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เพ่ือน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
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นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557  โดยเนื้อหาเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของศูนย์
อนามัยที่ 5 นครราชสีมา แผนยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงาน/โครงการ
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ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การน าเสนอวิธีการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) และ
นวัตกรรม 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ขอขอบพระคุณ นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่
5 นครราชสีมา ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะ อ านวยการด้านการรวบรวมข้อมูล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ทุกกลุ่มงานทีร่่วมด าเนินการให้ข้อมูล จนเอกสารนี้เสร็จสมบูรณ์ 
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การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2557 
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

 
ข้อมูลทั่วไป 

กรมอนามัยได้มีค าสั่งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 5  เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2530  โดยรวม
ศูนย์วิชาการต่างๆ ในส่วนกลางที่ตั้งอยู่จังหวัดนครราชสีมาได้แก่ ศูนย์อนามัยโรงเรียนเขต 3 ศูนย์โภชนาการ
เขต 3 ศูนย์ทันตสาธารณสุขเขต 3 และศูนย์อนามัยแม่และเด็กเมืองพลจังหวัดขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลแม่
และเด็ก สังกัดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 5 นครราชสีมาที่ท าการเดิมตั้งอยู่ในบริเวณส านักงานสาธารณสุขเขต  
ถนนจอมพลอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันในปี 2541 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 5 ได้ย้ายที่ท าการจาก
ส านักงานสาธารณสุขเขตถนนจอมพลอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามาอยู่ที่เลขที่  177 หมู่ที่ 6 ต าบลโคก
กรวดอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจากการปฏิรูประบบราชการในปี 2545ได้รวมภารกิจของศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพเขต 5 นครราชสีมาและศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 5 บางส่วนตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ ภายใต้ชื่อ“ศูนย์
อนามัยที ่5 นครราชสีมา”ภายใต้การบริหารของผู้บริหาร  ดังนี้ 

พ.ศ. 2530 – 2538 นายแพทย์วิพูลกระแสร์ตานนท์ 
พ.ศ. 2538 – 2542  นายแพทย์สมพร กุศลเลิศจริยา 
พ.ศ. 2543 – 2546 นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย 
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน นายแพทย์สุเทพเพชรมาก 
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วิสัยทัศน์ 

องค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี 
 
พันธกิจ 

1.  การผลิตพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี 
    คุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย 
2.  การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับ 
    เครือข่ายรวมไปถึงการผลักดันและสนับสนุนให้เครือข่ายด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและ 
    กฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีและ 
    มีคุณภาพ 
3.  การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งรวมไปถึงระบบที่เก่ียวข้อง 
    โดยการก ากับติดตามและประเมินผลเพ่ือน ามาสู่การพัฒนานโยบายและกฎหมายและระบบ 
    อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

 
โครงสร้างองค์กร 
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งาน HIA 
 งานสุ ขาภิ บ าล

อาหารและน้ า
  งานสุ ขาภิ บ าล

สิ่งแวดล้อม งาน
มู ล  อยแล ะสิ่ ง
ปฏิกูล
  ง า น ก ฎ ห ม า ย

สาธารณสุขและ
คุ้มครองผู้บริโภค
งานจั ดการ เห ตุ
ร าคาญ
  งานอุบัติภัยและ

ภาวะ ุกเ ิน

งานบริหารการวิจัย 
และพัฒนานโยบาย
สาธารณะ
 งานแผนงาน 

งบประมาณและ
ประเมินผล
 งานข้อมูล และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ งานเ  า
ระวัง MIS 
 งานพัฒนาองค์กร

งานบริหารท่ัวไป

 งานบริหารบุคคล

 งานบริหาร
งบประมาณการเงิน 
และบัญชี

 งานบริหารพัสดุ

 งานสารบรรณ

 งานยานพาหนะ

 กลุ่มบริการและ
บริการสาธิต

 ก ลุ่ ม บ ริ ก า ร
ทางการแพทย์

 ก ลุ่ ม บ ริ ก า ร
พยาบาล

 กลุ่มสนับสนุน
บริการ

 ง า น ป ร ะ กั น
สุขภาพ

 งานผลิตสื่อและ
เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์
 งานจัดการความรู้
และนวัตกรรม
 ศูนย์ความรู้ 
 Knowledge 
center 
 ศูนย์  กอบรม 
 Training center 
 งานพัฒนา
บุคลากร
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พื้นที่รับผิดชอบ 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ดูแลรับผิดชอบจังหวัดในพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9มีพ้ืนที่โดยรวม
เท่ากับ 51 790.26ตารางกิโลเมตรครอบคลุม 4 จังหวัดซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และ
สุรินทร์โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอ่ืนๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นมหาสารคาม และร้อยเอ็ด 
ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี และสระแก้ว 
ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสระบุรีลพบุรี และเพชรบูรณ์ 

 

 

แผนที่ 1 แสดงพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 5  นครราชสีมา 

ข้อมูลพื้นฐาน 

จังหวัด 
พื้นที่ 

ตร .กม.  
อ าเภอ เทศบาล อบต. ต าบล หมู่บ้าน 

นครราชสีมา 20 394.96 42 56 287 289 4 7,2 
ชัยภูมิ ,2 778.29 ,6 20 ,22 ,23 , 6,7 
บุรีรัมย์ ,0 422.89 24 27 ,83 ,89 2,546 
สุรินทร์ 8 ,23.06 ,7 14 ,58 ,59 2,119 
เขต 14 511719 .20  88 117 751 770 ,1,,4 

ที่มา  ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางานปกครอง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย   
http://www.dopa.go.th/padmic/region/northeast.htm 

 
 

ชัยภูม ิ

นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

http://www.dopa.go.th/padmic/region/northeast.htm
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โครงสร้างประชากร 

 

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างประชากรในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

ลักษณะโครงสร้างปีรามิดประชากรเป็นรูประฆังคว่ า  สัดส่วนประชากรเพศชายกับเพศหญิงใกล้เคียง
กัน  ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน  กลุ่มอายุระหว่าง 40 - 44 ปีร้อยละ 8.63  รองลงมาอยู่ในช่วงกลุ่ม
อายุ 35 - 39 ปี  ร้อยละ 8.62 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรเขตนครชัยบุรินทร์ จ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ 

อายุ ชาย หญิง เขต 9 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

0-4 ป ี        210,515  6.35        198,362  5.92        408,877  6.13 

5-9 ป ี        221,456  6.68        208,039  6.20        429,495  6.44 

10-14 ปี        238,650  7.20        224,103  6.68        462,753  6.94 

15-19 ปี        270,681  8.16        251,731  7.51        522,412  7.83 

20-24 ปี        242,410  7.31        237,807  7.09        480,217  7.20 

25-29 ปี        261,870  7.90        250,586  7.47        512,456  7.68 

30-34 ปี        286,154  8.63        275,351  8.21        561,505  8.42 

35-39 ปี        290,844  8.77        284,635  8.49        575,479  8.63 

40-44 ปี        286,340  8.63        289,932  8.65        576,272  8.64 

45-49 ปี        252,287  7.61        263,468  7.86        515,755  7.73 

-10.00 -8.00 -6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

0 ปี 
5-9 ปี 

,5-,9 ปี 
25-29 ปี 
45-49 ปี 
35-39 ปี 
55-59 ปี 
65-69 ปี 
75-79 ปี 
85-89 ปี 
95-99 ปี 

หญิง 
ชาย 
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50-54 ปี        208,520  6.29        220,998  6.59        429,518  6.44 

55-59 ปี        168,047  5.07        182,813  5.45        350,860  5.26 

60-64 ปี        129,210  3.90        145,013  4.32        274,223  4.11 

65-69 ปี          90,093  2.72        104,882  3.13        194,975  2.92 

70-74 ปี          69,868  2.11          86,493  2.58        156,361  2.34 

75-79 ปี          47,650  1.44          64,306  1.92        111,956  1.68 

80-84 ปี          26,001  0.78          38,396  1.14          64,397  0.97 

85-89 ปี          10,483  0.32          17,544  0.52          28,027  0.42 

90-94 ปี           3,457  0.10           6,276  0.19           9,733  0.15 

95-99 ปี           1,069  0.03           1,878  0.06           2,947  0.04 

100 ปีขึ้นไป             625  0.02             881  0.03           1,506  0.02 

รวมทั้งสิ้น      3,316,230  100      3,353,494  100      6,669,724  100 
 

ที่มา ข้อมูลประชากรกลางปี  ณ ธันวาคม 2555 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
http://bps.ops.moph.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bps.ops.moph.go.th/
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แผนยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้วางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับภารกิจ
และปัญหาของพ้ืนที่ และน ากฎบัตรออตตาวา/กฎบัตรกรุงเทพ Six keys function และการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาเป็นแนวคิดการจัดท า โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือ แบ่งการบริหารยุทธศาสตร์เป็น 
8 ประเด็นหลัก ได้แก่ ,  พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 2  ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 4  แก้ไขปัญหาโรค
อ้วนคนไทย 3  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 5  พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 6  ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า 
7  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และ 8  งานตามพันธกิจ ทั้งนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
อนามัย จ านวน ,3 648 400 บาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 มิถุนายน2557 จ านวน ,3 ,,8 089บาท คิด
เป็นร้อยละ 96.35นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มสช.  จ านวน 400 000  
บาท ในการพัฒนาระบบการก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กเขตบริการสุขภาพที่9  
โดยพัฒนาระบบข้อมูล  I-Analysis) รวมทั้งงบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สปสช.  
จ านวน 6 ,53 200 บาทในการด าเนินงาน  3 โครงการ ได้แก่  

,  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเ  าระวังภาวะสุขภาพ และพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 
2  พัฒนาระบบริการส่งเสริมสุขภาพกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับ 

    พระภิกษุสงฆ์และชุมชน พ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 9 
4  พัฒนาระบบการคัดกรองภาวะสุขภาพและดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน พ้ืนที่เครือข่าย 

    บริการสุขภาพเขต 9 ปีงบประมาณ2557 
3  การสื่อสารสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขป องกันโรค เขตนครชัยบุรินทร์ ปี2557 
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2557 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 

โครงการ งบประมาณ รายละเอียด 
การปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์ ฯ  CHILDLIFE) 594 380 เงิน กองทุนโลก 
ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการด าเนินงานอนามัยแม่และ
เด็ก เพ่ือเด็กไทยสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย 

724 000 เงินโอน ส.ส่งเสริมสุขภาพ 
20 000 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กไทย 285 000 เงิน กพว. 
ปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์ ฯ  ACHIEVED) , 4,2 090 เงิน กองทุนโลก 
ส่งเสริมสนับสนุน ติดตาม ประเมิน การด าเนินงานและ
ตัวชี้วัดเด็กไทยสุขภาพดี 

32 000 เงินโอน ส.ส่งเสริมสุขภาพ 

พัฒนาระบบการก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
อนามัยแม่และเด็กเขตบริการสุขภาพที่9 ภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

400 000 เงิน มสช. 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเ  าระวังภาวะสุขภาพ และ
พัฒนากรเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 

, 500 000 เงิน สปสช. 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 

โครงการ งบประมาณ รายละเอียด 
ส่งเสริมเด็กไทย สุขภาพดี วิถีนครชัยบุรินทร์ 3,7 920 เงินโอน ส.อนามัยเจริญพันธ์ 

442 500 
พัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขอนามัย สภาวะสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในเขต
ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ ตามพระราชด าริ ฯ 

4,6 200 เงินโอน ส.ส่งเสริมสุขภาพ  

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์แก้ปัญหาโรคอ้วน/ส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน 

โครงการ งบประมาณ รายละเอียด 
การพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยท างาน 449,640 เงินโอน ส.ส่งเสริมสุขภาพ

,20 000 
ประเมินผลโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในประเทศ
ไทย 

43,840 
 

เงินโอน ส.ส่งเสริมสุขภาพ 

พัฒนาระบบริการส่งเสริมสุขภาพกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับพระภิกษุสงฆ์และ
ชุมชน พื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 9  

1,800,000 
 

เงิน สปสช. 

 

 



 

เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
 

8 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
โครงการ งบประมาณ รายละเอียด 

พัฒนาภาคีเครือข่ายนครชัยบุรินทร์สู่การดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว ปีงบประมาณ2557 

176,480 
 

 

พัฒนาระบบการคัดกรองภาวะสุขภาพและดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน พ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 9 
ปีงบประมาณ2557 

1,200,000 
 

เงิน สปสช. 

 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า 

 

 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ งบประมาณ รายละเอียด 
พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพส่งเสริมสถาบันสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

114,400  

พัฒนาการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสู่วิถีพอเพียง ลดโลก
ร้อนฯ 

184,500  

พัฒนาศูนย์เรียนรู้สายใยรัก พิทักษ์ลดโลกร้อน 345,405  

โครงการ งบประมาณ รายละเอียด 
พัฒนาระบบการจัดระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมรับ
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

395,500 เงินโอน ส.อนามัย
สิ่งแวดล้อม ,80 000 

โครงการ งบประมาณ รายละเอียด 
พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามพรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 

110,000 
 

เงินโอน กองประเมินผล
กระทบ ,30 000 

ศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงงานไฟฟ า 
ชีวมวล 

30,000 เงินโอน กองประเมินผล
กระทบ  
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 งานพันธกิจ 

- ภายในองค์กร 
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โครงการ งบประมาณ รายละเอียด 
พัฒนาองค์กรตามแนวทางHEALTH 1,025,300  
พัฒนาบุคลากร  1,177,230  
พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยอย่างครบวงจร 1,715,260  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  1,345,900  
พัฒนาระบบสนับสนุนวิชาการ 1,484,400  
การจัดการความรู้ ศูนย์อนามัยที่5 458,350  
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2,017,870  
เผยแพร่ผลการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ เขตพ้ืนที่เครือข่าย
บริการสุขภาพที่9 ครั้งที่6  ปี 2555  

80,000  

พัฒนาด้านบุคลิกภาพ สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

108,500 เงินโอน ส.สื่อสารและตอบ
โต้ความเสี่ยง 

โครงการ งบประมาณ รายละเอียด 
การติดตามประเมินผลภาพรวมการด าเนินงานด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

486 660 
 

 

พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

727,200 เงินลงทะเบียน 

การสื่อสารสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขป องกันโรค เขตนคร
ชัยบุรินทร์ ปี2557 

1,654,200 
 

เงิน สปสช. 
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ภาพที่ 3 แสดงจ านวนแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2557 ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

 

* ไมร่วมงบอ ำนวยกำร 
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ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญตามนโยบายกรมอนามัย 

ผลการด าเนินโครงการส าคัญตามนโยบายกรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 5 ประกอบด้วยโครงการ 10 
โครงการ ดังนี้ 

,. การป องกันเด็กจมน้ า 

2. การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 

4. การป องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

3. การออกก าลังกาย 

5. การบริหารกล้ามเนื้อตาและฟ้ืนฟูสายตาเพ่ือการมองเห็นที่ดีข้ึนแบบวิถีธรรมชาติ 
6. การพัฒนาสุขอนามัยในถิ่นทุรกันดาร 

7. การใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลและขยะมูล อย 

8. การพัฒนาคุณภาพน้ าประปาดื่มได้ 
9. การพัฒนาตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย 

   ,0. การด าเนินงานด้านการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง 
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การป้องกันเด็กจมน้ า 

ผลการด าเนินงาน  

 ศูนยอ์นามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้ด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของกรมอนามัย จัดท าโครงการ “การ
ป องกันเด็กจมน้ า” โดยเริ่มจากการเตรียมทีมด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก มีการประชุมชี้แจงนโยบาย
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยรูปแบบการว่ายน้ าส าหรับทารก เพ่ือป องกันและลดการ
สูญเสียชีวิตจากการจมน้ าในเด็ก และพัฒนาทักษะบุคลากรให้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมสุขภาพ
พัฒนาการเด็กโดยการออกก าลังกายในน้ า จากกองออกก าลังกาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข” น า
ความรู้และทักษะทีไ่ดม้าถ่ายทอดให้ทีมงานของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา   
 การเตรียมสถานทีค่ านึงถึงความเหมาะสม ด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม ระบบน้ า การดูแลความปลอดภัย 
และสะดวกต่อการมารับบริการ โดยการปรับปรุงสถานที่ จากห้องกายภาพบ าบัดภายในอาคารเรือนล าดวน 
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม อาทิเช่น อ่างว่ายน้ าส าหรับทารกรูปแบบต่างๆ  
ห่วงยางสวมคอส าหรับว่ายน้ า วัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการส าหรับการว่ายน้ า และของใช้ต่างๆ เป็นต้น   
 การด าเนินกิจกรรม มีการจัดท าคู่มือการ  กการออกก าลังกายในน้ าส าหรับทารก โดยประชาสัมพันธ์
ด้วยช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิเช่น ป ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล  แผ่นพับ สื่อ
อินเตอร์เน็ต และแจ้งข่าวสารให้กับผู้มารับบริการในคลินิกเด็กสุขภาพดี  ซึ่งรับสมัครผู้ปกครองที่มีความสนใจ
และมีบุตรหลาน อายุระหว่าง 3-7 เดือน เข้าร่วมกิจกรรม โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์  เวลา 09.00 น และ 
,3.00 น.  วันละ 2 รอบ  ค่าใช้จ่าย ครั้งละ ,00 บาท และได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2557 ในชื่อ Baby Exercise By HPC 5 ปัจจุบัน มีผู้มารับบริการแล้วทั้งสิ้นจ านวน 42 ราย 
 
แผนการด าเนินงานระยะต่อไป 
 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกก าลังกายในน้ าส าหรับทารกร่วมกับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
 2. พัฒนารูปแบบการออกก าลังกายในน้ า เพ่ิมจากการใช้ห่วงยางลอยตัว เป็นการลงสระว่ายน้ า
ร่วมกับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก 
 3. พัฒนาระบบและรูปแบบการให้บริการ เพ่ือเป็นต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการเด็กด้วย
การออกก าลังกายในน้ า ในเขตนครชัยบุรินทร์  
 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมลงสู่พ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นพ่ีเลี้ยงในการด าเนิน
กิจกรรมให้หน่วยงานที่มีความสนใจ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการเด็กป องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ า 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการด าเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตนคร
ชัยบุรินทร์ให้มีการด าเนินกิจกรรมอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 6. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือน ามาพัฒนาการด าเนินงานให้
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านสถานที่เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านสถานที่ จึงมีความจ าเป็นในการขอใช้ห้องสลับวันร่วมกับการ
ให้บริการกายภาพบ าบัดและเป็นอาคารเดียวกับการนวดแผนไทย จึงอาจท าให้มีปัญหาในเรื่องการเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์การบ าบัดรักษา ความเรียบร้อยสวยงามภายในห้องบ าบัด และเสียงดังรบกวนผู้มารับบริการนวดได้ 
 2. ระบบน้ าการช ารุดจากการใช้งานภายหลังการติดตั้งระบบน้ าในห้องจัดกิจกรรม เป็นสาเหตุให้มีน้ า
รั่วซึมระหว่างการจัดกิจกรรม 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ,. ข้อจ ากัดด้านสถานที่จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ห้องร่วมกับการกายภาพบ าบัดต่อไป โดยสลับวันใน
การให้บริการเช่นเดิม และดูแลเรื่องความสะอาด การจัดเก็บอุปกรณ์ออกก าลังกายในน้ าส าหรับทารกให้
เรียบร้อยทุกครั้ง 
 2. ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องในการดูแลระบบน้ า และก าหนดวันส าหรับให้บริษัทผู้ติดตั้งเข้ามาดูแล 
ตรวจสอบการใช้งานเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 
 

การสร้างความคุ้นเคยกับน้ าส าหรับเด็กเล็ก 

ขั้นตอนท่ี 3   กการเคลื่อนไหวแขนขา 
 
 
 
 
 
 

 
เป็นการ  กตีแขน-ขาในน้ าและ  กการตีแขน-ขาในน้ าโดยมีผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมใช้เวลาท ากิจกรรมประมาณ ,0 นาที ระหวา่งท ากิจกรรมใช้
เพลง “หนอนผีเสื้อ และ เพลงลูกเป็ด” 

 

ขั้นตอนท่ี 5 นวดผ่อนคลาย 
 
 
 
 
 
 
 

     นวดผ่อนคลายกลา้มเน้ือหลังท ากจิกรรมใช้เวลาท ากิจกรรม 
    ประมาณ 5 นาที ระหวา่งท ากิจกรรมใช้เพลง “ดั่งดอกไม้บาน” 

 

ขั้นตอนท่ี , เตรียมความพร้อม 

 
เป็นการยืดเหยยีดกล้ามเน้ือ ใช้เวลาท า
กิจกรรมประมาณ 5 นาที ระหวา่งท า
กิจกรรมใช้เพลง“ก ามือขึ้นแล้วหมุนๆ” 

 ขั้นตอนท่ี 2   กการกลั้นการหายใจ 

 
ใช้น้ าสะอาดราดที่ศีรษะเด็ก ระหวา่งท า
กิจกรรมใช้เพลง“ นเทลงมา”จ านวน , 
รอบ 

 

   ขั้นตอนท่ี 4   กการลอยตัว 

 
   เป็นการ  กการลอยตัวในน้ าในท่าหงาย และ  กการลอยตวัในน้ า 
ในท่าคว่ า ใช้เวลาท ากจิกรรมประมาณ 5 นาที ระหว่างท ากิจกรรม
ใช้เพลง “หนอนผีเสื้อ” 
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การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน 

 เด็กเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีค่ามากที่สุด  โดยเ พาะ
เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  Full Human Potential) 
ให้สอดคล้องกับการเติบโตและพัฒนาการของสมองที่รวดเร็วมากที่สุดของชีวิตมนุษย์ดังนั้นศูนย์เด็กเล็กจึงเป็น
สถานทีท่ีส่ าคัญ ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้ด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กให้
ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพและส่งผลลัพธ์ถึงตัวเด็กในศูนย์เด็กเล็กได้จริง โดยผ่านภาคี
เครือข่ายการด าเนินงานในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และศูนย์เด็กเล็ก ดังนี้ 

,.ประชุมร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง และศูนย์อนามัยที่ ,-,2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
ระดมความคิด ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน และน ามาประยุกต์ใช้ตามสภาพบริบทของแต่ละศูนย์อนามัย 
 2. พัฒนาเกณฑ์ประเมินเป็นมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปี2557  บับเขตนครชัยบุรินทร์ โดย
การบูรณาการเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคและการประเมินความ ลาดทางอารมณ์ อยู่ในเกณฑ์เดียวกัน 
 4. พัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานระดับจังหวัด โดยยึดปฏิบัติใช้มาตรฐานเดียวกัน และสามารถ
ประเมินมาตรฐานได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ  

3. พัฒนาแบบฟอร์มการรายงานผลการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพที่มีแบบฟอร์มเดียวกัน
เป็นรายศูนย์เด็กเล็ก ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลในแต่ละปี  และพร้อมที่จะพัฒนา
ไปสู่รูปแบบการใช้โปรแกรม 
 5. พัฒนาและจัดท าสมุดบันทึกสุขภาพและพัฒนาการของหนู พร้อมกับรายงานต่างๆในการจัดเก็บ
ข้อมูลภาวะสุขภาพและพัฒนาการเด็ก เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบศูนย์เด็ก
เล็ก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/อ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน และส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงาน 

6. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ อาทิเช่น สนับสนุนเอกสารความรู้ทาง
วิชาการ สื่อ การให้ค าปรึกษา การเป็นวิทยากร การติดตามและประเมินรับรองมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ในพ้ืนที่ต าบลนมแม่ ,4 แห่งเป็นต้น 

7. ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ โดยการจัดท าคู่มือการเ  าระวังภาวะสุขภาพเด็กใน
ศูนย์เด็กเล็ก และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สาธารณสุข และครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ 9 
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แผนการด าเนินงานระยะต่อไป 

,. พัฒนาโปรแกรมการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  
 2. ติดตามประเมินรับรองมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพในพ้ืนที่ต าบลนมแม่เป าหมายปี2557 
 4. ด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเ  าระวังภาวะสุขภาพและพัฒนาการเด็กใน
ศูนย์เด็กเล็ก ดังนี้ 
  3.1 ประชุมชี้แจงโครงการร่วมกับผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 
  3.2 ประชุมชี้แจงโครงการเครือข่ายในการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กในระดับอ าเภอ/ต าบล 
ในพ้ืนที่เป าหมาย  
  4.4 จัดท าคู่มือการเ  าระวังภาวะสุขภาพและพัฒนาการเด็ก 
  4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูผู้ดูแลเด็ก 
 4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

1. ความชัดเจนเรื่องนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานจากส่วนกลางยังขาดความชัดเจน ขาดการ 
บูรณาการระหว่างกรมต่างๆ ท าให้เกิดความสับสนกับผู้ปฏิบัติในระดับต่างๆ ดังนั้น ส่วนกลางต้องมีการบูรณา
การงานแบบองค์รวมและยึดปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 2. เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ มีการบูรณาการจากหลายกรมในกระทรวงสาธารณสุข แต่ยัง
ไมถ่ือปฏิบัติ แยกกันเหมือนเดิม และยังขาดความชัดเจน ดังนั้นควรจะมีการบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ มี
ความชัดเจนพร้อม  กปฏิบัติ 
 4. ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์วิชาการ จังหวัด และผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นส่วนกลางจะต้องมี
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและวางแผนการด าเนินงานต่อไป 
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การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ผลการด าเนินงาน 

จากรายงานการตรวจราชการ รอบที่ , พบว่า กลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-19 ปี ในเขตบริการสุขภาพ
ที่ 9 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีอัตราการคลอด เท่ากับ 17.87, 10.14, 13.67 
และ 19.6ต่อพันประชากร ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการด าเนินงานป องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  พบว่าทุก
จังหวัด มีการส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนมีพฤติกรรมสุขภาพและอนามัย เจริญพันธุ์ โดยบูรณาการและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกองค์กรทั้งสถานบริการสาธารณสุข ภาคการศึกษา ครอบครัว ชุมชน และเขต
สุขภาพมีนโยบายให้ นสค. เ  าดูพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่นในพ้ืนที่เสริมทักษะชีวิต และหาทางเลือกที่เหมาะสมกรณี
ท้องไม่พร้อม โดยเ พาะจังหวัดนครราชสีมา มีนวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างได้คือ 400 รร. 400 รพ.
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพการบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน และพัฒนาสู่อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ผลการด าเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2556 มีรพ.ขอรับการ
ประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนจ านวน 28 แห่ง หรือร้อยละ 35.45 
และปีงบประมาณ 2557 มีรพ.ขอรับการประเมิน จ านวน 42แห่ง ดังแสดงในตารางที่ 1 ส่วนอ าเภออนามัย
การเจริญพันธุ์มีอ าเภอขอรับการประเมินตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2556 จ านวน 6 แห่งและปีงบประมาณ 2557มี
อ าเภอขอรับการประเมิน จ านวน 24 แห่ง ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 จ านวน รพ. ขอรับการประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน พ.ศ. 2555-2557 จ าแนกรายจังหวัด 

จังหวัด 
จ านวน 

รพ.ทั้งหมด 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 

 อยู่ระหว่างการประเมิน  
นครราชสีมา 32 2 0 30 
ชัยภูมิ 15 2 4 5 
บุรีรัมย์ 22 4 9 4 
สุรินทร์ 14 4 3 3 
เขต 79 12 16 42 
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        ตารางที่ 2 จ านวนอ าเภอที่ขอรับการประเมินตามมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2555-2557 

จังหวัด 
จ านวน 

อ าเภอทั้งหมด 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

 อยู่ระหว่างการประเมิน  
นครราชสีมา 32 0 1 1 
ชัยภูมิ 16 1 4 3 
บุรีรัมย์ 23 0 0 13 
สุรินทร์ 17 0 0 7 
เขต 88 1 5 24 

 
แผนการด าเนินงานระยะต่อไป 

1. เยี่ยมส ารวจและประเมินรับรองบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน/อ าเภออนามัย
การเจริญพันธุ์ เดือนมิถุนายน สิงหาคม2557 

2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน/
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์เดือนกรกฎาคม 2557 

4. จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงาน เดือนสิงหาคม 2557 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

,. ระบบการจัดการข้อมูลการตั้งครรภ์วัยรุ่น การตั้งครรภ์ซ้ า และการคุมก าเนิดกึ่งถาวร ยังมี
ประสิทธิภาพน้อยเนื่องจากการเชื่อมประสานกับระบบ Data center ยังท าได้น้อย 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลกลับพื้นที่ยังมีความต่อเนื่องน้อย ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์
วางแผน การท างานได้ทันกับสภาพปัญหา 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ควรมีการทบทวน และพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลวัยรุ่นระดับจังหวัด และระดับเขต 
2. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลคืนกลับพื้นที่ทุกไตรมาส เพ่ือให้ทราบแนวโน้มของปัญหาและสามารถน า

ข้อมูลมาวางแผนการท างานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
3. ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานร่วมกับทีมตรวจราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์

สถานการณ์ วางแผนการด าเนินงาน และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การออกก าลังกาย 

ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ไดด้ าเนินการร่วมกับเครือข่าย อาทิเช่น พัฒนาฐานข้อมูลงานออกก าลัง
กาย ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ขยายผลการด าเนินงานศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรไร้พุง/คลินิกไร้พุง
ในจังหวัดต่างๆเขตบริการสุขภาพที่ 9  สร้างกระแสการด าเนินงานเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่ด าเนินการ
เป็นศูนย์เรียนรู้องค์กรตน้แบบไร้พุงและศูนย์เรียนรู้คลินิกไร้พุงด้วยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  จัดกิจกรรม
รณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “จักรยานรวม
ใจ ผองไทยสุขภาพดี” ณ สวนน้ าบุ่งตาหลั่วเ ลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ร่วมงาน
จ านวน  300 คน ภายในงานมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
การตรวจสุขภาพ การจัดนิทรรศการสุขภาพและกิจกรรมปั่นจักยาน เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชน
ทั่วไปมีพฤติกรรรมการออกก าลังกาย ตลอดจนสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้เกิดสื่อนวัตกรรมด้านการออก
ก าลังกาย ด้วยการประกวดวาดภาพ โดยการประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายด าเนินการส่งผลงานมาร่วมประกวด
กับกรมอนามัยเป็นต้น 

ส าหรับกิจกรรมภายในหน่วยงาน ได้จัดท าศูนย์เรียนรู้เรื่องคลินิกไร้พุง มีบริการห้องออกก าลังกาย 
ฟิตเนสโดยเปิดบริการรับสมาชิกทั้งภายใน-ภายนอก  ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ค าแนะน าในเรื่องการ
ออกก าลังกายและการใช้อุปกรณ์ ตลอดจนมีกิจกรรมการออกก าลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกเช้าส าหรับผู้มา
รับบริการทีโ่รงพยาบาล และทุกวันพุธมีกิจกรรมการออกก าลังกายของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 

