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 มอบนโยบำยและชี้แจงวัตถุประสงค์กำรนิเทศงำน 
            โดย รองอธิบดีกรมอนำมัย (นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภำกร) 
    บรรยำยสรุปภำพรวม 

 สถำนกำรณ์ด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมในควำมรับผิดชอบ 
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 ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัด และสิ่งที่ต้องกำรรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 

           โดย  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อนำมัยที่ 5 นครรำชสีมำ 
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
                      โดย  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อนำมัยที่ 5 นครรำชสีมำ 
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 ประธำนคณะนิเทศงำน สรุปผลกำรนิเทศ พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำผล

ด ำเนินงำน 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ตำมท่ี นำยแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภำกร รองอธิบดีกรมอนำมัยและคณะ ได้มำนิเทศงำนศูนย์อนำมัยที่ 
5 นครรำชสีมำ ปีงบประมำณ 2557 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 24 -25 มีนำคม 2557 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 21-22 
กรกฎำคม 2557  ณ ห้องประชุมพฤกษ์สำธร ศูนย์อนำมัยที่ 5 นครรำชสีมำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) กระตุ้น
เตือน ก ำกับ และติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ กระทรวง นโยบำยส ำคัญที่เร่งรัด 
งำนตำมพันธกิจของกรมให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด  2) เป็นเครื่องมือในกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 3) รับรู้  ปัญหำ/อุปสรรค ข้อจ ำกัดในด้ำนต่ำงๆ และปัจจัยที่มีผลต่อ
ควำมส ำเร็จของหน่วยงำน รวมถึงกำรให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยงำนปรับปรุงกระบวนกำร/วิธีกำรท ำงำนให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัญหำสำธำรณสุขในพ้ืนที่ ซึ่งแบ่งสำยนิเทศเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สำยส่งเสริมสุขภำพ สำย
สิ่งแวดล้อม และสำยสนับสนุน สรุปสำระส ำคญัได้ดังนี้ 

กำรด ำเนินงำนของกรมอนำมัย เน้นกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำคัญตำมนโยบำยกรมอนำมัย และกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ(ตำมกลุ่มวัย)และอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

งำนโครงกำรส ำคัญตำมนโยบำยกรมอนำมัย  จ ำนวน  10 โครงกำร 
งำนด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ   จ ำนวน  14 โครงกำร 
งำนด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม    จ ำนวน   6 โครงกำร 
งำนพันธกิจ (ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร)  จ ำนวน   12 โครงกำร 
 
ข้อเสนอแนะผู้นิเทศในภาพรวม 

 ให้หำจุดเด่นขององค์กรเพ่ือเป็นจุดขำย 
 ข้อมูลกำรจัดท ำ Information อำจจะมำจำกกำร Survey หรือ Poll เป็นต้น และสำมำรถพัฒนำ

เป็น Information for Action ให้ได ้
 เน้นกำรจัดท ำระบบข้อมูล ที่สำมำรถน ำมำวิเครำะห์ สังเครำะห์เป็นเอกสำรเชิงวิชำกำร เพ่ือ

สนับสนุนเขตบริกำรสุขภำพในเรื่องของกลุ่มวัยต่ำงๆ 
 เน้นกำรท ำงำนเป็นทีม บูรณำกำรร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
 ให้ควบคุมและเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมแผน และตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
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สรุปการประชุม เรื่อง การรับนิเทศศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา (รอบที่ 1) 
วันที่ 24 –25  มีนาคม  2557  ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

1. ทีมนิเทศจำกกรมอนำมัย     จ ำนวน    18  คน 

2. ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ศูนย์อนำมัยที่ 5    จ ำนวน   100  คน 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเตรียมข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนำมัยที่ 5 

2. กระตุ้นเตือน ก ำกับ และติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์  
              กระทรวง นโยบำยส ำคัญที่เร่งรัด งำนตำมพันธกิจของกรมให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

3. เป็นเครื่องมือในกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
4. รับรู้ ปัญหำ/อุปสรรค ข้อจ ำกัดในด้ำนต่ำงๆ และปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของหน่วยงำน รวมถึงกำร

ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยงำนปรับปรุงกระบวนกำร/วิธีกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัญหำสำธำรณสุข
ในพ้ืนที ่
 

รูปแบบของการประชุม 
 เป็นกำรบรรยำย/อภิปรำย/ประชุมกลุ่ม น ำเสนอ/ลงเยี่ยมพ้ืนที่ และสรุปผล 
 

สรุปสาระส าคัญของการประชุม ดังนี้ 
วันที่ 24 มีนำคม 2557 
 น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม แบ่งตำมกลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มอ ำนวยกำร 

 กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์และกำรวิจัย 

 กลุ่มจัดกำรควำมรู้และกำรศึกษำด้ำนสุขภำพ 

 กลุ่มพัฒนำกำรส่งเสริมสุขภำพ 

 กลุ่มพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 



2 
งานแม่และเด็ก 

 ตัวชี้วัดมีกำรเปลี่ยนบ่อย ส่งผลให้พ้ืนที่ท ำงำนล ำบำก เพรำะกำรท ำควำมเข้ำใจ กำรปรับเปลี่ยนระดับ
ชุมชน ต ำบลต้องใช้เวลำพอสมควร เช่น ต ำบลนมแม่ ที่เพ่ิมเกณฑ์เรื่องศูนย์เด็กเล็กคุณภำพ ที่มีหลำย
ปัจจัยเข้ำมำเกี่ยวข้องอำทิ งบประมำณ ภำคีเครือข่ำย สิ่งแวดล้อม ท ำให้กำรขับเคลื่อนงำนให้บรรลุ 
KPI ยำกยิง่ขึ้น 

 ข้อมูลอนำมัยแม่และเด็ก  ยังไม่มีระบบรำยงำนที่มีประสิทธิภำพ เนื่องจำกปัญหำ 
1. ตัวชี้วัดเอง เช่น กำรฝำกครรภ์ 5 ครั้งตำมเกณฑ์ (+/- 2 สัปดำห์) พัฒนำกำรเด็ก บำงพ้ืนที่ยังไม่

สำมำรถคีย์ได้ กำรปรับตัวชี้วัดบ่อยจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนที่โปรแกรมข้อมูลด้วยท ำให้เกิดปัญหำเรื่องกำรคีย์
ข้อมูลไม่ได้ คีย์ไม่ครบ 

2. เจ้ำหน้ำทีร่ะดับรพ.สต. /รพช. ยังไม่เข้ำใจวิธีกำรใช้โปรแกรมคีย์ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ   
3. เจ้ำหน้ำทีม่ีภำระงำนเยอะ  ไม่มีเวลำคีย์ข้อมูล  

 ตัวชี้วัดอนำมัยแม่และเด็กมีจ ำนวนมำก คนรับผิดชอบงำนน้อย ท ำงำนได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ และ
ต้องรับผิดชอบหลำยบทบำท ทั้งขับเคลื่อนงำนร่วมกับจังหวัด ตลอดจน นิเทศติดตำม ประเมินผล (ชง
เอง กินเอง) และกำรวิจัย 

 กำรเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงำนบ่อย ท ำให้กำรประสำนงำน กำรติดต่อสื่อสำรไม่ต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
1. ควรต้องพัฒนำคน พัฒนำโปรแกรมข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น HosXP ให้มีประสิทธิภำพก่อน เพรำะ

ตัวชี้วัดบำงตัวยังคีย์ได้ไม่ครบก่อนที่จะมีกำรน ำโปรแกรมต่ำงๆมำให้พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
2. กำรปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดควรพิจำรณำให้รอบคอบ ถึงควำมเป็นไปได้ และให้เวลำพื้นที่ได้ด ำเนินกำร  

ตัวชี้วัดไม่ควรเปลี่ยนทุกปี เพรำะงำนจะไม่มีคุณภำพ 
3. กำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ ควรเริ่มตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ และต้องมีควำมชัดเจน  

งานแม่และเด็ก (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) 

 แนวทำงกำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ  ขำดควำมชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ 

 ขำดกำรบูรณำกำรในส่วนกลำง  ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่เกิดควำมสับสน 

 มีภำระงำนเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมำยเพิ่มเติม  ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 

1. กำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน /สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของพ้ืนที่  และชี้แจงตั้งแต่
ต้นปีเพื่อให้ทันต่อกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนของพ้ืนที่ 

2. กำรบูรณำกำรกันอย่ำงจริงจัง และชี้แจงผู้ปฏิบัติให้เกิดควำมเข้ำในไปในทิศทำงเดียวกัน 
3. กำรก ำหนดแผนให้ชัดเจนและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงำนทรำบตั้งแต่ต้นปี  รวมถึงกำรสนับสนุน

งบประมำณและบูรณำกำรงำน/กิจกรรม  ลดภำระงำนให้พ้ืนที่ 



3 
งานวัยเรียนและวัยรุ่น 

 รร.บำงส่วนขำดควำมเข้ำใจในเกณฑ์กำรประเมิน /กำรท ำเอกสำรและทักษะกำรปฏิบัติงำนจริงกับเด็ก
ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละตัวชี้วัด 

 รร.ที่ผ่ำนกำรประเมิน HPS ระดับเพชรส่วนมำกยังขำดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

 เกณฑ์ประเมิน อ.อนำมัยกำรเจริญพันธุ์ไม่ชัดเจนท ำให้พ้ืนที่สับสน 

 เกณฑ์ตัวชี้วัด อ.อนำมัยกำรเจริญพันธุ์ก ำหนดไว้สูงเกินไป ปี 57 ร้อยละ 40 (ปี 55-56 ศอ.5 
ด ำเนินกำรได้ 6 แห่ง 6.8%) 

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
1. ชี้แจง/ท ำควำมเข้ำใจเกณฑ์กำรประเมินกับพ้ืนที่ให้ตรงกัน 
2. ควรเพิ่มรำยละเอียดเกณฑ์ให้ชัดเจนและมีกำรบูรณำกำรกับเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
3. ควรมีเงินรำงวัล สนับสนุน อ.ที่ผ่ำนเกณฑ์อ ำเภออนำมัยเจริญพันธุ์เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจในกำรด ำเนินงำน

ในพ้ืนที่ต่อไป 
 
งานวัยท างาน 

 กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน  เนื่องจำกมีภำระงำนอ่ืนเข้ำมำแทรก 
ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 

1. ควรมีกำรก ำหนดแผนให้ชัดเจนและชี้แจงงำนตั้งแต่ต้นปี 
 

งานวัยสูงอายุ 

 ขำดงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของจังหวัด โดยเฉพำะวัดส่งเสริมสุขภำพ ท ำให้บำงจังหวัด
ไม่สำมำรถขับเคลื่อนงำนในเชิงรูปธรรมได้ 

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
1.  กำรท ำงำนกับพ้ืนที่ในกรณีไม่มีงบประมำณต้องใช้หลักกำรบูรณำกำรกับภำคีเครือข่ำยให้มำกขึ้น 
2. ตัวชี้วัดไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย และไม่ก้ำวกระโดด เพรำะจะวัดงำนเชิงคุณภำพไม่ได้ 

 
งานสิ่งแวดล้อม 

 นโยบำยภำรกิจงำนเพ่ิมจำกส่วนกลำง เช่น รร.ตชด. เป็นเจ้ำภำพกำรจัดประชุม EHA ปรับเปลี่ยนจำก
ส่วนกลำงให้ ศอ.เป็นเจ้ำภำพจัดเป็นภำค 

 กำรด ำเนินงำนบำงอย่ำงต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำย  บำงอย่ำงต้องใช้งบประมำณ  เช่น 
กำรพัฒนำส้วมเชิงโครงสร้ำง กำรปรับสิ่งแวดล้อม รพ. 

 กำรด ำเนินงำนบำงอย่ำง เช่น HIA ประชำชนหรือหน่วยงำนในพ้ืนที่ไม่ให้ควำมร่วมมือ  
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 กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ไม่ถึงกลุ่มเป้ำหมำย 
ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 

1. วำงแผนรองรับภำระงำนที่มำใหม่ ปรับแผนงำน/งบประมำณ 
2. ผลักดันงำนดังกล่ำวให้เป็นงำนส ำคัญท่ีต้องท ำโดยสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐ 

เอกชน ตลอดจนสถำบันกำรศึกษำ 
3. ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมด ำเนินงำนและหำเครือข่ำยที่เข้มแข็งช่วยในกำรด ำเนินงำน 
4. พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำร ปชส.ที่มีควำมน่ำสนใจ เน้นให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงช่องทำง 

 
วันที่ 25 มีนำคม 2557 

1. รับมอบนโยบำยจำกรองอธิบดีกรมอนำมัย (โดย นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภำกร) 
 ชื่นชม 
 สถำนที่สวยงำม 
 กำรจัดกำรดี 

ผู้บริหำรกรมอนำมัยวำงแผนนิเทศงำนปีละ 3 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 รับทรำบสถำนกำรณ์/แนวทำงกำรขับเคลื่อน/รับฟังปัญหำสะท้อนจำกพ้ืนที่ให้ทำงกรม

รับทรำบ 
ครั้งที่ 2 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน/ควำมก้ำวหน้ำ/ผลงำนตำมตัวชี้วัด/รับฟังปัญหำและอุปสรรค

เพ่ิมเติม/(ประมำณเดือน พฤษภำคม 2557) 
ครั้งที่ 3 ควำมส ำเร็จด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม/ ข้อเสนอแนะเรื่องกำรพัฒนำ 

กำรวำงแนวทำงกำรท ำงำนในปีต่อไป (ประมำณเดือนกรกฎำคม-สิงหำคม 2557) 
***ถ้าไม่มีปัญหาคาดว่าจะลงเพียง 2 ครั้ง ยกเว้นศูนย์ที่มีปัญหาต้องลงเพ่ิมเติมครั้งที่ 3 จะมีการ

คัดเลือกนวัตกรรมแต่ละศูนย์แลกเปลี่ยนกันในการประชุมวิชาการศูนย์  
2. กำรนิเทศงำนหลักๆ กำรวัดผลว่ำท ำแล้วพื้นที่ได้อะไร 
3. กำรจัดกำรเรื่องของ Regulator service plan Supporter ด ำเนินกำรอย่ำงเดิมไปก่อนและมีกำรท ำ 

Roadmap กำรท ำงำนให้ท ำอย่ำงเดิมก่อนคือมีตัวแทนศูนย์ไปท ำงำนอยู่ที่เขตตรวจรำชกำร ส่วนนี้ใน
อนำคตจะปรับเปลี่ยน supporter Regulator  

4. วำงแนวทำงงบประมำณขำลงในปี 2558 ของทุกหน่วยงำนในกระทรวงสำธำรณสุข โดยประชุมทีม
ผู้บริหำร 
 

กระบวนการน าเสนอผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
 น ำเสนอควำมเป็นมำของศูนย์อนำมัยที่ 5 อดีต ปัจจุบัน อนำคต 
 กำรท ำงำนเขตโดยบูรณำกำร และ Approch กลุ่มเป้ำหมำยตำมกลุ่มวัย ตำมนโยบำยผู้บริหำร 
 อัตรำก ำลังศูนย์อนำมัยที่ 5 อำยุเฉลี่ย 40.4 ปี (ระดับกำรศึกษำ/กำรเกษียณ) 
 ผลกำรส ำรวจ/สถำนกำรณ์/ ที่ท ำงำนร่วมกันกับกรมวิชำกำร รำยงำนผล Servey ปี 55-56 

เปรียบเทียบข้อมูล 2 ชุดปี 55 และ 56  
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ตัวอย่ำง  

 ไอโอดีนเป็นตัวอย่ำงที่ส ำคัญในกำรท ำงำนที่ต้องต่อเนื่อง  
 พัฒนำกำรสมวัย ล่ำช้ำเรื่องภำษำ 
 ฟันผุเป็นระบบเฝ้ำระวังทุก 5 ปี 
 วัยท ำงำน อ้วนเพิ่มข้ึน ตัวเลขเพิ่มขึ้นเล็กน้อย พบมะเร็งเต้ำนมเพ่ิมขึ้น 
 ผู้สูงอำยุ ปีนี้ Plan ท ำโครงกำรใหญ่ 
 เฝ้ำระวังอำหำปลอดภัย 
 ตลำด 
 ขยะติดเชื้อ โยเฉพำะปี 2554 
 ส้วมแนวโน้มดีขึ้น ภำพรวมดี  

คงท่ีคือ Early ANC 
กระบวนกำรท ำแผนใช้ SRM 
Node ในกำรขับเคลื่อนงำน  

จุดแข็ง คือ เครือข่ำยเข้มแข็ง 
ศูนย์เป็นเจ้ำภำพในกำรด ำเนินกำร 13 แผน จำก 25 แผน 

งำนตำมนโยบำยผู้ตรวจรำชกำร ผลิต นักสุขภำพครอบครัว (นสค.) มอบหมำย 4 กรมในด้ำนต่ำงๆ 
ดังนี้ ต้องมีทักษะ 4 อย่ำง  

 ปรับเปลี่ยน มอบหมำย ศูนย์อนำมัยซึ่งศูนย์ฯ มอบหมำยคุณณัฏฐิรำและทีมด ำเนินกำรในพื้นที่ 
 ระบำด มอบหมำย สคร. 
 แผนที่ทำงเดิน มอบหมำยกรมสนับสนุน 
 กำรให้ค ำปรึกษำ มอบหมำย กรมสุขภำพจิต  

 

ควำมรับผิดชอบ ดูแลประชำกร 1,250 คน/1 คน โดยเฉลี่ย มีแพทย์ดูแล นสค. อีกที  มีอุปกรณ์จัดให้ 
3 อย่ำงของเขตคือ Smart phone  มอเตอร์ไซด์  Taplet 

 กำรด ำเนินงำนวัยรุ่น เน้น Teen up care และเป็นเรื่องส ำคัญท่ีอธิบดีให้ควำมส ำคัญ 
 

ปัญหาของพ้ืนที่ ที่น าเสนอส่วนกลาง 
1. กำรบูรณำกำรงบประมำณ มีเงินโอนตำมมำหลังท ำแผนเรื่อยๆ  
2. ท ำแผนสั้นลง เร็วขึ้น ไม่เปลี่ยนตัวชี้วัดบ่อย 
3. เกณฑ์กำรประเมินมำก ท ำ Brand เดียวให้ดูมีน้ ำหนักในกำรขับเคลื่อนอย่ำงแท้จริง 
4. ศูนย์เขตขอสนับสนุน (สร้ำงอำคำร) ท ำแผนไว้ 4 ปี 
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สรุปสาระส าคัญการประชุมจากผู้นิเทศ 
 
สายส่งเสริมสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ 

- กำรรำยงำนผลครอบคลุมทุกประเด็น 
- กำรตรวจรำชกำร แม่และเด็กตัวชี้วัดจ ำนวนมำก จึงขอผู้ตรวจรำชกำรในเรื่องแม่และเด็กใน
ชุดของทีมนิเทศกระทรวง 
- ให้รวมทีม รพ.ส่งเสริมสุขภำพ HPH กับ รพ.สำยใยรัก มำตรวจนิเทศ 
- ชมเชยรำยงำนประจ ำปี ท ำได้ดีมำก 
งานทันตสาธารณสุข 
- สถำนกำรณ์ดีข้ึน มีบุคลำกรจ ำนวนมำก 
- ขอรับกำรสนับสนุนกำรน ำเสนอทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
งานอนามัยเจริญพันธ์ 
- มีกำรเข้ำถึงบริกำรได้ดี 
- ให้เน้นกำรบริกำรที่เป็นมิตร ให้ชุมชนเข้ำมำช่วยกิจกรรม  
กองออกก าลังกาย 
- ช่วยดูทีมงำน เนื่องจำกมีบุคลำกรน้อย แต่รับงำนหลำยโครงกำร 
 

สายสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- จุดเด่น มีกำรแชร์ข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
- มีกำรแลกเปลี่ยนงำนผ่ำนชมรมอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
- ข้อเสนอจำกศูนย์ฯ ส่วนกลำงจัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละsettingให้คนท ำงำนเรื่อง
เดียวกันมีกำรแลกเปลี่ยนประชุมร่วมกันเช่น ส้วม 
อาหารและน้้า 
-ศูนย์ฯมีข้อมูลย้อนหลังหลำยปี เสนอโอกำส ในกำรวิเครำะห์ในส่วนสำรบำงตัว ที่เป็นปัญหำ
อำจเจำะในเชิงลึก และเป็นธงน ำให้ศอ.อ่ืนด้วย 
- โครงกำร กพด. ถ้ำเรำได้รู้สถำนกำรณ์ ถ้ำมีข้อมูลอยำกให้เตรียมไว้ก่อน 
กฎหมายสาธารณสุข 
- เขต 5 มีคณะอนุกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด ครบทุกจังหวัด ประชุมไปแล้ว 2 จังหวัด 
- ประเด็นกำรตรวจรำชกำรกระทรวง ปีนี้มีเรื่องตลำดนัดและกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 
รวมถึงประเด็นอ่ืน เช่น กำรก ำจัดขยะมูลฝอย สำมำรถน ำข้อมูลเข้ำคณะอนุกรรมกำร
สำธำรณสุขระดับจังหวัดได้เลย 
- ส่วนกลำงพร้อมสนับสนุนเอกสำรเพิ่มเติม 
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สายสนับสนุน กองคลัง 

- มีกำรเบิกจ่ำย 
- กำรเบิกจ่ำยบุคคล ในผลผลิตที่ 2 ตำมท่ีประชุมตกลงกันที่ นครนำยก 
-  DOC กับ กำรเบิกจ่ำย GFMIS รับไปด ำเนินกำร 
กองแผน 
- กิจกรรมและงบประมำณให้ด ำเนินกำรสิ้นสุดในไตรมำส1 เงินสิ้นสุดในไตรมำส2 
- กำรชี้แจงขอข้อมูลเพิ่มเติมจำกส่วนกลำง ให้มีค ำชี้แจงชัดเจน 
ตรวจสอบภายใน 
- ปี57 จะใช้กำรเปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำ กำรแก้ปัญหำของปี56เทียบปี57 
- ให้ใช้บริกำรทีมตรวจสอบภำยในเยอะ ๆ เพ่ือช่วยกันตรวจสอบ แก้ไข หำทำงออกของ
ปัญหำ ควำมเสี่ยงที่คำดว่ำจะเกิด 
- ให้ปรับแผนงำนขำข้ึน และแผนเบิกจ่ำยงบประมำณให้แล้วเสร็จเดือนมิถุนำยน ถ้ำไม่แล้ว
เสร็จให้มีค ำชี้แจงให้ชัดเจน(เสนอ) 

 

