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	 ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง	 ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกัน
มาให้พรวันเกิด	 รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆ	 ข้าพเจ้าขอสนองพรและ
ไมตรีทั้งนั้น	ด้วยใจจริงเช่นกัน	
	 บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคง	 และร่มเย็นเป็นสุขมาช้านาน	 เพราะเรามี
ความยึดมั่นในชาติ	 และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน	 เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของชาติ	คนไทยทุกคนจึงควรจะได้ตระหนักในข้อนี้ให้มาก	แล้วตั้งใจ
ประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะ	 และหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความ
มั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย	
	 ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์	จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้
มีแต่ความผาสุกร่มเย็นตลอดไป 
 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	พุทธศักราช	2556	

ณ	ท้องพระโรง	ศาลาราชประชาสมาคม	วังไกลกังวล	
วันพฤหัสบดีที่	5	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	
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คำนำ 
  

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 มีภารกิจ	 

ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี	 	 รวมถึงส่งเสริมการ
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มีกลยุทธ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมอนามัย	 ประกอบด้วย	

การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก	 การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น		 

การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน	 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	 การพัฒนา

อนามัยสิ่งแวดล้อม	และงานตามพันธกิจ/งานพัฒนาองค์กร		

 

	 รายงานประจำปี	 2556	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 เป็นการ

รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย	 

สิ่งแวดล้อม	 เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลประกอบการ

วางแผนการดำเนินงานต่อไป	

 

	 	 	 ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	

	 	 	 กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	
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1. ประวัติความเป็นมา ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
 

	 	 กรมอนามัยได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ	 เขต	 5	 เมื่อวันที่	 13	 กันยายน	 พ.ศ.	 2530		 

โดยรวมศูนย์วิชาการต่าง	 ๆ	 ในส่วนกลางที่ตั้งอยู่จังหวัดนครราชสีมา	 ได้แก่	 ศูนย์อนามัยโรงเรียนเขต	 3	

ศูนย์โภชนาการเขต	3	ศูนย์ทันตสาธารณสุขเขต	3	และศูนย์อนามัยแม่และเด็กเมืองพล	จังหวัดขอนแก่น	

เป็นโรงพยาบาลแม่และเด็ก	สังกัดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ	เขต	5	นครราชสีมา	ที่ทำการเดิมตั้งอยู่ในบริเวณ

สำนักงานสาธารณสุขเขต	ถนนจอมพล	อำเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	ปัจจุบัน	

	 	 ในปี	 2541	 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต	 5	 ได้ย้ายที่ทำการจากสำนักงานสาธารณสุขเขต		 

ถนนจอมพล	อำเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	มาอยู่ที่เลขที่	177	หมู่ที่	 6	ตำบลโคกกรวด	อำเภอเมือง	

จังหวัดนครราชสีมา	 จากการปฏิรูประบบราชการ	 ในปี	 2545	 ได้รวมภารกิจของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ	

เขต	 5	 นครราชสีมา	 และศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม	 เขต	 5	 บางส่วนตั้งเป็นหน่วยงานใหม่	 ภายใต้ชื่อ		 

“ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา”	ภายใต้การบริหารของผู้บริหาร	ดังนี้	

	 	 พ.ศ.	2530	–	2538	 นายแพทย์วิพูล	กระแสร์ตานนท์	

	 	 พ.ศ.	2538	–	2542		 นายแพทย์สมพร		กุศลเลิศจริยา	

	 	 พ.ศ.	2543	–	2546		 นายแพทย์สุวรรณชัย	วัฒนายิ่งเจริญชัย	

	 	 พ.ศ.	2547	–	ปัจจุบัน		 นายแพทย์สุเทพ	เพชรมาก	

ส่วนที่ 1 

บทนำ 
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2. บทบาทหน้าที่  
 

  วิสัยทัศน์ 
	 	 องค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี	

 

  พันธกิจ 
	 	 1.		การผลิต	 พัฒนาองค์ความรู้	 และนวัตกรรม	 เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ที่มีคุณภาพ	และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย	

	 	 2.		การถ่ายทอดองค์ความรู้	 และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้

กับเครือข่ายรวมไปถึงการผลักดันและสนับสนุนให้เครือข่ายดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและ

กฎหมาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ	

	 	 3.		การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ	 และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง	 รวมไปถึงระบบที่

เกี่ยวข้องโดยการกำกับ	ติดตาม	และประเมินผลเพื่อนำมาสู่การพัฒนานโยบายและกฎหมาย	และระบบ

อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ	

 

  บทบาทหน้าที่ 
	 	 1.		ศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี	 ระบบกลไกและมาตรฐานการ

ส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ	 เพื่อให้เกิดความ

สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น	

	 	 2.		เผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรปกครอง

ท้องถิ่นและประชาชนในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ	

	 	 3.		สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องทุกระดับ	 ในการส่ง

เสริมสุขภาพ	และการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ	

	 	 4.		ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบ

หมาย	
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  วัฒนธรรมองค์กร (HEALTH) 
  H	:	Health	Model	 เป็นต้นแบบสุขภาพการดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่าง	

	 	 	 แก่ผู้อื่น	

  E	:	Ethics	 มีจริยธรรม	มีจรรยาบรรณ	ซื่อสัตย์โปร่งใส	ไม่เลือกปฏิบัติ	และ	

	 	 	 ไม่แสวงหาประโยชน์ในการทำงาน	

  A	:	Achievement	 มุ่งผลสัมฤทธิ์	มุ่งมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย		

	 	 	 ผลสัมฤทธิ์	ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง	

  L	:	Learning	 เรียนรู้ร่วมกัน	มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานร่วมกัน	

  T	:	Trust		 เคารพและเชื่อมั่น	มีความเคารพในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น	

  H	:	Harmony	 เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม	และยอมรับ	

	 	 	 ผลสำเร็จของการทำงานร่วมกัน	

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ปี 2556 – 2560 (Strategy Map) 
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
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  3.2	โครงสร้างกลุ่มงาน	

3. โครงสร้างหน่วยงาน 
 

  3.1	คณะผู้บริหาร	
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อัตรากำลังบุคลากร 
 

	ข้าราชการ	

	 ตำแหน่ง	 ตำแหน่ง	 ปฏิบัติ	 	 	 	ประเภท/ระดับตำแหน่ง	

	 ข้าราชการ	 ตามกรอบ งานจริง	 อำนวย	 	 	วิชาการ	 	 	 											ทั่วไป 
	 	 อัตรา	 	 การ	 เชี่ยว	 ชำนาญ	 ชำนาญ	 ปฏิบัติ	 ชำนาญ	 ปฏิบัติ	
	 	 กำลัง	 	 	 ชาญ	 การพเิศษ	 การ	 การ	 งาน	 งาน 

นายแพทย์	 8	 6	 1	 1	 1	 1	 2	 -	 -	

ทันตแพทย์	 7	 6	 -	 1	 3	 -	 2	 -	 -	

เภสัชกร	 2	 2	 -	 -	 -	 2	 -	 -	 -	

พยาบาลวิชาชีพ	 54	 53	 -	 -	 -	 40	 13	 -	 -	

นักเทคนิคการแพทย์	 1	 1	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 -	

นักสังคมสงเคราะห์	 1	 1	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 -	

นักวิชาการสาธารณสุข	 21	 16	 -	 -	 5	 11	 	 -	 -	

นักโภชนาการ	 2	 2	 -	 -	 2	 -	 -	 -	 -	

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 3	 2	 -	 -	 -	 1	 1	 -	 -	

นักจัดการงานทั่วไป	 2	 2	 -	 -	 -	 2	 -	 -	 -	

พยาบาลเทคนิค	 2	 2	 -	 -	 -	 -	 -	 2	 -	

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	 3	 2	 -	 -	 -	 -	 -	 2	 -	

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	 2	 2	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 1	

จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 -	

เจ้าพนักงานเวชสถิติ	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 -	

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 -	

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 -	

เจ้าพนักงานพัสดุ	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 -	

เจ้าพนักงานธุรการ	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 -	

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 -	 1	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 -	

รวม	 114	 104	 1	 2	 12	 59	 18	 11	 1	
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	พนักงานราชการ	

นักเทคนิคการแพทย์	 2	 2	 -	 -	 -	 -	 	

นักวิชาการการเงินและบัญชี	 2	 2	 -	 -	 -	 -	 	

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา	 1	 1	 	 	 	 	 	

นักกายภาพบำบัด	 2	 2	 -	 -	 -	 -	 	

นักทรัพยากรบุคคล	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 	

นกัวชิาการสาธารณสขุ	(สิง่แวดลอ้ม)	 2	 2	 -	 -	 -	 -	 	

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 	

เจ้าพนักงานพัสดุ	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 	

เจ้าพนักงานธุรการ	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 	

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 	

นักวิชาการพัสดุ	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 	

นักวิชาการคอมพิวเตอร์	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 	

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 	

รวมทั้งสิ้น	 17	 17	 -	 -	 -	 -	

	ลูกจ้างประจำ	

	 ตำแหน่ง	 ตำแหน่ง	ปฏิบัติงาน	 ไปช่วย	 มาช่วย	 ลาศึกษา	 ตำแหน่ง	 หมายเหตุ	

	 	 ตามกรอบ	 จริง	 ราชการ	 ราชการ	 	 ว่าง	

  อตัรากำลงั 

	 ตำแหน่ง	 ตำแหน่ง	ปฏิบัติงาน	 ไปช่วย	 มาช่วย	 ลาศึกษา	 ตำแหน่ง	 หมายเหตุ	

	 	 ตามกรอบ	 จริง	 ราชการ	 ราชการ	 	 ว่าง	

  อตัรากำลงั	

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส1	 6	 6	 -	 -	 -	 -	 	

พนักงานพิมพ์	ส3	 6	 6	 -	 -	 -	 -	 	

พนักงานพิมพ์	ส2	 3	 2	 -	 -	 -	 -	 	

พนักงานพิมพ์	ส1	 2	 -	 -	 -	 -	 -	 	

หัวหน้าพนักงานขับรถยนต์	ส2	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 	

พนักงานขับรถยนต์	ส2	 5	 4	 -	 -	 -	 -	 	

พนักงานบริการทั่วไป	บ1	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 	

ผู้ช่วยเหลือคนไข้	ส1	 0	 3	 -	 3	 -	 -	 	

รวมทั้งสิ้น	 24	 23	 -	 3	 -	 -	 	
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	พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

	 ตำแหน่ง	 จำนวน	(อัตรา)	

	 ตำแหน่ง	 จำนวน	(อัตรา)	

	ลูกจ้างเหมา	

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	 1	

พนักงานช่วยเหลือคนไข้	 9	

พนักงานบริการ	 	 9	

พนักงานซักฟอก	 	 3	

พนักงานเปล	 	 2	

ช่างช่างฝีมือทั่วไป	 	 2	

พนักงานช่วยการพยาบาล	 1	

เจ้าพนักงานธุรการ	 	 5	

พนักงานบัตรรายงานโรค	 1	

พนักงานประจำห้องทดลอง	 1	

นักประชาสัมพันธ์	 	 1	

	 รวมทั้งสิ้น	 35	

พนักงานห้องปฏิบัติการ	 1	

พนักงานประจำห้องทันตกรรม	 3	

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	 2	

พนักงานทำความสะอาด	 6	

คนสวน	 	 5	

พนักงานขับรถยนต์	 	 1	

รวมทั้งสิ้น	 	 18	

ที่มา	:	งานการเจ้าหน้าที่	กลุ่มอำนวยการ	ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	ณ	3	กุมภาพันธ์	2557 
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 พื้นที่รับผิดชอบ 
	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ดูแลรับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่	 9		 

มีพื้นที่โดยรวมเท่ากับ	 51,790.26	 ตารางกิโลเมตร	 ครอบคลุม	 4	 จังหวัด	 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด

นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นๆ	ดังนี้	

 ทิศเหนือ		 ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น	มหาสารคาม	และร้อยเอ็ด	

 ทิศใต้		 	 ติดต่อกับจังหวัดนครนายก	ปราจีนบุรีและสระแก้ว	

 ทิศตะวันออก		 ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ	

 ทิศตะวันตก		 ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี	ลพบุรีและเพชรบูรณ์	

แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบ	

ของศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา 

	ข้อมูลพื้นฐาน	

	 จังหวัด	 พื้นที่	ตร.กม.	 อำเภอ	 เทศบาล	 อบต.	 ตำบล	 หมู่บ้าน	

ที่มา	 ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ณ	27	กรกฎาคม	2556	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

	 กระทรวงมหาดไทย	http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp	

นครราชสีมา	 20,493.96	 32	 82	 251	 289	 3,712	

ชัยภูมิ	 	 12,778.29	 16	 35	 107	 124	 1,617	

บุรีรัมย์	 	 10,322.89	 23	 60	 148	 189	 2,546	

สุรินทร์	 	 8,124.06	 17	 26	 146	 159	 2,119	

เขต		 	 51,719.20	 88	 203	 652	 761	 9,994	

ภาพที่	1	แสดงพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา
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“นครชัยบุรินทร์” 
 
นครราชสีมา “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” 
	 เมืองนครราชสีมา	ครบุรี	เสิงสาง	คง	บ้านเหลื่อม	จักราช	โชคชัย	หนองบุญมาก		

	 ด่านขุนทด	เทพารักษ์	โนนไทย	พระทองคำ	โนนสูง	ขามสะแกแสง	บัวใหญ่	สีดา		

	 บัวลาย	แก้งสนามนาง	ประทาย	โนนแดง	ปักธงชัย	วังน้ำเขียว	พิมาย	ห้วยแถลง		

	 สูงเนิน	ขามทะเลสอ	สีคิ้ว	ปากช่อง	ชุมพวง	เมืองยาง	ลำทะเมนชัย	เฉลิมพระเกียรติ	

 
ชัยภูมิ “ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล” 
 เมอืงชยัภมู	ิบา้นเขวา้	คอนสวรรค	์เกษตรสมบรูณ	์หนองบวัแดง	ภกัดชีมุพล	จตัรุสั	ซบัใหญ่ 

	 เนินสง่า	หนองบัวระเหว	บำเหน็จณรงค์	เทพสถิต	ภูเขียว	บ้านแท่น	แก้งคร้อ	คอนสาร		

 
บุรีรัมย์ “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” 
	 เมืองบุรีรัมย์	ห้วยราช	บ้านด่าน	คูเมือง	กระสัง	นางรอง	ชำนิ	โนนสุวรรณ	หนองกี่		

	 ละหานทราย	โนนดินแดง	ปะคำ	ประโคนชัย	พลับพลาชัย	บ้านกรวด	พุทไธสง		

	 บ้านใหม่ไชยพจน์	นาโพธิ์	ลำปลายมาศ	หนองหงส์	สตึก	แคนดง	เฉลิมพระเกียรติ	

 
สุรินทร์ “สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท  
 ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม” 
	 เมืองสุรินทร์	เขวาสินรินทร์	ชุมพลบุรี	ท่าตูม	จอมพระ	ปราสาท	กาบเชิง	พนมดงรัก		

	 รัตนบุรี	โนนนารายณ์	สนม	ศีขรภูมิ	สังขะ	ศรีณรงค์	ลำดวน	บัวเชด	สำโรงทาบ	
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	 ลักษณะโครงสร้างปีรามิดประชากรเป็นรูประฆังคว่ำ	 สัดส่วนประชากรเพศชายกับเพศหญิงใกล้

เคียงกัน	ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน	กลุ่มอายุระหว่าง	40	-	44	ปี	ร้อยละ	8.64	รองลงมาอยู่ใน

ช่วงกลุ่มอายุ	35	-	39	ปี	ร้อยละ	8.62 

	โครงสร้างประชากร	

ภาพที่	2	แสดงโครงสร้างประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา
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ตารางที่	1	แสดงจำนวนและร้อยละของประชากรเขตนครชัยบุรินทร์	จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ 

	 อายุ	 	 ชาย	 	 	 หญิง	 	 	 เขต	9	

	 	 จำนวน	 	 ร้อยละ	 จำนวน	 	 ร้อยละ	 จำนวน	 	 ร้อยละ	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 100	ปีขึ้นไป	 	625		 0.02	 	881		 0.03	 	1,506		 0.02	

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

ที่มา	 	ข้อมูลประชากรกลางปี	ณ	ธันวาคม	2555	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	กระทรวงสาธารณสุข		

	 http://bps.ops.moph.go.th 
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ส่วนที่ 2 
สถานะสุขภาพตามกลุ่มวัย 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม  
เขตบริการสุขภาพที่ 9 

นครชัยบุรินทร์ 
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กลุ่มแม่และเด็ก 
 

	 สุขภาพอนามัยแม่และเด็กเป็นรากฐานของการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ	 และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	 การที่จะให้เด็กเกิดมามีชีวิตรอดปลอดภัยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	

คือ	 สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ	 มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด	 เป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดีของประเทศ

ชาติย่อมขึ้นอยู่กับทั้งแม่และครอบครัวที่จะวางรากฐานให้เด็กตั้งแต่เริ่มต้นตั้งครรภ์	 คลอด	 และการ

ให้การดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจวบจนอายุ	5	ปี		

	 แม้ว่าเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กจะมี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 แต่ก็ยังคงเป็น

ปัญหาสาธารณสุขมาจนถึงปัจจุบัน	 ทั้งนี้สถานการณ์สุขภาพแม่และเด็กในเขตบริการสุขภาพที่	 9		 

ซึ่งประกอบด้วย	จังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์มีดังนี้	

 

อัตราส่วนการตายของมารดา 
 

	 อัตราส่วนการตายมารดา	 (Maternal	Mortality	 Ratio,	MMR)	 หมายถึง	 การตายของหญิง

ขณะตั้งครรภ์หรือภายใน	 42	 วัน	 หลังสิ้นสุดการตั้งครรภ์	 ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือตั้งครรภ์ที่

ตำแหน่งใด	จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นจากการตั้งครรภ์	และหรือการดูแลรักษา

ขณะตั้งครรภ์	และการคลอด	แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุหรือสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้อง	

	 อัตราส่วนการตายของมารดาเป็นเครื่องบ่งชี้ด้านสุขภาพอนามัยที่สำคัญของประชาชน	และถูก

ใช้เป็นตัวชี้วัดสำคัญของงานอนามัยแม่และเด็ก	 การตายของมารดาเป็นตัวบ่งบอกความเป็นอยู่	 การเข้า

ถึงบริการด้านสุขภาพ	 ตลอดจนความเพียงพอของสถานบริการด้านสุขภาพ	 ข้อมูลการตายมารดาจะ

