระบาด…โดยมีเครือข่าย 
หน่วยงานเฝ ้าระวัง…ในการ 
สก ัดกั นการแพร ่กระจายได้ 
อย ่างทนัท่วงที 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข ้อ 3.2 โภชนาการและอาหารปลอดภัย 
เน ้น การแก ้ปัญหาโภชนาการตามกลุ ่ม
ประชากร และการสร ้างความเข ้มแข ็ง
ของระบบการ ต ิดตามเฝ ้าระว ังและการ
บ ังคับใช ้กฎหมาย ภายหลังผลิตภ ัณฑ์
ออกสูต่ลาด 

 
ข้อ7จ ัดการโรคต ิดต ่อและภัย 
ค ุกคามด้านสุขภาพ 

แผนบ ูรณการยุทธศาสตร์ 
สุขภาพด้านพัฒนาสุขภาพ 
กลุม่ว ัยรุ่น 

 
 
 
 
 
 

แผนบรูณาการย ุทธศาสตร ์
สุขภาพด้านพัฒนาสุขภาพ 
กลุม่ว ัยทางาน 

 

แผนบรูณาการย ุทธศาสตร ์
สุขภาพด้านพัฒนาสุขภาพ 
กลุม่ผู้สงูอาย ุและผู้พิการ 

 

แผนบรูณาการย ุทธศาสตร ์
ด้านพัฒนาระบบการ 
ค ุ้มครองผูบ้ริโภคด้าน 
บริการ อาหาร และ 
ผลิตภ ัณฑ์สขุภาพ 

 
แผนบรูณาการย ุ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 และทกัษะชีว ิ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 โดย
สร ้างการมีสว่นร่วมระหว ่างครอบครัวและชุมชน (Community 
Based) 

 

ค ุ้มครองเร ื่องอาหารปลอดภ ัย 
 การส ุขาภ ิบาลอาหารในโรงเร ียนและโรงพยาบาล 
 พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร 

 

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

 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 ื นที่
และกลุ ่มเป ้าหมายพิเศษตามมาตรฐานกฎ
อนาม ัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) 

ข ้อ 9 การรักษาความมั่นคง 
ของฐานทร ัพยากรและการ 
สร้างสมดุลระหว างการ 
อนุรักษ์กับการใช้ 
ประโยชน ์อย  างย ั่งย ืน 

 

ข ้อ 9.5 เร่งร ัดการควบค ุม 
มลพิษทั งทางอากาศ ขยะ 
และน  าเส ียทีเ่กิดจากผล ิ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 ี
ให้แกป่ระชาชน โดยให ้
ความสำค ัญในการเร่งรัด 
แก้ไขป ัญหาการจ ัดการขยะ 
เป็นลำดับแรก 

 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 7.4 เสร ิมสร ้างความ
เข ้มแข ็ง และการม ีส ่วนร ่วมจาก
ท ้องถิ่นและ ชุมชน ในการจัดการ
ภัยคุกคามทาง สุ ขภาพ การ
จัดการอนามยั สิ่งแวดล ้อมและ
โรคทีเ่กิดจากการ ประกอบ
อาชีพ 

 
 
 
 
 
 

 
แผนบรูณาการย ุทธศาสตร ์
ด้านสิง่แวดล ้อมและ 
สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
กรมอนาม ัยเป็น Program Director ของแผนสิ่งแวดล ้อม 
และสุขภาพ 

 การพ  ัฒนานโยบาย/เทคโนโลยี/มาตรฐาน/
วิชาการ และถ ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการ
ต ิดตาม/เฝ ้าระวัง และประเมนิผลด ้านสิง่แวดล้อม 

 การเร่งรัดในการค ุ้มครองประชาชนด้านการจัดการ
ด ้านสิง่แวดล้อมและการประเม ินผลกระทบต ่อ
ส ุขภาพ(การตั งสถาบ ันฝ ึกอบรมที่เกี่ยวข ้องกับ
การส ่งเสร ิมส ุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อม) 
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นโยบายรัฐบาล 
 

นโยบาย รมว.สธ. 
การบ ูรณาการ 

ย ุทธศาสตร ์15 ดาน 

 

แผนงานกรมอนามัย 

ข ้อ 11.1 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 
อื่นๆที่ลา้สมยัไม่เป็นธรรม 

 แผนบรูณาการย ุทธศาสตร ์
สุขภาพด้านกฎหมาย 

ผลักดันร่างกฎหมายที่เก ี่ยวข้องก ับการส่งเสริมสุขภาพตามกลุม่ว ัย 
 การปรับปรุงแก ้ไข พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 พ.ร.บ. ค ุ้มครองสิทธ ิอนามัยการเจริญพ ันธุ์ 
 พ.ร.บ. ควบค ุมการส ่งเสร ิมตลาดอาหารทารกและเด ็กเล ็ก

และผลิตภ ัณฑ์ทีเ่ก ี่ยวขอ้ง (Milk Code) 
 

 
2. แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ฯ กระทรวงสาธารณสุข 15 แผน กรมอนามัย แบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ได้แก่ 
1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) (ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมอนามัย) 
2. กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี) (ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมอนามัย) 
3. กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15-21 ปี) (ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมสุขภาพจิต) 
4. กลุ่มวัยท างาน (15-59 ปี) (ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมควบคุมโรค) 
5. กลุ่มผู้สูงอายุ (60ปี ขึ นไป) (ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมการแพทย์) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้ ได้แก่ 
1. ด้านระบบบริการปฐมภูมิ (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 
2. ด้านระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 
3. ด้านระบบควบคุมโรค (ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมควบคุมโรค) 
4. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ผู้รับผิดชอบหลัก : 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
5. ด้านการป้องกันและบ าบัดรักษายาเสพติด (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 
6. ด้านการต่างประเทศและอาเซียน (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 
7. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนใต้ (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัด

กระทรวงฯ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 
1. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 
2. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมอนามัย) 
3. ด้านพัฒนาบุคลากร (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 
4. การเงินการคลัง (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 
5. ยาและเวชภัณฑ์/พัสดุ (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 
6. ปราบปรามทุจริต (ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 
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3. รองอธิบดี บริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม แผนบูรณาการยุทธศาตร์ฯ กระทรวงสาธารณสุข 

1) นายแพทย์ณรงค์  สายวงค์ : วัยเรียน วัยท างาน การต่างประเทศและอาเซียนและงานบุคลากร 
2) นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร : สตรีและเด็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการ และการก ากับ ติดตาม 

ประเมินผล 
3) ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย : วัยรุ่น ระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ และการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนใต้ 
4) นายพิษณุ แสนประเสริฐ : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบควบคุมโรค ระบบการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการบังคับใช้กฎหมาย 
4. กรอบการด าเนินงานและมาตรการส าคัญในการด าเนินงานปี 2558 

4.1 เน้นแผนบูรณาการระดับกระทรวงฯ 
4.2 ใช้กลไกเขตบริการสุขภาพในการด าเนินงานด้วยการบูรณาการทุกหน่วยงานทั งด้าน คน เงิน และ
กลุ่มเป้าหมาย 
4.3 ค านึงถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และมาตรการประหยัด (พลังงาน การเงินการคลัง ICT การ
สื่อสาร) รวมทั งการนิเทศติดตามและประเมินผล 
4.4 ต้องร่วมรับผิดชอบตัวชี วัดที่กรมอนามัยเกี่ยวข้องทั งหมดร่วมกัน 

5. แผนงบประมาณ ปี2558 
5.1 แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการปี 2558 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ร่าง) 
วงเงินที่จัดสรรให้ภูมิภาค (พื นฐานและบูรณาการ 10 ด้าน) 
 

พื้นที่ ภารกิจพื้นฐาน 
เขตสุขภาพ/สสจ./สสอ. 