ข้อเสนอแนะจำกรองอธิบดีกรมอนำมัย 

1. สายส่งเสริมสุขภาพ 

 กำรบูรณำกำร บำงครั้งอำจจะไม่ได้ เช่น เกณฑ์โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ HPH กับ เกณฑ์
โรงพยำบำลสำยรักแห่งครอบครัว ได้เนื่องจำกแต่ละเกณฑ์รพ.สำยใยรักมีกำรลงลึกเฉพำะด้ำน
มำกกว่ำ กำรใช้คนที่ประเมินและระยะเวลำจึงแตกต่ำงกัน 

 โครงกำรที่มำจำกกรมให้ไปผูกกับ DHS เนื่องด้วยกำรบูรณำกำรท่ีศูนย์อนำมัยจะคล่องตัวในกำร
ปฏิบัติมำกกว่ำ 

 ปัญหำจ ำนวนสูติแพทย์ และกุมำรแพทย์ ของกรมอนำมัยในภำพรวม ที่มำช่วยนิเทศ ในเรื่องของ
เกณฑ์แม่และเด็ก มีน้อย จึงควรจะแก้ไขอย่ำงไร ให้กำรนิเทศมีควำมน่ำเชื่อถือมำกข้ึน ตอบ 
เนื่องจำกมีข้อจ ำกัด กำรแก้ไขอำจใช้กำรยืมตัวบุคลำกรภำยนอก และดึงให้กรมกำรแพทย์เข้ำมำ
ช่วยจัดกำรในเรื่องนี้ แล้วเรำไปท ำงำนด้ำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยแม่และเด็ก เช่น นมแม่  หรือ
อำจดึงศักยภำพของแพทย์ ที่เรำมีมำช่วยเสริม 
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2. สายอนามัยส่ิงแวดล้อม 

 เรื่อง กพด. ให้ศูนย์ฯให้ควำมส ำคัญล ำดับต้นๆกับโครงกำรที่เก่ียวกับสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ให้
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 

 อยำกให้ใช้ให้ควำมส ำคัญกับคณะอนุกรรรมกำรสำธำรณสุขระดับจังหวัด ในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำน 
กำรmappingข้อมูลน ำเข้ำท่ีประชุม เพื่อทรำบจุดเสี่ยง จะได้มีมำตรกำรให้ท้องถิ่นออกข้อก ำหนดและ
บังคับใช้ตำมพรบ.กำรสำธำรณสุข2535 ป้องกันก่อนเกิดเหตุ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ข้อมูลกัน 
เพ่ือออกข้อบรรญัติท้องถิ่น เรำเป็นผู้ถือกฎหมำย และส่งเสริมให้พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

3. สายสนับสนุน 
 

 ให้ควบคุม และเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมแผน และตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
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สรุปรายงานการประชุม 
เรื่อง : การรับนิเทศศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท่ี 2 

ของรองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร) 
วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2557  

ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ชั้น 3 ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

1. ทีมนเิทศจำกกรมอนำมัย    จ ำนวน    16  คน 

2. ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ศูนย์อนำมัยที่ 5   จ ำนวน   100  คน 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเตรียมข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนำมัยที่5 

2. กระตุ้นเตือน ก ำกับ และติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์  
              กระทรวง นโยบำยส ำคัญที่เร่งรัด งำนตำมพันธกิจของกรมให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

3. เป็นเครื่องมือในกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
4. รับรู้ ปัญหำ/อุปสรรค ข้อจ ำกัดในด้ำนต่ำงๆ และปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของหน่วยงำน รวมถึงกำร

ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยงำนปรับปรุงกระบวนกำร/วิธีกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัญหำสำธำรณสุข
ในพ้ืนที ่
 

รูปแบบของการประชุม 
 เป็นกำรบรรยำย/อภิปรำย/ประชุมกลุ่ม น ำเสนอ/ลงเยี่ยมงำนบริกำรของรพ. และสรุปผล 
 

สรุปสาระส าคัญของการประชุม ดังนี้ 
วันที่  21  กรกฎาคม 2557 

น าเสนอผลการด าเนินงานดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม (รอบ 9 เดือน) 

 กลุ่มอ ำนวยกำร 

 กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์และกำรวิจัย 

 กลุ่มจัดกำรควำมรู้และกำรศึกษำด้ำนสุขภำพ 

 กลุ่มพัฒนำกำรส่งเสริมสุขภำพ 

 กลุ่มพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 



10 
งานแม่และเด็ก 

ศูนย์อนำมัยที่ 5 นครรำชสีมำ ได้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนโรงพยำบำลสำยใยรักแห่ง
ครอบครัวระดับทอง เพื่อประชำชนจะได้รับบริกำรสำธำรณสุขที่มีคุณภำพ เพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย จำกผล
กำรด ำเนินงำน แสดงดังตำรำง 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
นครรำชสีมำ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ เขต 

โรงพยาบาลสายรักแห่ง
ครอบครัวระดับทอง 

ร้อยละ 95 100 100 95.45 
 

93.33 
 

97.19 
 

ระบบบริการ ANC คุณภาพ ร้อยละ 70 96.6 64.28 100 93.33 88.55 
 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

1. ระบบรำยงำนข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภำพ ข้อมูลที่มีน ำมำวิเครำะห์ไม่ได้ 
 2. Template ไม่ชัดเจน ตีควำมไปคนละประเด็น 
 3. ตัวชี้วัดมำกมำย ผู้ รับผิดชอบงำนคนเดียวท ำงำนหลำยบทบำท ส่งผลให้งำนล่ำช้ำ ขำด
ประสิทธิภำพ 
 4. กำรเร่งรัดกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้ได้ตัวเลขรำยงำนทุกไตรมำส หรือทุก 2 ไตรมำส ไม่สอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริง ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/กำรขับเคลื่อนงำนที่แท้จริง เพรำะบำงงำนเพ่ิงประเมินเสร็จสิ้นยังไม่
ครบ 6 เดือน ทั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับเขต ระดับจังหวัด/พื้นท่ี ท ำงำนไม่ทัน 
 5. ระยะเวลำกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ไม่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง เช่น ต ำบลนมแม่ ซึ่งมี
เกณฑ์มำตรฐำนที่ต้องใช้เวลำ งบประมำณ และควำมร่วมมือจำกท้องถิ่น ชุมชน  ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนต้องใช้
ระยะเวลำที่เหมำะสมกับควำมเป็นจริง 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ในรอบ 9 เดือนที่ผ่ำนมำ ศูนย์อนำมัยที่ 5 นครรำชสีมำ ได้ด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำ
มำรดำและทำรก ผ่ำน MCH Board ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรหลักในกำรวำงแผน ติดตำมก ำกับประเมินผล 
และแก้ปัญหำต่ำงๆที่เกี่ยวกับงำนอนำมัยแม่และเด็กของเขต ตลอดจนกำรประเมินรับรองมำตรฐำน
โรงพยำบำลสำยใยรัก รพ.สต.สำยใยรักแห่งครอบครัวและต ำบลนมแม่ และกำรพัฒนำระบบรำยงำนมำรดำ
และทำรกโดยควำมร่วมมือกับมูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ เพ่ือกำรพัฒนำระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. กำรก ำหนดตัวชี้วัด ควรก ำหนดเท่ำที่จ ำเป็น และให้มีควำมสอดคล้องกันทั้งกรม เช่น กำรให้ยำน้ ำ
เสริมธำตุเหล็ก เป็นต้น  
 2. กำรก ำหนด Template ควรมีควำมชัดเจน และอธิบำยให้เข้ำใจตรงกัน 
 3. กำรเก็บข้อมูล ควรใช้กำร survey ในตัวชี้วัดที่ไม่มีในแฟ้มรำยงำน และเก็บปีละครั้ง เพ่ือไม่รบกวน
พ้ืนที่มำกเกินจ ำเป็น 
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งานวัยเรียน 

จำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2557 ในรอบ 9 เดือน ผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมภำวะสุขภำพใน
เด็กนักเรียน มีดังนี้ 

1. ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนกำรส่งเสริมสุขภำพนักเรียนแบบองค์รวมและกำรด ำเนินงำนโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพแก่ภำคีเครือข่ำยในระดับจังหวัด เพ่ือรับทรำบแนวทำงกำรด ำเนินงำน พร้อมกับเป็นกำร
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกำรปรับ/พัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ 

2. ขับเคลื่อนและผลักดันให้ผู้รับผิดชอบงำนในระดับจังหวัด โดยประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำน และ
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพในเด็กนักเรียนและโรงเรียนส่งเสริม
สุขภำพในจังหวัด 

3. สนับสนุนกำรด ำเนินงำน โดยกำรร่วมเป็นวิทยำกรพัฒนำทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
อบรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพก้ำวเข้ำสู่ระดับเพชร กำรเฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำรและโครงกำรอำหำรกลำงวัน
ในโรงเรียน/ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 

4. ร่วมด ำเนินงำนโครงกำรเร่งด่วน และโครงกำรเฉพำะจำกหน่วยงำนของกรมอนำมัย ได้แก่ กำร
ส ำรวจสถำนกำรณ์ภำวะสุขภำพนักเรียน, โครงกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยด้ำนอำหำรและโภชนำกำร, โครงกำร
ส ำรวจภำวะขำดสำรไอโอดีนและโลหิตจำงในเด็กนักเรียน และโครงกำรลดปัญหำภำวะอ้วนในเด็กนักเรียน 
เป็นต้น 

5. อบรมพัฒนำกำรใช้โปรแกรมกำรเฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำรเด็กอำยุ 0-18ปี ให้กับเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขและโรงเรียน จังหวัดนครรำชสีมำ และบุรีรัมย์ 

6. ประเมินรับรองมำตรฐำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชร จ ำนวน 4 โรงเรียน 
7. คัดเลือกโรงเรียนเพชรตัดเพชร เพ่ือเป็นต้นแบบด้ำนกำรสร้ำงเสริมพฤติกรรมสุขภำพ และเป็นกำร

สร้ำงแรงกระตุ้นยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

1. เกณฑ์กำรประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ ดังนี้ 
- เกณฑ์กำรประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับทองแดง เงิน ทอง และเพชร ไม่สอดคล้อง

กัน เช่น ตัวชี้วัดทันตสุขภำพ 
- เกณฑ์กำรประเมินฯบำงตัวชี้วัดตั้งเป้ำหมำยไว้สูงเกิน มีผลท ำให้โรงเรียนไม่ผ่ำนระดับเพชร 

เช่น ตัวชี้วัดทันตสุขภำพ 
- เกณฑ์กำรประเมินฯ ปี2557 มีกำรปรับ แก้ไข กำรจัดท ำคู่มือกำรประเมินผิด โดยไม่มีกำร

แก้ไข ท ำให้ผู้ที่ใช้คู่มือในกำรด ำเนินงำนและประเมินฯในพ้ืนที่สับสน เข้ำใจผิดในเกณฑ์กำรประเมินฯ 
2. ระบบรำยงำนภำวะสุขภำพของนักเรียน ยังไม่สำมำรถดึงข้อมูลจำกระบบรำยงำน 21, 43 แฟ้มได้ 
3. ระบบรำยงำนภำวะสุขภำพของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงศึกษำไม่

เหมือนกัน เช่น ภำวะโภชนำกำร ส่งผลให้กำรเชื่อมต่อข้อมูลหรือกำรส่งต่อเพ่ือใช้ข้อมูลร่วมกันไม่ได้ 
4. กำรเฝ้ำระวังภำวะสุขภำพของเด็กวัยเรียน ครูผู้รับผิดชอบงำนอนำมัยโรงเรียน อำหำรกลำงวัน ยัง

ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรด ำเนินงำน ดังนั้น กำรส่งเสริมป้องกัน และแก้ไขปัญหำภำวะสุขภำพ
ในโรงเรียนขำดประสิทธิภำพและไม่มีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
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งานวัยรุ่น 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

นม. ชย. บร. สร. เขต 

อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี 
(เป้าหมาย :ไม่เกิน 50 ต่อพันประชากร) 

17.90 
 

19.72 
 

13.70 
 

19.60 
 

17.73 

โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ., รพท., 
รพช.)ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (เป้าหมาย : ร้อยละ 40) 
* อยู่ระหว่างด าเนินการ (29 แห่ง) 

17.85 
 

40.00 59.09 57.14 40.50 

อ าเภอท่ีผ่านการประเมินตามเกณฑ์อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ ์
(เป้าหมาย : ร้อยละ 40) 
* ข้อมูลสะสมปี 55-56 ส าหรับปี57 อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน  24 
แห่ง 
 

3.10 31.30 0.00 0.00 6.80 

หมำยเหตุ : อ ำเภออนำมยักำรเจรญิพันธ์ุอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรประเมินรับรอง จ ำนวน 23 แห่ง โดยจะจัดเวทีน ำเสนอในวันท่ี 
24-25 กรกฎำคม 2557 ณ โรงแรมดุสติ ปริ๊นเซส โครำช 

 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

1. พ้ืนที่ยังมีควำมเข้ำใจมำตรฐำนอ ำเภออนำมัยกำรเจริญพันธุ์น้อย และมีเวลำในกำรพัฒนำงำนตำม
มำตรฐำนน้อย ส่วนใหญ่กำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่จะอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ยังไม่สำมำรถประเมินผลผลิตได้จึง
สำมำรถประเมินได้ในระดับกระบวนกำรเท่ำนั้น 

2. กำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอัตรำกำรคลอดของหญิงอำยุ 15-19 ปี และอัตรำกำรท้องซ้ ำ ในพ้ืนที่ยังมี
ควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อน ท ำให้ต้องมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลทุกระดับ  
 

งานวัยท างาน 
 

1. โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ 
ผลการด าเนินงาน 

ผลกำรด ำเนินงำนจนถึงเดือน กรกฎำคม 2557 รำยละเอียดดังตำรำง 
จังหวัด นคราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ รวม 

เป้าหมาย 11 4 1 0 16 
ผลงาน 0 1 1 0 2 
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ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

1. ช่วงเวลำที่ออกประเมินรับรองจะตรงกับกำรออกประเมินหลำยๆมำตรฐำน ท ำให้มีปัญหำในกำร
จัดสรรบุคลำกรที่ออกประเมิน  รวมทั้งประธำน ท ำให้วันที่ก ำหนดไว้ต้องเลื่อนออกไป 

2. มำตรฐำนของผู้ประเมินแต่ละคนไม่เท่ำกัน  
3. จำกกำรตรวจประเมิน ผู้รับกำรประเมินได้ด ำเนินกำรทุกอย่ำงตำมขั้นตอน  แต่ผลลัพธ์กำร

ด ำเนินงำน ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ด ำเนิน ยังมีกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงในบุคลำกร ในผู้ป่วย และ
ผลลัพธ์อื่นๆที่เป็นปัญหำอยู่ 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ มีดังนี้ 
1. โรงพยำบำลที่มีผลกำรประเมินตนเองผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ระดับดีเด่น  9    แห่ง 
2. โรงพยำบำลที่มีผลกำรประเมินตนเองผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ระดับดี  45  แห่ง  
3. โรงพยำบำลที่มีผลกำรประเมินตนเองผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ระดับพัฒนำได้  11  แห่ง 
    ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2557 อยู่ในช่วงประเมินตนเอง และกิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรในปี 

2557 มีดังนี้ 
- เยี่ยมพัฒนำโรงพยำบำลในเขตนครชัยบุรินทร์ เพ่ือให้ค ำแนะน ำเบื้องต้น โดยบูรณำกำรร่วมกับ 

ทีมประเมิน HPHNQC  
- เชิญชวนโรงพยำบำลที่ยังไม่ได้เข้ำร่วมและโรงพยำบำลที่ไมไ่ดส้ังกัดกระทรวงสำธำรณสุขให้เข้ำ 

ร่วมโครงกำร ได้แก่ โรงพยำบำลจิตนครรำชสีมำ รำชนครินทร์  โรงพยำบำลค่ำยสุรนำรี  เป็นต้น  
 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

1. โรงพยำบำลบำงแห่งที่ไม่มีนักโภชนำกำร อำจจะยังด ำเนินกำรได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจำกมีบำง 
องค์ประกอบที่อำจเข้ำใจคำดเคลื่อน ว่ำจะต้องเป็นนักโภชนำกำรเท่ำนั้น 

2. บำงจังหวัดเปลี่ยนผู้รับชอบหรือไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่ต่อเนื่องและขำด 
คนขับเคลื่อนงำนลงในระดับพ้ืนที่ 

3. โรงพยำบำลประเมินตนเองล่ำช้ำ เนื่องจำกระบบออนไลน์ยังไม่สำมำรถใช้งำนได้ในระยะเวลำที่ 
ก ำหนด 
 
3. โรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบ าบัด โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
ผลการด าเนินงาน 
 มีโรงพยำบำลที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลสุรินทร์ โรงพยำบำลบุรีรัมย์ และ
โรงพยำบำลนำงรอง โดยมีคณะกรรมกำรจำกส ำนักโภชนำกำร กรมอนำมัย เข้ำเยี่ยมประเมิน ระหว่ำงวันที่ 
14-16 พฤษภำคม 2557 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งผลคะแนนจำกกำรประเมินตนเองของโรงพยำบำลในเบื้องต้น      
(เกณฑ์เดิม) เป็นดังนี้ 
 โรงพยำบำลสุรินทร์  78  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.8  ระดับกำรประเมินขั้นดีมำก 

โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 74  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.1  ระดับกำรประเมินขั้นดีมำก 
โรงพยำบำลนำงรอง 28  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 32.9  ระดับกำรประเมินขั้นปรับปรุง 

 จำกผลกำรเยี่ยมประเมินจะได้น ำผลพิจำรณำเพ่ือส่งเข้ำประกวดระดับประเทศต่อไป 



14 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 
 ผู้รับผิดชอบงำนในระดับจังหวัดยังไม่ชัดเจน เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่เริ่มด ำเนินกำรเป็นปีแรก 
4. โครงการเมนูชูสุขภาพ สู่อาหารปลอดภัย ครัวไทย สู่ครัวโลก 

ผลกำรด ำเนินงำนจนถึงเดือน กรกฎำคม 2557 พบว่ำ มีร้ำนอำหำร แผงลอยและโรงครัวของ
โรงพยำบำล ได้รับกำรรับรองเป็นเมมนูชูสุขภำพ จ ำนวน 814 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 19.62) ส ำหรับกิจกรรม
กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปีงบประมำณ 2557 ได้แก่ มีส่วนร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์กำรขอรับกำรรับรอง
เมนูชูสุขภำพพร้อมทั้งประชำสัมพันธ์ และเชิญร้ำนอำหำรให้เข้ำร่วมโครงกำรฯ กับชมรมผู้ประกอบกำรและ
ผู้รับผิดชอบงำนจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ตำมก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรแกนน ำชมรม
ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรระดับเขต เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2557, อบรมวิธีกำรวิเครำะห์เมนูอำหำรโดยใช้
โปรแกรม Thai Nutri Survey Version 2.0 เพ่ือให้เครือข่ำยสำมำรถวิเครำะห์รำยกำรอำหำรที่มีควำมสมดุล
และได้คุณค่ำทำงโภชนำกำร และร่วมตรวจเยี่ยมร้ำนอำหำรเพ่ือพัฒนำเป็นร้ำน Clean Food Good Taste 
Plus 
 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

ร้ำนอำหำรขำดแรงจูงใจและไม่ค่อยเห็นควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ เนื่องจำก 
ไมไ่ด้มีมำตรกำรบังคับหรือนโยบำยใดๆที่จะให้กำรสนับสนุน กำรเข้ำร่วมโครงกำรฯมำจำกควำมสมัครใจและ
กำรชักชวนของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขเท่ำนั้น  
5. งานไอโอดีน 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2557 อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนและรวบรวมข้อมูลทั้งกำรเก็บ 
ปัสสำวะในหญิงตั้งครรภ์และข้อมูลเกลือบริโภค 

ในส่วนของกำรขับเคลื่อนหมู่บ้ำนไอโอดีนนั้น รำยละเอียดจ ำนวนหมู่บ้ำนไอโอดีนจนถึง ปี 2556      
มีจ ำนวนทั้งหมดแยกตำมรำยจังหวัด ดังนี้ 

 

จังหวัด จ านวนชุมชน/
หมู่บ้านทั้งหมด 

(แห่ง) 

จ านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วม

กระบวนการ 
“ชุมชน/หมู่บ้าน
ไอโอดีน” (แห่ง) 

จ านวนหมู่บ้านที่
ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 

ร้อยละที่ผ่านการ
รับรอง 

นครราชสีมา 3,776 3,776 3,776 100 
ชัยภูมิ 1,662 1,662 1,429 85.98 
บุรีรัมย์ 2,580 2,580 2,295 88.95 
สุรินทร์ 2,119 2,119 1,707 80.56 

รวม 10,137 10,137 9,207 90.83 
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ในส่วนกำรประเมินรับรองหมู่บ้ำนไอโอดีนนั้น เน้นสร้ำงควำมยั่งยืนของกำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำน

ไอโอดีน โดยขับเคลื่อนผ่ำนจังหวัด ทั้งนี้ศูนย์เขตได้มีกำรสุ่มเยี่ยมประเมินติดตำมงำนโดยบูรณำกำรกับทีม
ประเมินโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ HPHNQC 
 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

1. บำงจังหวัดเปลี่ยนตัวผู้รับผดิชอบงำนไอโอดีนในปีนี้ ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องของข้อมูลและกำร
ติดต่อประสำนงำน 

2. กำรเก็บตัวอย่ำงปัสสำวะในหญิงตั้งครรภ์ มีปัญหำซ้ ำซ้อนระหว่ำงกรมอนำมัยและ
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เนื่องจำกเป็นกำรเก็บซ้ ำ ท ำให้เพ่ิมภำระกับพ้ืนที่ ซึ่งเพ่ิงพบปัญหำในปีนี้ 
6. งานมะเร็งเต้านม 
ผลการด าเนินงาน 

จังหวัดนครรำชสีมำมีพ้ืนที่ด ำเนินกำรโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม 
พ.ศ.2556-2560 เต็มพ้ืนที่ 32 อ ำเภอ ส่วนอีก 3 จังหวัด ยังไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำร ส่วนของกำรด ำเนินงำนมี
กำรจัดประชุมชี้แจงงำน ติดตำมงำน กำรคีย์ข้อมูลลงโปรแกรม และส่วนกลำงลงมำดูพ้ืนที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้ปฏิบัติ และไปดูงำนกับพ้ืนที่ๆ ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ 
 ส ำหรับในส่วนของศูนย์อนำมัยได้ติดตำมกำรด ำเนินงำนในโครงกำรฯ ประสำนพ้ืนที่ให้กับส่วนกลำง 
และประเมินผลกำรตรวจเต้ำนมด้วยตนเองได้ถูกต้องหรือไม่จำกกำรสอบถำมในพ้ืนที่ๆ ช่วงที่ลงออกตรวจ
ประเมิน 
 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

1. กำรคีย์ข้อมูลไม่ทันเนื่องจำกข้อมูลมำก  ต้องใช้เวลำ และจ ำนวนผู้คีย์หลำยคน 
2. กำรส่งต่อข้อมูล ในกรณีท่ีมีคนไข้ท่ีสงสัยพบก้อนเนื้อได้ส่งตรวจที่ โรงพยำบำลมหำรำช

นครรำชสีมำแล้วท ำให้ไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับหรือได้รับกลับไม่ครบ 
7. งานคลินิกไร้พุง (DPAC) ในสถานบริการและชุมชน 
ผลการด าเนินงาน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของกรมอนำมัย จนถึงเดือน กรกฎำคม 2557  โดยเป็นข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนคลินิกไร้พุงในสถำนบริกำรสำธำรณสุขในเชิงปริมำณ  

- กิจกรรมกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปีงบประมำณ 2557 ได้ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและเป้ำหมำย
ของกำรด ำเนินงำนคลินิกไร้พุงให้กับผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดทรำบ รวมถึง Update ข้อมูลเกณฑ์กำรประเมิน
คลินิกไร้พุงคุณภำพที่จะด ำเนินกำรในปีนี้ด้วย 

- ออกติดตำมเยี่ยมประเมินคลินิกไร้พุงในสถำนบริกำรร่วมกับกำรประเมินโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย นม. ชย. บร. สร. เขต 

สถำนบริกำรสำธำรณสุขจังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขมีกำรด ำเนินงำน
คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ (DPAC) 
ตำมเกณฑ์กำรประเมินของกรมอนำมัย (รพศ., 
รพท., รพช.) 

