สรุปการประชุมเชิ งปฏิ บัติ การเพื่ อพั ฒ นาศักยภาพบุค ลากรกรมอนามัยใหมีค วามเขาใจในบทบัญ ญั ติ
แห ง กฎหมาย และมี ทั ก ษะความเชี่ ย วชาญในการสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่ แก ไขเพิ่ ม เติ ม , พระราชบั ญ ญั ติการป องกัน และแกไขป ญ หาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560
ระหวางวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพบุ คลากรกรมอนามัย ใหมีความเขาใจในบทบั ญ ญัติ แห งพระราชบัญ ญั ติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.
2560
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยใหมีทักษะความเชี่ยวชาญในการดําเนินงานและสนับสนุน
หนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่ แก ไขเพิ่ มเติม, พระราชบั ญ ญั ติ การป องกัน และแกไขปญ หาการตั้งครรภ ในวัยรุน พ.ศ. 2559 และ
พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
- กิจกรรมการดําเนินการ
กิจกรรมที่ 1 : การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในระหวางวันที่ 12-14 พ.ย. 2561 ประกอบดวย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
การบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.
2559 และบทบาทหนาของศูนยอนามัยตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกฎหมาย
โดย นายกิตติพงศ แซเจ็ง ผูอํานวยการสํานักอนามัยการเจริญพันธุ
การบรรยาย เรื่อง สาระบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม โดย นางพรพรรณ ไมสุพร ที่ปรึกษาศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขและนายเมธี ชุมศิริ นักวิชาการ
สาธารณสุขชํานาญการ ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
การบรรยาย เรื่อง แนวคิดและมุมมองตอการดําเนินงานตามกฎหมายที่อยูในความ
รับผิดชอบของกรมอนามัย ทั้ง 3 ฉบับ โดย นายพิษณุ แสนประเสริฐ ที่ปรึกษากรมอนามัย
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทํางาน/ปจจัยความสําเร็จ/ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ พรอมสะทอนแนวคิด มุมมองที่มีตอการดําเนินงาน ตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของ
กรมอนามัย ทั้ง 3 ฉบับ โดย นายพิษณุ แสนประเสริฐ ที่ปรึกษากรมอนามัย และนายสมชาย ตูแกว
ผูอํานวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
การบรรยาย เรื่อง บทบาทหนาของศูนยอนามัยตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
โดย แพทยหญิงชมพูนุช โตโพธิ์ไทย นายแพทยชํานาญการ สํานักสงเสริมสุขภาพ