งบบูรณาการ 
10 ด้าน 

รวม 
หน วย : ล้านบาท 

เขต 5 78740 635750 1423150 
 
5.2 แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการ ปี 2558 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลักษณะ
งบประมาณกรมวิชาการ ปี 2558 ที่สนับสนุนการบูรณาการ 

1) ส่วนกลางด าเนินงานร่วมกับเขต/สสจ. 
2) ศูนย์เขต/หน่วยงานกรมในพื นที่ด าเนินงานร่วมกับเขต/สสจ. 
3) ส่วนกลางจัดสรรให้สสจ. ด าเนินการและให้สสจ. เบิกจ่ายแทนกัน 

  - งบบุคลากร : เงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  พนักงานราชการ 
  - งบด าเนินงาน : ค่าใช้จ่ายขั นต่ า/กิจกรรมที่ด าเนินการประจ าปี  ค่าใช้จ่ายตามพันธกิจ  
ค่าใช้จ่ายตามแผนบูรณาการ 
  - งบลงทุน : ครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง 
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  - งบเงินอุดหนุน : ความร่วมมือด้านประชากรฯ  ทุนพัฒนาบุคลากรกรมฯ  สินเชื่อฯ  
SME และสร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย 
5.3 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

6. การนิเทศติดตาม และประเมินผล กรมอนามัย ปี 2558 
6.1 การรายงาน 
- ระบบ DOC รายงาน ข้อมูลแผน/ผลการใช้จ่าย งปม. และแผน/ผลการด าเนินงานโครงการ 
- ระบบ Data center เป็นระบบบริหารข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ และออกรายงาน
ในรูปแบบต่างๆ 
- ระบบ GFMIS รายงาน การใช้จ่าย งปม. 
- โครงการส าคัญ รายงาน ความก้าวหน้าการด าเนินงาน (กิจกรรมการด าเนินงาน/การมีส่วนร่วม/
ผลผลิตฯลฯ) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
6.2 การประชุม 
- ประชุม TBM/ประชุมกรมอนามัย/ประชุม หน.บรย. (ส่วนกลาง/ศูนย์) 
 
6.3 การตรวจราชการและนิเทศงาน 
 1) การตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวงฯ 
  - ติดตามแผนบูรณายุทธศาสตร์สุขภาพ/ติดตามสภาพปัญหาในพื นที่ 
 2) การนิเทศงานกรมอนามัย 
  - ชี แจงนโยบายทิศทางกรอบการด าเนินงานกรมอนามัย 
  - ติดตามการด าเนินงาน ตรวจเยี่ยมพื นที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - แก้ไขปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน 
6.4 องค์ประกอบทีมตรวจราชการและทีมนิเทศงาน กรมอนามัย 
 1) องค์ประกอบทีมตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวงฯ ประกอบด้วย 
  - ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม 
  - ทีมนักวิชาการสนับสนุนจากส่วนกลาง (สายส่งเสริมสุขภาพ/สายสิ่งแวดล้อม) 
  - ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 1-12 
  - ทีมนักวิชาการสนับสนุนจากศูนย์อนามัย (สายส่งเสริมสุขภาพ/สายสิ่งแวดล้อม) 
 2) องค์ประกอบทีมนิเทศงานกรมอนามัย ประกอบด้วย 
  - รองอธิบดีกรมอนามัย หัวหน้าทีมนิเทศ 
  - ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม 
  - ผู้แทนคณะกรรมการบริหารจัดการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 15 แผน 
  - ผู้ที่หัวหน้าทีมนิเทศพิจารณาให้ร่วมนิเทศงาน 
  - ผู้อ านวยการสายส่งเสริมสุขภาพ/สายอนามัยสิ่งแวดล้อม/อ านวยการ 
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  - เลขานุการคณะนิเทศงาน จากกองแผนงาน 
6.5 รอบการนิเทศงาน กรมอนามัย ก าหนดการนิเทศงาน 4 ไตรมาสๆละ 1 รอบ 
 1) ไตรมาส 1 ตุลาคม 2557 : มอบนโยบาย/ชี แจงแนวทางการด าเนินงานกรมปี 2558 
 2) ไตรมาส 2 มกราคม 2558 : ติดตามการด าเนินงาน/เสริมสร้างกระบวนการท างาน 
 3) ไตรมาส 3 พฤษภาคม 2558 : ติดตามการด าเนินงาน/เรียนรู้ความส าเร็จร่วมกัน 
 4) ไตรมาส 4 สิงหาคม 2558 : รับทราบผลส าเร็จของการด าเนินงาน ปี 2558 

ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการด าเนินงานส งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย ผู้แทนสาย
ส่งเสริมสุขภาพ (นายแพทย์กิตติ  ลาภสมบัติศิริ) โดยมีสาระส าคัญ ดังนี  
โครงการส าคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1. โครงการในพระราชด าริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
2. โครงการบูรณาการ 5 กลุ่มวัย และระบบปฐมภูมิตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
3. โครงการนโยบายกรมอนามัย 

เป้าประสงค์ 
1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี 
2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี 

 
1. กลุ มสตรีและเด กปฐมวัย (ลูกเกิดรอด แม ปลอดภัย เด กพัฒนาการสมวัย) 

ตัวช้ีวัด : 
1) อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 15 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
2) อัตราเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 85 
3) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน  าของเด็ก 0-5 ปี ไม่เกิน 6.5 

โครงการส าคัญ : 
1) โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
2) โครงการสร้างมาตรการทางกฎหมายปกป้อง ส่งเสริม การเลี ยงลูกด้วยนมแม่ 
3) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ขยายผลการด าเนินงานป้องกันการจมน  าในเด็ก 
5) โครงการวิจัยและพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก 
6) โครงการส ารวจการตายมารดา และโครงการส ารวจพัฒนาการเด็ก 

 
2. กลุ มวัยเรียน (เด กไทยเติบโตสมวัย สมองดี คิดดี มีความสุข) 

ตัวช้ีวัด : 
1) เด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนไม่เกินร้อยละ 10 
2) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน  าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ไม่เกิน 6.4 
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โครงการส าคัญ : 

1) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
2) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ขยายผลการด าเนินงานเพ่ือป้องกันเด็กจมน  า 
4) โครงการบริหารกล้ามเนื อตา/ฟ้ืนฟูสายตาเพ่ือการมองเห็นที่ดีขึ น 
5) จัดบริการสุขภาพร่วมกับโรงเรียน 

 
3. กลุ มวัยรุ น (มีทักษะชีวิต ท้องเมื่อพร้อม) 

ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 50 : 1,000 
โครงการส าคัญ : 

1) พัฒนารูปแบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ในสถานศึกษา 
2) พัฒนามาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ 
3) การจัดบริการเชิงรุกสู่ชุมชน 
4) การยุติการตั งครรภ์ด้วยยาในระบบสุขภาพ 
5) ผลักดัน พ.ร.บ. อนามัยการเจริญพันธุ์ 

 
4. กลุ มวัยท างาน (พฤติกรรม สุขภาพดี มีสมรรถนะ) 

ตัวช้ีวัด : อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร้อยละ 10 ในเวลา 5 ปี 
โครงการส าคัญ : 

1) รณรงค์ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี 
2)  พัฒนาคลินิกไร้พุงคุณภาพ 

  3)  การบริหารกล้ามเนื อตา/ฟ้ืนฟูสายตาเพ่ือการมองเห็นที่ดีขึ น 
  4)  โครงการบูรณาการมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 

5. กลุ มผู้สูงอายุ (ทักษะกายใจดี (ไม พ่ึงพิง 80 ปียังแจ๋ว)) 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 30% 
โครงการส าคัญ : 

1) โครงการฟันเทียมพระราชทานและส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
2) โครงการคัดกรองประเมินสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ 
3) โครงการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง 
4) โครงการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
5) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนศักยภาพ 

 
6. งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิด้านทันตกรรม 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
โครงการส าคัญ : การพัฒนาระบบเครือข ายสุขภาพช องปากระดับอ าเภอ ประกอบด้วย 

1) พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพช่องปากระดับอ าเภอ 
2) พัฒนาระบบแผนแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากระดับเขตและจังหวัด 



14 
3) พัฒนาระบบสนับสนุนงานของเขตสุขภาพและระบบเครือข่ายสุขภาพช่องปากระดับอ าเภอ 
4) จัดระบบการประเมินผลการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยเพื่อเพ่ิมการเข้าถึงของ

ประชาชนทุกกลุ่ม 
 
บทบาทการด าเนินงานกรมอนามัย 
 ส วนกลาง 

1) National Lead : จัดท าข้อเสนอแนะนโยบายบนฐานความรู้และข้อมูล และพัฒนากลไก
ด้านกฎหมายเพ่ือเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพประชาชน 

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

3) Technology Transfer : ถ่ายทอด/เผยแพร่องค์ความรู้ด้วยช่องทางที่เหมาะสม 
4) Monitor and Evaluation : ประเมินนโยบาย และองค์ความรู้/เทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพ 
5) Surveillance 

 ระดับเขต 
1) Surveillance เพ่ือทราบข้อมูลสถานการณ์สุขภาพระดับเขตและจังหวัด 
2) ชี ปัญหาและร่วมท าแผนระดับเขต โดยใช้องค์ความรู้กรมอนามัยแก้ไขปัญหาในพื นที่ 
3) สนับสนุนให้จังหวัดมีองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาในพื นที่ (ANC, LR, WCC, ศูนย์เด็กเล็ก

,Milk code, โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ, YFHS, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, DPAC, LTC) 
4) ประเมิน รับรอง เชิดชูเกียรติ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ 
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย 
6) M&E 
7) ให้ข้อแนะน าในการพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน/องค์ความรู้/คู่มือของกรมอนามัย 

 
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนบูรณาการอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้แผน

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

1. แนวทางการด าเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 
1.1 ตัวชี วัด : กระทรวงมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และระบบเฝ้าระวัง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
กิจกรรม : 

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
2) รายงานสถานการณ์ของประเทศ 
3) พัฒนาระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ครอบคลุมระดับจังหวัด/เขต 

