


ค ำน ำ 

 ศูนย์วิชาการในพ้ืนที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและ
ควบคุมป้องกันโรค และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดีและมีพฤติกรรมเหมาะสม
ตามกลุ่มวัย ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในปีงบประมาณ 
2557 แผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประกอบด้วย 2 ภารกิจ คือ 1) ตรวจติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวง 2) ตรวจติดตามการด าเนินงานตามกฎหมายที่ส าคัญ 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่ม
วัย, การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน , การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการ
จัดบริการ และการบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมี 18 ประเด็นในการตรวจราชการ 
 รายงานสถานการณ์สุขภาพตามกลุ่มวัย และงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูลจากศูนย์
วิชาการต่างๆ ที่ได้สังเคราะห์สถานการณ์สุขภาพตามกลุ่มวัย งานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจ
ราชการ การส ารวจ การเฝ้าระวัง และโครงการส าคัญต่างๆ น าเสนอผลการด าเนินงาน สภาพปัญหาของแต่ละ
จังหวัด และแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละกลุ่มวัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับวางแผนการตรวจราชการกรณี
ปกติ ปีงบประมาณ 2557 ต่อไป 
 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย 
มกราคม 2557 
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สถานการณ์สุขภาพตามกลุ่มวัย 

ในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9  
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กลุ่มแมแ่ละเด็ก 
  

 

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กเป็นรากฐานของการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน การที่จะให้เด็กเกิดมามีชีวิตรอดปลอดภัยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงคือสมบูรณ์ที่
ร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด เป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดีของประเทศชาติย่อมขึ้นอยู่กับทั้งแม่
และครอบครัวที่จะวางรากฐานให้เด็กตัง้แตเ่ริ่มต้นตั้งครรภ์ คลอด และการให้การดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจวบจน
อายุ 5 ปี  

แม้ว่าเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กได้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยส่งเสริมให้เข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกลุ่มแม่และเด็ก  แต่
ยังคงพบปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็ก  โดยจากสถานการณ์ด้านสุขภาพแม่และเด็ก ในพ้ืนที่เครือข่ายบริการ
สุขภาพที ่9 ซ่ึงประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ มีดังนี้ 

อัตราส่วนการตายของมารดา 

อัตราส่วนการตายมารดา (Maternal Mortality Ratio, MMR) หมายถึง การตายของหญิงขณะ
ตั้งครรภ์   หรือภายใน 42 วัน หลังสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ต าแหน่ง
ใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นจากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ 
และการคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุหรือสาเหตุที่ไม่เก่ียวข้อง 

อัตราส่วนการตายของมารดาเป็นเครื่องบ่งชี้ด้านสุขภาพอนามัยที่ส าคัญของประชาชน  และถูกใช้เป็น
ตัวชี้วัดส าคัญของงานอนามัยแม่และเด็ก การตายของมารดา เป็นตัวบ่งบอกความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพ ตลอดจนความเพียงพอของสถานบริการด้านสุขภาพ ข้อมูลการตายมารดาและสถานการณ์ จะบอกถึง
ปัจจัยเสี่ยงของการตั้งครรภ์และการคลอด และชี้ให้เห็นถึงสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงโดยตรง สภาพเศรษฐกิจ 
และสังคมโดยอ้อม 

อัตราส่วนการตายมารดา
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จากข้อมูลรายงานสายใยรักแห่งครอบครัว ตั้งแต่ปี 2550 – 2556 พบว่า อัตราส่วนการตายมารดาใน
ระดับประเทศเท่ากับ 23.3, 33.5, 16.7, 18.0, 20.0, 19.9 และ 19.7 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ตามล าดับ และใน
ปี 2556 อัตราส่วนการตายมารดาของนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์และสุรินทร์  คิดเป็น  29.5, 18.2, 12.8, 
23.9 ตามล าดับ (จากเป้าหมายปี 56 ไม่เกิน 18  ต่อแสนการเกิดมีชีพ)  ซึ่งจะพบว่าจังหวัดส่วนใหญ่ยังเกินจาก
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยสาเหตุการตายของมารดาตายในปี 56 ได้แก่  Amniotic fluid embolism , 
Postpartum Hemorrhage (PPH), Preeclampsia และ Influenza H1N1 

 
ข้อเสนอแนะ 

- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ  และทักษะของบุคลากรด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
- การด าเนินตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง  มาตรฐาน ANC คุณภาพ  LR  

คุณภาพ  การฝากครรภ์คุณภาพ 
- ใช้ CPG ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด และเมื่อเปลี่ยนบุคลากรใหม่ก็สามารถด าเนินการได้ในแนวทาง

เดียวกัน 
- ระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาเครือข่ายการให้บรกิาร มีการส่งต่อที่เหมาะสมและทนัเวลา 
- ค้นหา best practice และ ท า Model development โดยการถอดบทเรียน 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
- M&E data information 
 

การฝากครรภ์  

 การฝากครรภ์ คือการดูแลหญิงมีครรภ์ระหว่างการตั้งครรภ์ เพ่ือเพ่ิมอัตราการตั้งครรภ์และการคลอด
ปกติ วินิจฉัย/แก้ไขภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์  ลดอัตราการตายและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการ
คลอดของมารดาและทารก  ดังนั้น หญิงตั้งการฝากครรภ์ที่ฝากครรภ์เร็วและฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ จะได้รับ
การดูแลก่อนคลอดอย่างมีคุณภาพ   

ANC คุณภาพ หมายถึง การจัดระบบบริการในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ด้วย
มาตรฐานใน 6 องค์ประกอบหลัก คือ  

1. ให้ความรู้แนวทางการบริการ ANC คุณภาพแก่หญิงตั้งครรภ์และหญิงตั้งครรภ์สมัครใจรับบริการ 
2. คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ด้วย Classifying Form เพ่ือแยกหญิงตั้งครรภ์ปกติหรือมีภาวะเสี่ยง ถ้ามี

ความเสี่ยงให้ส่งต่อแพทย์เพ่ือดูแลเฉพาะ 
3. มีการให้บริการแบบ One stop service ภายใน 1 วัน ดังนี้ 
- ซักประวัติ-ประวัติอดีต ปัจจุบัน โรคอายุรกรรม การได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 
- ให้บริการตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจฟัน ตรวจครรภ์ อัลตราซาวด์ 
- ประเมินความเสี่ยงเพ่ือส่งต่อภาวะแทรกซ้อนและจัดให้มีการบริการักษา 
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4. การให้ความรู้ตามแนวทางโรงเรียนพ่อแม่รายกลุ่ม พร้อมข้อแนะน าที่หญิงตั้งครรภ์จะน าไปเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนได้ด้วยตนเอง 

5. ผู้ให้บริการซักถามและตอบค าถามรายบุคคล (ตามแบบฟอร์ม) พร้อมจัดให้มีช่องทางติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ได้ 24 ชั่วโมง และนัดหมายครั้งต่อไป 

6. มีการลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพและและเด็กและแนะน าให้ผู้ รับบริการใช้ในการดูแลสุขภาพ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดสาธารณสุขตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชน
ขึ้นไป 

ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ หมายถึง การที่หญิงตั้งครรภ์ผ่านการประเมินความเสี่ยงและพบว่า
ไม่พบความเสี่ยง จัดอยู่ในรายปกติ พร้อมได้รับการให้ความรู้ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่ ซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้รับวิตามินตามสิทธิประโยชน์ และหญิงตั้งครรภ์ได้มาฝากครรภ์ตามนัด 
จ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

 
การนัดครั้งที่ 1   เมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 2   เมื่ออายุครรภ์ 18 สัปดาห์  + 2 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 3   เมื่ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์  + 2 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 4   เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์  + 2 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 5   เมื่ออายุครรภ์ 38 สัปดาห์  + 2 สัปดาห์ 

 
 

ห้องคลอดคุณภาพ  หมายถึง ห้องคลอดที่มีความพร้อมทั้งในเรื่อง สถานที่ บุคลากร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สารน้ าต่างๆ ให้บริการตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1. มีบริการคลอดตามมาตรฐาน โดย  
1)  มีการใช้กราฟดูแลการคลอด  
2)  มีการประเมินภาวะเสี่ยงในห้องคลอด  
3)  มีชุดเครื่องมือช่วยฟื้นคืนชีพของมารดา  
4)  มีทีมบุคลากรที่สามารถช่วยฟื้นคืนชีพมารดาและทารกได้  
5)  สามารถผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง หรือท าการส่งต่อได้ทันที  
6)  มีการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด  
7)  มีคลังเลือดที่มีประสิทธิภาพ หรือมีระบบเครือข่ายในการหาเลือด  
8)  มีอัตราส่วนแพทย์และพยาบาลต่อผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 1:3  
9)  มีการน าลูกมาให้แม่โอบกอดเนื้อแนบเนื้อและช่วยเหลือให้ลูกได้ดูดนมแม่  
10)  มีการดูแลและส่งต่อมารดาที่เกิดภาวะแทรกซ้อนได้อย่างปลอดภัย  
11)  มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์  
12)  มีการวางแผนแก้ไข ปัญหา อุปสรรค 

2. มีบริการทารกแรกเกิดในห้องคลอดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ดังนี้  
1) การดูแลอุณหภูมิกาย  
2) การดูแลทางเดินหายใจให้โล่งและออกซิเจนในเลือดพอเหมาะ  
3) การป้องกันการติดเชื้อ  
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4) การดูแลเรื่องวัคซีน  
5) การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 

 จากข้อมูลรายงานสายใยรักแห่งครอบครัว ตั้งแต่ปี 2550 – 2556 พบว่า การฝากครรภ์ครั้งแรก < 
12 สัปดาห์ ในระดับประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 60, 56, 50.7, 46.6, 52.2, 48.7 และ 54.6 ตามล าดับ และ
ข้อมูลในปี  2556 ของนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์และสุรินทร์  คิดเป็นร้อยละ 58.7, 50.5, 49.6 และ 59.5 
ตามล าดับ ซ่ึงยังน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด คือร้อยละ 60   

ส าหรับข้อมูล การฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ในปี 2556 ของนครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และ
สุรินทร์ คิดเป็นร้อยละ 80.7, 99.6, 64.6 และ 75.2 ตามล าดับ ส่วนภาพรวมเขต ร้อยละ 80  จากเป้าหมายไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 60 

 
จากผลส ารวจ Rapid survey ปี 2555 อัตราการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์แยกราย CUP ส่วนใหญ่

ใกล้เคียงกัน โดยพบข้อมูลดังนี้ 
  

การฝากครรภ์คร้ังแรกอายุครรภ์ < 12 สัปดาห์
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จังหวัดนครราชสีมา พบว่า CUP ที่ด าเนินการได้ครอบคลุมสูงที่สุด 5 อันดับแรกและผ่านตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดที่ก าหนดคือ คลินิกเวชกรรมฯ ปากช่อง, รพ.ขามทะเลสอ, รพ.ปากช่องนานา มีอัตราความครอบคลุม
ร้อยละ 100, รพ.สีคิ้ว ร้อยละ 96.3, รพ.เสิงสาง ร้อยละ 96 ตามล าดับ ดังแผนภูมิ 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ พบว่า CUP ที่ด าเนินการได้ครอบคลุมสูงที่สุด 5 อันดับและผ่านตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมี
เพียง 2 แห่ง คือ รพ.บ าเหน็จณรงค์/ซับใหญ่ ร้อยละ 64.3 และ รพ. แก้งคร้อ ร้อยละ 60 ดังแผนภูมิ 
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จังหวัดบุรีรัมย ์พบว่า CUP ที่ด าเนินการได้ครอบคลุมสูงที่สุด 5 อันดับแรกและผ่านตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
คือ รพ.โนนดินแดง (ร้อยละ 96), รพ.หนองหงส์ (ร้อยละ 89.1), รพ.บ้านกรวด (ร้อยละ 84.0), รพ.ช านิ (ร้อย
ละ 84) และ รพ.ปะค า(ร้อยละ 80) ดังแผนภูม ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดสุรินทร์ พบว่า CUP ที่ด าเนินการได้ครอบคลุมสูงสุด และผ่านตามเกณฑ์มีจ านวน 4 CUP คือ 
รพ.สนม (ร้อยละ 88), รพ.ศรีขรภูมิ (ร้อยละ 76), รพ. ส าโรงทาบ (ร้อยละ 72) และ รพ.ชุมพลบุรี (ร้อยละ 56) 
ตามแผนภูม ิ
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จากผลการส ารวจ Rapid survey ปี 2555 ในหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน 12 
สัปดาห์ ภาพรวมเขตนครชัยบุรินทร์ ปี พ.ศ.2555 พบว่า พ้ืนที่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด (เป้าหมายร้อยละ 55) มี
จ านวน 60 CUP แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน  19  CUP (คิดเป็นร้อยละ 44.1) 
จังหวัดชัยภูมิจ านวน 14  CUP (คิดเป็นร้อยละ 87.5) จังหวัดบุรีรัมย์จ านวน  12  CUP (คิดเป็นร้อยละ 50) 
และจังหวัดสุรินทร์จ านวน  15  CUP (คิดเป็นร้อยละ 73.3 ) โดยจังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนที่ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด
สูงสุด 

 

รพ สังกัดกระทรวงสา ารณสุขมีบริการ ANC คุณภาพ
  LR คุณภาพ
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ที่มา : ข้อมูลการตรวจราชการ ปี 56 เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

 
สถานบริการที่มีบริการ ANC คุณภาพ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์  คิดเป็นร้อยละ 

96.6 , 86.8 , 100  และ 100 ตามล าดับ  ภาพรวมเขต ร้อยละ 95.9  
สถานบริการที่มีบริการ LR คุณภาพ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์  คิดเป็นร้อยละ 100, 

86.8, 100 และ 100 ตามล าดับ  ภาพรวมเขต ร้อยละ 95.9  
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง  มีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการตาม

มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง  ภาพรวมเขต  ร้อยละ 96.4 จากเป้าหมายร้อยละ 95   
โดยจังหวัดที่สามารถด าเนินงานได้ครอบคลุม ร้อยละ 100 คือ นครราชสีมา , ชัยภูมิ  ส่วนบุรีรัมย์และสุรินทร์
ด าเนินการได ้ร้อยละ 91.3 และ 93.3 ตามล าดับ     
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ในส่วนข้อมูลจากการส ารวจ ปี 2555–2556  พบว่าแนวโน้มของการฝากครรภ์อายุครรภ์  

< 12 สัปดาห์มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนทุกจังหวัด  ภาพรวมของเขต  คิดเป็นร้อยละ 65.7  และการฝากครรภ์ครบ 
5 ครั้งตามเกณฑ์  ส่วนใหญ่จังหวัดสามารถด าเนินงานได้ตามเกณฑ์ ภาพรวมเขต ร้อยละ 61.3 

ปัญหาที่หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ช้า  เนื่องจากการปกปิดการตั้งครรภ์  การย้ายถิ่นฐานเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ  ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ครั้งแรก  (กรณีพักอาศัยนอกสิทธิ์บัตรทอง) และยังไม่
เห็นความส าคัญของการฝากครรภ์เร็ว ถึงแม้จะเพ่ิมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออาสาสมัครนมแม่ 
ในการค้นหา แนะน าการฝากครรภ์เร็ว   แต่ยังพบปัญหา อาสาสมัครฯ ไม่ทราบว่าสตรีวัยเจริญพันธุ์ ในเขต
รับผิดชอบตั้งครรภ์  รวมถึงสตรีที่มีภูมิล าเนาในเขตรับผิดชอบไปพักอาศัย/ไปท างาน/ไปศึกษา นอกภูมิล าเนา 
ส่งผลให้อาสาสมัคร ไม่สามารถเข้าถึง/รับทราบการตั้งครรภ์  และไม่สามารถให้ค าแนะน าได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

- การสร้างความรู้  ความตระหนัก  ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
เพ่ือสุขภาพที่ดีมารดาและทารก   

- พัฒนากระบวนการให้ความรู้และทักษะการจูงใจให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 
- การสร้างความตระหนัก  ส่งเสริม Early  ANC  และความส าคัญของการใช้สมุดบันทึกสุขภาพ (สมุดสี

ชมพู)  
- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ  และทักษะของบุคลากรด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
- การด าเนินตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง  มาตรฐาน ANC คุณภาพ  LR 

คุณภาพ การฝากครรภ์ตามเกณฑ์ 
- พัฒนาระบบ/แนวทางการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ใหม่   
- พัฒนาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยชุมชน  

ANC < 12 wks
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การป องกันการถ่ายทอดเช้ือเอชไอวี จากแม่สู่ลูก  ป  2555 - 255  

กิจกรรม 
- อบรมการให้การปรึกษาแบบคู่ส าหรับหญิงตั้งครรภ์และสามี (couple counseling)  
- อบรมการบันทึกข้อมูลโปรแกรม PHIMS version 3.1 ให้แก่ผู้รับผิดชอบข้อมูลเอดส์ในแม่และเด็กของ 

รพศ/รพท./รพช. ใน 4 จังหวัด 
- ก ากับติดตามการด าเนินงานการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ จากโปรแกรม PHIMS version 3.1  
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การอภิปรายผล 
- หญิงคลอดส่วนใหญ่มาฝากครรภ์ ร้อยละ 99.1 
- ได้รับการปรึกษา ก่อน/หลังการตรวจเลือดพร้อมคู่ เพียงร้อยละ 16/ร้อยละ 15  (เป้าหมายร้อยละ 30)  
- หญิงคลอดได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 99.68 พบผลเอชไอวีบวก ร้อยละ 0.56 (เป้าหมาย

ไม่เกิน ร้อยละ 0.6)  
- หญิงคลอดท่ีไม่ได้ฝากครรภ์ (No ANC) มีผลเอชไอวีบวก ร้อยละ 2.8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มหญิงคลอดที่ไม่

ฝากครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะพบอัตราการติดเชื้อเอชไอวีสูง 
- หญิงคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้กินยาต้านไวรัส (รวมทุกสูตร) ร้อยละ 95.1 ในจ านวนนี้ได้รับยาสูตร

HAART ร้อยละ 90.5   
- เด็กเกิดมีชีพที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัส (รวมทุกสูตร) 301 ราย  (ร้อยละ 99.3) มี 

2 ราย ไม่ได้ยาต้านไวรัส ซึ่งต้องหาสาเหตุว่าท าไมจึงไม่ได้ยาต้านไวรัส  
- เด็กท่ีมีผลการตรวจ PCR ครบ 2 ครั้ง จ านวน 262 ราย ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี 8 ราย คิดเป็น 

ร้อยละ 3.1 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 2 )  
- การจัดอบรมพัฒนาบุคลกรในระบบสุขภาพเพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก

เอดส์และเด็กเปราะบาง และพัฒนาระบบบริการให้สามารถดูแลเด็กเป็นรายบุคคล  เชื่อมโยงบริการกับ
ภาคสังคมและชุมชน  ปัญหาอุปสรรคคือ ผู้บริหารในระบบสุขภาพยังไม่รับทราบโครงการ ขาด
ผู้รับผิดชอบเป็น Case manager ในโรงพยาบาล ขาดการเชื่อมโยงบริการกับภาคสังคมและชุมชน 
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โอกาสพัฒนาในป งบประมาณ 2557 
- รณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ทุกราย ประชาสัมพันธ์ฝากครรภ์ทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์  
- พัฒนาระบบบริการให้การปรึกษา ก่อน/หลัง การตรวจเลือดพร้อมคู่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ ร้อย

ละ 30   
- หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสสูตร HAART ร้อยละ 100  
- ทารกท่ีเกิดจากแม่ท่ีติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัส ร้อยละ 100  
- ทารกท่ีเกิดจากแม่ท่ีติดเชื้อเอชไอวีได้รับการตรวจ PCR ร้อยละ 100  
- หญิงคลอดที่ไม่มีผลเลือด/No ANC ได้รับการปรึกษาและตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี 
แผนกิจกรรม  
- สนับสนุนให้โรงพยาบาลจัดบริการการให้ปรึกษาแบบคู่ 
- ก ากับติดตามการด าเนินงานจากโปรแกรม PHIMS version 3.1  
- นิเทศติดตาม 
- ประเมินผลโครงการโดยการวิจัยเชิงส ารวจ 

 
โครงการปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์ โดยบูรณาการการจัดบริการเชิงรุกและเครือข่ายการท างานให้
เข้าสู่กระบวนการกระจายอ านาจในจังหวัดให้ครอบคลุมถ้วนทั่วกลุ่มเป าหมาย และส่งผลอย่างย่ังยืน
(ACHIEVED) ป งบประมาณ 2555 - 255  

ความเป็นมา 
- เป็นโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ และปกป้องทางสังคมส าหรับเด็กที่ได้รับ

ผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ และเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงในพ้ืนที่ที่มีสถานการณ์เอดส์สูงอย่างครอบคลุม 
เพ่ือให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ และคุณภาพชีวิต รวมทั้ งได้รับการยอมรับในสังคมในมาตรฐาน
เดียวกับเด็กทั่วไป   

- กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์และเด็กท่ีอยู่ในสภาวะเสี่ยงอ่ืน ๆ หรือเด็กเปราะบาง ที่มี
อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ ากว่า 18 ปี  

- ระยะเวลาด าเนินโครงการ 5 ปี (ตุลาคม 2554–กันยายน 2559)  
- สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนโลก ผู้รับทุนหลักภาครัฐ (PR=Principal Recipient) คือ กรมควบคุม

โรค  ผู้รับทุนรอง (SR=Sub recipient) ได้แก่กรมอนามัย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ องค์การ PATH  องค์การ PACT ผู้รับทุนหลักภาคเอกชนคือ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์  

- ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เป็นหน่วยงานรับทุนย่อย (Sub SR: SSR, Implementing Agency: IA) 
รับผิดชอบการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนที่เป้าหมายคือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ โดย
ท างานร่วมกับระบบปกป้องทางสังคมคือ พัฒนาสังคมจังหวัด และระบบชุมชนคือ เครือข่ายโคราช  LDP  
มูลนิธิคุ้มครองสิทธิเด็กด้านเอดส์จังหวัดชัยภูมิ เครือข่ายบุรีรัมย์ และมูลนิธิขวัญชุมชนจังหวัดสุรินทร์  
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การอภิปรายผล 
- ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้จัดอบรมพัฒนาบุคลกรในระบบสุขภาพเพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแล

เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์และเด็กเปราะบาง และพัฒนาระบบบริการให้สามารถดูแลเด็กเป็น
รายบุคคล เชื่อมโยงบริการกับภาคสังคมและชุมชน   

- ปัญหาอุปสรรคคือ ผู้บริหารในระบบสุขภาพยังไม่รับทราบโครงการ ขาดผู้รับผิดชอบเป็นCase manager 
ในโรงพยาบาล ขาดการเชื่อมโยงบริการกับภาคสังคมและชุมชน   

 
แผนการด าเนนิงานต่อไป 
- ขับเคลื่อนให้เกิดระบบการดูแลเด็กเป็นรายบุคคลในโรงพยาบาล 
- ขับเคลื่อนให้เกิดคณะกรรมการการดูแลเด็ก ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด  
- จัดท าคู่มือการด าเนินงาน /ท าเนียบคณะท างาน  
- จัดท าระบบการเก็บข้อมูลเด็กกลุ่มเป้าหมายในโรงพยาบาล  
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การป องกันและควบคุมโรค าลัสซีเมีย ป  2555 – 255  

กิจกรรม 
- ก ากับติดตามการด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย จากโปรแกรมสายใยรักแห่งครอบครัว 

และการประเมินรพ.สายใยรักแห่งครอบครัว และการประเมิน รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว 
- ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลและบุคลากรที่สนับสนุนการด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซี

เมีย โดยการส่งรับโล่ในการประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติวันที่ 30 ต.ค.- 1พ.ย.56 ณ โรงแรม  จังหวัด
เชียงใหม่ ดังนี้ 
1) โรงพยาบาลดีเด่นที่มีระบบบริการที่ได้มาตรฐานด้านการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ได้แก่ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
2) แพทย์ดีเด่นด้านการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ได้แก่ พญ.อรพรรณ อัศวกุล นายแพทย์

ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลมหาราช 
3) พยาบาลดีเด่นด้านการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ได้แก่ น.ส.สุนทรี คงสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ

ช านาญการ โรงพยาบาลมหาราช 
4) นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นด้านการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ได้แก่ น.ส.กรรณิการ์   ไชยสนธิ์ 

นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังน้ าเขียว 
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การอภิปรายผล 
- ข้อมูลการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ในโปรแกรมสายใยรักฯ  ยังขาดความเท่ียงตรง

เนื่องจากโรงพยาบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
- หัวข้อกิจกรรมการการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ในโปรแกรมสายใยรักฯ ไม่ครอบคลุม

การด าเนินงาน  
- กรมอนามัยได้ยกเลิกการใช้โปรแกรมสายใยรักฯ แล้ว โดยให้ใช้รายงาน 43 แฟ้ม  
แผนการด าเนนิงานต่อไป 
- อบรมฟ้ืนฟูการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย  
- ประเมินผลโครงการโดยการวิจัยเชิงส ารวจ 
- พัฒนาฐานข้อมูลการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ระดับเขต 

หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 

 เป็นที่ทราบกันดีว่าสารไอโอดีน  มีความส าคัญกับทุกกลุ่มอายุ  โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์  ถ้าหญิง
ตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีนจะส่งผลให้ทารกในครรภ์มีพัฒนาการทางสมองไม่เต็มที่  หากขาดสารไอโอดีนมาก  
อาจจะท าให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์  แท้ง  พิการ  หรือเติบโตเป็นเด็กมีความด้อยทางสติปัญญา  การเรียนรู้ไม่
เต็มศักยภาพ  โดยมีผลต่อความฉลาดทางสติปัญญาหรือไอคิวของเด็กลดลงถึง 10-16 จุด ดังนั้น หญิงตั้งครรภ์
ทุกคนที่มาฝากครรภ์ต้องการจ่ายรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน  ธาตุเหล็กและ โฟเลท ตามสิทธิประโยชน์  ซึ่งยาเม็ด
เสริมไอโอดีน จะมีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ 150-200 ไมโครกรัม  ธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัม  และโฟเลท 400 
ไมโครกรัม 

     

หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
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จากข้อมูลการส ารวจ ปี 2556  พบว่า  ภาพรวมเขตหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน  ร้อยละ 
91.1  จากเป้าหมาย ร้อยละ 100  โดยทุกจังหวัดยังด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย   

ในส่วนข้อมูลของศูนย์อนามัยที่ 5 เก็บข้อมูลในจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ ปี 2556  พบว่า 
ค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์หลังการรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีนเพ่ิมขึ้น คือ 
148.68 และ 125.19 ตามล าดับ  และหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับไอโอดีน < 150 µg/L หลังการรับประทานยาเม็ด
เสริมไอโอดีนลดลง ร้อยละ 50.42 และ 35.47 จากเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 50 

 
ข้อเสนอแนะ 
- ส่งเสริมการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ 
- ให้โภชนศึกษา การบริโภคอาหารส าหรับหญิงตั้งครรภ์  การประเมินภาวะโภชนาการและการปฏิบัติตน

ระหว่างตั้งครรภ์ที่เหมาะสม 
 

การคลอดของมารดาอายุต่ ากว่า 2  ป  

 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  มีผลกระทบทั้งต่อตัวของวัยรุ่น  ครอบครัว และสังคม  นอกจากนี้อาจท าให้เกิด
ภาวะเสี่ยงที่ส าคัญต่อสุขภาพ  เช่น  อาจมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร  ดังนั้น  
การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรในมารดาวัยรุ่นจึงควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 
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จากสถานการณ์ข้อมูลรายงานสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2550 – 2555  พบว่า การคลอดบุตรของ
มารดาวัยรุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น  ร้อยละ 11 ,10.9,14.7,18,18.3 และ 20.2  จากเป้าหมายไม่เกิน  ร้อยละ 10  
ซึ่งสัมพันธ์กับข้อมูลจาก  Rapid survey ปี 55 – 56  ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ยังคงมีการคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่น
ค่อนข้างสูง ภาพรวมเขต ร้อยละ 20.5 และ 18.7 ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 

- พัฒนาคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาล/สถานบริการ ด าเนินงานตามแนวทางมาตรฐานสถานบริการที่เป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services :YFHS) และบริการการให้ค าปรึกษา 
(PsychoSocial clinic) 

- สร้างแกนน าวัยรุ่นในชุมชนช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ การคุมก าเนิดที่เหมาะสม การเข้าถึง
ถุงยางอนามัย  และการวางแผนครอบครัว โดยมีความร่วมมือของโรงเรียน ชุมชน อปท.  และพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

- นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของหน่วยงาน ต้องเป็นนโยบายต่อเนื่อง มี
ทรัพยากรสนับสนุน และเน้นให้เป็นการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยให้มีวัยรุ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินงานนี้ตั้งแต่การก าหนดมาตรการ ยุทธศาสตร์ วิธีท างานและประเมินผล  

- สนับสนุนให้มีองค์กรในชุมชนท างานร่วมกันในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทางเพศของวัยรุ่นที่อยู่นอก
ระบบโรงเรียน 

- โรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกแห่งร่วมกับครอบครัวนักเรียนต้องท าให้เพศศึกษาและเพศวิถีศึกษาเป็น
เรื่องท่ีทุกคนต้องเรียนรู้อย่างเปิดเผย และมีความรับผิดชอบทางสังคมต่อพฤติกรรมทางเพศของตนเอง  

 
สถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health  Services 

= YFHS) หมายถึง โรงพยาบาลมีการจัดบริการ “คลินิกวัยรุ่น” ตามองค์ประกอบของมาตรฐาน 4  
องค์ประกอบคือ     

1) การบริหารจัดการ  
2) การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการสร้างความต้องการในการใช้บริการ     
3) บริการที่ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
4) ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อวัยรุ่นและผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 2 ในทุกองค์ประกอบ 
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ทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,5   กรัม (LBW) 

 ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย  หมายถึง  ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  โดยปัจจัยที่มีผลต่อ 
LBW คือ ภาวะโภชนาการของมารดา จ านวนครั้งของการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ในการคลอด  รวมถึง
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์  

ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,5   กรัม

8.8
8.2

8.1

7.5 7.1
8.5

6.8

0

5

10

15

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

      

         :                

7.8

7.4

9.1
8.4

8.2

0

5

10

15

               

      

      :                            
 

 
 

จากข้อมูลรายงานในปี 2556 พบว่าทุกจังหวัดยังคงมี LBW ที่เกินเป้าหมายที่ก าหนด คือ ร้อยละ 7 
โดยในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ คิดเป็น  7.8, 7.4, 9.1 และ 8.4 ตามล าดับ โดย
ภาพรวมเขตอยู่ที่ร้อยละ 8.2  และในส่วนข้อมูลจาก  Rapid survey ปี 2555 – 2556 พบว่าแนวโน้มของเด็ก
ทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม สูงขึ้น โดยในภาพรวมของเขต คิดเป็นร้อยละ 6.9 และ 9.4    

ในส่วน Rapid survey ปี 2555 แยกเป็นรายสถานบริการ พบว่า ข้อมูลน้ าหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 
2,500 กรัม ชัยภูมิมากที่สุดร้อยละ 8.2 รองลงมาคือร้อยละ 7.7 นครราชสีมาร้อยละ 6.8 และบุรีรัมย์ร้อยละ 
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5.6  ตามล าดับ ภาพรวมเขต คิดเป็นร้อยละ 6.9  พบว่า ทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อย ยังเป็นปัญหาในหลายๆ 
พ้ืนที่  โดยพบข้อมูลดังนี้ 

จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวิเคราะห์อัตราทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม พบว่า มี CUP 
ที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายจ านวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  37.2 และไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 27 แห่ง  ร้อยละ 62.8   
โดยพบว่า CUP ที่มีอัตราทารกแรกเกิดมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่  รพ.ชุมพวง (ร้อยละ 
20.0)  รพ.กองบิน 1 (ร้อยละ 16.7) รพ.ครบุรี (ร้อยละ 16.0) คลินิกอบอุ่นมหาชัย (ร้อยละ 13.6) รพ. 
นครราชสีมา และศูนย์แพทย์วัดบูรพ์ (ร้อยละ 13.0) ดังแผนภูมิ 

 
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า มี CUP ที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายจ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 และไม่ผ่าน

เกณฑ์จ านวน 8 แห่งคิดเป็นร้อยละ 50   โดยพบว่า CUP ที่ตัวชี้วัดอัตราทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์
มากที่สุด 5 อันดับ คือ รพ.คอนสาร (ร้อยละ 20.0)  รพ.เกษตรสมบูรณ์ (ร้อยละ 16.0) รพ.ชัยภูมิ (ร้อยละ 
12.0) รพ.จัตุรัส (ร้อยละ 8.3) และ รพ.บ้านแท่น (8.0) ดังแผนภูมิ 
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จังหวัดบุรีรัมย ์พบว่า มี CUP ที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายจ านวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.3 และไม่ผ่าน
เกณฑ์จ านวน 10 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 41.7  โดยพบว่า CUP  ที่ตัวชี้วัดอัตราทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ์มากท่ีสุด 5 อันดับ คือ รพช.คูเมือง (ร้อยละ 17.4)  รพช.ประโคนชัย (ร้อยละ 16.0)  รพช.พุทไธสง (ร้อย
ละ 12.5) รพช.สตึก (ร้อยละ 12.0) รพช.โนนสุวรรณ (ร้อยละ 9.1) ดังแผนภูม ิ

 
 
จังหวัดสุรินทร์ พบว่า มี CUP ที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายจ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.6 และไม่ผ่าน

เกณฑ์จ านวน 8 แห่งคิดเป็นร้อยละ 53.4  โดยพบว่า CUP ที่ตัวชี้วัดอัตราทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ์มากที่สุด 5 อันดับ คือ รพ. สุรินทร์ (ร้อยละ 28.0) รพ.รัตนบุรี (ร้อยละ 16.0)  รพ.ล าดวน (ร้อยละ 
12.5) รพ.บัวเชด (ร้อยละ 11.5)  รพ.จอมพระ/ท่าตูม/กาบเชิง/สังขะ (ร้อยละ 8)  ดังแผนภูมิ 
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ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อย ภาพรวมเขตจากผลส ารวจ Rapid survey ปี 2555 พบว่า 
- มารดาอายุน้อยกว่า 17 ปี พบทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อย ร้อยละ 11.8 
- มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี พบทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อย ร้อยละ 9.8 
- มารดาอายุมากกว่า 35 ปี  พบทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อย ร้อยละ 8.8  
- มารดาตั้งครรภ์แรก พบทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อย ร้อยละ 7.5 
- มารดาตั้งครรภ์ที่ 4 ขึ้นไป พบทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อย ร้อยละ 20 
- มารดาอายุครรภ์คลอดน้อยกว่า 37 สัปดาห์ พบทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อย ร้อยละ 23.6 
- มารดาอายุครรภ์ครรภ์คลอดมากกว่า 41 สัปดาห์ พบทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อย ร้อยละ 16.7 
- มารดาฝากครรภ์อายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ พบทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อย ร้อยละ 5.7 
- มารดาฝากครรภ์อายุครรภ์ > 12 สัปดาห์ พบทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวต่ ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 8.2 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ปัจจัยที่น่าจะส่งผลกับทารกน้ าหนักตัวน้อยมากที่สุดคือ การตั้งครรภ์ในมารดา
วัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 20 ปี) การตั้งครรภ์ที่ 4 ขึ้นไป การคลอดก่อนก าหนด และอายุครรภ์มากกว่า 41 สัปดาห์  

ข้อเสนอแนะ 
- ส่งเสริม  Early ANC  และการฝากครรภ์ตามเกณฑ์ 
- ANC คุณภาพ เป็นคุณภาพคลินิกฝากครรภ์ 
- ให้โภชนศึกษา การบริโภคอาหารส าหรับหญิงตั้งครรภ์  การประเมินภาวะโภชนาการ  และการปฏิบัติตน

ระหว่างตั้งครรภ์ที่เหมาะสม   
- รณรงค์การวางแผนครอบครัวที่เหมาะสมและการตั้งครรภ์เมื่อพร้อม 
- สร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือ แก้ไขโดยชุมชนเอง และสนับสนุน

งบประมาณโดย อปท. เพ่ือช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหา 
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การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
น้ านมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดที่ลูกต้องการส าหรับในช่วง 6 เดือนแรกของการเริ่มต้นชีวิต เนื่องจากมี

สารอาหารที่จ าเป็นช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคและการติดเชื้อที่อาจเกิดข้ึน มีกรดไขมันจ าเป็นที่ช่วยพัฒนาสมอง  ช่วย
ให้ทารกเติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาพดี  นอกจากนี้ยังช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่กับลูก  ดังนั้น  หาก
ต้องการเด็กที่มีคุณภาพ  ต้องส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยา่งเดียว อย่างน้อย   เดือน
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ข้อเสนอแนะ 
- ขยาย“ต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว” 
- ปรับทัศนคติแม่ว่านมแม่มีเพียงพอส าหรับลูก ผ่านทางบุคลากรสาธารณสุขและสื่อการรณรงค์ต่างๆ และ

เน้นการรณรงค์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการให้นมแม่   รวมถึงขยายช่องทางการรณรงค์นมแม่ไปทาง
อินเตอร์เน็ต  

 

ภาวะโภชนาการ (การเจริญเติบโต) เด็ก   – 5 ป   

 ภาวะโภชนาการที่ดี  เป็นรากฐานส าคัญของการมีสุขภาพดีตลอดชีวิต  โดยเฉพาะในช่วงที่มีการ
เจริญเติบโตตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนถึงเด็กอายุ 5 ปี  เนื่องจากการเจริญเติบโตมีทั้งด้านสมองและร่างกาย  การ
เจริญเติบโตของเด็กจึงเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญต่อสุขภาพโดยรวม  นั้นคือสติปัญญา  พัฒนาการ  และการเจ็บป่วย  
การขาดสารอาหารในเด็กมีผลเสีย  4 ช่วงอายุ  คือ  วัยก่อนเรียน  วัยเรียน  วัยผู้ใหญ่  และวัยชรา  ตลอดจร
ผลต่อรุ่นลูกหลานเป็นวงจรเช่นนี้กันไปเรื่อยๆ ส่วนภาวะอ้วนในเด็กมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวเช่นกัน 
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 จากข้อมูลการส ารวจในปี 2556  พบว่า  ภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก 0 – 2 ปี และ 3 – 5 ปี ใน
ภาพรวมของเขตต่ ากว่าเป้าหมายและแยกเป็นรายจังหวัดทุกจังหวัดต่ ากว่าเป้าหมายเช่นกัน 
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 ส าหรับข้อมูลจาก 21/ 43 แฟ้ม และ data center เขตนครชัยบุรินทร์ ยังมีปัญหาในการบันทึกข้อมูล 
คาดว่าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานไม่เข้าใจ  ไม่สามารถบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  จึงมีผลท าให้ข้อมูล
ในบางจังหวัดต่ ากว่าความเป็นจริง  
 
ปัญหาที่พบ 
- การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปี 2556 พบว่า การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก และการรวบรวม

ข้อมูลยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  ข้อมูลส่วนใหญ่ได้จาการมารับบริการที่คลินิกเด็กดี 
- ระบบรายงาน 21/43 แฟ้ม หรือในโปรแกรมเฉพาะของจังหวัด  ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ตามตัวชี้วัด  

และการส่งออกข้อมูลไม่ได้ 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางพ้ืนที่ไม่เข้าใจ  ขาดทักษะในการบันทึกข้อมูล  บันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 



26 

 

ข้อเสนอแนะ 
- ต้องมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  และสามารถส่งออกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  

โดยกลุ่มงานที่เก่ียวข้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล 
- พัฒนาศักยภาพผู้บันทึกข้อมูลในระดับต่างๆให้เข้าใจและเกิดทักษะ  เพื่อความถูกต้อง 
- ด าเนินการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเด็ก 0-5 ปี 

เด็ก   – 5 ป  มีพัฒนาการสมวัย 

เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  เป็นอนาคตต่อการพัฒนาประเทศ  เด็กที่มีคุณภาพ คือ 
เด็กท่ีมีการเจริญเติบโตปกติ  พัฒนาการสมบูรณ์ทุกด้านตามวัย  การเฝ้าระวังพัฒนาการมีความส าคัญอย่างยิ่ง  
เพ่ือค้นหาปัญหาและส่งเสริมแก้ไขตั้งแต่ในระยะแรก  อันจะมีผลให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่าง
ถูกต้อง  เหมาะสม จากพ่อแม่  ครอบครัวและบุคคลที่เก่ียวข้อง 

Well child clinic / Well baby Clinic หมายถึง คลินิกที่มีการจัดบริการ ตรวจร่างกาย ฉีดวัคซีน 
ประเมินและกระตุ้น/ส่งเสริมพัฒนาการ ให้แก่เด็กอายุแรกเกิด – 5 ปี 
  พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี (5 ปี 11 เดือน 29 วัน) มีพัฒนาการทุกด้าน
เหมาะสมตามวัย(ภาษา/กล้ามเนื้อมัดใหญ่/กล้ามเนื้อมัดเล็ก/การปรับตัว สังคมและการช่วยเหลือตัวเอง ) โดย
ใช้แบบประเมินคัดกรองพัฒนาการ   
 พัฒนาการไม่สมวัย หมายถึง  เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี (5 ปี 11 เดือน 29 วัน)  ที่ได้รับการทดสอบ
ด้วยแบบคัดกรองพัฒนาการ “อนามัย 49”  แล้วไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งในช่วงอายุของตนเอง (ในปี 2556 ใช้
อนามัย 55) 
 การกระตุ้นพัฒนาการ หมายถึง การที่บุคลากรสาธารณสุขประเมินและกระตุ้นพัฒนาการด้วยคู่มือ 
TDSI 70 ข้อ/ DSI 300 ข้อ  แก่เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย 