 
แผนการด าเนินงานระยะต่อไป 

ประเมินศูนย์เรียนรู้องค์กรไร้พุง และศูนย์เรียนรู้คลินิกไร้พุง 
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

1. ขาดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. ประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย 
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การบริหารกล้ามเนื้อตาและฟื้นฟูสายตาเพ่ือการมองเห็นที่ดีขึ้นแบบวิถธีรรมชาติ 

ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้จัดท าโครงการศึกษาวิจัยการบริหารกล้ามเนื้อตาและฟ้ืนฟูสายตา
เพ่ือการมองเห็นที่ดีขึ้นแบบวิถีธรรมชาติโดยเริ่มจากการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร
กล้ามเนื้อตาผลิตอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกิจกรรมการบริหาร อาทิเช่น การร้อยลูกปัด อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อตา
มัดบน ท าโครงเหล็กเป็นห้องมืดส าหรับกระตุ้นเรตินา เย็บผ้าคลุมโครงเหล็ก และท ากระจกส าหรับใช้ในห้อง
กระตุ้นเรตินา  Black Strip  จัดท าเอกสาร/ คู่มือ ประกอบการบริหารกล้ามเนื้อตาประชาสัมพันธ์ และรับ
สมัครเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม และกลุ่มทั่วไปที่สนใจเข้า
อบรม ซึ่งจัดอบรมการบริหารกล้ามเนื้อตาฯ ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 ท าการวัดสายตาโดยใช้ 
Snell Chart ก่อนการอบรม ซึ่งได้ท าการอบรมเสร็จสิ้นทั้ง 4 กลุ่ม อยู่ระหว่างการติดตามรวบรวมข้อมูล และ
สรุปรายงานส่งกองออกก าลังกายฯ เพ่ือด าเนินการท าวิจัยต่อไป  

ในส่วนของผู้รับบริการได้น าหัวข้อ “การบริหารกล้ามเนื้อตาฯ” เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
“การดูแลและป องกันโรคข้อเข่าเสื่อม เราท าได้” ในกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมสุขภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาโดยหลักสูตรนี้จัดอบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557 และ
สอนการบริหารกล้ามเนื้อตา  ในท่าที่สามารถปฏิบัติได้  ให้กับผู้รับบริการที่แผนก OPD ขณะรอพบแพทย์ ทุก
วัน เวลา 08.00-08.30 น. เริ่ม 3 มิถุนายน 2557 โดยมีแบบฟอร์มบันทึกจ านวนผู้รับบริการที่ร่วมกิจกรรม 

 
แผนการด าเนินงานระยะต่อไป 

จัดท าห้องส าหรับ  กการบริหารกล้ามเนื้อตาฯ โดยใช้ห้อง  กปฏิบัติการออกก าลังกายของคลินิก
ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ือให้บรรยากาศในการ  กผ่อนคลาย
และวางแผนการเปิดให้บริการ “  กการบริหารกล้ามเนื้อตา” ส าหรับผู้สนใจที่มีปัญหาสายตาต่อไปในอนาคต 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
,. ด้านการบริหารจัดการ 

  กลุ่มทดลองที่ต้องใช้เวลา  กปฏิบัติต่อเนื่องกัน 2 สัปดาห์ อาจ  กได้ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ต้องไปราชการ และอุปกรณ์ในการ  กที่ไม่สะดวก ได้แก่ การกระตุ้นเรตินาซึ่งต้องใช้ห้องพิเศษ และ
การท าสปาตาซึ่งต้องต้มน้ าเองจะท าให้การ  กใน 2 กิจกรรมนี้ไม่ต่อเนื่อง ส่วนกิจกรรมอ่ืนสามารถน าอุปกรณ์
ไป  กต่อที่บ้านได้ ส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาด าเนินการ ดังนี้ 
 กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปกติ 

- จัดอุปกรณ์ที่สามารถน าไป  กเองที่บ้านได้ คนละ 1 ชุด 
- จัดห้อง  กปฏิบัติ พร้อมอุปกรณ์ครบ ไว้ให้ที่คลินิกส่งเสริมสุขภาพ  
- สามารถติดตามเจ้าหน้าที่มา  กได้ 
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 กรณีเจ้าหน้าที่ไปราชการ 
- จัดอุปกรณ์ที่สามารถน าติดตัวไป  กเองได้ คนละ 1 ชุด  โทรศัพท์เตือนให้  ก   
- จัดห้อง  กปฏิบัติพร้อมอุปกรณ์ครบไว้ให้ที่คลินิกส่งเสริมสุขภาพ สามารถใช้บริการในวันเดินทาง 

ก่อนไปราชการ และวันกลับจากราชการ  โทรศัพท์เตือนให้  ก  
- เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ  กกระตุ้นเรติน่า และสปาตา 
2.  ด้านวิชาการ 

  องค์ความรู้วิชาการด้าน “ดวงตา” ยังไม่เพียงพอ คาดว่าในอนาคตหากต้องเปิดเป็นคลินิก
บริหารกล้ามเนื้อตาอย่างจริงจัง จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญไว้เป็นที่ปรึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านนี้ต่อไป  
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การพัฒนาสุขอนามัยในถิ่นทุรกันดาร 
“โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ” 

ผลการด าเนินงาน 
1. ส ารวจสถานการณ์บริบทส้วมในพ้ืนที่โรงเรียนเป าหมายและส ารวจสถานการณ์ด้านการส่งเสริม 

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอ่ืน ประกอบด้วย โรงอาหาร น้ าดื่ม ที่แปรงฟัน การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
การออกก าลังกายและโภชนาการ ในโรงเรียนพ้ืนที่เป าหมาย จ านวน 8 แห่ง คือ 

,) บ้านตาตุม ม.,3 บ้านตาตุม ต.ตาตุมอ.สังขะ จ.สุรินทร์ 
2) บ้านตาแตรว ม.9 บ้านตาแตรว ต.เทพรักษา อ.สังขะ  จ.สุรินทร์ 
4) บ้านโคกแสลง ม.7 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 
3) เ ลิมพระเกียรติ ม.6 บ้านโรงเลื่อย  ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
5) บ้านรุน ม.7 บ้านรุน ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 
6) บ้านช าปะโต ม.4 บ้านช าปะโต ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 
7) ท่านผู้หญิงสุประภาดา ม.7 บ้านโพธิ์ทอง ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 
8) พีระยานุเคราะห์ ม. ,8 บ้านโคกป่าจิก ต.ปรือ  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

ผลการส ารวจสถานการณ์ส้วมจ านวน 8 แห่ง พิจารณาด้านความเพียงพอจ านวนห้องส้วม ที่ปัสสาวะ 
อ่างล้างมือ พบว่า ส้วมในโรงเรียนมีความเพียงพอในการใช้ของนักเรียนและบุคลากรทุกโรงเรียน แสดงดัง
ตารางที่ ,  

ตารางที่ , แสดงความเพียงพอของจ านวนห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

โรงเรียน 
จ านวน

นักเรียน  คน  
จ านวนส้วม

 ท่ี  
จ านวนห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้าง

มือ 
ความ

เพียงพอ 
นั่งยอง นั่งราบ ราง โถ 

บ้านตาตุม 122 4 15 3 1 4 13 เพียงพอ 

บ้านตาแตรว 125 4 15 2 1 0 11 เพียงพอ 

บ้านโคกแสลง 82 4 11 8 2 0 5 เพียงพอ 
เ ลิมพระเกียรต ิ 362 4 16 2 2 2 14 เพียงพอ 

บ้านรุน 152 3 12 2 0 1 2 เพียงพอ 

ช าปะโต 110 4 14 2 1 2 3 เพียงพอ 
ท่านผู้หญิงสุประ
ภาดา 83 2 8 2 0 3 8 เพียงพอ 

พีระยานุเคราะห ์ 163 3 9 5 3 0 2 เพียงพอ 
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ด้านความสะอาด และความปลอดภัย ยังพบว่าในแต่ละโรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านความสะอาด
ที่ไม่ดีพอ มีสุขภัณฑ์หลายชิ้นช ารุด บ่อเก็บกักสิ่งปฏิกูลไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการซ่อมแซมและ
ปรับปรุง ผลการส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดหรือที่ต้องการเพ่ิมเติม รายละเอียด ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนวัสดุอุปกรณ์ โครงสร้างห้องส้วมที่ต้องปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม 

โรงเรียน หลังคา 
  า/

เพดาน 
พื้น ผนัง ประต ู

กลอน
ประต ู

ที่จับปิด-
เปิด 

บ่อเกราะ/
บ่อซึม 

ท่อระบาย
อากาศ 

บ้านตาตุม 0 ไม่ม ี 0 0 7 0 12 1 12 

บ้านตาแตรว 0 ไม่ม ี 0 0 2 0 1 1 14 

บ้านโคกแสลง 1 ไม่ม ี 0 0 3 4 9 0 14 
เ ลิมพระเกียรต ิ 0 ไม่ม ี 1 1 11 8 16 9 15 

บ้านรุน 0 ไม่ม ี 0 0 5 0 10 2 15 

ช าปะโต 0 ไม่ม ี 0 0 4 0 12 4 12 

ท่านผู้หญิงสุประภาดา 0 ไม่ม ี 0 0 1 0 6 0 4 

พีระยานุเคราะห ์ 0 ไม่ม ี 1 0 4 3 10 2 6 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนสุขภัณฑ์ในห้องส้วมที่ต้องปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม 

โรงเรียน ส้วมนั่งราบ ส้วมนั่งยอง โถปัสสาวะ รางปัสสาวะ 
อ่างล้างมือ
 ปรับปรุง  

ก๊อกอ่าง
ล้างมือ 

เพิ่มอ่างล้าง
มือ 

บ้านตาตุม 2 0 0 1 6 24 0 

บ้านตาแตรว 0 0 0 1 0 2 3 

บ้านโคกแสลง 5 1 0 2 4 4 2 

เ ลิมพระเกียรต ิ 0 0 0 2 4 5 2 

บ้านรุน 0 0 0 2 2 2 4 

ช าปะโต 1 0 1 2 0 0 6 

ท่านผู้หญิงสุประภาดา 1 0 2 0 0 3 0 

พีระยานุเคราะห ์ 2 0 0 3 3 3 2 
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2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายโครงการสุขอนามัยเ ลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีวันที่ ,0 มีนาคม 2557ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1) การด าเนินการตามโครงการที่กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนและกรมอนามัยได้ 
เลือกพ้ืนที่เป าหมาย จ านวน 4 โรงเรียน มติที่ประชุมเห็นว่าทุกโรงเรียนมีความสามารถในการปรับปรุง/สร้าง
ส้วมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จึงเห็นควรเพ่ิมเป าหมายจาก 4 โรงเรียนให้ครบทั้ง 8 โรงเรียนในสังกัดกองก ากับ
การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 2, สุรินทร์ 

2) ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาท าหนังสือขอความร่วมมือกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 
2, สุรินทร์ ให้การสนับสนุนกลุ่มเป าหมายการด าเนินงานโครงการฯครบทั้ง 8 แห่ง 

4) ขอความชัดเจนจากส่วนกลางในเรื่องการสนับสนุนอุปกรณ์ สุขภัณฑ์ต่างๆ 
3) การจัดท าผ้าป่าไม่สามารถด าเนินการได้โดยโรงเรียนเอง ควรด าเนินการผ่านทางคณะกรรมการ

สถานศึกษา เช่น โรงเรียนบ้านตาแตรวได้จัดท าผ้าป่าเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างโรงเรียนโดยการ
ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา 

3. การประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขอนามัยเ ลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเ ลิม-พระ
เกียรติ อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรี 

การประชุมครั้งที่, วันที่ 25 เมษายน 2557สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) ส้วมควรจะปรับปรุงในหลายๆจุด เนื่องจากเป็นส้วมที่มีความเสื่อมโทรม พ้ืน ผนัง สุขภัณฑ์ช ารุด 

อุปกรณ์บางส่วนจะต้องท าการเปลี่ยน การปรับปรุงเน้นส้วมทุกจุด และให้เน้นการจัดการน้ าเสียที่เกิดจากห้อง
ส้วมไปพร้อมกัน  ส่วนที่แปรงฟันยังมีไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนหากมีงบประมาณเพ่ิมเติมให้สร้างเพ่ิม แต่
หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ท าการซ่อมแซมและติดกระจกเพ่ิมเติม 

2) การระดมทุนโรงเรียนควรเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันโครงการให้ประสบผลส าเร็จ โดยการให้
ความร่วมมือสนับสนุนของภาคีในพ้ืนที ่

3) ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งมอบส้วมควรจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 
     การประชุมครั้งที่2 วันที่ ,3 พฤษภาคม 2557ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนตชด.เ ลิมพระเกียรติและภาคี รวม 4, คนสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

1) ที่ประชุมให้ระดมทุนด้วยการบอกบุญเรี่ยไร ไม่ทอดผ้าป่า โดยยังมีประเด็นผู้ลงนามในใบ 

อนุโมทนาบัตรซึ่งเป็นอ านาจของผู้ก ากับการตชด.2,ค่ายสุรินทร์ภักด ี
2  นายกอบต. ก านัน เกษตรอ าเภอ จะน าโครงการฯ ไปเรียนปรึกษานายอ าเภอ ในการประชุม

ประจ าเดือน ต้นเดือนมิถุนายน 
4  ครูใหญ่โรงเรียนจะน าเรื่องเรียนปรึกษากับผู้ก ากับการตชด.2, ค่ายสุรินทร์ภักด ี
3) หลังจากกาด าเนินงานใน ข้อ 2 และ 4เสร็จสิ้นแล้ว ทางภาคีจะมีการนัดหมายประชุมเพ่ือ 

ด าเนินการต่อไป ซึ่งมีแนวโน้มการส่งมอบโครงการหลังเดือนกรกฎาคม 2557 
5  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอละหานทรายเสนอเพ่ิมเติมว่า ควรระบุในใบบอกบุญเก่ียวกับ 

รายละเอียดการด าเนินการ เช่น  ปรับปรุงส้วม ,หลังโดยใช้งบประมาณเท่าไหร่  ปรับปรุงที่แปรงฟัน2ที่ 
งบประมาณเท่าไหร่ ประตูส้วม ,บาน งบประมาณเท่าไหร่ ฯลฯ 
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     3. ประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขอนามัยเ ลิมพระเกียรติฯโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง 
อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1  ที่ประชุมพิจารณาตัดสินใจว่าการพัฒนาส้วมจะสร้างส้วมใหม่ ทดแทนหลังเก่าเพ่ือถวาย 
สมเด็จพระเทพฯโดยมติที่ประชุมเห็นด้วยกับการสร้างห้องส้วมใหม่ จ านวน 5 ห้อง 

2  เรื่องระดมทุนสร้างส้วม: ที่ประชุมเสนอแนวทางการระดมทุนโดยการทอดผ้าป่า ในระดับ 

อ าเภอ โดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา และน าเรียนท่านนายอ าเภอโดยที่ประชุมมอบหมายให้ผู้ช่วย
สาธารณสุขอ าเภอเป็นผู้ประสานงานกับท่านนายอ าเภอเพ่ือเป็นประธาน ่ายประชาชน 

4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้แจ้งเพ่ิมเติมว่า การระดมทุนในครั้งนี้ขอให้คณะกรรมการ 

สถานศึกษา เป็นต้นเรื่องในการออกรูปแบบในการระดมทุน และคณะกรรมการฯควรก าหนดวันด าเนินการ 
โดยมีคณะครูเป็นผู้ประสานงานในการด าเนินงานครั้งนี้ 

3  การระดมทุนท้ังอ าเภอน่าจะท าให้โครงการบรรลุตามเป าหมายเพราะที่ผ่านมามีการระดม
ทุนอยู่แล้ว โดยทางผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอจะน าข้อมูลเรียนน าเสนอท่านนายอ าเภอต่อไป 

5. การประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขอนามัยเ ลิมพระเกียรติฯโรงเรียนต ารวจตระเวนชายบ้านรุน อ าเภอ
บัวเชด จังหวัดสุรินทร์วันที่ 4 มิถุนายน2557 ผู้ร่วมประชุม รวมทั้งหมด 9 คน สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

1  ที่ประชุมให้ระดมทุนโดยการบอกบุญเรี่ยไรไปยังศิษย์เก่าโรงเรียน จ านวน ,8 รุ่นละ
ประมาณ 25 คน 

2  โรงเรียนจะจัดท าหนังสือให้กับผู้ใหญ่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้านจะน าข้อมูลประชาสัมพันธ์แจ้ง
ในที่ประชุม 

3) หลังจากด าเนินการในขั้นตอนที่ 2-4 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งหนังสือไป
ยังศิษย์เก่า หรือ ากให้กับนักเรียนไปยังผู้ปกครองศิษย์เก่า ก าหนดการมอบซองวันที่ 40 มิถุนายน 2557 

4) ก าหนดการมอบโครงการช่วงเดือนตุลาคม ก่อนสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยือน วันที่ 27-29
ตุลาคม 2557 

6. เก็บตัวอย่างน้ าดื่ม รร.ตชด. เ ลิมพระเกียรติ อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 

7. สนับสนุนสื่อ ประชาสัมพันธ์ ชุดอุปกรณ์เก็บวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแล
รับผิดชอบโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 
แผนการด าเนินงานระยะต่อไป 

1. ขับเคลื่อนโครงการสุขอนามัยเ ลิมพระเกียรติฯในโรงเรียนอีก 5 แห่งที่เหลือ 
 2. ทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการสุขอนามัยเ ลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 29 กค. 2557 
 3. เก็บตัวอย่างน้ าบริโภคส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
 4. ส่งมอบโครงการโรงเรียนที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 
 5. ส ารวจข้อมูลสถานการณ์หลังการด าเนินงาน 
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. ความไม่ชัดเจนของระบบการขนส่งอุปกรณ์/การสนับสนุนสุขภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์การปรับเปลี่ยน

หลายรอบ 
2. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนยังให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาส้วมน้อยกว่าโครงสร้างอ่ืน 

เช่น โครงสร้างตัวอาคารเรียน 
3. การประสานงานผ่านทางโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนโดยตรงไม่สามารถกระท าได้ จะต้องแจ้ง

ต่อหน่วยงานผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะเข้าด าเนินกิจกรรมใดๆในโรงเรียน 
4. ข้อจ ากัดในการระดมทุนของทางโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและการออกใบอนุโมทนาบัตรใน

กรณีท่ีมีการเรี่ยไร 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ประสานการด าเนินงานกับผู้รับผิดชอบโครงการของส่วนกลางเพ่ือขอความชัดเจน เรื่อง วัสดุ
อุปกรณ์ วันเวลาที่จะขนส่งตลอดจนแนวทางการเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์ 
 2. เข้าชี้แจงกับทางโรงเรียนให้ทางคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา เห็นความส าคัญในการ
พัฒนาส้วม ไปพร้อมๆกับการพัฒนาโครงสร้างอ่ืนๆ 
 3. ควรก าหนดแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนต่างๆและเห็นควรแจ้งให้กับหน่วยงานบังคับบัญชาของ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไว้ก่อนด าเนินการ 
 3. การระดมทุนของทางโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ควรด าเนินผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา 
โดยมีคณะครูเป็นผู้สนับสนุน 
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การใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

ผลการด าเนินงาน 
สถานการณ์การจัดการมูล อยและสิ่งปฏิกูลในเทศบาลปี 2555 ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้ศึกษาสถานการณ์

การด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเขตบริการสุขภาพท่ี9 กลุ่มตัวอย่างเป็นเทศบาล จ านวน 62 
แห่ง  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การจัดการมูล อยทั่วไป  
การด าเนินการเก็บขนมูล อยทั่วไป พบว่า  เทศบาลส่วนใหญ่ ร้อยละ 100มีบริการการเก็บ 

ขนมูล อยในพ้ืนที ่ โดยด าเนินการเองร้อยละ 95.2 มีเพียง ร้อยละ 1.6 ที่มอบหรือจ้างหน่วยงานอ่ืน และร้อย
ละ 4.2 อนุญาตให้เอกชนด าเนินการ  ส าหรับเทศบาลที่มีการด าเนินการเอง มีการด าเนินการเองเ พาะพ้ืนที่ 
ร้อยละ 88.1 ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ร้อยละ 11.9การก าจัดมูล อยทั่วไปพบว่า มีเทศบาลเพียงร้อย
ละ 93.5 ที่ด าเนินการ โดยในจ านวนนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.6 ด าเนินการเอง รองลงมา ร้อยละ 12.1 มอบหรือ
จ้างหน่วยงานอ่ืนและร้อยละ 10.3 เอกชนด าเนินการ ส าหรับเทศบาลที่มีการด าเนินการเองร้อยละ 77.8 
ด าเนินการเ พาะพ้ืนที่และร้อยละ 22.2 ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ส่วนเทศบาลที่ยังไม่มีบริการก าจัดมูล
 อยทั่วไป ร้อยละ  75.0  ยังไม่มีการวางแผนการให้บริการก าจัดมูล อย วิธีการก าจัดมูล อยทั่วไปในภาพรวม 
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้วิธีก าจัดโดยเผาในเตาเผาที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ80 .0 รองลงมาเป็นการ ังกลบที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ และการเทกองบนพ้ืน/ในหลุม ร้อยละ 71.4  และร้อยละ59.7 ตามล าดับ  และพบว่ายังมีการ
ก าจัดโดยการเผากลางแจ้ง ร้อยละ 14.5  

2. การจัดการมูล อยติดเชื้อ 
การจัดการมูล อยติดเชื้อของเทศบาล พบว่า  เทศบาลมีการด าเนินการจัดการมูล อยติดเชื้อ 

ร้อยละ 19.4 
3. การจัดการมูล อยอันตราย 

เทศบาลมีการด าเนินการจัดการมูล อยอันตรายโดยการคัดแยก เพียงร้อยละ 16.1  ไม่มีการ
ด าเนินการจัดการมูล อยอันตรายโดยการคัดแยก ร้อยละ 83.9 

4. การจัดการสิ่งปฏิกูล 

       การจัดการสิ่งปฏิกูล  พบว่า เทศบาลมีการบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 85.5  ลักษณะของ
ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล พบว่า มีการน าไปทิ้งในสวน ไร่นา ป่า เขาหรือที่สาธารณะต่างๆ ถึงร้อยละ 72.6 เมื่อ
จ าแนกตามระดับของเทศบาลพบว่า เทศบาลนคร มีการก าจัดแบบระบบปิดคือหมักไร้อากาศ เทศบาลเมืองมี
การบ าบัดแบบระบบหมักไร้อากาศ ร้อยละ14.3 ของเทศบาลเมืองทั้งหมด และมีการน าไปทิ้งในที่สาธารณะ 
ตามป่าเขา สวน ไร่นา ร้อยละ 71.4  ส่วนเทศบาลต าบลส่วนใหญ่แล้วจะมีการน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในสวน ไร่ นา 
ป่า เขาที่สาธารณะสูงถึง ร้อยละ 74.1 ของเทศบาลต าบลทั้งหมด 
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5. การน าไปใช้ประโยชน์ 
          การน าขยะและสิ่งปฏิกูลไปใช้ประโยชน์ ที่ผ่านมามีหลายเทศบาลได้เล็งเห็นความส าคัญและได้
น าสิ่งปฏิกูลและมูล อยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
 

จังหวัด หน่วยงาน 
นครราชสีมา ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมาได้น าสิ่งปฏิกูลไปหมักร่วมกับถังหมักขยะอินทร์เพ่ือ

ผลิตก๊าซชีวภาพนอกจากนี้ยังมีเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใน
จังหวัดนครราชสีมาที่ได้น าเอาขยะมูล อยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ทต.สีมามงคล  ทต.
กุดจิก  ทต.ประทาย ทต.โคกกรวด  ทต.ด่านขุนทด  ทต.โนนแดง  อบต.สระจรเข้ 

ชัยภูมิ ได้แก่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
บุรีรัมย์ ได้แก่ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ได้แก่ เทศบาลต าบลส าโรงทาบ และเทศบาลศีขรภูมิ 

 
ส าหรับสถานการณ์การจัดการมูล อยในสถานบริการสาธารณสุขได้แกก่ารจัดการมูล อยติดเชื้อใน

สถานบริการสาธารณสุข และการจัดการมูล อยทั่วไปในโรงพยาบาล ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ,. การจัดการมูล อยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข พบว่า ในเขตมีปริมาณมูล อยติดเชื้อ จ านวน 
7 553.09 กิโลกรัมต่อวัน เกิดจากจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด ปริมาณ 4,396.95 กิโลกรัมต่อวัน รองลงมา 
คือ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และ ชัยภูมิ มีปริมาณขยะติดเชื้อ  , 702.4   , 405 และ 1,049.80กิโลกรัมต่อวัน 
ตามล าดับเมื่อพิจารณาการปริมาณการจัดการมูล อยอย่างถูกสุขลักษณะ พบว่า ขยะติดเชื้อในเขตได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จ านวน 7,553.09 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ,00 

2. การจัดการมูล อยทั่วไปในโรงพยาบาลการด าเนินงานลดโลกร้อนเป็นการน าเอาหลักการสุขาภิบาล
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ ภายใต้หลัก GREEN and CLEAN โดยกิจกรรมหนึ่งที่ได้
ด าเนินการภายใต้โครงการนี้ คือ การจัดการมูล อย  G-Garbage  เป็นการจัดการมูล อยและการใช้ประโยชน์
จากสิ่งปฏิกูล โดยการน าแนวทาง การลด การคัดแยก และการน ากลับไปใช้ใหม่ จากสถานการณ์การ
ด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน G จ านวน ,2 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ,3.6 ส่วน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ด าเนินกิจกรรมการจัดการขยะ จ านวน 70 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.3 

 
แผนการด าเนินงานระยะต่อไป 

1. การประเมินเทศบาลในการจัดการมูล อยและสิ่งปฏิกูลผนวกไปกับการประเมินระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

2. การติดตามการด าเนิน GREEN ร่วมกับทีมประเมิน HPH 
3. สรุป วิเคราะห์ การจัดการมูล อยติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและในคลินิก 

สถานพยาบาลสัตว์ 
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการมูล อยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาลค่อนข้างสูง ต้องใช้พื้นที่ในการ

ด าเนินการมาก ยังขาดรูปแบบและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อเป็นตัวเลือกแก่ท้องถิ่น 
2. เรื่องขยะอันตรายพบว่า ประชาชนยังไม่มีการคัดแยก  ท้องถิ่นและพ้ืนที่ยังไม่มีระบบจัดการและไม่

สามารถก าจัดได้เอง เนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายสูง  
3. ทั้งขยะอันตรายและขยะติดเชื้อยังพบปัญหาการลักลอบทิ้ง ส าหรับขยะอันตรายยังพบชาวบ้านท า

การคัดแยกชิ้นส่วนเพื่อจ าหน่ายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 
4. ท้องถิ่น และสถานบริการสาธารณสุขให้ความส าคัญการใช้ประโยชน์จากขยะมากข้ึน แต่อาจขาด

ความต่อเนื่องและความยั่งยืนในการด าเนินการ 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. การจัดการมูล อยควรจัดการที่ต้นทางคือที่ครัวเรือน 
2. การประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเ พาะบทบาทอปท. 
3. การคิดค้นเทคโนโลยีที่ง่าย ราคาไม่สูงมาก 
4. การสื่อสารสาธารณะ ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญการจัดการที่ต้นทาง 
5. ใช้หลักการผู้ก่อเป็นผู้จ่าย โดยการบังคับใช้กฎหมาย 
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การพัฒนาคุณภาพน้ าประปาดื่มได ้

ผลการด าเนินงาน 
1. ข้อมูลระบบประปา ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาได้ท าการส ารวจข้อมูลระบบประปาปีพ.ศ. 2553          

มีเทศบาลที่ส่งข้อมูลจ านวน 97 แห่ง พบว่ามีระบบประปา 408 ระบบ ในจ านวนนี้สามารถแบ่งเจ้าของระบบ
ประปาได้เป็น 4 ส่วนได้แก่ เทศบาล การประปาภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน ดังตารางที่, และเมื่อน าระบบ
ประปาทั้งหมด 308 ระบบ มาจ าแนกแหล่งน้ าที่ใช้ในการผลิตน้ าประปา พบว่าเป็นน้ าผิวดิน และน้ าใต้ดิน
ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ความครอบคลุมหลังคาเรือนร้อยละ 83.3 ดังตารางที่2 

 

ตารางที่, ข้อมูลเจ้าของระบบประปาแยกรายจังหวัด 

จังหวัด 
เทศบาล
ทั้งหมด 

จ านวนเทศบาลส่ง
ข้อมูล 

ระบบประปา 
เจ้าของ 

เทศบาล กปภ. หมู่บ้าน 

นครราชสมีา 75 46 214 63 12 139 

ชัยภูม ิ 29 12 53 10 4 39 

บุรีรัมย ์ 51 25 110 76 5 29 

สุรินทร ์ 24 14 31 15 2 14 

เขต 9 179 97 408 164 23 221 
 

ตารางที่2 ข้อมูลแหล่งน้ าที่ใช้ในการผลิตน้ าประปา และความครอบคลุมหลังคาเรือนแยกรายจังหวัด 

จังหวัด 
ระบบ
ทั้งหมด 

แหล่งน้ า ความครอบคลุมหลังคาเรือน 

ผิวดิน ใต้ดิน ไม่ระบ ุ ทั้งหมด ครอบคลมุ ร้อยละ 

นครราชสมีา 214 81 119 14 74,604 64,491 86.4 

ชัยภูม ิ 53 29 22 2 22,827 22,050 96.6 

บุรีรัมย ์ 110 60 50 1 50,396 37,806 75.0 

สุรินทร ์ 31 30 1 - 18,204 15,535 85.3 

เขต 9 408 200 192 17 166,031 139,882 84.3 
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2. สถานการณ์การด าเนินงานเ  าระวังน้ าประปาศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้เริ่มด าเนินงานการเ  า
ระวังคุณภาพน้ าประปาในปี พ.ศ.2551-2557 ในพ้ืนที่เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
สุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งพ้ืนที่เขตเมือง  เขตเทศบาล  และพ้ืนที่เขตชนบท  เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่เพ่ิงยกระดับมาจากองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือศึกษาสถานการณ์และ
คุณภาพน้ าประปา และชี้ให้เห็นปัญหาคุณภาพน้ าประปา ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