สิ่งสนับสนุน : 
1) แนวทางการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
2) ตัวระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับชุดข้อมูล 
3) แนวทางการจัดท าสถานการณ์ 
4) ตัวอย่างรายงานสถานการณ์ระดับจังหวัด/เขต 
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5) คู่มือการส ารวจ รวบรวมข้อมูลสถานการณ์/template เก็บข้อมูล 
6) จัดท าสื่อต้นฉบับข้อมูลและชุดความรู้เพื่อการสื่อสาร เตือนภัย 
7) แนวทางการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง รายประเด็นมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื อ ตลาดนัด โรง

น  าแข็ง ตู้น  าหยอดเหรียญ คุณภาพน  าบริโภค และมาตรการด้านกฎหมาย สธ. 
8) แนวทางการปฏิบัติงานเฝ้าระวังพื นที่เสี่ยง (ร่วมกับกรมควบคุมโรค) 
9) ค าแนะน า ปรึกษาในการด าเนินงาน 
10) เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และวิชาการเก่ียวกับการเฝ้าระวังฯ 

1.2 ตัวชี วัด : ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน (EHA) 
กิจกรรม : 

1) พัฒนาหลักสูตร Auditor, Instructor และพื นฐาน EHA 
2) การอบรมให้ จนท.ส่วนกลาง +ศอ. เป็น Auditor 
3) จัดท าเอกสารคู่มือ EHA 
4) สุ่มประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) ระบบฐานข้อมูลของ EHA 
6) การจัด EHA Forum 
7) หนังสือสรุปบทเรียน EHA 

สิ่งสนับสนุน : 
1) การจัดท าคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ (คู่มือ SOP ทั ง 9 ระบบ, แผ่นพับแนะน า EHA, หลักสูตร

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

สสอ. 
1.3 ตัวชี วัด : ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดการมูลฝอยติดเชื อ
ตามกฎหมาย 
กิจกรรม : 

1) จัดท าระบบฐานข้อมูลมูลฝอยติดเชื อ 
2) จัดท าแผนแม่บทมูลฝอยติดเชื อ 
3) ออกค าแนะน าคณะกรรมการสาธารณสุข 

สิ่งสนับสนุน : 
1) หลักสูตรอบรมผู้ปฏิบัติงานการจัดการมูลฝอยติดเชื อใน รพ. 
2) คู่มือปฏิบัติงานการจัดการมูลฝอยติดเชื อใน รพ. 
3) แบบฟอร์มการประเมินระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื อ รพ. 
4) คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื อด้วยเทคโนโลยีการท าลายเชื อด้วยไอน  า ณ 

แหล่งก าเนิด 
5) เอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื อ (Manifest System) 
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1.4 ตัวชี วัด : คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนด 
กิจกรรม : 

๑) จัดท าค าสั่งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด ครบ 76 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 

2. แผนบูรณาการด้านพัฒนาระบบควบคุมโรค 
2.1 ตัวชี วัด : 1. ร้อยละ 50 ของอ าเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อส าคัญของพื นที่ 
                 2. ร้อยละ 50 ของอ าเภอชายแดนสามารถควบคุมโรคติดต่อส าคัญของพื นที่ชายแดน 
กิจกรรม : 

1) พัฒนาฐานข้อมูลความเสี่ยง แผนที่เสี่ยง เพ่ือสนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

2) พัฒนาระบบและกลไกการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3) พัฒนาศักยภาพทีมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ (ส่วนกลางและศอ.) 
4) จัดท าคู่มือ แนวทาง มาตรฐานการปฏิบัติงาน ชุดข้อมูลความเสี่ยง 
5) พัฒนาหรือรวบรวมงานวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการจัดการเหตุฉุกเฉินฯ 
6) สนับสนุนหรือร่วมปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินฯ การสื่อสาร เตือนภัย 

สิ่งสนับสนุน :  
1) คู่มือการปฏิบัติงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2) ชุดความรู้/ฐานข้อมูลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
3) คู่มือการตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ท าเนียบห้องปฏิบัติการตรวจวัดด้าน

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
4) สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 
5) หลักสูตร/การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2.2 ตัวชี วัด : ร้อยละ 70 ของชุมชนต่างด้าวได้รับการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและ
มีการพัฒนา อสม.ต./อสต. 
กิจกรรม : 

1) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการสุขภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชนต่างด้าว 
2) พัฒนาและจัดท ามาตรฐานด้านสุขาภิบาลชุมชนต่างด้าว 
3) ศึกษารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชนต่างด้าว 
4) พัฒนาขีดความสามารถด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชนต่างด้าว 
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สิ่งสนับสนุน : 

1) แบบส ารวจสถานการณ์สุขาภิบาลชุมชนต่างด้าว 
2) มาตรฐานแนวทางการด าเนินงาน 

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

1) ประชุมคณะท างานจัดท าร่างกฎกระทรวง/เกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหาร 
และประชุมรับฟังความคิด 

2) สนับสนุนด้านวิชาการ และการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
(พัฒนาระบบเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยและคุณภาพน  าบริโภคระดับประเทศ) 

สิ่งสนับสนุน : 
1) กฎกระทรวง/ค าแนะน าคณะกรรมการสาธารณสุข/หลักเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการ

ด้านอาหารและน  าบริโภค 
2) ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายและวิชาการ 
3) คู่มือแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารส าหรับเจ้าหน้าที่ 
4) คู่มือการเฝ้าระวังคุณภาพน  าดื่มในโรงเรียน 

4. การติดตามประเมินผลแผนสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบควบคุมโรค และระบบคุ้มครองผู้บริโภค 
สิ่งสนับสนุน : คู่มือนิเทศงานฯ 

การอภิปรายสายส งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

งานสตรีและเด กปฐมวัย 
1. ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา มีความสอดคล้องกับแผนงานของกรม 
2. ทางศูนย์เขต มีโครงการเรื่องโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั งครรภ์ ภายในเดือนเมษายนหญิงตั งครรภ์

จะต้องได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนในการมาฝากครรภ์ครั งแรก และการดูในเรื่องของการรับประทานยาเม็ด
เสริมไอโอดีนของหญิงตั งครรภ์ จะท าการสุ่มทุกจังหวัด จังหวัดละ 300 ราย ท าทุกปี 

3. ปัญหาของเด็กเตี ย ทางส่วนกลางแจ้งนโยบายของการแก้ปัญหาเด็กเตี ยเพ่ือให้ทางศูนย์อนามัยที่ 5 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปในพื นที่รับผิดชอบ 

 

งานทันตสาธารณสุข 
 โครงการพระราชด าริ “โครงการฟันเทียมพระราชทานที่เป็นของขวัญปีใหม่ มีการแบ่งเป้าหมายของกลุ่ม
ประชากร และบทบาททางด้านศูนย์อนามัยในการท างานด้านทันตกรรม 
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งานโภชนาการ 
 การให้ยาน  าเสริมธาตุเหล็กในเด็กเล็ก ตั งแต่อายุ 6 เดือน – 5 ปี ให้เป็นยาน  า และในเด็กวัยเรียนให้ยาเม็ด 
และการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีส่วนสูงเฉลี่ยเพ่ิมขึ นจากการส ารวจปี 2554 พบว่า เด็กอายุ 0 – 5 ปี มี
ภาวะเตี ยเพ่ิมมากขึ นจาก 11% เป็น 16% ส่วนสูงจะมีความสัมพันธ์กับไอคิวเด็ก พบว่า เด็กที่มีภาวะเตี ยกับ
ค่อนข้างเตี ยจะมีไอคิวต่ าในเด็กวัยเรียน มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา และการสร้างภูมิต้านทานโรค ท า
ให้ติดเชื อได้ง่ายมีผลท าให้เกิดโรคเรื อรังเมื่อเป็นผู้ใหญ่ เป็นผลระยะยาว เป็นเรื่องของการส่งเสริมสุภาพทั งในศูนย์
เด็กเล็ก และในโรงเรียน 
 
งานออกก าลังกาย 
 งานของการออกก าลังกายกิจกรรมของกองออกก าลังกายมี 5 กิจกรรม 

1. เรื่องของเด็กจมน  ากลุ่มเป้าหมายมี 2 กลุ่ม คือ เด็กปฐมวัยกับเด็กวัยเรียน จัดอบรมครู ข เช่น ครูพลศึกษา
หรือบุคลากรในพื นที่ที่เก่ียวข้อง การคัดเลือกนวัตกรรม จัดการของสิ่งแวดล้อมเรื่องของปัจจัยเสี่ยงการ
สร้างนวัตกรรมที่จะป้องกันไม่ให้ท าให้เด็กจมน  าได้ และศูนย์เขตควรขยายการด าเนินงานโครงการที่
รับผิดชอบออกไปด้วย 