 WCC คุณภาพ หมายถึง การจัดบริการดูแลสุขภาพเด็ก 0 – 5 ปี ด้วยมาตรฐานใน 10 กิจกรรมหลักที่
จะส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีการเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย คือ 
1. มีการซักประวัติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอด 
2. มีการประเมินการเจริญเติบโต ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศีรษะ 
3. ประเมินความเสี่ยงของมารดา ในโรคพันธุกรรม TSH, ธาลัสซีเมีย, ดาวน์ซินโดรม, โรคหัวใจ การตั้งครรภ์ไม่

พร้อม 
4. ประเมินความพร้อมของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูลูก 
5. การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยอนามัย 55 พร้อมแนะน า สอนให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ดูแล 

ช่วยเหลือให้ลูกมีพัฒนาการสมวัยโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพ 
6. เด็กที่พัฒนาการล่าช้าให้ประเมินโดยเครื่องมือ TDSI พร้อมสอนผู้เลี้ยงดูให้กระตุ้นพัฒนาการ และนัด

ประเมินซ้ าภายใน 1 เดือน หากภายใน 3 เดือนเด็กยังมีพัฒนาการล่าช้า ให้ส่งต่อเพ่ือการวินิจฉัย และ
รักษาโดยกุมารแพทย์/จิตแพทย์ 

7. มีการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการตามช่วงอายุ เช่นตรวจตา หู และตรวจช่องปาก 
8. มีการตรวจพิเศษตามช่วงอายุ เช่น การวัดความดันโลหิต ภาวะซีด  
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9. ให้วัคซีนตามช่วงอายุและสังเกตอาการผิดปกติหลังการให้ 30 นาที 
10. ให้ความรู้ตามแนวทางโรงเรียนพ่อแม่และการใช้สมุดบันทึกสุขภาพในการดูแลตนเองและบุตรพร้อม

บันทึก 
 

เด็ก 0 – 5 ป  พัฒนาการสมวัย
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69.4
53.8 57.6 54.2

61.1

0
20
40
60
80

100
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เป าหมาย : ร้อยละ 85

0 – 2 ป  n = 4,302 3 – 5    n = 5,163

ท่ีมา : Rapid  Survey  ป  55   
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-ด้านภา า 14.2%

-ด้านสังคม   1%

-ด้านกล้ามเน้ือมัดเล็ก 3.6%
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35.3

3.4

                                

-ด้านภา า 29.3%

-ด้านกล้ามเน้ือมัดเล็ก 10.4%

เด็ก   – 2 ป 

เด็ก   – 5 ป 

  
จากข้อมูลการส ารวจ ปี 2555 พบว่า ในภาพรวมของเขต  เด็ก 0-2 ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 75  

เด็ก 3-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 61.1 ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายท่ีก าหนด รอ้ยละ 85 แยกเป็นรายจังหวัดพบว่า  
ทุกจังหวัดต่ ากว่าเป้าหมาย  พัฒนาการที่พบสงสัยว่าล่าช้าส่วนใหญ่ จะพบในด้านภาษาและกล้ามเนื้อมัดเล็กทั้ง 
2  กลุ่มอาย ุ

 

เด็ก   - 5 ป  มีพัฒนาการสมวัย
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เด็ก   – 2 ป  มีพัฒนาการสมวัย
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เด็ก   – 5 ป  มีพัฒนาการสมวัย
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ที่มา : ข้อมูลการตรวจราชการ ปี 56

N/a

 
 
จากข้อมูลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556  พบว่า เด็กอายุ 0 -2 ปี  ได้รับการตรวจ

พัฒนาการมากกว่า ร้อยละ 80 ทุกจังหวัด  และมีพัฒนาการสูงถึง ร้อยละ 95-99.7  ส าหรับเด็ก 3-5 ปี ได้รับ
การตรวจพัฒนาการมากกว่าร้อยละ 80  ทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดสุรินทร์ไม่มีรายงาน  พบว่าเด็กมีพัฒนาการ
สมวัยมากกว่า ร้อยละ 90 ยกเว้นจังหวัดชัยภูมิ มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 82.6 ในภาพรวมเขต  พบว่า ทั้ง 2 
กลุ่มอายุ ได้รับการตรวจพัฒนาการมากกว่า ร้อยละ 90 และมีพัฒนาการสมวัย มากกว่า ร้อยละ 90  เช่นกัน  
ซึ่งเกินเป้าหมาย  ร้อยละ 85 
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ผลการส ารวจ rapid survey ป  2555 พัฒนาการเด็ก 0-5 ป  แยกราย CUP  
 

จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มี CUP ที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายจ านวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.2 และ
ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 30 แห่งคิดเป็นร้อยละ 69.8  โดยพบว่า CUP ที่ตัวชี้วัดพัฒนาการเด็กสมวัยมากที่สุด 5 
อันดับ คือ ศูนย์การแพทย์ฯ มทส. (ร้อยละ 100) คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะ (ร้อยละ 98) รพช.ล าทะเมนชัย 
(ร้อยละ 99.0) รพ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา (ร้อยละ 96)  

จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ยังไม่มี CUP ที่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 90) พัฒนาการ
สมวัยมากที่สุดคือ รพ.เทพสถิต ร้อยละ 84.4 และพัฒนาการสมวัยน้อยที่สุด คือ รพ.บ้านแท่น ร้อยละ 34.4 
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จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า มีเพียง 2 CUP ที่มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด     
(ร้อยละ 90) คือ รพ.เฉลิมพระเกียรติ และ รพ.ปะค า ส่วนพัฒนาการสมวัยน้อยที่สุดคือ รพ.กระสัง คิดเป็นร้อย
ละ 32.4 

 

 

จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ทุก CUP ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 90) ส่วนพัฒนาการ
สมวัยมากที่สุดคือ รพช.จอมพระ คิดเป็นร้อยละ 74.2 

 

 

การด าเนินงาน ปี 2556  โรงพยาบาลชุมชนมีบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน Well child clinic ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน (ระดับ 3 ทุกด้าน) จ านวน 82 แห่ง จากทั้งหมด 85 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 96.5  ในส่วน
ฐานข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยยังไม่มีการส ารวจ แต่จะมีการด าเนินการในปี 
2557  ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลของการจัดบริการให้กับเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยในสถานบริการสาธารณสุข  
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นครราชสมีา บุรีรัมย ์ สุรินทร ์ ชัยภูม ิ

ผลงาน-จ านวน รพช.ที่มี
บริการ 32 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ปัญหา-ต้องการพัฒนาท้ัง 3 
ด้านเพื่อเลื่อนระดับ 
วิธีแก้ไข 
-จัดโปรแกรมฝึกเด็กท่ีบ้าน 
-บูรณาการงานร่วมกับชุมชน 
ความต้องการ 
การสนับสนุน 
-ต้องการแพทย์เฉพาะทาง
จิตเวชเด็ก 
-แยก clinic ให้เป็นสัดส่วน 
-ก าหนดวันเวลาให้บริการที่
ชัดเจนและแยกออกจาก
บริการฉีดวัคซีน 
-ต้องการความรูเ้รื่องยาเด็ก 
และความรู้เรื่องผลข้างเคยีง
ของยา 
-ต้องการพัฒนาระบบส่งต่อ
แบบสองทาง (ไป-กลับ) 
และการเฝ้าระวัง 
 

ผลงาน-จ านวน รพช.ที่มีบริการ 
22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
ปัญหา-ต้องการพัฒนาท้ัง 3 
ด้านเพื่อเลื่อนระดับ 
วิธีแก้ไข 
-จัดโปรแกรมฝึกเด็กท่ีบ้าน 
-ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปกติและกลุม่เสี่ยงร่วมกับ
ชุมชน 
-บูรณาการงานร่วมกับชุมชน 
-ประสานงานเพื่อสร้าง
เครือข่ายชุมชน 
-เน้นบริการเชิงรุก 
ความต้องการ 
การสนับสนุน 
-ต้องการอบรมระยะสั้น 3-5 
วัน 
อบรมการใช้ TDSI DSI 
-ต้องการอบรม PG เด็ก/จติเวช 
-ต้องการให้แพทย์อบรมเรื่องนี้ 
และสามารถลง ICD code ได ้
-แยก clinic ให้เป็นสัดส่วน 
-ก าหนดวันเวลาให้บริการที่
ชัดเจนและแยกออกจากบริการ
ฉีดวัคซีน 
-ต้องการความรูเ้รื่องยาเด็ก 
และความรู้เรื่องผลข้างเคยีง
ของยา 
-ต้องการพัฒนาระบบส่งต่อ
แบบสองทาง (ไป-กลับ) และ
การเฝา้ระวัง 
-ต้องการให้มีทีม 
สหวิชาชีพ 

ผลงาน-จ านวน รพช.ที่มี
บริการ 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
81.25 
ปัญหา-ต้องการพัฒนาท้ัง 3 
ด้านเพื่อเลื่อนระดับ 
-บางแห่งพึ่งจัดตั้งบริการ 
-บุคลากรยังไม่ได้รับการอบรม 
-ความสามารถในการวินิจฉัย
และส่งต่อยังไมม่ ี
-ยังไม่มีการส่งเสริมพัฒนาการ 
แต่มีการส่งเสริมป้องกัน 
วิธีแก้ไข  
-ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปกติและกลุม่เสี่ยงร่วมกับ
ชุมชน 
ความต้องการ 
การสนับสนุน 
-ต้องการอุปกรณ์ สถานท่ีและ 
บุคลากร 
-แยก clinic ให้เป็นสัดส่วน 
-ก าหนดวันเวลาให้บริการที่
ชัดเจนและแยกออกจาก
บริการฉีดวัคซีน 
-ต้องการอบรมพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและการติดตามใน
ชุมชน 
-ต้องการให้มีทีม 
สหวิชาชีพ 
 

ผลงาน-จ านวน รพช.ที่มี
บริการ 15 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ปัญหา-ต้องการพัฒนาท้ัง 3 
ด้านเพื่อเลื่อนระดับ 
-บุคลากรยังไม่ได้อบรม PG 
เด็ก/จติเวช 
วิธีแก้ไข 
-จัดโปรแกรมฝึกเด็กท่ีบ้าน 
-อบรมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายในชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
ความต้องการ 
การสนับสนุน 
-ต้องการอบรม PG เด็ก/จติ
เวช 
-ต้องการอบรมทักษะการ
ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า 
การใช้ TDSI DSI 
-แยก clinic ให้เป็นสัดส่วน 
-เสนอผู้บริหารเพื่อเปิด
บริการดา้นพัฒนาการเด็ก
โดยตรงรวมถึงก าหนดวัน
เวลาให้บริการ 
 ที่ชัดเจนและแยกออกจาก
บริการฉีดวัคซีน 
-ต้องการให้มีการท า case 
study 
-ต้องการวางแผนพัฒนา
ระบบยาร่วมกับเภสัชกร 
อบรมความรู้เรื่องยาเด็ก 
และความรู้เรื่องผลข้างเคยีง
ของยา 
-ต้องการพัฒนาระบบส่งต่อ
แบบสองทาง (ไป-กลับ) มี
การรับส่งข้อมูลกับแม่ข่าย 
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อุปสรรค ข้อจ ากัดการด าเนินงาน ป  255  
- เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการมีหลายรูปแบบ เช่น อนามัย 49 อนามัย 55 DSI TDSI Denver II 

ท าให้เกิดความสับสนในระดับผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ตัวชี้วัดระดับ
กระทรวง 

- เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองพัฒนาการ (อนามัย 55) มีช่วงอายุที่ห่างมากเกินไป (ห่างกันช่วงละ 1 ปี) ท า
ให้คัดกรองเด็กได้ล่าช้า ขณะนี้พ้ืนที่ต้องการเครื่องมือที่มีความไวมากกว่า อนามัย 55 ในบางจั งหวัดได้
บูรณาการเครื่องมือเอง เช่น ใช้อนามัย 49 ร่วมกับ อนามัย 55 เป็นต้น 

- แม้ TDSI จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ผู้ปฏิบัติสะท้อนว่ามีจ านวนข้อมาก  ท าให้ยากต่อการ
น าไปใช้ และขอให้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือฝึกทักษะการใช้ TDSI ในงานประจ า (ได้ด าเนินการใน
เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2556) 

- เครื่องมือ TDSI มีไม่เพียงพอ มีในบาง รพช. เท่านั้น 
- ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ไม่สามารถเข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมด 

เนื่องจากต้องรับงานหลายด้าน 
- มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นบ่อย ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 

 
 

ความต้องการการสนับสนุน 
- ผู้บริหารระดับสาธารณสุขจังหวัดให้ความส าคัญโดยก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์และก าหนดเป็นตัวชี้วัดใน

การติดตามงาน  
- ควรมีการจัดอบรม ทบทวนความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง มีการขยายด าเนินการ In-service training 

ให้มากขึ้น 
 
ข้อสังเกตจากการตรวจราชการ ป  255  
- ข้อมูลการตรวจพัฒนาการเด็กจะเป็นข้อมูลจากคลินิกเด็กดี  จะอยู่ในกลุ่มเด็กอายุ 0 -2 ปี ซึ่งเด็กในกลุ่มนี้

จะไม่ค่อยมีปัญหาพัฒนาการ  และการตรวจพัฒนาการเด็กจะไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
- แหล่งข้อมูลการรายงานมาจากหลายแหล่งข้อมูล  เช่น  การนิเทศงานของจังหวัด  ข้อมูลสายใยรักแห่ง

ครอบครัว  โปรแกรมเฉพาะของจังหวัด 
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  บางส่วนยังขาดทักษะในการตรวจพัฒนาการเด็ก 

 

ข้อเสนอแนะ 
- พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล  และมีการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข  ครูผู้ดูแลเด็ก  ในการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กด้วยอนามัย 55 

(เขตนครชัยบุรินทร์)  ให้เกิดความเข้าใจและทักษะในการตรวจประเมิน 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมให้เข้าใจ  และมีทักษะในการบันทึก

ข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
- ขยาย“ต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว” 
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- ส่งเสริมให้ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  อาหารตามวัย  วัคซีน  และมีพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้อง    ( กิน  กอด   เล่น  
เล่า) 

- การพัฒนาคุณภาพบริการ WCC คุณภาพ  เช่น การเพ่ิม/ขยายวันบริการจากเดิม 
- Training for Trainer จากศูนย์วิชาการ สู่ รพช. รพ.สต ตามล าดับ ให้ทุกหน่วยบริการสามารถด าเนินการ

ได้เท่าเทียมกัน 
- ขยายการใช้โปรแกรมประเมินพัฒนาการที่พัฒนาโดยศูนย์สุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชร่วมกับ  สปสช. 

ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีสามารถใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 
- พัฒนาช่องทางการสื่อสาร เพ่ือการขอความช่วยเหลือและส่งต่อเด็กท่ีสงสัยพัฒนาการล่าช้า เช่น การสร้าง

ทีมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กเพ่ือรับการปรึกษาและส่งต่อ 
 

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 

 ศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ  และภาคเอกชนที่ได้รับการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ  อนามัยสิ่งแวดล้อม  การป้องกันโรคติดต่อ  และการประเมินมาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ปี 2556 

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
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ปี 55 ปี 56

ที่มา : รายงานจังหวัด

N/aN/a

เป้าหมาย : ร้อยละ 70

 
  
 

จากรายงาน  ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  พบว่า ปี 2555  ทุกจังหวัด  มีศูนย์เด็กเล็กประเมินมาตรฐาน
ระดับดีและดีมาก (คุณภาพ) เกินเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 70 ทุกจังหวัด  ส่วนปี 2556 มีบางจังหวัดยังไม่
รายงานผลการด าเนินงาน  คือ ชัยภูมิและบุรีรัมย์  เนื่องจากเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานใหม่  และอยู่ในช่วงการ
รวบรวมข้อมูล  ในส่วนของนครราชสีมาและสุรินทร์  พบว่า  ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย คือ ร้อยละ 
70.1 และ 76.2 ตามล าดับ  ซึ่งผลการประเมินต่ ากว่า ปี 2555  เนื่องจากในปี 2556 มีการปรับเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐานและให้มีคุณภาพมากขึ้น  จึงมีผลท าให้ผลการประเมินลดน้อยลง 
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ข้อสังเกตจากการประเมินรับรองมาตรฐาน 
- ศูนย์เด็กเล็กบางแห่งยังขาดการให้ความส าคัญของผู้บริหาร อปท.  ขาดการประสานงาน  การท างานแบบ

บูรณาการ  และการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่าง อปท. กับสาธารณสุข  
- ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะในการด าเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  

พัฒนาคน  และการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก 
- เกณฑ์การประเมินมีหลายเกณฑ์  ทั้งในส่วนของกรมการปกครองท้องถิ่น  และกระทรวงสาธารณสุข และ

ในแต่ละเกณฑ์บางส่วนไม่สอดคล้องตรงกัน  ท าให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้องเกิดความสับสน 
ข้อเสนอแนะ 
- การบูรณาการเกณฑ์ประเมินมาตรฐานในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กให้มีความรู้  ความเข้าใจและ  ทักษะใน

การด าเนินงาน 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ศึกษาดูงาน  ประชาสัมพันธ์  สร้างกระแสเพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
- เชิดชูเกียรติเพ่ือเป็นการเสริมพลัง 

งานทันตสา ารณสุข ในเด็ก   – 5 ป   

เด็กอายุ   ป   ันผุ
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ที่มา : ส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 (ครั้งที่ 6 ปี 2555) เป้าหมาย : ไม่เกิน ร้อยละ 57

ร้อยละ

 
  

จากการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพในเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 (ครั้งที่  6 ปี 2555)  พบปัญหา 
ฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี ของจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 64.5 ชัยภูมิ ร้อยละ 52.2 บุรีรัมย์  ร้อยละ 54.7 และ
สุรินทร์ ร้อยละ 56.8  ในภาพรวมของเขต เด็กปฐมวัยมีฟันผุ ร้อยละ 57.1  ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ (จากการ
ส ารวจสภาวะทันตสุขภาพระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปี 2555 พบเด็ก 3 ปี ฟันผุ ร้อยละ 51.7 )  ปัญหาส าคัญที่
พบ  คือ เรื่องการแปรงฟัน เพราะเด็กท่ีได้รับการแปรงฟันก่อนนอนทุกวันมีเพียง ร้อยละ 64.1 และไม่แปรงฟัน
ก่อนนอนเลย ร้อยละ 9.2 ที่ส าคัญผู้ปกครองเด็ก ร้อยละ 46.5 ปล่อยให้เด็กแปรงฟันเอง นอกจากนี้การดื่มนม
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ก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกประเด็นหนึ่งที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กกลุ่มนี้  โดยเด็ก 3 ปี หลับคาขวดนมถึง ร้อย
ละ 31.2 และ ร้อยละ 72.7 ยังดื่มน้ าหวาน น้ าผลไม้ ขนมกรุบกรอบ มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ ซึ่งนอกจากจะ
เพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ และมีโอกาสเกิดความผิดปกติของการสบฟันในอนาคตแล้ว ยังส่งผลต่อ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพ  เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญ 

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมการแปรงฟันอย่างถูกต้องเหมาะสม ควบคู่ไปกับแผนยุทธศาสตร์  
- การขยายและพัฒนาระบบบริการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาระบบการด าเนินงานส่งเสริม ป้องกัน

ทันตสุขภาพ  
- ผลักดันให้เกิดนโยบายในเขตพ้ืนที่ สนับสนุนการด าเนินงานสื่อสารสาธารณะ  
- ควรมีแผนพัฒนาก าลังคนด้านส่งเสริมทันตสุขภาพที่สอดคล้องกับระบบบริการและความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานส่งเสริม ป้องกัน ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุก
พ้ืนที ่

- มารดาควรดูแลการแปรงฟันของเด็กอย่างใกล้ชิด และแปรงซ้ า โดยไม่ปล่อยให้เด็กแปรงฟันเอง เนื่องจาก
การใช้มือของเด็กยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

เด็กอายุต่ ากว่า   ป  ได้รับการตรวจช่องปาก และผู้ดูแลได้รับ
การฝ กทัก ะการแปรง ัน   เด็กได้รับ Fluoride vanish
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ได้รับการตรวจช่องปาก ฝ กทกั ะแปรง ัน ได้รับ Fluoride vanish

ที่มา : ข้อมูลการตรวจราชการ ปี 56

N/a

เป้าหมาย : เด็กได้รับการตรวจช่องปาก /ผู้ดูแลได้รับฝึกทักษะฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

เป้าหมาย : เด็กได้รับ Fluoride vanish ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
 
จากผลการด าเนินงาน ปี 2556 เด็กต่ ากว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก และผู้ดูแลได้รับการฝึกทักษะ

การแปรงฟันของจังหวัดนครราชสีมา ได้ร้อยละ 45.6  ชัยภูมิ ร้อยละ 68.5   บุรีรัมย์ ร้อยละ  87 และสุรินทร์ 
ร้อยละ 72.3 ในภาพรวมของเขต ผลงานอยู่ที่ ร้อยละ 68.4  ซึ่งผลงานยังต่ ากว่าเป้าหมาย  คือ ร้อยละ 70  
ส่วนการให้บริการทา Fluoride vanish  จังหวัดนครราชสีมาท าได้ ร้อยละ 30.6   ชัยภูมิ  ร้อยละ 21.8 
บุรีรัมย์ ร้อยละ 57.5 และสุรินทร์ ท าได้ ร้อยละ 54.4 ในภาพรวมของเขต ผลงานอยู่ที่ร้อยละ 41.8 ซึ่งก็ยังต่ า
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กว่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 50 เช่นกัน มีเพียง 2 จังหวัด คือ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ที่ท าผลงานได้ดี ส่วน
นครราชสีมา และชัยภูมิ ผลงานยังต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพมีน้อย   
เมื่อเทียบกับประชากรที่รับผิดชอบ รวมทั้งการจัดระบบบริการยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 จังหวัดมีแผนแก้ไขปัญหา  โดยมีโครงการผลิตบุคลากรด้านส่งเสริมทันตสุขภาพ (TOHA) และจัดอบรม
ทันตาภิบาลในงานส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพ่ือด าเนินงานด้านส่งเสริม ป้องกันทันตสุขภาพเชิงรุก ลงไปในพ้ืนที่ที่ขาดแคลนทันตบุคลากร  รวมทั้ง 
ไดเ้ร่งผลักดันงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพบูรณาการร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพพ้ืนฐานอ่ืนๆ  ในโครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัว อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของแกนน า  และภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ เช่น องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น รพ.สต. ศสม. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือให้ เกิดการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินงานในเด็กปฐมวัย ต้องบูรณาการไปกับงานอนามัยแม่และเด็ก โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
- มีการด าเนินการให้เกิด ANC คุณภาพ ส่งเสริมกิจกรรมด้านทันตสุขภาพ ประกอบด้วยการตรวจช่องปาก

หญิงตั้งครรภ์ ให้ค าแนะน าและส่งต่อไปรับบริการ 
- มีการด าเนินการให้เกิด WCC คุณภาพ  ประกอบด้วยการตรวจช่องปากและให้ค าแนะน าผู้ปกครองโดย

เจ้าหน้าที่ใน WCC  ในช่วงอายุ 9 เดือน 18 เดือน 2 ปี  และ4 ปี และตรวจโดยทันตบุคลากรเมื่ออายุ 1 ปี 
และ 3 ปี เพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุ  ฝึกผู้ปกครองแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ  ให้บริการป้องกันตาม
ความจ าเป็น และติดตามต่อเนื่อง 

- มีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารทุกวัน จัดผลไม้เป็นอาหาร
ว่าง 5 วันต่อสัปดาห์ 

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) 

1  เร่งรัดระดับความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ 
- สุ่มส ารวจความครอบคลุ่มของการได้รับวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง รอบท่ี 1 
- สรุปผลการส ารวจ/สภาพปัญหา/ข้อเสนอแนะ  (ผู้ตรวจ,สสจ.)เพ่ือรับทราบปัญหาและวางแผนการ

ด าเนินงานแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
- สุ่มส ารวจความครอบคลุ่มของการได้รับวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง รอบท่ี 2 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

 
2  การประเมินมาตรฐานการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

- สุ่มประเมินการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดย สคร.ร่วมกับ สสจ. 
- ระบบลูกโซ่ความเย็น 
- คุณภาพการให้บริการ 
- ระบบรายงาน 

3  การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนเม่ือเข้าเรียน 
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เป็นโครงการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กในระดับอนุบาลโดยการ
ให้โรงเรียนก าหนดให้ใช้ส าเนาประวัติการได้รับวัคซีนเป็นหลักฐานในการรับนักเรียน 

4  การนิเทศ ติดตาม 
- ประสาน/ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานร่วมแก่ผู้รับผิดชอบของจังหวัด 
- ให้มีการรายงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนโดย สสจ.รายงานทุก 3 เดือน  

สคร.รวบรวมรายงานทุก 6 เดือน 
 

 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ  

1. ความครอบคลุมวัคซีนในเด็กอายุ 3-5 ปี (DTP 4, OPV4, DTP 5, OPV5) ต่ า โดยเฉพาะ JE2 JE3  
สาเหตุ ผู้ปกครองลืม เด็กไม่สบาย ไม่แน่ใจ ไม่รู้ ไม่มีเวลาพาไป ไม่เชื่อถือ ผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา  
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
- พัฒนาระบบแจ้งเตือน  ติดตาม (IT)  เมื่อเด็กเป้าหมายต้องได้รับวัคซีน  
- - Technical support   ระบาดวิทยา, counseling ,ปรับพฤติกรรม, ระบบฐานข้อมูล 
- ตรวจประเมินเชิงวิชาการ internal ,external    
- พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ 
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ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
- พัฒนาระบบ เยี่ยมบ้านการรับวัคซีนของเด็กเป้าหมาย 
- ปรับปรุง พัฒนาระบบสมุดสุขภาพเด็ก ในศูนย์เด็ก อนุบาล และประถม 

 
2. เจ้าที่ที่ให้บริการวัคซีน มีความรู้ ความเข้าใจ เชิงวิชาการของวัคซีนไม่เพียงพอแก่การสร้างความเข้าใจกับ
ผู้รับบริการให้เห็นความส าคัญของการรับวัคซีน 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
- จัดท า fact sheet  รายวัคซีน เผยแพร่ 
- พัฒนาศักยภาพ resource person ระดับเขตและจังหวัด  
- พัฒนาศักยภาพ ผู้ให้บริการ 
ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
- เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จัดระบบพิเศษให้เด็กกลุ่มนี้(ส ารวจ ติดตามเฝ้าระวังสุขภาพ) 

 
3. เด็กได้รับวัคซีน MMR ไม่ถูกต้อง   ได้รับต่ ากว่า 9 เดือน และมากกว่า 1 ปี 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
- สคร. จัดท า fact sheet  รายวัคซีน เผยแพร่ 
- พัฒนาศักยภาพ resource person ระดับเขตและจังหวัด  
ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
- พัฒนาศักยภาพ ผู้ให้บริการ 
- พัฒนาศักยภาพ นสค.   
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                                          กลุ่มวัยเรยีน 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
หน่วยงานร่วมรับผิดชอบ      ศูนย์อนามยัที่ 5 /ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5/ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา / 
                           ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 9 

เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 6 – 14 ปี  
ตัวช้ีวัดในกลุ่มวัยเรียน ระดับกระทรวง 

1. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 15) 
2. เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี่ย (ไม่น้อยกว่า 100) 

แผนสุขภาพเด็กวัยเรียน ระดับเขต 
1. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 15) 
2. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 
3. ร้อยละโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม (ควบคุมขนมกรุบกรอบ) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) และร้อยละ

ของโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) 
4. ร้อยละของเด็ก ป.1  ได้รับการตรวจฟันไม่น้อยกว่า 85 และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 
     ไม่น้อยกว่า 30 
5. ร้อยละของการได้รับวัคซีนในเด็ก ป.1-ป.6 ทุกจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
6. จ านวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับเพชรแห่งใหม่ (154 แห่ง) 
7. เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 100 
8. ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน เท่ากับ 70  
 

 

 สถานการณ์สุขภาพในเด็กวัยเรียน 
 
ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 15)  
ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 
การวิเคราะห์สถานการณภ์าวะโภชนาการ  (อ้วน/เตี้ย) 
 หลักฐานทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าภาวะโภชนาการในเด็กมีผลกระทบต่อ
พัฒนาการ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ
ควบคุมป้องกันและแก้ไข ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2546 – 2556) พบความชุกของปัญหา
ภาวะโภชนาการเกิน เด็กวัยเรียน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยพบว่า 5 ปีที่ผ่านมาเด็กไทยอ้วนร้อยละ 40 และคาดว่า
ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ปัญหาภาวะเด็กอ้วนในสัดส่วน 1 ใน 5 และเป็นอัตราการที่อ้วนเร็วที่สุด จาก
สถิติเด็กอนุบาลและประถมอ้วนพบว่า ร้อยละ 30 จะเป็นผู้ใหญ่อ้วน และเด็กมัธยมหรือวัยรุ่นอ้วนจะเป็น
ผู้ใหญ่อ้วนร้อยละ 80    และพบโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรค
หลอดเลือด  โรคที่เกี่ยวกับการหายใจ ท าให้คุณภาพชีวิตประชากรเหล่านี้แย่ลง  ประเทศชาติต้องสูญเสีย
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ค่าใช้จ่ายในการรักษาดูแลคนเหล่านี้  ผลกระทบที่เห็นได้ชัดพบว่าเด็กอ้วนสุขภาพจิตไม่ดี เพ่ือนล้อ หาเสื้อผ้า
ใส่ยาก  โรคภัยเบียดเบียน  น้ าหนักมากเดินขาโก่ง  และอาจหยุดหายใจในเด็กบางราย พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่
พบได้บ่อยคือ พฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้อง (ร้อยละ 95 ของเด็กอ้วนเกิดจากการบริโภคอาหาร) การไม่ออก
ก าลังกาย การอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ และไอแพดตลอดเวลา ท าให้มวลกล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งาน  การควบคุม
อารมณ์อยากกิน อารมณ์หิวไม่ได้   
 จากการส ารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 5  พ.ศ. 2546  เด็กวัยเรียนอ้วน 
ร้อยละ 13.6 และจากการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน พ.ศ. 2553 พบว่า ภาวะอ้วนร้อยละ 
12.7 และในปี 2554 พบ ร้อยละ 17.0 จากการส ารวจสถานการณ์เด็กไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 พบว่า
เด็กนักเรียนอ้วนและเริ่มอ้วนร้อยละ 17.7  
 ส าหรับเขตบริการสุขภาพที่ 9 ได้ท าการส ารวจในกลุ่มนักเรียนประถมและมัธยม 24 แห่ง 1,650 
คน พบว่า เด็กวัยเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนเฉลี่ยร้อยละ 12.1  นักเรียนเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยร้อยละ 8.3 หาก
วิเคราะห์อัตราเด็กนักเรียนมีส่วนสูงระดับดีและมีรูปร่างสมส่วน เท่ากับร้อยละ 73.07 บริโภคอาหารรสหวาน
และน้ าอัดลมร้อยละ 94.6 คิดเป็นสัปดาห์ละ 4 วันขึ้นไป ส่วนใหญ่บริโภคขนมกรุบกรอบทุกวัน จากข้อมูล
ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย พบว่า โรงเรียนที่มีการจ าหน่ายน้ าอัดลมและน้ าหวาน จะมีเด็กอ้วนเป็น 
2 เท่า ของโรงเรียนที่ไม่มีจ าหน่าย และมีปัญหาฟันผุและฟันเสื่อมตามมา นอกจากนี้ ผลจากการส ารวจแบบ
เร่งด่วนภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนจ านวน 8,433 คนในเขตบริการสุขภาพที่ 9  ในเดือนกรกฎาคม 
2555 ที่ผ่านมา พบว่า เด็กนักเรียนค่อนข้างอ้วนและอ้วนร้อยละ 7.3 โดยที่จังหวัดนครราชสีมาสูงสุดร้อยละ 
8.6 รองลงมาคือ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ร้อยละ 7.3, 6.9  และ 4.2 ตามล าดับ และจากการส ารวจ
ข้อมูลโครงการส ารวจสถานการณ์สุขภาพงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เดือนตุลาคม 2556 จ านวน 1,800 
คน พบว่าเด็กอ้วนและเริ่มอ้วนร้อยละ 7.4 จังหวัดนครราชสีมาพบมากที่สุดร้อยละ 8.6 รองลงมาคือจังหวัด
ชัยภูมิและจังหวัดสุรินทร์ร้อยละ 7.9 และน้อยที่สุดคือจังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ 4.6 
 ปัญหาโภชนาการที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ เด็กวัยเรียนเตี้ย ซึ่งผลกระทบของการขาดอาหาร
เรื้อรังมิใช่แค่เพียงโครงสร้างด้านร่างกายเป็นผลให้เตี้ยแคระแกรนเท่านั้น ยังท าให้ภูมิต้านทานโรคต่ าเป็นผล
ให้ติดเชื้อได้ง่าย เจ็บป่วยบ่อย หรือเป็นนาน และมีความรุนแรง ภาวะเตี้ยยังมีผลต่อการพัฒนาสมองเป็นผล
ให้เด็กมีสติปัญญาต่ า ความสามารถในการเรียนรู้บกพร่อง ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม เฉื่อยชา  ภาวะเตี้ย เป็นผลมา
จากการขาดอาหารแบบเรื้อรัง ท าให้ได้รับพลังงานและสารอาหารไม่เพียงพอ จากการส ารวจสถานการณ์
เด็กไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จ านวน 1,650 คน พบว่า นักเรียนเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยร้อยละ 8.0 
นักเรียนเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยสูงสุดคือ จังหวัดชัยภูมิร้อยละ 12.9 รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์ร้อยละ 8.3 
จังหวัดนครราชสีมาร้อยละ 5.6 และจังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ 5.4 และจากการส ารวจสถานการณ์สุขภาพ เขต
บริการสุขภาพที่ 9 เดือนสิงหาคม 2555 จ านวน 8,433 คน พบว่านักเรียนเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยร้อยละ 11.7  
นักเรียนเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยสูงสุดคือ จังหวัดสุรินทร์ร้อยละ 16.3 รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิร้อยละ 12.0 
จังหวัดนครราชสีมาร้อยละ 11.7 จังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ 10.2  และจากการส ารวจสถานการณ์สุขภาพงาน
ส่งเสริมสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 9 เดือนกันยายน 2556 จ านวน 1,800 คน พบเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย
ร้อยละ 9.5  
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แผนภูม ิร้อยละของเด็กวัยเรียนมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) และร้อยละของ
เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 15) 

 
 

 
นตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
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ตาราง การส ารวจภาวะอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียนในประเทศไทย 
ระดับประเทศ  ( ร้อยละ ) ระดับพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 

ประเด็นด้าน
โภชนาการ 

ปี ภาวะอ้วน 
 

อ้วนและ
เริ่มอ้วน 

ภาวะ
อ้วน 

อ้วน 
และเริ่ม
อ้วน 

เตี้ยและ
ค่อนข้างเตี้ย 

รูปร่างสม
ส่วน 

ส่วนสูงระดับดีและ
รูปร่างสมส่วน 

-ภาวะอาหารและ
โภชนาการ 

2546 13.6 - - - - - - 

-จากการเฝ้าระวัง
และติดตามด้าน
โภชนาการ 
 

2553 
2554 
2555 
(ก.พ.)* 

(9ส.ค.)** 
2556 

 ( ก.ย.)*** 

12.7 
17.0 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

17.7 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

7.0 
3.2 
- 
- 

- 
- 
- 

12.0 
7.3 
- 
- 

- 
- 
- 

8.0 
11.7 

- 
9.5 

- 
- 
- 

78.5 
74.1 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

70.9 

*โครงการเฝ้าระวังงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1-12 (n=1,650)   
จังหวัดที่เริ่มอ้วนและอ้วนสูงสุด คือ จ.ชัยภูมิร้อยละ 17.8 จ.นครราชสีมาร้อยละ 12.7 จังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ 9.31 และสุรินทรร์้อยละ 
8.07 

**ภาวะโภชนาการแบบเร่งด่วน (n= 8,433 คน)  
จังหวัดที่เริ่มอ้วนและอ้วนสูงสุด คือ จ.นครราชสีมาร้อยละ 8.6 จ.ชัยภูมิร้อยละ 7.3 จ.บุรีรัมย์ร้อยละ 6.9 และสุรินทร์ร้อยละ 4.2 

***ข้อมูลโครงการส ารวจสถานการณ์สุขภาพงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (n=1,800 คน)  
จังหวัดที่เริ่มอ้วนและอ้วนสูงสุด คือ จ.นครราชสีมาร้อยละ 8.6 จ.สุรินทร์และชัยภูมิร้อยละ 7.9 และบุรีรัมย์ร้อยละ 4.6 

 
แนวทางการด าเนินงาน 
- ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้พ้ืนที่ด าเนินการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- นิเทศติดตามการด าเนินงานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการการเจริญเติบโตของเด็ก 
- ให้ค าแนะน าปรึกษาทางวิชาการด้านโภชนาการ 
 
ผลการตรวจราชการและนิเทศงานปกติ ระดับกระทรวง ปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 

ไม่มีฐานข้อมูลงานเฝ้าระวังด้านโภชนาการที่เป็นระบบฐานเดียวกัน เนื่องจากพัฒนาจากโปรแกรม
ต่างกันในแต่ละจังหวัด ภาพรวมด้านข้อมูลพบว่า ข้อมูลเด็กวัยเรียน 6-12 ปีมีส่วนสูงและรูปร่างสมส่วนยังไม่
มีรายงานวิเคราะห์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
- กรมอนามัยควรอธิบายกระบวนการเก็บข้อมูล น้ าหนัก ส่วนสูง อายุ ให้ชัดเจน 
- กรมอนามัยควรวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลดิบที่ได้รับและแปรผลเป็นข้อมูลสถานการณ์ 
- ควรขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายการศึกษากับกรมอนามัย 
- พ้ืนที่ควรติดตามกลุ่มที่มีรูปร่างดีและรูปร่างสมส่วน โดยใช้โปรแกรมเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขบัญญัติ 10 ประการ 
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ร้อยละโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม (ควบคุมขนมกรุบกรอบ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และร้อยละของโรงเรียน
ปลอดน้ าอัดลม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) 
 
การวิเคราะห์สถานการณโ์รงเรียนปลอดน้ าอัดลมและควบคุมขนมกรุบกรอบ 

จากการส ารวจการดื่มน้ าอัดลมของเด็กไทยโดยกองทันตสาธารณสุขปี 2548 พบว่าเด็กดื่มน้ าอัดลม
เฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง สูงสุดคือ 3 ครั้ง ปริมาณเฉลี่ย 200 มิลลิลิตร ท าให้ได้รับน้ าตาลเฉลี่ย 7.4 ช้อน
ชา/ครั้ง ผลการศึกษาโดยเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานในเด็กวัยประถมศึกษาจาก 25 จังหวัด พ.ศ.2550 
พบว่า เด็กแต่ละคนดื่มน้ าอัดลมเฉลี่ย 200 มิลลิลิตรต่อคนต่อวัน และยังได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์การ
ขายน้ าอัดลมในโรงเรียน การบริโภคของเด็ก ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเก่ียวกับการเลิกขายน้ าอัดลม
ในโรงเรียนพบข้อมูลว่า โรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีการจ าหน่ายน้ าอัดลมมากกว่าโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ส่วนโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสพฐ.มีการยกเลิกการจ าหน่ายน้ าอัดลมในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น
เป็นล าดับ และเมื่อพิจารณาระดับเขตพบว่าเขตบริการสุขภาพที่ 9 มีโรงเรียนปลอดน  าอัดลม  น  าหวานและ
ขนมกรุบกรอบค่าเฉลี่ยร้อยละ  53.85 (ส านักทันตสาธารณสุขปี2554)  

การด าเนินงานหลักโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม น้ าหวาน ขนมกรุบกรอบ 
1. บูรณาการชี้แจงร่วมกับรร.ส่งเสริมสุขภาพและทันตสาธารณสุขในรร. 
2. แต่ละรร.จัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนปลอดน้ าอัดลม น้ าหวาน ขนมกรุบกรอบ 
3. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในวงกว้าง และสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์แก่โรงเรียน 
4. บูรณาการตรวจประเมินร่วมกับ รร.ส่งเสริมสุขภาพและทันตสาธารณสุขในโรงเรียน 
 
 

ตาราง ผลการด าเนินงานโรงเรียนปลอดน้ าอัดลมและควบคุมขนมกรุบกรอบ 
 

แหล่งข้อมูล นครราชสมีา ชัยภูม ิ บุรีรัมย ์ สุรินทร ์ เขต 
Rapid servey (กุมภาพันธ์ 55)” 
ร้อยละการรับประทานขนมกรุบกรอบทุกวัน 

31.2 24.8 36.7 24.6 29.3 

Rapid servey (กันยายน 56) 
ร้อยละการรับประทานขนมกรุบกรอบทุกวัน 

29.9 26.2 20.5 16.7 23.4 

รายงานจากผู้รับผิดชอบงาน (ตุลาคม 2556) 
รร.ปลอดน้ าอัดลม ควบคุมน้ าหวานขนมกรุบ
กรอบ 

26.2 
(1105 แห่ง) 

32.5 
(708 
แห่ง) 

28.1 
(907 แห่ง) 

30.5 
(671 แห่ง) 

