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

 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
 

ข้อมูลทั่วไป 
กรมอนามัยได้มีค าสั่งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 5  เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2530  โดยรวม

ศูนย์วิชาการต่างๆ ในส่วนกลางที่ตั้งอยู่จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ศูนย์อนามัยโรงเรียนเขต 3 ศูนย์โภชนาการ
เขต 3 ศูนย์ทันตสาธารณสุขเขต 3 และศูนย์อนามัยแม่และเด็กเมืองพล จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลแม่
และเด็ก  สังกัดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 5 นครราชสีมา ที่ท าการเดิมตั้งอยู่ในบริเวณส านักงานสาธารณสุขเขต   
ถนนจอมพล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ปัจจุบันในปี 2541 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 5 ได้ย้ายที่ท าการ
จากส านักงานสาธารณสุขเขต ถนนจอมพล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มาอยู่ที่เลขที่ 177 หมู่ที่ 6 ต าบล
โคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จากการปฏิรูประบบราชการ ในปี 2545  ได้รวมภารกิจของศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพเขต 5 นครราชสีมา และศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 5 บางส่วนตั้งเป็นหน่วยงานใหม่  ภายใต้
ชื่อ “ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา” ภายใต้การบริหารของผู้บริหาร  ดังนี้ 

พ.ศ. 2530 – 2538 นายแพทย์วิพูล  กระแสร์ตานนท์ 
พ.ศ. 2538 – 2542  นายแพทย์สมพร   กุศลเลิศจริยา 
พ.ศ. 2543 – 2546  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิง่เจริญชัย 
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน  นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

วิสัยทัศน์ 

องค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี 
พันธกิจ 

1.  การผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีม ี
     คุณภาพ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย 
2.  การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้กับ 
     เครือข่าย รวมไปถึงการผลักดันและสนับสนุนให้เครือข่ายด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและ 
     กฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีและมี 
     คุณภาพ 
3.  การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง รวมไปถึงระบบที่ 
     เกี่ยวข้องโดยการก ากับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือน ามาสู่การพัฒนานโยบายและกฎหมาย และ 
     ระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

 
โครงสร้างองค์กร 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

พื้นที่รับผิดชอบ 

ศูนย์อนามัยที ่5 นครราชสีมา ดูแลรับผิดชอบจังหวัดในพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 มีพ้ืนที่โดยรวมเท่ากับ 
51,790.26 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 4 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอ่ืนๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ          ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น  มหาสารคาม  และร้อยเอ็ด 
ทิศใต้              ติดต่อกับจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีและสระแก้ว 
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และเพชรบูรณ์ 
 

 

      

แผนที่ แสดงพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 5  นครราชสีมา 

ข้อมูลพื้นฐาน 

จังหวัด 
พื้นที่ 

ตร.กม. 
อ าเภอ เทศบาล อบต. ต าบล หมู่บ้าน รร. วัด ศพด. 

นครราชสีมา 20,493.96 32 56 287 289 3,712 1,508 1,346 691 

ชัยภูม ิ 12,778.29 16 20 122 124 1,617 825 845 398 

บุรีรัมย์ 10,322.89 23 27 184 189 2,546 929 718 479 

สุรินทร์ 8,124.06 17 14 158 159 2,119 855 492 504 

ภาพเขต 51,719.20 88 117 751 761 9,994 4,117 3,401 2,072 

ท่ีมา  ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและพฒันางานปกครอง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย   
http://www.dopa.go.th/padmic/region/northeast.htm 

ชัยภูมิ 

นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

http://www.dopa.go.th/padmic/region/northeast.htm
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

โครงสร้างประชากร 

 
 
 
 
 
 
 
 

              

 

             

 

 

 

          ลักษณะโครงสร้างปีรามิดประชากรเป็นรูประฆังคว่ า  สัดส่วนประชากรเพศชายกับเพศหญิงใกล้เคียงกัน
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน  กลุ่มอายุระหว่าง 35 - 39 ปี ร้อยละ 8.67  รองลงมาอยู่ในช่วงกลุ่มอายุ 40 
– 44 ปี ร้อยละ 8.62 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของประชากรเขตเครือข่ายบริการที่ 9  จ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ 

อายุ 
ชาย หญิง เขตเครือข่ายบริการที่ 9 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

0-4 ปี 208,567 6.40 197,110 5.96 405,677 6.18 

5-9 ปี 219,099 6.72 206,330 6.24 425,429 6.48 

10-14 ปี 240,983 7.39 226,497 6.85 467,480 7.12 

15-19 ปี 266,679 8.18 249,333 7.54 516,012 7.86 

20-24 ปี 236,440 7.25 232,928 7.04 469,368 7.15 

25-29 ปี 262,449 8.05 252,143 7.62 514,592 7.83 

30-34 ปี 284,456 8.72 274,533 8.30 558,989 8.51 

35-39 ปี 286,704 8.79 282,542 8.54 569,246 8.67 

40-44 ปี 280,692 8.61 285,474 8.63 566,166 8.62 

45-49 ปี 244,699 7.50 255,987 7.74 500,686 7.62 

50-54 ปี 202,264 6.20 215,733 6.52 417,997 6.36 

55-59 ปี 162,944 5.00 177,733 5.37 340,677 5.19 

60-64 ปี 124,634 3.82 140,302 4.24 264,936 4.03 

65-69 ปี 87,256 2.68 101,511 3.07 188,767 2.87 

70-74 ปี 67,550 2.07 84,311 2.55 151,861 2.31 

75-79 ปี 46,384 1.42 62,430 1.89 108,814 1.66 

80-84 ปี 24,654 0.76 36,960 1.12 61,614 0.94 

85-89 ปี 10,030 0.31 16,762 0.51 26,792 0.41 

90-94 ปี 3,255 0.10 5,996 0.18 9,251 0.14 

95-99 ปี 1,027 0.03 1,761 0.05 2,788 0.04 

100 ปีขึ้นไป 570 0.02 832 0.03 1,402 0.02 

รวมทั้งสิ้น 3,261,336 100.00 3,307,208 100.00 6,568,544 100.00 

ท่ีมา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย   http:// www.dopa.go.th 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

สรุปการด าเนินงานด้านการส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2556 
เขตพื้นท่ีเครือข่ายบริการที่ 9 

งานแม่และเด็ก 

ผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานปี 2556 จัดท าโครงการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เพ่ือส่งเสริมเด็กไทยแข็งแรง ปี 2556  
มีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านอย่างมืออาชีพ โดยมีกิจกรรมอบรมการตรวจ
พัฒนาการโดยใช้แบบประเมินอนามัย 55  
 2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยร่วมกับคณะท างานวิชาการเขต (Node) ปรับ
ฐานข้อมูลและวิธีการรายงานข้อมูล  

3. พัฒนาภาคีเครือข่าย โดยการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง
ครอบครัว ดังต่อไปนี้ 
 3.1) อบรมทีมประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ต าบลนมแม่ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสายใยรักแห่งครอบครัว ตามมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุด ปี 2556 
 3.2) การเยี่ยมประเมินรับรองโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โดย 
  3.2.1) การประเมินฯ ระดับทอง เป้าหมาย ปี 56 ร้อยละ 95 ปัจจุบันได้ด าเนินการไปแล้ว 
จ านวน 80 แห่ง จากท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน 83 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.38  ยังคงเหลือ โรงพยาบาล 1 
แห่ง เนื่องจากยังไม่เปิดให้บริการห้องคลอด และขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารจึงยังไม่พร้อมประเมิน และ
โรงพยาบาลเอกชน/โรงพยาบาลค่ายฯ ที่สมัครเข้าร่วมแต่ยังไม่พร้อมประเมิน จ านวน 2 แห่ง และนอกจากนี้ยังมี
โรงพยาบาลเพ่ิงเปิดให้บริการใหม่สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสายใยรักอยู่ยังไม่พร้อมรับการ
ประเมิน 1 แห่ง 
  3.3.2) การประเมินรับรองซ้ า เป้าหมาย ปี 56 ร้อยละ 80  มีจ านวนโรงพยาบาลทั้งหมดที่ผ่าน
สายใยรักระดับทองตั้งแต่ ปี 2553 จ านวน 18 แห่ง ได้ผ่านการประเมินรับรองฯ แล้ว จ านวน 12 แห่ง ยังคง
เหลือ 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67  และส่วนที่เหลือมีแผนการประเมินรับรองฯ แล้ว 
 3.3) การเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสายใยรักแห่งครอบครัว เป้าหมายปี 56     ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 35 ของอ าเภอๆ ละ 1 ต าบล จ านวน 33 ต าบล  และมีแผนจะประเมิน รพ.สต.สายใยรักฯ ปี 
2555 จ านวน 4 ต าบล (รพ.สต.โคกสะอาด รพ.สต.นกออก รพ.สต.บ้านผือ รพ.สต.ท่ากูบ)  ขณะนี้อยู ่
ระหว่างการประเมินตนเอง 
 3.4) การเยี่ยมประเมินต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักฯ เป้าหมายปี 56 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของอ าเภอๆ 
ละ 1 ต าบล มีจ านวน 33 ต าบล (นครราชสีมา 12 ต าบล ชัยภูมิ 6 ต าบล บุรีรัมย์ 9 ต าบล สุรินทร์ 6 ต าบล) 
ก าลังอยู่ในช่วงของการประเมินตนเอง  
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

ปัจจัยความส าเร็จ   
        1. พ้ืนที่ให้ความส าคัญต่อโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 

2. มีกิจกรรมการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การประเมินซ้ าทุก ๆ 3 ปี 
3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม  
   มากขึ้น 

 
กิจกรรมเด่นในพื้นที่ (Good  Practice  Model)  

การบูรณาการงานอนามัยแม่และเด็กระดับเขต ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมกับ NODE 
วิชาการแม่และเด็ก (จังหวัดชัยภูมิ) ท าให้มีการประชุมพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง  เกิดกิจกรรม
เด่นคือ 

1. เกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ เขตนครชัยบุรินทร์ 
2. คู่มือการดูแลครรภ์คุณภาพ เขตนครชัยบุรินทร์ 

 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัด 

1. มีการปรับตัวชี้วัดใหม่ และการชี้แจงล่าช้า บางตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจน เป็นปัญหาต่อพ้ืนที่ในการ
รายงานข้อมูล 

2. มาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ต้องปรับมาตรฐานเพ่ือให้ครอบคลุม
คุณภาพตามตัวชี้วัด จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การด าเนินงานล่าช้า 

3. มีการบูรณาการประเมินร่วมกัน เช่น  HPH, รพ.สายใยรัก ,DPAC และ YFSH มีพ้ืนที่บางพ้ืนที่ไม่
พร้อมที่จะรับการประเมินทั้งหมด ด้วยข้อจ ากัดของบุคลากร   ส่วนทีมประเมินเองก็เหนื่อยล่า
เนื่องจากแต่ละคนต้องประเมินหลายมาตรฐาน ส่งผลให้ความละเอียดรอบครอบลดลง 

 
วิธีการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1. การปรับแก้ไขตัวชี้วัด ควรประชุมชี้แจงศูนย์อนามัย และ สสจ.แต่เนิ่นๆ   
2. ศูนย์อนามัย ควรจะบูรณาการมาตรฐานเกณฑ์การประเมินใหม่ ให้เหมาะสมที่โรงพยาบาลหรือ

พ้ืนที่สามารถเตรียมรับการประเมินได้ 
3. ส่วนกลางควรจะบูรณามาตรฐาน เช่น  มีเกณฑ์มาตรฐานฉบับเดียวแต่สามารถประเมินได้ทุก 

setting  
4. ส่วนกลางควรคิดรูปแบบการพัฒนางานในรูปแบบอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการประเมินรับรอง

มาตรฐาน  
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

ความต้องการรับการสนับสนุน 
จากส่วนกลาง    
1.  การอ านวยความสะดวก การให้ค าแนะน า ซ่ึงพบว่าติดต่อไดย้าก    
 2.  แผนงานโครงการต่างๆ เมื่อมีการปรับแก้ไขอย่างไร ควรแจ้งศูนยเ์ขตให้เร็ว จะได้มีเวลาเตรียมและ 
     แจ้งให้พ้ืนทีท่ราบ เนื่องจากพ้ืนที่ feed back ว่าการท างานไม่มีแผน และไม่มีระบบ   

 
แผนการด าเนนิงานต่อไป 

1. การติดตามและประเมินรับรองตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพและพัฒนาการเด็กเล็ก 
ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพ  และพัฒนาการได้เริ่มด าเนินงาน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 - 2555  ภายใต้โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย  และได้มีการด าเนินการเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 
 1.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรแกนน าระดับจังหวัด” ปี 2553 
 2.  อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการด าเนินงานในแต่ละจังหวัด เพ่ือการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่การ
เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ที่มีคุณภาพ  การใช้หนังสือเล่มแรก  (Book  Start)  การเลี้ยงดูเด็ก ปี 2553  ได้แก่ 

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับอ าเภอ/ต าบล  ที่รับผิดชอบ 
- งานแม่และเด็ก  และศูนย์เด็กเล็ก 
- ครูพ่ีเลี้ยงเด็กศูนย์เด็กเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 

 3. ส่งเสริม  สนับสนุน  การด าเนินงาน  ในปี 2553-2555  ได้แก่ 
- สนับสนุนเอกสาร  สิ่งพิมพ์  ได้แก่  หนังสือนิทานเล่มแรก 
- ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดประชุมชี้แจง/อบรมบุคลากร 

 4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กและหนังสือนิทานเล่มแรก  ในพ้ืนที่
เขต รพช.  และ รพ.สต.  ในปี 2554 - 2555 
 5. ประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ปี 2555 
 6. คัดเลือกศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม ปี 2555 

7. มอบโล่และป้ายเชิดชูเกียรติ  ปี 2555 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
1. ศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู่ 
1.1 บุคลากรด้านสาธารณสุขมีภาระงานมาก  เปลี่ยนบุคลากรบ่อย  โดยเฉพาะ รพ.สต.  จึงเป็นส่วน

หนึ่งที่ท าให้ขาดการติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
1.2 บุคลากรทั้งสาธารณสุข และอปท.  ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา  ศูนย์

เด็กเลก็ให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะ นักวิชาการของ อปท. และครูพี่เลี้ยงเด็ก 
1.3 ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างบุคลากรด้านสาธารณสุขและ อปท. ยังมีการท างานแบบแยกส่วน

ไม่บูรณางานเข้าด้วยกัน 
1.4 บุคลากรของ อปท.  ยังขาดการให้ความส าคัญด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  และขาดการติดตาม

งานอย่างจริงจัง 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

2. หนังสือนิทานเล่มแรก (Book  Start) 
2.1 ผู้รับผิดชอบจะไม่ทราบเรื่องการแจกหนังสือนิทานเล่มแรกให้กับกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องโครงการ

พัฒนาสติปัญญาเด็กไทยเป็นส่วนมาก  จึงเป็นเหตุให้การด าเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ 
2.2 หนังสือนิทาน  จัดสรรให้กับจังหวัดไม่พร้อมกันทั้ง 3 เล่ม ขาดช่วง  ท าให้ไม่เพียงพอกับ

กลุ่มเป้าหมาย  และผู้ปฏิบัติงานสับสนในการแจกหนังสือนิทานให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
2.3 ผู้ปฏิบัติงานสับสนในเรื่องของการด าเนินงานหนังสือนิทานเล่มแรก และการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็ก 
2.4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่  ไม่มีการอธิบาย  วิธีการใช้หนังสือนิทานให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