2. การบริหารกล้ามเนื อตา ขอให้ศูนย์เขต จัดการบริหารกล้ามเนื อตาและน าเข้าไปในโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพในเด็กวัยเรียน 

3. โครงการ DPAC ในเรื่องของเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ โดยในทางศูนย์อนามัยท าเป็นเชิงคุณภาพและมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4. กิจกรรมในเรื่องของจักรยานในปี 2558 จะมีการจัดทั งหมด 4 ครั งของในปีงบประมาณนี  
5. เรื่องฟิตเนต จะให้ทางศูนย์อนามัยเป็นต้นแบบ ในการออกก าลังกายในพื นที่ และฟิตเนตที่เป็นต้นแบบ 

 

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
1. ส่วนกลางควรมีกรอบการท างานที่ชัดเจนให้กับทางศูนย์อนามัย เพื่อที่ทางศูนย์อนามัยจะได้ด าเนินการ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. แผนการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านโรงไฟฟ้าจากขยะ 
3. ปัญหาโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดสุรินทร์ และปัญหาขยะอิเล็กโทรนิคที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีผลกระทบต่อ

สุขภาพ เป็นนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาล ขอความร่วมมือจากทางส่วนกลางเพ่ือช่วยกันแก้ปัญหากับ
ทางศูนย์เขต 

4. การสนับสนุนและผลักดันงานทางด้านท้องถิ่นพัฒนางานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื นที่ได้ ในปีนี ทาง
ส่วนกลางได้มีการสนับสนุนการพัฒนาครู ก. คือ การฝึกอบรมการให้ค าแนะน าและสนับสนุนทางศูนย์
อนามัยเพ่ือศูนย์จะไปพัฒนากับทางจังหวัดลงสู่ท้องถิ่นต่อไป 

5. ทางศูนย์อนามัยที่ 5 มีพื นที่เสี่ยงในการก าจัดขยะ ทางส่วนกลางจะได้ช่วยให้ค าแนะน ากับทางศูนย์อนามัย
ในการเฝ้าระวังและแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ น 

 
 
 
 
 
 
 



19 
รองอธิบดีกรมอนามัย(นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร) กล าวสรุปการนิเทศและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 การน านโยบายของทางกระทรวงมาชี แจงให้ทราบ ในแผนการด าเนินงานของงบประมาณปี 2558 จะต้อง
มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างไร และเป้าหมายส าคัญของการท างานให้ควบคู่ไปกับทางด้านการเงินงบประมาณ
หากทางศูนย์เขตมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการท างานก็สามารถปรึกษาได้กับทางกรมอนามัย ทางศูนย์เขตจะต้องมี
การศึกษาทางด้านวิชาการและด้านการบริหารช่วยกันแก้ไขปัญหา เพ่ือให้งานทางศูนย์เขตด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ผลการประเมินความคิดเห นของผู้เข้าร วมประชุมการนิเทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ในรอบท่ี 1 เดือนตุลาคม 2557 
 จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมการนิเทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ใน
รอบท่ี 1 เดือนตุลาคม 2557  จ านวน 23 คน พบว่า ภาพรวมของความรู้และความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 69.6 และมีความรู้และความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 30.4 ส าหรับรูปแบบที่เหมาะสมในการนิเทศ
งานครั งต่อไป พบว่า ร้อยละ 52.2 คิดว่ารูปแบบ web conference เหมาะสม รองลงมาคือ รูปแบบ web 
conference และการประชุมที่หน่วยรับตรวจ ร้อยละ 21.7 
 

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

1. นโยบายการด าเนินงานกรมอนามัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

4.3 69.6 26.1 0 

2. แผนงาน งบประมาณ การนิเทศติดตาม 
ประเมินผลกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 

4.3 30.4 56.5 8.7 

3. แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

4.3 34.8 56.5 4.3 

4. แนวทางการด าเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

4.3 43.5 39.1 13 

5 ภาพรวมของความรู้และความเข้าใจ 
 

0 30.4 69.6 0 

 
 

 

จีรวรรณ  ชงจังหรีด   
สรุปรายงานการประชุม 
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สรุปการประชุม 

เรื่อง : การรับการตรวจนิเทศและติดตามผลการด าเนินงาน กรมอนามัย รอบที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดย รองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร) 
วันที ่ 24  มีนาคม 2558 

ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ชั้น 3 ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
 

รายช่ือคณะนิเทศ 
1. นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร  รองอธิบดีกรมอนามัย   หัวหน้าทีมนิเทศ 
2. นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์           รักษาราชการ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
3. นางสาวรดีพร  สุขอรุณ    ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
4. นางณัฐวรรณ  เชาว์ลิลิตกลุ   ส านักโภชนาการ 
5. ทันตแพทย์วรวิทย์  ใจเมือง  ส านักทันตสาธารณสุข 
6. นายสมสุข  โสภาวนิตย์  ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
7. นางสาวดรุณี  อ้นขวัญเมือง  กองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
8. นางพิมพรรณ  จันทร์แก้ว   ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
9. นายวิโรจน์  วัชระเกียรติศักดิ์  ส านักสุขาภิบาลอาหารและน  า 
10. นายคัมภีร์  งานดี        ส านักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง 
11. นางสาวอรุณี  มนประณีต                กลุ่มตรวจสอบภายใน 
12. นางสาววราภรณ์  ถนัดกิจ   เลขานุการคณะนิเทศ 
13. นายนุกูลกิจ  พุกาธร    เลขานุการคณะนิเทศ 
14. นางสาวศรีสมร จ าเริญศักดิ์ศรี    เลขานุการรองอธิบดี 

 
วัตถุประสงค์ เพื่อ  

1. ติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามตามการบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขท่ีกรม
อนามัยรับผิดชอบ นโยบายส าคัญท่ีเร่งรัด งานตามพันธกิจของกรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  

2. รับรู้ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในด้านต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จระดับผลผลิต และผลลัพธ์ของ
หน่วยงาน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนการ  วิธีการทางานให้สอดรับกับ
สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขทั งในระดับอ าเภอ และจังหวัดในพื นที่รับผิดชอบ 
 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

กล่าวต้อนรับทีมการตรวจนิเทศและติดตามผลการด าเนินงานกรมอนามัย รอบที่ 2 โดย แพทย์หญิงวีณา 
มงคลพร รองผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา  

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย น าเสนอ ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 
 ข้อมูลทั่วไป 
 ผลการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

หลังจากนั น แบ่งกลุ่มแยกย้ายไปนิเทศงานตามกลุ่ม/ฝ่าย/รพ. เพ่ือติดตามสอบถามข้อมูลผลการ
ด าเนินงานในประเด็นต่างๆ โดยนัดหมายเวลาให้มาน าเสนอ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร อีกครั ง 
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ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย มีประเด็นต่างๆ (น าเสนอ โดย คุณวรดีพร สุขอรุณ) ดังนี  

1. การรายงานการตายมารดา แผนบูรณาการก าหนดไว้ภายใน 1 เดือน ที่ต้องรายงานเข้ากรม แต่ flow 
chart ของศูนย์เขต พบว่าเกิน 1 เดือน ซึ่งผู้นิเทศได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานทราบเรียบร้อย 

2. การตรวจพัฒนาการสมวัย ให้ใช้ Denver II ส าหรับการตรวจความครอบคลุม จะใช้เครื่องมือ DSPM, 
อนามัย 55 หรือ Denver II ก็ได้ 

3. มะเร็งเต้านม ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจด้วยโปรแกรมถันยรักษ์ 80% แต่จากการสุ่มลงไปตรวจได้เพียง 
30% อยากให้นักวิชาการจากภายนอกมาช่วยดู ท าไมค่าที่ได้แตกต่างกัน 

4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ที่ต้องประเมินซ  าในปีนี มีทั งหมด 26 แห่ง ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการได้ 
5. ผู้สูงอายุ มี 2 เรื่อง คือ Care Manager เป็นของกรมอนามัย และ Aging Manager เป็นของกรมการ

แพทย์ ศูนย์เขตหารือขอใช้เครื่องมือที่ผลิตขึ นเอง ซึ่งประธานอยากให้ศูนย์เขต เป็น focal point ของการ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้ใช้เครื่องมือมาตรฐานที่มีใบประกาศรับรอง (แต่ถ้าจังหวัดจะใช้หลักสูตรของ
จังหวัดอบรมเอง ก็ไม่น่าจะมีปัญหา ถ้าผลการอบรมไปแล้วสามารถดูแลผู้สูงอายุได้) 
พญ.วีณา มงคลพร ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. การรายงานในแม่และเด็กปีนี จะดีขึ น เนื่องจากมีการตกลงร่วมกันในเขตกับท่าน สธน. ถ้ามีแม่ตายจะต้อง
รายงานภายใน 15 วัน ส่งมายังศูนย์เขต และศูนย์เขตส่งรายงานไปยังกรม ซึ่งคงไม่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้
แน่นอน 