ร้อยละ 100 73.3 100.0 100.0 100.0 90.1 

จ ำนวน รพศ., รพท., รพช. ที่มีกำรด ำเนินงำน
คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ (DPAC) 
ตำมเกณฑ์กำรประเมินของกรมอนำมัย 

 22 15 22 14 73 

จ ำนวน รพศ., รพท., รพช. ทั้งหมด  30 15 22 14 81 

สถำนบริกำรสำธำรณสุขจังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขมีกำรด ำเนินงำน
คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ (DPAC) 
ตำมเกณฑ์กำรประเมินของกรมอนำมัย (รพ.
สต.) 

ร้อยละ 60 53.9 67.9 50.0 74.8 60.0 

จ ำนวน รพ.สต. ที่มีกำรด ำเนินงำนคลินิก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ (DPAC) ตำม
เกณฑ์กำรประเมินของกรมอนำมัย 

  188 114 113 157 572 

จ ำนวน รพ.สต. ทั้งหมด   349 168 226 210 953 

 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

1. กำรด ำเนินงำนคลินิกไร้พุงที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงปริมำณ คือ มีกำรจัดตั้งคลินิกข้ึนแต่กำร
ด ำเนินกำรอย่ำงยั่งยืนและต่อเนื่องยังมีน้อย เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรคลินิกไร้พุงเป็นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนต้องมีทักษะในกำรให้ค ำปรึกษำเรื่อง 3 อ. โดยเฉพำะ  ซึ่งบำงแห่งไม่มีผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ
ด้ำนในกำรให้ค ำปรึกษำ  และกำรมีควำมรู้และทักษะที่ไม่เพียงพอต่อกำรให้ค ำปรึกษำ 
รวมถึงกำรไม่มีงบประมำณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในคลินิก 

2. ในช่วงต้นปีของกำรด ำเนินงำนยังขำดควำมชัดเจนในส่วนของเกณฑ์กำรประเมินคลินิกไร้พุง
คุณภำพ  ซึ่งท ำให้กำรด ำเนินงำนในส่วนของกำรประเมินคลินิกไร้พุงคุณภำพล่ำช้ำ 
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งานทันตสาธารณสุข 

ผลการด าเนินงานจัดบริการในเขตบริการสุขภาพที่ 9 
ล าดับ สถานการณ์ / ตัวชี้วัด นม. ชย. บร. สร. เขต 

   1 ร้อยละของ รพ.สต. ที่มีกำรจัดบรกิำรสุขภำพ
ช่องปำกได้ตำมเกณฑไ์ม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 45 

37.2 
 

24.4 
 

19.6 
 

12.2 23.35 

2 เด็กอำยุ 3 ปี มีฟันผุไม่เกินร้อยละ 57 64.5 44.5 62.5 59.7 57.8 

3 ผู้สูงอำยุท่ีต้องกำรใส่ฟันเทียมถอดได้ทุกชนิด 
มีระยะเวลำรอคอยไม่เกิน 6 เดือน 

6 6 6 4 เดือน 6 

4 ประชำชนไดร้ับบริกำรสุขภำพช่องปำกไม่น้อย
กว่ำ ร้อยละ 20 

- - 31.3 29.4 30.35 

 ผลการด าเนินงานด้านส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเขตบริการสุขภาพที่ 9 

กลุ่มอายุ รายการ เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

นม. ชย. บร. สร. เขต 

 
 

กลุ่มสตรี 
และเด็ก 
(0-5 ปี) 

1. หญิงมีครรภ์ได้รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำก 90 - - 75.3 57.6 66.5 
2. เด็ก 9 เดือน – 2 ปี ได้รับกำรตรวจช่องปำก 
และประเมินควำมเสี่ยง 

70 40.2 35.2  62.9 34.5 44 

3. ผู้ปกครองเด็กได้รับกำรฝึกทักษะแปรงฟัน
แบบลงมือปฏิบัติ 

70 31.4 28.1 53.4 8.4 30.4 

4. กลุ่มเสี่ยงเด็ก 9 เดือน – 2 ปี ได้รับกำรทำ
ฟลูออไรด์วำนิช 

50 29.2 28.4 49.4 6.9 28.4 

 

กลุ่มเด็ก 
ประถมศึกษา 

1. เด็กประถมศึกษำปีท่ี 1ได้รับกำรตรวจฟัน 85 62.0 64.3 68.9 70.6 66.45 
2. เด็กประถมศึกษำปีที่ 1  ได้รับกำรเคลือบ
หลุมร่องฟันกรำมแท้ ซี่ท่ี 1 

30 7.7 6.1 31 2 11.7 

3. โรงเรียนปลอดน้ ำอัดลม ควบคุมน้ ำหวำน 
และขนมกรุบกรอบ 

75 26.2 32.5 28.1 30.5 28.9 

  
 

กลุ่มวัยท างาน 
และผู้สูงอาย ุ

 

1. จ ำนวนหน่วยบริกำรที่มีกำรคัดกรองสุขภำพ 
ช่องปำกในผู้ป่วยเบำหวำนและควำมดัน 

30 42.6 31.0 26.4 18.8 31.5 

2. จ ำนวนหน่วยบริกำรที่มีกำรคัดกรองสุขภำพ
ช่องปำกในกลุ่มผู้สูงอำยุ 

30 42.6 31.0 26.4 18.8 31.5 

3.จ ำนวนหน่วยบริกำรที่ให้บริกำรส่งเสริมทันต
สุขภำพในผู้สูงอำยุ 

จังหวัดละ 
1 แห่ง 

1 แห่ง 2 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 5 แห่ง 

4. ผู้สูงอำยุได้รับกำรใส่ฟันเทียม 90 70.1 96.8 55.1 43.5 65.7 
 
   ที่มา: ข้อมูลจำกกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุขเขตบริกำรสุขภำพท่ี9 รอบท่ี1 ( กุมภำพันธ์ 2557 ) 
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ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

1. กำรด ำเนินงำนทันตสำธำรณสุข ยังไม่มีกำรบูรณำกำรร่วมกับงำนส่งเสริมป้องกันสุขภำพในด้ำน
อ่ืนๆ 

2. กำรด ำเนินงำนโรงเรียนปลอดน้ ำอัดลม ต้องขอควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในโรงเรียนประถมศึกษำ
ซึ่งไม่ใช่หน่วยงำนในกระทรวงสำธำรณสุข  จึงท ำให้ยำกล ำบำกในกำรด ำเนินงำนระดับพ้ืนที่ 

3. ตัวชี้วัดบำงตัวไม่ชัดเจน และมีจ ำนวนมำกเกินไป ท ำให้เกิดควำมสับสนในกำรน ำมำปฏิบัติ ทั้งใน
ระดับจังหวัดและระดับพ้ืนที่ 
 

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
1. การด าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะ 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 
 1. จังหวัดมีงบประมำณสนับสนุนโครงกำรพัฒนำส้วมสำธำรณะค่อนข้ำงน้อย มีกำรด ำเนินกิจกรรม
เพียงกำรประกวด กำรรณรงค์ มีเพียงจังหวัดนครรำชสีมำที่ได้จัดอบรมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร
พัฒนำส้วมสำธำรณะให้กับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 

2. ในกำรพัฒนำส้วมสำธำรณะ จะต้องอำศัยกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย ที่ผ่ำนมำมีกำรจัดท ำ 
MOU กำรพัฒนำส้วมสำธำรณะกับหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรท่องเที่ยว 
ปั๊มน้ ำมัน ฯลฯ แต่กำรด ำเนินกิจกรรมขำดควำมต่อเนื่อง 

3. กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ขำดควำมต่อเนื่อง 
 
2. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์ 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

1. ปญัหำจำกกำรใช้เอกสำรก ำกับกำรขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 
1.1 เอกสำรก ำกับกำรขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) ส่วนใหญ่ยังไม่มีกำรปฏิบัติที่

เข้มงวดและเป็นระบบ เช่น บริษัทเอกชนไม่ได้ส่งส ำเนำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ต้ัง
โรงพยำบำลหรือส่งให้กับโรงพยำบำลทีเ่ป็นแหล่งก ำเนิด หรือบำงครั้งส่งกลับแต่ไม่ครบในบำงเดือนหรือส่งกลับ
ล่ำช้ำ 

1.2 ยังมีโรงพยำบำลที่ยังไม่ได้น ำเอกสำรก ำกับกำรขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ(Manifest System) 
มำใช้ในกำรควบคุมก ำกับ 

2. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อยังไมผ่่ำนกำรอบรมหลักสูตรกำรป้องกันและระงับกำร
แพร่เชื้อหรืออันตรำยที่อำจเกิดจำกมูลฝอยติดเชื้อ 

3. รพ.สต.บำงแห่ง ยังมีกำรเทกองเผำบนพ้ืนดินหรือใช้เตำเผำที่มีประสิทธิภำพต่ ำ 
 
3. การจัดการเหตุร าคาญ 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 
 1. อปท. ขำดแคลนเจ้ำหน้ำที่ ทำงด้ำนสำธำรณสุข/สิ่งแวดล้อม ในกำรด ำเนินงำนด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรดูแล ก ำกับ ควบคุม ป้องกัน และจัดกำรเหตุร ำคำญในพ้ืนที่ ให้เป็นไปตำมหลักวิชำกำร 
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 2. เจ้ำหน้ำที่ผู้บังคับใช้กฎหมำยตำม พรบ.สำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ยังขำดควำมมั่นใจ รวมถึงกรณีกำร
ตีควำมในกำรบังคับใช้ไม่ถูกต้อง  
 3. กรณีเหตุร ำคำญของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยหลำยฉบับ หน่วยงำนผู้มีหน้ำที่ควบคุม ดูแล 
ก ำกับ ในระดับจังหวัด/อ ำเภอ ไม่ให้ควำมส ำคัญหรือไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำเท่ำที่ควร เช่น 
เกษตร อุตสำหกรรม พลังงำน เป็นต้น 
 
งานวิจัย/งานวิชาการ 
 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

นักวิจัยต้องกำรผู้ให้ค ำปรึกษำเมื่อเกิดปัญหำระหว่ำงกำรวิจัย แต่ไม่ได้จัดทีมดูแลชัดเจน และจัดได้
ยำกเนื่องจำกมีงำนรับผิดชอบหลำยส่วน ศักยภำพไม่เพียงพอ กำรสนับสนุนเรื่องเวลำและให้ก ำลังใจในกำร
ด ำเนินงำน ทีมกรรมกำรมีภำรกิจงำนประจ ำมำก มีเวลำให้ควำมสนใจน้อย  ไม่ตรงตำมแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจำก
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำร กรอบแนวคิด จริยธรรมกำรวิจัย ให้ถูกต้องก่อนกำรด ำเนินกำรวิจัยจริง   
 
วันที่  22  กรกฎาคม 2557 

ช่วงเช้ำ นพ. ณัฐพร วงษ์ศุทธิภำกร รองอธิบดีกรมอนำมัยและทีมนิเทศ เยี่ยมชมจุดต่ำงๆ ของ
โรงพยำบำล 3 จุด คือ จุดที่ 1 ผลงำน/นวัตกรรม CQI จุดที่ 2 คลินิกบริหำรกล้ำมเนื้อตำ จุดที่ 3 โครงกำรวิจัย
กำรศึกษำวิธีกำรรักษำผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่ำงเรื้อรัง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมกำรบริหำรร่ำงกำยและกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเป้ำหมำยงำนวิจัย หลังจำกนั้นเดินทำงไปยังห้องประชุมพฤกษ์สำธร ชั้น 3 น ำเสนอ
ผลงำนในภำพรวมกำรท ำงำนศูนย์อนำมัยที่ 5 นครรำชสีมำ โดย นพ. สุเทพ เพชรมำก ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
อนำมัยที่ 5 นครรำชสีมำ หลักกำรใช้งบประมำณของศูนย์ฯ ซึ่งได้มำจำกหลำยทำง อำทิเช่น มูลนิธิ/บ ำรุง/
งบประมำณ/กองคลัง/ส ำนักโอนมำ/งบอบรมเก็บค่ำลงทะเบียน ประหยัดเงินงบประมำณ ท ำ Model 
development /งบประมำณ สปสช (ได้ 5-10 ล้ำน)/ท ำระบบข้อมูลกับ มสช. 
ประเด็นที่ฝำกให้ Discuss เพ่ือกำรด ำเนินกำรในปีหน้ำ ระหว่ำงทีมนักวิชำกำรและทีมนิเทศ 

 ข้อมูลเชื่อถือไม่ได้ EPI กับพัฒนำกำร ตัวเลขควำมส ำเร็จของ KPI สูงเกินควำมเป็นจริง  
 Early ANC ส ำคัญมำก ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
 ศูนย์เด็กเล็กท ำต่อระยะยำว 5 ปี งบ สปสช. 
 รร. ปลอดน้ ำอัดลม ตกเกณฑ์ 
 อ ำเภออนำมัยเจริญพันธุ์ ยังเป้นปัญหำในกำรด ำเนินกำร 
 วัยท ำงำนไม่ค่อยมีปัญหำ เขตให้อบรม นสค. หมออนำมัย (ปรับเปลี่ยน/ควบคุมโรค/แผนที่

ทำงเดิน) จะเป็นเครือข่ำย 3อ 2ส ในพ้ืนที่ 
 สื่อสำรสำธำรณะน่ำจะไปได้ดี สื่อสำรถึงชำวบ้ำน ที่ศูนย์ด ำเนินกำร 3 ปี วิทยุในพ้ืนที่ 

เครือข่ำยดี  นักวิชำกำรมีหน้ำที่สนับสนุนเรื่อง Content ในกำรสื่อสำร 
 เน้น สล.ต้องขับเคลื่อนกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด 4 จังหวัดอย่ำงต่อเนื่อง อำจประชุม 2 

เดือน/ครั้งก็ OK (แนวโน้มในทำงที่ดี) 
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ประเด็นส ำคัญที่ นพ. ณัฐพร วงษ์ศุทธิภำกร รองอธิบดีกรมอนำมัย ชี้แจงมี ดังนี้ 

1. โครงกำรส ำคัญ/ โครงกำรสมเด็จพระเทพ/ตัวชี้วัดกรม/ตัวชี้วัดกำรตรวจรำชกำรกระทรวง/ กำร
น ำเสนอ Up to ศูนย์ จำกนั้นส่วนกลำงกรมคุยรำยละเอียด  

2. กระทรวงมอบนโยบำยจำก คสช./กำรบริกำร/กำรท ำงำนให้ตรงเวลำของข้ำรำชกำร /กำรปฎิรูป
ระบบกำรท ำงำนในภำพของกระทรวงอะไรบ้ำง เป็นผู้น ำทำงระบบกำรดูแลสุขภำพอย่ำงแท้จริง 
ท ำเชิงวิชำกำร นวัตกรรม เป็นหลัก 

3. กำรสมำนฉันท์เป็นเรื่องส ำคัญมำก 
4. กำรปฏิรูปผ่ำนระบบบริกำรสุขภำพเพ่ือเกิดควำมยุติธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำร 
5. เพ่ิมส ำนักงำนเขตบริกำรสุขภำพ กระทรวงก ำลังประกำศคัดเลือกผู้ที่จะเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำร

ส ำนักงำน 
6. ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ สป พยำยำมให้มีบทบำทเขตบริกำรสุขภำพให้มี Authority 

เพ่ิมข้ึน โดยให้มีบทบำทในกำรติดตำม  กรมกับทำงกระทรวงมองให้เป็นภำพเดียวกันโดยเฉพำะ
เรื่องงบประมำณ กรมไม่ให้มีเพดำนงบประมำณประจ ำกรม ในทำงปฏิบัติให้ใช้กรอบเดิมก่อน  

7. บูรณำกำร 3000 ล้ำนจำกงบประมำณทั้งหมด กรมอนำมัยบูรณำกำรเข้ำไป 200 ล้ำน 
งบประมำณจะไปโป่งบำงที่  

8. งบประมำณของศูนย์เขต ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหำ 
 

 

สรุปประเด็นที่ได้จำกกำรนิเทศ แยกตำมกลุ่มงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
งานส่งเสริม  

 นครรำชสีมำได้ตำมเป้ำหมำย จังหวัดอ่ืนสูง ดู The Best/ The Bad (ANC 5 ครั้งตำม
เกณฑ์) 

 WCC น้ ำยำเสริมธำตุเหล็ก ส ำนักส่งเสริมกับโภชนำกำร ก ำหนดช่วงอำยุในกำรให้ไม่เท่ำกัน
รับจะไปหำรือร่วมกันกับส่วนกลำง 

 ศูนย์เด็กเล็กมำตรฐำนที่ท ำมันยำกไป ทำงเขตได้จัดท ำปรับใหม่เป็นเกณฑ์นครชัยบุรินทร์ ให้
ท ำเป็น R2R  และประเมินติดตำม-มุมมองต้องดูว่ำยำกแล้วมีผลอย่ำงไร 

 เช่น เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลเด็กต้องผ่ำนกำรอบรมฯ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ผ่ำน เป็นต้น 
งานวัยเรียน 

 เกณฑ์ รร เพชร SDQ กรมสุขภำพจิตส่วนกลำง 
 เพศศึกษำให้ระบุว่ำเป็นเพศศึกษำตำมวัย 
 ขอให้บูรณำกำรมำตรฐำนขนมกรุบกรอบอยู่ใน รพ. อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนโรงเรียนส่งเสริม

สุขภำพระดับเพชร 
งานมะเร็งเต้านม 

 CA breast กำรท ำ screen ไม่ได้ผลอะไร แต่เป็นกำรท ำให้ตระหนักมำกข้ึน HITAP เสนอให้ 
ท ำ Memogram จำกผลกำรวิจัย 
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งานโภชนาการ DPAC 

 ส่วนใหญ่คนที่รับบริกำรต้องมีควำมมุ่งมั่นในกำรปรับเปลี่ยน  โปรแกรมดีอย่ำงเดียวไม่พอ 
ควำมยั่งยืนส ำคัญต้องมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่ำงกลุ่มที่เป็นเป้ำหมำยเดียวกัน กำรจัด 
Class เพ่ือให้มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ถ้ำมำกพอจะท ำให้ขยำยฐำน 

 
งานส านักอนามัยเจริญพันธุ์ 

 คลินิกวัยรุ่นมีทุนเดิมดีอยู่แล้ว ส่วนอ ำเภออนำมัยเจริญพันธุ์ต้องเร่งด ำเนินกำร 
 กำรคลอดไม่เกินร้อยละ 50 ศูนย์กับจังหวัดไม่ต้องท ำ ส่วนกลำงจะเป็นจุดดึงข้อมูลเอง ให้

ศูนย์รับผิดชอบตัวชี้วัดร้อยละกำรคลอดต่ ำกว่ำ 20 ปี และกลุ่มท้องซ้ ำ 
 
งานกองออกก าลังกาย 

 ด ำเนินกำรนโยบำยได้ดี  
 กำรบริหำรกล้ำมเนื้อตำ ให้ท ำในรูปแบบกำรวิจัย เจ้ำหน้ำที่กลุ่มทดลองเข้ำไม่ได้พร้อมกันทุก

คน ให้ประมวลรำยกรณีไป 
 

งานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  
 ประสำนส ำนัก ว. สำมำรถเสนอขออนุมัติขยำยพ้ืนที่ได้ 
 กำรเฝ้ำระวังเรื่องคุณภำพน้ ำ อยำกให้ รร.ตชด. เป็นต้นแบบงำนสุขอนำมัย  

 
งาน Clean food good taste  

 ผนวกส้วม HAS ท ำให้งำนช้ำลง กำรรำยงำน ในแง่ควำมส ำเร็จเค้ำพร้อมจะปรับปรุง 
 
งาน ตลาดนัด 

 หลำกหลำย เกณฑ์ค่อนข้ำงติดขัด มีช่องทำงใดที่จะลองรับตำมสภำพตลำดนัดที่เกิดขึ้นจริง 
ต้องพัฒนำควบคู่กับสภำพควำมเป็นจริง จังหวัดสะท้อนว่ำท ำยำกกว่ำตลำดสดน่ำซื้อ ต้องมี
กำรพัฒนำเกณฑ์ โดยเฉพำะบุรีรัมย์ 188 จุด ซึ่งส ำคัญและเป็นวิถีชีวิตคนพ้ืนเมือง  
ควำมส ำเร็จมักจะเกิดจำกผู้จัดกำรตลำด 

 
งานน้ าประปา 

 เฝ้ำระวังครบถ้วน ท ำได้ครบ 4 จังหวัด เป็นภำพที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ได้จริง 
 มีโควตำกำรเฝ้ำระวังเหลืออยู่ (ซึ่งตัดโอนให้ตำมฐำนประชำกร) ควรน ำไปท ำประโยชน์ต่อใน

ส่วนที่เหลือ เช่น ตั้งตู้น้ ำหยดเหรียญ  น้ ำในโรงพยำบำลไม่ผ่ำนเลย ปัญหำคือแผนกำรด ำเนินกำรช้ำ เก็บ
ตัวอย่ำงช้ำ ผล Lab ช้ำ กำรรำยงำนยังไม่มี หลำยศูนย์ยังเป็นปัญหำ รำยงำนเร็วสุด 1 เดือน ช้ำสุด 3 เดือน ผู้
นิเทศรับไปประสำนกับห้อง Lab ประเด็นท่องเที่ยวให้คิดถึงเรื่องส้วมสำธำรณะ เสนอแนะ (ท ำ Timeflame 
ให้ชัดเจน) 
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งาน HIA/เฝ้าระวัง 

