
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗

วันพุธที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ หองประชุมกำธร สุวรรณกิจ



๑
๑.๑ เร่ืองประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ อธิบดีกรมอนามัย ๑

๒ ผู้อ านวยการกองแผนงาน

๓
๓.๑ รายงานการเบิกจา่ยงบประมาณ ผู้อ านวยการกองคลัง ๓

๔
 -

๕
5.1 โครงการ SMS ครอบครัวผูกพนั ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ 4
5.2 การขับเคล่ือนการจดับริการยุติการต้ังครรภ์ ผู้อ านวยการ

ส านักอนามัยการเจริญพนัธ์ุ
5

5.3 แผนการด าเนินงานโครงการ "จกัรยานรวมใจ ผองไทย
สุขภาพดี ปี พ.ศ.2557"

ผู้อ านวยการกองออกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพ

6

๕.๔ ความกา้วหน้าการด าเนินงานโครงการสุขอนามัยเฉลิม
พระเกยีรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี ปี 2557-2558

นางปริยะดา โชควิญญู
(รก.) ผู้อ านวยการ

ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม

๗

5.5 ความกา้วหน้าการด าเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จงัหวัด

ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข

8

๕.๖ การวิเคราะห์งบการเงินและการบริการของศูนย์อนามัย ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที ่4 ๙
๕.๗ การขับเคล่ือนองค์กรเรียนรู้สู่สากล ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ
๑๐

5.8 ผลการด าเนินงานโครงการลดหวาน มัน เค็ม 11
5.9 สรุปการประชุมพฒันาศักยภาพบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกบัการ

จดัการด้านอาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤติ
12

๕.๑๐ กจิกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกนัรับวันสงกรานต์ และวัน
ส่งเสริมการใช้ส้วมนัง่ราบส าหรับวันผู้สูงอายุ

ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๓

5.11 ความกา้วหน้าการปรับปรุง พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
14

5.12 โครงการประกวดผลงานด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ของหน่วยงานกรมอนามัย

กองการเจา้หน้าที่ 15

๖
 - 

เรื่อง ผู้น าเสนอ

ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ

เรื่องเพ่ือทราบ

ครั้งที ่2/๒๕๕6  เมือ่วันที ่6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7
รับรองรายงานการประชุมกรมอนามัย

เรื่องสืบเน่ือง

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา

ส านักโภชนาการ

เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี

เอกสาร
หมายเลข

ระเบียบวาระการประชุมกรมอนามัย
ครัง้ที ่3/๒๕๕7

วนัพุธที ่๑๒ มีนาคม ๒๕๕7   เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หอ้งประชุมก าธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ช้ัน ๑ ตึกกรมอนามัย

วาระ
ที่

เอกสารเพ่ือทราบ

๒
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รายงานการประชุมกรมอนามัย 
ครั้งที่ 2/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมก าธร  สุวรรณกิจ อาคาร 1 ตึกกรมอนามัย 

ผู้มาประชุม 
๑. ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมอนามัย   ประธาน 
2. นายพิษณุ                          แสนประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(ปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมอนามัย) 
3. นายจรัญ จักรวาลชัยศรี (รก.) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 
4. นางสุรีย ์ วงศ์ปิยชน (รก.) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) 
5. ทันตแพทย์หญิงจันทนา อ้ึงชูศักดิ์ (รก.) ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) 
6. นายแพทย์ดนัย ธีวันดา  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
7. แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ 
8. นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อ านวยการส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
9. ทันตแพทย์หญิงสุปราณี ดาโลดม ผู้อ านวยการส านักทันตสาธารณสุข 
๑0. นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อ านวยการกองออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
๑1. นางสาวสิรวิรรณ จันทนจุลกะ ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ     
๑2. นายสมศักดิ ์ ศิริวนารังสรรค์ (รก.) ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๑3. นางนันทกา หนูเทพ  (รก.) ผู้อ านวยการส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
๑4. นางสาวนพเก้า                   พรหมมี ผู้อ านวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย 
15. นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อ านวยการศูนยบ์ริหารกฎหมายสาธารณสุข 
16. นางรจนากร มีนะกนิษฐ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
17. นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ 
18. นายแพทย์พนิต โล่เสถียร (รก.) ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๓ ชลบุร ี
19. นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี 
๒0. นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น 
๒1. นายแพทย์ประสิทธิ์  สัจจพงษ์ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี 
๒2. นายแพทย์ชาญชัย  พิณเมืองงาม ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์ 
23. นายแพทย์วีระชัย   สิทธิปิยสกุล ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ พิษณุโลก 
๒4. นายแพทย์ภิศักดิ์ เลิศเรืองปัญญา ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ 
25. นายแพทย์ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช 
26. นางนิตยา แสงเล็ก  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง 
27. ทันตแพทย์วุฒิชัย   ชุมพลกุล (รก.) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข  

ระหว่างประเทศ 
28. นายแพทย์สันติ เตชาชัยนิรันดร์ (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 
29. นางสาวอารีย์ ภูริวรานนท์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
30. นางรัชนีวรรณ นามะสนธิ ผู้อ านวยการกองคลัง 
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31. นายสืบพงษ ์ ไชยพรรค ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๓2. นางพรรณี เทียนทอง ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
๓3. นายวิทยา ประเทศ (แทน) เลขานุการกรม 
๓4. นางสุชาดา สารบุญ (แทน) ผู้อ านวยการส านักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง 
๓5. นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักสร้างและจัดการความรู้ 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
1. นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ ์  รองอธิบดีกรมอนามัย 
2. นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย 
3. ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย  รองอธิบดีกรมอนามัย 
4. แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ) 
5. นายแพทย์ชื่น เตชามหาชัย (รก.) นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 
6. นายแพทย์บุญแสง บุญอ านวยกิจ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม มอบเข็มกลัด             

ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม         
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้ส าหรับผู้บริหารกรมอนามัยที่ยังไม่ได้รับ จ านวน ๒๙ ราย จากนั้น
มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. มอบทุกหน่วยงานที่มีเงินบ ารุง ทบทวนกระบวนการด าเนินการ การรักษา และการเบิกจ่าย ให้
ถูกต้องตามสิทธิ์และสอดคล้องกับระเบียบสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุข เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๒. การผลิตข่าวสารเผยแพร่ต่อสาธารณะ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ส านักโภชนาการ ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า รวมทั้งศูนย์อนามัยที่ ๕,๘, ๙ กลุ่ม
พัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ และศูนย์พัฒนาอนามัยพ้ืนที่สูง ทั้งนี้ขอให้ส านัก/กอง
วิชาการผลิตข่าวสารเสนออธิบดีทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๑ เรื่อง ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษเอ ๔ เนื้อหาสั้น 
กระชับ ตรงประเด็น ประกอบด้วย ๑) ปัญหา/ผลกระทบของปัญหา ๒) วิธีการแก้ไขปัญหา และ ๓) แนวทางการ
ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน/บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง/ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  

๓. การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ 
ส าหรับเทศกาลวันเลนไทน์ ศูนย์ใดที่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขอให้รวบรวมน ามาเป็นกรณีศึกษา เพ่ือพัฒนางาน
ต่อไป  

๔. เรื่องท่ีเป็นนโยบายเร่งด่วน 
๔.๑ การออกก าลังกายในน้ าส าหรับเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และรูปร่างสมส่วน ขณะนี้ศูนย์

อนามัยที่ ๕ ได้เริ่มด าเนินการแล้ว 
4.2 การรักษาสายตา สั้น ยาว เอียง มอบกองออกก าลังกายเพื่อสุขภาพจัดอบรมในเรื่องดังกล่าว 
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๔.๓ การใช้ยา Medical Abortion มอบส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ด าเนินการร่วมกับศูนย์อนามัย
เร่งรัดการศึกษาวิจัยเพ่ือขยายการให้บริการการใช้ยา Medical Abortion พร้อมจัดท าแนวทางการจ่ายยาดังกล่าว 
ทั้งนี้ มอบนายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัยติดตามการด าเนินการข้างต้น 

นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อ านวยการกองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ แจ้งเพ่ิมเติมว่า กองออก -  
ก าลังกายเพื่อสุขภาพก าหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. การสร้างความคุ้นเคยกับน้ าส าหรับเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 25 -28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัด
นครปฐม 

2. การบริหารกล้ามเนื้อและฟ้ืนฟูสายตา เพ่ือการมองเห็นที่ดีขึ้นด้วยวิถีธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 3 -6 
มีนาคม 2557 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม รับทราบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕7 
 นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อ านวยการกองแผนงาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่     
1/๒๕๕7 เมื่อพุธที่ 15 มกราคม ๒๕๕7 หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕7 เมื่อวันพุธที ่15 มกราคม ๒๕๕7 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

นางรัชนีวรรณ นามะสนธิ ผู้อ านวยการกองคลัง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการ      
เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ดังนี้ 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม ๒๕๕๗ คิดเป็น
ร้อยละ ๒7.29 เป้าหมาย ณ ไตรมาส 2  คือร้อยละ 46.๐ 

 ผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน ณ วันที่ 31 มกราคม ๒๕๕๗ (ข้อมูลจากระบบ GFMIS) ได้รับ 
๕๘๔.3๑๖๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑46.5836 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒5.09 คงเหลือ ๔๓7.7329  

 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม ๒๕๕๗ (ข้อมูลจากระบบ GFMIS) ได้รับ 
34.9530 ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๔.๗๖๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๗ คงเหลือ ๐.๑๘๕๗  

 ผลการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ณ วันที่ 31 มกราคม ๒๕๕๗ (ข้อมูลจากระบบ GFMIS) ได้รับ 
๒๒.๖๑60 ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๙๒00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๓ คงเหลือ ๑๘.๖๙60 ล้านบาท 

 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน (งานวิจัย) ณ วันที่ 31 มกราคม ๒๕๕๗ (ข้อมูลจากระบบ 
GFMIS) ) ได้รับ ๔๐.6๗๒๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.9831 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.79 คงเหลือ ๓๖.๖892  

 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ข้อมูลจากระบบ GFMIS) ณ 
วันที่ 31 มกราคม ๒๕๕๗ คงเหลือ ๔2.3605 ล้านบาท จ าแนกเป็นงบด าเนินงาน 25.8233 ล้านบาท         
งบลงทุน ๑๔.๙152 ล้านบาท และงบเงินอุดหนุน 1.6020 ล้านบาท  

มติที่ประชุม  
๑. ขอให้หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ าเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบอุดหนุนที่

เป็นเรื่องการศึกษาวิจัย  
๒. มอบศูนย์อนามัยจัดท ารายงานสถานะเงินบ ารุงของโรงพยาบาล และน าเสนอในการประชุมกรม

อนามัยครั้งต่อไป 
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วาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณา 
ไม่มี 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ การประเมินประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ น าเสนอการด าเนินงานประเมินประกวด

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สรุปดังนี้ 
 วัตถุประสงค์การประเมิน เพ่ือ 1) เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้โรงเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาด าเนินงานสู่

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 2) เพ่ือค้นหาและรวบรวมการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนที่มี
วิธีการปฏิบัติที่ดี สามารถเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนอ่ืนและ 3) เพ่ือประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่เข้าประกวด  และ
ได้รับรางวัลต่างๆ ในเวทีระดับประเทศ 

 ระยะเวลาการประเมิน : 30 มกราคม – 21 มีนาคม 2557  
 ผลการด าเนินงาน : ปัจจุบันคณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินโรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง และโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก 

มติที่ประชุม รับทราบ  

๕.๒ สัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 6 และประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง
ครอบครัว 

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ น าเสนอ โครงการสัมมนาวิชาการอนามัย
แม่และเด็ก ครั้งที่ 6 และประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองและต าบลนมแม่เพ่ือ
สายใยรักแห่งครอบครัว  สรุปดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือ 1)  สร้างคุณค่าและแรงจูงใจในการพัฒนาระบบบริการให้ได้  2) เพ่ิมพูน    
องค์ความรู้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือน าสู่การพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก  และ 3) น าเสนอ
ผลงานวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และขยายสู่การปฏิบัติ ในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 

 ระยะเวลาการจัดประชุม  :  วันที่ 25 – 27  กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมแกรนด์ ชั้น 4 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย : ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  จ านวน 
1,000 คน 

 กิจกรรมด าเนินงาน  
- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ  

เปิดการประชุมประทานโล่เกียรติคุณ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และ ร่วมฉายพระรูป 
- วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2557 มอบประกาศนียบัตรการน าเสนอผลงานวิจัย การ

บรรยาย และการอภิปราย ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
นอกจากนี้ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ แจ้งเพ่ิมเติมว่า กรมอนามัย

ร่วมกับ UNICEF และ บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือดีแทค (DTAC) จัดท าโครงการ 
“SMS ครอบครัวผูกพัน” เพ่ือส่งข้อมูลรายวันที่เป็นประโยชน์ให้หญิงตั้งครรภ์ผ่านระบบของ DTAC โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ซึ่งระบบดังกล่าวจะส่งข้อมูลเตือนการฝากครรภ์รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพระหว่าง
การตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึง ๒ ปี 
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มติที่ประชุม  มอบส านักส่งเสริมสุขภาพ ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ประสานกับ DTAC ในการเพ่ิม Short Message เรื่องของวัยรุ่นที่แต่งงานแล้ว เพ่ือเป็น

ช่องทางในการให้ค าปรึกษา 
๒. จัดท าสื่อสารสาธารณะในเรื่องพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงอายุ ผ่านทาง Spot โทรทัศน์ วิทยุ   

โดยเนื้อหาที่สื่อสารต้องให้ประชาชนสามารถเข้าใจง่าย 
๓. จัดอบรมครู ก การส่งเสริม คัดกรอง ประเมิน และแก้ไขพัฒนาการ พร้อมทดสอบความรู้และ

ทักษะประเมินพัฒนาการแก่เจ้าที่ผู้รับผิอชอบงานจากศูนย์อนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล 

5.3 การประเมินผลโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธิ์ 
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ น าเสนอการประเมินผลโครงการฝากท้อง

ทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ สรุปดังนี้ 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือ 1) ศึกษาการน านโยบายฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์สู่การปฏิบัติ  2) ศึกษา

ผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก ที่มีต่อการให้บริการของ
โรงพยาบาล  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในคลินิก ANC และ WCC ที่มีต่อโครงการฝากท้องทุกที่
ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก 

 ผลการศึกษา  
- มีโรงพยาบาลที่ตอบแบบสอบถาม คิดเป็น 4.53 % (จ านวน 40 แห่ง จากโรงพยาบาล 

จ านวน 882 แห่ง) 
- มีโรงพยาบาลได้ด าเนินการตามนโยบายฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์แล้ว ร้อยละ 95 และยัง

ไม่ได้ด าเนินการตามนโยบาย ร้อยละ 5 เนื่องจากไม่มีข้อสรุปแน่ชัดในการด าเนินการด้านการใช้บัตรสุขภาพแม่
และเด็ก  ไม่พบความแตกต่างระหว่างการมีบัตร/ไม่มีบัตรสุขภาพแม่และเด็กเพราะต้องฝากท้องฟรีอยู่แล้ว การ
ออกบัตรให้ผู้ป่วยเป็นการเพ่ิมภาระงานโดยไม่เกิดประโยชน์และใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวก็เพียงพอ 

- การให้บริการ ท าให้มีหญิงตั้งครรภ์มาฝากท้องเพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 31.71 , ภาระงานเพ่ิม
มากขึ้น ร้อยละ 26.83 และเด็กอายุ 0 – 5 ปี มารับบริการมากขึ้น ร้อยละ 24.39  

- ปัญหาอุปสรรค 
1) เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการให้บริการกลุ่มนอก UC  
2) กรณีผู้รับบริการนอกเขตที่มาใช้บริการ โรงพยาบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน

บริการทุกชนิด หากมารับบริการไม่ตรงกับฝากครรภ์คุณภาพก็ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ 
3) บางสถานบริการเป็น Non-UC ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาก่อน ค่าใช้จ่ายในการ

รับบริการจริงบางครั้งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะจัดสรรให้  
4) การบันทึกข้อมูลบริการ (Online) ท าให้เกิดการท างานซ้ าซ้อน เพ่ิมภาระงานให้

เจ้าหน้าที ่
-  ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน 

1) ควรจัดโปรแกรมส าเร็จรูปและสามารถใช้เลขท่ีบัตรประชาชน เพ่ือลดขั้นตอนการท าบัตร 
2) สนับสนุนงบประมาณในการให้บริการเพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น 

และฟรีทุกสิทธิ์ และทุกสถานที ่
3) จัดสรรงบประมาณในด้านการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และต้องเน้นเรื่องให้มาฝาก

ครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ 
4) ควรจัดสรรเงินให้ทุกอายุครรภ์และตามการบริการจริง  
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5) กรณีฝากครรภ์นอกเขต ควรมีการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณเพ่ือไม่เป็นภาระของ
โรงพยาบาลที่ให้บริการ 

6) ควรเน้นให้ผู้รับบริการ รับบริการตามสิทธิมากกว่า เน้นย้ าให้เข้าถึงบริการใกล้บ้าน
เพราะจะได้มาตรฐานการดูแลตามเป้าหมายประชากร 

ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในการด าเนินงาน
ต้องวิเคราะห์สาเหตุและกลุ่มประชากรเป้าหมายให้ชัด คือ กลุ่มไหนที่มาฝากครรภ์ช้า หรือกลุ่มไหนที่ไม่มาฝาก
ครรภ์  เพ่ือที่จะไดแ้ก้ปัญหาได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย  

  มติที่ประชุม รับทราบ ส านักส่งเสริมสุขภาพรับไปพิจารณาด าเนินการ 

5.4. สรุปการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนตามมติ ครม. 
แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยอุตสาหกุล ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ น าเสนอความก้าวหน้าการ

ด าเนินงานการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนตามมติ ครม. สรุปดังนี้ 
๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพอาหารในโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนด้านการบริหาร

จัดการคุณภาพอาหารในโรงเรียน โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการ อธิบดีกรมอนามัย 
เป็นกรรมการและเลขานุการ  

๒) ด าเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
    2.1 แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  และจากการส ารวจข้อมูลโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. ของส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันอัตรา 20 บาทต่อคนต่อวันแล้ว ส าหรับบางโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน
ได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 

2.2  ก าหนดกรอบการพัฒนาคุณภาพอาหาร  จัดท าเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดมาตรฐาน
อาหารและโภชนาการของนักเรียนให้ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและมีปริมาณที่เพียงพอ 
เหมาะสมกับวัย ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดส่งแบบติดตามผลการด าเนินโครงการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ เพ่ือการประเมินตนเอง เพ่ือทราบสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และน าข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนพฒันางานในปีการศึกษา ๒๕๕๘  

3) ด าเนินการร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา “ชุดเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือ
นักเรียนไทยมีโภชนาการสมวัย” โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการ  ออกก าลังกาย  ทันตสุขภาพ 
และอนามัยส่วนบุคคล ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๕๑  

4) จัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการเสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 31 มกราคม 2557 

5) จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาท อปท. ต่อการพัฒนาคุณภาพอาหารใน  
โรงเรยีนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี 

มติที่ประชุม  มอบส านักโภชนาการ เร่งรัด ติดตาม การด าเนินงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
จัดท าระบบรายงาน เพื่อใช้ในการติดตามก ากับ 
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5.5 สรุปการด าเนินงานโครงการ BLA Happy Life Aerobic กับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 

นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อ านวยการกองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ น าเสนอผลการ
ด าเนินงานโครงการ BLA Happy Life Aerobic กับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สรุปดังนี้ 

 
การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 
1) การอบรมผู้น าเต้นแอโรบิก Training the Trainer ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2556 

ณ จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรม รวม 47 คน 
2) เผยแพร่และจัดบูธนิทรรศการและความรู้ในการดูแลสุขภาพ “Let burn aerobic” ใน 8 

จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ สมุทรสาคร จันทบุรี ขอนแก่น สงขลา และกระบี่ มีผู้เข้าร่วม
งานรวม 2,002 คน 

3) มอบเครื่องน้ าให้กับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ใน 6 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย เลย 
ฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช รวม 6 โรงเรียน 

ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพ่ิมเติมว่า  การจ้างครูน าเต้น       
แอโรบิกเพ่ือออกก าลังกายเป็น Model ที่ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราค่าจ้างค่อนข้างสูง ควรด าเนินการในรูปแบบ
ของจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมข้องท้องถิ่น และชุมชน  

มติที่ประชุม รับทราบ กองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพรับไปพิจารณาด าเนินการ 

5.6 การด าเนินกิจกรรม 5 ส กรมอนามัย 
นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ (รก.) ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม รายงานความ ก้าวหน้าการ

