
 

 

  

สรุปรายงานผลการตรวจราชการและ    
นิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2557 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย 
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 



ค าน า 

การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะท าให้การปฏิบัติ
ราชการภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามเป้าหมายแก้ไขปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนออันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและ
ส านักตรวจและประเมินผลร่วมกับผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการจากกรมกองส านัก และศูนย์วิชาการต่างๆได้
ด าเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2557 
โดยในพ้ืนที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 ได้ด าเนินการรอบที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม พ.ศ.2557 และ
รอบที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2557  ซึ่งประกอบด้วย 3 ภารกิจ 5 หัวข้อ 19 ประเด็นการ
ตรวจราชการและได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2557 (คกต.)ให้รับผิดชอบภารกิจแบ่งคณะเป็น 4 คณะและคณะกรรมการประสาน
และติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2557 (คปต.) คณะที ่5 ไดแ้ก่ 

คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
คณะที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมประชาชนสามารถ 

เขา้ถึงบริการได้ 
คณะที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 
คณะที่ 4 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 

 เอกสารสรุปรายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2557 นี้ได้น าเสนอ
เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่สนใจ เพ่ือน าข้อมูลไปประกอบการ
พิจารณาในการวางแผนพัฒนาระบบสุขภาพของหน่วยงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป 
 ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และทีมผู้ประเมินที่สนับสนุนข้อมูลผลการติดตาม
ประเมินผลทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้ 
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1 
คณะที่ 1 

การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 

ประกอบด้วย 3 ประเด็นการตรวจ 
1. กระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
กระบวนการบริหารงานส่งเสริมสขุภาพ 

และป้องกันโรค 

จังหวัด
นครราชสีมา 

จังหวัด 
ชัยภูม ิ

จังหวัด 
บุรีรัมย์ 

จังหวัด 
สุรินทร์ 

อ าเภอ 
พิมาย 

อ าเภอ
ชุมพวง 

อ าเภอ 
ภูเขียว 

อ าเภอ   
เกษตร
สมบูรณ์ 

อ าเภอ 
ประโคน

ชัย 

อ าเภอ
บ้านกรวด 

อ าเภอ 
ปราสาท 

อ าเภอ     
พนมดง

รัก 
1. มีการวิเคราะหส์ภาพปัญหาสุขภาพ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. มีการจัดท าแผนสุขภาพระดับเขต 
จังหวัด และอ าเภอและการบริหารงาน
งบประมาณ PP 

√ √ √ √ √ √ 
√ √ 

3. มีการบริหารจัดการระบบข้อมลู √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. มีการน าแผนไปสู่การปฏิบตั ิ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผล √ √ √ √ √ √ √ √ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ทุกจังหวัดมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา เพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ 

ครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มวัย ได้แก่ สตรีและเด็ก 0-5 ปี เด็กวัยเรียน 6-14 ปี วัยรุ่น/นักศึกษา 15-21 ปี วัยท างาน 
15-59 ปี ผู้สูงอายุและผู้พิการ  ซึ่งพบว่าจังหวัดสุรินทร์ใช้ข้อมูลจากการนิเทศงานรอบแรก และข้อมูลที่ดูเชิง
ลึกของแต่ละกลุ่มวัยน ามาวิเคราะห์ปัญหาใหม่อีกครั้ง  ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์พบว่าภายหลังการนิเทศงานกรณีปกติ
รอบที่ 1 ได้น าข้อมูลมาปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของการท างานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาใน
พ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  หลังจากวิเคราะห์ หลังจากได้แผนงาน / โครงการแล้วจะด าเนินการชี้แจงและประสานแผน
ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามารับฟังและรับรู้ถึงกิจกรรมที่จะด าเนินการในพ้ืนที่  ในส่วนงบประมาณนั้นจังหวัดจะท า
การจัดสรรงบประมาณส าหรับการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ (P&P Area base) และ  สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดบริการ (PPD) ตามสภาพปัญหาที่แต่ละพ้ืนที่ได้วิเคราะห์  

ส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลนั้นพบว่าแต่ละจังหวัดจะน าข้อมูลของพ้ืนที่เข้าสู่ ระบบศูนย์ข้อมูล
กลาง (Data center) ซึ่งจะท าการตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง ความทันเวลาของข้อมูลก่อนน าเข้า
ระบบ เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์สภาพปัญหา และใช้ในการก ากับติดตามของจังหวัด และอ าเภอ 
(จังหวัดจะแบ่งเขตพ้ืนที่ให้ผู้นิเทศงานระดับจังหวัดเข้านิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน) 
 การควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผล จะแบ่งโซนรับผิดชอบ โดยแต่งตั้งรองนายแพทย์ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ เป็นผู้ควบคุม ก ากับ ดูแล นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานในเวทีการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขทุกเดือน  
 



2 
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  

1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจนในระดับจังหวัด และกระบวนการถ่ายทอดแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ 

2. การควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในทุกระดับ โดยเฉพาะการท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ท าได้ในระดับด ี
4. การบริหารจัดการงบประมาณในรูปแบบคณะกรรมการ PP ของจังหวัด และมีการก าหนดหลักเกณฑ์

การจัดท าแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน 
 
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

โรคไข้เลือดออก 
1) ประชาชนยังไม่มีความตระหนักในการก าจัดแหล่ง

เพาะพันธ์ยุงลายภายในบ้านและรอบ ๆ บ้าน    ของตนเอง 
2) สารเคมีที่ใช้ในการก าจัดลูกน้ ายุงลายและตัวแก่  

ไม่มีประสิทธิภาพ 
3) การลงพ้ืนที่ควบคุมโรคล่าช้าในบางพื้นท่ี กรณีพบ

ผู้ป่วยในวันหยุดราชการ และอุปกรณ์ควบคุมโรคอยู่กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการบริหารจัดการและการ
ประสานงานยังไม่ดีเท่าท่ีควร 

 
โรควัณโรค 
1) มีผู้ป่วยดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ประมาณ  

10 ราย และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
2) การเคลื่อนย้ายประชากรในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 

ท าให้ยากต่อการบริการจัดการ 
 

โรคไข้เลือดออก 
1) ก าหนดแนวทางและมาตรการในการจัดซื้อ

สารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลายและตัวแก่ ที่มี
ประสิทธิภาพให้กับองค์กรบริการส่วนท้องถิ่น โดย
ประสานความร่วมมือในระดับกระทรวงและก าหนด
เป็นนโยบาย ถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ 

2) จัดกิจกรรมกระตุ้น เพ่ือสร้างความตระหนัก
ให้กับประชาชนเป็นระยะ ๆ 
 
 

โรควัณโรค 
1) ก าหนดมาตรการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในกลุ่ม

แรงงานต่างด้าว 
  

จ านวนบุคลากรในระดับอ าเภอบางวิชาชีพ เช่น พยาบาลยัง
ไม่ครบตามเกณฑ์ 

1. จัดท าแผนแก้ไขปัญหาในระดับอ าเภอให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ โดยการวิเคราะห์
ปัญหาที่สาเหตุ ซึ่งอาจเลือกใช้เครื่องมือก้างปลาหรือ
อ่ืน ๆ ในการทบทวนข้อมูล   เพื่อเลือกกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการก่อน – หลัง จะได้สอดคล้องกับข้อจ ากัด
ด้านบุคลากร 



ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลยังมีความสับสน ควรเพิ่ม
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลก่อนการ
วิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของระบบข้อมูล
สารสนเทศ  
 

1. ตัวชี้วัดและรายละเอียดจากส่วนกลางล่าช้า 
2.  กฎ ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ PPA ของ สปสช. 
มีข้อจ ากัดเยอะ 
3.  ขาดผู้ดูแลระบบบริหารจัดการข้อมูลในบางอ าเภอ 

1. สัดส่วนงบประมาณที่ใช้ส าหรับการส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรค เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ด้านการรักษาและฟ้ืนฟู ค่อนข้างน้อย ให้ทบทวน
เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนในปีงบประมาณ 2558 
 

1. การท าแผน PP ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากพบว่า มีการ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ในช่วงไตรมาส 2-3   ซึ่ง
ส่งผลให้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติล่าช้าไปด้วย  

1. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของปี 2557 
เชื่อมโยงไปสู่การท าแผนในปี 2558 
2. สร้างมาตรการที่น าไปสู่ความยั่งยืนในการท างาน 
ได้แก่ การพัฒนาคนท างาน การก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล การค้นหา Best practice หรือการหา
วิธีการจัดการความเสี่ยง รวมไปถึงการให้ความส าคัญ
กับระบบเฝ้าระวัง 
 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โดยเริ่มจากระดับผู้น า สร้างกระบวนการชี้แจงให้ภาคีเครือข่าย
เข้าใจในสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการ เพราะเมื่อเกิดความเข้าใจเครือข่ายก็จะด าเนินการตามแผนที่
วางไว้ร่วมกัน 
2. วางแผนแก้ไขปัญหา เพ่ือไม่ให้ปัญหากลายเป็นผลกระทบ เช่น กรณีนมโรงเรียนบูด 
3. งานที่ท าได้ดีแล้ว เช่น ปัญหาเด็กจมน้ า ควรพัฒนาต่อยอดไปสู่การจัดการระบบเฝ้าระวัง  
4. จัดให้มี War room งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น งานอุบัติเหตุทางถนน ที่พบว่าเป็นปัญหาอันดับแรก ของ
พ้ืนที่ 
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2. กระบวนการของการด าเนินงานและผลลัพธ์ภาวะสุขภาพตามกลุ่มวัย (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย) 
2.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็ก (0-5 ปี) 

 อัตราส่วนมารดาตาย (ไม่เกิน15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)   