2.1 จ านวนตัวอย่างน้ าประปาที่สุ่มตรวจ ในพ้ืนที่นครชัยบุรินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2557 พบว่า ปี
พ.ศ.2555 มีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปามากที่สุด จ านวน 164 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 43.27 รองลงมาคือ 
ปีพ.ศ.2556 จ านวน 59 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.57 โดยปีพ.ศ.2555 และ2556 เป็นปีที่มีการด าเนินการ
ครบทั้ง 3 จังหวัด ส่วนปีพ.ศ.2551-2554 จะด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาเพียงปีละ , จังหวัด 
กล่าวคือ ปีพ.ศ.2551 2552 2553 และ2554 เลือกสุ่มพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ 
ตามล าดับส่วนในปี 2557 ได้วางแผนด าเนินการสุ่มประเมินทั้งสิ้น 4 จังหวัด ซึ่งได้ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างไป
แล้วจ านวน 2 จังหวัด คือจังหวัดชัยภูมิ และบุรีรีรัมย์ ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่3 จ านวนตัวอย่างน้ าประปาที่สุ่มตรวจ จ าแนกรายปี พ.ศ. 2551-2557 

ปี พ.ศ. 
จังหวัดที่สุ่มตรวจ 

จ านวนตัวอย่าง 
น้ าประปาที่สุ่มตรวจ 

ร้อยละ 

2551 นครราชสีมา 50 13.19 
2552 สุรินทร์ 20 5.28 
2553 ชัยภูมิ 25 6.60 
2554 บุรีรัมย์ 35 9.23 
2555 3 จังหวัด 164 43.27 
2556 3 จังหวัด 59 15.57 
2557 บุรีรัมย์และชัยภูมิ 26 6.86 

 รวม 379 100 
 

 2.2  ผลการเ  าระวังน้ าประปาที่ผ่านมาตรฐานแยกรายจังหวัด จากการเ  าระวังน้ าประปาปีพ.ศ. 
2551-2556 พบว่าภาพรวมระบบประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 30.9โดยจังหวัดนครราชสีมา มีระบบ
ประปาผ่านมาตรฐานมากที่สุด ร้อยละ 30.5รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ30.6 28.3 และ,7.9 ตามล าดับในส่วนปี 2557 ก าลังด าเนินการเก็บตัวอย่างซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว 2 
จังหวัด คือจังหวัดชัยภูมิ และบุรีรัมย์รวมทั้งสิ้น 26 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่4  
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           ตารางที ่4  ผลการเ  าระวังน้ าประปาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแยกปี พ.ศ. 2551-2557 แยกรายจังหวัด 

ปี 
นครราชสมีา ชัยภูม ิ บุรีรัมย ์ สุรินทร ์ รวม 

เก็บ ผ่าน เก็บ ผ่าน เก็บ ผ่าน เก็บ ผ่าน เก็บ ผ่าน 

2551 50 20/40.0 - - - - - - 50 20/40.0 

2552 - - - - - - 20 4/20.0 20 4/20.0 

2553 - - 25 7/28.0 - - - - 25 7/28.0 

2554 - - - - 35 12/34.3     35 12/34.3 

2555 47 20/42.6 37 11/29.7 41 10/24.4 39 5/12.8 164 46/28.0 

2556 24 9/37.5 10 4/40.0 16 4/25.0 9 3/33.3 59 20/33.9 

2557 * * 11 ** 15 ** * * 26 ** 

หมายเหตุ * หมายถึง ก าลังด าเนนิการ   
 ** หมายถึง อยู่ระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะหจ์ากศูนย์ห้องปฏิบตัิการกรมอนามัย 
 

2.3 ผลการด าเนินงานเ  าระวังคุณภาพน้ าบริโภคปี 2557  ต.ค. 56–พ.ค. 57  ศูนย์อนามัยที่ 5      
นคราชสีมา ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือการเ  าระวังคุณภาพน้ า และได้วางแผนการด าเนินงานในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง
ปัจจุบันได้ด าเนินการไปแล้ว 2 จังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิจ านวนทั้งสิ้น 3 อ าเภอ 24 ตัวอย่าง ได้แก่ อ าเภอภู
เขียว 7 ตัวอย่าง อ าเภอเทพสถิต 12 ตัวอย่าง และอ าเภอภักดีชุมพล 5 ตัวอย่าง และจังหวัดบุรีรัมย์จ านวน
ทั้งสิ้น 4 อ าเภอ 31 ตัวอย่างได้แก่ อ าเภอโนนสุวรรณ 10 ตัวอย่าง อ าเภอละหานทราย 11 ตัวอย่าง อ าเภอ
แคนดง 10 ตัวอย่าง  ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์จากศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย  
 
แผนการด าเนินงานระยะต่อไป 

ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือการเ  าระวังในจังหวัดที่เหลือ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์  วันที่ 2,-24 
กรกฎาคม 2557  และจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3-7 สิงหาคม 2557  
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. ประปาหมู่บ้านส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลไม่เคยอบรมผู้ดูแลระบบประปาชุมชน 
2. ประปาหมู่บ้านบางแห่งสูบน้ าดิบขึ้นถังเก็บน้ าสูงแล้วปล่อยลงสู่เส้นท่อโดยตรง โดยไม่มีการ

ปรับปรุงคุณภาพน้ า และฆ่าเชื้อโรคก่อน 
3. ประปาหมู่บ้านบางแห่งมีการเชื่อมต่อน้ าประปาในแต่ละจุดเป็นท่อเดียวกัน ก่อนที่จะจ่ายน้ า  ท า

ให้น้ าประปาที่ปรับปรุงคุณภาพน้ าแล้วต้องมาปนเปื้อนกับน้ าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพน้ า 
4. อุปกรณ์บางอย่างช ารุด เช่น เครื่องเติมคลอรีน เป็นต้น และประปาส่วนใหญ่ไม่มีการเติมคลอรีน

ก่อนจ่ายน้ าให้กับประชาชน  และขาดการดูแลระบบประปาที่ดี 
5. ทัศนคติของชาวบ้านที่ไม่นิยมการใช้น้ าประปาหมู่บ้านที่ผ่านการเติมคลอรีน 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. เจ้าของกิจการประปา 

- ควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา และติดตามนิเทศการดูแล
บ ารุงรักษาสภาพการใช้งานของระบบประปา รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ใช้น้ าในการเ  า
ระวังคุณภาพน้ าประปาอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย 

- ถ้ามีประปาหลายแห่งและต้องการน าน้ าประปา ไปให้บริการในพ้ืนที่ที่ขาดแคลนน้ า ก็ควร
ปรับปรุงน้ าประปาในแต่ละแห่งให้ได้มาตรฐานก่อนแจกจ่ายน้ าให้กับประชาชน  

- การจัดบริการน้ าประปาดื่มได้ โดยเดินเส้นท่อไปในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น รร. สวนสาธารณะ 
เป็นต้น 

- ควรมีการรณรงค์ให้ผู้ใช้น้ าตระหนักและเข้าใจถึงความส าคัญของการเติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรคใน
น้ าประปาเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค   

2. ผู้ดูแลระบบประปา   
- ควรดูแลและบ ารุงรักษาระบบประปา ให้มีสภาพการใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น การล้างหน้า

ทราย การล้างถังสร้างตะกอน คลองวนเวียน   และถังตกตะกอน  การล้างถังเก็บน้ า หอถังสูง และดูแลระบบ
การเติมคลอรีนให้ใช้งานได้ เป็นต้น 

3. หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
      - ควรมีการให้ความรู้ แก่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านทั้งในรูปแบบการอบรม การนิเทศงานและ 
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ   

    - ควรประสานเจ้าของกิจการประปาในการเ  าระวังคุณภาพน้ าประปาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการ 
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าอย่างง่าย โดยอสม. แกนน าชุมชน  

    - ควรส่งเสริมให้เจ้าของกิจการประปาสมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานน้ าประปาดื่มได้ 
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การพัฒนาตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย 

1. ตลาดนัด (Temporary Market) 
การพัฒนาด าเนินงานโครงการตลาดนัด (Temporary Market) จากอดีตสู่ปัจจุบันในเขตเครือข่าย

บริการที่9 มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553-2556 ดังตารางที่ , 
 
ตารางที่ ,พัฒนาการการด าเนินงานโครงการตลาดนัด (Temporary Market) จากอดีตสู่ปัจจุบัน 

 

พ.ศ. 2553 - ด าเนินการเ  าระวังความปลอดภัยด้านอาหารเก็บตัวอย่างอาหารจากแผงจ าหน่ายอาหารในตลาดนัด 10 แห่ง พื้นท่ี 4 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 3 ตลาด 53 ตัวอย่าง จังหวัดชัยภูมิจ านวน 2 ตลาด 49 ตัวอย่าง จังหวัดบุรีรัมย์
จ านวน 2 ตลาด 37 ตัวอย่าง และจังหวัดสุรินทร์จ านวน 2 ตลาด 52 ตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วยชุด
ทดสอบภาคสนาม ชุด อ.13  SI-2  พบว่า ตัวอย่างอาหารท่ีตรวจพบการปนเปื้อนแบคทีเรียร้อยละ 4.7 ,7.9 ,3.8 ,5.4 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบการปนเปื้อนฯ เพียงร้อยละ ,2.5       

พ.ศ. 2554 - ด าเนินการเก็บตัวอย่างอาหารจากแผงจ าหน่ายอาหารในตลาดนัดจังหวัดชัยภูมิ 3 ตลาด จ านวน 50 ตัวอย่าง โดยเน้นผัก 
และผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค พร้อมท้ังได้ตรวจความสะอาดของมือผู้สัมผัสอาหาร จ านวน 17 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาเชื้อโค
ลิฟอร์มแบคทีเรียด้วย ชุด อ.13  SI-2  พบวา่ ตัวอย่างอาหารท้ังหมดพบการปนเปื้อนแบคทีเรีย ร้อยละ 32 โดยแบ่งเป็นผัก
ตัดแต่งพร้อมบริโภคพบการปนเปื้อนฯ ร้อยละ 44.4 ผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคพบการปนเปื้อนฯ ร้อยละ 63.4และมือผู้
สัมผัสอาหารพบการปนเปื้อนฯ ร้อยละ ,7.6 

พ.ศ. 2555 - ส ารวจสภาพตลาดนัดในเขตพื้นท่ี 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ รวมท้ังสิ้น 10 แห่ง โดยใช้เกณฑ์
การประเมินตลาดนัด 8 ข้อ พบว่า ไม่มีตลาดนัดใดท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด ซ่ึงเกณฑ์มาตรฐานท่ีไม่ผ่านมากท่ีสุด คือ 
การล้างท าความสะอาดตลาดประจ าทุกวัน ร้อยละ 40 รองลงมาคือ บริเวณขายของล้างท าความสะอาดง่ายไม่มีน้ าขัง การ
จัดวางสินค้าในตลาดเป็นสัดส่วน มีน้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ  มีท่ีล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะใน
บริเวณแผง มีท่ีเก็บรวบรวมหรือรองรับมูล อยอย่างเพียงพอ ในจ านวนท่ีเท่ากันคือ ร้อยละ 40 พร้อมท้ังได้เก็บตัวอย่าง
อาหารและมือผู้สัมผัสอาหารตรวจด้วย ชุด อ.13  SI-2  จ านวน 25 แผง ผลการตรวจอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหารพบว่า 
อาหาร 235 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน 133 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 56.6 มือผู้สัมผัสอาหาร 81 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน 
63 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 77.8  

พ.ศ. 2556 - กรมอนามัยเริ่มมีการพัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินตลาดนัดทางกายภาพอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2556 โดยใช้เกณฑ์
การประเมินตลาดนัด 18 ข้อ ศูนย์อนามัยท่ี 5 ได้ทดลองใช้แบบส ารวจดังกล่าว ส ารวจสภาพตลาดนัดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
2 จังหวัด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวมท้ังสิ้น 8 ตลาด 46 แผงพร้อมท้ังตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากตัวอย่าง
อาหาร และมือผู้สัมผัสอาหาร ด้วยชุดทดสอบ อ.13  SI-2  มีผลการด าเนินการดังน้ี  

 ,  การประเมินตลาดนัดทางกายภาพพบว่า ไม่มีตลาดท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดพื้นฐาน ซ่ึง เกณฑ์มาตรฐานท่ีไม่ผ่าน
มากท่ีสุด คือ ข้อ ,5 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภทอาหารต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร คิดเป็น
ร้อยละ 87.5รองลงมาคือ ข้อ ,, มิให้ผู้ใดน าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ท่ีน าไปขังไว้เพื่อจ าหน่าย และข้อ ,3 
ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละท่ี
เท่ากันคือร้อยละ 75 

 2  การประเมินตลาดนัดทางชีวภาพภาพได้เก็บตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารตรวจด้วย ชุด อ.13  SI-2  จ านวน 36 
แผง ผลการตรวจตัวอย่างอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหาร พบว่า ตัวอย่างอาหาร 138 ตัวอย่างไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 
71.7 มือผู้สัมผัสอาหาร 29 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 72.4                

 4  สุขลักษณะผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัดจากการส ารวจผู้สัมผัสอาหารตลาดนัดในปี2556 พบว่าเป็นชาย ร้อยละ 81.1 หญิง 
ร้อยละ 18.9 ผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหาร เพียงร้อยละ 2.7 ใส่หมวกคลุมผมร้อยละ 18.9 ใส่ผ้ากันเปื้อน ร้อยละ 87.2 
มือสะอาด ร้อยละ 100 เล็บส้ัน ร้อยละ 83.3 ล้างมือ ร้อยละ 21.6 ผลตรวจมือพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 72.4 
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ผลการด าเนินงาน 
ปี พ.ศ.2557 กรมอนามัยเริ่มพัฒนาเกณฑ์ตลาดนัดน่าซื้อใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จึงได้

ด าเนินการส ารวจสภาพตลาดนัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
รวมทั้งสิ้น 21 ตลาด พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากตัวอย่างอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหาร ด้วย
ชุดทดสอบ อ.13  SI-2  เพ่ือเ  าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ผลการด าเนินงานดังนี้   
 ,  สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัด จากการเก็บตัวอย่างอาหารทั้งหมด 417 
ตัวอย่าง พบว่าไม่ผ่านมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 15.1 และตรวจมือผู้สัมผัสอาหาร 126 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน
มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 25.4 ดังรายละเอียดตารางที่ 2 
 

ตารางที2่ ผลการเ  าระวังตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัด 

จังหวัด 
จ านวนตลาด
นัดที่เ  าระวัง 

อาหาร  ตัวอยา่ง  มือผู้สมัผสัอาหาร 

จ านวนอาหารที่
เ  าระวังทั้งหมด 

ไม่ผา่น
มาตรฐาน 

คิดเป็นร้อย
ละ 

จ านวนผู้สมัผสัอาหาร
ที่เ  าระวังทั้งหมด 

ไม่ผา่น
มาตรฐาน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นครราชสมีา 4 104 12 11.5 33 9 27.3 

ชัยภูม ิ 5 79 13 16.5 28 5 17.9 

บุรีรัมย ์ 5 106 13 12.3 28 5 17.9 

สุรินทร ์ 7 128 25 19.5 37 13 35.1 

รวม 21 417 63 15.1 126 32 25.4 
 

 2  สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในตลาดนัด จากการเก็บตัวอย่างอาหารตรวจสารปนเปื้อน 5 ชนิด ได้แก่
ฟอร์มาลีนบอแรกซ์  สารกันรา  สารฟอกขาว และน้ ามันทอดซ้ า (โพลาร์)ปรากฏว่าพบฟอร์มาลีน7 ตัวอย่าง
จากตัวอย่างอาหารทั้งหมด 33 ตัวอย่างและพบน้ ามันทอดซ้ า (โพลาร์)4 ตัวอย่าง   จากตัวอย่างอาหาร 7 
ตัวอย่างส่วนสารบอแรกซ์  สารกันรา และสารฟอกขาวตรวจไม่พบในทุกตัวอย่าง ดังรายละเอียดตารางที่3 
 

ตารางที3่ ผลการตรวจสารปนเปื้อนในตลาดนัด  

จังหวัด 
ฟอร์มาลีน บอแรกซ ์ สารกันรา สารฟอกขาว น้ ามันทอดซ้ า(โพลาร)์ 

ตรวจ พบ* ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ** 

นครราชสมีา 21 4 10 0 4 0 19 0 7 4 

ชัยภูม ิ 5 0 7 0 4 0 5 0 - - 

บุรีรัมย ์ 5 2 ,2 0 2 0 7 0 - - 

สุรินทร ์ 2 1 3 0 - - 3 0 - - 

รวม 33 7 32 0 9 0 34 0 7 4 
หมายเหต ุ *ตัวอย่างอาหารที่พบฟอร์มาลีน ได้แก่ น้ าปลาแช่ปลาหมึก 5   เล็บมือนาง 1  สไบนาง 1  
**ตัวอยา่งอาหารที่พบน้ ามันทอดซ้ า ได้แก่ น้ ามันปาล์ม 2   น้ ามันทอดไก่ 1   น้ ามันทอดหนังไก่ 1  
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แผนการด าเนินงานระยะต่อไป 
กรมอนามัยมีเป าหมายพัฒนาตลาดนัดต้นแบบจังหวัดละ , แห่งปัจจุบันศูนย์อนามัยที่ 5 ได้

ด าเนินการคัดเลือกตลาดนัดเพ่ีอผลักดันให้เป็นตลาดนัดต้นแบบจ านวน 2 แห่ง คือตลาดนัดซอกกราว์น(สนาม
ไอโมบายสเตเดี้ยม  จังหวัดบุรีรัมย์ และตลาดนัดท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และจะด าเนินการคัดเลือกตลาดนัดน่า
ซื้อต้นแบบเพ่ิมอีกในอีก 2 จังหวัดคือ นครราชสีมา และชัยภูมิ จังหวัดละ , แห่ง พร้อมร่วมกับพ้ืนที่
ด าเนินการตรวจประเมินตามมาตรฐาน 20 ข้อ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. พ้ืนที่ตลาดนัดส่วนใหญ่เป็นลานกว้างซึ่งมีลักษณะเป็นพ้ืนดิน หรือพ้ืนกรวด จึงยากต่อการท าความ

สะอาด และการควบคุม มี ุ่นฟุ งกระจาย และอาจปนเปื้อนในอาหารที่จ าหน่าย 
 2. อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วส่วนใหญ่จะไม่มีการปกปิด จึงท าให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อน  

 3. ผู้สัมผัสอาหารส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร 
4. สถานที่ตั้งไม่แน่นอน การจ าหน่ายอาหารในแต่ละครั้ง แต่ละตลาดนัดจะมีการเปลี่ยนแผงขาย 

และ/หรือเปลี่ยนผู้ขายอาหาร  
 5. เกณฑ์ในการประเมินตลาดนัดค่อนข้างสูงและยากต่อการปรับปรุง โดยเ พาะข้อ5 แผงจ าหน่าย
อาหารท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ ท าความสะอาดง่าย สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 ซม. ข้อ6 อาหารปรุงสุกต้องมี
การปกปิด และข้อ9 มีการท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวันที่เปิดท าการ   
 6. ตลาดนัดส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เอกชน จึงมีปัญหาเรื่องการลงทุน 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1. ให้ข้อมูลส่วนกลางเพ่ือทบทวนหลักเกณฑ์โดยเ พาะที่เป็นปัญหา เช่นข้อก าหนดข้อ 3  ข้อ 3 
บริเวณส าหรับขายของประเภทอาหารสด ต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเ พาะ โดยมีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง 
ไม่ลื่น ไม่มีน้ าขัง  เพ่ือให้เข้ากับบริบทของตลาดนัดในพ้ืนที่ หรือเห็นควรให้มีข้ออนุโลม เช่น มีภาชนะส าหรับ
รองรับของเหลว จากอาหารสด เพ่ือป องกันไม่ให้ไหลลงสู่พ้ืนตลาดข้อ5 แผงจ าหน่ายอาหารท าด้วยวัสดุถาวร 
เรียบ ท าความสะอาดง่าย สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 ซม. ข้อ6 อาหารปรุงสุกต้องมีการปกปิด และข้อ9 มีการ
ท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวันที่เปิดท าการเพ่ือให้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่ และควรมีข้ออนุโลมในแต่ละข้อ
หรือจัดล าดับความส าคัญ 

2. ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานของท้องถิ่น เ  าระวังความปลอดภัยด้าน
อาหารทีจ่ าหน่ายตั้งแต่อาหารสด อาหารปรุงจ าหน่าย อบรมให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหาร พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตร 
หลังจากผ่านการอบรมแล้ว เพ่ือเป็นการคุ้มครองสุขภาพประชาชน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานระดับพ้ืนที่ควรจัดท าทะเบียนผู้ค้าอาหารภายในตลาดนัด และประสานกับผู้จัดการ     
ตลาดนัดเพ่ือจัดระเบียบตลาดนัดให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ 

2. ท้องถิ่นควรจัดพ้ืนที่ส าหรับตั้งตลาดนัดโดยเ พาะ และตรวจติดตามการด าเนินงานโดยเ พาะ    
ตลาดนัดของเอกชน พร้อมทั้งจัดให้มีผู้ดูแลตลาดนัด เพื่อให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหาร  

3. ควรจัดให้มกีารอบรมให้ความรู้แกผู่้สัมผัสอาหาร พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตร หลังจากผ่านการอบรมแล้ว 
 4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค สถานประกอบการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ 
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5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบังคับใช้กฎหมาย เช่นควบคุม ก ากับ ดูแลตลาดประเภทที่ 2 
การพิจารณาอนุญาต   การออกค าสั่งให้ปรับปรุง สั่งให้หยุดกิจการ สั่งเพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงการ
เปรียบเทียบปรับและด าเนินคดีกรณีผู้ประกอบกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามหรือ ่า ืนค าสั่ง ตามอ านาจหน้าที่ใน พ.ร.บ.  
การสาธารณสุข พ.ศ. 2545 
 
สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
 1. ควรจัดให้มีการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดน่าซื้อ  ต.ล.2  ใน
ทุกเขตพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานในแนวทางเดียวกัน 
 2. ควรมีการทบทวนเกณฑ์การประเมินหรือมีข้ออนุโลมในบางประเด็นตามข้อเสนอแนะของพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เข้ากับบริบทการท างานของเจ้าพนักงานในพ้ืนที่ แต่ต้องอยู่ในเกณฑ์พ้ืนฐานด้านการสุขาภิบาลอาหาร 
           3. สนับสนุนสื่อแผ่นพับ คู่มือมาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เ  าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในตลาดนัด ร่วมกับ

หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ จ.บุรีรัมย์ 

 
เ  าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในตลาดนัด ร่วมกับ

หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ จ.สุรินทร ์
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2. ร้านจ าหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน“ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี” 

ผลการด าเนินงาน 
 ปี 2557 ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าโครงการพัฒนาร้าน
จ าหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน “ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี”  Clean Food Good Taste Plus  โดย
มีเป าหมาย 5 แห่ง ปัจจุบัน จังหวัดได้ด าเนินการคัดเลือกร้านอาหาร Clean Food Good Taste เข้าร่วม
โครงการ จ านวนทั้งสิ้น 3 ร้าน ดังนี้ 

 1) ร้านแจ๋วแหวว จงัหวัดชัยภมูิ 
 2) ร้านอาหารบิ๊กไบท์ จงัหวัดสุรินทร์ 

  3) ร้านระเบียงแก้ว จังหวัดนครราชสีมา 
ส าหรับเป าหมายที่เหลืออีก 2 ร้านจะด าเนินการคัดเลือกในจังหวัดบุรีรัมย์ 1 ร้าน และจังหวัด

นครราชสีมา 1 ร้าน 
 
แผนการด าเนินงานระยะต่อไป 

ติดตามประเมินรับรองร้านอาหาร Clean Food Good Taste Plus ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ผ่าน
มาตรฐาน Clean Food Good Taste  มีการใช้ช้อนกลางส าหรับผู้บริโภค มีอ่างล้างมือส าหรับผู้บริโภคโดยจัด
ให้มีอ่างล้างมือที่สะอาดพร้อมสบู่ ณ บริเวณที่รับประทานอาหาร  มีส้วมผ่านมาตรฐาน  HAS  Healthy 
Accessibility Safety  16 ข้อ โดยเน้น 3 เรื่องคือความสะอาด H  ความเพียงพอ A  ความปลอดภัย S ทั้งนี้
เน้นห้องส้วมส าหรับผู้พิการโดยเ พาะมีทางลาดส าหรับรถเข็นผู้พิการมีการใช้ผักปลอดสารพิษซื้อจากแหล่งที่
ปลอดภัย เชื่อถือได้หรือได้รับการตรวจว่าผักสดปลอดสารพิษฆ่าแมลงและมีการแนะน าวิธีการล้างผัก ผู้สัมผัส
อาหารต้องผ่านการอบรมและมีบัตรประจ าตัวผู้สัมผัสอาหาร ตลอดจนการใช้ถุงมือสัมผัสหยิบหรือจับอาหารที่
ปรุงส าเร็จแล้ว 

 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
 1.  ร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่ได้จัดห้องส้วมส าหรับคนพิการโดยเ พาะ ทางลาดเอียงส าหรับรถเข็นคน
พิการ ท าให้ร้านที่เข้าร่วมโครงการจ าเป็นต้องปรับปรุงห้องส้วม จึงต้องใช้ระยะเวลา  
           2. ร้านอาหารส่วนมากไม่ได้จัดท าอ่างล้างมือแยกไว้ส าหรับบริการลูกค้าโดยเ พาะ ณ บริเวณท่ี
รับประทานอาหาร   
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
 หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ ควรร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นให้ค าแนะน า ตามเกณฑ์มาตรฐาน เ  าระวัง
ความปลอดภัยด้านอาหารร้านอาหาร Clean Food Good Tasteที่เข้าร่วมโครงการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือเป็น
ต้นแบบที่ดีในจังหวัดและเป็นการคุ้มครองสุขภาพประชาชน 
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การด าเนินงานด้านการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
1. การจัดอบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 2 ครั้ง คือ 

1.1 อบรมเรื่อง “การเขียนบทความและการเขียนข่าวเพ่ือสร้างกระแส” ในระหว่างวันที่ 28 
– 29 มกราคม 2557  ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการเขียนข่าวและบทความทางสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสื่อมวลชน เ พ่ือการ
สื่อสารความเสี่ยงทางสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  

1.2 อบรมเรื่อง“พัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพ สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน” ในระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
เพ่ือให้บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 มีการพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นที่ประทับใจต่อผู้มาติดต่องาน และสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้มารับบริการ เพ่ือน าไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. การด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายสื่อสารสาธารณะในพ้ืนที่เขตนครชัยบุรินทร์ ซึ่งประกอบไป
ด้วย 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยจัดสัมมนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะเขตนคร
ชัยบุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 4 – 3 มีนาคม 2557  ณ จังหวัดนครนายก เพ่ือสร้างความเข้าใจ และวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกัน ในการขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป าหมายให้
ได้มากที่สุด อันจะส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือการมีสุขภาพที่ดี  จัด
กิจกรรมรณรงคต์ามวันส าคัญ และเทศการต่างๆ  

3. รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เดินทางไกลในช่วงเทศกาลต่างๆ อาทิเช่น 
3.1 ปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556 – , มกราคม 2557 โดยตั้งจุดให้บริการประชาชน

จ านวน 6 จุดบริการดังนี้ ศูนย์อนามัยที่ 5นครราชสีมา ,ปั้มน้ ามัน ปตท.โคกกรวด ,จุดตรวจด่านอ าเภอสีคิ้ว ,
จุดพักรถล าตะคลอง,จุดพักรถแยกอ าเภอปากช่องและจุดพักรถอ าเภอด่านขุนทด รณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน  ในวันที่ 27 มกราคม  2557 โดยมีการรณรงค์ตามตลาดสดเทศบาลจ านวน 
3 ตลาดดังนี้  

 3.2 ตลาดแม่กิมเฮง , ตลาดย่าโม ,ตลาดสุรนคร,ตลาดประปา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

3.3 รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ในระหว่างวันที่ ,3 – ,6 
กุมภาพันธ์2557ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมืองจ.นครราชสีมา 

3.4 จัดกิจกรรม “สัปดาห์ลดการกินเค็ม” ในระหว่างวันที่ ,0 – ,6 มีนาคม2557 ณ ศูนย์
อนามัยที่ 5 สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 4. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 

โดยมีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในศูนย์อนามัยที่ 5 
และในเขตพ้ืนที่เขตนครชัยบุรินทร์ด้วย ซึ่งมีช่องทางในการเผยแพร่ ดังนี้ 

4.1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 3 จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์) 

4.2 สถานีวิทยุกระจายเสียงราชด าริสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
4.3 สถานีโทรทัศน์ จ านวน 5 สถานี ดังนี้  DTV , KCTV , CTH , Modern nine TV และ

สถานีโทรทัศน์ช่อง5 
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4.4 หนังสือพิมพ์ จ านวน 2  บับ คือ หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช และหนังสือพิมพ์หอการค้า
จังหวัดนครราชสีมา 

4.5 Web Site จ านวน 4 Web Site  คือ  Web Site กระทรวงสาธารณสุข , Web Site 
กรมอนามัย และ Web Site ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

4.6 Face book  สื่อสารสาธารณะ ซึ่งเป็น Facebook ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
 
แผนการด าเนินงานระยะต่อไป 

,. จัดท าท าเนียบภาคีเครือข่ายสื่อสารสาธารณะเขตนครชัยบุรินทร์ 
2. ด าเนินการส ารวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป องกันโรค ในเขตพ้ืนที

เครือข่ายสุขภาพที่ 9 

4. จัดกิจกรรมรณรงค์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี ตามแผนด าเนินงาน
สื่อสารสาธารณะศูนย์อนามัยที่ 5 ปีงบประมาณ 2557 
 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

ประเด็นของการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ โดยเ พาะในส่วนของศูนย์วิชาการต่างๆ พบว่า 
ยังขาดการเชื่อมโยงของงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและการป องกันโรคไป
ยังประชาชนกลุ่มเป าหมาย อาทิเช่นการเขียนข่าวและบทความเพ่ือเผยแพร่ ซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นทางการมาก
เกินไป ท าให้เข้าใจได้ยากส าหรับประชาชน 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  

จัดอบรมเรื่อง “การเขียนบทความและการเขียนข่าวเพ่ือสร้างกระแส”ให้บุคลากร มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการเขียนข่าวและบทความทางสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสื่อมวลชน เพ่ือการสื่อสาร
ความเสี่ยงทางสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งด าเนินการจัดในวันที่ 28 – 29 
มกราคม 2557  ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
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ผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