บอกถึงปัจจัยเสี่ยงของการตั้งครรภ์และการคลอด	 และชี้ให้เห็นถึงสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงโดยตรง	

รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยอ้อม	

ส่วนที่ 2 

สถานะสุขภาพตามกลุ่มวัยและ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม เขตบริการสุขภาพที่ 9  

นครชัยบุรินทร์ 
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	 จากรายงานสายใยรักแห่งครอบครัว	ตั้งแต่	ปี	2550	–	2556	พบว่า	อัตราส่วนการตายมารดา

ในระดับเขต	 เท่ากับ	23.3,	33.5,	16.7,	18.0,	20.0,	19.9	และ	19.7	ต่อแสนการเกิดมีชีพ	ตามลำดับ	

และในปี	 2556	 อัตราส่วนการตายมารดาแยกรายจังหวัดของนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์และสุรินทร์	

คิดเป็น	 20.8,	 21.3,	 12.8,	 23.9	 ตามลำดับ	 (จากเป้าหมายปี	 2556	 ไม่เกิน	 18	 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)	

(ภาพที่	 3)	 โดยสาเหตุการตายในปี	 2556	 เป็นสาเหตุด้านสูติกรรม	 (Direct	 Cause)	 ถึงร้อยละ	 85.5	

ได้แก่	 Amniotic	 fluid	 embolism	 (ร้อยละ	 50),	 Postpartum	Hemorrhage	 (ร้อยละ	 33.3),	 และ	

Pre–eclampsia	 (ร้อยละ	 16.7)	 จากรายงานการตายพบเป็นมารดาอายุน้อยกว่า	 20	 ปี	 1	 คน	 มีการ	 

ฝากครรภ์ที่คลินิกแพทย์ร้อยละ	 42.9,	 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	 (รพ.สต.)/โรงพยาบาลชุมชน	

(รพช.)	 ร้อยละ	 28.6	 และโรงพยาบาลเอกชนร้อยละ	 14.3	 มารดาทุกคนฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ	

ทั้งนี้มารดาส่วนมากอายุครรภ์ครบกำหนด(ร้อยละ	 57.1)	 และส่วนใหญ่ส่งต่อและมาเสียชีวิตที่	 

โรงพยาบาลศูนย์	(รพศ.)/โรงพยาบาลทั่วไป	(รพท.)	(ร้อยละ	71.4)	ที่เหลือเสียชีวิตที่โรงพยาบาลชุมชน	

 ข้อเสนอแนะ 
 ■	 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ	และทักษะของบุคลากรด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง	

 ■	 การดำเนินตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง	มาตรฐาน		

	 	 ANC	คุณภาพ	LR	คุณภาพ	การฝากครรภ์คุณภาพ	

 ■	 ใช้	CPG	ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด	และเมื่อเปลี่ยนบุคลากรใหม่ก็สามารถดำเนินการ	

	 	 ได้ในแนวทางเดียวกัน	

 ■	 ระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ	พัฒนาเครือข่ายการให้บริการ	มีการส่งต่อที่เหมาะสมและ	

	 	 ทันเวลา	

ภาพที่	3	อัตราส่วนการตายมารดาในเขตบริการสุขภาพที่	9
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 ■	 ค้นหา	best	practice	และ	ทำ	Model	development	โดยการถอดบทเรียน	

 ■	 พัฒนาระบบฐานข้อมูล	สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ	

 ■	 M&E	data	information	

 

การฝากครรภ์  
 

	 การฝากครรภ์	 คือ	 การดูแลหญิงมีครรภ์ระหว่างการตั้งครรภ์	 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์

และการคลอดปกติ	 วินิจฉัย/แก้ไขภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์	 ลดอัตราการตายและภาวะ

แทรกซ้อนที่เกิดจากการคลอดของมารดาและทารก	 ดังนั้น	 หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์เร็วและฝากครรภ์

ครบตามเกณฑ์	จะได้รับการดูแลก่อนคลอดอย่างมีคุณภาพ		

 ANC คุณภาพ	 หมายถึง	 การจัดระบบบริการในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และทารกใน

ครรภ์	ด้วยมาตรฐานใน	6	องค์ประกอบหลัก	คือ		

	 1.	 ให้ความรู้แนวทางการบริการ	 ANC	 คุณภาพแก่หญิงตั้งครรภ์และหญิงตั้งครรภ์สมัครใจ	 

รับบริการ	

	 2.		คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ด้วย	 Classifying	 Form	 เพื่อแยกหญิงตั้งครรภ์ปกติหรือมีภาวะเสี่ยง	

ถ้ามีความเสี่ยงให้ส่งต่อแพทย์เพื่อดูแลเฉพาะ	

	 3.		มีการให้บริการแบบ	One	stop	service	ภายใน	1	วัน	ดังนี้	

  ■	 ซักประวัติ	:	ประวัติอดีต	-	ปัจจุบัน	โรคทางอายุรกรรม	การได้รับวัคซีนป้องกัน	

	 	 	 บาดทะยัก	

  ■	 ให้บริการตรวจร่างกายทั่วไป	ตรวจทางห้องปฏิบัติการ	ตรวจฟัน	ตรวจครรภ์และ	

	 	 	 อัลตราซาวด์	

  ■	 ประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งต่อภาวะแทรกซ้อนและจัดให้มีการบริการรักษา	

	 4.		การให้ความรู้ตามแนวทางโรงเรียนพ่อแม่รายกลุ่ม	 พร้อมข้อแนะนำที่หญิงตั้งครรภ์จะนำไป

เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนได้ด้วยตนเอง	

	 5.		ผู้ให้บริการซักถามและตอบคำถามรายบุคคล	 (ตามแบบฟอร์ม)	พร้อมจัดให้มีช่องทางติดต่อ

กับเจ้าหน้าที่ได้	24	ชั่วโมง	และนัดหมายครั้งต่อไป	

	 6.		มีการลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพ	 และแนะนำให้ผู้รับบริการใช้ในการดูแลสุขภาพ	 ทั้งนี้

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหมายถึง	 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ระดับ	 

โรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป	
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 ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ หมายถึง	 การที่หญิงตั้งครรภ์ผ่านการประเมินความ

เสี่ยงและพบว่าไม่พบความเสี่ยง	 จัดอยู่ในรายปกติ	 พร้อมได้รับการให้ความรู้ตามมาตรฐานโรงเรียน	 

พ่อแม่	 ซักประวัติ	 ตรวจร่างกาย	 ตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 ได้รับวิตามินตามสิทธิประโยชน์	 และ	 

หญิงตั้งครรภ์ได้มาฝากครรภ์ตามนัด	จำนวน	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	สารน้ำต่างๆ	ให้บริการตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้	

 1.	 มีบริการคลอดตามมาตรฐาน	โดย		

	 	 1)		มีการใช้กราฟดูแลการคลอด		

	 	 2)		มีการประเมินภาวะเสี่ยงในห้องคลอด		

	 	 3)		มีชุดเครื่องมือช่วยฟื้นคืนชีพของมารดา		

	 	 4)		มีทีมบุคลากรที่สามารถช่วยฟื้นคืนชีพมารดาและทารกได้		

	 	 5)		สามารถผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง	หรือทำการส่งต่อได้ทันที		

	 	 6)		มีการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด		

	 	 7)		มีคลังเลือดที่มีประสิทธิภาพ	หรือมีระบบเครือข่ายในการหาเลือด		

	 	 8)		มีอัตราส่วนแพทย์และพยาบาลต่อผู้ป่วยไม่น้อยกว่า	1:3		

	 	 9)		มีการนำลูกมาให้แม่โอบกอดเนื้อแนบเนื้อและช่วยเหลือให้ลูกได้ดูดนมแม่		

	 	 10)		มีการดูแลและส่งต่อมารดาที่เกิดภาวะแทรกซ้อนได้อย่างปลอดภัย		

	 	 11)	มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์		

	 	 12)	มีการวางแผนแก้ไข	ปัญหา	อุปสรรค	

 2.	 มีบริการทารกแรกเกิดในห้องคลอดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน	ดังนี้		

	 	 1)		การดูแลอุณหภูมิกาย		

	 	 2)		การดูแลทางเดินหายใจให้โล่งและออกซิเจนในเลือดพอเหมาะ		

	 	 3)		การป้องกันการติดเชื้อ		

	 	 4)		การดูแลเรื่องวัคซีน		

	 	 5)		การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	



รายงานประจำปี 2 5 5 6 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา20

ภาพที่	4	ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ	12	สัปดาห์

	 จากรายงานสายใยรักแห่งครอบครัว	ในปี	2550	–	2556	พบว่า	การฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุ

ครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ	12	สัปดาห์	ในระดับเขต	เท่ากับ	ร้อยละ	60,	56,	50.7,	49.6,	52.2,	51.3	

และ	54.6	ตามลำดับ	และข้อมูลในปี	2556	ของนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และสุรินทร์	คิดเป็นร้อยละ	

58.7,	50.5,	49.6	และ	59.5	ตามลำดับ	ซึ่งยังน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คือร้อยละ	60	(ภาพที่	4)	

	 สำหรับข้อมูล	การฝากครรภ์	 5	 ครั้งตามเกณฑ์	 ในปี	 2556	 แยกรายจังหวัดของนครราชสีมา	

ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	 และสุรินทร์	คิดเป็นร้อยละ	80.7,	99.6,	64.6	และ	75.2	ตามลำดับ	ส่วนภาพรวมของ

เขตร้อยละ	80	จากเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	

	 จากผลสำรวจแบบ	Rapid	survey	ปี	2555	พบการฝากครรภ์ก่อน	12	สัปดาห์แยกราย	CUP	

ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกันโดยมีรายละเอียดดังนี้	

 

 จังหวัดนครราชสีมา	 พบว่า	 CUP	 ที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายสูงที่สุด	 5	 อันดับแรก	 คือ	

คลินิกเวชกรรมฯปากช่อง,	 รพ.ขามทะเลสอ,	 รพ.ปากช่องนานา	 มีอัตราการฝากครรภ์ก่อน	 12	 สัปดาห์

ร้อยละ	100,	รพ.สีคิ้ว	ร้อยละ	96.3,	และ	รพ.เสิงสาง	ร้อยละ	96	(ภาพที่	5)	
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ภาพที่	5	ร้อยละการฝากครรภ์ก่อน	12	สัปดาห์	จำแนกราย	CUP	จังหวัดนครราชสีมา

 จังหวัดชัยภูมิ	 พบว่า	 CUP	ที่ดำเนินการได้ผ่านตามเกณฑ์มี	 2	 แห่ง	 คือ	 รพ.บำเหน็จณรงค์/

ซับใหญ่	ร้อยละ	64.3	และ	รพ.	แก้งคร้อ	ร้อยละ	60	(ภาพที่	6)	

ภาพที่	6	ร้อยละการฝากครรภ์ก่อน	12	สัปดาห์จำแนกราย	CUP	จังหวัดชัยภูมิ
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ภาพที่	7	ร้อยละการฝากครรภ์ก่อน	12	สัปดาห์	จำแนกราย	CUP	จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพที่	8	ร้อยละการฝากครรภ์ก่อน	12	สัปดาห์	จำแนกราย	CUP	จังหวัดสุรินทร์

 จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า	 CUP	 ที่ดำเนินการได้ตามเกณฑ์สูงที่สุด	 5	 อันดับแรก	 คือ		 

รพ.โนนดินแดง	 (ร้อยละ	 96),	 รพ.หนองหงส์	 (ร้อยละ	 89.1),	 รพ.บ้านกรวด	 (ร้อยละ	 84.0),	 รพ.ชำนิ	

(ร้อยละ	84)	และ	รพ.ปะคำ(ร้อยละ	80)	(ภาพที่	7) 

 จังหวัดสุรินทร์ พบว่า	 CUP	 ที่ดำเนินการได้ตามเกณฑ์มีจำนวน	 4	 CUP	 คือ	 รพ.สนม		 

(ร้อยละ	88),	รพ.ศรีขรภูมิ	 (ร้อยละ	76),	รพ.	สำโรงทาบ	(ร้อยละ	72)	และ	รพ.ชุมพลบุรี	 (ร้อยละ	56)	

(ภาพที่	8) 
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ภาพที่	9	ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่	9	มีบริการ	ANC/LR	คุณภาพ

	 นอกจากนี้ยังพบว่าหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน	 12	 สัปดาห์	 ภาพรวมเขตที่	 

ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด	 (เป้าหมายร้อยละ	 55)	 มีจำนวน	 60	 CUP	 แยกเป็นรายจังหวัด	 ดังนี้	 จังหวัด

นครราชสีมา	 จำนวน	 19	CUP	 (ร้อยละ	 44.1)	 ชัยภูมิจำนวน	 14	CUP	 (ร้อยละ	 87.5)	 บุรีรัมย์จำนวน		 

12	CUP	(ร้อยละ	50)	และสุรินทร์จำนวน	15	CUP	(ร้อยละ	73.3	)		

 ส่วนมาตรฐานการบริการหญิงตั้งครรภ์นั้นพบว่า	สถานบริการที่มีบริการ	ANC	คุณภาพ	 ใน

นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	คิดเป็นร้อยละ	96.6	,	86.8	,	100	และ	100	ตามลำดับ	ภาพ

รวมของเขตร้อยละ	95.9	(ภาพที่	9)	และ	สถานบริการที่มีบริการ	LR	คุณภาพ	ในนครราชสีมา	ชัยภูมิ	

บุรีรัมย์	 และสุรินทร์	 คิดเป็นร้อยละ	 100,	 93.3,	 100	 และ	 100	 ตามลำดับ	 ภาพรวมของเขต	 ร้อยละ	

98.8	 (ภาพที่	 9)	 นอกจากนี้ยังพบ	 โรงพยาบาลมีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน	 

โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง	ภาพรวมของเขตร้อยละ	96.4	จากเป้าหมายร้อยละ	95	

โดยจังหวัดที่สามารถดำเนินงานได้ร้อยละ	100	คือ	นครราชสีมา	,	ชัยภูมิ	ส่วนบุรีรัมย์และสุรินทร์ดำเนิน

การได้ร้อยละ	91.3	และ	93.3	ตามลำดับ	

	 จากการสำรวจ	 ปี	 2555–2556	 ยังพบอีกว่า	 แนวโน้มของการฝากครรภ์อายุครรภ์น้อยกว่า		 

12	 สัปดาห์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกจังหวัด	 ทั้งนี้ภาพรวมของเขตร้อยละ	 53.6	 และ	 65.7	 ในปี		 

2555-2556	 ตามลำดับ	 และการฝากครรภ์ครบ	 5	 ครั้งตามเกณฑ์นั้นส่วนใหญ่สามารถดำเนินงานได้	 

ตามเกณฑ์	ทั้งนี้ภาพรวมของเขตร้อยละ	61.3	(ภาพที่	10)	
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	 ปัญหาที่หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ช้า	 เนื่องจากการปกปิดการตั้งครรภ์	 การย้ายถิ่นฐานเพื่อการ

ประกอบอาชีพ	 ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ครั้งแรก	 (กรณีพักอาศัยนอกสิทธิ์บัตรทอง)	 และ	 

ยังไม่เห็นความสำคัญของการฝากครรภ์เร็ว	 ถึงแม้จะเพิ่มบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขหรือ	 

อาสาสมัครนมแม่	ในการค้นหา	แนะนำการฝากครรภ์เร็ว	แต่ยังพบปัญหา	อาสาสมัครฯ	ไม่ทราบว่าสตรี

วัยเจริญพันธุ์ในเขตรับผิดชอบตั้งครรภ์	 รวมถึงสตรีที่มีภูมิลำเนาในเขตรับผิดชอบไปพักอาศัย/ไปทำงาน/

ไปศึกษา	 นอกภูมิลำเนา	 ส่งผลให้อาสาสมัครฯ	 ไม่สามารถเข้าถึง/รับทราบการตั้งครรภ์	 และไม่สามารถ

ให้คำแนะนำได้	

 ข้อเสนอแนะ 
 ■	 การสร้างความรู้	ความตระหนัก	ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	ของบุคคล		

	 	 ครอบครัวและชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดีของมารดาและทารก		

 ■	 พัฒนากระบวนการให้ความรู้และทักษะการจูงใจให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน	12	สัปดาห์	

 ■	 การสร้างความตระหนัก	ส่งเสริม	Early	ANC	และความสำคัญของการใช้สมุดบันทึกสุขภาพ		

	 	 (สมุดสีชมพู)		

 ■	 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ	และทักษะของบุคลากรด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง	

 ■	 การดำเนินตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง	มาตรฐาน		

	 	 ANC	คุณภาพ	LR	คุณภาพ	และการฝากครรภ์ตามเกณฑ์	

 ■	 พัฒนาระบบ/แนวทางการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ใหม่		

 ■	 พัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยชุมชน		

ภาพที่	10	ร้อยละการฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า	12	สัปดาห์	และ	ANC	ครบ	5	ครั้งตามเกณฑ์
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	 จากสถานการณ์ข้างต้น	 จะเห็นว่าแม้การพัฒนาบริการคุณภาพด้านแม่และเด็กจะผ่านเกณฑ์

ประเมิน	แต่ผลลัพธ์สุขภาพยังไม่บรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะอัตราส่วนมารดาตาย	นอกจากนี้กระทรวง

สาธารณสุขยังปรับเป้าหมายอัตราส่วนมารดาตายในปี	 2557	 ลดลงจากไม่เกิน	 18	 เป็นไม่เกิน	 15	 ต่อ

แสนการเกิดมีชีพ	 จึงเป็นความท้าทายมากยิ่งขึ้น	 ดังนั้นจึงควรเร่งพัฒนาระบบส่งต่อสูติกรรม	 ส่งเสริม

การใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 (CQI)	 เพิ่มพูนทักษะบุคลากรทุกระดับโดยเฉพาะ

ห้องคลอด	เพื่อลดการเสียชีวิตของมารดาต่อไป	

 

การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 
 
	 ในปี	 2556	 พบว่า	 หญิงคลอดบุตรมีผลตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีเป็นบวกร้อยละ	 0.56		 

(เป้าหมายไม่เกิน	ร้อยละ	0.6)	และหญิงคลอดที่ไม่ได้ฝากครรภ์มีผลเอชไอวีเป็นบวกถึงร้อยละ	2.8	กลุ่ม

หญิงคลอดที่ไม่ฝากครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะพบอัตราการติดเชื้อเอชไอวีสูง	 มารดาได้รับยาต้านไวรัส	 

ร้อยละ	 95.1	 เด็กเกิดมีชีพที่คลอดจากแม่ติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัสร้อยละ	 99.3	 เด็กติดเชื้อเอชไอวี	 