ด าเนินกิจกรรม 5 ส กรมอนามัย สรุปดังนี้ 
1) จัดท าประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบาย ๕ ส กรมอนามัย ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินงานโครงการและตรวจประเมินการ

ด าเนินกิจกรรม ๕ ส ในโครงการพัฒนากรมอนามัยตามเกณฑ์สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ปี ๒๕๕๖  
3) ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงานและแจ้งแผนการด าเนินกิจกรรม 

๕ ส มายังส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  
4) ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม บันทึกภาพก่อนด าเนินกิจกรรม ๕ ส ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้ง

ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การด าเนินกิจกรรม ๕ ส กรมอนามัย  
5) ทุกหน่วยงานด าเนินกิจกรรม ๕ ส เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  
6) คณะกรรมการตรวจประเมินการด าเนินกิจกรรม ๕ ส โครงการพัฒนากรมอนามัยตามเกณฑ์

สถานที่ท างาน น่าอยู่  น่าท างาน  
7) การคิดคะแนนในการตรวจประเมิน ดังนี้ 

- ตัดคะแนนของคณะกรรมการฯ ที่ให้คะแนนมากที่สุด และให้คะแนนน้อยที่สุดออก  น าคะแนน
ของคณะกรรมการฯ ที่เหลือมาบวกกัน แล้วหารด้วยจ านวนของคณะกรรมการฯ  

- น าคะแนนที่ได้จากการคณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง ๒ ทีมมาเรียงล าดับหน่วยงานที่ได้ล าดับที่ 
๑-๖ จะเป็นหน่วยงานที่จะได้รับการตรวจประเมินรอบท่ี ๒ ต่อไป  

8) คณะกรรมการฯ ตรวจประเมินหน่วยงานกรมอนามัย จ านวน ๖ หน่วยงาน ที่มีคะแนนมากจาก
การตรวจประเมินรอบแรก  ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
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 แผนการด าเนินงานต่อไป 
1) ประชุมสรุปข้อมูลผลการตรวจประเมินการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงานกรมอนามัย 

ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 2๕๕๗  
2) จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ของการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ในโครงการพัฒนากรมอนามัยตาม

เกณฑ์สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน น าเสนอผู้บริหารกรมอนามัย 
 
3) ก าหนดการจัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับหน่วยงานของกรมอนามัย ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจ

ประเมิน ๕ ส กรมอนามัย ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณโรงอาหารกรมอนามัย โดยอธิบดีกรมอนามัย 
เป็นประธาน  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ และบูธจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ หรือขยะท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลหรือซ่อมแซมใช้ใหม่  รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานน าขยะที่
สามารถน าไปรีไซเคิลได้ เช่น ขวดพลาสติก และกระดาษ เป็นต้น น ามาบริจาคได้ นอกจากนี้ยังมีการประกวดร้อง
เพลงสากล “กิจกรรมร้องเข้าไป ANAMAI SINGING CONTEST ๒๐๑๔” ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมในครั้ง
นี้ จะน าไปสมทบทุนการจัดสร้างส้วมในโครงการ “สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”                                       

4) ขยายผลการด าเนินงานโครงการฯ ที่ศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ 

ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย แจ้งให้เลื่อนวันประกาศผลการมอบ
รางวัล ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เนื่องจากติดราชการ  

มติที่ประชุม รับทราบ ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาด าเนินการ 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 

      จดรายงานการประชุมโดยกองแผนงาน กรมอนามัย 

 
 
เอกสารเพื่อทราบ 

1. กรมอนามัย โดย ส านักโภชนาการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการประชุมวิชาการแห่งชาติด้าน
อาหารและโภชนาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ผักและผลไม้เพ่ือความมั่งคงทางอาหาร” 

2. สรุปการด าเนินงานโครงการกีฬาอนามัยสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 
3. ความคืบหน้าการด าเนินการจัดประชุมตามกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และเอเชียตะวันออก ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Extraordinary Meeting of the High Level 
Offcers’ of the Regional Forum on Environment and Health) 

4. สรุปภาพรวมตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 



มาตรการและแนวทางเรง่รดัตดิตาม 
การใชจ้า่ยเงนิงบประมาณปี 2557 



งบประมาณปี 2557 งบไดร้บั 1,831,571,200 บาท 
ผลการเบกิจา่ย (จา่ยจรงิ + PO + เบกิแทน)  

ณ  28 กมุภาพนัธ ์2557 เงนิ 704,691,334.38 บาท คดิเป็น 38.47% 





กรมอนามยั 
ผลการเบกิจ่าย งบด าเนินงาน  

(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 28 กุมภาพนัธ์ 2557) 

Created by Finance Division.,Budget Section 

เบกิจ่ายสูงสุด เบกิจ่ายต ่าสุด 



กรมอนามยั 
ผลการเบกิจ่าย งบอุดหนุน 

(ขอ้มลูจากระบบ GFMIS 28 กมุภาพนัธ ์2557) 

Created by Finance Division.,Budget Section 



กรมอนามยั 
ผลการเบกิจ่าย งบรายจ่ายอืน่(งานวจิัย) 
(ข้อมูลจากระบบ 28 กุมภาพนัธ์ 2557) 

Created by Finance Division.,Budget Section 

เบกิจ่ายต ่าสุด เบกิจ่ายสูงสุด 



กรมอนามยั 
ผลการเบกิจ่าย งบลงทุน  

(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 28 กุมภาพนัธ์ 2557) 

Created by Finance Division.,Budget Section 

เบกิจ่ายสูงสุด เบกิจ่ายต ่าสุด 



รายงานเงนิกนัปีงบประมาณ 2556  
คงเหลอื ณ 28 กมุภาพนัธ ์2557 เป็นเงนิ 31,071,006.20 บาท  







มาตรการและแนวทางเรงรัดตดิตาม
การใชจายเงินงบประมาณป 2557

1



งบประมาณป 2557 งบไดรับ 1,831,571,200 บาท
ผลการเบิกจาย (จายจริง + PO + เบิกแทน) 

ณ  28 กุมภาพันธ 2557 เงิน 704,691,334.38 บาท คิดเปน 38.47%

สํารองเงินให                
หนวยงานอ่ืน

   เบิกแทน 
3.92
0.21 %

ใบสั่งซื้อ/สัญญา PO
58.20
3.18%

เบิกจายจริง
642.57
35.08%

คงเหลือ
1,126.88
61.53%

เปาหมาย ไตรมาส มาส 22 ณ 28 กุมภาพันธ 57 = 38% 
เบิกจายจริง = 642.57 ลานบาท คิดเปน 35.08%
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แผนงาน : รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและพัฒนาดานสาธารณสุข

งบบุคลากร 1,149,013,400    -                     -                      -      458,161,864.73    39.87  458,161,864.73          39.87  690,851,535.27            

งบดําเนินงาน 583,936,500       200,000.00       32,054,011.33   5.49    165,929,526.61    28.42  198,183,537.94          33.94  385,752,962.06            

งบลงทุน 35,333,000         -                     23,290,136        65.92  11,477,198.00      32.48  34,767,334.00            98.40  565,666.00                   

งบเงินอุดหนุน 22,616,000         3,720,000.00    997,500.00        4.41    2,000,000.00         8.84    6,717,500.00              29.70  15,898,500.00              

งบรายจายอื่น 40,672,300         -                     1,864,090.90     4.58    4,997,006.81         12.29  6,861,097.71              16.87  33,811,202.29              

รวม 1,831,571,200    3,920,000.00    58,205,738.23   3.18    642,565,596.15    35.08  704,691,334.38          38.47  1,126,879,865.62        

รอยละ
 รวมสํารองเงิน+PO+

เบิกจายจริง

 สํารองให
หนวยงานอื่น

เบิกแทน รอยละ คงเหลือ

กรมอนามัย

งบประมาณป พ.ศ. 2557

สรุปสถานะการเบิกจาย (ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ 28  กุมภาพันธ 2557)

งบรายจาย งบท่ีไดรับ
 ใบสั่งซื้อ/

สัญญา (PO) รอยละ เบิกจายจริง
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กรมอนามัย
ผลการเบิกจาย งบดําเนินงาน 

(ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ 28 กุมภาพันธ 2557)

Created by Finance Division.,Budget Sectionเบิกจาย คงเหลือ

เบิกจายสงูสดุ เบิกจายต่าํสดุ

4



กรมอนามัย 135,854,700.00     -                 17,172,573.70       20,887,352.91       15.37 38,059,926.61       28.02 97,794,773.39           

การจัดหานมผงฯ 63,600,000.00       -                 -                       -                       0.00 -                       0.00 63,600,000.00           

สํานักความรวมมือระหวางประเทศ 3,000,000.00         -                 -                       159,300.00           5.31 159,300.00            5.31 2,840,700.00             

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 12,568,800.00       -                 196,622.56           1,856,577.32         14.77 2,053,199.88         16.34 10,515,600.12           

งบประชาสัมพันธ 7,157,200.00         -                 391,800.00           1,059,254.58         14.80 1,451,054.58         20.27 5,706,145.42             

สํานักที่ปรึกษา 4,838,000.00         -                 129,206.85           782,004.40           16.16 911,211.25            18.83 3,926,788.75             

สํานักสื่อสารและตอบโตความเสี่ยง 11,243,000.00       -                 -                       2,436,583.00         21.67 2,436,583.00         21.67 8,806,417.00             

กองประเมินฯ 10,322,700.00       -                 344,099.80           2,569,534.34         24.89 2,913,634.14         28.23 7,409,065.86             

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 18,825,700.00       100,000          181,745.26           5,210,884.83         27.68 5,492,630.09         29.18 13,333,069.91           

ศูนยอนามัยที่ 3 10,308,800.00       -                 1,445,629.20         3,070,644.01         29.79 4,516,273.21         43.81 5,792,526.79             

ศูนยพัฒนาอนามัยพ้ืนที่สูง 3,812,800.00         -                 -                       1,148,077.38         30.11 1,148,077.38         30.11 2,664,722.62             

ศูนยอนามัยที่ 9 11,654,100.00       -                 127,718.56           3,553,610.65         30.49 3,681,329.21         31.59 7,972,770.79             

กลุมความรวมมือทันตฯ 3,662,300.00         -                 307,084.55           1,178,839.63         32.19 1,485,924.18         40.57 2,176,375.82             

กองออกกําลังกายฯ 12,137,500.00       -                 138,441.78           3,965,972.36         32.68 4,104,414.14         33.82 8,033,085.86             

ศูนยอนามัยที่ 4 15,479,100.00       -                 402,946.55           5,239,146.16         33.85 5,642,092.71         36.45 9,837,007.29             

สํานักสงเสริมสุขภาพ 32,496,100.00       -                 194,564.25           11,026,565.17       33.93 11,221,129.42       34.53 21,274,970.58           

ศูนยอนามัยที่ 8 18,114,600.00       -                 1,242,924.60         6,429,146.95         35.49 7,672,071.55         42.35 10,442,528.45           

สํานักโภชนาการ 18,367,200.00       -                 59,445.09             6,634,512.19         36.12 6,693,957.28         36.45 11,673,242.72           

ศูนยอนามัยที่ 1 15,816,000.00       -                 726,488.00           5,717,852.72         36.15 6,444,340.72         40.75 9,371,659.28             

สํานักทันตสาธารณสุข 22,080,200.00       -                 3,108,849.20         8,040,702.33         36.42 11,149,551.53       50.50 10,930,648.47           

ศูนยอนามัยที่ 2 9,794,800.00         -                 128,755.70           3,769,107.69         38.48 3,897,863.39         39.80 5,896,936.61             

สํานักสุขาภิบาลอาหารฯ 17,573,800.00       100,000          453,743.38           7,077,831.41         40.27 7,631,574.79         43.43 9,942,225.21             

ศูนยอนามัยที่ 12 16,647,700.00       -                 128,060.00           6,747,215.00         40.53 6,875,275.00         41.30 9,772,425.00             

ศูนยอนามัยที่ 7 13,798,100.00       -                 207,909.12           5,862,886.79         42.49 6,070,795.91         44.00 7,727,304.09             

ศูนยหองปฏิบัติการฯ 3,915,700.00         -                 25,858.80             1,692,534.55         43.22 1,718,393.35         43.88 2,197,306.65             

กองการเจาหนาที่ 4,556,900.00         -                 48,440.00             1,986,536.02         43.59 2,034,976.02         44.66 2,521,923.98             

ศูนยอนามัยที่ 6 17,790,500.00       -                 3,354,213.08         8,197,617.88         46.08 11,551,830.96       64.93 6,238,669.04             

กองแผนงาน 3,603,800.00         -                 77,248.80             1,689,450.54         46.88 1,766,699.34         49.02 1,837,100.66             

สํานักงานเลขานุการกรม 5,170,500.00         -                 134,566.20           2,713,771.20         52.49 2,848,337.40         55.09 2,322,162.60             

ศูนยอนามัยที่ 11 15,365,700.00       -                 537,121.00           8,655,354.55         56.33 9,192,475.55         59.82 6,173,224.45             

ศูนยอนามัยที่ 5 13,974,300.00       -                 301,606.30           8,062,544.36         57.70 8,364,150.66         59.85 5,610,149.34             

ศูนยอนามัยที่ 10 18,009,500.00       -                 82,785.00             10,489,709.86       58.25 10,572,494.86       58.71 7,437,005.14             

ศูนยบริหารกฎหมายฯ 5,665,800.00         -                 39,641.78             3,461,452.22         61.09 3,501,094.00         61.79 2,164,706.00             

กลุมตรวจสอบภายใน 2,021,800.00         -                 24,240.69             1,251,701.32         61.91 1,275,942.01         63.11 745,857.99                

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 1,505,600.00         -                 55,058.40             979,080.50           65.03 1,034,138.90         68.69 471,461.10                

กองคลัง 3,203,200.00         -                 284,623.13           2,326,171.79         72.62 2,610,794.92         81.51 592,405.08                

รวม 583,936,500.00 200,000        32,054,011.33    165,929,526.61 28.42  198,183,537.94  33.94 385,752,962.06      

งบประมาณป พ.ศ. 2557

สรุปสถานะการเบิกจาย งบดําเนินงาน (ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ 28  กุมภาพันธ 2557)

(เรียงจากนอยไปหามาก) 

 ใบส่ังซื้อ/สัญญา 
(PO)  เบิกจายจริง  รอยละ  รวมเบิกแทน+ 

PO+เบิกจายจริง  รอยละ คงเหลือ งบที่ไดรับ
 สํารองเงินให
หนวยงานอื่น

เบิกแทน
หนวยงาน
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กรมอนามัย
ผลการเบิกจาย งบอุดหนุน

(ขอมูลจากระบบ GFMIS 28 กุมภาพนัธ 2557)

Created by Finance Division.,Budget Section

เบิกแทน
3.72 ลานบาท
16.45%

คงเหลือ
15.90 ลานบาท
70.30%

งบเงินอุดหนุน ไดรับ 22,616,000 บาท  เปนงบพัฒนาบุคลากรกรมฯ 5,350,000 บาท
โอนจัดสรรให สอ. 56,000 บาท ,อพ. 860,000 บาท,สํานัก ส. 3,000,000 บาท,กองออกฯ 3,000,000 บาท,
สํานักส่ือสารและตอบโตความเส่ียง 2,000,000 บาท,กรมอนามัย 4,630,000 บาท 
และสํารองใหหนวยงานอืน่เบิกแทน 3,720,000 บาท

PO = 0.99 ลานบาท
4.41%

เบิกจายจริง
2 ลานบาท
8.84%
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กรมอนามัย 8,350,000             3,720,000        997,500             -                   -       4,717,500.00       56.50     3,632,500.00         

โครงการพัฒนาบุคลากร 5,350,000             -                  -                    -                   -       -                     -         5,350,000.00         

สํานักสุขาภิบาลอาหารฯ 56,000                  -                  -                    -                   -       -                     -         56,000.00              

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 860,000                -                  -                    -                   -       -                     -         860,000.00            

สํานักสงเสริมสุขภาพ 3,000,000             -                  -                    -                   -       -                     -         3,000,000.00         

กองออกกําลังกายฯ 3,000,000             -                  -                    -                   -       -                     -         3,000,000.00         

สํานักสื่อสารและตอบโตความเสี่ยง 2,000,000             -                  -                    2,000,000.00     100.00  2,000,000.00       100.00    -                       

รวม 22,616,000         3,720,000      997,500           2,000,000.00 8.84    6,717,500.00   29.70    15,898,500.00    

หมายเหต ุ  กรมอนามัยจัดสรรงบเงินอุดหนุน

1.โอนให ศกม.เพ่ือใหจังหวัดเบิกแทนกัน 1,920,000.00       

2.โอนใหสํานักตรวจเบิกแทนกัน 1,200,000.00       

3.โอนใหสสจ.นครศรีธรรมราชเบิกแทนกัน 300,000.00          

4.โอนใหกรมสนับสนุนเบิกแทนกัน 300,000.00          

หนวยงาน

กรมอนามัย

งบประมาณป พ.ศ. 2557

สรุปสถานะการเบิกจาย งบเงินอุดหนุน (ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ 28  กุมภาพันธ 2557)

(เรียงจากนอยไปหามาก) 

 คงเหลือ งบที่ไดรับ
สํารองเงินให
หนวยงานอื่น

เบิกแทน

 ใบส่ังซื้อ/สัญญา
 (PO) เบิกจายจริง  รอยละ รวม PO+

เบิกจายจริง รอยละ
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กรมอนามัย
ผลการเบิกจาย งบรายจายอื่น(งานวิจัย)
(ขอมูลจากระบบ 28 กุมภาพันธ 2557)

Created by Finance Division.,Budget Sectionเบิกจาย คงเหลือ

เบิกจายต่าํสดุเบิกจายสงูสดุ
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กรมอนามัย 6,435,900.00         -                -                     1,354,738.75        21.05    1,354,738.75        21.05    5,081,161.25         

สํานักทันตสาธารณสุข 1,180,840.00         -                -                     -                      -        -                      -       1,180,840.00         

กองประเมินฯ 5,360,000.00         -                1,600,000.00       -                      -        1,600,000.00        29.85    3,760,000.00         

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 6,247,880.00         -                -                     -                      -        -                      -       6,247,880.00         

ศูนยหองปฏิบัติการฯ 37,000.00             -                -                     -                      -        -                      -       37,000.00             

ศูนยอนามัยท่ี 1 305,000.00            -                -                     -                      -        -                      -       305,000.00           

ศูนยอนามัยท่ี 2 881,180.00            -                -                     -                      -        -                      -       881,180.00           

ศูนยอนามัยท่ี 5 325,000.00            -                -                     -                      -        -                      -       325,000.00           

ศูนยอนามัยท่ี 11 320,000.00            -                -                     -                      -        -                      -       320,000.00           

ศูนยอนามัยท่ี 7 685,000.00            -                -                     8,396.00               1.23      8,396.00              1.23      676,604.00           

ศูนยอนามัยท่ี 12 831,800.00            -                56,700.00           39,890.00             4.80      96,590.00             11.61    735,210.00           

ศูนยอนามัยท่ี 9 1,423,500.00         -                -                     79,997.00             5.62      79,997.00             5.62      1,343,503.00         

สํานักท่ีปรึกษา 200,000.00            -                -                     23,255.00             11.63    23,255.00             11.63    176,745.00           

ศูนยอนามัยท่ี 10 538,000.00            -                -                     63,970.00             11.89    63,970.00             11.89    474,030.00           

สํานักสงเสริมสุขภาพ 1,758,000.00         -                -                     229,089.00           13.03    229,089.00           13.03    1,528,911.00         

ศูนยอนามัยท่ี 6 3,786,300.00         -                5,778.00             592,815.00           15.66    598,593.00           15.81    3,187,707.00         

สํานักโภชนาการ 2,649,700.00         -                -                     561,945.82           21.21    561,945.82           21.21    2,087,754.18         

กลุมความรวมมือทันตฯ 3,392,000.00         -                201,612.90         736,978.00           21.73    938,590.90           27.67    2,453,409.10         

ศูนยอนามัยท่ี 8 1,350,000.00         -                -                     324,072.00           24.01    324,072.00           24.01    1,025,928.00         

ศูนยพัฒนาอนามัยพ้ืนท่ีสูง 983,000.00            -                -                     301,672.24           30.69    301,672.24           30.69    681,327.76           

ศูนยอนามัยท่ี 3 1,267,200.00         -                -                     421,628.00           33.27    421,628.00           33.27    845,572.00           

ศูนยอนามัยท่ี 4 715,000.00            -                -                     258,560.00           36.16    258,560.00           36.16    456,440.00           

รวม 40,672,300.00    -                1,864,090.90   4,997,006.81     12.29   6,861,097.71     16.87  33,811,202.29   

 รวม PO+เบิกจาย
จริง  รอยละ  คงเหลือ งบท่ีไดรับ

 สํารองเงินให
หนวยงานอื่น

เบิกแทน
 หนวยงาน

กรมอนามัย

งบประมาณป พ.ศ. 2557

สรุปสถานะการเบิกจาย งบรายจายอื่น (ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ 28  กุมภาพันธ 2557)

(รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวและโครงการศึกษาวิจัย)

 ใบส่ังซื้อ/สัญญา
 (PO)  เบิกจายจริง  รอยละ

9



กรมอนามัย
ผลการเบิกจาย งบลงทนุ 

(ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ 28 กุมภาพันธ 2557)

Created by Finance Division.,Budget Sectionเบิกจาย คงเหลือ

เบิกจายสงูสดุ เบิกจายต่าํสดุ
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กรมอนามัย 22,000               -           -                    -                       0.00 -                   0.00 22,000               

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 1,400,000          -           1,365,000          -                       0.00 1,365,000         97.50 35,000               

ศูนยอนามัยที่ 4 21,283,000        -           18,553,000        2,730,000.00         12.83 21,283,000       100.00 -                    

สํานักทันตสาธารณสุข 2,368,200          -           1,798,000          568,170.00           23.99 2,366,170         99.91 2,030                 

ศูนยอนามัยที่ 1 688,000             -           437,000             250,000.00           36.34 687,000            99.85 1,000                 

ศูนยอนามัยที่ 12 1,433,000          -           787,136             639,500.00           44.63 1,426,636         99.56 6,364                 

ศูนยหองปฏิบัติการฯ 1,140,000          -           -                    760,000.00           66.67 760,000            66.67 380,000             

ศูนยอนามัยที่ 6 1,321,800          -           350,000             901,150.00           68.18 1,251,150         94.66 70,650               

สํานักโภชนาการ 1,025,000          -           -                    993,388.00           96.92 993,388            96.92 31,612               

ศูนยอนามัยที่ 3 810,000             -           -                    799,000.00           98.64 799,000            98.64 11,000               

ศูนยอนามัยที่ 5 798,000             -           -                    796,000.00           99.75 796,000            99.75 2,000                 

กลุมความรวมมือทันตฯ 340,000             -           -                    339,190.00           99.76 339,190            99.76 810                   

ศูนยอนามัยที่ 7 888,000             -           -                    886,900.00           99.88 886,900            99.88 1,100                 

ศูนยอนามัยที่ 8 888,000             -           -                    886,900.00           99.88 886,900            99.88 1,100                 

ศูนยอนามัยที่ 10 830,000             -           -                    829,000.00           99.88 829,000            99.88 1,000                 

ศูนยอนามัยที่ 2 98,000               -           -                    98,000.00             100.00 98,000              100.00 -                    

รวม 35,333,000      -           23,290,136      11,477,198.00    32.48 34,767,334     98.40 565,666           

กรมอนามัย

งบประมาณป พ.ศ. 2557

สรุปสถานะการเบิกจาย งบลงทุน(ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ 28  กุมภาพันธ 2557)

 เบิกจายจริง  รอยละ
 รวมเบิกแทน+ 

PO+เบิกจายจริง
 รอยละ  คงเหลือ งบที่ไดรับ

 สํารองเงิน
ให

หนวยงาน
อ่ืนเบิกแทน

 ใบส่ังซ้ือ/สัญญา
 (PO)

หนวยงาน
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รายการงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ณ วันท่ี 28 ก.พ. 2557) 
เปนรายการครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย   จํานวน 37 รายการ  วงเงนิ 16,400,000.- บาท  

(สวนกลางจัดซื้อ 9 รายการ สวนภูมิภาคจัดซื้อ 28 รายการ) 
ลําดับ

ที่ 
รายการ หนวยงาน วงเงิน (บาท) เบิกจายเงิน

แลว 
(บาท) 

กําลังเบิก
จายเงิน 

ทํา Po. แลว           
รอสงมอบ 

(บาท) 

เหลือจาย/
ประหยัด 
(บาท) 

 ป 2557 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย  
จํานวน 37 รายการ วงเงิน 16,400,000.- บาท 

      

1. คลิปใสสําหรับเด็กออน จํานวน 25 ชุด  ศอ. 6 155,000 138,350 - - 16,650 
2. เครื่องตรวจหาระดับบิลิรูบินในเลือดสําหรับ

ทารกแรกเกิด    จํานวน 1 เครื่อง 
ศอ. 12 185,000 179,500 - - 5,500 

3. เครื่องวิเคราะหปริมาณบิลลิรูบินในเด็กออนชนิด
นอนอินเวซีฟ จํานวน 1 เครื่อง  

ศอ. 1 250,000 250,000 - -  - 

4. เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ           
จํานวน 2 เครื่อง 

ศอ. 2 120,000 98,000 - - 22,000 
(คืนกลับ
กรมฯ 

วันที่ 19 
ก.พ. 57) 

5. เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ  
จํานวน 1 เครื่อง 

ศอ. 3 60,000 49,000 - - 11,000 
 

6. เครื่องชวยหายใจทารก จํานวน 2 เครื่อง   ศอ. 4 1,760,000 1,760,000 - -  - 
7. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดแบบสอดแขน 

จํานวน 1 เครื่อง 
ศอ. 6 80,000 70,000 - - 10,000 

8. ตูอบเด็กชนิดเคล่ือนยาย (Infant Transport 
Incubator)    จํานวน 1 ตู 

ศอ. 6 450,000 450,000 - -  - 

9. ตูเก็บยารางเล่ือนคลังยายอยรุน Micro Rack 
Mobile    จํานวน 1 ตู   

ศอ. 6 115,000 115,000 - - - 

10. ตูอบเด็กชนิดเคล่ือนยาย (Infant Transport 
Incubator)  จํานวน 1 ตู 

ศอ. 7 450,000 450,000 - -  - 

11. เครื่องบันทึกการทํางานของหัวใจทารกในครรภ
และการบีบตัวของมดลูก (NST)               
จํานวน 2 เครื่อง  

ศอ. 10 687,000 686,000 - - 1,000 

12. โคมไฟสองเด็กตัวเหลืองชนิดหลอด LED    
จํานวน 1 เครื่อง  

ศอ. 10 143,000 143,000 - - - 

13. เครื่องตรวจวัดสภาพทารกในครรภ  
จํานวน 2 เครื่อง 

ศอ. 6 171,800 127,800 - - 44,000 

14. เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง จํานวน 2 เครื่อง สํานัก ภ. 170,000 169,060 - - 940 
15. เตาเผาไฟฟาอุณหภูมิสูง (Muffle Furnace) 

จํานวน 1 เครื่อง 
สํานัก ภ. 175,000 174,410 - - 590 

16. ยูนิตทําฟน จํานวน 1 ชุด ศอ. 7 438,000 436,900 - - 1,100 

17. ตูอบเด็กชนิดเคล่ือนยาย (Infant Transport 
Incubator)  จํานวน 1 ตู 

ศอ. 8 450,000 450,000 - -  - 

18. ยูนิตทําฟน จํานวน 1 ชุด ศอ. 8 438,000 436,900 - - 1,100 
19. เครื่องวัดปริมาณแรธาตุระบบอัตโนมัติ     

จํานวน 1 เครื่อง 
สํานัก ท. 568,200 568,170 - - 30 

20. เครื่องเหว่ียงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได
พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 เครื่อง 

สํานัก ภ. 550,000 549,980 
 

- - 20 

21. เครื่องทําความสะอาดดวยคล่ืนเสียงสะทอน
ความถี่สูง  จํานวน 1 เครื่อง     

สํานัก ภ. 130,000 99,938 
 

- - 30,062 
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ลําดับ
ที่ 

รายการ หนวยงาน วงเงิน (บาท) เบิกจายเงิน
แลว 

(บาท) 

กําลังเบิก
จายเงิน 

ทํา Po. แลว           
รอสงมอบ 

(บาท) 

เหลือจาย/
ประหยัด 
(บาท) 

22. เครื่องนับจํานวนจุลินทรีย   จํานวน 1 ชุด  ศูนยหองฯ 
 
 

760,000 760,000 
 

-  - - 

23. เครื่องวัดปริมาณฟลูออไรดหรืออิออนอ่ืนใน
สารละลายแบบอัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด 

กลุม
พัฒนา

ความรวม 
มือฯ 

340,000 339,190 
 

- - 810 

24. เครื่องน่ึงฆาเชื้อจุลินทรียระบบอัตโนมัติ    
ขนาดความจุ 360 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง  

ศอ. 3 750,000 750,000 
 

-  -  - 

25. ตูอบเด็กทารกแรกเกิดวิกฤต จํานวน 1 ตู ศอ. 4 440,000 440,000 - -  - 
26 ตูอบสําหรับชั่งนํ้าหนักทารกแรกเกิดที่มีภาวะ

วิกฤต   จํานวน 1 ตู 
ศอ. 4 530,000 530,000 - -  - 

27. ยูนิตทําฟน จํานวน 1 ชุด ศอ. 5 438,000 437,000 
 

- - 1,000 

28. เครื่องตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจมีระบบคอมพิวเตอร  
จํานวน 2 เครื่อง 

ศอ. 5 360,000 359,000 
 

-  - 1,000 

29. เครื่องตรวจและติดตามคล่ืนหัวใจและ    
ลักษณะชีพ จํานวน 2 เครื่อง  
    

ศอ. 12 460,000 460,000 
 

- - - 

 รวม 29 รายการ (เบิกจายเงินแลว)  11,624,000 11,477,198 - - 146,802 
30. ยูนิตทําฟนพรอมกลองถายภาพในชองปากและ

จอคอมพิวเตอร (Dental Unit)  จํานวน 2 ชุด   
สํานัก ท. 1,300,000 - 1,300,000 

(ครบ 23 ก.พ. 
57) 

- - 

31. เครื่องเอ็กซเรยฟนระบบดิจิตอล (Digital x-ray) 
จํานวน 1 เครื่อง 

สํานัก ท. 500,000 - 
 

498,000 
(ครบ 23 ก.พ. 

57) 

- 2,000 

32. เครื่องตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า  
จํานวน 7 เครื่อง 

สํานัก ว. 1,400,000 - 1,365,000 
(ครบ 24 ก.พ. 

57) 

- 35,000 

 รวม 3 รายการ (กําลังเบิกจายเงิน) 
 

 3,200,000 - 3,163,000 - 37,000 

33. ยูนิตทําฟน จํานวน 1 ชุด ศอ. 1 438,000 - - 437,000 
(ครบ 18 มี.ค. 

57) 

1,000 

34. เครื่องใหความอบอุนพรอมอุปกรณชวยชีวิต
ทารกแรกเกิด จํานวน 1 เครื่อง  

ศอ. 6 350,000 - - 350,000 
(ครบ 11 เม.ย. 

57) 

 - 

35. เตียงคลอดแบบปรับระดับได 2 ตอน  
จํานวน 2 เตียง  

ศอ. 12 113,000 - - 112,136 
(ครบ 15 มี.ค. 

57) 

864 

36. เครื่องวัดความเขมขนของสารโดยใชคาการ
ดูดกลืนแสงและการกระจายของแสง  
จํานวน 1 เครื่อง 

ศอ. 12 480,000 - - 480,000 
(ครบ 13 มี.ค. 

57) 

- 

37. ตูควบคุมอุณหภูมิ  จํานวน 1 ตู  ศอ. 12 195,000 - - 195,000 
(ครบ 13 มี.ค. 

57) 

- 

 รวม 5 รายการ (ทํา Po. แลวรอสงมอบ)  1,576,000 - - 1,574,136 1,864 
 รวมทั้งส้ิน 37 รายการ  16,400,000 11,477,198 3,163,000 1,574,136 185,666 
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รายการงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557)                      

      เปนรายการท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 2 รายการ  วงเงิน 18,933,000.- บาท  
(ตาม พรบ. งบประมาณ วงเงิน 18,553,000.- บาท + โอนเปลี่ยนแปลง วงเงิน 380,000.- บาท) 

 (สวนกลางจัดจาง 1 รายการ และสวนภูมิภาคจัดจาง 1 รายการ) 
ลําดับที่ รายการ หนวยงาน วงเงิน (บาท) เบิกจายเงินแลว 

(บาท) 
คงเหลือ 

 ป 2556 – 2558  ที่ดินและส่ิงกอสราง      
จํานวน 1 รายการ วงเงิน 98,369,000.- 
บาท  (ผูกพันป 56 -58) 

    

38. อาคารผูปวยนอก อาคารผาตัด, คลอด,           
ทันตกรรม, ผูปวยใน 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง        
(ป 56 จํานวน 18,850,000.- บาท,  
 

ป 57 จํานวน 18,553,000.- บาท,  
 

ป 58  จํานวน 60,966,000.- บาท)   
 

รวมเปนเงิน 98,369,000.- บาท 
กําหนดสงมอบงาน 16 งวด ดังน้ี 
งวดที่ 1 เปนเงิน 3,934,760.- บาท              
ครบกําหนด 9 ต.ค. 56 
งวดที่ 2 เปนเงิน 5,902,140.- บาท              
ครบกําหนด 28 พ.ย. 56 
งวดที่ 3 เปนเงิน 7,377,675.- บาท              
ครบกําหนด 7 ม.ค. 57 
งวดที่ 4 เปนเงิน 5,213,557.- บาท              
ครบกําหนด 16 ก.พ. 57 
งวดที่ 5 เปนเงิน 5,016,819.- บาท              
ครบกําหนด 28 มี.ค. 57 
งวดที่ 6 เปนเงิน 4,623,343.- บาท              
ครบกําหนด 7 พ.ค. 57 
งวดที่ 7 เปนเงิน 4,229,867.- บาท              
ครบกําหนด 16 มิ.ย. 57 
งวดที่ 8 เปนเงิน 3,738,022.- บาท              
ครบกําหนด 26 ก.ค. 57 
งวดที่ 9 เปนเงิน 3,442,915.- บาท              
ครบกําหนด 4 ก.ย. 57 
งวดที่ 10 เปนเงิน 2,655,963.- บาท             
ครบกําหนด 14 ต.ค. 57 
งวดที่ 11 เปนเงิน 4,328,236.- บาท            
ครบกําหนด 23 พ.ย. 57 
งวดที่ 12 เปนเงิน 4,328,236.- บาท            
ครบกําหนด 2 ม.ค. 58 
งวดที่ 13 เปนเงิน 5,803,771.- บาท            
ครบกําหนด 11 ก.พ. 58 
งวดที่ 14 เปนเงิน 14,755,350.- บาท           
ครบกําหนด 23 มี.ค. 58 
งวดที่ 15 เปนเงิน 11,410,804.- บาท           
ครบกําหนด 2 พ.ค. 58 
งวดที่ 16 เปนเงิน 11,607,542.- บาท           
ครบกําหนด 11 มิ.ย. 58 

ศอ. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,850,000 
(ป 56) 

 
 

18,553,000 
(ป 57) 

9,836,900 
เงินกันป 56   
(งวดที่ 1+2) 

 
- 

9,013,100 
(งวดที่ 3-4) 

 
 

18,553,000 

ผูกพันป 56 จํานวน 18,850,000.- บาท งวดที่ 

1-3 ทั้งจํานวน เปนเงิน 17,214,575.- บาท   

งวดที่ 4  เปนเงิน 1,635,425.- บาท คงเหลือ

ผูกพันป 57 จํานวน 3,578,132.- บาท 

ผูกพันป 57 จํานวน 18,553,000.- บาท  งวดที่ 5-7 

ทั้งจํานวน เปนเงิน 13,870,029.- บาท งวดที่ 8           

เปนเงิน 1,104,839.- บาท คงเหลือผูกพันป 58        

จํานวน 2,633,183.- บาท 

ผูกพันป 58 จํานวน 60,966,000.- บาท            

งวดที่ 9-16 ทั้งจํานวน เปนเงิน 58,332,817.- บาท  
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ลําดับที่ รายการ หนวยงาน วงเงิน (บาท) เบิกจายเงินแลว 
(บาท) 

คงเหลือ 

39. ปรับปรุงอาคารศูนยหองปฏิบัติการฯ 
จํานวน 1 รายการ  
(โอนเปลี่ยนแปลงจากงบดําเนินงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยหองฯ 380,000 - 380,000 

 รวมทั้งส้ิน 2 รายการ   18,933,000  18,933,000 
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รายงานเงินกันปงบประมาณ 2556 
คงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ 2557 เปนเงิน 31,071,006.20 บาท 

งบดําเนินงาน 
22.06 ลานบาท

งบลงทุน
9.01 ลานบาท
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หนวยงาน งบประมาณ รายการ วงเงินตามสัญญา กันฯ ณ 30 ก.ย. 56 เบิกจาย คงเหลือ ครบกําหนด
สํานัก ส. งบดําเนินงาน 1. คาขนสงเอกสาร 490,000 490,000 470,520 19,480 เบิกจายครบตามสัญญาแลว

2. นมดัดแปลงฯ จํานวน 2 รายการ 51,647,616 51,647,616 29,609,189.80 22,038,426.20 งวดท่ี 1  ครบ 10/01/2557
(งวดที่ 1 (งวดที่  2) เปนเงิน 25,823,808.- บาท

จํานวน 4 ครั้ง+ เบิกคร้ังท่ี 1 เปนเงิน 12,574,447.40 บาท
งวดที่ 2 ครั้งที่1) เบิกคร้ังท่ี 2 เปนเงิน 8,773,272.40 บาท

เบิกคร้ังท่ี 3 เปนเงิน 3,889,915.45 บาท
เบิกคร้ังท่ี 4 เปนเงิน 586,172.75 บาท
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 25,823,808.- บาท

งวดท่ี 2 ครบ 31/03/2557
เปนเงิน 25,823,808.- บาท

เบิกคร้ังท่ี 1 เปนเงิน 3,785,381.80 บาท
(เบิกจายเงินแลว)

เบิกคร้ังท่ี 2 เปนเงิน 18,044,191.10 บาท
(กําลังเบิกจายเงิน)

52,137,616 52,137,616 30,079,709.80 22,057,906.20
52,137,616 52,137,616 30,079,709.80 22,057,906.20

ศอ. 4 งบลงทุน ตึกผูปวยใน (งวดที่ 1- 4 ) (ผูกพันป 56 98,369,000 18,850,000 9,836,900 9,013,100 งวดที่ 3 ครบ 07/01/2557 (รอสงมอบ)
(ป 56) (งวดที่ 1+2) (งวดที่ 3 - 4) งวดที่ 4 ครบ 16/02/2557 (รอสงมอบ)

98,369,000 18,850,000 9,836,900 9,013,100
98,369,000 18,850,000 9,836,900 9,013,100

เงินกันฯ คงเหลือ ณ 3 มี.ค. 57 31,071,006.20 แบงออกเปน
งบดําเนินงาน 22,057,906.20
งบลงทุน 9,013,100

งบลงทุนรวมทั้งสิ้น           1    รายการ

สรุป

ขอมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2557
รายการเงินกันไวเบิกเหลื่อมปแบบมีหนี้ผูกพันคงเหลือ ประจําปงบประมาณ 2556 ของกรมอนามัย 

รวมท้ังสิ้น
งบดําเนินงานรวมทั้งสิ้น           2    รายการ

รวมท้ังสิ้น
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จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

กรมอนามัย 156,012,600.00              71,765,796.00                22,242,091.66          14.26           49,523,704.34               31.74
การจัดหานมผงฯ (สํานัก ส.) 63,600,000.00                29,256,000.00                -                            -               29,256,000.00               46.00
สํานักความรวมมือระหวางประเทศ 3,000,000.00                  1,380,000.00                  159,300.00               5.31             1,220,700.00                 40.69
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 19,676,680.00                9,051,272.80                  1,856,577.32            9.44             7,194,695.48                 36.56
งบประชาสัมพันธ (สลก.) 7,157,200.00                  3,292,312.00                  1,059,254.58            14.80           2,233,057.42                 31.20
สํานักที่ปรึกษา 5,038,000.00                  2,317,480.00                  805,259.40               15.98           1,512,220.60                 30.02
กองประเมินฯ 15,682,700.00                7,214,042.00                  2,569,534.34            16.38           4,644,507.66                 29.62
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 20,225,700.00                9,303,822.00                  5,210,884.83            25.76           4,092,937.17                 20.24
กองออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 15,137,500.00                6,963,250.00                  3,965,972.36            26.20           2,997,277.64                 19.80
สํานักสงเสริมสุขภาพ 37,254,100.00                17,136,886.00                11,255,654.17          30.21           5,881,231.83                 15.79
กลุมความรวมมือทันตฯ 7,394,300.00                  3,401,378.00                  2,255,007.63            30.50           1,146,370.37                 15.50
สํานักสื่อสารและตอบโตความเสี่ยง 13,243,000.00                6,091,780.00                  4,436,583.00            33.50           1,655,197.00                 12.50
สํานักทันตสาธารณสุข 25,629,240.00                11,789,450.40                8,608,872.33            33.59           3,180,578.07                 12.41
สํานักโภชนาการ 22,041,900.00                10,139,274.00                8,189,846.01            37.16           1,949,427.99                 8.84
สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า 17,629,800.00                8,109,708.00                  7,077,831.41            40.15           1,031,876.59                 5.85
กองการเจาหนาที่ 4,556,900.00                  2,096,174.00                  1,986,536.02            43.59           109,637.98                    2.41
กองแผนงาน 3,603,800.00                  1,657,748.00                  1,689,450.54            46.88           31,702.54-                      -0.88
ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย 5,092,700.00                  2,342,642.00                  2,452,534.55            48.16           109,892.55-                    -2.16
สํานักงานเลขานุการกรม 5,170,500.00                  2,378,430.00                  2,713,771.20            52.49           335,341.20-                    -6.49
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 5,665,800.00                  2,606,268.00                  3,461,452.22            61.09           855,184.22-                    -15.09
กลุมตรวจสอบภายใน 2,021,800.00                  930,028.00                     1,251,701.32            61.91           321,673.32-                    -15.91
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 1,505,600.00                  692,576.00                     979,080.50               65.03           286,504.50-                    -19.03
กองคลัง 3,203,200.00                  1,473,472.00                  2,326,171.79            72.62           852,699.79-                    -26.62
รวมหนวยเบิกจายของสวนกลาง 459,543,020.00              211,389,789.20              96,553,367.18          21.01           114,836,422.02             24.99

