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แผนพฒันาสุขภาพระดบัเขต : งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค(P&P) ปี 2556 

กลุ่มบริหารยทุธศาสตร์และการวิจัย 

ศูนย์อนามยัท่ี 5 นครราชสีมา 

ความเป็นมา 

 ในปี 2551 กระทรวงสาธารณสุขและส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติไดเ้ห็นชอบแนวทางความ
ร่วมมือการบริหารงบประมาณส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัควบคุมโรคภายใตน้โยบายหลกัประกนัสุขภาพถว้น
หนา้ และไดพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ทั้งน้ี
ได้มุ่งเน้นการท างานแบบบูรณาการ ปรับเปล่ียนกระบวนการท างานไปสู่การใช้แผนเป็นเคร่ืองมือ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมจากภาคทอ้งถ่ินและภาคประชาชน รวมทั้งให้หน่วยปฏิบติัในพื้นท่ีได้เรียนรู้และ
วางแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัควบคุมโรคของตนโดยรูปแบบการด าเนินงานบูรณาการในทุกระดบั 

อย่างไรก็ดี การด าเนินงานด้านสาธารณสุขในปัจจุบนัมีการพฒันาเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง มีการ
พฒันาการบริการสาธารณสุขท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงไดม้ากข้ึน สามารถรักษาพยาบาลผูป่้วยไดมี้ประสิทธิภาพ
มากข้ึนด้วยเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีก้าวหน้า มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ มีโรงพยาบาล และ
สถานพยาบาลท่ีทนัสมยักวา่สมยัก่อน มีการพฒันาดา้นการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญัสามารถลด
โรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขในอดีตไดม้ากข้ึนอยา่งไรก็ตามปัญหาสาธารณสุขยงัไม่หมดไป สภาวการณ์ของโรค
เปล่ียนแปลงไปจากโรคติดต่อท่ีลดนอ้ยลงไปเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังมากข้ึน ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัวิถีการด าเนิน
ชีวติ ส าหรับในปีงบประมาณ 2556 ไดจ้ดักลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคตามลกัษณะการด าเนินงานและ
ความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนัเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มงานส่งเสริมและป้องกนัโรคระดบัพื้นฐาน(Basic Services-
BS),กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคท่ีเป็นแผนงานระดบัชาติ(National Program-NP) และกลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคท่ีเป็นปัญหาพื้นท่ี (Area Health-AH) 
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แผนพฒันาเขตสุขภาพ (25 แผน) ปีงบประมาณ 2556 
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โดยปีงบประมาณ 2556 กระทรวงสาธารณสุข คณะท างานยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมสุขภาพและป้องกนั

โรคตามกลุ่มวยัได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวยัระดับ
กระทรวง โดยการบูรณาการร่วมกนัระหว่างกรมอนามยั กรมควบคุมโรค กรมการแพทย ์และกรมสุขภาพจิต 
ประกอบดว้ยแผนงานส่งเสริมป้องกนัโรค ทั้งหมด 13 แผน แบ่งตามกลุ่มวยัได ้8 แผนงาน(Flagship) และ 5 แผน
บูรณาการ 

 ดงันั้น ความส าคญัของการวิเคราะห์สถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในพื้นท่ีนคร-ชยั
บุรินทร์ จะเป็นตวัสะทอ้นสถานภาพของการพฒันาในระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกนัโรคในปัจจุบนัและแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อีกทั้งยงัน ามาใชใ้นการก าหนดทิศทางหรือจุดหมาย
ปลายทางท่ีพึงประสงคใ์นการท าใหป้ระชาชนมีสุขภาพดี ซ่ึงพอจะสรุปสถานการณ์ของสถานะสุขภาพ ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ และการด าเนินงานดา้นสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ดงัน้ี 
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1. แผนการดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างมคุีณภาพ 
 

เป้าประสงค์ 

1. ยกระดบัสุขภาพของหญิงตั้งครรภ ์หญิงคลอดและหลงัคลอด โดยสร้างการเขา้ถึงบริการอยา่ง 
เสมอภาค 

2. พฒันาคุณภาพบริการตามเกณฑม์าตรฐานการดูแลหญิงตั้งครรภแ์นวใหม่ตามขอ้แนะน า 
องคก์ารอนามยัโลก ในคลินิกฝากครรภ ์และหอ้งคลอดคุณภาพ 

3. ปกป้อง ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ลุ่มหญิงตั้งครรภ ์ไดรั้บชุดสิทธิประโยชน์ หลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ดา้นการส่งเสริม องกนั เฝ้าระวงัโรคอยา่งทัว่ถึง 

ตัวช้ีวดั/เป้าหมาย   

   1.  ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ดรั้บการฝากครรภค์ร้ังแรกอายคุรรภน์อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 12 สัปดาห์ 

       ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60    

   2.  ร้อยละของหญิงตั้งครรภไ์ดรั้บการฝากครรภค์รบ 5 คร้ังตามเกณฑ ์ไม่นอ้ยกวา่ 60 

   3.  ร้อยละของหญิงตั้งครรภไ์ดรั้บยาเมด็เสริมไอโอดีนเท่ากบั 100  
   4.  ร้อยละของหญิงหลงัคลอดไดรั้บการดูแลครบ 3 คร้ังตามเกณฑ ์ไม่นอ้ยกวา่ 65 
   5.  ร้อยละการบริการฝากครรภคุ์ณภาพ (ANC คุณภาพ)ไม่นอ้ยกวา่ 70 
   6.  ร้อยละหอ้งคลอดคุณภาพ (LR คุณภาพ) ไม่นอ้ยกวา่ 70 
   7.  ร้อยละของภาวะตกเลือดหลงัคลอด ไม่เกิน 5 
   8.  ร้อยละของทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนระหวา่งคลอด ไม่เกิน 25 ต่อพนัการเกิดมีชีพ  
   9.  อตัราส่วนมารดาตาย ไม่เกิน 18 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

ยุทธศาสตร์ 

1. พฒันาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   ให้มีความพร้อมและจดัระบบบริการท่ีมี
คุณภาพพร้อมจดัระบบการส่งต่อแม่ในภาวะฉุกเฉินไดท้นัท่วงที 

2. สนบัสนุนการจดัการป้องกนัและควบคุมโรคถ่ายทอดทางพนัธุกรรม และโรคติดเช้ือ 
3. ส่ือสารสังคมและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์องคค์วามรู้ในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภแ์ละทารกในครรภ ์
4. สร้างและพฒันาระบบการควบคุม ก ากบั ติดตาม ประเมินผล 

นิยามศัพท์  

            ANC คุณภาพ    หมายถึง   การจดัระบบบริการในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ท่ี
พิสูจน์แลว้วา่ เป็นประโยชน์ต่อหญิงตั้งครรภแ์ละทารกในครรภ ์ดว้ยมาตรฐานใน 6 องคป์ระกอบหลกั คือ 
           1. ใหค้วามรู้แนวทางการบริการ ANC คุณภาพแก่หญิงตั้งครรภแ์ละหญิงตั้งครรภส์มคัรใจรับบริการ 
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           2. คดักรองหญิงตั้งครรภด์ว้ย  Classifying  Form เพื่อแยกหญิงตั้งครรภป์กติหรือมีภาวะเส่ียง ถา้มีความ 
               เส่ียงใหส่้งต่อแพทยเ์พื่อดูแลเฉพาะ 
           3. มีการใหบ้ริการแบบ  One  stop service ภายใน 1 วนั ดงัน้ี 
                    -  ซกัประวติั – ประวติัอดีต ปัจจุบนั โรคอายรุกรรม การไดรั้บวคัซีนป้องกนับาดทะยกั 
                    -  ใหบ้ริการตรวจร่างกายทัว่ไป  ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ตรวจฟัน ตรวจครรภ ์อลัตร้าซาวด ์ 
                    -  ประเมินความเส่ียงเพื่อส่งต่อภาวะแทรกซอ้นและจดัใหมี้การบริการรักษา 
           4. การใหค้วามรู้ตามแนวทางโรงเรียนพอ่แม่รายกลุ่ม  พร้อมขอ้แนะน าท่ีหญิงตั้งครรภจ์ะน าไปเฝ้า 
                ระวงัภาวะแทรกซอ้นไดด้ว้ยตนเอง 
           5. ผูใ้หบ้ริการซกัถามและตอบค าถามรายบุคคล (ตามแบบฟอร์ม) พร้อมจดัใหมี้ช่องทางติดต่อกบั 
               เจา้หนา้ท่ีได ้24 ชัว่โมงและนดัหมายคร้ังต่อไป 
           6. มีการลงบนัทึกในสมุดบนัทึกสุขภาพแม่และเด็กและแนะน าใหผู้รั้บบริการใชใ้นการดูแลสุขภาพ 
          ห้องคลอดคุณภาพ   หมายถึง  ห้องคลอดท่ีมีความพร้อมทั้งในเร่ือง สถานท่ี บุคลากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์  
เวชภณัฑ ์สารน ้าต่างๆ ใหบ้ริการตามหลกัเกณฑ ์ต่อไปน้ี 
          1. มีบริการคลอดตามมาตรฐานโดย 

     1.1. มีการใชก้ราฟดูแลการคลอด 
     1.2. มีการประเมินภาวะเส่ียงในหอ้งคลอด 
     1.3. มีชุดเคร่ืองมือช่วยฟ้ืนคืนชีพของมารดา 
     1.4. มีทีมบุคลากรท่ีสามารถช่วยฟ้ืนคืนชีพมารดาและทารกได ้
     1.5. สามารถผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง หรือท าการส่งต่อไดท้นัที 
     1.6. มีการป้องกนัการตกเลือดหลงัคลอด 
     1.7. มีคลงัเลือดท่ีมีประสิทธิภาพ หรือมีระบบเครือข่ายในการหาเลือด 
     1.8. มีอตัราส่วนแพทยแ์ละพยาบาลต่อผูป่้วยไม่นอ้ยกวา่ 1:3 
     1.9. มีการน าลูกมาใหแ้ม่โอบกอดเน้ือแนบเน้ือและช่วยเหลือใหลู้กไดดู้ดนมแม่ 
     1.10. มีการดูแลและส่งต่อมารดาท่ีเกิดภาวะแทรกซอ้นไดอ้ยา่งปลอดภยั 
     1.11. มีการเก็บขอ้มูลและวเิคราะห์ 
     1.12. มีการวางแผนแกไ้ข ปัญหา อุปสรรค 

           2. มีบริการทารกแรกเกิดในหอ้งคลอดอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
               2.1. การดูแลอุณหภูมิกาย   
               2.2. การดูแลทางเดินหายใจใหโ้ล่งและออกซิเจนในเลือดพอเหมาะ 

     2.3. การป้องกนัการติดเช้ือ   
     2.4 การดูแลเร่ืองวคัซีน         2.5 การส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
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วเิคราะห์สถานการณ์ 
 การดูแลหญิงตั้งครรภอ์ยา่งมีคุณภาพเป็นแผนท่ีตอบสนองต่อ Every Woman Every Child (EWEC) เนน้

การส่งเสริมสุขภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการการดูแลแม่และเด็ก พฒันาระบบบริการของสถาน

บริการสาธารณสุขใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑโ์รงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว และการส่งเสริมสุขภาพแม่และ

เด็กเชิงรุกอย่างมีส่วนร่วม การฝากครรภ์แนวใหม่เป็นจุดเร่ิมตน้การพฒันาคุณภาพประชากร ลดความเส่ียงต่อ

มารดา และทารก แผนงานการดูแลหญิงตั้งครรภอ์ยา่งมีคุณภาพ   มีการวางแผนงานบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งในเร่ืองนโยบาย  การพฒันาระบบบริการคุณภาพ   การพฒันาศกัยภาพบุคลากรผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ  การช้ีแนะ

สาธารณะเพื่อสุขภาพ ( Health Advocacy) การพฒันาระบบขอ้มูล   ระบบเฝ้าระวงั  และการประเมินผล 

ดงันั้น การวางแผนการดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สอดรับกบัแนวนโยบายขา้งตน้ จึงได้
วเิคราะห์สถานการณ์งานอนามยัแม่และเด็กในพื้นท่ีเครือข่ายบริการท่ี 9 ท่ีผา่นมา พบวา่ อุปสรรคต่อสุขภาพของ
มารดาและเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ท่ีส่งผลต่อสุขภาพแม่และเด็กในหลายประการ ซ่ึงขอ้มูลจากรายงานสายใยรักแห่ง
ครอบครัวปี 2555 พบวา่ แม่ตั้งครรภเ์ม่ืออายนุอ้ยกวา่ 20 ปี มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นๆมา และ
ในภาพรวมของเขต การคลอดของมารดาอายุต  ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ20.2 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) ซ่ึงยงั
เป็นปัญหาในทุกจงัหวดั  อตัราส่วนมารดาตาย 19.9  ต่อแสนเกิดมีชีพ (เป้าหมายไม่เกิน 18 ต่อแสนเกิดมีชีพ)
สาเหตุจากการตกเลือดมากท่ีสุด ยงัคงเป็นปัญหาในพื้นท่ี โดยเฉพาะจงัหวดัสุรินทร์และนครราชสีมา ยกเวน้
จงัหวดับุรีรัมยท่ี์ยงัไม่เกินค่าเป้าหมายท่ีก าหนด  อตัรามารดามาฝากครรภก่์อนหรือเท่ากบั 12 สัปดาห์ร้อยละ 51.3 
(เป้าหมาย ร้อยละ 60 ปี2556) ถือเป็นปัญหาในทุกพื้นท่ี ส่งผลใหพ้บภาวะผิดปกติชา้ เส่ียงต่อการติดเช้ือ เอช ไอ ว ี 
ตบัอกัเสบ โรคพนัธุกรรมธาลสัซีเมีย ซ่ึงพบอตัราคู่สมรสมีโอกาสมีบุตรเป็นโรคธาลสัซีเมียชนิดรุนแรงสูง อีกทั้ง
การได้รับความรู้เพื่อการปฏิบติัตวัระยะตั้งครรภ์  การไดรั้บวิตามินเสริมธาตุเหล็ก  สารไอโอดีนและโฟลิกช้า 
อตัราขาดออกซิเจนของทารกระหว่างคลอดเท่ากบั 17.3 ต่อพนัเกิดมีชีพ (เป้าหมาย ไม่เกิน 25 ต่อพนัเกิดมีชีพ)  
อตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนร้อยละ63.3 (เป้าหมาย ร้อยละ30) และอตัราทารกแรกเกิดน ้ าหนกั
นอ้ยกวา่  2,500  กรัม ร้อยละ 8.8 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 7) ทุกจงัหวดัเกินค่าเป้าหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการส ารวจ Rapid Survey ปี 2556 (ภาพท่ี 1) จากภาพจะเห็นไดว้า่พื้นท่ีสีเหลืองและสีแดงยงัคงเป็นพื้นท่ีมี
ปัญหาเร่ืองทารกแรกเกิดมีน ้ าหนกัต ่ากว่า 2500 กรัม ซ่ึงมีหลายสาเหตุท่ีท าให้ทารกแรกเกิดน ้ าหนกัน้อย  เช่น 
มารดามีโรคประจ าตวั มีโรคแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ มารดาอายุน้อย มารดาอายุมาก กลุ่มเด็กท่ีขาด
ออกซิเจนตั้งแต่อยูใ่นครรภ ์ เป็นตน้ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือมีความเส่ียงต่อการตายปริก าเนิดถึงขวบปีแรกของชีวิต  
เกิดภาวะทุพโภชนาการ พฒันาการล่าชา้ในทุกดา้นกวา่เด็กแรกเกิดท่ีมีน ้าหนกัมากกวา่ 2,500 กรัม  
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ภาพที่ 1  อัตราทารกแรกเกิดที่มีน ้าหนักต่้ากว่า 2,500 กรัม เขตพื นที่เครือข่ายบริการที่ 9 
 

ขอ้มูลน้ีไดจ้ากการนิเทศรอบท่ี 1 ซ่ึงพบวา่เกือบทุกตวัไม่ผา่นเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  
1. หญิงตั้งครรภไ์ดรั้บการฝากครรภค์ร้ังแรกก่อนหรือเท่ากบั 12 สัปดาห์  ไดร้้อยละ 46.2  ส่วนใหญ่

พบวา่เป็นกลุ่มหญิงตั้งครรภรั์บจา้งมีการโยกยา้ยถ่ินบ่อย เก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้าย No ANC และกลุ่มท่ีตั้งครรภก่์อน 
20 ปีเป็นตน้  

2. การฝากครรภค์รบ 5  คร้ังตามเกณฑ์  พบวา่ยงัไม่มีขอ้มูล เน่ืองจากเป็นตวัช้ีวดัใหม่ ก าลงั
ด าเนินการอยู ่โดยมีการด าเนินการร่วมกบัวชิาการ Node อนามยัแม่และเด็ก และมีขอ้สรุปจาก Node ในเขตนคร
ชยับุรินทร์ ใหมี้การปรับเปล่ียนเป็น 8 คร้ัง ดงัต่อไปน้ี  
     คร้ังท่ี 1  เม่ืออายคุรรภน์อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 12 สัปดาห์  

คร้ังท่ี 2 เม่ืออายคุรรภ ์18 สัปดาห์ ± 2 สัปดาห์ 
คร้ังท่ี 3 เม่ืออายคุรรภ ์26 สัปดาห์ ± 2 สัปดาห์  
คร้ังท่ี 4 เม่ืออายคุรรภ ์32 สัปดาห์ ± 2 สัปดาห์ 
คร้ังท่ี 5 เม่ืออายคุรรภ ์34 สัปดาห์ ± 2 สัปดาห์ 
คร้ังท่ี 6 เม่ืออายคุรรภ ์36 สัปดาห์ ± 2 สัปดาห์ 
คร้ังท่ี 7 เม่ืออายคุรรภ ์38 สัปดาห์ ± 2 สัปดาห์ 
คร้ังท่ี 8 เม่ืออายคุรรภ ์40 สัปดาห์ ± 2 สัปดาห์ 

 ซ่ึงขณะน้ี ได้ช้ีแจงจังหวดั และจังหวดัได้ช้ีแจงพื้นท่ีไปเรียบร้อยทุกจังหวดั แต่ก็ยงัพบปัญหาใน
รายละเอียดแต่กิจกรรมของแต่ละคร้ังอาจด าเนินการไม่ไดทุ้กกิจกรรม เช่น การตรวจร่ายกายโดยแพทยเ์ม่ือมาฝาก

LBW  เขตนครชัยบุรินทร์ 

      สีเขียว  = 0.00-7.00 

      สีเหลือง = 7.10-8.40 

สีแดง = 8.5 ข้ึนไป 
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ครรภ์คร้ังแรก การตรวจภายใน  และการอลัตราซาวด์ เม่ืออายุครรภ์ 20 สัปดาห์  ซ่ึงได้มีการสรุปพร้อมแนว
ทางการแกไ้ข เป็นคู่มือในการใหบ้ริการ  

3. หญิงตั้งครรภไ์ดรั้บยาเม็ดเสริมไอโอดีน  ถึงแมว้า่จะบรรลุเป้าหมายแต่พื้นท่ีก็ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นวา่ 
ในกรณี โรงพยาบาลใหญ่ท่ีใหบ้ริการกลุ่มเส่ียงสูงจะพบวา่  มีหญิงตั้งครรภแ์พย้าไอโอดีน ไม่สามารถให้ยาได ้ใน
กลุ่มน้ีก็จะไม่ไดรั้บยา ซ่ึงก็อาจจะไม่ใชเ้ป้าหมาย 100 เปอร์เซนตไ์ด ้

4. โรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีมีบริการ ANC คุณภาพ  ยงัไม่มีขอ้มูล เน่ืองจากเป็น
ตวัช้ีวดัใหม่ ซ่ึงมีในรายละเอียดท่ีมีการปรับปรุงในการประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 
และน าลงไปประเมินโดยใชเ้กณฑผ์า่นร้อยละ80 ของมาตรฐาน ไดล้งประเมินไปบา้งแลว้อาจจะไม่ไดป้ฏิบติัตาม
ทุกกิจกรรมของมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักฯ แต่เม่ือรวมคะแนนแลว้ผา่นร้อยละ80 ก็ให้ผา่นคุณภาพ และให้
โอกาสพฒันาปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน โดยการ Re-accredit ทุก ๆ  3 ปี 

5. อตัราส่วนมารดาตาย  (ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน) ก็ยงัเป็นปัญหา ไดมี้การด าเนินการใน Node 
วิชาการอนามยัแม่และเด็ก โดยไดมี้การ Conference case แม่ตายในเขตนครชยับุรินทร์ พร้อมทั้งจดัท า CPG 
มารดาเสียชีวิตในแต่ละราย นอกจากน้ีก็ไดเ้ช่ือมโยงถึงการดูแลตั้งแต่การฝากครรภแ์ละการคลอด จดัท าเป็นแนว
ทางการส่งต่อผูป่้วยสูติกรรมในเครือข่ายนครชยับุรินทร์ พร้อมทั้ง CPG ในการดูแลต่าง ๆ จ านวน 21 เร่ือง ให้เป็น
แนวทางในการปฏิบติัของพื้นท่ีต่างๆ  
มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4 ปีข้างหน้า 

1. พฒันาทั้งระบบงานและคนใน ANC/ หอ้งคลอด/ WCC แบบคุณภาพ 
2. พฒันามาตรฐาน รพ.สต.สายใยรักฯ 
3. พฒันาศกัยภาพบุคลากรทุกระดบัดา้นการตรวจพฒันาการ ประเมินการเจริญเติบโตอยา่งมี

คุณภาพ 
4. พฒันาระบบฐานขอ้มูลเฝ้าระวงัสุขภาพมารดาและทารก 
5. พฒันาระบบควบคุม ก ากบั ติดตามประเมินผลโดย MCH Board 
6.   พฒันาความรู้และการให้ค  าปรึกษาทางพนัธุศาสตร์ การตรวจวินิจฉยัทางห้องปฏิบติัการ และ 
สร้างเครือข่ายบริการทางวชิาการและการส่งต่อ/จดัตั้งศูนยข์อ้มูลธาลสัซีเมีย 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว/ ชุมชน/ อปท. จดักิจกรรม 
8. ติดตามความครอบคลุมของการใชเ้กลือบริโภคเสริมไอโอดีนในระดบัครัวเรือน ชุมชน 
9. ประเมินเป็นชุมชน/หมู่บา้นไอโอดีน และสุ่มตรวจสารไอโอดีน เกลือ 
10. ประเมินผลเด็กท่ีไดรั้บการตรวจคดักรอง TSH 
11. รณรงคพ์่อจูงมือแม่ฝากทอ้งไวนครชยับุรินทร์ 
12. ประกาศนโยบายหญิงตั้งครรภรั์บบริการไดทุ้กท่ี 
13. ทนัตกรรมทุกหน่วยจดัระบบบริการส่งต่อเพิ่มความครอบคลุมของบริการตรวจ แนะน า  

ทาฟลูออไรด์วานิช 
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2. แผนการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกดิ – 2 ปี อย่างมคุีณภาพ 
 

เป้าประสงค์ 
1.    ปกป้อง  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ลุ่มเด็กแรกเกิด-2 ปี ไดรั้บบริการตามชุดสิทธิประโยชน์  
       อยา่งครอบคลุม ทัว่ถึงและเขา้ถึงบริการอยา่งเสมอภาค 

               2.   สร้างระบบในการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด – 2 ปีอยา่งมีคุณภาพ และบูรณาการระหวา่งหน่วยงาน 
                    ภาครัฐ   เอกชนและภาคประชาชน   เพื่อเด็กเจริญเติบโต มีพฒันาการสมวยั เป็นคนเก่ง คนดี  
                    และมีความสุข    
 นิยามศัพท์     
        WCC  คุณภาพ  หมายถึง   การจดับริการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด – 5 ปี ดว้ยมาตรฐานใน 10 กิจกรรมหลกัท่ีจะ
ส่งเสริมพฒันาใหเ้ด็กมีการเจริญเติบโตพฒันาการสมวยั คือ 
             1. มีการซกัประวติัเก่ียวกบัการตั้งครรภแ์ละการคลอด 
             2. มีการประเมินการเจริญเติบโต ชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง วดัรอบศีรษะ 
             3. ประเมินความเส่ียงของมารดาในโรคพนัธุกรรม TSH, ธาลสัซีเมีย, ดาวน์ซินโดรม, โรคหวัใจ  

และการตั้งครรภไ์ม่พร้อม 
             4. ประเมินความพร้อมของมารดาในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่และการเล้ียงดูลูก 
             5. การคดักรองและส่งเสริมพฒันาการเด็กดว้ยอนามยั 55 พร้อมแนะน า สอนใหพ้อ่ แม่ ผูป้กครอง ดูแล  
                 ช่วยเหลือใหลู้กมีพฒันาการสมวยั โดยใชส้มุดบนัทึกสุขภาพ 
             6. เด็กท่ีพฒันาการล่าชา้ใหป้ระเมินโดยเคร่ืองมือ TDSI พร้อมสอนผูเ้ล้ียงดูใหก้ระตุน้พฒันาการ และ  
                 นดั ประเมินซ ้ าภายใน 1 เดือน หากภายใน  3 เดือนเด็กยงัมีพฒันาการล่าชา้  ใหส่้งต่อเพื่อการวนิิจฉยั 
                 และรักษาโดยกุมารแพทย/์จิตแพทย ์
             7. มีการตรวจร่างกายและตรวจทางหอ้งปฏิบติัการตามช่วงอาย ุเช่นตรวจตา หู และตรวจช่องปาก 
             8. มีการตรวจพิเศษตามช่วงอาย ุเช่น การวดัความดนัโลหิต ภาวะซีด  
             9. ใหว้คัซีนตามช่วงอายแุละสังเกตอาการผดิปกติหลงัการให ้30 นาที 
           10. ใหค้วามรู้ตามแนวทางโรงเรียนพอ่แม่และการใชส้มุดบนัทึกสุขภาพในการดูแลตนเองและบุตร 
                 พร้อมบนัทึก 
           11. สัดส่วนผูใ้หบ้ริการต่อผูรั้บบริการ 1:10-15 
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ยุทธศาสตร์ 
1. พฒันาคุณภาพบริการดูแลเด็กแรกเกิด - 2 ปีอยา่งมีคุณภาพ 
2. สร้างการมีส่วนร่วมชุมชนทอ้งถ่ินในการพฒันาเด็กปฐมวยั 
3. สร้างความรู้ ความตระหนกัในการส่งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด -2 ปี 

มาตรการ 
             1.  ขยาย “ต าบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว” โมเดลพฒันาการเด็กสมวยั 
             2.  ส่งเสริมให ้พอ่ แม่เล้ียงลูกดว้ยนมแม่  อาหารตามวยั  วคัซีน  มีพฤติกรรมการเล้ียงดูเด็ก 
                  ท่ีถูกตอ้ง 2ก 2ล (กิน กอด เล่น เล่า) 
             3.  พฒันาครอบครัวเพื่อเป็นตน้แบบในการเล้ียงลูกท่ีตอบสนองความตอ้งการของเด็กอยา่งเหมาะสม  
 ตัวช้ีวดั/เป้าหมาย    

1 .ร้อยละคลินิกเด็กดีคุณภาพ (WCC คุณภาพ)ไม่นอ้ยกวา่ 70 
2. ร้อยละของเด็กแรกเกิดจนถึงต ่ากวา่ 6 เดือนมีค่าเฉล่ียกินนมแม่อยา่งเดียวไม่นอ้ยกวา่ 50 

              3. ร้อยละของเด็กแรกเกิด - 2 ปีมีพฒันาการสมวยัไม่นอ้ยกวา่ 85   
              4. ร้อยละของเด็กแรกเกิด - 2 ปีมีการตรวจพฒันาการสมวยัไม่นอ้ยกวา่ 80   

5. เด็กแรกเกิด -2 ปี มีส่วนสูงระดบัดี และรูปร่างสมส่วนร้อยละ 70 
               6. ร้อยละของเด็กต ่ากวา่ 3 ปี ไดรั้บการตรวจช่องปากและผูดู้แลเด็กไดรั้บการฝึกทกัษะการแปรงฟัน 
                 ไม่นอ้ยกวา่ 70 และไดรั้บ Fluorine ไม่นอ้ยกวา่ 50 
               7. ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ท่ีไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคหดั ไม่นอ้ย 95 
 

วเิคราะห์สถานการณ์ 
  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 เน้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่
ในช่วงตั้งครรภ ์วยัเด็ก วยัเจริญพนัธ์ุ วยับรรลุนิติภาวะ วยัชรา และผูพ้ิการ โดยส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชน
ให้เติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ดว้ยการพฒันาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิดเด็กก่อนวยัเรียนและ
เยาวชนทุกช่วงวยั ให้มีความรู้คู่จริยธรรม ให้ความส าคญัในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในช่วง 6 เดือนแรกสนบัสนุน
ให้มีศูนยเ์ล้ียงเด็กก่อนวยัเรียนท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในลกัษณะต่างๆ เพื่อสร้างความฉลาดทาง
ปัญญา อารมณ์ อยู่ในครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข  จากการก าหนดตวัช้ีวดัหลกัเพื่อความครอบคลุมสภาวะ
สุขภาพเด็ก 0-2 ปีในงานส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ร้อยละของเด็กแรกเกิดจนถึงต ่ากว่า 6 เดือนมีค่าเฉล่ียกินนมแม่
อย่างเดียวไม่น้อยกว่า 50 ตวัเลขจากข้อมูลรายงาน ปี 2551-2555 พบร้อยละ75.2, 58.5, 66.4,74.8 และ63.3 
ตามล าดับ ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดเพียงเล็กน้อย และมีแนวโน้มลดลง  ส่วนตวัช้ีวดัร้อยละคลินิกเด็กดี
คุณภาพ (WCC คุณภาพ) ไม่นอ้ยกวา่ 70 แมเ้ป็น KPI ใหม่แต่มีอยูใ่นมาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายใยรัก
แห่งครอบครัวเร่ืองการพฒันาคุณภาพการบริการ ซ่ึงยงัไม่มีการรายงานตวัเลขท่ีชดัเจน, ร้อยละของเด็กแรกเกิด - 
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2 ปี มีพฒันาการสมวยัไม่น้อยกว่า 85, ร้อยละของเด็กแรกเกิด - 2 ปีมีการตรวจพฒันาการสมวยัไม่นอ้ยกวา่ 80, 
เด็กแรกเกิด -2 ปี มีส่วนสูงระดบัดี และรูปร่างสมส่วนร้อยละ 70 เป็นตวัช้ีวดัท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2556 เช่นกนั และยงั
ไม่มีฐานขอ้มูลเดิม ซ่ึงเป็นรายงานตวัเลขของจงัหวดั  แต่จากการเก็บขอ้มูล Rapid survey พบวา่ พฒันาการสมวยั
เพียงร้อยละ 75.0 จากการส ารวจพฒันาการเด็กปฐมวยั ของกรมอนามยั ปี 2550-2554 พบวา่ ภาพรวมแนวโนม้ดี
ข้ึน แต่ยงัไม่ผา่นเกณฑต์ามเป้าหมายท่ีก าหนด  ในขณะท่ีพฒันาการดา้นภาษายงัเป็นปัญหามากกวา่ดา้นอ่ืนๆ จาก
การประเมินพฒันาการดว้ยแบบอนามยั 49 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัในพื้นท่ีเขตปี 2555 พบว่า เด็กปฐมวยัมี
พฒันาการสมวยั ร้อยละ 98.4 แต่จากการส ารวจปี 2555 พบว่า เด็กมีพฒันาการสมวยั พบเพียงร้อยละ 74.3 ซ่ึง
ตวัเลขต่างกนัมาก ในขณะท่ีเคร่ืองมือประเมินพฒันาการไดมี้การปรับปรุงเพื่อให้เหมาะกบัพื้นท่ีและกลุ่มอายุเด็ก
มากข้ึน จึงใช ้อนามยั 55 เป็นเคร่ืองมือประเมินในปีงบประมาณ 2556 ซ่ึงไดจ้ดัอบรมพฒันาศกัยภาพครูพี่เล้ียงใน
การประเมินพฒันาการทั้งหมด 3 รุ่น และกรรมการระดบัจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

สุขภาพในช่องปากเป็นส่ิงส าคญั เพราะเด็กท่ีมีสุขภาพในช่องปากดี จะท าให้มีร่างกายและจิตใจดีตามมา
ดว้ย พ่อแม่จะตอ้งเอาใจใส่และดูแลให้บุตรท าความสะอาดช่องปาก  เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ จาก
ตวัช้ีวดัดา้นทนัตสาธารณสุข พบวา่ ร้อยละของเด็กต ่ากวา่ 3 ปี ไดรั้บการตรวจช่องปากและผูดู้แลเด็กไดรั้บการฝึก
ทกัษะการแปรงฟันไม่น้อยกว่า 70 พบวา่ ผลการด าเนินงานเฝ้าระวงัทนัตสุขภาพยงัต ่ากวา่เกณฑ์เป้าหมายมาก 
วิเคราะห์รายจงัหวดั พบว่า จงัหวดันครราชสีมามากท่ีสุด ร้อยละ 57.1 รองลงมาคือจงัหวดัสุรินทร์ ร้อยละ 47.5 
จงัหวดับุรีรัมย์ ร้อยละ 43.7 และน้อยท่ีสุด คือ จงัหวดัชัยภูมิ ร้อยละ 33.3, ร้อยละของเด็กต ่ากว่า 3 ปี ได้รับ 
Fluorine vanish ไม่นอ้ยกวา่ 50 ยงัต ่ากวา่เกณฑ์เป้าหมายเช่นกนั โดยพบวา่ จงัหวดับุรีรัมยร้์อยละ 27.8 จงัหวดั
นครราชสีมา ร้อยละ 21.7 จงัหวดัสุรินทร์ ร้อยละ 20.0และชยัภูมิ ร้อยละ 3.1 จากการวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวม 
พบวา่ ยงัขาดแคลนบุคลากรดา้นทนัตสาธารณสุข โดยบางพื้นท่ีมีอตัราการโยกยา้ยสูง และบาง CUP ขาดแคลน
ครุภณัฑแ์ละส่ิงแวดลอ้มไม่เอ้ืออ านวย เช่น สถานท่ีคบัแคบ  
 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ท่ีไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคหัด ไม่น้อย 95 ปีงบประมาณ 2555 พื้นท่ีสามารถ
ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย ยกเวน้จงัหวดัสุรินทร์ ร้อยละ 91.8 ซ่ึงอาจเกิดจากการน าจ านวนเด็กกลุ่มเป้าหมายท่ีมี
อยู่ในทะเบียนมาค านวณความครอบคลุมโดยท่ียงัไม่มีการตดักลุ่มเป้าหมายท่ียา้ยออกจากพื้นท่ีโดยถาวรเกิน 6 
เดือนแลว้ออกจากทะเบียน หรือไม่ไดต้ดักลุ่มเป้าหมายท่ีทราบแน่นอนแลว้วา่ยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืนตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป 
ดงันั้นขอ้เสนอแนะในการนิเทศ จึงเนน้การเร่งติดตามกลุ่มเป้าหมายมารับวคัซีนโดยเร็ว เพื่อทราบกลุ่มเป้าหมายท่ี
ยงัอยูใ่นพื้นท่ีจริง ซ่ึงการค านวณความครอบคลุมจะยึดตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีอยูจ่ริงในปัจจุบนั เนน้เร่ืองการ
ลงรหสัวคัซีนของพื้นท่ีให้สอดคลอ้งกบั สนย. ส่วนกิจกรรมท่ีเฝ้าระวงัคือ การบริการตรวจยืนยนัการติดเช้ือทาง
หอ้งปฏิบติัการในผูป่้วยท่ีสงสัยวา่เป็นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ในทุกท่ี แต่ปัญหาท่ีพบ คือ เม่ือแพทยว์ินิจฉยัแลว้ไม่
มีการสั่งเก็บส่ิงส่งตรวจ ซ่ึงตอ้งประชุมช้ีแจงแพทยใ์นพื้นท่ีต่อไป  
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 ส่วนมาตรการการขยาย “ต าบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ไดด้ าเนินการในปี 2555 ครอบคลุมทุก
จงัหวดั รวมจ านวน  5  แห่งคือ  
 1.  ต าบลนกออก อ.ปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา   
 2.  ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบวัใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา 
 3.  ต าบล.นางรอง อ.นางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์   
 4.  ต าบลบา้นผอื อ.จอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ 
 5.  ต าบลท่ากบู อ.ซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ 
 และในปี 2556 อยู่ระหว่างด าเนินการโดยมีเป้าหมายพื้นท่ีต าบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว 
ปีงบประมาณ 2556 คือ พื้นท่ีเก่าด าเนินงานต่อเน่ือง และขยายพื้นท่ีตามความเหมาะสม พื้นท่ีจงัหวดัทรงงานฯ 
และจงัหวดัอ่ืนฯ ร้อยละ 35 ของอ าเภอฯละ 1 ต าบล และในปี 2557 เป้าหมายเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 70 ปี 2558 คือ
ด าเนินการทุกอ าเภอ ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากพื้นท่ีเป็นอยา่งดี พื้นท่ีชุมชนตน้แบบดา้นการพฒันาสุขภาพแม่และ
เด็กและสุขอนามยัในครัวเรือนในปี 2554 คือ  ต.วงัตะเฆ่  อ.หนองบวัระเหว จ.ชยัภูมิ 
 วเิคราะห์ข้อมูลพฒันาการเด็กกลุ่มอายุ 0-2 ปี  

การส ารวจพฒันาการเด็กตามความครอบคลุมการบริการตามกลุ่มอายุ ปี 2555 จากกลุ่มตวัอยา่งเด็ก 0-5 ปี 
รวม 9,465 ราย โดยใช้แบบประเมินพฒันาการอนามยั 49 แยกรายกลุ่มอายุ พบว่า พฒันาการเด็ก 0-2 ปี (กลุ่ม
ตวัอยา่ง 4,302 ราย)  เขตนครชยับุรินทร์ เด็ก 0-2 ปี มีพฒันาการเด็กสมวยัร้อยละ75.0 และเม่ือวิเคราะห์พฒันาการ
แยกตามพฒันาการในดา้นต่างๆ  4  ดา้น คือ ดา้นภาษา  สังคม  กลา้มเน้ือมดัเล็ก  กลา้มเน้ือมดัใหญ่  พบว่า เด็ก
กลุ่มอาย ุ0-2 ปี  มีพฒันาการดา้นภาษาล่าชา้มากท่ีสุด พบร้อยละ 14.2 (แผนภูมิท่ี 1)  เม่ือพิจารณารายจงัหวดัพบวา่
ล่าช้าสูงสุดท่ีจงัหวดัสุรินทร์  ร้อยละ 21.8 รองลงมาคือ บุรีรัมย์ ร้อยละ 19.8  ชัยภูมิ ร้อยละ 17.6   และ
นครราชสีมา ร้อยละ 7.7 ตามล าดบั (แผนภูมิท่ี 2)                                                
 