ร้อยละ	3.1	 (เป้าหมายไม่เกิน	 ร้อยละ	2)	 (ตารางที่	 2)	ปัญหาอุปสรรค	คือ	 การดำเนินงานไม่ได้รับการ

ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	 ขาด	 Case	manager	 ในโรงพยาบาล	 ขาดการเชื่อมโยงบริการกับภาคสังคม

และชุมชน	 จึงควรดำเนินการพัฒนาบุคลากรในระบบสุขภาพให้มีความรู้และสามารถดูแลเด็กที่ได้รับ	 

ผลกระทบจากเอดส์และเด็กเปราะบาง	 พัฒนาระบบบริการให้สามารถดูแลเด็กรายบุคคล	 เชื่อมโยง

บริการกับภาคสังคมและชุมชน	



รายงานประจำปี 2 5 5 6 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา26

 กิจกรรม 
 ■	 อบรมการให้การปรึกษาแบบคู่สำหรับหญิงตั้งครรภ์และสามี	(couple	counseling)		

 ■	 อบรมการบันทึกข้อมูลโปรแกรม	 PHIMS	 version	 3.1	 ให้แก่ผู้รับผิดชอบข้อมูลเอดส์ใน	 

แม่และเด็ก	ของ	รพศ./รพท./รพช.	ใน	4	จังหวัด	

 ■ กำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ	จากโปรแกรม	PHIMS	version	3.1 

 

	 	 ผลการดำเนินงาน	 จำนวน/	ร้อยละ 

จำนวนหญิงคลอดทั้งหมด	 	 54,905	ราย	

-	 ฝากครรภ์	 	 54,040	ราย	(99.1	%)	

-	 ไม่ได้ฝากครรภ์	 	 504	ราย	(0.9	%)	

ได้รับการปรึกษา	  

-	 ก่อน	การตรวจเลือดพร้อมคู่	 	 16	%	

-		 หลัง	การตรวจเลือดพร้อมคู่	 	 15	%	

หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี	 99.68	%	

-		 ผลเลือด	เอชไอวีบวก	 	 0.56	%	

หญิงคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัส	(รวมทุกสูตร)	 95.1	%	

-		 ได้รับยาต้านไวรัสสูตร	HAART	 	 90.5	%	

-		 ได้รับยาต้านไวรัสสูตรอื่นๆ	 	 4.6	%	

หญิงคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้รับยาต้านไวรัส	 4.9	%	

หญิงคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี	ได้ตรวจ	CD4	 91.8	%	

จำนวนเด็กเกิดมีชีพที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี	 303	ราย	

-		 ได้รับยาต้านไวรัส	(รวมทุกสูตร)	 		 301	ราย	(99.3	%)	

จำนวนเด็กที่มีผลตรวจ	PCR	ครบ	2	ครั้ง	 262	ราย	

-	 จำนวนเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี		 8	ราย	(3.1	%)	

ตารางที่	2	ผลการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกเขตบริการสุขภาพที่	9	ปี	2556

ที่มา	:	 โปรแกรม	PHIMS	version	3.1	จำนวน	รพ.ที่ส่งรายงาน	71/86	แห่ง	(82.6%)
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 อภิปรายผล 
 ■	 หญิงคลอดส่วนใหญ่มาฝากครรภ์	ร้อยละ	99.1	

 ■		 ได้รับการปรึกษาก่อน/หลังการตรวจเลือดพร้อมคู่	เพียงร้อยละ	16	/ร้อยละ	15		

	 	 (เป้าหมาย	ร้อยละ	30)		

 ■	 หญิงคลอดได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี	ร้อยละ	99.68	พบผลเอชไอวีบวก		

	 	 ร้อยละ	0.56	(เป้าหมายไม่เกิน	ร้อยละ	0.6)		

 ■	 หญิงคลอดที่ไม่ได้ฝากครรภ์	(No	ANC)	มีผลเอชไอวีบวก	ร้อยละ	2.8	แสดงให้เห็นว่า	

	 	 กลุ่มหญิงคลอดที่ไม่ฝากครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะพบอัตราการติดเชื้อเอชไอวีสูง	

 ■	 หญิงคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี	ได้กินยาต้านไวรัส	(รวมทุกสูตร)	ร้อยละ	95.1	ในจำนวนนี้ได้รับ	

	 	 ยาสูตร	HAART	ร้อยละ	90.5		

 ■	 เด็กเกิดมีชีพที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี	ได้รับยาต้านไวรัส	(รวมทุกสูตร)	301	ราย		

	 	 (ร้อยละ	99.3)	มี	2	ราย	ไม่ได้ยาต้านไวรัส	ซึ่งต้องหาสาเหตุว่าทำไมจึงไม่ได้ยาต้านไวรัส		

 ■	 เด็กที่มีผลการตรวจ	PCR	ครบ	2	ครั้ง	จำนวน	262	ราย	ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี		

	 	 8	ราย	คิดเป็น	ร้อยละ	3.1	(เป้าหมายไม่เกิน	ร้อยละ	2)		

 ■	 การจัดอบรมพัฒนาบุคลกรในระบบสุขภาพเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กที่ได้รับ	

	 	 ผลกระทบจากเอดส์และเด็กเปราะบาง	และพัฒนาระบบบริการให้สามารถดูแลเด็กเป็น	

	 	 รายบุคคล	เชื่อมโยงบริการกับภาคสังคมและชุมชน	ปัญหาอุปสรรค	คือ	ผู้บริหารในระบบ	

	 	 สุขภาพยังไม่รับทราบโครงการ	ขาดผู้รับผิดชอบเป็น	Case	manager	ในโรงพยาบาล		

	 	 ขาดการเชื่อมโยงบริการกับภาคสังคมและชุมชน		

 โอกาสพัฒนาในปีงบประมาณ 2557 
 ■	 รณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ทุกราย	ประชาสัมพันธ์ฝากครรภ์ทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์		

 ■	 พัฒนาระบบบริการให้การปรึกษาก่อน/หลัง	การตรวจเลือดพร้อมคู่	เพื่อป้องกันการติดเชื้อ	

	 	 รายใหม่	ร้อยละ	30		

 ■	 หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสสูตร	HAART	ร้อยละ	100		

 ■	 ทารกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัส	ร้อยละ	100		

 ■		ทารกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการตรวจ	PCR	ร้อยละ	100		

 ■		หญิงคลอดที่ไม่มีผลเลือด/No	ANC	ได้รับการปรึกษาและตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี	

 แผนกิจกรรม  

 ■	 สนับสนุนให้โรงพยาบาลจัดบริการการให้ปรึกษาแบบคู่	

 ■	 กำกับติดตามการดำเนินงานจากโปรแกรม	PHIMS	version	3.1		

 ■	 นิเทศติดตาม	

 ■	 ประเมินผลโครงการโดยการวิจัยเชิงสำรวจ	
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การป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย  
 

	 ด้านการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมียใน	ปี	2555	-	2556	พบหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการคัดกรอง

ธาลัสซีเมียร้อยละ	78.4	และ	71.8	ตามลำดับ	คู่สมรสเสี่ยงบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียรุนแรงร้อยละ	13.18	

และ	 1.17	 ตามลำดับ	 และบุตรเสี่ยงรุนแรงต้องยุติการตั้งครรภ์ถึงร้อยละ	 34.4	 (ตารางที่	 3)	 พบปัญหา

คือ	 ข้อมูลในโปรแกรมสายใยรักฯ	 ขาดความเที่ยงตรง	 (จังหวัดนครราชสีมา	 และบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ไม่ได้

บันทึกข้อมูล)	 ดังนั้นจึงควรใช้รายงาน	 43	 แฟ้มทดแทนควบคู่กับการพัฒนาฐานข้อมูล	 และอบรมฟื้นฟู

การป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	

 กิจกรรม 
 ■	 กำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย	จากโปรแกรมสายใยรัก	

	 	 แห่งครอบครัว	และการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว		

 ■	 ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลและบุคลากรที่สนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและ	

	 	 ควบคุมโรคธาลัสซีเมีย	โดยการส่งรับโล่ในการประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ	

	 	 วันที่	30	ต.ค.-	1	พ.ย.56	ณ	โรงแรม	จังหวัดเชียงใหม่	ดังนี้	

	 	 1.	 โรงพยาบาลดีเด่นที่มีระบบบริการที่ได้มาตรฐานด้านการป้องกันและควบคุมโรคธาลัส	

ซีเมีย	ได้แก่	โรงพยาบาลสุรินทร์	

	 	 2.	 แพทย์ดีเด่นด้านการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย	 ได้แก่	 พญ.อรพรรณ	 อัศวกุล	

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	

	 	 3.	 พยาบาลดีเด่นด้านการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย	 ได้แก่	 น.ส.สุนทรี	 คงสวัสดิ์	

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	

ตารางที่	3	ผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมียเขตบริการสุขภาพที่	9	ปี	2555-2556

	 	 ผลการดำเนินงาน	 ปีงบประมาณ	 ปีงบประมาณ		

	 	 	 2555	 2556 

1.	 อัตราหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน	 45.05		 48.38	

	 หรือเท่ากับ	12	สัปดาห์	 	 	

2.	 อัตราการตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย	 78.35	 71.75	

3.	 ร้อยละของคู่สมรสเสี่ยงมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง	 13.18	 1.17	

4.	 ร้อยละของคู่สมรสเสี่ยงที่บุตรในครรภ์เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง	 15.71	 34.38	

	 สิ้นสุดการตั้งครรภ์	

ที่มา	:		 โปรแกรมสายใยรักแห่งครอบครัว
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	 	 4.	 นักเทคนิคการแพทย์ดี เด่นด้านการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย	 ได้แก่	

น.ส.กรรณิการ์	ไชยสนธิ์	นักเทคนิคการแพทย์	โรงพยาบาลวังน้ำเขียว	

 อภิปรายผล 
  ■	 ข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย	ในโปรแกรมสายใยรักฯ	ยังขาด	

	 	 ความเที่ยงตรง	เนื่องจากโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์	ส่วนใหญ่ไม่ได้	

	 	 บันทึกข้อมูลในโปรแกรม	

 ■	 หัวข้อกิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย	ในโปรแกรมสายใยรักฯ		

	 	 ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน		

 ■	 กรมอนามัยได้ยกเลิกการใช้โปรแกรมสายใยรักฯแล้วโดยให้ใช้รายงาน	43	แฟ้ม	

  แผนการดำเนินงานต่อไป 
  ■		 อบรมฟื้นฟูการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย		

 ■	 ประเมินผลโครงการโดยการวิจัยเชิงสำรวจ	

  ■	 พัฒนาฐานข้อมูลการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย	ระดับเขต	

 

หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
 

	 เป็นที่ทราบกันดีว่าสารไอโอดีน	มีความสำคัญกับทุกกลุ่มอายุ	โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ถ้าขาด

สารไอโอดีนจะส่งผลให้ทารกในครรภ์มีพัฒนาการทางสมองไม่เต็มที่	 หากขาดสารไอโอดีนมาก	 อาจจะ

ทำให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์	 แท้ง	พิการ	หรือเติบโตเป็นเด็กมีความด้อยทางสติปัญญา	การเรียนรู้ไม่เต็ม

ศักยภาพ	 โดยมีผลต่อความฉลาดทางสติปัญญาหรือไอคิวของเด็กลดลงถึง	 10-16	 จุด	 ดังนั้น		 

หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มาฝากครรภ์ต้องได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน	 ธาตุเหล็กและโฟเลทตามสิทธิประโยชน์	

ซึ่งยาเม็ดเสริมไอโอดีน	จะมีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ	150-200	ไมโครกรัม	ธาตุเหล็ก	60	มิลลิกรัมและ

โฟเลท	400	ไมโครกรัม	สำหรับสถานการณ์ภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์เขตบริการสุขภาพที่	9	

ปี	2553-2556	โดยพิจารณาจากระดับไอโอดีนในปัสสาวะซึ่งไม่น้อยกว่า	150	ไมโครกรัมต่อลิตร	(µg/L)	

พบว่า	 ในปี	 2553-2554	หญิงตั้งครรภ์มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นคือ	มีค่า

มัธยฐานเท่ากับ	142.1	และ	160.7	µg/L	ตามลำดับ	แต่ในปี	2555-2556	มีค่ามัธยฐานลดลงคือ	141.3	

และ	100.3	µg/L	ตามลำดับ	(ภาพที่	11)	นอกจากนี้ยังพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะ

ต่ำกว่า	 150	 µg/L	 ซึ่งไม่ควรมากกว่าร้อยละ	 50	 นั้นในปี	 2553-2555	 พบร้อยละ	 57.9	 และ	 45.5		 

ตามลำดับ	และในปี	2555-2556	พบร้อยละ	56.7	และ	67.7	ตามลำดับ	(ภาพที่	12)	
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	 เมื่อพิจารณาการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในเขตบริการสุขภาพที่	 9	ซึ่งสำรวจ

ข้อมูลในปี	 2556	 พบว่า	 หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนมากถึงร้อยละ	 91.1	 ทั้งนี้

จังหวัดชัยภูมิได้รับมากที่สุดคือร้อยละ	 95.4	 รองลงมาคือ	 สุรินทร์และบุรีรัมย์ร้อยละ	 94.4	 และ	 93.4	

ตามลำดับ	ส่วนจังหวัดนครราชสีมาร้อยละ	85.8	ทั้งนี้เป้าหมายเท่ากับร้อยละ	100	(ภาพที่	13)	 

ภาพที่	11	ค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ในเขตบริการสุขภาพที่	9

ภาพที่	12	ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ในเขตบริการสุขภาพที่	9	ที่มีระดับไอโอดีนน้อยกว่า	150	µg/L
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	 จากการวิเคราะห์ระดับไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์	 ก่อนและหลังรับประทานยาเม็ดเสริม

ไอโอดีน	โดยสุ่มตรวจในจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์เมื่อปี	2556	พบว่า	ค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนใน

ปัสสาวะหลังการรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีนเพิ่มขึ้นทั้งสองจังหวัด	 คือ	 ในจังหวัดนครราชสีมา		 

ก่อนรับประทานยาเท่ากับ	92.56	µg/L	หลังรับประทานเท่ากับ	148.68	µg/L	ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์พบว่า	

ก่อนรับประทานยาเท่ากับ	 106.68	µg/L	หลังรับประทานเท่ากับ	 125.19	µg/L	 (ภาพที่	 14)	 ทั้งนี้เมื่อ

พิจารณาระดับไอโอดีนในปัสสาวะที่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ	 150	 µg/L	 ซึ่งไม่ควรมากกว่าร้อยละ	

50	นั้นพบว่า	ก่อนรับประทานยาเท่ากับร้อยละ	71.73	หลังรับประทานเท่ากับร้อยละ	50.42	ในจังหวัด

นครราชสีมา	ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์พบว่า	ก่อนรับประทานยาเท่ากับร้อยละ	64.85	หลังรับประทานเท่ากับ

ร้อยละ	35.47	(ภาพที่	15)	ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน	รวมทั้ง

ให้โภชนศึกษาในคลินิกฝากครรภ์	 

ภาพที่	13	ร้อยละหญิงตั้งครรภ์เขตบริการสุขภาพที่	9	ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
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ภาพที่	14	ระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ก่อนและหลัง

รับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน

ภาพที่	15	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ที่มีระดับไอโอดีนน้อยกว่า	

150	µg/L	ก่อนและหลังรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน

 ข้อเสนอแนะ 
 ■	 ส่งเสริมการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์	

 ■	 การให้โภชนาศึกษา	การบริโภคอาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์	การประเมินภาวะโภชนาการ	

	 	 และการปฏิบัติตนระหว่างตั้งครรภ์ที่เหมาะสม	
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ภาพที่	16	ร้อยละการคลอดของมารดาอายุต่ำกว่า	20	ปีในเขตบริการสุขภาพที่	9

การคลอดของมารดาอายุต่ำกว่า 20 ปี 
 

	 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	มีผลกระทบทั้งต่อตัวของวัยรุ่น	ครอบครัว	และสังคม	นอกจากนี้อาจทำให้

เกิดภาวะเสี่ยงที่สำคัญต่อสุขภาพ	 เช่น	 อาจมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร	

ดังนั้น	การตั้งครรภ์และคลอดบุตรในมารดาวัยรุ่นจึงควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด	

	 จากรายงานสายใยรักแห่งครอบครัว	 ปี	 2550	 –	 2555	 พบว่า	 การคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่น	 

มีแนวโน้มสูงขึ้นคือ	ร้อยละ	11	,10.9,	14.7,18,	18.3	และ	20.2	ตามลำดับ	(ภาพที่	16)	จากเป้าหมาย	

ไม่เกิน	ร้อยละ	10	ซึ่งสัมพันธ์กับข้อมูลจาก	Rapid	survey	ปี	2555	–	2556	ที่พบว่า	มีการคลอดบุตร

ของมารดาวัยรุ่นค่อนข้างสูง	ภาพรวมเของเขตคือ	ร้อยละ	20.5	และ	18.7	ตามลำดับ	(ภาพที่	17)	

ภาพที่	17	ร้อยละมารดาอายุ	20	ปีในเขตบริการสุขภาพที่	9	คลอดบุตร
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 ข้อเสนอแนะ 
 ■	 พัฒนาคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาล/สถานบริการ	ดำเนินงานตามแนวทางมาตรฐาน	

	 	 สถานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	(Youth	Friendly	Health	Services		

	 	 :YFHS)	และบริการการให้คำปรึกษา	(Psychosocial	clinic)	

 ■ สร้างแกนนำวัยรุ่นในชุมชนช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์	การคุมกำเนิดที่เหมาะสม  

	 	 การเข้าถึงถุงยางอนามัย	และการวางแผนครอบครัว	โดยมีความร่วมมือของโรงเรียน	ชุมชน		

	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

 ■	 นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของหน่วยงาน	ต้องเป็นนโยบาย	

	 	 ต่อเนื่อง	มีทรัพยากรสนับสนุน	และเน้นให้เป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน	โดยให้มี	

	 	 วัยรุ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์	มาตรการ		

	 	 วิธีทำงานและประเมินผล		

 ■	 สนับสนุนให้มีองค์กรในชุมชนทำงานร่วมกันในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทางเพศของ	

	 	 วัยรุ่นที่อยู่นอกระบบโรงเรียน	

 ■	 โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่ง	ร่วมกับครอบครัวนักเรียนต้องทำให้เพศศึกษาและ	

	 	 เพศวิถีศึกษาเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้อย่างเปิดเผย	และมีความรับผิดชอบทางสังคมต่อ	

	 	 พฤติกรรมทางเพศของตนเอง		

 สถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	 (Youth	 Friendly	 Health	