นม. ชย. บร. สร. เขต 
1 0 1 ราย 4 ราย 6 ราย 

5.30 0 9.89 38.3 13.25 
 

ในปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 9 มีมารดาตายทั้งหมด 6 ราย คิดเป็นอัตราส่วนมารดาตาย 13.25 
ต่อแสนการเกิดมีชีพ (เป้าหมายไม่เกิน 15 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)  จ าแนกเป็น จังหวัดสุรินทร์ 4 ราย (อ าเภอ
สังขะ 2 ราย อ าเภอพนมดงรัก 1 ราย อ าเภอรัตนบุรี 1 ราย ) จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย (อ.โนนไทย) และ
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ราย (อ.ประโคนชัย) หากจ าแนกตามสาเหตุการตายของมารดา สามารถจ าแนกได้เป็นการ
ตายจากสาเหตุโดยตรง (Direct cause) 3 ราย ในจ านวนนี้ เกิดจากการตกเลือดหลังคลอด (Postpartum 
hemorrhage) 3 ราย (จากจังหวัดสุรินทร์ 2 ราย) และ ภาวะน้ าคร่ าอุดกั้นหลอดเลือด (Amniotic fluid 
embolism) 1 ราย (จากจังหวัดสุรินทร์) และการตายจากสาเหตุทางอ้อม (Indirect cause) 3 ราย ได้แก่จาก
การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1) 1 ราย (จากจังหวัดบุรีรัมย์) Fatty Liver 1 ราย (จาก
จังหวัดสุรินทร์) CHD & Twins 1 ราย (จากจังหวัดนครราชสีมา) 

จังหวัดนครราชสีมา : ในปี 2554 - 2556  มีอัตราส่วนมารดาตาย เท่ากับ 11.75, 23.00 และ 29.84 
ตามล าดับ สาเหตุการตายส่วนใหญ่จาก ตกเลือด น้ าคร่ าอุดตันในเส้นเลือด และพิษแห่งครรภ์ เป็นต้น นอกนั้น
เป็นสาเหตุทางอ้อม เมื่อวิเคราะห์สาเหตุมารดาตายปี 2556  พบว่ามีมารดาตายรวม 4 ราย จาก Pulmonary 
embolism 2 รายที่ รพ.หนองบุญมาก (F2) และ รพ.ด่านขุนทด(M2), จาก Post partum hermorhage 1 
รายที่ รพ.ประทาย (F1) และรายงานมารดาตายช่วงเดือนกันยายนขาดไป 1 ราย จาก uterine rupture ที่ 
รพ. โชคชัย(M2) สาเหตุจากการบริการที่ ANC ไม่ได้แยกหญิงตั้งครรภ์เป็น high risk 

จังหวัดชัยภูมิ : ปี 2556 พบมารดาตาย จ านวน 1 ราย  คิดเป็น 21.3 ต่อแสนเกิดมีชีพ สาเหตุจาก Amniotic 
Fluid Embolism ส าหรับปีงบประมาณ 2557 ไม่มีมารดาตาย แต่มีหญิงหลังคลอดที่ส่งต่อไปรับการรักษาที่ 
รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เสียชีวิต 1 ราย จาก ภาวะตกเลือดหลังคลอด เนื่องจาก Uterine Accreta ทางจังหวัด
ได้ conference case ที่ รพ.ชุมแพ  สสจ. ขอนแก่น และ จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือจัดระบบการเฝ้าระวัง และการ
น าแนวทางดูแลส่งต่อทางสูติกรรมนครชัยบุรินทร์ ในพ้ืนที่ เขตรอยต่อ มาปรับใช้ ส าหรับเฝ้าระวังความเสี่ยง 
(รายงานแม่ตายจะไปเป็นรายงานของ รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น)   

 



5 

จังหวัดบุรีรัมย์ : อัตราส่วนมารดาตายในจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2555 – 2557 เท่ากับ 17.36, 8.38 และ 9.89 
ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ  ในปี 2557 มีมารดาตาย 1 รายจากสาเหตุการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
ใหม่ (H1N1) ในปี 2557  

หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์เท่ากับ 3,056 คิดเป็นร้อยละ 49.50 ซึ่งนับว่า
ยังต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 65) หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ือมีอายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 
12 สัปดาห์มีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 2556 โดยในปี 2556 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่อมีอายุ
ครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สปัดาห์ เท่ากับร้อยละ 49.63 และในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 52.69 แต่อย่างไรก็
ตาม ผลงานดังกล่าวยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายคือร้อยละ 60 ส าหรับการบริการ ANC คุณภาพ พบว่าโรงพยาบาล
ที่ผ่านการประเมิน 22 โรงพยาบาล จากท้ังหมด 23 โรงพยาบาล (ร้อยละ 95.4)   

ส าหรับการดูแลในระยะคลอด และหลังคลอด พบว่าโรงพยาบาลชุมชนในระดับ F2 ทั้งหมด 10 
โรงพยาบาลผ่านการประเมินการพัฒนาห้องคลอดคุณภาพทั้ง 10 โรงพยาบาล (ร้อยละ 100) หญิงหลังคลอด
ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งในช่วง 6 สัปดาห์ เท่ากับร้อยละ 67.86 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65) และร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ระดับทองของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เท่ากับร้อยละ 
95.45 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95)   
 

จังหวัดสุรินทร์ : จากการส ารวจข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี ตั้งแตป่ี 2555-2556 พบว่า จ.สุรินทร์มีอัตราส่วนมารดา
ตาย เท่ากับ 23.5 (3 ราย) และ 22.2 (3 ราย) จากข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในปี 2557 พบว่าอัตรา
มารดาตายยังเป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนทีจ่ังหวัดสุรินทร์ โดยมีอัตราส่วนมารดาตายในปี2557 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
(ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) เท่ากับ 40.27 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

ตัวชี้วัดอ่ืนๆ นม. ชย. บร. สร. เขต 
  ร้อยละบริการฝากครรภ์คุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 87.87 93.33 95.4 64.28 87.06 

  ร้อยละของหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับฝากครรภค์รั้งแรกหรือเท่ากับ 12 
สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 

74.60 53.33 52.69 50.07 59.26 

  หญิงต้ังครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 คร้ัง (ร้อยละ60) 63.68 38.57 49.51 42.13 53.28 

  ร้อยละบริการห้องคลอดคณุภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 90.90 100 100 64.28 87.5 

  มารดาหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 คร้ังตามเกณฑ์ (ร้อยละ 65) 94.60 49.62 67.86 72.01 76.14 

  

จากข้อมูลด้านบน พบว่า ในเขตบริการสุขภาพที่ 9  อัตราส่วนมารดาตาย (ไม่เกิน15 ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน) ยังคงเป็นปัญหาในพ้ืนที่  เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดอ่ืนๆที่อาจเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้อัตราส่วนมารดา
ตายมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อาจเนื่องมาจากยังมีหลายตัวชี้วัดที่พ้ืนที่ยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย
ที่ก าหนด ซึ่งต้องมาพิจารณาทบทวนข้อมูลและหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป  
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 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า≤ ร้อยละ 85) 
 นม. ชย. บร. สร. เขต 

เป้าหมาย 126,394 48,035 108,054 58,276 340,759 
ผลงาน 125,055 42,260 89,157 58,078 314,550 
ร้อยละ 98.94 87.98 82.51 99.66 92.31 

 

จาก Data center ของจังหวัด ยกเว้นนครราชสีมาใช้ข้อมูลจาก HosXP ผลการคัดกรองพัฒนาการ
เด็กท่ีได้จากคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC) และศูนย์เด็กเล็ก ด้วยอนามัย 55 โดยเขตบริการสุขภาพท่ี 9 พบว่า 
เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ  92.31  มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 7.69 ซึ่งตามหลักวิชาการควรพบเด็กที่มี
พัฒนาการไม่สมวัยประมาณร้อยละ 30 ทั้งนี้จากข้อมูลความครอบคลุมในการคัดกรองพัฒนาการพบว่า 
เป้าหมาย 431,951 คน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 340,759 คน คิดเป็นร้อยละ 78.89 มีเด็กที่ยังไม่ได้รับ
การคัดกรองพัฒนาการร้อยละ 21.11 ส่งผลให้ค้นพบเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

จังหวัดนครราชสีมา : ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กท่ีได้จากคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC) และศูนย์เด็กเล็ก ด้วย
อนามัย 55 โดยพบว่า เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 98.94   มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 1.06 ซึ่งตามหลัก
วิชาการควรพบเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยประมาณร้อยละ 30 ทั้งนี้จากข้อมูลความครอบคลุมในการคัดกรอง
พัฒนาการพบว่า เป้าหมาย 135,860 คน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 126,394 คน คิดเป็นร้อยละ 93.03 
ยังมีเด็กที่ยังไม่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการตามที่รายงานมามีร้อยละ 6.97 ส่งผลให้ค้นพบเด็กที่มีพัฒนาการ
ล่าช้าได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

จังหวัดชัยภูมิ : ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กที่ได้จากคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC) ด้วยอนามัย 55 โดยพบว่า 
เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 87.98 มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 12.02 ซึ่งตามหลักวิชาการควรพบเด็กที่มี
พัฒนาการไม่สมวัยประมาณร้อยละ 30 ทั้งนี้จากข้อมูลความครอบคลุมในการคัดกรองพัฒนาการพบว่า 
เป้าหมาย 79,304 คน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 48,035 คน คิดเป็นร้อยละ 60.57 ยังมีเด็กที่ยังไม่ได้รับ
การคัดกรองพัฒนาการอยู่ถึงร้อยละ 40.92 ส่งผลให้ค้นพบเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