ลักษณะการบรรยายเปนการแบงกลุมออกเปนกลุมยอย 3 กลุม ไดแก นิติกร นักวิชาการ
สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสิ่งแวดลอม และนักวิชาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพ
โดยสนทนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
1. วิธีการใหนมลูก และการดูแลสุขภาพของแมหลังคลอด
2. ทําไมแมถึงใหนมลูกไมได และกลยุทธของบริษัทนมในการจูงใจ
3. สาระสําคัญและหลักการควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
ทั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทํางานและวางแผนรวมกันใน
การขับเคลื่อนและบังคับใชกฎหมายใหครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพ
จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทํางาน ปจจัยความสําเร็จ ปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะ พรอมสะทอนแนวคิด มุมมองที่มีตอการดําเนินงานตามกฎหมายที่อยูในความ
รับผิดชอบของกรมอนามัยทั้ง 3 ฉบับ มีขอ เสนอจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- การพัฒนาศักยภาพของเจาพนักงานตามกฎหมายและภาคีเครือขาย
- สงเสริมให อปท. สามารถวิเคราะหปญหาในพื้นที่และวิเคราะหภาคีเครือขายในการ
จัดการปญหาที่เกิดขึ้น และเขาใจในกระบวนการไกลเกลี่ยในกรณีที่มีปญหาหรือมีคดีความ
 พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
- การชี้แจงและสื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับเจตนารมณของกฎหมาย
แนวทางการดําเนินงานของหนวยงานในระดับพื้นที่
- การถายทอดความรูความเขาใจจากหนวยงานสวนกลางสูผูปฏิบัติงาน
ของศูนยอนามัย เพื่อนําไปถายทอดตอในระดับจังหวัด
 พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560
- เสนอใหเพิ่มตําแหนงพยาบาลเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย เนื่องจากเปน
ผูปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานตามกฎหมาย
- ควรสรางความรูและความเขาใจในระดับชุมชน เชน ผูนําชุมชน เพื่อเปนสื่อกลางใน
การสื่อสารใหแกประชาชนในชุมชน
- ควรให อปท. เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามกฎหมาย
ขอเสนอแนะในภาพรวม :
1. ควรมีชองทางการสื่อสารสําหรับผูปฏิบัติงาน เชน Application ที่สามารถโตตอบประเด็นปญหา
ไดในทันที
2. ในกรณีท่ีใหหนวยงานในระดับพื้นที่เปนผูของบประมาณ สวนกลางควรระบุแหลงของงบประมาณ
ใหชัดเจน
แนวคิดสําหรับบุคลากรศูนยอนามัยในการปฏิบัติงาน
อยามองปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานที่ผานมาเปนอุปสรรคตอการทํางานในอนาคต เนื่องจาก
ปญหาดังกลาวจะปดกั้นทางในการทํางานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กลาวคือ การมองอดีตจะทําใหเรามองไมเห็น
ทางในอนาคต

เสริมกัน

ในการทํางานควรเปลี่ยนวิธีคิดแบบแยกสวนใหเปนวิธีคิดแบบหุนสวนเพื่อใหเกิดการทํางานแบบ

การสรางจินตนาการทางความคิด โดยการสรางผังความคิด แลวเดินตามผังในแตละขั้นตอนที่วางไว
ซึ่งจะทําใหเห็นสิ่งที่ขาดและสามารถเติมเต็มสิ่งที่ขาดไดอยางตรงจุด
กิจกรรมที่ 2 : การเขารวมเรียนรูและฝกทักษะ/ประสบการณในการดําเนินงานตามกฎหมาย
รายละเอียดแผนการดําเนินงานแนบตามตาราง
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมถอดบทเรียนและมอบใบประกาศ
รายละเอียดแผนการดําเนินงานแนบตามตาราง
- แนวทางการประเมินผูเขารวมโครงการ
(1) ผูเขารวมโครงการจะตองเขารวมกิจกรรม 100% คือ เขารวมโครงการทั้งกิจกรรมที่ 1 และ 2 ตามแผน
ที่กําหนด
(2) ผานการประเมินตามเกณฑการประเมินที่กรมอนามัยกําหนด 80%
สรุปประเด็นจาการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการดําเนินงานตามกฎหมาย
 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามกฎหมายของกรมอนามัยทั้ง 3 ฉบับ
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
1. เจาหนาที่ศูนยอนามัยไมไดถูกแตงตั้งเปนคณะกรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมายทําใหไมมี
บทบาทหนาที่ในการดําเนินงาน
2. ในการตัดประชุมหรือการดําเนินงานตามกฎหมาย เชน ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
การจัดอบรมการบังคับใชกฎหมาย บางจังหวัดไมเชิญศูนยอนามัยเปนพี่เลี้ยง เมื่อจัดประชุมแลวไมไดแจงความ
คืบหนา
3. ผู ป ฏิ บั ติงานยั งขาดทั ก ษะในการวิเคราะห กฎหมายที่ เกี่ ย วข อ ง วิเคราะห ป ญ หาต างๆและภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
4. ศูนยอนามัยบางแหงไมมีนิติกรเปนที่ปรึกษาดานการดําเนินงานตามกฎหมาย
5. ระเบียบเบิกจายงบประมาณไมเอื้อตอการจัดอบรมภาคีเครือขายทําใหไมสามารถในการดําเนินงาน
ในเรื่องดังกลาวได
6. หนังสือจากสวนกลางถึงศูนยอนามัยลาชา ทําใหการลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีอุทธรณลาชา
7. สวนกลางยังไมชัดเจนในการตั้งเปาหมายในการทํางาน/กรอบในการรายงานผลการดําเนินงาน
2. พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560
1. ไมมีกลไกการประสานการดําเนินงานในระดับพื้นที่ที่ชัดเจน
2. สวนกลางยังไมชัดเจนในการตั้งเปาหมายในการทํางาน/กรอบในการรายงานผลการดําเนินงาน
3. ศูนยอนามัยบางแหงไมมีนิติกรเปนที่ปรึกษาดานการดําเนินงานตามกฎหมาย
4. เจาหนาที่สาธารณสุขมีสวนไดสวนเสียกับผูป ระกอบการ (ผลิตภัณฑนม) ทําใหการบังคับใชกฎหมาย
ไมมีประสิทธิภาพ
3. พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
1. สวนกลางไมมีกรอบคําสั่งที่ชัดเจนในการทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการวัยรุนฯ
2. ไมมีกลไกการประสานการดําเนินงานในระดับพื้นที่ที่ชัดเจน
3. ศูนยอนามัยบางแหงไมมีนิติกรเปนที่ปรึกษาดานการดําเนินงานตามกฎหมาย