Services	 =	 YFHS)	 หมายถึง	 โรงพยาบาลมีการจัดบริการ	 “คลินิกวัยรุ่น”	 ตามองค์ประกอบของ

มาตรฐาน	4	องค์ประกอบ	คือ		 	

	 1)		การบริหารจัดการ		

	 2)		การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการสร้างความต้องการในการใช้บริการ		

	 3)		บริการที่ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย		

	 4)		ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อวัยรุ่นและผ่านเกณฑ์ในระดับที่	 2	 ในทุก	 

องค์ประกอบ	
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ภาพที่	18	ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่า	2,500	กรัมในเขตบริการสุขภาพที่	9

(จากรายงานสายใยรักแห่งครอบครัว)

ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม (LBW) 
 

	 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย	หมายถึง	 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า	 2,500	 กรัม	 โดยปัจจัยที่มี

ผลต่อ	 LBW	 คือ	 ภาวะโภชนาการของมารดา	 จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์	 อายุครรภ์ในการคลอด		 

รวมถึงภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์	

		 จากรายงานสายใยรักแห่งครอบครัวปี	 2550-2556	 พบทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยในระดับเขต

ร้อยละ	8.1,	7.5,	7.1,	8.5,	6.8,	8.8,	และ	8.2	ตามลำดับ	ทั้งนี้ในปี	2556	พบว่าทุกจังหวัดยังคงมี	LBW	

ที่เกินเป้าหมายที่กำหนด	 คือ	 ร้อยละ	 7	 โดยในจังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และสุรินทร์	 พบ	 

ร้อยละ	 7.8,	 7.4,	 9.1	 และ	 8.4	 ตามลำดับ	 ภาพรวมเขตคือร้อยละ	 8.2	 (ภาพที่	 18)	 และข้อมูลจาก	

Rapid	survey	ปี	2555–2556	พบว่าแนวโน้มของเด็กทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า	2,500	กรัม

สูงขึ้น	โดยในภาพรวมของเขต	ร้อยละ	6.9	และ	9.4	ตามลำดับ	(ภาพที่	19)	
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	 จากข้อมูล	 Rapid	 survey	 ปี	 2555	 แยกเป็นรายสถานบริการ	 พบว่า	 ทารกแรกเกิดน้ำหนัก	 

น้อยกว่า	 2,500	 กรัม	 ที่จังหวัดชัยภูมิมากที่สุดร้อยละ	 8.2	 รองลงมาคือ	 นครราชสีมา	 ร้อยละ	 7.7	

สุรินทร์ร้อยละ	 6.8	 และบุรีรัมย์ร้อยละ	 5.6	 ภาพรวมของเขตร้อยละ	 6.9	 ทั้งนี้พบว่าทารกแรกเกิด	 

น้ำหนักตัวน้อยยังเป็นปัญหาในหลายๆ	พื้นที่	โดยพบสรุปได้ดังนี้	

 

 จังหวัดนครราชสีมา	มี	CUP	ที่ผ่านเกณฑ์จำนวน	16	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	37.2	และไม่ผ่าน

เกณฑ์จำนวน	 27	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 62.8	 โดยพบว่า	 CUP	 ที่มีทารกแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

มากที่สุด	5	อันดับแรกได้แก่	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)		

 

 จังหวัดชัยภูมิ พบว่า	 มี	 CUP	 ที่ผ่านเกณฑ์จำนวน	 8	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 50	 และไม่ผ่าน

เกณฑ์จำนวน	 8	 แห่งคิดเป็นร้อยละ	 50	 โดยพบว่า	 CUP	 ที่มีทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	 

มากที่สุด	 5	 อันดับแรก	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)	(ภาพที่	20)	

ภาพที่	19	ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่า	2,500	กรัมในเขตบริการสุขภาพที่	9	

(จากการสำรวจปี	2555-2556)
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ภาพที่	20	ร้อยละทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	จำแนกราย	CUP	จังหวัดชัยภูมิ

ภาพที่	21	ร้อยละทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	จำแนกราย	CUP	จังหวัดบุรีรัมย์

 จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า	มี	CUP	ที่ผ่านเกณฑ์จำนวน	14	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	58.3	และไม่ผ่าน

เกณฑ์จำนวน	10	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	41.7	 โดยพบว่า	CUP	ที่มีทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

มากที่สุด	 5	 อันดับแรก	 คือ	 รพ.คูเมือง	 (ร้อยละ	 17.4)	 รพ.ประโคนชัย	 (ร้อยละ	 16.0)	 รพ.พุทไธสง		 

(ร้อยละ	12.5)	รพ.สตึก	(ร้อยละ	12.0)	และรพ.โนนสุวรรณ	(ร้อยละ	9.1)	(ภาพที่	21)	
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ภาพที่	22	ร้อยละทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	จำแนกราย	CUP	จังหวัดสุรินทร์

 จังหวัดสุรินทร์ พบว่า	มี	CUP	ที่ผ่านเกณฑ์จำนวน	7	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	46.6	และไม่ผ่าน

เกณฑ์จำนวน	 8	 แห่งคิดเป็นร้อยละ	 53.4	 โดยพบว่า	 CUP	 ที่มีทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	 

มากที่สุด	5	อันดับแรก	คือ	รพ.	สุรินทร์	(ร้อยละ	28.0)	รพ.รัตนบุรี	(ร้อยละ	16.0)	รพ.ลำดวน	(ร้อยละ	

12.5)	รพ.บัวเชด	(ร้อยละ	11.5)	และรพ.จอมพระ/ท่าตูม/กาบเชิง/สังขะ	(ร้อยละ	8)	(ภาพที่	22) 

	 นอกจากนี้จากผลสำรวจแบบเร่งด่วน(	 Rapid	 survey)	 ปี	 2555	 พบปัจจัยเสี่ยงของการเกิด

ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย	(ภาพที่	23)	คือ	

 ■	 มารดาอายุน้อยกว่า	17	ปี	พบทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย	ร้อยละ	11.8	

 ■	 มารดาอายุน้อยกว่า	20	ปี	พบทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย	ร้อยละ	9.8	

 ■	 มารดาอายุมากกว่า	35	ปี	พบทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย	ร้อยละ	8.8		

 ■	 มารดาตั้งครรภ์แรก	พบทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย	ร้อยละ	7.5	

 ■	 มารดาตั้งครรภ์ที่	4	ขึ้นไป	พบทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย	ร้อยละ	20	

 ■	 มารดาอายุครรภ์คลอดน้อยกว่า	37	สัปดาห์	พบทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย	ร้อยละ	23.6	

 ■	 มารดาอายุครรภ์ครรภ์คลอดมากกว่า	41	สัปดาห์	พบทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย		

	 	 ร้อยละ	16.7	

 ■	 มารดาฝากครรภ์อายุครรภ์ก่อน	12	สัปดาห์	พบทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย	ร้อยละ	5.7	

 ■	 มารดาฝากครรภ์อายุครรภ์	>	12	สัปดาห์	พบทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์		

	 	 ร้อยละ	8.2	
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ภาพที่	23	ร้อยละปัจจัยเสี่ยงของการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยในเขตบริการสุขภาพที่	9

	 จากข้อมูลข้างต้นพบว่า	 ปัจจัยที่น่าจะส่งผลกับทารกน้ำหนักตัวน้อยมากที่สุดคือ	 การตั้งครรภ์	 

ในมารดาวัยรุ่น	การตั้งครรภ์ที่	4	ขึ้นไป	การคลอดก่อนกำหนด	และอายุครรภ์มากกว่า	41	สัปดาห์		

 ข้อเสนอแนะ 
 ■	 ส่งเสริม	Early	ANC	และการฝากครรภ์ตามเกณฑ์	

 ■	 พัฒนา	ANC	คุณภาพ		

 ■	 ให้โภชนาศึกษา	การบริโภคอาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์	การประเมินภาวะโภชนาการ	และ	

	 	 การปฏิบัติตนระหว่างตั้งครรภ์ที่เหมาะสม		

 ■	 รณรงค์การวางแผนครอบครัวที่เหมาะสมและการตั้งครรภ์เมื่อพร้อม	

 ■	 สร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน	โดยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือ	แก้ไขโดยชุมชนเอง		

	 	 และสนับสนุนงบประมาณโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มี	

	 	 ปัญหา	
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การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 

	 น้ำนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดที่ลูกต้องการสำหรับในช่วง	 6	 เดือนแรกของการเริ่มต้นชีวิต	

เนื่องจากมีสารอาหารที่จำเป็นช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคและการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้น	 มีกรดไขมันจำเป็นที่ช่วย

พัฒนาสมอง	 ช่วยให้ทารกเติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาพดี	 นอกจากนี้ยังช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง	 

แม่กับลูก	 ดังนั้นการส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย	 6	 เดือน	 จึงเป็นกิจกรรม	 

ด้านสาธารณสุขที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อไปในอนาคต		

	 จากรายงานสายใยรักแห่งครอบครัว	 ปี	 2556	 พบว่า	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว		 

อย่างน้อย	 6	 เดือน	 ในภาพรวมของเขตร้อยละ	 67.6	 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบสูงสุดที่จังหวัดสุรินทร์	

รองลงมาคือ	 นครราชสีมา	 บุรีรัมย์	 และชัยภูมิ	 ร้อยละ	 74.5,	 71.7,	 70.7	 และ	 53.4	 ตามลำดับ		 

(ภาพที่	24)	

 ข้อเสนอแนะ 
 ■	 ขยาย	“ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว”	

 ■	 ปรับทัศนคติแม่ว่านมแม่มีเพียงพอสำหรับลูก	ผ่านทางบุคลากรสาธารณสุขและ	

	 	 สื่อการรณรงค์ต่างๆ	และเน้นการรณรงค์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการให้นมแม่	รวมถึงขยาย	

	 	 ช่องทางการรณรงค์นมแม่ทางอินเตอร์เน็ต	

ภาพที่	24	ร้อยละการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย	6	เดือนในเขตบริการสุขภาพที่	9
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ภาวะโภชนาการ/การเจริญเติบโตเด็ก 0 – 5 ปี 
 

	 ภาวะโภชนาการที่ดี	 เป็นรากฐานสำคัญของการมีสุขภาพดีตลอดชีวิต	 โดยเฉพาะในช่วงที่มีการ

เจริญเติบโตตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนถึงเด็กอายุ	 5	 ปี	 เนื่องจากการเจริญเติบโตมีทั้งด้านสมองและ

ร่างกาย	 การเจริญเติบโตของเด็กจึงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญต่อสุขภาพโดยรวม	 นั้นคือสติปัญญา	 พัฒนาการ	

และการเจ็บป่วย	 การขาดสารอาหารในเด็กมีผลเสีย	 4	 ช่วงอายุ	 คือ	 วัยก่อนเรียน	 วัยเรียน	 วัยผู้ใหญ่		 

และวัยชรา	 ตลอดจนส่งผลต่อรุ่นลูกหลานเป็นวงจรไปเรื่อยๆ	 ส่วนภาวะอ้วนในเด็กมีผลต่อสุขภาพ	 

ในระยะยาวเช่นกัน	

	 ข้อมูลการสำรวจในปี	2556	พบว่า	ภาวะการเจริญเติบโตโดยพิจารณาส่วนสูงระดับดีและรูปร่าง

สมส่วนของเด็ก	0	–	2	ปี	และ	3	–	5	ปี	ในภาพรวมของเขตต่ำกว่าเป้าหมายคือ	ร้อยละ	48.7	และ	58.7	

ตามลำดับ	เมื่อแยกรายจังหวัดพบว่าทุกจังหวัดต่ำกว่าเป้าหมายเช่นกันคือ	ในกลุ่มเด็ก	0	–	2	ปี	มีส่วนสูง

ระดับดีและรูปร่างสมส่วนเท่ากับร้อยละ	 49.6,	 35.7,	 56.9,	 และ	 52.7	 ในจังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	

บุรีรัมย์และสุรินทร์ตามลำดับ	 ส่วนกลุ่มเด็ก	 3-5	 ปี	 มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนเท่ากับร้อยละ	

54.9,	52.3,	69.3,	และ	61.8	ในจังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และสุรินทร์ตามลำดับ	(ภาพที่	25) 

ภาพที่	25	ร้อยละเด็ก	0-5	ปีในเขตบริการสุขภาพที่	9	ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
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 ปัญหาที่พบ 
 ■	 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปี	2556	พบว่า	การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก		

	 	 และการรวบรวมข้อมูลยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	ข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากการมา	

	 	 รับบริการที่คลินิกเด็กดี	

 ■	 ระบบรายงาน	21/43	แฟ้มหรือในโปรแกรมเฉพาะของจังหวัด	ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูล	

	 	 ได้ตามตัวชี้วัด	และการส่งออกข้อมูลไม่ได้	

 ■	 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางพื้นที่ไม่เข้าใจ	ขาดทักษะในการบันทึกข้อมูล	และบันทึกข้อมูล	

	 	 ไม่เป็นปัจจุบัน	

 ข้อเสนอแนะ 
 ■	 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด	และสามารถส่งออกข้อมูลได้อย่าง	

	 	 ถูกต้อง	โดยกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล	

 ■	 พัฒนาศักยภาพผู้บันทึกข้อมูลในระดับต่างๆให้เข้าใจและเกิดทักษะเพื่อความถูกต้อง	

 ■	 ดำเนินการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเด็ก	0-5	ปี	

 

เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
 

	 เด็กแรกเกิดถึง	5	ปี	เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	เป็นอนาคตต่อการพัฒนาประเทศ	เด็กที่มีคุณภาพ	

คือ	เด็กที่มีการเจริญเติบโตปกติ	พัฒนาการสมบูรณ์ทุกด้านตามวัย	การเฝ้าระวังพัฒนาการมีความสำคัญ

อย่างยิ่ง	 เพื่อค้นหาปัญหาและส่งเสริมแก้ไขตั้งแต่ในระยะแรก	 อันจะมีผลให้เด็กได้รับการส่งเสริม

พัฒนาการอย่างถูกต้อง	เหมาะสม	จากพ่อแม่	ครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	

 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)	 มีพัฒนาการ	 

ทุกด้านเหมาะสมตามวัย(ภาษา/กล้ามเนื้อมัดใหญ่/กล้ามเนื้อมัดเล็ก/การปรับตัว	 สังคมและการ	 

ช่วยเหลือตัวเอง)	โดยใช้แบบประเมินคัดกรองพัฒนาการ		

 พัฒนาการไม่สมวัย	หมายถึง	 เด็กแรกเกิดถึงอายุ	5	ปี	 (5	ปี	11	เดือน	29	วัน)	ที่ได้รับการ

ทดสอบด้วยแบบคัดกรองพัฒนาการ	“อนามัย	49”	แล้วไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งในช่วงอายุของตนเอง	(ในปี	

2556	ใช้อนามัย	55)	

 การกระตุ้นพัฒนาการ	 หมายถึง	 การที่บุคลากรสาธารณสุขประเมินและกระตุ้นพัฒนาการ

ด้วยคู่มือ	TDSI	70	ข้อ/	DSI	300	ข้อ	แก่เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย	
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  WCC คุณภาพ	 หมายถึง	 การจัดบริการดูแลสุขภาพเด็ก	 0–5	 ปี	 ด้วยมาตรฐานใน		 

10	กิจกรรมหลักที่จะส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีการเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย	คือ	

	 1.	 มีการซักประวัติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอด	

	 2.	 มีการประเมินการเจริญเติบโต	ชั่งน้ำหนัก	วัดส่วนสูง	วัดรอบศีรษะ	

	 3.	 ประเมินความเสี่ยงของมารดาเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม,	TSH,	ธาลัสซีเมีย,	ดาวน์ซินโดรม,	

โรคหัวใจ	การตั้งครรภ์ไม่พร้อม	

	 4.	 ประเมินความพร้อมของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูลูก	

	 5.	 การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยอนามัย	 55	 พร้อมแนะนำ	 สอนให้พ่อ	 แม่		 

ผู้ปกครอง	ดูแล	ช่วยเหลือให้ลูกมีพัฒนาการสมวัยโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพ	

	 6.	 เด็กที่พัฒนาการล่าช้าให้ประเมินโดยเครื่องมือ	 TDSI	 พร้อมสอนผู้เลี้ยงดูให้กระตุ้น

พัฒนาการ	และนัดประเมินซ้ำภายใน	1	เดือน	หากภายใน	3	เดือนเด็กยังมีพัฒนาการล่าช้า	ให้ส่งต่อเพื่อ

การวินิจฉัย	และรักษาโดยกุมารแพทย์/จิตแพทย์	

	 7.	 มีการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการตามช่วงอายุ	 เช่นตรวจตา	 หู	 และตรวจ	 

ช่องปาก	

	 8.	 มีการตรวจพิเศษตามช่วงอายุ	เช่น	การวัดความดันโลหิต	ภาวะซีด		

	 9.	 ให้วัคซีนตามช่วงอายุและสังเกตอาการผิดปกติหลังการให้	30	นาที	

	 10.	ให้ความรู้ตามแนวทางโรงเรียนพ่อแม่และการใช้สมุดบันทึกสุขภาพในการดูแลตนเองและ

บุตรพร้อมบันทึก	

	 จากการสำรวจพัฒนาการเด็ก	 0-5	 ปี	 ในปี	 2555	 พบว่า	 ในภาพรวมของเขต	 เด็ก	 0-2	 ปี		 

มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ	75.0	และเด็ก	3-5	ปี	ร้อยละ	61.1	ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดคือร้อยละ	85	

ทั้งนี้ในกลุ่มที่มีพัฒนาการไม่สมวัยยังพบว่า	 มีพัฒนาการล่าช้าด้านภาษามากที่สุดทั้งกลุ่ม	 0-2	 ปี	 และ		 

3-5	ปี	(ภาพที่	26)	

	 เมื่อแยกเป็นรายจังหวัดพบว่าทุกจังหวัดต่ำกว่าเป้าหมายดังนี้		

	 เด็กอายุ	 0-2	 ปี	 คือ	 พบพัฒนาการสมวัยร้อยละ	 84.1,	 68.5,	 67.4,	 และ	 66.1	 ในจังหวัด

นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และสุรินทร์ตามลำดับ	(ภาพที่	26)	

	 เด็กอายุ	 3-5	 ปี	 คือ	 พบพัฒนาการสมวัยร้อยละ	 69.4,	 53.8,	 57.6,	 และ	 54.2	 ในจังหวัด

นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และสุรินทร์ตามลำดับ	(ภาพที่	26)	