งานแม่และเด็ก 
1. แม่และเด็ก 
สถานการณ ์

การตายมารดา เป็นเครื่องบ่งชี้ด้านสุขภาพอนามัยที่ส าคัญของประชาชน เป็นตัวบ่งบอกความเป็นอยู่ 
การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ตลอดจนความเพียงพอของสถานบริการด้านสุขภาพ อัตราส่วนการตายมารดา 
 Maternal Mortality Ratio, MMR  จะบอกถึงปัจจัยเสี่ยงของการตั้งครรภ์และการคลอด และชี้ให้เห็นถึง
สุขภาพโดยรวมของผู้หญิงโดยตรง ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยอ้อม แม้ว่าจะมีการจัดท าโครงการ
ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการในการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในการคลอดทั้งมารดาและทารก มีการด าเนินงานพัฒนากระบวนการทางคุณภาพ  เช่น  มาตรฐาน
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   Hospital  Accreditation   โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว  เพ่ือช่วย
กระตุ้นการปรับปรุงและแก้ไขปัญหามารดาและทารกให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  แต่ยังพบมารดาตายในอัตราที่
สูง แม้ว่าปีงบประมาณ 2557 อัตรามารดาตายจะลดลงก็ตาม รายละเอียดดังตาราง 

 
จังหวัด              พ.ศ. 2553 2555 2556 2557 

นครราชสีมา ,7.6 26.2 20.8 0 

ชัยภูมิ 0 4,.9 2,.4 0 

บุรีรัมย์ 26.5 26.5 ,2.8 0 

สุรินทร์ 4,.7 4,.8 24.9 30.27 

เขต 20.0 29., ,9.7 8.2 

 
โดยสาเหตุการตายอันดับแรก คือ Postpartum hemorrhage สาเหตุรองลงมาคือ Amniotic fluid 

embolism  ซึ่ง Amniotic Fluid Embolism เป็นเรื่องสุดวิสัยที่หาทางป องกันได้ยาก แต่สาเหตุตายจาก 
PPH เป็นสาเหตุการตายโดยตรง และเป็นสาเหตุที่สามารถป องกันได้   นอกจากนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ถูกส่งต่อจาก
โรงพยาบาลชุมชนแล้วมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ หากมี Clinical Practice Guideline 
และปฏิบัติตาม Guide Line มีระบบการส่งต่อที่เหมาะสม ทันเวลา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของคลัง
เลือด เลือด ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการซ้อมแผนเพ่ือรองรับ Obstetric Emergency จะสามารถลดอัตราตาย
มารดาได ้
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ผลการด าเนินงาน 
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง

ครอบครัวระดับทอง เพื่อประชาชนจะได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ เพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย จากผล
การด าเนินงาน แสดงดังตาราง 
 

ตัวชี้วัด เป าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ เขต 
โรงพยาบาลสายรักแห่ง
ครอบครัวระดับทอง 

ร้อยละ 95 ,00 ,00 95.35 
 

94.44 
 

97.,9 
 

ระบบบริการ ANC คุณภาพ ร้อยละ 70 96.6 63.28 ,00 94.44 88.55 
 
 การดูแลหญิงมีครรภ์ระหว่างการตั้งครรภ์  เพ่ือเพ่ิมอัตราการตั้งครรภ์/การคลอดปกติ  การวินิจ ัย/
แก้ไขภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์  ลดอัตราการตายและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการคลอดของ
มารดาและทารก  ดังนั้น  หญิงตั้งครรภ์ที่ ากครรภ์เร็วและ ากครรภ์ครบตามเกณฑ์  จะได้รับการดูแลก่อน
คลอดอย่างมีคุณภาพ  จากสถานการณ์ข้อมูลการ ากครรภ์พ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 ดังแสดงในตาราง 
 
 

ตัวชี้วัด เป าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

นครราชสีมา 
 

สุรินทร์ 
 

บุรีรัมย์ 
 

ชัยภูมิ 
 

เขต 

ANC  < 12 สัปดาห ์
 

ร้อยละ 60 74.03 50.07 52.69 54.47 57.29 

ANC  5 คร้ังตามเกณฑ์ 
 

ร้อยละ 60 6,.74 32.,4 39.50 48.57 37.98 

มารดาหลังคลอดได้รับการ
ดูแล 4 ครั้งตามเกณฑ์ 
 

ร้อยละ 65 86 72.0, 67.86 39.62 68.87 

หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ด
เสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก 
โฟเลต 
 

ร้อยละ 100 
 

89.25 7,.9, ,00 63.,9 8,.44 

 

การ ากครรภ์อายุครรภ์ < 12 สัปดาห์ และการ ากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์  ส่วนใหญ่
จังหวัดยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเกณฑ์  ปัญหาที่หญิงตั้งครรภ์ ากครรภ์ช้า  เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์รอให้
แน่ใจว่าตั้งครรภ์แน่นอน จึงไป ากครรภ์  การปกปิดการตั้งครรภ์  การไปท างานต่างจังหวัด และยังไม่เห็น
ความส าคัญของการ ากครรภ์เร็ว ถึงแม้จะเพ่ิมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออาสาสมัครนมแม่ ใน
การค้นหา แนะน าการ ากครรภ์เร็ว แต่ยังพบปัญหาอาสาสมัครฯ ไม่ทราบว่าสตรีวัยเจริญพันธุ์ ในเขต
รับผิดชอบตั้งครรภ์  รวมถึงการย้ายถิ่นฐานเพ่ือประกอบอาชีพ/หรือเพ่ือการศึกษา ส่งผลให้อาสาสมัคร ไม่
สามารถเข้าถึงหรือรับทราบการตั้งครรภ์  จึงไมส่ามารถติดตามและให้ค าแนะน าได้ 
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จากสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลง มารดาต้องออกไปท างานต่างจังหวัดเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ เด็กถูกปล่อยให้ปู่ย่าตายายเป็นผู้ดูแล แม้ว่ามารดาจะเห็นความส าคัญและประโยชน์ของนมแม่ 
แต่การเดินทางการขนส่งที่ไม่สะดวกในพ้ืนที่ชนบท ส่งผลต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 
6 เดือนไม่ผ่านเกณฑ์ในบางจังหวัด 

 

ตัวชี้วัด เป าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ เขต 
ทารกแรกเกิด- 6 เดือน
กิ นนมแม่ อย่ า ง เ ดี ย ว
อย่างน้อย 6 เดือน 

 
ร้อยละ 50 

 
7,.7 

 
55.64 

 
55.92 

 
,9.84 

 
50.77 

 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

1. ระบบรายงานข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่มีน ามาวิเคราะห์ไม่ได้ 
 2. Template ไม่ชัดเจน ตีความไปคนละประเด็น 
 4. ตัวชี้วัดมากมาย ผู้ รับผิดชอบงานคนเดียวท างานหลายบทบาท ส่งผลให้งานล่าช้า ขาด
ประสิทธิภาพ 
 3. การเร่งรัดการด าเนินงานเพ่ือให้ได้ตัวเลขรายงานทุกไตรมาส หรือทุก 2 ไตรมาส ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง ระยะเวลาการด าเนินงาน/การขับเคลื่อนงานที่แท้จริง เพราะบางงานเพ่ิงประเมินเสร็จสิ้นยังไม่
ครบ 6 เดือน ทั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับเขต ระดับจังหวัด/พื้นท่ี ท างานไม่ทัน 
 5. ระยะเวลาการประเมินผลการด าเนินงาน ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น ต าบลนมแม่ ซึ่งมี
เกณฑ์มาตรฐานที่ต้องใช้เวลา งบประมาณ และความร่วมมือจากท้องถิ่น ชุมชน ซึ่งผลการด าเนินงานต้องใช้
ระยะเวลาที่เหมาะสมกับความเป็นจริง 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้ด าเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
มารดาและทารก ผ่าน MCH Board ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการวางแผน ติดตามก ากับประเมินผล 
และแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับงานอนามัยแม่และเด็กของเขต ตลอดจนการประเมินรับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาลสายใยรัก รพ.สต.สายใยรักแห่งครอบครัวและต าบลนมแม่ และการพัฒนาระบบรายงานมารดา
และทารกโดยความร่วมมือกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ 

,. การก าหนดตัวชี้วัด ควรก าหนดเท่าที่จ าเป็น และให้มีความสอดคล้องกันทั้งกรม เช่น การให้ยาน้ า
เสริมธาตุเหล็ก เป็นต้น  
 2. การก าหนด Template ควรมีความชัดเจน และอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 
 4. การเก็บข้อมูล ควรใช้การ survey ในตัวชี้วัดที่ไม่มีในแฟ มรายงาน และเก็บปีละครั้ง เพ่ือไม่รบกวน
พ้ืนที่มากเกินจ าเป็น 
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2. โภชนาการและพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี 
สถานการณ ์
 เด็กอายุ 0-5 ปี เป็นกลุ่มเป าหมายหนึ่งในการด าเนินงานยุทธศาสตร์อนามัยแม่และเด็ก เด็กในวัยนี้
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เด็กที่มีคุณภาพคือเด็กที่มีการ
เจริญเติบโตสมวัย พัฒนาการสมบูรณ์เป็นไปตามวัยทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม ดังนั้น 
เด็กในวัยนี้ต้องได้รับการเลี้ยงดูสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆให้เหมาะสมและถูกต้องจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และ
ได้รับการเ  าระวังประเมินภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ถ้าพบปัญหา
ต้องได้รับการแก้ไขและส่งเสริมทันที จากสถานการณ์การด าเนินงานในรอบ 9 เดือน เด็กอายุ 0 -5ปี มี
ภาวการณ์เจริญเติบโตที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนในภาพรวมเขตนครชัยบุรินทร์ ร้อยละ 72.7 ซึ่ง
พบว่า จังหวัดชัยภูมิและสุรินทร์เด็กอายุ 0-5 ปี มีมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนต่ ากว่าเป าหมาย คือ ร้อย
ละ 65.5 และ 68.5 ตามล าดับ ส าหรับพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี พบว่า เด็กที่ได้รับการตรวจประเมิน
พัฒนาการในภาพรวมเขต มีเพียงร้อยละ 67.8 เมื่อวิเคราะห์รายจังหวัด พบว่า เด็กได้รับการตรวจประเมิน
พัฒนาการสูงสุด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ คิดเป็นร้อยละ 82.8 รองลงมาคือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิและสุรินทร์ 
คือ ร้อยละ 69.8  59.8 และ55.9 ตามล าดับ ซึ่งข้อมูลพัฒนาการข้อมูลส่วนใหญ่ได้มาจากคลินิกเด็กดี ยังขาด
ความครอบคลุมของข้อมูลเด็กในชุมชน เด็กที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กและเด็กอนุบาลที่อยู่ในระบบโรงเรียน จาก
สถานการณ์ภาวะสุขภาพและพัฒนาการข้างต้น จะพบว่าจังหวัดชัยภูมิมีแนวโน้มด้านภาวะสุขภาพและ
พัฒนาการที่เป็นปัญหามากกว่าทุกจังหวัด ซึ่งอาจมีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเ  าระวังประเมินภาวะสุขภาพ 
หรือระบบการรวบรวมข้อมูล ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่5 นครราชสีมาและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิต้อง
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและหาสาเหตุ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป 
รายละเอียดดังตาราง 
 

ตัวชี้วัด เป าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

นม. ชย. บร. สร. เขต 
ร้อยละของเด็ก 0-5ปี ได้รับการตรวจ
พัฒนาการตามวัย 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

69.3 59.8 82.8 55.9 67.8 

ร้อยละของเด็ก 0-5ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

99.7 73.0 98.0 97.7 92.1 

ร้อยละของเด็กอายุ0-5ปี มีส่วนสูงระดับดี
และรูปร่างสมส่วน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

73.3 65.5 75.0 68.5 72.7 
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ผลการด าเนินงาน 
2.1 พัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี 
 จากการด าเนินงานในรอบ 9 เดือน ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้ส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อน
การด าเนินงานทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอและต าบล โดยผ่านหน่วยงานภาคีเครือข่ายการด าเนินงานที่เป็น
หน่วยงานสาธารณสุข และศูนย์เด็กเล็กภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการศาสนา และ
หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานมีองค์ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน
การเ  าระวัง ตรวจประเมิน ส่งเสริมและแก้ไขพัฒนางานที่เป็นปัญหา ดังนี้ 

,. ประชุมชี้แจงเพ่ือรับทราบนโยบายแนวทางการเ  าระวังพัฒนาการเด็กและระบบการส่งต่อในรายที่
พบปัญหาโดยบูรณาการร่วมกับงานอนามัยแม่และเด็ก และงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพให้กับผู้รับผิดชอบงานใน
ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด อ าเภอ 
โดยวิธีอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ รพช. รพ.สต. และศูนย์เด็กเล็กใน
การตรวจประเมินพัฒนาการด้วยแบบอนามัย55 เขตนครชัยบุรินทร์  และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนใน
การแก้ไขปัญหาและการส่งต่อ 

4. พัฒนาระบบแบบรายงานการเ  าระวัง ตรวจประเมิน พัฒนาการเด็กและสนับสนุน ไปยังศูนย์เด็ก
เล็กในเขต เพ่ือให้มีการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาการเป็นรายบุคคล และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลน ามาใช้ในการ
วางแผน/กิจกรรมในการแก้ไข ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พร้อมกับมีการจัดส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เพ่ือการเชื่อมต่อข้อมูลและดูความครอบคลุมการได้รับการตรวจพัฒนาการเด็กได้ในระดับหนึ่ง 

3. ส่งเสริมและขับเคลื่อนในการส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า ส่งต่อไปยัง รพช. หรือ รพ.สต. 
ที่ได้รับการอบรมการใช้เครื่องมือในการตรวจคัดกรองด้วยแบบคัดกรอง TDSI ทุกราย 

5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดในการจัดท าระบบเ  าระวังและตรวจประเมินฯ
ร่วมกับเครือข่าย MCH ในระดับเขต โดยการบูรณาการร่วมกับการประชุม M&E ข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก 
เพ่ือก าหนดการใช้แบบตรวจประเมินที่เป็นแบบเดียวกัน และวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลและระบบได้มาซึ่ง
ข้อมูลในระดับจังหวัด น าไปพัฒนาปรับปรุงเพ่ือพัฒนางานต่อไป 
 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

,. แบบตรวจประเมินพัฒนาการเด็กอนามัย 55 ของส านักส่งเสริมสุขภาพ ไม่สอดคล้องกับการใช้
ตรวจประเมินตัวชี้วัดและระบบรายงาน 2,  34 แฟ ม 

2. ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กอายุ0-5ป ี
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ครูผู้ดูแลเด็ก  

4. การตรวจประเมินฯ ในคลินิกเด็กดี ยังไม่สามารถตรวจประเมินได้ทุกราย หรือมีการตรวจประเมิน
จริง เนื่องจากเด็กมีจ านวนมาก และเป็นวันที่บริการพร้อมกับการให้วัคซีน 

3. ข้อมูลพัฒนาการเด็กส่วนใหญ่จะได้จากข้อมูลในคลินิกเด็กดี ยังขาดการเชื่อมต่อข้อมูลในศูนย์เด็ก
เล็กให้ครอบคลุมกลุ่มเป าหมายทั้งหมด 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 
,. ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้มีการพัฒนาแบบตรวจประเมินฯขึ้น เพื่อให้สามารถใช้ตรวจ

ประเมินฯได้ทุกช่วงอายุ มีความเหมาะสม สะดวกต่อการใช้ตรวจประเมินฯ เรียกว่า แบบอนามัย55 เขตนคร
ชัยบุรินทร์  

2. มีการชี้แจงในระดับจังหวัดกับผู้รับผิดชอบงานตรวจพัฒนาการเด็ก และชี้แจงผ่านคณะกรรมการ
อนามัยแม่และเด็กของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการใช้แบบตรวจประเมินฯ อนามัย 55 ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4. ผลักดันและขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการตรวจประเมินในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล โดยใช้งบประมาณของจังหวัดหรืองบประมาณของ 
cup 

4. มีการจัดวางระบบการส่งต่อข้อมูลจากศูนย์เด็กเล็กถึงหน่วยบริการสาธารณสุขที่รับผิดชอบ เพื่อ
การเชื่อมต่อข้อมูล 
 
ข้อเสนอแนะ 
,. ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัด อ าเภอ เพ่ือเป็นครู ก. และพัฒนาต่อใน
ระดับพ้ืนที่ 
2. Data center ที่ใช้ในระดับเขต ควรมีการพัฒนาบุคลากรในการบันทึกข้อมูลในพ้ืนที่ให้มีความเข้าใจที่
ถูกต้อง และสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และควรมีการวิเคราะห์ปัญหาใน
การบันทึกเพ่ือน ามาพัฒนาระบบต่อไป 
4. ส่วนกลางควรมีการพัฒนาแบบตรวจประเมินฯให้ครอบคลุมทุกช่วงอายุ และสอดคล้องกับตัวชี้วัด และ
ระบบการรวบรวมข้อมูล ไม่ควรมีการเปลี่ยนแบบตรวจประเมินฯบ่อย ซึ่งส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สับสน 
 
สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
 - 
 
2.2 โภชนาการเด็กอายุ 0- 5 ปี 

เด็กอายุ 0-5 ปี เป็นวัยที่มีความส าคัญต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดังนั้น จึงได้มีการส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานเครือข่ายในระดับจังหวัด อ าเภอ และผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ดังนี้ 

,. ชี้แจงการด าเนินงานเ  าระวังภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ปีกับผู้รับผิดชอบในระดับต่างๆ โดย
การบูรณาการงานในกิจกรรมต่างๆในงานอนามัยแม่และเด็ก ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

2. จัดท าโครงการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ โครงการ
ส่งเสริม สนับสนุนเด็กไทยสุขภาพดี 

4. ร่วมกับโครงการส านักโภชนาการในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ได้แก่ โครงการพัฒนาเครือข่าย
ต้นแบบด้านอาหารและโภชนาการ 

3. สนับสนุนการด าเนินงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ ร่วมเป็นวิทยากรในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็ก ในการด าเนินงานเ  าระวังส่งเสริม แก้ไขภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-5ปี ในชุมชน 
หน่วยบริการสาธารณสุข และศูนย์เด็กเล็ก 
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5. พัฒนาระบบการเ  าระวังฯ และการเชื่อมต่อข้อมูลหรือการส่งต่อข้อมูลระหว่างศูนย์เด็กเล็กและ
หน่วยบริการสาธารณสุขเพ่ือให้เกิดการเ  าระวังที่ครอบคลุมและน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนด าเนินงานต่อไป 

6. ส่งเสริมการใช้โปรแกรมการเ  าระวังภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-,8ป ีในหน่วยบริการต่างๆ เช่น 
หน่วยบริการสาธารณสุข ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน 

 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

1. การเ  าระวังการเจริญเติบโตและการส่งเสริมแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในระดับพื้นที่ มีการ
ด าเนินงานที่ยังไม่เป็นระบบ ขาดการให้ความส าคัญเท่าท่ีควร อาจเนื่องมาจากบุคลากรน้อย ภาระงาน และไม่
เป็นตัวชี้วัดของกระทรวง 

2. ระบบรายงานใน 2,  34 แฟ ม ยังไม่สามารถน าออกข้อมูลได้ในบางจังหวัด และยังขาดการเชื่อมต่อ
ข้อมูล 

4. การด าเนินงานโครงการต่างๆในส่วนกลาง  ส านักโภชนาการ  ยังขาดการบูรณาการงานหรือตัวชี้วัด 
และบางโครงการมาเริ่มด าเนินการในช่วงปลายปีงบประมาณ ท าให้มีเวลาในการด าเนินงานน้อย เร่งรีบ เสี่ยง
ต่อการด าเนินงานไม่ทัน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานในระดับเขต จังหวัด มีภาระงานที่ต้องปฏิบัติมาก 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ได้มีการประชุมชี้แจงการด าเนินงานและให้ความส าคัญต่อการเ  าระวังการเจริญเติบโตเด็กอายุ   
0-5 ปี โดยการบูรณาการไปกับกิจกรรมอ่ืนๆในงานแม่และเด็ก และงานเด็กวัยเรียน 

2. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัดให้มีการวิเคราะห์ระบบการบันทึกข้อมูล การน าออก
ข้อมูลในตัวชี้วัดที่มีปัญหา โดยผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัดต้องท าความเข้าใจกับผู้ดูแลระบบข้อมูลของจังหวัด
ให้มีความเข้าใจตรงกัน มีการชี้แจงในการบันทึกข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติสามารถบันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง  
ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานส่วนกลางของกรมอนามัย ควรมีการบูรณาการโครงการและกิจกรรมเข้าด้วยกัน 
โดยเ พาะตัวชี้วัดบางตัวที่สามารถรวมเป็นตัวเดียวกันได้ ก็ควรจะรวมกัน 

2. การก าหนดตัวชี้วัด ควรพัฒนาระบบรายงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และมีการเชื่อมต่อข้อมูลได้
จริง 

4. การจัดท าโครงการที่ต้องขอความร่วมมือ หรือร่วมด าเนินการจากศูนย์อนามัยและจังหวัด ควร
ด าเนินการในต้นปีงบประมาณ 
 
สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
 - 
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งานวัยเรียน 
สถานการณ ์
 จากการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยเรียนในเขตนครชัยบุรินทร์ในรอบ 9 เดือน ด าเนินงาน
ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพบูรณาการงานด้านสุขภาพแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีน าไปสู่การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ลดปัญหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ อย่างไรก็
ตามปัญหาด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียนในเขตนครชัยบุรินทร์ก็ยังมีปัญหาอยู่โดยเ พาะในเรื่อง ภาวะโภชนาการ 
ทันตสุขภาพ ฟันผุ   ศูนย์อนามัยที่5 นครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลป องกันส่งเสริมด้านสุขภาพ ได้มี
การขับเคลื่อนการด าเนินงานกับภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด อ าเภอ โดยการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานใน
ระดับจังหวัด ติดตาม ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและร่วมด าเนินงานโครงการเร่งด่วน 
และโครงการเ พาะกับหน่วยงานต่างๆในกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 สถานการณ์ภาวะสุขภาพของเด็กนักเรียน พบว่า เด็กนักเรียนในเขตนครชัยบุรินทร์ มีภาวะ
โภชนาการสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนร้อยละ 72.2 โดยจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และนครราชสีมา สามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป าหมาย(ร้อยละ70  ยกเว้นจังหวัดชัยภูมิ ส าหรับภาวะอ้วน พบร้อยละ 8.6 จังหวัดบุรีรัมย์
เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ ,2.8 รองลงมาคือ นครราชสีมา ชัยภูมิ และสุรินทร์  คิดเป็นร้อยละ 8.8  6.6 
และ6.2 ตามล าดับ และจากการส ารวจภาวะทันตสุขภาพปี 2555 พบว่า เด็กนักเรียนมีฟันแท้ผุร้อยละ 58.4 
โดยจังหวัดชัยภูมิเด็กนักเรียนมีฟันแท้ผุสูงสุด ร้อยละ 65., รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และ
นครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 62.,  56.8 และ5,.8 ตามล าดับ ค่าเ ลี่ยฟันผุ/ถอน/อุด DMFT) อยู่ที่ ,.6 ซี่/คน
ส าหรับโรงเรียนปลอดน้ าอัดลมในภาพรวมเขตนครชัยบุรินทร์ มีโรงเรียนที่ปลอดน้ าอัดลมเพียงร้อยละ 28.9 
ซึ่งน้อยกว่าเป าหมายที่ก าหนด รายละเอียดดังตาราง 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
นม. ชย. บร. สร. เขต 

ร้อยละเด็กอายุ 6-,3ปี มีส่วนสูงระดับดีและ
รูปร่างสมส่วน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

78., 66.3 85.7 78.3 72.2 

ร้อยละเด็กอายุ 6-,3 ปี มีภาวะอ้วน 
 เริ่มอ้วน อ้วน  

ไม่เกินร้อยละ 
,5 

8.8 6.6 ,2.8 6.2 8.6 

ร้อยละของเด็กนักเรียนมีฟันแท้ผ ุ ไม่เกินร้อยละ 
57 

5,.8 65., 56.8 62., 58.4 

ร้อยละโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม  
 ควบคุมน้ าหวานและขนมกรุบกรอบ  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

26.2 42.5 28., 40.5 28.9 
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ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ในรอบ 9 เดือน ผลการด าเนินงานส่งเสริมภาวะสุขภาพใน
เด็กนักเรียน มีดังนี้ 

,. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนแบบองค์รวมและการด าเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพแก่ภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินงาน พร้อมกับเป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับ/พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

2. ขับเคลื่อนและผลักดันให้ผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัด โดยประชุมชี้แจงการด าเนินงาน และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในเด็กนักเรียนและโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพในจังหวัด 

4. สนับสนุนการด าเนินงาน โดยการร่วมเป็นวิทยากรพัฒนาทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
อบรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก้าวเข้าสู่ระดับเพชร การเ  าระวังภาวะโภชนาการและโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน/ให้ค าปรึกษาแนะน า 

3. ร่วมด าเนินงานโครงการเร่งด่วน และโครงการเ พาะจากหน่วยงานของกรมอนามัย ได้แก่ การ
ส ารวจสถานการณ์ภาวะสุขภาพนักเรียน  โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ  โครงการ
ส ารวจภาวะขาดสารไอโอดีนและโลหิตจางในเด็กนักเรียน และโครงการลดปัญหาภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน 
เป็นต้น 

5. อบรมพัฒนาการใช้โปรแกรมการเ  าระวังภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-,8ปี ให้กับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ 

6. ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จ านวน 3 โรงเรียน 
7. คัดเลือกโรงเรียนเพชรตัดเพชร เพ่ือเป็นต้นแบบด้านการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และเป็นการ

สร้างแรงกระตุ้นยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

,. เกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้ 
- เกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองแดง เงิน ทอง และเพชร ไม่สอดคล้อง

กัน เช่น ตัวชี้วัดทันตสุขภาพ 
- เกณฑ์การประเมินฯบางตัวชี้วัดตั้งเป าหมายไว้สูงเกิน มีผลท าให้โรงเรียนไม่ผ่านระดับเพชร 

เช่น ตัวชี้วัดทันตสุขภาพ 
- เกณฑ์การประเมินฯ ปี2557 มีการปรับ แก้ไข การจัดท าคู่มือการประเมินผิด โดยไม่มีการ

แก้ไข ท าให้ผู้ที่ใช้คู่มือในการด าเนินงานและประเมินฯในพ้ืนที่สับสน เข้าใจผิดในเกณฑ์การประเมินฯ 
2. ระบบรายงานภาวะสุขภาพของนักเรียน ยังไม่สามารถดึงข้อมูลจากระบบรายงาน 2,  34 แฟ มได้ 
4. ระบบรายงานภาวะสุขภาพของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาไม่

เหมือนกัน เช่น ภาวะโภชนาการ ส่งผลให้การเชื่อมต่อข้อมูลหรือการส่งต่อเพ่ือใช้ข้อมูลร่วมกันไม่ได้ 
3. การเ  าระวังภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน อาหารกลางวัน ยัง

ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการด าเนินงาน ดังนั้น การส่งเสริมป องกัน และแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพ
ในโรงเรียนขาดประสิทธิภาพและไม่มีการด าเนินงานที่ชัดเจน 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ประสานงานภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด/ ตชด.2, เพ่ือ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับพื้นที่ โดยการประชุมชี้แจง พัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ 
2. ประสานงานท าความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดให้มีความเข้าใจตรงกัน

และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ถูกต้องและครอบคลุม 
4. น าปัญหาที่พบทั้งในส่วนของการด าเนินงาน การติดตาม การประเมินรับรอง มาวิเคราะห์และใช้

เป็นข้อมูลในการวางแผนเพ่ือพัฒนางาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

,. หน่วยงานของกรมอนามัย ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานผู้รับผิดชอบงานของ
ศูนย์วิชาการ/จังหวัด เพ่ือน าข้อมูลที่เป็นปัญหามาวางแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. เกณฑ์การประเมินฯ ควรมีการตรวจทาน แก้ไขก่อนน าส่งให้ผู้ปฏิบัติในระดับเขต จังหวัด อ าเภอ 
ต าบล และโรงเรียน ส าหรับใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน 

3. ระบบรายงานหรือข้อมูลภาวะสุขภาพของนักเรียน หน่วยงานส่วนกลางต้องมีการประสานงาน
ระหว่างกระทรวง เพื่อใช้เป็นข้อมูลเดียวกัน มีการเชื่อมต่อข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้จริง 

3. ควรมีการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด อ าเภอ ในการด าเนินงานด้านส่งเสริมภาวะ
สุขภาพเด็กวัยเรียนแบบบูรณาการ เพื่อเป็น ครู ก ที่ด าเนินการพัฒนาในระดับพ้ืนที่และโรงเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถน าไปด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ควรมีการจัดประกวดนวัตกรรมด้านภาวะสุขภาพในระดับเขต/จังหวัด เพื่อเป็นแรงกระตุ้น และหา
ต้นแบบในการด าเนินงาน 
 
สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

,. เอกสาร สื่อ อุปกรณ์การด าเนินงานตามตัวชี้วัด หรือการประเมินสนับสนุนโรงเรียนเพ่ือใช้เป็นคู่มือ
การด าเนินงาน 

2. การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง น ามาปรับประยุกต์ใช้
กับการด าเนินงานต่อไป 
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งานวัยรุ่น 
สถานการณ ์

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้ด าเนินงานป องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในรอบ 9 เดือน โดยการ                 
บูรณาการการเยี่ยมส ารวจและประเมินรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน
ร่วมกับมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว และมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และมีการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินรับรองมาตรฐานงานส่งเสริมสุภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานที่เก่ียวข้อง  จัดเวทีพัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน และมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ผู้แทนจากภาคการศึกษา สาธารณสุข
อ าเภอ ข้าราชการบ านาญที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัยรุ่น นอกจากนี้ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการ
เป็นวิทยากรเรื่องการให้การปรึกษาวัยรุ่นและการคุมก าเนิดที่เหมาะสมส าหรับวัยรุ่นให้กับครูในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้และให้
ความช่วยเหลือ/ส่งต่อวัยรุ่น ระหว่างโรงเรียนและโรงพยาบาลได้ และมีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานราย
จังหวัด พบว่า 

จังหวัดนครราชสีมา มีการขยายโครงการ 400 โรงเรียน 400 โรงพยาบาลให้มีการสอนเพศศึกษาเต็ม 
พ้ืนที่โดยได้ท าข้อตกลงกับเขตการศึกษา และแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินมาตรฐาน YFHS 24 แห่ง 
และมีการด าเนินงานเพ่ือรองรับการประเมินมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ในปีงบประมาณ 2558 เน้น
การมีส่วนร่วมของ รพ. สถานศึกษา อปท. และการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว 