หนวยงาน

สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2557
 ตามแผนการเบิกจาย (งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอื่น)สิ้นสุดไตรมาสท่ี 2 ใหไดรอยละ 46 ( สิ้นเดือน มี.ค.ใหไดรอยละ 46 )

 ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ 28 ก.พ.57   (เรียงลําดับจากเบิกจายจริงนอยไปหามาก)

งบไดรับ

ตองเบิกจายจริงเพิ่มเพื่อใหไดตาม
เปาหมายเปาหมายเบิกจายไดรอย

ละ 46

      เบิกจายจริงไดท้ังสิ้น

เบิกจายเกิน
เปาหมาย
ที่กําหนด

ตองเบิกจาย
เพ่ิมเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย
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จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

ศูนยอนามัยที่ 4 37,477,100.00                17,239,466.00                8,227,706.16            21.95           9,011,759.84                 24.05
ศูนยอนามัยที่ 9 13,077,600.00                6,015,696.00                  3,633,607.65            27.78           2,382,088.35                 18.22
ศูนยพัฒนาอนามัยพ้ืนที่สูง 4,795,800.00                  2,206,068.00                  1,449,749.62            30.23           756,318.38                    15.77
ศูนยอนามัยที่ 3 12,386,000.00                5,697,560.00                  4,291,272.01            34.65           1,406,287.99                 11.35
ศูนยอนามัยที่ 1 16,809,000.00                7,732,140.00                  5,967,852.72            35.50           1,764,287.28                 10.50
ศูนยอนามัยที่ 2 10,773,980.00                4,956,030.80                  3,867,107.69            35.89           1,088,923.11                 10.11
ศูนยอนามัยที่ 8 20,352,600.00                9,362,196.00                  7,640,118.95            37.54           1,722,077.05                 8.46
ศูนยอนามัยที่ 12 18,912,500.00                8,699,750.00                  7,426,605.00            39.27           1,273,145.00                 6.73
ศูนยอนามัยที่ 6 22,898,600.00                10,533,356.00                9,691,582.88            42.32           841,773.12                    3.68
ศูนยอนามัยที่ 7 15,371,100.00                7,070,706.00                  6,758,182.79            43.97           312,523.21                    2.03
ศูนยอนามัยที่ 11 15,685,700.00                7,215,422.00                  8,655,354.55            55.18           1,439,932.55-                 -9.18
ศูนยอนามัยที่ 5 15,097,300.00                6,944,758.00                  8,858,544.36            58.68           1,913,786.36-                 -12.68
ศูนยอนามัยที่ 10 19,377,500.00                8,913,650.00                  11,382,679.86          58.74           2,469,029.86-                 -12.74
รวมหนวยเบิกจายของสวนภูมิภาค 223,014,780.00              102,586,798.80              87,850,364.24          39.39           14,736,434.56               6.61

หนวยงาน

สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2557
 ตามแผนการเบิกจาย (งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอื่น)สิ้นสุดไตรมาสท่ี 2 ใหไดรอยละ 46 ( สิ้นเดือน มี.ค.ใหไดรอยละ 46 )

 ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ 28 ก.พ.57   (เรียงลําดับจากเบิกจายจริงนอยไปหามาก)

งบไดรับ

ตองเบิกจายจริงเพิ่มเพื่อใหไดตาม
เปาหมายเปาหมายเบิกจายไดรอย

ละ 46

      เบิกจายจริงไดท้ังสิ้น

ตองเบิกจาย
เพ่ิมเพ่ือให
บรรลุเปาหมาย

เบิกจายเกิน
เปาหมาย
ที่กําหนด
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การวเิคราะห์ทางการเงนิ ศูนย์อนามยั 

ปีงบประมาณ 2556 
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โครงการ SMS ครอบครวัผูกพนั 

โดยความร่วมมือจาก 

บรษิทัโทเท่ิลแอค็เซส็คอมมูนเิคช ัน่จ ากดั 

(มหาชน) 
องคก์ารยูนเิซฟประเทศไทย  

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 

โดยนายแพทยด์นยั  ธีวนัดา ผูอ้  านวยการส านกัสง่เสริมสุขภาพ 



กรมอนามยั ร่วมกบัองคก์ารยูนเิซฟประเทศไทยและบรษิทั 

โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนเิคช ัน่ จ  ากดั (มหาชน) หรอืดแีทค 

จดัท าโครงการ SMS ครอบครวัผูกพนั เพือ่การส่งขอ้ความ
ท่ีเป็นประโยชนใ์นเรือ่งการดแูลแม่และเดก็ผ่านระบบ SMS 
ใหป้ระชาชนท่ีอยู่ห่างไกลสามารถรบัขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเกีย่วกบั

การดแูลสขุภาพหญงิต ัง้ครรภแ์ละเดก็ต ัง้แต่แรกเกดิถงึสองปี 

โดยไม่เสยีค่าใชจ้า่ยใดๆ   

ความเป็นมาของโครงการฯ 



ข ัน้ตอนในการรบับรกิาร 
 

ระบบ ดแีทค  โทร * 1515  ระบบอืน่  02-2028900 
เพือ่สมคัรรบับรกิาร ผูใ้ชบ้รกิารอาจเสยีค่าบรกิารในการ

โทรศพัทม์าท่ีหมายเลขนี้ในคร ัง้แรก 
ระบบตอบรบัอตัโนมตัิ (IVR) อธิบายเกีย่วกบับรกิารนี้
อย่างส ัน้ๆและ แนะน าใหผู้ร้บับรกิาร เลอืกช่วงอายุครรภ์

หรอืช่วงอายุบตุร เพือ่รบัขอ้ความท่ีเหมาะสม 
 



ข ัน้ตอนในการรบับรกิาร(ต่อ) 
 

 ระบบจะเริม่ส่งขอ้ความส ัน้ใหผู้ร้บับรกิาร วนัละ 1 ขอ้ความ โดยจะเป็น

ขอ้ความท่ีเหมาะสมกบัช่วงอายุ 

หากมีค าถามเร่งด่วน ผูร้บับรกิารสามารถโทรศพัท์มาท่ีหมายเลข 4 หลกั

ของโครงการ เพือ่ต่อไปยงัศนูย ์Call Center ของสถาบนัสขุภาพ
เดก็แห่งชาติมหาราชิน ี

 ผูร้บับรกิารสามารถยกเลกิการรบัขอ้ความไดเ้ม่ือตอ้งการ 

 



ขัน้ตอนในการรบับรกิาร จะมีดงัตอ่ไปน้ี 

 ระบบ ดแีทค   โทร *  1515   ระบบอืน่  02-2028900 เพ่ือสมคัรรบับรกิาร ผูใ้ชบ้รกิารอาจเสยี
คา่บรกิารในการโทรศพัทม์าทีห่มายเลขน้ีในครัง้แรก 

 ระบบตอบรบัอตัโนมตั ิ(IVR) อธิบายเก่ียวกบับรกิารน้ีอยา่งสัน้ๆและแนะน าใหผู้ร้บับรกิาร เลือกชว่ง
อายุครรภห์รอืชว่งอายุบุตร เพ่ือรบัขอ้ความทีเ่หมาะสม 

 ระบบจะเริม่สง่ขอ้ความสัน้ใหผู้ร้บับรกิาร วนัละ 1 ขอ้ความ โดยจะเป็นขอ้ความทีเ่หมาะสมกบัชว่งอายุ 

 หากมีค าถามเรง่ดว่น ผูร้บับรกิารสามารถโทรศพัทม์าทีห่มายเลข 4 หลกัของโครงการ เพ่ือตอ่ไปยงัศูนย ์

Call Center ของสถาบนัสุขภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนีิ 

 ผูร้บับรกิารสามารถยกเลิกการรบัขอ้ความไดเ้ม่ือตอ้งการ 
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สรุปผลการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 
                        วันที ่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ ชั้น ๑ กรมอนามัย 

……………….. 

 ผู้ เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย  แพทย์  พยาบาล เภสัชกร และนักวิชาการสาธารณสุข                        
จากศูนย์อนามัยที่ ๒ – ๑๒ 
 

 สรุปสาระส าคัญจากการประชุม มีดังนี ้
๑. กรมอนามัยได้แจ้งในที่ประชุมให้รับทราบในประเด็นต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

๑.๑  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย  

๑.๒  แนวทางการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา Combination package of  
Mifepristone and Misoprostol ของศูนย์อนามัย ๑๒ แห่ง 

๑ .๓  เงื่อนไขทางกฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภาของประเทศไทยที่สามารถ          
ยุติการตั้งครรภ์ได ้ 

๑.๔  บทสรุปโครงการน าร่องการศึกษาการให้บริการมิฟิพริสโตนและไมโซโพรสตอลที่บรรจุ
ในแผงเดียวกันเพ่ือยุติการตั้งครรภ์ในระบบบริการสุขภาพ ประเทศไทย  โดยเริ่มใน ปี ๒๕๕๕                    
ในพ้ืนที่น าร่อง ๔ แห่ง ได้แก่  ๑)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
โรงพยาบาลศิริราช  ๒) คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี                
๓) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ๔) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  และใน ปี ๒๕๕๖ ได้ขยาย
พ้ืนที่การด าเนินงาน ๕ แห่ง ได้แก่  ๑) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                 
๒) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ๓) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย  ๔) โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่  ๕) โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕  แนวทางการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา Combination package of  
Mifepristone and Misoprostol ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น 

๑.๖  แนวทางการสร้างเครือข่ายการดูแลวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของศูนย์อนามัยที่ ๕                    
นครราชสีมา 

๑.๗  แนวทางการบริหารจัดการยามิฟิพริสโตนและไมโซโพรสตอลยุติการตั้งครรภ์  
แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนใช้ยามิฟิพริสโตนและไมโซโพรสตอลในแผงเดียวกันส าหรับสถานพยาบาล   
แนวทางส ารวจสถานพยาบาลก่อนอนุมัติขึ้นทะเบียนส าหรับใช้ยามิฟิพริสโตนและไมโซโพรสตอลใน
แผงเดียวกัน และแบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อและควบคุมก ากับปริมาณยามิฟิพริสโตนและไมโซโพ
รสตอลในแผงเดียวกัน ส าหรับสถานพยาบาล 



 
๒. กรมอนามัยได้มอบหมายให้ศูนย์อนามัยทั้ง ๑๒ แห่ง ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๒.๑  ค้นหาโรงพยาบาลเครือข่ายในพ้ืนที่ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ 
๒.๒  แจ้งรายชื่อโรงพยาบาลเครือข่ายในพ้ืนที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ มายังกรมอนามัย
ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 

     ๓. สิ่งสนับสนุนจากกรมอนามัย  มีดังต่อไปนี้ 
๓.๑  จัดประชุมชี้แจงโรงพยาบาลเครือข่ายในพ้ืนที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ 
๓.๒  จัดฝึกอบรมผู้ให้บริการในการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยามิฟิพริสโตนและ                     
ไมโซโพรสตอลในแผงเดียวกัน 
๓.๓  สนับสนุนยามิฟิพริสโตนและไมโซโพรสตอลในแผงเดียวกัน ให้ศูนย์อนามัยอย่างน้อย
ศูนย์อนามัยละ ๕๐ ชุด 
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บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร 
 

โครงการน ารอ่งการศกึษาการใหบ้รกิาร 
มฟิิพรสิโตน และไมโซโพรสตอล ทีบ่รรจใุนแผงเดยีวกนัเพือ่ยตุกิารต ัง้ครรภ ์

ในระบบบรกิารสขุภาพ ประเทศไทย 
(The Pilot Introduction of the Combination Package of Mifepristone and Misoprostol for Termination of Pregnancy in the 

Thai Health Service Systems)   

 

 
 
ความเป็นมาและขอ้มลูพืน้ฐาน 
 

การใหบ้รกิารยตุกิารตัง้ครรภท์ีป่ลอดภยัภายใตก้ฎหมายและขอ้ก าหนดของแพทยสภา (แพทยสภา, 2005)  มคีวามส าคัญ
อยา่งยิง่ตอ่การใหบ้รกิารดา้นอนามยัการเจรญิพันธุ ์    การพัฒนาวธิกีารยตุกิารตัง้ครรภด์ว้ยการใชย้า (Medical Termination of 

Pregnancy - MTP) ไดเ้พิม่ทางเลอืกในการยตุกิารตัง้ครรภ ์ ในระดับตา่ง ๆ ของการใหบ้รกิารสขุภาพอนามยัการเจรญิพันธไ์ดอ้ยา่ง
ครอบคลมุมากขึน้ การใหท้างเลอืกแกผู่ห้ญงิทีจ่ะยตุกิารตัง้ครรภเ์ป็นการเพิม่ความพงึพอใจและขณะเดยีวกันผูใ้หบ้รกิารบางสว่นก็

พบวา่การใชย้าในการยตุกิารตัง้ครรภม์คีวามสะดวกมากกวา่การใชเ้ครือ่งมอืดดูสญูญากาศ   (Vacuum Aspiration) นอกจากนีก้ารใช ้

MTP ยังชว่ยใหเ้กดิการเขา้ถงึบรกิารเพิม่ขึน้ เนื่องจากสามารถอบรมผูใ้หบ้รกิารในระดับตา่ง ๆ เพือ่ใหบ้รกิารในดา้นนี้ ไมเ่สยีเวลาใน
การเตรยีมเครือ่งมอืปลอดเชือ้เชน่การยตุกิารตัง้ครรภท์างหตัถการ ดังนัน้เพือ่ใหเ้กดิการขึน้ทะเบยีนยาทีม่คีณุภาพและทัง้ผูใ้หบ้รกิาร

และผูร้ับบรกิารสามารถเขา้ถงึยาดังกลา่วได ้ มคีวามจ าเป็นทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ภาครัฐบาล  องคก์รพัฒนาเอกชน (NGOs) 
ทัง้ในและระหวา่งประเทศ รวมทัง้องคก์รในพืน้ที ่ทีต่อ้งพัฒนายทุธศาสตรเ์พือ่ใหเ้กดิบรกิาร MTP   

 
พฒันาการของการศกึษาต าหรบัยาส าหรบัยตุกิารต ัง้ครรภใ์นอายคุรรภช์ว่งระยะแรก 

 

พ .ศ . 2547 (ค.ศ . 2004) องคก์ารอนามยัโลก ไดท้ าการวจิัยศกึษาประสทิธภิาพ ความปลอดภยัและการยอมรับของผูใ้ชใ้น
หลายประเทศทั่วโลก และไดน้ าขอ้มลูเชงิประจักษ์ดังกลา่วมาเป็นขอ้เสนอแนะในการใชย้า และสตูรยาส าหรับยตุกิารตัง้ครรภ ์ซึง่

ประกอบดว้ยการใชย้า 2 ชนดิรว่มกนัคอืไดแ้ก ่mifepristone  200 มลิลกิรัม ใช ้ รับประทาน  1 เม็ด และ misoprostol 800 ไมโครกรัม 
สอดชอ่งคลอด ภายหลังรับประทานยาเม็ดแรกไปแลว้ 24 - 48 ชวัโมง  (Hertzen von H et al, 2003 and Honkanen H et al 

2004) 
 

พ .ศ . 2548 (ค.ศ . 2005) คณะผูเ้ชีย่วชาญขององคก์ารอนามยัโลกไดเ้สนอใหบ้รรจยุาทัง้ 2 ชนดิ เพือ่ใชย้ตุกิารตัง้ครรภ ์
ไดแ้ก ่ยามฟิิพรสิโตน (mifepristone) และ ยาไมโซโพรสตอล (misoprostol)   ไวใ้นบญัชยีาหลักทีม่คีวามจ าเป็น (WHO Model 

List of Essential Medicines, 2005) จากหลักฐานการวจิัยซึง่พบวา่การใชย้าทัง้ 2 ชนดิรว่มกนัมปีระสทิธภิาพ และความปลอดภัยสงู 

ในการยตุกิารตัง้ครรภ ์
  

นอกจากนีส้มาพันธส์ตูนิรแีพทยน์านาชาต ิ(Federation International of Obstetricians and Gynecologist - FIGO) ได ้
แนะน าใหท้ั่วโลกใชย้านี ้เนือ่งจากมคีวามปลอดภยั เป็นทีย่อมรับ รวมทัง้มปีระสทิธภิาพสงูเป็นทีน่่าพอใจ วธินีีไ้ดผ้ลสงูถงึรอ้ยละ 95-

98 หาก ใชใ้หถ้กูตอ้งตามอายคุรรภ ์ขนาดของยา ตามทีอ่งคก์ารอนามยัโลกแนะน า 
 

พ .ศ . 2549 (ค.ศ . 2006) องคก์ารอนามยัโลกไดต้พีมิพ ์ ค าถาม ค าตอบทีพ่บบอ่ยในการใหบ้รกิารยตุกิารตัง้ครรภด์ว้ยยา 
(WHO, 2006) จากหลักฐานเชงิประจักษ์ทีไ่ดศ้กึษามาแลว้ โดยไดแ้นะน าวา่ การยตุกิารตัง้ครรภโ์ดยใชย้ากบัผูห้ญงิทีม่อีายคุรรภไ์ม่

เกนิ 9 สปัดาห ์เป ็น็วธิทีีม่คีวามปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพมากกวา่รอ้ยละ  96 เมือ่ใชถ้กูตอ้งตามค าแนะน า    วธิกีารใชย้าสองชนดิ

นี ้ ไดแ้ก ่mifepristone  200 มลิลกิรัม ใชก้นิ 1 เม็ด และ misoprostol 800 ไมโครกรัม สอดชอ่งคลอด ภายหลังกนิยาเม็ดแรกไป
แลว้ 24 - 48 ชวัโมง  (WHO, 2006) ซึง่ไมน่านมานี้ไดม้หีลักฐานเชงิประจักษ์เพิม่เตมิวา่ การใช ้misoprostol อมใตล้ิน้ประสทิธภิาพ

และความปลอดภยัไมแ่ตกตา่งจากการสอดทางชอ่งคลอด  แตก่ารอมใตล้ิน้อาจท าใหเ้กดิอาการขา้งเคยีงไดม้ากกวา่ เชน่ อาการ
คลืน่ไส ้อาเจยีน เป็นตน้ (Hertzen von H et al, 2010). 