จังหวัดบุรีรัมย์ : ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กท่ีได้จากคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC) และศูนย์เด็กเล็ก ด้วย
อนามัย 55 โดยพบว่า เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ  82.51  มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 17.49 ซึ่งตามหลัก
วิชาการควรพบเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยประมาณร้อยละ 30 ทั้งนี้จากข้อมูลความครอบคลุมในการคัดกรอง
พัฒนาการพบว่า เป้าหมาย 117,980 คน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 108,054 คน คิดเป็นร้อยละ 91.59 
ยังมีเด็กที่ยังไม่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการตามที่รายงานมามีร้อยละ 8.41 ส่งผลให้ค้นพบเด็กที่มีพัฒนาการ
ล่าช้าได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
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จังหวัดสุรินทร์ : ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กท่ีได้จากคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC) และศูนย์เด็กเล็ก ด้วย
อนามัย 55 โดยพบว่า เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ  99.66  มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 0.34 ซึ่งตามหลัก
วิชาการควรพบเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยประมาณร้อยละ 30 ทั้งนี้จากข้อมูลความครอบคลุมในการคัดกรอง
พัฒนาการพบว่า เป้าหมาย 98,807 คน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 58,276 คน คิดเป็นร้อยละ 58.98 ยังมี
เด็กท่ียังไม่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการตามที่รายงานมามีร้อยละ 41.02 ส่งผลให้ค้นพบเด็กที่มีพัฒนาการ
ล่าช้าได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

ข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการในเด็กท่ีมีพัฒนาการไม่สมวัย เขตบริการสุขภาพที่ 9 มีเด็กที่พัฒนาการไม่
สมวัย จ านวน 26,209 คน เด็กกลุ่มนี้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการตามระบบบริการสาธารณสุข จ านวน 
26,209 คน คิดเป็นร้อยละ 100   จากข้อมูลพบว่าทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอที่ตรวจราชการมีผลงาน
การกระตุ้นพัฒนาการร้อยละ 100 ทุกแห่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง การให้ความส าคัญกับการดูแลช่วยเหลือเด็กที่
มีปัญหาพัฒนาการให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการทุกราย 

ข้อมูลการจัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC) ใน รพช.และ รพ.สต. มีข้อมูลการจัดบริการกระตุ้น
พัฒนาการด้วยการแนะน าการเลี้ยงดูเด็กด้วยสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เด็กที่พัฒนาการล่าช้าให้ประเมิน
โดยเครื่องมือ TDSI พร้อมสอนผู้เลี้ยงดูให้กระตุ้นพัฒนาการ และนัดประเมินซ้ าภายใน 1 เดือน หากภายใน 3 
เดือนเด็กยังมีพัฒนาการล่าช้า ส่งต่อกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยและรักษา อีกทั้งมีการให้ความรู้
ตามแนวทางโรงเรียนพ่อแม่ และการใช้สมุดบันทึกสุขภาพในการดูแลตนเองและบุตร พร้อมบันทึกโดยใช้กรอบ
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด- 5 ปี 

คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ มีบริการใน รพศ.และ รพช.ทุกแห่ง โดยมีบริการสัปดาห์ละ 1 วัน มี
โรงพยาบาลแม่ข่ายเพ่ือรับดูแลส่งต่อจาก รพช.ลูกข่าย เพ่ือการดูแลกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 

คลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC) ปรากฏข้อมูลการบริการประเมินพัฒนาการ ด้วยอนามัย 55 เดือนละ 1 
วันในจังหวัดชัยภูมิและสุรินทร์ ส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ิมการบริการเป็นเดือนละ 2 วัน จังหวัดนครราชสีมามี
นโยบายให้ทุก รพ.สต.มี WCC ซึ่งรวมบริการด้านพัฒนาการเด็กด้วย เดือนละ 2 วัน 

จากเอกสารการด าเนินงานระบุว่า เขตบริการสุขภาพที่ 9 มีการวางแผนการช่วยเหลือเด็กพัฒนาการ
ไม่สมวัยอย่างเป็นระบบ จัดให้มีการกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้เครื่องมือ TDSI 70 ข้อ และมีการใช้ DSI 300 ข้อ 
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ตัวชี้วัดอ่ืนๆ นม. ชย. บร. สร. เขต 
  ร้อยละ100ของหญิงตั้งครรภ์ได้รบัยาเม็ดทีม่ีไอโอดีน 150-200  

ไมโครกรมั ธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรมั และโฟเลต 400 ไมโครกรัม 
99.29 64.19 100 71.91 83.85 

  อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ไม่เกิน 25 ต่อพันการเกิดมชีีพ 3.26 14.73 15.24 21.61 13.71 

 เด็กแรกเกดิ- 6 เดือน มีค่าเฉลี่ยกนินมแม่อย่างเดยีว (ร้อยละ 50) 68.94 19.83 55.92 55.63 50.08 

  ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปีท่ีได้รับวคัซีนโรคหดั (ร้อยละ 95) 88.40 63.41 98.94 95.44 86.55 

  ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก (ร้อยละ 70) 78.80 94.10 84.63 67.75 81.32 

  ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี ที่มีปัญหาฟนัน้ านมผุ  (ไมเ่กินร้อยละ 57) 62.25 NA NA 59.72 NA 

  เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ที่มีความเสี่ยงฟันผุ ได้รับการทาฟลูออไรด์- 
วาร์นิช (ร้อยละ 50) 

75.17 75.10 73.30 50.61 68.55 

  ความครอบคลุมการตรวจพัฒนาการตามวยั เด็กอายุ 0-5 ปี 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

93.03 59.08 91.59 58.98 78.89 

  เด็กท่ีมีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ (ร้อยละ 80) 100 100 100 100 100 

  ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน  
(ร้อยละ 70) 

87.27 NA 78.77 87.24 NA 

  ร้อยละของบริการ WCC คุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 87.87 93.33 100 64.28 86.37 

  ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 77.16 76.15 79.99 76.15 77.62 

  ร้อยละของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผา่นเกณฑ์ระดับทอง  
  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) 

100 93.33 95.45 100 97.19 
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2.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14ปี) 

 เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วนภายในปี 2560 ไม่เก ินร้อยละ 15 
นม. ชย. บร. สร. เขต 
8.73 7.39 5.79 1.88 7.54 

 
ผลการส ารวจร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปีที่มีภาวะอ้วนยังไม่เกินเป้าหมายที่กระทรวงก าหนด 

(ไม่เกินร้อยละ 15) โดยมีภาพรวมของเขตเท่ากับร้อยละ 7.54 และเท่ากับ ร้อยละ 8.73, 7.39, 5.79 และ 
1.88 ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย ์ และสุรินทร์ ตามล าดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากการ
ส ารวจปี 2555-2556 พบนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย คือ ร้อยละ 7.3 และ 7.4 ตามล าดับ โดย
ปี 2555-2556 พบเด็กอ้วนที่นครราชสีมามากที่สุด รองลงมาคือชัยภูมิ แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ สุรินทร์มีเด็กอ้วน
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 4.2 ในปี 2555  เป็นร้อยละ 7.9 ในปี 2556 

  
จังหวัดนครราชสีมา: จังหวัดได้ด าเนินโครงการควบคุมป้องกันภาวะอ้วน เพ่ือเด็กไทยสุขภาพดีจังหวัด
นครราชสีมา ปี 2557  โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญคือ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย น าร่องการด าเนินงานควบคุม
ป้องกันภาวะอ้วน คือโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)  มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ/ระดับเพชร (5โรงเรียน) เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ นิเทศ ติดตาม และควบคุมก ากับการ
ด าเนินงาน 

จังหวัดชัยภูมิ : ในจังหวัดชัยภูมิพบว่า เด็กที่มีภาวะอ้วนในปี 2555 - 2557 เท่ากับร้อยละ 6.11 ,6.60 และ 
7.39 ตามล าดับ มีการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ในรูปแบบเชิงบูรณาการงานสาธารณสุขทุกงานที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ทุกระดับอย่างต่อเนื่องในทุกภาคการศึกษา โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินครอบคลุม ทั้งด้านบริหารจัดการ บริการ และวิชาการ 10 องค์ประกอบ ในระดับทองแดง เงิน ทอง 
และ 19 ตัวชี้วัด ในระดับ เพชร ด าเนินการขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ เช่น ภาคการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้น าชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน โดยมีสาธารณสุขเป็นหลัก ทั้งในระดับต าบล 
อ าเภอ และจังหวัด ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา และกรมอนามัย 
 
จังหวัดบุรีรัมย์ : จังหวัดบุรีรัมย์ได้พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามนโยบายของกรมอนามัย เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาพดีและพัฒนาโรงเรียนตาม 10 องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อสุขภาพ สร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม และให้บริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานที่
จ าเป็น ในปี 2557 จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจ านวน 717 โรงเรียน (ร้อยละ 74.53) 
ครอบคลุมโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ และสามารถพัฒนาต่อยอดขึ้นเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร จ านวน 3 โรงเรียน และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับสุดยอดเพชร จ านวน 1 โรงเรียน 
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ข้อมูลจากการตรวจสุขภาพนักเรียน พบปัญหาสุขภาพ เช่น การลงบันทึกน้ าหนัก-ส่วนสูงของนักเรียน 

การทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน การที่ครูขาดความตระหนักในการตรวจสุขภาพและกระตุ้นให้นักเรียนใช้
สมุดบันทึกสุขภาพเพ่ือบันทึกน้ าหนัก-ส่วนสูงของตนเอง ในปีนี้ ได้มีการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลเฝ้าระวัง
โภชนาการของนักเรียน โดยใช้โปรแกรม HosXp ซึ่งสามารถประมวลผลภาวการณ์เจริญเติบโต้ของนักเรียนได้ 
อย่างไรก็ตาม พบว่าข้อมูลดังกล่าวยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากแม้ว่าโรงเรียนจะส่งข้อมูลมาที่สถานบริการแล้ว 
พบว่าสถานบริการยังไม่สามารถลงข้อมูลได้อย่างทันท่วงที ทางจังหวัดจึงมีการแก้ไขโดยรวบรวมข้อมูลและ
จัดท าเป็นรายงานเฉพาะขึ้นมา 