 จังหวัดเห็นควำมส ำคัญในกำรเฝ้ำระวังผลกระทบต่อสุขภำพ และศูนย์ต้องเก็บข้อมูลในช่วง
หน้ำหนำวอีกครั้ง นัดประชุม 30-1 สค. บูรณำกำรแผนสิ่งแวดล้อม เชิญแต่ละศูนย์เข้ำร่วมประชุม 
 
กองคลัง 

 งบด ำเนินงำนเหลือน้อย 4 ล้ำน เหลือ 3 แสน คิดเป็นร้อยละ 97 (เหลือเวลำอีก 2 เดือน) 
 ศูนยใ์ช้เก่ง แต่ต้องค ำนึงถึงกำรเหลือจ่ำยเป็น ส่วนมำกจะมีปัญหำเรื่องเงินใช้ไม่พอในแต่ละ

ศูนย ์
 ชื่นชมกำรจัดอบรมและสำมำรถเก็บค่ำลงทะเบียนได้ 

 
ตรวจสอบภายใน 

 ประเด็นติดตำม นมเอดส์ บริหำรจัดกำรอย่ำงไร Exp ไม่มำก กพ. 58 สำมำรถบริหำรจัดกำร
ได้ ท ำทัน ให้จัดระบบ เข้ำก่อน-ออกก่อน 

 เอกสำรสิ่งพิมพ์ ส่วนกลำงให้มำเยอะ มีกำรสรุปแจกสิ่งพิมพ์ให้ ผอ.ได้ทรำบทุกเดือน  
 กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบภำยใน มีประเด็นกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ ตอนนี้ก ำลังเร่งรัด ไปตำม

ระเบียบ 
 กำรเบิกวัสดุเก็บไว้ตำมกลุ่มงำนต่ำงๆ มำก กำรควบคุมไม่เพียงพอ  ปีหน้ำจะมีกำรจัดซื้อให้

ส่งของเป็น Lot ค ำแนะน ำคือ วัสดุที่คล้ำยกันให้แต่ละฝ่ำยเสนอมำ และจัดสอบรำคำ 
 Flow กำรปฏิบัติงำนทุกกระบวนงำนต้องท ำขั้นตอนและ Flow chart ต้องปรับปรุงทุกปี 
 มีกำรลงทะเบียน ถ้ำเงินเหลือต้องส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน กำรบริหำรจัดกำรถ้ำท ำได้หมดจะดี 
 เงิน สปสช. เวลำนี้ สตง. เริ่มตรวจสอบ ถ้ำเงินเหลือน ำไปท ำอะไร ส่วนใหญ่ใส่ คลังจังหวัดไว้

และไม่ได้ท ำทะเบียนย่อย  
 
ส านักงานเลขานุการศูนย ์

 ดูกำรใช้งำนระบบสำรบรรณ บำงกลุ่มยังไม่ใช้อย่ำงเป็นรูปแบบ ยังไม่มีรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนขึ้นมำ 

 ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร ให้จัดสถำนที่ให้ผู้รับบริกำรได้ใช้และเข้ำถึง 
 
กองแผน 

 กำรของบประมำณ 
 กำรจัดท ำส่งแผนบูรณำกำร  
 ICT วัสดุมีพอเพียงกับกำรใช้งำนของเจ้ำหน้ำที่ มีกำร Upgrade ตลอด 
 กำรติดตั้ง server เป็น Pilot study ศูนยฯ์ต้องกำรบริหำรงำนแบบเอกภำพ 
 งบประมำณท่ีขำขึ้น 11 รำยกำร ยังไม่ได้ตัดงบประมำณกำรของบประมำณเก่ียวกับ

สิ่งก่อสร้ำง ต้องส่งรำยละเอียดให้ครบ ส่วนใหญ่ถูกตัดงบหรือล่ำช้ำเพรำะส่งหลักฐำนไม่ครบ 
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ประเด็นการน าเสนอ 

 ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 

 แนวทางการขับเคล่ือนผลการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ/การบริหารจัดการ 

 ปัญหาอุปสรรค  สิ่งท่ีต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
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องค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพดี                  

วิสัยทัศน์ 

 1. เป็นผู้อภบิาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  และเช่ือม
ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพ ในพื้นที่รับผิดชอบ  

   2. เป็นองค์กรวชิาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่สร้างองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มวัย 

 3. พัฒนาสมรรถนะและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเีครือข่ายสามารถท า
บทบาทหนา้ท่ีของตนในระบบสง่เสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

 

พันธกิจ : 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

2518-ศูนย์อนามัยโรงเรียนเขต 3 

2520-ศูนย์โภชนาการเขต 3 

2520-ศูนย์ทันตสาธารณสุขเขต 3 

2503-ศูนย์พัฒนาอนามัยเขต 3 

2518-ศูนย์สุขาภิบาลเขต 3 

2518-ศูนย์ประปาเขต 3 

2527-ศูนย์สุขาภิบาลอาหารเขต 3 

ปรับโครงสร้างกรมอนามัย พ.ศ. 2532 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3 ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 3 

เพิ่มเป็น 12 เขต พ.ศ. 2535 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 5 ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 5  

ปฏริูประบบราชการ พ.ศ. 2545 

2514-ศูนย์อนามัยแมแ่ละเด็กชนบทที่ 41 เมืองพล 
2532-โรงพยาบาลแม่และเด็ก อ าเภอพล 

จากอดีต.....ถึง.....ปัจจุบัน 

ศูนยอ์นามัยท่ี 5 6 



สุรินทร์ 

ชัยภูมิ 

นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ 

6,669,724 คน 

88 อ าเภอ 

203 เทศบาล 

652 อบต. 

761  ต าบล 

ที่มา : http://dopa.go.th ณ ธ.ค. 56 

0-4 ปี

10-14 ปี

20-24 ปี

30-34 ปี

40-44 ปี

50-54 ปี

60-64 ปี

70-74 ปี

80-84 ปี

90-94 ปี

มากกว่า 100 ปี

พื้นท่ีรับผิดชอบ : นครชัยบุรินทร ์
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งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคเขตบริการสุขภาพที่ 9 

 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมสีุขภาพดี 

W 

วัยท างาน 

C 

เด็ก 0-5 ป ี

A 

หญิงตั้งครรภ์ 

E 

วัยเรยีน วัยรุ่น 

N 

โรคไม่ติด 
ต่อ/เรื้อรัง 

D 

ผู้พิการ 

 

 

 

 

 

 

 

O 

สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

  จังหวัด ประชากร (คน) 
(จากฐานข้อมูลเขตบรกิารสุขภาพที่ 9 – นครชัยบุรินทร)์ 

เขตบริการ
สุขภาพที่ 9 

4,223,056 859,361 502,275 40,121 3,403,220  
 
 
 
 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

1,061,236 

นครราชสีมา 1,571,040 309,179 176,604 13,320 1,652,449 380,198 

ชัยภูมิ 633,457 124,869 71,766 7,568 428,836 178,328 

บุรินทร์ 1,072,560 237,746 149,711 7,355 748,782 277,615 

สุรินทร์ 945,999 187,567 104,194 11,878 573,153 225,095 

ที่มา : www.r9health.org  ณ  ธค. 56  

http://www.r9health.org/
http://www.r9health.org/
http://www.r9health.org/


 งานบริหารการ
วิจัย และพัฒนา
นโยบายสาธารณะ 

 งานแผนงาน/ 
งบประมาณ 

 งานประเมินผล 
 งานข้อมูล 
 งาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 งานเฝา้ระวัง 
 งานพัฒนาองคก์ร 

กลุ่มบริการและ
บริการสาธิต 

• กลุ่มบริการทาง
การแพทย์ 

• กลุ่มบริการ
พยาบาล 

• กลุ่มสนับสนุน
บริการ 

กลุ่มพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ 

 งานบริหารทั่วไป 

 งานบริหารบุคคล 

 งานบริหาร
งบประมาณ
การเงิน และ
บัญช ี

 งานบริหารพัสดุ 

 งานสารบรรณ 

 งานยานพาหนะ 

ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหาร

ยุทธศาสตร์และ
การวิจัย 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

     โครงสร้างศูนย์อนามัยที่  5 นครราชสีมา 

รพ.ส่งเสริม
สุขภาพ 

 งาน HIA  
 งานสุขาภบิาล
อาหารและน้ า 

 งานสุขาภบิาล
สิ่งแวดล้อม 

 งานจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

 งานกฎหมาย สธ. 
/คุ้มครองผู้บริโภ 
 งานจัดการเหตุ
ร าคาญ 

 งานอุบัติภัย และ
ภาวะฉุกเฉิน 

กลุ่มงานพัฒนา
อนามัย

สิ่งแวดล้อม 
 งานศูนย์เรียนรู้
และฝกึอบรม  

 งานโสต 
ทัศนูปกรณ์  

 งานผลิตสื่อและ
เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 

 งานจัดการความรู้
และนวัตกรรม 

 งานพัฒนา
บุคลากร 

 งานสื่อสารความ
เสี่ยง 

กลุ่มการจัดการ
ความรู้และการศึกษา

ด้านสุขภาพ 

กลุ่มพัฒนาการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

 งานอนามัยแมแ่ละ
เด็ก 

 งานอนามัยวัย
เรียนและวัยรุ่น 

 งานอนามัยวัย
ท างาน 

 งานอนามัย 
ผู้สูงอายุ 

 งานทันต
สาธารณสุข 
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นพ.สุเทพ  เพชรมาก 
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

นพ.อมร  แก้วใส 
รองผู้อ านวยการศูนย์ / 
ผอ.รพ.ส่งเสรมิสุขภาพ 

ทพ.บัญชา  ภูมิอัครโภคิน 
รองผู้อ านวยการศูนย์ / 

กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ 

นางประนอม  แนมกลาง 
กลุ่มอ านวยการ 

นางสุจิตรา  สุมนนอก 
กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์และการวจิัย 

พญ.วีณา  มงคลพร 
ที่ปรึกษา รพ.ส่งเสริมสุขภาพ 

นางสุวรรณ  แช่มชูกลิ่น 
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 

พญ.แสงนภา  อุทัยแสงไพศาล 
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ 

โครงสร้างการบริหารงานปี 2557 

น.ส.ณัฏฐิรา  ทองบัวศริไิล 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์ / 

ที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ 

10 



อัตราก าลัง : 197 คน 

  

 

ข้าราชการ 

104 คน 

 

-อ านวยการ 1 คน 

-เชี่ยวชาญ 3 คน (รก.ชช.1) 

-ช านาญการพิเศษ  12 คน 
(คาดว่าจะว่าง 2 ต าแหน่ง) 

-ช านาญการ  59 คน 

-ปฏบิัติการ  18  คน 

-ช านาญงาน  11 คน 

- ปฏบิัติงาน 1 คน 

พนักงานราชการ  17  คน 

ลูกจ้างประจ า  23 คน 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 35  คน 

ลูกจ้างเหมา 18 คน 
ที่มา : งานการเจา้หน้าที่ ศอ.5 

74 76

37

2 8

0

20

40

60

80

100

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก อยู่ระหว่ำงศึกษำ
ป.ตรี/โท/เอก

22

83

48 44

0

20

40

60

80

100

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี

อายุเฉลี่ย =  40.4 ปี 

การศึกษา 

คน 

คน 
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บุคลากรเกษียณ ปี 57 - 61 

ปี รายชื่อ 

2557 1.ทพ.บัญชา  ภูมิอัครโภคนิ 

2.นส.จรรยา  บุญชาญ 

3.นางยุพารัตน์  ศริินันทฉัตร 

4.นายสมบุญ  เกลาโคกสูง 

2558 1.นพ.อมร  แก้วใส 

2.นางกนกพร  พลมิตร 

3.นางปิยรัตน์  จินดาลัทธ 

4.นายทอง  ทับหมื่นไวย 

ปี รายชื่อ 

2559 1.นางพูลสุข  ปลัดชัย 

2.นายสุรศักดิ์  ทวีทรัพย ์

2560 1.นางรุ่งนภา  สนิทรัมย์ 

2.นางศริิพร  รองสุวรรณ 

2561 1.นางสุวรรณ แช่มชูกลิ่น  

2.นส.นพวรรณ  หมื่นน้อย 



สถานการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
และอนามัยส่ิงแวดล้อม 
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ผลการส ารวจ (Rapid Survey) สภาวะสุขภาพประชากร 
เขตนครชัยบุรินทร์ปี 2555 – 2556  

     การส ารวจเพื่อแสดงผลลัพธ์การด าเนินงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์ 

 แม่และเด็ก 

 วัยเรียน 

 วัยรุ่น 

 วัยท างาน 

 ผู้สูงอาย ุ
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ANC < 12 wks 

58

40

56.9 52 53.6

72.2
64.6

71.4

46.3

65.7

0

20

40

60

80

100

               

          

ที่ า :   Rapid  Survey      55 - 56    

68.7 60
65.1

42.6

61.3

0

20

40

60

80

100

               

     

ANC ค     ค ั้ง า  กณฑ์ 

n :         = 2,222 

n :         = 300 

  ้าห า  :  ้อ ละ  0   ้าห า  :  ้อ ละ  0 

15 



 า ดาอา ุ < 20    คลอด ุ   

22.5

16.3
21.7

17.9
20.518.3

23.1

13.8

20 18.7

0

10

20

30

40

               

          

ที่ า :   Rapid  Survey      55 - 56    

LBW 

n :         = 2,222 

n :         = 300 

6.8
8.2

5.6
7.7 6.9

9.6 10.9 6.3 11.1
9.4

0

5

10

15

20

               

          

  ้าห า  : ไ ่ กิ  ้อ ละ 10 
  ้าห า  : ไ ่ กิ  ้อ ละ 7 
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สถานะสุขภาพวัยรุ่น 

75 74

43

66 65

6.8 7.5 7.9 10.1 7.6
0

20

40

60

80

100

นม. ชย. บร. สร. เขต

อั  ากา  ั้งค   ์อา ุ 1  - 1    LBW

  ้าห า กา  ั้งค   ์    ีอา ุ 1  – 1     ไ ่ กิ  50  ่อ 1,000   ะ าก  

n = 8,804 ที่ า :   Rapid  Survey      2555    17 



หญิง ั้งค   ์ได้ ั  า  ็ด   ิ ไอโอดี  

85.8 95.4 93.4 94.4 91.1

0

20

40

60

80

100

               

     

ที่ า :   Rapid  Survey      56    

N : หญิง ั้งค   ์ = 300 
  ้าห า  :  ้อ ละ 100 
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 ค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ 

ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 ปี 2553-2556 

109
99

160.5
143.4 142.1

155.7
137.3

251.1

158.2 160.7
142

108.6

149.1
125.6

141.3

148.63 100.2 106.7 104.08 100.3
0

50

100

150

200

250

300

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

 ที่มา  :  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

µg/L 
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ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีระดับไอโอดีน 
 < 150 µg/L ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 ปี 2553-2556 

                                            ทีม่า : ศนูยอ์นามยัที ่5 กรมอนามยั 
   

67 65.8

46.7
51.3

57.9

47.7
53.5

31

46.7 45.5

53.3

65.8

51.7

59.2 56.7

72.37
67.8 64.85 66.56 67.76

0
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นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

 ที่มา  :  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

ร้อยละ 
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     ค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ 
ก่อนและหลังรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีนปี 2556 

                                              ทีม่า : ศนูยอ์นามยัที ่5 กรมอนามยั 
   

92.56
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148.63
125.19

0

50

100

150

200

นครราชสีมา บุรรีัมย์

รอบ 1

รอบ 2 

ที่มา  :  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

µg/L 
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ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีระดับไอโอดีน < 150 µg/L  
ก่อนและหลังรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน ปี 2556 

                                            ทีม่า : ศนูยอ์นามยัที ่5  กรมอนามยั 
   

71.73
64.85

50.42

35.47
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นครราชสีมา บุรรีัมย์

รอบ 1

รอบ 2

ที่มา  :  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

ร้อยละ 
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18.97

12.46

10.77

13.14 12.38

6.33
7.28 6.87 6.17

13.41

10.27
8.19

9.86

11.23

7.82 7.58 6.85
5.75

15.46

11.23 9.15
10.22 9.8

5.11 4.43
5.69

4.79

9.87

8.12
8.25

10.27
9.43

5.19 5.2 5.31 5.01

15

9.86 9.11

11.08 10.89

6.11 6.12 6.18 5.43

1
3
5
7
9
11
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19

ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 ปี 56

นม. ชย. บร. สร. เขต 14

 ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีระดับ  
TSH >11.2 mU/L ในเขตบริการสุขภาพที่ 9  ปี 2548 - 2556 

ที่มา :  กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  

 ระดับความรุนแรง IDD ตาม WHO/ICCIDD/UNICEF  Guideline 

 < 3 %     ไม่ขาด 
3.0-19.9  ระดับเล็กน้อย  
20.0-39.9  ระดับปานกลาง 
 > 40.0   ระดับรุนแรง 

           การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง 
         TSH >11.2   0 -3 %   พื้นที่ไม่ขาดไอโอดีน 
         TSH >11.2   > 3 %     พื้นทีข่าดไอโอดีน 
 

เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 3     ปี 56 
นม. 6.17 
ชย. 5.75 
บร. 4.79 
สร. 5.01 
เขต 5.43 

ร้อยละ 
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0 – 2    
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นม. ชย. บร. สร. เขต

ส่วนสงูระดับดีและรูปร่างสมส่วน เตี้ย อ้วน ผอม

ที่ า :   Rapid  Survey      55 - 56    
24 

เด็ก 0 – 5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 

54.9 52.3

69.2
61.8 58.7

21.2 23.1
15.4

9.1
18.115.9 15.4

3.1 3.6
10.78.8 6.2

1.5

10.9
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นม. ชย. บร. สร. เขต

ส่วนสงูระดับดีและรูปร่างสมส่วน เตี้ย อ้วน ผอม

3 –      

n :   0 – 2    = 302 

n :   3 –      = 298 
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 ด็ก 0 – 5    พัฒ ากา   วั  

84.1
68.5 67.4 66.1

7569.4
53.8 57.6 54.2

61.1

0
20
40
60
80

100

               

 ด็ก 0-2    ด็ก 3-    

  ้าห า  :  ้อ ละ 85 

0 – 2     n = 4,302 3 – 5 ปี n = 5,163 

ที่ า :   Rapid  Survey      55    

75
20.2

4.8

สมวัย ไม่สมวัย ประเมินไมไ่ด้

-ด้า  าษา 14.2% 

-ด้า  ังค  3 1% 

-ด้า กล้า   ื้อ ัด ล็ก 3.6% 

-ด้า กล้า   ื้อ ัดใหญ่ 2.2% 

61.2
35.3

3.4

สมวัย ไม่สมวัย ประเมินไมไ่ด้

-ด้า  าษา 29.3% 

-ด้า กล้า   ื้อ ัด ล็ก 10.4% 

 ด็ก 0 – 2    

 ด็ก 3 –      
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 ด็กอา ุ < 3    ได้ ั กา   วจ
 ่อง าก 

67.4

44.6

87.7

56.4
64.4

0

20

40

60

80

100
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26 



เด็กอายุ 3 ปี และ 5 ปี มีฟันผุ 

56.7 
49.2 

56.8 
66.5 

52 55.7 55.3 

78.5 76.2 
81.2 82.5 82.6 

73.8 

86 

0

20

40

60

80

100

ประเทศ ภาค เขต นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรีัมย์ สุรินทร์ 

3 ป ี  5 ป ี

ที่มา :  ผลการส ารวจทันตสุขภาพระดับเขต ครั้งที่ 2  ปี 2555 
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เด็กอายุ 12 ปี และกลุ่มอายุ 15 ปี ที่มีฟันผ ุ
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 12 ป ี  15 ป ี

ที่มา :  ผลการส ารวจทันตสุขภาพระดับเขต ครั้งที่ 2  ปี 2555 
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กลุ่มอายุ 35 – 44 ปี ที่มีฟันแท้ผุ 
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ที่มา :  รายงาน Rapid Survey ของจังหวัด ป ี55 



กลุ่มอายุ 35 -44 ปี และ 60 -74 ปี ที่มีฟันใช้งานได้ > 20 ซี ่
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ประเทศ ภาค เขต นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรีัมย์ สุรินทร์ 

35 - 44 ป ี 60 - 74 ป ี

ที่มา :  ผลการส ารวจทันตสุขภาพระดับเขต ป ี2555 
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ผู้สูงอายุ (60 – 74 ปี) ท่ีมีฟันใช้งาน ≥ 20 ซี ่

36.8 

59.2 
49.7 47.6 48.4 

57.4 
64.2 

59.2 
68.5 

61.8 
56.6 58.8 60.9 

69.4 

92.7 

0

20

40

60

80

100

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรีัมย์ สุรินทร์ เขต 

ป ี55 ป ี56 ปี 57 

ที่มา :  รายงาน Rapid Survey ของจังหวัด ป ี55 - 57   
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 ด็ก   – 12     ้้าห ัก า  กณฑ์ ่ว  ูง 
(Weight for Height) 
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      : n = 8,433 ที่ า :   Rapid  Survey      55 - 56    
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      : n = 1,800 

   2       2    
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 ด็ก   – 12     ่ว  ูง า  กณฑ์อา ุ  
(Height for Age) 

10.6 12 10.3 16.3 11.6

81.3 78.1 84 77.6 80.8

4.7 4.7
3.3 2.6 4.1

3.4 5.2 2.4 3.5 3.5

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

นม. ชย. บร. สร. เขต

ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย สูงตามเกณ ์ ค่อนข้างสูง สูงกว่าเกณ ์

ที่ า :   Rapid  Survey     55 - 56       : n = 8,433       : n = 1,800 
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   2    
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เด็กวัยเรียน 6 – 12 ปี ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
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n :         = 1,800 

ที่ า :   Rapid  Survey     56 34 
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ที่ า :   Rapid  Survey      55 - 56    
n :         = 6,252 

n :         = 1,766 

  ้าห า  : ไ ่ กิ  ้อ ละ 20 

44.2 47
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  ้าห า  : ไ ่ กิ  ้อ ละ 4  

ภาวะอ้วนลงพุงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

 พศ า   พศหญิง 
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   ี 30 -  0    ได้ ั กา   วจ
คัดก อง ะ  ็ง  ้า   
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ที่ า :   Rapid  Survey      55 - 56    