 
 จากการวเิคราะหร์ายงานการศกึษาการใชย้าเพือ่ยตุกิารตัง้ครรภใ์นชว่งการตัง้ครรภร์ะยะแรก ทีม่กีารตพีมิพแ์พรใ่นวารสาร

ทางการแพทยจ์ านวนทัง้สิน้ 58 รายงาน (Kulier R et al. The Cochrane review, medical methods for first trimester 
abortion, 2011) ผูเ้ขยีนไดส้รปุผลการวเิคราะหว์า่การใชย้ามฟิิพรสิโตน (Mifepristone) รว่มกบั ไมโซโพรสตอล (misoprostol) มี

ประสทิธภิาพในการยตุกิารตัง้ครรภด์กีวา่การใชย้า มฟิิพรสิโตน หรอื ไมโซโพรสตอล ชนดิใดชนดิหนึง่เพยีงชนดิเดยีว  

 
 นอกจากนี ้Kulier R และคณะยังสรปุเพิม่เตมิวา่ ส าหรับการใชย้า 2 ชนดินีร้ว่มกนั  ขนาดของมฟิิพรสิโตน  สามารถลดลง

มาใชท้ีข่นาด 200 มลิลกิรัม จากทีม่ใีชใ้นขนาด 600 มลิลกิรัม โดยประสทิธภิาพของมฟิิพรสิโตนในทัง้ 2 ขนาด พบวา่ไมม่คีวาม
แตกตา่งกนั  นอกจากนีจ้ากการประชมุขององคก์ารอนามยัโลก (WHO, 1997)  นักวจิัยไดส้รปุผลทีส่อดคลอ้งกนัวา่ขนาดของ

มฟิิพรสิโตน 200 มลิลกิรัม ประสทิธภิาพในการยตุกิารตัง้ครรภใ์นชว่งการตัง้ครรภร์ะยะแรกไมแ่ตกตา่งจากการใชย้าในขนาด 800 
มลิลกิรัม  จะแตกตา่งกนัตรงทีต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีส่งูกวา่หากใชใ้นขนาด 800 มลิลกิรัม 

 
 ปัจจบุนัต าหรับยาทีใ่หผ้ลดทีีส่ดุในการยตุกิารตัง้ครรภใ์นระยะแรกทีไ่มเ่กนิ 9 สปัดาหห์รอืไมเ่กนิ 63 วนั  ประกอบดว้ยการ
ใชย้า 2 ชนดิรว่มกนั  ไดแ้ก ่  มฟิิพรสิโตน (mifepristone) 200 มลิลกิรัม ตอ่มา  24-48 ชัว่โมงตามดว้ย ไมโซโพรสตอล 

(misoprostol) 800 ไมโครกรัม โดยเหน็บทางชอ่งคลอด, อมใตล้ิน้ หรอือมขา้งกระฟุ้งแกม้ (Safe abortion: Technical and policy 
guidance for health systems, second edition, WHO 2012)    
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การออกฤทธิข์องยา 
   

มฟิิพรสิโตน ออกฤทธิโ์ดยการยับยัง้ตัวรับฮอรโ์มนโปรเจสเตอรโ์รน (Progesterone) ท าใหผ้นังมดลกูเกดิการเปลีย่นแปลง 
ไมพ่รอ้มส าหรับการฝังตัวของตัวออ่น ท าใหป้ากมดลกูนิม่ขึน้และเปิดขยายออก อกีทัง้ยังท าใหผ้นังมดลกูไวตอ่พรอสตาแกลนดนิ 

(เชน่ ไมโซโพรสตอล) เพิม่ขึน้ดว้ย (Creinin M, 2000)       ไมโซโพรสตอล เป็นอนาลอกของพรอสตาแกลนดนิทีน่ยิมใชร้ว่มกบั 
มฟิิพรสิโตน เนือ่งจากเป็นยาทีม่ปีระสทิธผิล มคีวามปลอดภยั ราคาถกู และมใีชแ้พรห่ลายทั่วไป (Foster A, 2006) ไมโซโพรสตอล 

ท าใหป้ากมดลกูนิม่ขึน้ และเพิม่การหดรัดและการบบีตัวของมดลูก ท าใหส้ามารถขบัตัวออ่นจากการตัง้ครรภอ์อกมาได ้
 

อาการและผลจากการใชย้า  

 
การมเีลอืดออกทางชอ่งคลอด     และอาการปวดเกร็งในชอ่งทอ้ง        เป็นอาการปกตทิีค่าดวา่จะเกดิขึน้ไดจ้ากการใชย้า  

การยตุกิารผูห้ญงิรูส้กึเหมอืนมปีระจ าเดอืนมากๆ เป็นเวลายาวนานและอาจรูส้กึปวดเกร็งในชอ่งทอ้ง หรอืรูส้กึคลา้ย ๆ กบัการแทง้เอง 
ทีเ่กดิตามธรรมชาต ิ การมเีลอืดออกทางชอ่งคลอด  มกัจะพบรว่มกบัการมเีลอืดออกเป็นลิม่ๆ    ซึง่มกัจะมมีากกวา่การมปีระจ าเดอืน  

บางครัง้การมเีลอืดออกจะเริม่ขึน้  หลังจากรับประทานยามฟิิพรสิโตน     แตโ่ดยสว่นใหญแ่ลว้    เลอืดจะเริม่ออกภายหลังจากใชย้า 
ไมโซโพรสตอล  ประมาณ 1 ถงึ 3 ชัว่โมง   ปรมิาณและระยะเวลาของเลอืดทีอ่อกนีจ้ะแตกตา่งกัน     โดยมมีากทีส่ดุในชว่งทีม่กีาร 

แทง้จรงิ ๆ ประมาณสอง ถงึสามชัว่โมง    และจะคอ่ยๆ ลดลงตามระยะเวลา    โดยเลอืดจะออกอยูป่ระมาณสองถงึสามสปัดาห ์  
การปวดเกร็งในชอ่งทอ้งจะมอีาการรนุแรงทีส่ดุภายหลังจากใชย้าไมโซโพรสตอลไปแลว้ประมาณ 1-2 ชัว่โมง  และจะบรรเทาลง 

ภายหลังจากเนื้อเยือ่จากการตัง้ครรภถ์กูขบัออกมา (Spitz IM et al., 1998) 

 
ภายหลังจากทีเ่นือ้เยือ่จากการตัง้ครรภถ์กูขบัออกมาโดยผูห้ญงิอาจแยกไมอ่อกวา่เนือ้เยือ่ดังกลา่วแตกตา่งจากเลอืดและ/ 

หรอืลิม่เลอืดอืน่ๆ อยา่งไร ผูห้ญงิจะรูส้กึวา่เลอืดทีอ่อกและอาการปวดเกร็งในชอ่งทอ้งคอ่ยๆ  ลดลงจนกระทั่งเลอืดหยดุในทีส่ดุ 
 

การหดรัดตัวตัวของมดลกูอาจท าใหเ้กดิอาการปวดทอ้งนอ้ย และผูห้ญงิบางคนอาจจะมอีาการขา้งเคยีงอืน่ ๆ เชน่ คลืน่ไส ้  
อาเจยีน ถา่ยเหลว ปวดศรีษะ  หนาวสั่น และตัวสัน่  ในบางรายอาจมไีขใ้นชว่งสัน้ๆนอ้ยกวา่หนึง่วัน  ยาทีใ่ชย้ตุกิารตัง้ครรภ ์

ทัง้สองชนดิไมส่ง่ตอ่สขุภาพในระยะยาวและไมม่ผีลตอ่การตัง้ครรภใ์นอนาคตของผูห้ญงิ (Virk J et al., 2007) 
 

ความจ าเป็นทีต่อ้งมกีารศกึษาระบบบรกิารส าหรบัยายตุกิารต ัง้ครรภใ์นประเทศไทย 

 
เนือ่งจากประเด็นเรือ่งการยตุกิารตัง้ครรภเ์ป็นเรือ่งทีม่คีวามออ่นไหวทางดา้นสงัคม  วฒันธรรม  และศาสนา ดัง้นัน้การรเิริม่

เผยแพรใ่หม้ ีMTP ใชจ้งึตอ้งมกีารวางแผนอยา่งเป็นระบบ และรอบคอบ ในบางประเทศตอ้งมคีวามมั่นใจวา่ทัง้ผูใ้หบ้รกิารและชมุชน
มคีวามเขา้ใจขอบเขตของการใหบ้รกิารยตุกิารตัง้ครรภต์ามกฎหมาย และขอ้มลูเกีย่วกบัเทคโนโลยทีีม่อียูใ่นขณะนัน้ดว้ย   โดย

ประเด็นทีม่คีวามส าคัญคอื การใหค้วามมัน่ใจวา่ตอ้งมผีูใ้หบ้รกิารทีผ่า่นการอบรมรวมทัง้ผูร้ับบรกิารสามารถเขา้ถงึระบบการสง่ตอ่ 
ดว้ยระบบบรกิารสาธารณสขุทีเ่อือ้ใหเ้กดิปัจจัยดังกลา่ว  จากเหตผุลทีก่ลา่วมาจงึมคีวามจ าเป็นทีป่ระเทศไทย ตอ้งมกีารศกึษา  เรือ่ง

ระบบการใหบ้รกิาร MTP  เพือ่ประเมนิถงึรปูแบบทีด่ทีีส่ดุในการใหบ้รกิารในบรบิทส าหรับสงัคมไทย  ภายใตก้ฎหมายและขอ้ก าหนด
ของแพทยสภา  

 

Concept Foundation และ องคก์ารอนามยัโลก 
 

Concept Foundation เป็นมลูนธิริะหวา่งประเทศทีไ่มแ่สวงหาผลก าไร โดยมสี านักงานทีป่ระเทศไทยและประเทศ
สวสิเซอรแ์ลนด ์เป้าหมายในการท างานของ Concept Foundation เพือ่ใหผู้ห้ญงิทั่วโลกสามารถเขา้ถงึยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนามยัการ

เจรญิพันธุ ์(Reproductive Health) ทีม่คีณุภาพสงู ในราคาทีเ่หมาะสมทีผู่บ้รโิภคในประเทศตา่ง ๆ สามารถจา่ยได ้โดยเฉพาะใน
ประเทศทีร่ายไดป้ระชาชาตนิอ้ย   

 
Concept Foundation ไดม้ขีอ้ตกลงความรว่มมอืกบัองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization-WHO) ในการใช ้

ขอ้มลูการศกึษาวจิัยของ WHO ในดา้นอนามยัการเจรญิพันธุ ์รวมถงึยา Medabon® มาใชเ้พือ่พัฒนาเป็นยาทีม่คีณุภาพมาตรฐานสงู 

โดยมรีาคาทีเ่หมาะสมทีผู่บ้รโิภคในประเทศก าลังพัฒนาตา่งๆ สามารถจ่ายได ้ Concept Foundation ไดพ้ัฒนาทรัพยส์นิทางปัญญา
จากผลงานวจิัยของ WHO และไดท้ าขอ้ตกลงการใชท้รัพยส์นิทางปัญญาดังกลา่วกบับรษัิทผูผ้ลติยาในประเทศก าลังพัฒนา เพือ่ให ้

บรรลเุป้าหมายทีท่างมลูนธิติัง้ไว ้โดยใชโ้มเดลการท างานรว่มระหวา่งภาครัฐบาลและเอกชน (Public-Private-Partnership or 
PPPs) โดยความรว่มมอืดังกลา่วนี ้มเีป้าหมายเพือ่ใหเ้กดิการเขา้ถงึยาในการลดอดัตราการท าแทง้ทีไ่มป่ลอดภยั  ในราคาทีถ่กูและมี

คณุภาพด ีโดยเฉพาะในประเทศทีม่คีวามตอ้งการและปัญหาการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มเป็นปัญหาสาธารณสขุ และการเขา้ถงึยามคีวาม
ออ่นไหว 

 

วตัปุระสงคก์ารศกึษา 
 

1.   เพือ่ศกึษารปูแบบการใหบ้รกิาร MTP ในระบบบรกิารปกต ิ  ทีผู่ร้ับบรกิารสามารถเขา้ถงึได ้ของโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยใน
กรงุเทพมหานคร และโรงพยาบาลทีต่ัง้ในสว่นภมูภิาค 

2.   เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพ ความปลอดภยั และการยอมรับของผูร้ับบรกิารและผูใ้หบ้รกิาร ในบรบิทของสงัคมไทย   
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สถานทีศ่กึษา 
 

ปี พ.ศ. 2555-2556 ไดด้ าเนนิโครงการ การศกึษาน ารอ่ง โดยเริม่ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัย 3 แหง่ ไดแ้ก ่ทีภ่าควชิาสตูิ

ศาสตร-์นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลจฬุา, คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล, คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธบิด ีและโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ   ศนูยอ์นามยัที ่6 จังหวดัขอนแกน่ สงักดักรมอนามยั   กระทรวงสาธารณสขุ อกี 1 แหง่   

 
 

ระยะเวลาการศกึษา 
 

ระยะเวลาการศกึษาโครงการน าร่อง  6 - 12 เดอืน เริม่ตัง้แต ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2512 ถงึ เมษายน พ.ศ. 2513 ซึง่เป็น

ระยะเวลาทีเ่หมาะสมทีส่ามารถรวบรวมประสบการณ์การใหบ้รกิารยตุกิารตัง้ครรภด์ว้ยยา โดยผลจากการศกึษาโครงการตน้แบบเพือ่
เป็นบทเรยีนตอ่ยอดในการขยายโครงการสูพ่ืน้ทีอ่ืน่ ๆ   

 

วธิกีารศกึษา 
 

1. การประชมุผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่วางแผนโครงการการศกึษา การดแูลผูรั้บบรกิาร กอ่น ระหวา่ง และหลังการยตุกิาร
ตัง้ครรภ ์ระบบสง่ตอ่ผูรั้บบรกิาร  และการตดิตามผลโครงการฯ 

2.  การพัฒนาสือ่ขอ้มลูส าหรับผูรั้บบรกิารในการใชย้าเพือ่ยตุกิารตัง้ครรภ ์
3.  การพัฒนาแนวทางการใชย้าฯ และการดแูลผูรั้บบรกิาร ส าหรับบคุลากรทางการแพทย ์
4.  การอบรมคณะผูว้จัิยโครงการฯ 
5.  การด าเนนิการศกึษา และเก็บขอ้มลู  

5.1 การคัดเลอืกผูรั้บบรกิารเขา้รว่มโครงการศกึษา  โดยการซกัประวัต ิตรวจรา่งกาย และประเมนิอายุ
ครรภ ์

5.2 หากผูรั้บบรกิารไมม่ขีอ้หา้มใชแ้ละสามารถเขา้รว่มโครงการได ้ ใหเ้ซ็นใบยนิยอม และใหค้ าแนะน า
ปรกึษาถงึการใชย้า ทัง้ 2 ชนดิ รวมทัง้การใชว้ธิคีมุก าเนดิและการตดิตามผลหลังใชย้าไปแลว้ 10-
14 วัน 

5.3 ใหย้ามฟิิพรสิโตนและไมโซโพรสตอลเพือ่ยตุกิารตัง้ครรภ ์และบนัทกึผลการใชย้า และผลการ
ตรวจรา่งกายกอ่น ระหวา่งและหลังจากการใชย้า  

5.4 ตดิตามผลหลังการใชย้าไปแลว้ 10-14 วัน 
 
ต าหรบัยาทีใ่ชใ้นการศกึษา 
  

 ต าหรับยาทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื Medabon® (combination package of mifepristone and misoprostol)  ประกอบดว้ย

ตัวยา 2 ชนดิในแผงเดยีวกนั เพือ่ใหส้ะดวกแกก่ารใช ้ และป้องกนัการใชใ้นขนาดยาทีผ่ดิพลาดในชว่งอายคุรรภท์ีก่ าหนด โดยใน 1 
แผงประกอบดว้ย  มฟิิพรสิโตน (mifepristone) 200 มลิลกิรัมจ านวน 1 เม็ด โดยใชร้ับประทาน ตอ่มา  24-48 ชัว่โมงตามดว้ย                

ไมโซโพรสตอล (misoprostol) 800 ไมโครกรัม โดยเหน็บทางชอ่งคลอด หรอือมใตล้ิน้  
 

 ต าหรับยาทีใ่ชใ้นการศกึษานี้ เป็นต ารับยาส าหรับยตุกิารตัง้ครรภท์ีส่อดคลอ้งกบัองคก์ารอนามยัโลก (WHO) และ               
ราชวทิยาลัยสตู-ินรแีพทย ์ประเทศองักฤษ ซึง่ประกอบดว้ยตัวยา มฟิิพรสิโตน 200 มลิลกิรัม จ านวน 1 เม็ด จากนัน้ 24 -48 ชัว่โมง

ตอ่มาตามดว้ย ไมโซโพรสตอล ขนาด 200 ไมโครกรัม จ านวน 4 เม็ด  เริม่โดย  มฟิิพรสิโตนขนาด 200 มลิลกิรัม ใชร้ับประทาน 
และ 24 ชัว่โมงถดัมาใหใ้ช ้ ไมโซโพรสตอล 800 ไมโครกรัม สอดทางชอ่งคลอดหรอือมใตล้ิน้   โดยต าหรับนีส้ามารถใชย้ตุกิาร

ตัง้ครรภไ์มเ่กนิ 63 วนั  (เริม่นับจากวนัแรกของการมปีระจ าเดอืนครัง้สดุทา้ย จนถงึวนัทีใ่ชย้า(   ซึง่จะใหผ้ลสงูสดุจากขอ้มลูการวจิัย

ทางคลนิกิ (Medabon®, 2008)  องคก์ารอนามยัโลกแนะน าใหใ้ชส้ตูรยาดังกลา่วนี ้ เพราะมคีวามปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพสงูใน
การยตุกิารตัง้ครรภโ์ดยใชย้า (WHO, 2003, 2012)   

 
 ประเทศในแถบเอเชยีทีข่ ึน้ทะเบยีน Medabon® แลว้ไดแ้ก ่ประเทศกมัพชูา, จนี, อนิเดยี, เนปาล  และประเทศเวยีตนาม  

นอกจากนีใ้นปี พ.ศ. 2555 ยาทัง้สองชนดิทีบ่รรจใุนแผงเดยีวกนั (Medabon®) ไดร้ับอนุญาตใหข้ึน้ทะเบยีนในหลายประเทศใน
สหภาพยโุรป (European Union-EU) 12 ประเทศ รวมทัง้ประเทศสหราชอาณาจักร นอรเ์วย ์และประเทศไอซแ์ลนด ์

 
  Medabon® ผลติโดยบรษัิท Sun Pharmaceutical Industries Ltd. ซึง่เป็น 1 ใน 5 บรษัิทผูผ้ลติยาชัน้น าของประเทศ

อนิเดยี  โดยมโีรงงานผลติตัง้อยูท่ีเ่มอืง Halol ซึง่ผา่นการรับรองมาตรฐานการผลติทีด่ ี(GMP) จาก US FDA และ EMEA ของยโุรป 
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รปูที ่1:  มฟิิพรสิโตน และ ไมโซโพรสตอล ทีบ่รรจุในแผงเดยีวกัน (Medabon®) 

 

 
 
 
 
 
 
 
การศกึษาและผลสรปุ 

 
ในปี พ.ศ. 2555  กอ่นเริม่การศกึษา  ส านักอนามยัการเจรญิพันธุ ์ กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสขุ  รวมกบัผูเ้ชีย่วชาญ

จาก CONCEPT FOUNDATION และคณะท างานฯ ไดจ้ัดการอบรมใหก้บัทมีผูว้จิัย ซึง่ประกอบดว้ย แพทย,์  พยาบาล, ผูใ้หก้าร
ปรกึษา และนักสงัคมสงเคราะห ์  ใชเ้วลา 2 วนัต็มโดยจัดในเดอืนมกราคม พศ. 2555 เนือ้หาการอบรมประกอบดว้ย มาตรฐานการ

ใหบ้รกิาร MTP และ MVA, ทัศนคต,ิ การใหค้ าแนะน าปรกึษาทางเลอืก รวมทัง้วธิกีารคมุก าเนดิหลังยตุกิารตัง้ครรภ ์โครงการไดเ้ริม่

ใหบ้รกิาร ตัง้แตก่ลางเดอืนเมษายนในปีเดยีวกัน เนื่องจากขัน้ตอนการน ายาเขา้ทีใ่ชเ้วลาคอ่นขา้งนาน จากการบนัทกึผลการเก็บ
ขอ้มลูตัง้แตเ่ริม่โครงการในเดอืนเมษายน พศ. 2555 ถงึเมษายน พศ. 2556 มผีูห้ญงิทีเ่ขา้ร่วมโครงการ และอายคุรรภไ์มเ่กนิ 63 วนั

หรอื 9 สปัดาห ์เขา้ร่วมโครงการศกึษากบัคลนิกิทีท่ าการศกึษาทัง้ 4 แหง่ จ านวนทัง้สิน้ 203 ราย โดยสรปุผลดังนีค้อื 
 

ประสทิธภิาพ พบวา่จากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมการศกึษาทัง้ 203 ราย จ านวนนี้ม ี193 รายทีย่ตุกิารตัง้ครรภโ์ดยสมบรูณด์ว้ยการใชย้า อกี 
10 รายยตุกิารตัง้ครรภส์มบรูณด์ว้ยการใชเ้ครือ่งดดูสญุญากาศ (MVA-MANUAL VACUUM ASPIRATION) ซึง่ใน 10 รายนีม้ ี4 ราย

ทีใ่ช ้MVA กอ่นก าหนดนัดประเมนิผลจากการใชย้า ม ี1 รายกนิยา มฟิิพรสิโตนตัวเดยีว โดยไมไ่ดใ้ชย้าไมโซโพรสตอลตามทีร่ะบใุน
การศกึษา โดยสรปุ ประสทิธภิาพของ MTP ทีศ่กึษาในโครงการน ารอ่งเทา่กบัรอ้ยละ 95 (ภาคผนวก( 

 