28.9 
(3,391 
แห่ง) 
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจนิเทศปกติ 
โรงเรียนปลอดน้ าอัดลมควรถูกผลักดันเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ร้อยละของเด็ก ป.1 ได้รับการตรวจฟันไม่น้อยกว่า 85 และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันไม่น้อยกว่า 30 
การวิเคราะห์สถานการณส์ุขภาพช่องปาก 
 จากการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งด าเนินการระหว่าง
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 ส ารวจในโรงเรียนประถมศึกษา 162 แห่ง  45 จังหวัด จ านวน
นักเรียนทั้งหมด  10,672  คน พบว่าเด็กอายุ 12 ปี มีฟันแท้ผุ ร้อยละ 62.2 โดยมีค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุด 1.8 
ซี่/คน และในเพศชายมีฟันผุร้อยละ 51.7 เพศหญิงร้อยละ 57.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด็กอายุ 12 ปี มี
ฟันแท้ผุร้อยละ  64.9  
 ส าหรับเขตบริการสุขภาพที่ 9  จังหวัดนคราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์  เด็กชั้น
ประถมศึกษาจ านวน 787 คน มีฟันผุถอนอุด ร้อยละ 47.4 โดยจังหวัดสุรินทร์สูงสุด ร้อยละ 67.9 จังหวัด
บุรีรัมย์มีฟันผุอุกถอนต่ าสุด ร้อยละ 29.0 เด็กอายุ 12 ปี มีฟันแท้ผุร้อยละ  66.7  โดยมีค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุด
สูงถึง 1.25 ซี่/คน ในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุดสูงถึง 2.4 ซี่/คน และฟันผุสูงสุดถึง 17 ซี่/คน  
นอกจากนี้จากการส ารวจดังกล่าว พบว่า นักเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันเพียงร้อยละ 28.8  
แปรงฟันก่อนนอนเป็นประจ าเพียงร้อยละ 60.1 และจากการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพระดับเขตบริการ
สุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 6 ปี 2555 ซึ่งเขตได้ด าเนินการส ารวจทุกๆ  5 ปี   เนื่องจากโรคฟันผุเป็นปัญหาที่เด่นชัด
ในกลุ่มเด็กของประเทศก าลังพัฒนาหากไม่ได้รับการดูแลรักษาทันท่วงที โรคจะลุกลามและสูญเสียฟันไปใน
ที่สุด ส่งผลต่อพัฒนาการสุขภาพการบดเคี้ยว  และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ผลการส ารวจพบว่า เด็กอายุ 12 
ปี มีฟันผุร้อยละ 58.3   โดยค่าเฉลี่ย ผุ ถอน อุด เท่ากับ 1.6 ซี่/คน  

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2556 เด็ก ป.1 ได้รับการตรวจฟัน จังหวัดนครราชสีมาท าได้ ร้อย
ละ 87.4 ชัยภูมิ ร้อยละ 58.8 บุรีรัมย์ ร้อยละ 89.3 และสุรินทร์ ท าได้ ร้อยละ 71.2 ในภาพรวมของเขต 
ผลงานอยู่ที่ร้อยละ 76.7 ซึ่งยังต่ ากว่าเป้าหมาย  คือ ร้อยละ 85  โดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิ ผลงานยังต่ ามาก  
ส่วนผลงานการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก ป.1  นครราชสีมาท าได้ ร้อยละ 58   ชัยภูมิ ร้อยละ55.3 บุรีรัมย์ 
ร้อยละ 59.9  และสุรินทร์ท าได้ ร้อยละ 65.6 ผลงานของเขตอยู่ที่ 59.7 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายทุกจังหวัด  
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แผนภูมิ  ร้อยละของเด็ก ป.1 ได้รับการตรวจฟันและการเคลือบหลุมร่องฟัน ปี 2556 

 
 
 
 
แผนภูมิ  เปรียบเทียบร้อยละของผู้มีประสบการณ์โรคฟันผุ อายุ 12 ปี ในปี 2550 เทียบกับปี 2555 
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แผนภูมิ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยฟันผุ/ถอนฟัน/อุด (ซี่ต่อคน) อายุ 12 ปี ในปี 2550 เทียบกับปี 2555 

 
 

จากสถานการณ์ดังกล่าว มีปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เด็กวัยนี้มีค่าเฉลี่ยฟันผุ/ถอน/อุดค่อนข้างคงที่ คือ 
การเข้าถึงบริการทันตกรรมป้องกันที่เพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน ซึ่งพบว่าเด็กอายุ 12 ปี มีฟันแท้ท่ีได้รับการเคลือบ
หลุมร่องฟัน เพ่ือป้องกันฟันผุเพ่ิมข้ึนจากในปี 2550 ส าหรับกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันพบร้อย
ละ 37.0 ของเด็กอายุ 12 ปี ที่แปรงฟันทุกวันหลังอาหารกลางวัน ทั้งนี้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ น่าจะ
เป็นผลจากพฤติกรรมในการบริโภค โดยเด็กอายุ 12 ปี ดื่มน้ าอัดลมถึงร้อยละ 41.1 และดื่มน้ าหวานอ่ืน นม
เปรี้ยว ถึงร้อยละ 57.7 อมลูกอมร้อยละ 40.3 และกินขนมกรุบกรอบถึงร้อยละ 72.1 ตั้งแต่ 3 ครั้ง/สัปดาห์ 

แนวทางแก้ไขปัญหาในเด็กวัยเรียนที่ยังได้รับบริการไม่ทั่วถึง คือ จังหวัดได้จัดท าแผนหมุนเวียนทันต
บุคลากรลงให้บริการในพ้ืนที่ที่ไม่มีทันตบุคลากรประจ า อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมทั้งได้เร่งผลักดันงาน
เฝ้าระวังทันตสุขภาพ  บูรณาการร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพอ่ืนๆ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี เพ่ือกระตุ้นและพัฒนางานด้านส่งเสริมทันต
สุขภาพในโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. 
บุคลารกรทางการศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และผู้ปกครอง 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา  
1. ประเมินสถานการณ์และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับปัญหาโรคฟันผุในพื้นที่ เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหา 
2. บูรณาการงานส่งเสริมทันตสุขภาพกับงานส่งเสริมสุขภาพอ่ืน ๆ  
3. ประสานกับโรงเรียนประถมศึกษา / ชุมชนในการพัฒนากิจกรรม ดังนี้ 

- การเพ่ิมคุณภาพการแปรงฟันของเด็ก คือ การแปรงฟันอย่างสม่ าเสมอทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
เน้นก่อนนอน โดยแปรงฟันอย่างน้อยครั้งละ 2 นาที ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์  

- จัดกิจกรรมเพ่ือควบคุมการบริโภคขนมและเครื่องดื่มที่เสี่ยงต่อสุขภาพช่องปาก ได้แก่  น้ าอัดลม  ลูก
อม  ขนมหวานจัดที่ท าจากแป้งและน้ าตาล 

4. การเพ่ิมคุณภาพการเคลือบหลุมร่องฟัน  โดยก าหนดเป้าหมายการติดแน่นของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันใน
ระยะเวลา 1 ปี 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การสร้างความร่วมมือระหว่าง อปท. กับเครือข่ายนักวิชาการเพื่อจัดงบประมาณอาหารกลางวันได้อย่าง

เหมาะสม 
2. บรรจุจัดท าเป็นนโยบายเป็นแผนของโรงเรียน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ (ชุดเรียนรู้กลาง) 
3. ท าความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตขนมท่ีมีส่วนผสมให้ลดน้ าตาล ไขมัน โซเดียม 
ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 
1. โรงเรียนและชุมชนต้องร่วมมือกันในการดูแล ฝึกทักษะให้เด็กสามารถสร้างและใช้ผลผลิตเอง เช่น ปลูก

ผักสวนครัว/เลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ/เลี้ยงหมูป่า ผลิตไก่ไข่ เพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
2. ครูท าแผนการเรียนรู้เรื่องอาหารลงในหลักสูตรการเรียนรู้ การจัดท าสื่อ แหล่งการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมความรู้ด้านการแยกขนมเกรด A B C แก่เด็กและผู้ปกครองเพ่ือให้สามารถเลือกซื้ออาหารที่มี

ประโยชน์ และโรงเรียนเลือกขนมเพ่ือมาจ าหน่ายในสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 
4. สนับสนุนอาหารเด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ การคัดกรองเด็กที่มีภาวะขาดสารอาหารให้เข้ารับการรักษา

และฟ้ืนฟ ู
5. การส่งเสริมให้ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับภาวะขาดสารอาหาร 
6. การเสริมสร้างตัวอย่างที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการกิน ต้องมีความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก พ่อแม่ต้องใส่ใจค่อยๆ 

บอก สอน ต้องให้เด็กมีอิสระในการเลือกกินผัก น าเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการรับประทานอาหาร 
7. ผลิตสื่อผ่านช่องทางต่างๆ ให้เด็กสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่าย น่าสนใจ เข้าถึงได้ดี โดยมีเป้าหมายรวมถึง พ่อ-

แม่ และมีความแพร่หลาย  
8. สั่งห้ามโฆษณาอาหารฟาสต์ฟู้ด  อาหารทุกชนิดที่จะบรรจุในผังรายการต้องเน้นภาวะโภชนาการ เน้นผัก

และผลไม้ แคลอรี่ โซเดียม และน้ าตาลต่ า โดยน าร่องจากผังรายการของเด็ก เช่น การ์ตูน รายการวาไรตี้
ส าหรับเด็ก 

9. การรณรงค์การให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการแบบ GDA ทุกช่องทาง โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผู้ปกครอง นักเรียน ครู 

10.รักษามาตรการควบคุมโภชนาการ ให้ผู้ผลิตขนมกรุบกรอบ ลดน้ าตาล ไขมัน โซเดียมลง 25% 
11.ระบุมาตรการ โรงเรียนระดับอนุบาล/ระดับประถมศึกษา ต้องปลอดน้ าอัดลม 100% ขนมกรุบกรอบ 

มาตรการฉลาก ค าเตือนเข้มข้น ให้ความรู้ในการเลือกบริโภค 
12.สร้างกลยุทธ์ปรับแนวคิดผู้ปกครองใหม่ การเลี้ยงลูกท่ีถูกต้อง เน้นพฤติกรรมการกิน 
13.การจัดการบรรยาย บุคลากร อาสาสมัคร เพ่ือให้รู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน าความรู้ไปถ่ายทอด  

ร้อยละของการได้รับวัคซีนในเด็ก ป.1-ป.6 ทุกจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

  เด็กวัยเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงส าคัญ เนื่องจากการระบาดของโรคติดต่อในโรงเรียนพบได้บ่อยครั้ง เช่น 
การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในปี 2552 การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
การระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งพบผู้ป่วยและเสียชีวิตในวัยเรียนเป็นจ านวนมาก การระบาดใหญ่ของโรค
หัดและโรคคอตีบในปีที่ผ่านมา เป็นต้น เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีประชากรหนาแน่นและมีเด็กใน
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หลายสภาวะสุขภาพ เด็กบางส่วนมีโรคประจ าตัวท าให้ง่ายต่อการติดเชื้อ การระบาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
จึงมักมีผลให้เด็กบางส่วนเจ็บป่วยรุนแรง และหลายครั้งเป็นเหตุให้ต้องปิดเรียนเป็นเวลานาน เป็นภาระต่อทั้ง
ผู้ปกครองและโรงเรียน 

  โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนรวม 10 โรค ได้แก่ วัณโรค ตับอักเสบชนิดบี ไอกรน คอตีบ 
บาดทะยัก โปลิโอ ไข้สมองอักเสบเจอี หัด หัดเยอรมัน คางทูม เป็นโรคซึ่งในปัจจุบัน ต้องฉีดวัคซีนให้เด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี โดยตลอด 5 ปี เด็กควรได้รับวัคซีนรวม 9 ครั้ง อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังพบว่ายังมีนักเรียนส่วนหนึ่งได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่พาไปรับวัคซีน
ตามนัด ลืมนัด หรือเด็กขาดวัคซีนเนื่องจากเจ็บป่วยในวัยทารก นอกจากนี้เมื่อถึงก าหนดการฉีดวัคซีนกระตุ้น
ในนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 ยังมีผู้ปกครองส่วนหนึ่งไม่อนุญาตให้เด็กรับวัคซีน เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเด็กได้รับ
วัคซีนครบถ้วนแล้ว 

  กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและพบในเด็กวัยเรียนที่ส าคัญคือ คอตีบ หัด และคางทูม ซึ่งใน
ตัวชี้วัดก าหนดให้เด็ก ป.1-ป.6 ต้องได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จึงขอน าเสนอเฉพาะในส่วนของโรคคอ
ตีบ หัด คางทูมดังนี้ 
 
ตาราง สถานการณ์การได้รับวัคซีนในเด็ก ป.1 และ ป.6 ปี 2556 
 

วัคซีน นครราชสีมา 
(ร้อยละ) 

บุรีรัมย์ 
(ร้อยละ) 

ชัยภูมิ 
(ร้อยละ) 

สุรินทร์ 
(ร้อยละ) 

เขต 
(ร้อยละ) 

MMR (ป.1) 93.3 100.0 97.8 95.0 96.5 

DT (ป.6) 95.0 100.0 98.3 97.2 97.6 

 
  คอตีบ อุบัติการณ์โรคในเขตอบอุ่นมักเกิดโรคในช่วงฤดูหนาว มักพบในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ที่ไม่

เคยได้รับวัคซีน ในกลุ่มที่มีความครอบคลุมของวัคซีนต่ าจะพบโรคในผู้ใหญ่ ส าหรับในเขตร้อน การกระจาย
ตามฤดูกาลไม่ชัดเจนเท่าในเขตอบอุ่น การป้องกันที่ได้ผลแน่นอนคือ การฉีดวัคซีน ซึ่ งควรเริ่มเมื่ออายุ 2 
เดือน วัคซีนที่ใช้อยู่ขณะนี้เป็นวัคซีนรวมที่ป้องกันได้ 3 โรคคือ คอตีบ ไอกรนและบาดทะยัก จะต้องให้ 3 ครั้ง 
เมื่ออายุ 2, 4, 6 และเพ่ิมเติมอีก 2 ครั้งเมื่ออายุปีครึ่งและ 4-6 ปี ถ้าพ้ืนที่ใดมีเด็กป่วยเป็นโรคคอตีบ ให้รีบพา
เด็กอ่ืนๆ ที่สัมผัสใกล้ชิดและเด็กที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกัน  

  สถานการณ์โรคในปี 2555 ทั้งประเทศพบผู้ป่วยจ านวน 65 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.1 ต่อประชากร
แสนคน เสียชีวิต 10 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 15.38 ส าหรับในเขตบริการสุขภาพท่ี 9 พบผู้ป่วย 3 ราย คิด
เป็นอัตราป่วย 0.05 ส าหรับในเขตบริการสุขภาพที่ 9 จากรายงานการได้รับวัคซีนของเด็ก ป.1 และ ป.6 ปี 
2556 ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 พบว่า ในภาพรวมของเขตเด็ก ป.6 ได้รับวัคซีน DT ร้อยละ 97.6 
โดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับวัคซีน DT ร้อยละ 100 ในขณะที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับวัคซีน DT ต่ ากว่าจังหวัด
อ่ืนคือร้อยละ 95.0 (ตารางที่ 2) ทั้งนี้ในปีต่อไปอาจมีการระบาดของโรคเพ่ิมขึ้นได้อีกเนื่องจากมีแรงงานต่าง
ด้าวมาท างานในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นทุกปี แม้จะมีมาตรการฉีดวัคซีน DT ครอบคลุมในประชากรกลุ่มเสี่ยง
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แล้ว แต่โรคคอตีบเป็นโรคที่ติดต่อจากคนสู่คน ซึ่งสามารถติดเชื้อโรคได้ง่าย จึงต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง
ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง  
 

ปัญหาที่พบในกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน คือ 

1. เด็กป่วยในวันที่รับวัคซีน  
2. ผู้ปกครองไม่อนุญาต  ทั้งนี้ส าหรับเด็กอายุ 1 – 5 ปี จ าเป็นต้องได้รับครบทุกคน ซึ่งเป็นนโยบาย

ระดับชาติโดยไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตผู้ปกครอง แต่ส าหรับเด็กนักเรียนชั้นป. 1 – ป. 6 จ าเป็นต้องขอ
อนุญาตผู้ปกครอง ซึ่งที่ผ่านมาการสื่อสารดังกล่าวอาจมีน้อยหรือไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้ปกครองขาด
ความตระหนักในการได้รับวัคซีนของบุตร 

3. เด็กหนีการรับวัคซีน 
4. เห็นเพื่อนบ้านไม่สบายจากการรับวัคซีน เช่น เป็นไข้ จึงไม่มารับวัคซีนตามนัด 
5. ผลส ารวจที่ผ่านมา พบว่า มีนักเรียนโรงเรียนเอกชนบางแห่ง ที่ผู้ปกครองซึ่งประกอบอาชีพแพทย์ แต่ไม่

อนุญาตให้บุตรได้รับวัคซีน โดยให้เหตุผลว่า บุตรมีภูมิคุ้มกันเรียบร้อยแล้ว (ซึ่งจากประวัตินักเรียนคน
ดังกล่าว ไม่ได้รับวัคซีนตามที่กล่าวอ้าง) 

 

การฉีดวัคซีนให้ได้มาตรฐาน 

ส าหรับปี พ.ศ. 2557 เริ่มมีโครงการประเมินมาตรฐานการให้บริการการรับวัคซีน  ในเดือนมิถุนายน  
ได้แก่ 
1. ระบบลูกโซ่ความเย็น 
2. การให้บริการ 
3. การรายงาน 

 

ข้อเสนอแนะ  
จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบว่าผู้ป่วยโรคคอตีบในระดับประเทศและระดับเขต

บริการสุขภาพที่ 9 มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคคอตีบ คือ คนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอ
ตีบ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ หรือผู้ใหญ่ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนกระตุ้น การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แออัดและขาดสุขอนามัย 
และในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ า การป้องกันที่มีประสิทธิภาพคือการฉีดวัคซีน ในเด็กอายุ 2เดือน จนถึง 6 ปีจะฉีด 
DTP ต่อจากนั้นฉีดกระตุ้นเมื่ออายุ 12-16 ปี เฉพาะ DT และต่อไปฉีดกระตุ้นทุกๆ 10 ปี นอกจากนีค้วร
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง รว่มกับการติดตามเด็กนักเรียนที่ไม่ได้รับวัคซีน โดยผู้ติดตามคือครูหรือเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ระบบการติดตามตรวจสอบ
การได้รับวัคซีนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงการควบคุมการระบาดของโรคคอตีบเป็นมาตรการที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 หัด การระบาดของโรคหัดพบได้ในกลุ่มเด็กวัยเรียนที่ได้วัคซีนครั้งเดียวและวัคซีนไม่สามารถกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันได้ หรือแม้กระทั่งได้วัคซีนสองครั้งแล้วก็ตาม สถานการณ์โรคหัดในปี 2555 ทั้งประเทศพบผู้ป่วย
จ านวน 5,157 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 8.05 ต่อประชากรแสนคน เป็นผู้ป่วยในเขตบริการสุขภาพที่ 9 จ านวน 
610 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 9.17 ต่อประชากรแสนคน พบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี จังหวัดนครราชสีมามีอัตรา
ป่วยสูงที่สุดเท่ากับ 14.47 รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์เท่ากับ 9.43 กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ เด็กอายุ
ต่ ากว่า 5 ปี ส าหรับในเขตบริการสุขภาพที่ 9 จากรายงานการได้รับวัคซีนของเด็ก ป.1 และ ป.6 ปี 2556 
ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 พบว่า ในภาพรวมของเขตเด็ก ป.1 ได้รับวัคซีน MMR ร้อยละ 96.5 
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โดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับวัคซีน MMR ร้อยละ 100 ในขณะที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับวัคซีน MMR ต่ ากว่า
จังหวัดอ่ืนคือร้อยละ 93.3 (ตารางท่ี 2) 
 
แผนภูมิ อัตราต่อประชากรแสนคนโรคหัด จ าแนกตามกลุ่มอายุ เปรียบเทียบปี 2553 – 2555  
 

 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ควรเร่งรัดการด าเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดในกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนในทุกพ้ืนที่ ถ้าหาก
พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนคือป่วยในช่วงเวลาเดียวกันและอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน หรือถ้าหากผู้ป่วยมีอาการขั้น
รุนแรงต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจะต้องท าการสอบสวนโรคผู้ป่วยทุกราย ทุกการระบาด ทั้งนี้ประเทศ
ไทยตั้งเป้าหมายการก าจัดโรคหัด โดยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัดในประเทศไทยลงเหลือไม่เกิน 1 รายต่อ
ประชากรหนึ่งล้านคนในปี 2563 
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 คางทูม เป็นโรคติดเชื้อไวรัสอย่างเฉียบพลัน ทั้งประเทศพบผู้ป่วยจ านวน 7,302 ราย (11 มกราคม 
2556) คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 11.40 เป็นผู้ป่วยในเขตบริการสุขภาพที่ 9 จ านวน 650 
ราย คิดเป็นอัตราป่วย 9.77 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2555 พบผู้ป่วยสูงในเดือนสิงหาคม จังหวัดบุรีรัมย์มี
อัตราป่วยสูงที่สุดเท่ากับ 13.41 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ เท่ากับ 11.81 กลุ่มอายุ
ที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดได้แก่ กลุ่มอายุ 5-9 ปี 
 
ข้อเสนอแนะ  
 เนื่องจากโรคคางทูมเกิดการระบาดในปี 2553 ทั้งที่มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมาหลายปีแล้ว 
ดังนั้นจึงควรเร่งรัดการด าเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค MMR ในกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนทุกพ้ืนที่และ
พิจารณาการให้วัคซีนเสริมในกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ถ้ามีผู้ป่วยเกิดขึ้นในพ้ืนที่แม้เพียงรายเดียว ก็ควรท า
การสอบสวนโรคทันที ส่วนใหญ่พบมากในเด็กอายุ 6-10 ปี มักไม่พบในเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี และผู้ใหญ่อายุ
มากกว่า 40 ปี สมัยก่อนจัดว่าเป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในเด็ก ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง หลังจากมีผู้ทีฉีด
วัคซีนป้องกันโรคนี้กันมากขึ้น สามารถป้องกันโรคนี้ได้ด้วยการฉีดวัคซีนรวมป้องกันหัด คางทูม หัดเยอรมัน 
(MMR) ตั้งแต่อายุ 9-12 เดือน และฉีดซ้ าอีก 1 ครั้ง ตอนอายุ 4 -6 ปี โรคนี้ เป็นโรคที่มักไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เพียงแต่ให้รักษาตามอาการก็หายเองได้ 
 
จ านวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับเพชรแห่งใหม่ (154 แห่ง) 
 แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2. สร้างกระแสขับเคลื่อนสังคมและเสริมแรงจูงใจ 
3. สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย 
4. พัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน 
 
ตาราง ผลการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับเพชรแห่งใหม่และเป้าหมายในปี 2557 
- 2558 

ระดับการด าเนินงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ระดับประเทศ 77 แห่ง 154 แห่ง 225 แห่ง 450 แห่ง 
ระดับเขต 4 แห่ง 8 แห่ง 17 แห่ง 34 แห่ง 

 

 
ปี 2555  
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยอดเยี่ยมที่ 1 ระดับประเทศ คือ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง จังหวัดบุรีรัมย์ 
โรงเรียนผ่านการประเมินรับรอง รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 7 แห่ง 

1. โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อ.จักราช นครราชสีมา 
2. โรงเรียนโคกกระเบื้องสามัคคี อ.บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 
3. โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา อ.เมือง นครราชสีมา 
4. โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า อ.เมือง นครราชสีมา 
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5. โรงเรียนไตรมิตรวิทยา อ.โนนสูง นครราชสีมา 
6. โรงเรียนบ้านโคกจ าเริญ อ.ปราสาท สุรินทร์ 
7. โรงเรียนบ้านหนองผักชี อ.เนินสง่า จ.ชัยภูม ิ

 
ปี 2556   
 
ตาราง ผลการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับเพชรแห่งใหม่ 
 

จังหวัด จ านวน  
(โรงเรียน ) 

รายช่ือโรงเรียน 

นครราชสีมา 5 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี       อ.แก้งสนามนาง 
โรงเรียนโป่งแดงน้ าฉ่าสามัคคี     อ.ขามทะเลสอ 
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์   อ.เมือง 
โรงเรียนชุมชนวัดรวง              อ.เฉลิมพระเกียรติ 
โรงเรียนหนองนกกวัก             อ.จักราช 

ชัยภูมิ 4 โรงเรียนชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่  อ.แก้งคร้อ 
โรงเรียนบ้านแหลมทองผดุงวิทย์ อ.ภักดีชุมพล 
โรงเรียนห้วยกนทา                 อ.หนองบัวแดง 
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต          อ.เทพสถิต 

บุรีรัมย์ 3 โรงเรียนบ้านเขว้า                  อ.คูเมือง 
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์        อ.โนนดินแดง 
โรงเรียนหนองโบสถ์                อ.นางรอง 

สุรินทร์ 2 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก           อ.บัวเชด 
โรงเรียนศรีปทุม                     อ.ท่าตูม 

เขตบริการสุขภาพที่ 
9 

14 - 

   
 ข้อเสนอแนะ 

1. การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนท าให้สามารถปฏิบัติได้จริง ส่งผลให้นักเรียนมี
สุขภาพดี มีการท างาน มีการท างานร่วมกัน 

2. การท างานของคณะประเมินรับรอง ต้องมีองค์ความรู้เชี่ยวชาญ คงมาตรฐานงานอนามัยเด็กวัยเรียนมาใช้
พัฒนา และมุ่งมั่นสนับสนุนพื้นที่ มีการบูรณาการร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 

3. ผู้บริหารควรเพิ่มการสนับสนุนและสร้างจุดแข็งในการด าเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอันจะ
ส่งผลต่อสุขภาพกลุ่มวัยเรียนยิ่งกว่าเดิม 
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4. ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนสร้างนวัตกรรมด้านการ
สนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนทั้งในส่วนของครู  นักเรียนและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

 
เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 100 
และร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน เท่ากับ 70  
 

พัฒนาการด้านสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ เป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้คนไทยทุก
คนมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ซึ่งควรมีระดับค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญาของเด็กไม่ต่ ากว่าค่า
กลางมาตรฐานสากลที่ระดับ 100 ประกอบกับรัฐบาลก็ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ด้วย
การส่งเสริมไอคิวและอีคิวในเด็กวัยเรียนเพื่อให้เด็กมีความฉลาดทั้งทางสติปัญญาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100 และมี
ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 ฐานข้อมูลความฉลาดทางสติปัญญา อ้างอิงจาก  

ผลการส ารวจระดับสติปัญญาของกรมสุขภาพจิต พ.ศ.2554  จากกลุ่มตัวอย่าง 72,780 คน  ด้วย 
SPM parallel version  (Standard  Progressive  Matrices)  ท าการทดสอบระดับสติปัญญาในกลุ่ม
ตัวอย่างเด็กไทยอายุ 6-15 ปี ซึ่งเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด 76  จังหวัด  พบว่า IQ เฉลี่ยของเด็กไทยทั่ว
ประเทศเท่ากับ 98.59  ซึ่งต่ ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากลที่ระดับ  100  และเมื่อดูภาพรวมของประเทศ  
พบว่า มีเด็กเกือบครึ่งหนึ่ง (48.5%) ที่มีปัญหาระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ต่ า ( IQ < 100)  และมีเด็กที่มี
ปัญหาระดับสติปัญญาบกพร่อง (IQ<70)  อยู่ถึง 6.5%  เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล คือ ไม่ควรเกิน 2% 
 
แผนภูมิ ผลการส ารวจสถานการณ์สติปัญญาเด็กนักเรียนไทย ปี 2554 เขตบริการสุขภาพที่ 9 
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การวิเคราะห์ผลจากแผนภูมิ และแผนที่ประเทศไทย 
 ผลการส ารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทยในเขตนครชัยบุรินทร์  พบว่า  กลุ่ม
ตัวอย่างเด็กวัยเรียนมีระดับสติปัญญาต่ ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากล (IQ= 100)  ทั้ง 4 จังหวัด  โดยจังหวัด
บุรีรัมย์มีค่าเฉลี่ย (99.54) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  (98.59)  ส่วนจังหวัดสุรินทร์  ชัยภูมิ  
นครราชสีมา  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  คือ 97.42  96.16  และ 95.69 ตามล าดับ  และเม่ือ
เฉลี่ยระดับสติปัญญาแล้วไม่อยู่ในระดับที่มีเด็กที่มีปัญหาระดับสติปัญญาบกพร่อง (IQ<70) ทั้งนี้เมื่อเทียบกับ
เขตอ่ืนก็ถือว่าระดับสติปัญญาเฉลี่ยของเด็กนักเรียนยังน้อยกว่าเขตอ่ืน ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับ
สติปัญญาเฉลี่ยของเด็กนักเรียนไทยต่ ากว่าภาคกลางและภาคเหนือ 
 

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้ IQ เด็กนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ า 
1. ความน่าเชื่อถือของการส ารวจน้อย  จากการสุ่มตัวอย่างโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  แต่ระดับ/คุณภาพ

ของโรงเรียนแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน  เช่น  โรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  กับโรงเรียนใน
ต่างจังหวัด  ทั้งโรงเรียนที่มีชื่อเสียงก็เปิดสอบคัดเลือกเด็กเข้าไปศึกษา  ท าให้ได้เด็กท่ีมีระดับสติปัญญาดี
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 

2. เด็กไทยอายุต่ ากว่า 18 ปี ราว 16 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นเด็กออทิสติก สมาธิสั้น บกพร่องทางการ
เรียนรู้ประมาณ 2.1 ล้านคน โดยในเด็กท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ มักมีผลสัมฤทธิ์ทางกรเรียนต่ า ส่งผล
ให้ขาดแรงจูงใจในการเรียน มีปัญหาการปรับตัวทางอารมณ์ สังคมตามมาถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแล 
แต่ปัญหาปัจจุบันโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีการการจัดการเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกลุ่มนี้อย่าง
เหมาะสม ท าให้เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้ใช้ความสามารถท่ีมีอย่างเต็มศักยภาพ ได้รับการเรียนรู้และการ
ประเมินผลที่ไม่เหมาะสม เกิดปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ และอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของ
สถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยระดับประเทศ 

3. ระดับการศึกษา รายได้และการเลี้ยงดูของของผู้ปกครอง ตลอดจนการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
ครอบครัวปัจจุบัน มักรีบเร่ง ขาดการเอาใจใส่ มีเวลาให้กันน้อยลง 

4. ภาวะโภชนาการในเด็ก และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม (มีการอมข้าวเหนียวเพียง 1 ค า 
ก่อนไปโรงเรียน , อยู่ห่างไกลอาหารทะเลที่มีสารอาหารประเภทไอโอดีน) จากการศึกษาพบว่า เด็กท่ี
เตี้ยแคระแกรน ในช่วง 2 ขวบปีแรก มีคะแนนเชาวน์ปัญญาที่อายุ 9 ปี ต่ ากว่าเด็กท่ีไม่เตี้ยแคระแกรน
ถึง 10 จุด เป็นผลให้เด็กกลุ่มนี้มีปัญหาการเรียนทั้งจากการเข้าเรียนช้า หยุดเรียนบ่อยและตกซ้ าชั้น เมื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะส่วนสูงตามอายุกับระดับสติปัญญาของเด็กอายุ 6-14 ปี พบว่า
ค่าเฉลี่ยระดับเชาวน์ปัญญาแปรตามภาวะส่วนสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเด็กท่ีมีส่วนสูงตามเกณฑ์ 
ค่อนข้างสูงและสูงกว่าเกณฑ์มีค่าเฉลี่ยระดับเชาวน์ปัญญาสูงกว่า 90 ส าหรับสถานการณ์การขาด
ไอโอดีน โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 ในปี 2556 พบว่า มีภาวะการขาดไอโอดีนทั้งใน
ระดับประเทศและระดับเขตเกินกว่าค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐานการขาดไอโอดีนต้องไม่เกินร้อยละ 3) 
ส าหรับภาวะการขาดไอโอดีนในเขตบริการสุขภาพท่ี 9 พบว่า มีภาวการณ์ขาดไอโอดีนต่ ากวา่
ระดับประเทศทุกจังหวัด 

 
 
 
 



 

 

56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งผลต่อการศึกษาของเด็ก (รูปแบบการเรียนการสอนที่
เน้นความจ า แต่ไม่ได้เน้นที่การใช้ความคิด การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง การแจกแท็บเล็ตให้กับ
นักเรียน) 

6. โรงเรียนมีการรณรงค์ให้แจกนมรสจืด แต่ผู้ปกครองบางคน น านมรสหวานมาให้กับเด็ก ท าให้เด็กมีภาวะ
อ้วน หรือเด็กดื่มน้ าอัดลม ท าให้มีภาวะอ้วนส่งผลต่อระดับสติปัญญาของเด็ก 

7. การเข้าถึงสื่อในปัจจุบันที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่มาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อนั้นยังไม่เปน็
รูปธรรมที่ชัดเจน ช่องฟรีทีวี 3 , 5 , 7 ยังคงมีรายการที่มีเนื้อหาสาระค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม  และการที่เด็กบริโภคสื่อนาน ๆ ติดต่อกันก็ท าให้เด็กมีการสื่อสารแค่ทาง
เดียว การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนลดลง 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 ต้องใช้นักจิตวิทยาคลินิก(มีจ านวนน้อยและยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)เป็น
ผู้ด าเนินการส ารวจ 
ความต้องการการสนับสนุน 
- ควรมีการส ารวจระดับความฉลาดทางสติปัญญา (IQ)  เป็นประจ าโดยส่วนกลาง  เพ่ือให้ได้ข้อมูลปัจจุบัน

และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
- ต้องการให้ผู้บริหารเห็นความส าคัญ และถือเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการพัฒนาโดยด่วน 
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- สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการส ารวจ ทั้งนี้ควรมีการส ารวจต่อเนื่อง 
- พัฒนานักจิตวิทยาคลินิกให้สามารถสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ 

 
 ฐานข้อมูลความฉลาดทางอารมณ์ อ้างอิงจาก  

ผลการส ารวจระดับความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต  พ.ศ. 2554 จากกลุ่มตัวอย่าง 
11,238 คน  ซึ่งเป็นนักเรียนไทยปีการศึกษา  2553  ทั้ง 76  จังหวัด อายุ 6 -11 ปีหรือระดับชั้น ป.1-ป.6  
พบว่า  มีคะแนน T ความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ) เฉลี่ยระดับประเทศจัดอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ  
45.12  และกลุ่มที่มีคะแนน T (ต่ ากว่า 40)  จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาร้อยละ 26.1 และกลุ่มที่ควรพัฒนา 
คะแนน T (40-49) ร้อยละ 46.0  เด็กนักเรียนกลุ่มนี้มีคะแนน T ความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ) เฉลี่ยรายด้าน
ต่ ากว่า T ที่ 50  โดยมีจุดอ่อนทั้ง 3  องค์ประกอบใหญ่  คือ  ดี เก่ง  สุข  และในทุกด้านย่อย  ได้แก่  ปรับตัว
ต่อปัญหา (46.65)  ควบคุมอารมณ์ (46.50)  ยอมรับถูกผิด (45.65)  พอใจในตนเอง (45.65) ใส่ใจและเข้าใจ
อารมณ์ผู้อ่ืน (45.42)  และรู้จักปรับใจ  (45.23) และมีจุดอ่อนมาก  ได้แก่  รื่นเริงเบิกบาน (44.53)  กล้า
แสดงออก (43.48)  และมุ่งมั่นพยายาม (42.98)  โดยทั้งกรุงเทพมหานครและ 4 ภาคมีคะแนนความฉลาด
ทางอารมณ์ ( EQ) เฉลี่ยจัดอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ปกติเช่นกัน  

 
 

การวิเคราะห์ผลจากตาราง 
 ผลส ารวจสถานการณ์ระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของเด็กนักเรียนไทย อายุระหว่าง 6-
11 ปี จากกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และอีก 9 จังหวัดใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ปทุมธานี ระยอง 
สมุทรสาคร อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด กระบี่ และปัตตานี พบว่าแนวโน้มคะแนน EQ มี
ค่าเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยระดับประเทศที่อยู่ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ปกต ิ45.12 (เกณฑ์ปกติ คือ 
50-100)  ทั้งนี้ พบว่าภาคใต้มีคะแนน EQ เฉลี่ยสูงสุด 45.95 รองลงมา คือภาคเหนือ 45.84  
กรุงเทพมหานคร45.62  ภาคกลาง 44.38  และต่ าสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44.04           
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ปัญหาอุปสรรค 
เป็นการสุ่มตัวอย่างการส ารวจจากส่วนกลาง  ที่มีตัวแทนระดับภาคน้อย  ไม่สามารถ

น ามาใช้อ้างอิงได้   
ความต้องการการสนับสนุน 
- ควรมีการส ารวจระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  เป็นประจ าโดยส่วนกลาง  และส ารวจทุก

จังหวัดเพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
- ต้องการให้ผู้บริหารเห็นความส าคัญ และถือเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการพัฒนาโดยด่วน 
- สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการส ารวจ ทั้งนี้ควรมีการส ารวจต่อเนื่อง 
- พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประเมินความฉลาดทางอารมณ์

ได ้
- พัฒนานโยบายส่งเสริมรักการอ่านและเอ้ือต่อความต้องการของกลุ่มวัย 
- พัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมในครอบครัว ปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดี เก่ง สุข ไม่ฟุ้งเฟ้อตาม

กระแสสังคมที่เน้นวัตถุนิยม 
- ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการให้ชุมชนปลอดแหล่งอบายมุข สารเสพติด สารระเหย ซึ่งมี

ผลต่ออารมณ์ของเด็ก 
- พัฒนาการสื่อสารสู่สังคมอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจากสื่อปัจจุบันไม่สร้างสรรค์ ช่วงเวลาที่จัด

รายการทีวีไม่เหมาะสม สื่อมุ่งเชิงพาณิชย์มากกว่าพัฒนาความรู้ให้กับประชาชน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา IQ/EQ ในเด็กวัยเรียน 
1. การส ารวจระดับ IQ/EQ อย่างต่อเนื่อง  
2. การจ าแนกเด็กกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหาพฤติกรรม/อารมณ์/การเรียน เพ่ือให้การช่วยเหลือ

อย่างเป็นระบบ 
3. พัฒนาระบบการท างานคู่เครือข่ายระหว่างโรงเรียนและโรงพยาบาล โดยการสนับสนุนในระดับ

นโยบายจากผู้บริหารทุกระดับที่เก่ียวข้อง รวมถึงขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ ให้ครอบคลุม 
4. การวางระบบติดตามประเมินผลที่มีคุณภาพโดยการออกแบบร่วมกันระหว่างเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
5. การรณรงค์สื่อสารสาธารณะที่สร้างสรรค์สู่เครือข่ายและประชาชนในวงกว้างเพ่ือให้มีความรู้ความ

เข้าใจและเห็นความส าคัญของ IQ/EQ  
6. การพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องในการดูแล IQ/EQ เด็กให้สามารถดูแลช่วยเหลือ ตลอดจนพัฒนาเด็ก

ได้อย่างครอบคลุม ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
7. การบูรณาการระบบการดูแลและเฝ้าระวัง IQ/EQ ให้บรรจุอยู่ในเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพและการให้รางวัลเชิดชูเกียรติ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการ
ด าเนินงานดังกล่าวให้พัฒนาขึ้น 
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สาระส าคัญงานป้องกันเด็กจมน้ าในเขต 9 ปี 2556-2557 
 

นายกฤศ  เรียงไธสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ผู้เรียบเรียง 

 
 ปัจจุบันเด็กไทยต้องได้รับการปกป้องและดูแลจากมหันตภัยร้าย นั่นก็คือ “การจมน้ าเสียชีวิต”  ซ่ึง
ในแต่ละปีถือได้ว่าประเทศไทย สูญเสียชีวิตของเด็กเป็นจ านวนมาก การเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กไทย
เป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เด็กเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ซึ่งสูงมากกว่าการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โดยสูงเป็น 2 เท่า
ของอุบัติเหตุจราจรและสูงมากกว่าไข้เลือดออกถึง 24 เท่าตัว  ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและส่งผล
กระทบอย่างมาก   ในแต่ละปีมีเด็กไทยอายุต่ ากว่า 15  ปีเสยีชีวิตจากการจมน้ าประมาณ 1,500  คน (เฉลี่ย
วันละ 4 คน) สถานการณ์เด็กจมน้ าประเทศไทย พ.ศ.2555 มีรายงานการเสียชีวิตรวม 1,049 ราย ส่วนใหญ่
เป็นเด็กชาย ภาคอีสานมีการเสียชีวิตมากที่สุด รองลงมาภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ตามล าดับ  

สาเหตุส าคัญที่ท าให้เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีจมน้ าเสียชีวิตมักเกิดจากความเผอเรอของผู้ปกครอง/ผู้ดูแล
เด็ก  ขณะที่กลุ่มเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปมักเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก  การว่ายน้ าไม่เป็น และ
การช่วยเหลือไม่ถูกวิธี และเกิดในสระน้ าหนองคลองที่อยู่ในหมู่บ้าน   

สถานการณ์ระดับเขต 9  ข้อมูลการตายด้วยเด็กจมน้ า ปี 2555 และ 2556 (ที่มา:.ข้อมูลจากส านัก
โรคไม่ติดต่อ 2555-2556) อายุน้อยกว่า 15 ปี (ไม่เกินร้อยละ 8 ต่อแสนประชากร) ดังนี้  