   ี 30 –  0    ได้ ั กา 
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  ้าห า  :  ้อ ละ 80 
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  ้าห า  :  ้อ ละ 80 
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ควา  า า ถใ กา ด้า  ิ กิจวั    ะจ้าวั  อง
ผู้ ูงอา ุ  

n = 6,841 
ที่ า :   Rapid  Survey      55 
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ผู้ ูงอา ุกลุ่  3 ( ิด  ี ง) ได้ ั 
กา ฟื้ ฟู  าพ 
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การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
ในโรงเรียน ปี 2555 

ตัวอย่างที่พบเชื้อแบคทีเรยี 

38 



การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
ในโรงเรียน ปี 2555 

ประเภทอาหารที่พบเชื้อแบคทีเรีย 
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การเฝ้าระวังสถานการณ์อนามัยส่ิงแวดล้อม 
ของเทศบาล ปี 2555 

การก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
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การเฝ้าระวังอาหารหลังน้ าลดจากภาวะอุทกภัย (พ.ย. 56) 

จังหวัด 

จ านวน

ร้านอาหาร 

(ร้าน) 

ผลการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร 

ไม่ผ่านทางกายภาพ ไม่ผ่านทางชวีภาพ (ร้อยละ) 

จ านวนร้าน ร้อยละ มือ อาหาร ภาชนะ 

นครราชสมีา 20 16 80.0 20.6 34.7 16.7 

ชัยภูมิ 25 12 48.0 6.3 19.7 31.2 

บุรีรัมย ์ 19 19 100.0 25.9 32.9 29.8 

สุรินทร ์ 30 22 73.3 16.0 25.7 10.0 

ร้านอาหาร 
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การเฝ้าระวังอาหารหลังน้ าลดจากภาวะอุทกภัย (พ.ย. 56) 

แผงลอยจ าหน่ายอาหาร 

จังหวัด 

จ านวน

แผงลอย

จ าหน่าย

อาหาร

(แผงลอย) 

ผลการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร 

ไม่ผ่านทางกายภาพ ไม่ผ่านทางชวีภาพ (ร้อยละ) 

จ านวนแผง

ลอย 

ร้อยละ มือ อาหาร ภาชนะ 

นครราชสมีา 15 15 100.0 20.0 28.4 20.0 

ชัยภูมิ 33 29 87.9 15.4 23.0 13.0 

บุรีรัมย ์ 25 23 92.0 25.9 32.9 29.8 

สุรินทร์ 20 15 25.0 44.4 27.3 15.0 
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การเฝ้าระวังอาหารหลังน้ าลดจากภาวะอุทกภัย (พ.ย. 56) 

ตลาดนัด 

จังหวัด 
จ านวนตลาดนัด

(ตลาดนัด) 

จ านวนแผง 

(แผง) 

ผลการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาล

อาหาร 

ไม่ผ่านทางชวีภาพ (ร้อยละ) 

มือ อาหาร 

นครราชสมีา 4 25 27.3 11.5 

ชัยภูมิ 3 14 22.6 22.2 

บุรีรัมย ์ 4 21 21.7 12.0 

สุรนิทร์ 5 25 29.6 17.1 
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การตรวจประเมินและเก็บตัวอย่างอาหารตลาดสด/ตลาดนัด (มี.ค. 57) 

ชื่อตลาด 
ฟอร์มาลีน บอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว น้ ามันทอดซ้ า (โพลาร์) 

ตรวจ พบ* ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ 

ตลาดสด 

1. ตลาดเทศบาล 5 

(ประตูผี) 
26 6 4 0 3 0 7 0 4 2 

2. ตลาดแมก่มิเฮง 34 0 7 0 8 0 16 0 3 2 

ตลาดนัด 

1.ตลาดนัดโคกสูง 10 2 5 0 2 0 9 0 5 3 

2.ตลาดสวนสัตว์ 11 2 5 0 2 0 10 0 2 1 

รวม 81 10 21 0 15 0 42 0 14 8 

*ตัวอย่างอาหารที่พบฟอร์มาลนีได้แก่ น้ าปลาหมกึ(2)  สไบนาง(1)  ขิงฝอย(2)  เล็บมือนาง(2)  เห็ดหอม(1)  ปลาหมึกกรอบ(2) 

สถานการณ์การตรวจสารปนเป้ือนในตลาดสด/ตลาดนัด จังหวัดนครราชสมีา 
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การตรวจประเมินและเก็บตัวอย่างอาหารตลาดสด/ตลาดนัด (ม.ีค. 57) 

สถานการณ์การตรวจสารปนเป้ือนในตลาดสด/ตลาดนัด จังหวัดนครราชสมีา 

ชื่อตลาด 
อาหาร มือ 

ตรวจ พบ ตรวจ พบ 

ตลาดสด 

1. ตลาดเทศบาล 5 (ประตูผี) 20 12 9 5 
2. ตลาดแม่กิมเฮง 20 9 10 5 
ตลาดนัด 

1.ตลาดนัดโคกสูง 10 10 19 9 
2.ตลาดสวนสัตว์ 19 12 10 3 
รวม 69 43 48 22 

ผลการสุ่มตรวจการปนเปื้อนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
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ส้วมสาธารณะ ป ี 53 – 56  
เขตบริการสุขภาพที่ 9 
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แนวทางการขับเคล่ือนผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

/การบริหารจัดการ 
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บคุลากรมคีวามเชีย่วชาญในแต่
ละดา้นอยา่งมอือาชพี 
 
S : พัฒนาบคุลากรใหม้ทีกัษะ/
สมรรถนะ 
 
KPI :บคุลากรมทีกัษะ/สมรรถนะ 
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สาธารณสขุทกุระดับสนับสนุน
วชิาการและบรกิาร 
 
S : พัฒนาเทคโนโลย ี(นวัตกรรม) 
เป็นศนูยก์ารเรยีนรู ่สส.&สล. 
 
KPI : สธ.ทกุระดับสามารถสนับสนุน
วชิาการและบรกิารตามมาตรฐานงาน
สส. สล  
 
 

หน่วยงานนอกสธ.NGOมสีว่น
รว่มในการสง่เสรมิสขุภาพอยา่ง
ตอ่เนือ่ง  
 
S : จัดท าโครงการแบบมสีว่นรว่มแบบ
บรูณาการ 
 
KPI :หน่วยงาน นอก สธ. NGO สามารถ
ด าเนนิงานขับเคลือ่นแผนงานแบบบรูณา
การ 

สือ่มวลชนเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์
อยา่งท่ัวถงึและตอ่เนือ่ง 
 
S : เผยแพรข่อ้มลูและความรูด้า้น สส.&สล.
แกภ่าคเีครอืขา่ยและประชาชน 
 
KPI : สือ่มวลชนสามารถเผยแพรข่อ้มลู  
สือ่สาร  และประชาสัมพันธด์า้นสส. สล.อยา่ง
มปีระสทิธภิาพ 
 

การวจัิย/ เทคโนโลย/ีและ
นวัตกรรมดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ
และ อนามัยสิง่แวดลอ้มมคีวาม
เหมาะสมในบรบิทของชมุชน 
 
S : สนับสนุนใหเ้กดิงานวจัิยทีเ่ป็นองค์
ความรูแ้ละสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในพืน้ที ่
 
KPI :องคค์วามรูจ้ากการศกึษาวจัิย/
เทคโนโลย/ีและนวัตกรรมดา้นสส.&
สล.และสามารถน าไปใชไ้ดเ้หมาะสม
กับบรบิท 
 

กระบวนการเฝ้า
ระวังดา้นสขุภาพ
และอนามยั
สิง่แวดลอ้มมี
ประสทิธภิาพ 
 
S : พัฒนาระบบเฝ้า
ระวังดา้นสส.&สล. 
 
KPI : ระบบเฝ้าระวงั
ดา้นสส.&สล.ทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

ระบบสารสนเทศ 
การสือ่สารสงัคม
มปีระสทิธภิาพ 
 
S : พัฒนาทักษะใน
การสือ่สารสาธารณะ/
ความเสีย่ง 
 
KPI :จ านวนขา่วสาร
ดา้น สส.&l]”ทีไ่ด ้
เผยแพรแ่ละ
ประชาสัมพันธม์ี
ประสทิธภิาพ 

การพัฒนาภาคี
เครอืขา่ยมี
ประสทิธภิาพ 
 
S : พัฒนาคณุภาพ
บรกิาร/ประเมนิ
รับรองอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
KPI : ระบบบรกิาร/
ประเมนิรับรองมี
คณุภาพ 
 

ระบบการตดิตาม
ประเมนิผลมปีระสทิธภิาพ
(แบบเสรมิพลัง 
(M&EE&L) และประเมนิ
รับรองมาตรฐาน) 
 
S : พัฒนาคณุภาพบรกิาร/
ประเมนิรับรองอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
KPI : การตดิตาม
ประเมนิผลแบบบรูณาการ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 

ชมุชนมกีารสือ่สาร
สาธารณะ(สงัคม) 
 
S : จัดตัง้เครอืขา่ยการ
สือ่สารความเสีย่งในชมุชน 
 
KPI : การจัดตัง้เครอืขา่ย
การด าเนนิงานกระจาย
ขา่วสารในชมุชนดา้น 
สส.&สล. ระดับอ าเภอ 
 

ชมุชนมรีะบบการเฝ้าระวัง
สภาวะสขุภาพ 
 
S : สนับสนุนใหม้กีารสรา้งทมีแกน
น าเฝ้าระวังสภาวะสขุภาพและอนามัย
สิง่แวดลอ้มในชมุชนโดยชมุชน 
 
KPI :ชมุชนมเีครอืขา่ยเฝ้าระวังดา้น
สส.&สล.อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 

ชมุชนมแีผนงาน/โครงการ
ของตนเอง 
 
S : สง่เสรมิใหช้มุชนมโีครงการ
พัฒนาดา่น สส.&สล.โดยชมุชน 
 
KPI :ชมุชนสามารถด าเนนิงานตาม
แผนงาน/โครงการดา้นสส.&สล.
ของตนเองแบบมสีว่นรว่มและ
สอดคลอ้งกับปัญหาของทอ้งถิน่ 
 

ชมุชนมนีโยบายสาธารณะ/
มาตรการทางสงัคม 
 
S : ก าหนดนโยบายสาธารณสขุ/
มาตรการทางสังคมดา้น สส.&
สล.โดยชมุชน 
 
KPI : : ชมุชนมสีว่นรว่มในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะและ
มาตรการทางสังคมดา้นสส.&สล. 
  

การจัดการความรู ้
(KM) และการ
ถา่ยทอดองคค์วามรู ้
อยา่งตอ่เนื่อง 
 
S : พัฒนาระบบการ
จัดการคลังความรูด้า้น 
สส.&สล. 
 
KPI : กระบวนการ
จัดการความรูท้ีม่ ี
ประสทิธภิาพ  
 

อปท.สนับสนุนทรัพยากรอยา่ง
เพยีงพอและตอ่เนือ่ง 
 
S : พัฒนาศักยภาพบคุลากรใน อปท.
เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิงาน สส.&สล.
และใหม้กีารจัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ในพืน้ที ่
 
KPI : อปท.ด าเนนิงานดา้น สส.&สล. 
 
 

1.1 

2.1 

3.3 3.2 3.1 

2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 

3.4 

4.1 4.3 4.4 4.5 

แผนที่ทางเดนิยุทธศาสตร์ การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม          
 ศูนย์อนามัยที่ 5  ภายในป ีพ.ศ. 2557 - 2560  ก าหนดเมื่อ  10  ตุลาคม 2556 

ชมุชนมชีมรม/แหลง่
เรยีนรู ้
 
S : สง่เสรมิการแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้ดา้น สส.& สล. ใน
ชมุชนและระหวา่งชมุชน 
 
KPI : ชมรม/แหลง่เรยีนรู ้
ดา้นสส.&สล. มี
ประสทิธภิาพ 
 

4.2 

พัฒนาฐานขอ้มลูใหม้ี
ประสทิธภิาพและเป็นปัจจบุนั 
 
S : พัฒนาฐานขอ้มลูใหม้ี
ประสทิธภิาพและเป็นปัจจบุนั 
 
KPI :ระบบฐานขอ้มลูทีม่ี
ประสทิธภิาพ 
 

แหลง่การเรยีนรู/้สาธติดา้นสง่เสรมิ
สขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็น
ตน้แบบ 
 
S : พัฒนาแหลง่เรยีนรูแ้ละศนูยส์าธติให ้
กา้วหนา้และทนัสมัย 
 
KPI :ศนูยเ์รยีนรูแ้ละสาธติดา้น สส.& 
สล.และเป็นแหลง่ศกึษาดงูาน 

องคก์รมวีัฒนธรรมองคก์รและ
บรรยากาศในการท างานทีด่ ี
 
S : สง่เสรมิบคุลากรใหป้ฏบิตัติาม
วฒันธรรมองคก์ร 
 
KPI : บคุลากรสามารถปฏบิตัติาม
วฒันธรรมองคก์รตามเกณฑ์
(HEALTH)  1.2 

1.3 1.4 
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NODE    
1. รพ.สต. 
2. อาหารปลอดภัย 
3. MCH & วัยรุน่  
4. สขุภาพจติ 
5. DM, HT 
6. แพทยแ์ผนไทย 
7. ผูส้งูอาย ุ
8. ทันตกรรม 
9. อ าเภอควบคมุโรค

เขม้แข็ง 

NETWORK    
  ศนูยว์ชิาการ&สปสช. 
อนามยัแมแ่ละเด็ก 
วัยรุน่ 
สงูอาย ุ
อปท. 
ชมรมผูป้ระกอบการ
รา้นอาหาร 
ชมรมตลาดสดน่าซือ้ 
ทีป่รกึษาภาคประชาชน 
สือ่มวลชน 
ชมรมศนูยอ์นามยั 

Public 

Communication 

NETWORK 

NODE 

R&D,KM 

MIS 

M&EE 

SURVEILLANCE 

R&D,KM 
•งานวจัิย  11 เรือ่ง 
•Factsheet รายเดอืน 
•วารสาร 
•เวท ีR2R 

กลไกการขับเคลื่อน 
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 แผนพัฒนาเขตสุขภาพเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 

บรกิาร (4 แผน)  ส่งเสริมป้องกัน(13 แผน)   บรหิาร (8 แผน) 

-Service plan 
 10 สาขา :  
-Refer 
-คุณภาพบริการ 
-การแพทย์ฉุกเฉิน 
/อุบัติเหตุ 

-สุขภาพสตรีและทารก+  BS 
-สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS 
-สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS 
-สุขภาพเด็กนักเรียน + BS 
-สุขภาพวัยรุ่น + BS 
-ป้องกันควบคุม NCD 
-ดูแลเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็ง 
-ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุและผู้พกิาร 

- การเงินการคลัง 
- บริหารคน/จริยธรรม 
- ระบบขอ้มูล 
- บริหารเวชภัณฑ์ 
- พัฒนาประสิทธภิาพ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
- สาธารณสุขชายแดน 
- ยาเสพติด 
- โครงการพระราชด าริ 

อาหารปลอดภัย/ ควบคุมโรคติดต่อ/ สวล.และระบบที่เอ้ือต่อสุขภาพ/  
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ /การมสี่วนร่วมภาคประชาชน 

แผนพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ 
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ก    ( ก   กา     ุ  าพ ) 

COO นครราชสีมา ชยัภมิู บรีุรัมย์ สริุนทร์ 

กรม
วิชาการ 

Com 

สปสช. 

1° 

    COO = Chief Operational Officer, F = Financial,  I = Information,  S = Service,  H = Human Resource,  com. =  community   

กอ. 

ศสม. / 
รพ.สต. 2°3° 

Com 1° 

กอ. 

ศสม. / 
รพ.สต. 2°3° 

Com 1° 

กอ. 

ศสม. / 
รพ.สต. 2°3° 

Com 1° 

กอ. 

ศสม. / 
รพ.สต. 2°3° 

( ก   กา จังหวัด ุ  าพ ) 

 ( ก   กา อ้า  อ ุ  าพ ) 



  นสค 

1:1,250  ป 

1:20    อ 

12:1    Dr 

รายบคุคล 

สิง่แวดลอ้ม 

C 

A 

N 

D 

O 

0-5 ปี พฒันาการ 

I2 

วยัเรยีน 

6-14 
วยัรุน่ 

15-20 

ดญ.แม ่

ยาเสพตดิ 

เด็กซิง่ 

ม ัว่สมุ 

วยัท างาน 

20-60 

สงูอาย ุ

>60 

ตดิสงัคม 

ตดิบา้น 

ตดิเตยีง 

ชว่ยด ู

ตวัชว่ย 

ชว่ยบรบิาล 

บา้น 

รา้นช า 

ชุมชน 

รร./วดั 

ลานกฬีา 

สรา้งสขุภาพ 

อาหาร
ปลอดภยั 

ปลอดโรค 

เอือ้คนพกิาร/ชรา 

ลด ละ เลกิ 
เหลา้/บหุรี ่

หวาน มนั เค็ม 

TB 

Stroke 

AIDS 

ฆา่ตวัตาย 

อว้น 

CA Breast 

CA Cx 

DM/HT 

พกิาร  

(ระดบัดแูล) 

ฟนัเทยีม 

COPD (บหุรี)่ 

ตบั  

(พยาธ/ิเหลา้) 

MCH 

ปญัหา? 

ปญัหา? 

ปญัหา? 

W 

E 

พกิาร 
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 ข้อมูลระบบเดียว www.r9health.org 
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  สรุปภาพรวมแผนงบประมาณปี 2557 

 
โครงการ ป ี57 = 27 โครงการ 

    เป็นเงนิทั้งสิ้น 21,725,230 บาท  
 

 ใช้งบด าเนนิงาน 
    เป็นเงิน 11,759,930 บาท 
 ใช้เงนิโอน  
     เป็นเงนิ 1,149,500 บาท  
 ใช้เงนิ สปสช. 3 โครงการ (สื่อสารสาธารณะ ,

สูงอาย,ุพัฒนาการเด็ก) 

    เป็นเงิน 8,088,600 บาท 
 ใช้เงนิจากการลงทะเบยีน 1 โครงการ  
    เป็นเงนิ 727,200 บาท 
 
 

 

    งบที่ได้รับจัดสรร ป ี57 
    เป็นเงินทั้งสิ้น 14,553,300 บาท 

 งบด าเนนิงาน 

    เป็นเงิน 12,142,300 บาท 
 เงินโอนจากส านัก (17 มี.ค.57)                       

เป็นเงิน 2,411,100 บาท  
 

  งบรายจ่ายอื่น 

  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,930,000 บาท 
 งบด าเนินงาน  

(ค่าสาธารณูปโภคและค่าตอบแทน) 

    เป็นเงิน  2,930,000 บาท 

 เงินบ ารุง ในกิจกรรมที่เหลือ 
     

 (ณ 18 มี.ค. 57) 56 
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แผนงาน/โครงการ ป ี2557 ศูนย์อนามัยที่ 5   



แผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
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งานแม่และเด็ก 

 ประเมนิรบัรองมาตรฐานต าบลนมแม่ / รพ.สต.สายใยรักแหง่ครอบครวั /
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  

 พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก 

 ขับเคลื่อนการด าเนนิงาน MCH Board 

 การศกึษาวิจัยปัจจัยทีม่ผีลต่อพัฒนาการเด็กไทย 

 อบรมการประเมนิและส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 

59 



งานวัยเรียนและวัยรุ่น 

 ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ 

 พัฒนาฐานข้อมูลการประเมิน YFHS 

 ศกึษาวิจัยการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการแท้งไม่ปลอดภัย 

 ประเมินรับรองอ าเภออนามัยเจรญิพันธุ์และ YFHS 

 บูรณาการเกณ ์ประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS  HPH  และรพ.สายใยรักแห่ง
ครอบครัว 
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สรปุภาพของงานทีส่ าคญั  ในทมีงาน Teen Up Care 



ทีม่า TEEN UP CARE  เขตนครชยับรุนิทร ์

ศนูยอ์นามยัที ่๕ 
คดิรปูแบบงาน                       
ทนี อพั แคร ์

จัดประชมุ พค.56
น าเสนอใน                      

MCH board เขต 

MCH board                       
จัดตัง้ทมี                       

แพทยอ์าสาฯ เขต 

เสนอผูต้รวจฯ                     
ตัง้คณะกรรมการ        
แพทยอ์าสาฯเขต 

จัดประชมุ                       
จัดระบบบรกิาร
ศกึษาดงูาน 

คดิงานป้องกนั              
ท าควบคู ่                  
งานบรกิาร 

line,e-mail gr. 
แลกเปลีย่น                           

ปรับปรงุบรกิาร 

Dr-Teen up                           
Nurse-Teen up 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

สรปุผลงาน              
ขยายเครอืขา่ย                   
ในและนอกเขต 



Teen Up Care  

Flow chart ปรับตาม 

บรบิทแตล่ะแหง่ 

ท าอลัตรา้ซาวด ์

ผูต้ัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม 

เพือ่ยนืยันอายคุรรภ ์

รับค าปรกึษา                         

ใน คลนิกิวยัรุน่                      

รับ เอกสารแนะน า 

ท าแบบฟอรม์                            

การตรวจสภาพจติ 

แบบสอบถาม 

สง่พบแพทย ์                                 

ผูจ้ะใหค้วามเห็นชอบ                  

ผูจ้ะสัง่การรักษา 

สัง่ยา แนะน าใชย้า                         

นัด FU. 2 wk.                  

UPT, U/S 

รับยา,เอกสาร                  

กลบับา้น/อาจนอน 

รพ.บางกรณี 

การโทร.ปรกึษา 

ตดิตามอาการ                  

ตามดผูล / แนะน า 

FU. UPT, U/S, FP. 

นามบตัรป้องกนั 

รายงานแพทยสภา 



    วยัรุน่ยคุใหม ่  รูท้นัเพศภยั   ไมท่อ้งไมค่ลอด   จะรอดปลอดภยั 
 วยัรุน่คลอดมอีนัตรายท ัง้แมแ่ละลกูสงู 2-6 เทา่มากกวา่แมอ่ายเุกนิ 20 

 

1. ไมม่เีพศสมัพนัธ ์เมือ่ไมพ่รอ้มต ัง้ทอ้ง 
   @ เพราะการมเีพศสมัพันธ ์แมเ้พยีงครัง้เดยีวก็ทอ้งได ้                                                                                  
   @ ควรสนใจ ประกวด แขง่ขนัเลน่กฬีา, ดนตร,ี ศลิปะ, วชิาอาชพี 
   @ กจิกรรมเยีย่มหว่งใยเด็กก าพรา้, ดงูานหอ้งฝากทอ้ง, หอ้งคลอด 

2. มเีพศสมัพนัธแ์ตไ่มพ่รอ้มต ัง้ทอ้ง  คมุก าเนดิโดย 

   @  ถงุยางอนามัย, หว่งอนามัย, ท าหมัน      
   @  ยาคมุก าเนดิ เชน่  ยากนิ, ยาฉีด, ยาฝัง 

3. เผลอ พลาดมเีพศสมัพนัธ ์ ไมไ่ดป้้องกนัไวก้อ่น อาจใช ้

   @  ยาคมุฉุกเฉนิหลงัมเีพศสมัพันธ ์โพสตนิอร,์ มาดอนนา(ไมเ่กนิ 5 วัน) 
   @  ใสห่ว่งอนามัยฉุกเฉนิหลงัมเีพศสมัพันธ ์(ไมเ่กนิ 5 วัน) 

4. เผลอ พลาดต ัง้ทอ้ง 
   @  หาโรงเรยีนทางเลอืก, รบีฝากทอ้ง, ไมท่ าแทง้เถือ่น 
   @  คดิไมอ่อก, ไมพ่รอ้ม เชญิปรกึษาทีค่ลนิกิวัยรุน่ ในรพ.รัฐทกุแหง่ 
                                                            โทร.............................. 