จากข้อมูล พบว่าในปี 2557 นักเรียนอายุ 6-12 ปี มีรปูร่างสมส่วนเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2556 จากเดิมร้อยละ 78.90 เป็นร้อยละ 81.78 อย่างไรก็ตาม พบว่ามีเด็กที่มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นจากปี 2556 
จากร้อยละ 2.12 เป็นร้อยละ 2.58 เด็กนักเรียนที่มีส่วนสูงไม่ผ่านเกณฑ์ (เตี้ย) เพ่ิมข้ึน จากร้อยละ 9.07 เป็น
ร้อยละ 9.77  

จังหวัดสุรินทร์ : จังหวัดสุรินทร์มีการด าเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบการแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนในนักเรียน ใน
โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก  อ.เขวาสินรินทร์  มีนักเรียน  จ านวน 353  คน  มีภาวะอ้วน  37  คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.48 โดยมีการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งการจัดท าแผนการเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษาและ
พละศึกษา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกอาหารรับประทานและการออกก าลังกาย การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ตัวชี้วัดอ่ืนๆ นม. ชย. บร. สร. เขต 
  ร้อยละโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม (ควบคุมน้ าหวานและขนมกรุบกรอบ) 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) 
35 80 77.19 NA NA 

  ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

78.08 NA 79.89 NA NA 

 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

86 NA 68.96 NA NA 

  ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30) 

46 NA 28.12 NA NA 
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2.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น (15-19ปี) 

 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15 – 19 ปี 

นม. ชย. บร. สร. เขต 
37.02 19.72 20.37 28.61 30.33 

 

จากการตรวจราชการพบว่าอัตราการคลอดมารดาอายุ 15-19 ปีเท่ากับ 17.87, 10.14, 13.67, และ 
19.6 ต่อพันประชากร  ในนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์และสุรินทร์  ตามล าดับ   ในภาพรวมของเขต อัตรา
การคลอดมารดาอายุ 15-19 ปีเท่ากับ 30.33 ต่อพันการเกิดมีชีพ จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจท านายแนวโน้ม
ในอนาคตน่าจะเกิน 50 ต่อพันประชากร ทางด้านระบบการดูแลนั้น  ทุกจังหวัดมีการส่งเสริมให้วัยรุ่นและ
เยาวชนมีพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม โดยบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุก
องค์กรทั้งสถานบริการสาธารณสุข ครอบครัว ชุมชน มีแนวทางด าเนินงานที่สอดคล้องและมีเอกภาพในการ
ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนอย่างครอบคลุม การด าเนินงานที่สามารถเป็นแบบอย่างคือ นครราชสีมาโดย
ใช้ทั้ง Hospital & community based  เน้นการท างานร่วมกับสถานศึกษา สร้างทีมวิทยากรและทีม  coach 
ระดับอ าเภอและต าบล  โดยบรรจุเข้าเป็นแผนงานของ CUP board  เร่งรัดการเข้าถึงบริการ “คลินิกวัยรุ่น” 
เข้ากับโครงการ 400 โรงเรียน 400 โรงพยาบาลโดยการ mobile  ประชาสัมพันธ์ ในระดับอ าเภอและต าบล 
โดยบรรจุเข้าเป็นแผนงานของ CUP board มีการเพิ่มสมรรถนะทีมสหวิชาชีพบูรณการ “คลินิกวัยรุ่น” กับ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและวัยรุ่น โดยชุมชน  (คณะกรรมการเด็กชุมชน: Child Action Group: CAG 
)  ในพ้ืนที่เป้าหมาย  โดยใช้งบประมาณของกองทุนโลกรอบ 10  ผ่านเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ  จังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา:  สถานการณ์มารดาคลอดในจังหวัดนครราชสีมาพบว่า ในปี 2552-2557 อัตราการคลอด
ของมารดาอายุ 15-19  ปีมีแนวโน้มลดลงเท่ากับ 55.97, 55.76, 49.16, 47.10, 48.82, และ 37.02 ต่อพัน
ประชากร  ตามล าดับ และในปี 2557 พบพื้นท่ีที่อัตรามารดาอายุ 15-19 ปี เกินเป้าหมาย (50 ต่อพัน
ประชากร) คือ อ.สีคิ้ว อ.จักราช อ.โชคชัย อ.หนองบุญมาก อ.เสิงสาง และอ.บัวใหญ่  สว่นอัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์
พบว่า มีอัตรามากกว่าร้อยละ 10 ทุกพ้ืนที่ และเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก คือ ร้อยละ 25.11, 26.05, 33.45, 
28.70, 27.90, และ 24.24 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า  อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในปี 2554-2557 มีแนวโน้ม
ลดลงแต่ยังสูงกว่าร้อยละ 10 ทุกพ้ืนที่ คือเท่ากับร้อยละ 17.56, 15.70, 14.00, และ 12.56 ตามล าดับ   
      ด้านการคุมก าเนิดก่อนออกจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้วิธีชั่วคราว  การใช้ยาฉีดคุมก าเนิด สามารถ
ด าเนินการได้เพ่ิมมากขึ้นในปี 2557  การคุมก าเนิดวิธีกึ่งถาวรถึงแม้จะมีการจัดบริการแต่ยังครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายได้ไม่มากนัก  ทั้งนี้ในปี 2557  มีนโยบายสนับสนุนยาฝังคุมก าเนิดและห่วงอนามัยจากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 แต่มีอัตราการฝังยาคุมเพียงร้อยละ 9.65   
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จังหวัดชัยภูมิ : สถานการณ์ตั้งครรภ์ในกลุ่มหญิงที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี ในปี 2553 จังหวัดชัยภูมิมีสถิติการ
คลอดบุตรอายุต่ ากว่า 20 ปีร้อยละ 16.52 เป็นล าดับที่ 18 ของประเทศไทย ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศและ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.55 และ 15.02  และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ข้อมูลจากเขตตรวจ
ราชการสาธารณสุขที่ 14 ที่จัดการส ารวจการได้รับบริการเชิงคุณภาพแยกรายตัวชี้วัดและรายจังหวัด  มีตัวชี้วัด
จ านวน 10 ตัว และปัญหาการตั้งครรภ์ในสตรีอายุต่ ากว่า 20 ปี เป็นปัญหาที่จะต้องติดตามเฝ้าระวัง และทราบ
ถึงพ้ืนที่เสี่ยง เนื่องจากการตั้งครรภ์ในกลุ่มนี้ มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องทั้งต่อสุขภาพ
แม่และเด็ก เมื่อพิจารณาการคลอดพบว่า การคลอดในวัยรุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้นคือ ในปี 2554 - 2557 มีมารดา
อายุ 15-19 ปีคลอดบุตรเท่ากับ 56.30, 46.72, 31.34, และ 19.72 ตามล าดับ ในปี 2557 พบวัยรุ่นอายุ 10-19 
ปีตั้งครรภ์   ร้อยละ 29.46  และพบการตั้งครรภ์ซ้ าร้อยละ 2.15 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน คือ การด าเนินงานการบูรณาการงานการ
แก้ไขปัญหาเด็กวัยรุ่นโดยด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ระดับจังหวัด เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้มีรูปแบบบูรณาการ
ที่ชัดเจน จากคณะอนุกรรมการอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดชัยภูมิ   พัฒนารูปแบบ
การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น    เพ่ิมขีดความสามารถของศูนย์บริการที่เป็นมิตร
ส าหรับเยาวชนในรูปแบบผสมผสานงานป้องกันและการดูแลรักษา  และที่ส าคัญการใช้หลักสูตรเพศศึกษารอบ
ด้านและทักษะในการจัดการชีวิต เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีความสามารถ ที่พร้อมเผชิญความท้าทายต่างๆ ใน
ชีวิต โดยมีเป้าหมายผลักดันและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านและการป้องกัน
เอดส์ในหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือส่งผลให้เยาวชนทุกคนในสถานศึกษาได้เรียนรู้
เพ่ือใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย รับผิดชอบ และมีสุขภาวะ การให้การศึกษา เรื่องเพศ (Sexuality Education) คือ การ
ส่งเสริมให้วัยรุ่นได้เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ และเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพ
ของสังคม โดยมีสุขภาวะทางเพศและคุณภาพชีวิตที่ดี 

สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดชัยภูมิมีการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านต่อเนื่องและครอบคลุม
ร้อยละ 49.11 โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดคลินิกวัยรุ่น ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนร้อยละ 57.31 การตั้งครรภ์วัยรุ่นและภาวะทารกแรก
เกิดน้ าหนักนอ้ย เป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งต้องหาแนวทางและวางแผนในการแก้ปัญหาต่อไป 
 