   
                                แผนภูมิที ่1  พฒันาการเด็กอาย ุ0-2 ปี แยกรายจงัหวดัและพฒันาการ 4 ดา้น   
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    แผนภูมิที ่2  พฒันาการ 4 ดา้นในเด็กอาย ุ0-2 ปี  แยกรายจงัหวดั  
       ทีม่า : Rapid  Survey ปี 2555 
   มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4  ปีข้างหน้า 
 1.   พฒันามาตรฐาน WCC แบบองคร์วม 
 2.  อบรมทีมประเมินฯระดบัเขตและส่วนกลาง 
 3.  อบรมนกัส่งเสริมพฒันาการ ประเมินและแกไ้ขพฒันาการ ระดบัเขตและจงัหวดั   
 4.  จดัท าหลกัสูตร คู่มือนกัส่งเสริมพฒันาการ  
 5.  มีระบบการติดตาม ประเมินและรับรองมาตรฐาน WCC คุณภาพ 

6.  จดัท าแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการการเจริญเติบโตเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี 

7.  แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน WCC คุณภาพ (คู่มือ อสม.เฝ้าระวงัฟันผเุด็ก  
    ปฐมวยั/ภาพพลิกลูกรักฟันดีเร่ิมท่ีซ่ีแรก/รณรงคลู์กรักฟันดีฯผา่นส่ือ ทีว ีวทิยุ) 
8. พฒันาระบบบริการแบบบูรณาการเพื่อแกไ้ขปัญหาฟันผใุนเด็ก 4 จงัหวดั 

 
 

3. แผนการดูแลสุขภาพเด็กอายุ 3-5 ปี อย่างมคุีณภาพ 
 
เป้าประสงค์ 

1. สร้างการมีส่วนร่วมในการเล้ียงดูเด็กอยา่งองคร์วม จากครอบครัวสู่ชุมชน และศูนยเ์ด็กเล็ก 
2. พฒันาเด็กปฐมวยัใหมี้การเจริญเติบโต สมองไดรั้บการเรียนรู้ตามช่วงวยัและมีพฒันาการสมวยั          
3. เด็กในศูนยเ์ด็กเล็กแขง็แรง ไม่มีปัญหาฟันพุ ไม่พบการระบาดของโรค 
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ยุทธศาสตร์  
           1. พฒันาศูนยเ์ด็กเล็กคุณภาพอยา่งองคร์วมและชุมชนมีส่วนร่วม 
           2. สร้างความรู้   ความตระหนกัในการส่งเสริมพฒันาการเด็ก 
ตัวช้ีวดั    

1. ร้อยละเด็กอาย ุ3-5 ปี มีพฒันาการสมวยั 85 
2.  ร้อยละของเด็กท่ีมีพฒันาการไม่สมวยัไดรั้บการประเมินและแกไ้ขพฒันาการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

           3.    เด็ก 3-5 ปี มีส่วนสูงระดบัดีและรูปร่างสมส่วนร้อยละ 70 
           4.    ร้อยละเด็กปฐมวยั (3 ปี) ฟันน ้านมผไุม่เกิน 57 
           5.    อตัราการป่วยดว้ยโรคหดัไม่เกิน 0.5:10,000 ประชากร 
           6.    ร้อยละศูนยเ์ด็กเล็กคุณภาพ ร้อยละ 70 
นิยามศัพท์ 
               ศูนยเ์ด็กเล็กคุณภาพ  หมายถึง ศูนยเ์ด็กเล็กท่ีมีกระบวนการจดับริการท่ีไดม้าตรฐาน 6 ดา้น คือ ดา้นการ
เจริญเติบโต อนามยัในช่องปากและการจดัอาหารถูกหลกัสุขาภิบาล  ดา้นพฒันาการและการเรียนรู้ตามช่วงวยัตาม
เกณฑ์อายุโดยครูพี่เล้ียง  ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกศูนย์เด็กเล็ก ปลอดภยัและสะอาดเพื่อ
ป้องกนัโรคติดเช้ือ  ดา้นการป้องกนัและควบคุมโรค  ดา้นบุคลากรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดีและมีความรู้ใน
การเล้ียงดูเด็ก และด้านการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งบรรลุ
ผลลพัธ์  4  เร่ือง ดงัน้ี   
         1.  เด็กมีพฒันาการสมวยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 (อนามยั 55) 
         2.  เด็กมีส่วนสูงระดบัดีและรูปร่างสมส่วน ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 70 
         3.  มีการส่งต่อเด็กท่ีพฒันาการไม่สมวยัเขา้รับการประเมินและแกไ้ขพฒันาการ ณ สถานบริการสาธารณสุข 
         4.  เด็กมีปัญหาฟันน ้านมผไุม่เกินร้อยละ 57 
วเิคราะห์สถานการณ์ 

ช่วงวยั 6 ปีแรกของชีวติ เป็นช่วงท่ีสมองมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงสมองจะมีอตัราการเจริญเติบโตเป็น
ร้อยละ 80 -90 ของสมองในวยัผูใ้หญ่  การพฒันาใหส้มองเด็กเจริญเติบโตไดดี้ข้ึนกบัปัจจยัส าคญั คือ การเล้ียงดู
ดว้ยความรัก ความอบอุ่น (ผา่นการกอด) มีเวลาอบรม สั่งสอนและฝึกทกัษะชีวติ อีกทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีจ าเป็นต่อ
การพฒันาการเด็กอยา่งสมวยั คือ บุคคลผูใ้หก้ารเล้ียงดู การฝึกใหเ้ด็กไดคิ้ด ไดป้ฏิบติัโดยผา่นการเล่น  อาหารท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการและปลอดภยั สถานท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลใหเ้ด็กมีการ
เจริญเติบโตและพฒันาการสมวยั 

ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานเด็กมีพฒันาการสมวยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 (อนามยั 55) ยงัไม่มีฐานขอ้มูลเดิม 
แต่จากการเก็บขอ้มลู Rapid survey ปี 2555 พบวา่เด็ก 3-5 ปีมีพฒันาการสมวยัร้อยละ 61.2 (อนามยั 49) และพบวา่
จงัหวดันครราชสีมามีพฒันาการสมวยัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 69.4 จงัหวดับุรีรัมยร้์อยละ 57.6 จงัหวดัสุรินทร์
ร้อยละ 54.2 และจงัหวดัชัยภูมิร้อยละ 53.8 โดยพบว่า พฒันาการด้านภาษามีปัญหามากท่ีสุดร้อยละ 29.3 ดา้น
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กลา้มเน้ือมดัเล็กร้อยละ 10.4 และภาพรวมเด็ก 0-5 ปี พฒันาการสมวยัคิดเป็นร้อยละ 98.4 (ตวัเลขท่ีไดรั้บรายงาน
จากสาธารณสุขจงัหวดั) ส าหรับขอ้มูลท่ีได้จาก Rapid survey เท่ากบั 68.1 ซ่ึงการด าเนินการยงัไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย  การด าเนินงานจึงเนน้การสนบัสนุนให้เกิด ศูนยเ์ด็กเล็กระดบัพื้นฐาน ศูนยเ์ด็กเล็กระดบัดี ศูนยเ์ด็กเล็ก
ระดบัดีมาก ศูนยเ์ด็กเล็กยอดเยี่ยม และสนับสนุนให้เกิดศูนยเ์ด็กเล็กคุณภาพ (ศูนยเ์ด็กเล็กระดบัดีและดีมาก)
ปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้เกิดการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนตามท่ีก าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์  โดย
พฒันาศูนยเ์ด็กเล็กคุณภาพแบบองคร์วมโดยชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 

ตวัช้ีวดัเด็กมีส่วนสูงระดบัดีและรูปร่างสมส่วน ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 70 ยงัไม่มีขอ้มูลการด าเนินงานใน
ส่วนน้ี   ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2555 เป็นลกัษณะตวัช้ีวดัท่ีแยกส่วนกนั  คือ เด็กปฐมวยัมีส่วนสูงตาม
เกณฑ์สูงและค่อนข้างสูงรวมกันร้อยละ 91.2 และร้อยละเด็กปฐมวยัมีรูปร่างสมส่วนร้อยละ 90.2  แต่การ
ด าเนินงานในปีน้ีก าหนดตวัช้ีวดั 2 ตวัร่วมกนัคือ เด็ก 1 คน ตอ้งผา่นเกณฑส่์วนสูงท่ีไดม้าตรฐานและมีรูปร่างสม
ส่วนซ่ึงยงัไม่มีการเก็บตวัเลขในรายงาน และด าเนินการวดัผลในปีงบประมาณ 2556  ใชด้ชันีวดัการเจริญเติบโต 2 
ดชันีร่วมกนัคือ น ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  แปรผลการประเมินดงัน้ี น ้ าหนกัตามเกณฑ์
ส่วนสูง (Weight for Height)  เป็นดชันีบ่งช้ีว่าน ้ าหนกัเหมาะสมกบัส่วนสูงหรือไม่ สามารถแปรผลภาวะ
โภชนาการไดโ้ดยไม่ตอ้งทราบอายุเด็ก ถา้ร่างกายขาดอาหารระยะสั้นในปัจจุบนัหรือเกิดเจ็บป่วยร่างกายจะผอม 
น ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงจะมีค่าน้อยกว่าปกติ ในทางตรงขา้มถ้าได้รับอาหารเกินความตอ้งการของร่างกาย 
น ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงจะเป็นดชันีบ่งช้ีภาวะเร่ิมอว้น  ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (Height for Age)  เป็นดชันีบ่งช้ี
ภาวะโภชนาการระยะยาวท่ีผ่านมาว่าส่วนสูงเหมาะสมกบัอายุหรือไม่ ถา้ร่างกายขาดสารอาหารแบบเร้ือรังเป็น
ระยะเวลานาน จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางโครงสร้าง ท าใหเ้ด็กเต้ียกวา่เด็กในเกณฑ์วยัเดียวกนั สรุปคือ 
เป็นภาวการณ์เจริญเติบโตท่ีแสดงความสูง-เต้ีย ส่วนการส่งต่อเด็กท่ีพฒันาการไม่สมวยัเขา้รับการประเมินและ
แกไ้ขพฒันาการ ณ สถานบริการสาธารณสุขไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัไม่มีขอ้มูลสนบัสนุนเชิงรูปธรรม 

สุขภาพช่องปากเป็นส่วนหน่ึงของสุขภาพท่ีดี ช่วยเสริมคุณภาพชีวิต เพราะปัญหาสุขภาพช่องปากจะ
ส่งผลต่อระบบอ่ืนๆ ของร่างกาย  ตวัช้ีวดัเด็กมีปัญหาฟันน ้านมผไุม่เกินร้อยละ 57 จากการส ารวจสภาวะขอ้มูลการ
ส ารวจสภาวะทนัตสุขภาพของเขต ปี 2555 พบวา่เด็กปฐมวยัมีอตัราการเกิดโรคฟันผุอยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 57.1 
(สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดเล็กน้อย) โดยพบว่าจงัหวดันครราชสีมามากท่ีสุดร้อยละ 64.6 จงัหวดัสุรินทร์ร้อยละ 
56.8 จงัหวดับุรีรัมยร้์อยละ 54.7 และจงัหวดัชยัภูมิ 52.2  และปี 2554 ขอ้มูลส านกัทนัตสุขภาพแห่งชาติ และการ
ส ารวจรายปีตามระบบเฝ้าระวงั พบความชุกของโรคฟันผใุนเด็ก อาย ุ3 ปี ร้อยละ 61.4 ค่าเฉล่ียฟันผุ  ถอน อุด ร้อย
ละ 3.2 ซ่ีต่อคน สาเหตุหลกัจากการด่ืมนมท่ีไม่เหมาะสม  การกินอาหารแป้งและน ้ าตาลบ่อย การไม่ท าความ
สะอาดช่องปาก และเขา้ไม่ถึงบริการทนัตกรรมป้องกนัซ่ึงเป็นผลจากความเช่ือวฒันธรรมและสังคม แนวโนม้เด็ก
อาย ุ3 ปีฟันผเุพิ่มมากข้ึน ปี 2548-2554 พบร้อยละ 33.6, 35.2, 37.2, 36.2, 39.8, 38.5 และ 43.4 

 ร้อยละศูนยเ์ด็กเล็กคุณภาพ ร้อยละ 70 ไดว้างแผนการประเมินผลในปลายปีงบประมาณ ในขณะท่ีตน้
ปีงบประมาณประเมินจากศูนยเ์ด็กเล็กระดบัดีและดีมาก ซ่ึงมีผลการด าเนินงานภาพรวมเขตร้อยละ 78.9 แยกราย
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จงัหวดัพบขอ้มูลดงัน้ี จงัหวดับุรีรัมยร้์อยละ86  จงัหวดันครราชสีมาร้อยละ 78.9  จงัหวดัชยัภูมิร้อยละ76.9 จงัหวดั
สุรินทร์ร้อยละ 71.8 (ขอ้มูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานปี 56 รอบ 1)  ผลการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ยอดเยีย่มระดบัเขต ปี 2555 ท่ีผา่นมาแบ่งเป็นเขตเทศบาล และ อบต.ดงัน้ี 

สังกดัเทศบาล  - เทศบาลต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา 
      - บา้นยางโป่งสะเดา ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย ์
      - ศูนยเ์ทิดไทอ้งคร์าชนั ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 
      - เทศบาลหนองบวัระเหว ต.หนองบวัระเหว อ.หนองบวัระเหว 
สังกดั อบต.    - อบต.บวัใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 
     - อบต.บา้นละลมพะนุ ต.ไพศาล อ.ประโคนชยั จ.บุรีรัมย ์
     - อบต.หนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 
     - อบต.บา้นค่าย อ.เมืองชยัภูมิ จ.ชยัภูมิ 

ส่วนอตัราการป่วยดว้ยโรคหดัไม่เกิน 0.5:10,000 ประชากร (ยงัไม่มีรายงาน) 
วเิคราะห์ข้อมูลพฒันาการเด็กกลุ่มอายุ 3 – 5  ปี 
การส ารวจพฒันาการเด็กตามความครอบคลุมการบริการตามกลุ่มอายุ ปี 2555 จากกลุ่มตวัอยา่งเด็ก 0-5 ปี 

รวม 9,465 ราย โดยใชแ้บบประเมินพฒันาการอนามยั 49 แยกรายกลุ่มอายุ พบวา่ 3-5 ปี (กลุ่มตวัอยา่ง 5,163 ราย)
มีพฒันาการสมวยัเพียงร้อยละ 61.2 จากขอ้มูลพบวา่  เด็กยิ่งโตพฒันาสมวยัยิ่งลดนอ้ยลง  ส าหรับในกลุ่มเด็ก อาย ุ
3-5 ปี พบวา่ จงัหวดัชยัภูมิมีพฒันาการสมวยัเพียงร้อยละ 53.8  ขณะท่ีจงัหวดัสุรินทร์  บุรีรัมย ์ นครราชสีมา เด็กมี
พฒันาการสมวยัลดลงเช่นเดียวกนัคิดเป็นร้อยละ 54.2, 57.6 และ69.4 โดย พบว่า เด็กกลุ่มอายุ 3-5 ปี ดอ้ย
พฒันาการดา้นภาษามากถึงร้อยละ 29.3   (แผนภูมิท่ี 3)  จงัหวดัท่ีมีปัญหาพฒันาการดา้นภาษามากท่ีสุดคือ จงัหวดั
ชยัภูมิ(ร้อยละ 36.8)   รองลงมาคือ สุรินทร์  บุรีรัมย ์และนครราชสีมา ร้อยละ 35.6, 30.9 และ 22.7 ตามล าดบั
(แผนภูมิท่ี 4)   
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     แผนภูมิที ่3   พฒันาการเด็กอาย ุ3-5 ปี แยกรายจงัหวดัและพฒันาการ 4 ดา้น   

    แผนภูมิที ่4   พฒันาการ 4  ดา้นในเด็กอาย ุ3-5 ปี  แยกรายจงัหวดั  
                                                 ทีม่า :  Rapid  Survey  ปี 2555 

มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4  ปีข้างหน้า 
1. สนบัสนุนมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค 

2. ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาศูนยเ์ด็กเล็กคุณภาพตน้แบบ 

3. พฒันาศกัยภาพทีมประเมินศูนยเ์ด็กเล็กคุณภาพ/หลกัสูตรการอบรม ระดบัจงัหวดั/อ าเภอ 

4. พฒันาศกัยภาพบุคลากรสาธารณสุข เร่ือง พฒันาการ/ระบบการเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ  

ในเด็ก 0 – 18 ปี 

5. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน ศูนยเ์ด็กเล็กคุณภาพ 
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4. แผนการดูแลสุขภาพเด็กนักเรียนอย่างมคุีณภาพ 
 
เป้าประสงค์ 
        1. เด็กวยัเรียนมีภาวะอว้นและฟันผลุดลง   
        2. เด็กไทยมีส่วนสูงระดบัดีและรูปร่างสมส่วน 
        3. เด็กวยัเรียนมีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ไม่ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน   
        4. เด็กวยัเรียนไดรั้บวคัซีนในการป้องกนัควบคุมโรคติดต่อท่ีป้องกนัไดต้ามมาตรฐาน 

       5. เด็กวยัเรียนมีสุขภาวะดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีทกัษะชีวติและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

 ยุทธศาสตร์ 

1. การขบัเคล่ือนนโยบายนกัเรียนไทยสุขภาพดี และการส่ือสารสู่สังคม 

2. การพฒันาคุณภาพอาหารตามเกณฑโ์ภชนาการเพื่อลดภาวะอว้น ฟันผ ุ สร้างเสริมสติปัญญา  
และสูงสมส่วน 

3. การส่งเสริมสติปัญญา พฤติกรรม และอารมณ์ 

4. การเฝ้าระวงัติดตาม และประเมินผล 

5. การสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค 

ตัวช้ีวดั 
1. ร้อยละของนกัเรียนมีภาวะอว้น (ไม่เกิน 15) ภายในปี 2560 
2. ร้อยละ 70 ของนกัเรียนมีความฉลาดทางสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน 

(ประเมินปี 2559) 
3. เด็กอาย ุ6-12 ปี มีส่วนสูงระดบัดี และรูปร่างสมส่วน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 
4. ร้อยละของเด็กประถม 1 ไดรั้บการตรวจช่องปากไม่นอ้ยกวา่ 85 และเคลือบหลุมร่องฟันไม่นอ้ยกวา่ 30 
5. ร้อยละ 95 นกัเรียน ป.1 ไดรั้บวคัซีน MMR (หดั คางทูม หดัเยอรมนั) และ ป.6 ไดรั้บวคัซีน dT (คอตีบ 

บาดทะยกั) รายโรงเรียน 
6. ร้อยละ 95 ของโรงเรียนมีนกัเรียนไดรั้บวคัซีนครอบคลุมตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
7. ร้อยละ 75 ของโรงเรียนปลอดน ้าอดัลม (ควบคุมน ้าหวาน ขนมกรุบกรอบ) 

วเิคราะห์สถานการณ์ 
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในกลุ่มเด็กวยัเรียน เพื่อลด