 แจก,จัดประกวด ชงิรางวลัการออกแบบ ในนักเรยีน ป.6-ม.6 

นามบตัรแจกวยัรุน่ ชว่ยแนะน าเพือ่น 
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งานวัยท างาน 
 ชี้แจงเกณ ์ประเมนิรบัรองมาตรฐาน รพ.ส่งเสรมิสุขภาพ 

 ประชุมเครอืข่ายเมนชููสุขภาพ 

 ส ารวจพฤตกิรรมการบริโภคไอโอดีน 

 พัฒนาทักษะนักสุขภาพครอบครัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 ขยายผลการด าเนินงานศูนย์เรยีนรูอ้งค์กรต้นแบบไร้พุง / คลนิิกไร้พุง 

 พัฒนาฐานข้อมูลงานออกก าลังกาย 

68 



งานผู้สูงอายุ 

 ส ารวจสุขภาวะผู้สูงอายุในพื้นที่เครอืข่ายบรกิารที ่9 

 ชี้แจงแนวทางการด าเนนิงาน LTC และ วัดส่งเสริมสุขภาพ 

 ประเมินรบัรองมาตรฐานวัดส่งเสรมิสุขภาพ 

 สนับสนุนด้านวิชาการ  สื่อ  คู่มือ  และความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

 ปชส.หลักสูตรการฝกึอบรมผู้ดูแลผู้สงูอายุ 

69 



งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 ตรวจประเมนิและเก็บตัวอย่างอาหารตลาดสด/ตลาดนัด 

 ประชุมแกนน าผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร ระดับเขต 

 ช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภัย  และเฝ้าระวังอาหารหลังน้ าลดจากภาวะอุทกภัย 

 ประเมนิสุดยอดส้วมระดับเขต / ประเทศ 

 จัดกจิกรรมรณรงค์ เช่น  วันสิ่งแวดล้อมไทย  วันล้างมอืโลก ฯ 

70 



งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 ส ารวจข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ใน รพ./รพ.สต./คลนิิกเอกชน  

 ส ารวจงานส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมในโรงเรยีน ตชด. 

 พัฒนาศูนย์การเรยีนรูล้ดโลกร้อน 

 ศกึษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 อบรมพัฒนาศักยภาพ จพง.ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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งานพัฒนาองค์กร 

 พัฒนาศูนย์การเรยีนรูด้้านส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 

 นวัตกรรมด้านการส่งเสรมิสุขภาพ เช่น  การส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดย
เล่านิทานผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์  วงล้อลูกรักฉบับพกพา ฯ 

 ผลิตสื่อด้านการสง่เสรมิสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อม 

 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูง้านส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 ศกึษาวิจัยการส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

72 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

 แผนกผู้ป่วยนอก – ใน 

 ผู้ป่วยฉุกเฉิน คลอด–ผ่าตัด 

 คลนิิกฝากครรภ์  รร.พ่อแม ่

 ศูนย์ส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 

 คลนิิกวัยรุ่น(YFHS) 

 คลนิิกไร้พุง(DPAC) 

 คลินิกผู้สูงอายุ,แพทย์ทางเลือก 

 คลนิิกทันตกรรม 

 ศูนย์บริการและการเรยีนรูสุ้ขภาพเดอะ
มอลล ์

 ศูนย์ห้องปฏิบัตกิารธาลัสซเีมยี 

 หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่



งานวิจัย/วชิาการ  น าเสนอเวทีนานาชาติ 
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1. Maternal iodine intake and urinary iodine 
excretion in Nakhonratchasima province ,Thailand 

2. Training Caregiver for the Elderly : Unit Cost 
Analysis for Future Investment 

3. Community Healthcare Promotion – preparing for 
aged society in Thailand 

4. Hospital infectious waste management – the 
regional area case study of 82 hospital in 
Thailand 

5. Health Determinants of Northeastern Rural Elderly 
in Thailand 

 



งานวิจัย/วิชาการ ปี 2557 

75 

1. การพัฒนาทักษะผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือด
สมองโดยใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจ 

2. การศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจต่อความสามารถใน
การท ากิจวัตรประจ าวัน ความเจ็บปวดและระยะเวลาในการรักษา  ใน
ผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังที่มารักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก รพ.ส่งเสริม
สุขภาพ ศอ.5 

3. การพัฒนาเครื่องมอืวัดความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวโรคเบาหวาน 

4. การศกึษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 

5. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กไทย 

6. การศกึษาการใช้เกณ ์ HPS ใหม่ในระดับผู้ปฏิบัติ 



งานวิจัย/วิชาการ ปี 2557 
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6. การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการแท้งไม่ปลอดภัยในเครือข่าย
บริการสุขภาพที่ 9 

7. การพัฒนาคุณภาพส่งเสริมพฤติกรรมวัยท างาน 

8. การประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรของการด าเนินงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 

10. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อการลดอาการปวดเข่าและฟื้นคืน
สมรรถภาพของผู้สูงอายุที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม 

11. การพัฒนารูปแบบการส่งเสรมิพัฒนาการโดยการว่ายน้ าในเด็กทารก 

12. ประสิ ทธิ ผลของ โครงการป้ อ งกั นและควบคุ ม โ รคธาลั สซี เมี ย                 
จ.นครราชสมีา 

13. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลดความอ้วนของผู้รับบริการ
คลนิิกคนไทยไร้พุง  ศอ.5 

 



การเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2557 

งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท) เบกิ – จ่าย (บาท) 

งบด าเนินงาน 14,004,300 9,600,519.05 
(68.6%) 

งบรายจ่ายอื่น 385,000 190,840 
(49.6%) 

งบลงทุน 798,000 796,000 
(99.7%) 

งบแทนกัน 100,000 20,215 
(20.2%) 

รวมทั้งสิ้น 15,287.300 10,607.574.05 
(69.4%) 

ข้อมูล ณ 19  ม.ีค. 57 77 



สถานะเงินบ ารุง 

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

ปี พ.ศ.2552 22,344,690.76 23,763,672.11 7,152,424.90

ปี พ.ศ.2553 26,150,618.20 30,469,844.35 2,833,198.75

ปี พ.ศ.2554 37,126,866.08 34,066,827.77 5,893,237.06

ปี พ.ศ.2555 50,263,707.32 39,797,584.41 16,359,359.97

ปี พ.ศ.2556 50,089,359.06 46,193,649.34 20,255,069.69

ปี พ.ศ.2557 13,545,336.44 13,683,433.45 20,116,972.68

รายรบั รายจา่ย คงเหลอื

ข้อมูล ณ 19  ม.ีค. 57 78 



ปัญหาอุปสรรค  ข้อจ ากัด / 
สิ่งท่ีต้องการรับการสนับสนุน 

จากส่วนกลาง 

79 



ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด  ข้อเสนอแนะ 
งาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการ

สนับสนุนจากส่วนกลาง 

แม่และเด็ก - ตัวชี้วัดเปลี่ยนบ่อย พื้นที่ท างานล าบาก เพราะการท าความเข้าใจ การ
ปรับเปลี่ยนระดับชุมชน ต าบลต้องใช้เวลาพอสมควร เช่น ต าบลนมแม่ ที่
เพิ่มเกณ ์เรื่องศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ที่มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องอาท ิ
งบประมาณ ภาคีเครือข่าย สิ่งแวดล้อม ท าให้การขับเคลื่อนงานให้บรรลุ 
KPI ยากยิ่งขึ้น 
-ข้อมูลอนามัยแม่และเด็ก  ยังไม่มีระบบรายงานที่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากปัญหา 
1.ตัวชี้วัดเอง เช่น การฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณ ์ (+/- 2 สัปดาห์) 
พัฒนาการเด็ก บางพื้นที่ยังไม่สามารถคีย์ได้  การปรับตัวชี้วัดบ่อย
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนที่โปรแกรมข้อมูลด้วยท าให้เกิดปัญหาเรื่องการคีย์
ข้อมูลไม่ได้ คีย์ไม่ครบ 
2. จนท.ระดับรพ.สต. /รพช. ยังไม่เข้าใจวธิีการใช้โปรแกรมคีย์ข้อมูลอย่าง 
เพียงพอ   
3.จนท.มีภาระงานเยอะ  ไม่มีเวลาคีย์ข้อมูล  
-ตัวชี้วัดอนามัยแม่และเด็กมีจ านวนมาก คนรับผิดชอบงานน้อย ท างาน
ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และต้องรับผิดชอบหลายบทบาท ทั้งขับเคลื่อน
งานร่วมกับจังหวัด ตลอดจน นิเทศติดตาม ประเมินผล (ชงเอง กินเอง) 
และการวจิัย 
-การเปลี่ ยน ผู้รับ ผิดชอบงานบ่อย ท า ให้การประสานงาน การ
ติดต่อส่ือสารไม่ต่อเนื่อง 

-ค ว ร ต้ อ ง พั ฒ น า ค น 
พัฒนาโปรแกรมข้อมูลที่ใช้
ในปัจจุบัน เช่น HosXP ให้
มีประสทิธิภาพก่อน เพราะ
ตัวชี้วัดบางตัวยังคีย์ได้ไม่
ค รบก่ อนที่ จ ะมี ก ารน า
โปรแกรมต่าง มาให้พื้นที่
ด าเนินการ 
 

-การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด
ควรพิจารณาให้รอบคอบ 
ถึงความเป็นไปได้ และให้
เวลาพื้นที่ ได้ด าเนินการ  
ตัวชี้วัดไม่ควรเปลี่ยนทุกปี 
เพราะงานจะไม่มีคุณภาพ 
 

-การชี้แจงท าความเข้าใจ 
ค ว ร เ ริ่ ม ต้ั ง แ ต่ ต้ น
ปีงบประมาณ และต้องมี
ความชัดเจน  

80 



ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด  ข้อเสนอแนะ 

งาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งทีต่้องการสนับสนนุ
จากส่วนกลาง 

แม่และเด็ก 
(ศพด.) 

-แนวทางการด าเนินงานล่าช้า  ขาดความชัดเจน
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

-การก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่
ชัดเจน / สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ของพื้นที่  และชี้แจงตั้งแต่ต้นปีเพื่อให้
ทันต่อการวางแผนการด าเนินงานของ
พื้นที่ 

-ขาดกา รบู รณากา ร ใ นส่ ว นกล า ง   ท า ใ ห้
ผู้ปฏิบัตงิานในพื้นที่เกิดความสับสน 

-การบูรณาการกันอย่างจริงจังและ
ชี้แจงผู้ปฏิบัติให้เกิดความเข้าในไปใน
ทิศทางเดยีวกัน 

-มีภาระงานเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม  ท า
ให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

-การก าหนดแผนให้ชัดเจนและแจ้งให้
ผู้ รั บผิดชอบงานทราบตั้ ง แต่ต้ นปี  
รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ  และ
บูรณาการงาน/กิจกรรม  ลดภาระงาน
ให้ พื้นที่ 
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด  ข้อเสนอแนะ 
งาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจาก

ส่วนกลาง 

วัยเรยีนและ
วัยรุ่น 

-รร.บางส่วนขาดความเข้าใจในเกณ ์การประเมิน 
/การท าเอกสารและทักษะการปฏิบัติงานจริงกับ
เด็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในแต่ละตัวชี้วัด 
-รร.ที่ผ่านการประเมิน HPS ระดับเพชรส่วนมากยัง
ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

-ชี้แจง/ท าความเข้าใจเกณ ์การประเมินกับ
พื้นที่ให้ตรงกัน 

-เกณ ์ประเมินอ.อนามัยการเจริญพันธุ์ไม่ชดัเจน
ท าให้พื้นที่สับสน 
-เกณ ์ตัวชี้วัด อ.อนามัยการเจริญพันธุ์ก าหนดไว้
สูงเกินไป ปี 57 ร้อยละ 40 (ปี 55-56 ศอ.5 
ด าเนินการได้ 6 แห่ง 6.8%) 

-ควรเพิ่มรายละเอียดเกณ ์ให้ชัดเจนและมี
การบูรณาการกับเกณ ์ที่เกี่ยวข้อง 
-ควรมีเงินรางวัล สนับสนุน อ.ที่ผ่านเกณ ์
อ าเภออนามัยเจริญพันธุ์เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การด าเนินงานในพื้นที่ต่อไป 

วัยท างาน -การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  เนื่องจากมี
ภาระงานอื่นเข้ามาแทรก 

-ควรมีการก าหนดแผนให้ชัดเจนและชี้แจง
งานต้ังแต่ต้นปี 

วัยสูงอาย ุ -ขาดงบประมาณสนุนการด าเนินงานของจังหวัด 
โดยเฉพาะวัดส่งเสริมสุขภาพ ท าให้บางจังหวัดไม่
สามารถขับเคล่ือนงานในเชิงรูปธรรมได้ 

- การท างานกับพื้นที่ในกรณีไม่มีงบประมาณ
ต้องใช้หลักการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายให้
มากขึ้น 

-ตัวชี้วัดไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย และไม่ก้าว
กระโดด เพราะจะวัดงานเชิงคุณภาพไม่ได้ 82 



ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด  ข้อเสนอแนะ 

งาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งทีต่้องการสนับสนนุจาก
ส่วนกลาง 

สิ่งแวดล้อม -นโยบายภารกิจงานเพิ่มจากส่วนกลาง 
เช่น รร.ตชด.เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม 
EHA ปรับเปลี่ยนจากส่วนกลางให้ ศอ.เป็น
เจ้าภาพจัดเป็นภาค 

-วางแผนรองรับภาระงานที่มาใหม่ ปรับ
แผนงาน/งบประมาณ 

-การด าเนินงานบางอย่างต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่าย  บางอย่างต้อง
ใช้งบประมาณ  เช่น การพัฒนาส้วมเชิง
โครงสร้าง การปรับส่ิงแวดล้อม รพ. 

-ผลักดันงานดังกล่าวให้เป็นงานส าคัญที่
ต้องท าโดยสร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจน
สถาบันการศกึษา 

-การด าเนินงานบางอย่าง เช่น HIA 
ประชาชนหรือหนว่ยงานในพืน้ทีไ่ม่ให้
ความร่วมมือ  

-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วม
ด าเนินงานและหาเครือข่ายที่เข้มแข็งช่วย
ในการด าเนินงาน 

-ก า ร สื่ อ ส า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ไ ม่ ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย 

-พัฒนารูปแบบการสื่อสาร ปชส.ที่มี
ความน่าสนใจ  เน้นให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงช่องทาง 
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นายแพทยณ์ัฐพร  วงษ์ศุทธิภากร 
รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะ 

1 

ยินดีต้อนรับ 



องค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

และอนามยัสิ่งแวดลอ้มเพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพดี                 

วิสัยทัศน์ 

 1. เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  และเช่ือม
ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  

   2. เป็นองค์กรวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่สร้างองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มวัย 

 3. พัฒนาสมรรถนะและสรา้งความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายสามารถท า
บทบาทหน้าที่ของตนในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

พันธกิจ : 
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จากอดีต..ถึง..ปัจจุบัน 
 2514 ศูนย์อนามัยแมแ่ละเด็กชนบทที่ 41 เมืองพล 

 2532 โรงพยาบาลแมแ่ละเด็ก อ.พล 

 2518 ศูนย์อนามยัโรงเรียนเขต 3  

 2520 ศูนย์โภชนาการเขต 3 

           ศูนย์ทันตสาธารณสุขเขต 3 

 

 2503 ศูนย์พัฒนาอนามัยเขต 3 

 2518 ศูนย์สุขาภบิาลเขต 3 

           ศูนย์ประปาเขต 3 

 2527 ศูนยส์ุขาภบิาลอาหารเขต 3 

 

ปรับโครงสร้างกรมอนามัย พ.ศ. 2532 

 

เพิ่มเป็น 12 เขต พ.ศ. 2535 

 

ปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 

ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3 

 

 ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 3 

 

 ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 5 

 

 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 5 

 



สุรินทร์ 

ชัยภูม ิ

นครราชสีมา 

บุรีรัมย ์

6,701,519 คน 

88 อ าเภอ 

203 เทศบาล 

652 อบต. 

760  ต าบล 

ที่มา : http://dopa.go.th ณ มิ.ย. 57 

0-4 ปี

10-14 ปี

20-24 ปี

30-34 ปี

40-44 ปี

50-54 ปี

60-64 ปี

70-74 ปี

80-84 ปี

90-94 ปี

มากกว่า 100 ปี

พื้นท่ีรับผิดชอบ : นครชัยบุรินทร์ 
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งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคเขตบรกิารสุขภาพที่ 9 

 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมสีุขภาพดี 

W 

วัยท างาน 

C 

เด็ก 0-5 ปี 

A 

หญิงตั้งครรภ์ 

E 

วัยเรยีน วัยรุ่น 

N 

โรคไม่ติด 
ต่อ/เรื้อรัง 

D 

ผู้พิการ 

 

 

 

 

 

 

 

O 

สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

  จังหวดั ประชากร (คน) 
(จากฐานข้อมูลเขตบรกิารสุขภาพที่ 9 – นครชัยบุรินทร์) 

เขตบริการ
สุขภาพที่ 9 

2,613,121 788,912 447,737 75,841 666,169 121,993 958,650 

นครราชสีมา 1,029,877 297,026 175,685 49,603 292,503 25,059 366,250 

ชัยภูมิ 374,833 119,616 72,955 17,238 149,297 14,499 160,945 

บุรีรัมย ์ 549,473 177,375 89,997 5,405 68,270 43,461 210,919 

สุรินทร์ 658,938 194,895 109,100 18,815 156,099 38,974 220,536 

ที่มา : www.r9health.org 

http://www.r9health.org/
http://www.r9health.org/
http://www.r9health.org/


โครงสร้างศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

ผู้อ านวยการศนูย์ 

กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหาร 

ยุทธศาสตร์และการวจิัย 
กลุ่มพัฒนาการ 
ส่งเสริมสุขภาพ 

กลุ่มพัฒนา 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ 

กลุ่มจัดการความรู้และ 
การศึกษาด้านสุขภาพ 

• งานอนามัยแม่
และเด็ก 

• งานอนามัยวัย
เรียนและวัยรุ่น 

• งานอนามัยวัย
ท างาน 

• งานอนามัย
ผู้สูงอายุ 

• งานออกก าลัง
กาย 

• งานโภชนาการ 
• งานทันต
สาธารณสุข 
 

 

งาน HIA  
 ง านสุ ข าภิ บาล

อาหารและน ้า 
 ง านสุ ข าภิ บาล

สิ่งแวดล้อม งาน
มู ล ฝ อย แ ล ะ สิ่ ง
ปฏิกูล 
 ง า น ก ฎ ห ม า ย

สาธารณสุขและ
คุ้มครองผู้บริโภค
งานจัดการ เหตุ
ร้าคาญ 
 งานอุบัติภัยและ

ภาวะฉุกเฉิน 
 

งานบริหารการวิจัย 
และพัฒนานโยบาย
สาธารณะ 
 งานแผนงาน 

งบประมาณและ
ประเมินผล 
 งานข้อมูล และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ,งานเฝ้า
ระวัง(MIS) 
 งานพัฒนาองค์กร 
 

 

 

งานบริหารท่ัวไป 

 งานบริหารบุคคล 

 งานบริหาร
งบประมาณการเงิน 
และบัญชี 

 งานบริหารพัสดุ 

 งานสารบรรณ 

 งานยานพาหนะ 
 

 กลุ่มบริการและ
บริการสาธิต 

 ก ลุ่ ม บ ริ ก า ร
ทางการแพทย ์

 ก ลุ่ ม บ ริ ก า ร
พยาบาล 

 กลุ่มสนับสนุน
บริการ 

 ง า น ป ร ะ กั น
สุขภาพ 

 งานผลิตสื่อและ
เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ ์
 งานจัดการความรู้
และนวัตกรรม 
 ศูนย์ความรู้ 
(Knowledge 
center) 
 ศูนย์ฝึกอบรม 
(Training center) 
 งานพัฒนา
บุคลากร 
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อัตราก าลัง : 197 คน 

  

 

ข้าราชการ 

104 คน 

 

-อ านวยการ 1 คน 

-เชี่ยวชาญ 3 คน (รก.ชช.1) 

-ช านาญการพเิศษ  12 คน 

-ช านาญการ  59 คน 

-ปฏิบัติการ  18  คน 

-ช านาญงาน  11 คน 

- ปฏิบัติงาน 1 คน 

พนักงานราชการ  17  คน 

ลูกจ้างประจ า  23 คน 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 35  คน 

ลูกจ้างเหมา 18 คน 

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ ศอ.5 

74 76

37
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100

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก อยู่ระหว่ำงศึกษำ
ป.ตรี/โท/เอก

22

83

48 44
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20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี

อายุเฉลี่ย =  40.4 ปี 

การศึกษา 

คน 

คน 
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บุคลากรเกษียณ ปี 2557 - 2561 

ปี รายชื่อ 

2557 1.ทพ.บัญชา  ภมูอิัครโภคิน 

2.นส.จรรยา  บญุชาญ 

3.นางยุพารัตน์  ศรินิันทฉัตร 

4.นายสมบุญ  เกลาโคกสูง 

2558 1.นส.ณัฏฐริา  ทองบัวศริิไล 

2.นางกนกพร  พลมติร 

3.นางปิยรัตน์  จินดาลทัธ 

4.นายทอง  ทับหมืน่ไวย 

ปี รายชื่อ 

2559 1.นางพูลสุข  ปลัดชัย 

2.นายสุรศักดิ์  ทวีทรัพย ์

2560 1.นางรุ่งนภา  สนทิรัมย ์

2.นางศริิพร  รองสุวรรณ 

2561 1.นางสุวรรณ แช่มชูกลิ่น  

2.นส.นพวรรณ  หมืน่น้อย 



บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในแต่
ละด้านอย่างมืออาชพี 
 
S : พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ/
สมรรถนะ 
 
KPI :บุคลากรมีทักษะ/สมรรถนะ 
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สาธารณสุขทกุระดบัสนบัสนุน
วิชาการและบริการ 
 
S : พัฒนาเทคโนโลยี (นวัตกรรม) 
เป็นศูนย์การเรียนรู่ สส.&สล. 
 