 เปาหมายในการดําเนินงานดานกฎหมาย
1. เปนที่ปรึกษาใหกับภาคีเครือขาย
2. ใช A2IM เปนเครื่องมือในการดําเนินงานดานกฎหมายของกรมอนามัย เชน การวิเคราะหภาคี
เครือขาย การประสานงานกับเครือขาย เปนตน
 วิธีการขับเคลื่อนและบังคับใชกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
1. ควรมีการพั ฒ นาศักยภาพบุ คลากรในระดับ ทองถิ่นใหมีความรูและมีทักษะในเรื่องการไกล เกลี่ ย
กอนที่จะมีการอุทธรณ คําสั่ง และสนับสนุนใหทองถิ่นใชกลไกของการไกลเกลี่ย กอนเขาสูกระบวนการการ
บังคับใชกฎหมาย ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการลดปญหาการอุทธรณ
2. สนับสนุนเงินงบประมาณในการลงพื้นที่
3. ตองมีการวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของ วิเคราะหปญหาตางๆและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
4. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย/ผูที่มีบทบาทหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายใหมีความเขมแข็ง
5. ผลักดัน/ขับเคลื่อนการดําเนินงานผานคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
6. พัฒนาศักยภาพเจาพนักงานและเครือขายเฝาระวัง
7. สรางกระแส สรางความตระหนักใหกับเจาหนาที่ ประชาชน และผูป ระกอบการใหทราบสิทธิและ
หนาที่ตามกฎหมาย และประชาสัมพันธแจงหนวยงานที่เกี่ยวของใหทราบถึงอํานาจหนาที่
2. พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560
1. พัฒนาบุคลากรใหมีความเขาใจกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560
2. ให ชุ มชนเฝ าระวังการกระทํ าความผิดตามพระราชบั ญ ญั ติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ในพื้นที่ของตนหรือไม
3. ใหหางราน รานคาในแหลงชุมชนเขาใจพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560
4. ใหเจาพนักงานทองถิ่นควบคุมเฝาระวังใหความรูเกี่ยวกับรานคาในชุมชนโดยอาศัย พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องของการสะสมอาหารมาเชื่อมโยงกับพระราชบัญญั ติควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.256 นี้
3. พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
1. ตองมีการจัดทําคูมือสนับสนุนการดําเนินงานใหแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
2. ตองจัดใหมีคณะทํางานเพื่อใหมีบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
 สิ่งสนับสนุนการดําเนินงาน
1. งบประมาณสนับสนุนเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. องคความรู คูมือ สื่อสื่อความรูดานกฎหมาย ใหกับประชาชน/ บุคลากรในกระทรวงและบุคลากรใน
ขอมูลทางวิชาการ
3. เจาหนาที่นิติกร
4. ชองทางที่มีความสะดวกตอการเขาถึงขอมูล เชน QR code