เข้าใจวิธีการใช้  จึงท าให้ผู้ปกครองใช้ได้ไม่ถูกต้อง และบางคนไม่ได้ใช้ 
2.5 เจ้าหน้าที่มีการสับเปลี่ยนบ่อย  ขาดการมอบหมายงาน  มีภาระงานมาก  ขาดการติดตาม  ส่งผล

ให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 
2.6 อสม. ไม่เข้าใจว่าจะต้องมีบทบาทในการให้ค าแนะน า  ติดตาม  การเลี้ยงดูเด็ก  หนังสือนิทานเล่ม

แรก  และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  ส่วนใหญ่จึงไม่ได้ด าเนินการ 

ส าหรับในปีงบประมาณ 2556 ศูนย์อนามัยที่ 5  โดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ  ได้จัดท าโครงการ
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก : การด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ  พัฒนาการเด็กใน
ศูนย์เด็กเล็ก  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  และสามารถปฏิบัติงานการสร้าง
เสริมสุขภาพพัฒนาการเด็กอย่างบูรณาการทุกด้านได้อย่างถูก เหมาะสม   

2. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์  การด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ  พัฒนาการเด็ก
ในศูนย์เด็กเล็กซึ่งกันและกัน   

 
งบประมาณ     จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าสมัครเข้ารับการอบรมฯ  ท่านละ 5,500  บาท 
กลุ่มเป้าหมาย  ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กสังกัด อปท. หรืออ่ืนๆ จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 80 ท่าน 

ได้มีการอบรมฯ  ทั้งหมด  3 รุ่น  เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมมากเกินจ านวน เพ่ือให้ได้คุณภาพจึงขยาย
รุ่น จาก 2 รุ่น  เป็น 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 264 คน 

 
ข้อเสนอแนะ  จากผู้เข้ารับการอบรม 
    ควรมีการจัดอบรมในหลักสูตรแบบนี้อีก   การสอนวิธีการเขียนโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก   การอบรมผู้บริหารศูนย์เด็กเล็กเพราะผู้บริหารขาดการให้ความส าคัญ   เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงาน   อบรมเกี่ยวกับเทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการและการส่งเสริมสุขภาพ 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
1. ผู้บริหารของ อปท. ยังขาดการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 
2. อปท. บางแห่งสนใจให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรม  แต่ขาดงบประมาณหรือไม่ได้ตั้ง

งบประมาณการพัฒนาศักยภาพ 
3. ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็กบางแห่งอยากมาเข้ารับการอบรม  แต่ไม่สามารถมาได้

เนื่องจากศูนย์ไม่ปิดเทอม 
 

2.  โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพต้นแบบสู่แหล่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือบูรณาการของการด าเนินงานของศูนย์วิชาการขับเคลื่อนการด า เนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพสู่
แหล่งเรียนรู้ 

2. เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กที่มีความพร้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพต้นแบบ  แบบมี
ส่วนร่วม และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาการเด็กและป้องกันควบคุมโรคของชุมชน  และ
ศูนย์เด็กเล็กอ่ืนๆ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมเพ่ือพัฒนาต่อยอดจังหวัดละ 2 แห่ง  และสมัครใจเข้าร่วมการ
พัฒนารวม 8 แห่ง 

2. นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็กเล็กจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย  เขตพ้ืนที่เครือข่าย
บริการที่ 9  ประกอบด้วย  ศูนย์วิชาการ  ได้แก่  ศูนย์อนามัยที่ 5,  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5, ศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5 

3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  4  จังหวัด  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  โรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลที่รับผิดชอบศูนย์เด็กเล็กเป้าหมาย   ผู้บริหาร  นักวิชาการ  ครู
ผู้ดูแลเด็ก  ตัวแทนชุมชน  ผู้ปกครองเด็กของศูนย์เด็กเล็กเป้าหมาย 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการไปแล้ว สรุปผล ดังนี้ 

1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และระดมความคิดของศูนย์วิชาการ  เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
2. ประชุมชี้แจงโครงการฯ และระดมสมอง ความคิด กับผู้รับผิดชอบงานภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด 
3. คัดเลือกศูนย์เด็กเล็ก 
4. เก็บข้อมูลกอ่นการด าเนินงานตามแบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
5. สรุปผลการเก็บข้อมูล  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัด 

1. การด าเนินงานแบบบูรณาการงานของศูนย์วิชาการเป็นสิ่งดี  แต่การปฏิบัติจริงยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้  เนื่องจากติดภาระงานหลักของศูนย์วิชาการ และของหน่วยงานต้นสังกัดในระดับกรม 

2. ผู้รับผิดชอบงานของแต่ละศูนย์วิชาการไม่ว่าง  ท าให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต้องเลื่อนออก  ท า
ให้การปฏิบัติงานตามกิจกรรมสามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 



12 

 

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

 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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3.  โครงการเด็กไทยสูง  สมส่วน  สมองดี  แข็งแรง 
 การด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน  โครงการเด็กไทยสูง  สมส่วน  สมองดี  แข็งแรง  ปี 2556  
การจัดท าโครงการเพ่ือรองรับการด าเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ 5  ไม่ได้ด าเนินการ แต่ใช้วิธีการบริหารจัดการการ
ด าเนินงาน โดยการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ในระดับจังหวัด โดยมีกิจกรรม 
ดังนี้ 

1. กิจกรรมด าเนินงานในเวทีการประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก/คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก 
2. กิจกรรมในเวทีการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ/การอบรมเชิงปฏิบัติการกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
   ในแต่ระดับปฏิบัติงาน 
3. กจิกรรมงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
4. กิจกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และการนิเทศ 
    ติดตามงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

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

 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

งานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดนี 
 

ผลการด าเนินงาน 
ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง  ของการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนซึ่งมี

ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การผลิตและกระจายเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ  2) การเฝ้าระวัง ติดตามและ
ประเมินผล 3) การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พันธมิตร และภาคีเครือข่าย เพ่ือการมี
ส่วนร่วม 4) การประชาสัมพันธ์  รณรงค์และการตลาดเชิงสังคม  เพ่ือการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่าง
ต่อเนื่อง 5) การศึกษาวิจัยและปฏิบัติการ 6) การใช้มาตรการเสริมในระยะเฉพาะหน้าและมาตรการเสริมอ่ืนๆ 

จากสถานการณ์ภาวะขาดสารไอโอดีนในเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 พบว่า ปี 2554 – 2555  ทุก
จังหวัดมีความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนได้มาตรฐานครัวเรือนตามที่องค์การอนามัยโลกก าหนดคือ 
ร้อยละ 90  ยกเว้นจังหวัดชัยภูมิ  ได้มาตรฐานร้อยละ 85.90 และ 82.30  ตามล าดับ  และปี 2553 - 2555 มี
หมู่บ้านไอโอดีนร้อยละ 53.54, 72.43, และ 88.90 ตามล าดับ   ในเขต 5 ยังพบภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิง
ตั้งครรภ์  เนื่องจาก  พบค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนในปัสสาวะ (ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า 150 ไมโครกรัม/ลิตร)  เท่ากับ 
142.10, 160.70 และ 141.30 ไมโครกรัม/ลิตร  ในปี 2553 – 2555  ตามล าดับ(ภาพที่ 1)  นอกจากนี้ยังพบ
หญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับไอโอดีนน้อยกว่า 150 ไมโครกรัม/ลิตร  ซึ่งไม่ควรมากกว่าร้อยละ 50  ก็พบว่าเท่ากับร้อย
ละ 57.90, 45.50 และ 56.70 ตามล าดับ (ภาพที่ 2)    เมื่อพิจารณารายจังหวัดปี 2555 พบว่า  จังหวัดชัยภูมิมี
หญิงตั้งครรภ์ที่ขาดไอโอดีนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 65.8  และมีค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนในปัสสาวะเพียงร้อย
ละ 108.60  ไมโครกรัม/ลิตร (ภาพท่ี 1,2)  

 
  

  ภาพที่ 1  ค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ในเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9    
ปี 2553 - 2555 



14 

 

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

 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

 

 
ภาพที่ 2  ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 µg/L ปี 2553-2555 

 
เมื่อพิจารณาภาวะขาดสารไอโอดีนในทารกแรกเกิด พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาก คือ ในปี 2548 - 2556  

พบว่าขาดไอโอดีน เท่ากับร้อยละ 15.0, 9.86, 9.11, 11.08, 10.89, 6.11, 6.12, 6.18, และ 5.90 ตามล าดับ  
ทั้งนี้เป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ไม่ควรเกินร้อยละ 3 (ภาพท่ี 3)  

 
 

 ภาพที่ 3  ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีระดับ TSH มากกว่า 11.2 mU/L  ปี 2548 -2556 
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            การขับเคลื่อนหมู่บ้านไอโอดีนนั้น  ขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  การด าเนินงานในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพต าบลและบูรณาการกับงานอ าเภอ
เข้มแข็ง  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหมู่บ้านลดหวานมันเค็ม  นอกจากนี้ก็ได้มีการต่อยอดเป็น “ศูนย์
เรียนรู้ไอโอดีน”  ซึ่งมีทั้งหมด 34 ศูนย์/3 จังหวัด  ยังเหลือจังหวัดสุรินทร์ที่ยังไม่มีศูนย์เรียนรู้  ซึ่งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  ส่วนการประเมินรับรองหมู่บ้านไอโอดีนนั้นบูรณาการกับงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ  หมู่บ้านลดหวานมันเค็ม ซึ่งในปี 2556 อยู่ระหว่างการ
ประเมินรับรอง 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. ส านักโภชนาการมิได้ประสานห้องปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 5  ด้านความพร้อมของการตรวจไอโอดีน

ในปัสสาวะก่อนท าหนังสือแจ้งจังหวัด  ท าให้จังหวัดส่งปัสสาวะมาที่ศูนย์อนามัยที่ 5  แล้วทางศูนย์ด าเนินการ
แก้ปัญหาโดยส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 6  ท าให้เกิดความล่าช้าและปัสสาวะสูญหาย  นอกจากนี้
ผลการตรวจก็ออกไม่ทันรอบการตรวจราชการ  ท าให้จังหวัดขาดข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ปัญหาในการตรวจ
ราชการ  ซึ่งปัญหาดังกล่าวเพ่ิงพบในปีนี้ 

2. เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานในระดับศูนย์วิชาการ  ท าให้เกิดรอยต่อของความต่อเนื่องในการดูแลด้าน
วิชาการ และการบริหารจัดการเครือข่าย 

3. มาตรการการรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีนหลังคลอด 6 เดือน ไม่น่าเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  จาก
การลงพ้ืนที่สุ่มประเมินรับรองหมู่บ้านไอโอดีน  พบว่า หญิงหลังคลอดได้รับยาประมาณ 1 เดือนเนื่องจากต้องมา
ตรวจหลังคลอด  แต่หลังจากนั้นเท่าท่ีตามในหมู่บ้านที่สุ่มตรวจไม่มีใครได้รับยาหลังคลอดครบ 6 เดือน  
 
วิธีการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 1. ประเมินผลความเป็นไปได้ของมาตรการเสริม  การให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีนหลังคลอด 6 เดือน 
 2. น าข้อมูลเข้า MCH Board ของเขต  เพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาทีเ่หมาะกับสภาพพ้ืนที่ต่อไป  โดยเฉพาะใน
จังหวัดชัยภูมิ 
 
ความต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง  

1. ทบทวนกรอบการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  เนื่องจากก าหนดในปี 2553 – 2555  ซ่ึง
กรอบดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว 1 ปี  แต่ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนเขตและจังหวัดว่าแต่ละกรอบนั้นได้
ผลผลิต หรือ ผลลัพธ์อย่างไร   

2. ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อน  ศูนย์เรียนรู้ไอโอดีน  
3. ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ภาวะขาดสารไอโอดีนของประเทศ  ที่ผ่านมาส านักมีข้อมูลให้เฉพาะ 

data  แต่ขาด information  
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งานวัยเรียน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงใน
วัยเรียนแบบบูรณาการ ปี 2556  โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ 1.)เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการด าเนินงานลด
ปัจจัยเสี่ยงในวัยเรียน  2.)เพ่ือพัฒนาต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยมีกิจกรรมหลักหลาย 
กิจกรรมโดยเฉพาะ การเสริมพลังในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ได้แก่ กิจกรรมเยี่ยมชี้แนะ 
สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์น้ า ประเมินรับรองตามมาตรฐาน  รวบรวมเอกสารสรุป  โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการ
ประเมินรับรองแล้ว 4 แห่ง  และรอการรับรอง 2 แห่ง ได้แก่ 

 

จังหวัด โรงเรียน ประเมินแล้ว 
ผ่านการรับรอง 

ผ่าน รอปรับแก้ 

นครราชสีมา บ้านหนองขามนาดี  อ าเภอแก้งสนามนาง 
โป่งแดงน้ าฉ่าสามัคคี อ าเภอขามทะเลสอ 
ชลประทานสงเคราะห์ อ าเภอเมือง 

21 ธันวาคม 2555 
17 มกราคม 2556 
22 มีนาคม 2556 

 
 
 

 

 

ชัยภูมิ ชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่ อ าเภอแก้งคร้อ   
บ้านแหลมทองผดุงวิทย์ อ าเภอภักดีชุมพล    

23 มกราคม 2556 
4 กุมภาพันธ์ 2556 

 

 

 

 

บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า อ.คูเมือง    24 มกราคม 2556   

สุรินทร์ - - - - 

 
ผลการด าเนินงานโครงการฯ สามารถประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัด(KPI) ตาม SLM และมีโรงเรียน

ต้นแบบ การประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 6 แห่ง  ได้แก่  มีการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการเด็กในโรงเรียนในพ้ืนที่ตชด.ทั้ง  7 แห่ง ยังได้มีการติดตาม สนับสนุนให้มีการประชุม/อบรมความรู้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วย  

ปัจจัยความส าเร็จ 
ผู้รับผิดชอบงานมีความมุ่งมั่น 
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กิจกรรมเด่นในพื้นที่ (Good  Practice  Model)   
จากการประกวดโครงงานส่งเสริมสุขสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  โดยส่งโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้

อหนองไผ่  อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  ด้านส่งเสริมสุขภาพ  และโรงเรียนบ้านหนองผักชี อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ                
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัด 

1. การท างานในระดับจังหวัด อ าเภอ และภาคีเครือข่ายโรงเรียน ควรมีการจัดการเชิงกลยุทธ์โดย
ก าหนดเป็นนโยบายที่มีความส าคัญ  ผู้บริหารทุกระดับควรมีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพซึ่งเป็นองค์รวมของเด็กอายุ 6-18 ปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2556  เน้นการบูรณาการขับเคลื่อน “ต าบล
สุขภาพดี” 

2. ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัดควรเพ่ิมการสนับสนุน และสร้างจุดแข็งในการด าเนินงาน 
ขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอันจะส่งผลต่อสุขภาพกลุ่มวัยเรียนแบบองค์รวม 