  

ล าดับที่ จังหวัด 
จ านวนตาย    
ปี 55 

จ านวนตาย
ปี 56 

ประชากร
เด็ก 

อัตราปี 
55 

อัตราปี 
56 

1 สุรินทร์ 37 31 285,996 12.94 10.84 
2 บุรีรัมย์ 39 6 328,939 11.86 1.82 
3 นครราชสีมา 53 9 497,767 10.65 1.81 
4 ชัยภูมิ 11 7 212,635 5.17 3.29 
 เขต 9 140 22 1,325,337 10.56 1.66 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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จ านวนเด็กตายของเด็กจมน้ าจากข้อมูล 4 สสจ. และจากส านักโรคไม่ติดต่อ  ปี 2555 จังหวัดที่มี

จ านวนการตายจากเด็กจมน้ าสูงสุดคือนครราชสีมา 53 คน  รองลงมาได้แก่ บุรีรัมย์ 39 คน  สุรินทร์ 37 คน 
และ  ชัยภูมิ  ร้อยละ   11  คน  ตามล าดับ 

ส่วนจ านวนเด็กตายของเด็กจมน้ าจากข้อมูล 4 สสจ. และจากส านักโรคไม่ติดต่อ  ปี 2556 จังหวัดที่
มีจ านวนการตายจากเด็กจมน้ าสูงสุดคือสุรินทร์ 31 รองลงมาได้แก่  นครราชสีมา 9 คน  ชัยภูมิ  ร้อยละ    7  
คน  คน และ  บุรีรัมย์ 6 คน  ตามล าดับ 

อัตราการตายของเด็กจมน้ าจากข้อมูล 4 สสจ. และจากส านักโรคไม่ติดต่อ  ปี 2555 จังหวัดที่มีอัตรา
การตายจากเด็กจมน้ าสูงสุดคือสุรินทร์ ร้อยละ 12.94 รองลงมาได้แก่ บุรีรัมย์ นครราชสีมา  และ  ชัยภูมิ  
ร้อยละ    11.86 , 10.65 , 5.17 ตามล าดับ 
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ส่วนอัตราการตายของเด็กจมน้ าจากข้อมูล 4 สสจ. และจากส านักโรคไม่ติดต่อ  ปี 2556 จังหวัดที่มี
อัตราการตายจากเด็กจมน้ าสูงสุดคือสุรินทร์ ร้อยละ 10.84 รองลงมาได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์  และ 
นครราชสีมา    ร้อยละ    3.29 , 1.82 , 1.81 ตามล าดับ 

จากผลการด าเนินการในปี 2556 จะเห็นว่าจ านวนและอัตราการตายของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ใน 
3 จังหวัด  ไม่เกินร้อยละ 8 ต่อ แสนประชากร มีจ านวนลดลงทุกจังหวัด  ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดเด็กจมน้ า
ของกรมควบคุมโรค คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ยกเว้นสุรินทร์ที่ยังเกินเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 
คือ 10.84 ซึ่งยังต้องด าเนินการต่อไปทั้ง  4 จังหวัด 

เขต 9 จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์  และนครราชสีมา มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าระดับประเทศ มีเพียง
จังหวัดชัยภูมิ ที่ต่ ากว่าระดับประเทศ แต่ก็ต้องด าเนินการป้องกันการจมน้ าในเด็กทุกๆ จังหวัด โดยทุกๆ ภาค
ส่วน เช่น ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ฯลฯ ต้องร่วมกัน 
ช่วยกันด าเนินการ จึงจะสามารถ ป้องกันชีวิตเด็กไทยจากมหันภัยร้ายนี้ได้  

เป้าหมายเขต 9 หรือ ทุกๆ จังหวัด จะต้องมีอัตราการเสียชีวิตของเด็กไม่เกิน 8/แสนประชากร ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการด าเนินการมาก จังหวัดในเขต สูงกว่า เป้าหมาย ยกเว้น ชัยภูมิ ที่ต่ ากว่า  
ในปี 2556 พบว่าเด็กไทยอายุ 5-14 ปี  ว่ายน้ าเป็นร้อยละ  23.7 แต่สามารถว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอดเพียง
ร้อยละ  4.4  นอกจากนี้พบว่าเด็กท่ีเรียนหลักสูตรว่ายน้ าจะมีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ ามากกว่าเด็กท่ีไม่ได้
เรียนเรียนถึง  20.7 เท่า มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ ามากกว่า 7.4 เท่า  มีทักษะการช่วยเหลือคนตก
น้ า/จมน้ ามากกว่า 2.7 เท่า  และแก้ปัญหาและเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินมากกว่า  2.8 เท่า นั้นแสดง
ให้เห็นว่า การป้องกันเด็กจมน้ าสามารถสร้างทักษะได้ในตัวเด็กได้แก่การจัดให้เด็กได้มีการเรียนว่ายน้ าเพื่อ
เอาชีวิตรอด (Survival Swimming)เป็นที่นิยมมากท่ีสุด ส่วนการป้องกันด้วยวิธีการให้ความรู้ในสถานบริการ
สธ.ทุกแห่งทุกระดับถึงรพ.สต.,การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ าเสี่ยง เช่น สร้างรั้ว ติดป้ายอุปกรณ์ช่วย
คนตกน้ า การฝัง/กลบ,มีการด าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การให้ความรู้ การ จัดการสิ่งแวดล้อม การ
ก าหนดพ้ืนที่เล่น เป็นวิธีที่ท าง่ายแต่นิยมน้อยกว่า   
 
มาตรการป้องกันการจมน้ าเสียชีวิตของเด็กอายุ ต่ ากว่า 15 ปี   

แบ่งตามปัจจัยเสี่ยงการป้องกันการจมน้ า จากความเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงสามารถน าไปสู่การป้องกัน
ตามวัยได้ดังนี้ 

การป้องกันในเด็กเล็ก :  เข้าใจพัฒนาการ  เฝ้าดูใกล้ชิด  จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย ให้มีแหล่งน้ าที่
เด็กสามารถเข้าถึงได้ 

การป้องกันในเด็กวัยเรียน : สอนว่ายน้ า สอนการลอยตัวในน้ า สอนให้รู้จักความเสี่ยงของการเล่น
ในแหล่งน้ า  สอนการช่วยเหลือคนตกน้ า / จมน้ า 

การป้องกันในเด็กวัยรุ่น :  สอนให้รู้จักอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนว่ายน้ า  สอนว่ายน้ า 
สอนการลอยตัวในน้ า สอนให้รู้จักความเสี่ยงของการเล่นในแหล่งน้ า  สอนการช่วยเหลือคนตกน้ า / จมน้ า 
สอนวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ า 
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แนวทางการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ า  
1. มีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก/เด็ก ในสถานบริการสาธารณสุข (หน่วยบริการ) ทุกแห่ง ตั้งแต่

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ถึงระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.
สต.)/ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเมือง 

2. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ าเสี่ยง อย่างน้อย 1 แห่ง ดังนี้   

- สร้างรั้ว และ/หรือติดป้ายค าเตือน และ/หรือป้ายประชาสัมพันธ์ ไว้บริเวณแหล่งน้ าเสี่ยง 

- จัดให้มีอุปกรณ์ท่ีหาได้ง่ายในชุมชนไว้บริเวณแหล่งน้ าเสี่ยง ส าหรับช่วยคนตกน้ า เช่น ถังแกลลอน
พลาสติกเปล่า ไม้ เชือก 

3. มีการด าเนินการป้องกันเด็กจมน้ าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างน้อย 1 แห่ง ดังนี้ มีการให้ความรู้ และ/หรือ
การจัดการสิ่งแวดล้อม และ/หรือจัดให้มีพ้ืนที่ที่ปลอดภัยส าหรับให้เด็กเล่น 

4. มีการจัด/ผลักดัน/สนับสนุน ให้เด็กอายุ 6 - 14 ปีได้เรียนหลักสูตรว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอด 
5. มีการจัด/ผลักดัน/สนับสนุน ให้มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ าในพ้ืนที่ 
 6.มีการศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผลในมาตรการที่ด าเนินงานในพื้นที่ 

ส่วนการด าเนินการในปี 2556 ของพ้ืนที่น าร่อง จังหวัดสุรินทร์  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 ได้
ให้ค าชี้แนะในกระบวนการท างาน ร่วมรับฟังและคืนข้อมูลให้ชุมชน และผลที่ได้จากกิจกรรม คือ เกิดทีมครูพ่ี
เลี้ยงจากแกนน าในหมู่บ้านเพ่ือฝึกการลอยตัวของเด็ก เกิดทีมคนท างานระหว่าง รพสต.อ้อมแก้ว  รพสต.นาน
วน  แกนน า อสม.  ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว และ อบต.นานวน  อ.สนม จ.สุรินทร์  สสอ.สนม  รพ.
สนม  เป็นผู้สนับสนุนหนุนเสริมพลังการด าเนินงานร่วมกัน  สสจ.สรุินทร์ เป็นผู้เอ้ืออ านวยยกระดับการ
ด าเนินงาน นอกจากนั้นยังพบว่าไม่มีการตายจากเด็กจมน้ า ดังนั้น ควรได้รับการขยายผลไปยังพื้นที่บริบท
คล้ายกันต่อไป 
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กลุ่มวัยรุ่น/นักศึกษา 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
หน่วยงานร่วมรับผิดชอบ      ศูนย์อนามัยที่ 5 /ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5/ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา / 
                           ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 9 

เด็กวัยรุ่น หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 15-21  ปี  
ตัวช้ีวัดในกลุ่มวัยรุ่น ระดับกระทรวง 

1. อัตราการคลอดโดยมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน) 
2. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 13) 
3. ร้อยละของศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial clinic) และเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ  

(ร้อยละ 70) 
 
สถานการณ์สุขภาพในวัยรุ่น 
 
อัตราการคลอดโดยมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน)ร้อยละ
ของเด็กวัย 
การวิเคราะห์สถานการณอั์ตราการคลอดในวัยรุ่น 

ค าจ ากัดความ 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปี โดยถืออายุ ณ เวลาที่

คลอดบุตร ซึ่งแบ่งได้เป็น adolescents คือช่วงอายุ 15-19 ปี และ younger adolescents คือช่วงอายุ 10-
14 ปี 

จากข้อมูลของส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปี 2555 พบว่า อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี
ต่อหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน  เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2556 ร้อยละ 39.2  เป็นร้อยละ 53.8 ในปี 
2555 (ภาพที่  1) และพบว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ยน้อยลง และใช้การคุมก าเนิดที่มี
ประสิทธิภาพต่ าได้แก่ การหลั่งภายนอก การนับระยะปลอดภัย และมีการใช้ถุงยางอนามัยน้อยลงโดยเฉพาะ
ในนักเรียนหญิง  ม.2 มีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยน้อยที่สุด ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งส่วนใหญ่   
ร้อยละ 68.8  เป็นการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนมาก่อน ประกอบกับความไม่พร้อมทางด้านอายุ 
สรีระทางร่างกาย การศึกษา ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และความสามารถในการเลี้ยงดู บุตร ท าให้วัยรุ่น
ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์โดยเฉพาะวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี พบว่ามีการยุติการตั้งครรภ์มากที่สุดถึง ร้อยละ 23.8 
และการยุติการตั้งครรภ์จะลดลงในกลุ่มอายุที่มากขึ้น (ภาพที ่2) การตั้งครรภ์และคลอดในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 
20 ปี ยังเป็นปัจจัยส่งเสริมท าให้ทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 8.7 ในปี 
2556 เป็นร้อยละ 10.4 ในปี 2555 (ภาพท่ี 3) 

  ในพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 พบอัตราการคลอดของมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้น
จากร้อยละ 11 ใน พ.ศ.2550 เป็นร้อยละ 20.2 ใน พ.ศ. 2555 (ภาพที่ 4) และจากข้อมูลการส ารวจภาวะ
สุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีเครือข่ายบริการที่ 9 ปีงบประมาณ 2555  พบอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  อายุ 
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15-19 ปี เท่ากับ 65 ต่อหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 ราย (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 50) และพบวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 
20 ปี คลอดบุตร ร้อยละ 20.2 เมื่อเทียบกับการตั้งครรภ์ทั้งหมด (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10) นอกจากนี้การ
คลอดเมื่อมารดามีอายุน้อยกว่า 20 ปี ยังส่งผลท าให้มารดาวัยรุ่นคลอดบุตรน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม 
ร้อยละ 7.6 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 7) เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่า ทุกจังหวัดในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 
มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี และร้อยละของวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร สูงกว่า
ระดับประเทศ 

จังหวัดนครราชสีมา มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี เท่ากับ 75 ต่อหญิงอายุ15-19 ปี 
1,000 ราย วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร ร้อยละ 22.5 ของการคลอดท้ังหมด  

จังหวัดชัยภูมิ มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี เท่ากับ 74 ต่อหญิงอายุ15-19 ปี 1,000 
ราย วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร ร้อยละ 16.3 ของการคลอดท้ังหมด 

จังหวัดบุรีรัมย์ มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี เท่ากับ 43 ต่อหญิงอายุ15-19 ปี 1,000 
ราย วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร ร้อยละ 21.7 ของการคลอดท้ังหมด 

จังหวัดสุรินทร์ มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี เท่ากับ 66 ต่อหญิงอายุ15-19 ปี 1,000 
ราย วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร ร้อยละ 17.9 ของการคลอดท้ังหมด 

 
 
ภาพที่ 1    อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19  ปีต่อหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน  
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ภาพที่ 2  ร้อยละของผู้ป่วยที่ท าแท้งจ าแนกตามช่วงอายุ 
 

                  
 

 
 
ภาพที่ 3   ร้อยละของเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์จ าแนกตามกลุ่มอายุของแม่ ปีงบประมาณ  
             2546-2555 
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ภาพที่ 4  การคลอดของมารดาอายุต่ ากว่า 20 ปี ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 ปี 2550-2555 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตั้งครรภ์และคลอดในวัยรุ่นมีความเสี่ยงดังนี้ 
ความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในช่วงตั้งครรภ์และคลอดของหญิงตั้งครรภ์ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานทางด้าน

สังคมและภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมในระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่งมักตรวจพบได้ในระหว่างการฝากครรภ์ 
เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง ถึงแม้อุบัติการณ์ในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นจะไม่ได้มีมากกว่า แต่ถ้าหากตรวจพบ
ภาวะความดันโลหิตสูงรุนแรงหรือมีครรภ์เป็นพิษร่วมด้วย หญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้ควรได้รับการส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลและถือว่าอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง ส าหรับภาวะโลหิตจางนั้นถึงแม้จะสามารถรักษาได้ในระหว่ าง
การฝากครรภ์ แต่ถ้าหากตรวจพบได้ช้าก็จะท าให้มีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นในช่วงคลอดการคลอดก่อนก าหนดถือ
เป็นภาวะแทรกซ้อนหลักที่พบได้บ่อยในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ถือว่าไม่ได้ท าให้กระบวนการคลอดซับซ้อน แต่
เพ่ิมความเสี่ยงให้กับทารกทั้งในเรื่องการคลอดก่อนก าหนดและน้ าหนักตัวน้อย 
ตารางที่ 1 รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัด อัตราการคลอดโดยมารดาอายุ 15-19 ปี 
ค านิยาม จ านวนการคลอดมีชีพโดยมารดาอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี

พันคน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์อายุ 15-19 ปี ที่มกีารคลอดมีชีพในระหว่างปีที่ท าการเก็บข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์ อายุ 15-19 ปี ที่มีการคลอดและท าการแจ้ง

เกิดในทะเบียนราษฎร์  
แหล่งข้อมูล หน่วยบริการทุกแห่ง 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนการคลอดมีชีพโดยมารดาอายุ 15-19 ป ี(จากทะเบียนเกิด)   
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญิงอายุ 15-19 ปี ทั้งหมด (จ านวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูล

ทะเบียนราษฎร์) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)  X 1,000 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

ร้อยละของการคลอดโดยมารดาอายุต  ากว่า    ปี ในเคร อข่ายบริการ
สุขภาพที    ปี     -    
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ตัวช้ีวัด ร้อยละของการคลอดโดยมารดาอายุ 15-19 ปี 
(Adolescent Fertility Proportion) 

ค านิยาม ร้อยละของการคลอดโดยมารดาอายุ 15-19 ปีต่อจ านวนการคลอดทั้งหมด 
เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์อายุ 15-19 ปี ที่มาคลอดในระหว่างปีที่ท าการเก็บข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์ อายุ 15-19 ปี ที่มารับบรกิารด้วยเร่ืองคลอด

บุตรในสถานบริการสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนเด็กที่คลอดจากมารดาอายุ 15-19 ป ี(นับเฉพาะการคลอดมีชีพ) 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนเด็กที่คลอดทั้งหมด (นับเฉพาะการคลอดมีชีพ) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)  X 100 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 
 
แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยรุ่น ปี 2557 
 

ในปีงบประมาณ 2557 มีงานที่ท้าทายต้อนรับปีมะเมีย คืออ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์  ซึ่งในปีนี้
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายโดยส่งอ าเภอเข้าร่วมโครงการจ านวน 27 อ าเภอ เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน
ขออธิบายความหมายของค าว่า อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ หมายถึง อ าเภอที่ด าเนินงานเรื่องเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน กระตุ้นและผลักดันให้วัยรุ่นและเยาวชนมีพฤติกรรมอนามัยการ
เจริญพันธุ์ที่เหมาะสม โดยบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกองค์กรพ้ืนที่ในงานอนามัยวัยรุ่น ทั้ง
สถานบริการสาธารณสุข ครอบครัว และชุมชน มีแนวทางการด าเนินงานที่ สอดคล้องและมีเอกภาพเพ่ือ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเยาวชนอย่างครอบคลุม ลดปัญหาและผลกระทบต่อเยาวชนและสังคม โดย
มีแนวคิดในการด าเนินงานดังนี้ 
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นสค. อีกค าตอบของการดูแลวัยรุ่น 
 

โดย นายแพทย์นิทัศน์ รายยวา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 9  
 

การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเราต้องท าตัวเป็นหมอประจ าตัวของนักเรียนถ้าเราท าตัวเป็นครูใจ
ร้ายเด็กก็จะกลัว ท าอย่างไรไม่ให้เขาท้องแต่ไม่ใช่ห้ามไม่ให้มีเพศสัมพันธ์  ประชาชนมีญาติเป็นหมอ หมอ
ประจ าตัวทุกครัวเรือน โดยจัดระบบพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขให้ดูแลประชาชน ลองคิดง่ายๆใน
ต าบลนั้นมีวัยรุ่นอายุ15-19 ปี 100 คน ใน 100 คน มีผู้ชาย 50 คน ผู้หญิง 50 คน ให้ไปเฝ้าดู หมายถึง ให้รู้
เขารู้เรา ไปท าความรู้จักกับเด็กผู้หญิง 50 คนนี้ว่าเรียนที่ไหน พักที่ไหน กลับบ้านหรืออยู่หอพัก ดูพฤติกรรม
เสี่ยง ท างานอย่ามีฟอร์ม ต้องช่วยกันไขกุญแจเพราะทุกข์เกิดข้ึนแล้ว ถ้าจะจับปลาจะจับอย่างไรต้องหมายมั่น
ปั้นมือว่า อยู่โขดหินไหน  อยู่เป็นกลุ่มหรืออยู่เดี่ยวๆ เอาเงินที่จัดแอร์วอร์ไปจัดกราววอร์กันดีกว่า การ
แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่าท าเป็นเรื่องลึกลับ ต้องท า 4 ข้อคือ 

1.  เข้าใจวัยรุ่น 
2.  มองวัยรุ่นคือลูกหลาน 
3.  ถ้ามีปัญหาแก้ปัญหาให้สุดๆ 
4.  หากไม่สามารถท้องต่อก็ปรึกษาแพทย์เป็นล าดับชั้นไป 

 
คลินิกวัยรุ่น ที มีผลงานเด่น ในเขตนครชัยบุรินทร์ 
คลินิกวัยรุ่น รพ. พลับพลาไชย จังหวัดบุรีรัมย์  : องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
- มีคณะกรรมการขับเคลื่อน “การจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน”
ระดับอ าเภอ ประกอบด้วยเครือข่ายที่หลากหลาย ได้แก่ นายอ าเภอพลับพลาชัย เป็นประธาน , ผู้ก ากับการ
สถานีต ารวจภูธร, ผู้อ านวยการโรงพยาบาล , สาธารณสุขอ าเภอ, พัฒนาการอ าเภอ, ผู้อ านวยการศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่, นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, เจ้าอาวาส, ผู้อ านวยการโรงพยาบาล, และมีหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพลับพลาชัย เป็น
เลขานุกา ท าให้สามารถบูรณาการงาน งบประมาณ บุคลากร การบริหารจัดการทรัพยากร และสามารถ
ประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 
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คลินิกวัยรุ่น รพ. ส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  : องค์ประกอบที่ 2 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสร้าง
ความต้องการในการใช้บริการ 

- มีการอบรมเครือข่าย อสม.ให้มีความรู้เรื่องโรคติดต่อและเพศศึกษาเพ่ือน าความรู้มาสอนให้กับ
วัยรุ่นและเยาวชนในชุมชนของตนเอง และมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา  

- มีการเชื่อมโยงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ด้านการให้
การปรึกษา( YC:Youth Counselor) และมีครูเป็นที่ปรึกษา เมื่อต้องการส่งต่อสามารประสานกับคลินิกวัยรุ่น
ได้โดยตรง 

 

                 
 
 
คลินิกวัยรุ่น รพ. ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : องค์ประกอบที่ 3 การบริการที่ครอบคลุมการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟู   

: มีบริการสุขภาพส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนที่หลากหลาย เช่น ปัญหาผิวพรรณ ปัญหาสุขภาพจิต 
ปัญหายาเสพติด มีบริการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกิน 

: มีบริการยาและเวชภัณฑ์คุมก าเนิดที่เพียงพอโดยมีตู้หยอดถุงยางอนามัยอย่างเพียงพอ มีการ
คุมก าเนิดให้วัยรุ่นหลังคลอดด้วยวิธีฝังยาคุมก าเนิดโดยไม่เสียค่าบริการ ท าให้อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าของวัยรุ่น
ลดลงอย่างชัดเจนและวัยรุ่นมีความพึงพอเมื่อมารับบริการ 

 
คลินิกวัยรุ่น รพ. คอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ : องค์ประกอบที่ 4.  ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็น
มิตรต่อวัยรุ่นและเยาวชน 
- มีการลดขั้นตอนการบริการส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนให้ได้รับความสะดวกในการรับบริการโดยให้มาที่คลินิก
เติมสุขก่อนหากมีปัญหาต้องพบแพทย์จะมีเจ้าหน้าที่พาไปรับบริการ กับแพทย์โดยตรง และถ้ามีผู้รับบริการ
ไปยังจุดอื่นๆของโรงพยาบาลเช่น ตึกผู้ป่วยใน แพทย์สั่งการรักษาและส่งต่อผู้รับบริการมายังคลินิกเติมสุขให้
เกิดการดูแล ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 

  

   YPFS   
                          

                     
                                 

                



 

 

70 
 

ความชุกของผู้บริโภคเคร  องด  มแอลกอฮอล์ อายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 13) 
การวิเคราะห์สถานการณก์ารผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อายุ 15-19 ปี  

ผู้ป่วยนอกโรคสุรา อายุ 15-19 ปี มี 27 ราย 
ผู้ป่วยในโรคสุรา อายุ 15-19 ปี มี 2 ราย 

ข้อมูลจากฐานข้อมูลการให้บริการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ปี 2556 
(เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี ที่เพียงพอจึงไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้)  
 

ภาพที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความชุกของการติดสุรายาเสพติด ประมาณ 7.9  
 

 
 

จังหวัด  
 ประมาณการณ์ผู้ป่วย
ติดสุรา (prev=7.9 )  

จ านวนผู้ป่วยที่ 
เข้าถึงบริการ  

อัตราการเข้าถึงบริการ  
จ านวนผู้ป่วย 
เข้าไม่ถึง  

GAP  

นครราชสีมา  203,985  12,117  5.94  191,868  94.06  

บุรีรัมย์  89,066  1,542  1.73  87,524  98.27  

สุรินทร์  122,747  1,225  0.98  121,522  99.02  

ชัยภูมิ  109,159  1,286  1.18  107,873  98.82  

รวมเขต  524,958  16,170  3.08  508,788  96.92  

 
จากภาพที่ 5 เป็นประมาณการความชุกของผู้ป่วยสุรายาเสพติด (ไม่ใช่เฉพาะสุรา) ซึ่งพบว่าการ

เข้าถึงบริการของผู้ป่วยในเขตบริการสุขภาพที่ 9 ยังต่ ากว่าเป้าหมายทั้งในระดับเขต อัตราการเข้าถึงบริการ 
3.08 และในรายจังหวัดทุกจังหวัด โดยจังหวัดมีอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยตามล าดับมากไปหาน้อยคือ 
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิและสุรินทร์ ในอัตราการเข้าถึงบริการที่ 5.94, 1.73, 1.18 และ 0.98 
ตามล าดับ 
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 ส่วนข้อมูลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นข้อมูลที่สามารถพยากรณ์ความชุกและความรุนแรง
ของการติดสารเสพติดได้ดังแสดงในตาราง 
ตารางที่ 2 ข้อมูลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ปีงบประมาณ 2555 
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สถานการณ์ยาเสพติด 
ผลการติดยาเสพติด พบ ในกลุ่มนักเรียนที่เป็นวัยรุ่นมากที่สุด  รองลงมา คือ วัยท างาน (แต่ข้อมูล

เหล่านี้ได้มาจากผู้ที่ถูกจับกุมเท่านั้น)  สารเสพติดที่ใช้กันมากที่สุด คือ ยาบ้า  แต่ปัจจุบันพบว่า สารระเหย
ประเภทยาไอซ์ ก าลังแพร่ระบาดมากในขณะนี้ เนื่องจากมีการโฆษณาชวนเชื่อว่า สารระเหยดังกล่าว ท าให้
ผอม และมีผิวขาว ซึ่งเป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจกันมากไม่เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นแต่ยังรวมถึงวัยท างาน  ทั้งที่จริง
แล้วผลข้างเคียงของสารดังกล่าวต่างหากท่ีท าให้เบื่ออาหาร และมีอาการทางจิต 
 
ร้อยละของศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial clinic) และเช  อมโยงกับระบบช่วยเหล อ (ร้อยละ 
70) 
การวิเคราะห์สถานการณ์ศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial clinic) และเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ  
(ร้อยละ 70) 

ร้อยละของศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เช่น ยาเสพติด บุหรี่ OSCC คลินิกวัยรุ่น เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 70 

ร้อยละของศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน OSCC และคลินิกโรคเรื้อรัง ไม่น้อยกว่า 70 
 

ค านิยาม  
วัยรุ่น หมายถึง ประชาชนอายุ (15 – 21 ปี) ที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษา ระบบมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งที่อยู่นอกระบบการศึกษา และวัยรุ่นในชุมชน ซึ่งเป็น
กลุ่มที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการท างานในสถานประกอบการ แต่อาจจะท างาน part time (เรียนไปด้วยท างานไป
ด้วย) เป็นยุวเกษตรกร หรือรับจ้างที่ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการ (ไม่ได้เข้าสู่ระบบการท างานแบบ 
Fulltime) 

วัยท างาน  หมายถึง ประชาชนที่มี อายุตั้งแต่ 15 – 21 ปี และ 22 – 59 ปี (กลุ่มอายุที่คาบเกี่ยวกัน 
ระหว่างวัยรุ่นและวัยท างาน คือ อายุ 15-21 ปี  ถ้าคนกลุ่มนี้ออกนอกระบบการศึกษาและเข้าสู่ระบบท างาน
ในสถานประกอบการให้ถือว่าเป็นกลุ่มวัยท างาน)  

ศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) หมายถึง  หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชนที่
มีการจัดบริการดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจทุกกลุ่มวัย โดยมีองค์ประกอบครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านบุคลากร  
          1.1  มีผู้รับผิดชอบและ/หรือ ที่ได้รับผิดชอบในแผนก/คลินิกต่างๆ เพ่ือให้บริการดูแลด้าน

สังคมจิตใจ 
          1.2 ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามประเด็นส าคัญ ที่เป็นประเด็นตามบทบาท/ภารกิจ 

นโยบาย และปัญหาในพ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เช่น 
การให้ค าปรึกษา BA/BI การใช้เครื่องมือต่างๆ เพ่ือการคัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาการติดสุรา/ยา
เสพติด ท้องไม่พร้อม ความรุนแรง โรคเรื้อรัง/เอดส์ ฯลฯ 

 
2. ด้านบริการ ให้บริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก 

       2.1 บริการเชิงรับ เป็นการใช้กระบวนการในการช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจ และ/หรือ การ
ให้ค าปรึกษา ผู้มีปัญหาสุรา ยาเสพติด ท้องไม่พร้อม ความรุนแรง โรคเรื้อรัง/เอดส์ หรือปัญหาอ่ืนๆ ในพ้ืนที่  
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มีการส่งต่อบริการและข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรายที่จ าเป็น เพ่ือการดูแลรักษาและติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
       2.2 บริการเชิงรุก เป็นการให้บริการนอกหน่วยงาน (Out reach) โดยเชื่อมโยงกับเครือข่าย
ในพ้ืนที่ที่ส าคัญต่างๆ เช่น โรงเรียน สถานประกอบการ ชุมชน เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต เช่น การให้ความรู้ การพัฒนาศักยภาพ การติดตามเยี่ยมบ้าน การคัดกรอง การเฝ้าระวังปัญหา
สุขภาพจิต 

3. ด้านบูรณาการ เป็นการผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่ น ามาบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการดูแล
ช่วยเหลือทางด้านสังคมจิตใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม  โดยการสร้างความมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
เช่น ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงระบบการท างานท้ังภายในสถานบริการและเชื่อมโยง
กับหน่วยงานภายนอกสถานบริการที่เก่ียวข้อง 
 การเชื่อมโยงระบบการท างานระหว่างแผนก/คลินิกต่างๆ ในหน่วยงานและระบบภายนอกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
  3.1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน (OHOS) เป็นระบบการช่วยเหลือที่มีการ
เชื่อมโยงประสานระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุขในทุกขั้นตอน เช่น ประชุมเพ่ือวางแผน
ร่วมกัน มีการพัฒนาบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต มีการประชุมปรึกษารายกรณี สนับสนุนเครื่องมือ/องค์ความรู้ การสนับสนุนให้มีการคัด
กรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือส่งต่อในกรณีปัญหายุ่งยากซับซ้อนมาที่โรงพยาบาลชุมชน เพ่ือการดูแลช่วยเหลือ
ทางสังคมจิตใจ 
  3.2 ระบบการช่วยเหลือทางสังคมในผู้ได้รับผลกระทบความรุนแรงในครอบครัว (ศูนย์พ่ึงได้) 
เป็นระบบการช่วยเหลือที่มีกระบวนการท างาน เช่น มีกระบวนการให้การปรึกษา ประเมินปัญหาความ
ต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ประเมินความเสี่ยงต่อการถูกท าร้ายซ้ า ประเมินความพร้อมในการใน
การกลับสู่สังคม ฯลฯ และมีการเชื่อมโยงประสานระหว่างสถานบริการสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ บ้านพักเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ต ารวจ นักกฎหมาย มูลนิธิต่างๆ องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
  3.3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในคลินิกโรคเรื้อรัง เป็นระบบการดูแลช่วยเหลือทาง
สังคมจิตใจเป็นรายบุคคล กลุ่ม ญาติ และผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างคลินิกโรคเรื้อรังกับ
ชุมชน เพ่ือการดูแลอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการคัดกรอง เฝ้าระวัง ส่งต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การท ากลุ่มช่วยเหลือกันเอง 
(Self Help group) การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นต้น 
 4. ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ส าหรับกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาเฉพาะ เช่น การรณรงค์ให้ความรู้ด้าน
สุขภาพจิต การคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต การติดตามเยี่ยมบ้าน 
 

ฐานข้อมูลศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) อ้างอิงจาก 
1. รายงานผลการส ารวจ Psychosocial Clinic คุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2556 โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
2. สรุปผลการด าเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556 
3. รายงานผลการนิเทศงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556 
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4. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพวิทยากรสังกัดกรมสุขภาพจิตเพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 
2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 
 

สถานการณ์ความรุนแรง (เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน Psychosocial Clinic คุณภาพ) 
สถานการณ์ความรุนแรงในภาพรวมจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิพบว่า เขตบริการสุขภาพที่ 9 

ส่วนมากไม่มีการกระท าความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมแต่ก็ยังมีผู้ที่เคยถูกกระท าความรุนแรงและเคยกระท า
ความรุนแรงอยู่ในสังคมท าให้มีความเสี่ยงของการกระท าความความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่ถูกกระท าความรุนแรงมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือผู้สูงอายุและสตรี
เป็นล าดับ การกระท าความรุนแรงต่อเด็ก อาจมีปัจจัยเกี่ยวเนื่องกับความรุนแรงในครอบครัว และชุมชนที่
อาศัยอยู่ 
         ด้านความรุนแรงทางเพศ ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 พบปัญหาการกระท าความรุนแรงทางเพศน้อย
มากแต่ก้อมีผู้ที่เคยพบเห็นการกระท าความรุนแรงทางเพศมากกว่า 10 ครั้งจ านวน 2 คน ปัญหามักเกิดจาก 
การมีผู้หญิงอ่ืนที่ไม่ใช่ภรรยาตัวเอง การทะเลาะ และการการดื่มสุรา ท าให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ การ
อนาจาร การข่มขืน  
 จากผลการวิเคราะห์ครั้งนี้ พบว่า ความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่จะมีการกระท าทางด้านร่างกาย
และจิตใจ สาเหตุมาจากเมาสุรา ความสัมพันธ์ในครอบครัวห่างเหิน ความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส (สามี -ภรรยา) 
บุตร บุตรบุญธรรม (เด็ก เยาวชน ฯลฯ) โดยคนในครอบครัว 
 ความรุนแรงในชุมชน ส่วนใหญ่จะมีการกระท าทางด้านร่างกายและจิตใจ สถานที่เกิดเหตุคือที่บ้าน 
และเกิดจากการเมาสุรา เครียด/สุขภาพจิต 
 ความรุนแรงที่ เกิดจากเคยถูกกระท าความรุนแรงจากบุคคลอ่ืนที่ไม่รู้จักกัน ทางเท้า ถนน 
สวนสาธารณะ หอพัก กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบคือ สตรี  
 ความรุนแรงที่เกิดจากกระท าความรุนแรงทางร่างกายในสถานที่ท างาน ส่วนใหญ่เป็นทางจิตใจและ
ร่างกาย สาเหตุเกิดจากความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น/ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ส่วนใหญ่แก้ปัญหาโดยการหลบเลี่ยง 
ผู้ที่ถูกกระท ามากท่ีสุด คือ สตรี 
สรุป  เขตบริการสุขภาพที่ 9 มีความรุนแรงมากที่สุดคือด้านจิตใจ ล าดับที่สองคือความรุนแรงทางด้าน
ร่างกาย ล าดับที่สาม ความรุนแรงทางเพศ  
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนโดยการรับฟังปัญหาเพ่ือหาทางออกที่ดีให้กับเด็กและเยาชนที่ก าลัง
มีปัญหา เช่น จัดให้มีศูนย์การรับฟังปัญหาที่เกิดข้ึนภายในครอบครัวและชุมชนของเด็กและเยาวชน  
2. ควรมีการจัดกิจกรรมหรือรณรงค์การต่อต้านการกระท าความความรุนแรง ต่อเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสฯ ที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับกับวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้น 
3. ควรมีการส่งเสริมและรณรงค์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมด้านความรุนแรงอย่างจริงจังและมี
นโยบายที่ต่อเนื่อง 
4. ควรส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัด 
5. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนโยบายในด้านการมีศูนย์ให้ค าปรึกษาปัญหาทางครอบครัวในหน่วย
ราชการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีอนามัยระดับต าบล 
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6. ควรสนับสนุนการให้ความส าคัญกับเด็กและสตรีในการป้องกันตนเองอย่างทันท่วงที และควบคุมการ
จ าหน่ายสุราเพราะเนื่องจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คือการดื่มสุรา และความเครียดเป็นสาเหตุของ
ความรุนแรง 
7. ควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความรุนแรงทางสังคมเป็นกิจกรรมประจ าปี  หรือท าเป็นวันส าคัญที่มี
ลักษณะคล้ายวันสตรีสากล  
8. ควรส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การกระท าความรุนแรงโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ทุกคนในสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
9. ควรมีการส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านความรุนแรงอย่างเข้มแข็งและ     ให้ทุกชุมชนมีแกน
น าในการป้องกันปัญหา 

ที่มา : รายงานสถานการณ์ความรุนแรงจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดชัยภูมิประจ าปี 2556 
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ฐานข้อมูลศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพจ าแนกรายอ าเภอ 
จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับ โรงพยาบาล 
บริการ( √ มี และ × ไม่มี) Out reach เพื่อเช่ือมต่อ

บริการกับโรงเรยีน (OHOS) 
(แห่ง) 

คลินิกวัยรุ่นท้อง ความรุนแรง สุรายาเสพติด NCD/AIDS 
มีบริการ มีผู้รับบรกิาร มีบริการ มีผู้รับบรกิาร มีบริการ มีผู้รับบรกิาร มีบริการ มีผู้รับบรกิาร 

1 แก้งสนามนาง √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
2 ขามทะเลสอ √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
3 ขามสะแกแสง √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
4 คง √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
5 ครบุร ี √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
6 จักราช √ √ √ √ √ √ √ √ 3,3,3,3 
7 เฉลิมพระเกียรต ิ √ √ √ √ √ √ √ √ 1,1,1,1 
8 ชุมพวง √ √ √ √ √ √ √ √ 15,15,15,-,15 
9 โชคชัย √ √ √ √ √ √ √ √ -,1,-,- 
10 ด่านขุนทด √ √ √ √ √ √ √ √ 1-,-,- 
11 เทพารักษ์ √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
12 โนนแดง √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
13 โนนไทย √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,1,- 
14 โนนสูง √ √ √ √ √ √ √ √ 16,2,18,-,- 
15 บัวลาย √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
16 บัวใหญ่ √ √ √ √ √ √ √ √ 2,1,5,-,- 
17 ประทาย √ √ √ √ √ √ √ √ 3,1,2,- 
18 ปักธงชัย √ √ √ √ √ √ √ √ 4,5,7,3 
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จังหวัดนครราชสีมา (ต่อ) 

ล าดับ โรงพยาบาล 
บริการ( √ มี และ × ไม่มี) Out reach เพื่อเช่ือมต่อบริการกบั

โรงเรียน (OHOS) 
(แห่ง) 

คลินิกวัยรุ่นท้อง ความรุนแรง สุรายาเสพติด NCD/AIDS 
มีบริการ มีผู้รับบรกิาร มีบริการ มีผู้รับบรกิาร มีบริการ มีผู้รับบรกิาร มีบริการ มีผู้รับบรกิาร 

19 ปากช่อง √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
20 พระทองค า √ √ √ √ √ √ √ √ 1,1,1,1 
21 พิมาย √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
22 เมือง √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
23 เมืองยาง √ √ √ √ √ √ √ √ 20,-,-,- 
24 ล าทะเมนชัย √ √ √ √ √ √ √ √ 4,4,5,22,5 
25 วังน้ าเขียว √ √ √ √ √ √ √ √ 72,-,12,-,12 
26 สีคิ้ว √ √ √ √ √ √ √ √ 16,-,-,16 
27 สีดา √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
28 สูงเนิน √ √ √ √ √ √ √ √ 5,4,-,- 
29 เสิงสาง √ √ √ √ √ √ √ √ ขยายโอกาส 64,ประถม104 
30 หนองบุญมาก √ √ √ √ √ √ √ √ 2,2,2,2 
31 ห้วยแถลง √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
32 เทพรัตน์นครราชสีมา √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
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จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับ โรงพยาบาล 

บริการ( √ มี และ × ไม่มี) 
Out reach เพื่อเช่ือมต่อบริการกบัโรงเรยีน 

(OHOS) 
(แห่ง) 

คลินิกวัยรุ่นท้อง ความรุนแรง สุรายาเสพติด NCD/AIDS 
มี

บริการ 
มี

ผู้รับบริการ 
มีบริการ 

มี
ผู้รับบริการ 

มีบริการ 
มี

ผู้รับบริการ 
มี

บริการ 
มี

ผู้รับบริการ 
1 เกษตรสมบูรณ ์ √ √ √ √ √ √ √ √ สุรา 1, ปัญหาสุขภาพจติ 1 
2 แก้งคร้อ √ √ √ √ √ √ √ √ OSCC 4 ,คลินิกอ่ืน 18 
3 คอนสวรรค ์ √ √ √ √ √ √ √ √ 45 
4 คอนสาร √ √ √ √ √ √ √ √ 6 (คลินิกวัยรุ่นท้องเท่านั้น) 
5 จัตุรสั √ √ √ √ √ √ √ √ ไม่ม ี
6 ซับใหญ ่ √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
7 เทพสถิต √ √ √ √ √ √ √ √ ไม่ม ี
8 เนินสง่า √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
9 บ้านเขว้า √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
10 บ้านแท่น √ √ √ √ √ √ √ √ รันรุ่นท้อง 35 ,AIDS 35  
11 บ าเหน็จณรงค ์ √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
12 ภักดีชุมพล √ √ √ √ √ √ √ √ 12,-,-,- 
13 ภูเขียว √ √ √ × √ √ √ √ 3,-,-,- 
14 ชัยภูม ิ √ √ √ √ √ √ √ √ 5, 320, 320, -  
15 หนองบัวแดง √ √ √ √ √ √ √ √ 3 (ไม่เชื่อมต่อในเรื่อง NCD ) 
16 หนองบัวระเหว √ √ √ √ √ √ √ √ 2 (ไม่เชื่อมต่อ ความรุนแรงและ NCD/AIDS) 
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จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ โรงพยาบาล 