จังหวัดชัยภูมิ พบว่า สถานการณ์การคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มลดลงจาก พ.ศ. 2554  
ร้อยละ 56.4 เป็นร้อยละ 19.72 ในพ.ศ. 2557 โดยมีการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพ่ือป องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมระดับจังหวัด และมีการถ่ายทอดแนวทางให้ รพ.ทุกแห่งของจังหวัดชัยภูมิ และ
ภาคีเครือข่ายถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  
 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พัฒนารพ.ผ่านมาตรฐานYFHS ร้อยละ 59.09 และได้ผลักดันให้อ าเภอด าเนินการ
ตามมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์      

จังหวัดสุรินทร์ มีการเยี่ยมพัฒนาโรงพยาบาลผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS ร้อยละ 57.1
และมีการเยี่ยมพัฒนาอ าเภอตามมาตรฐานอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายในการป องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีการท างานร่วมกับงานเอดส์และโรคติดต่อ ท าให้การท างานใน
พ้ืนที่เข้มแข็ง 
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ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

นม. ชย. บร. สร. เขต 

อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี 
 เป าหมาย :ไม่เกิน 50 ต่อพันประชากร) 

17.90 
 

19.72 
 

13.70 
 

19.60 
 

17.73 

โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รพศ., รพท., รพช. 
ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรบัวัยรุ่น
และเยาวชน  เป าหมาย : ร้อยละ 40) 
* อยู่ระหว่างด าเนินการ (29 แห่ง  

17.85 
 

40.00 59.09 57.14 40.50 

อ าเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ ์
 เป าหมาย : ร้อยละ 40) 
* ข้อมูลสะสมปี 55-56 ส าหรับปี57 อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน  24 แห่ง 
 

3.10 31.30 0.00 0.00 6.80 

หมายเหตุ : อ าเภออนามยัการเจรญิพันธ์ุอยู่ระหว่างด าเนินการประเมินรับรอง จ านวน 24 แห่ง โดยจะจัดเวทีน าเสนอในวันท่ี 
24-25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมดุสติ ปริ๊นเซส โคราช 

 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

,. พ้ืนที่ยังมีความเข้าใจมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์น้อย และมีเวลาในการพัฒนางานตาม
มาตรฐานน้อย ส่วนใหญ่การด าเนินงานในพ้ืนที่จะอยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่สามารถประเมินผลผลิตได้จึง
สามารถประเมินได้ในระดับกระบวนการเท่านั้น 

2. การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี และอัตราการท้องซ้ า ในพ้ืนที่ยังมี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ท าให้ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกระดับ  
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

,. ประสานความเข้าใจกับ สสจ. รพ. และอ าเภอ ให้เข้าใจตรงกัน โดยการสนับสนุนมาตรฐานการ
ด าเนินงาน ตัวอย่างการด าเนินงาน และร่วมนิเทศการด าเนินงานร่วมกับจังหวัด 

2. ร่วมวิเคราะห์สาเหตุ วางแผนการแก้ไขปัญหา และก าหนดแผนการประเมินผลร่วมกับ สสจ.ทุก
แห่ง  

 
ข้อเสนอแนะ 

,. ควรมีการบูรณาการมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน และมาตรฐาน
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ในระดับกรมฯ เช่น บูรณาการการประเมินรับรองฯ, การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป็นต้น เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการท างานในระดับพ้ืนที่  

2. การจัดเวทีประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น
และเยาวชน และมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์แก่ภาคีเครือข่าย , โรงพยาบาล , สสจ. และหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้อง  
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สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
,. ทีมประเมินรับรองจากส่วนกลางร่วมประเมินทั้งมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และ 

มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น  
2. วิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลวัยรุ่นตามตัวชี้วัด โดยควรมีการเยี่ยมแบบไม่เป็น

ทางการเพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลรายเขต  
 

 

 

 

 

 

การพัฒนาเครือข่ายการดูแลมารดาวัยรุ่นที่ต้งครรภ์ไม่พร้อม (Teen UP Care) 

 

 

 

 

 

พัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรอง YFHS และ DHS 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ  รับเกียรติบัตร YFHS และร่วมจัดนิทรรศการ 
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งานวัยท างาน 

1. โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ 
สถานการณ ์

จากการด าเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ในปี 2557 มีโรงพยาบาลที่
ครบรอบ Re-accredit จ านวน 16 แห่ง ได้ท าการประสานชี้แจง และตรวจเยี่ยมประเมินโดยบูรณาการกับ
โรงพยาบาลลดโลกร้อน,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ , คลินิกDPAC, มาตรฐาน
บริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นการท างานที่ได้ประโยชน์สูงสุด สามารถร่น
ระยะเวลาให้กับทั้งผู้รับการประเมินและผู้ประเมิน ได้รับการตอบรับและได้รับความสนใจจากโรงพยาบาลที่รับ
การประเมินเป็นอย่างดี โรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประเมินตนเองอยู่ในระดับดี มีขั้นตอน กระบวนการต่างๆใน
การด าเนินงานตามเกณฑ์ แต่ผลลัพธ์ส าหรับโรงพยาบาลบางแห่ง ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ ด าเนิน ยังมีกลุ่ม
ผู้ป่วย กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในบุคลากร ในผู้ป่วย และผลลัพธ์อ่ืนๆอีก ส าหรับภารกิจส าคัญที่จะต้อง
ด าเนินงานต่อไปคือต้องพัฒนาโรงพยาบาลให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม และสนับสนุนส่งเสริมให้ด าเนินงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานจนถึงเดือน กรกฎาคม 2557 รายละเอียดดังตาราง 
จังหวัด นคราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ รวม 

เป าหมาย ,, 3 , 0 ,6 
ผลงาน 0 , , 0 2 

 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

1. ช่วงเวลาที่ออกประเมินรับรองจะตรงกับการออกประเมินหลายๆมาตรฐาน ท าให้มีปัญหาในการ
จัดสรรบุคลากรที่ออกประเมิน  รวมทั้งประธาน ท าให้วันที่ก าหนดไว้ต้องเลื่อนออกไป 

2. มาตรฐานของผู้ประเมินแต่ละคนไม่เท่ากัน  
3. จากการตรวจประเมิน ผู้รับการประเมินได้ด าเนินการทุกอย่างตามขั้นตอน  แต่ผลลัพธ์การ

ด าเนินงาน ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ด าเนิน ยังมีกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในบุคลากร ในผู้ป่วย และ
ผลลัพธ์อื่นๆที่เป็นปัญหาอยู่ 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ต้องก าหนดวันประเมินรับรองตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เพ่ือรองรับการเลื่อนวันเนื่องจากความจ าเป็นต่างๆ 
2. วางแผนร่วมกันในการออกประเมินในแต่ละมาตรฐานของศูนย์อนามัยที่ 5 
3. วางแผน ก าหนดวันประชุม ปรึกษาหารือและเรียนรู้ร่วมกัน ก่อนออกประเมิน 
4. ค้นหาปัญหา ใช้เทคนิคในการประเมินหลากหลายรูปแบบ หรือใช้การวิจัยร่วมด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 
 การออกประเมินแต่ละครั้ง ผู้รับการประเมินได้เตรียมการต้อนรับ เตรียมความพร้อมต่างๆเป็นอย่างดี 
ขอเสนอให้ทางศูนย์อนามัยน่ามีของที่ระลึก/ของ ากที่เป็นสิ่งที่มอบให้กับผู้รับการประเมินแต่ละครั้งได้เกิด
ความภาคภูมิใจ 
 
สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

1. สนับสนุนสื่อให้แก่พ้ืนที่ เช่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือคู่มือต่าง ๆ ที่จะใช้ในการ 
ด าเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

2. จัดประชุมชี้แจงให้กับผู้รับผิดชอบงานหรือสนับสนุนวิทยากร 
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2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ 

สถานการณ ์
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ได้มีการเริ่มด าเนินงาน ในปี 2555 

โดยมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 62 แห่ง จากจ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน
เขตรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จ านวน 80 แห่ง แบ่งเป็น รพศ. 4 แห่ง รพช. อีก 75 แห่ง 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.5 และผลการ
ด าเนินงาน ในปี 2556 มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.2 ในจ านวนนี้มี
โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการฯ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน 
จังหวัดสุรินทร์ ส าหรับในปี 2557 อยู่ในระหว่างการด าเนินงานให้โรงพยาบาลในพ้ืนที่ประเมินตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์ และภารกิจส าคัญในปี 2557 คือ ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนให้โรงพยาบาลเข้าร่วม
โครงการฯ ทุกแห่ง รวมถึงพัฒนาโรงพยาบาลให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม และสนับสนุนส่งเสริมให้มี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการในระดับดีเด่นเพิ่มมากข้ึน 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา มีดังนี้ 
1. โรงพยาบาลที่มีผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีเด่น  9    แห่ง 
2. โรงพยาบาลที่มีผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดี  45  แห่ง  
3. โรงพยาบาลที่มีผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับพัฒนาได้  11  แห่ง 
    ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2557 อยู่ในช่วงประเมินตนเอง และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการในปี 

2557 มีดังนี้ 
- เยี่ยมพัฒนาโรงพยาบาลในเขตนครชัยบุรินทร์ เพ่ือให้ค าแนะน าเบื้องต้น โดยบูรณาการร่วมกับ 

ทีมประเมิน HPHNQC  
- เชิญชวนโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าร่วมและโรงพยาบาลที่ไมไ่ดส้ังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เข้า 

ร่วมโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลจิตนครราชสีมา ราชนครินทร์  โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  เป็นต้น  
 

ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 
1. โรงพยาบาลบางแห่งที่ไม่มีนักโภชนาการ อาจจะยังด าเนินการได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีบาง 

องค์ประกอบที่อาจเข้าใจคาดเคลื่อน ว่าจะต้องเป็นนักโภชนาการเท่านั้น 
2. บางจังหวัดเปลี่ยนผู้รับชอบหรือไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่องและขาด 

คนขับเคลื่อนงานลงในระดับพ้ืนที่ 
3. โรงพยาบาลประเมินตนเองล่าช้า เนื่องจากระบบออนไลน์ยังไม่สามารถใช้งานได้ในระยะเวลาที่ 

ก าหนด 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ชี้แจงและทบทวนเกณฑ์ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องทราบให้เร็วขึ้น 
2. บูรณาการร่วมกับจังหวัดในการติดตามเยี่ยมพัฒนาและประเมินผล 
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ข้อเสนอแนะ 
ควรมีมาตรการหรือก าหนดเป็นนโยบาย ให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องผ่านเกณฑ์โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ หรือก าหนดเป็นตัววัดของจังหวัด หรืออาจบูรณาการเกณฑ์ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมิน HPHNQC  
 
สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

1. สนับสนุนสื่อให้แก่พ้ืนที่ เช่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือคู่มือต่าง ๆ ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์  
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ หรือสื่ออ่ืน ที่สามารถน าไปประชาสัมพันธ์ได้ 

2. ดูแลระบบออนไลน์ให้สามารถใช้งานได้ทันตามก าหนด 
3. ควรมีการชี้แจงแนวทางการประเมินส าหรับผู้ประเมิน เพ่ือจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

เครือข่าย รพ.สส.ด้านอาหารและโภชนาการเข้ารับรางวัลการด าเนินงานในระดับดีและระดับดีเด่น ประจ าปี 2556 

 

 

 

 

 

 

 

เย่ียมประเมินโรงพยาบาลบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 
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3. โรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบ าบัด โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
สถานการณ ์
 กรมอนามัย โดยส านักโภชนาการ ได้ด าเนินโครงการโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชน บ าบัด 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ในตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี  ไม่น้อยกว่า 40  และ
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี  ไม่น้อยกว่า 50  ซึ่งเริ่ม
ด าเนินการในปี 2557 เป็นปีแรก ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลน าร่องได้เข้าร่วม
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2556  โดยโรงพยาบาลที่จะเข้า
ร่วมโครงการฯ นี้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ทั้งนี้
เกณฑ์การประเมินของโรงพยาบาลต้นแบบฯ มีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ 1 นโยบายหรือเป าหมายที่แสดงถึงการด าเนินงานด้านโภชนบ าบัดทางการแพทย์ 
 องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการให้โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 
 องค์ประกอบที่ 3 การสนับสนุนการด าเนินงานด้านโภชนบ าบัดทางการแพทย์ 
 องค์ประกอบที่ 4 ระบบเครือข่าย การเยี่ยมบ้าน และให้ความรู้ด้านโภชนบ าบัด 
ผลการด าเนินงาน 
 มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ
โรงพยาบาลนางรอง โดยมีคณะกรรมการจากส านักโภชนาการ กรมอนามัย เข้าเยี่ยมประเมิน ระหว่างวันที่ 
14-16 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งผลคะแนนจากการประเมินตนเองของโรงพยาบาลในเบื้องต้น      
 เกณฑ์เดิม  เป็นดังนี้ 
 โรงพยาบาลสุรินทร์  78  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.8  ระดับการประเมินขั้นดีมาก 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 74  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.1  ระดับการประเมินขั้นดีมาก 
โรงพยาบาลนางรอง 28  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 32.9  ระดับการประเมินขั้นปรับปรุง 

 จากผลการเยี่ยมประเมินจะได้น าผลพิจารณาเพ่ือส่งเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 
 ผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัดยังไม่ชัดเจน เนื่องจากเป็นโครงการที่เริ่มด าเนินการเป็นปีแรก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโครงการฯ ให้พ้ืนที่ทราบ 
2. ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้มีความเหมาะสม หรืออาจบูรณาการ การประเมินร่วมกับโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อความสะดวกต่อการท างานของเครือข่าย 
 
สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

1. สื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือการด าเนินงานตามภารกิจของโครงการฯ 
2. พัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประเมินระดับเขตและจังหวัด เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
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4. โครงการลดหวาน มัน เค็ม Good Health Start Here 
สถานการณ ์
 การด าเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบันมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การบริโภคอาหารที่
ไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกาย เช่น บริโภคมากเกินไป บริโภคอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม ขาดการ
ออกก าลังกาย ภาวะเครียด และการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหลอด
เลือดหัวใจและสมอง เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น จึงได้มีการโครงการลดหวาน มัน เค็ม Good Health 
Start Here ซึ่งปรับมาจากการด าเนินงานตามโครงการหมู่บ้านลด หวาน มัน เค็ม โดยเน้นให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลมีบทบาทมากขึ้น และในปีนี้มีเกณฑ์เป าหมาย คือ รพ.สต.จ านวน 4 แห่ง ในเขตตรวจ
ราชการ 12 เขต 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส าหรับในเขตตรวจราชการที่ 9 มี รพ.สต.เป าหมาย ที่เข้าร่วมจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ห้วยไร่ อ.
คอนสวรรค์ รพ.สต.โนนน้อย อ.บ้านเขว้า รพ.สต.ตาเนิน อ.เนินสง่า และรพ.สต.บ้านตาล อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.
ชัยภูมิ โดยเครือข่าย รพ.สต.เป าหมาย ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานในปี 2557 ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการกระบวนการพัฒนา และให้ รพ.สต.ส่งผลการประเมินตนเองภายในเดือนสิงหาคม 2557 
 

สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
1. สื่อ/คู่มือในการด าเนินงานให้กับพ้ืนที่ และประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานของเครือข่ายและทีมประเมิน 

 

5. โครงการเมนูชูสุขภาพ สู่อาหารปลอดภัย ครัวไทย สู่ครัวโลก 
สถานการณ ์

การด าเนินงานตามโครงการเมนูชูสุขภาพในเขตนครชัยบุรินทร์นั้น  เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผงลอย ได้พัฒนาอาหารที่จ าหน่ายให้มีคุณค่าทางโภชนาการและมีความสมดุลของสารอาหาร 
โดยร้านอาหารหรือแผงลอยที่จะเข้าร่วมโครงการการ ต้องผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste และ
นอกจากร้านอาหารแล้ว ยังได้ขยายไปยังโรงครัวของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งได้รับการ
ความสนใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานจนถึงเดือน กรกฎาคม 2557 พบว่า มีร้านอาหาร แผงลอยและโรงครัวของ

โรงพยาบาล ได้รับการรับรองเป็นเมมนูชูสุขภาพ จ านวน 814 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 19.62  ส าหรับกิจกรรม
การด าเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2557 ได้แก่ มีส่วนร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับการรับรอง
เมนูชูสุขภาพพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ และเชิญร้านอาหารให้เข้าร่วมโครงการฯ กับชมรมผู้ประกอบการและ
ผู้รับผิดชอบงานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามก าหนดการประชุมคณะกรรมการแกนน าชมรม
ผู้ประกอบการร้านอาหารระดับเขต เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557  อบรมวิธีการวิเคราะห์เมนูอาหารโดยใช้
โปรแกรม Thai Nutri Survey Version 2.0 เพ่ือให้เครือข่ายสามารถวิเคราะห์รายการอาหารที่มีความสมดุล
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และได้คุณค่าทางโภชนาการ และร่วมตรวจเยี่ยมร้านอาหารเพ่ือพัฒนาเป็นร้าน Clean Food Good Taste 
Plus 
 

ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 
ร้านอาหารขาดแรงจูงใจและไม่ค่อยเห็นความส าคัญของการด าเนินงานตามโครงการฯ เนื่องจาก 

ไมไ่ด้มีมาตรการบังคับหรือนโยบายใดๆที่จะให้การสนับสนุน การเข้าร่วมโครงการฯมาจากความสมัครใจและ
การชักชวนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเท่านั้น  
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ชี้แจงและทบทวนเกณฑ์ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องทราบ โดยจัดให้มีการอบรม/ประชุมชี้แจง ทั้งใน 

กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขและผู้ประกอบการ 
2. บูรณาการงานร่วมกับทีม CFGT โดยการจัดประชุมหรือออกตรวจเยี่ยมร่วมกัน เพ่ือประชาสัมพันธ์

โครงการฯ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีมาตรการหรือก าหนดนโยบาย ให้ร้านอาหารหรือแผงลอยต้องได้มาตรฐาน Clean Food Good 

Taste หรือประสานกับหน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดให้ร้านอาหารให้ในเขตปกครองหรือ
ร้านอาหารที่จะขอใบอนุญาตต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT และมีเมนูชูสุขภาพ รวมถึงควรมีมาตรการหรือ
สิ่งสนับสนุนที่จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญของโครงการฯ และอยากเข้าร่วมโครงการฯ 
มากขึ้น 
 
สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุน 

1. สนับสนุนสื่อให้แก่พ้ืนที่ เช่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือคู่มือต่าง ๆ ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
โครงการ  นอกเหนือจากแผ่นป าย  

2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลายเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญและ 
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นถึงความส าคัญของเมนูชูสุขภาพ 

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับกระทรวง/กรม เพ่ือขอความร่วมมือจากพ้ืนที่ในการกระตุ้น 
หรือรณรงค์ให้ร้านอาหารในเขตปกครองเข้าร่วมโครงการฯ 
 
 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการแกนน าชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารระดับเขต เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 
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6. งานไอโอดีน 

สถานการณ ์
ภาวะขาดสารไอโอดีนมีผลกระทบต่อประชากรในทุกกลุ่มวัยตลอดระยะเวลาของวงจรชีวิต เนื่องจาก

ไอโอดีนเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการสร้างธัยรอยด์ฮอร์โมนที่จ าเป็นต่อการสร้างเซลล์สมองและการท างาน
ของร่างกาย โดยเ พาะทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 3 ปี หากขาดสารไอโอดีนจะท าให้สมอง
เจริญเติบโตไม่เต็มที่ ลดความเ ลียว ลาด หรือระดับสติปัญญาของเด็กได้ถึง 10-15 จุด ท าให้เด็กมีปัญหาการ
เรียนและกระทบต่อการเจริญเติบโต ถ้าขาดไอโอดีนรุนแรงจะเป็นโรคเอ๋อและคอพอก 

จากสถานการณ์ภาวะขาดสารไอโอดีนในเขต 5 พบว่า ปี 2554 – 2556 ทุกจังหวัดมีความครอบคลุม
การใช้เกลือเสริมไอโอดีนได้มาตรฐานครัวเรือนตามที่องค์การอนามัยโลกก าหนดคือ ร้อยละ 90 และปี 2553 - 
2556 มีหมู่บ้านไอโอดีนร้อยละ 53.54, 72.43, 88.90 และ 90.84 ตามล าดับ ในพ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพ
ที9่  ยังพบภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจาก พบค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนในปัสสาวะ  ซึ่งต้อง
ไม่ต่ ากว่า ,50 ไมโครกรัม/ลิตร  เท่ากับ 142.10, 160.70, ,31.30 และ ,00.4 ไมโครกรัม/ลิตร ในปี 2554 – 
2556  ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับไอโอดีนน้อยกว่า ,50 ไมโครกรัม/ลิตร ซึ่งไม่ควร
มากกว่าร้อยละ 50 พบว่าเท่ากับร้อยละ 57.90  35.50  56.70 และ 67.76 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาราย
จังหวัด ในปี 2556 พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีหญิงตั้งครรภ์ที่ขาดไอโอดีนมากท่ีสุดคิดเป็น ร้อยละ 72.37 

เมื่อพิจารณาภาวะขาดสารไอโอดีนในทารกแรกเกิด พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากคือ ในปี 2548 - 
2556 พบว่าขาดไอโอดีน เท่ากับร้อยละ 15.0, 9.86, 9.11, 11.08, 10.89, 6.11, 6.12, 6.18, และ 5.43 
ตามล าดับ ทั้งนี้เป าหมายขององค์การอนามัยโลก ไม่ควรเกินร้อยละ 4 

 

ผลการด าเนินงาน 
ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2557 อยู่ในระหว่างการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลทั้งการเก็บ 

ปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์และข้อมูลเกลือบริโภค 
ในส่วนของการขับเคลื่อนหมู่บ้านไอโอดีนนั้น รายละเอียดจ านวนหมู่บ้านไอโอดีนจนถึง ปี 2556      

มีจ านวนทั้งหมดแยกตามรายจังหวัด ดังนี้ 
 

จังหวัด จ านวนชุมชน/
หมู่บ้านทั้งหมด 

 แห่ง  

จ านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วม

กระบวนการ 
“ชุมชน/หมู่บ้าน
ไอโอดีน”  แห่ง  

จ านวนหมู่บ้านที่
ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 

ร้อยละท่ีผ่านการ
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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ในส่วนการประเมินรับรองหมู่บ้านไอโอดีนนั้น เน้นสร้างความยั่งยืนของการด าเนินงานหมู่บ้าน
ไอโอดีน โดยขับเคลื่อนผ่านจังหวัด ทั้งนี้ศูนย์เขตได้มีการสุ่มเยี่ยมประเมินติดตามงานโดยบูรณาการกับทีม
ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPHNQC 
 

ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 
1. บางจังหวัดเปลี่ยนตัวผู้รับผดิชอบงานไอโอดีนในปีนี้ ท าให้ขาดความต่อเนื่องของข้อมูลและการ

ติดต่อประสานงาน 
2. การเก็บตัวอย่างปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์ มีปัญหาซ้ าซ้อนระหว่างกรมอนามัยและ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากเป็นการเก็บซ้ า ท าให้เพ่ิมภาระกับพ้ืนที่ ซึ่งเพ่ิงพบปัญหาในปีนี้ 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดมากข้ึนและเพ่ิมช่องทางการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ 
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว  
  

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการประสานงานกันในระดับกรม เพ่ือบูรณาการงานต่าง ๆ ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เพ่ือ

ประหยัดงบประมาณ และลดภาระการท างานซ้ าซ้อนในพ้ืนที่ 
 

สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
   สื่อประชาสัมพันธ์ หนังสือหรือคู่มือการด าเนินงานตามโครงการฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่ายหมู่บ้านไอโอดีนร่วมจัดบูธนิทรรศการ และรับรางวังการด าเนินงานหมู่บ้านไอโอดีน 
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7. งานมะเร็งเต้านม 
สถานการณ ์

จากการประเมินหญิงอายุ 30-60 ปี จ านวน 6,252 คนในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9  ปี 2556 
พบว่า ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมร้อยละ 82.2  ทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย์ และนครราชสีมา ได้รับการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมสูงสุดร้อยละ 91.6 และ 89.7 ตามล าดับ ผลการตรวจร้อยละ 80.9 ไม่พบสิ่งผิดปกติ  ในกลุ่มที่
ตรวจพบสิ่งผิดปกต ิร้อยละ 19.1 รักษา ด้วยวิธีการผ่าตัด คิดเป็นร้อยละ 56.1  ส่วนในปี 2556  สตรีอายุ 30-
70 ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเองเพ่ิมขึ้น โดยทั้งเขตร้อยละ 80.55  สูงสุดคือจังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยละ 93.9 
รองลงมาเป็นจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ ร้อยละ  82.45,80.36 และ 68.42 ตามล าดับ  และได้เก็บ
ข้อมูลสัดส่วนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 1 และ 2 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) ทั้งเขต ร้อยละ 68.11 สูงสุดคือ
จังหวัดนครราชสีมา อยู่ที่ร้อยละ 71.93 รองลงมาเป็นบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ร้อยละ 70.33,60 และ 
58.23 ตามล าดับ 
 
ผลการด าเนินงาน 

จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ด าเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
พ.ศ.2556-2560 เต็มพ้ืนที่ 42 อ าเภอ ส่วนอีก 3 จังหวัด ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ส่วนของการด าเนินงานมี
การจัดประชุมชี้แจงงาน ติดตามงาน การคีย์ข้อมูลลงโปรแกรม และส่วนกลางลงมาดูพ้ืนที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้ปฏิบัติ และไปดูงานกับพ้ืนที่ๆ ด าเนินการได้ส าเร็จ 
 ส าหรับในส่วนของศูนย์อนามัยได้ติดตามการด าเนินงานในโครงการฯ ประสานพ้ืนที่ให้กับส่วนกลาง 
และประเมินผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้องหรือไม่จากการสอบถามในพ้ืนที่ๆ ช่วงที่ลงออกตรวจ
ประเมิน 
 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

1. การคีย์ข้อมูลไม่ทันเนื่องจากข้อมูลมาก  ต้องใช้เวลา และจ านวนผู้คีย์หลายคน 
2. การส่งต่อข้อมูล ในกรณีท่ีมีคนไข้ท่ีสงสัยพบก้อนเนื้อได้ส่งตรวจที่ โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมาแล้วท าให้ไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับหรือได้รับกลับไม่ครบ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ได้ปรึกษาและพูดคุยกับส่วนกลางจากที่ต้องคีย์ข้อมูลปีละ 4 ครั้ง เหลือปีละ2 ครั้ง 
2. ได้มีการพบปะพูดคุยระหว่างโรงพยาบาลมหาราชและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

เรียบร้อยแล้ว 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

1. สนับสนุนสื่อให้แก่พ้ืนที่ เช่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือคู่มือต่าง ๆ ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

2. เมื่อมีการเพิ่มพ้ืนที่เป าหมาย ขยายออกเต็มพ้ืนที่ของเขตสุขภาพ ควรจะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับผู้ปฏิบัติได้ทราบผลการด าเนินการในภาพกว้าง 

3. ดูแล โปรแกรม ระบบออนไลน์ให้สามารถใช้งานได้ทันตามก าหนด 



 

เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
 

63 

8. งานคลินิกไร้พุง (DPAC) ในสถานบริการและชุมชน 
สถานการณ ์

การด าเนินงานคลินิกไร้พุงเน้นการให้บริการเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่น าไปสู่ภาวะโรคอ้วน โดย
พฤติกรรมหลักๆที่ให้บริการและให้ค าปรึกษา คือ การบริโภคและการออกก าลังกาย โดยที่ผ่านมามีการขยาย
ผลการด าเนินงานลงสู่โรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่งในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง 4 จังหวัดเพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงในการด าเนินงาน
ให้กับโรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล  และลงสู่ชุมชนต่อไป  ซึ่งในปีนี้มีการ
ปรับปรุงในเรื่องเกณฑ์การประเมินคลินิกไร้พุงให้เป็นคลินิกไร้พุงคุณภาพ  โดยก าลังมีการด าเนินงานในส่วน
ของคลินิกไร้พุงคุณภาพในพืน้ที่รับผิดชอบเพื่อเป็นคลินิกน าร่องต่อไป 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกรมอนามัย จนถึงเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗  โดยเป็นข้อมูลการ
ด าเนินงานคลินิกไร้พุงในสถานบริการสาธารณสุขในเชิงปริมาณ  

 

ตัวชี้วัด เป าหมาย นม. ชย. บร. สร. เขต 

สถานบริการสาธารณสุขจังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการด าเนินงาน
คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) 
ตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย  รพศ., 
รพท., รพช.  

ร้อยละ 
100 

73.3 100.0 100.0 100.0 90.1 

จ านวน รพศ., รพท., รพช. ที่มีการด าเนินงาน
คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  DPAC) 
ตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย 

 22 15 22 14 73 

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

สถานบริการสาธารณสุขจังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการด าเนินงาน
คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) 
ตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย  รพ.
สต.  