	 ทั้งนี้พัฒนาการที่สงสัยว่าล่าช้านั้นส่วนใหญ่พบในด้านภาษาและกล้ามเนื้อมัดเล็กในทั้ง		 

2	กลุ่มอายุ	(ภาพที่	26)	
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ภาพที่	26	ผลการสำรวจพัฒนาการเด็กอายุ	0-5	ปีในเขตบริการสุขภาพที่	9

 เมื่อพิจารณาผลการสำรวจพัฒนาการเด็ก	 0-5	 ปีแบบ	 Rapid	 survey	 ปี	 2555	 แยกราย	

CUP	พบว่า		

 จังหวัดนครราชสีมา	 มี	 CUP	 ที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายจำนวน	 13	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 30.2	

และไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน	30	แห่งคิดเป็นร้อยละ	69.8	โดยพบว่า	CUP	ที่มีพัฒนาการเด็กสมวัยมากที่สุด	

5	 อันดับแรก	 คือ	 ศูนย์การแพทย์ฯ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ร้อยละ	 100,	 คลินิกชุมชนอบอุ่น	 

การเคหะ	ร้อยละ	98,	รพ.ลำทะเมนชัย	ร้อยละ	99.0,	และรพ.ค่ายสุรนารี	ร้อยละ	96	(ภาพที่	27) 
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ภาพที่	28	ร้อยละพัฒนาการเด็ก	0-5	ปี	แยกราย	CUP	จังหวัดชัยภูมิ

ภาพที่	27	ร้อยละพัฒนาการเด็ก	0-5	ปี	แยกราย	CUP	จังหวัดนครราชสีมา

 จังหวัดชัยภูมิ พบว่ายังไม่มี	 CUP	 ที่บรรลุเป้าหมายตามเป้าหมาย	 แต่	 รพ.เทพสถิต	 

มีพัฒนาการสมวัยมากที่สุดร้อยละ	 84.4	 และพัฒนาการสมวัยน้อยที่สุดคือ	 รพ.บ้านแท่น	 ร้อยละ	 34.4	

(ภาพที่	28) 
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ภาพที่	30	ร้อยละพัฒนาการเด็ก	0-5	ปี	แยกราย	CUP	จังหวัดสุรินทร์

 จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามี	 2	 CUP	 ที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด		 

ซึ่งพบว่าสมวัยร้อยละ	 90	 คือ	 รพ.เฉลิมพระเกียรติ	 และ	 รพ.ปะคำ	 ส่วนพัฒนาการสมวัยน้อยที่สุดคือ	

รพ.กระสัง	คิดเป็นร้อยละ	32.4	(ภาพที่	29) 

ภาพที่	29	ร้อยละพัฒนาการเด็ก	0-5	ปี	แยกราย	CUP	จังหวัดบุรีรัมย์

 จังหวัดสุรินทร์ พบว่า	 ทุก	 CUP	 ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด	 ทั้งนี้พบว่า

พัฒนาการสมวัยมากที่สุดคือ	รพ.จอมพระ	คิดเป็นร้อยละ	74.2	(ภาพที่	30) 
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 เมื่อพิจารณาความครอบคลุมการตรวจพัฒนาการจากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	

ปี	 2556	 พบว่า	 เด็กอายุ	 0-2	 ปี	 ได้รับการตรวจพัฒนาการมากกว่าเป้าหมาย	 (ร้อยละ	 80)	 ทุกจังหวัด	

ทั้งนี้พบในภาพเขตร้อยละ	 92.6	 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบร้อยละ	 97.4,	 81.0,	 94.0,	 และ	 98.0	 ใน

จังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และสุรินทร์ตามลำดับ	และมีพัฒนาการในภาพเขตร้อยละ	97.4	เมื่อ

พิจารณารายจังหวัดพบร้อยละ	97.0,	95.1,	99.7,	และ	98.8	ในจังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และ

สุรินทร์ตามลำดับ	(ภาพที่	31)	

	 สำหรับเด็ก	 3-5	ปี	 ได้รับการตรวจพัฒนาการมากกว่าเป้าหมาย	 (ร้อยละ	 80)	 ทุกจังหวัด	 ทั้งนี้

พบในภาพเขตร้อยละ	 91.3	 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบร้อยละ	 96.8,	 82.6,	 และ	 94.6	 ในจังหวัด

นครราชสีมา	ชัยภูมิ	 และบุรีรัมย์ตามลำดับ	ส่วนจังหวัดสุรินทร์ไม่มีรายงาน	และมีพัฒนาการในภาพเขต

ร้อยละ	92.4	 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบร้อยละ	96.9,	82.6,	91.5,	และ	98.9	 ในจังหวัดนครราชสีมา	

ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และสุรินทร์ตามลำดับ	(ภาพที่	32)	

ภาพที่	31	ร้อยละความครอบคลุมการตรวจพัฒนาการเด็ก	0	-	2	ปี	และการมีพัฒนาการสมวัย
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ภาพที่	33	ร้อยละเด็ก	0-5	ปี	ในเขตบริการสุขภาพที่	9	ที่มีพัฒนาการสมวัย

ภาพที่	32	ร้อยละความครอบคลุมการตรวจพัฒนาการเด็ก	3	-	5	ปี	และการมีพัฒนาการสมวัย

	 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานสายใยรักแห่งครอบครัวใน	 2550	 –	 2556	พบพัฒนาการสมวัย

ร้อยละ	 99.3,	 97.4,	 95.8,	 96.8,	 95.9,	 98.2,	 และ	 97.4	 ตามลำดับ	 เมื่อแยกรายจังหวัดในปี	 2556		 

พบว่า	 จังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และสุรินทร์มรพัฒนาการสมวัยร้อยละ	 96.9,	 95.1,	 99.7,	

และ	98.8	ตามลำดับ	และในภาพเขตร้อยละ	97.4	(ภาพที่	33) 
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ภาพที่	34	ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่	9

มีบริการ	WCC	คุณภาพ

	 ส่วนคุณภาพบริการในการสุขภาพเด็ก	0	–	5	ปีพบว่า	โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

มีบริการ	WCC	คุณภาพ	ในจังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	คิดเป็นร้อยละ	100,	93.3,	

100	และ	85.7	ตามลำดับ	ส่วนภาพรวมของเขตพบร้อยละ	94.8	(ภาพที่	34) 

 ข้อสังเกตจากการตรวจราชการ ปี 2556 
 ■	 ข้อมูลการตรวจพัฒนาการเด็กจะเป็นข้อมูลจากคลินิกเด็กดี	จะอยู่ในกลุ่มเด็กอายุ	0	-2	ปี		

	 	 ซึ่งเด็กในกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาพัฒนาการ	และการตรวจพัฒนาการเด็กจะไม่ครอบคลุม	

	 	 กลุ่มเป้าหมาย	

 ■	 แหล่งข้อมูลการรายงานมาจากหลายแหล่งข้อมูล	เช่น	การนิเทศงานของจังหวัด	ข้อมูล	

	 	 สายใยรักแห่งครอบครัว	โปรแกรมเฉพาะของจังหวัด	

 ■	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	บางส่วนยังขาดทักษะในการตรวจพัฒนาการเด็ก	

 ข้อเสนอแนะ 
 ■	 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล	และมีการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	

 ■	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข	ครูผู้ดูแลเด็ก	ในการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กด้วย	

	 	 อนามัย	55	(เขตนครชัยบุรินทร์)	ให้เกิดความเข้าใจและทักษะในการตรวจประเมิน	

 ■	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมให้เข้าใจ	และมีทักษะ	

	 	 ในการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	

 ■	 ขยาย“ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว”	
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 ■	 ส่งเสริมให้	การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	อาหารตามวัย	วัคซีน	และมีพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก	

	 	 ที่ถูกต้อง	(	กิน	กอด	เล่น	เล่า)	

 ■	 การพัฒนาคุณภาพบริการ	WCC	คุณภาพ	เช่น	การเพิ่ม/ขยายวันบริการจากเดิม	

 ■	 Training	for	Trainer	จากศูนย์วิชาการ	สู่	รพช.	รพ.สต	ตามลำดับ	ให้ทุกหน่วยบริการ	

	 	 สามารถดำเนินการได้เท่าเทียมกัน	

 ■	 ขยายการใช้โปรแกรมประเมินพัฒนาการที่พัฒนาโดยศูนย์สุขภาพจิต	โรงพยาบาลจิตเวช	

	 	 ร่วมกับ	สปสช.	ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว	

 ■	 พัฒนาช่องทางการสื่อสาร	เพื่อการขอความช่วยเหลือและส่งต่อเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า		

	 	 เช่น	การสร้างทีมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กเพื่อรับการปรึกษาและส่งต่อ	

 

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
 

	 การพัฒนาศูนย์เด็กให้ได้คุณภาพมาตรฐานเป็นเสมือนการประกันคุณภาพบริการ	 ที่ให้	 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยแบบองค์รวมทั้งร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	อารมณ์	คุณธรรมจริยธรรม	เพื่อ

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต	 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กดำเนินการทั้งศูนย์เด็กเล็กที่สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ภาครัฐ	 และภาคเอกชน	 ซึ่งมีการพัฒนาทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ	 อนามัย	 

สิ่งแวดล้อม	 และป้องกันโรคติดต่อ	 จากรายงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	

พบว่า	 ปี	 2555	 มีศูนย์เด็กเล็กประเมินมาตรฐานระดับดีและดีมากซึ่งเป้าหมายคือร้อยละ	 70	 นั้น	 

ในระดับเขตพบร้อยละ	81.0	เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่าเท่ากับร้อยละ	77.5,	76.6,	89.1,	และ	80.7	

ในจังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์และสุรินทร์	 ตามลำดับ	 ส่วนในปี	 2556	 มีการปรับเกณฑ์เป็น	 

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	 ซึ่งจากการประเมินพบว่า	 ในภาพรวมของเขต	 พบร้อยละ	 74.1	 เมื่อพิจารณา	 

รายจังหวัดพบว่าเท่ากับร้อยละ	70.1,	84.0,	66.2,	และ	76.2	ในจังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และ

สุรินทร์	ตามลำดับ	(ภาพที่	35)		
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 ข้อสังเกตจากการประเมินรับรองมาตรฐาน 
 ■	 ศูนย์เด็กเล็กบางแห่งยังขาดการให้ความสำคัญของผู้บริหาร	อปท.	ขาดการประสานงาน		

	 	 การทำงานแบบบูรณาการ	และการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่าง	อปท.	กับสาธารณสุข		

 ■	 ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้	ความเข้าใจ	และทักษะในการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริม	

	 	 สุขภาพ	พัฒนาคน	และการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก	

 ■	 เกณฑ์การประเมินมีหลายเกณฑ์	ทั้งในส่วนของกรมการปกครองท้องถิ่น	และกระทรวง	

	 	 สาธารณสุข	และในแต่ละเกณฑ์บางส่วนไม่สอดคล้องตรงกัน	ทำให้ครูผู้ดูแลเด็กและ	

	 	 ผู้เกี่ยวข้องเกิดความสับสน	

 ข้อเสนอแนะ 
 ■	 การบูรณาการเกณฑ์ประเมินมาตรฐานในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง	

	 	 เดียวกัน	

 ■	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กให้มีความรู้	ความเข้าใจ	

	 	 และทักษะในการดำเนินงาน	

 ■	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ศึกษาดูงาน	ประชาสัมพันธ์	สร้างกระแสเพื่อการขับเคลื่อน	

	 	 การดำเนินงาน		

 ■	 เชิดชูเกียรติเพื่อเป็นการเสริมพลัง	

ภาพที่	35	ร้อยละศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเขตบริการสุขภาพที่	9	ปี	2555-2556
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งานทันตสาธารณสุขในเด็ก 0 – 5 ปี 
 

	 จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่	 9	 (ครั้งที่	 6	 ปี	 2555)	 พบ

ปัญหา	ฟันผุในเด็กอายุ	3	ปี	ของจังหวัดนครราชสีมา	ร้อยละ	64.5	ชัยภูมิ	ร้อยละ	52.2	บุรีรัมย์	ร้อยละ	

54.7	และสุรินทร์	 ร้อยละ	56.8	 ในภาพรวมของเขต	 เด็กปฐมวัยมีฟันผุ	 ร้อยละ	57.1(ภาพที่	 36)	ซึ่งสูง

กว่าระดับประเทศ	 (จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพระดับประเทศ	 ครั้งที่	 7	 ปี	 2555	 พบเด็ก	 3	 ปี		 

ฟันผุ	 ร้อยละ	 51.7)	 ปัญหาสำคัญที่พบ	 คือ	 เรื่องการแปรงฟัน	 เพราะเด็กที่ได้รับการแปรงฟันก่อนนอน

ทุกวันมีเพียง	 ร้อยละ	 64.1	 และไม่แปรงฟันก่อนนอนเลย	 ร้อยละ	 9.2	 ที่สำคัญผู้ปกครองเด็ก	 ร้อยละ	

46.5	ปล่อยให้เด็กแปรงฟันเอง	นอกจากนี้การดื่มนมก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่มีผลต่อการเกิด

โรคฟันผุในเด็กกลุ่มนี้	 โดยเด็ก	3	ปี	หลับคาขวดนมถึง	ร้อยละ	31.2	และ	ร้อยละ	72.7	ยังดื่มน้ำหวาน	

น้ำผลไม้	 ขนมกรุบกรอบ	 มากกว่า	 3	 ครั้ง/สัปดาห์	 ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ	 และ	 

มีโอกาสเกิดความผิดปกติของการสบฟันในอนาคตแล้ว	ยังส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ	ของเด็กอีกด้วย	

 ข้อเสนอแนะ 
 ■	 รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพ	เพื่อตระหนักถึงความ	

	 	 สำคัญ	ปรับเปลี่ยนทัศนคติ	และพฤติกรรมการแปรงฟันอย่างถูกต้องเหมาะสม	ควบคู่ไปกับ	

	 	 แผนยุทธศาสตร์		

 ■	 การขยายและพัฒนาระบบบริการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาระบบการดำเนินงาน	

	 	 ส่งเสริม	ป้องกันทันตสุขภาพ		

ภาพที่	36	ร้อยละเด็กอายุ	3	ปีในเขตบริการสุขภาพที่	9	ที่มีฟันผุ
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 ■	 ผลักดันให้เกิดนโยบายในเขตพื้นที่	สนับสนุนการดำเนินงานสื่อสารสาธารณะ		

 ■	 ควรมีแผนพัฒนากำลังคนด้านส่งเสริมทันตสุขภาพที่สอดคล้องกับระบบบริการและความ	

	 	 ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	เพื่อให้เกิดการดำเนินงานส่งเสริม	ป้องกัน	ที่มีคุณภาพอย่าง	

	 	 ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่	

 ■	 มารดาควรดูแลการแปรงฟันของเด็กอย่างใกล้ชิด	และแปรงซ้ำ	โดยไม่ปล่อยให้เด็ก	

	 	 แปรงฟันเอง	เนื่องจากการใช้มือของเด็กยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	

	 จากผลการดำเนินงาน	ปี	 2556	 เด็กต่ำกว่า	 3	 ปี	 ได้รับการตรวจช่องปาก	 และผู้ดูแลได้รับการ

ฝึกทักษะการแปรงฟันของจังหวัดนครราชสีมา	ได้ร้อยละ	45.6	ชัยภูมิ	ร้อยละ	68.5	บุรีรัมย์	ร้อยละ	87	

และสุรินทร์	 ร้อยละ	 72.3	 ในภาพรวมของเขต	ผลงานอยู่ที่	 ร้อยละ	 68.4	 ซึ่งผลงานยังต่ำกว่าเป้าหมาย	

คือ	ร้อยละ	70	ส่วนการให้บริการทา	Fluoride	vanish	จังหวัดนครราชสีมาทำได้	ร้อยละ	30.6	ชัยภูมิ	

ร้อยละ	 21.8	 บุรีรัมย์	 ร้อยละ	 57.5	 และสุรินทร์	 ทำได้	 ร้อยละ	 54.4	 ในภาพรวมของเขต	 ผลงานอยู่ที่	 

ร้อยละ	41.8	ซึ่งก็ยังต่ำกว่าเป้าหมาย	คือ	ร้อยละ	50	เช่นกัน	มีเพียง	2	จังหวัด	คือ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	

ที่ทำผลงานได้ดี	 ส่วนนครราชสีมา	 และชัยภูมิ	 ผลงานยังต่ำกว่าเป้าหมาย	 เนื่องจากบุคลากรด้านการ	 

ส่งเสริมทันตสุขภาพมีน้อย	 เมื่อเทียบกับประชากรที่รับผิดชอบ	 รวมทั้งการจัดระบบบริการยังไม่

ครอบคลุมทุกพื้นที่	(ภาพที่	37)	

ภาพที่	37	ร้อยละเด็กอายุต่ำกว่า	3	ปีในเขตบริการสุขภาพที่	9	ได้รับการตรวจช่องปาก
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	 ทั้งนี้ทุกจังหวัดมีแผนแก้ไขปัญหา	โดยมีโครงการผลิตบุคลากรด้านส่งเสริมทันตสุขภาพ	(TOHA)	

และจัดอบรมทันตาภิบาลในงานส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย	 รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพ	 

ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 เพื่อดำเนินงานด้านส่งเสริม	 ป้องกันทันตสุขภาพเชิงรุก	 ลงไปในพื้นที่	 

ที่ขาดแคลนทันตบุคลากร	 รวมทั้ง	 ได้เร่งผลักดันงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพบูรณาการร่วมกับงานส่งเสริม	

สุขภาพพื้นฐานอื่นๆ	 ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	 อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

แกนนำ	 และภาคีเครือข่ายในพื้นที่	 เช่น	 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	 รพ.สต.	 ศสม.	 และศูนย์พัฒนา	 

เด็กเล็ก	เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	

 ข้อเสนอแนะ 
	 การดำเนินงานในเด็กปฐมวัย	ต้องบูรณาการไปกับงานอนามัยแม่และเด็ก	โดยมีกิจกรรมดังนี้	

 ■		 มีการดำเนินการให้เกิด	ANC	คุณภาพ	ส่งเสริมกิจกรรมด้านทันตสุขภาพ	ประกอบด้วยการ

ตรวจช่องปากหญิงตั้งครรภ์	ให้คำแนะนำและส่งต่อไปรับบริการ	

 ■		 มีการดำเนินการให้เกิด	WCC	 คุณภาพ	 ประกอบด้วยการตรวจช่องปากและให้คำแนะนำ	 

ผู้ปกครองโดยเจ้าหน้าที่ใน	 WCC	 ในช่วงอายุ	 9	 เดือน	 18	 เดือน	 2	 ปี	 และ4	 ปี	 และตรวจโดย	 