อาการขา้งเคยีง  อาการขา้งเคยีงจากการใชย้าทีพ่บโดยสว่นใหญไ่มร่นุแรง เชน่ คลืน่ไส ้  อาเจยีน เวยีนศรีษะ  จากจ านวนทัง้สิน้ 
203 ราย ม ี3 รายทีม่อีาการขา้งเคยีงและตอ้งไดร้ับการรักษา  ไดแ้ก ่รายแรกมผีืน่ขึน้ทีห่นา้อก  ทอ้งและทีแ่ขนทัง้สองขา้ง  มอีาการ

คัน ภายหลังรับประทานมฟิิพรสิโตน ผูป่้วยรายนีก้ลับมาพบแพทยผ์ูว้จิัยหลังมอีาการ และเมือ่ไดร้ับยายาแพโ้ดยการรับประทานและ
ใชโ้ลชัน่ทาผวิลดอาการคนั  ผืน่และอาการดังกลา่วก็หายไปภายใน 2-3 วนั รายทีส่องวนิจิฉัยเป็น MILD PELVIC INFLAMATORY 

DISEASE เมือ่ไดร้ับยาฉีดแลว้ใหน้อนสงัเกตอาการทีโ่รงพยาบาล 16 ชัว่โมง ผูร้ับบรกิารอาการดขีึน้และใหก้ลับบา้นได ้  และราย
สดุทา้ยผูร้ับบรกิารทีเ่ลอืดออกมากระหวา่งรอตรวจตามนัดทีโ่รงพยาบาล  ผูว้จิัยรับเขา้มาเป็นผูป่้วยในโรงพยาบาล โดยขดูมดลกูและ

ท าหมนัถาวรให ้  
 

ความพงึพอใจ ผูร้ับบรกิารรอ้ยละ 98 รูส้กึพงึพอใจและพงึพอใจมากตอ่การใชย้าเพือ่ยตุกิารตัง้ครรภใ์นครัง้นี ้  นอกจากนีพ้บวา่

ผูร้ับบรกิารสามารถใชย้า MISOPROSTOL ไดเ้องอยา่งมปีระสทิธภิาพและปลอดภยัทีบ่า้น ภายหลังการไดร้ับค าแนะน าปรกึษาจาก
ผูว้จิัยและทมีงาน นอกจากนีผู้ใ้หบ้รกิารในทมีงานการศกึษาครัง้นีม้คีวามพงึพอใจตอ่การใชย้า เนือ่งจากไมต่อ้งเสยีเวลาในการลา้ง

ท าความสะอาดเครือ่งมอื ท าใหล้ดคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีล้ง อกีทัง้ยังไมต่อ้งใชม้อืสมัผัสกบัเครือ่งมอืทีใ่ชด้ดูเอาเศษชิน้สว่นจากการ
ปฏสินธอิอกจากมดลกูผูห้ญงิโดยตรง ซึง่ท าใหส้ามารถยตุกิารตัง้ครรภด์ว้ยความสบายใจมากขึน้  

 
ขอ้เสนอแนะเชงิระบบบรกิาร 

 
ใหเ้กดิการเขา้ถงึการยตุกิารตัง้ครรภท์ีป่ลอดภยั ควรมกีารประสานความรว่มมอืในการรับสง่ตอ่ กบัหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารที่

ใหบ้รกิารดา้นอนามยัการเจรญิพันธุท์ัง้ภาครัฐและเอกชน  เพือ่ใหผู้ห้ญงิทีเ่ขา้เกณฑส์ามารถยตุกิารตัง้ครรภไ์ด ้สามารถเขา้ถงึบรกิาร

ปลอดภยัและไดร้ับการดแูลอยา่งครอบคลมุครบวงจร   เชน่ เครอืขา่ยทีใ่หค้ าแนะน าปรกึษาผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้ม, ศนูยช์ว่ยเหลอืใน
ภาวะวกิฤต ิ(ONE STOP CRISIS CENTER - OSCC) ของโรงพยาบาลตา่ง ๆ, YOUTH FRIENDLY HEALTH SERVICE CENTRE 

(YFHSC) ซึง่หน่วยงานเหลา่นี้มักพบผูห้ญงิทีไ่ดร้ับความรนุแรง ถกูขม่ขนืและตัง้ครรภ ์มารับบรกิาร 
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เพือ่ใหผู้ห้ญงิทีม่ารับบรกิารเขา้ถงึบรกิารไดอ้ยา่งรวดเร็ว ควรทีห่น่วยงานหน่วยงานทัง้รับและสง่ตอ่  มกีารมอบหมาย

เจา้หนา้ทีท่ีด่แูลโดยเฉพาะ  เพือ่ลดขัน้ตอนทีซ่บัซอ้นยุง่ยาก  เพราะหากใชเ้วลาในการรับ สง่ตอ่ทีเ่พิม่ขึน้ ก็ยิง่จะท าใหอ้ายคุรรภ์
มากขึน้ตามไปดว้ย  โอกาสการใชย้าเพือ่ยตุกิารตัง้ครรภใ์นอายคุรรภไ์มเ่กนิ 63 วนัก็จะนอ้ยลง 

 
แมว้า่การยตุกิารตัง้ครรภด์ว้ยการใชย้า จะลดการใชเ้ครือ่งมือ่ทางหตัการลง  แตผู่ใ้หบ้รกิารทีท่ าหนา้ทีใ่หค้ าแนะน าปรกึษา

จะมบีทบาททีส่ าคัญมากขึน้ ในการแนะน าใหผู้ร้ับบรกิารสามารถดูตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้งในทัง้กอ่น ระหวา่ง และหลังการใชย้า 
 

การพฒันาคูม่อืทางการแพทย ์
 

เพือ่ใหก้ารใหบ้รกิารยตุกิารตัง้ครรภเ์ป็นไปอยา่งครอบคลมุรอบดา้นและไดม้าตรฐานเดยีวกันทั่วประเทศ  ส านักอนามยัการ

เจรญิพันธุ ์  กรมอนามยั ไดร้เิริม่พัฒนาคู่มอืนี้ข ึน้ โดยรว่มมอืกับหน่วยงานวชิาการตา่ง ๆ และราชวทิยาลัยสตูนิรแีพทยแ์หง่ประเทศ
ไทย โดยใชบ้ทเรยีน  ประสบการณใ์นประเทศ และแนวทางขององคก์ารอนามยัโลก เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตัสิ าหรับดแูลสตรี

กอ่น  ระหวา่ง และหลังยตุกิารตัง้ครรภอ์ยา่งปลอดภยั ส าหรับบคุลากรทางการแพทย ์โดยเนือ้หาบางสว่นน ามาจากประสบการณข์อง
ผูเ้ชีย่วชาญทีด่แูลงานในดา้นนี ้ซ ึง่คูม่อืนีก้ าลังอยูใ่นระหวา่งการพัฒนา  

 
การขยายโครงการออกสูโ่รงพยาบาลในสว่นภมูภิาค 

จากผลส าเร็จของโครงการน ารอ่งทีผ่า่นมา ในปี พ.ศ. 2556   ไดม้กีารเสนอใหม้กีารขยายการศกึษาไปในสว่นภมูภิาคซึง่มี
ระบบบรกิารทีแ่ตกตา่งจากโรงพยาบาลทัง้ 4 แหง่ทีน่ ารอ่ง ดังนัน้ทางส านักอนามยัการเจรญิพนัธุ ์กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสขุ, 

คณะท างาน ซึง่ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญจาก คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล, คณะ

แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีWHO/THAILAND องคก์าร PATH และ CONCEPT FOUNDATION ไดค้ัดเลอืกโรงพยาบาลที่
มคีวามพรอ้ม ซึง่เป็นโรงพยาบาลมหาวทิยาลัย 2 แหง่  ไดแ้ก ่  โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร,์ 

โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่, นอกจากนีโ้ครงการยังไดค้ัดเลอืกโรงพยาบาลระดับจังหวดั 2 แหง่และโรงพยาบาล
ศนูยอ์กี 1 แหง่ ในสงักดัส านักงานปลัด กระทรวงสาธารณสขุเพิม่เตมิอกี ไดแ้ก ่  โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์ จังหวดั

เชยีงราย และโรงพยาบาลประจ าจังหวดัแพรแ่ละน่าน  ซึง่โรงพยาบาลทัง้ 5 แหง่นีไ้ดร้ับการอบรมและไดเ้ริม่การศกึษาแลว้ตัง้แต่
ปลายเดอืนตลุาคม พศ. 2556 ทีผ่า่นมา  โดยวัตถปุระสงคก์ารศกึษาในสว่นขยายนีเ้พือ่ศกึษาถงึระบบบรกิารทีจ่ะเอือ้ใหเ้กดิการ

เขา้ถงึส าหรับผูร้ับบรกิารทีต่อ้งการยตุกิารตัง้ครรภท์ีป่ลอดภยัในหญงิอายคุรรภไ์มเ่กนิ 63 วัน และสามารถยตุกิารตัง้ครรภต์าม
เงือ่นไขของกฎหมายและขอ้ก าหนดของแพทยสภา   
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ภาคผนวก  
 

Figure 1: Flowchart of Study Participants for the Pilot MTP Study 2012-2013 

 

 209 women screened  

 

  

 2 woman in-eligible as GA  

more than 9 weeks (#137, #139)   

  

207 women from 4 study centres 

 

 

       

 

Chula hospital 

52 cases 

 

  

Rama hospital 

50 cases 

 

  

Siriraj hospital 

54 cases 

 

 

    Health Promotion 

Centre             

(HPC) hospital                
51 case  

 

 

 

   

 

 

   

 1 lost FU,  no 

MS (#334) 

 

 

   
 1 lost FU, no MS 

(#419) 

 

52 received both 

MF and MS 

  

50 received both 

MF and MS 

  

51 received both 

MF and MS 

 2 received only MF 

 50 received both 

MF and MS 

 

 

 1 lost FU after 
MS  (#148) 
      

 
 1 lost FU after 

MS (#332)  

 

  

 

51 FU, day 10-14 

  

50 FU, day 10-14 

  

52 FU, day 10-14 

 
 50 FU, day 10-14 

 

 

 46 completed 
abortion 

 1 completed 

abortion using 
D&C (#108) 

 4 Completed with 

additional MS 
(#110,#130, 

#136,#143) 

 
 

 

   

 

 48 completed 
abortion 

  2 completed 
abortion using  

MVA after a few 

days of MS due to 

vomiting a few 

hours of MS and 

women’s 
requested                       

(#207, #217) 
 

 

    

 49 completed 

abortion 
 1 complete 

abotion with MF 

only (#301)  
 1 completed 

abortion using 

MVA (#348)   
 1 received only 

MF and 

continuing 
pregnancy (#318) 

 

 

   
 42 completed 

abortion 

 3  completed 
abortion using 

MVAat FU 

(#423,,#441,#443) 
 2 completed 

abortion using 

MVA after a few 
days of MS.       

(#425, #438) 

 3 completed with 
additional MS 

(#431,#433,#451) 

 

Analysis  Analysis  Analysis  Analysis 

Efficacy: 51  Efficacy: 50  Efficacy: 52  Efficacy: 50 

Safety: 51 

Acceptability: 51  
Safety & 

Acceptability: --  
Safety: 52 

Acceptability: 52 
 Safety: 50 

Acceptability: 50 

Note: MF = mifepristone; MS = misoprostol; FU = follow-up  

 
ประสทิธภิาพของยา Medabon®    = จ านวนผูรั้บบรกิารทัง้หมดทีย่ตุกิารตัง้ครรภโ์ดยสมบรูณ์ดว้ยการใชย้า 

         จ านวนผูรั้บบรกิารทีม่าตดิตามผลหลงัการใชย้าทกุราย 
       = (193/203) x 100  

      = 95% 



โครงการจักรยานรวมใจ  
ผองไทยสุขภาพดี 
 ปี พ.ศ. 2557 

(เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557) 

 
นพ.เกษม เวชสุทธานนท ์

ผู้อ านวยการกองออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 



วัตถุประสงค์ เพื่อ 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

    เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557 

 ส่งเสริมให้บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ข้อแนะน าของกรมอนามัย 

 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้บุคลากรและประชาชนทั่วไป 

    มีการเคล่ือนไหวออกแรง/ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น 

 รณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นวิถีชีวิตเพื่อออกก าลังกาย  

    ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน และช่วยลดปัญหาโลกร้อน  

 ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายดว้ยจักรยาน 

 



กิจกรรมของโครงการวันที่ 2 เมษายน 2557 

 ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ  
   เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557 
    - ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 
 

 ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
   สยามบรมราชกุมาร ี
     - ส่วนกลาง จ านวน 300 คัน ระยะทาง 15 กิโลเมตร บริเวณกระทรวงสาธารณสุข  
     - ศูนย์อนามัยที่ 1–12 ศูนย์ละ 300 คัน ระยะทาง 15 กิโลเมตร  



 การแสดง ทีมจักรยานฟิกเกียร ์
 

 เสวนาเรื่อง “Bike for Health” 
   โดย ดร.นายแพทย์พรเทพ ศริิวนารังสรรค์   อธิบดีกรมอนามัย 
         ดร.เกษม นครเขตต์   ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
                                  การสร้างเสริมสุขภาพ                                                      
         ผศ.ดร.นฤพนธ ์วงศ์จตุรภัทร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 นิทรรศการ จากหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

 

กิจกรรมของโครงการวันที่ 2 เมษายน 2557 (ต่อ) 



บทบาทของศูนย์อนามัยที่ 1-12 
 จัดกิจกรรมในวันที่ 2 เมษายน 2557 
 จัดท าฐานข้อมูลสถานการณ์ชมรมจักรยานในระดับจังหวัดและอ าเภอ 
        - ศูนย์อนามัยที่ 1–12 รายงานจ านวนชมรม และจ านวนจักรยาน 
  - กองออกก าลังกายเพื่อสุขภาพรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลในภาพรวม 

 สรุปผลการจัดงาน 
  - ศูนย์อนามัยที่ 1–12 สรุปผลการจัดกิจกรรม และข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมการ 
               จัดงานมหกรรม ในปี 2558 พร้อมรูปถ่ายกิจกรรมถวายพระพรและปั่นจักรยาน  
               เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งมาที่ 
               กองออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

 





สวัสด ี



1 1 
1 
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 1. การสุขาภิบาลและการปรับปรุงคุณภาพน ้าด่ืม                                              
     (การปรับปรุง/สร้างส้วม ขยะ น ้าเสีย การปรับปรุงคุณภาพน ้าดื่ม และ       
       สุขาภิบาลอาหาร) 
  2. ส่งเสริมคุณภาพสุขภาพช่องปาก เช่น การส่งเสริมการแปรงฟัน 
  3. ส่งเสริมการโภชนาการ (ไอโอดีน เมนูชูสุขภาพ โดยใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่น) 
  4. เพื่อให้งานพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่เกี่ยวข้องใน  
     พื นที่ ครู นร.แกนหลัก จนท.อปท. โดยการจัดอบรมต้องให้เหมาะสมเพื่อ 
     แก้ปัญหาของแต่ละพื นที่ 
  5.จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานโรงเรียนที่การด้าเนินงานดี  
  6. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยให้ถูกต้องอย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอ  
      เช่น นร.ต้องใช้ส้วมและล้างมือทุกครั งหลังใช้ส้วม มีการดูแลรักษาให้สะอาด  
      บ้ารุงรักษาให้ใช้งานได้   



1.เปิดตัวโครงการและรบัมอบวัสดุ อุปกรณ์ และเงินบรจิาค 
จากภาคี เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2556 
2. ประชุมชี แจงนักวิชาการผู้รบัผิดชอบของศูนย์ ครั งที่ 1 
เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2557 
3. ประชุมการน้าเสนอผลการสา้รวจส้วมในพื นเป้าหมายที่
อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละศนูย์ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2557 
  (สรุปผลการส ารวจ ดูเอกสารแนบ) 



4 



5 



6 



ศูนย์อนามัยที่ จ านวนโรงเรียน
เป้าหมาย 

วัสดุ/อุปกรณ์ที่ต้องการ
สนับสนุน 

วิธีการด าเนินงาน 

3 ตชด. 3 แห่ง 1. ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล
ส าเร็จรูป 
2. อ่างล้างมือ 

- มีช่างก่อสร้างในพ้ืนที่ แต่ต้อง
จ่ายค่าแรง 
- อยู่ในระหว่างการประชุมภาคี
เพ่ือระดมทุนจากท้องถิ่น 

4 ตชด. 7 แห่ง 1. โถส้วม 
2. โถปัสสาวะ 
3. อ่างล้างมือ 

-เอกชนปรับปรุงให้ 1 แห่ง 
-ที่เหลือประชาชนในพ้ืนที่
ช่วยกันปรับปรุง แต่ต้องจ่าย
ค่าจ้างแรงงาน 
-อยู่ในระหว่างการประชุมภาคี
เพ่ือระดมทุนจากท้องถิ่น 

5 ตชด. 3 แห่ง 1. โถส้วม 
2. สุขภัณฑ์อ่ืนๆที่ช ารุด 

-ใช้นักศึกษาอาชีวะและ
วิทยาลัยการอาชีพ พร้อมทั้ง
ประชาชนในพื้นท่ีแต่ต้องจ่าย
ค่าแรง 
-อยู่ในระหว่างการประชุมภาคี
เพ่ือระดมทุนจากท้องถิ่น 

6 ตชด. 2 แห่ง สร้างส้วมใหม ่ - ทอดผ้าป่าของศูนย์ฯ 
- อยู่ในระหว่างหาแหล่งทุน
สนับสนุน 

7 ตชด. 6 แห่ง 1. ที่แปรงฟัน 
2. ซ่อมแซมห้องส้วม 
 

- แรงงานจากชุมชนโดยมี อบต. 
ช่วยก ากับดูแล 
- แห่งที่ 6 สร้างใหม่โดยจังหวัด
ทอดผ้าป่าและหาแหล่งทุน
สนับสนุน 

9 ตชด. 6 แห่ง 1. ที่แปรงฟัน 
2. บ่อดักไขมัน 
3. ซ่อมแซมห้องส้วม 

อยู่ระหว่างการประชุมกับพ้ืน
ที่ว่าจะสามารถช่วยเหลืออะไร
ได้บ้างทั้งงบประมาณและ
แรงงาน 

10 14 แห่ง 1. สร้างส้วมใหม่ 3 แห่ง 
2. ปรับปรุงส้วมและระบบ
ประปา 

-สร้างส้วมใหม่ 3 แห่งโดยมูลนิธิ
อารนาซิงห์ ฮารบินกอร์ (สัจจ
เทพ)  
- ? 
 
 

11 ตชด. 4 แห่ง 1. ปรับปรุง/เปลี่ยน
สุขภัณฑ์ 

ใช้พื้นที่อ าเภอสุขภาพขับเคลื่อน
ร่วมกับ อปท.(งบประมาณและ



2. ที่แปรงฟัน แรงงาน) 
12 ตชด. 6 แห่ง 

อิสลาม 11 แห่ง 
1. ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
2. อ่างล้างมือ 

- เน้นการปรับปรุงส้วมเดิมให้
ความสะอาด 
- ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อ      
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครู
และนักเรียน 

พื้นที่สูง ศศช. 10 แห่ง 1. สร้างส้วมใหม่ 
2. อ่างล้างมือ 
3. ที่แปรงฟัน 

-ใช้งบบริจาคจากส่วนกลาง
ทัง้หมดเป็นเงิน 500,000 บาท 
และวัสดุอุปกรณ์  
-ชาวบ้านช่วยกันก่อสร้าง 

รวม  66 โรงเรียน สร้างใหม่ 15 แห่ง ปรับปรุง 41 แห่ง 
 





ความเป็นมา 
 ค าสัง่คณะกรรมการสาธารณสขุ ท่ี 1/2556 ลงวนัท่ี 3 ตลุาคม 2556 

 แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการสาธารณสขุจงัหวดั ใน 32 จงัหวดั 
- ผู้วา่ราชการจงัหวดั    ประธาน 

- หวัหน้าหน่วยงานที่ดแูลงานด้านสขุภาพ สิ่งแวดล้อมและการประกอบกิจการตา่งๆ, 
ผู้แทน อปท., ผู้ทรงคณุวฒุิ, ผู้แทนภาคเอกชน อนกุรรมการ 

- นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั   เลขานกุาร 

- หวัหน้ากลุม่งานอนามยัสิ่งแวดล้อม และผู้ รับผิดชอบงานกฎหมายสาธารณสขุ      
ของ สสจ.     ผู้ช่วยเลขานกุาร  

รวมทัง้สิน้  19  คน 

 



ความเป็นมา (ต่อ) 
ท าหน้าที่ 
 1. เสนอความเห็นตอ่ คสธ. ก าหนดแผน/มาตรการด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม

ของจงัหวดั 
 2. ให้ความเห็นในการปรับปรุงข้อกฎหมาย 
 3. ให้ข้อเสนอแนะตอ่ อปท.ในการออกข้อบญัญตัิ 
 4. ให้ค าปรึกษาและพฒันาศกัยภาพ จพ.ถ., จพ.สธ. 
 5. ท าโครงการและประสานงานระหว่างหน่วยงาน / อปท. 
 6. ควบคมุ สอดสอ่งและประเมินผลการปฏิบตังิานของ อปท. 
 7. ออกค าสัง่เป็นหนงัสือเรียกบคุคล/เอกสาร/หลกัฐาน ตาม ม.17 
 8. หน้าท่ีอ่ืนตามท่ี คสธ. มอบหมาย 

 



จังหวัดที่มีการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

1.สกลนคร  2.ชัยภมู ิ 3.ร้อยเอด็  
4.อุบลราชธานี  5.นครราชสีมา   
6.สุรินทร์  7.บุรีรัมย์  8.อ านาจเจริญ   
9.มุกดาหาร  10.หนองคาย   
11.เชียงราย  12.เชียงใหม่  13.น่าน   
14.ล าพนู  15.ล าปาง  16.แม่ฮ่องสอน    
17.แพร่  18.พะเยา  19. ตาก  
20.นครสวรรค์  21.พจิติร  
22.ปราจีนบุรี  23.ฉะเชิงเทรา   
24.นครปฐม 25.สุพรรณบุรี 26.เพชรบุรี   
27.ยะลา  28.ตรัง   29.สตูล   30.พงังา  
31.พทัลุง  32.นครศรีธรรมราช 



การด าเนินงาน 
 กรมอนามยั สนบัสนนุงบประมาณจดัประชมุ จงัหวดัละ 60,000 บาท 

ล าดบั 
จงัหวดั 

ศูนย์ฯ 
ก าหนดการประชุม 

คร้ังที ่1 

1 นครสวรรค์ 8 
2 พจิิตร 8 
3 ตาก 9 
4 เชียงราย 10 4 ก.พ. (9.00 น.) 
5 เชียงใหม่ 10 
6 น่าน 10 
7 ล าพูน 10 4 มี.ค. (13.00 น.) 
8 ล าปาง 10 28 ก.พ.(13.30 น.) 
9 แม่ฮ่องสอน 10 19 ก.พ. (13.30 น.) 