2. Care Manager และ Care giver ผู้ตรวจได้สั่งการให้จังหวัดแต่ละท่ีไปจัดอบรมได้ด้วยตนเอง ท าให้ศูนย์
เขตถูกลดบทบาทไป ไม่ได้เป็น focal point จะมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานแทน 
งานโภชนาการ (น าเสนอ โดย คุณณัฐวรรณ เชาว์ลิลิตกุล) : ในเรื่องโภชนาการในหญิงตั งครรภ์ ทางศูนย์

เขตได้มีงานวิจัยในการประเมินผลการด าเนินงาน มีข้อมูลจากการส ารวจ ท าให้ทราบสถานการณ์ว่าหญิงตั งครรภ์ที่
ได้รับยาแค่ 70% จะมีวิธีการอย่างไรให้ได้รับยา 100% ควรเน้นเรื่องอาหารของหญิงตั งครรภ์ด้วย การดูความ
เชื่อมโยงของข้อมูลในหลายๆเรื่องว่าไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ส าหรับวิตามินเสริมธาตุเหล็กในเด็ก พบว่ามี
ปัญหาการจ่ายยาน้อยมาก เนื่องจากผู้ตรวจสั่งการให้ทุก รพ.จ่ายและมีการติดตาม ส าหรับแนวทางการป้องกันโรค
โลหิตจาง อยู่ระหว่างด าเนินการพิมพ์เพ่ิม ถ้าแล้วเสร็จคงมีการสนับสนุน 

ประธาน : ฝากเรื่องการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ไม่ได้ตามเป้าหมาย อาจจะเป็นเพราะขาดเรื่องของ
การรณรงค์น้อยลงหรือไม่ จะท าอย่างไรให้หญิงตั งครรภ์มาฝากครรภ์เพ่ิมมากขึ น  ส าหรับเด็กวัยเรียน เด็กอ้วนยัง
เป็นประเด็น ท าอย่างไรให้เด็กอ้วนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ฝากส านักโภชนาการ ไปคิดวิธีการ ร่าง
แนวทางท่ีจะแนะน าให้เด็กอ้วนสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี ได้จริงๆ  

 
ส านักทันตสาธารณสุข 
 มีประเด็นต่างๆ ดังนี  (น าเสนอ โดย ทันตแพทย์วรวิทย์ ใจเมือง) 

1. โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ปัจจัยส าเร็จ 
คือ การขอความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา น่าจะมีโรงเรียนเครือข่าย
เด็กไทยฟันดี 1 แห่ง ซึ่งตอนนี ยังไม่มี แต่มีท่ี อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. โรงเรียนปลอดน  าอัดลม ยังคงเป็นปัญหาอยู่ ไม่สามารถบังคับโรงเรียนได้ สิ่งที่ท าได้คือ การให้ความรู้ และ
การขอความร่วมมือ 
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ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
 มี 4 ประเด็นที่จะน าเสนอ ดังนี  (น าเสนอ โดย คุณสมสุข โสภาวนิตย์) 

1. การอัพเดตสถานการณ์ข้อมูลวัยรุ่น เดิมส านักจัดท าไว้ในรูปแบบของจังหวัด ยังไม่ครอบคลุมถึงระดับ
อ าเภอ ซึ่งได้จัดท าสถานการณ์เล่มปัจจุบันของปี 2556 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดส่งให้กับจังหวัดและศูนย์
เขต ส าหรับปีหน้า งบประมาณปี2559 จะจัดส่งให้ได้เป็นรายอ าเภอ ซึ่งได้ประสานงานกับทาง สนย. ใน
การดึงข้อมูล 

2. การสนับสนุนสื่อของวัยรุ่น ทางส านักรับไปเพื่อประสานกับผู้เกี่ยวข้อง และจะสนับสนุนสื่อเพ่ิม 
3. การจัดทีมประเมิน อบรมเพ่ิม ในส่วนที่มีการโยกย้าย เนื่องจากแผนการด าเนินงานไตรมาส 2 ยังไม่เสร็จ

สิ น ขอรอสรุปงบประมาณก่อน ถ้ามีงบประมาณในส่วนไหนเหลือ อาจจะสนับสนุนให้มีการอบรมเพ่ิม 
4. การ key ข้อมูลยาฝังคุมก าเนิด ในการป้องกันการตั งครรภ์ซ  าในวัยรุ่น เรื่องของการดึงข้อมูล ยาฝัง

คุมก าเนิด การใส่ห่วงคุมก าเนิด ผู้นิเทศรับไปประสานกับผู้เกี่ยวข้องต่อและจะแจ้งกลับให้ทราบ 
กองออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

มี 3 ประเด็นที่จะน าเสนอ ดังนี  (น าเสนอ โดย คุณดรุณี  อ้นขวัญเมือง)  
1. DPAC ขอชื่นชมในเชิงปริมาณ การจัดตั งใน รพศ. รพท. รพช. ด าเนินการได้ 100% ใน รพ.สต. 80% 
2. การป้องกันเด็กจมน  า ส่วนกลางรับนโยบายมาจากท่านอธิบดี มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กปฐมวัย และ

เด็กวัยเรียน ในพื นที่ศูนย์เขต เช่น จังหวัดสุรินทร์ ได้ขานรับและจะน าไปขยายต่อในระดับ อบต. สิ่งที่
ต้องการได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางคือ อุปกรณ์และงบประมาณ อย่างน้อยมี 1 แห่งส าหรับเป็น
ต้นแบบ ผู้นิเทศรับไปเพ่ือจะน าไปคุยต่อในระดับส่วนกลาง 

3. การรณรงค์การออกก าลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ต้องขอชื่นชมศูนย์เขต สามารถด าเนินการได้อย่าง
เข้มแข็ง มีการก าหนดวันในแต่ละจังหวัดไว้อย่างชัดเจน 

4. สิ่งสนับสนุนเรื่องสื่อของกอง ฝากศูนย์เขต list รายการสื่อที่ต้องการส่งให้กอง เพ่ือขอรับการสนับสนุน
เพ่ิม 
โดยภาพรวมของการด าเนินงาน ขอชื่นชมศูนย์เขต ส าหรับปัญหาที่พบ คือ งบประมาณสนับสนุนจาก

ส่วนกลางน้อย การโอนเงินล่าช้า(คลินิกองค์กรไร้พุง) ผู้นิเทศรับไปเพ่ือที่จะด าเนินการปรับแก้ไขส าหรับการ
ด าเนินการในปีหน้าให้เร็วขึ นต่อไป 

ประธาน : ฝากประเด็นหลังจากท่ีมีกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานในวันที่ 2 เมษายน 2558 จะมีวันผู้สูงอายุ
ในช่วงสงกรานต์ ซึ่งท่านอธิบดีมีแนวคิดให้ทีมปั่นจักรยานไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง โดยหาผู้มีจิตอาสา โดยมีกิจกรรม
ท าในวันผู้สูงอายุด้วย เพ่ือให้สังคมตื่นตัว 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม (น าเสนอ โดย คุณพิมพรรณ  จันทร์แก้ว)  
 จากการติดตามงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เป็นตัวชี วัดกระทรวง มี 2 ตัวชี วัด คือ 

1. การพัฒนาโรงเรียนสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื อ เพ่ือให้ได้
มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด เป้าหมาย 100% ผู้นิเทศฝากกระตุ้น ติดตามการด าเนินงานโรงพยาบาล
ได้น าเกณฑ์มาตรฐานไปใช้ในการด าเนินการพัฒนาระบบหรือไม่ 

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล พัฒนาโปรแกรมท่ีท าให้ท้องถิ่น สะดวกส าหรับการใช้งาน 
3. กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ในวันที่ 1-7 เมษายน 2558 รณรงค์ในสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น 

วัด โรงพยาบาล ปั้มน  ามัน ห้างต่างๆ เป็นต้น 
4. การจัดสรรงบประมาณอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยตั งแต่ต้นทาง 

ส่วนกลางได้จัดท าหลักสูตรเสร็จเรียบร้อย และจะมีงบประมาณสนับสนุนศูนย์ละ 50,000 บาท ส าหรับ
อบรม อสม. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อไป 

5. EHA กลไกการใช้ อสธจ. ในการแก้ไขปัญหา มีครบทุกจังหวัด สามารถด าเนินการไปได้ด้วยดี 
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ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า (น าเสนอ โดย คุณวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์) 

1. การตรวจน  าบริโภค น  าประปา ในโรงพยาบาล ศูนย์ห้องปฏิบัติการตรวจให้ฟรีในโครงการปี57-58 ส าหรับ
ปี59 โรงพยาบาลต้องเตรียมงบประมาณในส่วนค่าใช้จ่ายการส่งตรวจน  า 