ปัญหาภาวะอว้น ลดภาวะฟันผ ุเสริมสร้างสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ ไดรั้บภูมิคุม้กนัตามมาตรฐานโดย
มียทุธศาสตร์การด าเนินงานแบบบูรณาการท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์“นกัเรียนไทยสุขภาพดี”ภายใน
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ปี 2560  จากขอ้มูลการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร ปี 2555 พบวา่ ในภาพเขต 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผา่นเกณฑ์ระดบัทอง ร้อยละ 69.39 (ระดบัเพชร 20 แห่ง) จ  าแนกรายจงัหวดั สูงสุดท่ี
จงัหวดับุรีรัมย ์รองลงมาคือ นครราชสีมา ชยัภูมิและสุรินทร์ คิดเป็นร้อยละ 79.7(3 แห่ง), 74.5(10 แห่ง), 63.2(3 
แห่ง) และ 55.1(4 แห่ง) รายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดบักระทรวง ปีงบประมาณ 2556
พบวา่ การให้วคัซีนป้องกนัโรคหดัในเด็กอายุ 1 ปี (เป้าหมาย ไม่นอ้ยกวา่ 95) ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2555 (รอบ 6 เดือนแรก) สถานบริการสาธารณสุขในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ชยัภูมิ บุรีรัมย ์และสุรินทร์ คิดเป็น
ร้อยละ 96.45, 99.56, 99.05 และ91.78 ตามล าดบั  มีเพียงจงัหวดัสุรินทร์ท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมาย ส าหรับสภาวะ
ทนัตสุขภาพของเขต ปี 2555 พบวา่ เด็กวยัเรียนมีอตัราการเกิดโรคฟันผุอยูใ่นระดบัสูง ถึงร้อยละ 54.94 จ าแนก
เป็นรายจงัหวดันครราชสีมา ชยัภูมิ บุรีรัมย ์และสุรินทร์ คิดเป็นร้อยละ 33.66, 66.40, 57.50 และ62.20 ตามล าดบั 

นอกจากน้ียงัพบวา่  เด็กประถม 1 ไดรั้บการตรวจช่องปากไม่นอ้ยกวา่ 85  ในภาพเขต ร้อยละ 53.6 ซ่ึง
ยงัคงเป็นปัญหาของเขต  และเม่ือแยกรายจงัหวดั พบว่า มีเพียงจงัหวดันครราชสีมาท่ีผลการด าเนินงานเกินค่า
เป้าหมาย คือ ร้อยละ 87.4 ส าหรับ 3 จงัหวดัยงัไม่สามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด ส าหรับขอ้มูลการ
เคลือบหลุมร่องฟัน(เป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ 30) ในภาพรวมของเขต คิดเป็นร้อยละ 40 มีเพียงจงัหวดัสุรินทร์ท่ียงัไม่
ถึงค่าเป้าหมาย สามารถด าเนินการไดเ้พียงร้อยละ 10.2 เน่ืองจากการให้บริการทางทนัตกรรม เด็กประถม 1 เป็น
ระยะเวลาท่ียงัอยูใ่นช่วงของปีการศึกษา 2555 ซ่ึงยงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จ 

และจากการส ารวจภาวะโภชนาการนกัเรียนในกลุ่มอายุ 6-12 ปี ในพื้นท่ีเครือข่ายบริการท่ี 9 ปี 2555 
จ านวน 8,433 คน ท าการประเมินภาวะการเจริญเติบโต จากการชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูงของร่างกาย เปรียบเทียบกบั
เกณฑ์อา้งอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข พบว่า กลุ่มตวัอย่างนกัเรียนอายุ 6-12 ปี ใน
เขตพื้นท่ีเครือข่ายบริการท่ี 9 มีน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง สมส่วน ร้อยละ74.1(6,246 ราย) โดยพบว่าจงัหวดั
บุรีรัมย ์มีนกัเรียนสมส่วนมากท่ีสุด คือร้อยละ 75.5 และชัยภูมิน้อยท่ีสุด ร้อยละ 72.5 เม่ือพิจารณาน ้ าหนกัตาม
เกณฑส่์วนสูงท่ีผดิปกติ พบวา่ส่วนใหญ่เร่ิมอว้นและอว้น คิดเป็นร้อยละ 7.3 (614 ราย) ในระดบัเขต  เม่ือแยกราย
จงัหวดั พบวา่จงัหวดันครราชสีมาเด็กวยัเรียนเร่ิมอว้นและอว้นมากท่ีสุด ร้อยละ 8.7 (311 ราย) จงัหวดับุรีรัมยแ์ละ
สุรินทร์มีเด็กวยัเรียนเร่ิมอว้นและอว้น ต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด (ไม่เกินร้อยละ 7)  ขณะท่ีเด็กวยัเรียนค่อนขา้งผอม
และผอม พบในจงัหวดัสุรินทร์มากท่ีสุด ถึงร้อยละ 17.9 (แผนภูมิท่ี 5) ส าหรับส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ พบวา่ เด็ก
นกัเรียนอาย ุ6-12 ปี ในภาพรวมเขตพื้นท่ีเครือข่ายบริการท่ี 9 ทุกจงัหวดัไม่ผา่นเกณฑ์  โดยส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุ
มีค่าเฉล่ียร้อยละ 80.8 (6,815 ราย) พบวา่ จงัหวดับุรีรัมยน์กัเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑอ์ายมุากท่ีสุดร้อยละ 84.0 และ
สุรินทร์น้อยท่ีสุดร้อยละ 77.6  พิจารณากลุ่มท่ีมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุผิดปกติ พบวา่ภาพรวมเขตพื้นท่ีเครือข่าย
บริการท่ี 9 ส่วนใหญ่ค่อนขา้งเต้ียและเต้ีย ร้อยละ 11.6 (983 ราย) วิเคราะห์รายจงัหวดั พบวา่ เด็กค่อนขา้งเต้ียและ
เต้ียสูงสุดท่ีจงัหวดัสุรินทร์ ร้อยละ 16.3  รองลงมาคือ ชยัภูมิ นครราชสีมาและบุรีรัมย ์ ตามล าดบั (แผนภูมิท่ี 6)  
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แผนภูมิที ่ 5  ภาวะโภชนาการตามดชันีน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง            
ทีม่า : Rapid survey ปี 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่6  ภาวะโภชนาการตามดชันีส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุ
 ทีม่า : Rapid survey ปี 2555 

 

วเิคราะห์จุดอ่อน  

1. การบูรณาการทั้งการบริหารจดัการและงบประมาณในดา้นการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กวยัเรียนยงัไม่
ตอบสนอง และย ัง่ยนื เช่น การด าเนินการทนัตสุขภาพโดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขมากกวา่ครูเป็นผูต้รวจและส่งต่อ 

2. แกนน า/ผูน้ าชุมชนยงัขาดการมองเห็นปัญหากลุ่มวยัเรียนเป็นปัญหาส าคญั ท าใหก้ารขบัเคล่ือนดา้น
ส่งเสริมสุขภาพวยัเรียนไม่ชดัเจน มีเฉพาะหน่วยงานสาธารณสุขผลกัดนัโรงเรียนด าเนินการโดยใชก้ลยทุธ์
โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ 
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3. การส่ือสารและการใหข้อ้มูลส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการเกิดโรคมากกวา่สร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค

ท่ีถูกตอ้งชดัเจนเนน้เชิงรับมากกวา่เชิงรุก 

4. ระบบฐานขอ้มูลสุขภาพของของเด็กวยัเรียนยงัมีนอ้ย มีเฉพาะเร่ืองการชัง่น ้าหนกัวดัส่วนสูง ทั้งยงัขาด

การวเิคราะห์หรือน าขอ้มูลมาใช ้

5. ความไม่เหมาะสมของการกระจายอตัราก าลงัและบุคลากรดา้นสาธารณสุขระหวา่งเมืองและชนบท 

เช่น ขาดทนัตบุคลากรในรพ.สต. 

6. ขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขและครูท่ีมีศกัยภาพในการบริหารจดัการดา้นสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกนัโรคในโรงเรียน เช่น กิจกรรมการบริการอนามยัโรงเรียนโดยครูอนามยัมีนอ้ย 

8. การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ในเร่ืองการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ในนกัเรียน เช่น สุขบญัญติั 

9. การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การจดักิจกรรมป้องการอุบติัเหตุ
ในโรงเรียน การป้องกนัการเด็กจมน ้า 
มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4  ปีข้างหน้า 

1. ส่งเสริมใหป้ระชาชนแสดง/มีบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคของตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน และสังคม 

2. พฒันาศกัยภาพแกนน าและเครือข่ายสุขภาพ ไดแ้ก่ อปท. โรงเรียน องคก์รพฒันาเอกชน ส่ือมวลชน 

และ อ่ืนๆ ทั้งในระดบัเขต จงัหวดัและพื้นท่ีบริการ ให้สามารถน าแนวคิดและประสานการด าเนินงานสร้างเสริม

สุขภาพและป้องกนัโรคเชิงรุกในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี การใช้กลไกการสนับสนุนของรพ.สต./หน่วย

บริการท่ีรับผิดชอบในการเฝ้าระวงัทนัตสุขภาพ ภาวะโภชนาการในโรงเรียนเป็นจุดเร่ิมตน้  ด าเนินการอย่าง

บูรณาการและเป็นเอกภาพ ไดแ้ก่ การจดัการ งบประมาณ บุคลากร ขอ้มูลสารสนเทศ และการส่ือสาร และอ่ืนๆ  

3. พฒันาระบบและเคร่ืองมือการบริหารจดัการในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคโดยเฉพาะใน 

สถานศึกษาการรณรงค ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมบวกหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมลบการส่งเสริมการใชชี้วิตท่ีดี 

4. ส่งเสริมให้ชุมชนและโรงเรียน มีการเฝ้าระวงัและสร้างมาตรการทางสังคม เพื่อดูแลสุขภาพเด็กวยั

เรียนให้ความส าคญั  ผูบ้ริหารทุกระดบัควรมีทศันคติท่ีดีต่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพซ่ึงเป็นองค์

รวมของเด็กอาย ุ6-18 ปี ซ่ึงในแผนปีต่อไปควรเนน้การบูรณาการขบัเคล่ือน “ต าบลสุขภาพดี” 

              5. สนบัสนุนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในโรงเรียน การคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ และ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชน ท่ีมุ่งใหเ้ด็กวยัเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและสามารถพฒันาไปสู่สังคมสุขภาพ 
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5. แผนการพฒันาสุขภาพวยัรุ่นอย่างมคุีณภาพ 
 
เป้าประสงค์ 

            1. ป้องกนัและลดปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงดา้นเพศสัมพนัธ์ การตั้งครรภไ์ม่พร้อม โรคเอดส์ และ 
               โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ในกลุ่มเป้าหมายวยัรุ่นและเยาวชน อาย ุ10-24 ปี ท่ีอยูใ่นระบบการศึกษาและ  
               นอกระบบการศึกษา รวมทั้งชนบทห่างไกล ชุมชนแออดั สถานประกอบการ เด็กเร่ร่อน ดอ้ยโอกาสและ 
                เด็กพิเศษ  

     2. ใหว้ยัรุ่น และเยาวชนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มปัญหาดา้นสุขภาพกาย จิตและสังคม  ไดรั้บการดูแล  ช่วยเหลือ 
          และบริการดา้นสาธารณสุขอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     3.  ป้องกนัไม่ใหเ้ยาวชนเขา้ถึงยาสูบ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ยาเสพติด ไดง่้ายโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นและ 
          เยาวชน      

ยุทธศาสตร์  
1. การรณรงคส์ร้างความตระหนกัและการเขา้ถึงกลุ่มวยัรุ่น 
2. การพฒันาระบบบริการสุขภาพวยัรุ่นในสถานบริการ 
3. การวจิยัและปฏิบติัการ เพื่อพฒันาสุขภาพวยัรุ่น 
4. การพฒันาและการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานวยัรุ่น 
5. การสร้างความเขม้แขง็ของการบูรณาการแกไ้ขปัญหาวยัรุ่นในพื้นท่ี 

ตัวช้ีวดั 
1. อตัราการใชถุ้งยางอนามยัของนกัเรียนชายระดบัมธัยมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50) 
2. อตัราการคลอดในหญิงอาย ุ15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอาย ุ15-19 ปี พนัคน  

ใน 5 ปี (2556-2560) 
3. จ านวนผูติ้ดเช้ือเอชไอวรีายใหม่ (ลดลง ร้อยละ 67) 
4. ผูสู้บบุหร่ีวยัรุ่น อาย ุ15-18 ปี ไม่เกินร้อยละ 10 
5. จ านวนนกัด่ืมหนา้ใหม่ท่ีเป็นวยัรุ่น (ลดลงร้อยละ 50) 
6. ร้อยละของศูนยใ์หค้  าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเช่ือมโยงกบัระบบช่วยเหลือ 

นกัเรียนในโรงเรียน เช่น ทอ้งไม่พร้อม บุหร่ี เหลา้ ยาเสพติด คลินิกวยัรุ่น ฯลฯ (ไม่นอ้ยกวา่ 70) 
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วเิคราะห์สถานการณ์ 
วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงร่างกาย จิตใจ อารมณ์และช่วงต่อของวยัเด็กและวยัผูใ้หญ่  ส่งผลต่อ

สุขภาพ พฤติกรรมเส่ียงทางเพศและการตั้งครรภใ์นกลุ่มเด็กวยัรุ่น  ปัญหาสุขภาพทางเพศ พฤติกรรมเส่ียงต่างๆ
รวมทั้งปัญหา  การตั้งครรภใ์นวยัรุ่นเป็นเร่ืองท่ีป้องกนัได ้ วยัรุ่นเม่ืออยูก่บัเพศตรงขา้ม  ถูกกระตุน้อารมณ์เพศจาก
ส่ือทางลบ และใช ้บุหร่ี  เหลา้ และ สารเสพติด ท าให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรือตนเอง    ผลกระทบประการ
ส าคัญท่ีเกิดจากพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่น คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ การประเมิน
สถานการณ์และนโยบายสู่การปฏิบติัการป้องกันการตั้งครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2554 – 2557 พบว่า วยัรุ่นมี
เพศสัมพนัธ์คร้ังแรกอายุน้อยลงจาก ปี 2539 อายุ 18-19ปี ลดลงเหลือ 15-16  ปี ในปี 2552  ส่งผลให้อตัราการ
ตั้งครรภใ์นวยัรุ่นเพิ่มข้ึน จาก 54.9 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คนในปี 2548  เป็น 56.2 ในปี 2552 และ
ยงัพบโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ในวยัรุ่นเพิ่มข้ึนจาก 41.1 ต่อแสนประชากรในปี 2548   เป็น 76.5 ในปี 2552 

  ปี 2555 ในเขตนครชัยบุรินทร์ พบวยัรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร ร้อยละ 20.2 เม่ือเทียบกบัการ
ตั้งครรภท์ั้งหมด  ซ่ึงมากกวา่เกณฑ์ท่ีองคก์ารอนามยัโลกก าหนด คือ ไม่เกินร้อยละ 10  เม่ือพิจารณาการตั้งครรภ์
กลุ่มวยัรุ่นอายุ 15-19 ปี  จากการส ารวจ (Rapid survey) ปี 2555 โดยสุ่มถามประวติัการตั้งครรภใ์นเด็กกลุ่มวยัรุ่น
หญิงอาย ุ15-19 ปี ในพื้นท่ีเครือข่ายบริการท่ี 9 จ านวน 8,804 คน พบอตัราการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น เท่ากบั 65 ต่อสตรี
วยัรุ่น 1,000 ราย (จ านวนวยัรุ่น 15-19 ปี ตั้งครรภ ์ ต่อ จ านวนวยัรุ่น 15-19 ปีทั้งหมด : เป้าหมายไม่เกิน 50 ต่อ 
1000 ราย) โดยจงัหวดันคราชสีมา มีอตัราวยัรุ่นตั้งครรภสู์งสุดถึง 75 ต่อวยัรุ่นพนัคน  รองลงมาคือ จงัหวดัชยัภูมิ 
สุรินทร์และบุรีรัมย ์เท่ากบั 74, 66  และ 43 ตามล าดบั  ดงันั้นการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นยงัคงเป็นปัญหาส าคญัในพื้นท่ี  

  เม่ือวยัรุ่นเกิดปัญหาดา้นสุขภาพส่วนใหญ่จะปรึกษาเพื่อน หรือผูท่ี้ไวใ้จได ้ไม่เขา้รับบริการสุขภาพใน
สถานบริการของรัฐ ดว้ยสาเหตุหลายปัจจยัไดแ้ก่ โรคท่ีวยัรุ่นเป็นมกัเป็นโรคท่ีไม่แสดงอาการจนกวา่อาการของ
โรคจะรุนแรงข้ึน เช่น โรคหนองใน ซิฟิลิส เป็นตน้  วยัรุ่นขาดความรู้ในการดูแลตนเอง สถานบริการของรัฐยงั
จ ากัดบริการด้านอนามัยการเจริญพนัธ์ุเฉพาะผูใ้หญ่หรือผูท่ี้แต่งงานแล้ว เช่น การวางแผนครอบครัว การ
คุมก าเนิด การยุติการตั้งครรภ์ เป็นตน้ การบริการท่ีด้อยคุณภาพ  ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงวยัรุ่นส่วนใหญ่ไม่
สามารถรับผิดชอบเร่ืองค่าใชจ่้ายไดเ้น่ืองจากปัญหาสุขภาพท่ีเป็นอยูไ่ม่สามาถบอกพ่อแม่หรือผูป้กครองได ้ท่ีตั้ง
ของสถานบริการไม่สะดวกในการไปใชบ้ริการ นอกจากน้ีผูใ้ห้บริการดา้นสุขภาพแก่วยัรุ่นยงัให้บริการตามความ
เช่ือและทศันคติของตนเองโดยไม่ค  านึงถึงสิทธิอนามยัการเจริญพนัธ์ุและความเสมอภาคทางเพศ  

จากปัญหาดงักล่าว ส่งผลใหว้ยัรุ่นไม่มีท่ีปรึกษา และไปรับบริการสุขภาพในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภยั ท าให้
ปัญหาสุขภาพมีความซับซ้อนและรุนแรงข้ึนจนอาจเสียชีวิตได้ ซ่ึงในปัจจุบนัสถานบริการสาธารณสุขได้แก่ 
โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน  โรงเรียน ไดมี้การพฒันาระบบบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตร
ส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน ตามมาตรฐานของกรมต่างๆไดแ้ก่ กรมอนามยัมีมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตร
ส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน(Youth Friendly Health Service) โดยเนน้ 4 องค์ประกอบคือ 1. การบริหารจดัการ        
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2. การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและการสร้างความตอ้งการในการใชบ้ริการ   3. การบริการท่ีครอบคลุมความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมาย   4. พฒันาระบบบริการท่ีเป็นมิตรส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน ในเขตนครชยับุรินทร์ ปี  2555  มี
โรงพยาบาลประเมินตนเองเพื่อขอรับการเยี่ยมส ารวจและประเมินมาตรฐานแลว้จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
9.6 ของโรงพยาบาลทั้งหมด กรมควบคุมโรค เนน้เร่ืองเพศศึกษา และการป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ กรม
สุขภาพมีโครงการหน่ึงโรงเรียนหน่ึงโรงพยาบาลเพื่อให้การปรึกษาดา้นสุขภาพจิตโดยเช่ือมโยงกบัคลินิกต่างๆ 
นอกจากน้ียงัมีกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยท่ี์ให้ความช่วยเหลือดา้นสังคมแก่วยัรุ่น และควร
เร่งสร้างความร่วมมือกบักระทรวงวฒันาธรรมในการสร้างค่านิยมและวฒันธรรมท่ีถูกตอ้งแก่วยัรุ่น กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องท่ีเข้าถึงกลุ่มว ัยรุ่นได้ทุก
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีควรสร้างการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการวิเคราะห์สถานการณ์ 
วางแผนแกไ้ขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของวยัรุ่นและผูป้กครองใหม้ากยิง่ข้ึน 

มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4  ปีข้างหน้า 
1. พฒันาศกัยภาพผูใ้หบ้ริการวยัรุ่นใหมี้ความเป็นมิตรกบัวยัรุ่นและมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัสุขภาพวยัรุ่นท่ี

ทนัสมยั 
2. เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีใหบ้ริการในกลุ่มวยัรุ่น 
3. พฒันารูปแบบการใหบ้ริการสุขภาพวยัรุ่นท่ีทนัสมยัและเหมาะสมกบัวยัรุ่นในแต่ละพื้นท่ี 
4. เสริมสร้างความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น พมจ.  ศาล  วฒันธรรม  อบต.  องคก์รเอกชนในพื้นท่ี 
5. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานวยัรุ่นในระดบัพื้นท่ี 
6. ส่งเสริมใหว้ยัรุ่นจดักิจกรรมหรือโครงการเพื่อส่งเสริม และป้องกนัสุขภาพของตนเอง 
7. ส่งเสริมศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในการบริหารจดัการกองทุนสุขภาพต าบลเพื่อส่งเสริม 

และป้องกนัสุขภาพของวยัรุ่นระดบัพื้นท่ี 
8. สร้างเครือข่ายการบริการ และส่งต่อวยัรุ่นท่ีมีปัญหาสุขภาพในเขตนครชยับุรินทร์ 

 

6. แผนการป้องกนั ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (DM&HT) 
 
เป้าประสงค์ 

1. ลดปัจจยัเส่ียง (3อ 2ส + อว้น/น ้าหนกัเกิน) ในประชากร/ชุมชน 
2. ลดปัจจยัเส่ียงในกลุ่มท่ีมีภาวะอว้น/น ้าหนกัเกิน กลุ่มเส่ียงสูง (Pre HT, Pre DM) และกลุ่มป่วย HT, DM 
3. ลดการเกิดโรค DM, HT รายใหม่ในกลุ่มเส่ียงสูง 
4. ลดภาวะแทรกซอ้น (ตา ไต เทา้ ซึมเศร้า) และลดความพิการในกลุ่มผูป่้วย DM,HT 
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ยุทธศาสตร์  
1. การคน้หากลุ่มเส่ียงและผูท่ี้มีปัจจยัเส่ียง เพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
2. การดูแลรักษาควบคู่กบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพและการคดักรองภาวะแทรกซอ้น 
3.  การด าเนินงานของชุมชนและองคก์รเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และมีการปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มท่ี

เอ้ือต่อพฤติกรรมลดปัจจยัเส่ียง 
4. การพฒันาการส่ือสารสาธารณะ 
5. การใชม้าตรการทางกฎหมาย/มาตรการทางสังคม 
6. พฒันาระบบสนบัสนุนการด าเนินงาน 

 
ตัวช้ีวดั 

1. ร้อยละของประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไป ไดรั้บการคดักรอง DM/HT (ไม่นอ้ยกวา่ 90) 
2. ร้อยละของผูป่้วย DM ท่ีคุมระดบัน ้าตาลไดดี้ (ไม่นอ้ยกวา่ 50) 
3. ร้อยละของผูป่้วย HT ท่ีควบคุมความดนัโลหิตไดดี้ (ไม่นอ้ยกวา่ 40) 
4. ร้อยละของผูป่้วยเบาหวาน/ความดนัโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอ้นไดรั้บการดูแลรักษา/ส่งต่อ           

(เท่ากบั 100) 
5. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเส่ียง DM และ HT ท่ีมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรรม 3อ 2ส และลดเส่ียง 

 (ไม่นอ้ยกวา่ 50) 
6. ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ (ไม่นอ้ยกวา่ 70) 
7. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพปลอดบุหร่ี และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เท่ากบั 100 
8. ร้อยละของประชากรชายอายุ 15 ปีข้ึนไป   มีรอบเอวนอ้ยกวา่ 90 ซม.ไม่นอ้ยกวา่ 80 
9. ร้อยละของประชากรหญิงอาย ุ15 ปีข้ึนไป  มีรอบเอวนอ้ยกวา่ 80 ซม.ไม่นอ้ยกวา่ 55 
10. ศูนยก์ารเรียนรู้ไร้พุงตน้แบบ  จงัหวดัละ 2 ศูนย ์
11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดา้นอาหารและโภชนาการผา่นเกณฑพ์ฒันาไดร้้อยละ 80 

วเิคราะห์สถานการณ์ 
สถานการณ์ปัญหา ปี 2555 พื้นท่ีสาธารณสุขเขต 9 พบวา่ “โรควิถีชีวิต” 5 โรค ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรค

ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคมะเร็งเป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัระดบัประเทศและ
ระดบัโลก พบวา่ 1 ใน 10 ของประชาชนในวยัผูใ้หญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและ 1 ใน 3 มีภาวะความดนัโลหิตสูง 
นอกจากน้ีพบว่าประมาณร้อยละ 63 ของการเสียชีวิตทั้ งหมดทั่วโลกเกิดจากโรควิถีชีวิต ความชุกของ
โรคเบาหวานในประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป เป็นร้อยละ 6.9  ทั้งน้ีพบวา่ 1ใน 3 ของผูท่ี้เป็นเบาหวานไม่เคยไดรั้บ
การวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานมาก่อนและมีผูท่ี้ไดรั้บการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานแต่ไม่ไดรั้บการรักษาร้อยละ 3.3 
ความชุกของโรคความดนัโลหิตสูงเป็นร้อยละ 21.4 โดยพบวา่ ผูป่้วยเพศชาย ร้อยละ 60 และผูป่้วยเพศหญิง ร้อย
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ละ 40 ไม่เคยไดรั้บการวินิจฉยัมาก่อนและมีผูท่ี้ไดรั้บการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดนัโลหิตสูง แต่ไม่ไดรั้บการ
รักษา ร้อยละ 8-9 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อในพื้นท่ีสาธารณสุขเขต 9 พ.ศ.2550-2553 พบ อตัราผูป่้วยเบาหวาน
,ความดนัโลหิตสูงและอมัพฤกษอ์มัพาตมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดย ปี2553 จงัหวดัท่ีมีอตัราการป่วยดว้ย
โรคเบาหวาน,โรคความดนัโลหิตสูงและอมัพฤกษ์ อมัพาตสูงสุด คือ นครราชสีมา  รองลงมาคือ จงัหวดัชยัภูมิ 
บุรีรัมย ์และสุรินทร์  และผลจากการวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มคนท างานในพื้นท่ี พบวา่ ขาดการบูรณาการร่วมกบั
เครือข่ายอ่ืนๆ ผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีจ านวนไม่มากพอและยงัอยู่เฉพาะในวงสาธารณสุข, มีการเปล่ียนแปลง
ผูรั้บผิดชอบบ่อย, มองวา่เป็นงานยากท่ีเห็นผลรูปธรรมชดัตอ้งใชเ้วลานาน, ขาดชุดความรู้ดา้นการคืนขอ้มูลให้
ชุมชน, ขอ้มูลไม่ครอบคลุมการช้ีเป้า, ขาดการสังเคราะห์งานวิจยัไปใชใ้นพื้นท่ี, กระบวนการท างานมีระบบการ
จดัการปัจจยัเส่ียงนอ้ยและขาดทกัษะการเคล่ือนงานในแต่ละประเด็นส าคญั 

จากการส ารวจความครอบคลุมของการไดรั้บบริการเชิงคุณภาพตามกลุ่มอายุ   เขตพื้นท่ีเครือข่ายบริการท่ี 
9  ปี  2555  พบวา่ ภาวะอว้นลงพุงในประชากรอายุ 15 ปี ข้ึนไปในเพศชาย มีรอบเอวเกินมาตรฐานร้อยละ 14.83 
และเพศหญิง มีรอบเอวเกินมาตรฐาน ร้อยละ 44.24  ถา้จ  าแนกรายจงัหวดัมีความแตกต่างระหวา่งเพศ โดยผูห้ญิง
ในจงัหวดับุรีรัมยร้์อยละ 53.40  มีภาวะอว้นลงพุงสูงท่ีสุด รองลงมาคือ จงัหวดันครราชสีมาร้อยละ 46.97  จงัหวดั
สุรินทร์ร้อยละ 41.01  และต ่าสุดในจงัหวดัชยัภูมิ ร้อยละ 29.10  ส่วนภาวะอว้นลงพุงในเพศชายมีความชุกไม่
แตกต่างกนัมานกัในจงัหวดับุรีรัมย ์ นครราชสีมาและชยัภูมิ  คือร้อยละ 15.81, 15.77 และ 15.13 ตามล าดบั    แต่
พบต ่าสุดในจงัหวดัสุรินทร์ ร้อยละ 11.8  (แผนภูมิท่ี 7)  ทั้งน้ีพื้นท่ีมีการด าเนินงานท่ีสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหา
โรคอว้นคนไทยทั้งในส่วนของศูนยเ์รียนรู้องคก์รตน้แบบไร้พุง 11 องคก์ร  งานคลินิกไร้พุงในสถานบริการ 314 
แห่ง และชมรมฮูลาฮูปน าร่อง  7 ชมรม 

  ส าหรับการประเมินค่าดชันีมวลกาย(BMI) พบวา่ ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไปในพื้นท่ีนครชยับุรินทร์ มี

ภาวะสมส่วนร้อยละ 43, ทว้ม ร้อยละ 15.9, อว้นร้อยละ 25.9  และผอม ร้อยละ 15.2  เม่ือวิเคราะห์รายจงัหวดั 

พบวา่ จงัหวดัสุรินทร์มีภาวะสมส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาคือ จงัหวดันครราชสีมา บุรีรัมยแ์ละชยัภูมิ 

ตามล าดบั โดยประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป จงัหวดับุรีรัมยอ์ว้นสูงสุดร้อยละ30 รองลงมาคือนครราชสีมา คิดเป็น

ร้อยละ 29 ส าหรับประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป พบวา่จงัหวดัชยัภูมิผอมสูงสุด รองลงมาคือ สุรินทร์ คิดเป็นร้อยละ 

32 และ18. 9 ตามล าดบั (แผนภูมิท่ี 8) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการวดัรอบเอว 
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แผนภูมิที ่7  ร้อยละของความชุกภาวะอว้นลงพุงในประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไป (ท่ีมา : Rapid survey 2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          แผนภูมิที ่8  ดชันีมวลกายประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไป (ท่ีมา : Rapid survey 2555) 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดา้นอาหารและโภชนาการ  การด าเนินงานยงัไม่ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล
ในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  ทั้งน้ีในปี  2555  มีการด าเนินงาน  62  แห่งแบ่งเป็นระดบัพฒันาได ้26 แห่ง ระดบั
ดี 20 แห่ง และระดบัดีเด่น 16 แห่ง  ส่วนในปี  2556  มีโรงพยาบาลเขร่้วมเป็นโรงพยาบาลตน้แบบจงัหวดัละ 2 
แห่ง  การด าเนินงานยงัมีปัญหาเร่ือง  ความไม่เขา้ใจในเกณฑ์การประเมินเน่ืองจากมีการปรับปรุงเกณฑ์   และ
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โรงพยาบาลทุกแห่งตอ้งส่งเมนูอาหารให้ทางศูนยอ์นามยัท่ี 5 วิเคราะห์คุณค่าอาหารและรับรองท าให้เกิดความ
ล่าชา้   บางแห่งยงัไม่มีชุดทดสอบ  (อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัซ้ือ) ไม่มีโปรแกรมวเิคราะห์คุณค่าอาหาร  ขาดแหล่ง
ซ้ืออาหารและวตัถุดิบท่ีปลอดสารพิษในพื้นท่ี   ส่วนคลินิกไร้พุงนั้นกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ทุก
โรงพยาบาลด าเนินการคลินิกไร้พุง    และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้ด าเนินการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  
ซ่ึงในปี  2556  โรงพยาบาลระดบั รพศ./รพท./รพช. ด าเนินการไดร้้อยละ 74.1  และร้อยละ 52.3 ในระดบั รพ.สต.  
ดา้นศูนยเ์รียนรู้องคก์รตน้แบบไร้พุงนั้น  กระทรวงฯตั้งเป้าหมายจงัหวดัละ 2 แห่ง  ปี  2555  มีศูนยเ์รียนรู้ 14 แห่ง 
และปี 2556  รอบ  6  เดือนท่ีผา่นมามีศูนยเ์รียนรู้  2 แห่ง   

มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4 ปีข้างหน้า   
มุ่งเน้นให้ประชาชน  ชุมชน  ท้องถ่ิน  และภาคีเครือข่าย  มีศกัยภาพและสามารถสร้างเสริมสุขภาพ  

ป้องกนัโรค  ลดความเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรม โดยมีตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ร้อยละของประชากร
เป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้งเพิ่มมากข้ึน (ออกก าลงักาย  บริโภคผกั/ผลไม ้ ไม่รับประทานอาหารหวาน/
มนั/เคม็)  โดยก าหนดยทุธศาสตร์ดงัน้ี 

1. สนบัสนุนใหชุ้มชนมีการสร้างนโยบายสาธารณะและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
2. ผลกัดนัใหชุ้มชนมีมาตรการท่ีบงัคบัใชอ้ยา่งเขม้แขง็ในการลดปัจจยัเส่ียงของพฤติกรรมสุขภาพท่ี 
   ไม่ถูกตอ้ง 
3. ส่งเสริมการขบัเคล่ือนทางสังคมและส่ือสาธารณะในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 4. คน้หากุล่มเส่ียง/ผูมี้ปัจจยัเส่ียง และ เสริมพลงัในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 ซ่ึงมีแนวทางการด าเนินงานคือ  คลินิก NCD คุณภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดา้นอาหารและ
โภชนาการ, คลินิก DPAC และศูนยก์ารปรึกษาพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ, หมู่บา้นปรับเปล่ียนพฤติกรรม, ศูนย์
เรียนรู้ตน้แบบไร้พุง, ต าบลจดัการสุขภาพ, สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสุข 
การด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ       

1. ร่วมกบัจงัหวดัในการก าหนดตวัช้ีวดัเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน 

2. ช้ีแจงเกณฑก์ารประเมิน 

3. ขบัเคล่ือนโรงพยาบาลตน้แบบจงัหวดัละ 2 แห่ง  

4. จดัหลกัสูตรอบรมดา้นอาหารและโภชนาการลงสู่ชุมชน 

5. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้นวตักรรมท่ีเกิดจากการด าเนินงานร่วมกบั งานอาหารปลอดภยั 

6. ประชาสัมพนัธ์( Press tour) 

7. จดัหลกัสูตรอบรมโปรแกรมวเิคราะห์คุณค่าอาหารให้กบัเจา้หนา้ท่ี/นกัโภชนาการของโรงพยาบาล 
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7. แผนการเฝ้าระวงัและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็ง 
 
7.1  แผนการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม 
เป้าประสงค์ 

1. สตรีสามารถเฝ้าระวงัมะเร็งเตา้นมดว้ยการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองไดถู้กตอ้งและเป็นประจ า
สม ่าเสมอ  

2. มีเครือข่ายการดูแล วินิจฉยั และรักษามะเร็งเตา้นมไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 
3. ขนาดปัญหาและความรุนแรงของมะเร็งเตา้นมในสตรีไทยลดลง 

 

ยุทธศาสตร์ 
1. พฒันาศกัยภาพภาคีเครือข่ายในการดูแลและเฝ้าระวงัมะเร็งเตา้นม 

2. สร้างความตระหนกัเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

3. สร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการดูแลและเฝ้าระวงัมะเร็งเตา้นม 

ในสตรี 

4. พฒันาระบบสารสนเทศ 

ตัวช้ีวดั   ระยะ 1-2 ปี 

1. ร้อยละของสตรีอายุ  30 – 70 ปี มีการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง  ไม่นอ้ยกวา่ 80 

2. ร้อยละของผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะท่ี 1 และ 2 ไม่นอ้ยกวา่ 70 

วเิคราะห์สถานการณ์ 
การดูแลและเฝ้าระวงัสตรีไทยจากมะเร็งเตา้นม โดยให้สตรีทุกคนมีการดูแลและเฝ้าระวงัตนเอง การ

พฒันาคุณภาพผูใ้ห้บริการ ระบบบริการของหน่วยบริการสาธารณสุข ให้มีระบบบริการที่ไดม้าตรฐานและมี
คุณภาพ พฒันาระบบสารสนเทศและพฒันาศกัยภาพภาคีเครือข่าย ไดแ้ก่ อาสาสมคัรสาธารณสุข หรือแกนน า
สตรีในชุมชน ให้มีความรู้ และทกัษะในการดูแลและเฝ้าระวงัมะเร็งเตา้นม เพื่อช่วยเผยแพร่และกระตุน้เตือน
สตรีในชุมชนให้เกิดความตระหนกัในการดูแลตนเอง ซ่ึงจะส่งผลให้สตรีไทยมีสุขภาพดีและมีความสุขในการ
ด าเนินชีวิต และเป็นการลดอตัราการเกิดโรคมะเร็งในสตรีท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัในประเทศไทย 

มะเร็งเตา้นม  เป็นสาเหตุการป่วยและการเสียชีวติของสตรีไทยมากเป็นอนัดบัหน่ึง อตัราการป่วยและการ
ตายเพิ่มมากข้ึนทุกปี จากรายงานขอ้มูลของส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550-2554 พบว่า  อตัราตาย (ต่อแสนประชากร) เท่ากบั 6.8, 7.3, 7.3, 7.7, และ 8.4 ตามล าดับ  
ในขณะท่ีอตัราป่วย (ต่อแสนประชากร) เท่ากบั 37.9, 40.6, 38.4, 55.9 และ 40.9 ตามล าดบั  จากรายงานดงักล่าว
ขา้งตน้จะเห็นวา่แนวโนม้ของโรคมะเร็งเตา้นมเพิ่มข้ึน สาเหตุของโรคมะเร็งเตา้นมยงัไม่ทราบแน่ชดั แต่สตรีทุก
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คนมีความเส่ียง โดยเฉพาะสตรีท่ีมีอาย ุ30 ปีข้ึนไป  อตัราการรอดชีวิตของผูป่้วยมะเร็งเตา้นมข้ึนกบัระยะของโรค  
ถา้พบระยะเร่ิมแรกโอกาสรักษาใหห้ายและมีอตัราการรอดชีวติสูงกวา่ พบในระยะหลงัๆ วิธีการป้องกนัมะเร็งเตา้
นมท่ีดีท่ีสุด คือ การตรวจเพื่อคน้หาให้ไดเ้ร็วท่ีสุด (Early detection) ซ่ึงการตรวจหามะเร็งเตา้นม มี 3 วิธี คือ 1) 
การตรวจดว้ยเคร่ืองเอกซเรยเ์ตา้นม (Mammogram) 2) การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย ์(Clinical Breast 
Examination) 3) การตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง (Breast Self Examination) แมก้ารตรวจดว้ยเคร่ืองเอกซเรยเ์ตา้นมจะ
เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด แต่การให้บริการยงัไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้และมีราคาแพง   
มะเร็งเตา้นมเป็นมะเร็งท่ีสามารถตรวจคน้หาความผิดปกติไดด้ว้ยตนเอง เพราะการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองอยา่ง
ถูกตอ้งเป็นประจ านั้น  จะท าให้ทราบถึงสภาพท่ีปกติของเตา้นม  ซ่ึงหากไดรั้บการวินิจฉยัและรักษาอยา่งรวดเร็ว 
จะลดความรุนแรงของการเป็นมะเร็งเตา้นมได้  ดงันั้น วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในขณะน้ี คือ การตรวจเตา้นมด้วย
ตนเอง 