จังหวัดบุรีรัมย์ : สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในจังหวัดบุรีรัมย์มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีร้อยละของหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี ฝากครรภ์ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 สูงขึ้นจากร้อยละ 26.46 เป็นร้อยละ 27.43 
และร้อยละ 26.75 (ข้อมูลเดือน ต.ค. 2556 ถึงเดือน มิ.ย. 2557) ตามล าดับ ส าหรับสถานการณ์วัยรุ่นคลอด
ในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2556 มีแนวโน้มคงที่ โดยคิด
เป็น 53.11, 49.07, 51.00, และ 55.59 ต่อพันประชากร ตามล าดับ ส าหรับปี 2557 (ข้อมูลเดือน ต.ค. 2556 
ถึงเดือน มิ.ย. 2557) อัตราการคลอดของมารดาอายุ 15-19 ปี เท่ากับ 20.37 ต่อพันประชากร 
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จังหวัดสุรินทร์ : ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดสุรินทร์ มีการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีการขับเคลื่อนในเชิงรับหรือในสถานบริการ ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชนมาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งมีการให้บริการให้ค าปรึกษาแบบรอบด้าน เพ่ือช่วยเหลือ /แก้ไขปัญหา
ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ตั้งแต่อายุ 10-24 ปี ทีมผู้ให้ค าปรึกษามีการบูรณาการท างานร่วมกัน และมีการ
ติดตาม เยี่ยม ประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์บริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน โดยทีม
คณะท างานระดับจังหวัด  ระดับเขต ส่วนในเชิงรุกระดับพ้ืนที่ ได้มีการพัฒนาจัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล การร่วมกันจัดท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหา
ด้านเด็กเยาวชน โดยคณะท างานภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนน าเด็ก
และเยาวชน ผู้น าชุมชน  ครอบครัว/ชุมชน  
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ได้มีการชี้แจงแนวทาง นโยบายเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในด้าน
วัยรุ่นและเยาวชน ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ ได้ทราบแนวทาง ตามเกณฑ์ของอ าเภออนามัยเจริญ
พันธุ์ และมีการติดตาม เยี่ยมส ารวจในระดับโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอ
ละ 1 แห่ง ที่พัฒนาเป็นต้นแบบ พบว่าการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับพ้ืนที่ มีการท างานที่สอดคล้อง 
และมีเป้าหมายเดียวกัน ปัญหาของพ้ืนที่ คือ การบริการถุงยางอนามัยส าหรับการป้องกันยังไม่เพียงพอส าหรับ
ในสถานบริการทุกระดับ การบริการยุติการตั้งครรภ์กรณีที่จ าเป็น ไม่มีการด าเนินงานทุกพ้ืนที่ ขาดการดูแล
ประชากรในพ้ืนที่ของตน การมีสื่อด้านเทคโนโลยี ท าให้เด็กมีโอกาสเลือกบริโภคสื่อที่เสี่ยงต่อการถูกล่อลวงได้   
เด็กอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย พ่อแม่ไปท างาน ไม่มีเวลาดูแลลูก หรือ บางครอบครัวอยู่กับลูก แต่วิถีชีวิต/อาชีพ ไม่
สามารถเอาใจใส่ใกล้ชิดลูกได้  
 

ตัวชี้วัดอ่ืนๆ นม. ชย. บร. สร. เขต 
  ร้อยละของการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ป ี(ไม่เกินร้อยละ 10) 24.24 NA 25.36 18.35 NA 

  ร้อยละของการต้ังครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10) 12.49 NA 17.48 1.30 NA 

 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ., รพท.,  
รพช.) ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (ร้อยละ 40) 

100 NA 63.64 41.18 NA 
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3. กระบวนการและผลลัพธ์ของการด าเนินงานปัญหาสุขภาพในพื้นที่ 
 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ   
จังหวัดนครราชสีมา:  ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา มีการประชุมผู้รับผิดชอบงาน โดยให้
ผู้รับผิดชอบงานรวบรวม  สรุปวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพได้ดังนี้ วัณโรค , โรคไข้เลือดออก, Leptospirosis, โรค
มือเท้าปาก, มะเร็ง, โรคระบบทางเดินหายใจ / ปอดบวม เมื่อได้ปัญหาสุขภาพดังกล่าว  น ามาวิเคราะห์ ตาม
ขนาดความรุนแรง สอดคล้องนโยบาย การมีส่วนร่วมของภาคีฯ สรุปผลได้ดังนี้ โรคไข้เลือดออก และวัณโรค 
โรคไข้เลือดออก 

จังหวัดมีการตั้งเป้าหมายชัดเจน คือ 1) ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทุกกลุ่มอายุ ลดลงจาก
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2557  ทั้ง 32 อ าเภอ ผ่านเกณฑ์ 100% 2) ลดอัตราป่วย
ตายด้วยโรคไข้เลือดออกในทุกกลุ่มอายุไม่เกินร้อยละ 0.12  ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2557 ยังไม่พบผู้ป่วยตาย 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกนับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2557  มีรายงาน
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม  จ านวนทั้งสิ้น  183 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย  6.85   รายต่อประชากรแสนคน  ไม่มี
รายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10-14  ปี  อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 23.67 
ราย อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อ าเภอโนนสูง อัตราป่วยเท่ากับ 20.11 ต่อประชากร
แสนคน   รองลงมาคือ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา , อ าเภอด่านขุนทด ,  อ าเภอประทาย    และ อ าเภอห้วย
แถลง อัตราป่วยเท่ากับ 14.66, 11.56, 11.34 และ 9.12 รายต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ การด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ เน้นนโยบาย ระดับกระทรวง (มาตรการ 3,3,1) 3 : รายงานโรคภายใน 3 ชั่วโมง ตั้งแต่
ได้รับข้อมูลจากจังหวัด หรือทราบข้อมูลจากหน่อยงานอ่ืนๆ 3 : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.ร่วมกันก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและใช้สเปรย์กระป๋องฉีดพ่นยุงตัวแก่ที่บ้านผู้ป่วย ภายใน 3 ชั่วโมง 1 : ควบคุมโรคใน
หมู่บ้าน/ต าบลนั้นๆ ตามมาตรการที่ก าหนด ภายใน 1 วัน  และมีมาตรการในระดับจังหวัด โดยวิเคราะห์
จัดล าดับความเสี่ยงของอ าเภอ แบ่งเป็น 3 สี : แดง,ส้ม,เหลือง) พร้อมการท ากิจกรรม  5ป และ 1ข      

วัณโรค 
ในปี 2556  พบผู้ป่วยวัณโรครวมทุกประเภท จ านวน 1,645  คน  อ าเภอที่พบผู้ป่วยวัณโรคเสมหะ

พบเชื้อรายใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก เป็นอ าเภอพ้ืนที่เร่งรัดการท างานได้แก่ อ าเภอปากช่อง 136 ราย อ.พิมาย 
60 ราย อ.ปักธงชัย 41 ราย อ.ชุมพวง 41 ราย อ.ด่านขุนทด 40 ราย   โดยผลส าเร็จของการรักษาในพ้ืนที่
ดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 90 แต่ผลการรักษาภาพรวมได้ร้อยละ 88.23 โดยยังพบปัญหาการเสียชีวิตขณะรักษา
ร้อยละ 5.81 (39 ราย เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 5 ) ขาดยาร้อยละ 3.13 (21รายเป้าหมายร้อยละ 0)  ซึ่งได้
ก าหนดมาตรการด าเนินงานในปี 2557 ดังนี้ อัตราเปลี่ยนเสมหะจากกลับเป็นลบเมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะ
เข้มข้น (conversion rate) มากกว่า  ร้อยละ 95 และอัตราความส าเร็จของการรักษามากกว่าร้อยละ 90 
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จังหวัดชัยภูมิ : ได้น าเสนอปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่คือ โรคติดต่อ อาหารปลอดภัย และปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้ก าหนดประเด็นของ โรคติดต่อ คือ  ไข้เลือดออก และเอดส์ เป็นประเด็นที่ให้ความส าคัญ
เป็นอันดับแรก 
โรคไข้เลือดออก 

จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 - 2556  พบว่า ในปี พ.ศ.
2545  มีการรางานผู้ป่วยมากที่สุด คิดเป็นอัตราป่วย 226.78  ต่อแสนประชากร  และในปี พ.ศ. 2555 - 
2556  มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง (อัตราป่วย 103.45 และ 126.84 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ) ลักษณะ
การเกิดโรคมรีูปแบบการระบาดแบบ 2 ปี เว้น 2 ปี ส าหรับสถานการณ์ปี 2557 ตั้งแต่ต้นปี พบผู้ป่วย  จ านวน 
143 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 12.62  ต่อแสนประชากร  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ 
กลุ่มอายุ 10 – 14 ปี (อัตราป่วย  56.05 ต่อแสนประชากร)   รองลงมา คือ 5– 9 ปี และ 15 – 24 ปี (อัตรา
ป่วย 52.61, 13.632 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ)  อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ เกษตรสมบูรณ์ (อัตราป่วย 
33.25 ต่อแสนประชากร) รองลงมา คือ ภักดีชุมพล  บ้านเขว้า  การด าเนินงานแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ คือ มี
เครือข่ายทีม SRRT ระดับต าบล ที่เข้มแข็ง และมีความหลากหลาย (อบต./ครู/ผู้น าชุมชน/อสม./จนท.รพ.สต.) 
ท าให้การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในพ้ืนที่ได้รวดเร็ว   โดยมี อบต. เป็นหน่วยงานสนับสนุน
งบประมาณ   ผู้น าชุมชน /อสม. ด าเนินการควบคุมโรคเบื้องต้นในพ้ืนที่   และ จนท.รพ.สต. เป็นผู้
ประสานงาน และสอบสวนโรคในระดับพ้ืนที่ โดยในปี 2556 ได้ก าหนดให้การด าเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกเป็นวาระแห่งชาติ    ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับอ าเภอ/ต าบล  (นายอ าเภอ/ อบต./
เทศบาล)  ให้ความส าคัญ และติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่อย่างจริงจัง 

เอดส์ 
กลไกการบริหารจัดการ โดยคณะอนุกรรมการอนามัยเจริญพันธุ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัด

ชัยภูมิ ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติและเป้าหมาย Getting To Zero  โดยมีวัตถุประสงค์  
1)  ลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ โดยให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