ร้อยละ 60 53.9 67.9 50.0 74.8 60.0 

จ านวน รพ.สต. ที่มีการด าเนินงานคลินิก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  DPAC) ตาม
เกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย 

  
188 114 113 157 572 

จ านวน รพ.สต. ทั้งหมด   349 168 226 210 953 
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- กิจกรรมการด าเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2557 ได้ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและเป าหมาย

ของการด าเนินงานคลินิกไร้พุงให้กับผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดทราบ รวมถึง Update ข้อมูลเกณฑ์การประเมิน
คลินิกไร้พุงคุณภาพที่จะด าเนินการในปีนี้ด้วย 

- ออกติดตามเยี่ยมประเมินคลินิกไร้พุงในสถานบริการร่วมกับการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ 
 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

1. การด าเนินงานคลินิกไร้พุงที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงปริมาณ คือ มีการจัดตั้งคลินิกข้ึนแต่การ
ด าเนินการอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องยังมีน้อย เนื่องจากการด าเนินการคลินิกไร้พุงเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
บุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องมีทักษะในการให้ค าปรึกษาเรื่อง 4 อ. โดยเ พาะ  ซึ่งบางแห่งไม่มีผู้เชี่ยวชาญเ พาะ
ด้านในการให้ค าปรึกษา  และการมีความรู้และทักษะที่ไม่เพียงพอต่อการให้ค าปรึกษา 
รวมถึงการไม่มีงบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนการด าเนินงานในคลินิก 

2. ในช่วงต้นปีของการด าเนินงานยังขาดความชัดเจนในส่วนของเกณฑ์การประเมินคลินิกไร้พุง
คุณภาพ  ซึ่งท าให้การด าเนินงานในส่วนของการประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพล่าช้า 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ออกติดตามเยี่ยมประเมินคลินิกไร้พุงในสถานบริการเพ่ือให้ค าปรึกษา  ชี้แจงและแนะน าแนวทาง
ในการด าเนินงาน  พร้อมแนะน าเทคนิคและทักษะที่จ าเป็นแก่ผู้รับผิดชอบงาน  รวมถึงสรุปประเด็นเพื่อชี้ให้
ผู้บริหารเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิกไร้พุง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการเพ่ิมเติมทักษะและเสริมพลังให้กับผู้รับผิดชอบงานเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานในสถานบริการระดับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับต าบลเนื่องจากเป็นด่านหน้าในการด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่ในชุมชนในระดับต้น 
 
สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

1. แนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  รวดเร็ว เพื่อการด าเนินงานที่บรรลุเป าหมาย 
2. การรณรงค์ สร้างกระแสการสื่อสารสาธารณะเพ่ือผลักดันให้เป็นนโยบายระดับชาติในเรื่องการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน  รวมถึงในเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ 
3. สนับสนุนองค์ความรู้ที่ทันสมัยและสื่อต้นแบบให้แก่พ้ืนที่ เช่น คู่มือการด าเนินงาน ไวนิลโปสเตอร์  

แผ่นพับ 
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งานสูงอายุ 

สถานการณ ์
สถานการณ์ผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ในปี 2557 พบว่า มีประชากร

ผู้สูงอายุทั้งสิ้น ,,036,532 คน คิดเป็นร้อยละ ,6.1 ของจ านวนประชากรทั้งเขต โดยพบว่าเป็นผู้สูงอายุเพศ
หญิง ร้อยละ 53.4 และร้อยละ 35.7 เป็นเพศชาย ในจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมดพบผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือ
ตนเอง ผู้อ่ืนและสังคมได้ ร้อยละ 92.3 ผู้สูงอายุที่พ่ึงพาตนเองได้บ้าง ร้อยละ 6.3 และมีผู้สูงอายุที่พ่ึงพาตนเอง
ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือร้อยละ ,.2  

จากปัญหาสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้นตามอายุและแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะอายุยืนยาวขึ้น แนวคิดการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว  Long Term Care: LTC  เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุตอนต้น ตอนกลาง 
และผู้สูงอายุตอนปลายมีสุขภาพดี ยืดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังออกไป จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบบริการต่างๆ ให้เหมาะสม เนื่องจากเป็นกลุ่มวัยที่เกิดปัญหา
สุขภาพและมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้ง่าย มีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลสุขภาพและเกิดปัญหาขาดผู้ดูแลใน
ยามเจ็บป่วย  

 
ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและตัวชี้วัดในงานผู้สูงอายุมีจ านวน 7 ตัวชี้วัด 
รายละเอียดของการด าเนินงาน ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรอง ADL  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60  

ผลการตรวจคัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน  ADL  ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทุก
จังหวัด โดยภาพรวมทั้งเขตอยู่ที่ร้อยละ 90., ในปี 2555 และร้อยละ 95.9 ในปี 2556  ข้อมูลปี 2557 อยู่
ระหว่างการรวบรวมข้อมูลภาพรวมของจังหวัด ในเขตนครชัยบุรินทร์ ผู้สูงอายุในกลุ่มติดสังคมมีสัดส่วนที่
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ90.2 ในปี 2555 เพ่ิมเป็นร้อยละ 92.3 ในปี 2556 ในขณะที่ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่ม
ติดเตียง พบว่า มีสัดส่วนที่ลดลง โดยในกลุ่มติดบ้าน พบว่า ลดลงจากร้อยละ 8.5 เป็นร้อยละ 6.3 และกลุ่มติด
เตียง ลดลงจาก ร้อยละ ,.5 เป็นร้อยละ ,.2  

ปัญหา: ปัจจุบันระบบการรายงานผลการตรวจคัดกรองยังไม่มีระบบที่ชัดเจนและเหมาะสม ส่งผลต่อ
การรายงานข้อมูลที่ล่าช้าและความคาดเคลื่อนของข้อมูล 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  
 จากข้อมูลการตรวจราชการในปี 2556 พบว่า การคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ใน
ผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุมตามเป าหมายในทุกจังหวัดและภาพรวมเขต โดยผู้สูงอายุในเขตได้รับการตรวจคัด
กรองครอบคลุมเพียง ร้อยละ 74., ในขณะที่เป าหมายอยู่ที่ร้อยละ 90 อาจต้องเพ่ิมกระบวนการส่งเสริม
สุขภาพและป องกันโรคเชิงรุกในระดับชุมชนมากขึ้น  ข้อมูลปี 2557 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลภาพรวม
ของจังหวัด  
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
เป็นตัวชี้วัดใหม่ในปี 2556 เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง กลุ่มที่มีปัญหาซึมเศร้า ข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก และ
ผู้สูงอายุกลุ่ม 2 และ 4 ได้รับการดูแลและพัฒนาทักษะทั้งทางกายและใจ โดยในปี 2556 พบว่า ผู้สูงอายุได้รับ
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การพัฒนาตามเป าหมาย อยู่ที่ร้อยละ 9,.,  ข้อมูลจากการตรวจราชการ  ส่วนผลงานปี 2557 อยู่ในระหว่าง
รวบรวมข้อมูล 
 ปัญหา: 1. แนวทางการพัฒนาทักษะทางกายและใจสู่การปฏิบัติตามตัวชี้วัดไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการ
ประเมินผลการได้รับการพัฒนาทักษะ และความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ 
  2. ไม่มีระบบการงานผลการตรวจคัดกรอง และการได้รับพัฒนาทักษะทางกายและใจ ในกลุ่ม
เสี่ยงที่เป็นรูปธรรม ท าให้การรายงานผลล่าช้าและเกิดความคาดเคลื่อนของข้อมูล 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการใส่ฟันเทียมพระราชทานตามเป าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

จากข้อมูลการตรวจราชการปี 2555-57 และรายงานผลการด าเนินงานจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด พบว่า ในปี 2555 ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมพระราชทานมากกว่าค่าเป าหมายที่ตั้งไว้ คือมากกว่า
ร้อยละ 90 และในปี 2556 ผู้สูงอายุในเขตได้รับฟันเทียมครอบคลุมทั้งสิ้น ร้อยละ 85 มีเพียงจังหวัด
นครราชสีมาที่ให้บริการได้ตามเกณฑ์เป าหมาย คือร้อยละ 96.4 ส่วนผลงานในปี 2557 ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการให้บริการ มีผลงานการให้บริการทั้งเขตอยู่ที่ร้อยละ 65.7 จากการรายงาน พบว่า ปัญหาในการ
ด าเนินงาน เกิดจากข้อจ ากัดของจ านวนทันตแพทย์ และทันตบุคลากรรวมถึงข้อจ ากัดในการเข้าถึงระบบ
บริการของผู้สูงอายุ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์ อย่างน้อยร้อยละ 25 

ผลการด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ยอดสะสมจากปี 2553-2556 ในภาพรวมของ
เขต เท่ากับร้อยละ 23.5 ส่วนภาพรวมรายจังหวัด พบว่า การด าเนินงานของจังหวัดสุรินทร์ยังต่ ากว่าเป าหมาย
ที่ก าหนด  
 ปัญหาและข้อจ ากัด:  
  ,. องค์ประกอบในการด าเนินกิจกรรมค่อนข้างใหญ่ และต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรม ความส าเร็จตามเกณฑ์คุณภาพต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายส่วน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรสาธารณสุข  
  2. ตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี โดยในปี 2553 และ 2555 ก าหนดให้มีการด าเนินงาน
ต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว จังหวัดละ 2 ต าบล ในขณะที่ปี 2556 มีการก าหนดให้มีต าบลผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 20 การเตรียมรับในการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจึงเกิดปัญหาด้านคุณภาพ  
  3. ข้อจ ากัดในเรื่องของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดและพ้ืนที่ คือ คนน้อย งานเยอะ 
โดย , คน รับผิดชอบหลายงาน ส่งผลต่อคุณภาพงาน และขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  4. การตั้งตัวชี้วัดหากไม่ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดในระดับกระทรวง จะไม่ถูกก าหนดให้เป็น KPI 
ของจังหวัด ดังนั้น ความตระหนักและการให้ความส าคัญในการด าเนินงานระดับพ้ืนที่จะลดระดับลง 
  5. ขาดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน  
ตัวช้ีวัดที่ 7 จ านวนอ าเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว อย่างน้อยจังหวัดละ , อ าเภอ 

เป็นตัวชี้วัดใหม่ในปี 2556 ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา อ าเภอที่มีต้นทุนขององค์ประกอบในเรื่องต าบล
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว วัดส่งเสริมสุขภาพ และผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ อยู่เดิมแล้วจะง่ายต่อการการ
พัฒนา 
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          อ าเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว ในปี 2556 ที่มีการด าเนินงานและผ่านเกณฑ์องค์ประกอบมีทั้งหมด 8 
แห่ง ดังนี้ นครราชสีมา ได้แก่ อ. พระทองค า อ. หนองบุญมาก ชัยภูมิ ได้แก่ อ. จัตุรัส อ. คอนสวรรค์ บุรีรัมย์ 
ได้แก่ อ. หนองก่ี อ.บ้านด่าน และสุรินทร์ ได้แก่ อ.ล าดวน อ.เขวาสินรินทร์  
 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของวัดผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ 20 
เช่นเดียวกับตัวชี้วัดของต าบล LTC คือ ตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี องค์ประกอบในการด าเนินงาน

ค่อนข้างใหญ่และต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเ พาะความร่วมมือจากคนในชุมชน ในปี 
2556 ส านักส่งเสริมสุขภาพและกรมควบคุมโรค ได้ปรุงปรับองค์ประกอบและเกณฑ์ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ
เพ่ือให้ง่ายต่อการพัฒนาและด าเนินการ ซึ่งแต่ละจังหวัดอยู่ระหว่างการพัฒนา 
 

แนวทางการด าเนินงานและการปัญหา 
,. ประชุมชี้แจงนโยบาย และก าหนดแนวทางการด าเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการร่วมกับ

ผู้รับผิดชอบงานสูงอายุใน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  3 จังหวัด และพยายามขับเคลื่อนงานและตัวชี้วัดผ่าน
เขตสุขภาพ 

2. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ในรูปแบบของคณะท างานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการของ Node 
Long Term care เดิมในปี 2556 โดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมจังหวัดในการขับเคลื่อนการท างาน 

4. พัฒนาเกณฑ์ประเมินต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ระบบรายงานผลการคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และผลการด าเนินงาน ภายในเขตนครชัยบุรินทร์ตามบริบทของพ้ืนที่ที่สามารถปฏิบัติได้จริง และไม่
กระทบ 

3. สนับสนุนวิชาการ และเอ้ืออ านวยการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้กับภาคีเครือข่าย 
5. สร้างขวัญ และก าลังใจในการท างานภายในทีม และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเครือข่าย 
 

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
,. อยากให้มีการบูรณาการการด าเนินงาน และตัวชี้วัดจากส่วนกลาง ทุกกรม ในภาพรวมของ

กระทรวง เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการท างานในระดับพื้นที่ 
 2. การด าเนินงานในระดับพ้ืนที่จะให้ความส าคัญกับงานท่ีเป็นตัวชี้วัดในระดับกระทรวงมากกว่า 
ตัวชี้วัดในระดับกรม ส่งผลต่อผลลัพธ์ของงาน  ถ้าเป็นไปได้ อยากให้งานของกรมถูกผลักดันให้เป็นตัวชี้วัดของ
กระทรวง  
 4. อยากให้เกิดความรวดเร็ว ในการถ่ายทอดนโยบาย และมีความเสถียรของตัวชี้วัด ไม่ปรับเปลี่ยน
บ่อยหรือเพ่ิมตัวชี้วัดขึ้นใหม่ระหว่างปี ส่งผลต่อความต่อเนื่องและยั่งยืนของงาน 
 3. อยากให้ก าหนดตัวชี้วัดที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีค าอธิบายรายละเอียดของการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อลดความขัดแย้งให้การท างาน 
 5. สนับสนุนวิชาการ องค์ความรู้ งบประมาณ และสร้างขวัญ ก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  
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งานทันตสาธารณสุข  
สถานการณ ์

จากการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพระดับเขต ครั้งที่ 6 ปี 2555  พบว่า เด็กปฐมวัย  4 ปี  มีฟันผุร้อย
ละ 56.8 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ  จากการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปี 2555 พบเด็ก 
4 ปี มีฟันผุร้อยละ 5,.7   นครราชสีมา  มีอัตราเกิดโรคฟันผุสูงสุด  คือ ร้อยละ 65.6  รองลงมา คือ บุรีรัมย์ 
 ร้อยละ 55.7   สุรินทร์  ร้อยละ 55.4   และชัยภูมิ  ร้อยละ 52  ตามล าดับ ในกลุ่มเด็กวัยเรียน  ,2 ปี  จาก
การส ารวจระดับเขต พบเด็กมีฟันผุร้อยละ 58.4 ซึ่งก็สูงกว่าระดับประเทศเช่นกัน  จากการส ารวจสภาวะทันต
สุขภาพระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปี 2555 พบเด็ก ,2 ปี มีฟันผุ ร้อยละ 52.4  ชัยภูมิมีอัตราการเกิดโรคฟันผุ
สูงสุด คือ ร้อยละ 65.,  รองลงมา คือ สุรินทร์  ร้อยละ 62.,   บุรีรัมย์ ร้อยละ  56.8   และนครราชสีมา มี
อัตราการเกิดโรคฟันผุน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 5,.8  ส่วนค่าเ ลี่ยฟันผุ/ถอน/อุด  DMFT  ระดับเขตอยู่ที่ ,.6 ซี่/
คน สูงกว่าระดับประเทศซึ่งค่า DMFT อยู่ที่ ,.4 ซี่/คน  ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีคู่สบฟันหลังครบ 3 คู่สบ ระดับ
เขตมีร้อยละ 5,.7 สูงกว่าระดับประเทศ  ซึ่งมีเพียง ร้อยละ 34.4 
 สรุปปัญหาในภาพรวมของเขต คือ โรคฟันผุในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน  และกลุ่มเด็กวัยเรียน ซ่ึง
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการทันตสาธารณสุขเขต 9  ได้ก าหนดให้เป็นกลุ่มเป าหมายหลักในการ
ด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
 
ผลการด าเนินงาน 

แสดงผลการด าเนินงานจัดบริการในเขตบริการสุขภาพที่ , 
ล าดับ สถานการณ์ / ตัวช้ีวัด นม. ชย. บร. สร. เขต 

  , ร้อยละของ รพ.สต. ที่มีการจัดบริการ
สุขภาพช่องปากได้ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 35 

47.2 
 

23.3 
 

,9.6 
 

,2.2 24.45 

2 เด็กอายุ 4 ปี มีฟันผุไม่เกินร้อยละ 57 63.5 33.5 62.5 59.7 57.8 

4 ผู้สูงอายุที่ต้องการใส่ฟันเทียมถอดได้ทุก
ชนิด มีระยะเวลารอคอยไม่เกิน 6 เดือน 

6 6 6 3 เดือน 6 

3 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพช่องปาก
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 

- - 4,.4 29.3 40.45 
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    แสดงผลการด าเนินงานด้านส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเขตบริการสุขภาพที่ , 

กลุ่มอายุ รายการ เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

นม. ชย. บร. สร. เขต 

 
 

กลุ่มสตรี 
และเด็ก 
 0-5 ปี  

,. หญิงมีครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 

90 - - 75.4 57.6 66.5 

2. เด็ก 9 เดือน – 2 ปี ได้รับการตรวจ
ช่องปาก และประเมินความเสี่ยง 

70 30.2 45.2  62.9 43.5 33 

4. ผู้ปกครองเด็กได้รับการ  กทักษะแปรง
ฟันแบบลงมือปฏิบัติ 

70 4,.3 28., 54.3 8.3 40.3 

3. กลุ่มเสี่ยงเด็ก 9 เดือน – 2 ปี ได้รับ
การทาฟลูออไรด์วานิช 

50 29.2 28.3 39.3 6.9 28.3 

 

กลุ่มเด็ก 
ประถมศึกษา 

,. เด็กประถมศึกษาปีที่ ,ได้รับการตรวจ
ฟัน 

85 62.0 63.4 68.9 70.6 66.35 

2. เด็กประถมศึกษาปีที่ ,  ได้รับการ
เคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ ซี่ที่ , 

40 7.7 6., 4, 2 ,,.7 

4. โรงเรียนปลอดน้ าอัดลม ควบคุม
น้ าหวาน และขนมกรุบกรอบ 

75 26.2 42.5 28., 40.5 28.9 

  
 

กลุ่มวัย
ท างาน 

และผู้สูงอายุ 
 

,. จ านวนหน่วยบริการที่มีการคัดกรอง
สุขภาพ ช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดัน 

40 32.6 4,.0 26.3 ,8.8 4,.5 

2. จ านวนหน่วยบริการที่มีการคัดกรอง
สุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ 

40 32.6 4,.0 26.3 ,8.8 4,.5 

4 .จ านวนหน่ วยบริการที่ ให้บริ การ
ส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ 

จังหวัดละ 
, แห่ง 

, แห่ง 2 แห่ง , แห่ง , แห่ง 5 แห่ง 

3. ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียม 90 70., 96.8 55., 34.5 65.7 
 
   ที่มา: ข้อมูลจากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพท่ี9 รอบท่ี,   กุมภาพันธ์ 2557   
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ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 
,. การด าเนินงานทันตสาธารณสุข ยังไม่มีการบูรณาการร่วมกับงานส่งเสริมป องกันสุขภาพในด้าน

อ่ืนๆ 
2. การด าเนินงานโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม ต้องขอความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา

ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข  จึงท าให้ยากล าบากในการด าเนินงานระดับพ้ืนที่ 
4. ตัวชี้วัดบางตัวไม่ชัดเจน และมีจ านวนมากเกินไป ท าให้เกิดความสับสนในการน ามาปฏิบัติ ทั้งใน

ระดับจังหวัดและระดับพ้ืนที่ 
 
ข้อเสนอแนะ 

,. ควรมีการบูรณาการงานทันตสาธารณสุข ร่วมกับงานส่งเสริมป องกันสุขภาพด้านอ่ืน 
2. ควรมีการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดทุกตัว เพ่ือให้เข้าใจตรงกันทั้งในระดับจังหวัดและระดับพ้ืนที่ 
4. ควรมีการทบทวนตัวชี้วัดบางตัวว่ามีความจ าเป็นต้องจัดเก็บหรือไม่ เพ่ือความสะดวกและลดภาระ

แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 
สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

ต้องการให้ส่วนกลางจัดท าคู่มือเกี่ยวกับรายละเอียด ที่มา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่
น าไปใช้งานของตัวชี้วัดแต่ละตัว  รวมทั้งอธิบายวิธีการจัดเก็บข้อมูล และการรายงานผลให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
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งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
1. การด าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะ 
 

สถานการณ ์
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐานเพ่ือลดการเกิดโรคระบาด 

และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ โดยเน้นการพัฒนาส้วมสาธารณะให้บรรลุเป าหมาย 3 เรื่อง คือ 
สะอาด(Health) เพียงพอ Accessibility) และปลอดภัย(Safety)(HAS)ทั้งนี้การพัฒนาส้วมให้ถูกหลัก
สุขาภิบาลจะต้องด าเนินการ 4 องค์ประกอบหลัก คือ โครงสร้าง การบริหารจัดการ และพฤติกรรมการใช้ส้วม
ของประชาชน การพัฒนาส้วมได้เน้นหนักในกลุ่มสถานบริการสาธารณะ ,2 ประเภท ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว 
ร้านจ าหน่ายอาหาร ตลาดสด สถานีขนส่ง สถานีบริการน้ ามันเชื้ อเพลิง สถานศึกษา สถานที่ราชการ 
สวนสาธารณะ ศาสนสถาน ส้วมริมทาง ห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาล มีเป าหมายความส าเร็จตามแผนแม่บท
พัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 4  พ.ศ. 2556-2559  5 เป าหมาย คือ 1) ครัวเรือนใช้ส้วมนั่งราบร้อยละ 90 
2) สถานบริการสาธารณะมีบริการส้วมนั่งราบร้อยละ ,00  4  ส้วมสาธารณะสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย 
ร้อยละ 90 4  ผู้ใช้มีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้อง ร้อยละ 90 และ 5) การจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล ร้อยละ 50  
 

ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาส้วมสาธารณะในพ้ืนที่เขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 9 พบว่าในปี 2556 มีส้วมผ่านเกณฑ์

มาตรฐานเพียง ร้อยละ 32.57 ซึ่งต่ ากว่าเป าหมายการด าเนินงานตามแผนและต่ ากว่าผลงานในภาพรวมของ
ประเทศ แยกผลงานรายจังหวัดในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ พบว่า มีส้วมผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 35.00  55.9,  42.2, และ 32.,4   ตามล าดับ วิเคราะห์ราย
ประเภทสถานบริการสาธารณะในภาพรวม พบว่า สถานบริการสาธารณะที่มีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้าง
น้อย(ไม่ถึงร้อยละ 50) คือ วัด ร้านอาหาร ตลาด สถานที่ราชการ และโรงเรียน ซึ่งมีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
เพียงร้อยละ 7.36  ,9.59  47.76  35.3, และ 37.92 ตามล าดับ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ร้อยละของส้วมที่ผ่านมาตรฐาน HAS แยกรายประเภทสถานบริการในเขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ , 
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ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 
 1. จังหวัดมีงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะค่อนข้างน้อย มีการด าเนินกิจกรรม
เพียงการประกวด การรณรงค์ มีเพียงจังหวัดนครราชสีมาที่ได้จัดอบรมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาส้วมสาธารณะให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

2. ในการพัฒนาส้วมสาธารณะ จะต้องอาศัยการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่ผ่านมามีการจัดท า 
MOU การพัฒนาส้วมสาธารณะกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยว 
ปั๊มน้ ามัน ฯลฯ แต่การด าเนินกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง 

4. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขาดความต่อเนื่อง 
 
แนวทางการแก้ไข 

1. ประสานความร่วมมือ และชี้แจงท าความเข้าใจให้จังหวัดเห็นความส าคัญของโครงการเพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบงานเขียนแผนงานรองรับกิจกรรมการพัฒนาส้วมสาธารณะ 

2. ประสานภาคีการด าเนินงานในระดับต่างๆในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาส้วมสาธารณะ 
4. มีแผนงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาส้วมสาธารณะ และจัดกิจกรรมรณรงค์ตาม

แผนที่ก าหนด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อหลายช่องทาง อาทิ ข่าว วิทยุ เฟสบุ๊ค 
 

ข้อเสนอแนะ 
,. กรมอนามัยส่งเสริมความร่วมมือการด าเนินงานกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น จัดท า MOU  

ระดับกระทรวง หน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
2. ผลักดันงานพัฒนาส้วมสาธารณะให้เป็นโครงการส าคัญและมีการด าเนินกิจกรรมการ 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. บูรณาการไปกับงานอ่ืนๆ เช่น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ วดัส่งเสริมสุขภาพ ร้านอาหาร 

CFGT โรงพยาบาลโลกร้อน สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน งานผู้สูงอายุ 
3. หากลวิธี/กิจกรรมการด าเนินงานรูปแบบใหม่ๆที่สามารถกระตุ้นการท างานในระดับ 

พ้ืนที่ได้ 
 
สิ่งท่ีต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

,. สื่อการด าเนินงาน เช่น สติกเกอร์เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะขนาด A4 เอกสารแผ่นพับต่างๆ  
ป ายส้วมมาตรฐาน 

2. การประชาสัมพันธ์ในระดับ Top down 
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2. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์ 
 
สถานการณ ์

ปัญหาจากการลักลอบทิ้งมูล อยติดเชื้อตามที่ต่างๆเช่นในโกดังร้างที่ทต.บ้านด่านอ.บ้านด่าน   จ.
บุรีรัมย์ เมื่อปลายปี2553กว่า,50 ตัน และปลายปี2555 มีผู้ลักลอบขนมูล อยติดเชื้อมาเททิ้งที่สวนป่า
สาธารณะประโยชน์เขาพนมดิน อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ พร้อมทั้งมีการเผาท าลายทิ้งเป็นบางส่วน  ซึ่งเหตุการณ์นี้มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ  

ศูนย์อนามัยที่5 นครราชสีมา  จึงไดท้ าการส ารวจปริมาณมูล อยติดเชื้อของโรงพยาบาลรัฐในเขตทุก
แห่งในปี 2556 รวม 82 แห่ง  พบว่า ปริมาณมูล อยติดเชื้อรวม ในเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 มีทั้งหมด
7,554.09 กิโลกรัม/วัน เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณมูล อยติดเชื้อรวมมาก
ที่สุด3,496.95 กิโลกรัม/วัน ร้อยละ 36.29 รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร์ 1,702.34 กิโลกรัม/วัน บุรีรัมย์
1,305.00กิโลกรัม/วัน และชัยภูมิ 1,049.80กิโลกรัม/วันคิดเป็นร้อยละ 22.53  17.28  และ 13.90 ตามล าดับ  
ในขณะที่อัตราการเกิดมูล อยติดเชื้อเมื่อแยกรายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีอัตราการเกิดมูล อยติด
เชื้อมากที่สุด 1.14 กก./เตียง/วัน  รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร์ ชัยภูมิ  และบุรีรัมย์  มีอัตราการเกิดมูล อยติด
เชื้อ 1.03  0.83  และ 0.66 กก./เตียง/วัน ตามล าดับ 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2557 ศูนย์อนามัยที่5 นครราชสีมา ก็ได้ส ารวจการก าจัดมูล อยติดเชื้อของโรงพยาบาลอีกครั้ง 
พบว่า ปริมาณมูล อยติดเชื้อในจังหวัดนครราชสีมา ยังคงมีปริมาณมากที่สุดเช่นเดิม คือ ,.20กก./เตียง/วัน
รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ  สุรินทร์ และบุรีรัมย์  มีอัตราการเกิดมูล อยติดเชื้อ0.88  0.71และ 0.61 กก./
เตียง/วัน ตามล าดับ ส าหรับรูปแบบวิธีการก าจัดมูล อยติดเชื้อพบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.0
ก าจัดโดยว่าจ้างบริษัทเอกชนน าไปก าจัด โดยว่าจ้างบริษัท ส.เรืองโรจน์สระบุรีน าไปก าจัดมากที่สุด  ร้อยละ 
62.0และยังไม่มีการน าใบก ากับขนส่งมูล อยติดเชื้อหรือ Infectious Waste Manifest System  ไปใช้
ควบคุมก ากับ ร้อยละ ,1.25 นอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมูล อยติดเชื้อยังไม่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการป องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูล อยติดเชื้อตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขร้อยละ 46.91 และในขณะเดียวกัน ก็ได้ส ารวจข้อมูลการจัดการมูล อยติดเชื้อใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 256 แห่ง พบว่า มีปริมาณมูล อยติดเชื้อเ ลี่ยแห่งละ 3.2 กก./วัน 
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการเกิดมูล อยติดเชื้อเ ลี่ยต่อวันจังหวัดชัยภูมิมีปริมาณมูล อยติดเชื้อสูงสุดจ านวน 
3.93 ก.ก./วัน รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา มีปริมาณมูล อยติดเชื้อเ ลี่ยต่อวัน 
จ านวน 3.35 4.90 และ 4.43 ก.ก./วัน ตามล าดับ ด้านการจัดการมูล อยติดเชื้อรพ.สต.เกือบทั้งหมด ร้อยละ 
98.9 มีการแยกระหว่างมูล อยติดเชื้อมีคมและไม่มีคมออกจากกัน มีการก าจัดน้ าเสียอย่างถูกวิธี ร้อยละ 94.2 
มูล อยติดเชื้อประเภทไม่มีคมและมีคมโดยส่วนใหญ่จะส่งหน่วยงานภายนอกก าจัด ร้อยละ 53.8และ 82.9 
ตามล าดับและหน่วยงานที่รับก าจัดมูล อยทั้งสองประเภทเป็นโรงพยาบาล ร้อยละ 52.6 และ82.1ตามล าดับ 
ส่วนมูล อยติดเชื้อที่เหลือ ทางรพ.สต.ก าจัดเองโดยการเผา และ ส่งเทศบาล/อบต. 
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ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 
,. ปัญหาจากการใช้เอกสารก ากับการขนส่งมูล อยติดเชื้อ 

,., เอกสารก ากับการขนส่งมูล อยติดเชื้อ  Manifest System  ส่วนใหญ่ยังไม่มีการปฏิบัติที่
เข้มงวดและเป็นระบบ เช่น บริษัทเอกชนไม่ได้ส่งส าเนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ต้ัง
โรงพยาบาลหรือส่งให้กับโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งก าเนิด หรือบางครั้งส่งกลับแต่ไม่ครบในบางเดือนหรือส่งกลับ
ล่าช้า 

,.2 ยังมีโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้น าเอกสารก ากับการขนส่งมูล อยติดเชื้อ Manifest System  
มาใช้ในการควบคุมก ากับ 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมูล อยติดเชื้อยังไมผ่่านการอบรมหลักสูตรการป องกันและระงับการ
แพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูล อยติดเชื้อ 

4. รพ.สต.บางแห่ง ยังมีการเทกองเผาบนพ้ืนดินหรือใช้เตาเผาที่มีประสิทธิภาพต่ า 
 
แนวทางการแก้ไข 

,. ควรมีการพัฒนาระบบเอกสารก ากับการขนส่งมูล อยติดเชื้อ  Manifest System ให้เกิด
ประสิทธิภาพ   และพัฒนาระบบกฎหมายเพ่ือเป็นกลไกการควบคุมการก าจัดมูล อยติดเชื้อ โดยการก าหนด
โซนนิ่งส าหรับการขนส่งมูล อยติดเชื้อไปก าจัด 

2. โรงพยาบาลต้องมีการบริหารสัญญา  โดยเมื่อโรงพยาบาลจ้างก าจัดมูล อยติดเชื้อ ต้องท าสัญญา
ว่าจ้าง และมีการบริหารให้ผู้รับจ้างท าตามสัญญาจึงจะเบิกจ่ายเงินหรือให้บริษัทแนบส าเนาใบก ากับการขนส่ง
มูล อยติดเชื้อ บับสุดท้ายส่งกลับมาให้โรงพยาบาลพร้อมใบแจ้งหนี้  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายต่อไป  

4. หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ควรจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมูล อยติดเชื้อตามหลักสูตรการ
ป องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูล อยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