 
ความต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

1. ในอดีตการด าเนินงานโดยกรมอนามัยจะเห็นเด่นชัดในการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนมาโดยตลอด และ
เครือข่ายมองว่าเป็นจุดแข็งของกรมอนามัย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่มุ่งไปที่เด็กระดับชั้นประถมศึกษา
มากกว่ามัธยมศึกษา   แต่ยังขาดการเฝ้าระวังลดปัจจัยเสี่ยงในวัยเรียนอย่างรอบด้าน  เช่น การชี้น าภาคี
เครือข่าย มีแผนงานกิจกรรมการสร้างศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัย  ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พ้ืนที่ได้มีทักษะและคัดกรองส่งเสริมสุขภาพสุขภาพเด็กนักเรียน (ไม่เพียงแต่ภาวะโภชนาการ และทันตสุขภาพ
เท่านั้น) เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแท้จริงต่อไป 

2. ข้อตกลงในการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยศูนย์เขตยังไม่เป็นข้อตกลงร่วม
ชัดเจน  เช่น ในการประเมินตัวชี้วัดที่ 4 ภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ที่จะต้องสุ่มเด็กในโรงเรียนที่ประเมินโดยใช้
จ านวนสุ่ม (n) ตามระเบียบวิธีการวิจัยเป็นภาระผู้ประเมิน 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

งานทันตสาธารณสุข 

ผลการด าเนินงาน 
ได้มีการจัดท าโครงการส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 2556 โดยมี

วัตถุประสงค์ 1.) เพ่ือพัฒนาภาคีเครือข่าย 2.) เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 
และ รพ.สต.ดีเด่นด้านส่งเสริมทันตสุขภาพ 3.) เพื่อติดตามและประเมินผล ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมา มีดังนี้ 

1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรด้านการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ และการวางแผนการ
ด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี รวมทั้ง รพ.สต.ดีเด่นด้านส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย 

2. ด าเนินการส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ผลสภาวะทันตสุขภาพระดับเขต ครั้งที่ 6  เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการท าแผนปฏิบัติงานต่อไป 

3. จัดประชุมคณะกรรมการสื่อสารสาธารณะระดับเขต เพ่ือพัฒนาต้นแบบสื่อด้านการส่งเสริมป้องกัน
ทันตสุขภาพ 

4. ออกประเมินผลติดตามตรวจเยี่ยมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี และ รพ.สต. ดีเด่นด้านส่งเสริม
ทันตสุขภาพ 4 จังหวัด 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ผู้รับผิดชอบและทีมงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน  
2. ผู้บริหารในระดับพ้ืนที่ให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน 
3. การด าเนินงานทันตสาธารณสุขขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบริการสุขภาพช่องปากระดับ

เขต (Node ทันตสาธารณสุข) ท าให้การท างานด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
กิจกรรมเด่นในพื้นที่ (Good  Practice  Model) 

การด าเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ได้แก่ โรงเรียนบ้านหลัก, โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่, 
โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า, โรงเรียนบ้านหินลาด และโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัด
บุรีรัมย์  

 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัด 

1. แนวทางการด าเนินงาน และตัวชี้วัดบางตัวไม่ชัดเจน ท าให้การเก็บข้อมูลในแต่ละจังหวัดไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานเดียวกัน 

2. ความส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ซึ่ง
ไม่ใช่หน่วยงานในจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น น่าจะผลักดันในระดับนโยบาย 
 3. จ านวนทันตบุคลากรไม่สอดคล้องกับจ านวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ ท าให้การเข้าถึงบริการทันต
สุขภาพยังไม่ครอบคลุม 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

ความต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
1. ความรวดเร็ว ชัดเจน ของตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานแผนการด าเนินงานตอ่ไป 
2. จัดเวทีประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี และ รพ.สต.ดีเด่น ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพระดับเขต 

 3. สรุปผลสภาวะทันตสุขภาพระดับเขต ครั้งที่ 6 และเผยแพร่ต่อไป 
4. ผลิตสื่อต้นแบบด้านการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานที่สนใจ 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

งานวัยรุ่น 

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงร่างกาย จิตใจ อารมณ์และช่วงต่อของวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่  ส่งผลต่อ
สุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภ์ในกลุ่มเด็กวัยรุ่น  ปัญหาสุขภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ
รวมทั้งปัญหา  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ป้องกันได้  วัยรุ่นเมื่ออยู่กับเพศตรงข้าม  ถูกกระตุ้นอารมณ์เพศ
จากสื่อทางลบ และใช้ บุหรี่  เหล้า และ สารเสพติด ท าให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรือตนเอง    ผลกระทบ
ประการส าคัญที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ การประเมิน
สถานการณ์และนโยบายสู่การปฏิบัติการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2554 – 2557 พบว่า วัยรุ่นมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยลงจาก ปี 2539 อายุ 18-19ปี ลดลงเหลือ 15-16  ปี ในปี 2552  ส่งผลให้อัตรา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพ่ิมขึ้น จาก 54.9 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คนในปี 2548  เป็น 56.2 ในปี 
2552 และยังพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นเพ่ิมขึ้นจาก 41.1 ต่อแสนประชากรในปี 2548 เป็น 76.5 ใน
ปี 2552 

  ปี 2555 ในเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 พบวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร ร้อยละ 20.2 เมื่อ
เทียบกับการตั้งครรภ์ทั้งหมด  ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกก าหนด คือ ไม่เกินร้อยละ 10  เมื่อ
พิจารณาการตั้งครรภ์กลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี  จากการส ารวจ (Rapid survey) ปี 2555 โดยสุ่มถามประวัติการ
ตั้งครรภ์ในเด็กกลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี ในพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 จ านวน 8,804 คน พบอัตราการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เท่ากับ 65 ต่อสตรีวัยรุ่น 1,000 ราย (จ านวนวัยรุ่น 15-19 ปี ตั้งครรภ์ ต่อ จ านวนวัยรุ่น 15-
19 ปีทั้งหมด : เป้าหมายไม่เกิน 50 ต่อ 1000 ราย) โดยจังหวัดนคราชสีมา มีอัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์สูงสุดถึง 75 ต่อ
วัยรุ่นพันคน  รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์และบุรีรัมย์ เท่ากับ 74, 66  และ 43 ตามล าดับ  ดังนั้นการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังคงเป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่ ดังแสดงแผนภูมิที่ 1 

 

แผนภูมทิี่ 1 แสดง อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชาการหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

เมื่อวัยรุ่นเกิดปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่จะปรึกษาเพ่ือน หรือผู้ที่ไว้ใจได้ ไม่เข้ารับบริการสุขภาพใน
สถานบริการของรัฐ ด้วยสาเหตุหลายปัจจัยได้แก่ โรคที่วัยรุ่นเป็นมักเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการจนกว่าอาการของ
โรคจะรุนแรงขึ้น เช่น โรคหนองใน ซิฟิลิส เป็นต้น  วัยรุ่นขาดความรู้ในการดูแลตนเอง สถานบริการของรัฐยัง
จ ากัดบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เฉพาะผู้ใหญ่หรือผู้ที่แต่งงานแล้ว เช่น การวางแผนครอบครัว การ
คุมก าเนิด การยุติการตั้งครรภ์ เป็นต้น การบริการที่ด้อยคุณภาพ  ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่
สามารถรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่ไม่สามาถบอกพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้ ที่ตั้ง
ของสถานบริการไม่สะดวกในการไปใช้บริการ นอกจากนี้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพแก่วัยรุ่นยังให้บริการตามความ
เชื่อและทัศนคติของตนเองโดยไม่ค านึงถึงสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และความเสมอภาคทางเพศ  

จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้วัยรุ่นไม่มีที่ปรึกษา และไปรับบริการสุขภาพในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย ท าให้
ปัญหาสุขภาพมีความซับซ้อนและรุนแรงขึ้นจนอาจเสียชีวิตได้ ซึ่งในปัจจุบันสถานบริการสาธารณสุขได้แก่ 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  โรงเรียน ได้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ตามมาตรฐานของกรมต่างๆได้แก่ กรมอนามัยมีมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน(Youth Friendly Health Service) โดยเน้น 4 องค์ประกอบคือ 1. การบริหารจัดการ  
2. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการสร้างความต้องการในการใช้บริการ 3. การบริการที่ครอบคลุมความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย  4. พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน  

งานวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาได้ด าเนินการจัดตั้งคลินิกวัยรุ่น 
ตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนโดยใช้ชื่อคลินิกว่า Teen Clinic เปิดให้บริการ
เมื่อ พ.ศ. 2554 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐาน YFHS และได้ผ่านการ
ประเมินรับรองตามมาตรฐานYFHS เมื่อวันที่ 9 เมษายน 25556 นอกจากการจัดตั้งและให้บริการใน  Teen 
Clinic แล้วยังรับผิดชอบงานคลินิกวัยรุ่นของพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดย
ผลักดันให้โรงพยาบาลของรัฐจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนตามมาตรฐาน YFHS และทีม
วัยรุ่นซึ่งประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพ  ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการ ได้เป็นคณะกรรรมการเยี่ยม
ส ารวจและประเมินการจัดบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนตามมาตรฐาน YFHS ระดับเขต ผล
การเยี่ยมส ารวจฯ พบว่า โรงพยาบาลจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนผ่านตามมาตรฐาน  
YFHS ร้อยละ 32 (จ านวนโรงพยาบาลในเขตจ านวน 79 แห่ง) และผ่านตัวชี้วัด กพร. ร้อยละ 32.9  คิดเป็น 100 
คะแนน (26 แห่ง) ดังแสดงแผนภูมิที่ 2 
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ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

      แผนภูมทิี่ 2 แสดงจ านวนโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน YFHS 
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 งานด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและการแท้งที่ไม่ปลอดภัยในวัยรุ่นได ้
ด าเนินการร่วมกับ MCH Node มีการจัดท าโครงการ  Teen up care โดยผสานความร่วมมือกับโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพพ้ืนที่ เขต 9 และมูลนิธิเพ่ือสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี(แห่งประเทศไทย) 
ด าเนินการปรับทัศนคติการให้บริการในกลุ่มวัยรุ่นแก่แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุขและ
ผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการแก่กลุ่มวัยรุ่น พัฒนาแนวทางการให้บริการวัยรุ่นเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อม (TEEN 
UNWANTED PREGNANCY CARE)  ดังแสดงในภาพที่ 3 สร้างเครือข่ายคณะกรรมการแพทย์อาสาระดับพ้ืนที่ ( 
Dr-teen up local network) ปัจจุบันมีทีมแพทย์อาสาจ านวน 30 คน เริ่มให้บริการ ในพ้ืนที่แล้ว ระยะต่อไป
จะด าเนินการเรื่องการประเมินผลการด าเนิน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับศูนย์วิชาการใน
พ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  5 ในการวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผน 
ด าเนินการ และประเมินผลการด าเนินงานร่วมกัน การบูรณาการท าให้สามารถบริหารด้านงบประมาณ บุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ร่วมกันได้ และสามารถลดความซ้ าซ้อนของงานลงได้  
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ภาพที่ 1 แสดงแนวทางการให้บริการวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม  (TEEN UNWANTED PREGNANCY CARE) 

 

 

 

 

 

                 แบบสอบถาม 1 หน้า 

 
 
 
 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. นโยบายของรัฐบาล กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการส่ง เสริมสุขภาพ 
วัยรุ่นและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
2. ผู้บริหารของหน่วยงานสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ สถานที่ และเป็นที่ปรึกษาในด้านการ
บริหารจัดการ 
3. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานทุกไตรมาส 
4. มีการท างานเป็นทีมท าให้การท างานสามารถท างานแทนกันได้ 
5. เครอืข่ายในการด าเนินงานในพ้ืนที่มีความเข้มแข็งและมีความรู้ในงานวัยรุ่น 
6. มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับ MCH Node 

 
กิจกรรมเด่นในพื้นที่ (Good  Practice  Model) 

ผลักดัน MCH Node ด าเนินการโครงการ Teen up care เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและการ
แท้งที่ไม่ปลอดภัยในวัยรุ่นโดยการสร้าง Dr-teen up local network  

ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
1. งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมมีน้อยไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
2. ผู้ให้บริการคลินิกวัยรุ่นได้รับการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาไม่ต่อเนื่อง 
3. อุปกรณ์คุมก าเนิดส าหรับวัยรุ่นยังมีน้อย และราคาสูง 
4. มีงานวิจัยร่วมระดับพื้นที่หลายเรื่อง 

         ้    ภ ไ    ้   NODE MCH เขตนครชัยบุรินทร์ 

สนับสนุน 

1. การสร้างเครือข่าย                                                 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้                  
3. วิจัยรายงาน 
4. การจัดการ 
5. M&E 
6. อ่ืนๆ 

  � �         Counseling 

                    

(TEEN UP CARE  For safe medical abortion) 
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วิธีการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. วางแผนงานร่วมกับ อบต.และองค์กรต่างๆในพ้ืนที่เพ่ือร่วมวิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการ และ 
   ประเมินผล 
2. พัฒนาทักษะการให้การปรึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานคลินิกวัยรุ่นในพื้นที่ 
3. วิเคราะห์สถานการณ์การคุมก าเนิดของวัยรุ่นในพื้นที่ และจัดหาเวชภัณฑ์การคุมก าเนิดที่เหมาะสม 
   และราคาถูก 
4. ท าการวิจัยแบบ R2R 

 

ความต้องการรับการสนับสนุน 
    ระดับพื้นที่ 

1. วางแผนงานร่วมกับ อปท.และองค์กรต่างๆในพ้ืนที่เพ่ือร่วมวิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการ และ 
    ประเมินผล 
2. พัฒนาทักษะการให้การปรึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานคลินิกวัยรุ่นในพื้นที่ 
3. วิเคราะห์สถานการณ์การคุมก าเนิดของวัยรุ่นในพื้นที่และจัดหาเวชภัณฑ์การคุมก าเนิดที่เหมาะสม 
    และราคาถูก 
4. ท าการวิจัยแบบ R2R 

    ส่วนกลาง 
1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของกลุ่มวัยรุ่น 
2. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานคลินิกวัยรุ่น 
3. สนับสนุนอุปกรณ์คุมก าเนิดส าหรับวัยรุ่น เช่น ยาฉีด ยาฝัง ยาคุมก าเนิดฉุกเฉิน  ถุงยางอนามัย ให้ 
    สถานบริการฟรีหรือในราคาถูก 
4. แจ้งเรื่องที่จะศึกษาวิจัยให้ศูนย์ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการวิจัยร่วมในระดับพื้นที่ 

 

แผนการด าเนนิงานต่อไป 
1. พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการวัยรุ่นให้มีความเป็นมิตรกับวัยรุ่นและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่นที่ 
   ทันสมัย 
2. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการในกลุ่มวัยรุ่น 
3. พัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพวัยรุ่นที่ทันสมัยและเหมาะสมกับวัยรุ่นในแต่ละพ้ืนที่ 
4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น พมจ.  ศาล วัฒนธรรม อปท. องค์กรเอกชนใน 
   พ้ืนที ่
5. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานวัยรุ่นในระดับพื้นท่ี 
6. ส่งเสริมให้วัยรุ่นจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อส่งเสริม และป้องกันสุขภาพของตนเอง 
7. ส่งเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต าบลเพ่ือส่งเสริม  
   และป้องกันสุขภาพของวัยรุ่นระดับพื้นที่ 
8. สร้างเครือข่ายการบริการ และส่งต่อวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพในเขตนครชัยบุรินทร์ 
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งานวัยท างาน 
 