เอชไอวี  เน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก 7 กลุ่ม ได้แก่ เยาวชน แรงงานในโรงงาน  แรงงานต่างด้าว  ผู้ใช้สารเสพติด  
พนักงานบริการ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ (MSM) และผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย   

2)  ลดการตายด้วยโรคเอดส์ - ลดการเลือกปฏิบัติ การรังเกียจและแบ่งแยกผู้ป่วย การละเมิดสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน พัฒนากลไกการป้องกันเอดส์ที่ยั่งยืน  ได้แก่ กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการป้องกัน
เอดส์ กลไกการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  กลไกการมีและใช้ข้อมูลและวิชาการด้านเอดส์ 
ทั้งนี้มีคณะอนุกรรมการทั้งด้านการศึกษา  ด้านบริการทางสังคมใน และด้านบริการทางการแพทย์บูรณาการ
ท างานร่วมกัน  ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน   
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จังหวัดบุรีรัมย์ : ได้น าเสนอปัญหาของจังหวัด คือ ปัญหาการสูบบุหรี่/สารเสพติด และโรคไข้เลือดออก เป็น
ประเด็นที่ให้ความส าคัญในการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
การสูบบุหรี่/สารเสพติด 
 ด าเนินงานลดการบริโภคบุหรี่ ผ่านภาคีเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยจัดรณรงค์ให้
ความรู้แก่ประชาชน เยาวชนใน 23 อ าเภอ 92 ครั้ง ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ที่กฎหมายก าหนดห้ามสูบบุหรี่ 786 
แห่ง สถานที่ราชการเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ทุกแห่ง สถานพยาบาลมีความพร้อมรองรับผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ 23 
แห่ง และมีผู้รับค าปรึกษาเพ่ือเลิกบุหรี่ 193 คน ส าหรับการบ าบัดผู้เสพผู้ติดยาเสพติด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ท าการบ าบัดผู้เสพ/ผู้ติดรวมทุกระบบ คิดเป็นร้อยละ 48.81 โดยแยกเป็นระบบสมัครใจ ร้อยละ 25.41 ระบบ
บังคับบ าบัด ร้อยละ 74.91 และระบบต้องโทษ ร้อยละ 75.33 ยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดมากที่สุด คือ 
ยาบ้า ร้อยละ 94.14 รองลงมาคือ สารระเหย กัญชา และยาไอซ์ ร้อยละ 2.90, 1.10 และ 0.77 ตามล าดับ 
 
โรคไข้เลือดออก 
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2557 ลดลงจากปี 2556 (8 เท่า) ณ ช่วงเวลาเดียวกัน มีการระบาด
ของโรค 18 อ าเภอ 63 ต าบล 108 หมู่บ้าน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นประชากรกลุ่มอายุ 5-9 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 
41.13 ต่อประชากรแสนคน โดยจังหวัดมียุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาไข้เลือดออก คือ เน้นแก้ไขจุดที่มีการ
แพร่กระจายเชื้อพร้อมด้วยมาตรการป้องกันควบคุมโรคล่วงหน้า โดยให้ทุกหน่วยงานช่วยกันสร้างเสริม
สภาพแวดล้อมในชุมชนเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการระบาดของไข้เลือดออก และเน้นเร่งรัดระบบ 4E (Early 
detection, Early diagnosis, Early treatment, Early control) เพ่ือตัดวงจรไวรัสในคนลดลงให้มากท่ีสุดจะ
ช่วยลดการระบาดต่อช่วงหน้าฝนได้มาก 
 
จังหวัดสุรินทร์ : ได้น าเสนอปัญหาของจังหวัด คือ โรคฟันผุในเด็กวัยเรียน และผู้พิการด้านการมองเห็น/ด้าน
การได้ยิน เป็นประเด็นที่ให้ความส าคัญในการด าเนินงานแก้ไขปัญหา  
โรคฟันผุ 
 จากการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพครั้งที่ 6 พบเด็กกลุ่มวัยเรียนอายุ 12 ปี มีฟันผุร้อยละ 62.2 การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาของจังหวัดสุรินทร์ คือ จัดท าแผนงาน/โครงการ ดังนี้ โครงการเคลือบหลุมร่องฟันใน
ฟันกรมแท้ซี่แรก ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี, โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในนักเรียนประถมศึกษา, 
โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี, โครงการโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม และโครงการการจัดบริการ
ทันตกรรมในกลุ่มเด็กประถมศึกษา โดยมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานทั้ง cup และ รพ.สต. 
 
ผู้พิการด้านการมองเห็น/ด้านการได้ยิน 
 สถานการณ์คนพิการจังหวัดสุรินทร์ ปี 2557 พบว่า มีคนพิการคิดเป็นร้อยละ 3.54 ของประชากร
ทั้งหมด มีการพิการด้านการมองเห็น ร้อยละ 22.7 และพิการด้านการได้ยิน ร้อยละ 12.13 การด าเนินงาน
พัฒนาสุขภาพคนพิการ มีการด าเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนางานคนพิการ ก าหนดทีมงานเพ่ือให้บริการ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการออกหน่วยบริการเชิงรุกในพ้ืนที่ที่ไม่มีโรงงานกายอุปกรณ์ โดยเฉพาะ Node 
รัตนบุรี ซึ่งค านึงถึงความสะดวกในการเข้าถึงบริการของคนพิการเป็นหลัก 
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คณะที่ 2 

พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุมประชาชน สามารถเข้าถึงบริการได้ 
ประกอบด้วย 4 ประเด็นการตรวจ ได้แก่ 

1. ผลการด าเนินงาน Service Plan 
2. ผลการด าเนินการจัดบริการร่วม 
3. ผลการจัดบริการเฉพาะ 
4. การตรวจรับรองคุณภาพ 

ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย คือ การตรวจรับรองคุณภาพประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้ 
 
1. การฝากครรภ์คุณภาพ 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ทุกจังหวัดได้พัฒนาในหน่วยบริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง ซึ่ง
พบว่า ทุกจังหวัดมีโรงพยาบาลผ่าน ANC คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ยกเว้นจังหวัดสุรินทร์มีเพียงร้อยละ 
64.28 ทั้งนี้พบว่าเป็นโรงพยาบาลใหม่ อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบคุณภาพ 
 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

หน่วยรับการตรวจเป็นโรงพยาบาล M1 M2 มีทีมน า และบุคลากร มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน
ตามศักยภาพของโรงพยาบาล และมีการท างานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของ MCH 
node เอ้ือต่อการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก  โดยเป็นที่ปรึกษา และรับส่งต่อจากโรงพยาบาลลูกข่าย 
บุคลากรทกุแผนกท่ีเกี่ยวข้องกับงานอนามัยแม่และเด็ก มีความรู้ และทักษะ แต่ยังพบปัญหาการขาดบุคลากร
ด้านการแพทย์โดยเฉพาะสูติ-นรีแพทย์ที่ประจ าในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของจังหวัดยังเป็นปัญหาหลักมีไม่
เพียงพอกับการขยายสาขาหน่วยบริการ 5 สาขาหลัก ส่งผลให้การส่งต่อหญิงตั้งครรภ์จากโรงพยาบาลระดับ 
Node ถึงโรงพยาบาลศูนย์ ไม่สามารถส่งต่อเพ่ือรับการช่วยเหลือได้ทันตามเวลาที่ก าหนดได้  ดังนั้น การ
พัฒนาความพร้อมของโรงพยาบาลทุกแห่งให้มีศักยภาพตามมาตรฐานจึงต้องมีความต่อเนื่องกัน ต้องมีระบบส่ง
ต่อที่ดี รวมทั้งการส่งต่อด้านข้อมูลที่ชัดเจนทุกระดับบริการภายในจังหวัด ซึ่งจะเป็นโอกาสพัฒนาต่อไป 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ 
 1. ทีมน า เจ้าหน้าที่มีความมุ่งม่ัน กระตือรือร้น มีความพร้อมในการท างาน และพร้อมพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองและมีการท างานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพบุคลากรทุกแผนกที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัย แม่และ
เด็ก มีความรู้ และทักษะตามมาตรฐานทั้ง แผนก ANC ห้องคลอด หลังคลอด  คลินิกเด็กดี  มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ความตั้งใจและความร่วมมือร่วมใจของผู้ ปฏิบัติงานในการดูแลผู้รับบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 
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 2. มีการทบทวน และวิเคราะห์สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กในประเด็นที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่มี
ความเสี่ยงที่รุนแรงต่อการเสียชีวิตของมารดาและทารก 

   
ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

การบริการคุณภาพ - หน่วยบริการควรระบบการด าเนินการบริการ ANC 
คุณภาพตามมาตรฐาน (WHO) บางรพ.มีการใช้ระบบการ
ฝากครรภ์แนวใหม่ แต่ยังไม่เข้าใจประเด็น ในการแยก  
High risk และ Low risk ในหญิงตั้งครรภ์อย่างชัดเจน
และควรมีคัดกรองภาวะ asymtomaticbacteriuria 
และ ตรวจภายใน เพื่อ ให้การรักษาการติดเชื้อในหญิง
ตั้งครรภ์ก่อนเกิดภาวะแทรกซ้อน 
- ทบทวนและจัดท า Flow chart เช่น แนวทางการดูแล
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่างๆ รายที่มี BMI ต่ ากว่า
เกณฑ์ติดตามตรวจธาลัสซีเมีย 
- ควรให้ค าปรึกษาเป็นคู่ พัฒนารูปแบบการให้ความรู้ /
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ 
 

การเฝ้าระวังและส่งเสริมการดูแลตนเองของหญิง
ตั้งครรภ์ 

ควรมีการทบทวน CPG / Flow chart การปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ ในเรื่องของ การตรวจและการตามผู้ป่วย
ในกรณีท า couple counseling ในเรื่องของ
Thalassemia , การearly ANC ก่อน 12 สัปดาห์ , 
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ รวมถึงประเมินผลการติดตาม
ผลลัพธ์ของแผนงานโครงการต่างๆเช่น แนวทางการดูแล
ภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ เพ่ือลดภาวะทารกแรก
เกิดน้ าหนักน้อย  
 

ระบบข้อมูล  และการจัดท าแผนแก้ไข -หน่วยบริการและเครือข่าย ควรมีการน าข้อมูล หรือ
ตัวชี้วัดส าคัญของหน่วยงาน มาใช้ในการเฝ้าระวัง และ
วิเคราะห์สถานการณ์หาสาเหตุเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. พัฒนาระบบการบริการ ANC คุณภาพตามมาตรฐาน (WHO) ตามบริบทของโรงพยาบาลควรมี
การประเมินภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่องMCH node มีสูติแพทย์จาก node ช่วยเป็น
ทีป่รึกษา ร่วมทบทวนและวางระบบเกี่ยวกับมารดาตั้งครรภ์สม่ าเสมอ 

2. พัฒนาศักยภาพและทบทวนความรู้แก่เครือข่ายด้าน ANCสร้างระบบเครือข่าย แบ่งกลุ่ม/zone 
รับผิดชอบแต่ละรพ.สต. 