10 แพร่ 10 
11 พะเยา 10 25 ก.พ. (13.30 น.) 
12 นครราชสีมา 5 
13 สุรินทร์ 5 18 ม.ีค.(13.00 น.) 
14 บุรีรัมย์ 5 
15 ชัยภูมิ 5 18 ก.พ. (9.30 น.) 
16 ร้อยเอด็ 6 20 ม.ีค.(13.00 น.) 

ล าดบั 
จงัหวดั 

ศูนย์ฯ 
ก าหนดการประชุม 

คร้ังที ่1 

17 หนองคาย 6 14 มี.ค. (13.00 น.) 
18 อุบลราชธานี 7 
19 อ านาจเจริญ 7 
20 มุกดาหาร 7 10 ก.พ. (13.00 น.) 
21 สกลนคร 7 16 ม.ค. (13.00 น.) 
22 ปราจีนบุรี 3 24 ก.พ. (13.00 น.) 
23 ฉะเชิงเทรา 3 24 ก.พ. (09.30 น.) 
24 นครปฐม 4 18 ก.พ.(13.30 น.) 
25 เพชรบุรี 4 6 มี.ค.(13.00 น.) 
26 สุพรรณบุรี 4 11 มี.ค. (13.00 น.) 
27 นครศรีธรรมราช 11 
28 พงังา 11 
29 ยะลา 12 18 มี.ค. (13.00 น.) 
30 ตรัง 12 
31 สตูล 12 24 มี.ค. (09.00 น.) 
32 พทัลุง 12 



ผลการด าเนินงาน 
 ศกม. สง่เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ 
 ประเด็นท่ีได้ 
 จงัหวดัให้ความสนใจประเดน็งานอนามยัสิ่งแวดล้อมเป็นอยา่งมาก  

○ สถานการณ์ด้านสิง่แวดล้อม 
○ การปฏิบตัิการของ อปท. ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 
○ สถานการณ์การออกข้อก าหนดของท้องถ่ิน 
○ การตัง้ศนูย์รวบรวมข้อร้องเรียนและการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
○ การแก้ไขปัญหาเฉพาะท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีแบบบรูณาการ อาทิ การจดัการ  
สิ่งปฏิกลู/มลูฝอย หมอกควนั ความปลอดภยัในอาหาร สขุลกัษณะ      
ของสถานที่สาธารณะ (สถานีขนสง่, ตลาด)   ฯลฯ 



ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 ข้อเสนอจากการประชมุ 

- ควรแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิมากกวา่ 1 คน 

- ควรมีงบสนบัสนนุการด าเนินงานแก้ไขปัญหา/พฒันาศกัยภาพเจ้าพนกังานฯ 

- ควรมีการจดัประชมุมากกวา่ 4 ครัง้ และเชิญอนกุรรมการเข้าร่วมประชมุทัง้
คณะ  

- ควรมีเจ้าหน้าท่ีจาก ศอ.เข้าร่วมประชมุด้วยทกุครัง้ 

- ศอ. ควรมีข้อมลูด้านสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในภาพรวมระดบัภาคและเขต 

- ผู้ เข้าประชมุควรมีความรู้ทัง้ทางวิชาการอนามยัสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย        
การสาธารณสขุ  



ข้อเสนอ 

 ควรแตง่ตัง้จงัหวดัท่ีเหลือ (44 จงัหวดั) โดยเร็ว 

 ควรเสนอประเดน็ปัญหาด้านอนามยัสิ่งแวดล้อมในปัจจบุนัและท่ี
คาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต อาทิ AEC, Climate 

Change ฯลฯ ให้แตล่ะจงัหวดัเตรียมวางมาตรการป้องกนัและ
แก้ไข 

 ควรมีการตรวจสอบข้อก าหนดของท้องถ่ินท่ีออกแล้ววา่มีความ
ถกูต้อง  ชอบด้วยกฎหมาย และสอดคล้องกบัปัญหาในพืน้ท่ีหรือไม่ 
อยา่งไร 



DEPARTMENT OF HEALTH,                  
LEARNING ORGANIZATION TOWARDS 

INTERNATIONALIZATION 

“กรมอนามัย...องค์กรเรียนรู้สู่สากล” 
 



หลกัการและเหตุผล 
• อทิธิพลของกระแสโลกาภิวตัน์ 
• การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  
• วสัิยทัศน์กรมอนามยั “ภายในปี 2563 ประเทศไทยเป็นผู้น าในอาเซียน ด้านระบบ

ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยส่ิงแวดล้อมเพือ่คนไทยสุขภาพด”ี 
วตัถุประสงค์ 

1. เพือ่สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้/ฝึกอบรม/ดูงานด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามยัส่ิงแวดล้อมส าหรับกลุ่มประเทศ ASEAN และในภูมภิาคอืน่ๆ 

2. เพือ่พฒันาศักยภาพและเสริมสร้างให้บุคลากรกรมอนามยัมคีวามพร้อมในการเข้าสู่
สากล โดยเฉพาะอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบตัิได้จริง 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 เมษายน – สิงหาคม 2557 
 

 
 
 



ขอความร่วมมอืหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ “องค์กรเรียนรู้สู่สากล”  

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจัดท าแผนและส่งผลงานการด าเนินงานตามแผน
ทุกเดอืน 

พจิารณาผลการด าเนินงานของหน่วยงานโดยคณะกรรมการด้านต่างประเทศ 
กรมอนามยัเป็นรายเดอืน 

มอบรางวัลแก่หน่วยงาน “องค์เรียนรู้สู่สากล” (ส.ค.57) 

การด าเนินงาน 



“ภายในปี 2563 ประเทศไทยเป็นผู้น าในอาเซียน  
ด้านระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยส่ิงแวดล้อม เพือ่คนไทยสุขภาพด”ี  

“By 2020, Thailand will take the lead among ASEAN's members  
on Health Promotion and Environmental Health Systems for healthy Thai people” 



สรุปผลการด าเนินงาน โครงการลดหวาน มัน เค็ม 

 

 การด าเนินงานโครงการลดหวาน มัน เค็ม ในปี 2557 ส านักโภชนาการได้ด าเนินการโดยมีการบูรณาการแผนร่วมกับ
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ด าเนินการในพ้ืนที่โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องการบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็มและ สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม ได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

พ้ืนที่การด าเนินงาน 
          พ้ืนที่เป้าหมายคัดเลือกรพ.สต.จากจังหวัดในเขตบริการสุขภาพ 12 เขต ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จันทบุรี ก าแพงเพชร 
อุทัยธานี เพชรบุรี ล าพูน อุตรดิตถ์ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครพนม ชัยภูมิ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และปัตตานี 

กิจกรรมที่การด าเนินการ 
- ด าเนินการจัดการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน

ระดับจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และศูนย์อนามัย เพื่อพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ใก้แก่ประชาชนลงสู่ระดับชุมชน 

- จัดท าคู่มือการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ีอสนับสนุนให้แก่เจ้าหน้าที่ ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

การจัดกิจกรรมสัปดาห์ลดการกินเค็ม 
 กรมอนามัยร่วมกับประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เครือข่ายลด
บริโภคเค็ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมจัดการแถลงข่าว วิกฤตปัญหาโรคไต “โรคไต : เสี่ยงทุกวัย เป็นได้ทุกคน” ใน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องสัมมนา 5-6 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี โดยมี ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 
อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการแถลงข่าว นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการลดการกินเค็ม ซึ่งจากข้อมูลของหน่วยงานด้านสุขภาพในหลายประเทศทั่วโลกได้เห็นความส าคัญในการ
ลดการกินเค็ม จึงร่วมกันรณรงค์ “สัปดาห์ลดการกินเค็ม (Low salt week) พร้อมกันทั่วโลก ในวันที่ 10-16 มีนาคม 2557 
กรมอนามัย โดยส านักโภชนาการ จึงขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลของศูนย์อนามัย ให้จัดท ากิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ประชาชนตลอดสัปดาห์ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง “อาหารลดเค็ม” และเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ 
 จัดประกวดหรือสาธิตอาหารลดเค็ม 
 ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารลดเค็ม 
 ลดการปรุงอาหารรสเค็มในโรงครัวของโรงพยาบาลหรือร้านอาหารในโรงพยาบาล 
 มอบเกียรติบัตรส าหรับหน่วยงานที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมและมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการ

ด าเนินงานดีเด่น 
 

 

 

 



สรุปการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการด้านอาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤต 

ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมกินรี ๑ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 

    ********************************************** 
 ส านักโภชนาการได้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอาหารและ
โภชนาการในภาวะวิกฤต ในโครงการกินพอดี ชีวีมีสุข ทุกภาวะวิกฤต ปี2557 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้การจัดการอาหารในภาวะวิกฤตของกลุ่มเปราะบางคือกลุ่มแม่และเด็ก และ สร้างภาคีเครือข่ายในการ
จัดการอาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤต ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการจากส านักบริหารกิจการ
เหล่ากาชาด ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กองพัฒนาอุตสาหกรรม 
กรมประมง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 เชียงใหม่ เขต 7 
ชัยนาท เขต 11 อุบลราชธานี ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี เขต 10 
ล าปาง เขต 15 เชียงราย เขต 17 จันทบุรี หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ที่ 5 สวางคนิวาส ที่ 6 อรัญ
ประเทศ  นักวิชาการจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุร ี
สมุทรปราการ นักโภชนาการจากศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 รวมทั้งสิ้น 43 คน ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ เวลา๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น  ข้อสรุปจากการประชุมดังนี้ 
          ๑.ประเด็นส าคัญที่ได้จากการประชุม 

         ๑.๑ องค์ความรู้การจัดการอาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ การแบ่งระดับความรุนแรงของการจัดการ ฐานข้อมูลต่าง ๆ จัดล าดับความส าคัญของกลุ่มเป้าหมาย 
แผนสร้างความมั่นคงอาหารในภาวะวิกฤต โปรแกรมการจับคู่ของบริจาค ทักษะการจัดการอาหารปริมาณมาก 
และตัวอย่างการตั้งศูนย์ส ารองอาหารพร้อมกิน 

         ๑.๒ แนวทางการจัดการอาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤต  
2. กรมอนามัย โดยส านักโภชนาการจะเป็น Focal point ประสานภาคีเครือข่ายในการด าเนินการ

จัดการอาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤต ตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
         ๒.1 จัดประชุมภาคีเครือข่ายเพ่ือจัดท าคู่มือการจัดการอาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤต 

และคู่มือบทบาทหน้าที่อาสาสมัคร/จิตอาสา ในการจัดการอาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤต 
                    2.2 เพ่ิมภาคีด้านการศึกษาเพ่ือบูรณาการการจัดการอาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤต 
เข้าในหลักสูตรการเรียน การสอน 
                    2.3 เชิญภาคีหลักร่วมประชุมจัดท าหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤต 
                    2.4 พัฒนาหลักสูตรการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอาหารและโภชนาการ
ในภาวะวิกฤต 
                    2.5. พัฒนาสูตรอาหารส าหรับทารกอายุ ๖ เดือน ถึง ๕ ปี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลวิทยาเขตโชติเวชประสานงานไว้แล้วคาดว่าจะด าเนินการประมาณต้นเมษายน ๒๕๕๗ 
                   2.6สนับสนุน ติดตาม ประสานภาคี จังหวัดน าร่องในการจัดการอาหารและโภชนาการใน
ภาวะวิกฤต  
 

    กลุ่มโภชนาการประยกุต ์
4 มีนาคม 2557 

 
 

 



โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์และการส่งเสริมการใช้ส้วมนั่งราบส าหรับวันผู้สูงอายุ 

๑. หลักการและเหตุผล 
กรมอนามัย ได้ด าเนินโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย เพ่ือให้ส้วมสาธารณะมีมาตรฐาน ไม่เป็นแหล่ง

แพร่กระจายโรคติดต่อ สร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้องให้กับประชาชน  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้
มีอนามัยที่ดี และจากผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนจ านวน ๑,๐๐๐ คน เกี่ยวกับส้วมสาธารณะที่มีให้บริการใน
สถานที่ต่างๆ ทั้งหมด ๑๒ ประเภท พบว่า ประชาชนจะพิจารณาเรื่องความสะอาดของส้วมสาธารณะเป็นอันดับแรก 
ร้อยละ ๘๖.๓ เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากและจ าเป็นต้องใช้
ส้วมสาธารณะในสถานที่ต่างๆ เช่น ปั๊มน้ ามัน ร้านจ าหน่ายอาหาร วัด เป็นต้น  กรมอนามัยและภาคีเครือข่ายได้
ตระหนักถึงความส าคัญในการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  จึงก าหนดให้มีกิจกรรมการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...
รับวันสงกรานต์ พร้อมกันทั่วประเทศขึ้น ในวันที ่๑-๗ เมษายน ๒๕๕๖ เพ่ือให้มีการท าความสะอาดและปรับปรุงส้วมใน
ความรับผิดชอบของตน พร้อมกับเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปมีพฤติกรรมการใช้ ส้วมที่ถูกต้อง  
และให้ภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้กรมอนามัยได้เล็งเห็นถึงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย และในช่วงเทศกาล และ     
วันส าคัญในเดือนเมษายน ได้แก่ เทศกาลสงกรานต์ และในวันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ จึงจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ และกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้ส้วมนั่งราบ เพ่ือ
ชะลอการเกิดโรค  ข้อเข่าเสื่อม เพ่ือเป็นการกระตุ้นและสร้างกระแสกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมทั่วประเทศ ให้ภาคี
เครือข่ายส้วมสาธารณะไทยร่วมกันล้างส้วม ...รับวันสงกรานต์ในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน และร่วมแสดงความ
กตัญญูแก่ผู้สูงอายุ ด้วยการรณรงค์การใช้ส้วมนั่งราบ เพื่อชะลอการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมและให้ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรค     
ข้อเข่าเสื่อมได้ใช้ส้วมนั่งราบในครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือกระตุ้นและสร้างกระแสให้ภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไปร่วมกันรณรงคล์้างส้วมพร้อมกัน…รับวัน
สงกรานต์ทั่วประเทศ 

๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนไทยมีและใช้ส้วมนั่งราบส าหรับผู้สูงอายุ หรือผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม 
๒.๓ เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย 

๓. กลุ่มเป้าหมาย  
 หน่วยงานราชการต่างๆ, อปท., สสจ., บริษัทเอกชน, ชมรมส้วมยิ้ม/คนรักษ์ส้วม, สื่อมวลชน  
๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 

๔.๑ กิจกรรมการรณรงค์ท าความสะอาดส้วมพร้อมกันในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล  
(ภาวนารังสี)  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 ๔.๒ แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ส้วมนั่งราบ
ส าหรับผู้สูงอายุในวันที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ กรมอนามัย 
      ๔.๓ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ ในวันที่  
๑ - ๗ เมษายน ๒๕๕๗ 
        ๔.๔ การจัดท าและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ภาคีเครือข่ายตระหนักถึงความส าคัญของการท าความสะอาดส้วมสาธารณะ มีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนา
ส้วมสาธารณะไทย และให้ความส าคัญกับสุขภาพข้อเข่าในการใช้ส้วมนั่งราบในครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 



(ร่าง) ก าหนดการถ่ายท าวิดีโอล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ 
โดย  ดร.นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมอนามัย 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

 
เวลา 13.00 น. ดร.นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย และคณะ เดินทางถึง

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)   
เวลา 13.00-13.10 น.  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  กล่าวต้อนรับ 

เวลา 13.10-13.30 น.  ชมการแสดงของนักเรียน (การแสดงชุดการล้างมือ 7 ขั้นตอน) 

เวลา 13.30-14.30 น.  บันทึกวิดีโอ 
-  การท าความสะอาดส้วมอย่างถูกวิธี (ท าอย่างไรให้ส้วมสะอาด) 
-  จุดอันตรายและจุดเสี่ยงจากการใช้ส้วมที่ไม่สะอาด 
โดย  ดร.นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย   

เวลา 14.30-15.00 น.  กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ 
โดย ดร.นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย และนักเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)   

เวลา 15.00 น.   เดินทางกลับ 
---------------------------------- 

 
(ร่าง) ก าหนดการ แถลงข่าวรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์  

และการส่งเสริมการใช้ส้วมนั่งราบส าหรับผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องก าธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย 
 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.  ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง 

เวลา ๑๓.๓๐-๑๓.๔๕ น.  พิธีกรกล่าวน าเรื่องวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 

เวลา ๑๓.๔๕-๑๔.๐๐ น.  นายพิษณุ  แสนประเสริฐ  รองอธิบดีกรมอนามัย     กล่าวรายงาน                                                        
เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๔๕ น.  พิธีการแถลงข่าว 

โดย  ดร.นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย   
ร่วมกับ ผู้แทนบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ผู้แทนบริษัท อเมริกัน สแตนดาร์ด จ ากัด  

เวลา ๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น.  แนะน าการใช้ระบบน าทาง GPS ค้นหาต าแหน่งส้วมสะอาดได้มาตรฐาน 

เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น.  เปิดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ 

เวลา ๑๕.๑๕-๑๕.๓๐ น.  ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 
      ---------------------------------- 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระ                 เพื่อทราบ           เพื่อพิจารณา 

เรื่อง           การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....          