1. คนไทยไร้พุง 
ผลการด าเนินงาน 
 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาได้ด าเนินการโครงการคนไทยไร้พุงภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ
บริการสาธารณสุข  องค์กรภาครัฐและชุมชนสู่มาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ปีงบประมาณ 2556  โดยมีการด าเนินกิจกรรมดังนี้  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย 
“จังหวัดไร้พุงสู่องค์กรไร้พุง” ของจังหวัดชัยภูมิ   โดยได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน 
Road Map  ขับเคลื่อนนโยบาย พร้อมทั้งประกาศนโยบาย “จังหวัดชัยภูมิไร้พุง” รวมทั้งอบรมชี้แจงให้ความรู้
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นองค์กรไร้พุงและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไร้พุง    2) น าศูนย์เรียนรู้
องค์กรต้นแบบไร้พุงในเขตเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “ศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบ
ไร้พุง..มุ่งสู่เขตสุขภาพ” ปี 2556  เมื่อวันที่ 29 - 30  พฤษภาคม  2556 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร 
และสรุปผลงานของศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 2 แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  และ
โรงพยาบาลหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งผลงานในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา มีศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงแห่ง
ใหม่เพ่ิมข้ึนอีก 12 แห่ง  ในเขตเครือข่ายบริการที่ 9 

ปัจจัยความส าเร็จ   
1.  ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการท างานของผู้รับผิดชอบงาน 
2.  ผู้บริหารขององค์กรเห็นความส าคัญ ในการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง

ให้เกิดขึ้นในองค์กร 
     3.  สัมพันธภาพที่ดีในการติดต่อประสานงานระหว่างภาคีเครือข่าย 

 
กิจกรรมเด่นในพื้นที่ (Good Practice Model)   

รพ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ขยายการด าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคอ้วนจากองค์กรสู่ชุมชน  โดยมีนวัตกรรมท่า
ออกก าลังกายส่ายสะโพกลดพุง “ท่าเต้นกุ๊กไก่”  และมีบุคคลต้นแบบไร้พุงที่ด าเนินการในชุมชนชักชวนคนใน
ชุมชนให้ไร้พุง  

 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัดและวิธีการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1. องค์กรไร้พุงบางแห่งไม่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงได้เนื่องจากขาด
งบประมาณในการพัฒนาองค์กรไร้พุงให้ยั่งยืน 

2.  การด าเนินงานให้ศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงให้เกิดความส าเร็จต้องอาศัยความชัดเจนใน
นโยบาย และการสนับสนุนของผู้บริหาร รวมทั้งความร่วมมือของทุกคนในองค์กร  
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

ความต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
1. แนวทางการด าเนินงานทีช่ัดเจน  รวดเร็ว จากส่วนกลางเพ่ือการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย 
2. เนื่องจากเป็นการด าเนินงานที่ต้องใช้ความร่วมมือจากคนทั้งองค์กรเพ่ือให้เกิดความส าเร็จ จึงควรมี

การยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรต้นแบบนั้นๆ 
 

แผนการด าเนนิงานต่อไป 
1. ถอดบทเรียนความส าเร็จศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

2. คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) 

ผลการด าเนินงาน 
 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาได้ด าเนินการโครงการคนไทยไร้พุงภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ
บริการสาธารณสุข  องค์กรภาครัฐและชุมชนสู่มาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ปีงบประมาณ 2556  โดยมีการด าเนินกิจกรรม ดังนี้  1) พัฒนาและขยายผลการด าเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) และพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC)     
2) ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นการใช้บริการและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ใช้บริการคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ (DPAC) ในเขตนครชัยบุรินทร์  ซึ่งผลงานในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมามีการด าเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) ในรพศ./รพท./รพช. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ  62.0  และมีการ
ด าเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) ในรพ.สต.  ร้อยละ 40.6  ในเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 
9  โดยการส ารวจความคิดเห็นการใช้บริการและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ใช้บริการคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ (DPAC) นั้น ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการเก็บข้อมูล 

ปัจจัยความส าเร็จ   
1.  ความมุ่งมั่น ตั้งใจและความอดทนในการท างานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับผิดชอบงาน 
2.  ผู้รับผิดชอบงานเห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะส่งผลต่อสถานะสุขภาพและการ

ลดลงของอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชนในอนาคต 
 3.  สัมพันธภาพที่ดีในการติดต่อประสานงานระหว่างภาคีเครือข่าย 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
1. แนวทางการด าเนินงาน และเกณฑ์ประเมินคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) จาก

ส่วนกลางยังไม่ชัดเจน ต่างเขตต่างมีแนวทางการท างานและเกณฑ์ประเมินแตกต่างกันไป ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน 
    2. ไม่มีงบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนการด าเนินงานในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ (DPAC) 

3. การด าเนินการคลินิกไร้พุงเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  บุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องมีทักษะในการให้
ค าปรึกษาเรื่อง 3 อ. โดยเฉพาะ  ซึ่งบางแห่งไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้ค าปรึกษา  รวมถึงการมีความรู้
และทักษะที่ไม่เพียงพอต่อการให้ค าปรึกษา 

 
ความต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
 1. แนวทางการด าเนินงานทีช่ัดเจน  รวดเร็ว จากส่วนกลางเพ่ือการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย 

2. รณรงค์ สร้างกระแสการสื่อสารสาธารณะเพ่ือผลักดันให้เป็นนโยบายระดับชาติในเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน  รวมถึงในเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

แผนการด าเนนิงานต่อไป 

1. รวบรวมความคิดเห็นการใช้บริการ และวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพของผู้ใช้บริการคลินิกปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) 
ต่อไป 

2. เยี่ยมประเมินการด าเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

3. งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ปี 2556 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการเริ่มต้นด าเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ใน ปี 
2555 มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 62 แห่ง จากจ านวนโรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบของศูนย์
อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งสิ้น 80 แห่ง แบ่งเป็น 

- โรงพยาบาลที่มีผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์เดิม) ระดับดีเด่น 16  แห่ง 
- โรงพยาบาลที่มีผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์เดิม) ระดับดี  20  แห่ง  
- โรงพยาบาลที่มีผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์เดิม) ระดับพัฒนาได้ 20  แห่ง 
- โรงพยาบาลที่มีผลการประเมินตนเองไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์เดิม)  6  แห่ง 
ส าหรับผลการด าเนินงานใน ปี 2556 อยู่ในช่วงประเมินตนเอง และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
    1. ชี้แจงเกณฑ์การประเมินใหม่ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
    2. เยี่ยมพัฒนาโรงพยาบาลในเขต เพื่อให้ค าแนะน าเบื้องต้น 
    3. เชิญชวนโรงพยาบาลที่ไม่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  โรงพยาบาลจิต

เวชนครราชสีมาราชนครินทร์  โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน  

 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
    1. เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ และมีการปรับเกณฑ์การประเมินใน ปี 2556  ท าให้พ้ืนที่ยังไม่เข้าใจ

แนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เนื่องจากการแจ้งเกณฑ์ใหม่ล่าช้า 
    2. โรงพยาบาลบางแห่งที่ไม่มีนักโภชนาการ อาจจะยังด าเนินการได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีบาง

องค์ประกอบที่อาจเข้าใจคาดเคลื่อน ว่าจะต้องเป็นนักโภชนาการเท่านั้น 
    3. จังหวัดเปลี่ยนผู้รับชอบหรือไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
    4. โรงพยาบาลประเมินตนเองล่าช้า เนื่องจากระบบออนไลน์ยังไม่สามารถใช้งานได้ในระยะเวลาที่

ก าหนด 

 
วิธีการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

     1. ชี้แจง และทบทวนเกณฑ์ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องทราบให้เร็วขึ้น 
     2. บูรณาการร่วมกับจังหวัดในการติดตามเยี่ยมพัฒนาและประเมินผล 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

ความต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
1. สนับสนุนสื่อให้แก่พ้ืนที่ เช่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือคู่มือต่าง ๆ ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่สามารถน าไปประชาสัมพันธ์ได้ 
2. ควรปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนที่ละเอียดขึ้นกว่าเดิม 
3. ดูแลระบบออนไลน์ให้สามารถใช้งานได้ทันตามก าหนด 
4. ควรมีการชี้แจงแนวทางการประเมินส าหรับผู้ประเมิน เพ่ือจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

4. งานเมนูชูสุขภาพ  

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2556 มีร้านอาหารผ่านเกณฑ์ประเมินรับรองมาตรฐาน CFGT จ านวน  4,149 แห่ง  และผ่านการ

รับรองเป็นร้านเมนูชูสุขภาพ จ านวน 800 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 19.3  (เป้าหมาย ร้อยละ 30 ) โดยมีการ
ด าเนินงาน  ดังนี้ 

1.  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การด าเนินงานเพื่อขอรับการรับรองเมนูชูสุขภาพกับชมรมผู้ประกอบการ 
2.  อบรมวิธีการวิเคราะห์เมนูอาหารโดยใช้โปรแกรม Thai Nutri Survey Version 2.0 

 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัด 

1.  ร้านอาหารไม่ค่อยเห็นความส าคัญของการด าเนินงานตามโครงการฯ 
2.  พ้ืนที่ขาดผู้รับผิดชอบงานโดยตรงหรือมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ท าให้การด าเนินงานขาดความ  
    ต่อเนื่อง 

 
วิธีการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1.  ชี้แจงและทบทวนเกณฑ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยจัดให้มีการอบรม/ประชุมชี้แจง ทั้งในกลุ่ม 
    บุคลากร สาธารณสุขและผู้ประกอบการ 
2.  ควรมีมาตรการหรือสิ่งสนับสนุนที่จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญของโครงการฯ 
     และอยากเข้าร่วมโครงการฯ มากขึ้น 
3.  บูรณาการงานร่วมกับทีม CFGT  โดยการจัดประชุมหรือออกตรวจเยี่ยมร่วมกัน เพ่ือประชาสัมพันธ์ 

     โครงการฯ 

 
ความต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

1. สนับสนุนสื่อให้แก่พ้ืนที่ เช่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือคู่มือต่างๆ ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์   
    โครงการ (นอกเหนือจากแผ่นป้าย) 
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลายเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญและกระตุ้น 
    ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความส าคัญของเมนูชูสุขภาพ 
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับกระทรวง/กรม เพ่ือขอความร่วมมือจากพ้ืนที่ในการกระตุ้นหรือ 
    รณรงค์ให้ร้านอาหารในเขตปกครองเข้าร่วมโครงการฯ 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

งานผู้สูงอายุ 
ผลการด าเนินงาน 

จัดท าโครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556  โดยมีวัตถุประสงค์  
1.) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้สามารถให้บริการ ให้ความรู้ มุ่งสู่การ

เป็นวิทยากรได้  
2.) เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริการรักษาในสถานพยาบาลเพ่ือผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม ทั้งแพทย์แผน

ปัจจุบัน แพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย  
3.) พัฒนาศูนย์เรียนรู้อย่างครบวงจรทั้งบูรณาการในงานบริการทางการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพตาม

กลุ่มศักยภาพ (ADL) การจัดการสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน  
4.) พัฒนารูปแบบการด าเนินงานต าบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว  
5.) เพ่ือสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและวัด

ส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนทีเ่ครือข่ายบริการที่ 9 มีผลการด าเนินงานในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ด าเนินการในรอบ 9 เดือน 

ข้อที่ 1 1.1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 
จ านวน 2 รุ่น 100 คน    

1.2 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการท าวิจัย การเลือกใช้สถิติในการวิจัย
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

1.3 พัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านการศึกษาวิจัย โดยมีกิจกรรม Journal 
Club สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 10  ครั้ง     

1.4 จัดท าสื่อด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น แผ่นพับ CD คู่มือต่างๆ และ
อุปกรณ์ฝึกสมองป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ                                               

ข้อที่ 2 2.1 พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก มีการตรวจรักษา คัดกรองสุขภาพ ให้ความรู้
ต่างๆ       
  – คัดกรอง ADL, กลั้นปัสสาวะ, ปัญหาหกล้ม คัดกรองสุขภาพจิต ซึมเศร้า, 
สมองเสื่อม  
  – ให้สุขศึกษาและค าปรึกษาด้านการดูแลรักษาโรคเรื้อรังและกิจกรรม 3 อ. ใน
ผู้สูงอายุ  
  – จัดโปรแกรมป้องกันเข่าเสื่อม 
2.2 พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยใน มีการดูแลแบบประคับประคองโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

 ผลการด าเนินงานในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ด าเนินการ 

ข้อที่ 2 (ต่อ) 2.3 พัฒนาชมรมผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 5 ให้เข้มแข็ง มีการจัดกิจกรรมโดยชมรม 
เดือนละ 1 ครั้ง  
2.4 ให้บริการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย มีบริการฝังเข็ม และนวดบ าบัด 

ข้อที่ 3 3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสถานที่เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ เช่น จัดท าสวนสุขภาพ /ลานกิจกรรม และลานกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ
ในตึกผู้ป่วยใน 
3.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานและสื่ออุปกรณ์ เครื่องออกก าลังกาย ในการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ  

ข้อที่ 4 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในรูปของการศึกษาวิจัย จ านวน 2 เรื่อง 
4.1 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเทศบาลต าบลเมืองใหม่ 
    (อยู่ในขั้นตอนการจัดท ารูปเล่ม และเผยแพร่) 
4.2 ผลของโปรแกรมการควบคุมน้ าหนักในผู้สูงอายุที่เป็นโรคอ้วน 
    (อยู่ในขั้นตอนการติดตามผลการด าเนินกิจกรรม และรวบรวมข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์ผล) 

ข้อที่ 5 5.1 ประชุมชี้แจงนโยบาย ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ
ของงาน (ประชุมคณะกรรมการ Node) 

5.2 ร่วมเป็นคณะท างานของ Node Long Term Care เพ่ือร่วมผลักดันการ
ด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

5.3 พัฒนาเกณฑ์ประเมินต าบล LTC ร่วมกับคณะกรรมการ Node เพ่ือใช้
ประเมินในเขตนครชัยบุรินทร์ และประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินวัดส่งเสริม
สุขภาพฉบับปรับปรุงใหม่ 

5.4 ประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงาน และติดตามผล ผ่านเวทีประชุม
คณะกรรมการ Node Long Term Care จ านวน 3 ครั้ง 

5.5 พัฒนาศักยภาพทีมประเมินคลินิกผู้สูงอายุ ร่วมกับคณะกรรม Node LTC โดย
ใช้คลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นสถานที่ฝึกประเมิน และนิเทศ
ติดตาม 

5.6 จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ” ให้กับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
เขตนครชัยบุรินทร์ จ านวน 3 รุ่น 87 คน (ปี 2556 ตั้งเป้าไว้ 4 รุ่น) 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

ผลการด าเนินงานในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ด าเนินการ 

ข้อที่ 5 (ต่อ) 5.7 จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และคัดกรองภาวะ
สุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ ร่วมกับเครือข่าย เช่น พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงจังหวัด สภากาชาดประจ าจังหวัด สสจ. และอ่ืนๆ 

5.8  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขต 
และยกย่องเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง (9 พ.ค. 56) 

5.9 สนับสนุนวิชาการ และสื่อ คู่มือ ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ แก่บุคลากร
สาธารณสุขและ อส.ผส.  