บริการ( √ มี และ × ไม่มี) 
Out reach เพื่อเช่ือมต่อบริการกบั

โรงเรียน (OHOS) 
(แห่ง) 

คลินิกวัยรุ่นท้อง ความรุนแรง สุรายาเสพติด NCD/AIDS 
มี

บริการ 
มี

ผู้รับบริการ 
มีบริการ 

มี
ผู้รับบริการ 

มีบริการ 
มี

ผู้รับบริการ 
มี

บริการ 
มี

ผู้รับบริการ 
1 กระสัง √ √ √ √ √ √ √ √ 4,-,-,- 
2 คูเมือง √ √ √ √ √ √ √ √ 9, 54 , 54 , - 
3 แคนดง √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
4 เฉลิมพระเกียรต ิ √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
5 ช าน ิ √ √ √ √ √ √ √ √ 8,8,8 (ไม่เชื่อมต่อในเรื่อง NCD) 
6 นางรอง √ √ √ √ √ √ √ √ -,7,7,- 
7 นาโพธิ ์ √ √ √ √ √ √ √ √ 12,12,12,- 
8 โนนดินแดง √ √ √ √ √ √ √ √ 5,5,5,5 
9 บ้านกรวด √ √ √ √ √ √ √ √ วัยรุ่น 12 ,สุรา/ยาเสพติด 1 
10 บ้านด่าน × × × × × × × × ไม่ม ี
11 บ้านใหม่ไชยพจน ์ √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
12 ประโคนชัย √ √ √ √ √ √ √ √ 5,5,5,5 
13 ปะค า √ √ √ √ √ √ √ √ 4, 4, 2 ,4 
14 พลับพลาชัย √ √ √ √ √ √ √ √ 13,13,13,- 
15 พุทไธสง √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
16 โรงพยาบาลศูนย ์ √ √ √ √ √ √ √ √ -,2,2,- 
17 ละหานทราย √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
18 ล าปลายมาศ √ √ √ √ √ √ √ √ 2,2,2,- 

 
  

http://www.tambol.com/tambol/search_show.asp?itemno=311901
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จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อ) 

ล าดับ โรงพยาบาล 

บริการ( √ มี และ × ไม่มี) 
Out reach เพื่อเช่ือมต่อบริการกบั

โรงเรียน (OHOS) 
(แห่ง) 

คลินิกวัยรุ่นท้อง ความรุนแรง สุรายาเสพติด NCD/AIDS 
มี

บริการ 
มี

ผู้รับบริการ 
มีบริการ 

มี
ผู้รับบริการ 

มีบริการ 
มี

ผู้รับบริการ 
มี

บริการ 
มี

ผู้รับบริการ 
19 สตึก √ √ √ √ √ √ √ √ 6,6,6,- 
20 หนองกี ่ √ √ √ √ √ √ √ √ -,4,4,- 
21 หนองหงส ์ √ √ √ √ √ √ √ √ 3 , 3, 2 2/4   
22 ห้วยราช √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
23 โนนสุวรรณ √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
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จังหวัดสุรินทร์ 

ล าดับ โรงพยาบาล 
บริการ( √ มี และ × ไม่มี) Out reach เพื่อเช่ือมต่อบริการกบั

โรงเรียน (OHOS) 
(แห่ง) 

คลินิกวัยรุ่นท้อง ความรุนแรง สุรายาเสพติด NCD/AIDS 
มีบริการ มีผู้รับบรกิาร มีบริการ มีผู้รับบรกิาร มีบริการ มีผู้รับบรกิาร มีบริการ มีผู้รับบรกิาร 

1 กาบเชิง √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
2 จอมพระ √ √ √ √ √ √ √ √ 42,-,-,- 
3 ชุมพลบุรี √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
4 ท่าตูม √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
5 โนนนารายณ์ × × × × × × × × ไม่มี 
6 บัวเชด √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
7 ปราสาท √ √ √ √ √ √ √ √ 16,-,-,- 
8 พนมดงรัก √ √ √ √ √ √ √ √ ไม่ม ี
9 รพ.ศูนย ์ √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
10 รัตนบุร ี √ √ √ √ √ √ √ √ ไม่ม ี
11 ล าดวน √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
12 ศรีณรงค ์ √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
13 ศีขรภูม ิ √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
14 สนม √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 
15 สังขะ √ √ √ √ √ √ √ √ 73,-,-,- 
16 ส าโรงทาบ √ √ √ √ √ √ √ √ 3,-,-,- 
17 เขวาสินรินทร ์ √ √ √ √ √ √ √ √ 1,-,-,- 

เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม 
กลุ่มที  1 มีบริการให้ค าปรึกษาคุณภาพ เรื่องคลินิกวัยรุ่นท้อง ความรุนแรง สุรายาเสพติด NCD/AIDS และมีการเชื่อมต่อบริการกับโรงเรียน (OHOS) 
กลุ่มที  2 มีบริการให้ค าปรึกษาคุณภาพ เรื่องคลินิกวัยรุ่นท้อง ความรุนแรง สุรายาเสพติด NCD/AIDS แต่ไม่มี การเชื่อมต่อบริการกับโรงเรียน (OHOS) 
กลุ่มที  3 ไม่มีบริการให้ค าปรึกษาคุณภาพเรื่องคลินิกวัยรุ่นท้อง ความรุนแรง สุรายาเสพติด NCD/AIDS และไม่มี การเชื่อมต่อบริการกับโรงเรียน (OHOS
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การวิเคราะห์ผลจากตาราง 
 

 
 
การด าเนินงาน Psychosocial Clinic   จัดล าดับตามคุณภาพบริการ  
จังหวัดนครราชสีมา จัดอยู่กลุ่มที่ 1 ทั้งหมด 32 อ าเภอ  คิดเป็นร้อยละ 100 
จังหวัดบุรีรัมย์ จัดอยู่กลุ่มที่ 1 ทั้งหมด 22 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 95.65 กลุ่มที่ 2 ไม่มี กลุ่มที่ 3 ได้แก่ บ้าน
ด่าน  
จังหวัดชัยภูมิ  จัดอยู่กลุ่มที่ 1 ทั้งหมด 14 อ าเภอ  คิดเป็นร้อยละ 87.50  กลุ่มที่ 2 จ านวน 2 อ าเภอ ได้แก่ 
จัตุรัสกับเทพสถิต กลุ่มท่ี 3 ไม่มี  
จังหวัดสุรินทร์ จัดอยู่กลุ่มที่ 1 ทั้งหมด 10 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 58.82   กลุ่มที่ 2  จ านวน 2 อ าเภอ ได้แก่ 
รัตนบุรี กับ พนมดงรัก กลุ่มท่ี 3 จ านวน 1 อ าเภอ คือ โนนนารายณ์  
 
ปัญหาอุปสรรค 
Psychosocial clinic เกิดปัญหาในผู้ปฏิบัติ ได้แก่ 
1. แนวทางการปฏิบัติไม่ชัดเจน 
2. กรอบ/โครงสร้าง ของผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน 
3. นโยบายลงสู่ผู้บริหารยังไม่ชัดเจน 
4. ระบบการดูแลช่วยช่วยเหลือนักเรียนยังไม่ทั่วถึง 
5. clinic ยังไม่ชัดเจน บางที่ก าลังเริ่มตั้ง/มีบริการ 
ข้อเสนอแนะ Psychosocial clinic  
1. ควรอยู่ในความรับผิดชอบของงานสุขภาพจิต 
2. ผู้รับผิดชอบควรมีความรู้เรื่องสุขภาพจิต 
3. ให้มีการบูรณาการตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม 
4. มีการท างานแบบบูรณาการมีนโยบายหรือมีการจัดการวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันในระดับกระทรวงมากข้ึน 
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การจัดกลุ่มคลินิกให้ค าปรึกษาคุณภาพ Psychosocial clinic 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 
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5. เพ่ิมการสนับสนุนด้านงบประมาณหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสุขภาพจิต
และจิตเวช 
6. มีการจัดบริการให้ครอบคลุม เน้นการส่งเสริม ป้องกันในพ้ืนที่ชุมชนเชิงรุก 
7. มีระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และเพ่ิมขวัญก าลังใจ โอกาสความก้าวหน้าให้แก่ผู้ ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
8. เพ่ิมการจัดอบรมเฉพาะทางให้แก่บุคลากร – ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมาก
ขึน้ 
 
ความต้องการการสนับสนุน 

ด้านบริหาร 

 - มีนโยบายจากส่วนกลางที่ชัดเจน 
- ต้องการให้มีโครงสร้างคลินิกให้ค าปรึกษาคุณภาพที่ชัดเจน 
- มีทีมปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถด้านงานจิตเวช 
- มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานคลินิกให้ค าปรึกษาคุณภาพ 

ด้านบริการ 
- มีคลินิกสุขภาพจิต คลินิกให้ค าปรึกษาคุณภาพ ชัดเจน มีระบบ One stop service 
- มีสถานที่ท่ีเหมาะสมและมีกิจกรรมให้ท าระหว่างรอรับบริการ 
- มีบุคลากรที่เพียงพอ มีทีมสุขภาพจิต ได้แก่ 

  1. จิตแพทย์หรือแพทย์ที่รับผิดชอบชัดเจน 
  2. พยาบาล PG หรือปริญญาโท 
  3. นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก 
  4. ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรด้าน IT 
  5. เภสัชกรที่รับผิดชอบยา 

- กรณีออกหน่วยวิกฤตสุขภาพจิต ควรจะมีค่าตอบแทน 
- มีระบบบริการแบบเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลร่วมกับเครือข่าย 
- มีการลงพ้ืนที่เพ่ือคัดกรองภาวะสุขภาพจิตของชุมชนทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป และมีจุด

ให้บริการทุกจุดบริการของโรงพยาบาล 
- มีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการ 
- มีการคัดกรองพัฒนาการเด็ก และประเมินภาวะสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย 

- มีศูนย์รับข้อร้องเรียน 

- เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน เช่น ผลตอบแทน มีต าแหน่งที่มั่นคง 
- มีระบบให้ค าปรึกษา/ทีมงาน/เครือข่าย/Coach 
- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพ่ิมพูนความรู้เพื่อการคัดกรองเบื้องต้น 
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กลุ่มวัยท ำงำน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
หน่วยงานร่วมรับผิดชอบ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5/ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 /  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 9 
 
สถำนกำรณ์สุขภำพวัยท ำงำน 
  

กลุ่มวัยท างานหรือกลุ่มประชากรทีอ่ายุอยู่ในช่วง 15-59 ปี ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า ประเทศไทยมีประชากรอายุ 15-59 ปี หรือวัยท างาน จ านวน 
42,989,000 คน จากจ านวนประชากรทั้งประเทศ จ านวน 64,871,000 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.27 ซึ่งเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ส าหรับปัญหาสุขภาพของวัยท างาน ที่พบมากเป็นปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
หรือที่เรียกว่า “โรควิถีชีวิต” 5 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหวัใจ โรคหลอดเลือด
สมอง และโรคมะเร็ง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง เนื่องมาจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อม ส่งผลต่อวิถีชีวิตและก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ ไม่เหมาะสม ได้แก่ การบริโภคอาหารที่
ไม่สมดุล (รับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม มากเกินไป และทานผัก ผลไม้น้อย) การเคลื่อนไหวทางกาย
หรือออกก าลังกายน้อย การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ในปริมาณท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
รวมถึงภาวะเครียด ซึ่งหากไม่สามารถหยุดพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรควิถีชีวิต 
พิการ และเสียชีวิตตามมา นอกจากนี้ยังสร้างภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและก่อให้เกิดการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจตามมาอย่างมหาศาล 

ส าหรับข้อมูลสุขภาพวัยท างานในเขตพ้ืนที่บริการที่ 9 นครชัยบุรินทร์  มีจ านวนประชากรในวัย
ท างาน จ านวน 4,308,917 คน คิดเป็นร้อยละ 66.43 ของจ านวนประชากรทั้งเขต ซึ่งถือว่าเป็นจ านวน
ประชากรส่วนใหญ่ของประชากรทั้งหมด จากผลการส ารวจสถานการณ์สุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์ ปี 2555 
และรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2553 พบว่าวัยท างานมี
พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสมหลายประการและมีสภาวะสุขภาพ ที่ต้องป้องกันและส่งเสริม  โดยเน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ได้แก่ การบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา
หรือเครื่องดื่มทีมีแอลกอฮอล์ โดยจะน าเสนอตามประเด็นสุขภาพ ดังนี้ 
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1. สถำนกำรณ์ด้ำนอำหำรและโภชนำกำร 
สถานการณ์ด้านภาวะโภชนาการของวัยท างาน พบว่าปัญหาสุขภาพยังคงเป็นภาวะน้ าหนักเกิน

มาตรฐานและโรคอ้วน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
ได้แก่ การรับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม มากเกินความต้องการของร่างกาย และรับประทานผักและ
ผลไม้น้อย ผลจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่สมดุลนี้  นอกจากจะท าให้น้ าหนักเกินมาตรฐานหรืออ้วนแล้ว 
ยังส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมา เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น  

1.1  กำรรับประทำนผักและผลไม้ ในปริมาณที่เพียงพอส่งผลดีต่อสุขภาพ ทั้งในด้านการป้องกัน
หรือชะลอการเกิดโรคเรื้อรังและโรคหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของร่างกาย ทั้งนี้เนื่องจากผักและ
ผลไม้เป็นแหล่งส าคัญของวิตามิน, แร่ธาตุ, ใยอาหาร และพฤกษาเคมี (Phytochemicals) หลากหลายชนิด 
จากรายงานผลการส ารวจสุขภาพฯ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2547 เปรียบเทียบกับ ผลการส ารวจครั้งที่ 4 พ.ศ. 2552 
พบว่าสัดส่วนการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอตามข้อแนะน า (ตั้งแต่ 5 ส่วนขึ้นไป) มีแนวโน้มลดลง 
โดยสัดส่วนการกินผักและผลไม้เพียงพอในปี 2547 เท่ากับร้อยละ 20 ในผู้ชาย และร้อยละ 24 ในผู้หญิง 
ในขณะที่ผลการส ารวจครั้งที่ 4 เท่ากับร้อยละ 16.9 ในผู้ชาย และ18.5 ในผู้หญิง ส าหรับข้อมูลในเขตนคร
ชัยบุรินทร์แสดงในแผนภาพที่ 1 
 

ร้อยละของผู้ที่บริโภคผักและผลไม้รวมกันตั้งแต่ 5 หน่วยมาตรฐานขึ้นไปต่อวันในประชากรอายุ 
15-74 ปี ในเขตนครชัยบุรินทร์ ปี 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา  การส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2553  ส านักโรคไม่ติดต่อ  
       กรมควบคุมโรค 
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สัดส่วนการบริโภคผักและผลไม้ตามข้อแนะน ามาตรฐานเพ่ือการมีสุขภาพดี คือให้กินผักตั้งแต่ 3 
ส่วนขึ้นไปต่อวัน และผลไม้ ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไปต่อวัน จากผลการส ารวจการรับประทานผักและผลไม้ต่อวัน 
ของประชากรอายุ 15 ขึ้นไป พบว่าประชากรในเขตนครชัยบุรินทร์ ส่วนใหญ่ยังมีการบริโภคผักผลไม้ไม่
เพียงพอ โดยพบว่าจังหวัดที่มีการบริโภคผักและผลไม้ได้ตามมาตรฐาน คือ จังหวัดชัยภูมิ คิดเป็นร้อยละ 
33.8 รองลงมา คือ จังหวัดบุรีรัมย์ คิดเป็นร้อยละ 30.4 จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 16.4 และ
จังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 15.2 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของเขต พบว่ามีประชากรบริโภคผักและผลไม้ได้
ตามมาตรฐาน เพียงร้อยละ 22.4 

1.2 กำรบริโภคอำหำรที่รสหวำน มัน เค็ม ส าหรับข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคน้ าตาล ไขมัน 
และเกลือ ในระดับเขตยังไม่มีการส ารวจข้อมูลที่ชัดเจน จึงอ้างอิงในภาพรวมของประเทศ โดยปริมาณที่
แนะน าให้บริโภคได้เพ่ือการมีสุขภาพดี ส าหรับน้ าตาล ไม่ควรเกิน 6 ช้อนชา น้ ามันไม่ควรเกิน 6 ช้อนชา
และ น้ ามัน 1 ช้อนชา  

ข้อมูลจากส านักงานอ้อยและน้ าตาลทราย ระบุว่า ปี 2553 คนไทยบริโภคน้ าตาลทรายเฉลี่ยคนละ 
33.8 กิโลกรัมต่อปี ทั้งที่ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2526 คนไทยบริโภคน้ าตาลทรายเฉลี่ยคนละ 12.7 กิโลกรัมต่อปี
เท่านั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป คนไทยกินดี อยู่ดี การบริโภคน้ าตาลเพ่ิมขึ้นทุกปี จนในปี 2554 คนไทยกิน
น้ าตาลเพ่ิมขึ้นเป็นคนละ 34 กิโลกรัม ในขณะที่มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ก าหนดไว้ไม่ควรบริโภค
เกิน 10 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 

ส าหรับข้อมูลการบริโภคโซเดียม จากผลการส ารวจของส านักโภชนาการ กรมอนามัย ร่วมกับคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมือ่ปี 2550 พบว่า คนไทยกินโซเดียม วันละ 4,351.7 มิลลิกรัมต่อ
คน ทั้งที่มาตรฐานความต้องการโซเดียมในแต่ละวัน ตามข้อแนะน าขององค์การอนามัยโลก ว่าไม่ควร
บริโภคเกิน  2,000 มิลลิกรัม เท่านั้น  

ข้อเสนอแนะ : ควรมีการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคของประชากรในเขตนครชัยบุรินทร์ ทุก 5 ปี 
เพ่ือทราบสถานการณ์ที่ชัดเจน และปัญหา/อุปสรรค เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม 
รวมถึงร่วมแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้ประชาชนในเขตมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม นอกจากนี้ควรมี
จัดท าสื่อสนับสนุนและมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องด้วยอีกทางหนึ่ง 

นอกจากสถานการณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารแล้ว กรมอนามัย โดยส านักโภชนาการ ยังมี
กิจกรรม/โครงการด้านโภชนาการ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 5 
ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ ได้มีการด าเนินการร่วมกัน ได้แก่ 

 
1.3 โครงกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพด้ำนอำหำรและโภชนำกำร  
โครงการนี้ได้เริ่มด าเนินการในปี 2555 โดยให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัด

เมนูอาหารอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ เป็นต้นแบบ และสะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
ลดภาระโรค รวมถึงก าหนดให้มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้ผู้ป่วยและญาติ และ
ชุมชน 
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      ผลกำรด ำเนินกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพด้ำนอำหำรและโภชนำกำร เขตนครชัยบุรินทร์ ในปี 
2555-2556 

ระดับกำรประเมิน 
ปี 2555 ปี 2556 

จ ำนวน (แห่ง) ร้อยละ จ ำนวน (แห่ง) ร้อยละ 
ระดับดีเด่น 16 25.80 2 3.64 
ระดับดี 20 32.26 36 65.45 
ระดับพัฒนำได้ 20 32.26 12 21.82 
ระดับก ำลังพัฒนำ 6 9.68 5 9.09 

รวม 62 77.5 55 68.75 
 
หมายเหตุ : -จ านวนโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพท่ี 9 ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งสิ้น 80 แห่ง  

จากตารางจะเห็นได้ว่าผลการด าเนินงาน ปี 2556 มีจ านวนแห่งน้อยลง เนื่องจาก ปี 2556 เปลี่ยน 
ระบบการรายงานให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีบางแห่งยังไม่สามารถ
เข้าระบบได้ นอกจากนี้บางแห่งยังขาดบุคลากรในการด าเนินงาน ขาดการสนับสนุนและผู้บริหารไม่เห็น
ความส าคัญ และที่ส าคัญไม่ได้เป็นนโยบายหลัก หรือเป็นตัวชี้วัดของจังหวัด หรือกรม เป็นเพียงโครงการที่
สมัครใจเข้าร่วม 

ข้อเสนอแนะ :  เนื่องจากโครงการนี้เพิ่งเริ่มด าเนินการเมื่อปี 2555 ซึ่งถือว่าเป็นโครงการใหม่
ส าหรับพื้นที่ อาจจะยังไม่มีความเข้าใจในรายละเอียด และขาดการสนับสนุน รวมถึงขาดบุคลากรท าให้ยัง
ไม่มีแผนการท างานหรือเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้นในการพัฒนางานต่อไป ควรมีการประชุมชี้แจงผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน รวมถึงก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดในระดับกระทรวงหรือระดับจังหวัด
ต่อไป  

 
1.4. โครงกำรเมนูชูสุขภำพ สู่อำหำรปลอดภัย ครัวไทย สู่ครัวโลก  
โครงการนี้ มุ่งเน้นให้ร้านอาหารหรือแผงลอยที่จ าหน่ายอาหารให้แก่ประชาชน รวมถึงโรงครัวใน

โรงพยาบาล มีเมนูอาหารที่ได้มาตรฐานและมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยร้านอาหารหรือแผงลอยที่จะเข้า
ร่วมโครงการต้องได้รับการรับรองเป็นร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) การ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนวัยท างาน
หรือทุกกลุ่มวัย ได้รับประทานอาหารที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
ผลการด าเนินงานมีร้านอาหารที่ผ่านการรับรองเป็นร้านเมนูชูสุขภาพ จ านวน 800 แห่ง รายละเอียดดัง
ตาราง 
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จ ำนวนร้ำน CFGT 
ณ มกรำคม 2556 

ผลงำนปี 2555 ผลงำน 2556 

   
4,149 แห่ง 779 แห่ง 800 แห่ง  

 
ปัญหำ/อุปสรรค : ร้านอาหารไม่ค่อยเห็นความส าคัญของการด าเนินงานตามโครงการฯ รวมถึงขาด
แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการและพ้ืนที่ขาดผู้รับผิดชอบงานโดยตรงหรือมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ท าให้
การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ : ชี้แจงและทบทวนเกณฑ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยจัดให้มีการอบรม/ประชุมชี้แจง ทั้งใน
กลุ่มบุคลากร สาธารณสุขและผู้ประกอบการ ควรมีมาตรการหรือสิ่งสนับสนุนที่จะเป็นแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญของโครงการฯ และอยากเข้าร่วมโครงการฯ มากข้ึน จัดหาสื่อสนับสนุน
ให้แก่พ้ืนที่ เช่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือคู่มือต่างๆที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ โครงการ และประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับกระทรวง/กรม เพ่ือขอความร่วมมือจากพ้ืนที่ในการกระตุ้นหรือรณรงค์ให้
ร้านอาหารในเขตปกครองเข้าร่วมโครงการฯ 
 

2. รอบเอวและพฤติกรรมกำรออกก ำลังกำย 
ผลจากการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในเขตบริการ

สาธารณสุขที่ 9  ปี  2553  พบว่า ความชุกของภาวะอ้วนลงพุงในประชากรอายุ 15 – 74  ปี มีรอบเอว
เกินมาตรฐานร้อยละ 29.7  ซึ่งถ้าจ าแนกตามรายจังหวัดจะพบว่าประชากรในจังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 34.5  
มีรอบเอวเกินมาตรฐานสูงสุด รองลงมาคือ จังหวัดนครราชสีมาร้อยละ 30.0  จังหวัดสุรินทร์ร้อยละ 25.9  
และต่ าสุดในจังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยละ 18.9  ส่วนภาวะน้ าหนกัเกิน (ดัชนีมวลกายมากกว่าเท่ากับ 25 kg/m2) 
สอดคล้องกับภาวะอ้วนลงพุงคือ สูงสุดในจังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 23.0 รองลงมาคือ นครราชสีมา บุรีรัมย์
และสุรินทร์  ร้อยละ 20.6 ,  19.3  และ 16.5 ตามล าดับ     
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แผนภูมิแสดง ร้อยละของความชุกผู้มีภาวะน้ าหนักเกินในประชากรอายุ 15 – 74  ปี 

(ท่ีมา: การส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2553 ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค) 
 
และจากการส ารวจความครอบคลุมของการได้รับบริการเชิงคุณภาพตามกลุ่มอายุ   เขตพ้ืนที่

เครือข่ายบริการที่ 9  ปี  2555  พบว่า ภาวะอ้วนลงพุงในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปในเพศชาย มีรอบเอว
เกินมาตรฐานร้อยละ 14.83 (N = 1,969 คน) และเพศหญิง มีรอบเอวเกินมาตรฐาน ร้อยละ 44.24  (N = 
4,283 คน)  ถ้าจ าแนกรายจังหวัดมีความแตกต่างระหว่างเพศ โดยผู้หญิงในจังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ 53.40  มี
ภาวะอ้วนลงพุงสูงที่สุด รองลงมาคือ จังหวัดนครราชสีมาร้อยละ 46.97  จังหวัดสุรินทร์ร้อยละ 41.01  
และต่ าสุดในจังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 29.10  ส่วนภาวะอ้วนลงพุงในเพศชายมีความชุกไม่แตกต่างกันมากนัก
ในจังหวัดบุรีรัมย์  นครราชสีมาและชัยภูมิ  คือร้อยละ 15.81, 15.77 และ 15.13 ตามล าดับ  แต่พบต่ าสุด
ในจังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 11.8 

การประเมินค่าดัชนีมวลกาย(BMI) พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในพ้ืนที่นครชัยบุรินทร์ มีภาวะ
สมส่วนร้อยละ 43, ท้วม ร้อยละ 15.9, อ้วนร้อยละ 25.9  และผอม ร้อยละ 15.2  เมื่อวิเคราะห์รายจังหวัด 
พบว่า จังหวัดสุรินทร์มีภาวะสมส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาคือ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์และ
ชัยภูมิ ตามล าดับ โดยประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จังหวัดบุรีรัมย์อ้วนสูงสุดร้อยละ30 รองลงมาคือ
นครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 29 ส าหรับประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่าจังหวัดชัยภูมิผอมสูงสุด รองลงมา
คือ สุรินทร์ คิดเป็นร้อยละ 32 และ18. 9 ตามล าดับ 
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แผนภูมิแสดง ร้อยละของความชุกภาวะอ้วนลงพุงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
(ท่ีมา: Rapid survey 2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภูมิแสดง ดัชนีมวลกายประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ที่มา : Rapid survey 2555) 
 
ข้อมูลจาก Rapid survey ปี 2556 พบว่า ภาวะอ้วนลงพุงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในเขต

นครชัยบุรินทร์ เพศชายมีรอบเอวเกินมาตรฐานร้อยละ 16.6 (N = 878 คน) และเพศหญิง มีรอบเอวเกิน
มาตรฐานร้อยละ 49.1 (N = 888 คน) โดยแยกเป็นรายจังหวัดตามเพศได้ ดังนี้ ในเพศหญิงจังหวัดชัยภูมิมี
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รอบเอวเกินมาตรฐานสูงสุด คือ ร้อยละ 60.4 รองลงมาคือ จังหวัดนครราชสีมา  สุรินทร์และบุรีรัมย์ ร้อย
ละ 49.6  43.7และ 42.0 ตามล าดับ  ส่วนในเพศชายมีรอบเอวเกินมาตรฐานสูงสุดในจังหวัดชัยภูมิเช่นกัน 
คือ ร้อยละ 22.3 จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 16.9 จังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยละ 14.5 และต าสุดในจังหวัด
สุรินทร์ ร้อยละ 11.8  ดังแผนภูมิแสดงนี้ 

 

แผนภูมิแสดง ร้อยละของความชุกภาวะอ้วนลงพุงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ที่มา : Rapid 
survey 2556) 

ในด้านพฤติกรรมการออกก าลังกายของคนไทยอายุ 11 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2554  พบว่า  คนไทยออก
ก าลังกายลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3   กล่าวคือ จากร้อยละ 29.0-29.3 ในปี พ.ศ. 2546 – 2550  เป็น
ร้อยละ 26.1 ใน พ.ศ. 2554 (ที่มา : จากรายงานการส ารวจพฤติกรรมการออกก าลังกายของประชากรอายุ 
11 ปีขึ้นไป ส านักงานสถิติแห่งชาติ)   

และจากการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในเขต
บริการสาธารณสุขที่ 9  ปี  2553  พบว่า ความชุกของผู้ที่มาออกก าลังกายมากกว่าเท่ากับ 30 นาที อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ  3 ครั้งของประชากรอายุ 15 – 74 ปี ในภาพรวมของเขตนครชัยบุรินทร์มีผู้ที่มาออกก าลัง
กายมากกว่าเท่ากับ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ  3 ครั้ง ร้อยละ  39.4  จังหวัดบุรีรัมย์มีการออกก าลัง
กายสูงสุด คือ ร้อยละ 43.5  รองลงมาคือ จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์และชัยภูมิ คือ ร้อยละ 38.7   ร้อย
ละ37.8 และร้อยละ 37.7 ตามล าดับ 
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แผนภูมิแสดง  ร้อยละของความชุกผู้ที่มาออกก าลังกายมากกว่าเท่ากับ 30 นาที อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ในประชากรอายุ 15 – 74  ปี (ที่มา : การส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการ
บาดเจ็บ พ.ศ. 2553 ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค) 

 
โดยศูนย์อนามัยที่  5 นครราชสีมา  กรมอนามัยและภาคีเครือข่าย  ได้ด าเนินการการแก้ไขปัญหา

โรคอ้วน ตามโครงการคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(คลินิกDPAC) และศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงใน
พ้ืนที่นครชัยบุรินทร์  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน  ชุมชน  และท้องถิ่น  มีศักยภาพสามารถสร้างเสริมสุขภาพ  
ป้องกันโรค  ลดความเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรม และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพ่ิมมากขึ้น  
โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญเพ่ือ 

1. สนับสนุนให้ชุมชนมีการสร้างนโยบายสาธารณะและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
2. ผลักดันให้ชุมชนมีมาตรการที่บังคับใช้อย่างเข้มแข็งในการลดปัจจัยเสี่ยงของพฤติกรรมสุขภาพท่ี 
   ไม่ถูกต้อง 
3. ส่งเสริมการขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสาธารณะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 4. ค้นหากุล่มเสี่ยง/ผู้มีปัจจัยเสี่ยง และ เสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา ผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาโรค

อ้วนในเขตนครชัยบุรินทร์ มีการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้องค์กรไร้พุงต้นแบบ(แห่งใหม่) จากปี 55 ซึ่งได้ 37 
แห่งและในปี 56 มีศูนย์เรียนรู้องค์กรไร้พุงต้นแบบองค์กรใหม่เพ่ิมข้ึนอีก จ านวน 14 แห่ง ตามตาราง
ด้านล่างนี้ 

 
ศูนย์เรียนรู้องค์กรไร้พุง

ต้นแบบ 
เป้ำหมำย นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต 

ปี 2555 16 3 24 5 5 37 
ปี 2556 8 2 8 2 2 14 
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และผลการด าเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (คลินิก DPAC) ในรพศ./รพช./รพ.สต.
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของเขตนครชัยบุรินทร์ ในรพศ./รพท./รพช. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร้อยละ 72.8  และมีการด าเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) ในรพ.สต.  ร้อยละ 60.0  
แยกตามรายจังหวัดได้ดังแผนภูมินี้ 
 

 
 
แผนภูมิแสดง  ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนที่มีการด าเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยน 
                   พฤติกรรมสุขภาพ  (ท่ีมา : รายงานจากนักวิชาการผู้รับผิดชอบของจังหวัด) 
 

 
 
แผนภูมิแสดง  ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลในเขตนครชัยบุรินทร์ ที่มีการด าเนินงาน 
                   คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ที่มา : รายงานจากนักวิชาการผู้รับผิดชอบของ 
                   จังหวัด) 
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ข้อเสนอแนะ  

 - ควรมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกก าลังกายอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพ่ือลดปัจจัย
เสี่ยงทางด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาวะโรคอ้วนในคนไทย 

-  ควรมีการวางแผนบูรณาการการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
อย่างเป็นระบบ และบูรณาการทั้งบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ตั้งแต่ระดับกระทรวงโดยไม่เพ่ิม
ภาระงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  ใช้กลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนงานระดับพ้ืนที่  รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานบริการสาธารณสุข 

- ควรสนับสนุนองค์ความรู้  ทักษะในการให้ค าปรึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับ
บุคลากร รวมทั้งสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี 

-  ควรมีการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมในส่วนของ BMI  รอบเอว  พฤติกรรมการบริโภค  
การออกก าลังกาย การสูบบุหรี่  การดื่มสุรา อย่างเป็นระบบ 

-  ควรมีระบบส่งต่อในคลินิก NCD คุณภาพและคลินิก DPAC 
 
3. กำรสูบบุหรี่/กำรดื่มสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
ข้อเสนอแนะ 

1. อายุเฉลี่ยของการเริ่มต้นสูบบุหรี่จนหมดมวน 17.8 ปี และอายุ 15-24 ปีที่สูบบุหรี่จากโรงงานมาก
ที่สุดร้อยละ  72  

ตำรำงท่ี 3 แสดงกำรดื่มสุรำใน 30 วันที่ผ่ำนมำ 

หัวข้อ เขต 9 นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

จ ำนวน(%) จ ำนวน(%) จ ำนวน(%) จ ำนวน(%) จ ำนวน(%) 

มากกว่า 2 แก้ว                 4.4 4.4. 5 4.5 

มากกว่า 5  แก้ว  9.3 11.6 9.3 12.4 

 
จากข้อมูลการส ารวจในปี 2553   พบว่า เพศชาย อายุ 35- 44  ปี ดื่มเหล้าสูงสุดร้อยละ  54 

รองลงมา 25- 34   ปีร้อยละ 53.1 ที่น่าตกใจคืออายุ 15-24  ปี ดื่มเหล้าร้อยละ  41   แต่เป็นการเคยดื่ม
ใน  1 ปีที่ผ่านมา นั่นคือ ถ้าดื่มในกลุ่มอายุอื่นๆเป็นเรื่องธรรมดา เพราะเป็นผู้ใหญ่ แต่ส าหรับเด็กหรือวัยรุ่น 
นั่นคือ การเริ่มต้น   
  ข้อมูลต่อมาท่ีดื่มใน 30  วันมากกกว่า 2 แก้วในผู้ชาย และ 1  แก้วในผู้หญิงและ ที่ดื่มใน30  วัน
มากกกว่า 5 แก้วในผู้ชาย และ 4 แก้วในผู้หญิง ที่มีร้อยละมากกว่า 
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ข้อเสนอแนะ 

1. การดื่มสุราเป็นปัจจัยที่ควบคุมและส าเร็จยากเพราะมีเรื่องของวัฒนธรรมและสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง  
การสร้างกระแส  ให้เกิดวัฒนธรรมที่เข้มแข็งจึงจะต้านทานได้ เช่นการรณรงค์ โรงเรียนปลอดเหล้า วัดปลอด
เหล้า 100 %  การจัดโซนนิ่ง เขตปลอดเหล้า ไม่มีโฆษณา ในช่วงเวลา ที่เด็กและเยาวชนดู  

2. เป่า  alcohol  ตลอด ไม่เฉพาะเทศกาล 
3. ในการบ าบัด ท า  Self help Group จะได้ผล (งานวิจัยของอเมริกา) 

 
4. มะเร็งเต้ำนม 

ตัวชี้วัดที่ 8  ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปีได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและปากมดลูกโดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)   

จากการประเมินหญิงอายุ 30-60 ปีจ านวน 6,252 คนในเขต 9  ปี  2556 พบว่า ได้รับการคัด
กรองมะเร็งเต้านมร้อยละ 82.2  ทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย์ และนครราชสีมา ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมสูงสุด
ร้อยละ 91.6 และ 89.7 ตามล าดับ ผลการตรวจร้อยละ 80.9 ไม่พบสิ่งผิดปกติ  ในกลุ่มที่ตรวจพบสิ่ง
ผิดปกติ(ร้อยละ 19.1) รักษา ด้วยวิธีการผ่าตัดร้อยละ 56.1 (ดังตารางที่ 1) 

ส่วนในปี 2556  สตรีอายุ 30-70 ปีตรวจเต้านมด้วยตนเองเพ่ิมขึ้น โดยทั้งเขตร้อยละ 80.55  
สูงสุดคือจังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยละ 93.9 รองลงมาเป็นจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ ร้อยละ  
82.45,80.36 และ 68.42 ตามล าดับ  และได้เก็บข้อมูลสัดส่วนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 1 และ 2 (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70) ทั้งเขต ร้อยละ 68.11 สูงสุดคือจังหวัดนครราชสีมา อยู่ที่ร้อยละ 71.93 รองลงมาเป็น
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ร้อยละ 70.33,60 และ 58.23 ตามล าดับ(ดังตารางท่ี 2) 
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ตำรำงท่ี  1   แสดงจ านวนและร้อยละการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของกลุ่มสตรีอายุ 30-60 ปี 
      ในเขตบริการสุขภาพท่ี 9  ปี  2555 

การตรวจมะเร็งเต้านม เขต 9 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

  จ านวน (%) จ านวน (%) จ านวน (%) จ านวน (%) จ านวน (%) 

อายุเฉลี่ย (ปี) 45.29   45.55 45.14 45.59 45 

จ านวน (คน) 7,681 1,298 3,306 1,878 1,199 

กำรตรวจมะเร็งเต้ำนม      

    ไม่เคยตรวจ 1,364 (17.8) 448 (34.5) 408 (12.3) 218 (11.6) 291 (24.3) 

    เคยตรวจ 6,317 (82.2) 850 (65.5) 2,898 (87.7) 1,660 (88.4) 908 (75.7) 

ผลกำรตรวจ      

    ปกต ิ 6,214 (80.9) 832 (64.1) 2,861 (86.5) 1,617 (86.1) 903 (75.3) 

    ผิดปกต ิ 41 (0.5) 4 (0.3) 31 (0.9) 3 (0.2) 3 (0.3) 

    ไม่ทราบผล 1,426 (18.6) 462 (35.6) 414 (12.5) 258 (13.7) 293 (24.4) 

กำรรักษำ (n= 41 ) (n= 4) (n= 31) (n= 3) (n= 3) 

    ผ่าตัด 23 (56.1) 4 (100.0) 15 (48.4) 1 (33.3) 3 (100.0) 

    ยาเคมีบ าบัด 9 (21.9) 0 (0.0) 9 (29.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

    ฉายแสง 4 (9.8) 0 (0.0) 4 (12.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 

    รักษาด้วยฮอร์โมน 5 (12.2) 0 (0.0) 3 (9.7) 2 (66.7) 0 (0.0) 

ที่มา: สถานการณ์สุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์ปีงบประมาณ 2555 
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลของสตรีอายุ 30-70 ปีตรวจเต้านมด้วยตนเอง และสัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
            ระยะที ่1 และ 2  ปี  2556 

หัวข้อ เขต 9 นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

จ ำนวน(%) จ ำนวน(%) จ ำนวน(%) จ ำนวน(%) จ ำนวน(%) 

ตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 

1,238,731 

(80.55)                

456,581 

(82.45) 

294,678 

(80.36) 

239,764 

(93.9) 

247,708 

(68.42) 

สัดส่วนมะเร็งระยะที่ 
1 และ 2 

363 

(68.11) 

82 

(71.93) 

24 

(60) 

211 

(70.33) 

46 

(58.23) 

ที่มา:Data center R9health.org 

ข้อเสนอแนะส ำหรับศูนย์/เขต 

1. มีระบบการติดตามประเมินสตรี 30-70 ดูประสิทธิภาพการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยมีการประเมิน
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาจจะทุก 3-6 เดือน /ครั้ง  เพราะจากข้อมูล มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
สูงจริง แต่สัดส่วนของการตรวจเจอในระยะท่ี 1 และ 2 นั้นต่ า  

2. ประเมินและหาสาเหตุว่าในการตรวจเต้านมที่ไม่ทราบผลการตรวจ เพราะ ในแต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่
เกิดขึ้นเกือบหมื่นราย  อัตรารอการรักษาด้วยเคมีบ าบัดมากกว่า 13,000-14,000 คน ในขณะที่ของ
เขตมีแค่ 9 คน ไม่ทราบผลการตรวจมีจ านวนสูงถึง 1,426 คน หรือร้อยละ 18.6  ของผู้ตรวจทั้งหมด
ว่ามีสาเหตุจาก ทักษะของเจ้าหน้าที่หรือระบบการส่งต่อรักษา การส่งต่อข้อมูล ข้อมูลตอบกลับ เพ่ือ
จะได้น ามาแก้ไขปรับปรุง  การขอข้อมูลที่มีอุปสรรคติดขัดในกรณีที่ส่งผู้ป่วยไปรักษาแล้วไม่ได้รับ
ข้อมูลตอบกลับอาจจะแก้ไขโดยท าในรูปแบบโครงการวิจัยร่วมกัน  เพื่อที่เราจะได้ข้อมูล 

 

ข้อเสนอแนะส ำหรับCUP 

1. เมื่อมีรณรงค์ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามผลงานก็จะเพ่ิม แต่ถ้าเป็นช่วงนอกเทศกาลรณรงค์ผลงานก็ตก แต่
เพ่ือความยั่งยืน ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เสนอให้ อสม. นสค. ท าการตรวจประเมิน ขอดูการ
ตรวจ แลการลงบันทึกเรื่อยๆ  