 ผูที่เกี่ยวของและมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานตามกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ผูเกี่ยวของ
1. สวนกลาง ไดแก ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ศูนยปฏิบัติการกรมอนามัย สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
2. สวนภูมิภาค ศูนยอนามัยที่ 1 – 12 และสถาบันสุขภาวะเขตเมือง
3. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุขอําเภอ
4. ราชการสวนทองถิ่น
บทบาทหนาที่ในการดําเนินงานตามกฎหมาย
1. เปนเจาพนักงานสาธารณสุข แนะนํา ใหคําปรึกษา แสวงหาขอเท็จจริง และออกคําสั่ง (ม. 46 (2))
2. เปนผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากพนักงานทองถิ่น ใหแนะนํา ใหคําปรึกษา และแสวงหาขอเท็จจริง
3. เปนเจาพนักงานทองถิ่น พิจารณาอนุมัติอนุญาต แสวงหาขอเท็จจริง และออกคําสั่งทางปกครอง
4. คณะกรรมการเปรียบเทียบ ดําเนินการพิจารณาเปรียบเทียบปรับ
5. พนักงานสอบสวน ทําการสรุปสํานวนและดําเนินคดี
2. พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560
ผูเกี่ยวของ
1. บุคลากรที่เกี่ยวของทางดานสาธารณสุขที่มีใบประกอบวิชาชีพ เชน นายแพทย พยาบาล เปนตน
2. เจาพนักงานตามกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในกฎหมาย
3. คณะกรรมการ MCH Board ชวยขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกฎหมาย
4. สถานพยาบาล เฝาระวังการละเมิดตามกฎหมาย
5. ศูนยอนามัย เปน Code Watcher รวบรวมขอมูล เยี่ยมเสริมพลัง รพช. และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุข
บทบาทหนาที่ในการดําเนินงานตามกฎหมาย
1. ตองทราบบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนตามกฎหมาย
2. สวนกลางมีหนาที่ในการสงตอขอมูลใหกับเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานจัดทําฐานขอมูล เพื่อสงตอให
เจาหนาที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
3. เจาพนักงานตามกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในกฎหมาย
4. คณะกรรมการ MCH Board ชวยขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกฎหมาย
5. สถานพยาบาล เฝาระวังการละเมิดตามกฎหมาย
6. ศูนยอนามัย เปน Code Watcher รวบรวมขอมูล เยี่ยมเสริมพลัง รพช. และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุข
3. พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
ผูเกี่ยวของ
1. คณะอนุกรรมการจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนประธานและมีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
เปนเลขานุการ
2. หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้ง 5 กระทรวง
3. บุคลากรที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

4. กรมอนามัยสวนกลาง ศูนยอนามัยที่ 1 – 12 และสถาบันสุขภาวะเขตเมือง
บทบาทหนาที่ในการดําเนินงานตามกฎหมาย
1. จัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรแหงชาติ เพื่อที่จะขับเคลื่อนงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. กํากับติดตามการดําเนินงานตามคณะอนุกรรมการ
3. กรมอนามัย มีบทบาทหนาที่ในการจัดทํารางคําสั่งคณะอนุฯใหชัดเจน มีกรอบการสงรายงาน
ยุทธศาสตร/แผน และกําหนดบทบาทของศูนยอนามัยที่ชัดเจน
4. ศูนยอนามัย มีบทบาทหนาที่ในการเปนที่ปรึกษาดานวิชาการ และสงคืนขอมูลใหกับสวนกลาง
กรมอนามัยพรอมทั้งแกไขปญหาในการดําเนินงานใหกับหนวยงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