5.10 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานต าบลต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว เขตนครชัยบุรินทร์ และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการให้บริการ Home 
ward ที่โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ร่วมด้วย (จะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 
สิงหาคม 56) 
 

 
ปัจจัยความส าเร็จ   

1. ความมุ่งม่ันและตั้งใจในการท างานของผู้รับผิดชอบงานทุกหน่วยงาน 
2. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care ถูกก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดกระทรวง และเขตตรวจ- 
    ราชการ 
3. ผู้บริหารในพ้ืนที่ให้ความส าคัญ สนับสนุนการท างานและก าหนดเป็นตัวชี้วัดในระดับจังหวัด และ 
    Node วิชาการ Long Term Care 

     4. สัมพันธภาพที่ดีในการติดต่อประสานงานระหว่างภาคีเครือข่าย 
    5. การเตรียมความพร้อมรับกับสังคมผู้สูงอายุที่มากข้ึนทุกวัน 

กิจกรรมเด่นในพื้นที่ (Good Practice Model)   
1. การด าเนินงานต าบลต้นแบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2556 ยังอยู่ในระหว่างรอรับการประเมิน  
2. การด าเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขต ได้แก่ วัดป่าสุวรรณไพโรจน์ อ าเภอจัตุรัส และ 
   วัดโพธิ์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัด 

1. แนวทางการด าเนินงาน และเกณฑ์ประเมินต าบลต้นแบบจากส่วนกลางยังไม่ชัดเจน ต่างเขตต่างมี 
   แนวทางการท างานและเกณฑ์ประเมินแตกต่างกันไป ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน 

    2. ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
3. ความส าเร็จของงานต้องอาศัยความร่วมมือ และบูรณาการด าเนินงานจากหลายหน่วยงาน ปัจจุบัน 
   ยังแบ่งส่วนในการท างาน และการถ่ายทอดนโยบายยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
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ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

4. ผลลัพธ์ของงานมาจากหลายองค์ประกอบ ต้องให้ระยะเวลาในการด าเนินงาน ดังนั้น จะถูกคุกคาม 
   ด้วยระยะเวลาในการตรวจประเมินที่เร็วเกินไป 

 
ความต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

1. ความรวดเร็ว ชัดเจน ของนโยบาย ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงาน 

 

แผนการด าเนนิงานต่อไป 
1. พัฒนารูปแบบการบริการรักษาในสถานพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุแบบองค์รวมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 
    ผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรม 
2. จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตามระยะเวลา และแผนที ่
    วางไว้ 
3. ประเมินรับรองการด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว และวัดส่งเสริมสุขภาพ 
4. ถอดบทเรียนความส าเร็จ ผลลัพธ์การด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น และ 
   วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

งานพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ 
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่ท างานด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

2. เพ่ือเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่น ชุมชน เขตนครชัยบุรินทร์   
         

กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จิตอาสา อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 จ านวน 100 คน (โดย

จัดอบรมเป็น 4 รุ่นๆ ละประมาณ 25-30 คน) 
 
ผลการด าเนินงาน (รอบ 9 เดือน) 

1. ปรับปรุงสถานที่ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ ลานกิจกรรม และบ้านพักเพ่ือรองรับผู้
เข้ารับการอบรมในพื้นที่ต่างจังหวัด (งบเงินบ ารุง) 

2. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุจ านวน 2 รุ่น เพ่ือการเป็นวิทยากรในการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (งบประมาณ 30,549.- บาท) 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผ่านเวปไชต์ศูนย์อนามัยที่ 5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตนครชัยบุรินทร์ 

4. จัดท าหลักสูตรการผู้ดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมบริบทปัญหาของพ้ืนที่ ภายใต้โครงสร้างหลักสูตรดูแล
ผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย (งบประมาณ 50,000.- บาท) 

5. จัดท าคู่มือฝึกอบรม/อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนดูแลผู้สูงอายุ (งบประมาณ 99,000.- บาท) 
6. จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุตามโครงสร้างหลักสูตร จ านวน 3 รุ่น รวม 87 คน (169,834.- บาท) 

      - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ค. 56 จ านวน 29 คน  
     (กลุ่มเป้าหมาย ต. โคกกรวด ต. จอหอ จ. นครราชสีมา) 

- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-21 มิ.ย. 56 จ านวน 32 คน  
  (กลุ่มเป้าหมาย อ. ปักธงชัยเหนือ และ อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา) 
- รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-19 ก.ค. 56 จ านวน 26 คน 
 (กลุ่มเป้าหมาย อ. หนองหงส์ และ อ. ล าปลายมาศ จ. บุรีรัมย์) 
- รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-9 ส.ค. 56 จ านวน 35 คน อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 (กลุ่มเป้าหมาย จ. ชัยภูมิ จ. สุรินทร์ และ จ. บุรีรัมย์) 
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ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนการด าเนินงานต่อ 

1. ติดตามประเมินผลหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรม 
2. เพ่ิมจ านวนคน และจ านวนรุ่นในฝึกอบรมมากขึ้น เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ที่มีการเพ่ิมจ านวนของ

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่มากขึ้น โดยท าในรูปแบบการฝึกอบรมสัญจร ในพ้ืนที่ที่มีความต้องการและมีความพร้อม 
3. มีการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมมากขึ้น ผ่านหลายช่องทาง 
4. ค านวณ Unit cost ประเมินผล และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
 การเดินทางมารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุค่อนข้างล าบาก และไม่สะดวกใน
การเข้าพักในศูนย์ฝึกอบรมหลายวัน เพราะต้องดูแลครอบครัวและผู้สูงอายุ จึงอยากให้ทางศูนย์อนามัยที่ 5 จัด
ทีมวิทยากร และจัดหลักสูตรลงไปสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ โดยทางพ้ืนที่ยินดีสนับสนุนงบประมาณในการ
เดินทางของผู้เข้ารับการอบรม  
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1. งานสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน 
 
ผลการด าเนินงาน   

จ านวนสถานบริการสาธารณสุข  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีการด าเนินกิจกรรม 
GREEN  ครบถ้วน  ทั้ง 5 กิจกรรม 
 

จังหวัด แห่ง พื้นที่ 

นครราชสีมา 4 รพ.ศอ.5  รพ.โชคชัย  รพ.แก้งสนามนาง  รพ.สีคิ้ว 

ชัยภูมิ 2 รพ.สต.โคกสะอาด อ.เมือง, รพ.คอนสาร 

บุรีรัมย์ 2 รพ.พุทไธสง  รพ.คูเมือง 

สุรินทร์ 4 รพ.ปราสาท รพ.สต.โคกสะอาด รพ.สังขะ รพ.ท่าตูม 

เขต 12  

 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1.  การนิเทศติดตามระดับเขต/กรม 
2.  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติระดับประเทศ 

 
กิจกรรมเด่นในพื้นที่ (Good Practice Model)   

1. การใช้ประโยชน์ครบวงจรจากการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือจัดการขยะอินทรีย์  และรางวัลสุดยอดส้วม
ระดับประเทศ ของโรงพยาบาลสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

2. มาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรม/ฐานเรียนรู้GREENของโรงพยาบาลปราสาท  จังหวัด
สุรินทร์ 
          3. การดัดแปลงวัสดุช ารุด เพ่ือใช้งานในกิจกรรมใหม่ ของโรงพยาบาลโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

4. การจัดการขยะและการใช้พลังงานทดแทนด้วยโซลาร์เซล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล-  
โคกสูง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  และโรงพยาบาลคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัด 

1. ต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกขององค์กรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมใจลดโลกร้อนทั้งการ
จัดการขยะ และการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์กร 
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ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

วิธีการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. นโยบายของผู้บริหารองค์กร  และความมุ่งมั่นของทีมงานในการขับเคลื่อน 
2. การยกย่องเชิดชูเกียรติระดับองค์กร/จังหวัด/เขต/ประเทศ 

 
ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

1. การติดตามนิเทศเยี่ยมส ารวจสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อนของส่วนกลาง 
 
แผนด าเนินการต่อไป 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบและก าลัง
พัฒนาสาธารณสุขลดโลกร้อน  จ านวน 1 ครั้ง 
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

2. การจัดการสุขาภิบาลอาหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 
ผลการด าเนินงาน   

1. เทศบาลเข้าร่วมด าเนินงาน  5  แห่ง ได้แก่ นครราชสีมา  2 แห่ง (เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาล
ต าบลพิมาย) ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  จังหวัดละ 1 แห่ง (เทศบาลต าบลบ้านเพชรภูเขียว, เทศบาลต าบลหนอง
กี,่  เทศบาลต าบลกังแอน) 

2. เทศบาลมีระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร1แห่งคือ เทศบาลต าบลพิมาย 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. นโยบายอาหารปลอดภัย 
2. การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
3. การยกย่องเชิดชูเกียรติในเวทีระดับประเทศ 

 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัด 

1. การประสานกิจกรรมและข้อมูลการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารในพ้ืนที่ 

 
วิธีการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

ขับเคลื่อนคณะกรรมการอาหารปลอดภัยระดับพ้ืนที่/ระดับอ าเภอ 

 
ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

1. การติดตามนิเทศงาน อปท. ที่มีผลงานเด่นระดับกรม 
2. การยกย่องเชิดชูเกียรติในเวทีระดับประเทศ 

 
แผนด าเนินงานต่อไป 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา  ประเมินการด าเนินงานระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทีเ่หลือ ในเดือนสิงหาคม 2556 
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3. พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม้ีระบบจัดการบริการน้ าบริโภคระดับพื้นฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2556 เข้าร่วมโครงการ 4 แห่ง  ประกอบด้วย  ทต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  ทต.บ้านเพชรภู

เขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  ทต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์   จ.บุรีรัมย์ และ ทต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์  ซึ่งทั้ง 4 แห่งอยู่
ระหว่างการประเมินระบบจัดการบริการน้ าบริโภคระดับพื้นฐาน   

สิ่งที่ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการไปแล้ว 
 1. วางแผนการด าเนินงานโครงการฯ 
 2. ประสานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดคัดเลือกพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการฯ 
 3. ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามโครงการฯให้ อปท.ที่เข้าร่วมทราบ 
 4. อปท.ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 4 แห่ง มีการแต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาระบบการจัดบริการน้ า
บริโภค 

5. อปท.ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลแหล่งน้ าบริโภคของครัวเรือน ทั้ง 4 แห่ง 
และได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือทราบทิศทางการพัฒนาและสอดคล้องกับปัญหาแต่ละพ้ืนที่ 
 6. เก็บตัวอย่างน้ าประปาและน้ าบริโภคครัวเรือน ตรวจวิเคราะห์เพื่อทราบสถานการณ์และประเมินตาม
ตัวชี้วัดโครงการฯ ครั้งที่ 1  ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าแล้วทั้ง 4 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจน้ าจาก
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย มีผลตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 

จังหวัด ตัวอย่างที่เก็บทั้งหมด ตัวอย่างที่ผ่านมาตรฐาน 

นครราชสีมา 7 2 

ชัยภูมิ 8 5 

บุรีรัมย์ 8 1 

สุรินทร์ 8 1 

เขต 31 9 

 

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ความมุ่งม่ันเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
2. มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง เช่น มีกองประปาในเทศบาลนั้น 
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ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
ปีนี้ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าวิเคราะห์ครั้งที่ 1 เป็นช่วงฤดูร้อน ซึ่งระบบประปาทั้งที่ 4 แห่งที่เข้าร่วม

โครงการฯ เป็นระบบประปาผิวดิน และน้ าดิบผิวดินตามปกติท่ีใช้ผลิตน้ าประปาขาดแคลน น้ าประปาที่เก็บได้จึง
มีคุณภาพค่อนข้างต่ า  บางพ้ืนที่แก้ปัญหาโดยซื้อน้ าดิบจากที่อ่ืนมาผลิต บางพ้ืนที่แก้ปัญหาโดยขุดเจาะน้ า
บาดาลมาเสริมให้กับน้ าผิวดินที่มีอยู่  การค านวณสารเคมีท่ีใช้ในการปรับสภาพน้ า (สารส้ม ปูนขาว คลอรีน) ผล
ที่ได้จึงอาจผิดพลาดบ้าง 

 
วิธีการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

การประเมินผลโครงการฯ จะมีหลักการที่ว่าผลคุณภาพน้ าต้องผ่านเกณฑ์ทุกด้าน  แต่ถ้าบางที่มีผลตก
เกณฑ์ด้านแบคทีเรียเพียงเล็กน้อย ด้านอ่ืนๆผ่านมาตรฐานหมด ซึ่งบางครั้งอาจเกิดจาก Human error ก็ได้ แต่
ว่า ในขณะทีอ่ปท.นั้นมีการบริหารจัดการน้ าที่ดี มีคณะท างานที่ชัดเจน มีระบบรายงานพร้อมและมีการวางแผน
งาน/โครงการเฝ้าระวังน้ าอย่างต่อเนื่อง น่าจะพิจารณาเป็นรายๆไป 

 
ความต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

เวทีระดับประเทศในการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
แผนการด าเนนิงานต่อไป 
 1. เก็บตัวอย่างน้ าประปาและน้ าบริโภคครัวเรือนตรวจวิเคราะห์เพื่อทราบสถานการณ์และประเมินตาม
ตัวชี้วัดโครงการฯ ครั้งที่ 2   

2. ประเมินผลโครงการ/สรุปผล 
 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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4. การพัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานน้ าประปาดื่มได ้

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2556 เข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง จังหวัดนครราชสีมา  2 แห่ง จังหวัดชัยภูมิ 2 แห่ง  จังหวัดบุรีรัมย์ 2 

แห่ง จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง ทั้ง 8 แห่ง อยู่ระหว่างเก็บน้ าตรวจวิเคราะห์ขอรับรองเป็นประปาดื่มได้ ด าเนินการ
โดยเจ้าของพ้ืนที่ด้วยตนเอง  

สิ่งที่ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการไปแล้ว 
 1. วางแผนการด าเนินงานโครงการฯ 
 2. ประสานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดคัดเลือกพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการประปาดื่มได้ 
 3. ประสานหน่วยงานประปาที่เข้าร่วมโครงการประปาดื่มได้โดยตรง 

4. ประสานหน่วยงานประปาที่เข้าร่วมโครงการประปาดื่มได้ให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา  
  จัดประชุมข้ึนที่จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายมาอบรมไม่ครบ  มีผู้เข้าอบรม 5 คน 4 อบต. 3 จังหวัด  
5. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างน้ าประปา โดยพ้ืนที่ด าเนินการเก็บน้ าด้วยตนเอง ขณะนี้ทุก  
  แห่งยังไม่มีการเก็บตัวอย่างน้ าประปา 
6. สาธิตวิธีการเก็บตัวอย่างน้ าประปาแก่พ้ืนที่ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการประปาดื่มได้ มีความตั้งใจในการพัฒนาระบบประปาด้วยตนเอง มิใช่การ 
   บังคับ 
2. ระบบประปามีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ มีการซ่อมบ ารุงอย่างสม่ าเสมอ 

 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
กลุ่มเป้าหมายไม่มาเข้ารับการอบรม ความรู้และทักษะในการดูแลระบบประปาให้มีการพัฒนาสู่ระบบ

ประปาดื่มได้อาจจะปฏิบัติไม่ได้หรือวิธีการไม่ถูกต้อง 
 

วิธีการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. ส่วนกลางควรจัดท าหลักสูตร/แผนพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาไว้ปีละ 2-3รุ่น 
2. ควรมีคู่มือการแก้ไขปัญหาแต่ละพารามิเตอร์ 
3. ควรมีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดยการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในระดับกระทรวงกับหน่วยงาน 
   เจ้าของระบบประปาตั้งแต่การพัฒนาคน การลงทุนระบบและเครื่องมือ 