2. สร้างวัฒนธรรม ค าพูดติดปาก  เช่น เดือนนี้คุณตรวจเต้านมแล้วหรือยัง 
3. มีการถ่ายทอดประสบการณ์ จากคนที่เป็น  คนที่รักษาหาย เน้นให้เห็นถึงภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป เรื่องใกล้ตัวที่คาดไม่ถึง 
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สถำนกำรณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตบริกำรสุขภำพที่9 
 

นางศสิญา  อาภาสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ผู้เรียบเรียง 

 

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรคที่เกิดจากวิถีชีวิต เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
โรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็ง  ท าให้เกิดการการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่งผลให้เกิด
ความสูญเสียต่อการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขท่ีส าคัญของประเทศ  

สถำนกำรณ์กำรป่วยด้วยโรคเบำหวำน ปี2551-2555 พบว่าอัตราผู้ป่วยในด้วยโรคเบาหวาน 
ระดับประเทศ และระดับเขตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่ในปี 2554-2555  พบว่าจังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ พบอัตราผู้ป่วยในด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึ้น
จาก 728.3 ต่อแสนประชากร เป็น 1,046.3 ต่อแสนประชากร และจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มขึ้นจาก 784.10 ต่อ
แสนประชากร เป็น1,111.60 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ  

ดังรายละเอียด ภาพที่1 

ภำพที่1 แสดงอัตราผู้ป่วยในด้วยโรคเบาหวาน เขตบริการสุขภาพที่9  ปีพ.ศ.2551-2555  

 

 

  ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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ประเทศ 675.7 879.6 954.2 848.8 1050

เขต 510.4 791.7 839.3 964.5 993.8

นครราชสมีา  477.80  819.90  891.00  728.30  1,046.30 

ชยัภมูิ  630.40  892.60  946.30  784.10  1,110.60 

บรุรัีมย์  402.70  782.30  804.00  1,796.60  997.10 

สรุนิทร์  594.00  667.30  695.10  615.80  796.80 

ปี2551 ปี2552 ปี2553 ปี2554 ปี2555
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สถำนกำรณ์กำรป่วยด้วยโรคควำมดันโลหิตสูง ปี2551-2555 พบว่าอัตราผู้ป่วยในด้วยโรคความ
ดันโลหิตสูง ระดับประเทศ และระดับเขตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่ในปี 2554-2555  พบว่า
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และสุรินทร์ พบอัตราผู้ป่วยในด้วยโรคความดันโลหิตสูง เพ่ิมขึ้น โดยจังหวัด
นครราชสีมา เพ่ิมขึ้นจาก 676.2 เป็น 1,590.3 ต่อแสนประชากร และจังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึนจาก 790.6 
เป็น1,193.9 ต่อแสนประชากร และจังหวัดสุรินทร์ เพ่ิมขึ้นจาก 860.2 เป็น 1,158.9 ต่อแสนประชากร 
ตามล าดับ ดังรายละเอียดภาพที่2 

ภำพที่2 แสดงอัตราผู้ป่วยในด้วยโรคความดันโลหิตสูง เขตบริการสุขภาพที่9  ปีพ.ศ.2551-2555  

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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ประเทศ 860.5 1230.2 1349.4 1187 1570.6

เขต 9 574.1 998.3 1070.3 1082.4 1376.9

นครราชสมีา 565.7 1143.2 1292.9 676.2 1590.3

ชยัภมูิ 604.0 863.3 903.2 790.6 1193.9

บรุรัีมย์ 450.1 1036.4 1017.0 2165.2 1343.7

สรุนิทร์ 704.4 795.3 864.9 860.2 1158.9

ปี2551 ปี2552 ปี2553 ปี2554 ปี2555
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กำรคัดกรองควำมเสี่ยงต่อเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงปี2555 เขตบริกำรสำธำรสุขท่ี 9  

 ผลการคัดกรองความเสี่ยงต่อเบาหวานและความดันโลหิตสูง พบว่าพ้ืนที่ในเขต9ทุกแห่งมีการคัด
กรองได้มากกว่าร้อยละ 90 ดังรายละเอียด ตารางที่1 

ตารางที่1. ร้อยละของการคัดกรองความเสี่ยงต่อเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี2555  
            (ประชากรอายุ35 ปีขึ้นไป) 
 

จังหวัด ร้อยละกำรคัดกรอง 

นครราชสีมา 95.8 

ชัยภูมิ 91.20 

บุรีรัมย์ 93.9 

สุรินทร์ 91.3 

เขต 9 93.05 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 

ข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อควำมดันโลหิตสูงปี2555 และป่วยเป็นผู้ป่วยโรคต่อควำมดันโลหิตสูง 

ในปี 2556  

เขต 9  จังหวัดบุรีรัมย์ พบกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด ร้อย
ละ0.79  รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 0.68 สุรินทร์ ร้อยละ 0.62 และชัยภูมิ ร้อยละ0.35 
ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 

ตำรำงท่ี 3 จ านวนเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง ในปี2555 และป่วยเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในปี 2556 
 

จังหวัด เสี่ยงควำมดันโลหิตสูง ปี2555 ป่วย ปี2556 
นครราชสีมา 477,065 3,262 (0.68) 
ชัยภูมิ 393,840 1,411 (0.35) 
บุรีรัมย์ 218,649 1,742 (0.79) 
สุรินทร์ 130,228 805 (0.62) 
เขต 9 121,978 7,220 (0.59) 

       ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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สถำนกำรณ์กำรตำยด้วยโรคหัวใจขำดเลือด ปี2553-2555 จากข้อมูลสถิติขององค์กรอนามัย
โลกในปี 2553 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 7.2 ล้านคน หรือคิดเป็น 12.2 % ของสาเหตุ
การเสียชีวิตทั้งหมด ปี 2548-2552 คนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจต้องนอนโรงพยาบาล วันละ1,185 ราย โดย
เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดประมาณ 450 รายต่อวัน เสียชีวิตชั่วโมงละ 2 คน ผูป้่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันจะมีอัตราตายเฉียบพลันสูงกว่าโรคอ่ืนประมาณ 4-6 เท่า 

เขต 9  พบว่าอัตราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดนครราชสีมาพบ
อัตราสูงสุด ร้อยละ17.5 รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ11.7 บุรีรัมย์ร้อยละ11.5 และชัยภูมิ ร้อยละ
10.3 ตามล าดับ ดังรายละเอียด ภาพที่3 

ภำพที่3 แสดงอัตราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด เขตบริการสุขภาพที่9  ปีพ.ศ.2551-2555  

 

    ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

สรุป การด าเนินงานเพ่ือป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรี้อรัง ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ผลักดันให้
เกิดการบูรณาการ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ คนไทยมีพฤติกรรมสุขภาพดี ปัจจัยเสี่ยงลดลง กลุ่มเสี่ยงสูง
ต่อเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจได้รับการคัดกรองและปรับพฤติกรรม ผู้ป่วย
โรคหัวใจเข้าถึงบริการได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ได้รับการฟ้ืนฟูลดอัตราการเป็นซ้ า มีมาตรการส าคัญ
คือ ลดปัจจัยเสี่ยงในประชากรทั่วไปและสนับสนุนสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ สนับสนุนการประเมิน
และจัดการปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายบุคคล ค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจ และพัฒนาคุณภาพระบบบริการ  
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ประเทศ 21.19 20.68 20.47 22.47 23.45

นครราชสมีา 18.05 15.77 15.48 16.64 17.51

ชยัภมูิ 8.21 12.9 8.79 13.57 10.26

บรุรัีมย์ 10.07 11.2 11.42 13.49 11.52

สรุนิทร์ 12.95 12.6 11.02 10.5 11.71

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี2554 ปี2555
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อุบัติเหตุจรำจร 
 

นางเปรมปรีดิ์  ชวนะนรเศรษฐ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ผู้เรียบเรียง 

 ในช่วง10ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเฉลี่ยปีละกว่าหมื่นรายและอีกกว่า
แสนรายได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องรักษาในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามตัวเลขการสูญเสียที่แท้จริงอาจสูงมาก
กกว่านี้ เนื่องจากระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลที่มีอยู่ยังมีข้อจ ากัด ดังนั้นการตรวจสอบและบูรณาการ
ข้อมลูจากหลายแหล่งจะช่วยให้ทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาที่ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงมาก
ยิ่งขึ้น 
 จากสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ แนวโน้มของอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในปี 2554 (รูปที่1-1) เช่นเดียวกับข้อมูลของสาธารณสุขที่ระบุว่าจ านวนผู้บาดเจ็บสาหัสจาก
อุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มที่ลดลง (รูปที่1-2) แต่เมื่อไม่นานมานี้ การพัฒนาระบบการรายงานตัวเลขการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้
เปิดเผยถึงสถานการณ์และแนวโน้มของความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปในทางตรงกัน
ข้าม เมื่อน าข้อมูลสถิติการเสียชีวิตจากมรณะบัตรตั้งแต่ปี2552 มาตรวจสอบและเปรียบเทียบกับ
แหล่งข้อมูลจากหนังสือรับรองการตายโดยอ้างอิงหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน รวมถึงชื่อและ
นามสกุล พบว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีตัวเลขภาพรวมที่สูงกว่ารายงานของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติราว 30-40 เปอร์เซ็นต์ และยังมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง (รูปที่1-1) ยังพบว่าความขัดแย้ง
ของตัวเลขการเสียชีวิตจากสองแหล่งมีทิศทางแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด (รูปที่1-3) ข้อค้นพบดังกล่าวบ่งชี้
ถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพข้อมูลแต่ละแหล่ง และการบูรณาการด้านข้อมูลในการติดตามเฝ้า
ระวังสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  
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ปัญหาความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนนที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล 
โดยเฉพาะพ้ืนที่หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเดินทางบนท้องถนนมี “ความเสี่ยง”ต่อการ
เสียชีวิตมากน้อยเพียงใด การเทียบเป็นสัดส่วนกับปริมาณการเดินทางบนถนนหรือตัวเลขอ่ืนที่สื่อ
ความหมายได้ใกล้เคียง เช่น จ านวนประชากร จ านวนรถ จ านวนทะเบียนสะสม มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
และปริมารการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงซึ่งในทางวิชาการถือว่า เป็นการบ่งบอกถึงระดับการเผชิญกับความเสี่ยง
ต่ออุบัติเหตุทางถนน (Exposure to Risk) ) พบว่าความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใน
ประเทศไทยอาจมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (รูปที่ 4-1) พบว่าการเดินทางในแถบภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ(รูปที่ 4-2) 

 

แม้ว่าข้อมูลยังเป็นปัญหามีระดับประเทศแต่ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดการท างานในเชิงป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลที่มีอีกมากสามารถน ามาจัดการแก้ไขในพ้ืนที่ เพ่ือลดการบาดเจ็บ ตาย และความ
พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ขอน าเสนอข้อมูล ดังนี้  

ระดับประเทศ 
1. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนยังไม่มีแนวโน้มลดลงตลอด 3 ปี คือ 22 คนต่อประชากรแสน

คน (ปี2553=13,766 ราย ปี 2554=14,033 ราย ปี 2555 =14,059 ราย) 
2. อัตราการสวมหมวกนิรภัยในประชาชนทั่วไปยังต่ าอยู่ จากการส ารวจของมูลนิธิไทยโรดส์ในปี 2553 

พบอัตราการสวมหมวกมีเพียงร้อยละ 44 ในปี 2554 สวมเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยร้อยละ 46 ล่าสุด
ส ารวจในปี 2555 พบว่า สวมลดลงเหลือ ร้อยละ 43 

3. ยังไม่สามารถหาข้อมูลการเสียชีวิตที่เป็นทางการของประเทศไทยในปี 2553 และ 2554 ได้ เพื่อใช้
เป็น base line ของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากปัจจุบันมีข้อมูลจากหลายแหล่าง
ใช้นิยามแตกต่างกัน และวัตถุประสงค์ในการใช้ก็แตกต่างกัน 
กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเสาหลักท่ี 5 ได้แก่ การตอบสนองหลังเกิดเหตุ โดยส านักบริหารการ
สาธารณสุขเป็นฝ่ายเลขานุการ และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล
ซึ่งกรมควบคุมโรครับผิดชอบ เพ่ือให้การขับเคลื่อนกลไกการท างานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปตามแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 
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ระดับเขต 
แนวโน้มของจ านวนการตาย ตั้งแต่ 2552 ภาพรวมเขตและรายจังหวัดมากขึ้น จ าแนกรายเดือน

แนวโน้มสูงในช่วงช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และกันยายน-ตุลาคม  แต่มกราคมและกรกฎาคม สูงมากท่ีสุด 
ส่วนอายุกลุ่มที่พบมากท่ีสุด15-19ปี 20-34ปี 45-49ปี ตามล าดับ ยานพาหนะที่เป็นสาเหตุการตายมาก
ที่สุด จักรยานยนต์ รถเก๋ง บิ๊กอัพ และตู้ ตามล าดับ ในปี 2555 อัตราตายต่อแสนประชากรในเขต 22.19 
จังหวัดนครราชสีมามากสุด 30.19 รองลงมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ ตามล าดับ 30.19, 20.41, 
17.93,11.50 ดังตารางที่ 1    

ตารางที่ 1 อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจรจ าแนกรายจังหวัด 

จังหวัด จ านวน อัตราตายต่อแสนปชก. 
นม 783 30.19 
บร 319 20.41 
สร 248 17.93 
ชย 130 11.50 
เขต  1,480 22.19 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 



105 
 

 
 
การด าเนินงานที่ผ่านมา สาธารณสุขจังหวัดเป็นคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง

ถนนของจังหวัดและข้อมูลในส่วนของผู้บาดเจ็บและตาย จากฐานข้อมูล 19 สาเหตุและ is เป็นข้อมูลส่วน
หนึ่งของการระบุปัญหาและสาเหตุที่ส าคัญของศูนย์ถนนของจังหวัดทุกจังหวัดในเขต และเป็นหน่วยงาน
หนึ่งที่สนับสนุนการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ เช่น เป็นผู้น าเสนอข้อมูลสถานการณ์ให้เห็นความสูญเสียที่
เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน,เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น , เป็นผู้เอ้ืออ านวย 
facililater (วิทยากรกระบวนการ)ให้กับกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ,เป็นผู้ประสานงานกับอาสาสมัคร กู้
ชีพ กู้ภัย ,ตลอดจนเป็นผู้ช่วยเก็บเก่ียวบทเรียนการท างานที่เกิดข้ึนในจังหวัด เป็นต้น  

ผลงานที่เกิดขึ้นในเขต  พื้นที่ที่มีการด าเนินงาน เช่น  
จ.นคราชสีมา อ.ปากช่องด าเนินงานการสอบสวนหาสาเหตุการบาดเจ็บ ,อ.เมืองนครราชสีมา 

ด าเนินงานในโรงเรียน จนเป็นหลักสูตรความปลอดภัย และต ารวจในเรื่องการสอนสวนหาสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุ ,หมวกบุญและsocial media ของบ.กลาง  

จ.สุรินทร์ อ.ปราสาท มีการท าประชาคมเพ่ือลดการบาดเจ็บช่วงสงกรานต์, อ.ชุมพลบุรี ด าเนินงาน
ในโรงเรียน และเทศบาล ,บิ๊กซี,สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ  

จ.ชัยภูมิ ต.โพนทอง จ.ชัยภูมิ การจัดการจุดเสี่ยง ,ต.โพนทอง มีการด าเนินงานแก้ไขจุดเสี่ยงและ
เด็กแว้นท์ 

อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ด าเนินการเรื่องหมวกเด็ก   
ปัจจุบันในเขตมีโครงการที่ก าลังด าเนินการ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งทุนนอกกระทรวงสาธารณสุข แต่ 

สาธารณสุขเป็นผู้ช่วยพัฒนาโครงการ เช่น  
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-โครงการพัฒนาเครือข่ายฯทุกจังหวัด(ปภ.แต่สาธารณสุขเป็นผู้ร่วมด าเนินการ)  
-โครงการโครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับการพัฒนาการป้องกันอุบัติเหตุทาง

ถนนจังหวัดสุรินทร์(ศปถ.จังหวัด สาธารณสุขเป็นผู้ร่วมด าเนินการ) โครงการสพม.31 ร่วมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย(สพม.31สาธารณสุขเป็นผู้ร่วมด าเนินการ)  

-โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการ
ป้องกันอุบัติเหตุในระดับอ าเภอ จังหวัดนครราชสีมา(รพ.เทพรัตน์) 

-โครงการพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) เรื่องการสอบสวนการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ จราจรทางบก เขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9(สคร.)  

นอกจากนั้นยังมีโครงการ RSC (บ.กลาง สาธารณสุขเป็นผู้ร่วมด าเนินการ) และโครงการของ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น อบจ. , เทศบาล. ,อปท. ต ารวจ. ,ขนส่ง , และโครงการแหล่งทุนต่างๆ กปถ. , สสส. 
ฯลฯที่บทบาทของสาธารณสุขเป็นผู้ร่วมด าเนินการหรือบางครั้งรับทุนเอง และพบว่าทุกจังหวัดได้ใช้ social 
media facebook และ line ในการติดต่อประสานงานและข้อมูลการเฝ้าระวังฯเบื้องต้น เพ่ือความรวดเร็ว 
ในการท างาน โดยเฉพาะช่วงเทศกาล ส่วนของ สคร.มีโครงการพัฒนาอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งด้าน
อุบัติเหตุ 6 อ าเภอ อ.สนม อ.ปราสาท อ.สังขละ อ.นางรอง. อ.ปากช่อง อ.เมืองนครราชสีมา และพัฒนาทีม
เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 60 กว่าอ าเภอ และเฝ้าระวัง ตาม พรบ.แอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาล 
และจัดท ามาตรการองค์กรในโรงงานในเขตอุตสาหกรรมจ.นครราชสีมา  

 

ข้อค้นพบส ำคัญของสถำนกำรณ์ในเขต 9 
จังหวัดที่มีอัตราตายสูงสุด นครราชสีมา บุรีรัมย์  สุรินทร์1   ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2556 

มีผู้เสียชีวิตสูง 3 อันดับแยกรายจังหวัด นครราชสีมา ปากช่อง 115 โชคชัย 62 สูงเนิน 61  ชัยภูมิ หนอง
บัวระเหว 8 ราย เทพสถิต 7ราย อ.เมือง 5 รายและภักดีชุมพล 5 ราย บุรีรัมย์  อ.เมือง 18 ราย นางรอง 
12 ราย ล าปลายมาศ 10 ราย  สุรินทร์   เมือง 42 ราย ปราสาท 27 ราย สังขะ 21ราย2 ดัชนีความรุนแรง 
สูงสุด สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ เท่ากับ 28.38,25.82,21.03,19.58 ต่อจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ 
100 ครั้ง ตามล าดับ ร้อยละการสวมหมวกนิรภัย สูงสุด นครราชสีมา บุรีรัมย์  สุรินทร์  ชัยภูมิ 58, 54, 
33,23 ตามล าดับ1 การรับรู้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งเมื่อขับขี่รถยนต์มากที่สุดคือ สุรินทร์ 
รองลงมา บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ร้อยละ 81.3, 66.6, 65, 64.9 ตามล าดับ3  กลุ่มวัยที่พบการบาดเจ็บ
มากที่สุด กลุ่มวัยท างาน โดยเฉพาะตั้ งแต่ 15-49 ปี ยานพาหนะที่ เป็นสาเหตุการตายมากที่สุด 
จักรยานยนต์ ช่วงวัย 15-19 ปี รถเก๋ง บิ๊กอัพ และตู้ ช่วงวัย 30-49 ปี  

จากการด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานให้ความสนใจและมีกิจกรรมในจังหวัด แต่ยังไม่สามารถประเมิน
ได้ว่าสิ่งที่ด าเนินการนั้นถูกต้องกับข้อมูล ปัจจัยที่ก่อให้เกิดมากน้อยขนาดไหน การประเมินผลเป็นสิ่งส าคัญ
และจ าเป็น แต่ที่ด าเนินการผ่านมามองว่าบทบาทสาธารณสุขท ามาถูกทาง (informative) ส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขอัตราตายไม่เกิน 20/แสนประชากร(ใช้ข้อมูลของ สนย.)  ได้ระบุจังหวัด
นครราชสีมา ที่เป็นพ้ืนที่สีแดง (เสี่ยงสูง) ส่วนบุรีรัมย์ สุรินทร์ เสี่ยงปากกลาง ชัยถูมิ เสี่ยงน้อย และถูกน า
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ตัวเลขการตายมาเฉลี่ยเป้าหมายของตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยเช่นกัน ควรมีการเร่งด าเนินการใน
พ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 ตามสภาพปัญหาปัจจัยเสี่ยงที่พบ  ซึ่งได้วางมาตรการการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.มาตรการด้านการเฝ้าระวังการบริหารจัดการข้อมูลและการประเมินผล 

2.มาตรการด้านการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง 

3.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ 

 ในส่วนที่ สคร.หรือกรมควบคุมโรคจะเน้น มาตรการด้านการเฝ้าระวังการบริหารจัดการข้อมูลและ
การประเมินผล และมาตรการด้านการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง โดยมีแนวทางการด าเนินงานตามหลัก 5 ส. 
(principle for safe community ของ WHO) ได้แก่ 

1) สารสนเทศ (Information) การพัฒนาและจัดการระบบข้อมูลที่เอ้ือประโยชน์กับการ
ด าเนินงาน 

2) สุดเสี่ยง (Priority)  เลือกจากปัญหาสาเหตุที่ส าคัญ มีความเสี่ยงสูงมาด าเนินการก่อน 
3) สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) การด าเนินงานต้องร่วมมือกันหลากหลายสาขาวิชาชีพ

เพ่ือร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงจะเกิดผลลัพธ์เห็นเป็นรูปธรรม 
4) สุดคุ้ม (Cost effective) เลือกมาตรการที่ด าเนินการที่คุ้มค่า มีความเป็นไปได้ 
5) ส่วนร่วม คนในพ้ืนที่ ชุมชนและภาคีคนท างาน (Community participation)  มีส่วนร่วมใน

ทุกกระบวนการท างานของพ้ืนที่และภาคีเครือข่าย 
ระดับจังหวัด 
เป้าหมาย  อัตราตายไม่เกิน 20/แสนประชากร(ใช้ข้อมูลของ สนย.)    
แนวทางการด าเนินงาน 
1. วิเคราะห์สถานการณ์/วางแผน/ด าเนินการตามแผน/ประเมินผลการด าเนินงาน 
2. ด าเนินโครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนผ่าน DHS อย่างน้อยจังหวัดละ 1 

อ าเภอ 
3. ด าเนินงานสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด ตาม Criteria ของส านักระบาด

วิทยาทุกเหตุการณ์ท่ีเกิด  (Criteria ตาย ≥ 5 คน หรือ บาดเจ็บ  ≥ 15 คน หรือ เป็นกรณีเป็นที่สนใจของ
ประชาชน/บุคคลส าคัญ) 

4. ด าเนินการให้มีมาตรการในองค์กร(สถานศึกษา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล หน่วยงาน
ระดับจังหวัด ฯลฯ) เรื่องความปลอดภัยทางถนน เช่น ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย     เมาไม่ขับ งานเลี้ยง
ปลอดเหล้า ฯลฯ  

ระดับอ าเภอ 
เป้าหมาย   
จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในอ าเภอ หลังด าเนินโครงการ ลดลงเมื่อเทียบกับ ก่อน

ด าเนินโครงการ 
 แนวทางการด าเนินงาน 
1. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ / ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ ที่ระบุถึงกลุ่ม

เสี่ยง, พฤติกรรมเสี่ยง, พื้นที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่ที่เกิดการบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนมากท่ีสุด เช่น แยกเป็นราย
ต าบล 
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2. มีการน าข้อมูลอุบัติเหตุไปใช้ประโยชน์ในการไปขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ โดย
น าเสนอปัญหาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.  มีแผนงาน/โครงการ การด าเนินงานในพ้ืนที่และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้น าหรือ
มีส่วนส าคัญในการด าเนินงาน 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 
จุดเน้น/มำตรกำรกำรด ำเนินงำนของพ้ืนที่เครือข่ำยบริกำรที่ 9  ปี 57 
 จากข้อมูลและสถานการณ์การด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอจุดเน้น/มาตรการการ
ด าเนินงานของพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9  ปี 57 ดังนี้ 
 ระดับเขต   

1. จัดโครงสร้างการท างาน/คณะกรรมการ ระดับเขต เพ่ือก ากับทิศการด าเนินงานและรองรับ 
AEC ซึ่งภาคอีสานโดยเฉพาะพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 จะเป็นศูนย์กลางการขนส่ง 

2. ระบบการติดตามสถานการณ์และการรายงานการด าเนินงานและการประเมินผล เช่น วิเคราะห์
สถานการณ์ในภาพของเขต การรวบรวมผลการท างานในพ้ืนที่ สนับสนุนแรงจูงใจ เช่น ประกวด โล่ รางวัล 

3. การจัดการความรู้ในเขต เช่น จัดเวทีการจัดการข้อมูลในภาพเขตและเพ่ือให้จังหวัดได้มา
แลกเปลี่ยนการท างานด้านข้อมูล จดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน  

4. พัฒนาศักยภาพคนท างาน เช่น จัดอบรม TEACHVIP ,การน าเสนอข้อมูล,การท าfact sheet,
การถอดบทเรียน,การประเมินผล,การสอบสวนหาสาเหตุการบาดเจ็บ ฯลฯ 

5. จัดการปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญของเขต เช่น หมวกนิรภัยในกลุ่มข้าราชการ อสม. , เข็มขัดนิรภัยใน
รถราชการ, การพัฒนาทักษะของคนขับรถราชการหน่วยงานสาธารณสุข, การจัดการความเร็วในรถราชการ
หน่วยงานสาธารณสุข, ฯลฯ 
 ระดับจังหวัด 

1. วิเคราะห์สถานการณ์/มีแผนสอดคล้องกับการวิเคราะห์สถานการณ์/ด าเนินการตามแผน/
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  

2. สนับสนุนให้อ าเภอมีโครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนผ่าน DHS อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 อ าเภอ 

3. ด าเนินงานสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด หรือ สคร. ตาม Criteria ของ
ส านักระบาดวิทยาทุกเหตุการณ์ท่ีเกิด  (Criteria ตาย ≥ 5 คน หรือ บาดเจ็บ  ≥ 15 คน หรือ เป็นกรณีเป็นที่
สนใจของประชาชน/บุคคลส าคัญ) 

4. ด าเนินการให้มีมาตรการในองค์กร(สถานศึกษา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล หน่วยงาน
ระดับจังหวัด ฯลฯ) เรื่องความปลอดภัยทางถนน เช่น ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย     เมาไม่ขับ งานเลี้ยง
ปลอดเหล้า ฯลฯ อย่างน้อยจังหวัดละ 5 แห่ง 

ระดับอ าเภอ 
1. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ / ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ ที่ระบุถึงกลุ่ม

เสี่ยง, พฤติกรรมเสี่ยง, พื้นที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่ที่เกิดการบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนมากท่ีสุด เช่น แยกเป็นราย
ต าบล 
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2. มีการน าข้อมูลอุบัติเหตุไปใช้ประโยชน์ในการไปขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที ่โดย
น าเสนอปัญหาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. มีแผนงาน/โครงการ การด าเนินงานในพื้นที่และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้น าหรือ
มีส่วนส าคัญในการด าเนินงาน 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายจ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ในอ าเภอ หลังด าเนินโครงการ ลดลงเมื่อเทียบกับ ก่อนด าเนินโครงการ 

 
........ 

กำรบริโภคยำสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

นางชาลิดา  โสรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
นายพิเชษฐ์  จูเกตุ  นิติกร  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ผู้เรียบเรียง 

 
ยาสูบและแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักทาให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น มะเร็งปอด ตับ และโรคหัวใจ

ขาดเลือด ดังนั้นการควบคุมต้องเพ่ิมกระบวนการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ที่เจาะจงผลสัมฤทธิ์ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย “โดยเน้นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม”  
 
ข้อค้นพบส ำคัญของสถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

จากการส ารวจสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบประจ า ปี 2554 โดย
ส านักงานสถิติแห่งชาติด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากรและน าเสนอ
รายงานในภาพรวมระดับประเทศและภูมิภาค แยกประเด็น   

ประเด็นสัดส่วนของนักดื่มประจ าพบว่า ปี 2554 มีนักด่ืมประจ า เฉลี่ยร้อยละ 51.96 เพ่ิมขึ้นจากปี 
2550 ซึ่งมีสัดส่วนของนักดื่มประจ า เฉลี่ยร้อยละ 50.82  

ประเด็นสัดส่วนของนักดื่มในที่สาธารณะ พบว่า ปี 2554 สัดส่วนของนักดื่ม ในที่สาธารณะ เฉลี่ย
ร้อยละ 39.78 เพ่ิมข้ึนจากปี 2550 ซึ่งมีสัดส่วนของนักดื่มในที่สาธารณะ เฉลี่ยร้อยละ 16.75  

ประเด็นสัดส่วนของนักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกระบบภาษี พบว่า ปี 2554 สัดส่วนของนักดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกระบบภาษีเฉลี่ยร้อยละ 7.08 เพ่ิมขึ้น จาก ปี 2550 ซึ่งมีสัดส่วนของนักดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกระบบภาษี เฉลี่ยร้อยละ 5.6  

ประเด็นสัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วขับข่ียานพาหนะพบว่า ปี 2554 สัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วขับ
ขี่ยานพาหนะเฉลี่ยร้อยละ 42.97 เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2550 ซึ่งมีสัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะ 
เฉลี่ยร้อยละ 26.56  

ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อายุ 15-19 ปี ปี 2554 ในพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 
จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 17.7 จังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ14 จังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยละ 13.4 และจังหวัดสุรินทร์ 
ร้อยละ15.3 ตามล าดับ  
ข้อค้นพบส ำคัญของสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบ 
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 สถานการณ์การบริโภคยาสูบพบว่า อายุเฉลี่ยของประชากรที่เริ่มสูบ ในปี 2554 ในเขตพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบ คือ 18.59 ปี ลดลงจากปี 2550 (19.41 ปี) ประเด็นจ านวนมวนที่สูบ/วันของประชากรในเขต
พ้ืนที่เครือข่ายบริการสาธารณสุขที่ 9 พบว่าปี 2554 อัตราการบริโภคยาสูบ เฉลี่ย 10.66 มวน/วัน เพ่ิมขึ้น
จากปี 2550 (10.13 มวน/วัน) ส่วนประเด็นการพบเห็นก้นบุหรี่ ได้กลิ่นบุหรี่ เห็นในสถานที่สาธารณะต่างๆ 
เช่น ตลาด สถานีขนส่ง ร้านอาหาร ศาสนสถาน สถานที่ราชการ และสถานบริการสาธารณสุขมากเป็น
อันดับต้นๆ  

ส าหรับประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่าจังหวัดสุรินทร์มีอัตราการสูบบุหรี่ในระดับความเสี่ยงสูง 
ส่วน จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์และชัยภูมิมีอัตราการสูบบุหรี่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง  

อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองในระดับความเสี่ยงสูงคือจังหวัดนครราชสีมา อัตราการสูบบุหรี่
มวนเองสูงได้แก่จังหวัดชัยภูมิ 

ปัญหาที่ท้าทายและปัจจัยคุกคาม  
1. อุตสาหกรรมยาสูบมีกลยุทธ์ใหม่ๆทางการตลาด เช่นบุหรี่ชูรสต่างๆ และมีบุหรี่รูปแบบใหม่ 
ลักลอบขายอย่างผิดกฎหมาย ยั่วยวนนักสูบหน้าใหม่  
2. โครงสร้างภาษีท่ีค านวณภาษีจากราคาหน้าโรงงานมีช่องว่างให้บริษัทบุหรี่แจ้งราคาน าเข้าต่ า 
ส่งผลให้บุหรี่ในตลาดมีราคาถูก  
3. การบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 ก็ล้าสมัย ไม่
เอ้ือต่อการควบคุมยาสูบ  
4. การเปิดเสรีทางการค้า ส่งผลให้มีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดมากข้ึน บุหรี่ซองยี่ห้อใหม่ 
ราคาถูกลง กระตุ้นให้มีผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่  
5. ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ ่ที่อยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส มีการศึกษาน้อยอยู่ในชนบท และยากจน มีการ
เลิกบุหรี่น้อยในขณะที่ความเป็นเมืองเสริมให้เยาวชนในต่างจังหวัดเริ่มสูบบุหรี่ซองมากขึ้น 
เนื่องจากราคาถูก  
ดังนั้น เพ่ือเป็นการควบคุมการเข้าถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบของประชากรใน

เขตพ้ืนที่สาธารณสุขเขต 9  มิให้เข้าถึงได้โดยง่าย และเพ่ือลดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยาสูบ พร้อมทั้งผลักดันให้จังหวัดในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบมีการด าเนินการควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยาสูบตามแนวทางที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขก าหนด จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งต้องมีการควบคุมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  

 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบในพื้นที่    
• เพ่ิมกลไกและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
• เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
• พัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนให้มีการคัดกรองเพื่อให้ลด เลิกยาสูบในระบบบริการสุขภาพ 
• การด าเนินงานให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษาเข้าร่วมด าเนินการสถานศึกษา
ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
• ผลักดันให้มีการด าเนินการตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
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กลุ่มผู้สูงอาย ุและผู้พิการ 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5  นครราชสีมา     
หน่วยงานร่วมรับผิดชอบ      ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 /ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5/ 

                           ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 9 
 
1. สถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุ 
 

องค์การสหประชาชาติ ไดใ้ห้ค านิยามว่า ประเทศใดที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วนร้อยละ 
10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 7 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 
และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 20 หรืออายุ 
65 ปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 14  นั่นหมายความว่า ปัจจุบันประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วด้วย
สัดส่วนของประชากรวัย 65 ปี ที่สูงถึงร้อยละ 8.4 และประชากรวัย 60 ปี สูงถึงร้อยละ 12.6 (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1 กรกฎาคม 2555) และคาดการณ์ว่าอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า
สังคมไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หรืออาจกล่าวได้ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2564) ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์: 
Age Society” และจากนั้นอีกเพียง 10 ปี ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอด”  

ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ในปี 2556  พบว่า มี
ประชากรผู้สูงอายุทั้งสิ้น 1,106,236 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ของจ านวนประชากรทั้งเขต โดยพบว่าเป็น
ผู้สูงอายุเพศหญิง ร้อยละ 54.3  และร้อยละ 45.7 เป็นเพศชาย ในจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมดพบผู้สูงอายุที่
สามารถช่วยเหลือตนเอง ผู้อ่ืนและสังคมได้ ร้อยละ 92.4 ผู้สูงอายุที่พ่ึงพาตนเองได้บ้าง ร้อยละ 6.4 และมี
ผู้สูงอายุที่พ่ึงพาตนเองไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือร้อยละ 1.2 

ปัจจุบัน พบว่า สังคมผู้สูงอายุมีแนวโน้มเป็นผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหรืออยู่ล าพังกับคู่สมรสเพ่ิมมากขึ้น 
โดยพบว่า ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเพ่ิมจากร้อยละ 3.6 ในปี 2537 เป็น 7.6 ในปี 2550 ซึ่งมีผลต่อการดูแล
ผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยอายุยิ่งสูงยิ่งเจ็บป่วย โดยเฉพาะเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ เช่น ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน หรือไขมันในเลือดสูง มีภาวะพ่ึงพาต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องและการดูแลระยะยาว 
ผู้สูงอายุจ านวนมากมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน  การจัดสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะการจัดให้มีส้วมนั่งราบห้อยขาในทุกสถาน
บริการและในชุมชน เพ่ือลดความรุนแรงจากโรคข้อเข่าเสื่อม ภาวะสมองเสื่อมในประชากรผู้สูงอายุมีความชุก
ที่เพ่ิมขึ้นมากกว่ากลุ่มวัยอ่ืนๆ โดยพบจ านวนผู้สูงอายุป่วยด้วยภาวะสมองเสื่อม ในปี 2553 จ านวน 9,288 คน 
คิดเป็นอัตรา 14.6 ต่อประชากรแสนคน (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2555) และวัย
สูงอายุมีภาวะซึมเศร้าจากปัญหาสุขภาพและยังไม่ได้รับการรักษา สูงกว่าวัยอ่ืน (รพ.พระศรีมหาโพธิ์, 2555) 
นอกจากนี้จากผลส ารวจทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตของประเทศไทย ในปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต พบว่าคน
ไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าร้อยละ 4.1 หรือเกือบ 300,000 ราย และในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เป็น
ผู้สูงอายุจะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ 63   
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จากปัญหาสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้นตามอายุและแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะอายุยืนยาวขึ้น แนวคิดการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care: LTC) เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุตอนต้น ตอนกลาง 
และผู้สูงอายุตอนปลายมีสุขภาพดี ยืดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังออกไป จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบบริการต่างๆ ให้เหมาะสม เนื่องจากเป็นกลุ่มวัยที่เกิดปัญหา
สุขภาพและมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้ง่าย มีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลสุขภาพและเกิดปัญหาขาดผู้ดูแลใน
ยามเจ็บป่วย   

จากรายงานโครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2554- 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ดัชนีวัดที่ 8 สัดส่วนประชากร
ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลักมีผลการด าเนินงาน
เพียงร้อยละ 18.7 จากเป้าหมายการด าเนินงาน ร้อยละ 30 เช่นเดียวกับ ดัชนีวัดที่ 38 สัดส่วนของต าบลที่มี
บริการส าหรับผู้สูงอายุต่อไปนี้ 1. สนับสนุนการดูแลระยะยาว 2. ระบบประคับประคอง 3. ระบบการดูแลโรค
เรื้อรังท่ีส าคัญ 4. อาสาสมัครในชุมชน  และ 5. สนับสนุนให้ผู้ดูแลมีความรู้ความสาสมารถในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่ง
กระทรวงสาธารณสุขด าเนินงานภายใต้ “ต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว” ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 34.3 
โดยมีค่าเป้าหมายในการประเมินร้อยละ 50 ซ่ึงถือว่าไม่ผ่านการประเมิน  

ในปี พ.ศ. 2555 กรมอนามัย ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมกันด าเนินงานแผนงาน “โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ” ขึ้น โดยบูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
เป้าหมายส าคัญเพ่ือ  

1) ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์  โดยผสมผสาน
มาตรฐานการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งสุขภาพกายและจิต  

2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม  
3) พัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพทั้งในสถานบริการและบริการเชิงรุกในชุมชน  
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ  
5) ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  
 

2. ผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ 2556 
 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรอง ADL (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60) 
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ผลการตรวจคัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน (ADL) ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทุก
จังหวัด โดยภาพรวมทั้งเขตในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 95.9 แต่ปัจจุบันการรายงานผลการตรวจคัดกรองยังไม่มี
ระบบที่ชัดเจนและเหมาะสม    
 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
90) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากข้อมูลการตรวจราชการในปี 2556 พบว่า การคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ใน
ผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายในทุกจังหวัดและภาพรวมเขต โดยผู้สูงอายุในเขตได้รับการตรวจคัด
กรองครอบคลุมเพียง ร้อยละ 73.1 ในขณะที่เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 90 อาจต้องเพ่ิมกระบวนการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในระดับชุมชนมากขึ้น 
   
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เป็นตัวชี้วัดใหม่ในปี 2556 เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง กลุ่มที่มีปัญหาซึมเศร้า ข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก และ
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ผู้สูงอายุกลุ่ม 2 และ 3 ได้รับการดูแลและพัฒนาทักษะทั้งทางกายและใจ โดยในปี 2556 พบว่า ผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนาตามเป้าหมาย อยู่ที่ร้อยละ 89.7 (ข้อมูลจากการตรวจราชการ) 
 ข้อเสนอแนะ: แนวทางการพัฒนาทักษะทางกายและใจสู่การปฏิบัติตามตัวชี้วัดไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการ
ประเมินผลการได้รับการพัฒนาทักษะ และความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ 
  

แนวทางปรับปรุง: ในปีงบประมาณ 2557 ส านักส่งเสริมสุขภาพ ได้ก าหนดความชัดเจนของกลุ่มเสี่ยง
และแนวทางการพัฒนาทักษะทางกายและใจในผู้สูงอายุ 5 กลุ่มเสี่ยง ดังนี้ 
  

ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง แนวทางการพัฒนาทักษะกาย ใจ 
1. มีคะแนน ADL < 12 คะแนน 1. พัฒนาองค์ความรู้ตามสภาพปัญหาและบริบทของผู้สูงอายุ 

2. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุดูแลตนเอง พ่ึงตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
2. มีค่าระดับน้ าตาลในเลือด > 125 mg การพัฒนาองค์ความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่อง

โรคเบาหวาน  
    1. ควบคุมอาหาร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
    2. ออกก าลังกายพอควรและสม่ าเสมอ  
    3. รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด  
    4. งดบุหรี่ สุราและของเค็ม  
    5. ดูแลรักษาเท้าให้สะอาดอยู่เสมอ  
    6. ท าจิตใจให้สบาย  
    7. มีลูกอมหรือน้าตาลติดตัวไว้ป้องกันการหมดสติจากน้ าตาล  
        ในเลือดต่ า  
    8. ถ้ามีแผลหรือความผิดปกติใดๆ ควรปรึกษาแพทย์ 

3. มีผลการคัดกรองความดันโลหิตสูง  
   >140/90 mmHg 

การพัฒนาองค์ความรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องโรคความ
ดันโลหิตสูง  