ทันตบุคลากรเมื่ออายุ	 1	ปี	 และ	3	ปี	 เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุ	ฝึกผู้ปกครองแปรงฟันแบบลงมือ

ปฏิบัติ	ให้บริการป้องกันตามความจำเป็น	และติดตามต่อเนื่อง	

 ■		 มีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	 ประกอบด้วยกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารทุกวัน		 

จัดผลไม้เป็นอาหารว่าง	5	วันต่อสัปดาห์	
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กลุ่มเด็กวัยเรียน  
 

ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
 

	 หลักฐานทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าภาวะโภชนาการในเด็กมี	 

ผลกระทบต่อพัฒนาการ	 ทั้งร่างกาย	 สติปัญญา	 อารมณ์	 และสังคม	 ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขเร่งด่วนที่

ต้องดำเนินการควบคุมป้องกันและแก้ไข	ในระยะ	10	ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	(พ.ศ.	2546	–	2556)	พบ

ความชุกของปัญหาภาวะโภชนาการเกิน	เด็กวัยเรียน	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	โดยพบว่า	5	ปีที่ผ่านมาเด็กไทย

อ้วนร้อยละ	40	และคาดว่าในปี	2558	ประเทศไทยจะเข้าสู่ปัญหาภาวะเด็กอ้วนในสัดส่วน	1	ใน	5	และ

เป็นอัตราการอ้วนเร็วที่สุด	 จากสถิติเด็กอนุบาลและประถมอ้วนพบว่า	 ร้อยละ	 30	 จะเป็นผู้ใหญ่อ้วน	

และเด็กมัธยมหรือวัยรุ่นอ้วนจะเป็นผู้ใหญ่อ้วนร้อยละ	 80	 และพบโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ	 เช่น		 

เบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง	 โรคหัวใจ	 โรคหลอดเลือด	 โรคที่เกี่ยวกับการหายใจ	 ทำให้คุณภาพชีวิต

ประชากรเหล่านี้แย่ลง	 ประเทศชาติต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาดูแลคนเหล่านี้	 ผลกระทบที่เห็น	 

ได้ชัดพบว่าเด็กอ้วนสุขภาพจิตไม่ดี	เพื่อนล้อ	หาเสื้อผ้าใส่ยาก	โรคภัยเบียดเบียน	น้ำหนักมาก	เดินขาโก่ง	

และอาจหยุดหายใจในเด็กบางราย	 พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่พบได้บ่อยคือ	 พฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้อง	

(ร้อยละ	 95	 ของเด็กอ้วนเกิดจากการบริโภคอาหาร)	 การไม่ออกกำลังกาย	 การอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์	

และไอแพดตลอดเวลา	ทำให้มวลกล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งาน	การควบคุมอารมณ์อยากกิน	อารมณ์หิวไม่ได้		

	 จากการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย	 ครั้งที่	 5	 พ.ศ.	 2546	 เด็กวัยเรียน

อ้วน	 ร้อยละ	 13.6	 และจากการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน	 พ.ศ.	 2553	 พบว่า	

ภาวะอ้วนร้อยละ	12.7	และในปี	2554	พบ	ร้อยละ	17.0	จากการสำรวจสถานการณ์เด็กไทย	ในเดือน

กุมภาพันธ์	2555	พบว่าเด็กนักเรียนอ้วนและเริ่มอ้วนร้อยละ	17.7	(ตารางที่	4)	

	 สำหรับเขตบริการสุขภาพที่	 9	 ได้ทำการสำรวจในกลุ่มนักเรียนประถมและมัธยม	 24	 แห่ง	

1,650	คน	ในปี	2555	พบว่า	 เด็กวัยเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนเฉลี่ยร้อยละ	12.1	นักเรียนเตี้ยและค่อนข้าง

เตี้ยร้อยละ	 8.3	 หากวิเคราะห์อัตราเด็กนักเรียนมีส่วนสูงระดับดีและมีรูปร่างสมส่วน	 เท่ากับร้อยละ	

73.07	บริโภคอาหารรสหวานและน้ำอัดลมร้อยละ	94.6	คิดเป็นสัปดาห์ละ	4	วันขึ้นไป	ส่วนใหญ่บริโภค

ขนมกรุบกรอบทุกวัน	 จากข้อมูลสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย	 พบว่า	 โรงเรียนที่มีการจำหน่าย	 

น้ำอัดลมและน้ำหวาน	 จะมีเด็กอ้วนเป็น	 2	 เท่า	 ของโรงเรียนที่ไม่มีจำหน่าย	 และมีปัญหาฟันผุและ	 

ฟันเสื่อมตามมา	 นอกจากนี้	 ผลจากการสำรวจแบบเร่งด่วนภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนจำนวน	

8,433	คนในเขตบริการสุขภาพที่	9	ในเดือนกรกฎาคม	2555	ที่ผ่านมา	พบว่า	เด็กนักเรียนค่อนข้างอ้วน

และอ้วนร้อยละ	 7.3	 โดยที่จังหวัดนครราชสีมาสูงสุดร้อยละ	 8.6	 รองลงมาคือ	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และ
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สุรินทร์	 ร้อยละ	 7.3,	 6.9	 และ	 4.2	 ตามลำดับ	 และจากการสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์

สุขภาพงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค	 เดือนตุลาคม	 2556	 จำนวน	 1,800	 คน	 พบว่าเด็กอ้วนและ	 

เริ่มอ้วนร้อยละ	 7.4	 จังหวัดนครราชสีมาพบมากที่สุดร้อยละ	 8.6	 รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิและ	 

จังหวัดสุรินทร์ร้อยละ	7.9	และน้อยที่สุดคือจังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ	4.6	(ภาพที่	38)	

	 ปัญหาโภชนาการที่สำคัญอีกประการหนึ่ง	คือ	เด็กวัยเรียนเตี้ย	ซึ่งผลกระทบของการขาดอาหาร

เรื้อรังมิใช่แค่เพียงโครงสร้างด้านร่างกายเป็นผลให้เตี้ยแคระแกรนเท่านั้น	 ยังทำให้ภูมิต้านทานโรคต่ำ

เป็นผลให้ติดเชื้อได้ง่าย	 เจ็บป่วยบ่อย	 หรือเป็นนาน	 และมีความรุนแรง	 ภาวะเตี้ยยังมีผลต่อการพัฒนา

สมองเป็นผลให้เด็กมีสติปัญญาต่ำ	 ความสามารถในการเรียนรู้บกพร่อง	 ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม	 เฉื่อยชา	

ภาวะเตี้ย	 เป็นผลมาจากการขาดอาหารแบบเรื้อรัง	 ทำให้ได้รับพลังงานและสารอาหารไม่เพียงพอ	 จาก

การสำรวจสถานการณ์เด็กไทย	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 2555	 จำนวน	 1,650	 คน	พบว่า	 นักเรียนเตี้ยและ

ภาพที่	38	ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	(ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70)

และร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน	(ไม่เกินร้อยละ	15)



รายงานประจำปี 2 5 5 6 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 57

ตารางที่	4	การสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียนในประเทศไทย

*	 โครงการเฝ้าระวังงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม	ศูนย์อนามัยที่	1-12	(n=1,650)	

	 จังหวัดที่เริ่มอ้วนและอ้วนสูงสุด	คือ	จ.ชัยภูมิร้อยละ	17.8	จ.นครราชสีมาร้อยละ	12.7	จังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ	9.31		

	 และสุรินทร์ร้อยละ	8.07

**	 ภาวะโภชนาการแบบเร่งด่วน	(n=	8,433	คน)	

	 จังหวัดที่เริ่มอ้วนและอ้วนสูงสุด	คือ	จ.นครราชสีมาร้อยละ	8.6	จ.ชัยภูมิร้อยละ	7.3	จ.บุรีรัมย์ร้อยละ	6.9			

	 และสุรินทร์ร้อยละ	4.2

***	ข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์สุขภาพงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค	(n=1,800	คน)	

	 จังหวัดที่เริ่มอ้วนและอ้วนสูงสุด	คือ	จ.นครราชสีมาร้อยละ	8.6	จ.สุรินทร์และชัยภูมิร้อยละ	7.9	และบุรีรัมย์ร้อยละ	4.6

ระดับประเทศ	(ร้อยละ) ระดับพื้นที่เครือข่ายบริการที่	9

ประเด็นด้าน
โภชนาการ

ปี ภาวะอ้วน ภาวะอ้วนอ้วนและ
เริ่มอ้วน

อ้วนและ
เริ่มอ้วน

เตี้ยและ
ค่อนข้าง

เตี้ย

รูปร่าง
สมส่วน

ส่วนสูง
ระดับดี

และรูปร่าง
สมส่วน

-	ภาวะอาหาร	 2546	 13.6	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 และโภชนาการ	

-	จากการเฝ้าระวัง	 2553	 12.7	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 และติดตามด้าน	 2554	 17.0	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 โภชนาการ	 2555	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 	 (ก.พ.)*	 -	 17.7	 7.0	 12.0	 8.0	 78.5	 -

	 	 (9	ส.ค.)**	 -	 	 -3.2	 7.3	 11.7	 74.1	 -

	 	 2556	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 70.9

			 (ก.ย.)***	 -	 -	 -	 -	 9.5	 -	 -

ค่อนข้างเตี้ยร้อยละ	8.0	 (ตารางที่	 4)	นักเรียนเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยสูงสุดคือ	 จังหวัดชัยภูมิร้อยละ	12.9	

รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์ร้อยละ	 8.3	 จังหวัดนครราชสีมาร้อยละ	 5.6	 และจังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ	 5.4	

และจากการสำรวจสถานการณ์สุขภาพ	เขตบริการสุขภาพที่	9	เดือนสิงหาคม	2555	จำนวน	8,433	คน	

พบว่านักเรียนเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยร้อยละ	 11.7	 (ตารางที่	 4)	 นักเรียนเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยสูงสุดคือ	

จังหวัดสุรินทร์ร้อยละ	16.3	รองลงมาคือ	ชัยภูมิร้อยละ	12.0	นครราชสีมาร้อยละ	11.7	บุรีรัมย์ร้อยละ	

10.2	 และจากการสำรวจสถานการณ์สุขภาพงานส่งเสริมสุขภาพ	 เขตบริการสุขภาพที่	 9	 เดือนกันยายน	

2556	จำนวน	1,800	คน	พบเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยร้อยละ	9.5	(ตารางที่	4)	
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 แนวทางการดำเนินงาน 
 ■	 ผลักดัน	ส่งเสริม	สนับสนุน	ให้พื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการอย่างเป็นระบบ	

	 	 และต่อเนื่อง	

 ■	 นิเทศติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการการเจริญเติบโตของเด็ก	

 ■	 ให้คำแนะนำปรึกษาทางวิชาการด้านโภชนาการ	

 ผลการตรวจราชการและนิเทศงานปกติ ระดับกระทรวง ปีงบประมาณ 2556 
รอบที่ 2 
	 ไม่มีฐานข้อมูลงานเฝ้าระวังด้านโภชนาการที่เป็นระบบฐานเดียวกัน	 เนื่องจากพัฒนาจาก

โปรแกรมต่างกันในแต่ละจังหวัด	 ภาพรวมด้านข้อมูลพบว่า	 ข้อมูลเด็กวัยเรียน	 6-12	 ปีมีส่วนสูงและ	 

รูปร่างสมส่วนยังไม่มีรายงานวิเคราะห์	

 ข้อเสนอแนะ 
 ■	 กรมอนามัยควรอธิบายกระบวนการเก็บข้อมูล	น้ำหนัก	ส่วนสูง	อายุ	ให้ชัดเจน	

 ■	 กรมอนามัยควรวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลดิบที่ได้รับและแปรผลเป็นข้อมูลสถานการณ์	

 ■	 ควรขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายการศึกษากับกรมอนามัย	

 ■	 พื้นที่ควรติดตามกลุ่มที่มีรูปร่างดีและรูปร่างสมส่วน	โดยใช้โปรแกรมเฝ้าระวังและ	

	 	 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขบัญญัติ	10	ประการ	
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 ข้อเสนอแนะจากการตรวจนิเทศปกติ  
	 โรงเรียนปลอดน้ำอัดลมควรผลักดันให้เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ 

ตารางที่	5	แสดงผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมและควบคุมขนมกรุบกรอบ

	 แหล่งข้อมูล	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 เขต

Rapid	Survey	(กุมภาพันธ์	55)	 31.2	 24.8	 36.7	 24.6	 29.3

ร้อยละการรับประทานขนมกรุบกรอบทุกวัน	

Rapid	Survey	(กันยายน	56)	 29.9	 26.2	 20.5	 16.7	 23.4

ร้อยละการรับประทานขนมกรุบกรอบทุกวัน	

รายงานจากผู้รับผิดชอบงาน	(ตุลาคม	2556)	 26.2	 32.5	 28.1	 30.5	 28.9

รร.ปลอดน้ำอัดลม	ควบคุมน้ำหวานขนมกรุบกรอบ	 (1105	แห่ง)	 (708	แห่ง)	 (907	แห่ง)	 (671	แห่ง)	(3,391	แห่ง)

โรงเรียนปลอดน้ำอัดลมและควบคุมขนมกรุบกรอบ 
 

	 จากการสำรวจการดื่มน้ำอัดลมของเด็กไทยโดยกองทันตสาธารณสุขปี	 2548	 พบว่าเด็กดื่ม	 

น้ำอัดลมเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง	สูงสุดคือ	3	ครั้ง	ปริมาณเฉลี่ย	200	มิลลิลิตร	ทำให้ได้รับน้ำตาล

เฉลี่ย	 7.4	 ช้อนชา/ครั้ง	 ผลการศึกษาโดยเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานในเด็กวัยประถมศึกษาจาก		 

25	จังหวัด	พ.ศ.2550	พบว่า	เด็กแต่ละคนดื่มน้ำอัดลมเฉลี่ย	200	มิลลิลิตรต่อคนต่อวัน	และยังได้ศึกษา

วิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์การขายน้ำอัดลมในโรงเรียน	 การบริโภคของเด็ก	 ความคิดเห็นของครูและ	 

ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลิกขายน้ำอัดลมในโรงเรียนพบข้อมูลว่า	 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีการจำหน่าย

น้ำอัดลมมากกว่าโรงเรียนระดับประถมศึกษา	 ส่วนโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสพฐ.มีการยกเลิกการ

จำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ	 และเมื่อพิจารณาระดับเขตพบว่าเขตบริการสุขภาพที่	 9	

มีโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม	 น้ำหวานและขนมกรุบกรอบค่าเฉลี่ยร้อยละ	 53.85	 (สำนักทันตสาธารณสุข,	

2554)		

 การดำเนินงานหลักโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม น้ำหวาน ขนมกรุบกรอบ 
	 1.		 บูรณาการชี้แจงร่วมกับรร.ส่งเสริมสุขภาพและทันตสาธารณสุขใน	รร.	

	 2.		 แต่ละรร.จัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม	น้ำหวาน	ขนมกรุบกรอบ	

	 3.		 ประชาสัมพันธ์	ให้ความรู้ในวงกว้าง	และสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์แก่โรงเรียน	

	 4.		 บูรณาการตรวจประเมินร่วมกับ	รร.ส่งเสริมสุขภาพและทันตสาธารณสุขในโรงเรียน	



รายงานประจำปี 2 5 5 6 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา60

ทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน 
 

	 จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียนโรงเรียนประถมศึกษา	 ซึ่งดำเนินการระหว่าง

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2555	 สำรวจในโรงเรียนประถมศึกษา	 162	 แห่ง	 45	 จังหวัด	 จำนวน

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	มีฟันแท้ผุ	ร้อยละ	64.9		

	 สำหรับเขตบริการสุขภาพที่	 9	 จังหวัดนคราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์และสุรินทร์	 เด็กชั้นประถม

ศึกษาจำนวน	 787	 คน	 มีฟันผุถอนอุด	 ร้อยละ	 47.4	 โดยจังหวัดสุรินทร์สูงสุด	 ร้อยละ	 67.9	 จังหวัด

บุรีรัมย์มีฟันผุอุกถอนต่ำสุด	ร้อยละ	29.0	เด็กอายุ	12	ปี	มีฟันแท้ผุร้อยละ	66.7	โดยมีค่าเฉลี่ยฟันผุถอน

อุดสูงถึง	 1.25	 ซี่/คน	 ในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุดสูงถึง	 2.4	 ซี่/คน	 และฟันผุสูงสุดถึง		 

17	 ซี่/คน	 นอกจากนี้จากการสำรวจดังกล่าว	 พบว่า	 นักเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันเพียง	 

ร้อยละ	 28.8	 แปรงฟันก่อนนอนเป็นประจำเพียงร้อยละ	 60.1	 และจากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ

ระดับเขตบริการสุขภาพที่	9	ครั้งที่	 6	ปี	2555	ซึ่งเขตได้ดำเนินการสำรวจทุกๆ	5	ปี	 เนื่องจากโรคฟันผุ

เป็นปัญหาที่เด่นชัดในกลุ่มเด็กของประเทศกำลังพัฒนาหากไม่ได้รับการดูแลรักษาทันท่วงที	 โรคจะ

ลุกลามและสูญเสียฟันไปในที่สุด	 ส่งผลต่อพัฒนาการสุขภาพการบดเคี้ยว	 และการดำเนินชีวิตประจำวัน	

ผลการสำรวจพบว่า	เด็กอายุ	12	ปี	มีฟันผุร้อยละ	58.3	โดยค่าเฉลี่ย	ผุ	ถอน	อุด	เท่ากับ	1.6	ซี่/คน		

	 จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	ปี	2556	เด็ก	ป.1	ได้รับการตรวจฟัน	จังหวัดนครราชสีมาทำได้	

ร้อยละ	87.4	ชัยภูมิ	 ร้อยละ	58.8	บุรีรัมย์	 ร้อยละ	89.3	และสุรินทร์	ทำได้	 ร้อยละ	71.2	 ในภาพรวม

ของเขต	ผลงานอยู่ที่ร้อยละ	76.7	ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมาย	คือ	ร้อยละ	85	โดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิ	ผลงาน

ยังต่ำมาก	 ส่วนผลงานการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก	 ป.1	 นครราชสีมาทำได้	 ร้อยละ	 58	 ชัยภูมิ		 

ร้อยละ55.3	บุรีรัมย์	ร้อยละ	59.9	และสุรินทร์ทำได้	ร้อยละ	65.6	ผลงานของเขตอยู่ที่	59.7	ซึ่งสูงกว่า

เป้าหมายทุกจังหวัด	(ภาพที่	39)	
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ภาพที่	39	ร้อยละของเด็ก	ป.1	ได้รับการตรวจฟันและการเคลือบหลุมร่องฟัน	ปี	2556