 
ความต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

เวทีระดับประเทศในการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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แผนการด าเนนิงานต่อไป 
 1. ประสานพื้นที่ให้เก็บตัวอย่างน้ าประปาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และ 2 

2. สรุปผลและวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ าประปา 
3. แจ้งขอรับรองเป็นน้ าประปาดื่มได้  
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

5. การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
ผลการด าเนินงาน   

ได้ด าเนินการศึกษา โดยใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ( Health Impact  Assessment : 
HIA ) ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผ่านไปแล้ว 3 ขั้นตอน   โดยได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
คือ  

1. ประชุมชี้แจงผู้น าชุมชน แกนน าท้องถิ่น  เพื่อกลั่นกรอง (Screening)   
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)  
3. ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Appraisal)  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผลกระทบด้านต่าง ๆ   
 

 

ปัจจัยความส าเร็จ 
การสนับสนุนของอปท. และความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ  
 

 

กิจกรรมเด่นในพื้นที่ (Good  Practice  Model) 
การจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ ซึ่งนอกจากจะได้ขอบเขต วิธีการศึกษา เครื่องมือ ข้อมูลเบื้องต้น

ของพ้ืนที่แล้ว ยังได้หน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาร่วมรับฟังปัญหา การให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
ข้อก าหนด หรือข้อปฏิบัติ รวมถึงหลักวิชาการด้านสุขาภิบาล สร้างความรู้ความเข้าใจ ข้อเสนอแนะแนวทางใน
การด าเนินการจัดการขยะต่อไปให้ถูกสุขลักษณะและยั่งยืน โดยเฉพาะกรณีการใช้พ้ืนที่ของ สปก. ซึ่งอยู่นอก
พ้ืนที่ของเขตเทศบาล เพ่ือก าจัดขยะ ย่อมเสี่ยงที่จะมีปัญหาตามมาอีกเป็นระยะ 

 

ความต้องการรับการสนับสนุน 
จากพ้ืนที่ 
1. การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ได้แก่ ผู้บริหาร ทต.ชุมพวง ผู้บริหาร อบต. ชุมพวง อบต. โนนรัง  อบต.โนนยอ  หน่วยงานราชการของท้องที่ 
เช่น รพ.สต. ปฏิรูปที่ดิน โรงพยาบาลชุมพวง ประชาชนในพื้นท่ี ทต. ชุมพวง และใน อบต. ที่ได้รับผลกระทบ   
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2. ข้อก าหนด กฎระเบียบและกฎหมาย จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้ที่ดินและเทคโนโลยี
การจัดการขยะ ได้แก่ ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 
นครราชสีมา ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครราชสีมา   

จากส่วนกลาง 
1. Facilitator & Moderator เวลาประชุมกลุ่มจากกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
2. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

 

 
แผนการด าเนนิงานต่อไป   

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลในขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Appraisal)  และ
ด าเนินการในขั้นตอนที่เหลือ ได้แก่  ขั้นตอนที่ 4 การจัดท ารายงานและข้อเสนอแนะ (Reporting and 
Recommendation)  และ ขั้นตอนที่ 5 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล  (Monitoring & Evaluation)   
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งานตามพันธกิจ 

1. งาน กพร.  

ผลการด าเนินงาน  
    ในส่วนของคะแนนการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน ได้ร้อยละ 58.83  ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์มีจ านวน

ทั้งหมด 18 ตัว มี 2 ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีคะแนน คือ ตัวชี้วัด 1.7 จ านวนอ าเภอที่ผ่านองค์ประกอบการด าเนินงาน
สุขภาพดี 80 ปี, ตัวชี้วัด 1.10 จ านวนองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ สาเหตุเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ 
ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ  มีทั้งหมด 10 ตัว มีการด าเนินการตามขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้ความส าคัญ และมีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
3. เป็นนโยบายและตัวชี้วัดที่หน่วยงานต้องด าเนินการ 

 

ความต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
1. ให้มีการชี้แจงตัวชี้วัดในช่วงไตรมาสแรก 
2. ไม่มีการปรับเกณฑ์มาตรฐาน/ค่าเป้าหมายหลังจากชี้แจงแล้ว 

      
      แผนการด าเนินงานต่อไป 

1. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน(รอบ12เดือน) 
2. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR REPORT)  
3. รายงานผ่านศนูย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน DOC 
4. วิเคราะห์ตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ แยกตาม ตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์  กับ ตัวชี้วัดที่เป็นกระบวนการ 
5.  หลักฐาน Upload ขึ้น Web site  
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2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการด าเนินงาน 
       ในด้านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีการจัดหาให้เพียงพอตามแผนงาน การด าเนินงาน

ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจ านวน 240 ครั้ง ในด้านสถานที่ มีการปรับปรุงห้องสายลมแสงแดดเพ่ือ
ติดตั้งอุปกรณ์ VDO Conference กรมอนามัย และปรับปรุงห้องระบบเครือข่าย Server ให้เป็นสัดส่วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ในด้านระบบข้อมูล มีการUpdateข้อมูลการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซด์ สามารถเพ่ิมช่อง
ทางการน าเสนองานผ่านทางเว็บไซต์ของแต่ละฝ่ายได้เอง และจัดท ารายชื่อเพ่ือส่งมอบให้กับกองแผนงานเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้อีเมล์ของราชการ(Mail go thai) ได้ทุกคน ด้านความปลอดภัยมีการจัดท าระบบแสดง
ตัวตนก่อนการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต(Authentication)ของศูนย์ฯ ด้านโปรแกรมมีการเขียนโปรแกรมสนับสนุนงาน 
2 โปรแกรม คือ โปรแกรมระบบงานบุคลากร, โปรแกรมคลังวัสดุ  และร่วมวิเคราะห์และจัดการฐานข้อมูลกับ
เครือข่ายบริการที ่9 

       ระบบบริการโรงพยาบาลมีการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์เครือข่ายเชื่อมต่อระหว่างสาขา
(VPN) เพ่ือใช้เชื่อมต่อโรงพยาบาลกับศูนย์บริการและการเรียนรู้สุขภาพ สาขาห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 
นครราชสีมา และด าเนินการพัฒนาโปรแกรมHosXP ให้สามารถออกรายงาน 43 แฟ้มได้ มีการจัดท าเว็บไซด์
ประชาสัมพันธ์บริการของโรงพยาบาล ในส่วนโปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์อยู่ระหว่างด าเนินการ   

 

   ปัจจัยความส าเร็จ 
1. มีการแบ่งงานกันท า ตาม Project และความถนัดของผู้รับผิดชอบ 
2. มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ไปศึกษาดูงาน และอบรมในหลักสูตรทั่วไป/เฉพาะทาง 

 

  ความต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
1. การพัฒนาต่อยอดโปรแกรมของกรมอนามัย ท าไม่สะดวก เกิดความยุ่งยากทางเทคนิค ติดลิขสิทธิ์ 
2. การสนับสนุนให้ใช้ VDO conference ในการประชุมทางไกลเพ่ิมข้ึน 
3. การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน 

   

   แผนการด าเนินงานต่อไป 
1. ปรับปรุงระบบสแกนลายนิ้วมือ ให้สามารถท างานได้เร็ว และมีความเสถียรภาพขึ้น 
2. ทดสอบระบบ และจัดอบรมการเข้าระบบแสดงตัวตนก่อนการเข้าใช้งานอินเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ 
ศูนย์ฯ  
 3. ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายWiFi ให้ครอบคลุมทั้งศูนย์ฯ 
 4. จัดหาโปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ และข้ึนระบบ 
5. ทดลองเชื่อมต่อระบบโปรแกรม HosXP โรงพยาบาลกับศูนย์บริการและการเรียนรู้สุขภาพ สาขา
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา โดยผ่าน VPN ระหว่างสาขา  
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ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

3. งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
      ผลการด าเนินงาน 
  มีการด าเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสู่การรองรับมาตรฐาน  HPH, HA, Happy 
Work Place, YFHS, รพ.สายใยรักระดับทอง, 5ส. การผ่านการประเมินมาตรฐานYFHS เมื่อพ.ย.2555 การสอบ
เทียบเครื่องมือประจ าปีเมื่อ พ.ค.56 เข้าร่วมและส่งผลงานประกวดจ านวน 3 เรื่อง ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
มหกรรมคุณภาพครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิดองค์กรที่น่าเชื่อถือ และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ในการสร้างสรรค์
พัฒนาคุณภาพและน าเสนอผลงานกลุ่ม PCT2 เชื่อมชุมชน เรื่องการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันภาวะสมองเสื่อม
ในผู้สูงอายุ  
 

 ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ความสามัคคีและความร่วมแรงร่วมใจกัน ขับเคลื่อนมาตรฐานต่างๆ  
2. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
3. การสนับสนุนให้ความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานต่างๆ กับผู้เกี่ยวข้อง  

 
ความต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

1. การบูรณาการ เชื่อมโยงมาตรฐานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
2. การมาประเมินเกณฑ์คุณภาพจากกรมอนามัย 

     
     แผนการด าเนินงานต่อไป 

1. การอบรม CPR, ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่, ICและRM, ซ้อมแผนอัคคีภัย, QAการพยาบาล 
2. ศึกษาดูงานโรงพยาบาล ด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยง 
 3. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของโรงพยาบาล ผ่านระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
4. เข้าร่วมน าเสนอผลงานในเวทีวิชาการต่างๆ 
5. รับการประเมินโรงพยาบาลลดโลกร้อน, HWP ระดับทอง, รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว, HPH, HA 
มาตรฐานหน่วยบริการรับส่งต่อของ สปสช.,  
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 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

งานวิจัย/วิชาการ ปี 2556 

 
ผลการด าเนินงาน   
         ในปี 2556 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้ด าเนินการศึกษางานวิจัย จ านวนทั้งหมด 11 เรื่อง ซึ่งอยู่
ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งมีหัวข้อการศึกษา ดังนี้ 

1. การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวไทย 
2. การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
3. รูปแบบการด าเนินงานการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (นครชัยบุรินทร์) 
4. ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยความมีสติกับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ด

คุมก าเนิดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 
5. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นแบบ one stop service ในศูนย์การค้า  โรงพยาบาล และชุมชน 
6. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็ก 0 – 2 ปี ในคลินิกเด็กดี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 
7. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเทศบาลต าบลเมืองใหม่ 
8. ผลของโปรแกรมการควบคุมน้ าหนักในผู้สูงอายุที่เป็นโรคอ้วน 
9. สถานการณ์การด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  กรณีลักลอบท้ิง เทศบาลบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 
11. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีกิจการเลี้ยงไก่ 
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ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

 งานสื่อสารสาธารณะ 

1. งานสื่อสารสาธารณะ 
    ผลการด าเนินงาน 
           มีการจัดสัมมนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 77 ท่าน มี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทาง ทั้งสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง 
4 จังหวัด ผ่านเคเบิ้ลท้องถิ่น DTV KCTV สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เว็บไซด์ของศูนย์ฯ Facebook สื่อสาร
สาธารณะ ศูนย์อนามัยที่ห้า การเขียนป้ายพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน -ภายนอกหน่วยงาน ประสาน
เครือข่ายสื่อมวลชนเพ่ือท าข่าว เช่น งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายและแถลงข่าวโรงเรียนปลอด
น้ าอัดลม ควบคุมน้ าหวาน ขนมกรุบกรอบ, งานการประชุมภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเขตนคร
ชัยบุรินทร์ “โภชนาการ อาหารปลอดภัย พัฒนาสู่ AECก้าวไกลสู่ครัวโลก”, งานเปิดวัดส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ
วัดหนองขอนใน ได้จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์สนับสนุนให้กับเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาตาม
ยุทธศาสตร์ต่างๆ มีการจัดการติดตามประเมินผลการด าเนินงานสื่อสารใน 4 จังหวัด โดยประเมินความรู้แก่
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับรู้ข่าวสารต่างๆ จัดท าเทปบันทึกภาพพ้ืนที่และสิ่งดีๆ ของเครือข่าย 
ถ่ายทอดความรู้ในรูปสื่อโปสเตอร์ทางเดินศูนย์อนามัยที่ 5 และสนับสนุนพิธีกร/การถ่ายภาพ/โสตทัศนูปกรณ์ ใน
การจัดประชุม 
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2. งานการจัดการความรู้ 
    ผลการด าเนินงาน 
            การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกหน่วยงาน 4 จังหวัด คือ การจัดท า Stock นมแม่ การจัดการขยะ
ชุมชน  การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยชมรมจิตอาสา ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบลมะค่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เครือข่ายสื่อสาธารณะเขตนครชัยบุรินทร์ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
รพ. Green and clean ส้วม HAS (อ.สังขะ จ.สุรินทร์) ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินงาน  DPAC วัด
ส่งเสริมสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ (อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ) 
            การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานจ านวน 6 เรื่อง คือ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร, การแปลผลตรวจสุขภาพ, การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม, อนามัย 55, การ
ให้ค าปรึกษาอนามัยเจริญพันธ์วัยรุ่น, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์  
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ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

3. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    ผลการด าเนินงาน 
           มีการส่งเสริมความสามัคคีพัฒนาองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว กิจกรรมละลายพฤติกรรม OD กิจกรรมในวัน
ส าคัญประเพณีต่างๆ เช่น รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ กิจกรรมบอกรักและขอบคุณในวันวาเลนไทน์ การ
ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังธรรมะ การปฏิบัติธรรม ณ บ้านสิริกรินชัย กิจกรรมแข่งกีฬาสีลดพุงลด
โรค กิจกรรมการประกวดคนต้นแบบทุกเดือน กิจกรรมสุขสันต์วันเกิดบุคลากรศูนย์ฯ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรการเต้นประกอบเพลงคนล่าฝัน การสนับสนุนการเรียน E-learning 
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ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

4. ศูนย์เรียนรู้ 
         ผลการด าเนินงาน 
               มีการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทั้ง 6 ศูนย์เรียนรู้ คือ ลดโลกร้อน, ผู้สูงอายุ/เรือนล าดวน, 
ต้นแบบคลินิกวัยรุ่นตามมาตรฐาน YFHS, คนไทยไร้พุง DPAC, และศูนย์ 3 วัย จัดประชุมและจัดท าหลักสูตร
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงาน 2 ครั้ง คือ หลักสูตรการประเมินพัฒนาการ
เด็กด้วยอนามัย 55 หลักสูตรการสื่อสารสาธารณะด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

 

 

 

ปัจจัยความส าเร็จ 

 1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานเน้นเชิงรุกมากข้ึน และการลงพ้ืนที่เพ่ือรับทราบข้อมูลและปัญหาที่
เกิดข้ึนจริง การมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
 2. การวางแผนกิจกรรม และการออกแบบกรอบการท างานในเรื่องการจัดท าหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้น ามีบทบาทในการคิดสร้างสรรค์และกล้าตัดสินใจ 
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ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

ความต้องการรับการสนับสนุน 

 สนับสนุนบุคลากร/งบประมาณอย่างต่อเนื่อง/ความร่วมมือจากเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 
โดยเฉพาะการจัดการความรู้  