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร มัน เค็ม 
2. การออกก าลังกาย  
3. ท าจิตใจให้สบายไม่วิตกกังวล นอนหลับพักผ่อนให้  

เพียงพอ  
    4. งดการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา 
    5. ตรวจสุขภาพเป็นประจ า  
    6. รับประทานยาตามแพทย์ 

4. มีคะแนนการประเมินโรคข้อเข่าเสื่อม 
(Oxford Knee Score) อยู่ในช่วง 0-39 
คะแนน หรือมีสัญญาณเตือน เจ็บปวด  
เข่าบวม เข่าอ่อนหรือเข่าสะดุด เข่าฝืด 
หรือยึดติด 

การพัฒนาองค์ความรู้ตามสภาพปัญหาและความรุนแรงของโรค  
    1. ควบคุมไม่ให้อ้วนเกินไป  
    2. บริหารกล้ามเนื้อรอบๆ ข้อ  
    3. ลดการใช้งานข้อนั้นในท่าที่ผิดธรรมชาติ  
    4. ขณะที่มีอาการปวดควรรีบ ปรึกษาแพทย์ 
        และท ากายภาพบ าบัด 
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 แนวทางการพัฒนาทักษะทางกายและใจ (ต่อ) 
 

ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง แนวทางการพัฒนาทักษะกายและใจ 
5. กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า  
2 ค าถาม และแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9 
ค าถาม โดยมีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้า 
9 ค าถามมากกว่าหรือเท่ากับ 7 คะแนน 

1. ให้สุขภาพจิตศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านกาย ใจ ใน
ผู้สูงอายุ ความสุข 5 มิต ิ 
2. ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ด้วยแบบประเมินการฆ่า
ตัวตาย 8 ค าถาม 
3. ส่งพบแพทย์เพ่ือวินิจฉัย และรักษาโรคซึมเศร้า 
4. ให้ค าปรึกษาตามปัญหาและเฝ้าระวังพิเศษในกลุ่มเสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตาย 
5. ติดตามประเมินภาวะซึมเศร้าและ/หรือความเสี่ยงต่อการฆ่าตัว
ตาย ด้วยแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9 ค าถาม และ/หรือแบบ
ประเมินฆ่าตัวตาย 8 ค าถาม ทุก 1 เดือน จนกว่าคะแนน 9 
ค าถาม น้อยกว่า 7 คะแนนติดต่อกัน 6 เดือน 
6. แนะน าให้ติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
7. ติดตามเยี่ยมบ้านในกรณีผิดนัด/ บูรณาการการเยี่ยมบ้าน
ร่วมกับทีมสุขภาพอ่ืนๆ  

6. กลุ่มที่มีสุขภาพช่องปาก โดยมีฟันน้อย
กว่า 20 ซี่ หรือน้อยกว่า 4 คู่สบ 

- ตรวจช่องปาก โดยตรวจดูฟัน เหงือก และเนื้อเยื่อต่างๆ ใน 
ช่องปากด้วยตนเอง อย่างสม่ าเสมอ  
- ท าความสะอาดช่องปากสม่ าเสมอ ด้วยการแปรงฟัน การใช้ไหม
ขัดฟัน การใช้แปรงซอกฟัน และ/หรือ การใช้ไม้จิ้มฟัน  
- ดูแลท าความสะอาดฟันปลอมชนิดถอดได้ หรือติดแน่น  
- เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และไม่ท าอันตรายต่อ 
  เหงือกและฟัน  
- ไปพบทันตแพทย์เพ่ือตรวจช่องปากท้ังฟันแท้และฟันปลอม  
- ได้รับการฟื้นฟูสภาพช่องปาก 

  
 ข้อเสนอแนะ: ในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไป ทั้งที่อยู่ในระบบบริการและในชุมชนที่ได้รับการคัดกรองแล้วไม่
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะกายและใจ ควรได้รับความรู้และข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค   
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ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการใส่ฟันเทียมพระราชทานตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
              (ปี 2555 เป้า 3,315 ราย, ปี 2556 เป้า 3,755 ราย) 
 

ปีงบประมาณ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต 
2555 1,130 

(93.7) 
705 

(94.2) 
768 

(97.7) 
712 

(98.0) 
3,315 
(95.7) 

2556 1,000 
(96.3) 

958 
(81.9) 

1,147 
(88.4) 

650 
(73.4) 

3,755 
(85.0) 

 
 จากข้อมูลการตรวจราชการปี 2555-56 และรายงานผลการด าเนินงานจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด พบว่า ในปี 2555 ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมพระราชทานเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือมากกว่าร้อยละ 
90 และในปี 2556 มีเพียงจังหวัดนครราชสีมาที่ท าได้ตามเป้าหมาย โดยมีผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียม ร้อย
ละ 96.3 ในขณะที่ภาพรวมของทั้งเขต ครอบคลุมเพียง ร้อยละ 85 
 จากการรายงาน พบว่า ปัญหาในการด าเนินงาน เกิดจากข้อจ ากัดของจ านวนทันตแพทย์ และทันต
บุคลากรรวมถึงข้อจ ากัดในการเข้าถึงระบบบริการของผู้สูงอายุ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์ อย่างน้อยร้อยละ 20 

 

ปีงบประมาณ 
จ านวนต าบล LTC ผ่านเกณฑ์ เขต  

(760) นครราชสีมา (289) ชัยภูมิ (124) บุรีรัมย์ (189) สุรินทร์ (158) 
2554 5 11 5 - 21 
2555 32 34 17 17 100 
2556 32 10 23 17 เดิม 65 

รวม (%) 69 (23.9) 55 (44.4) 45 (23.8) 17 (10.8) 186 (24.5) 
 
 ผลการด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ยอดสะสมจากปี 2554-2556 ในภาพรวมของ
เขต เท่ากับร้อยละ 24.5 ส่วนภาพรวมรายจังหวัด พบว่า การด าเนินงานของจังหวัดสุรินทร์ยังต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด  
 ปัญหาและข้อจ ากัด:  
 1. องค์ประกอบในการด าเนินกิจกรรมค่อนข้างใหญ่ และต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
ความส าเร็จตามเกณฑ์คุณภาพต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายส่วน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรสาธารณสุข  
 2. ตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี โดยในปี 2554 และ 2555 ก าหนดให้มีการด าเนินงานต าบลดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว จังหวัดละ 2 ต าบล ในขณะที่ปี 2556 มีการก าหนดให้มีต าบลผ่านเกณฑ์ร้อยละ 20 
การเตรียมรับในการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจึงเกิดปัญหาด้านคุณภาพ  
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ตัวช้ีวัดที่ 6 จ านวนอ าเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว อย่างน้อยจังหวัดละ 1 อ าเภอ 
 

ปีงบประมาณ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต 
2556 2 2 2 2 8 

 
 เป็นตัวชี้วัดใหม่ในปี 2556 ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา อ าเภอที่มีต้นทุนขององค์ประกอบในเรื่องต าบล
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว วัดส่งเสริมสุขภาพ และผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ อยู่เดิมแล้วจะง่ายต่อการการ
พัฒนา 
          อ าเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว ในปี 2556 ที่ผ่านเกณฑ์มีทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่ อ.พระทองค า อ.หนอง
บุญมาก จังหวัดนครราชสีมา อ.จัตุรัส อ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ อ.หนองกี่ อ.บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และ 
อ.ล าดวน      อ.เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ที่มา: ข้อมูลรายงานจังหวัดที่ส่งมา ณ วันที่ 30 กันยายน 
2556) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของวัดผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ 20 
 

ปีงบประมาณ 
จ านวนวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ (แห่ง) 

เขต 
(5,578) นครราชสีมา  

(2,767) 
ชัยภูมิ  
(969) 

บุรีรัมย์  
(990) 

สุรินทร์  
(852) 

2554 – 56 160 (5.8) 58 (6.0) 97 (9.8) 21 (2.5) 336 (6.0) 
 
 เช่นเดียวกับตัวชี้วัดของต าบล LTC คือ ตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี องค์ประกอบในการด าเนินงาน
ค่อนข้างใหญ่และต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะความร่วมมือจากคนในชุมชน  ในปี 
2556 ส านักส่งเสริมสุขภาพและกรมควบคุมโรค ได้ปรุงปรับองค์ประกอบและเกณฑ์ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ
เพ่ือให้ง่ายต่อการพัฒนาและด าเนินการ ซึ่งแต่ละจังหวัดอยู่ระหว่างการพัฒนา 
 
 
3. ผลการส ารวจสถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2555 (Rapid survey) 
 
 

ผลจากการสุ่มส ารวจประชากรอายุ 60 ปี ในพ้ืนที่นครชัยบุรินทร์ ร่วมกับศูนย์วิชาการ ปี 2555 
จ านวนตัวอย่างที่ส ารวจทั้งหมด 6,841 คน แบ่งกลุ่มอายุออกเป็น 3 กลุ่มตามช่วงวัย  คือ กลุ่มผู้สูงวัยต้น (อายุ 
60-69 ปี) กลุ่มผู้สูงวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป)  พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุวัยต้น ร้อยละ 51.4  รองลงมาคือ ผู้สูงอายุวัยกลาง ร้อยละ 35.0 และผู้สูงอายุวัยปลาย ร้อยละ 
13.6  
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   แสดงความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน (Activities of daily living : ADL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลผู้สูงอายุแบ่งตามความสามารถในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน (Activities of daily living : 

ADL) ทั้ง 4 จังหวัด พบว่า เป็นผู้สูงอายุกลุ่ม 1 (ติดสังคม) ร้อยละ 98.2  โดยกลุ่ม 2 (ติดบ้าน) และกลุ่ม 3 (ติด
เตียง) มีจ านวนเท่ากัน คือร้อยละ 0.9 จะเห็นได้ว่าประชากรผู้สูงอายุในพ้ืนที่นครชัยบุรินทร์ส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตัวเอง ผู้อ่ืน สังคมและชุมชนได้ และเมื่อพิจารณาแยกรายจังหวัด พบว่า ในจั งหวัด
บุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา มีผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้สูงกว่าทุกจังหวัด คือ ร้อยละ 98.9 และ 98.6 
ตามล าดับ ส าหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (กลุ่ม 3 ติดเตียง) พบว่า จังหวัดชัยภูมิและสุรินทร์ สูงสุด 
คือ ร้อยละ 1.8 และ1.7 ตามล าดับ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
  

จังหวัด 
จ านวนตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละความสามารถการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน 
กลุ่ม 1 

(ติดสังคม) 
กลุ่ม 2 

(ติดบ้าน) 
กลุ่ม 3 

(ติดเตียง) 
นครราชสีมา 2,926 98.6 0.9 0.5 
ชัยภูมิ 1,226 96.7 1.5 1.8 
บุรีรัมย์ 1,667 98.9 0.7 0.4 
สุรินทร์ 1,022 97.6 0.7 1.7 
เขต 6,841 98.2 0.9 0.9 

98.2 % 

0.9% 0.9 % 

กลุ่ม 1 ช่วยเหลือตัวเองและช่วยคนอื่นได้ 

กลุ่ม 2 ช่วยเหลือตัวเองได้แต่ช่วยคนอื่นไม่ได้ 

กลุ่ม 3 ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
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ร้อยละ การได้รับบริการฟื้นฟูสภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงจ าแนกรายจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงในเขตนครชัยบุรินทร์ที่ได้รับบริการฟ้ืนฟูสภาพ (กิจวัตรประจ าวัน/
กายภาพบ าบัด) จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อผส./อสม. พบเพียงร้อยละ 50 โดยผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงในจังหวัด
ชัยภูมิ ได้บริการฟ้ืนฟูสภาพสูงสุดและครอบคลุมมากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ คือร้อยละ 77.3 ส่วนจังหวัดที่ได้รับ
บริการฟื้นฟูสภาพน้อยที่สุด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยละ 14.3 รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 29.4 
 

    ร้อยละของผู้สูงอายุ กลุ่มอายุ 60-74 ปี ที่มีฟันใช้การได้อย่างน้อย 20 ซี่ข้ึนไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: การส ารวจทันตสุขภาพระดับเขต ครั้งที่ 2 ปี 2555 
 
ผลการส ารวจทันตสุขภาพระดับเขต ครั้งที่ 2 ปี 2555 พบว่า ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มอายุ 60 -74 ปี ที่มี

ฟันใช้การได้อย่างน้อย 20 ซี่ขึ้นไป เท่ากับร้อยละ 57.8 ในระดับประเทศ และเท่ากับร้อยละ 69.8 ในระดับ
ภาค ส าหรับข้อมูลในระดับเขต พบว่า เขตบริการสุขภาพที่ 9 มีผู้สูงอายุกลุ่มอายุ 60 -74 ปี ที่มีฟันใช้การได้
อย่างน้อย 20 ซี่ เท่ากับร้อยละ 95.5 โดยข้อมูลในระดับจังหวัดเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ชัยภูมิ 
(ร้อยละ 99.1) นครราชสีมา (ร้อยละ 96.7) บุรีรัมย์ (ร้อยละ 95.5) และสุรินทร์ (ร้อยละ 92.7) 
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ร้อยละ การคัดกรองโรคซึมเศร้าจ าแนกรายจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ความครอบคลุมของการได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุภาพรวมของเขต คิดเป็นร้อยละ 
53.2 โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีการคัดกรองมากที่สุด ร้อยละ 63 โดยในกลุ่มที่ได้รับการคัดกรองและมีความเสี่ยงต่อ
ภาวะซึมเศร้า ภาพรวมของเขตคิดเป็นร้อยละ 5.3 โดยพบว่า จังหวัดชัยภูมิมีผู้สูงอายุเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ามาก
ที่สุดร้อยละ 12.4 รองลงมา คือ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ คิดเป็นร้อยละ 7.2, 4.2 
และ 3.8 ตามล าดับ 
 
4. มาตรการแก้ไขปัญหาใน 4 ปีข้างหน้า 
 
1. พัฒนาและเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุ 

 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุ 
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. 2ส.  
 การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นตามชุดสิทธิประโยชน์ สปสช. ตามพวงบริการ และหากลุ่มเสี่ยง 
 ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ = พ่ึงตนเอง ช่วยสังคม/ชุมชน 
 มาตรการทางสังคม = เข้าใจผู้สูงอายุให้ความยกย่อง กตัญญูกตเวที 
 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อผู้สูงอายุ เช่นห้องน้ า ห้องส้วม ทางลาด ราวจับ 

 
2. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ Home Health Care  
      2.1  ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง ต่อเนื่องแม้ไม่สามารถไปรับบริการที่สถานบริการ 
      2.2  การประกันการดูแล โดยท้องถิ่น/ชุมชน  

 ได้รับบริการเยี่ยมติดตามดูแลที่บ้าน 
 บริการฉุกเฉินที่บา้น โดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
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3. พัฒนางาน มีผู้ดูแล Care giver 
 อบรมแกนน า 
 พัฒนาจิตอาสา 
 พัฒนา อสม.เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ(หลักสูตรกรมอนามัย) 
 สถานดูแลผู้สูงอายุชุมชน (Day Care ,Intermediate Care)  
 มาตรการทางสังคม “การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ดูแลผู้สูงอายุ/ชุมชน” 
 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชุมชนโดยท้องถิ่น Care Manager 
 พัฒนาต าบล Long Term Care 
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อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

การจัดการเหตุร าคาญ 

1. สถานการณ์ ในระหว่าง ปี 2554 – 2556 ศูนย์อนามัยที่5 ได้มีส่วนร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นในพ้ืนที่ ใน
การจัดการเรื่องร้องเรียนเหตุร าคาญ3 ครั้ง จากสถานที่เกิดเหตุ3แห่ง เป็นปัญหากลิ่น 2แห่ง ฝุ่น 1แห่ง
และเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 9ครั้ง จากสถานที่เกิดเหตุ8แห่ง เป็นปัญหากลิ่น 6แห่ง ฝุ่น 2
แห่ง ดังตารางที่1 และ2 

 

ตารางที่1 สถานการณ์การร้องเรียนเหตุร าคาญ  
 

จังหวัด ปี พ.ศ. สถานที่เกิดเหตุ เรื่องร้องเรียน 
นครราชสีมา 
 

2554 บ้านพักอาศัย ทต. โพธิ์กลาง 
อ.เมือง   

กลิ่นเหม็นสารเคมีจากการประกอบกิจการ
ประกอบซุ้มประตูและวัสดุเรซิ่น  

2556 บ่อขยะ  ทม. ปากช่อง     
อ. ปากช่อง   

กลิ่นเหม็นและควันจากไฟไหม้ขยะ  

บุรีรัมย์ 2556 โรงไฟฟ้าชีวมวล ทต. ดอน
มนต์ อ.สตึก   

ฝุ่นละออง จากกิจกรรมของโรงไฟฟ้าชีว
มวล 

 

ตารางที ่2 เรื่องอุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 

จังหวัด พ.ศ. สถานที่เกิดเหตุ เรื่องร้องเรียน 
นครราชสีมา 
 

2554 บ้านจัดสรร ทน. นครราชสีมา 
อ. เมือง 

กิจการผลิต แปรรูปและบรรจุผักกาดดอง ปล่อยน้ า
เสียลงท่อน้ าสาธารณะ ส่งกลิ่นเหม็น และสภาพน่า
รังเกียจ 

2554 บ้านจัดสรร ทน. นครราชสีมา 
อ. เมือง 

กลิ่นเหม็นจากการผลิตปลาทูนึ่งในบ้านพักอาศัย 

สุรินทร์ 
 

2554 ฟาร์มไก่ไข่ อบต. โคกยาง      
อ. ปราสาท 

กลิ่นเหม็นจากกิจการเลี้ยงไก่ไข่ ที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน 

2554 บ้านอาศัยในชุมชน อบต. ค าผง 
อ. โนนนารายณ์  

กลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงหมูภายในบ้าน ในชุมชน 

บุรีรัมย์ 
 

2555 กิจการรับซื้อยางถ้วย         
ทต. โนนดินแดง อ. โนนดิน
แดง 

กลิ่นเหม็นยางถ้วยหรือยางก้อนที่เก็บในโรงเรือน
ภายในชุมชน 
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2556 ร้านรับซื้อข้าวเปลือก       
อบต. ทุ่งกระเต็น อ. หนองก่ี 

ฝุ่นละอองจากการขนถ่ายข้าวเปลือก และเสียงดังจาก
เครื่องจักรท างาน 

2556 โรงสีข้าว อบต. ตาอ็อง อ. 
เมือง 

ฝุ่นละอองจากการสีข้าว รับซื้อข้าว เสียงดังจากการสี
ข้าว และการก่อสร้างขยายโรงงาน 

2555, 
2556 

โรงงานไทยฮ้ัวยางพารา      
ทต. บึงเจริญ อ. บ้านกรวด 

กลิ่นเหม็นจากการเก็บยางถ้วย กระบวนการผลิตยาง
แท่ง และน้ าเสียจากโรงงานออกสู่ที่ท ากินของชาวบ้าน 

 
2. วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา 

2.1 จังหวัดบุรีรัมย์ มีเหตุร าคาญและอุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ และเป็นเหตุ
จากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งสิ้น และเป็นกิจการขนาดใหญ่ และได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานและหน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวลสตึกไบโอแมส โรงงานไทยฮ้ัว
ยางพารา เป็นต้น กิจการเหล่านี้มีศักยภาพในการลงทุนแก้ไขปรับปรุงได้ โดยหน่วยงานผู้ก ากับดูแลต้องให้
ค าแนะน าเชิงวิชาการ นอกจากนี้ ยังมาจากกิจการการเกษตร เช่น โกดังรับซื้อข้าวเปลือก การรับซื้อยางพารา 
มันส าปะหลัง ฯลฯ ปัญหาหลักคือ กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง และน้ าเสีย เป็นบางครั้ง ซึ่งมักใช้งบลงทุนเป็นข้ออ้าง
ไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ความขัดแย้ง และเหตุผลอื่นๆ เพ่ือประวิงเวลา  

2.2 จังหวัดสุรินทร์ มีกิจการรับซื้อข้าวและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การปศุสัตว์ ปัญหาที่พบคือ โรงสี
ข้าวขนาดใหญ่ ซึ่งมีอยู่มากในสุรินทร์ส่งเสียงดัง ฝุ่นละออง และน้ าเสียเป็นบางครั้ง ฟาร์มเลี้ยงไก่ท่ีอยู่ใกล้
ชุมชนส่งกลิ่นเหม็น ส่วนการเลี้ยงหมูของชาวบ้านแม้จะเป็นการเลี้ยงในครัวเรือนเพียงไม่ก่ีตัว แต่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน และมาจากความขัดแย้งส่วนตัว  

2.3 จังหวัดนครราชสีมา มีเหตุร าคาญจากการประกอบกิจการขนาดเล็กภายในบ้านพักอาศัย แต่ส่งผล
ต่อชุมชน ได้แก่ กลิ่นเหม็นและน้ าเสีย ส่วนปัญหากลิ่นเหม็นจากการเผาไหม้ขยะเกิดจากการจัดการขยะของ
หน่วยงานราชการและท้องถิ่น โดยเฉพาะท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่จ ากัดและมีการเติบโตของชุมชนอย่างรวดเร็วเช่น
ท้องถิ่นในอ าเภอปากช่อง ซึ่งไม่มีพ้ืนที่ก าจัดขยะต้องน ามาก าจัดที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองปากช่อง เมื่อขยะมี
ปริมาณมากท าให้การจัดการไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ท าให้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างและ
ยาวนานส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงทั้งกลิ่นขยะและควัน จากกรณีดังกล่าวผู้รับผิดชอบได้พยายามแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเร่งด่วนไปแล้ว  

จากการวิเคราะห์แล้วเห็นว่า จังหวัดบุรีรัมย์น่าจะมีเหตุร าคาญต่างๆ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในจากพ้ืนที่
จากสภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การตั้งโรงงาน เศรษฐกิจในพื้นที่ขยายตัว ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง 
และความสามารถขยายตัวของชุมชน รวมถึงวัตถุดิบทางการเกษตรป้อนโรงงาน เช่น ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส 
ฟาร์มไก่และฟาร์มสุกร อ้อย เป็นต้น ประกอบกับประชาชนมีความรู้เรื่องกฎหมายสาธารณสุขและมีช่องทางใน
การร้องเรียนมากขึ้น จึงท าให้มีการร้องเรียนและอุทธรณ์เพ่ิมนั่นเอง ดังนั้น อปท. ในฐานะองค์กรหลักที่มี
หนา้ที่ควบคุม ก ากับดูแล และระงับเหตุร าคาญในท้องถิ่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาขั้นตอน วิธีการ และ
มาตรการการบังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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3. การด าเนินการ/มาตรการแก้ไข  
3.1 ให้ค าแนะน าและท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ใน อปท. เรื่องขั้นตอนและ

วิธีการบังคับใช้กฎหมาย 
3.2 ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง และท าความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนหรือผู้อุทธรณ์ ถึงอ านาจหน้าที่ 

ขั้นตอนและวิธีการจัดการเหตุร าคาญ/บังคับใช้กฎหมาย 
3.3 ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง และให้ค าแนะน า มาตรการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบต่อ

ประชาชนแก่ผู้ประกอบการ/ผู้ก่อเหตุร าคาญ 
3.4 ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ ใช้มาตรการทางกฎหมายในส่วนที่รับผิดชอบ 

เพ่ือระงับเหตุร าคาญ รวมถึงก าหนดมาตรการควบคุมและก ากับดูแลอย่างเคร่งครัด 
3.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเจ้าพนักงานตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก่

เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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มูลฝอยติดเชื้อ 

เนื่องจากมีการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อตามที่ต่างๆ เช่น  ในโกดังร้าง ที ่ ทต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน   
จ.บุรีรัมย์ เมื่อปลายปี 2554 กว่า 150 ตัน และปลายปี 2555 ก็มีผู้ลักลอบขนมูลฝอยติดเชื้อมาเททิ้งท่ีสวนป่า
สาธารณะประโยชน์เขาพนมดิน อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ พร้อมทั้งมีการเผาท าลายทิ้งเป็นบางส่วน  ซึ่งเหตุการณ์นี้มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ            

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา  จึงได้ท าการส ารวจปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลรัฐในเขตทุก
แห่งในปี 2556 รวม 82 แห่ง  พบว่า ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวม ในเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 มีทั้งหมด 
7,554.09 กิโลกรัม/วันเมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวมมาก
ที่สุด 3,496.95 กิโลกรัม/วัน ร้อยละ 46.29 รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร์ 1,702.34 กิโลกรัม/วัน บุรีรัมย์ 
1,305.00 กิโลกรัม/วัน และชัยภูมิ 1,049.80 กิโลกรัม/วัน คิดเป็นร้อยละ 22.53  17.28  และ 13.90 
ตามล าดับ  ในขณะที่อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อเมื่อแยกรายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีอัตราการ
เกิดมูลฝอยติดเชื้อมากท่ีสุด 1.14 กก./เตียง/วัน  รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร์  ชัยภูมิ  และบุรีรัมย์  มีอัตรา
การเกิดมูลฝอยติดเชื้อ 1.03  0.83  และ 0.66 กก./เตียง/วัน  ตามล าดับ   ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวม และอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อแยกรายจังหวัด 

จังหวัด 
จ านวน 

โรงพยาบาล 
จ านวนเตียง 

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อและอัตราเกิด 

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวม อัตราเกิด 

กก./วัน ร้อยละ (กก./เตียง/วัน) 

นครราชสีมา  31 3,076 3,496.95 46.29 1.14 

ชัยภูมิ  15 1,270 1,049.80 13.90 0.83 
บุรีรัมย์  22 1,983 1,305.00 17.28 0.66 
สุรินทร์  14 1,655 1,702.34 22.53 1.03 
เขตบริการท่ี 9  82 7,984 7,554.09 100.00 0.95 

 
  ส าหรับโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วย

การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 จ านวน 52 แห่ง ร้อยละ 63.4  เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด  พบว่า จังหวัด
บุรีรัมย์มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพฯ มากท่ีสุด ร้อยละ 90.9 รองลงมา คือ จังหวัดสุรินทร์ 
นครราชสีมา และชัยภูมิ ร้อยละ 71.4   48.4 และ 46.7 ตามล าดับ  ดังตารางที่ 2   
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ตารางที่ 2  โรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ แยกรายจังหวัด 

จังหวัด จ านวน ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 
               นครราชสีมา 31 15 48.4 
               ชัยภูมิ 15 7 46.7 
               บุรีรัมย ์ 22 20 90.9 
               สุรินทร ์ 14 10 71.4 

รวม 82 52 63.4 
 
ส าหรับรูปแบบวิธีการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อพบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.1 ก าจัดโดย

ว่าจ้างบริษัทเอกชนน าไปก าจัด และโรงพยาบาลก าจัดเองร้อยละ3.7 โดยสถานที่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่
บริษัทเอกชนส่วนใหญ่น าไปก าจัดคือที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  จ.อยุธยา  ร้อยละ 46.8  และพบว่า
โรงพยาบาลมกีารติดตามไปยังแหล่งก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 50.6  โดยมีการน าใบก ากับขนส่งมูลฝอยติด
เชื้อหรือ Infectious Waste Manifest System ไปใช้ควบคุมก ากับ ร้อยละ 57.9    

วิเคราะห์สถานการณ์   

เนื่องจากในพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9  มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ โดยเฉพาะใน จ.บุรีรัมย์ และ  
จ.สุรินทร์  ซึ่งส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาลต่างๆ   ดังนั้นจึงท าให้โรงพยาบาลในพื้นที่ดังกล่าวมีความ
เข้มงวดในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อมากขึ้น  จะเห็นได้จาก โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีโรงพยาบาล
ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพฯ มากท่ีสุด ร้อยละ 90.9  รองลงมา คือ จังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 71.4   ในขณะที่
โรงพยาบาลใน จ.นครราชสีมา และชัยภูมิ  ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพฯ มีจ านวน ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง  นอกจากนี้ 
ยังพบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.1 ก าจัดโดยว่าจ้างบริษัทเอกชนน าไปก าจัด    ดังนั้น โรงพยาบาล
ที่ให้บริษัทเอกชนเก็บขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องมีการก ากับและตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อเอกสารหรือ
หลักฐานของบริษัทเอกชนให้ถูกต้อง และควรมีการติดตามไปยังแหล่งก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือตรวจสอบดูว่ามี
การน ามูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดท าลาย ณ สถานที่ก าจัดท าลายที่ถูกวิธีจริง ๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อควรผ่านการอบรมตามหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรือ
อันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

2.โรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  ควรปรับปรุงแก้ไขข้อที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ให้ผ่านเกณฑ์ต่อไป  เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สถานบริการสาธารณสุขอ่ืนๆ  

3. โรงพยาบาลต้องมีการบริหารสัญญา  โดยเมื่อโรงพยาบาลจ้างก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องท าสัญญา
ว่าจ้าง และมีการบริหารให้ผู้รับจ้างท าตามสัญญาจึงจะเบิกจ่ายเงิน  

4. ควรมีการพัฒนาระบบเอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ  (Manifest System) ให้เกิด
ประสิทธิภาพ   และพัฒนาระบบกฎหมายเพ่ือเป็นกลไกการควบคุมการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยการก าหนด
โซนนิ่งส าหรับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัด  
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สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน GREEN and CLEAN  
  

การด าเนินงาน สาธารณสุขลดโลกร้อน  เริ่มปี 2553  มุ่งเน้นพัฒนาให้ศูนย์อนามัยทุกแห่งเป็นศูนย์
เรียนรู้ลดโลกร้อน  และเชิญชวนสถานบริการสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการ   ปี 2554 ก าหนดให้โรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมทุกแห่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเข้าร่วมร้อยละ 30เพ่ือ
ด าเนินงานกิจกรรม GREEN and CLEAN  ปี 2555 ผลักดันให้เกิดสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนต้นแบบ 
จังหวัดละ 1 แห่ง  และปี 2556 ก าหนดให้สถานบริการสาธารณสุขมีการด าเนินงานครบ 5 กิจกรรม GREEN  
อย่างน้อย  20  แห่ง 
กระบวนการขับเคลื่อน 

ศูนย์อนามัยที่ 5  ได้มีการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน  และจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้ตั้งแต่ปี 2553  
พร้อมทั้งเป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานในและนอกพ้ืนที่  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจัดเป็นเรื่องหนึ่ง
ในเวทีชี้แจงงานอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเป้าหมาย   นครราชสีมาจัดประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทุกปี
และจัดดูงาน ณ โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของเขตท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน
ลดโลกร้อน  บุรีรัมย์ได้จัดประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเมื่อปี 2556  ส่วนส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุรินทร์ผนวกไปกับการประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน(Healthy Work Place) โดยสถานการณ์จาก
รายงานผลด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังตารางที่ 1และตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของ โรงพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อนและผล

ตามกิจกรรมGREEN แยกรายจังหวัด และเขต ณ เดือนกันยายน 2556 

จังหวัด 

โรงพยาบา
ล 

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนอ าเภอ 
ที่มี รพ. 
(อ าเภอ) 

จ านวน รพ.ที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(แห่ง/ร้อยละ) 

มีกิจกรรม  

G R E E N 

นครราชสีมา 31 28 29  (93.55) 4 24 13 29 9 
ชัยภูมิ 15 15 15   (1000.00) 1 15 7 13 7 
บุรีรัมย์ 22 22 22  (100.00) 0 21 10 22 6 
สุรินทร์ 14 14 14 (100.00) 6 13 3 14 10 
เขต 9 82 79 80  (97.56) 11 73 33 78 32 
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ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของ สถานีอนามัย รพสต. ที่เข้าร่วมโครงการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน
และผลตามกิจกรรมGREEN แยกรายจังหวัด และเขต ณ เดือนกันยายน 2556 

จังหวัด 
จ านวน สอ./

รพ.สต. 
ทั้งหมด(แห่ง) 

เป้าหมาย   
(อ าเภอ) 

จ านวนอ าเภอที่มี 
สอ./รพ.สต.เข้า
ร่วมโครงการ 

(อ าเภอ/ร้อยละ) 

จ านวน สอ./
รพ.สต. ที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(แห่ง/ร้อยละ) 

มีกิจกรรม 

G R E E N 

นครราชสีมา 350 32 32 (100) 41 (11.71) 5 39 12 39 2 
ชัยภูมิ 167 16 16 (100) 29 (17.37) 14 26 11 26 1 
บุรีรัมย์ 226 23 23 (100) 56 (24.78) 0 54 17 54 2 
สุรินทร์ 210 17 17 (100) 147 (70.00) 59 108 1 129 76 
เขต 9 953 88 88 (100) 273 (28.65) 78 227 41 248 81 

 
จากการติดตามของศูนย์อนามัยที่ 5  ได้ผนวกกับทีมประเมิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(HPH)  ซ่ึง

เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสุ่มประเมินนิเทศการด าเนินงาน  ซึ่งผลการสุ่มประเมินมีผลส าเร็จของการด าเนินงาน  
มีสถานบริการสาธารณสุขท่ีมีการด าเนินงานลดโลกร้อนด้วยกิจกรรม GREEN ครบ 5 กิจกรรม  จ านวน  27  
แห่ง  ดังตารางที่ 3 และมี 6 แห่งใน 27 แห่งเป็นสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนต้นแบบ  ดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 3 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนด้วยกิจกรรม GREEN ครบ 5 กิจกรรม   
 

จังหวัด แห่ง สถานบริการสธ.GREEN ปี 2555-56 
นครราชสีมา 11 ศูนย์อนามัยที่ 5  รพ.โชคชัย  รพ.สีคิ้ว รพ.แก้งสนามนาง รพ.วังน้ าเขียว 

รพ.พิมาย  รพ.ขามทะเลสอ  รพ.บัวใหญ่  รพ.ชุมพวง 
รพ.สต.ตาจั่น อ.คง   
รพ.สต.หนองน้ าแดง อ.ปากช่อง 

ชัยภูมิ 5 รพ.สต.โคกสูง  อ.เมือง รพ.จัตุรัส  รพ.คอนสาร  รพ.หนองบัวระเหว                           
รพ.สต.หลุบโพธิ์  ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า 

บุรีรัมย์ 5 รพ.พุทไธสง รพ.คูเมือง รพ.กระสัง  รพ.นาโพธิ์  
รพ.สต.โคกล่าม อ.ล าปลายมาศ 

สุรินทร์ 6 รพ.สังขะ รพ.ปราสาท รพ.ท่าตูม รพ.สุรินทร์      รพ.สนม  รพ.สต.อู่
โลก อ.ล าดวน 

เขต 27   
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 ตารางที่ 4  จ านวนสถานบรกิารสาธารณสุขที่เป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อนต้นแบบและปีที่ผ่านการประเมิน 
   

จังหวัด ปีพ.ศ.  ศูนย์เรียนรู้ 
นครราชสีมา 2553 

2555 
ศูนย์อนามัยที่ 5  
รพ.โชคชัย   

ชัยภูมิ 2555 รพ.สต.โคกสูง  อ.เมือง  
บุรีรัมย์ 2556 รพ.คูเมือง  
สุรินทร์ 2553 

2555 
รพ.ปราสาท  
รพ.สังขะ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน  เป็นโครงการส่งเสริมการตระหนักและตื่นรู้ของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  จึงควรส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่องให้กับสถานบริการสาธารณสุขที่มีการ
พัฒนาสู่เป้าหมายGREEN  เป็นแบบอย่างและแหล่งเรียนรู้ชุมชนและภาคี  ซึ่งต้องอาศัยพลังความร่วมมือ
ขับเคลื่อนทั้งองค์กร  โรงพยาบาลทุกแห่งมีการด าเนินงาน (กิจกรรมมาก น้อยตามความพร้อม)  โดยเคลื่อนไป
กับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HPH/HA   หากสามารถขับเคลื่อนสถานบริการสาธารณสุขGREENพร้อม
กันได้ในภาพรวมทั่วประเทศ  ก้าวต่อไปในการเพ่ิมมูลค่าการพัฒนา คือ  Carbon  credit 



130 
 

9.08 

20.16 

30.85 

40.37 

49.5 
55.47 

62.45 
66.83 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

งานพัฒนาส้วมสาธารณะ 

 
1. สถานการณ์การพัฒนาส้วมสาธารณะ 

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐานเพ่ือลดการเกิดโรคระบาด 
และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ โดยเน้นการพัฒนาส้วมสาธารณะให้บรรลุเป้าหมาย 3 เรื่อง คือ 
สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) (HAS) ทั้งนี้การพัฒนาส้วมให้ถูกหลัก
สุขาภิบาลจะต้องด าเนินการ 3 องค์ประกอบหลัก คือ โครงสร้าง การบริหารจัดการ และพฤติกรรมการใช้ส้วม
ของประชาชน การพัฒนาส้วมได้เน้นหนักในกลุ่มสถานบริการสาธารณะ 12 ประเภท ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว 
ร้านจ าหน่ายอาหาร ตลาดสด สถานีขนส่ง สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง สถานศึกษา สถานที่ราชการ 
สวนสาธารณะ ศาสนสถาน ส้วมริมทาง ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล มีเป้าหมายความส าเร็จตามแผนแม่บท
พัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556-2559) 5 เป้าหมาย คือ 1) ครัวเรือนใช้ส้วมนั่งราบ ร้อยละ 
90 2) สถานบริการสาธารณะมีบริการส้วมนั่งราบ ร้อยละ 100 3) ส้วมสาธารณะสะอาด เพียงพอ และ
ปลอดภัย ร้อยละ 90 4) ผู้ใช้มีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้อง ร้อยละ 90 และ 5) การจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล ร้อยละ 50  

จากผลการส ารวจสถานการณ์ส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ ปี 
2552 ถึงปี 2555 พบว่า ในภาพรวมมีส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 40.37 49.5 55.47 และ
ร้อยละ 62.45 ตามล าดับ ส่วนในปี 2556 พบว่ามีส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 66.83 ดังภาพ
ที่ 1 

ภาพที่ 1: ร้อยละของส้วมสาธารณะที่ผ่านมาตรฐาน HAS ปี 2549-2556 

 

 

 

 

 

ในส่วนของการพัฒนาส้วมสาธารณะในพ้ืนที่เขตสุขภาพ เครือข่ายบริการที่ 9 พบว่าในปี 2556 มีส้วม
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียง ร้อยละ 42.57 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนและต่ ากว่าผลงานใน
ภาพรวมของประเทศ แยกผลงานรายจังหวัดในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ พบว่า มีส้วมผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 45.00 55.91 32.21 และ 42.13   ตามล าดับ  ดัง
ตารางที่ 1 

 
 
 



131 
 

ตารางท่ี 1: ร้อยละของส้วมที่ผ่านมาตรฐาน HAS แยกรายจังหวัด ปี 2556 
รายการ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต 

จ านวนส้วมที่ผ่านมาตรฐาน 1,868 757 848 822 4,295 
จ านวนส้วมทั้งหมด 4,151 1,354 2,633 1,951 10,089 
ผลงาน (ร้อยละ) 45.00 55.91 32.21 42.13 42.57 

 
วิเคราะห์รายประเภทสถานบริการสาธารณะในภาพรวม พบว่า สถานบริการสาธารณะที่มีส้วมผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างน้อย (ไม่ถึงร้อยละ 50) คือ วัด ร้านอาหาร ตลาด สถานที่ราชการ และโรงเรียน ซึ่งมี
ส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพียงร้อยละ 7.46 19.59 37.76 45.41 และ 47.92 ตามล าดับ ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2: ร้อยละของส้วมที่ผ่านมาตรฐาน HAS แยกรายประเภทสถานบริการ ในเขตสุขภาพเครือข่ายบริการ
ที่ 9 

 

 
 

2. วิเคราะห์สถานการณ์รายจังหวัด 
1) จังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ได้ด าเนินการพัฒนาส้วม โดยได้จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดส้วมสาธารณะ และได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมคัดเลือกสุดยอดส้วมระดับจังหวัด จากผลการการด าเนินงานในปี 2556 พบว่า ส้วมสาธารณะประเภท
แหล่งท่องเที่ยว โรงพยาบาล สถานีขนส่ง ห้างสรรพสินค้า มีการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึง ร้อยละ 100 
ส้วมสวนสาธารณะ และสถานีอนามัย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเกือบ ร้อยละ 100 เช่นกัน คือ ผ่านมาตรฐาน ร้อย
ละ 94.44 85.71 ตามล าดับ ส่วนส้วมในสถานบริการที่ผ่านเกณฑ์ค่อนข้างน้อย ได้แก่ วัด สถานที่ราชการ 
ร้านอาหาร ตลาดสด ซึ่งพบว่าผ่านมาตรฐาน เพียงร้อยละ 7.43 24.86 26.37 33.33 ตามล าดับ ดังภาพที่ 3 
 
 
ภาพที่ 3: ร้อยละของส้วมที่ผ่านมาตรฐาน HAS แยกรายประเภทสถานบริการในจังหวัดนครราชสีมา 
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2) จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิได้ด าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะ โดยปี 2555 ได้ร่วมจัดกิจกรรมการรณรงค์ล้าง 

ส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ที่เทศบาลต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส  กิจกรรมรณรงค์ได้มอบโถส้วมนั่งราบ
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ด้านส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคอนสารซึ่งได้รับรางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศปี 
2553 ได้สนับสนุนการพัฒนาส้วมโดยการจัดกิจกรรมรณรงค์เช่นกัน นอกจากนี้ทางจังหวัดได้ด าเนินการ
คัดเลือกสุดยอดส้วมระดับจังหวัด ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า สถานบริการที่พัฒนาส้วมให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานได้ถึง ร้อยละ 100 คือ แหล่งท่องเที่ยว โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และสถานีอนามัย ส่วนประเภท
ที่ต้องพัฒนาต่อ ได้แก่ วัด ร้านอาหาร สถานีขนส่ง ตลาดสด และโรงเรียน ซึ่งพบว่าผ่านมาตรฐานเพียง ร้อยละ 
7.15 17.14 37.50 43.35 ตามล าดับ ดังภาพที่ 4 
 