2. ข้อมูล HIA เรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวล การวิเคราะห์ประเด็นความกังวลของประชาชนเป็นเพียงส่วนหนึ่ง น่าจะ
อธิบายเพ่ิมเติมข้อมูลการแก้ไขปัญหา และสามารถขยายผลในพื นที่โครงการเสี่ยงอ่ืนๆได้ เช่น เขต
อุตสาหกรรม สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่างๆ เป็นต้น 

3. อสธจ. มีการประชุมและผลักดันทุกจังหวัด ศูนย์เขตได้ค านึงถึงการติดตาม เสริม กระตุ้น เป็นสิ่งที่ดีท าให้
เกิดความยั่งยืนในการติดตาม 

4. ตลาดนัด มีการเปลี่ยนแปลงทั งผู้ประกอบการ และฝ่ายสถานที่ 
5. การเฝ้าระวังคุณภาพน  าฝน กรมอนามัยได้รับงบวิจัย ซึ่งเกรงว่าถ้าปีนี ฝนไม่ตก อาจจะไม่ได้ข้อมูล 
6. การรณรงค์เรื่อง การไม่ใช้โฟม และสื่อสนับสนุนต่างๆ  

ส านักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง (น าเสนอ โดย คุณคัมภีร์  ปานดี) 
1. ชื่นชมการด าเนินงานของศูนย์เขต ท าได้ดี 
2. สนับสนุนการท างานของเครือข่ายได้ดี เช่น KCTV วิทยุ มีแผนงานโครงการ ร่วมกับ สปสช.  
3. ข้อมูลที่ศูนย์ได้มีการส ารวจข้อมูลข่าวสารด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี

ให้กับศูนย์อ่ืน ส่วนกลางได้จัดสรรงบประมาณ ผ่านหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ ด้วย ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ช่องทางให้กับทางส่วนภูมิภาคที่จะส่งข่าวเด่นๆให้กับส่วนกลาง 

4. ข้อเสนอแนะ ศูนย์ก าลังจะมีการจัดสัมมนาเครือข่าย ควรพาสื่อมวลชนลง พื นที่ดูงานของกรมอนามัย น า
เครือข่าย สสจ.ดู เพ่ือขายงานของศูนย์ในพื นที่ PR-value ความคุ้มทุนมากขึ น 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (น าเสนอ โดย คุณพิมพ์ภวดี  ศรีจันทร์) 
1. ชื่นชมการท างานในภาพรวม การเบิกจ่าย การท างานเป็นทีม 
2. ประเด็นฝาก เงิน สปสช. เงินอื่นๆที่ได้รับ ควบคุมเงินโครงการหน่วยงานได้ดี 
3. การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม MOU  เงินเหลือจ่ายต้องคืนเจ้าของเงิน 
4. ประเด็นคือให้เงินเราแล้ว ไม่ได้ก ากับติดตามผล เงินเหลือเท่าไร  อย่างไร 
5. เงิน สสส. (ถ้าได้แต่ละโครงการเกิน 500,000 บาท) ก่อนปิดโครงการต้องมีผู้สอบบัญชี (ซึ่งต้องกันเงินใน

ส่วนตรงนี ไว้)  
6. การจัดซื อยา  ให้ด าเนินการตามระเบียบการจัดซื อยา ตามหนังสือที่แจ้งเวียนมา 
7. การล้างหนี   อ านวยการ ท างานเชิงรุกได้ดี ท าคู่มือ 
8. ประเด็น การใช้จ่ายเงินวิจัย ถ้าเราได้รับมาให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ใช้ตามระเบียบเบิกจ่าย 

กองแผนงาน  (น าเสนอ โดย คุณนุกูลกิจ  พุกาธร) 
1. เชิงบริหารจัดการ ICT จัดซื อ/จัดสรรคอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานใดบ้าง 
2. ระบบ GFIMF line ICT ความช้า/net ที่หลุดบ่อย (ซึ่งช่วงที่มีการเข้าใช้งานพร้อมๆกัน) ในเชิงเทคนิคกอง

แผนจะรับไปคุยกันต่อ 
3. งบประมาณ เงินจัดสรรช้า/ส านักกอง ศูนย์ก าหนดงาน แผนงาน/แผนเงิน ให้ชัดเจน อย่างน้อยก าหนด

คร่าวๆว่าจะโอนเงินอะไร ช่วงไหนบ้าง 
4. งบวิจัย ด าเนินงานตามงบวิจัย ไม่ให้ใช้เงินงบประมาณมาด าเนินงานวิจัย 

 
 

 
จีรวรรณ  ชงจังหรีด 

สรุปรายงานการประชุม 
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สรุปการประชุม 

เรื่อง : การรับการตรวจนิเทศและติดตามผลการด าเนินงาน กรมอนามัย รอบที่ 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดย รองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร) 
วันที ่ 21 สิงหาคม 2558 

ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ชั้น 3 ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
 

รายช่ือคณะนิเทศ 
1. นพ.ณัฐพร  วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย หัวหน้าทีมนิเทศ 
2. นางอัมพร  จันทวิบูลย์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
3. ทพ.วรวิทย์  ใจเมือง ส านักทันตสาธารณสุข  
4. นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ ส านักส่งเสริมสุขภาพ  
5. นางณัฐวรรณ  เชาว์ลิลิตกลุ ส านักโภชนาการ  
6. นางเรณู  ชูนิล ส านักอนามัยมัยการเจริญพันธุ์  
7. นางวิมล  บ้านพวน ส านักอนามัยผู้สูงอายุ  
8. นางสาวดรุณี  อ้นขวัญเมือง กองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
9. นางนภพรรณ นันทพงษ์ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน  า  
10. นางจิตติมา  รอดสวาสดิ์ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
11. นางปฏิญญา  สิทธิพร กองการเจ้าหน้าที่  
12. นางสาวอมรรัตน์  ไชยศิรินทร์ กองการเจ้าหน้าที่  
13. นางสาวประวีณ์นุช  กาญจนขจรศักดิ์ ส านักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง  
14. นายนุกูลกิจ  พุกาธร เลขานุการคณะนิเทศ  
15. นางสาววราภรณ์  ถนัดกิจ เลขานุการคณะนิเทศ  
16. นางสาวศรีสมร  จ าเริญศักดิ์ศรี เลขานุการรองอธิบดี  

 
วัตถุประสงค์ เพื่อ  

1. ติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามตามการบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่กรม
อนามัยรับผิดชอบ นโยบายส าคัญท่ีเร่งรัด งานตามพันธกิจของกรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  

2. รับรู้ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในด้านต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จระดับผลผลิต และผลลัพธ์ของ
หน่วยงาน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทางานให้สอดรับกับสถานการณ์
ปัญหาสาธารณสุขทั งในระดับอ าเภอ และจังหวัดในพื นที่รับผิดชอบ 
 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

กล่าวต้อนรับทีมการตรวจนิเทศและติดตามผลการด าเนินงานกรมอนามัย รอบที่ 3 โดย แพทย์หญิงวีณา 
มงคลพร รองผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา และน าเสนอผลการด าเนินงานภาพรวมของศูนย์ ใน
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ 
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แม่และเด็ก 

การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย MCH Board จังหวัด และ node ในการขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังและ
แก้ปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก การฝากครรภ์แนวใหม่และแนวทางการส่งต่อทางสูติกรรมเขตนครชัยบุรินทร์ 
และ MM conference  

การประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก  (ปี 58 มี รพ.ครบ re-accredit 32 แห่ง  
ด าเนินการครบทุกแห่ง) 

ต าบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ เป้าหมาย 9 แห่ง (ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 แห่ง  อีก 7 แห่งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ปัญหาอุปสรรค 
พัฒนาการเด็ก 

- Template ตัวชี วัดเรื่องพัฒนาการเด็กมีการเก็บข้อมูลในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ใช้เครื่องมือที่
แตกต่างกัน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการเก็บข้อมูล  
- ภาระงานในการบันทึกข้อมูลเด็กที่ได้รับการประเมินพัฒนาการเด็ก เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูล 2 
โปรแกรม ทั ง 43 แฟ้ม และ thaichild 
- การบูรณาการงานระหว่างกรมในกระทรวง ยังขาดการด าเนินงานอย่างจริงจัง ท าให้เป็นปัญหาต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือกระตุ้น  / ตัวชี วัด ที่รายงานผ่าน สายใยรัก โดยDENVER II แต่ การตรวจ
พัฒนาการใช้ DSPM 

ศูนย์เด็กเล็ก 
- ผ่านมาตรฐานงานแต่ ไม่ผ่านองค์ประกอบ 6 ข้อ 
- งบประมาณในการจัดซื อ/จัดหาเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการเด็ก  
- กระทรวง ควรก าหนดบทบาทของ อปท. ให้เป็นเจ้าภาพในการท างาน 

งานแม่และเด็ก 
- การเปลี่ยนแปลงตัวชี วัดบ่อยๆ และหลายมาตรฐานของส่วนกลาง  
- การดึงรายงานจาก 43 แฟ้ม ข้อมูลยังไม่ตรงกับความเป็นจริง 