KPI : สธ.ทุกระดับสามารถสนับสนุน
วิชาการและบริการตามมาตรฐานงาน
สส. สล  
 
 

หน่วยงานนอกสธ.NGOมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเน่ือง  
 
S : จัดท าโครงการแบบมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการ 
 
KPI :หน่วยงาน นอก สธ. NGO สามารถ
ด าเนินงานขับเคล่ือนแผนงานแบบบูรณา
การ 

สื่อมวลชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง 
 
S : เผยแพร่ข้อมูลและความรู้ด้าน สส.&สล.
แก่ภาคีเครือข่ายและประชาชน 
 
KPI : สื่อมวลชนสามารถเผยแพร่ข้อมูล  
สื่อสาร  และประชาสัมพันธ์ด้านสส. สล.อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

การวิจัย/ เทคโนโลย/ีและ
นวัตกรรมด้านการส่งเสรมิสุขภาพ
และ อนามัยส่ิงแวดล้อมมีความ
เหมาะสมในบริบทของชมุชน 
 
S : สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่เป็นองค์
ความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ 
 
KPI :องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย/
เทคโนโลยี/และนวัตกรรมด้านสส.&
สล.และสามารถน าไปใช้ได้เหมาะสม
กับบริบท 
 

กระบวนการเฝ้า
ระวังด้านสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดล้อมมี
ประสทิธิภาพ 
 
S : พัฒนาระบบเฝ้า
ระวังด้านสส.&สล. 
 
KPI : ระบบเฝ้าระวัง
ด้านสส.&สล.ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบสารสนเทศ 
การสือ่สารสงัคม
มีประสิทธิภาพ 
 
S : พัฒนาทักษะใน
การสื่อสารสาธารณะ/
ความเสี่ยง 
 
KPI :จ านวนข่าวสาร
ด้าน สส.&l]”ที่ได้
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์มี
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาภาคี
เครือข่ายมี
ประสทิธิภาพ 
 
S : พัฒนาคุณภาพ
บริการ/ประเมิน
รับรองอย่างต่อเนื่อง 
 
KPI : ระบบบริการ/
ประเมินรับรองมี
คุณภาพ 
 

ระบบการติดตาม
ประเมินผลมีประสิทธภิาพ
(แบบเสริมพลัง 
(M&EE&L) และประเมนิ
รับรองมาตรฐาน) 
 
S : พัฒนาคุณภาพบริการ/
ประเมินรับรองอย่างต่อเนื่อง 
 
KPI : การติดตาม
ประเมินผลแบบบูรณาการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

ชุมชนมกีารสือ่สาร
สาธารณะ(สังคม) 
 
S : จัดต้ังเครือข่ายการ
สื่อสารความเสี่ยงในชุมชน 
 
KPI : การจัดตั้งเครือข่าย
การด าเนินงานกระจาย
ข่าวสารในชุมชนด้าน 
สส.&สล. ระดับอ าเภอ 
 

ชุมชนมีระบบการเฝ้าระวัง
สภาวะสุขภาพ 
 
S : สนับสนุนให้มีการสร้างทีมแกน
น าเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยชุมชน 
 
KPI :ชุมชนมีเครือข่ายเฝ้าระวังด้าน
สส.&สล.อย่างมีประสิทธภิาพ 
 
 

ชุมชนมีแผนงาน/โครงการ
ของตนเอง 
 
S : ส่งเสริมให้ชุมชนมีโครงการ
พัฒนาด่าน สส.&สล.โดยชุมชน 
 
KPI :ชุมชนสามารถด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการด้านสส.&สล.
ของตนเองแบบมีส่วนร่วมและ
สอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่น 
 

ชุมชนมีนโยบายสาธารณะ/
มาตรการทางสังคม 
 
S : ก าหนดนโยบายสาธารณสุข/
มาตรการทางสังคมด้าน สส.&
สล.โดยชุมชน 
 
KPI : : ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะและ
มาตรการทางสังคมด้านสส.&สล. 
  

การจัดการความรู ้
(KM) และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
 
S : พัฒนาระบบการ
จัดการคลังความรู้ด้าน 
สส.&สล. 
 
KPI : กระบวนการ
จัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ  
 

อปท.สนับสนุนทรัพยากรอยา่ง
เพียงพอและตอ่เน่ือง 
 
S : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน อปท.
เพื่อให้สามารถด าเนินงาน สส.&สล.
และให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในพื้นที่ 
 
KPI : อปท.ด าเนินงานด้าน สส.&สล. 
 
 

1.1 

2.1 

3.3 3.2 3.1 

2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 

3.4 

4.1 4.3 4.4 4.5 

แผนที่ทางเดนิยทุธศาสตร์ การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม          
 ศูนย์อนามัยที่ 5  ภายในป ีพ.ศ. 2557 - 2560  ก าหนดเมื่อ  10  ตุลาคม 2556 

ชุมชนมีชมรม/แหล่ง
เรียนรู้ 
 
S : ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้าน สส.& สล. ใน
ชุมชนและระหว่างชุมชน 
 
KPI : ชมรม/แหล่งเรียนรู้
ด้านสส.&สล. มี
ประสิทธิภาพ 
 

4.2 

พัฒนาฐานข้อมูลให้มี
ประสทิธิภาพและเป็นปัจจบุนั 
 
S : พัฒนาฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 
 
KPI :ระบบฐานข้อมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

แหล่งการเรียนรู้/สาธิตด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอ้มทีเ่ป็น
ต้นแบบ 
 
S : พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์สาธิตให้
ก้าวหน้าและทันสมัย 
 
KPI :ศูนย์เรียนรู้และสาธิตด้าน สส.& 
สล.และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน 

องคก์รมีวัฒนธรรมองคก์รและ
บรรยากาศในการท างานทีด่ ี
 
S : ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กร 
 
KPI : บุคลากรสามารถปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กรตามเกณฑ์
(HEALTH)  1.2 

1.3 1.4 
9 



แผนงบประมาณ ปี 2557 
ศูนย์อนามัยที่ 5  



3 KPI 

ต าบลนมแม่/เด็กมีพัฒนาการสมวัย/

ตลาดนัดต้นแบบ 

7 KPI 

ANC 5 ครั้งตามเกณฑ์ /รร.ปลอดน้ าอัดลม/ การตั้งครรภ์

ซ้ า ใ นวั ย รุ่ น / อ . อนามั ยการ เ จ ริญพั นธุ์ / ฟั น เ ที ยม

พระราชทาน / รพ.ได้มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 

ด้าน/ ส้วมสาธารณะผ่าน HAS 

21 KPI 

ม า ร ด า ต า ย / ร พ . ส า ย ใ ย รั ก ฯ /ANC 

คุณภาพ/WCCคุณภาพ/การตรวจพัฒนาการ/

ศพด.คุณภาพ/เด็กปฐมวัยฟันผุ/ รร.ระดับ

เพชร/การเจริญเติบโตเด็กวัยเรียน/YFHS/ 

อัตราการคลอดวัยรุ่น /ศูนย์เรียนรู้องค์กร

ต้นแบบไร้พุง/คลินิก DPAC ในรพ.+รพ.สต. / 

HPH / รพ.สต.ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มี

คุณภาพ /ผสอ.ผ่านทักษะกายใจ / ต าบล 

LTC / การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่อง

ปาก/มูลฝอยติดเชื้อ / อปท.มีระบบบริการ

ด้าน สล./ จว.มีกลไกการคุ้มครองสิทธิทาง

สุขภาพ ปชช. 

สถานการณ์ KPI 
รอบ 9 เดือน ปี 57 



แม่และเด็ก 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย นม. ชย. บร. สร. เขต 

1.อัตราส่วนการตายมารดา (ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน) 

ไม่เกิน 15 0 0 0 40.3 8.2 

2.ร้อยละของบรกิาร ANC คุณภาพ ไม่น้อยกว่า 70 96.6 93.3 100 100 97.5 

3.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ์

ไม่น้อยกว่า 60 38 38.6 54.9 18.9 38.9 

4.ร้อยละของ WCC คุณภาพ ไม่น้อยกว่า 70 100 93.3 100 85.7 94.8 

5.ร้อยละของโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง
ครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง 

ไม่น้อยกว่า 95 100 100 95.5 100 98.8 

6.ร้อยละของต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลนมแม่
เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว 

ไม่นอ้ยกว่า 40 37.5 37.5 39.1 29.4 36.4 

7.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการตรวจ
พัฒนาการตามวัย 

ไม่น้อยกว่า 80 99.7 59.1 98 97.7 88.6 

8.ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า 85 69.3 88 82.8 55.9 71.3 

9.ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 70 70 64.8 72.1 76.1 70.7 

10.ร้อยละเด็กปฐมวัย (3 ปี) มีปัญหาฟัน
น้ านมผุ 

ไม่เกิน 57 64.5 49.8 62.5 59.7 61.8 



แม่และเด็ก 
 พัฒนารูปแบบการออกก าลังกายในน้ าส าหรับเด็ก (Baby 

Exercise By HPC 5 ) 

 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปี 57 เขต
นครชัยบุรินทร์(บูรณาการเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคและการประเมิน

ความฉลาดทางอารมณ์) 

 การจัดท าคู่มือการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กในศูนย์เด็ก
เล็ก และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง 
งบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.เขต 9 (1.5 ล้านบาท) 

 ประเมินรับรองมาตรฐานต าบลนมแม่ / รพ.สายใยรักแห่ง
ครอบครัว /ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 

 พัฒนาศักยภาพผู้รับผดิชอบงานอนามัยแม่และเด็ก 

 ขับเคลื่อนการด าเนินงาน MCH Board 

 การศกึษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กไทย 

 อบรมการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 13 



วัยเรียนและวัยรุ่น 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย นม. ชย. บร. สร. เขต 

1.จ านวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร 

154 แหง่ / 
ปท. 

3 2 3 0 8 

2.ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน ไม่เกิน 15 8.8 7.4 12.8 6.2 10.1 

3.ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม 
(ควบคุมน้ าหวานและขนมกรุบกรอบ) 

ไม่น้อยกว่า 
75 

26.2 32.5 28.1 30.5 28.9 

4.ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มี
ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 

ไม่น้อยกว่า 
70 

78.1 66.4 85.7 78.4 77.2 

5.ร้อยละของ รพ.สังกัด กท.สธ.ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน รพ.ตามมาตรฐาน
บริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน (YFHS) 

ร้อยละ 40 25 33.3 63.6 42.9 40.5 

6.ร้อยละของอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 

ร้อยละ 40 3.1 31.3 0 0 6.8 

7.อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี 
(ต่อ ปชก.หญิงอาย ุ15-19 ป ีพันคน) 

ไม่เกิน 50 17.9 19.7 13.7 19.6 17.7 

8.ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น ร้อยละ 10 19 16 11.9 21 17 



วัยเรียนและวัยรุ่น 
 ประเมนิรับรองมาตรฐานโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ 

 ประเมนิรับรองมาตรฐานอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์และ สถานบริการที่เป็นมติร
ส าหรับวัยรุน่และเยาวชน  (YFHS) 

 ศกึษาวจิัยการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุน่และการแท้งไม่ปลอดภัย 

 เครือขา่ย Teen Up Care เขตนครชัยบรุินทร ์

 พัฒนาศักยภาพทีมประเมนิรบัรองมาตรฐาน 

 บรูณาการเกณฑ์ประเมนิรบัรองมาตรฐาน (YFHS  HPH รพ.สายใยรกัฯ) 

15 



วัยท างาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย นม. ชย. บร. สร. เขต 

1.จ านวนศูนย์การเรียนรู้องค์กร
ต้นแบบไร้พุง  (แห่งใหม)่ 

จว.ละ 2 
แห่ง 

3 2 5 4 14 

2.จ านวนคลินิกในสถานบริการและ
ชุมชน 

     2.1 รพศ./รพท./รพช. ร้อยละ 100 73.3 100 100 100 90.1 

     2.2 รพ.สต. ร้อยละ 60 53.9 67.9 50 74.8 60 

3.จ านวน รพ.ที่ผ่านการประเมิน
กระบวนการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
ฉบับปรับปรุง 

12 แห่ง/ปท. 0 1 1 0 2 



วัยท างาน 

 ประเมินรับรองมาตรฐาน รพ.ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาต ิ
(ฉบับปรับปรุง) 

 ประชุมเครือข่ายเมนูชูสุขภาพ 

 ส ารวจพฤตกิรรมการบริโภคไอโอดีน 

 พัฒนาทักษะนักสุขภาพครอบครัวในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

 ขยายผลการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 
/ คลนิิกไร้พุง 

 จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส เช่น การปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพเทิดพระเกียรติ ฯ  การจัดประกวดวาดภาพ 

 พัฒนาฐานข้อมูลงานออกก าลังกาย 

 ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบไร้พุง 
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ผู้สูงอายุ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย นม. ชย. บร. สร. เขต 

1 .จ านวนผู้ สู งอายุและก่อนวั ย
สูงอายุได้รับฟันเทียมพระราชทาน 

35,000 ราย 70.1 96.8 55.1 43.5 65.7 

2.ร้อยละของ รพ .สต. /ศสม.ที่
ใ ห้ บริ ก ารสุ ขภาพช่ อ งปากที่ มี
คุณภาพ 

ไม่น้อยกว่า 
45 

45.7 25.0 26.2 23.6 32.6 

3.ร้อยละของผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการพัฒนาทักษะกายใจ 

ไม่น้อยกว่า 
80 

90.4 92.2 91.7 90.2 91.1 

4.ร้อยละของต าบลที่ผ่านเกณฑ์
ต าบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

ไม่นอ้ยกว่า 
25 

27 48.4 36 25.3 32.4 

5.จ านวนหน่วยบริการจัดบริการ
ส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก
ผู้สูงอายุ 

76 แห่ง /ปท. 1 1 1 1 4 



ผู้สูงอายุ 

 การพัฒนาระบบการคัดกรองภาวะสุขภาพและการดแูลระยะยาวส าหรบั
ผู้สูงอายใุนชุมชนเขตนครชัยบุรนิทร ์ (สปสช.เขต 9 สนบัสนุนงบ 1.3 ล้านบาท) 

 การบรหิารกล้ามเนื้อตาและการฟื้นฟูสายตาเพื่อการมองเหน็ที่ดขีึน้ 

 ส ารวจสุขภาวะผู้สูงอายุในพื้นที่เครอืข่ายบริการที่ 9 

 ระบบการส่งเสริมสุขภาพในวัด 

 การด าเนนิงาน LTC และวัดส่งเสรมิสุขภาพ 

 หลักสูตรการฝกึอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 
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อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย นม. ชย. บร. สร. เขต 

1.ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อที่ ได้รับการ
จัดการอย่างถูกสุขลักษณะ 

ร้อยละ 80 100 100 100 100 100 

2.ร้อยละของ รพ.สธ. ได้มาตรฐานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1)การจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ 2)การรายงานการเดนิระบบบ าบัดน้ าเสียตาม ม.80 3)
สถานประกอบอาหารผู้ป่วยได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร 4)ระบบการ
จัดการน้ าบริโภคผ่านการรับรองน้ าประปาดื่มได้ 

ร้อยละ 30 0 0 0 0 0 

3.ร้อยละของส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน HAS 

ร้อยละ 80 29.3 36.7 26.7 30.5 25.4 

4.จ านวนตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ (อยู่ระหว่างรอติดตามผล) 77 แห่ง/ปท. 0 0 0 0 0 

5.จ านวน อปท.ที่มีคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ใน 4 ด้าน 
ได้แก่ 1)ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 2)ด้านการจัดการคุณภาพน้ า
บริโภค 3)ด้านการจัดการมูลฝอย 4)ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 

200 แห่ง / 
ปท. 

3 0 1 - 4 

6.จังหวัดที่มีระบบและกลไกการคุ้มครอง
สิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 4 ด้าน 1)มีคณะอนุกรรมการ

สาธารณสุขระดับจังหวัด 2)มีข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3)มีการ
รับรองภาวะฉุกเฉินจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาพ 4)ส่งเสริม
สนับสนุนให้เทศบาลในเขตจังหวัดมีการใช้เครื่องมือ HIA เพ่ือควบคุมการประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม พรบ.สธ. พ.ศ. 2535) 

32  จว. / 
ปท. 

0 0 1 1 2 



อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสู่วิถีพอเพียง ลดโลกร้อนและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ประคมอาเซียน  (ส ารวจสถานการณ์ รร.ตชด./ 

EHA/ รพ.มาตรฐานอนามัยส่ิงแวดล้อม) 

 พัฒนาตลาดสะอาด  อาหารปลอดภัย (ตลาดนัดต้นแบบ /พัฒนา

ร้านอาหารไทยปลอดภัย  สุขภาพดี) 

 การใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 การพัฒนาคุณภาพน้ าประปาดื่มได้ 

 ศกึษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 พัฒนาศูนย์การเรยีนรู้ลดโลกร้อน 

 อบรมพัฒนาศักยภาพ จพง.ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ประชุมแกนน าผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร ระดับเขต 

 ประเมินสุดยอดส้วมระดับเขต / ประเทศ 

 จัดกิจกรรมรณรงค์ เช่น  วันสิ่งแวดล้อมไทย  วันล้างมือโลก ฯ 
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การสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง 

 โครงการส่ือสารสาธารณะเพื่อส่งเสรมิป้องกนัโรค เขต
นครชัยบุรนิทร์ (สปสช.เขต 9 สนับสนุนงบ 1.6 ล้านบาท) 

 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร / ปชส. (สถานีวทิยุกระจายเสียง  
หนังสือพิมพ์  เวบ็ไซด์  Facebook  Line )  

 เครือขา่ยสื่อสารสาธารณะเขตนครชัยบุรนิทร ์

 อบรมพัฒนาศกัยภาพบุคลากรดา้นการสื่อสาร 

 ผลิตสื่อด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 

 ส ารวจข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารดา้นการส่งเสรมิ
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 



หน่ึงทศวรรษกับนวัตกรรมการพัฒนาศนูย์การเรยีนรู้ลดโลกร้อน ศูนย์อนามัยที่ 5 

การด าเนนิงาน 

 ปี 48 ก่อตั้งคณะกรรมการกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง 

 ปี 49 ก่อตั้งชมรมจริยธรรมเพื่อการด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม  ธรรมาภิบาลใน
องค์กร 

 ปี 50 นโยบาย “ลดขยะ  ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้บุคลากร” 

 ปี 51 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคดัแยกขยะ จัดต้ังธนาคารขยะ และการท าปุ๋ย
หมักจากธรรมชาติ 

 ปี 52 เกดินโยบาย “รถขยะห้ามเข้า” จัดตั้งแกนน าคณะกรรมการจัดการขยะบ้านพัก 

 ปี 53 ขานรับนโยบาย GREEN & CLEAN  : ปีแห่งการเรียนรู้ลดโลกร้อน สร้างนวัตกรรม 
และต่อยอดความรู้สู่ภาคี 

 ปี 54 ต่อยอด GREEN & CLEAN ก้าวสู่ Carbon Footprint 

 ปี 55 ต่อยอดความรู้การใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูล 

 ปี 56  การท าจักรยานสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  และจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
(ตลาดนัดปลอดสารพษิ  ตลาดนัดขยะแลกไข่  การจัดสรรที่ดินท ากิน ฯ) 

 ปี 57  ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อน เพือ่เพิ่มพื้นที่สเีขียว  เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน 

 

ปัจจัยความส าเร็จ 

 องค์กรมีนโยบายที่ชัดเจน  
การมีสว่นร่วมของ จนท. 