4. ส าหรับรพ.สต.ที่ยังมีการเทกองเผาบนพ้ืนดินหรือใช้เตาเผาที่มีประสิทธิภาพต่ า ไม่ได้มาตรฐาน  
เนื่องจากอยู่ห่างไกลและไม่สะดวกในการขนมูล อยติดเชื้อไปก าจัดร่วมกันกับรพช. อาจใช้นวัตกรรมเตาเผามูล
 อยติดเชื้อขนาดเล็กและที่พักขยะลดความชื้น ที่คิดข้ึนโดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ,0 ไปพัฒนาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่  
 
ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง 

1. ควรมีการรับรองบริษัทเก็บขน และบริษัทที่รับก าจดัมูล อยติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้พื้นที่ 

2. จัดท าบัญชีรายชื่อบริษัทเอกชนที่ได้รับมาตรฐานในการเก็บขนมูล อยติดเชื้อไปก าจัดและแจ้ง
โรงพยาบาล ให้ก าหนดคุณสมบัติเ พาะในการจัดซื้อ-จัดจ้าง / จ้างเหมา บริษัทเอกชนที่ได้
มาตรฐาน  เพ่ือป องกันการประมูลงานของบริษัทที่รับเก็บขนในราคาต่ า แต่ไม่มีคุณภาพ  

3. จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติการคัดแยกมูล อยติดเชื้อ และ  กอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการ
คัดแยกมูล อยติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อ  

 
สิ่งท่ีต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
 - 
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3. การจัดการเหตุร าคาญ 
 

สถานการณ์ 
ในระหว่าง ปี 2554 – 2557 ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้มีส่วนร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นในพ้ืนที่ ในการ

จัดการเรื่องร้องเรียนเหตุร าคาญ 3 ครั้ง จากสถานที่เกิดเหตุ 4 แห่ง เป็นปัญหากลิ่น 2 แห่ง  ุ่น , แห่งและ
เรื่องอุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 9 ครั้ง จากสถานที่เกิดเหตุ 8 แห่ง เป็นปัญหากลิ่น 6 แห่ง  ุ่น 2 แห่ง 
ดังตารางที่ , และ 2 

ตารางท่ี 1 สถานการณ์การร้องเรียนเหตุร าคาญ  
จังหวัด ปี พ.ศ. สถานที่เกิดเหตุ เร่ืองร้องเรียน 

นครราชสมีา 
 

2554 บ้านพักอาศัย ทต. โพธิ์กลาง อ.เมอืง   กลิ่นเหม็นสารเคมีจากการประกอบกิจการประกอบ
ซุ้มประตูและวัสดุเรซิ่น  

2556 บ่อขยะ  ทม. ปากช่อง     อ. ปากช่อง   กลิ่นเหม็นและควันจากไฟไหม้ขยะ  
 2557 โรงงานผลติแป งมันส าปะหลัง และโรงไฟฟ าไบโอ

แก๊ส ของ บริษัท สงวนวงษ์ จ ากัด  มหาชน  อบต.
หนองบัวศาลา อ.เมือง  

กลิ่นเหม็นรบกวน บ้านพักข้าราชการ ในเขตอบต.
หนองบัวศาลา 

 2557 ชุมชนหลังวัดป่าช้าจีน ทต.หัวทะเล อ.เมือง กลิ่นเหม็นและควันไฟจากการเผาถ่าน 
บุรีรัมย ์ 2556 โรงไฟฟ าชีวมวล ทต. ดอนมนต์ อ.สตึก    ุ่นละออง จากกิจกรรมของโรงไฟฟ าชีวมวล 

 
ตารางท่ี 2 เรื่องอุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

จังหวัด ปี พ.ศ. สถานที่เกิดเหตุ เร่ืองร้องเรียน 
นครราชสมีา 
 

2554 บ้านจัดสรร ทน. นครราชสีมา อ. เมือง กิจการผลิต แปรรูปและบรรจผุักกาดดอง ปล่อยน้ า
เสียลงท่อน้ าสาธารณะ ส่งกลิ่นเหม็น และสภาพน่า
รังเกียจ 

2554 บ้านจัดสรร ทน. นครราชสีมา อ. เมือง กลิ่นเหม็นจากการผลติปลาทูน่ึงในบ้านพักอาศัย 
สุรินทร ์
 

2554 ฟาร์มไกไ่ข่ อบต. โคกยาง  อ. ปราสาท กลิ่นเหม็นจากกิจการเลี้ยงไก่ไข่ ท่ีตั้งอยู่ใกล้ชุมชน 
2554 บ้านอาศัยในชุมชน อบต. ค าผง  

อ. โนนนารายณ์  
กลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงหมภูายในบ้าน ในชุมชน 

บุรีรัมย ์
 

2555 กิจการรับซื้อยางถ้วย  ทต. โนนดนิแดง  
อ. โนนดินแดง 

กลิ่นเหม็นยางถ้วยหรือยางก้อนที่เก็บในโรงเรือน
ภายในชุมชน 

2556 ร้านรับซื้อข้าวเปลือก   อบต. ทุ่งกระเต็น 
อ. หนองกี่ 

 ุ่นละอองจากการขนถ่ายข้าวเปลอืก และเสยีงดัง
จากเครื่องจักรท างาน 

2556 โรงสีข้าว อบต. ตาอ็อง อ. เมือง  ุ่นละอองจากการสีข้าว รับซื้อข้าว เสียงดังจากการ
สีข้าว และการก่อสร้างขยายโรงงาน 

2555, 
2556 

โรงงานไทยฮั้วยางพารา      ทต. บึงเจริญ อ. บ้าน
กรวด 

กลิ่นเหม็นจากการเก็บยางถ้วย กระบวนการผลิต
ยางแท่ง และน้ าเสยีจากโรงงานออกสู่ที่ท ากินของ
ชาวบ้าน 

ชัยภูม ิ 2557 อู่เคาะ พ่น สี รถยนต์ อบต. หนองนาแซง อ.เมือง กลิ่นสี น้ ามันเครื่อง ไอเสีย และเสยีงดัง 
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วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา จ าแนกรายจังหวัด ดังนี้ 
 จังหวัดบุรีรัมย ์มีเหตุร าคาญและอุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ และเป็นเหตุ
จากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งสิ้น และเป็นกิจการขนาดใหญ่ และได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานและหน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนอ่ืนๆ ได้แก่ โรงไฟฟ าชีวมวลสตึกไบโอแมส โรงงานไทยฮ้ัว
ยางพารา เป็นต้น กิจการเหล่านี้มีศักยภาพในการลงทุนแก้ไขปรับปรุงได้ โดยหน่วยงานผู้ก ากับดูแลต้องให้
ค าแนะน าเชิงวิชาการ นอกจากนี้ ยังมาจากกิจการการเกษตร เช่น โกดังรับซื้อข้าวเปลือก การรับซื้อยางพารา 
มันส าปะหลัง ฯลฯ ปัญหาหลัก คือ กลิ่นเหม็น  ุ่นละออง และน้ าเสีย เป็นบางครั้ง ซึ่งมักใช้งบลงทุนเป็น
ข้ออ้างไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ความขัดแย้ง และเหตุผลอ่ืนๆ เพ่ือประวิงเวลา  
 จังหวัดสุรินทร์ มีกิจการรับซื้อข้าวและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การปศุสัตว์ ปัญหาที่พบคือ โรงสี
ข้าวขนาดใหญ่ ซึ่งมีอยู่มากในสุรินทร์ส่งเสียงดัง  ุ่นละออง และน้ าเสียเป็นบางครั้ง ฟาร์มเลี้ยงไก่ท่ีอยู่ใกล้
ชุมชนส่งกลิ่นเหม็น ส่วนการเลี้ยงหมูของชาวบ้านแม้จะเป็นการเลี้ยงในครัวเรือนเพียงไม่ก่ีตัว แต่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน และมาจากความขัดแย้งส่วนตัว  
 จังหวัดนครราชสีมา มีเหตุร าคาญจากการประกอบกิจการขนาดเล็กภายในบ้านพักอาศัย แต่ส่งผล
ต่อชุมชน ได้แก่ กลิ่นเหม็นและน้ าเสีย ส่วนปัญหากลิ่นเหม็นจากการเผาไหม้ขยะเกิดจากการจัดการขยะของ
หน่วยงานราชการและท้องถิ่น โดยเ พาะท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่จ ากัดและมีการเติบโตของชุมชนอย่างรวดเร็วเช่น
ท้องถิ่นในอ าเภอปากช่อง ซึ่งไม่มีพ้ืนที่ก าจัดขยะต้องน ามาก าจัดที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองปากช่อง เมื่อขยะมี
ปริมาณมากท าให้การจัดการไม่มีประสิทธิภาพ เวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงท าให้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างและ
ยาวนานส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงทั้งกลิ่นขยะและควัน จากกรณีดังกล่าวผู้รับผิดชอบได้แก้ ไขปัญหาไป
แล้ว ในปี 57 ยังมีเรื่องร้องเรียนจากการประกอบอาชีพเผาถ่านขายของกลุ่มคนในชุมชนหนึ่ง และส่งผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง การจัดการจ าเป็นต้องใช้หลักการประนีประนอม จัดท าข้อตกลงร่วมกัน เนื่องจาก
กระทบต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของคนในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีเหตุร าคาญจากกิจการผลิตแป งมัน
ขนาดใหญ่และโรงไฟฟ าไบโอแก๊ส ซึ่งส่งผลกระทบกลิ่นในรัศมีกว้าง ประกอบกับพ้ืนที่ดังกล่าวมีโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2-3 แห่ง ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบและ
ก าชับให้โรงงานด าเนินการแก้ไขและป องกันอย่างรัดกุมยิ่งขึ้น ถึงแม้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเหตุร าคาญดังกล่าว
มีสาเหตุมาจากโรงงานใดก็ตาม ซึ่งโรงงานให้ความร่วมมือและรับไปด าเนินการ 
 จังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยมีเรื่องร้องเรียนในปี 57 มีเรื่องอุทธรณ์อู่เคาะพ่นสีรถยนต์ ซึ่ง
สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านใกล้เคียง ซึ่งผู้ร้องพักอาศัยตลอดทั้งวัน อนึ่ง อู่เคาะพ่นสีรถยนต์รายนี้ ยังไม่ได้
รับอนุญาตจากอบต.  
 จากการวิเคราะห์แล้วเห็นว่า จังหวัดบุรีรัมย์และนครราชสีมามีเหตุร าคาญต่างๆ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ในจากพ้ืนที่จากสภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การตั้งโรงงาน เศรษฐกิจในพ้ืนที่ขยายตัว ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง และความสามารถขยายตัวของชุมชน รวมถึงวัตถุดิบทางการเกษตรป อนโรงงาน เช่น ยางพารา 
ไม้ยูคาลิปตัส มันส าปะหลัง อ้อย ฟาร์มไก่และฟาร์มสุกร เป็นต้น ประกอบกับประชาชนมีความรู้เรื่องกฎหมาย
สาธารณสุขและมีช่องทางในการร้องเรียนมากขึ้น จึงท าให้มีการร้องเรียนและอุทธรณ์เพ่ิมนั่นเอง ดังนั้น อปท. 
ในฐานะองค์กรหลักที่มีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และระงับเหตุร าคาญในท้องถิ่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ศึกษาข้ันตอน วิธีการ และมาตรการการบังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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ผลการด าเนินงาน 
 ,. ให้ค าแนะน าและท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ใน อปท. เรื่องขั้นตอนและ
วิธีการบังคับใช้กฎหมาย 
 2. ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง และท าความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนหรือผู้อุทธรณ์ ถึงอ านาจหน้าที่ 
ขั้นตอนและวิธีการจัดการเหตุร าคาญ/บังคับใช้กฎหมาย 
 4. ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง และให้ค าแนะน า มาตรการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบต่อ
ประชาชนแก่ผู้ประกอบการ/ผู้ก่อเหตุร าคาญ 
 3. ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ ใช้มาตรการทางกฎหมายในส่วนที่รับผิดชอบ 
เพ่ือระงับเหตุร าคาญ รวมถึงก าหนดมาตรการควบคุมและก ากับดูแลอย่างเคร่งครัด 
 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 
 1. อปท. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ทางด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม ในการด าเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการดูแล ก ากับ ควบคุม ป องกัน และจัดการเหตุร าคาญในพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
 2. เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ยังขาดความมั่นใจ รวมถึง
กรณีการตีความในการบังคับใช้ไม่ถูกต้อง  
 3. กรณีเหตุร าคาญของกิจการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลาย บับ หน่วยงานผู้มีหน้าที่ควบคุม 
ดูแล ก ากับ ในระดับจังหวัด/อ าเภอ ไม่ให้ความส าคัญหรือไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควร เช่น 
เกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน เป็นต้น 
 
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
 ,. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเจ้าพนักงานตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเ พาะเจ้าหน้าที่ของ อปท. และ รพ.สต. 
 2. ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการเหตุร าคาญ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องแก่อปท. และเครือข่ายในพ้ืนที่ 
 3. ท าหนังสือประสานทางท้องถิ่นให้แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงอีกทางหนึ่ง และใช้ช่องทางผ่านคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  อสธจ.  หากมีความ
จ าเป็น 
 
สิ่งท่ีต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
 ,. เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ความรู้ด้านการจัดการเหตุร าคาญและกฎหมายสาธารณสุข 
 2. วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเหตุร าคาญ การไกล่เกลี่ย และการบังคับใช้
กฎหมายสาธารณสุข 
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4. การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยกลไกคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
 
 ป ี2557 พ้ืนทีศู่นย์อนามัยที่ 5 มีจังหวัดที่ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด อสธจ.  ทุก
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จากจ านวน 32 จังหวัดทั่วประเทศ ทุกจังหวัด 
มีการประชุมแล้ว 1 ครั้ง สาระที่ประชุมมีร่วมกัน คือ 
                ,. รับทราบ แนวคิด บทบาทหน้าที่และความจ าเป็นในการจัดตั้ง อสธจ.  
                2. มีการเชื่อมโยงประเด็นเหตุร าคาญท่ีเกิดข้ึน ท าให้รับทราบถึงแนวโน้มปัญหา 
                4. ขอความร่วมมือทุกอปท.ด าเนินการยกร่างและออกข้อก าหนดท้องถิ่นให้ครบถ้วนทุกจังหวัด              

           ที่เด่นชัดคือจังหวัดชัยภูมิซึ่งมีการประชุมแล้ว 2 ครั้ง ได้มอบหมาย ่ายเลขานุการฯจัดท าข้อมูล
การจัดการเหตุร าคาญ ข้อร้องเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากทุกหน่วยงานระดับจังหวัด ในขั้นตอนต่างๆ 
จนถึงข้อยุติของปัญหาน าขึ้นเว็บไซต์สรุปรูปแบบจัดการเหตุร าคาญแต่ละกรณี เพ่ือให้อปท. ได้เรียนรู้น าไป
จัดการในพ้ืนที่ การสร้างสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลส าหรับอปท. และเรื่องการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น มีมติให้ทุก
ท้องถิ่นด าเนินการเร่งด่วนอย่างน้อย  3 เรื่อง ได้แก่ สถานที่จ าหน่ายอาหาร ตลาดประเภท 2 และกิจการ
ผลิตแป งมันส าปะหลัง   

 
 

   
การประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ์

 

 
การประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

 

 
การประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดชัยภมูิ 

 

 
การประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดนครราชสมีา 
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งานวิจัย/วิชาการ 
 
สถานการณ ์

การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาสนับสนุนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรม การสนับสนุนการส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด การผลิต
วารสารวิชาการ ซึ่งการขับเคลื่อนท าควบคู่กันระหว่างทีมงานวิชาการและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปี 2557 
งานวิจัยเน้นงานตามนโยบายภารกิจกรมอนามัย ประเด็นที่ท าวิจัยเน้นเรื่องการพัฒนาระบบ  3 เรื่อง /การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ  3 เรื่อง /ประเมินติดตาม  2 เรื่อง / ตามนโยบาย 2 เรื่อง /การป องกัน 1 เรื่อง  การส ารวจ
สถานการณ์  1 เรื่อง  และงานวิจัยมากที่สุดคือ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 7 เรื่อง กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ
จ านวน 3 เรื่อง กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมจ านวน 1 เรื่อง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ฯ 1 เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการทั้งสิ้น การน าไปใช้ประโยชน์หลังเสร็จสิ้นงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้ในหน่วยงานตนเอง มีเพียง 3 งานวิจัย
ที่ใช้ในระดับพ้ืนที่เครือข่าย ส าหรับกลุ่มเป าหมาย พบว่า กลุ่มแม่และเด็ก จ านวน 3 เรื่อง วัยรุ่น 2 เรื่อง วัย
ท างาน 4 เรื่อง และ วัยสูงอายุ 2 เรื่อง โรงพยาบาล (1 เรื่อง) ผลงานที่ได้รับการเสนอผลงานในต่างประเทศ มี 
4 เรื่อง คือ เวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนานาชาติมีผลงานได้รับเลือกให้น าเสนอประเภทปากเปล่า 2 เรื่อง
คือ การลงทุนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยอปท., ต้นทุนต่อหน่วยการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ และน าเสนอ
ประเภทโปสเตอร์ 2 เรื่อง คือ การจัดการขยะติดเชื้อ, ปัจจัยสุขภาพผู้สูงอายุ และการน าเสนอผลงาน
ภายในประเทศ ได้แก่ เวทีวิชาการกรมอนามัย ซึ่งได้รับการคัดเลือกน าเสนอโปสเตอร์ 1 เรื่อง คือ การจัดการ
ขยะติดเชื้อ ส าหรับการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ส่งประชุมอบรมตามส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดย
พบว่า ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 56 -31 มีค. 2557 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาได้พัฒนาเจ้าหน้าที่โดย
แบ่งเป็นการประชุมวิชาการ/วิจัยรวม 29 ครั้ง 105 ราย การอบรมเพ่ือพัฒนางานประจ า 63 ครั้ง 190 ราย 
 เ พาะการพัฒนานอกหน่วยงาน  มีการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพ่ิมอีก 1 ช่องทางคือ 
Line group จากเดิม ใช้การติดประกาศ mail เสียงตามสาย เน้นกระบวนการจริยธรรมการวิจัยมากขึ้น และ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยส่งเข้าร่วมประชุม/อบรม 
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ผลการด าเนินงาน 

 ส าหรับปีงบประมาณ 2557 ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้ด าเนินงานวิจัย/วิชาการ จ านวน ,2 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้  ซึ่งมีเรื่องที่ด าเนินการศึกษา ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

งานวิจัย/วิชาการ งบประมา
ณ 

ผู้รับผิดชอบ 

, ประสิทธิผลโครงการป องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย  จังหวัด
นครราชสีมา 

79 ,20 ยุพินและคณะ 

2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กไทย  นครราชสีมา  และบุรีรัมย์   285 000 แน่งน้อย 
4 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการ โดยการว่ายน้ าในเด็กทารก

ประชากร เด็กวัย 3 – ,2 เดือน ที่มารับบริการในคลินิกเด็กสุขภาพดีโดย
จะติดตามเด็กไปจนอายุ 5 ปี 

,00 000 อัญชลีและ
คณะ 

3 การเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับการเสริมแรงเพ่ือป องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
แห่งหนึ่ง อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

48 920 จีรวรรณและ
คณะ 

5 การสร้างเครือข่ายการดูแลวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเครือข่ายบริการที่ 9 40 000 ทรงคูณ 
6 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อการลดอาการปวดเข่าและฟ้ืนคืน

สมรรถภาพทางกายของผู้สูงวัยที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม 
33 250 จตุพร 

7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลดความอ้วน ของผู้รับบริการ
คลินิกไร้พุง ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

- ขวัญจรรย์ ัตร 

8 ประเมินผลโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในเขตเครือข่ายบริการ
สุขภาพที่ 9 

34 830 ศิริพร 

9 การพัฒนาเครื่องมือวัดความ ลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 6 000 ขวัญใจ 
,0 การศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจต่อความสามารถใน

การท ากิจวัตรประจ าวัน ความเจ็บปวด และระยะเวลาในการรักษา ใน
ผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง ที่มารักษาในแผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์อนามัย
ที่ 5 นครราชสีมา 

4, 800 พิมลรัตน์และ
คณะ 

,, การพัฒนาทักษะผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือด
สมองโดยใช้โปรแกรมการเสริมพลังอ านาจ 

20 000 นารีรัตน์ 

,2 การศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ าชีวมวลจังหวัด
นครราชสีมา 2 แห่ง และสุรินทร์ 2 แห่ง 

40 000 สถาพร 

 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 

นักวิจัยต้องการผู้ให้ค าปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการวิจัย แต่ไม่ได้จัดทีมดูแลชัดเจน  และจัดได้
ยากเนื่องจากมีงานรับผิดชอบหลายส่วน ศักยภาพไม่เพียงพอ การสนับสนุนเรื่องเวลาและให้ก าลังใจในการ
ด าเนินงาน ทีมกรรมการมีภารกิจงานประจ ามาก มีเวลาให้ความสนใจน้อย  ไม่ตรงตามแผนที่ตั้งไว้เนื่องจาก
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ กรอบแนวคิด จริยธรรมการวิจัย ให้ถูกต้องก่อนการด าเนินการวิจัยจริง   
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. จัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิพากษ์งานวิจัยแต่ละเรื่องเพ่ือให้ด าเนินการวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพูดคุยปัญหา และอุปสรรคทุกเดือน 
3. แต่งตั้งท่ีปรึกษาที่มีความรู้ความช านาญด้านการวิจัยให้ชัดเจน เพ่ือการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
4. สร้างการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหางานประจ าสู่งานวิจัยให้มากข้ึน และท าเป็นสหสาขาวิชาชีพ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการท า
วิจัยจากงานประจ าในหน่วยงาน โดยให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น แนวทางในการศึกษา ให้เวลา ให้ขวัญและ
ก าลังใจ สนับสนุนวิชาการ องค์ความรู้ งบประมาณ คนที่เข้ามาช่วยด าเนินงานในการวิจัย 
 ขอบเขตของการศึกษาในแง่พ้ืนที่น้อย ท าให้ได้ข้อสรุปในเชิงวิชาการน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้น้อย ถ้า
จะท าในภาพเขต  ควรแต่งตั้งทีมตาม Functional ที่สามารถคิดงานวิจัยเป็นเรื่องใหญ่ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด จัด
ออกเก็บข้อมูล ทีมคีย์ข้อมูล รายงานและวิเคราะห์ข้อมูล ตามความถนัด จะเกิดงานวิจัยของศูนย์อนามัยที่
ร่วมกันท าและมีคุณภาพสามารถใช้งานได้จริง โดยเลือกคนที่เหมาะสมและมีความพร้อม ซึ่งต้องมีมาตรการใน
การให้ขวัญและก าลังใจในรูปแบบที่เหมาะสม 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

น าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 22nd   International Conference on Health Promoting Hospitals & Health 
Services . April 23-25, 2014. Barcelona, Spain. 

 



 

เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
 

82 

การน าเสนอวิธีการด าเนินงานที่เลิศ (Best Practices) และนวัตกรรม 
 

1. ระบบการส่งเสริมสุขภาพในวัด“ดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสู่การเป็นวัด
ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ” 
ความเป็นมา 

จุดเริ่มต้นจากเจ้าอาวาสวัดป่าอตุโลบุญญลักษม์ ต าบลสนม อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ มีแนวคิดใน
การที่จะพัฒนาวัดให้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับชุมชน เนื่องจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนเกี่ยวพันอยู่กับ
วัดจากเกิดไปจนตาย คงจะไม่เกินความจริงมากนักที่ทางวัดจะเปรียบเทียบว่า การพัฒนาของวัดป่าอตุโลบุญญ
ลักษม์กับชุมชนเปรียบได้กับชีวิตของคน โดยวัดเปรียบเสมือนจิตใจหรือจิตวิญญาณของชุมชน และชุมชน
เปรียบเสมือนร่างกาย ชีวิตของคนที่มีความสมบูรณ์นั้นต้องมีองค์ประกอบ2ส่วนนี้  ถ้าชีวิตขาดอย่างใดอย่าง
หนึ่งไปก็จะเสียความสมดุล เสมือนในวงการแพทย์และสาธารณสุขเองที่น าโดยท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาล
สนม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดร่วมกับเจ้าอาวาสก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่า ชีวิตคนเราจะสมบูรณ์
ได้ก็ต่อเมื่อคนๆนั้นต้องมีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตดี   Good physical  and mental health     
ดังนั้น การพัฒนาวัดป่าอตุโลบุญญลักษม์ของท่านเจ้าอาวาส ใช้หลักการพัฒนาวัดให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพโดย
ใช้หลักการแนวทางที่เก่ียวข้องกับพระและคนอยู่ 4 ประการคือ วัดต้องเป็นวัด  วัดความสามารถของผู้บริหาร
คือเจ้าอาวาส  วัดความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา  และวัดความสามัคคีของประชาชนต่อวัด 
ดังนั้น โดยเจ้าอาวาสจึงใช้หลักแนวทางการพัฒนาวัดให้มีลักษณะ  ดังนี้ 

1. วัดต้องเป็นโรงธรรม คือ การพัฒนาวัดให้เป็นที่สอนธรรมมะ เป็นสถานที่เทศน์ สวดมนต์ร่วมกับ
ประชาชน 

2. วัดต้องเป็นโรงทีม คือ เป็นที่สวดศพ เป็นที่เก็บศพ  ังศพ เก็บอัฐิ ซึ่งเป็นหลักประโยชน์ที่วัดต้องมี
อยู่อย่าไปรังเกียจ วัดมีการจัดที่เก็บอัฐิไว้เป็นสัดส่วนและปลูกต้นไม้หอมๆ ไว้หลากหลายชนิดเพื่อการบูชาแล
ก าจดัความกลัวของคนได 

3. วัดต้องเป็นโรงเรียน คือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรม ให้การแนะแนว 
ให้ค าปรึกษา และแหล่งอบรมเพ่ือส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม 

4.  วัดต้องเป็นโรงพยาบาล เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างโรงพยาบาล วัดและชุมชนในการดูแล  
เอาใจใส่ประชาชนในเรื่องสุขภาพอนามัย โดยทางวัดได้ร่วมท ากิจกรรมด้านรณรงค์ป องกันสุขภาพของ
ประชาชนทั้งการจัดกิจกรรมอบรมการดูแลสุขภาพในวัด  โรงพยาบาล และร่วมถึงการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานทั้งในระดับรพ.สต./โรงพยาบาลสนม  

5.  วัดให้เป็นโรงแรม คือท าให้เป็นที่ต้อนรับประชาชน เป็นที่พักพิงอาศัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
6. วัดเป็นโรงงาน วัดเป็นสถานที่  กอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยความร่วมมือ

จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าไป
ร่วมด าเนินการภายในวัด 

นอกจากนี้การพัฒนาวัดของวัดป่าอตุโลบุญญลักษม์  ก็ยังน าเอาหลักการและแนวทางการด าเนิน
ภายใต้องค์ประกอบของการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพและหลักเกณฑ์ตามตัวชี้วัด การประเมินวัดส่งเสริม
สุขภาพระดับยั้งยืน เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติที่สามารถใช้ในการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชน
ได้  อีกทั้งได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและจัดระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในวัดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยในวัด ให้เป็นผู้มีสุขภาพ  แข็งแรง สมบูรณ์  ปราศจากโรค 
และได้รับการพฒันาอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน จนบรรลุเป าหมายวัดส่งเสริมสุขภาพต้นแบบต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบวัดต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ ทุกกลุ่มวัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในการแก้ปัญหา

สุขภาพและการตายอย่างมีคุณค่าของประชาชนในสังคม 
2. เพ่ือปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและจัดระบบสุขาภิบาลในวัด ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการส่งเสริม

สุขภาพกาย  สุขภาพจิต ของ พระ ประชาชนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในวัดและชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  ประสานงานเครือข่ายวัดส่งเสริมสุขภาพให้ร่วมกันดูแล  ส่งเสริม 

สนับสนุน แก้ไขปัญหา  พัฒนา สุขภาพอนามัย  ภาวะสุขภาพของพระสงฆ์  ปลูก ังทัศนคติ  ให้ความรู้ และ
เสริมทักษะ ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องและยั้งยืน 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ โดยประกอบด้วย เจ้าอาวาส พระ ผู้น าชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนม อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
เพ่ือชี้แจงและขอความร่วมมือในการด าเนินงานของวัด 

2. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพเพ่ือก าหนดนโยบาย การจัดท าแผนงาน  รวมทั้ง
โครงการตามวัตถุประสงค ์

3. ด าเนินการจัดหารายได้ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมต่างๆตามแผนงานที่วางไว้ 
4. ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะๆและพัฒนาต่อเนื่องแบบมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการบริหาร

การบริหารการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ  กลุ่มคนที่มาปฏิบัติธรรมในวัด ประชาชนในชุมชน โรงพยาบาลสนม 
อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. การสนับสนุนที่จริงจังจากภาคีเครือข่ายทุกระดับ 
จากการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพของ วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์ โดยใช้หลักการการมีส่วนร่วม

และการประสานงานงานจากเจ้าอาวาส คณะกรรมการวัดส่งเสริมสุขภาพ ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น อบต. เทศบาล 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอสนม  โรงพยาบาลสนม คณะครู  นักเรียนในเขตอ าเภอสนม พบว่ามีผลให้เกิดการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงและวัดได้รับการรับรองเป็นวัดส่งเสริม
สุขภาพระดับยั้งยืน ในปี 2556 

2. การมีปณิธานจิตมุ่งมั่นของเจ้าอาวาส /พระทุกรูปของวัดป่าอตุโลบุญญลักษม์  
มีความเห็นพ้องต้องกันในการที่จะร่วมแรงร่วมใจในการผลักดันให้เกิดการพัฒนา การ

ด าเนินงานสู่กระบวนการมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์เรียนรู้สุขภาพต้นแบบภายในวัด   เพ่ือ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนและเสริมระบบบริการการดูแล
สุขภาพ ให้กับโรงพยาบาลสนม  เพ่ือให้บรรลุพันธกิจของโรงพยาบาลสนมที่ว่า “ สุขภาพประชาชนชาวสนม ดี
ถ้วนหน้า  เมื่อภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา และชาวประชาร่วมสร้างสุขภาพของตนเอง” 