ภาพที่	40	เปรียบเทียบร้อยละของผู้มีประสบการณ์โรคฟันผุ	อายุ	12	ปี	ในปี	2550	เทียบกับปี	2555
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ภาพที่	41	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยฟันผุ/ถอนฟัน/อุด	(ซี่ต่อคน)	อายุ	12	ปี	ในปี	2550	เทียบกับปี	2555

	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	 มีปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กวัยนี้มีค่าเฉลี่ยฟันผุ/ถอน/อุดค่อนข้างคงที่	

คือ	การเข้าถึงบริการทันตกรรมป้องกันที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน	ซึ่งพบว่าเด็กอายุ	12	ปี	มีฟันแท้ที่ได้รับการ

เคลือบหลุมร่องฟัน	 เพื่อป้องกันฟันผุเพิ่มขึ้นจากในปี	 2550	 สำหรับกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหาร

กลางวันพบร้อยละ	 37.0	 ของเด็กอายุ	 12	 ปี	 ที่แปรงฟันทุกวันหลังอาหารกลางวัน	 ทั้งนี้ความเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคฟันผุ	 น่าจะเป็นผลจากพฤติกรรมในการบริโภค	 โดยเด็กอายุ	 12	 ปี	 ดื่มน้ำอัดลมถึงร้อยละ	

41.1	 และดื่มน้ำหวานอื่น	 นมเปรี้ยว	 ถึงร้อยละ	 57.7	 อมลูกอมร้อยละ	 40.3	 และกินขนมกรุบกรอบถึง

ร้อยละ	72.1	ตั้งแต่	3	ครั้ง/สัปดาห์	

	 แนวทางแก้ไขปัญหาในเด็กวัยเรียนที่ยังได้รับบริการไม่ทั่วถึง	 คือ	 จังหวัดได้จัดทำแผนหมุนเวียน

ทันตบุคลากรลงให้บริการในพื้นที่ที่ไม่มีทันตบุคลากรประจำ	 อย่างน้อยสัปดาห์ละ	 1	 ครั้ง	 รวมทั้งได้เร่ง

ผลักดันงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพ	 บูรณาการร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ	 ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ระดับเพชร	 สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี	 เพื่อกระตุ้นและพัฒนางาน

ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน	 โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน	 ไม่ว่าจะเป็น	 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 อสม.	 บุคลารกรทางการศึกษา	 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู้นำชุมชน	 และ	 

ผู้ปกครอง	
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 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา  
	 1.	 ประเมินสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโรคฟันผุในพื้นที่	เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา 

	 2.	 บูรณาการงานส่งเสริมทันตสุขภาพกับงานส่งเสริมสุขภาพอื่น	ๆ		

	 3.	 ประสานกับโรงเรียนประถมศึกษา	/	ชุมชนในการพัฒนากิจกรรม	ดังนี้	

  ■	 การเพิ่มคุณภาพการแปรงฟันของเด็ก	คือ	การแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอทุกวันอย่างน้อย	

	 	 	 วันละ	2	ครั้ง	เน้นก่อนนอน	โดยแปรงฟันอย่างน้อยครั้งละ	2	นาที	ด้วยยาสีฟันผสม	

	 	 	 ฟลูออไรด์		

  ■	 จัดกิจกรรมเพื่อควบคุมการบริโภคขนมและเครื่องดื่มที่เสี่ยงต่อสุขภาพช่องปาก	ได้แก่		

	 	 	 น้ำอัดลม	ลูกอม	ขนมหวานจัดที่ทำจากแป้งและน้ำตาล	

	 4.	 การเพิ่มคุณภาพการเคลือบหลุมร่องฟัน	 โดยกำหนดเป้าหมายการติดแน่นของวัสดุเคลือบ

หลุมร่องฟันในระยะเวลา	1	ปี	

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
	 1.	 การสร้างความร่วมมือระหว่าง	 อปท.	 กับเครือข่ายนักวิชาการเพื่อจัดงบประมาณอาหาร

กลางวันได้อย่างเหมาะสม	

	 2.	 บรรจุจัดทำเป็นนโยบายเป็นแผนของโรงเรียน	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ	(ชุดเรียนรู้กลาง)	

	 3.	 ทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตขนมที่มีส่วนผสมให้ลดน้ำตาล	ไขมัน	โซเดียม 

 ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 
	 1.	 โรงเรียนและชุมชนต้องร่วมมือกันในการดูแล	 ฝึกทักษะให้เด็กสามารถสร้างและใช้ผลผลิต

เอง	เช่น	ปลูกผักสวนครัว/เลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ/เลี้ยงหมูป่า	ผลิตไก่ไข่	เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	

	 2.	 ครูทำแผนการเรียนรู้เรื่องอาหารลงในหลักสูตรการเรียนรู้	การจัดทำสื่อ	แหล่งการเรียนรู้	

	 3.	 ส่งเสริมความรู้ด้านการแยกขนมเกรด	A	B	C	แก่เด็กและผู้ปกครองเพื่อให้สามารถเลือกซื้อ

อาหารที่มีประโยชน์	และโรงเรียนเลือกขนมเพื่อมาจำหน่ายในสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม	

	 4.	 สนับสนุนอาหารเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	 การคัดกรองเด็กที่มีภาวะขาดสารอาหารให้

เข้ารับการรักษาและฟื้นฟู	

	 5.		 การส่งเสริมให้ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับภาวะขาดสารอาหาร	

	 6.	 การเสริมสร้างตัวอย่างที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการกิน	 ต้องมีความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก	 พ่อแม่

ต้องใส่ใจค่อยๆ	 บอก	 สอน	 ต้องให้เด็กมีอิสระในการเลือกกินผัก	 นำเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการ	 

รับประทานอาหาร	

	 7.	 ผลิตสื่อผ่านช่องทางต่างๆ	 ให้เด็กสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่าย	 น่าสนใจ	 เข้าถึงได้ดี	 โดยมี	 

เป้าหมายรวมถึง	พ่อ-แม่	และมีความแพร่หลาย		
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	 8.	 สั่งห้ามโฆษณาอาหารฟาสต์ฟู้ด	 อาหารทุกชนิดที่จะบรรจุในผังรายการต้องเน้นภาวะ

โภชนาการ	 เน้นผักและผลไม้	 แคลอรี่	 โซเดียม	 และน้ำตาลต่ำ	 โดยนำร่องจากผังรายการของเด็ก	 เช่น	

การ์ตูน	รายการวาไรตี้สำหรับเด็ก	

	 9.	 การรณรงค์การให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการแบบ	GDA	ทุกช่องทาง	โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย	

คือ	ผู้ปกครอง	นักเรียน	ครู	

	 10.	รักษามาตรการควบคุมโภชนาการ	ให้ผู้ผลิตขนมกรุบกรอบ	ลดน้ำตาล	ไขมัน	โซเดียมลง	25% 

	 11.	ระบุมาตรการ	 โรงเรียนระดับอนุบาล/ระดับประถมศึกษา	 ต้องปลอดน้ำอัดลม	 100%		 

ขนมกรุบกรอบ	มาตรการฉลาก	คำเตือนเข้มข้น	ให้ความรู้ในการเลือกบริโภค	

	 12.	สร้างกลยุทธ์ปรับแนวคิดผู้ปกครองใหม่	การเลี้ยงลูกที่ถูกต้อง	เน้นพฤติกรรมการกิน	

	 13.	การจัดการบรรยาย	 บุคลากร	 อาสาสมัคร	 เพื่อให้รู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำความรู้	 

ไปถ่ายทอด		

 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
 

 แนวทางการดำเนินงาน 
	 1.	 พัฒนาองค์ความรู้	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	

	 2.		 สร้างกระแสขับเคลื่อนสังคมและเสริมแรงจูงใจ	

	 3.		 สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย	

	 4.		 พัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน	

 ผลการดำเนินงาน ปี 2555  

 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยอดเยี่ยมที่	 1	 ระดับประเทศ	 คือ	 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง	

จังหวัดบุรีรัมย์	ในส่วนของโรงเรียนผ่านการประเมินรับรอง	โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	7	แห่ง	คือ	

	 1.		 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี	อ.จักราช	นครราชสีมา	

	 2.		 โรงเรียนโคกกระเบื้องสามัคคี	อ.บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	

	 3.		 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา	อ.เมือง	นครราชสีมา	

ตารางที่	6	แสดงผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับเพชรแห่งใหม่และเป้าหมาย

ในปี	2557	–	2558

	 ระดับการดำเนินงาน	 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
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 ข้อเสนอแนะ 
	 1.	 การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนทำให้สามารถปฏิบัติได้จริง	 ส่งผลให้

นักเรียนมีสุขภาพดี	มีการทำงานร่วมกัน	

	 2.	 การทำงานของคณะประเมินรับรอง	 ต้องมีองค์ความรู้เชี่ยวชาญ	 คงมาตรฐานงานอนามัย

เด็กวัยเรียนมาใช้พัฒนา	และมุ่งมั่นสนับสนุนพื้นที่	มีการบูรณาการร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ	

	 3.	 ผู้บริหารควรเพิ่มการสนับสนุนและสร้างจุดแข็งในการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียน	 

ส่งเสริมสุขภาพอันจะส่งผลต่อสุขภาพกลุ่มวัยเรียนยิ่งกว่าเดิม	

	 4.	 ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนสร้างนวัตกรรม

ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนทั้งในส่วนของครู	 นักเรียนและการมีส่วนร่วม

ของชุมชน	

 ผลการดำเนินงาน ปี 2556 

ตารางที่	7	แสดงผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับเพชรแห่งใหม่

	 4.		 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า	อ.เมือง	นครราชสีมา	

	 5.		 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา	อ.โนนสูง	นครราชสีมา	

	 6.	 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ	อ.ปราสาท	สุรินทร์	

	 7.	 โรงเรียนบ้านหนองผักชี	อ.เนินสง่า	จ.ชัยภูมิ	

	 จังหวัด	 จำนวน	(โรงเรียน)	 	 รายชื่อโรงเรียน	

นครราชสีมา	 	 5	 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี	อ.แก้งสนามนาง

	 	 	 โรงเรียนโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี	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	 -
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กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน  

 
อัตราการคลอดในวัยรุ่น 

 

	 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 หมายถึง	 การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีอายุระหว่าง	 10-19	 ปี	 โดยถืออายุ		 

ณ	เวลาที่คลอดบุตร	ซึ่งแบ่งได้เป็น	adolescents	คือ	ช่วงอายุ	15-19	ปี	และ	younger	adolescents	

คือช่วงอายุ	10-14	ปี	

	 จากข้อมูลของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	 ปี	 2555	 พบว่า	 อัตราการคลอดของหญิงอายุ		 

15-19	ปีต่อหญิงอายุ	15-19	ปี	1,000	คน	เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี	2556	ร้อยละ	39.2	เป็นร้อยละ	

53.8	 ในปี	 2555	 (ภาพที่	 42)	 และพบว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ยน้อยลง	 และใช้การ	 

คุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพต่ำได้แก่	การหลั่งภายนอก	การนับระยะปลอดภัย	และมีการใช้ถุงยางอนามัย

น้อยลงโดยเฉพาะในนักเรียนหญิง	 ม.2	 มีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยน้อยที่สุด	 ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์	 

ในวัยรุ่น	 ซึ่งส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 68.8	 เป็นการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนมาก่อน	ประกอบกับ

ความไม่พร้อมทางด้านอายุ	สรีระทางร่างกาย	การศึกษา	ครอบครัว	สังคม	เศรษฐกิจ	และความสามารถ

ในการเลี้ยงดูบุตร	ทำให้วัยรุ่นตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์โดยเฉพาะวัยรุ่นอายุ	15-19	ปี	พบว่ามีการยุติการ

ตั้งครรภ์มากที่สุดถึง	 ร้อยละ	 23.8	 และการยุติการตั้งครรภ์จะลดลงในกลุ่มอายุที่มากขึ้น	 (ภาพที่	 43)	

การตั้งครรภ์และคลอดในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า	 20	 ปี	 ยังเป็นปัจจัยส่งเสริมทำให้ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัว

น้อยกว่า	2,500	กรัม	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	8.7	ในปี	2556	เป็นร้อยละ	10.4	ในปี	2555	(ภาพที่	44)	

		 ในพื้นที่เครือข่ายบริการที่	9	พบอัตราการคลอดของมารดาอายุน้อยกว่า	20	ปี	มีแนวโน้มสูงขึ้น

จากร้อยละ	11	ใน	พ.ศ.2550	เป็นร้อยละ	20.2	ใน	พ.ศ.	2555	(ภาพที่	45)	และจากข้อมูลการสำรวจ

ภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เครือข่ายบริการที่	 9	 ปีงบประมาณ	 2555	 พบอัตราการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่น	อายุ	15-19	ปี	เท่ากับ	65	ต่อหญิงอายุ	15-19	ปี	1,000	ราย	(เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ	50)	และพบ

วัยรุ่นอายุน้อยกว่า	 20	 ปี	 คลอดบุตร	 ร้อยละ	 20.2	 เมื่อเทียบกับการตั้งครรภ์ทั้งหมด	 (เกณฑ์ไม่เกิน	 

ร้อยละ	 10)	 นอกจากนี้การคลอดเมื่อมารดามีอายุน้อยกว่า	 20	ปี	 ยังส่งผลทำให้มารดาวัยรุ่นคลอดบุตร

น้ำหนักตัวน้อยกว่า	 2,500	 กรัม	 ร้อยละ	 7.6	 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ	 7)	 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่า		 

ทุกจังหวัดในเครือข่ายบริการสุขภาพที่	 9	 มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุ	 15-19	 ปี	 และร้อยละของ	 

วัยรุ่นอายุน้อยกว่า	20	ปี	คลอดบุตร	สูงกว่าระดับประเทศ	

 นครราชสีมา	มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	อายุ	15-19	ปี	 เท่ากับ	75	ต่อหญิงอายุ	15-19	ปี	

1,000	ราย	วัยรุ่นอายุน้อยกว่า	20	ปี	คลอดบุตร	ร้อยละ	22.5	ของการคลอดทั้งหมด		

 จังหวัดชัยภูมิ มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	อายุ	15-19	ปี	เท่ากับ	74	ต่อหญิงอายุ	15-19	ปี	

1,000	ราย	วัยรุ่นอายุน้อยกว่า	20	ปี	คลอดบุตร	ร้อยละ	16.3	ของการคลอดทั้งหมด	
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 จังหวัดบุรีรัมย์ มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 อายุ	 15-19	 ปี	 เท่ากับ	 43	 ต่อหญิงอายุ		 

15-19	ปี	1,000	ราย	วัยรุ่นอายุน้อยกว่า	20	ปี	คลอดบุตร	ร้อยละ	21.7	ของการคลอดทั้งหมด	

 จังหวัดสุรินทร์	 มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 อายุ	 15-19	 ปี	 เท่ากับ	 66	 ต่อหญิงอายุ		 

15-19	ปี	1,000	ราย	วัยรุ่นอายุน้อยกว่า	20	ปี	คลอดบุตร	ร้อยละ	17.9	ของการคลอดทั้งหมด 

ภาพที่	42	อัตราการคลอดของหญิงอายุ	15	-	19	ปีต่อพันประชากร	ในเขตบริการสุขภาพที่	9

ภาพที่	43	ร้อยละของผู้ป่วยที่ทำแท้งในเขตบริการสุขภาพที่	9	จำแนกตามช่วงอายุ
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 การตั้งครรภ์และคลอดในวัยรุ่นมีความเสี่ยง ดังนี้	
	 ความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในช่วงตั้งครรภ์และคลอดของหญิงตั้งครรภ์ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทาง

ด้านสังคมและภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมในระหว่างการตั้งครรภ์	 ซึ่งมักตรวจพบได้ในระหว่างการ	 

ฝากครรภ์	 เช่น	 ภาวะความดันโลหิตสูง	 ถึงแม้อุบัติการณ์ในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นจะไม่ได้มีมากกว่า	 แต่ถ้า

หากตรวจพบภาวะความดันโลหิตสูงรุนแรงหรือมีครรภ์เป็นพิษร่วมด้วย	 หญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้ควรได้รับ

ภาพที่	44	ร้อยละของเด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์จำแนกตามกลุ่มอายุของแม่	

ภาพที่	45	ร้อยละการคลอดของมารดาอายุต่ำกว่า	20	ปี	ในเขตบริการสุขภาพที่	9	ปี	2550	-	2555
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ภาพที่	46	กรอบแนวคิดอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

การส่งต่อไปยังโรงพยาบาลและถือว่าอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง	 สำหรับภาวะโลหิตจางนั้นถึงแม้จะสามารถ

รักษาได้ในระหว่างการฝากครรภ์	แต่ถ้าหากตรวจพบได้ช้าก็จะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในช่วงคลอดการ

คลอดก่อนกำหนดถือเป็นภาวะแทรกซ้อนหลักที่พบได้บ่อยในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น	 ถือว่าไม่ได้ทำให้

กระบวนการคลอดซับซ้อน	 แต่เพิ่มความเสี่ยงให้กับทารกทั้งในเรื่องการคลอดก่อนกำหนดและน้ำหนัก

ตัวน้อย	

 แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยรุ่น ปี 2557 
	 ในปีงบประมาณ	 2557	 มีงานที่ท้าทายต้อนรับปีมะเมีย	 คืออำเภออนามัยการเจริญพันธุ์	 ซึ่งใน	 

ปีนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายโดยส่งอำเภอเข้าร่วมโครงการจำนวน	27	อำเภอ	เพื่อให้เข้าใจ

ตรงกันขออธิบายความหมายของคำว่า	 อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์	 หมายถึง	 อำเภอที่ดำเนินงานเรื่อง

เพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน	กระตุ้นและผลักดันให้วัยรุ่นและเยาวชนมีพฤติกรรม

อนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม	 โดยบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกองค์กรพื้นที่ในงาน

อนามัยวัยรุ่น	 ทั้งสถานบริการสาธารณสุข	 ครอบครัว	 และชุมชน	 มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้อง

และมีเอกภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเยาวชนอย่างครอบคลุม	 ลดปัญหาและผลกระทบต่อ

เยาวชนและสังคม	โดยมีแนวคิดในการดำเนินงาน	ดังนี้	
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คลินิกวัยรุ่น ที่มีผลงานเด่น ในเขตนครชัยบุรินทร์ 
 

 คลินิกวัยรุ่น รพ. พลับพลาไชย จังหวัดบุรีรัมย์ :	องค์ประกอบที่	1	การบริหารจัดการ	

 ■	 มีคณะกรรมการขับเคลื่อน	 “การจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น