วัยรุ่น 
- การเบิกยาฝังเข็มของพื นที่ เครมไม่ได้หรือได้ล่าช้า 
- ข้อเสนอแนะคนท างาน การประเมินYFHS รายงานแค่ผ่านเกณฑ์ได้หรือไม่ (ไม่ต้องท าเล่มรายงานฉบับ

เต็ม) 
วัยท างาน 

- งานไอโอดีน การเก็บข้อมูลไอโอดีนส่วนกลางควรส่งคนเข้ามาร่วมเก็บด้วย 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนเป็นการประชุมกลุ่ม 
- ศูนย์ DPAC มีทั งรพ. และ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 แต่ท าไมสถานการณ์โรคความดันโลหิต 

โรคเบาหวาน ภาวะอ้วนลงพุง ถึงสูงขึ น  จึงเกิดโครงการ Health Model เขตนครชัยบุรินทร์ เพ่ือให้ผู้บริหารเอง
ตระหนัก โดยใช้กระบวนการประกวดผู้ที่มีสมรถนะทางกายดีขึ นจากเดิม 
ผู้สูงอายุ 

- มีการขับเคลื่อนผ่าน Node ผู้สูงอายุ จัดประชุม Care manager และ Care giver 
- ตัวชี วัดคัดกรองผู้สูงอายุพัฒนาทักษะกายใจ พื นที่อยากให้บูรณาการตัวชี วัดของกรมอนามัยกับหน่วยงาน

นอกรมเอง ก่อนลงพื นที่ 
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- เก็บงานวิจัยของส่วนกลาง ท าให้ต้องสละคนของศูนย์ฯลงไปเก็บ อยากให้ส่วนกลางลงมาร่วมเก็บ หรือ

จ้างพื นท่ีจัดเก็บ 
สิ่งแวดล้อม 

- เทศบาลที่สมัครเข้าร่วม EHA ยังมีน้อย พื นที่ยังติดขัดปัญหา 
- ขับเคลื่อนงานผ่าน อสธจ. และ Node ส่งเสริมสุขภาพ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
- เปิดด าเนินงานศูนย์ธาลัซซีเมีย ระดับเขต 
- วิเคราะห์ความเหมาะสมตามสถานการณ์แล้ว จะปิดห้องคลอด เดือน ตุลาคม 2558 
- Better service โรงเรียนพ่อแม่ มีผู้เข้าร่วมได้ดี  
- Baby Exercise ติดขัดเรื่องสระน  า แก้ไขโดยใช้สระน  า มทส. ชั่วคราว 
- เปิด การตรวจสายตา และศูนย์เรียนรู้ 
- เปิดด าเนินการศูนย์เรียนรู้นมแม่ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 98.98 
- เงินบ ารุงมีแนวโน้มลดลง เหลือประมาณ 21 ล้านบาท 

      ต่อจากการน าเสนอจะเป็นการซักถามของคณะนิเทศงาน  ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องการทราบข้อมูล และปัญหา
ของตัวชี วัดที่ยังไม่บรรลุ หรือมีปัญหา 

ข้อเสนอแนะ : จาก ทีมนิเทศส่วนกลางกรมอนามัย 
แม่และเด็ก  

- ข้อเสนอของแบบประเมิน DSPM ที่ให้เริ่มใช้ตรวจในปัจจุบันกับ แต่เล่มสมุดสีชมพูที่ใช้อยู่กับผู้รับบริการ
ยังใช้แบบประเมินอนามัย 49 ซึ่งไม่ตรงกัน จะรับไปแจ้งผู้เกี่ยวข้อง และอาจมีข้อจ ากัดคือ เล่มที่มีอยู่แล้วกับเล่ม
อาจจะหนาขึ น 

- เรื่องฐานข้อมูล พัฒนาการเด็ก 43 แฟ้มกับ Thai child ส่วนกลางเริ่มมีการประชุมข้ามหน่วยงาน และ
การเชื่อมข้อมูล DSPM ก าลังแก้ไขข้อมูลให้มีใน43แฟ้ม 

- ใช้ DSMP ประเมินเป็นหลักทั งประเทศ และใช้ Denver II น ามาใช้ยืนยันอีกครั งหรือน ามาใช้ในการ 
Servey  

- รับรู้ปัญหาข้อมูล Health data center (HDC)กับ ข้อมูลการตรวจราชการ ไม่ตรงกัน แต่ส่วนกลางยังคง
ต้องใช้ HDC เพ่ือทราบแนวโน้ม แต่ข้อมูลไม่สอดคล้องกันผู้ตรวจราชการคงให้ข้อมูลย้อนกลับพื นที่ เพ่ือระมัดระวัง
การกรอกข้อมูลรายงาน 

- ตัวชี วัดที่ได้มา สนใจที่กระบวนการว่าเหมาะสมหรือไม่ ใช้ติดตามกระบวนการมากกว่าการประเมินคุณค่า
งานหรือจับผิด 
วัยเรียน  

- มาตรการของNode  
- ระบบส่งต่อเด็กวัยเรียนไปDPAC ส่วนกลางก าลังท าเครื่องมืออยู่ 
- ประเมินประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยการประเมินตนเอง แต่ไม่มีการประเมินจาก

ภายนอก น่าจะมีปัญหาเรื่องมาตรฐานแน่นอน 
- ท าแผ่นพับเรื่องการประเมิน growth chart ที่อิงตามองค์การอนามัยโลก ซึ่งไม่น าร่วมในเล่มสมุดสีชมพูปี

58 ไม่ทัน จึงใช้แผ่นพับมาแทรกแทนชั่วคราวก่อนในสมุดสีชมพูทุกราย 
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- เรื่องเด็กอ้วนคงไปดูกระบวนการมากกว่าการมีเครื่องมือที่ดีเพียงอย่างเดียว นักวิชาการอาจต้องออกแบบ

เป็นรายบุคคลที่มีการจัดการปัญหามากกว่า 
- มีระบบการจัดการที่ดีในเรื่อง Child project manager  นักวิชาการอาจต้องออกแบบให้พื นที่เรื่อง

กระบวนการไปจัดการ ดึงทั งครู ผู้ปกครอง พื นที่เข้ามามีส่วนร่วม ทั งท่ีโรงเรียนและที่บ้าน 
- เรื่องไอโอดีน การ Servey ยังคงมีอยู่ แม้จะเสียเวลาแต่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับศูนย์อนามัย 
- เรื่องไอโอดีนอาจร่วมบูรณาการกับเกณฑ์มาตรฐาน Clean food good test ในมิติของอาหาร  

วัยรุ่น 
- โครงการป้องกันการตั งครรภ์ซ  าในแม่วัยรุ่น กรมอนามัยร่วมกับ สปสช. คือให้มีค่าบริการห่วงอนามัยหัว

ละ 800 บาท ฝังคุมก าเนิด 1,200 บาท เริ่ม 1 พ.ค.57 กรณีสถานบริการไม่สามารถเครมเงินได้ เนื่องด้วยต้องเป็น
ผู้รับบริการเพศหญิงที่อายุต่ ากว่า 20ปี ถ้าในกลุ่มอ่ืนจะเครมในชุดสิทธิประโยชน์ปกติ  

- ประเด็นคือการเบิก e-cleam ได้เงินล่าช้า และไม่ได้เลย มากกว่า 
- Safe abortion ขับใช้ยายุติการตั งครรภ์ ใน 2 ปีนี  จะต้องอยู่ในเงื่อนไข คณะกรรมการอาหารและยา 

เนื่องจากเป็นยาใหม่ตามกฎ ทางศูนย์อนามัยต้องรายงานผลข้างเคียง หลังจาก 2 ปีถึงจะปลดล็อกไม่ต้องรายงานผล 
และท าให้ยาอยู่ในบัญชียาหลัก) 

- ในปี58ได้รับงบประมาณเพ่ิม จะจัดประชุม 8-9ต.ค.58 ที่สีมาธานี ของภาคอีสาน เพื่อชี แจงโครงการที่เข้า
ร่วมโครงการ safe abortion  

- การส่งต่อการยุติตั งครรภ์จะสมัครแพทย์อาสาในปี 59 เนื่องได้งบประมาณเพ่ิมจาก สสส.  
- การประเมิน YFHS แต่การรายงานผลให้ส่วนกลางต้องมีเอกสารเยอะมาก ทางส านักจะรับเรื่องเข้าท่ี

ประชุมพิจารณา 
- ให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้วต้องการออกจากโครงการจะมีกระบวนการอย่างไร –หลัง ต.ค.จะมี

แพทย์ผู้เกษียณมาเข้าร่วมโครงการอีก 2 ท่านที่มารับผิดชอบเป็นหลักจึงจะมีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนขึ น 
- การประเมินYFHSปีหน้าอาจจะขอให้ผู้เข้าร่วมรับการประเมินประชุมร่วมกันด้วยวิธีนี เท่านั น คงไม่