แผนการด าเนินงานต่อไป 

1. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารเพ่ือการรับรู้ข่าวสารที่มากข้ึน 
2. ประเมินการรับข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากเครือข่าย 

 3. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่สื่อสาธารณะ และ สปสช. เพื่อเผยแพร่ต่อไป 
4. จัดตลาดนัดความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆ ในพ้ืนที่นครชัยบุรินทร์ และจัดท าเป็นรูปเล่ม 
5. ติดตามประเมินหลักสูตรที่ได้จัดด าเนินการโดยประเมินภายหลังการน าไปใช้งานในพ้ืนที่จริง 
6. ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในศูนย์อนามัยที่ 5 อย่างต่อเนื่อง 
7. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
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งานต าบลสุขภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน   
 

จากแนวคิดการท างานบูรณาการร่วมกัน โดยมองว่า “ต าบล” คือจุดปฏิบัติการท างานที่ส าคัญ ทั้งนี้ผู้ที่
ให้บริการประชาชนระดับต าบล  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และเทศบาลต าบล/องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จะให้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามกลุ่มวัย
ต่างๆ และสถานที่ส่งเสริมสุขภาพ (Healthy setting)  ส่วนท้องถิ่นจะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มวัยต่างๆ ใน
บริบทของเมืองสุขภาพ ( Healthy  city ) หรือเมืองควบคุมโรคเข้มแข็ง แต่การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ในระดับต าบล มีการก าหนดตัวชี้วัดมากมายทั้งระดับกระบวนการและผลลัพธ์  ตัวชี้วัดการพัฒนาหลากหลาย
และมีบางส่วนที่ซ้ าซ้อนกัน  ท าให้ยากต่อการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่  โดยเฉพาะหน่วยบริการปฐม
ภูมิ  ซึ่งมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากร  เครือข่ายศูนย์วิชาการในพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9  จึงได้ร่วมกันพัฒนาเกณฑ์
ต าบลสุขภาพดี  อันจะเป็นแนวทางให้กับพ้ืนที่ในการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบองค์รวม  อันจะส่งผล
ต่อสุขภาวะประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป  
 

วัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานแบบบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค 
    2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยบริการระดับปฐมภูมิให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกัน ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 
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   เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน “ต าบลสุขภาพดี” ประกอบด้วย เกณฑ์คุณลักษณะ 5 ด้าน 

ล าดับที่ ประเด็น 

1 มีภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 

2 มีการจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 

3 
มีการจัดท าแผนงานโครงการและประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ 

4 มีการระดมทรัพยากรในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 

5 มีผลส าเร็จจากการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 1 กลุ่ม 
 

     การด าเนินงานที่ผ่านมาได้ประชุมคณะท างานของศูนย์วิชาการเพ่ือจัดท าเกณฑ์ประเมิน  และรับฟัง/
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาคเครือข่าย 4 จังหวัด  หลังจากนั้นจึงจัดท าคู่มือต าบลสุขภาพภาพดี และชี้แจง
การด าเนินงานและแนวทางการประเมินตนเอง  ซึ่งอยู่ระหว่างการสรุปผลการประเมินฯ ตนเองจากจังหวัด  และ
ผู้แทนศูนย์วิชาการสุ่มประเมินทั้ง 4 จังหวัด 

สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป                                                                                                 
1.  ถอดบทเรียนต าบลสุขภาพดีในพ้ืนที่ 4 จังหวัด                                                              

          2.  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนวัตกรรม    
          3.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัด 

       การด าเนินงานเป็นลักษณะต่อยอดกับอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง  และบูรณาการกับ DHS ท าให้
ต้องท าความเข้าใจทั้งกับศูนย์วิชาการด้วยกันและพ้ืนที่ในระดับจังหวัด  อ าเภอและต าบล 
  
 
 

 
 

 
 



57 

 

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

 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

                           งานเขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 9 
 

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นเขตสุขภาพ 

1. มีระบบบริหารจัดการรูปแบบใหม่ของเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพ 
2. มีระบบบริการด้านสุขภาพทุกระดับท่ีเป็นเอกภาพในระดับพ้ืนที่ (Regional Service Plan) โดย

ก าหนดให้เป็น Node ระดับต่างๆ และก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละระดับอย่างชัดเจน ลด
ปัญหาความขาดแคลนและแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  

3. มีการพัฒนาศักยภาพของ รพ.สต. ในการดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและสามารถดูแลตนเองได้ (Self Care)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. เกิด Zero walk in ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 
6. มีระบบ Refer ที่มีศักยภาพในทุกระดับ และลดการ Refer Out ระดับเขต  

(Minimal Refer Out) 
7. มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน อย่างมีเสถียรภาพ มีสภาพคล่อง เพื่อให้สถานบริการทุก

ระดับอยู่ได้อย่างพอเพียง (Green Zone)  
8. ช่วยกันแก้ปัญหาสุขภาพประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ ตามแนวทางก าหนดผู้รับผิดชอบระดับเขตตาม

สภาพปัญหาและนโยบาย  (เรียกว่า : Node วิชาการ)  
9. สร้างระบบการบริหารจัดการด้านคนแบบ ”รวมเขต” เพ่ือความยืดหยุ่น และช่วยเหลือซึ่งกันและ

กันได้มากข้ึน 
10. รองรับการกระจายอ านาจด้านสุขภาพ 
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ทั้งนี้การขับเคลื่อนเขตสุขภาพได้ด าเนินการภายใต้ปรัชญา ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม  
โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกจิ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ดังนี้  

 
วิสัยทัศน์  : นครชัยบุรินทร์  เป็นผู้น าในการบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
พันธกิจ 

    1. พัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพด้านโครงสร้าง การเงิน บุคลากร พัสดุ และสารสนเทศให้  
        เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ                                                                             
    2. พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพทุกภาคส่วนและทุกระดับอย่างต่อเนื่อง                              

            3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ ตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว  
            4. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ      
            5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ 
                สามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ 
เป้าประสงค์หลัก 

1. มีการบริหารจัดการระบบสุขภาพรูปแบบใหม่  ที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากร  ที่มี 
    ประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  ทั่วถึง เสมอภาค                                                                       
2.  มีระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ  เชื่อมโยงทุกระดับ  ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบ 
    บริการที่ประชาชนร่วมสร้างขึ้น                                                                                   
3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพ                                              
4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้ 

ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนารูปแบบบริหารจัดการเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ให้มีประสิทธิภาพ                              
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการให้สามารถเชื่อมโยงทุกระดับเพ่ือให้  ประชาชนมีความพึง 
   พอใจในระบบบริการที่ประชาชนร่วมสร้างขึ้น                                                                        
3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย  ชุมชน และประชาชน  ให้มีบทบาทชัดเจนและมี 
   ส่วนรว่มในการจัดการสุขภาพ                                                                                  
4. พัฒนาด้านการเงินการคลังสาธารณสุขเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ให้มีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมการผลิต  การกระจาย  การธ ารงรักษา  และพัฒนาบุคลากร ให้เพียงพอต่อการบริการ   
   รวมทั้งสร้างขวัญก าลังใจอย่างเสมอภาค                                                                      
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการจัดการระบบสุขภาพและการให้บริการ 
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ด้านการบริหารจัดการนั้น  เขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ได้มีการบริหารงบหลักประกันสุขภาพร่วมกันใน
รูปของคณะกรรมการ โดยเน้นโครงสร้างทางวิชาการในการบริหารงานร่วมกัน ไม่เน้นการใช้โครงสร้างทาง
อ านาจและเงิน  ทั้งนี้โดยค านึงถึง การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสมทบงบประมาณ  เพ่ือ
จัดให้มีบริการสาธารณสุขตามปัญหาของชุมชน   ความเป็นธรรมตาม  Health  Need  และพ้ืนที่ด าเนินการ 
ประสิทธิผลและคุณภาพของผลงานบริการ  รวมทั้งประสิทธิภาพการจัดบริการและโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ 

ต่อมาในปี 2554  คปสข. ได้ก าหนดรูปแบบของการบริหารจัดการภายใต้ คณะกรรมการบริหารเขต
สุขภาพนครชัยบุรินทร์   โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการคือ  มีการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐโดยมี คปสข. อปสข. ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชน เป็นเสมือน
คณะท างานแต่ละคณะ  ร่วมกันเสนอแนวทางการด าเนินการเพ่ือรวบรวมเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ของเขต
สุขภาพ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์      

แนวทางการบริหารงานเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



60 

 

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

 เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

ส่วนด้านการจัดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ก็แบ่งเป็นระดับเขต  จังหวัด  อ าเภอและต าบล ดังนี้ 
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บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหาร ระดับเขต                                                                          

     1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของระบบสุขภาพเขต นครชัยบุรินทร์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ 
         เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงและมีคุณภาพ                                                                              
     2. วางกรอบทางด้านบริหาร การเงินการคลังและวิชาการ การสนับสนุนทรัพยากร ต่างๆ และการพัฒนา 
        บุคลากร                                                                                                                                        
     3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกๆด้าน 
     4. ส่งเสริมระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา การด าเนินงานในเขตสุขภาพ   
     5. ก าหนดให้มีคณะท างานเพื่อพัฒนาระบบในด้านต่างๆ ในระดับเขตตามความจ าเป็น 

 
 

โครงสรา้งบรหิารเขตสขุภาพระดบัจงัหวดัโครงสรา้งบรหิารเขตสขุภาพระดบัจงัหวดั

ประธาน/คดัเลอืก

รองประธาน

รพศ./รพท. 1  คน

ตวัแทนรพช. 1 คน

ตวัแทนสสอ. 1 คน

ตวัแทนสอ. 1 คน

รพ.สงักดั

กลาโหม 

1 คน

 ตวัแทนรพ.

เอกชน      
1 คน

อบต. 1 คน

อบจ. 1 คน

เทศบาล 1 คน

ทอ้งถิน่

จงัหวดั  1 คน

สถาบนัการศกึษา

- ผลติแพทย ์1    

- พยาบาล   1

- จนท สส 1

- สพฐ  1

ผูท้รงคณุวุฒ(ิดา้นสขุภาพ)

นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั

ก.สาธารณสุข รัฐนอกสังกดั เอกชน อปท. ประชาชน
สถาบันการ
ศึกษา

อสม. 1 คน
สมชัชา
สขุภาพ 1 คน
ผูส้งูอาย ุ1คน
สือ่มวลชน 1

ตัวแทน สสจ.
เลขานุการ
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บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ระดับจังหวัด 
        1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของระบบสุขภาพระดับจังหวัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้ 
           ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงและมีคุณภาพ                                                                                    
        2. วางกรอบทางด้านบริหาร การเงินการคลังและวิชาการ การสนับสนุนทรัพยากร ต่างๆ และการพัฒนา 
           บุคลากร                                                                                                                                

3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกๆด้าน                                                     
4. ส่งเสริมระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา การด าเนินงานในระดับจังหวัด                       

        5. ก าหนดให้มีคณะท างานเพ่ือพัฒนาระบบในด้านต่างๆ ในระดับจังหวัดตามความจ าเป็น 
 
 

ผูท้รงคณุวุฒ(ิดา้นสขุภาพ)

โครงสรา้งระดบัอ าเภอ (16 คน)

ประธาน/คดัเลอืก

รองประธาน

-หวัหนา้สว่น

ราชการ 2  คน

- ตวัแทนกระทรวง

ศกึษา  1 คน

-พฒันาชุมชน 1 คน

-ผอ.กศน  1

-นายกอบต. 1คน

-นายกเทศมนตร ี
1 คน

-ก านนั 1 คน

-อสม. 1 คน

-สมชัชาสขุภาพ 1 คน

-ผูส้งูอาย ุ  1 คน

-NGO  1  คน

-ปราญชชาวบา้น 1

-ตวัแทนกรรมการสขุภาพ

ระดบัต าบล 1 คน

-ตวัแทนสือ่มวลชน 1 คน

นายอ าเภอ /เจา้คณะ
อ าเภอ /สจ. / สส  

หมายเหต ุ      ถา้ รพช เป็นรองประธาน สสอ. เป็นเลขานกุาร

ถา้ สสอ. เป็นรองประธาน รพช. เป็นเลขานกุาร

หมายเหต ุ      ถา้ รพช เป็นรองประธาน สสอ. เป็นเลขานกุาร

ถา้ สสอ. เป็นรองประธาน รพช. เป็นเลขานกุาร

สสอ./รพช. เลขานกุาร

สสอ./รพช.

ตวัแทนรพช. 1 คน
-ตวัแทนสสอ. 1 คน
-ตวัแทนสอ. 1 คน

ทีป่รกึษา

ประชาชนอปท.รฐันอกสงักดัสาธารณสขุ

 
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ระดับอ าเภอ                                                                                 

         1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของระบบสุขภาพระดับอ าเภอ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้ 
            ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงและมีคุณภาพ                                                                                
         2. วางกรอบทางด้านบริหาร การเงินการคลังและวิชาการ การสนับสนุนทรัพยากร ต่างๆ และการพัฒนา 
            บุคลากร 
         3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกๆด้าน                                                       
         4. ส่งเสริมระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา การด าเนินงานในระดับอ าเภอ      
         5. ก าหนดให้มีคณะท างานเพ่ือพัฒนาระบบในด้านต่างๆ ในระดับอ าเภอตามความจ าเป็น 
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บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ระดับต าบล                                                                                

       1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของระบบสุขภาพระดับต าบล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงและมีคุณภาพ                                                                               
       2. วางกรอบทางด้านบริหาร การเงินการคลังและวิชาการ การสนับสนุนทรัพยากร ต่างๆ และการพัฒนา
บุคลากร                                                                                                                        
       3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกๆด้าน 
       4. ส่งเสริมระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา การด าเนินงานในระดับอ าเภอ      
       5. ก าหนดให้มีคณะท างานเพื่อพัฒนาระบบในด้านต่างๆ ในระดับอ าเภอตามความจ าเป็น 
เมื่อเดือนมกราคม  2556  ได้ประชุมยก(ร่าง)แผนกระบวนการท างานสนับสนุนวิชาการ  สรุปได้ ดังนี้ 
1. ระบบข้อมูล  ให้มีศูนย์ข้อมูลระดับเขต  วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ (43 แฟ้ม) แล้วคืนข้อมูลกลับพื้นที่  
ข้อมูลใดที่ไม่มีในระบบให้เขียนโปรแกรมเพ่ิมหรือลงส ารวจ 
2. การสนับสนุนวิชาการ เดิมแบ่งเป็น 1) ด้านบริการ  ผ่านกลไก Node วิชาการ ซึ่งมีหน้าที่ก าหนดบทบาท
หน้าที่  ค้นหานวัตกรรม  รวมทั้งติดตามประเมินผลเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพอย่างแท้จริง   2)  
ด้านบริหาร  ผ่านกลไก คปสข. และ อปสข. ที่ดูแลตัวชี้วัดและก ากับติดตามประเมินผล และ  3) ด้านวิชาการ  
ผ่านกลไกศูนย์วิชาการ/มหาวิทยาลัย  โดยมีบทบาทสนับสนุนทวิชาการ  เช่น งานตามภารกิจ,  EWEC, สูงอายุ, 
ศพด., ต.สุขภาพดี นอกจากนี้ยังพัฒนานวตกรรมและประเมินผลการด าเนินงานของ  Node วิชาการ  รวมทั้ง
ประเมิน  output /outcome   
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ซึ่งการขับเคลื่อนต่อไป 1) ปรับมุมมองคนท างานให้มองเชิงกว้างมากขึ้น เพราะแนวลึกตอบตัวชี้วัดได้ดีแต่
ขับเคลื่อนไม่ได ้2) ใช้ประเด็นการท างานเป็นตัวตั้งและก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติของเขต คือ พัฒนาการเด็ก/
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งต้องMappingภาคีทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ก าหนด intervention  และ
มาตรฐาน/บูรณาการต่างๆ  รวมทั้งสร้างนวัตกรรม 3) จัดตั้งส านักงานเขตสุขภาพ และ 4) มีคณะท างานเกาะติด
สถานการณ์  

�        

          

•                            
•                
•                           
• 21                       
• MIS           51

             

        

       3        
            
       

                 4    

OP/PP       e-clam
21           pt.   