 
2. การบริการ Well Child Clinic(WCC)คุณภาพ 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

โรงพยาบาลระดับ M1 M2 ในเขต จากการแสดงข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า  WCC ของโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์คุณภาพเกินร้อยละ 70  ยกเว้นจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ ทั้งนี้ ทีม
ประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในแต่ละโรงพยาบาล แต่ต่างกันไปตาม
บริบทของพ้ืนที ่

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
WCC ของทุกโรงพยาบาล M1 M2 มีแผน/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการในรูปแบบผ่านทาง

คณะกรรมการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว และระบบการพัฒนาเครือข่ายอาศัยคณะกรรมการอนามัย
แม่และเด็กจังหวัดและ node (MCH Board)  ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวของโรงพยาบาล 
บุคลากรมีพัฒนาศักยภาพ มีพัฒนางานคุณภาพบริการโดยสหสาขาวิชา  ผู้บริหารโรงพยาบาลสนับสนุนการ
ด าเนินงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  และสนับสนุนงบประมาณ
อย่างเพียงพอ เอื้อต่องานบริการด้านแม่และเด็ก เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายโรงพยาบาลสายใยรัก
แห่งครอบครัวระดับทอง 

ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ 

1. เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มีความพร้อมในการท างาน และพร้อมพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 

2. เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็กมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
3. มีการจัดตั้งคลินิกเฉพาะโรคในเด็กกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูง เช่น คลินิกธาลัสซีเมีย คลินิกพัฒนาการเด็ก 
4. มีห้องในการให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ที่เป็นสัดส่วนชัดเจน และมีการใช้จริง 
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ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

1. คลินิกบริการ  - ควรมีการจัดมุม NDDC ให้ชัดเจนวัสดุอุปกรณ์ของเล่น
และหนังสือนิทาน  ควรมีการจัดหาให้เพียงพอเหมาะสม
กับแต่ละช่ ว งวั ยของ เด็ก  และสามารถเข้ าถึ ง ได้
ตลอดเวลา 

- ควรมีการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ ให้ครอบคลุม
ในคลินิกเด็ก โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัยของเด็ก 

2. ระบบคัดกรองภาวะเสี่ยง - เด็กที่มีภาวะโลหิตจาง ควรท าแนวทางในการจ่ายยา
ในขนาดรักษาที่เหมาะสมทั้งขนาด และระยะเวลาการ
รักษา ตามบริบทของโรงพยาบาล เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการตามวัย 
 
- ควรมีการประสานงาน/ติดตามระหว่างโรงพยาบาล  
กับคลินิกพิเศษเพ่ือขอข้อมูลในการดูแลเด็ก เช่น ทารก
แรกเกิดน้ าหนักน้อย ดาวน์ซินโดม มารดา HIV   
 

3. ระบบข้อมูล - ควรเก็บข้อมูลและตัวชี้วัดหน้างานให้ครบถ้วน  ท า
การวิเคราะห์ เพ่ือให้ทราบสาเหตุ และปัจจัยของปัญหา 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
       ผู้บริหารควรสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร  และสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ เอ้ือต่องานบริการด้านแม่และเด็ก เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการคลินิกเด็กดีคุณภาพในโรงพยาบาลชุมชน  ทีมนิเทศระดับจังหวัดควรเข้าเยี่ยม
ประเมินอีกครั้ง  และร่วมชี้แนะ พัฒนาเครือข่าย WCC ด้วย 

ควรใช้ศักยภาพจากการท างานเป็นเครือข่ายของ MCH node  โดยสูติแพทย์และกุมารแพทย์ จาก 
node ช่วยเป็นที่ปรึกษา ทบทวน และวางระบบเกี่ยวกับมารดา และทารก อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การพัฒนา
งานเป็นไปตามมาตรฐาน 
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ควรพัฒนาระบบ ICT เขตและจังหวัด โดยเฉพาะระบบการจัดเก็บและน าออกข้อมูลโดยมีการ

ประชุม/ ลปรร.ระหว่างผู้รับผิดชอบงานระบบ ICT และนักวิชาการอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง  พัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือความรวดเร็วลดขั้นตอนรวบรวมรายงานจากการบันทึกด้วยกระดาษ
(เก็บข้อมูลจากรายงานไม่ได้ และยังไม่สามารถน าข้อมูล 43 แฟ้มมาใช้) 
 
นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

1. งานบริการเป็นแบบ One Stop Service 
2. มีการวิเคราะห์ หาสาเหตุได้อย่างชัดเจนในโรคที่พบบ่อยด าเนินการคัดกรองภาวะเสี่ยงมี CQI น าไปสู่

การพัฒนางานได้เหมาะสม 
3. มีการพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็ก โดยการน าร่องเครื่องมือ DSPM และ

ปรับระบบบริการคลินิกเด็กดีเพ่ือการเข้าถึง  
 
3. ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 
นม. ชย. บร. สร. เขต 

77.16 76.15 79.99 76.15 77.36 
 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

มีการด าเนินงานขับเคลื่อนร่วมไปกับโครงการต าบลนมแม่ โครงการประกวดศูนย์เด็กเล็กระดับจังหวัด 
การชี้แจงการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคณะกรรมการการประเมินศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพในระดับอ าเภอ/จังหวัด ที่มีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยัง
มีการอบรมเพ่ิมศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก อย่างไรก็ตามครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการ
เด็กด้วยอนามัย 55 (เดิมใช้อนามัย 49) และยังขาดอุปกรณ์ในการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงในศูนย์เด็กเล็กบางแห่ง
  

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  
1. มีการด าเนินงานเชิงบูรณาการของเครือข่ายระดับจังหวัด ภายใต้โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 
2. มีทีมประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ่ีมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนของการด าเนินงาน 
3. มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยการประกวดศูนย์เด็กเล็กแต่ละระดับ และในภาพรวมของจังหวัด 
4. มีการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในการด าเนินงาน 
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ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน        
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

1. ขาดการบูรณางานการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่บาง
แห่ง 
2. ขาดการส่งต่อข้อมูลของเด็ก เช่นการพัฒนาการ
ให้กับผู้ปกครองทราบ 
3. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
ยังไม่เป็นสัดส่วนยังต้องการการปรับปรุง 

1. การน าเสนอข้อมูลสภาวะสุขภาพเด็กให้แก่ภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความตระหนักและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็ก 
2. พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ประเมินพัฒนาการ ประเมินภาวะโภชนาการเป็นระยะ 
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ใช้ 
3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ 
เพ่ือได้แนวคิดมาใช้ในการปรับปรุงงาน 
 

 
4. การพัฒนาระบบบริการทันตกรรม 

 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่มีทันตบุคลากร ให้บริการทันตสุขภาพ (ร้อยละ 45)   
 จ านวนโรงพยาบาลที่สามารถท าฟันเทียมได้ (ตัวชี้วัด : ลดระยะเวลารอคอยฟันเทียมไม่เกิน 6 เดือน)  

 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผลงานตามแผนพัฒนาระบบบริการทันตกรรม 
 

ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด ผลงาน (ร้อยละ) 
นม. ชย. บร. สร. เขต 

1.  รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์ ร้อยละ 45 61.93 41.76 62.80 51.40 54.47 
2.  เด็กอายุ 3 ปี มีฟันผุ ไม่เกินร้อยละ 57 62.25 49.85 53.00 59.70 56.20 
3.  ผู้สูงอายุที่ต้องการใส่ฟันเทียมถอดได้ มีระยะเวลารอคอยไม่เกิน 6 
เดือน 

4 เดือน 4 เดือน 4 เดือน 4 เดือน 4 เดือน 

4.  ประชาชนมีการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพ ร้อยละ 20 18.54 22.5 31.6 29.4 25.51 
 

 

 

 

 

 

 

 



23 

ผลงานการให้บริการด้านส่งเสริม ป้องกัน ทันตสุขภาพ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลงาน (ร้อยละ) 
นม. ชย. บร. สร. เขต 

1.  หญิงต้ังครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 90 71.1 757.2 88.2 57.6 68.52 
2.  เด็ก 9 เดือน – 2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก  70 79.8 94.1 84.6 100 89.62 
3.  ผู้ปกครองเด็ก 9 เดือน – 2 ปี ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน 70 71.1 72.3 71.9 91.9 76.8 
4.  เด็ก 9 เดือน – 2 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช 50 75.2 75.1 63.6 76.6 72.62 
5.  เด็ก ป.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 85 86 64.3 68.9 70.6 72.45 
6.  เด็ก ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซ่ีแรก 40 46 40.6 28.1 43.1 39.45 
7.  โรงเรียนปลอดน้ าอัดลม ควบคุมน้ าหวานและขนมกรุบกรอบ 75 35 35.2 28 55.4 38.4 
8.  จ านวนหน่วยบริการที่มีการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้ป่วย
เบาหวาน และความดัน 