จากอุบติัการณ์มะเร็งเตา้นมท่ีเพิ่มข้ึน  แต่สตรีกลุ่มเส่ียงมีพฤติกรรมการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองนอ้ยจาก
การส ารวจพฤติกรรมการตรวจเตา้นมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ 30-70 ปี ประจ าปี 2555 โดยส านักส่งเสริม
สุขภาพ  กรมอนามยั  พบวา่ ร้อยละ 74  มีการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง  ร้อยละ 37  มีการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง
เป็นประจ าเดือนละคร้ัง  ร้อยละ 21  ตรวจเตา้นมดว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้ง และจากการส ารวจพฤติกรรมการตรวจ
เตา้นมดว้ยตนเองของสตรีอายุ 30-70 ปี  เขตนครชยับุรินทร์ ปี  2555  พบวา่ (กลุ่มตวัอยา่ง 610 คน)  ร้อยละ 99.3  
มีการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง ร้อยละ  59.3 ตรวจเตา้นมดว้ยตนเองอยา่งสม ่าเสมอทุกเดือน  ร้อยละ 17.2 ตรวจเตา้
นมดว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้ง 

จากขอ้มูลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 รอบ 1 สถานการณ์พบวา่        
การตรวจเตา้นมดว้ยตนเองของสตรีอายุ 30-60 ปี  เป้าหมายร้อยละ 80  ผลการด าเนินงานภาพรวมของเขต    
ร้อยละ 93 โดยทุกจงัหวดัด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ คือ ชยัภูมิ สุรินทร์  บุรีรัมยแ์ละ นครราชสีมา  
ร้อยละ 95.6 ,92.5 ,93.9 และ 87.3  ตามล าดบั  นอกจากน้ี  พบวา่  สัดส่วนของผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะที่ 1 และ 
2  ภาพรวมเขตร้อยละ 65.4  ซ่ึงยงัด าเนินการไดน้อ้ยกวา่เป้าหมายที่ก าหนด  ร้อยละ 70 ในส่วนการด าเนินงาน
ของจงัหวดัที่ด าเนินการไดบ้รรลุเป้าหมาย คือ บุรีรัมย ์ร้อยละ 98.4  นอกนั้นยงัด าเนินการไดน้อ้ยกวา่เป้าหมาย  
นครราชสีมา และ สุรินทร์  ร้อยละ 61.5 และ 31.4  ส่วนชยัภูมิอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

การด าเนินงานการเฝ้าระวงัและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งในเขตนครชยับุรินทร์ ดงัน้ี 
 - นครราชสีมา  มีคณะกรรมการบูรณาการระดบัจงัหวดัหาแนวทางป้องกนั ติดตาม ควบคุมก ากบัผลการ

ด าเนินงานมะเร็งเตา้นมและปากมดลูก  และจดัท าโครงการโครงการสืบสานพระราชปณิธานมะเร็งเตา้นม 
- ชัยภูมิ   มีแผนงานการบริหารจดัการ  ควบคุมก ากบัติดตามงาน 
- บุรีรัมย์  พฒันาเครือข่ายโรคมะเร็งระดบัจงัหวดั 

- สุรินทร์ พฒันาศกัยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความเช่ียวชาญ โดย  Early detect  และมีการเช่ือมโยง
ขอ้มูลใน  Node  โรงพยาบาลศูนย ์และโรงพยาบาลชุมชน   
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 ดงันั้น  การดูแลและเฝ้าระวงัสตรีไทยจากมะเร็งเตา้นม โดยให้สตรีทุกคนมีการดูแลและเฝ้าระวงัตนเอง 
การพฒันาคุณภาพผูใ้ห้บริการ ระบบบริการของหน่วยบริการสาธารณสุข ให้มีระบบบริการท่ีไดม้าตรฐานและมี
คุณภาพ พฒันาระบบสารสนเทศและพฒันาศกัยภาพภาคีเครือข่าย ไดแ้ก่ อาสาสมคัรสาธารณสุข หรือแกนน า
สตรีในชุมชน ให้มีความรู้ และทกัษะในการดูแลและเฝ้าระวงัมะเร็งเตา้นม เพื่อช่วยเผยแพร่และกระตุน้เตือน
สตรีในชุมชนให้เกิดความตระหนกัในการดูแลตนเอง ซ่ึงจะส่งผลให้สตรีไทยมีสุขภาพดีและมีความสุขในการ
ด าเนินชีวิต และเป็นการลดอตัราการเกิดโรคมะเร็งในสตรีท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัในประเทศไทย 
 

มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4 ปีข้างหน้า 
1. การรณรงคส์ร้างกระแสสังคม ส่ือสารสาธารณะ เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเช่ือค่านิยมในการตรวจเตา้นม 
    ดว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้งเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
2. สร้างภาคีเครือข่าย  สร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลงตน้แบบ  
3. การจดัการความรู้ และช่องทางการส่ือสารเชิงรุกเพื่อการรับรู้ เขา้ใจ ตระหนกัถึงความเส่ียง และการ 
    ป้องกนัเพื่อลดปัจจยัเส่ียงเชิงพฤติกรรม 
4. พฒันาผูน้ าและบุคลากรใหมี้ศกัยภาพในการสนบัสนุนการด าเนินงานทุกระดบั 
5. พฒันาส่ือ/องคค์วามรู้ท่ีสามารถน าไปใชใ้นพื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. พฒันาระบบขอ้มูลเฝ้าระวงั (Data Center)  ระบบรายงานใหมี้ประสิทธิภาพและอบรมการใชง้าน 
   โปรแกรมระบบขอ้มูลแก่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงาน 

 

7.2  แผนการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูก 

ยุทธศาสตร์ 
1. พฒันาศกัยภาพและคุณภาพบริการของบุคลากร และสถานบริการสาธารณสุขใหมี้ความพร้อม    

และใหบ้ริการอยา่งมีมาตรฐาน 
2. เสริมสร้างศกัยภาพและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยส่ือสาร   

สังคม และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์องคค์วามรู้ ในการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรค มะเร็งปากมดลูก 
3. พฒันาระบบ ควบคุมก ากบั ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวช้ีวดั 
       1. ร้อยละ 80 ของสตรีกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการคดักรองมะเร็งปากมดลูก เม่ือส้ินปี 2557 
       2. ร้อยละของผูป่้วยดว้ยโรคมะเร็งปากมดลูกท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลพบระยะแรก 1  
           และระยะท่ี 2 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

                     3. ร้อยละของหญิงวยัเจริญพนัธ์ท่ีอยูกิ่นกบัสามีไดรั้บบริการวางแผนครอบครัวทุกประเภท 
                         ไม่นอ้ยกวา่ 80 
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วเิคราะห์สถานการณ์ 
วิถีการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกนัในแต่ละช่วงวยั โดยเฉพาะวยัเจริญพนัธุ์  ซ่ึงควรมีการเฝ้าระวงัและ

ป้องกนัโรค  โดยเฉพาะมะเร็งเตา้นมและปากมดลูก  ท่ีมีอตัราการเกิดโรคสูงเป็นอนัดบัหน่ึงและสองตามล าดบั 
และพบไดม้ากในสตรีช่วงวยัดงักล่าว  ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงตามวยั  และสภาพแวดลอ้ม  สตรีไทยจึง
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการป้องกนัโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ  ให้สามารถลดพฤติกรรมเส่ียงและลดภาวะเส่ียงต่าง 
ๆ รวมทั้งควรไดรั้บบริการที่ครอบคลุมสุขภาพ  เพื่อการด ารงชีวิตที่เป็นสุขในช่วงวยัน้ี  และเพื่อกา้วสู่การเป็น
ผูสู้งอายุท่ีมีสุขภาพ 

จากสถิติทัว่โลก  มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งของอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรีท่ีพบบ่อยเป็นอนัดบัสองรองจากมะเร็งเตา้
นม แต่ในประเทศท่ีก าลงัพฒันามะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งท่ีพบไดบ้่อยท่ีสุดในสตรี  อุบติัการณ์ทัว่โลกสูงเกือบ 
500,000 รายต่อปี  และมีผูเ้สียชีวิตมากกวา่ 270,000 รายต่อปี   ส าหรับประเทศไทยมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งท่ี
พบมากท่ีสุดในสตรี  มีผูป่้วยรายใหม่ประมาณปีละ 6,243 ราย และเสียชีวติ 2,620 ราย   มะเร็งปากมดลูกจึงถือเป็น
ปัญหาส าคญัทางสาธารณสุข  การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก  เพื่อหาความผิดปกติของปากมดลูกก่อนท่ีจะ
กลายเป็นมะเร็ง  และใหก้ารดูแลรักษาแต่เน่ินๆ ท าใหส้ามารถลดอตัราการเกิดมะเร็งปากมดลูกไดเ้พิ่มมากข้ึน  

จากขอ้มูลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 รอบ 1 สถานการณ์พบวา่     
สตรีกลุ่มเป้าหมายไดร้ับการคดักรองมะเร็งปากมดลูก ( ยอดสะสม ปี 2553 – 2556 ) เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผล
การด าเนินงานภาพรวมของเขต   ร้อยละ 73.4  การด าเนินงานของจงัหวดัที่ด าเนินการไดบ้รรลุเป้าหมาย คือ 
นครราชสีมา  ร้อยละ 80.9  นอกนั้นยงัด าเนินการไดน้อ้ยกวา่เป้าหมาย ไดแ้ก่ สุรินทร์ , บุรีรัมย ์และชยัภูมิ  ร้อย
ละ 73.6 ,67.2 และ 64.3 ตามล าดบั  ขอ้จ ากดั  คือ  ดา้นบุคลากรอ่านเซลล์วิทยามีไม่เพียงพอท าให้เป็นอุปสรรคใน
การติดตามผลการตรวจรักษา   ดา้นโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูล Cxs 2010  ไม่ครอบคลุมผูป่้วยรายใหม่แต่ละปี   
และกลุ่มเป้าหมายควรสอดคลอ้งกบัประชากรท่ีอยูจ่ริงในพื้นท่ี 

ในส่วนของหญิงวยัเจริญพนัธ์ท่ีอยูกิ่นกบัสามีไดรั้บบริการวางแผนครอบครัวทุกประเภท ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80  พบวา่ ภาพรวมเขต  ร้อยละ 88.2  โดยทุกจงัหวดัสามารถด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  ไดแ้ก่  ชยัภูมิ  
บุรีรัมย ์ สุรินทร์  และนครราชสีมา  ร้อยละ  90.6 , 90.2 , 86 และ 86  ตามล าดบั   
 
มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4 ปีข้างหน้า 

1.  การรณรงคส์ร้างกระแสสังคม  ส่ือสารสาธารณะ เพื่อใหเ้กิดความรู้ในการตรวจคดักรอง 
     มะเร็งปากมดลูก 
2.  พฒันาส่ือ/องคค์วามรู้ท่ีสามารถน าไปใชใ้นพื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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8. แผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พกิาร 
 
เป้าประสงค์ 
 1. ส่งเสริมและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพผูสู้งอาย ุใหมี้สุขภาพท่ีพึงประสงคโ์ดยผสมผสาน  
                มาตรฐานการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมทั้งสุขภาพกายและจิต 

2. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้สู้งอายเุขา้ถึงบริการสุขภาพอยา่งถว้นหนา้และเท่าเทียม 
3. พฒันาระบบบริการดูแลสุขภาพผูสู้งอายใุหมี้คุณภาพทั้งในสถานบริการและบริการชิงรุกในชุมชน  
4. ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รอบครัว  ชุมชน และทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการดูแลผูสู้งอายุ 

 
ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมผูสู้งอายใุหมี้สุขภาพดีตามมาตรฐานสุขภาพผูสู้งอายท่ีุพึงประสงค ์
2. การพฒันาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพเช่ือมโยงจากสถานบริการสู่ชุมชน   
3. สร้างความเขม้แขง็การมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินในการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผูสู้งอายใุนชุมชน 

 
ตัวช้ีวดั 

1. ร้อยละ 80 ของผูสู้งอายแุละผูพ้ิการไดรั้บการพฒันาทกัษะทางกายและใจ 
2. ร้อยละ 30 ของผูสู้งอายมีุมาตรฐานสุขภาพท่ีพึงประสงค ์ภายในปี 2558 
3. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุเป็นสมองเส่ือมไม่เกิน 10 ภายในปี 2560 
4. ร้อยละของคลินิกผูสู้งอายแุละผูพ้ิการคุณภาพไม่นอ้ยกวา่ 70        
5. ร้อยละ 90 ของผูสู้งอายแุละผูพ้ิการไดรั้บการประเมิน ADL 
6. ร้อยละ 90 ของผูสู้งอายแุละผูพ้ิการไดรั้บการคดักรอง โรคเบาหวาน ความดนั โลหิตสูง 
7. ร้อยละ 50 ของผูสู้งอายุและผูพิ้การในกลุ่มเส่ียงไดรั้บการคดักรองภาวะซึมเศร้าและขอ้เข่าเส่ือม 
8. ร้อยละ 90 ของสถานบริการสาธารณะมีสว้มนัง่ราบหอ้ยขาส าหรับผูสู้งอายแุละผูพิ้การ ภายในปี 2558 
9. จ านวนอาสาสมคัรในชุมชนท่ีไดรั้บการพฒันาทกัษะในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 
10. ร้อยละ 20  ของต าบล ผา่นเกณฑ์มาตรฐานการดูแลสุขภาพผูสู้งอายรุะยะยาว  ภายในปี 2556 
11. ร้อยละ 50 ของต าบลมีกระบวนการดูแลสุขภาพผูสู้งอายรุะยะยาว ภายในปี 2558 
12. ร้อยละของผูป่้วยโรคซึมเศร้าเขา้ถึงบริการ (มากกวา่หรือเท่ากบั 31) 
13. ผูสู้งอายมีุฟันใชเ้ค้ียวอาหารไดอ้ยา่งเหมาะสมอยา่งนอ้ยร้อยละ 60 
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วเิคราะห์สถานการณ์ 
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดวสิัยทศัน์ “ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มข้ึน

เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางออ้มอยา่งย ัง่ยืน” โดยก าหนดผลกระทบ
ระดบัชาติ  10 ปี ไว ้คือ  1) อายคุาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิด  ไม่นอ้ยกวา่ 80 ปี  และ  2) อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดี 
ไม่นอ้ยกวา่ 72 ปี  กรมอนามยั  กรมการแพทย ์ กรมสุขภาพจิต  และ กรมควบคุมโรค ตระหนกัถึงความส าคญัใน
การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวยัสูงอายุ   จึงไดร่้วมกนัด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการข้ึน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายรัฐบาล  โดยบูรณาการ 
การด าเนินงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อดูแลผูสู้งอายุและผูพ้ิการให้มี
คุณภาพชีวติท่ีดีต่อไป  

สถานการณ์ของประเทศพบว่า 1 ใน 4 มีภาวะทุพพลภาพจากปัญหาสุขภาพไม่สามารถท ากิจกรรมท่ีเคย

ท าได ้ร้อยละ7 ของผูสู้งอายไุทยตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั   ส าหรับในเขตนครชยับุรินทร์   มี

จ  านวนผูสู้งอายุ  803,735 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.11 ของประชากรทั้งเขต และพบผูสู้งอายุท่ีพึ่งพาตนเองไดบ้า้ง

ร้อยละ 8.5 และพึ่งพาตนเองไม่ไดเ้ลยร้อยละ 1.5  และพบผูสู้งอายุมีภาวะสมองเส่ือมเท่ากบั  14.58  ต่อประชากร

แสนคน  จากการสุ่มส ารวจประชากรอายุ 60 ปี ในพื้นท่ีนครชยับุรินทร์  ปี 2555 จ านวนตวัอยา่งท่ีส ารวจทั้งหมด 

6,841 คน น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล ความสามารถในการด าเนินกิจวตัรประจ าวนั (Activities of daily living : ADL) 

ของผูสู้งอายทุั้ง 4 จงัหวดั พบวา่ กลุ่ม 1(ติดสังคม) คิดเป็นร้อยละ 98.2 โดยกลุ่ม 2 (ติดบา้น) และกลุ่ม 3 (ติดเตียง) 

มีเพียง ร้อยละ 0.9 จะเห็นไดว้า่ประชากรผูสู้งอายุในพื้นท่ีนครชยับุรินทร์ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มท่ีสามารถช่วยเหลือ

ตัวเอง ผูอ่ื้น สังคมและชุมชนได้  และเม่ือพิจารณาแยกรายจังหวดั พบว่า ในจังหวดับุรีรัมย์ และจังหวดั

นครราชสีมา มีผูสู้งอายุท่ีช่วยเหลือตวัเองได้สูงกว่าทุกจงัหวดั คือร้อยละ 98.9 และ98.6 ตามล าดบั ส าหรับ

ผูสู้งอายุท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้(กลุ่ม 3 ติดเตียง) พบวา่ จงัหวดัชยัภูมิและสุรินทร์ สูงสุด คือ ร้อยละ 1.8 และ1.7 

ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 

ตารางที ่1  ร้อยละความสามารถการด าเนินกิจวตัรประจ าวนัของผูสู้งอาย ุ (ADL)     
 

                                     

 

 

 

 



34 
 

 

 

จากขอ้มูลการส ารวจในปี 2555 พบผูสู้งอายุกลุ่มติดเตียงไดรั้บบริการฟ้ืนฟูสภาพ  เพียงร้อยละ 50  โดย

ผูสู้งอายุกลุ่มติดเตียงจงัหวดัชยัภูมิ ไดบ้ริการฟ้ืนฟูสภาพสูงสุด ร้อยละ 77.3 ซ่ึงจดับริการไดค้รอบคลุมมากกว่า

จงัหวดัอ่ืนๆ ส่วนจงัหวดัท่ีไดรั้บบริการฟ้ืนฟูนอ้ยท่ีสุดคือ จงัหวดับุรีรัมย ์คิดเป็นร้อยละ 14.3 รองลงมาคือ จงัหวดั

สุรินทร์(ร้อยละ 29.4) (แผนภูมิท่ี 9) ช้ีใหเ้ห็นวา่ผูสู้งอายกุลุ่มติดเตียงทั้ง 2 จงัหวดัยงัไดรั้บบริการฟ้ืนฟูสภาพไม่ถึง

คร่ึง ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งหนัมาร่วมมือ และใส่ใจดูแลผูสู้งอายกุลุ่มน้ีเพิ่มมากข้ึน 

 

 
 
 
 
 
 
           แผนภูมิที ่9   การไดรั้บบริการฟ้ืนฟูสภาพผูสู้งอายุกลุ่มติดเตียง (ท่ีมา : Rapid Survey 2555) 
 
จงัหวดัในเขตนครชยับุรินทร์ มีการวางแผนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ เพื่อให้ไดรั้บ

รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะผูสู้งอายุกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 มีการดูแลเยี่ยมบา้นโดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข
และอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ มีการจดัอบรมให้ความรู้กบัผูสู้งอายุกลุ่มเส่ียงในโรงพยาบาลและชุมชน โดยทุก
จงัหวดัมีการช้ีแจงใหทุ้กโรงพยาบาลมีการจดัตั้งคลินิกผูสู้งอาย ุและมีการตรวจเยีย่มประเมิน ส าหรับขอ้มูลร้อยละ
ของผูสู้งอายุป่วยเร้ือรัง/พิการไดรั้บการดูแลท่ีบา้นโดยบุคลากรสาธารณสุข และไดรั้บการพฒันาทกัษะทางกาย
และใจ อยู่ระหว่างด าเนินการ ผูสู้งอายุได้รับการใส่ฟันเทียมพระราชทาน เป้าหมาย 3,060 ราย ในภาพเขต
ด าเนินการได ้ร้อยละ 16.79 เน่ืองจากบางจงัหวดัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ 
  ในภาพรวมการเขา้ถึงบริการของผูป่้วยโรคซึมเศร้า พบวา่ มีผูเ้ขา้ถึงบริการ จ านวน 58,574 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.75 (เป้าหมาย ร้อยละ 31) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2556 รายงานของกรมสุขภาพจิต เม่ือดูภาพระดบั
จงัหวดัท่ีมีการเขา้ถึงบริการสูงสุด ไดแ้ก่ จงัหวดัสุรินทร์ ร้อยละ 97.72 รองลงมา ไดแ้ก่ นครราชสีมา ร้อยละ 32.43 
ทั้ง 2 จงัหวดัผา่นเกณฑ์ช้ีวดัในปี 2556 แลว้ ส าหรับจงัหวดัชยัภูมิเขา้ถึงบริการ ร้อยละ 21.87 และบุรีรัมย ์เขา้ถึง
บริการร้อยละ 18.14 ซ่ึงตอ้งด าเนินการคน้หาเพื่อน าเขา้สู่กระบวนการวนิิจฉยัใหม้ากข้ึนต่อไป 
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มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4  ปีข้างหน้า 
1. พฒันาและเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุ 

-  เตรียมความพร้อมก่อนเขา้วยัสูงอาย ุ
-  การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 3อ. 2ส.  
-  การตรวจคดักรองสุขภาพเบ้ืองตน้ตามชุดสิทธิประโยชน์ สปสช. ตามพวงบริการ และหา 
   กลุ่มเส่ียง 
-  ชมรมผูสู้งอายคุุณภาพ=พึ่งตนเอง ช่วยสังคม/ชุมชน 
-  มาตรการทางสังคม=เขา้ใจผูสู้งอายใุหค้วามยกยอ่ง กตญัญูกตเวที 
-  การจดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อผูสู้งอาย ุเช่นหอ้งน ้า หอ้งส้วม ทางลาด ราวจบั 

2. พฒันาระบบการดูแลผู้สูงอายุ Home Health Care  
2.1  ผูสู้งอายไุดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึง ต่อเน่ืองแมไ้ม่สามารถไปรับบริการท่ีสถานบริการ 
2.2  การประกนัการดูแล โดยทอ้งถ่ิน/ชุมชน  

            - ไดรั้บบริการเยีย่มติดตามดูแลท่ีบา้น 
            -  บริการฉุกเฉินท่ีบา้น โดยทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม 

3. พฒันางาน มีผู้ดูแล Care giver 
    - อบรมแกนน า 
     - พฒันาจิตอาสา 
    - พฒันา อสม.เช่ียวชาญดา้นการดูแลผูสู้งอาย(ุหลกัสูตรกรมอนามยั) 
    - สถานดูแลผูสู้งอายชุุมชน (Day Care ,Intermediate Care)  
                             - มาตรการทางสังคม “การยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูดู้แลผูสู้งอาย ุ/ ชุมชน” 
                 - ศูนยดู์แลผูสู้งอายุชุมชนโดยทอ้งถ่ิน Care Manager 
                  - พฒันาต าบล Long Term Care 
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9. แผนอาหารปลอดภัย 
 
เป้าประสงค์  

ประชาชนทุกกลุ่มวยัมีสุขภาพดีโดยการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ภาคีเครือข่าย ชุมชน
และประชาชน(แผนอาหารปลอดภยั) 

 
ตัวช้ีวดั 

1. ร้อยละของผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีไดรั้บการตรวจสอบไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด   
2. ร้อยละของสถานประกอบการดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพไดรั้บการตรวจสอบไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ 
    ท่ีก าหนด   
3. ร้อยละของผูป้ระกอบการอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายไดรั้บอนุญาตตามเกณฑ ์ 
    Primary GPM 
 

วเิคราะห์สถานการณ์  

สถานการณ์อาหารปลอดภยัในพื้นท่ีสาธารณสุขเขต 9  พบ อาหารมีการปนเป้ือนสารฆ่าแมลงร้อยละ 7   

ใชน้ ้ามนัทอดซ ้ าร้อยละ 12  ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารผา่นมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ร้อย

ละ 84.76  ตลาดสดน่าซ้ือผ่านมาตรฐาน ร้อยละ  84.21  ผลิตภณัฑ์ชุมชนผ่านมาตรฐานร้อยละ 58.2  ผลิตภณัฑ์

อาหารทุกประเภทท่ีมาขออนุญาต ผ่านมาตรฐานเพียงร้อยละ 5.3  การส ารวจอาหารในโรงเรียน ปี 2555 ผ่าน

เกณฑท์างทางชีวภาพร้อยละ 45.1  และโรงเรียนปลอดน ้าอดัลมเพียงร้อยละ 41.2 

ประเด็นความปลอดภัยอาหารและน า้ 

1. การด าเนินงานตามตัวช้ีวดักระทรวงและเขตสุขภาพทีไ่ด้รับมอบหมายปี 2556 

     1.1  โรงเรียนปลอดน ้าอดัลม น ้าหวาน ขนมกรุบกรอบ  พบวา่ ยงัไม่มีฐานขอ้มูล  มีเพียงขอ้มูล สุ่ม 
survey ปี 2554 ท่ีนอ้ยมาก ไม่สามารถเป็นตวัแทนได ้  คิดเป็นร้อยละ 1.4,  2.9, 4.3   ของโรงเรียนประถมทั้งหมด 
โดยมีจงัหวดับุรีรัมยท่ี์มีผลงาน survey สูงสุดร้อยละ 38.9  ทั้งน้ีปัญหาท่ีพบคือขาดนิยามท่ีชดัเจน  ท่ีผา่นมา
ด าเนินการเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาในประเด็นโรงเรียนปลอดน ้าอดัลมเท่านั้น ส่วนน ้าหวานและขนมกรุบ
กรอบเป็นตวัช้ีวดัในปี 2556 
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มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4  ปีข้างหน้า 
1.  ส่วนกลาง 

        -  ขบัเคล่ือนเชิงนโยบายโดยผูต้รวจราชการฯ 2 กระทรวง 

             -  บูรณาการใหอ้ยูใ่นมาตรฐาน รร.ส่งเสริมสุขภาพ 

2.  ระดบัเขต 

             -  ออกแบบส ารวจเก็บขอ้มูล 

             -  จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 

             -  เช่ือมประสานงาน/วเิคราะห์ขอ้มูลเขต 

             -  ถอดบทเรียนและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

3.  จงัหวดั 

-  ติดตามก ากบัและบูรณาการท างานร่วมกบัรร.ส่งเสริมฯและงานโรคไม่ติดต่อเร้ือรังหรือ
งาน   NCD จงัหวดั รวมถึง Node NCD 

  1.2.  สถานประกอบการมีการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายสู่มาตรฐาน 

Primary  GMP 

   1)  ขอ้มูลจากคณะกรรรมการ Node 

                                   -  ยงัไม่มีฐานขอ้มูลทั้งหมดของสถานประกอบการ 

                                   -  เป็นตวัช้ีวดัใหม่ ยงัไม่มีเอกสารเผยแพร่ความรู้แก่ผูป้ระกอบการ 

                                   -  ความไม่ชดัเจนของการคิดเป้าหมายและทิศทางการท างานในระยะแรก ตั้งแต่การใช้

สถานประกอบการ หรือผูป้ระกอบการ หรือผลิตภณัฑ์ เป็นตวัตั้ง การคิดร้อยละเดิมให้คิดร้อยละของทั้งหมด 

กระทรวงฯปรับเป็นร้อยละของท่ีขออนุญาต  

   2) ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ จ านวน 37 แห่งใน 4 จงัหวดั ปัญหาอุปสรรคในการ

พฒันา คือโครงสร้างสถานท่ีผลิตไม่ไดม้าตรฐาน (27.0%)  

   3) ขอ้มูลจากผูนิ้เทศ อย. รอบ 1  

        -  ผูป้ระกอบการรายใหม่ขาดความรู้ ทกัษะดา้นคุณภาพ ส่วนรายเก่าตอ้งมีการพฒันาสถานท่ี 

ตอ้งใชเ้งินลงทุน 

    -   กลุ่ม OTOP ส่วนมากมีการผลิตไม่สม ่าเสมอ ท าใหย้าก ต่อการติดตามควบคุม และพฒันา
ต่อเน่ือง 
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มาตรการแก้ไขปัญหาใน  4  ปีข้างหน้า 
1.2.1. ส่วนกลาง 

      -  ควรก าหนดนิยามและผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งขอ Primary GMP ใหช้ดัเจน 

                              -  รณรงค/์การประชาสัมพนัธ์ใหผู้ป้ระกอบการมาขออนุญาต  

                              -  ส่งเสริมสนบัสนุนและยกยอ่งเชิดชูเกียรติสถานประกอบการท่ีไดม้าตรฐาน 

1.2.2     จงัหวดั 

   -  ส่งเสริมการท างานบูรณาการกบัภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดั  ไดแ้ก่ อปท. ส านกังาน

เกษตรจงัหวดั  ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั         

      -  ควรมีฐานขอ้มูลสถานประกอบการทั้งหมดท่ีตอ้งไดม้าตรฐาน Primary  GMP                                                        

   -  รณรงค/์การประชาสัมพนัธ์ใหผู้ป้ระกอบการมาขออนุญาต   

   -  การตรวจแนะน าผูป้ระกอบการผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานพร้อมขอ้เสนอแนะและระยะเวลา

ปรับปรุงแกไ้ข 

1.2.3    ผูป้ระกอบการ  

  -  การปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ.2555 ทั้งรายใหม่ รายเก่า  
 

2. ร้านอาหารและแผงลอยผ่านมาตรฐาน เชิงปริมาณผา่นมาตรฐานร้อยละ 84.76 แต่จากการสุ่มประเมิน
เชิงคุณภาพแผงลอยจ าหน่ายอาหารปี  2556  จ  านวน 48 แผง  พบวา่ไม่ไดม้าตรฐานมากถึงร้อยละ 60 
 

มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4 ปีข้างหน้า 
2.1   ส่วนกลาง 

     -  ก าหนดนโยบายเชิงคุณภาพมากกวา่ปริมาณ 

     -  ประชาสัมพนัธ์.ในวงกวา้ง/สร้างคุณค่าเร่ืองมาตรฐาน 

              -  ออกกฎกระทรวงร้านอาหาร 

2.2   ระดบัเขต 

     -  M&Eโดยการสุ่มประเมิน และวเิคราะห์ขอ้มูลยอ้นกลบั 

2.3   จงัหวดั 

     -  ควรมีแผนสุ่มประเมินใหค้รอบคลุมอ าเภอ 

     -  ใชก้ลไกชมรมผูป้ระกอบการฯและสร้างความเขม้แขง็ภาคีเครือข่าย 
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3.  การพัฒนาตลาดนัด  ในพื้นท่ีนครชยับุรินทร์ มีตลาดนดัตน้แบบเพียงจงัหวดัละ1 แห่ง บางจงัหวดัยงั

ขาดขอ้มูลพื้นฐานจ านวนทั้งหมด และในปี 2555 ศูนยอ์นามยัท่ี 5ไดเ้ก็บตวัอยา่งอาหารตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

397 ตวัอยา่ง ผา่นมาตรฐาน ร้อยละ 49.1 
 

มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4  ปีข้างหน้า 
3.1   ส่วนกลาง 

           -  ขบัเคล่ือนเชิงนโยบายโดยกระทรวงสาธารณสุขและมหาดไทย 

           -  จดัเวทีระดบัประเทศเชิดชูเกียรติใหต้ลาดนดัตวัอยา่งและประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง 

           -  พฒันามาตรฐานใหเ้หมาะสมกบับริบทพื้นท่ี 

           -  คิดคน้นวตักรรมแผงตลาดนดัน่าซ้ือ 

3.2  ระดบัเขต 

           -  ร่วมติดตามประเมิน 

3.3  จงัหวดั 

           -  ประสานความร่วมมือกบัอปท. เพื่อหามาตรการพฒันา 

           -  พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการฯ 

           -  เฝ้าระวงัอาหารอยา่งต่อเน่ือง 
 

4.  การพฒันาคุณภาพน า้บริโภค  ประปาด่ืมได(้ภูมิภาค+ทอ้งถ่ิน) มีผลการพฒันาตามเกณฑ์น ้ าประปาด่ืม

ไดท้ั้งเขต เพียง 18 แห่ง ไดแ้ก่ นครราชสีมา 6 แห่ง ชยัภูมิ 5 แห่ง บุรีรัมย ์5 แห่ง และสุรินทร์ 2 แห่ง  ขอ้มูลเฝ้า

ระวงัน ้ าบริโภคครัวเรือนปี  2555  และ 2556 พบวา่  ผา่นมาตรฐานประปาด่ืมไดน้้อยมาก กล่าวคือ จากการเฝ้า

ระวงัน ้าบริโภคในครัวเรือนในพื้นท่ี 4 จงัหวดั ปี2555 และ2556 จ  านวน 278 ตวัอยา่ง และ142 ตวัอยา่ง ตามล าดบั 

พบว่า ผ่านมาตรฐานน ้ าบริโภค เพียงร้อยละ 24.8 และ 27.5 ตามล าดบั   ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย    ร้อยละ 61.77 (ปี 2556) 
 

มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4  ปีข้างหน้า 
4.1   ส่วนกลาง 

         - ขบัเคล่ือนเชิงนโยบายโดยกระทรวงสาธารณสุขและมหาดไทย 

         - จดัท าหลกัสูตร/แผนพฒันาศกัยภาพผูดู้แลระบบประปาไวปี้ละ2-3รุ่น 
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         -  ควรมีคู่มือการแกไ้ขปัญหาแต่ละพารามิเตอร์ท่ีมกัพบบ่อย 

         -  ประชาสัมพนัธ์ระบบประปาด่ืมได ้

4.2   ระดบัเขต 

         -  เฝ้าระวงัโดยเก็บตวัอยา่งน ้าบริโภคและยอ้นกลบัขอ้มูล 

         -  ใหค้  าแนะน าการเก็บและส่งตรวจห้องปฏิบติัการ 

4.3   จงัหวดั 

         -  ประสานความร่วมมือกบั อปท. เพื่อท าแผนพฒันาระบบประปา 

         -  ส่งเสริมและช้ีแนะให้ อปท. มีระบบการจดับริการน ้าบริโภคระดบัพื้นฐาน 

         -  พฒันาศกัยภาพผูดู้แลระบบประปา 

         -  ส่งเสริมใหพ้ื้นท่ีอ าเภอ ต าบลและประชาชน สามารถเฝ้าระวงัดว้ยตนเองโดยชุดทดสอบ 
             อยา่งง่าย 

 
 

10. แผนการควบคุมโรคติดต่อ 
 
เป้าประสงค์   

ประชาชนทุกกลุ่มวยัมีสุขภาพดีโดยการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ภาคีเครือข่าย ชุมชน
และประชาชน (โรคติดต่อ)) 
 

ตัวช้ีวดั 
ร้อยละอ าเภอมีทีม SRRT คุณภาพร้อยละ 80 

 
วเิคราะห์สถานการณ์ 

สถานการณ์ปัญหา ปี 2555 เขต 9 พบวา่ ปัจจุบนัมีการระบาดของโรคภยัไขเ้จ็บเกิดข้ึนมากมายหลายโรค 
ไม่ว่าจะเป็นโรคประจ าถ่ิน โรคอุบติัใหม่อุบติัซ ้ า รวมถึงอุบติัภยัท่ีมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนมาก และนอกจากนั้นยงัพบวา่โรคอุบติัใหม่แต่ละโรคมีขอบเขตของการกระจายในวงกวา้ง เช่นระบาด
ทัว่ประเทศ หรืออาจจะระบาดไปได้ทัว่โลก เป็นต้น  ในช่วง 4-54 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีการระบาดของ
โรคติดต่ออุบติัใหม่หลายโรค ส่วนมากเป็นโรคติดต่อท่ีมีจุดเร่ิมตน้ท่ีต่างประเทศและแพร่กระจายมาสู่ประเทศ
ไทยในเวลาต่อมา อาทิเช่น โรคซาร์ ไขห้วดันก  ไขห้วดัใหญ่ 2009 และล่าสุดเกิดการระบาดของโรคมือ เทา้ ปาก 



41 
 

 

จากเช้ือ enterovirus 71 ท่ีประเทศกมัพชูาและมีโอกาสแพร่กระจายสู่ประเทศไทยผา่นตามแนวชายแดน จ.บุรีรัมย ์
และจ. สุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงโรคอุบติัใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาพฒันาศกัยภาพทีม SRRT  ต าบลตามแนวชายแดน ไทย - กมัพูชา 
ดา้นการเฝ้าระวงัเหตุการณ์  และการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และสามารถรายงานเหตุการณ์ความผิดปกติใน
พื้นท่ีแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดท้นัท่วงที  (เอกสารเพ่ิมเติมจากผูรั้บผิดชอบ น าเขา้ในวนัประชุม) 
 

มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4 ปีข้างหน้า 
(เอกสารเพ่ิมเติมจากผูรั้บผดิชอบ น าเขา้ในวนัประชุม) 

 
 

11. แผนส่ิงแวดล้อมและระบบทีเ่อือ้ต่อสุขภาพ 
 
เป้าประสงค์  

ประชาชนทุกกลุ่มวยัมีสุขภาพดีโดยการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ภาคีเครือข่าย ชุมชน
และประชาชน(แผนพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ) 
 
ตัวช้ีวดั 

1.  ร้อยละของสถานบริการสุขภาพปลอดบุหร่ีเท่ากบั 100     
2.  ร้อยละของโรงเรียนปลอดน ้าอดัลม(ควบคุมน ้าหวานและขนมกรุบกรอบ)(ไม่นอ้ยกวา่ 75) 
3.  ร้อยละของผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีไดรั้บการตรวจสอบไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด (ร้อยละ 91) 
4.  ร้อยละของสถานประกอบการดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีไดรั้บการตรวจสอบไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ 
     ท่ีก าหนดร้อยละ 92 
5.  ร้อยละของผูป้ระกอบการอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายไดรั้บอนุญาตตามเกณฑ์ 
     Primary GMP (ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของผูม้ายืน่ขออนุญาต) 

 
วเิคราะห์สถานการณ์ 

สถานการณ์ประเทศปี 50 พบเด็กด่ืมน ้ าอดัลมเฉล่ีย 200 มล.ต่อคนต่อวนั  โรงเรียนมธัยมมีการจ าหน่าย
น ้าอดัลมมากกวา่โรงเรียนประถม ส่วนโรงเรียนประถมสังกดัสพฐ. มีการยกเลิกการจ าหน่ายน ้ าอดัลมในโรงเรียน
เพิ่มข้ึนเป็นล าดบั ขอ้มูลปี 54 พบโรงเรียนปลอดน ้ าอดัลมร้อยละ 72.2  ในพื้นท่ีสาธารณสุขเขต 9  พบโรงเรียน
ปลอดน ้ าอดัลมเพียงร้อยละ 41.2  ควบคุมน ้ าหวานและขนมกรุบกรอบร้อยละ 34.6 และร้อยละ 33.1 ตามล าดบั   
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โรงเรียนในสังกดั สพฐ. มีส้วมผา่นเกณฑ์ มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) ร้อยละ 39.9 วดัส่งเสริมสุขภาพมีส้วม
ผา่นเกณฑม์าตรฐาน ส้วมสาธารณะ (HAS) ร้อยละ 2.7   
 1.  สถานการณ์การด าเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อมของเทศบาลในพืน้ที่ 4  จังหวดั  ศูนยอ์นามยัท่ี 5 ได้
ส ารวจสถานการณ์การด าเนินงานอนามยัส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลในพื้นท่ี 4 จงัหวดั ปี 2555  คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
62 แห่ง สรุปได ้ดงัน้ี 