3. วัดได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรด้านปัจจัยต่างๆด้วยดีประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วนใน
อ าเภอสนมและจากตระกูลบุญญลักษม์  นายปัญญา บุญญลักษม์  อุบาสิกา กาญจนา  บุญญลักษม์   แม่ชี
น้อย   ซึ่งเป็นโยมอุปฐาก และเป็นศิษย์ผู้ศึกษาธรรมกับหลวงปู่ได้รับทราบ และนายไพบลูย์ บุญญลักษม์  เป็น
อย่างดีส่งผลให้วัดสามารถผ่านการประเมินรับรองเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพระดับยั้งยืน ระดับประเทศของจังหวัด
สุรินทร์ ในปี 2556 
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ความภาคภูมิใจ 
ระดับประเทศ 

1. ปีพ.ศ.2550 ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคมประกาศให้วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์เป็น
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 3 สังกัดคณะธรรมยุต 

2. ปีพ.ศ.2556 ได้รับโล่เกียรติคุณรับรองมาตรฐานการด าเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ระดับดีเด่น 
ระดับประเทศของจังหวัดสุรินทร์ จากกรมอนามัย 
ระดับจังหวัด 

1. ปีพ.ศ. 2556  จัดทอดผ้าป่าการกุศล เพ่ือสมทบทุนถวายสมเด็จพระสังฆราชในการจัดหาทุนเพ่ือจัดซื้อเครื่องมือ
แพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนม 

2. ปีพ.ศ.2556  เป็นส านักปฏิบัติธรรมดีเด่นของจังหวัดสุรินทร์  ธ.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ด าเนินงานบางส่วนของทางวัด 
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2. หนึ่งทศวรรษกับนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อนศูนย์อนามัยที่5 
ความเป็นมา 

เริ่มจากสภาพปัญหาที่พบในแต่ละวัน ศูนย์อนามัยที่ 5 มีขยะที่ต้องส่งให้ เทศบาล.เป็นจ านวนมาก  
ในช่วงก่อนด าเนินการ  พบว่ามีถังขยะหลายใบแตกร้าว  ไม่มี าปิดขยะล้นและเกลื่อนตามทางเดิน  ขาดการ
คัดแยกขยะ ถึงแม้จะมีถังแยกแล้วก็ตาม  ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์และเป็นแหล่ง
พาหะน าโรคอันส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังขาดการเก็บข้อมูลปริมาณขยะในแต่ละ
วันแต่ละประเภท ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา  ได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ สู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ปี 2538  และจากแนวคิดการจัดการขยะ คือ การพัฒนาคนของ
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ก่อให้เกิดนโยบาย “ลดขยะ  ลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5” 
ในระยะแรกเน้นการคัดแยกขยะ Recycle  โดยมีคณะกรรมการกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยลูกจ้างเป็นผู้บริหารจัดการ   จากจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆ  นี่เอง  ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปี 
255, และปี 2552  โดยเ พาะอย่างยิ่ง  ปี 2552  ได้ก่อเกิดนโยบาย “รถขยะห้ามเข้า”  เน้นการจัดการขยะ
บ้านพกั  ขับเคลื่อนการท างานโดยคณะกรรมการแกนน าบ้านพัก และปี 2554  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา  
ได้พัฒนาต่อยอดสู่นโยบาย GREEN and CLEAN Hospital ของกรมอนามัย  และมีความมุ่งมั่นพัฒนาสู่ศูนย์
เรียนรู้ลดโลกร้อน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ลดโลกร้อนแก่ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือลดขยะ  ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้บุคลากรศูนย์อนามัยที่5 
2. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ลดโลกร้อนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคีเครือข่าย 

 

วิธีด าเนินงาน  
 
ปี พ.ศ. การด าเนินงาน 
ปี 2538 ก่อตั้งคณะกรรมการกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทเรื่องการบริหารจัดการขยะRecycle กองทุน

ขยะฯลฯ มีคณะกรรมการที่เป็นคุณกิจหรือผู้รอบรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ราคาขยะRecycle การเพ่ิม
มูลค่าขยะโดยการประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติกใช้แล้ว คณะกรรมการฯชุดนี้ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน
และกลับมาพัฒนาความรู้ในองค์กรตั้งแต่ต้น จนถึงปัจจุบัน 
 

ปี 2539 ก่อตั้งชมรมจริยธรรมเพื่อด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาลภายในองค์กร 
ปี 2550 เกิดนโยบาย “ลดขยะ  ลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้บุคลากร”ศึกษาดูงานโรงพยาบาลวัดสิงห์ กลับมา

ทดลองการน าขยะเศษอาหารจากโรงครัวผลิตน้ าจุลินทรีย์ชีวภาพ และต่อมาได้มีการพัฒนาสูตรเป็น
ปุ๋ยน้ าจุลินทรีย์ชีวภาพทีไ่ม่ต้องใช้หัวเชื้อEM สูตรน้ ายาล้างจาน และน้ ายาอเนกประสงค์ 
 

ปี255, พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ความรู้การคัดแยกขยะโดยวิทยากรจากบริษัทวงษ์พาณิชย์สาขาสูงเนิน 
การจัดตั้งธนาคารขยะและการท าปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ 
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ปี2552 เกิดนโยบาย “รถขยะห้ามเข้า”  เริ่มต้นที่การจัดการขยะบ้านพัก  การสร้างการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่  และการสร้างสถานที่พักขยะท่ีเป็นสัดส่วน มีการเก็บข้อมูลโดยเครื่องมือที่สร้างขึ้นปลายปี
2552 เริ่มต้นการชั่งน้ าหนักขยะ แยกประเภทเพ่ือประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บ้านพัก ส านักงาน โรงพยาบาล จุดบริการถังขยะทุกจุด  การ
ด าเนินงานแบ่งเป็นระยะที่ , การจัดการขยะบ้านพักได้ใช้แบบส ารวจหาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับ
บ้านพัก  การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง  ส ารวจพฤติกรรม  สิ่งที่คาดหวัง  รูปแบบการจัดการที่ควร
เป็น  การมีส่วนร่วมและบุคคลที่มีส่วนในความส าเร็จ การขับเคลื่อนการท างานโดยการจัดตั้งแกนน า
คณะกรรมการจัดการขยะบ้านพักเป็นผู้แทนแต่ละแฟลต ส่วนระยะที่2ขยายสู่การจัดการขยะโรงครัว 
ส านักงาน โรงพยาบาลซึ่งประกอบด้วยจุดต่าง ๆ ที่มีการจัดบริการถังขยะ  40  จุด  ได้ใช้รูปแบบการ
ด าเนินงานที่หลากหลาย  เช่น  การประกวดห้องท างาน  ประกวดนวัตกรรม  การประเมินตนเอง  
การ Coaching ถังขยะ  การจัดกิจกรรม  Big  Greening  Day   ขับเคลื่อนการท างานโดยการจัดตั้ง
ผู้ประสานงานขยะห้องท างานในระยะแรก ซึ่งปีต่อมาได้มอบหมายให้กลุ่มแม่บ้าน 6 คนและลูกจ้าง
จากกลุ่มโรงพยาบาลอีก 5 คน ซึ่งมีหน้าที่เก็บรวบรวมขยะโดยตรงเป็นผู้ด าเนินการชั่งน้ าหนักขยะ
แยกห้องแยกประเภท และได้ด าเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน   

ปี2554 - ศูนย์อนามัยที่5 ขานรับนโยบาย GREEN and CLEAN Hospital กรมอนามัย ; ปีแห่งการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน สร้างนวัตกรรม และต่อยอดความรู้สู่ภาคีเครือข่าย   
- ได้รับรางวัล GREEN and CLEAN Hospital โดยเป็น,ใน,3 แห่งโรงพยาบาล/รพ.สต.ทั่วประเทศ 
จากรมว.กระทรวงสาธารณสุข 
- สร้างนวัตกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์จากเศษอาหาร 
- สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อาทิเช่น การจัดสวนหย่อม ปลูกต้นไม้พร้อมป ายความรู้  ต้นไม้
ดูดสารพิษ ปั่นจักรยานเติมอากาศในสระน้ าได้ทั้งการออกก าลังกายและประหยัดพลังงาน ที่น่าสนใจ
คือได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติ โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกพืชผักสวนครัว 
- การขยายความรู้สู่ภาคีเครือข่าย ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้      

ปี 2554 - จากศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อนGREEN and CLEAN ก้าวสู่ Carbon Footprint โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการลดโลกร้อนและประหยัดพลังงาน เป็นการรวมงานทั้ง2 เรื่องเป็นเรื่องเดียวกัน ภายใต้
แนวทางการด าเนินงานคือ การใช้ทรัพยากรอย่างอย่างคุ้มค่า ประกอบกับแนวคิดการจัดการ
สุขาภิบาลอย่างยั่งยืน 

ปี 2555 - ศึกษาดูงานการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฎิกูล ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการใช้จักรยานปั่นสูบอุจจาระ
น าไปหมักเป็นปุ๋ย และได้น าความรู้มาต่อยอดนวัตกรรมในศูนย์เรียนรู้ ณ บริเวณ โรงครัว ศูนย์อนามัย
ที ่5 นครราชสีมา 

ปี 2556 - ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้พลังงานเพ่ือชีวิตที่พอเพียง ณ บ้านสี่เหลี่ยม ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สิ่งที่ได้น ามาใช้พัฒนาต่อยอดคือ การท าจักรยานสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็น
จักรยานที่สามารถสูบน้ าโดยสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานกลจากการปั่นจักรยาน 

ปี2557 - ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่5 มีนโยบายและตัวชี้วัดทุกกลุ่มงานพัฒนาสถาบันดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
หรือ AAA  Anamai Aging Academic  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงมีการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้
เดิมที่มีสภาพเก่าให้มีสภาพดีขึ้น เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เช่น จัดท าแปลงสวนหม่อน การปลูกพืชผักผลไม้
ด้วยการจัดหมวดหมู่เป็น storytelling เช่น ผักผลไม้ต้านชรา ไม้ดูดสารพิษ ผักผลไม้เสริมธาตุเหล็ก 
ป องกันสมองเสื่อม ฯลฯ 
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ผลการด าเนินงาน 

1. การประเมินผลการด าเนินงานระดับองค์กร   
ระยะที่, เน้นขยะบ้านพัก ในช่วง 2 เดือนแรก  พ.ย.-ธ.ค.52  พบว่า ขยะบ้านพักทั้งหมด

ลดลงร้อยละ 37.3 และขยะทั่วไปลดลงร้อยละ 6,.4  
ระยะที่ 2 วัดผลขยะทั้งองค์กรพบว่า ในช่วงเดือนธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นระยะแรกการ

ด าเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ผลิตขยะทั้งหมดวันละ ,24.4, กก.แยกเป็นขยะทั่วไป 37.6 กก. ขยะขายได้
37.08 กก.   เศษอาหาร 22.74 กก. ขยะติดเชื้อ 4.9 กก. และอีก 2กก. เป็นขยะเชื้อเพลิง ภายหลังท ากิจกรรม
แล้วเก็บข้อมูลเดือนมีนาคม 2554 พบว่าขยะรวมทั้งหมดลดลงร้อยละ34.07 และขยะทั่วไปลดลงจาก37.6
กก./วัน เหลือ26กก./วันคิดเป็นลดลงร้อยละ 35.47 และเม่ือประเมินผลในเดือนเดียวกันปี2553 ศูนย์อนามัยที่ 
5 มีขยะทั่วไปทั้งหมด26.2  กก./วัน ตามล าดับ 

ระยะที่4 วัดผลการลดค่าCarbon Footprintหรือก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกิจกรรมได้แก่ 
การใช้ไฟฟ า ก๊าซหุงต้ม สารเคมีทางการแพทย์ น้ ามันเชื้อเพลิง จ้างเหมาพาหนะ การจัดการขยะ พบว่าปี2554 
มีค่าCarbon Footprint ลดลงจากปีฐาน2552 ร้อยละ,,.18 ส่วนปี2553มีค่าCarbon Footprint ลดลงจาก
ปีฐาน2552 ร้อยละ,3.78 ส าหรับข้อมูลปีฐาน2556 พบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6.29 จากปี 
2555 แต่ลดลงร้อยละ 5., เทียบจากปีฐาน 2552 

2. การประเมินผลการด าเนินงานระดับเครือข่าย เกิดศูนย์เรียนรู้GREEN and CLEAN Hospital 
อย่างน้อย 5 แห่งในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท  โรงพยาบาลสังขะ 
โรงพยาบาลท่าตูม รพ.สต.โคกสะอาด  และเกิดต้นแบบหน่วยงานลดโลกร้อนแต่ละSetting ได้แก่ ร้านอาหาร
วังหรรษา โรงเรียนพนาสนวิทยา โรงเรียนตชด.2,  วัดหนองรังกา   โรงงานแป งมันเอ่ียมเฮง ตลาดสดเทศบาล
ต าบลพุทไธสง ปั้มปตท.โคกกรวด และมีหน่วยงานท้องถิ่นอีกหลายแห่งที่มีการด าเนินงานกิจกรรมลดโลกร้อน
ได้แก่ ทต.กุดจิก ทต.โคกกรวด ทต.ประทาย ทตโนนแดง ทต.สีมามงคล ทม.บุรีรัมย์ ทต.ส าโรงทาบ ทต.ศีขร -
ภูมิฯลฯ 
 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

1. ระดับองค์กร  ได้แก่ การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร  การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
การพัฒนาศักยภาพ  การจัดกิจกรรมประกวด/รณรงค์ในวันส าคัญ  การสร้างการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างที่มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการ
ในเวทีระดับชาติ  

2. ระดับเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่เป าหมาย การมีต้นทุนเดิมดีอยู่แล้วใน
บางกิจกรรม ผู้ปฎิบัติงานจังหวัดเป็นผู้เชื่อมประสานกับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง การติดตามประเมินเพ่ือให้
ค าแนะน าจากจังหวัด/ศูนย์ฯและ รางวัลความส าเร็จที่ได้รับจากกรมอนามัย  
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สิ่งท่ีได้จากการด าเนินงาน/สิง่ท่ีภาคภูมิใจ 

1. ระดับบุคคล  
- เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะและมีรายได้จากขยะ 
- คณะกรรมการกองทุนเศรษฐกิจฯเกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการธนาคารขยะ 
- เกิดผู้ปฎิบัติจัดการความรู้  คุณกิจ  ซึ่งเป็นบุคคลที่มีTacit Knowledge และสามารถ

ถ่ายทอดสู่บุคคลอื่นได้ มีหลายคนหลายเรื่อง เช่น  
                  * ผู้รอบรู้เรื่องขยะRecycle คือ คุณจินตนา ยวนยี  และคณะกรรมการกองทุน

เศรษฐกิจพอเพียงเกือบทุกคน ภายหลังได้มีคุณกิจด้านนี้เพ่ิมขึ้นคือ กลุ่มแม่บ้านท าความสะอาด เช่น คุณสาย
นาต  สกัดกลาง  

                  * ผู้รอบรู้เรื่องการเพ่ิมมูลค่าขยะRecycle โดยเ พาะการประดิษฐ์ดอกไม้จากขวด
พลาสติกที่ใช้แล้ว คือคุณสันติพงษ์ พิศตะขบ งานประจ าคือ x-ray ได้แสดง ีมือการถ่ายทอดความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้สนใจ ผู้ที่มาศึกษาดูงาน  และสาธิตในงานแสดงนิทรรศการ 

                  * ผู้รอบรู้เรื่องการท าปุ๋ยหมักธรรมชาติคือ คุณทศพล ภู่คนองศรี งานประจ าคือ 
พนักงานขับรถ เป็นผู้มีความโดดเด่นในการน าเสนอทั้งในและนอกสถานที่ ภายหลังได้มีการถ่ายทอดให้คุณกิจ
เรื่องนี้เพ่ิมข้ึนคือ คนสวนอีก 5 คน 

                  * ผู้รอบรู้เรื่องการท าน้ าหมักชีวภาพ คือ คุณสันติพงษ์ พิศตะขบ และคุณชัยพร ฮุงสูง
เนิน ซึ่งมีงานประจ าคือ การเผาขยะติดเชื้อ 

                  * ผู้รอบรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนคือคุณทศพล ภู่คนองศรีและคุณชัยพร ฮุงสูงเนิน 
                  * ผู้รอบรู้และทดลองเรื่องการผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารคือ คุณศมกานต์ ทอง

เกลี้ยง กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้และบทบาทให้คุณทศพล ภู่คนองศรี และคุณ
ชัยพร ฮุงสูงเนิน จะเห็นได้ว่า Tacit Knowledge ทั้ง 6เรื่องข้างต้น บางเรื่องจะมีหลายคน เนื่องจากมีการ
ถ่ายทอดจากบุคคลสู่บุคคลภายในองค์กร เพ่ือทดแทนกัน กรณีที่ผู้ปฎิบัติงานหลักติดราชการ หรือบางคนจะ
ท าได้หลายเรื่องเนื่องจากเป็นผู้มีความสนใจใ ่รู้ และบุคคลที่กล่าวมาเกือบทั้งหมดสามารถเป็นวิทยากรทั้ง
ภายในศูนย์เรียนรู้และได้ร่วมจัดนิทรรศการระดับประเทศมาหลายครั้ง นอกจากนี้ยังมี Tacit Knowledge ที่
อยู่ในบุคคลที่ท างานจุดบริการในโรงพยาบาล เช่น ห้องแม่และเด็ก จะเป็นการสาธิตการผลิตของเล่นจากวัสดุ  
Recycle นอกจากนี้ยังมีความรู้และนวัตกรรมเรื่องขยะ/ลดโลกร้อนตามห้องต่างๆคือ ห้องเภสัชกรรม  ห้อง
IPD ห้องLab  ห้องคลอด คลินิกส่งเสริมสุขภาพ  เรือนล าดวน 
  2. ระดับองค์กร 
   - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร  
  - เกิดนวัตกรรมจากขยะอินทรีย์ แก๊สชีวภาพ ปุ๋ยน้ าชีวภาพ  น้ ายาอเนกประสงค์  น้ ายาล้างจาน  
ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ การเลี้ยงไส้เดือน  
  - สิ่งประดิษฐ์จากขยะ Recycle/นวัตกรรมต่างๆจากขยะ 
  - เกิดนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากปัสสาวะ อจจาระ 
  3. ระดับท้องถิ่น 
   - ขยะทั่วไปของศูนย์อนามัยที่5 ส่งให้อบต.น าไปก าจัด มีปริมาณลดลง 
  - ท้องถิ่นในเขตนครชัยบุรินทร์ให้ความสนใจกิจกรรมการจัดการขยะเพ่ิมขึ้น โดยท้องถิ่นได้ถอด
บทเรียนเรื่องเล่าความส าเร็จให้ศูนย์ฯรวมเล่มในการประชุมวิชาการท้องถิ่นอีสานครั้งที่4 ปี2553ส่วนมากจะ
เป็นเรื่องการคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ  
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 4. ระดับชุมชน/จังหวัด/เขต  ประชาชนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและลดโลกร้อนพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ 
เกิดพ้ืนที่เรียนรู้เพ่ิมข้ึน เกิดพ้ืนที่ต้นแบบแต่ละSetting แต่ละจังหวัด เช่นรพ. รพ.สต. รร. วัดฯลฯ 
  5. ระดับประเทศ 
   - เป็นที่ศึกษาดูงานของศูนย์อนามัยที่,-,2และกรมอนามัย เมื่อวันที่40เมษายน2554 หน่วยงาน
ต่างๆทั้งในและนอกเขต 
 - จัดนิทรรศการเผยแพร่ในการประชุมระดับชาติ กรม กระทรวง และประเทศโดยร่วมกับกรม
อนามัยจัดนิทรรศการ Thailand Research Expo 20,0 หัวข้อ ชุมชนสุขภาพดี วิถีหนีโลกร้อน  ณ  ห้อง
ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น  เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  วันที่ 26-40 สิงหาคม2554 ได้รับรางวัล Gold Award 
ประเภท Goodwill และ ศูนย์อนามัยที่5 ได้ร่วมจัดนิทรรศการการประชุมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เรื่องการ
จัดการขยะคือการพัฒนาคน ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ เมื่อวันที่ 8-,0กันยายน2554 ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น 
ระดับกระทรวง 
 - รางวัลที่, การน าเสนอแบบวาจา ห้องอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่องการพัฒนารูปแบบการลดCarbon  
footprint ศูนย์อนามัยที่ 5 ในเวทีประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่3 
วันที่ ,7-,9 สิงหาคม 2553 ณ อิมแพค เมืองทองธานี  
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3. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครบวงจร (Health Plaza) 

ความเป็นมา 
การส่งเสริมสุขภาพ" หรือ "HEALTH PROMOTION" หมายถึง ขบวนการส่งเสริมให้ประชาชน เพ่ิม

สมรรถนะในการควบคุม และปรับปรุงสุขภาพของตนเอง ในการบรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ และสังคม" บุคคล และกลุ่มบุคคลจะต้องสามารถบ่งบอก และตระหนักถึงความมุ่งมาดปรารถนาของ
ตนเอง สามารถตอบสนองต่อปัญหาของตนเอง และสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม หรือปรับตนให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมได้ อีกทั้งยังสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น ลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค  
ขณะเดียวกันก็เน้นการเพ่ิมปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออกก าลังกายมากขึ้น รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา มีวิสัยทัศน์  คือ 
เป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ดังนั้น จึงจัดโครงสร้างและแบ่งภาระงานให้เอ้ือต่อ
การส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย และจัดท าโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
อย่างครบวงจร 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมตามวัย 

 

วิธีด าเนินงาน  
1. ปรับภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลให้เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในโรงพยาบาล 
4. ประชุมคณะท างานเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง 

 
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มแม่และเด็ก 
สตรี เด็ก และครอบครัว สามารถเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพครบวงจร  ตั้ งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด 

หลังคลอด และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้  
,. การ ากครรภ์คุณภาพ      
2. ห้องคลอดคุณภาพ   
4. การดูแลคุณแม่หลังคลอด   
3. โรงเรียนพ่อแม่   
5. คลินิกนมแม่   
6. คลินิกเด็กดีคุณภาพ     
7. เด็กว่ายน้ า 

จุดเด่นของกลุ่มแม่และเด็กคือ มีศูนย์เรียนรู้นมแม่ เพ่ือให้คุณแม่และครอบครัว ตลอดจนผู้สนใจเข้า
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  อาหารและสมุนไพรเพ่ิมน้ านม  การนวดและอบสมุนไพรส าหรับ
คุณแมห่ลังคลอด  และมีอุปกรณ์ต่างๆ ให้คุณแม่และครอบครัวได้ซื้อหาในราคาถูกเพ่ือใช้ในการส่งเสริม
สุขภาพ เช่น อุปกรณ์ปั๊มและเก็บน้ านม อุปกรณ์ว่ายน้ าเด็ก อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นต้น 
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กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้เล็งเห็นความส าคัญด้านสุขภาพของวัยเรียนวัยรุ่น เพ่ือให้

กลุ่มเป าหมายเข้าถึงบริการ จึงจัดตั้งศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ จังหวัด
นครราชสีมา และพัฒนา “คลินิกวัยรุ่นต้นแบบ”  ตลอดจนให้บริการตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย  โดยมีบริการ ดังนี้  

,. ตรวจรักษาโรคทุกกลุ่มวัย 
2. บริการปรึกษาด้านสุขภาพ  
4. วางแผนครอบครัว   
3. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 
5. บริการคลินิกนมแม่ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
6. บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม  
7. บริการคลินิกวัยรุ่น ให้ค าปรึกษาด้านเพศศึกษา  ยาเสพติด โรคเอดส์  การตั้งครรภ์ ฯลฯ 

 
กลุ่มวัยท างาน 

“ศูนย์เรียนรู้คลินิกไร้พุง” เพ่ือให้วัยท างานและผู้สนใจสามารถมาเรียนรู้และใช้บริการ ซึ่งจะ
ได้รับความรู้และ  กทักษะเรื่อง 4 อ.  

,. การสมัครเป็นสมาชิกออกก าลังกาย  Fitness  โดยอยู่ในการดูแลของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
2. การตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง  
3. “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” หลักสูตร 4วัน2คืน เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงเข้าเรียนรู้และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม  มี 5 หลักสูตรคือ โรคอ้วน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม โรคเรื้อรัง  
 
กลุ่มผู้สูงอาย ุ

,. การผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง
และผู้สูงอายุ เช่น การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง การฟ้ืนฟูสุขภาพด้วย
กายภาพบ าบัด  การนวดแผนไทย และการ ังเข็ม  

2. การ  กอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  caregiver  หลักสูตร 5 วัน เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้านได้  นอกจากบริการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครบวงจร   Health Plaza)  
ยังมีบริการอ่ืน ๆ เช่น  

4. ทันตกรรม   
3. สปา  SPA   
5. การออกก าลังกายในน้ า   
6. การจ าหน่ายผักปลอดสารพิษทุกวันอังคาร 
7. ชมรมผู้สูงอายุ มีกิจกรรมทุก , เดือน 
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

1. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างบุคลากรและภาระงาน ที่ชัดเจนและเอ้ือต่อการด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. การท างานเป็นทีม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนทุกด้าน 

 
สิ่งท่ีภาคภูมิใจ 

1. ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  HPH)  
2. ผ่านการประเมิน HWP ระดับทอง     
3. ผ่านการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล HA  บันไดข้ันที่ 2  
4. ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง   
5. ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ  Laboratory  Accreditation    
6. เป็นสถานที่  กปฏิบัติงานด้านอนามัยแม่และเด็กของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีสุร
นารี อย่างต่อเนื่อง 
7. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง 
8. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานขององค์กร สถาบันต่าง ๆ เช่น อปท.  
9. บุคลากรสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ภาคีเครือข่าย  
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4. CQI : หัวใจพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพ  

ความเป็นมา 

 CQI (Continuous Quality Improvement) : การพัฒนาคุณภาพเป็นสิ่งที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องไม่มี
ที่สิ้นสุด จากปัญหาและสถานการณ์ต่างๆทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้เท่าทัน
กับสิ่งเหล่านั้นเสมอแม้ว่าองค์กรจะได้รับการรับรองคุณภาพต่างๆแล้วก็ตามหากหยุดที่จะพัฒนา ก็เท่ากับว่า
ก าลังนับถอยหลังไปสู่ความล้าหลังและหายลับไปจากสายตาคู่แข่ง   ดังนั้น ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาจึงได้จัดกิจกรรม CQI เพ่ือพัฒนางานของตนเอง เพ่ือให้บรรลุเป าหมายของ
หน่วยงาน และสร้างโอกาสทองให้แก่องค์กรโดยเริ่มจากแนวคิดรูปแบบ CQI ที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล ที่เน้นรูปแบบที่เรียบง่ายและเร่งการพัฒนา  เน้นการทดสอบขนาดเล็ก ทดสอบต่อเนื่อง ทดสอบ
หลายเรื่องพร้อมกัน  จึงท าให้การท ากิจกรรมคุณภาพเป็นไปได้ง่าย รวดเร็ว ทันใจ ซึ่งต่างกับกระบวนการใน
แนวคิด R2R 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดให้มีกิจกรรม CQI โดยเริ่มต้นจากการชี้แจงกระบวนการ
ขั้นตอนของCQIใช้แนวคิด Plan-Do-Check-Act (PDCA) คล้ายกับการออกแบบทดลองหรือกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ 

Plan  คือการวางแผนท าเพ่ือแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลที่มี 
Do  คือการน าความคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ 
Check  คือการวัดผลการปฏิบัติดังกล่าว 
Act  คือการน าผลไมปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ 

ส าหรับขั้นตอนPlan นั้นอาจจะมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ก าหนดความคิดท่ีแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม ได้แก่ 

,. การวิเคราะห์สภาพปัญหา ว่าปัญหาเกิดข้ึนที่ไหน เมื่อไร กับใคร อย่างไร มีกระบวนการอะไร 
ที่เก่ียวข้อง 

2. การวิเคราะห์ระดับของปัญหา สามารถวัดข้อมูลที่สะท้อนระดับของปัญหาได้ด้วยวิธีใด 
4. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา อะไรคือสาเหตุหลักของการเกิดปัญหา สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุ 

รากเหง้าได้หรือไม่ มีข้อมูลประกอบหรือไม่ว่าสาเหตุใดเป็นสาเหตุส าคัญ 
          3. การวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา เป็นการน าสาเหตุ รากเหง้าที่ส าคัญมาวิเคราะห์ว่าจะลด
หรือขจัดออกไปได้อย่างไร โดยอาศัยแนวคิดเชิงกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ประกอบกันทางเลือกในการ
แก้ปัญหาอาจมีหลายทางเลือก  อาจจะใช้ร่วมกัน หรืออาจจะต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือเลือกเอาอย่างใด
อย่างหนึ่ง เมื่อได้ทางเลือกแล้ว ยังต้องวิเคราะห์ที่แรงหนุนและแรงต้านของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนลดแรงต้าน
และใช้แรงหนุนให้เป็นประโยชน์ 
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โดยในปี 2557 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา มีจ านวนผลงาน CQI ทั้งสิ้น 21 เรื่อง 
1. Re ไม่ ดี / ดี ไม ่Re (Supply) 
2. ทารกในครรภ์ปลอดภัยห่างไกลจาก DFIU : Death fetus in utero (ANC) 
3. พัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง  กายภาพ  
4. เรื่องบนเตียง “แผ่นกั้นเตียงเสริมความรู้” (FP) 
5. สายรุ้งมหัศจรรย์ (ห้องบัตร) 
6. นิทานสานรัก (WBC) 
7. ผ้าขาวม้าน้อยช่วยคุณตาคุณยาย (IPD) 
8. ใบสั่งยาหายไปไหน (งานประกัน  
9. ผมไม่เปียก (ER) 
10. ดนตรี กลิ่น ความร้อนบ าบัดร่วมกับการ ังเข็ม (งาน ังเข็ม) 
11. ท่อน้ านมอุดตันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป (คลินิกนมแม่) 
12. สื่อรักจากลูกน้อย (คลินิกนมแม่) 
13. พัฒนารูปแบบการเขียนบันทึกประวัติผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(OPD) 
14. การลดการใช้พลังงานคอมพิวเตอร์ (IT) 
15. การลดอัตราฟิล์มเสีย (X-ray) 
16. Modify to High Quality (LAB) 
17. ระบบ check list ตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือก่อนการใช้งาน(ทันตกรรม  
18. ระบบการส่งต่อคุณภาพส าหรับผู้รับบริการห้องคลอด (LR-OR) 
19. การลดความคลาดเคลื่อนในการจัดยา (เภสัชกรรม) 
20. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดภาวะอ้วนในบุคลากรศูนย์อนามัยที่5(DPAC) 
21. Service mind-Friend corner 

 
ก าหนดจัดกิจกรรมให้มีการน าเสนอในเวที KM เพ่ือพัฒนาสู่ R2R ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 และ

มหกรรม CQI เชิญเครือข่ายมีส่วนร่วมในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 
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