 เครือข่ายมีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาสูเ่ป้าหมาย 

“น้อมน ำปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ สู่กำรปฏิบัต ิตั้งแต ่ป ี48” 

“และ แนวคดิกำรจัดกำรขยะ คอื กำรพัฒนำคน จนเกิดนโยบำย ลดขยะ ลดรำยจ่ำย  เพ่ิมรำยได้” 

ความภาคภูมิใจ 

 เกิด Tacit Knowledge เกิด
ผู้รอบรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น 
การคัดแยกขยะ การท าน้ า
หมักชีวภาพ 

 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในองคก์ร นวัตกรรมต่างๆ 

 เป็นแหล่งศึกษาดูงาน 

 



เขตนครชัยบุรนิทร์  น าร่องทั้งหมด 4 จังหวัด 
  

  

  

  

คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

นครราชสีมา  
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 
ปร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ง านแล ะ
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิร่วม
เป็นกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

ชัยภูมิ  
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ประชุม
พิจารณา 3 เรื่องหลักๆ ได้แก่ 1) เหตุ
ร าคาญ  2) การออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเรื่องสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
ตลาด(ตลาดประเภท 2)  และกิจการ
ผลิตแป้งมัน 3) แหล่งก าจัดสิ่งปฏิกูล 
และสั่ งการให้  อปท.  แต่ละแห่ ง
ด าเนินการโดยมีต้นแบบการจัดการที่
ดีจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม จ. สกลนคร 
 

 

บุรีรัมย ์ 
แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการฯ 
และประชุ ม โดยผวจ . เป็ น
ประธาน  มี ป ระ เด็ น เ รื่ อ ง 
ก าหนดให้ อปท.มีการออก
และบังคับใช้ กม.สธ.อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ อปท. และให้
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
ด าเนินการแกไ้ขข้อร้องเรียน 
 

 

สุรินทร์  
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 
และประชุมโดยรอง ผวจ. เป็น
ประธาน โดยที่ประชุมเน้นย้ า
ให้ทุก อปท. ออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น  ให้ครบทั้ง 5 หมวด 
มอบส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ช่วย
ผลักดันโดยตรงกับนายกฯ 
อปท . ใ น เ ว ที ก า รป ร ะ ชุ ม
ท้องถิ่น 
 



 



มหกรรม  CQI  
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 5 

12. ส่ือรักจากลูกน้อย  
13. พัฒนารูปแบบการเขียนบันทึกประวัติผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
14. การลดการใช้พลังงานคอมพิวเตอร์  
15. การลดอัตราฟิล์มเสีย  
16. Modify to High Quality 
17. ระบบ check list ตรวจสอบความพร้อมใช้ของเคร่ืองมือ

ก่อนการใช้งาน 
18. ระบบการสง่ต่อคุณภาพส าหรับผู้รับบริการหอ้งคลอด  
19. การลดความคลาดเคล่ือนในการจัดยา  
20. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดภาวะอ้วนในบุคลากรศูนย์

อนามัยที่5 
21. Service mind-Friend corner 

1. Re ไม ่ด ี/ ด ีไม ่Re  
2. ทารกในครรภป์ลอดภัยห่างไกลจาก DFIU  

(Death fetus in utero) 
3. พัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วยปวดหลัง

สว่นลา่งเร้ือรัง 
4. เร่ืองบนเตียง “แผ่นกัน้เตียงเสริมความรู้”  
5. สายรุง้มหัศจรรย์ 
6. นิทานสานรัก  
7. ผ้าขาวม้าน้อยช่วยคุณตาคุณยาย 
8. ใบส่ังยาหายไปไหน 
9. ผมไม่เปียก  
10. ดนตร ีกล่ิน ความรอ้นบ าบัดรว่มกับการฝังเข็ม 
11. ท่อน้ านมอุดตันไมใ่ช่ปัญหาอีกต่อไป 



การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเขตนครชัยบุรินทร์ 



การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเขตนครชัยบุรินทร์ 

www.r9health.org 

http://www.cpipp.com:8088 

 เครือข่าย ICT เขตนครชัยบุรนิทร์ 

 การพัฒนาระบบข้อมูลอนามัยแม่และ
เด็ก  (โปรแกรม iAnalysis) 

 Line Group iAnalysis Team            
(งานอนามัยแมแ่ละเด็ก + งาน ICT) 

 ศูนย์ ฯจัดหาเค ร่ืองแม่ข่ าย (Server) 
สนับสนุนจังหวัดเขตนครชัยบุรนิทร์ 

 อยู่ระหว่างการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 



SAR Card ปี 57 รอบ 9 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

1 การสนับสนุนเขตสุขภาพ 300 162 

2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 100 83.8 

3 การด าเนินการตามามาตรการประหยัดพลังงาน 100 68 

4 การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 100 85 

5 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากหน่วยงานสู่ระดับบุคคล 100 80 

6 การจัดการข้อมูลสินค้าและบริการ  ผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 100 80 

7 ความส าเร็จของการรายงานข้อมูลให้มคีวามครบถ้วน  ถูกต้อง  และ
ทันสมัย   

100 68 

8 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมอนามัย 100 65 

9 การให้ความร่วมมือด าเนนิงานตามคู่มือปฏิบัติงาน  กระบวนการสร้าง
คุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย 

100 80 

คะแนนรวม 1.100 757 
ร้อยละ 68.8 



งานวิจัย/วชิาการ ปี 2557 

30 

1. การพัฒนาทักษะผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรค
หลอดเลือดสมองโดยใช้โปรแกรมเสรมิสร้างพลังอ านาจ 

2. การศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจต่อ
ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน ความเจ็บปวด
และระยะเวลาในการรักษา  ในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง
เรื้อรังที่มารักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก รพ.ส่งเสริมสุขภาพ 
ศอ.5 

3. การพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน 

4. การศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้า
ชีวมวล 

5. การศกึษาปัจจัยที่มผีลต่อพัฒนาการเด็กไทย 

6. การศกึษาการใช้เกณฑ์ HPS ใหม่ในระดับผู้ปฏิบัติ 



งานวิจัย/วชิาการ ปี 2557 
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6. การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการแท้งไม่ปลอดภัยใน
เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 

7. การพัฒนาคุณภาพส่งเสรมิพฤตกิรรมวัยท างาน 

8. การประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรของการ
ด าเนินงานด้านส่งเสรมิสุขภาพ 

10. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อการลดอาการปวด
เข่าและฟื้นคืนสมรรถภาพของผู้สูงอายุที่มีอาการของโรคข้อ
เข่าเสื่อม 

11. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการโดยการว่ายน้ าใน
เด็กทารก 

12. ประสิทธิผลของโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย  
จ.นครราชสีมา 

13. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลดความอ้วนของ
ผู้รับบริการคลนิิกคนไทยไร้พุง  ศอ.5 

 



การเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2557 

งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท) เบกิ – จ่าย (บาท) 

งบด าเนินงาน 14,189,300 13,704,599.81 
(96.6 %) 

งบรายจ่ายอื่น 580,600 441,033.50 
(76 %) 

งบลงทุน 796,000 796,000 
(100 %) 

รวมทั้งสิ้น 15,565,900 14,941,633.31 
(96 %) 

งบเบกิแทนกัน 100,000 44,000 
(44 %) 

ข้อมูล ณ  26 มิ.ย. 57 32 



สถานะเงินบ ารุง 
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40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

ปี พ.ศ.2552 22,344,690.76 23,763,672.11 7,152,424.90

ปี พ.ศ.2553 26,150,618.20 30,469,844.35 2,833,198.75

ปี พ.ศ.2554 37,126,866.08 34,066,827.77 5,893,237.06

ปี พ.ศ.2555 50,263,707.32 39,797,584.41 16,359,359.97

ปี พ.ศ.2556 50,089,359.06 46,193,649.34 20,255,069.69

ปี พ.ศ.2557 22,129,549.05 21,887,976.53 20,496,642.21

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ

ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 57 33 



งาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

แม่และ
เด็ก 

-ตัวชี้วัดมีจ านวนมาก  ขาดบุคลากร ส่งผลให้การ
ท างานล่าชา้ ขาดประสิทธิภาพ 
 

-ขาดความเข้าใจและความสับสนในบางตัวชี้วัด 
Template ไมช่ัดเจน 
 

-การเร่งรัดการด าเนินงานเพ่ือให้ได้ตัวเลขรายงานไม่
สอดคล้องกับระยะเวลาการด าเนินงานของพ้ืนที่ 

-การก าหนดตัวชี้วัด ควรก าหนดเท่าที่
จ าเป็น และใหม้ีความสอดคล้องกัน  
 

-การก าหนด Template ควรมีความชัดเจน 
และอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 
 

-สนับสนุนด้านเอกสารความรู้  คู่มือการ
ด าเนินงานส าหรับพ้ืนที่ เช่น ต าบลนมแม่   
 

-ส่วนกลางร่วมทีมประเมินต่างๆ เพ่ือให้มี
ความเข้าใจการท างานในระดับพ้ืนที่ 

34 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 



งาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

แม่และ
เด็ก 
ศพด. 

-ความชัด เจน เ ร่ืองน โยบาย และแนวทางการ
ด าเนินงานขาดการบูรณาการระหว่างกรมต่างๆ ท าให้
เกิดความสับสนกับผู้ปฏิบัติในระดับต่างๆ 

-ส่วนกลางต้องมีการบูรณาการงานแบบ
องค์รวมและปฏิบัติเป็นแนวทางเดยีวกัน 
 

ภาวะ
โภชนาการ/
พัฒนาการ

เด็ก 
 

-แบบตรวจประเมินพัฒนาการเด็กอนามัย 55 ไม่
สอดคล้องกับการใช้ตรวจประเมินตัวชี้วัดและระบบ
รายงาน 21,43 แฟม้ 
 

-ข้อมูลพัฒนาการเด็กส่วนใหญ่จะได้จากข้อมูล WCC 
ยังขาดการเ ช่ือมต่อข้อมูลใน  ศพด.ให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายทัง้หมด 
 

-การด าเนินงานบางโครงการมาเริ่มด าเนินการในช่วง
ปลายปีงบประมาณ ท าให้มเีวลาในการด าเนินงานน้อย 

-ส่วนกลางควรมีการพัฒนาแบบตรวจ
ประเมินฯให้ครอบคลุมทุกช่วงอายุ และ
สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
 

-ระบบการรวบรวมข้อมูล ไม่ควรมีการ
เปลี่ยนแบบตรวจประเมินฯบ่อย ซึ่งส่งผล
ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสับสน 
 

-การจัดท าโครงการที่ต้องขอความร่วมมือ 
หรือร่วมด าเนินการจากศูน ย์อนามัย /
จังหวัด ควรด าเนินการในต้นปีงบประมาณ 
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 



งาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

วัยเรยีน -ตัวชี้วัดด้านทันตกรรมในเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ตั้ งไว้สูง   ท าให้การ
ด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ขับเคล่ือนได้น้อยมาก 

-ป รั บ เ กณฑ์ / ตั้ ง ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินงานได้  ต้องเป็นความร่วมมือทั้งเชิง
นโยบายและการปฏิบัติร่วมกันระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษา 

-ข้อมูลการด าเนินงานโรงเรียนปลอดน้ าอัดลมและ
ควบคุมขนมกรุบกรอบ  เน่ืองจากปี 57 มีนโยบายไม่
ชัดเจน ผู้รับผิดชอบของจังหวัดจึงไม่ได้ด าเนินการ
ติดตามจัดเก็บรายงานกับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
 

-ควรมีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ในเชิงนโยบายเพ่ือการด าเนินงานที่
ต่อเน่ืองและควรบูรณาการตรวจประเมิน
ร่วมไปกับโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพและทันต
สาธารณสุขในโรงเรยีน 
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 



งาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

วัยรุ่น -พ้ืนที่ยังมีความเข้าใจมาตรฐานอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์น้อย และมีเวลาในการพัฒนางานตาม
มาตรฐานน้อย ส่วนใหญ่การด าเนินงานในพ้ืนที่จะอยู่
ระหว่างด าเนินการ ยังไม่สามารถประเมินผลผลิตได้ 
ประเมินได้ในระดับกระบวนการเทา่นั้น 
 

-การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการคลอดของหญิง
อายุ 15-19 ปี และอัตราการท้องซ้ า ในพ้ืนที่ยังมีความ
เข้าใจคลาดเคล่ือน ท าให้ต้องมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลทุกระดับ  

-ควรมีการบูรณาการมาตรฐาน YFHS 
และ อ.อนามัยการเจริญพันธุ์ในระดับกรม
ฯ เช่น บูรณาการการประเมินรับรองฯ , 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการท างานใน
ระดับพ้ืนที่  
 

-การจัดเวทีประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานแกภ่าคีเครือข่าย 
 

-ทีมประเมินรับรองจากส่วนกลางร่วม
ประเมินมาตรฐาน 
 

-วิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ข้อมูลวัยรุ่นตามตัวชี้วัด โดยควรมีการ
เยี่ยมแบบไม่เป็นทางการเพ่ือพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูลรายเขต  
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 



งาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

วัยท างาน 
เมนูชูสุขภาพ 

- ร้านอาหารขาดแรงจูงใจและไม่ค่อยเห็นความส าคัญ
ของการด าเนินงานตามโครงการฯ เน่ืองจากไม่ได้มี
มาตรการบังคับหรือนโยบายใด ๆ ที่จะใหก้ารสนับสนุน  

-ควรมีมาตรการหรือก าหนดนโยบาย ให้
ร้านอาหาร/แผงลอยต้องได้มาตรฐาน 
CFGT 
 

-ประสานกับหน่วยงานกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ก าหนดให้ร้านอาหารให้
ในเขตปกครองหรือร้านอาหารที่จะขอ
ใบอนุญาตต้องผ่านเกณฑ์ CFGT และมีเมนู
ชูสุขภาพ  
 

- ควรมีมาตรการหรือสิ่งสนับสนุนที่จะเป็น
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญ
ขอ ง โค ร งก า ร ฯ  แล ะอยาก เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ มากขึน้ 
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 



งาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

วัยท างาน 
รพ.ด้าน

อาหารและ
โภชนาการ 

-รพ.บางแห่งที่ไม่มีนักโภชนาการ อาจจะยังด าเนินการ
ได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีบางองค์ประกอบที่อาจเข้าใจ
คาดเคล่ือน ว่าจะต้องเป็นนักโภชนาการ เท่านั้น 
 

-บางจังหวัดเปลี่ยนผู้รับชอบหรือไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก 
ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเน่ืองและขาดคนขับเคล่ือน
งานลงในระดับพ้ืนที่ 
 

-รพ.ประเมินตนเองล่าช้า เน่ืองจากระบบออนไลน์ยัง
ไมส่ามารถใช้งานได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 

-ควรมีมาตรการ/นโยบาย ให้ รพ.ทุกแห่ง
ต้องผ่านเกณฑ์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพด้าน
อาหารและโภชนาการ  
 

-บูรณาการเกณฑ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมิน HPHNQC  
 

-สนับสนุนส่ือ/คู่มือต่างๆ 
 

-ชี้แจงแนวทางการประเมินส าหรับผู้
ประเมิน เพ่ือจะได้เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
 

-ดูแลระบบออนไลน์ให้สามารถใช้งานได้
ทันตามก าหนด 
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 



งาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

วัยท างาน 
รพ.ต้นแบบ
ด้านโภชน
บ าบดั 

-ผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัดยังไมช่ัดเจน เนื่องจาก
เป็นโครงการที่เริ่มด าเนินการเป็นปีแรก 
 

-ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้มีความ
เหมาะสม หรืออาจบูรณาการประเมิน
ร่วมกับโครงการส่งเสริมสุขภาพด้าน
อาหารและโภชนาการ เพ่ือความสะดวกต่อ
การท างานของเครือข่าย 
 

-พัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประเมินระดับเขต
และจังหวัด เพ่ือใหม้ีมาตรฐานเดยีวกัน 
 

-สนับสนุนส่ือ/คู่มือ 

งานไอโอดนี 
 

-การเก็บตัวอย่างปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์มีความ
ซ้ า ซ้ อ น ร ะ ห ว่ า ง ก ร ม อ น า มั ย แ ล ะ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เน่ืองจากเป็นการเก็บซ้ า 
ท าใหเ้พิ่มภาระกับพ้ืนที ่
 

-ควรมีการประสานงานกันในระดับกรม 
เพ่ือบูรณาการงานต่าง ๆ ที่สามารถใช้
ข้อมูลร่วมกันได้ เพ่ือประหยัดงบประมาณ 
และลดภาระการท างานซ้ าซ้อนในพ้ืนที่ 
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 



งาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

วัยท างาน 
DPAC 

-การด าเนินงานคลินิกไร้พุงส่วนใหญ่เป็นไปในเชิง
ปริมาณ คือ มีการจัดตั้งคลินิกขึ้นแต่การด าเนินการ
อย่างยั่งยืนและต่อเน่ืองยังมีน้อย ขาดผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้นในการใหค้ าปรึกษา  ขาดอุปกรณ์/ส่ือ 
 

-ขาดความชัดเจนในส่วนของเกณฑ์การประเมินคลินิก
ไร้พุงคุณภาพตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  ซึ่งท าให้การ
ด าเนินงานในส่วนของการประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ
ลา่ช้า 
 

-แนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  รวดเร็ว 
เพ่ือการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย 
 

-การรณรงค์ สร้างกระแสการส่ือสาร
สาธารณะเพ่ือผลักดันให้ เป็นนโยบาย
ร ะดั บ ช า ติ ใ น เ ร่ื อ ง ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน  /การจัด
สิ่งแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการส่งเสรมิสุขภาพ 
 

-สนับสนุนองค์ความรู้ที่ทันสมัยและส่ือ
ต้ น แ บ บ ใ ห้ แ ก่ พ้ื น ที่  เ ช่ น  คู่ มื อ ก า ร
ด าเนินงาน ไวนิลโปสเตอร์  แผ่นพับ 
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 



งาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

วัยท างาน 
รพ.ส่งเสริม
สุขภาพ
แห่งชาต ิ

- การจัดสรรบุคลากรในการลงพ้ืนที่ประเมินรับรอง
มาตรฐาน  เน่ืองจากมีการประเมินรับรองมาตรฐาน
กรมอนามัยหลายงาน 

-สนับสนุนส่ือให้แก่พ้ืนที่ เช่น โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์หรือคู่มือต่าง ๆ ที่จะใช้ใน
การด าเนินงานโครงการโรงพยาบาล
สง่เสริมสุขภาพ 
 

-จัดประชุมชี้แจงให้กับผู้รับผิดชอบงาน
หรือสนับสนุนด้านวิทยากร 
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 



งาน ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

วัยสูงอายุ -การบูรณาการการด าเนินงาน และตัวชี้วัดจากส่วนกลาง ทุกกรม ในภาพรวมของ
กระทรวงเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการท างานในระดับพ้ืนที่ 
 

-การด าเนินงานในระดับพ้ืนที่จะให้ความส าคัญกับงานที่เป็นตัวชี้วัดในระดับกระทรวง
มากกว่าตัวชีว้ัดในระดับกรม สง่ผลต่อผลลัพธ์ของงาน (ถ้าเป็นไปได้ ควรให้งานของกรมถูก
ผลักดันใหเ้ป็นตัวชีว้ัดของกระทรวง) 
 

- ความรวดเร็วในการถ่ายทอดนโยบาย และมีความเสถียรของตัวชี้วัด ไม่ปรับเปล่ียนบ่อย
หรือเพิ่มตัวชี้วัดขึ้นใหม่ระหวา่งปี สง่ผลต่อความต่อเนื่องและย่ังยืนของงาน 
 

-ก าหนดตัวชี้วัดที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ มีค าอธิบายรายละเอียดของการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน และวัดผลได ้เพ่ือลดความขัดแยง้ใหก้ารท างาน 
 

-สนับสนุนวิชาการ องค์ความรู้ งบประมาณ และสรา้งขวัญ ก าลังใจให้ผูป้ฏิบัติงาน  
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 



งาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

งานทันต
สาธารณสุข 

-การด าเนินงานทันตสาธารณสุข ยังไม่มีการบูรณา
การร่วมกับงานส่งเสรมิป้องกัน 
 

-การด าเนินงานโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากบุคลากรนอกหน่วยงาน สธ. จึงท าให้
ยากล าบากในการด าเนินงานระดับพ้ืนที่ 
 

-ตัวชี้วัดบางตัวไม่ชัดเจน และมีจ านวนมากเกินไป ท า
ให้เกิดความสับสนในการน ามาปฏิบัติ ทั้งในระดับ
จังหวัดและระดับพ้ืนที่ 

-การบูรณาการงานทันตกรรมร่วมกับงาน
สง่เสริมปอ้งกัน 
 

-การชี้ แจงรายละเอียดตัวชี้ วัดทุกตัว 
เพ่ือให้เข้าใจตรงกันทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับพ้ืนที่ 
 

- ควรมีการทบทวนตัวชี้วัดบางตัวว่ามี
ความจ าเป็นต้องจัดเก็บหรือไม่เพ่ือความ
สะดวกและลดภาระแกผู่้ปฏิบัติงาน 
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 



งาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
ตลาดนัดนา่

ซ้ือ 

-เกณฑ์ในการประเมินตลาดนัดค่อนข้างสูงและยากต่อ
การปรับปรุง  
 

-สถานที่ตั้งไม่แน่นอน การจ าหน่ายอาหารในแต่ละครั้ง 
แต่ละตลาดนัดจะมีการเปล่ียนแผงขาย/ผู้ขาย 
 

-ผู้สัมผัสอาหารส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านการอบรมด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 
 

-พ้ืนที่ตลาดนัดสว่นใหญ่เป็นลานกวา้งซึ่งมีลักษณะเป็น
พ้ืนดิน/พ้ืนกรวด จึงยากต่อการท าความสะอาด และ
การควบคุม มีฝุ่นฟุ้งกระจาย และอาจปนเปื้อนใน
อาหารที่จ าหน่าย 
 

-ตลาดนัดส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เอกชน จึงมีปัญหา
เร่ืองการลงทุน 

-ควรจัดให้มีการประชุมชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด
น่าซ้ือ (ต.ล.2) ในทุกเขต   เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจ และสามารถด าเนินงานในแนวทาง
เดยีวกัน 
 

-ควรมีการทบทวนเกณฑ์การประเมินหรือ
มี ข้ อ อ นุ โ ล ม ใ น บ า ง ป ร ะ เ ด็ น ต า ม
ข้อเสนอแนะของพ้ืนที่ เพ่ือให้เข้ากับบริบท
การท างานของเจ้าพนักงานในพ้ืนที่ แต่ต้อง
อยู่ในเกณฑ์พ้ืนฐานด้านการสุขาภิบาล
อาหาร 
 

-สนับสนุน ส่ือแผ่นพับ คู่ มือมาตรฐาน
ตลาดนัดน่าซ้ือ 
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 



งาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
ขยะติดเชื้อ 

-ปัญหาจากการใช้เอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติด
เ ช้ือ เช่น เอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเ ช้ือ
(ManifestSystem)ส่วนใหญ่ยังไม่มีการปฏิบัติที่เข้มงวด
และเป็นระบบ 
 

-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือยังไม่
ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่
เช้ือหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 
 

-รพ.สต.บางแห่ง ยังมีการเทกองเผาบนพ้ืนดินหรือใช้
เตาเผาที่มีประสทิธิภาพต่ า 

-ควรมีการรับรองบริษัทเก็บขน และบริษัท
ที่รับก าจัดมูลฝอยติดเช้ือที่ได้มาตรฐาน 
เพ่ือเป็นทางเลือกให้พ้ืนที่ 
 

-จัดท าบัญชีรายช่ือบริษัทเอกชนที่ได้รับ
มาตรฐานในการเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือไป
ก า จั ด  แ ล ะ แ จ้ ง ร พ . ใ ห้ ก า ห น ด
คุณสมบัติเฉพาะในการจัดซ้ือ-จัดจ้าง / 
จ้างเหมา บริษัทเอกชนที่ได้มาตรฐาน เพ่ือ
ป้องกันการประมูลงานของบริษัทที่รับเก็บ
ขนในราคาต่ า แต่ไมม่ีคุณภาพ  
 

-จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติการคัดแยกมูล
ฝอยติดเช้ือ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รพ.ใน
การคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือ/ไมต่ิดเช้ือ  
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 



งาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจาก
ส่วนกลาง 

อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

ส้วม
สาธารณะ 

-จังหวัดมีงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนา
ส้วมสาธารณะค่อนข้างน้อย ส่วนมากเป็น
กิจกรรมประกวดและรณรงค์ 
 

-ขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน 

-กรมอนามัยส่งเสรมิความร่วมมือการด าเนินงานกับ
ภาคีเครือข่ายต่างๆ เชน่ จัดท า MOU ระดับกระทรวง 
หน่วยงานต่างๆอยา่งต่อเน่ือง 
 

-ผลักดันงานพัฒนาส้วมสาธารณะให้เป็นโครงการ
ส าคัญและมีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

-บูรณาการไปกับงานอ่ืนๆ เช่น รร.ส่งเสริมสุขภาพ 
วัดส่งเสริมสุขภาพ ร้านอาหารCFGT รพ.ลดโลกร้อน 
สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน  งานผู้สูงอายุ ฯ 
 

-หากลวิธี/กิจกรรมการด าเนินงานรูปแบบใหม่ๆที่
สามารถกระตุ้นการท างานในระดับ 
พ้ืนที่ได้ 
 

-สนับสนุนส่ือ /การ ปสช.ในระดับ Top Down 
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 



http://hpc5.anamai.moph.go.th 
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