1.1  การพฒันาศกัยภาพบุคลากร เร่ืองท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพมากท่ีสุดคือเร่ืองตลาดสด ร้อยละ 48.4 

เร่ืองท่ีไดรั้บการพฒันานอ้ยท่ีสุดคือ เร่ืองน ้าประปาด่ืมได ้ร้อยละ 24.2   

1.2  มีการสนบัสนุนงบประมาณเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยมากท่ีสุด ร้อยละ 93.5   

1.3  มีการออกเทศบญัญติัเร่ืองการจดัการมูลฝอย,การจดัการส่ิงปฏิกลู และกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละท่ีเท่ากนั คือ ร้อยละ 96.8  

1.4  การจดัการมูลฝอยทัว่ไป  พบวา่ การก าจดัมูลฝอยทัว่ไปเทศบาลด าเนินการร้อยละ 93.5  โดยเทศบาล

ด าเนินการเองร้อยละ 77.6  ใชว้ธีิก าจดัโดยเผาในเตาเผาท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ ร้อยละ 80.0  การฝังกลบร้อยละ 71.4 

และการเทกองบนพื้นหรือหลุม ร้อยละ 59.7   

1.5  การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ พบวา่มีเทศบาลด าเนินการเพียงร้อยละ 19.4   

1.6  การจดัการมูลฝอยอนัตราย โดยการคดัแยก มีเพียงร้อยละ 16.1    

1.7  การจดัการส่ิงปฏิกลู มีการบริการเก็บขนส่ิงปฏิกลู ร้อยละ 85.5  ลกัษณะการใหบ้ริการเก็บขน  

จะอนุญาตใหเ้อกชนเขา้มาเป็นผูด้  าเนินการ ร้อยละ 86.8  มีการให้บริการก าจดัส่ิงปฏิกูล ร้อยละ 66.1 การก าจดัส่ิง

ปฏิกลูจะใหเ้อกชนเขา้มาด าเนินการ ร้อยละ 90.3 ลกัษณะของการก าจดัส่ิงปฏิกูล มีการน าไปทิ้งในสวน ไร่นา ป่า 

เขาหรือท่ีสาธารณะต่างๆ มากท่ีสุดร้อยละ 72.6  เทศบาลไม่มีระบบการติดตามควบคุมก ากบัการก าจดัส่ิงปฏิกลู  

ร้อยละ 56.5  

1.8  การจดัการน ้ าเสีย มีระบบบ าบดั น ้ าเสียรวมเพียง ร้อยละ 21.0 ซ่ึงการท างานของระบบใช้งานได ้      

ร้อยละ 76.9   

1.9  การจดัการเหตุร าคาญ เทศบาลทุกแห่งมีระบบรับเร่ืองร้องเรียน โดยไม่ไดแ้ต่งตั้งคณะท างานแต่มี
ผูรั้บผิดชอบงาน  ร้อยละ 46.8 โดยมีการรวบรวมขอ้มูล/สถิติเพียง ร้อยละ 17.7  ส่วนสถิติการร้องเรียนในเร่ือง
ต่างๆพบเร่ืองกล่ินมากท่ีสุด ร้อยละ 85.5 
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มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4 ปีข้างหน้า 
1.  ส่วนกลาง 

        -  การขบัเคล่ือนเชิงนโยบายโดยน าขอ้มูล/สถานการณ์อนามยัส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลท่ี

ชมรมศูนยอ์นามยัไดส้รุปในภาพประเทศไปประสานกบักรมส่งเสริมปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อวางแผนการแกไ้ข

ปัญหา 

       -  การพฒันานวตักรรมให้ง่าย ประหยดัและสามารถน าไปใชจ้ดัการงานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม

ในพื้นท่ี 

2.  ระดบัเขต/จงัหวดั 

        -  การพฒันาศกัยภาพบุคลากร การสนบัสนุนวิชาการและแนวทางปฏิบติั โดยการจดัให้มีเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงาน การนิเทศติดตามให้ค  าแนะน ากบับุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดา้น

อนามยัส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถน าไปปฏิบติังานไดเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหาพื้นท่ี

อยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง   

     -  ควรมีการส ารวจงานอนามยัส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง และขยายถึงพื้นท่ีของอบต. เพื่อเป็น

ขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนการด าเนินงานต่อไป 

3. ระดบัทอ้งถ่ิน 

     -  การก าหนดนโยบายและบริหารจดัการทรัพยากรของเทศบาลใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหา

อนามยัส่ิงแวดลอ้ม  

       -  การสร้างกลไกการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อม โดยการจดัให้มีและพฒันาบุคลากร การ

วิเคราะห์บทบาทภาคีท่ีเก่ียวขอ้งและท างานประสานกับภาคีในพื้นท่ีเช่น สสอ.รพ. รพ.สต.ฯลฯ ตลอดจนให้

ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพประชาชนในการจดัการอนามยัส่ิงแวดลอ้มในระดบัครัวเรือน เพื่อแกปั้ญหา

การจดัการของเสียท่ีตน้ทางอยา่งย ัง่ยนื  

    -  เทศบาลควรเขา้ร่วมการพฒันาระบบคุณภาพอนามยัส่ิงแวดลอ้ม(Environmental Health 
Accreditation = EHA) 

2. ส้วมสาธารณะผ่านมาตรฐาน HAS  ยงัมีผลงานต ่ากวา่เป้าหมาย  โรงเรียนในสังกดั สพฐ.ผา่นเกณฑ์

มาตรฐาน ร้อยละ 39.9  และวดัส่งเสริมสุขภาพมีส้วมผา่นเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ 55.1 
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มาตรการแก้ไขปัญหาใน  4  ปีข้างหน้า 
1.  ส่วนกลาง 

     - ขบัเคล่ือนเชิงนโยบายโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง 

     - คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เช่น ระบบประหยดัน ้า การใชป้ระโยชน์จากของเสีย ฯลฯ 

     - มาตรการการประกวดและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

2.  ระดบัเขต 

     - วทิยากรใหค้วามรู้เจา้หนา้ท่ี 

     - สนบัสนุนส่ือ/คู่มือ เกณฑแ์นวทางการพฒันาส้วมสาธารณะ 

     - กรรมการพิจารณาส้วมระดบัเขต 

3. จงัหวดั 

     - ส่งเสริมสนบัสนุนภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีด าเนินการพฒันาส้วมสู่มาตรฐานHAS 

     - บูรณาการการท างานร่วมกบัรร.ส่งเสริมฯ 

     - การสุ่มประเมินมาตรฐาน และคดัเลือกสุดยอดส้วมระดบัจงัหวดั 

     - เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ และจดักิจกรรมรณรงคล์า้งส้วมรับวนัสงกรานต ์

     - หาแหล่งทุนสนบัสนุนวดั/รร.ในพื้นท่ี 

3. สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 

3.1  ผลการด าเนินงาน พบวา่ มี โรงพยาบาลเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 77 แห่ง ผา่นการประเมินตาม

กิจกรรม GREEN 33 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 298 แห่ง ผา่นการประเมิน 22 แห่ง 

3.2 โรงพยาบาลตน้แบบลดโลกร้อน มีการใช้ CF เป็นเคร่ืองมือจ านวน 9 แห่ง  นครราชสีมา 3 แห่ง 

บุรีรัมย ์1 แห่ง สุรินทร์ 3 แห่ง ชยัภูมิ 1 แห่ง 
 

มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4 ปีข้างหน้า 
1.  ส่วนกลาง 

     -  ขบัเคล่ือนเชิงนโยบายiระดบักระทรวง 

     -  ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

2.  ระดบัเขต 

     -  ติดตาม นิเทศ ร่วมกบัทีมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) 
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     -  จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ความส าเร็จสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน 

3.  จงัหวดั 

     -  ขยายตน้แบบและสุ่มประเมินสถานบริการสาธารณสุขตน้แบบลดโลกร้อน 

     -  จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ความส าเร็จสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนในจงัหวดั 

4. โรงพยาบาล 

     -  ก าหนดเป็นนโยบายองคก์ร 

     -  พฒันาศกัยภาพบุคลากร 

     -  ศึกษาดูงานสถานบริการสาธารณสุขตน้แบบลดโลกร้อน 

     -  พฒันากิจกรรมต่อเน่ือง 

4.  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  

4.1 สถานการณ์มูลฝอยติดเช้ือรพ.ระดบัเขต จ านวน 81 แห่ง ผา่นมาตรฐานร้อยละ43.2   (ส ารวจปี 2552

โดยศูนยอ์นามยัท่ี 5)  

มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4 ปีข้างหน้า 
4.1.1  ส่วนกลาง 

          -  ขบัเคล่ือนเชิงนโยบายiระดบักระทรวง และระหวา่งกระทรวงไดแ้ก่กระทรวง 

             ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงมหาดไทย 

         -   คิดคน้นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการลด และก าจดัมูลฝอยติดเช้ือท่ีตน้ทาง 

         -   จดัเวทีผูบ้ริหารอปท และรพ. เร่ืองการปฏิบติัตามกฎกระทรวงมูลฝอยติดเช้ือ 

         -  ทบทวนหลกัสูตรอบรมผูดู้แลระบบมูลฝอยติดเช้ือ 

         -  จดัท าระบบคุณภาพมูลฝอยติดเช้ือ(SOP) 

         -  ผลิตส่ือเรียนรู้ส าหรับการปฺฏิบติังานมูลฝอยติดเช้ือ 

4.1.2  ระดบัเขต 

        -  ตรวจเยีย่มประเมินพฒันาร่วมกบัระบบคุณภาพโรงพยาบาล 

        -  จดัท าสถานการณ์มูลฝอยติดเช้ือระดบัเขต 

4.1.3  จงัหวดั 

         -  จดัท าขอ้มูล/สถานการณ์มูลฝอยติดเช้ือระดบัจงัหวดั 

         -  จดัอบรมผูดู้แลระบบมูลฝอยติดเช้ือของรพ. 
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         -  ติดตาม/ตรวจเยีย่มประเมินรพ./สถานบริการสธ. 

4.1.4  โรงพยาบาล 

        -  ปฏิบติัตามกฎกระทรวงอยา่งเคร่งครัด 

        -  อบรมพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นระยะๆ 

4.2  การลกัลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือ พบท่ีอ าเภอบา้นด่าน จงัหวดับุรีรัมย ์และอ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 

มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4 ปีข้างหน้า 
4.2.1  ส่วนกลาง 

      -  พฒันาระบบการก ากบั ควบคุม ดูแลการขนส่งและการจดัการมูลฝอยติดเช้ือรวมถึงการให้

อนุญาตแก่ผูด้  าเนินการ/ผูป้ระกอบการเก็บขน และก าจดัมูลฝอยติดเช้ือตลอดจนมาตรการทางกฎหมายในการ

จดัการผูฝ่้าฝืน 

      -  ใหก้ารรับรองบริษทัเก็บขนและบริษทัรับก าจดั เพื่อเป็นทางเลือกใหส้ถานบริการสธ. 

4.2.2  ระดบัเขต 

      -  ใหข้อ้เสนอแนะทางวชิาการและพรบ.การสธ.พ.ศ.2535 

      -  ประสานการท างานร่วมกบัส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี11 

4.2.3  จงัหวดั 

      -  ติดตามประเมินการใชเ้อกสารก ากบัการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ 

4.2.4  โรงพยาบาล 

      -  เขม้งวดการใชเ้อกสารก ากบัการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือกบัผูรั้บจา้ง 

4.2.5  อปท. 

      -  ใหอ้นุญาตแก่ผูด้  าเนินการ/ผูป้ระกอบการเก็บขน และก าจดัมูลฝอยติดเช้ือตลอดจน

มาตรการทางกฎหมายในการจดัการผูฝ่้าฝืน 
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12. แผนสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Healthy Literacy) 
 
เป้าประสงค์   

ประชาชนทุกกลุ่มวยัมีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ภาคีเครือข่าย 
ชุมชนและประชาชน (แผนพฒันาความรอบรู้ดา้นสุขภาพ) 
 
ตัวช้ีวดั 

ร้อยละของประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงท่ีมีการปรับพฤติกรรม 3 อ 2 ส  
(ไม่นอ้ยกวา่ 50) 

    
วเิคราะห์สถานการณ์ 

(เอกสารเพ่ิมเติมจากผูรั้บผดิชอบ  น าเขา้ในวนัประชุม) 
 

มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4 ปีข้างหน้า 
(เอกสารเพ่ิมเติมจากผูรั้บผดิชอบ  น าเขา้ในวนัประชุม) 

 

 
13. แผนการมส่ีวนร่วมภาคประชาชน 
 
ตัวช้ีวดั 

 1.  ร้อยละ อสม. ท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพเป็น อสม.เช่ียวชาญ (>ร้อยละ 48) 

 2.  ร้อยละของอ าเภอท่ีมี DHS ท่ีเช่ือมโยง ระบบบริการปฐมภูมิกบัชุมชน ทอ้งถ่ินอยา่งมีคุณภาพ   

                             ใช ้ SRM  หรือเคร่ืองมืออ่ืนๆในการท าแผนพฒันาสุขภาพ 

นิยามศัพท์ : อสม. ทีไ่ด้รับการพฒันาศักยภาพ  หมายถึง  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ท่ีผา่น

การอบรมพฒันาศกัยภาพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2555-2556  ตามหลกัสูตร อสม.เช่ียวชาญ 10 สาขา ของกรม

สนบัสนุนบริการสุขภาพ ไดแ้ก่ 

1)  การเฝ้าระวงัและควบคุมโรคติดต่อ 

2)  การส่งเสริมสุขภาพ  

3)  สุขภาพจิตชุมชน 
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4)  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

5)  การบริการในศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน 

6)  การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ 

7)  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นสุขภาพ 

8)  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์ในชุมชน 

9)  การจดัการสุขภาพชุมชน 

             9.1  การจดัการสุขภาพชุมชน(เช่ียวชาญ) 

                9.2  นกัจดัการสุขภาพในภาวะวกิฤต 

             9.3  หลกัสูตรนกัจดัการสุขภาพชุมชน(ต าบลจดัการสุขภาพ) 

      10) นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว  

 DHS (District Health System) : ระบบการท างานเพื่อร่วมแกไ้ขปัญหาสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
บูรณาการภาคี เนน้เป้าหมาย ผา่นกระบวนการช่ืนชม และจดัการความรู้แบบอิงบริบทของแต่ละสถานท่ี 
 
วเิคราะห์สถานการณ์ 
 ปัจจุบนัมีอาสาสมคัรสาธารณสุข ปฏิบติังานอยู่ในระบบ จ านวน 1,040,000 คน ซ่ึงไดรั้บการอบรมโดย
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขของแต่ละจงัหวดั ต่อมากระทรวงสาธารณสุขไดจ้ดัท าหลกัสูตรมาตรฐานในปี 2550 และมี
การออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกบัอาสาสมคัรสาธารณสุข เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2554 อาสาสมคัร
สาธารณสุขท่ีข้ึนทะเบียนในระบบปัจจุบนั กระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนดยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลด
ภยัโรคไม่ติดต่อเร้ือรังข้ึน ( ปี 2554-2563 ) ภายใต้ หลักการ 3 อ 2 ส การลดเส่ียง ลดโรค 5 โรคส าคญั คือ 
เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง มะเร็ง หัวใจ และหลอดเลือด โดยเน้นการสร้างกระแสในวงกวา้งเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนไดห้นัมาปรับเปล่ียนพฤติกรรม การส่งเสริมกระบวนการต าบลจดัการสุขภาพดีวถีิชีวติไทย 

จากขอ้มูลการพฒันาศกัยภาพ อสม. ปี 2555-2556 (อสม.เช่ียวชาญ + อสม.ภาวะวิกฤต) ในภาพรวมของ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปี 2555 ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 27.08 และร้อยละ 50.51 ในปี 2556 เม่ือ
วิเคราะห์ขอ้มูลรายเขต ปี 2555-2556 คิดเป็นร้อยละ 25.87 และ48.89  คือ มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
(ตารางท่ี 2) และจากการรายงานการฝึกอบรม อสม. ท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพเป็น อสม.เช่ียวชาญ ปี 2555 พบวา่ 
จงัหวดันครราชสีมา(เป้าหมาย 10,238) ชยัภูมิ (เป้าหมาย 4,667)  บุรีรัมย ์(เป้าหมาย 5,521) ผลการด าเนินงาน คิด
เป็นร้อยละ 100 และจงัหวดัสุรินทร์ (เป้าหมาย 4,822) ผลการด าเนินงาน 3,806 คน คิดเป็นร้อยละ 78.93 ส าหรับปี 
2556 การฝึกอบรม อสม. ท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพเป็น อสม.เช่ียวชาญ อยูร่ะหวา่งการด าเนินการต่อไป 
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ตารางที ่2  การพฒันาศกัยภาพ อสม. ปี  2555 - 2556 
  

จังหวดั จ านวน 
ปี 2555 ปี 2556 

ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ 
นครราชสีมา 52,874 14,081 26.63 26,043 49.25 
ชยัภูมิ 24,338 6,309 25.92 11,885 48.83 
บุรีรัมย ์ 28,246 7,769 27.50 14,489 51.30 
สุรินทร์ 24,745 5,531 22.35 11,241 45.43 
เขต 130,203 33,690 25.87 63,658 48.89 
ภาค 429,257 116,222 27.08 216,799 50.51 

          ท่ีมา : ขอ้มูลระบบสารสนเทศ งานสุขภาพภาคประชาชน 
  
 สถานการณ์การด าเนินงานขับเคล่ือนการพฒันาสุขภาพระดับอ าเภอและต าบล โดยใช้กลไกของ
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบัอ าเภอ (คปสอ.) เพื่อใหเ้กิดการบริหารจดัการสุขภาพในระดบัอ าเภอ
เป็นเอกภาพ การพฒันาเครือข่ายระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ (Distric Health System) ให้มีความเขม้แข็ง เพื่อพฒันา
หน่วยบริการปฐมภูมิอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงแต่ละจงัหวดัมีรูปแบบการด าเนินงานท่ีแตกต่าง โดยอิงบริบทของแต่ละ
พื้นท่ี 
มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4 ปีข้างหน้า 

1. พฒันาศกัยภาพ อสม. สู่การเป็นนกัจดัการสุขภาพชุมชน 
2. สนบัสนุนการจดัอบรม อสม.นกัจดัการสุขภาพชุมชน และ อสม.เช่ียวชาญ โดยบูรณาการกบัทุกภาค

ส่วนอยา่งเป็นระบบ ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

3. จดัอบรมวทิยากรพี่เล้ียงระดบัจงัหวดั 
4. มีระบบการติดตาม ก ากบั และประเมินผลการด าเนินงาน สนบัสนุนใหมี้การต่อยอดและขยายผล 
5. มีการสนบัสนุนความเขม้แข็งทางสุขภาพ (CBL : Context Base Learning) โดยใชก้ระบวนการพฒันา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในพื้นท่ีเป็นฐาน 
6. ส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการสร้างนวตักรรมสุขภาพชุมชน  

******************************************** 
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