ภาพที่ 4: ร้อยละของส้วมที่ผ่านมาตรฐาน HAS แยกรายประเภทสถานบริการในจังหวัดชัยภูมิ 
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3) จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ด าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะ โดยมีกิจกรรมการคัดเลือกสุดยอดส้วมระดับ 

จังหวัด เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกในระดับเขต จังหวัดบุรีรัมย์มีการเก็บรวบรวมรายชื่อสถานบริการที่ผ่านมาตรฐาน 
HAS ผลการด าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะใน 12 ประเภทสถานบริการสาธารณะ พบว่า สถานบริการที่
พัฒนาส้วมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึง ร้อยละ 100 คือ ปั๊มน้ ามัน โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า ส่วนส้วมใน
วัด ร้านอาหาร โรงเรียน ตลาดสด มีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างน้อย คือ ร้อยละ 10.98 13.91 34.91 
และ 45.00 ตามล าดับ ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5: ร้อยละของส้วมที่ผ่านมาตรฐาน HAS แยกรายประเภทสถานบริการ 
 

 
 
4) จังหวัดสุรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์เป็นอีกจังหวัดที่มีการพัฒนาส้วม และได้ด าเนินกิจกรรมการคัดเลือกสุดยอดส้วม 
ระดับจังหวัดเพ่ือเข้าร่วมคัดเลือกในระดับเขต ผลการด าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะใน 12 ประเภทสถาน
บริการสาธารณะ พบว่า สถานบริการที่พัฒนาส้วมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้มากถึง ร้อยละ 100 คือ แหล่ง
ท่องเที่ยว โรงพยาบาลและสถานีอนามัย ส่วนวัด ร้านอาหาร ปั๊มน้ ามัน มีส้วมผ่านมาตรฐานเพียง ร้อยละ 4.97 
11.89 และ 36.36 ตามล าดับ ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6: ร้อยละของส้วมที่ผ่านมาตรฐาน HAS แยกรายประเภทสถานบริการในจังหวัดสุรินทร์ 
 

          
 
3. ปัญหาอุปสรรค 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาส้วม ดังต่อไปนี้  
 1. จังหวัดมีงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะค่อนข้างน้อย มีการด าเนินกิจกรรม
เพียงการประกวด การรณรงค์ มีเพียงจังหวัดนครราชสีมาที่ได้จัดอบรมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาส้วมสาธารณะให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

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

3. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขาดความต่อเนื่อง 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
 4.1 ระดับประชาชน 
  1) ประชาชนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง 
  2) พัฒนาส้วมในบ้านเรือนให้มีความสะอาดได้มาตรฐาน และจัดให้มีส้วมนั่งราบส าหรับ
ผู้สูงอายุในบ้าน 
 4.2 หน่วยงานท้องถิ่น 
  1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาส้วมในสถานที่บริการสาธารณะในส่วนท้องถิ่น
รบัผิดชอบให้ได้มาตรฐาน 
  2) ท้องถิ่นควรมีการเฝ้าระวังความสะอาดของห้องส้วมโดยการตรวจประเมิน ให้ค าแนะน าใน
การปรับปรุงส้วมในสถานประกอบการ 
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 4.3 หน่วยงานสาธารณสุข 
  ระดับกรม/เขต 

1) ส่งเสริมความร่วมมือการด าเนินงานกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น จัดท า MOU ระดับ 
กระทรวง หน่วยงานต่างๆ 

2) ผลักดันงานพัฒนาส้วมสาธารณะให้เป็นโครงการส าคัญและมีการด าเนินกิจกรรมการ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3) บูรณาการไปกับงานอื่นๆ เช่น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ วัดส่งเสริมสุขภาพ ร้านอาหาร  
CFGT โรงพยาบาลโลกร้อน สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน งานผู้สูงอายุ 

4) หากลวิธี/กิจกรรมการด าเนินงานรูปแบบใหม่ๆที่สามารถกระตุ้นการท างานในระดับ 
พ้ืนที่ได้ 

5) ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาส้วมสาธารณะในภาพรวมของประเทศ ระดับเขต 
ระดับจังหวัด 
1) จังหวัดควรจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับส้วมสาธารณะ เช่น สว้ม HAS ในแต่ละประเภท 

ส้วม 
นั่งราบ พฤติกรรมการใช้ส้วม  ตลอดจนมีการเฝ้าระวังมาตรฐานส้วมสาธารณะ โดยการสุ่มประเมินส้วมที่ผ่าน
มาตรฐาน HAS เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาในระดับจังหวัด 

2) จังหวัดมีเป้าหมายในการพัฒนาส้วมสาธารณะทั้ง 12 ประเภทให้ได้มาตรฐาน แต่อย่างไร 
ก็ตามจังหวัดอาจจะเน้นหนักในการพัฒนาส้วมไปยังประเภทสถานบริการที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่า
เป้าหมาย   

3) ผลักดันการพัฒนาส้วมสาธารณะในบางประเภทเป็นตัวชี้วัดในระดับจังหวัด 
4) บูรณาการไปกับงานอ่ืนๆ เช่น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ วดัส่งเสริมสุขภาพ ร้านอาหาร  

CFGT โรงพยาบาลโลกร้อน สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน งานผู้สูงอายุ 
5)เพ่ิมความต่อเนื่องในการรณรงค์โดยมีแผนการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆทั้ง 

ส่วนกลางและพ้ืนที่ 
 4.4 ภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ 

 สนับสนุนการพัฒนาส้วมสาธารณะ และจัดกิจกรรมการพัฒนาส้วมอย่างต่อเนื่อง 
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ตลาดนัด (Temporary Market) 

1. สถานการณ์ตลาดนัดและวิเคราะห์ 
 ปัจจุบัน มีตลาดประเภทที่ 2 หรือที่เรียกกันว่าตลาดนัด เกิดขึ้นมากมายท าให้เกิดปัญหาความ
ปลอดภัยด้านอาหารและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ส าคัญคือ คุณภาพความสะอาดของอาหารที่จ าหน่ายใน
ตลาดนัด การวางขายสินค้ากับพ้ืนท าให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของอาหาร ผู้ขายสินค้าขาดความรู้ความเข้าใจ
ด้านสุขอนามัย การขายสินค้าราคาถูกโดยไม่ค านึงถึง คุณภาพและความสะอาด ปลอดภัยของอาหาร ศูนย์
อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จึงได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและสาธารณสุขในพ้ืนที่ด าเนินการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหาร ตามโครงการ “ตลาดนัดน่าซื้อ” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองสุขภาพประชาชนผู้บริโภค 

 ปี 2553 เก็บตัวอย่างอาหารจากแผงจ าหน่ายอาหารในตลาดนัด 10 แห่ง พ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 4 ตลาด 54 ตัวอย่าง จังหวัดชัยภูมิจ านวน 2 ตลาด 39 ตัวอย่าง จังหวัดบุรีรัมย์
จ านวน 2 ตลาด 47 ตัวอย่าง และจังหวัดสุรินทร์จ านวน 2 ตลาด 52 ตัวอย่าง เพ่ือตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียด้วยชุดทดสอบภาคสนาม ชุด อ.13 (SI-2) พบว่า ตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบการปนเปื้อนแบคทีเรีย
ร้อยละ 3.7 17.9 14.8 15.3 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบการปนเปื้อนฯร้อยละ 12.5  ดัง
รายละเอียดตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการเฝ้าระวังตัวอย่างอาหารจากแผงจ าหน่ายอาหารในตลาดนัดปี 2553 แยกรายจังหวัด 

จังหวัด 
จ านวนตลาดนัด 

ที่เฝ้าระวัง 
จ านวนตัวอย่าง 

ที่เฝ้าระวัง 
ไม่ผ่านมาตรฐาน 

จ านวน ร้อยละ 
นครราชสีมา 4 54 2 3.7 
ชัยภูมิ 2 39 7 17.9 
บุรีรัมย์ 2 47 7 14.8 
สุรินทร์ 2 52 8 15.3 
เขตบริการเครือข่ายที่ 9 10 192 24 12.5 

 
 ปี 2554 ด าเนินการเก็บตัวอย่างอาหารจากแผงจ าหน่ายอาหารในตลาดนัดจังหวัดชัยภูมิ 3 ตลาด 
จ านวน 50 ตัวอย่าง โดยเน้นผัก และผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค พร้อมทั้งได้ตรวจความสะอาดของมือผู้สัมผัส
อาหาร จ านวน 17 ตัวอย่าง เพ่ือตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วย ชุด อ.13 (SI-2) พบว่า ตัวอย่างอาหาร
ทั้งหมดพบการปนเปื้อนแบคทีเรีย ร้อยละ 42 โดยแบ่งเป็นผักตัดแต่งพร้อมบริโภคพบการปนเปื้อนฯ ร้อยละ 
33.3 ผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคพบการปนเปื้อนฯ ร้อยละ 64.3 และมือผู้สัมผัสอาหารพบการปนเปื้อนฯ ร้อย
ละ 17.6  
 ปี 2555 ส ารวจสภาพตลาดนัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสมีา และจังหวัด
ชัยภูมิ รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง โดยใช้เกณฑ์การประเมินตลาดนัด 8 ข้อ พบว่า ไม่มีตลาดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดนัด         ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่ผ่านมากท่ีสุด คือ การล้างท าความสะอาดตลาดประจ าทุกวัน ร้อยละ 
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40 รองลงมาคือ บริเวณขายของล้างท าความสะอาดง่ายไม่มีน้ าขัง การจัดวางสินค้าในตลาดเป็นสัดส่วน มี
น้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ  มีที่ล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะ ในบริเวณแผง มีที่เก็บ
รวบรวมหรือรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอ ในจ านวนที่เท่ากันคือ ร้อยละ 30 พร้อมทั้งได้เก็บตัวอย่างอาหาร
และมือผู้สัมผัสอาหารตรวจด้วย ชุด อ.13 (SI-2) จ านวน 25 แผง ผลการตรวจอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหาร
พบว่า อาหาร 235 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน 133 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 56.6 มือผู้สัมผัสอาหาร 81 
ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน 63 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 77.8 ดังรายละเอียดตารางที่2 
 
ตารางท่ี2 ผลการเฝ้าระวังตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร ตลาดนัดจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ  
            ปี2555 
 

จังหวัด 

จ านวน
ตลาดนัด 
ที่เฝ้าระวัง 

อาหาร (ตัวอย่าง) มือผู้สัมผัสอาหาร 
จ านวน

อาหารที่เฝ้า
ระวังทั้งหมด 

ไม่ผ่าน
มาตรฐาน

ผ่าน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนมือ
ผู้สัมผัส
อาหารที่

เฝ้าทั้งหมด 

ไม่ผ่าน
มาตรฐาน

ผ่าน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นครราชสีมา 5 125 79 63.2 40 35 87.5 
ชัยภูมิ 5 110 54 49.1 41 28 68.3 
รวม 10 235 133 56.6 81 63 77.8 

 
 ปี 2556 กรมอนามัยเริ่มมีการพัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินตลาดนัดทางกายภาพ  อย่างเป็น
ทางการตั้งแต่ปี 2556 โดยใช้เกณฑ์การประเมินตลาดนัด 18 ข้อ ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้ทดลองใช้แบบส ารวจ
ดังกล่าว ส ารวจสภาพตลาดนัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น 8 
ตลาด 36 แผงพร้อมทั้งตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากตัวอย่างอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหาร ด้วยชุด
ทดสอบ อ.13 (SI-2) มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
              1) การประเมินตลาดนัดทางกายภาพ พบว่า ไม่มีตลาดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดพ้ืนฐาน ซึ่ง
เกณฑ์มาตรฐานที่ไม่ผ่านมากที่สุด คือ ข้อ 15 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภทอาหารต้องผ่านการอบรม
ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมาคือ ข้อ 11 มิให้ผู้ใดน าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด 
เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้เพ่ือจ าหน่าย และข้อ 14 ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร ผู้ขายของและผู้ช่วยขาย
ของต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละท่ีเท่ากันคือร้อยละ 75 ดังรายละเอียดตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการสุ่มประเมินตลาดนัดทางกายภาพปี 2556 จังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์ 

จังหวัด/ข้อมูลเบ้ืองต้น ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน หมายเหตุ 
1. บุรีรัมย ์    
    - ส ารวจตลาด      
      3 แห่ง 
    - จ านวนแผงจ าหน่าย   
      อาหารทั้งหมด13   
      แผง 

- ข้อ 2 , ข้อ 5 , ข้อ 11 , ข้อ 14    
  และ ข้อ 15   

3 แห่ง - ข้อ 2 คือ บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสด
ต้องจัดให้เป็น 
  สัดส่วนโดยเฉพาะ 
- ข้อ 5 คือ จัดให้มีห้องส้วม ท่ีปัสสาวะและอ่างล้างมือท่ี
เพียงพอและ 
  ถูกสุขลักษณะ 
- ข้อ 11 คือ มิให้ผู้ใดน าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้น
แต่สัตว์ที ่
  น าไปขังไว้เพื่อจ าหน่าย 
- ข้อ 14 คือ ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร ผู้ขายของ
และผู้ช่วย 
  ขายของต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล 
- ข้อ 15 คือ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภทอาหาร
ต้องผ่านการ 
  อบรมความรูด้้านสุขาภิบาลอาหาร 

- ข้อที่ 3 , 9 , 12 , 17 และ18                      2 แห่ง - ข้อ 3 คือ แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวสัดุ
แข็งแรง มี 
  ผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 
ซม. และ 
  อาจเป็นแบบพับเก็บได ้
- ข้อ 9 คือ จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ าหรือของเหลว ไหล
จากแผง 
  จ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสตัวช์ าแหละลงสู่พื้นตลาด 
- ข้อ 12 คือ มีการควบคุมดูแลมิให้เกิดเหตุร าคาญ , 
มลพิษที่เป็น 
  อันตรายหรือการระบาดของโรคติดต่อ 
- ข้อ 17 คือ ในกรณีที่มีการปรุงประกอบอาหาร ต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
- ข้อ 18 คือ เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ 
ต้องสะอาด 
  และปลอดภัย มีการล้างท าความสะอาดและจดัเก็บท่ี
ถูกต้อง 

 - ข้อที่ 7 1 แห่ง - ข้อ 7 แยกการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารออกจาก
สินค้าประเภทอื่น 
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จังหวัด/ข้อมูลเบ้ืองต้น ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน หมายเหตุ 
2. สุรินทร ์
   - ส ารวจตลาด      
     5 แห่ง 
   - จ านวนแผงจ าหน่าย    
     อาหารทั้งหมด23 แผง 

- ข้อที่ 15 และ 16       
   

4 แห่ง - ข้อ 15 คือ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภทอาหาร
ต้องผ่านการ 
  อบรมความรูด้้านสุขาภิบาลอาหาร 
- ข้อ 16 คือ อาหารปรุงส าเร็จต้องมีการปกปิดอาหาร 

- ข้อที่ 11 , 14 และ17       
   

3 แห่ง - ข้อ 11 คือ มิให้ผู้ใดน าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้น
แต่สัตว์ที่น าไป 
  ขังไว้เพื่อจ าหน่าย 
- ข้อ 14 คือระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร ผู้ขายของ
และผู้ช่วยขาย 
  ของต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล 
- ข้อ 17 คือ ในกรณีที่มีการปรุงประกอบอาหาร ต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

- ข้อที่ 2 และ 5      
  

2 แห่ง - ข้อ 2 คือ บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสด
ต้องจัดให้เป็น 
  สัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ  แข็งแรง 
ไม่มีน้ าขัง 
- ข้อ 5 คือ จัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือที่เพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ 

 
             2) การประเมินตลาดนัดทางชีวภาพภาพ ได้เก็บตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารตรวจด้วย ชุด 
อ.13 (SI-2) จ านวน 36 แผง ผลการตรวจตัวอย่างอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหาร พบว่า ตัวอย่างอาหาร 138 
ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 71.7 มือผู้สัมผัสอาหาร 29 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 
72.4   ดังรายละเอียดตารางที่ 4   
 
ตารางท่ี 4 ผลการเฝ้าระวังตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัดจังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์ ปี

2556    

จังหวัด 

จ านวน
ตลาดนัด 
ที่เฝ้าระวัง 

อาหาร (ตัวอย่าง) มือผู้สัมผัสอาหาร 
จ านวน

อาหารที่เฝ้า
ระวังทั้งหมด 

ไม่ผ่าน
มาตรฐาน

ผ่าน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนมือผู้
สัมผัส

อาหารที่
เฝ้าทั้งหมด 

ไม่ผ่าน
มาตรฐาน

ผ่าน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บุรีรัมย์ 3 49 40 81.6 11 11 100 
สุรินทร์ 5 89 59 66.3 18 10 44.4 
รวม 8 138 99 71.7 29 21 72.4 



140 
 

              3) สุขลักษณะผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัด จากการส ารวจผู้สัมผัสอาหารตลาดนัด ในปี2556 พบว่า
เป็นชาย ร้อยละ 81.1 หญิง ร้อยละ 18.9 ผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหาร เพียงร้อยละ 2.7 ใส่หมวกคลุมผม            
ร้อยละ 18.9 ใส่ผ้ากันเปื้อน ร้อยละ 87.2 มือสะอาด ร้อยละ 100 เล็บสั้น ร้อยละ 83.3 ล้างมือ ร้อยละ 21.6        
ผลตรวจมือพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 72.4 ดังรายละเอียดตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 ข้อมูลผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัดเขตนครชัยบุรินทร์ ปี 2556 
 

จังหวัด 
จ านวน(คน) อบรม(คน) 

หมวกคลุม
ผม(คน) 

ผ้ากันเปื้อน
(คน) 

มือ(คน) เล็บ(คน) ล้างมือ(คน) 
ผลตรวจมือ 

(คน) 

ชาย หญิง เคย 
ไม่
เคย 

ใส่ 
ไม่
ใส่ 

ใส่ 
ไม่
ใส่ 

สะอาด 
ไม่

สะอาด 
สั้น ยาว ล้าง 

ไม่
ล้าง 

พบ 
ไม่
พบ 

บุรีรัมย ์ 2 12 1 13 1 13 14 0 14 0 13 1 1 13 11 0 

สุรินทร ์ 5 18 0 23 6 17 18 5 23 0 17 5 7 16 10 8 

รวม 7 30 1 36 7 30 34 5 37 0 30 6 8 29 21 8 

ร้อยละ 18.9 81.1 2.7 97.3 18.9 81.1 87.2 12.8 100 0 83.3 16.7 21.6 78.4 72.4 27.6 

 
 ปี 2557 ส ารวจสภาพตลาดนัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ รวมทั้งสิ้น 16 ตลาด โดยใช้เกณฑ์การประเมินตลาดนัด 18 ข้อ พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียจากตัวอย่างอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหาร ด้วย ชุดทดสอบ อ.13 (SI-2) มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
            1) การประเมินตลาดนัดทางกายภาพ พบว่า ไม่มีตลาดใดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดพ้ืนฐาน            
ซ่ึงเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่ผ่านมากที่สุด คือ ข้อที่ 14 ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร ผู้ขายของและผู้ช่วยขาย
ของต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล และ ข้อที่ 16 อาหารปรุงส าเร็จต้องมีการปกปิดอาหาร ไม่ผ่าน
มาตรฐานคิดเป็นร้อยละท่ีเท่ากันคือร้อยละ 87.5 รองลงมาคือ ข้อที่ 5 จัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้าง
มือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ ไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 75 ดังรายละเอียดตารางที่ 6 ตารางที่ 7 และ
ตารางที ่8 
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ตารางท่ี 6 ผลการสุ่มประเมินตลาดนัดทางกายภาพปี 2557 แยกรายจังหวัด 

จังหวัด/ข้อมูลเบื้องต้น ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

จ านวน หมายเหตุ 

1. นครราชสีมา            
  - ท าการส ารวจตลาด     
    4 แห่ง 
  - จ านวนแผงจ าหน่าย    
    อาหารทั้งหมด 25 
แผง 

- ข้อ 14 และ ข้อ 16  4 แห่ง - ข้อ 14 คือ ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร 
ผู้ขายของและผู้ช่วย 
  ขายของต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วน
บุคคล 
- ข้อ 16 คือ อาหารปรุงส าเร็จต้องมีการปกปิด
อาหาร 

- ข้อ 3 , ข้อ 5 , ข้อ 8 , ข้อ 
15 และข้อ 17                       
 

3 แห่ง - ข้อ 3 คือ แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท า
ด้วยวัสดุแข็งแรง มี 
  ผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย สูงจากพ้ืนไม่น้อย
กว่า 60 ซม. และ 
  อาจเป็นแบบพับเก็บได้ 
- ข้อ 5 คือ จัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่าง
ล้างมือที่เพียงพอและ 
  ถูกสุขลักษณะ 
- ข้อ 8 คือ มีการท าความสะอาดเป็นประจ าทุก
วันที่เปิดท าการ 
- ข้อ 15 คือ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ
ประเภทอาหารต้องผ่านการ 
  อบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
- ข้อ 17 คือ ในกรณีท่ีมีการปรุงประกอบอาหาร 
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

- ข้อ 2  2 แห่ง - ข้อ 2 คือ บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภท
อาหารสดต้องจัดให้เป็น 
  สัดส่วนโดยเฉพาะ 

2. บุรีรัมย์    
  - ท าการส ารวจตลาด        
    4 แห่ง 
  - จ านวนแผงจ าหน่าย    
    อาหารทั้งหมด 21 
แผง 

- ข้อ 5 , ข้อ 14 และข้อ 15    
 

4 แห่ง - ข้อ 5 คือ จัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่าง
ล้างมือที่เพียงพอและ 
  ถูกสุขลักษณะ 
- ข้อ 14 คือ ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร 
ผู้ขายของและผู้ช่วย 
  ขายของต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วน
บุคคล 
- ข้อ 15 คือ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ
ประเภทอาหารต้องผ่านการ 
  อบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
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จังหวัด/ข้อมูลเบื้องต้น ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

จ านวน หมายเหตุ 

- ข้อ 2 , ข้อ 8 และข้อ 16                       
   

3 แห่ง - ข้อ 2 คือ บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภท
อาหารสดต้องจัดให้เป็น 
  สัดส่วนโดยเฉพาะ 
- ข้อ 8 คือ มีการท าความสะอาดเป็นประจ าทุก
วันที่เปิดท าการ 
- ข้อ 16 คือ อาหารปรุงส าเร็จต้องมีการปกปิด 

- ข้อ 6 และข้อ 9                 
   

2 แห่ง - ข้อ 6 คือ จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณ
ตลาดและมีที่เก็บรวบรวม 
- ข้อ 9 คือ จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ าหรือ
ของเหลว ไหลจากแผง 
  จ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละลงสู่
พ้ืนตลาด 

3. ชัยภูมิ  
  - ท าการส ารวจตลาด  
    3 แห่ง 
  - จ านวนแผงจ าหน่าย    
    อาหารทั้งหมด 14 
แผง 

- ข้อ 15 , ข้อ 16 และข้อ 
17       
   

2 แห่ง - ข้อ 15 คือ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ
ประเภทอาหารต้องผ่านการ 
  อบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
- ข้อ 16 คือ อาหารปรุงส าเร็จต้องมีการปกปิด 
- ข้อ 17 คือ ในกรณีที่มีการปรุงประกอบอาหาร 
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

- ข้อ 2 , ข้อ 5 , ข้อ 6 , ข้อ 
8 , ข้อ 9 , ข้อ 10 , ข้อ 14      
และข้อ18                       
 

1 แห่ง - ข้อ 2 คือ บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภท
อาหารสดต้องจัดให้เป็น 
  สัดส่วนโดยเฉพาะ 
- ข้อ 5 คือ จัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่าง
ล้างมือที่เพียงพอและ 
  ถูกสุขลักษณะ 
- ข้อ 6 คือ จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณ
ตลาดและมีที่เก็บรวบรวม 
- ข้อ 8 คือ มีการท าความสะอาดเป็นประจ าทุก
วันที่เปิดท าการ 
- ข้อ 9 คือ จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ าหรือ
ของเหลว ไหลจากแผง 
- ข้อ 10 คือ ไม่จ าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาด
หรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
 

   - ข้อ 14 คือ ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร 
ผู้ขายของและผู้ช่วย 
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จังหวัด/ข้อมูลเบื้องต้น ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

จ านวน หมายเหตุ 

  ขายของต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วน
บุคคล 
- ข้อ 18 คือ เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะ
อุปกรณ์ที่ใช้ ต้องสะอาด 

  และปลอดภัย มีการล้างท าความสะอาดและ
จัดเก็บที่ถูกต้อง 

4. สุรินทร์  
  - ท าการส ารวจตลาด       
    5 แห่ง 
  - จ านวนแผงจ าหน่าย    
    อาหารทั้งหมด 25 
แผง 

- ข้อ 15 และข้อ 16       
 

5 แห่ง - ข้อ 15 คือ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ
ประเภทอาหารต้องผ่านการ 
  อบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
- ข้อ 16 คือ อาหารปรุงส าเร็จต้องมีการปกปิด 

- ข้อ 2 และข้อ 5       
 

4 แห่ง - ข้อ 2 คือ บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภท
อาหารสดต้องจัดให้เป็น 
  สัดส่วนโดยเฉพาะ 
- ข้อ 5 คือ จัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่าง
ล้างมือที่เพียงพอและ 

- ข้อ 8 และข้อ 9       
   

2 แห่ง - ข้อ 8 คือ มีการท าความสะอาดเป็นประจ าทุก
วันที่เปิดท าการ 
- ข้อ 9 คือ จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ าหรือ
ของเหลว ไหลจากแผง 
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ตารางท่ี 7 ตลาดนัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางกายภาพแยกรายข้อและรายจังหวัด ปี 2557 
 

จังหวัด 
จ านวน

ตลาด(แห่ง) 

เกณฑ์ข้อที ่ ผล
การ
ประเ
มิน

(ผ่าน/
ไม่

ผ่าน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

นครราชสี
มา 

4 0 2 3 0 3 1 0 3 1 1 0 0 0 4 3 4 3 0 0/4 

บุรีรัมย ์ 4 0 3 1 0 4 2 1 3 2 1 0 0 0 4 4 3 1 0 0/4 

ชัยภูม ิ 3 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 2 2 1 0/3 

สุรินทร ์ 5 0 4 0 0 4 1 1 2 2 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0/5 

รวม 16 0 
1
0 

4 0 
1
2 

5 2 9 6 3 0 0 0 
1
0 

1
4 

1
4 

6 1 0/16 

 

จากตารางที่ 7 แสดงผลการสุ่มประเมินตลาดนัดในเขตนครชัยบุรินทร์ จ านวน 16 แห่ง พบว่า ไม่ผ่าน
เกณฑ์ตลาดนัดพ้ืนฐาน ซึ่งข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด คือ ข้อ 15 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ
ประเภทอาหารต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร และข้อ 16 อาหารปรุงส าเร็จต้องมีการปกปิด 
จ านวน 14 แห่งเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ซึ่งจังหวัดที่ไม่ผ่านมากที่สุดคือ จังหวัดสุรินทร์ รองลงมาคือ 
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรองลงมาคือ ข้อ 5 จัดให้มี
ห้องส้วมที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือที่เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ ไม่ผ่านเกณฑ์ รวม 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
75 ซึ่งจังหวัดที่ไม่ผ่านมากที่สุดคือ จังหวัดบุรีรัมย์จ านวน รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา และ
จังหวัดชัยภูมิ ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถัดมาคือ ข้อ 2 บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้
เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะและข้อ 14 ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติ
ตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล จ านวนเท่ากันคือ 10 แห่ง    คิดเป็นร้อยละ 62.5  

  



145 
 

ตารางท่ี 8 แสดงเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ไม่ผ่านมากที่สุด 3 ล าดับแรกของตลาดนัดปี 2557 

ล าดับที่ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ไม่ผ่าน 
จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1 
ข้อ 15 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภทอาหารต้องผ่านการอบรม
ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
ข้อ 16 อาหารปรุงส าเร็จต้องมีการปกปิดอาหาร 

14 87.50 

2 
ข้อ 5 จัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือที่เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ 

12 75.0 

3 

ข้อ 2 บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วน
โดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ  แข็งแรง ไม่มีน้ าขัง   
ข้อ 14 ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ
ต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น สวมหมวกคลุมผม   ผูก
ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 

10 62.50 

 
 2) การประเมินตลาดนัดทางชีวภาพ ได้เก็บตัวอย่างอาหารจากแผงจ าหน่ายอาหารจ านวน 85 แผง 
และมือผู้สัมผัสอาหารตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วย ชุด อ.13 (SI-2) ผลการตรวจอาหาร และมือผู้
สัมผัสอาหาร พบว่า ตัวอย่างอาหาร 354 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 14.9 มือผู้สัมผัสอาหาร 
101 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 25.7 ดังรายละเอียดตารางที่ 9  

ตารางท่ี 9 ผลการเฝ้าระวังตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัด 4 จังหวัด ปี2557   

จังหวัด 

จ านวน
ตลาดนัด 
ที่เฝ้าระวัง 

อาหาร (ตัวอย่าง) มือผู้สัมผัสอาหาร 
จ านวน

อาหารที่เฝ้า
ระวังทั้งหมด 

ไม่ผ่าน
มาตรฐาน

ผ่าน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนมือ
ผู้สัมผัส
อาหารที่

เฝ้าทั้งหมด 

ไม่ผ่าน
มาตรฐาน

ผ่าน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นครราชสีมา 4 104 12 11.5 33 9 27.3 
บุรีรัมย์ 4 92 11 11.9 23 5 21.7 
ชัยภูมิ 3 53 12 22.6 18 4 22.2 
สุรินทร์ 5 105 18 17.1 27 8 29.6 
รวม 16 354 53 14.9 101 26 25.7 

 
 3) สุขลักษณะผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัด จากการส ารวจผู้สัมผัสอาหารตลาดนัด ในปี 2557 พบว่า
เป็นชาย ร้อยละ 24.7 หญิง ร้อยละ 75.2 ผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ร้อยละ 29.7 แต่งกายสะอาดร้อย
ละ 91.1 ใส่หมวกคลุมผม ร้อยละ 36.6 ใส่ผ้ากันเปื้อน ร้อยละ 94.1 มือสะอาด ร้อยละ 53.3 เล็บสั้น ร้อยละ 
58.4 ล้างมือ ร้อยละ 62.4 ผลตรวจมือพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 25.7 รายละเอียดดังตารางที่ 10 
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ตารางท่ี 10 ข้อมูลผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัดเขตนครชัยบุรินทร์ ปี 2557 

 

จังหวัด 

จ านวน
(คน) 

อบรม(คน) แต่งกาย(คน) 
หมวกคลุม
ผม(คน) 

ผ้ากัน
เปื้อน(คน) 

มือ(คน) เล็บ(คน) 
ล้างมือ
(คน) 

ผลตรวจมือ 
(คน) 

ชาย หญิง เคย 
ไม่
เคย 

สะอาด 
ไม่
สะ 
อาด 

ใส่ 
ไม่
ใส่ 

ใส่ 
ไม่
ใส่ 

สะอาด 
ไม่

สะอาด 
ส้ัน ยาว ล้าง 

ไม่
ล้าง 

พบ 
ไม่
พบ 

นครราชสีมา 11 22 10 23 32 1 10 23 32 1 16 17 16 17 27 6 9 24 
บุรีรัมย์ 3 20 5 18 20 3 7 16 22 1 12 11 15 8 7 16 5 18 
ชัยภูมิ 4 14 7 11 15 3 3 15 17 1 10 8 11 7 4 14 4 14 
สุรินทร์ 7 20 8 19 25 2 17 10 24 3 16 11 17 10 25 2 8 19 

จังหวัด 

จ านวน
(คน) 

อบรม(คน) แต่งกาย(คน) 
หมวกคลุม
ผม(คน) 

ผ้ากัน
เปื้อน(คน) 

มือ(คน) เล็บ(คน) 
ล้างมือ
(คน) 

ผลตรวจมือ 
(คน) 

ชาย หญิง เคย 
ไม่
เคย 

สะอาด 
ไม่
สะ 
อาด 

ใส่ 
ไม่
ใส่ 

ใส่ 
ไม่
ใส่ 

สะอาด 
ไม่

สะอาด 
ส้ัน ยาว ล้าง 

ไม่
ล้าง 

พบ 
ไม่
พบ 

รวม 25 76 30 71 92 9 37 64 95 6 54 47 59 42 63 38 26 75 
ร้อยละ 24.8 75.2 29.7 70.3 91.1 8.9 36.6 63.4 94.1 5.9 53.5 46.5 58.4 41.6 62.4 37.6 25.7 74.3 
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2. ตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบนครชัยบุรินทร์  
 ปี2555 และ2556 กรมอนามัยได้มีเป้าหมายให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ มีผลการ
ด าเนินงานดังรายละเอียดดังตารางที่ 11 
 
ตารางท่ี 11 ข้อมูลรายชื่อตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ นครชัยบุรินทร์ แยกจังหวัด และปีพ.ศ. 
 

จังหวัด ปีพ.ศ. 
รายช่ือตลาดนัดที่ผ่านเกณฑ์

ตลาดนัด น่าซื้อ 
ที่ตั้งของตลาดนัดที่ผ่านเกณฑ์ตลาดนัดน่าซื้อ 

นครราชสีมา 2555 ตลาดไนท์บ้านเกาะ ต าบลในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ชัยภูมิ 2555 ตลาดไนท์บาร์ซ่าชัยภูมิ ต าบลในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

 2556 ตลาดนัดเสรีหนองบัวระเหว 
ต าบลหนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.
ชัยภูมิ 

บุรีรัมย์ 2555 ตลาดนัดเทศบาลต าบลนาโพธิ์ ต าบลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรมัย์ 
 2556 ตลาดนัดหนองแปบ ต าบลอีสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

สุรินทร์ 2555 ตลาดลานค้าชุมชนบ้านท านบ ต าบลเทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
 2556 ตลาดนัดคลองถมท่าตูม ต าบลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

 
3. ปัญหาและสภาพอ่ืนๆที่พบจากตลาดนัด 

3.1 จากการส ารวจข้อมูลเพื่อประเมินตลาดนัด ตามมาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ พบว่า หน่วยงานท้องถิ่น 
เทศบาล และอบต.ส่วนใหญ่ มีการจัดอบรมสุขาภิบาลอาหาร เชิญเจ้าของตลาดนัด และผู้ประกอบการแผง
ลอย จ าหน่ายอาหารในตลาดนัดเข้าร่วมอบรมทุกปี แต่ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารในตลาดนัด ส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วม
อบรม    
3.2 เนื่องจากพ้ืนที่ตลาดนัดส่วนใหญ่เป็นลานกว้างซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นดิน หรือพ้ืนกรวด จึงยากต่อการท า
ความสะอาด และการควบคุมฝุ่นซึ่งฟุ้งกระจาย และอาจปนเปื้อนในอาหารที่จ าหน่าย  
3.3 พบว่าตลาดนัดปัจจุบันจะขายทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ 1 วัน และจะเวียนไปขายอาหารตามหมู่บ้านต่าง 
ๆ ยกเว้นตลาดอ าเภอส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ จะขายทุกวันที่ลงท้ายด้วย 8 และมักพบว่าผู้ดูแลตลาดนัดคลอง
ถม ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของเดียวกัน  
3.4 ห้องน้ าซึ่งให้บริการประชาชนที่มาซื้อสินค้าภายในตลาดส่วนใหญ่ เป็นห้องน้ าซึ่งชาวบ้านในละแวก
บ้านใกล้กับจุดขายของตลาดนัด ดัดแปลงท าห้องน้ าอย่างง่ายยกพ้ืนและผนังเป็นปูน หลังคาเตี้ย การ
ระบายอากาศไม่ดี  ส่งกลิ่นเหม็น มีลักษณะเป็นส้วมนั่งยอง ภายในจะมีถังบรรจุน้ าส าหรับราด ไม่พบ
กระดาษช าระ    ผ้าเช็ดมือหรืออ่างล้างมือ และเป็นส้วมแบบรวมไม่มีการแยกชาย หญิง 
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4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
4.1 ระดับท้องถิ่น 

          4.1.1 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
1) พิจารณาอนุญาต 
2) การออกค าสั่งเมื่อได้อนุญาตแล้ว ได้แก่ สัง่ให้ปรับปรุง  สั่งให้หยุดกิจการหรือให้พักใช้  สั่งให้เพิก
ถอน 
3) การเปรียบเทียบปรับและด าเนินคดี 

          4.1.2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

         1) ตรวจตราตามกฎกระทรวง/ข้อก าหนดของท้องถิ่น 

                  2) ออกค าแนะน า เหมือนข้อถัดไป 
                  3) จัดท าฐานข้อมูลตลาด ทะเบียนได้แก่ ชื่อแผง  อาหารที่ขายและผู้ขายอาหารในตลาดนัด 

4) มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารที่จ าหน่ายตั้งแต่อาหารสด อาหารปรุงจ าหน่าย  
                      เพ่ือเป็นการคุ้มครองสุขภาพประชาชน 

5)มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริโภคในการเลือกซ้ืออาหารจากตลาดนัดน่าซื้อ/ตลาดนัด
ต้นแบบ 

4.2 หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
1) จัดท าฐานข้อมูลตลาด ทะเบียนตลาดนัดเป็นภาพรวมระดับจังหวัด 
2) ร่วมตรวจแนะน าแผงลอยจ าหน่ายอาหารกับท้องถิ่น ตลอดจนการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
อาหาร3) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าของ ผู้ดูแลตลาด ผู้ขายอาหาร และผู้ช่วยขายอาหาร 

       4.3 เจ้าของตลาด 
1) ยื่นขอรับใบอนุญาต 
2) ปฏิบัติตามกฎกระทรวง/ข้อก าหนดของท้องถิ่นด้านสุขลักษณะ 

 4.4 ผู้ขายอาหาร และผู้ช่วยขายอาหาร 
1) ปฏิบัติตามกฎกระทรวง/ข้อก าหนดของท้องถิ่น และให้ความร่วมมือกับเจ้าของตลาด เจ้า
พนักงาน 
  ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
2) ปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะของสินค้า และแผงจ าหน่ายอาหาร 
3) มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี 
4) ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจ าหน่าย ท าประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหาร และการ
รักษา 

ความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่างๆ 
4.5 ผู้บริโภค 

ผู้บริโภคควรเลือกซื้ออาหาร จากแหล่งผลิต/จ าหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัยและร่วมพิทักษ์
สิทธิผู้บริโภค ด้วยการร่วมตรวจสอบ และบอกต่อ หากพบแหล่งจ าหน่ายอาหารที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ ให้แจ้งแก่หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ 
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โรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning) ปี 2557 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546-2555 เขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 พบ อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษสูงกว่า
ระดับประเทศ จ านวนรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  ตั้งแต่ พ.ศ. 2546-2555  พบว่า มีแนวโน้มการ
เกิดโรคลดลง  เ พ่ิมขึ้นเล็กน้อยในปี 2555 ซึ่งพบอัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษสูงสุดปี 2547  ทั้งใน
ระดับประเทศ  และเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9  

• อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคอาหารเป็นพิษ  จ าแนกรายจังหวัด  ในเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 
9  ปี 2553 – 2555  จังหวัดบุรีรัมย์มีอัตราป่วยสูงสุดรองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์ คิด 
 
สถานการณ์โรค พ.ศ.2556    

• เขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 มีผู้ป่วย 14,507ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 218.08 ต่อประชากรแสนคน  
ไม่มีผู้เสียชีวิต  พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม  โดยพบผู้ป่วยสูงตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือน
สิงหาคม จังหวัดบุรีรัมย์มีอัตราป่วยสูงสุด  คิดเป็นอัตราป่วย 356.11 ต่อประชากรแสนคน  
รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์ คิดเป็นอัตราป่วย 254.06 ต่อประชากรแสนคน   

• กลุ่มเสี่ยงที่มีอัตราป่วยสูง คือช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป  คือ ซึ่ง พ.ศ. 2556 มีอัตราป่วยสูงถึง 718.59 
ต่อประชากรแสนคน  รองลงมาคือ เด็กอายุต่่ากว่า 5 ปี  และช่วงอายุ 55-64 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 
517.31 และ 510.66 ต่อประชากรแสนคนตามล่าดับ  
 
การพยากรณ์โรค พ.ศ.2557 

• พบมีอัตราป่วยสูงสุดโรคอาหารเป็นพิษในปี 2547  และหลังจากนั้นมีแนวโน้มลดลง  แต่ในเขตพ้ืนที่
เครือข่ายบริการที่ 9 มีอัตราป่วยสูงกว่าอัตราป่วยของประเทศ  และในปี 2556 มีอัตราป่วยเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย  พบว่าสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษปี 2556  ใกล้เคียงปี 2555  
ซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่มีอัตราป่วยสูงยังคงเป็นกลุ่มเด็ก  และกลุ่มผู้สูงอายุ  
 
ข้อเสนอแนะ 

• จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงได้แก่  จังหวัดบุรีรัมย์  และสุรินทร์  ควรมีแผนงานโครงการเพ่ือลดอัตราป่วย
ด้วยโรคอาหารเป็นพิษ โดยแผนงานโครงการควรมี  

1. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโรค 
2. กลุ่มเสี่ยงที่มีอัตราป่วยสูง  ได้แก่ กลุ่มเด็ก  และกลุ่มผู้สูงอายุ  
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