             

SurveyData Center

         

Data Center          

     
      

    
     
   

     
    

      +               43     
                   program/Survey

-                     
-                        

-               

 

 

�          
                  

1.             Node 10       : 

 +         LTC     DM&HT 
                              
      :  design, innovation, 
monitor                      
2.                  +      
      :                KPI
director, mornitor

3.                            
                  
      : 1)        : business,
EWEC,                       
2)       innovation:            
3) Evaluate              Node
        output /outcome

        

         

             

Technical  support  development

1.                    :             
                                       
                
2.                                :    
                                     
                      
    2.1  Mapping                     
    2.2  intervention : 
                           

2.3   innovation :           
2.3         Content            

                                        
3.                     
4.                    
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3. บทบาทศูนย์วิชาการในการจัดท าแผนเขตสุขภาพ  หากพัฒนาระบบข้อมูลได้ดีจะสามารถวิเคราะห์  ช่วย
จังหวัดชี้เป้า และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 3.1) มีคณะท างานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเขตสุขภาพ  เพ่ือรวบรวม  
วิเคราะห์แผนพัฒนาสุขภาพ 25  แผนหรือมากกว่า  3.2) Regular meeting  โดยมี focal point ในแต่ละเรื่อง
เดือนละครั้งภายใต้ document  ที่มีอยู่  3.3) นิเทศติดตามแบบเยี่ยมลงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน PP ในพ้ืนที่
มากขึ้น ใหถ้ึงระดับ อ าเภอ ต าบล โดยมี สปสช.เป็นเจ้าภาพ 

                      
       �          

             

1.                        
                                       +             
2.                       �               
                    25             

3. Regular meeting : focal point              
                 document          

4.                  PP                           
                      focal point 

                                          

 
 
 

4. การนิเทศติดตาม ประเมินผล  ศูนย์วิชาการควรมีบทบาทประเมินมากกว่านิเทศติดตาม  เนื่องจากเป็นผู้คิด
ตัวชี้วัด และการนิเทศติดตาม ประเมินผลจากบุคลากรภายในควรบูรณาการงานทีมนิเทศ/การตรวจราชการซึ่ง
มองที่ outcome เป็นหลัก นอกจากนี้ก็ต้อง เตรียมองค์ความรู้ มาตรการ และเทคโนโลยี รวมทั้งประเมินผล 
Node, CUP, primary care  ส่วนการประเมินผลจากบุคลากรภายนอกนั้น  ต้องจัดท าคลังสมองของเขต  หรือ
ท าเนียบบุคคล เช่น   ภาคประชาชน  ปราชญ์ชาวบ้าน  บคุคลต้นแบบ อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น  ทางด้าน
งบประมาณนั้นมีการสนับสนุนโดย สปสช. 

� Internal & External       

M&E

•                         
                      
outcome
•                             
            
•           Node, CUP, 
primary care

             

Internal

     Evaluation        
Monitoring :              
                        

External

                     
                    
                   
                     
                  

             

                   :                    
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ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 

ตารางแสดง ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ 
57 58 59 60 

ยุทธศาสตร์การ
สร้างเสริมสุขภาพ 
และการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย  

ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพ
ถูกต้องและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการมีสุขภาพ
ดี สามารถลดภาระ
โรคและความ
รุนแรงด้านสุขภาพ
ภายใต้การมีส่วน
ร่วมของภาคี
เครือข่ายทุกภาค
ส่วน  

1. ร้อยละของต าบลที่
ผ่านเกณฑ์ต าบล
สุขภาพดี ระดับ  

         1. พัฒนาระบบ
สนับสนุนวิชาการ
งานส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันควบคุม
โรค  

 1. พัฒนาระบบข้อมูลและเฝ้าระวังโรค ปัจจัยเสี่ยง และ
พฤติกรรมสุขภาพ 
 2 .พัฒนาคณุภาพงานวิจัย R&D, R2R 
 3. การสื่อสารความเสี่ยง 
 4. การติดตามประเมินผล 
 5. การจัดการความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน สร้าง
องค์ความรู้ใหม่  

  1.1 พ้ืนฐาน  100 100 100 100 
  1.2 ทอง   20 40 60 80 
  1.3 เพชร  10 20 30 50 
2. ร้อยละของอ าเภอที่
ผ่าน DHS 5 ขั้นตอน 

100 100 100 100 

3. ร้อยละความส าเร็จ
ของจังหวัดที่มีระบบ
บริหารจัดการให้เกิด
ต าบลสุขภาพดี  
 
 
 

100 100 100 100   
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ 
57 58 59 60 

       2. พัฒนาระบบ
บริการส่งเสริม
สุขภาพป้องกัน 
ควบคุมโรค 

1.พัฒนาคุณภาพบริการ  
    กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
(1) พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 
   1.1 พัฒนาระบบANC และห้องคลอดคณุภาพ 
   1.2 ส่งเสรมิการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ ์
   1.3 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของครอบครัว/ชุมชน/ท้องถิ่น 
   1.4 พัฒนามาตรฐาน รพ.สต.สายใยรักฯ 
(2) สนับสนุนการจัดการป้องกันและควบคุมโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมและ
โรคตดิเช้ือ 
   2.1 พัฒนาความรู้และค าปรึกษาทางพันธุศาสตร์และป้องกันการถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวีจากแม่สูลู่ก 
   2.2 สร้างเครือข่ายบริการวิชาการและระบบส่งต่อ 
   2.3 จัดตั้งศูนย์ธาลสัซเีมีย 
(3) สื่อสารสังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   3.1 รณรงค์พ่อจูงมือแมฝ่ากท้องไวนครชัยบุรินทร ์
   3.2 ประกาศนโยบายหญิงตั้งครรภ์รับบริการได้ทุกท่ี 
   3.3 เผยแพร่องค์ความรู้ด้วยสื่อท้องถิ่น 
(4) สร้างและพัฒนาระบบควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผล 
   4.1 พัฒนามาตรฐาน รพ.สต.สายใยรัก 
   4.2 ประเมินผลความครอบคลมุการใช้เกลือ/ผลิตภณัฑเ์สริมไอโอดีน 
ครัวเรือนและการไดร้ับยาเม็ดเสรมิไอโอดีน 
   4.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพมารดา 
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            กลุ่มเด็ก0-2ป ี
 1. พัฒนาและเร่งรัด รพ.ทุกแห่งและรพ.สต.ให้บริการตามมาตรฐาน
WCCคุณภาพ 
 2. ขยาย “ต าบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว โมเดลพัฒนาการ
เด็กสมวัย” โมเดลพัฒนาการเดก็สมวัย 
 3. ส่งเสริมให้พ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารตามวัย  วัคซีน มี
พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้อง 2ก2ล (กิน กอด เล่น เล่า) 
 4. สื่อสารความรู้และสรา้งครอบครัวเพื่อเป็นต้นแบบในการเลีย้งลูกที่
ตอบสนองความต้องการของเด็กอย่างเหมาะสม  
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 6. ประเมินผลทารกที่ได้รับการคัดกรอง TSH 
    กลุ่มเด็ก3-5ปี 
 1. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
 2. พัฒนาศักยภาพทีมประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวดั/
อ าเภอ 
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ด้านการเฝ้าระวงัภาวะ
โภชนาการในเด็ก 0 – 18 ปี 
   กลุ่มเด็กวัยเรียน 
 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 2. โรงเรียนปลอดน้ าอัดลม  ก ากับขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรอบรั้ว
โรงเรียน 
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        3. ควบคุมป้องกันและแก้ไขปญัหาภาวะอ้วน เตี้ย และฟันผุในเด็กวัย
เรียน 
 4. ส่งเสริมสตปิัญา และความฉลาดทางอารมณ ์
 5. สนบัสนุนการสร้างเสริมภูมคิุ้มกันโรค 
 6. สนบัสนุนการพฒันาองค์ความรู้ และนวตักรรม 
 7. พัฒนาศักยภาพแกนน าและเครือข่ายสุขภาพ 
 8. พัฒนาระบบและเครื่องมือการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันควบคุมโรค 
 9. ส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนมีการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียน 
 10.ส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนมีและใช้มาตรการทางสังคม 
   กลุ่มวัยรุ่น 
 1. พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการวัยรุ่นให้มีความเป็นมิตรกับวัยรุ่นและมี
องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่นที่ทันสมัย 
 2. เสริมสร้างขวัญและก าลงัใจแก่ผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงานที่ให้บริการ
ในกลุ่มวัยรุ่น 
 3. พัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพวัยรุ่นทีท่ันสมยัและเหมาะสม
กับวัยรุ่นในแต่ละพื้นที ่
 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น พมจ. ศาล  
วัฒนธรรม, อบต., องค์กรเอกชนในพื้นที ่
 5. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานวัยรุ่นในพื้นที่ 
 6. ส่งเสริมให้วัยรุ่นจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อส่งเสริม และป้องกันสุขภาพของตนเอง 
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กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ 
57 58 59 60 

        7. ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ
ต าบล เพ่ือส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของวัยรุ่นระดับพ้ืนที่ 
 8. สร้างเครือข่ายการบริการ และส่งต่อวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพใน
เขตนครชัยบุรินทร์(Teen up care) 
  มาตรการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 1. สนับสนุนให้ชุมชนมีการสร้างนโยบายสาธารณะและสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
 2. ผลักดนัให้ชุมชนมีมาตรการที่บังคับใช้อย่างเข้มแข็งในการลดปัจจัย
เสี่ยงของพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถู่กต้อง 
 3. ส่งเสริมการขับเคลื่อนทางสงัคมและสื่อสาธารณะในการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรม 
 4. ค้นหากุล่มเสี่ยง/ผู้มปีัจจัยเสีย่ง และ เสริมพลังในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
 5. อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 
 6. คลินิก DPAC, NCD คุณภาพ  
 7. องค์กร/ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไร้พุง 
 8. หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 9. ต าบลจัดการสุขภาพ 
 10. สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย  
 11.หมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทย 
 12.การสื่อสารสาธารณะ 
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มาตรการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม 
1. การรณรงค์สร้างกระแสสังคม สื่อสารสาธารณะ เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเชื่อค่านิยมในการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้องเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
2. สร้างภาคีเครือข่าย สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้นแบบ  
3. การจัดการความรู้ และช่องทางการสื่อสารเชิงรุกเพ่ือการรับรู้ 
เข้าใจ ตระหนักถึงความเสี่ยง และการป้องกันเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง
เชิงพฤติกรรม  
4. พัฒนาผู้น าและบุคลากรให้มีศักยภาพในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานทุกระดับ 
5. พัฒนาสื่อ/องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง (Data Center) ให้มีประสิทธิภาพ  
7. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการใช้งานโปรแกรม
ระบบข้อมูล 
 มาตรการการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูก 
1. การรณรงค์สร้างกระแสสังคม สื่อสารสาธารณะ เพื่อให้เกิดความรู้ในการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
2. พัฒนาสื่อ/องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
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        มาตรการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 1. พัฒนาและเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุ         
        - เตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุ 
        - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. 2ส. 
        - การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นตามชุดสิทธิประโยชน์ 
สปสช. ตามพวงบริการ และหากลุ่มเสี่ยง 
        - ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ : พึ่งตนเอง ช่วยสังคม/ชุมชน 
        - มาตรการทางสังคม : เข้าใจผู้สูงอายุให้ความยกย่อง   
กตัญญูกตเวที 
        - การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อผู้สูงอายุ เช่น ห้องน้ า    
ห้องส้วม ทางลาด ราวจับ 
2. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ Home Health Care  
   2.1 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง ต่อเนื่องแม้ไม่สามารถไป
รับบริการที่สถานบริการ 
   2.2 การประกันการดูแล โดยท้องถิ่น/ชุมชน  
        - ได้รับบริการเยี่ยมติดตามดูแลที่บ้าน            
        - บริการฉุกเฉินที่บ้าน โดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
 3. พัฒนางานผู้ดูแล Care giver 
       - อบรมแกนน า       
       - พัฒนาจิตอาสา 
       - พัฒนา อสม.เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอาย  (หลักสูตรกรมอนามัย)       
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             - สถานดูแลผู้สูงอายุชุมชน(Day Care,Intermediate Care) 
      - มาตรการทางสังคม “การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ดูแล ผู้สูงอายุ 
/ ชุมชน” 
     - ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชุมชนโดยท้องถิ่น Care Manager   
     - พัฒนาต าบล Long Term Care 
 มาตรการอาหารปลอดภัย 
  1. อาหารปนเปื้อน  ยาฆ่าแมลง และน้ ามันทอดซ้ า 
  2 .ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน  CFGT 
  3 .การพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ  
  4. การพัฒนาคุณภาพน้ าบริโภค 
  5 .โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ 
  6. สนับสนุนการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารจากแหล่ง
จ าหน่าย 
 2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ 
  1. โรงเรยีนปลอดน้ าอัดลม น้ าหวาน ขนมกรุบกรอบ  บูรณาการท างาน
ร่วมกับ โรงเรียนส่งเสริมฯ และงาน NCD 
  2. สถานบริการปลอดบุหรี ่
  3. สถานประกอบการดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
  4. ผู้ประกอบการอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายได้รับ
อนุญาตตามเกณฑ ์Primary GMP    
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         5. โรงเรียนในสังกัดสพฐ. และวัดมีส้วมผ่านมาตรฐาน HAS 
 6. สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน    
 7. การจดัการมลูฝอยติดเชื้อ  
 3.การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
 1. พัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน 
 2. สนับสนุนการจดัอบรม อสม.นกัจัดการสุขภาพชุมชน และ 
 อสม.เชี่ยวชาญ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ 
 3. จัดอบรมวิทยากรพี่เลี้ยงระดับจังหวัด 
 4. มีระบบการติดตาม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินงาน 
สนับสนุนให้มีการต่อยอดและขยายผล 
5. มีการสนับสนุนความเข้มแข็งทางสุขภาพ โดยใช้กระบวน การ
พัฒนาแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในพ้ืนท่ีเป็นฐาน 
  6. ส่งเสริมให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมสุขภาพชุมชน 

 

3. พัฒนาภาคี
เครือข่ายให้
เข้มแข็งในการ
จัดการระบบ
ส่งเสริมสุขภาพ 
และป้องกัน 
ควบคุมโรค 

1.ส่งเสริมการใช้มาตรการทางสังคม 
2.ส่งเสริมการให้แนะน าปรึกษาทางวิชาการ 
3.พัฒนาแนวคิดการจัดการระบบ 
4.การพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขรวมทั้งภาคีเครือข่าย
ระดับอ าเภอและต าบล 
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างนวัตกรรม
สุขภาพ 
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