30 100 6.56 100 18.8 56.34 

9.  จ านวนหน่วยบริการที่มีการตรวจคัดกรองช่องปากในผู้สูงอายุ 30 100 6.56 100 18.8 56.34 
10. จ านวนหน่วยบริการที่มีการให้บริการส่งเสริมป้องกันทันตสขุภาพใน
ผู้สูงอายุ  

อ าเภอละ 
1 แห่ง 

32 
แห่ง 

3 
แห่ง 

23 
แห่ง 

17 
แห่ง 

75 
แห่ง 

11. ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียม 90 61.9 80.6 72.5 74.5 72.37 
 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

งานตามแผนพัฒนาระบบบริการทันตกรรมตามเป้าหมายตัวชี้วัด ร้อยละรพ.สต./ศสม.ที่ให้บริการ
สุขภาพช่องปากได้ตามเกณฑ์คุณภาพร้อยละ 45  เขตบริการสุขภาพที่ 9  มี หน่วยบริการปฐมภูมิที่มีการ
ให้บริการสุขภาพช่องปากได้ตามเกณฑ์คุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 54.47 จังหวัดที่มีการจัดบริการสุขภาพช่อง
ปากครอบคลุมมากที่สุด คือ บุรีรัมย์ (ร้อยละ 62.8) น้อยที่สุด คือ ชัยภูมิ (ร้อยละ 41.76) 

ด้านการส่งเสริม ป้องกันทันตสุขภาพ ปัญหาในเขตเครือข่ายบริการที่ 9  ที่ยังเป็นปัญหาในเขต ได้แก่ 

 เด็กอายุ 3 ปี มีฟันผุ ไม่เกินร้อยละ 57 
พบ โรคฟันผุในเด็กปฐมวัย (3 ปี)  มีฟันผุสูงถึงร้อยละ 56.2  โดยจังหวัดนครราชสีมา มีปัญหาฟัน

ผุสูงสุด (ร้อยละ 62.25)  ซึ่งก าหนดให้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องด าเนินการแก้ไขเร่งด่วน  โดยมีการบูรณา
การส่งเสริม ป้องกันทันตสุขภาพ ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพด้านอ่ืนๆ ใน WCCคุณภาพ  ซึ่งจัดบริการอย่าง
น้อย 2 ครั้ง/เดือน  ท าให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการได้มากขึ้น  และมีการจัดอบรมนักสุ ขภาพฟันดี   โดยให้
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานใน รพ.สต. ทุกแห่งมาอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างานส่งเสริม ป้องกันทันตสุขภาพ 
การทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ  เพ่ือลดอัตราการเกิดโรค และการลุกลามของ
โรค มีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด  โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.   

 เด็ก ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซ่ีแรกในภาพของเขต คิดเป็นร้อยละ 39.45ซึ่งยัง
ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถด าเนินงานได้เพียงร้อยละ 28.1 (ข้อมูล ณ เดือน 
พฤษภาคม)ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดเมื่อครบปี 
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 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ทั้ง 4 

จังหวัด ในภาพของเขต คิดเป็นร้อยละ 68.52(ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม)ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนดเมื่อครบปี 

 โรงเรียนปลอดน้ าอัดลม ควบคุมน้ าหวานและขนมกรุบกรอบยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด ทั้ง 4 จังหวัด โดยในภาพรวมของเขต คิดเป็นร้อยละ 38.4ซึ่งการด าเนินงานโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม 
ควบคุมน้ าหวาน และขนมกรุบกรอบ ท าได้ยาก เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

 ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ทั้ง 4 จังหวัด โดยใน
ภาพรวมของเขต คิดเป็นร้อยละ72.37ดังนั้นในกลุ่มผู้สูงอายุ  ควรเพ่ิมการเข้าถึงบริการให้ฟันเทียม โดยค้นหา
ผู้สูงอายุที่ต้องการใส่ฟันเทียม โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชน  อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ช่วย
ประชาสัมพันธ์ และ cup  จัดหน่วยทันตกรรมออกให้บริการใน รพ.สต. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ที่
ไม่สะดวกมารับบริการที่โรงพยาบาลชุมชน 
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คณะที่ 4 

กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประกอบด้วย 3 ประเด็นการตรวจ 

1. ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2. ระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
3. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย มี 2 ประเด็นการตรวจ ดังนี้ 
1. ระบบบริหารจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

จ านวนตลาดประเภทที่ 2  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551  ได้รับการติดตาม
ประเมินคุณภาพ  ซึ่งก าหนดไว้ 5 ขั้นตอน  ผลการด าเนินงานพบว่าจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ มีการ
ด าเนินการครบทั้ง 5 ขั้นตอน คือก าหนดผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ  มีแผนติดตามประเมินคุณภาพระดับอ าเภอ/
จังหวัด  จัดท าฐานข้อมูลตลาดประเภทที่ 2 ตรวจแนะน า และแจ้งผลการประเมินแก่อปท. ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
อยู่ระหว่างด าเนินการข้ันตอนที่ 4 และ 5  โดยมีจ านวนตลาดประเภทที่ 2 ทั้งเขต รวม 577 แห่ง แยกตาม
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เป็น 252 76 188 และ 61 แห่งตามล าดับ 
 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผลการตรวจประเมินตลาดประเภทที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา และสุรินทร์ จ านวนตลาดประเภทที่ 2 
ทั้งหมด  252 และ 61  แห่ง  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ 13 และ 4 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 5.2 และ 
6.6  เป็นระดับพ้ืนฐาน  ดี  และดีมาก  จ านวน 12, 4 และ 1 แห่ง ตามล าดับ ส่วนชัยภูมิไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทั้ง 76 แห่ง     
 
2. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภค 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 
( ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2556 –30 มิถุนายน 2557) 

ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด เป้าหมาย นม. ชย. บร. สร. รวม 

ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนเรื่องเหตุร าคาญ
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้รับ
การจัดการตามข้ันตอนที่ก าหนด 

จ านวนข้อ
ร้องเรียน 
(เรื่อง) 

17 6 25 6 54 

ผลงาน 
(เรื่อง) 

17 6 25 6 54 

ร้อยละ 
 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ทุกจังหวัดมีการด าเนินงานตามข้ันตอนที่ก าหนดทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ ก าหนดให้กลุ่ม/ฝ่าย/งานอนามัย
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ  จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ.2535  ในระดับจังหวัดและอ าเภอ  ก าหนดช่องทางร้องเรียนหลายช่องทาง คือ โทรศัพท์ 
หนังสือ เว็บไซต์ จดหมาย  ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ประสานกับ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  พร้อมให้ค าแนะน าแนวทาง  วิธีการแก้ไข  ปรับปรุง  ระงับเหตุร าคาญ  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่งาน
ท้องถิ่นออกค าสั่ง/ค าแนะน าแก่ผู้ก่อเหตุร าคาญ  ติดตามผลความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  และ
จัดท าสรุปข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องเหตุร าคาญ  โดยปัญหาข้อร้องเรียนด้านเหตุร าคาญ จ านวน 54 
เรื่อง  แบ่งเป็นประเภทข้อร้องเรียนได้ 63 เรื่อง  พบว่าเป็นเรื่องกลิ่นเหม็นมากที่สุด จ านวน 30 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 47.6  รองลงมาเป็นเรื่องฝุ่นละออง/เขม่า/ควัน น้ าเสีย  เสียงดัง และอ่ืนๆ(ลักลอบทิ้งมูลฝอย ความชุก
ชุมของแมลงวัน ความสั่นสะเทือน)  ร้อยละ 22.2  15.9  7.9  และ 4.8  ตามล าดับ  โดยจังหวัดชัยภูมิ  
บุรีรัมย์  และสุรินทร์  ได้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และ อปท. ปีเว้นปี นับแต่ปี 2552  
ส่วนนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2552 
 
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ 
 ในแง่กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องเหตุร าคาญของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดทั้งในระดับจังหวัด  อ าเภอ  โดยหน่วยงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ  และต าบล  ควรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรณีเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน  ทั้งในเชิงกฎหมายตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535  และองค์ความรู้ในการปรับปรุง  แก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ  รวมถึงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงาน  ส่วนข้อยุติของเหตุร าคาญแต่ละกรณี  จะมีการติดตามในรูปของคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด (ค าสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 1/2556 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) เริ่มมีการขับเคลื่อนกลางปี 2557   
 
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค 
       การออกข้อก าหนดของท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535ไม่ครอบคลุม และขาดการ
บังคับใช้ รวมถึงผลลัพธ์ของการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องเหตุร าคาญแต่ละกรณีจะไม่ทราบข้อยุติของเหตุร าคาญ 
หากไม่ได้มีการติดตามความก้าวหน้ากับ อปท./หน่วยงานอ่ืนที่ได้ขอความร่วมมือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
       แต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเหตุร าคาญระดับจังหวัด  ภายใต้กลไกการขับเคลื่อน
ของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญแต่ละกรณีว่ามีข้อยุติอย่างไร และส่งเสริมสนับสนุนอปท. ในการออก
ข้อก าหนดท้องถิ่นควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผ่านมติคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  
รวมถึงส่งเสริมให้ อปท. ได้ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ประกอบการออกใบอนุญาตแก่
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ด้านการจัดการ
เหตุร าคาญและด้านการบังคับใช้กฎหมายสาธารณ 