สามารถลงไปแต่ละจังหวัดได้ 
วัยท างาน 

- ปั่นจักรยานปี58 ของศูนย์อนามัยที่5 มีตัวเลขผู้เข้าร่วมจ านวนมาก 

- สถานบริการออกก าลังกายในสถานที่สาธารณะ ของศูนย์อนามัยที่5 มีจ านวนมาก 

- เกณฑ์เพ่ือพัฒนา DPAC แบบใหม่ ของศูนย์อนามัยที่ 5 มีผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์แล้ว และในปี
หน้าจะลงประเมินDPACในระดับพื นที่ จึงขอความร่วมมือของศูนย์อนามัยที่ 5ลงพื นที่ด้วย 

- ส่วนกลางอาจต้องมองเน้นเชิงคุณภาพมากขึ น ตามที่พื นที่สะท้อนกลับว่าสถานบริการมี DPAC แล้วโรค
ยังเกิดขึ น อาจบูรณาการกับส่วนอื่นหรือมองเป็นการจัดการรายบุคคลมากกว่ากว่าเน้นเชิงปริมาณ  
ผู้สูงอายุ 

- ตัวชี วัด กรมการแพทย์เป็น Focus point แต่การรายงานผลให้ผู้ตรวจเป็นกรมอนามัย การบูรณาการ
ตัวชี วัดอาจมีการปรับเปลี่ยนPMหรือไม่ 

- ปีหน้าส านักจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คนของศูนย์เขตเก็บข้อมูลวิจัยในพื นที่ 
- ป5ี9 คาดว่าศูนย์อนามัยที่5จะได้งบลงทุนเป็นอาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อาจร่วมมือกับส านักในการ

พัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบผู้สูงอายุ 
- ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ให้ส านักฯ กลับไปพิจาณาพฤติกรรมที่จะประเมินผู้สูงอายุที่

ชัดเจน และมีผลต่อสุขภาพผู้สูงอายุแค่ไหน อาจดูตัวอย่างทั งภายในและภายนอกประเทศ นอกจาก ADSL 
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- บูรณาการ ageing manager กับ teenage manager พื นที่สับสน ส่วน care manager กับ care giver 

พื นที่ขับเคลื่อนได้ด ี
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

- การใช้กลไก และใช้ Area base เป็นหลัก 

- EHA อย่าหลงติดกับเปอร์เซ็นต์  ให้พิจารณาผลลัพธ์ที่ต้องการมากกว่า เช่น ท าทุกกระบวนการครบแล้ว 
แต่ใช่ว่าเมืองจะปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

- โครงการที่จะฝาก คือ ตลาดในเมืองท่องเที่ยว เขตนี มีตลาดเซาะกราว ถนนอาหารปลอดภัย จะมีเงินโอน
มาเพ่ือขยายผลอีก76จังหวัด ทั งนี ต้องเบิกเงินให้หมดในปีงบประมาณ ทั งนี อาจจัดซื อ SI2 หรือ ผ้ากันเปื้อน หรือ จัด
ประชุมก็ได้ 

- น  าแข็งบริโภค ให้ป้องกันการปนเปื้อน มีการค้นพบในจังหวัดนครราชสีมา 
- ตลาดน  าไม่มีการลงทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย 
- เรื่อง สารวัตรอาหาร ได้อบรมระดับจังหวัดแล้ว จะจัดในระดับพื นที่ และผลักดันในระดับกฎหมายต่อไป 

ฝากเรื่องทักษะการลงไปให้ข้อเสนอแนะในหน้างาน 
- ลงพื นที่ให้ติดต่อประสานงานกับ สสจ. เพ่ือให้มีส่วนร่วม 

ส านักทันตกรรม 
- มีการก าหนดตัวชี วัดทางทันตกรรมเพ่ิมขึ น  
- มีการบูรณาการ หารือการรายงานกับหน่วยงานนอกกรมอนามัย เพราะพบปัญหาการรายงานในพื นที่ที่

สับสน 
การบริหารงาน 

1. งานบุคลากร 
- กองการเจ้าหน้าที่จะประสานโดยตรงกับผู้รับผิดชอบ 

- 7 สายงานด้านวิทยาศาสตร์ กองจ. ก าลังท าเกณฑ์ว่าสายงานท างานด้านนี ร้อยละ60มี่อะไรบ้าง 
- SOP ใช้แบบฟอร์ม กพร. ส่วนSOP ของหน่วยงานใช้ในเว็บระเบียบคุณธรรม และก่อนรายงาน

แจ้งผอ.ทราบด้วย 
2. งาน กพร. 

- ทิศทางของการรับรอง กพร. ปี59 อยู่ในขั นตอนการพิจารณา 

- ตัวชี วัดระดับกระทรวงกับตัวชี วัดภารกิจของหน่วยงานอาจต้องเกี่ยวเนื่องกัน  
- ทิศทางการปฏิรูปกระทรวง ของกรมอนามัย ก็ยังเป็น Nation Health Authority ทั งบทบาท

ของกรมและศูนย์เขต 
- “เราก็ยังเป็นคนอภิบาลระบบสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” งานข้อมูลก็ส าคัญแต่อาจมองว่ามี

ข้อมูลไหนที่ส าคัญอีก แนวโน้มอนาคตจะเป็นอย่างไร, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันของเครือข่าย, 
การสื่อสารกันให้มากขึ น, การพัฒนาทักษะบุคลากรให้อภิบาลระบบได้, ทักษะโน้มน้าวใจคนให้
คล้อยตามและลงมือท าได้ 

3. กองแผน 
- 43 แฟ้ม ยังยืนเป็นพื นฐานไม่เพ่ิมไม่ลด แต่จะมีความชัดเจนเพิ่มขึ นในปี2559 
- งบประมาณผ่านร่างวาระ1 แล้ว 4 กย. 58 จะน าร่างทูลเกล้าในวาระ2 ดังนั นแผนงานในวาระ1 

ผ่านแล้วให้เตรียมการจัดซื อจัดจ้างได้เลย ทั งนี จะลงนามอนุมัติได้เมื่อผ่านวาระ2ไปแล้ว 
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- ศูนย์อนามัยที่ 5 ได ้3 รายการ คือ อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ, ยูนิคท าฟัน, เครื่องเอกซเรย์

ดิจิตอล ให้เตรียมสเปค และเอกสารเพ่ือจัดซื อจัดจ้าง เมื่องบประมาณลงมาสามารถด าเนินการ
ตามขั นตอนได้เลย 

 
ภาคบ่าย : ลงเยี่ยมพื นที่เทศบาลต าบลสีคิ ว อ าเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือติดตามปัญหาเรื่องตลาดสด โดยรับ
ฟังการน าเสนอของพื นที่ และทีมนิเทศจากกรมอนามัยให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่อไป 
กิจกรรมในพื นที่ ดังนี  
  1) พื นที่น าเสนอการบรรยายข้อมูลทั่วไป และผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 และการน าเสนอผลงาน
เด่นที่ด าเนินงานประสบความส าเร็จในประเด็นต่าง ๆ  

2) พื นทีน่ าเสนอการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ที่ส าคัญ ใน 2 ประเด็น คือ การส่งเสริมสุขภาพตาม
กลุ่มวัย และการด าเนินงานสุขาภิบาล งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในพื นที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองสีคิ ว 
อ. สีคิ ว จ. นครราชสีมา 
บทเรียนที่ได้ 

1. พื นที่น าเสนอเฉพาะผลการด าเนินงานตามกลุ่มวัย และผลงานเด่นของพื นที่ ไม่ได้น าเสนอในส่วนปัญหา
เฉพาะเรื่องตลาดสด ตามท่ีได้ประสานไว้ 

2. ได้เห็นสิ่งดีๆที่พื นที่ด าเนินงาน สามารถน าไปเป็นตัวอย่างให้กับพื นท่ีอ่ืนๆได้ดี 
3. การมีผู้น าที่เข้มแข็ง มีนโยบายที่ชัดเจน บวกกับการท างานเป็นทีม จะส่งผลให้งานประสบผลส าเร็จบรรลุ

ตามนโยบายที่ตั งไว้ 
4. การนิเทศงานเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นการท างาน และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน กา รนิเทศ

แบบเป็นกัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ การให้และรับเป็นสิ่งที่พึงกระท า 

 
**************************************************** 

 
จีรวรรณ  ชงจังหรีด 

วันเฉลิม วรศรี 
สรุปรายงานการประชุม 
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ภาพกิจกรรมในห้องประชมุ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 

 

 

 

ภาพกิจกรรมรณรงค์ประเพณีไทย 
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ภาพกิจกรรมในห้องประชมุและเดินชมศนูย์เรียนรู้ลดโลกร้อน วันที่ 24 มีนาคม 2558 
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ภาพกิจกรรมในห้องประชุม วันที่ 21 สิงหาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการเปิดศูนย์การเรียนรู้นมแม ่



 

 

ภาพกิจกรรมลงเยี่ยมพ้ืนที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว 
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