น าเสนอโดย   นายสมชาย  ตู้แก้ว 
  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข                           

สรุปสาระส าคัญ 

                 ความเป็นมาของเรื่อง 
 การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เริ่ม
ด าเนินการมาเป็นล าดับ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขได้ว่าจ้าง
สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามค าแหง ยกร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข           
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้นใหม่ทั้งฉบับ จากนั้นหน่วยงานวิชาการได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงให้
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ากฎหมายไปบังคับใช้  ซึ่งต่อมาคณะกรรมการ
สาธารณสุ ขมีมติ เห็นชอบให้มี การ เสนอปรับปรุ ง กฎหมายทั้ งฉบับและแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  เพื่อพิจารณา
ร่างกฎหมาย ทั้งนี้ได้เสนอเข้าบรรจุในแผนนิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘           
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายตั้งแต่ครั้งที่ ๑-๑/๒๕๕๒ วันที่  
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงครั้งที่ ๑๙-๓/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และมีมติ
เห็นชอบในหลักการในการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ ๑๐ ประเด็น ได้แก่  

๑) การแก้ไขเพิ่มเติมค านิยาม   
  ๒) ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการสาธารณสุขเป็นกลไกรองรับการด าเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุข 

๓) ให้อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งคณะกรรมการเปน็กลไกรองรับอ านาจหน้าที่ 
๔) เพิ่มเติมบทบัญญัติวา่ด้วยสุขลักษณะของสว้มสาธารณะ 
๕) เพิ่มเติมการประกาศก าหนดพื้นที่ควบคมุเหตุร าคาญ 
๖) แก้ไขเพิม่เติมบทบัญญัติว่าด้วยเจา้พนักงาน 
๗) แก้ไขบทบัญญัติวา่ด้วยอายุของใบอนญุาต การประเมินผลกระทบต่อ 

สุขภาพกอ่นพิจารณาอนุญาตกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

 / 

 



๘) เพิ่มเติมให้มีบทบัญญัติว่าด้วยผู้ตรวจสุขลักษณะ 
๙) แก้ไขบทบัญญัติวา่ด้วยการอทุธรณ์ให้มีคณะกรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์แทน 

รัฐมนตร ี
๑๐) การแก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษ  

  ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ มีมติ ให้เสนอร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการ
สาธารณสุขพิจารณาก่อนเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบและลงนาม
เสนอออกกฎหมายตามล าดับขั้น โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการ
ออกกฎหมายภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข จึงจัดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่าง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผู้ เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนรวม ๑๕๐ คน ทั้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประชาชนผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งที่
ประชุมเห็นด้วยต่อการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายครั้งนี้และมีข้อเสนอ ให้ปรับปรุงแก้ไข 
ในบางประเด็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในการบังคับใช้กฎหมาย 
 

  ประเด็นที่ตอ้งการให้ทราบและเหตุผลทีต่้องทราบ  
 ศูนย์บริหารสาธารณสุขจะได้น าข้อเสนอจากการประชุมสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นมาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขเนื้อหาสาระต่อไป เพื่อให้สามารถเสนอ
ร่างกฎหมายได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในแผนนิติบัญญัติแห่งชาติ 

จึงขอแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
 



 
 

                     ขอเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ส่งผลงานด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
                     เข้าประกวด  เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานด้านการเสรมิสร้างวินัย คุณธรรม            
                     จริยธรรมของหน่วยงานกรมอนามัย 

 

ตามที่ กรมอนามยั ได้ให้ความส าคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีให้มีความเข้มแข็งด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม  โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม รวมถงึ
ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชดิชูความดีและความซื่อสัตย์สุจริต ดังท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏบิัติการการเสรมิสร้างและพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรม และวินัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ยุทธศาสตร์  ที ่๒ : พัฒนาระบบการบริหารจดัการองค์กรให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นั้น จึงได้จัดท าโครงการประกวดผลงานด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานกรม
อนามัยขึ้น  เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรและหน่วยงานไดส้รา้งสรรคผ์ลงานด้านการเสรมิสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และเป็นการ
สร้างกระแสค่านยิมในการเสริมสรา้งวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ในหน่วยงานให้ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ   พล
เรือน ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น รวมทั้งเปิดโอกาสใหม้ีเวทีในการแสดงผลงานท่ีได้รับรางวัล อันจะน ามา
ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 ๑.   เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานกรมอนามัยได้สร้างสรรค์ผลงานด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
 ๒.   เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานกรมอนามัยที่ได้รับรางวัล  ได้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
 ๓.   เพื่อให้หน่วยงานกรมอนามัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย   จ านวน  ๓๑  หน่วยงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 1.  เปิดรับสมัครผลงานที่ส่งเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม ๒๕๕๗  ปิดรับผลงาน วันที่  3  พฤศจิกายน  2557  
 2. ประกาศผลการตัดสิน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
รางวัลการประกวด 

 • รางวัลชนะเลิศ    โล่รางวลั  และเงินรางวัล    ๒๐,๐๐๐ บาท  จ านวน  ๑ รางวลั 

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   เกียรติบตัร และเงินรางวัล  ๑๕,๐๐๐ บาท   จ านวน  ๑ รางวัล 

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   เกียรติบตัร และเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท   จ านวน  ๑ รางวัล 

 • รางวัลชมเชย   เกียรติบตัร และเงินรางวัล    ๕,๐๐๐ บาท   จ านวน  ๓ รางวัล 

 • ประกาศเกียรติคณุส าหรับทุกหน่วยงานท่ีส่งผลงานเข้าประกวด 

หลักเกณฑก์ารส่งผลงาน 
 ผลงานท่ีหน่วยงานส่งเขา้ประกวด จะต้องเป็นผลงานด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ท่ีด าเนินการในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556  เป็นเจ้าของผลงานท่ีแท้จริง และไม่เคยไดร้ับรางวลัใดมาก่อน 

หน่วยงานรับผิดชอบ/สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  กองการเจ้าหนา้ที่  กรมอนามัย  โทรศพัท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๓๕-๖   

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๘๐,   ๐ ๒๕๙๑ ๘๒๐๕   และเว็บไซต์ระเบียงคุณธรรม  กรมอนามัย http://ethics.anamai.moph.go.th 
 
** รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ   “โครงการประกวดผลงานฯ และคู่มือการประกวดผลงานด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน    กรมอนามัย” 

--------------------------------- 

   โครงการประกวดผลงานด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานกรมอนามัย 
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การประกวดผลงาน

ดานการเสริมสรางวินัย  คุณธรรม
จริยธรรม ของหนวยงาน

กรมอนามัย

สมัครเขารวมการประกวดไดตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ขอรับใบสมัครและรายละเอียดไดท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม  กองการเจาหนาท่ี  กรมอนามัย
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เว็บไซต “ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย” http://ethics.anamai.moph.go.th
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๑

แนวทาง/หลักเกณฑการพิจารณาตัดสินผลงานดานการเสรมิสรางวินัย
คุณธรรมจริยธรรมของหนวยงานกรมอนามัย

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

๑. หลักการและเหตุผล
ตามท่ี กรมอนามัย ไดใหความสําคัญในการเสริมสรางและพัฒนาขาราชการ และเจาหนาท่ีใหมี

ความเขมแข็งดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีบรรยากาศท่ี
เอ้ือตอการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงสงเสรมิคานิยมการยกยองและเชิดชูความดีและความซื่อสัตย
สุจริต ดังท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม นั้น

กรมอนามัย  จึงไดมอบหมายใหกองการเจาหนาท่ี ในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบ แผนปฏิบัติการฯ
ดังกลาว จัดทําโครงการประกวดผลงานดานการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมของหนวยงานกรมอนามัยข้ึน
เพ่ือรณรงคสงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานไดสรางสรรคผลงานดานการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม
รวมท้ังเปดโอกาสใหมีเวทีในการแสดงผลงานท่ีไดรับรางวัล อันจะนํามาซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือขยายผล
ไปยังหนวยงานอ่ืนๆ ตอไป
๒. วัตถุประสงค

๒.๑ เพ่ือรณรงคสงเสริมใหหนวยงานกรมอนามัยไดสรางสรรคผลงานดานการเสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม

๒.๒ เพ่ือเปดโอกาสใหหนวยงานกรมอนามัยท่ีไดรับรางวัล ไดมีเวทีในการเผยแพรผลงานดานการ
เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม

๒.๓ เพ่ือใหหนวยงานกรมอนามัยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางสรรคผลงานดานการเสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
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๓. นิยามศัพท
“คุณธรรม” หมายความวา สิง่ท่ีมีคุณคา มีประโยชน เปนความดีงาม เปนมโนธรรม เปนเครื่อง

ประคับประคองใจใหเกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝความดี เปนเครื่องกระตุนผลักดันใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบ
เกิดจิตสํานึกท่ีดีมีความสงบเย็นภายใน และเปนสิ่งท่ีตองปลูกฝงโดยเฉพาะเพ่ือใหเกิดข้ึนและเหมาะสมกับ
ความตองการในสังคมไทย

“จริยธรรม” หมายความวา กรอบหรือแนวทางอันดีงามท่ีพึงปฏิบัติ ซึ่งกําหนดไวสําหรับสังคม เพ่ือให
เกิดความเปนระเบียบเรียบรอยงดงาม ความสงบรมเย็นเปนสุข ความรักสามัคคี ความอบอุน ม่ันคง
และปลอดภัยในการดํารงชีวิต

สําหรับ “คุณธรรม จริยธรรม” ในโครงการประกวดผลงานฯ นี้ มุงเนนความหมายตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม หมวด ๒ (ขอ ๓ – ขอ ๑๒) ของประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน

“จรรยา” หมายความวา ความประพฤติและการปฏิบัติท่ีถือวามีความถูกตอง ดีงาม ควรทํา ตามหลัก
จริยธรรมของกลุมบุคคลในอาชีพหนึ่ง ๆ เชน จรรยาแพทย จรรยาขาราชการ ฯลฯ และอาจกําหนดอยาง
ชัดเจนเปนขอ ๆ เรียกวา จรรยาบรรณ (Code of Ethics)

สําหรับ “จรรยา” ในโครงการประกวดผลงานฯ นี้ หมายถึง กรอบมาตรฐานในการปฏิบัติ และ
ประพฤติตนของขาราชการกรมอนามัย ซึ่งกําหนดไวในขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมอนามัย
พ.ศ. ๒๕๕๑

“วินัย” หมายความวา
(๑) ความหมายในทางนามธรรม หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรม (Behaviour) ท่ีแสดงออกมา

เปนการ
- ควบคุมตนเองใหประพฤติในทางท่ีควร
- ยอมรับหรือปฏิบัติตามการนําหรือการบังคับบัญชา
- มีระเบียบ ทําอะไรเปนระเบียบ
- อยูในแบบแผน
- ปฏิบัติตามขอปฏิบัติ ไมฝาฝนขอหาม

ผูใดมีลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกลาวนี้ถือวาเปนผู “มีวินัย” ผูใดไมมีถือวา “ไมมีวินัย”
(๒) ความหมายในทางรูปธรรม หมายถึง “ปทัสถาน” (Norm) หรือ “แบบแผน” หรือ

“ขอกําหนด” ท่ีวางไวใหคนในแตละหมูเหลาประพฤติปฏิบัติ เราเรียกปทัสถาน หรือแบบแผน หรือขอกําหนด
ท่ีวานี้วา “วินัย” ผูท่ีทําผิดปทัสถาน หรือผิดแบบแผน หรือผิดขอกําหนดนั้น ถือวาเปนผู “กระทําผิดวินัย”

สําหรับ “วินัย” ในโครงการประกวดผลงานฯ นี้ หมายถึง วินัยท่ีบัญญัติไวในหมวด ๖ ของ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ ของระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และหมวด ๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
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๔. กลุมเปาหมาย
หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย จํานวน ๓๑ หนวยงาน

๕. ระยะเวลาดําเนินการ
๕.๑ เปดรับสมัครผลงานท่ีสงเขาประกวด  ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ปดรับผลงาน  วันท่ี ๓

พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๕.๒ ประกาศผลการตัดสิน  ภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘

๖. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๖.๑ กรมอนามัยมีผลงานดานเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมท่ีมีคุณภาพ
๖.๒ เจาหนาท่ีและหนวยงานกรมอนามัย  มีขวัญและกําลังใจในการสรางสรรคผลงานดานการ

เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน
๖.๓ เจาหนาท่ีและหนวยงานกรมอนามัย สามารถนําความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานดาน

การเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ไปขยายผลในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๗. ประเภทและรางวัลท่ีไดรับ

• รางวัลชนะเลิศ โลรางวัล  และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล
• รางวัลรองชนะเลศิอันดับ ๑ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล
• รางวัลชมเชย เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๓ รางวัล
• ประกาศเกียรติคุณสําหรับทุกหนวยงานท่ีสงผลงานเขาประกวด

๘. หลักเกณฑการสงผลงาน
๘.๑ ผลงานท่ีสงเขาประกวด จะตองเปนผลงานดานการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม

ท่ีดําเนินการในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 255๗ โดยผลงานตองเปนท่ีประจักษอยางเปน
รูปธรรม  เชน ผลการดําเนินงานของแผนงาน โครงการ หรือมาตรการ   สื่อ สปอตวิทยุ/โทรทัศน
สิ่งประดิษฐ และกิจกรรมอ่ืนๆ

๘.๒ ผลงานตองไมลบหลูตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และไมใชถอยคําท่ีเปนการดูถูก
ดูหม่ิน  เสียดสี  กอใหเกิดความแตกแยก หรือไมสุภาพ

๘.๓ หนวยงานท่ีสงผลงานเขาประกวดตองเปนเจาของผลงานท่ีแทจริง และผลงานท่ีสงเขาประกวด
ตองเปนผลงานท่ีไมเคยไดรับรางวัลท่ีใดมากอน
๙. การพิจารณาตัดสิน

๙.๑ คณะกรรมการตัดสินผลงานดานการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ท่ีกรมอนามัยแตงตั้งข้ึน
เปนผูพิจารณาตัดสินผลงานตามเกณฑ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบดวย

๑) ความสอดคลองกับการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ๒๕ คะแนน
๒) ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๒๕ คะแนน
๓) ประโยชนของผลงาน แนวคิดการพัฒนาตอยอด และขยายผล ๒๕ คะแนน
๔) โครงสราง กระบวนการดําเนินงาน  และการประเมินผล ๒๕ คะแนน

๙.๒ ตรวจเยี่ยมประเมินผลงานของหนวยงาน ๓ ลําดับแรกท่ีผานการคัดเลือกในรอบคัดกรองเพ่ือ
พิจารณาผลงานท่ีจะไดรับ “รางวัลชนะเลิศ”
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๙.๓ คณะกรรมการตัดสินผลงานดานการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีสิทธิ์กําหนดแนวทาง
หลักเกณฑการพิจารณาตัดสินผลงาน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด
๑๐. วิธีการสงผลงาน

๑๐.๑ ผูสงผลงานเขารวมประกวดจะตองจัดทําขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผลงาน เพ่ือเปนเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในรูปแบบ “บทสรุป” (ตามความเหมาะสมของเนื้อหา แตตองไม
เกิน ๒ หนากระดาษ A๔ โดยใชตัวอักษร TH SarabanIT๙ ขนาด ๑๖ พอยท) โดยมีรายละเอียดประกอบดวย

- ชื่อผลงาน/โครงการ
- หลักการและเหตุผล/ท่ีมา/วตัถุประสงค/เปาหมาย
- ข้ันตอน/วิธีการดําเนินงาน
- ผลลัพธท่ีได/ผลการดําเนินงาน
- แนวคิดการพัฒนาตอยอด และขยายผล
- ภาพถายประกอบผลงาน (หรือสําเนาขอมูลผลงานในรูปแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

เชน  ซีดี  ดีวีดี  หรือไฟลวิดีโอ)
- ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- ชื่อผูประสานงาน

๑๐.๒ ใหสงขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผลงานตามแบบฟอรมเสนอผลงาน พรอมไฟล “บทสรุป” มาท่ี
กลุมงานคุมครองจริยธรรม  กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย (อาคาร ๒ ชั้น ๒) เลขท่ี ๘๘/๒๒ ถนนติวานนท
ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
(สามารถดาวนโหลดเอกสารและแบบฟอรม “บทสรุป” ไดท่ีเว็บไซต “ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย”
http://ethics.anamai.moph.go.th)

๑๐.๓ คณะกรรมการอาจเรียกขอขอมูลเพ่ิมเติมในภายหลังตามท่ีเห็นสมควร และอาจมีการตรวจ
เยี่ยมประเมินผลงาน ณ สถานท่ีตั้งของหนวยงาน กรณีท่ีผลงานผานการคัดเลือก ๓ ลําดับแรกในรอบคัดกรอง
๑๑. การประกาศผล

ผลการตัดสินการประกวดจะแจงใหผูไดรับรางวัล และหนวยงานท่ีไดรับรางวัลทราบโดยตรง  รวมท้ัง
ประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต “ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย” http://ethics.anamai.moph.go.th
ประมาณเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ ท้ังนี้ จะจัดใหมีการมอบรางวัลในงานวันสถาปนากรมอนามัย ๑๒ มีนาคม
๒๕๕๘ ซึ่งกําหนดการจะแจงใหทราบในภายหลัง
๑๒. การติดตอสอบถาม

สอบถามรายละเอียดไดท่ี  คุณดวงพร  หวานแกว และ  คุณศิรินภา  พุฒแกว กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม   กองการเจาหนาท่ี หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๓๕-๖ และ ๐๙ ๐๑๐๙ ๔๐๔๘ หรือ
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต “ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย” http://ethics.anamai.moph.go.th

ภาคผนวก
- หลักเกณฑการพิจารณาตัดสินผลงานดานการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม

สําหรับคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ
- แบบฟอรม “บทสรุป”
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หลักเกณฑการพิจารณาตัดสินผลงานดานการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม
สําหรับคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ

ลําดับ
ท่ี

รายละเอียดเกณฑการตัดสิน คะแนน คะแนนท่ีได หมายเหตุ

๑ ความสอดคลองกับการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ๒๕
๑.๑ ลักษณะงานมีความสอดคลองกับการเสริมสรางวินัย/การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม/การปองกันการทุจริต
๑.๒ มีวัตถุประสงค เปาหมายในการจัดทําผลงานท่ีชัดเจน

๒ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๒๕
- เปนผลงานท่ีคิดคนใหม หรือปรับปรุง ตอยอด จากแนวคิดเดิม
หรือดัดแปลงประยุกตเปนความคิดใหม

๓ ประโยชนของผลงาน แนวคิดการพัฒนาตอยอด และขยายผล ๒๕
๓.๑ ผลงานมีประโยชนตอการพัฒนาบุคลากร มีคุณคาตอการ
ปฏิบัติงาน และสงผลตอหนวยงาน  ชุมชน/สังคม  รวมถึง
สิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม
๓.๒ ผลงานสามารถนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ  มีการถายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน
๓.๓ มีการเผยแพรผลงาน เพ่ือใหประชาชน/บุคคลท่ัวไปไดรับทราบ
และนําไปใชประโยชน

๔ โครงสราง กระบวนการดําเนินงาน และการประเมินผล ๒๕
๔.๑ โครงสราง/กระบวนการดําเนินงาน/ขับเคลื่อน ดังนี้

- มีการตั้งองคกร/ชมรม/คณะทํางาน/คณะกรรมการดานการ
เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม

- ผูบริหารหนวยงานใหการสนับสนุนสงเสริม/มีสวนรวมในการ
ดําเนินงานผลงานดานการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม

- บุคลากรในหนวยงาน มีสวนรวมในการดําเนินงานผลงานดาน
การเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม

- มีข้ันตอน/วิธีการดําเนินงานอยางเปนระบบ
- ผลสรุป/ผลลัพธท่ีได

๔.๒ มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของผลงาน



๖

แบบฟอรม “บทสรุป”
ดานการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมของหนวยงานกรมอนามัย

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

ผูสงผลงานเขารวมประกวดจะตองจัดทําขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผลงาน เพ่ือเปนเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในรูปแบบ “บทสรุป” โดยมีรายละเอียดประกอบดวย

1. ชื่อผลงาน/โครงการ………………………………………………………...................
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมา/วัตถุประสงค/เปาหมาย…………………………………………...
3. ข้ันตอน/วิธีการดําเนินงาน………………………………………………………
4. ผลลัพธท่ีได/ผลการดําเนินงาน.........................................................
๕. แนวคิดการพัฒนาตอยอด และขยายผล………………………………………………..
๖. ภาพถายประกอบผลงาน (หรือสําเนาขอมูลผลงานในรูปแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

เชน  ซีดี  ดีวีดี  หรือไฟลวิดีโอ) ………..………………………………………………
๗. ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   ชื่อ-นามสกุล..........................................................

หนวยงาน...................................... โทรศัพท............................. โทรสาร ............................
๘. ชื่อผูประสานงาน..............................................

โทรศัพท....................................................... E-mail Address: ………………………………………

คําช้ีแจง:
• ใหสงบทสรุปโดยเรียบเรียงเปนเนื้อหาท่ีตอเนื่องมีความยาวเนื้อหาไมเกิน ๒ หนากระดาษ A๔

พิมพดวยตัวอักษร TH SarabunIT๙ ขนาด ๑๖ พอยท และหัวขอเรื่อง TH SarabunIT๙
ขนาด ๑๘ พอยท
• ตั้งคาหนากระดาษ   เปน บน กับ ลาง ๒ เซนติเมตร, ซาย กับ ขวา ๒.๕ เซนติเมตร
• สถานท่ีสงเอกสารผลงาน   กลุมงานคุมครองจริยธรรม   กองการเจาหนาท่ี   กรมอนามัย

เลขท่ี ๘๘/๒๒ ถนนติวานนท  ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
และโปรดสงไฟลขอมูลผลงานท่ีสงเขาประกวดฯ ทาง E-mail: duangporn.wa@anamai.mail.go.th
สอบถามขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี ดวงพร  หวานแกว และ คุณศิรินภา  พุฒแกว
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๓๕-๖ และ ๐๙ ๐๑๐๙ ๔๐๔๘ โทรสาร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๘๐ และ
๐ ๒๕๙๑ ๘๒๐๕
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