และเยาวชน”ระดับอำเภอ	 ประกอบด้วยเครือข่ายที่หลากหลาย	 ได้แก่	 นายอำเภอพลับพลาชัย	 เป็น

ประธาน,	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร,	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,	สาธารณสุขอำเภอ,	พัฒนาการอำเภอ,	

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,	 โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่,	 นายก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,	 เจ้าอาวาส,	 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,	 และมีหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	 

โรงพยาบาลพลับพลาชัย	 เป็นเลขานุการทำให้สามารถบูรณาการงาน	งบประมาณ	บุคลากร	การบริหาร

จัดการทรัพยากร	และสามารถประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน	

 คลินิกวัยรุ่น รพ.สำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ :	องค์ประกอบที่	2	การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

และการสร้างความต้องการในการใช้บริการ	

 ■	 มีการอบรมเครือข่าย	อสม.ให้มีความรู้เรื่องโรคติดต่อและเพศศึกษาเพื่อนำความรู้มาสอนให้

กับวัยรุ่นและเยาวชนในชุมชนของตนเอง	 และมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อวางแผนป้องกันและ

แก้ไขปัญหา		

	 ■	 มีการเชื่อมโยงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน	 โดยสนับสนุนให้นักเรียนมีความ

รู้ด้านการให้การปรึกษา	 (YC	 :	 Youth	 Counselor)	 และมีครูเป็นที่ปรึกษา	 เมื่อต้องการส่งต่อสามารถ

ประสานกับคลินิกวัยรุ่นได้โดยตรง	

 คลินิกวัยรุ่น รพ.ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :	 องค์ประกอบที่	 3	 การบริการ	 

ที่ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกัน	รักษา	และฟื้นฟู		

 ■	 มีบริการสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนที่หลากหลาย	 เช่น	 ปัญหาผิวพรรณ	 ปัญหา

สุขภาพจิต	ปัญหายาเสพติด	มีบริการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกิน	

 ■	 มีบริการยาและเวชภัณฑ์คุมกำเนิดที่เพียงพอโดยมีตู้หยอดถุงยางอนามัยอย่างเพียงพอ	 มี

การคุมกำเนิดให้วัยรุ่นหลังคลอดด้วยวิธีฝังยาคุมกำเนิดโดยไม่เสียค่าบริการ	 ทำให้อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำ

ของวัยรุ่นลดลงอย่างชัดเจนและวัยรุ่นมีความพึงพอใจเมื่อมารับบริการ	

 คลินิกวัยรุ่น รพ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :	 องค์ประกอบที่	 4	 ระบบบริการที่มี

ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อวัยรุ่นและเยาวชน	

 ■	 มีการลดขั้นตอนการบริการสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนให้ได้รับความสะดวกในการรับบริการ

โดยให้มาที่คลินิกเติมสุขก่อนหากมีปัญหาต้องพบแพทย์จะมีเจ้าหน้าที่พาไปรับบริการ	กับแพทย์โดยตรง	

และถ้ามีผู้รับบริการไปยังจุดอื่นๆของโรงพยาบาล	 เช่น	 ตึกผู้ป่วยใน	 แพทย์สั่งการรักษาและส่งต่อ	 

ผู้รับบริการมายังคลินิกเติมสุขให้เกิดการดูแล	ติดตามอย่างต่อเนื่อง	
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กลุ่มวัยทำงาน  
 

	 กลุ่มวัยทำงานหรือกลุ่มประชากรที่อายุอยู่ในช่วง	 15-59	 ปี	 ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากร

และสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 พบว่า	 ประเทศไทยมีประชากรอายุ	 15-59	 ปี	 หรือวัยทำงาน	 จำนวน	

42,989,000	คน	จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ	จำนวน	64,871,000	คน	คิดเป็นร้อยละ	66.27	ซึ่ง

เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ	 สำหรับปัญหาสุขภาพของวัยทำงาน	 ที่พบมากเป็นปัญหาโรค	 

ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เรียกว่า	 “โรควิถีชีวิต”	 5	 โรค	 ได้แก่	 โรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคหัวใจ	

โรคหลอดเลือดสมอง	 และโรคมะเร็ง	 ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง	 เนื่องมาจากความเจริญทางด้าน

เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม	 ส่งผลต่อวิถีชีวิตและก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่	 ไม่เหมาะสม	 ได้แก่	

การบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล	 (รับประทานอาหารหวาน	 มัน	 เค็ม	 มากเกินไป	 และทานผัก	 ผลไม้น้อย)	

การเคลื่อนไหวทางกายหรือออกกำลังกายน้อย	 การสูบบุหรี่	 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณ	 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 รวมถึงภาวะเครียด	 ซึ่งหากไม่สามารถหยุดพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้เกิด

การเจ็บป่วยด้วยโรควิถีชีวิต	 พิการ	 และเสียชีวิตตามมา	 นอกจากนี้ยังสร้างภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล

รักษาและก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอย่างมหาศาล	

	 สำหรับข้อมูลสุขภาพวัยทำงานในเขตพื้นที่บริการที่	 9	 นครชัยบุรินทร์	 มีจำนวนประชากรใน	 

วัยทำงาน	 จำนวน	 4,308,917	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 66.43	 ของจำนวนประชากรทั้งเขต	 ซึ่งถือว่าเป็น

จำนวนประชากรส่วนใหญ่ของประชากรทั้งหมด	 จากผลการสำรวจสถานการณ์สุขภาพเขตนครชัย	 

บุรินทร์	 ปี	 2555	 และรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ	 พ.ศ.2553		 

พบว่าวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสมหลายประการและมีสภาวะสุขภาพ	 ที่ต้องป้องกันและ	 

ส่งเสริม	 โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก	 3อ.2ส.	 ได้แก่	 การบริโภคอาหาร	 การออกกำลังกาย		 

การสูบบุหรี่และการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	โดยจะนำเสนอตามประเด็นสุขภาพ	ดังนี้	

 

 1.	สถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการ	

	 สถานการณ์ด้านภาวะโภชนาการของวัยทำงาน	พบว่าปัญหาสุขภาพยังคงเป็นภาวะน้ำหนักเกิน

มาตรฐานและโรคอ้วน	ซึ่งเป็นผลพวงมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ	

ได้แก่	การรับประทานอาหารหวาน	มัน	เค็ม	มากเกินความต้องการของร่างกาย	และรับประทานผักและ

ผลไม้น้อย	 ผลจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่สมดุลนี้	 นอกจากจะทำให้น้ำหนักเกินมาตรฐานหรืออ้วน

แล้ว	ยังส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมา	 เช่น	 โรคเบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	 โรคหัวใจ	 โรคมะเร็ง	

เป็นต้น		
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การรับประทานผักและผลไม้  
 

	 การบริโภคในปริมาณที่เพียงพอส่งผลดีต่อสุขภาพ	 ทั้งในด้านการป้องกันหรือชะลอการเกิด	 

โรคเรื้อรังและโรคหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของร่างกาย	 ทั้งนี้	 เนื่องจากผักและผลไม้เป็น	 

แหล่งสำคัญของวิตามิน,	 แร่ธาตุ,	 ใยอาหาร	 และพฤกษาเคมี	 (Phytochemicals)	 หลากหลายชนิด		 

จากรายงานผลการสำรวจสุขภาพฯ	 ครั้งที่	 3	 พ.ศ.2547	 เปรียบเทียบกับ	 ผลการสำรวจครั้งที่	 4		 

พ.ศ.	 2552	 พบว่าสัดส่วนการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอตามข้อแนะนำ	 (ตั้งแต่	 5	 ส่วนขึ้นไป)		 

มีแนวโน้มลดลง	 โดยสัดส่วนการกินผักและผลไม้เพียงพอในปี	 2547	 เท่ากับร้อยละ	 20	 ในผู้ชาย	 และ

ร้อยละ	24	ในผู้หญิง	ในขณะที่ผลการสำรวจครั้งที่	4	เท่ากับร้อยละ	16.9	ในผู้ชาย	และ	18.5	ในผู้หญิง		
 

	 สัดส่วนการบริโภคผักและผลไม้ตามข้อแนะนำมาตรฐานเพื่อการมีสุขภาพดี	 คือให้กินผักตั้งแต่	

3	ส่วนขึ้นไปต่อวัน	และผลไม้	ตั้งแต่	2	ส่วนขึ้นไปต่อวัน	จากผลการสำรวจการรับประทานผักและผลไม้

ต่อวัน	 ของประชากรอายุ	 15	 ขึ้นไป	 พบว่าประชากรในเขตนครชัยบุรินทร์	 ส่วนใหญ่ยังมีการบริโภคผัก

ผลไม้ไม่เพียงพอ	 โดยพบว่าจังหวัดที่มีการบริโภคผักและผลไม้ได้ตามมาตรฐาน	 คือ	 จังหวัดชัยภูมิ		 

คิดเป็นร้อยละ	 33.8	 รองลงมา	 คือ	 จังหวัดบุรีรัมย์	 คิดเป็นร้อยละ	 30.4	 จังหวัดนครราชสีมา	 คิดเป็น	 

ร้อยละ	16.4	 และจังหวัดสุรินทร์	 ร้อยละ	15.2	 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของเขต	พบว่ามีประชากร

บริโภคผักและผลไม้ได้ตามมาตรฐาน	เพียงร้อยละ	22.4	(ภาพที่	47)	

 

ภาพที่	47	ร้อยละของผู้ที่บริโภคผักและผลไม้รวมกันตั้งแต่	5	หน่วยมาตรฐานขึ้นไปต่อวัน

ในประชากรอายุ	15-74	ปี	ในเขตบริการสุขภาพที่	9	ปี	2553
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การบริโภคอาหารที่รสหวาน มัน เค็ม  
 

	 สำหรับข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาล	 ไขมัน	 และเกลือ	 ในระดับเขตยังไม่มีการสำรวจ

ข้อมูลที่ชัดเจน	 จึงอ้างอิงในภาพรวมของประเทศ	 โดยปริมาณที่แนะนำให้บริโภคได้เพื่อการมีสุขภาพดี	

สำหรับน้ำตาล	ไม่ควรเกิน	6	ช้อนชา	และน้ำมัน	1	ช้อนชา		

	 ข้อมูลจากสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย	 ระบุว่า	 ปี	 2553	 คนไทยบริโภคน้ำตาลทรายเฉลี่ย

คนละ	 33.8	 กิโลกรัมต่อปี	 ทั้งที่ก่อนหน้านี้	 เมื่อปี	 2526	 คนไทยบริโภคน้ำตาลทรายเฉลี่ยคนละ	 12.7	

กิโลกรัมต่อปีเท่านั้น	แต่เมื่อเวลาผ่านไป	คนไทยกินดี	อยู่ดี	การบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้นทุกปี	จนในปี	2554	

คนไทยกินน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็นคนละ	 34	 กิโลกรัม	 ในขณะที่มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก	 กำหนดไว้

ไม่ควรบริโภคเกิน	10	กิโลกรัมต่อคนต่อปี	

	 สำหรับข้อมูลการบริโภคโซเดียม	 จากผลการสำรวจของสำนักโภชนาการ	 กรมอนามัย	 ร่วมกับ

คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เมื่อปี	 2550	 พบว่า	 คนไทยกินโซเดียม	 วันละ	 4,351.7	

มิลลิกรัมต่อคน	 ทั้งที่มาตรฐานความต้องการโซเดียมในแต่ละวัน	 ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก	

ว่าไม่ควรบริโภคเกิน	2,000	มิลลิกรัม	เท่านั้น		

 ข้อเสนอแนะ :	 ควรมีการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคของประชากรในเขตนครชัยบุรินทร์		 

ทุก	5	ปี	เพื่อทราบสถานการณ์ที่ชัดเจน	และปัญหา/อุปสรรค	เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์และ

แนวโน้ม	 รวมถึงร่วมแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้ประชาชนในเขตมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม	

นอกจากนี้ควรมีจัดทำสื่อสนับสนุนและมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องด้วยอีกทางหนึ่ง	

	 นอกจากสถานการณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารแล้ว	 กรมอนามัย	 โดยสำนักโภชนาการ	 ยังมี

กิจกรรม/โครงการด้านโภชนาการ	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	 ซึ่งศูนย์อนามัยที่	 5	

ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่	ได้มีการดำเนินการร่วมกัน	ได้แก่	

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ 
  

	 โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการในปี	2555	โดยให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	จัดเมนู

อาหารอาหารว่างเพื่อสุขภาพ	 เป็นต้นแบบ	 และสะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร	 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ		 

ลดภาระโรค	 รวมถึงกำหนดให้มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้ผู้ป่วยและญาติ	

และชุมชน	

		 ผลการดำเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ	 เขตนครชัยบุรินทร์		 

ปี	2555	-2556	ดังนี้	
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ตารางที่	8	ผลการดำเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ 

	 จากตารางที่	8	จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงาน	ปี	2556	มีจำนวนแห่งน้อยลง	เนื่องจาก	ปี	2556	

เปลี่ยนระบบการรายงานให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์	 ซึ่งมีบางแห่ง	 

ยังไม่สามารถเข้าระบบได้	 นอกจากนี้บางแห่งยังขาดบุคลากรในการดำเนินงาน	 ขาดการสนับสนุนและ	 

ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ	 และที่สำคัญไม่ได้เป็นนโยบายหลัก	 หรือเป็นตัวชี้วัดของจังหวัด	 หรือกรม	

เป็นเพียงโครงการที่สมัครใจเข้าร่วม	

 ข้อเสนอแนะ :	 เนื่องจากโครงการนี้เริ่มดำเนินการเมื่อปี	 2555	 ซึ่งถือว่าเป็นโครงการใหม่

สำหรับพื้นที่	 อาจจะยังไม่มีความเข้าใจในรายละเอียด	 และขาดการสนับสนุน	 รวมถึงขาดบุคลากรทำให้

ยังไม่มีแผนการทำงานหรือเป้าหมายที่ชัดเจน	 ดังนั้นในการพัฒนางานต่อไป	 ควรมีการประชุมชี้แจงผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน	 รวมถึงกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในระดับกระทรวงหรือระดับ

จังหวัดต่อไป		

 

เมนูชูสุขภาพ สู่อาหารปลอดภัย ครัวไทย สู่ครัวโลก  

 

	 โครงการนี้	 มุ่งเน้นให้ร้านอาหารหรือแผงลอยที่จำหน่ายอาหารให้แก่ประชาชน	 รวมถึงโรงครัว

ในโรงพยาบาล	 มีเมนูอาหารที่ได้มาตรฐานและมีคุณค่าทางโภชนาการ	 โดยร้านอาหารหรือแผงลอยที่จะ

เข้าร่วมโครงการต้องได้รับการรับรองเป็นร้านอาหารสะอาด	รสชาติอร่อย	(Clean	Food	Good	Taste)	

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการนี้	 เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน	 

วัยทำงานหรือทุกกลุ่มวัย	ได้รับประทานอาหารที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ	

	 ผลการดำเนินงานมีร้านอาหารที่ผ่านการรับรองเป็นร้านเมนูชูสุขภาพ	 จำนวน	 800	 แห่ง		 

รายละเอียดดังตารางที่	9		

หมายเหตุ	:	จำนวนโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่	9	ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ทั้งสิ้น	80	แห่ง

ระดับดีเด่น	 16	 25.80	 2	 3.64

ระดับดี	 20	 32.26	 36	 65.45

ระดับพัฒนาได้	 20	 32.26	 12	 21.82

ระดับกำลังพัฒนา	 6	 9.68	 5	 9.09

รวม	 62	 77.5	 55	 68.75

	 ระดับการประเมิน	 	 ปี	2555	 	 	 ปี	2556

	 	 จำนวน	(แห่ง)		 ร้อยละ	 จำนวน	(แห่ง)		 ร้อยละ
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ตารางที่	9	ผลการดำเนินงานมีร้านอาหารที่ผ่านการรับรองเป็นร้านเมนูชูสุขภาพ 

 ปัญหา/อุปสรรค :	 ร้านอาหารไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการดำเนินงานตามโครงการฯ	

รวมถึงขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการและพื้นที่ขาดผู้รับผิดชอบงานโดยตรงหรือมีการเปลี่ยน	 

ผู้รับผิดชอบ	ทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง	

 ข้อเสนอแนะ : ชี้แจงและทบทวนเกณฑ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	 โดยจัดให้มีการอบรม/

ประชุมชี้แจง	 ทั้งในกลุ่มบุคลากร	 สาธารณสุขและผู้ประกอบการ	 ควรมีมาตรการหรือสิ่งสนับสนุนที่จะ

เป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของโครงการฯ	 และอยากเข้าร่วมโครงการฯ	 มากขึ้น	

จัดหาสื่อสนับสนุนให้แก่พื้นที่	 เช่น	 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือคู่มือต่างๆที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์	

โครงการ	 และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับกระทรวง/กรม	 เพื่อขอความร่วมมือจากพื้นที่ในการ

กระตุ้นหรือรณรงค์ให้ร้านอาหารในเขตปกครองเข้าร่วมโครงการฯ	

 

รอบเอวและพฤติกรรมการออกกำลังกาย 
 

	 ผลจากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในเขต

บริการสาธารณสุขที่	 9	 ปี	 2553	 พบว่า	 ความชุกของภาวะอ้วนลงพุงในประชากรอายุ	 15	 –	 74	 ปี	 มี	

รอบเอวเกินมาตรฐานร้อยละ	 29.7	 ซึ่งถ้าจำแนกตามรายจังหวัดจะพบว่าประชากรในจังหวัดชัยภูมิ		

ร้อยละ	 34.5	 มีรอบเอวเกินมาตรฐานสูงสุด	 รองลงมาคือ	 จังหวัดนครราชสีมาร้อยละ	 30.0	 จังหวัด

สุรินทร์ร้อยละ	 25.9	 และต่ำสุดในจังหวัดบุรีรัมย์	 ร้อยละ	 18.9	 ส่วนภาวะน้ำหนักเกิน	 (ดัชนีมวลกาย	

มากกว่าเท่ากับ	 25	 kg/m2)	 สอดคล้องกับภาวะอ้วนลงพุงคือ	 สูงสุดในจังหวัดชัยภูมิ	 ร้อยละ	 23.0		 

รองลงมาคือ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์และสุรินทร์	ร้อยละ	20.6,	19.3	และ	16.5	ตามลำดับ	(ภาพที่	48)	

	 จำนวนร้าน	CFGT	 ผลงานปี	2555	 ผลงาน	2556

	 ณ	มกราคม	2556	

	 4,149	แห่ง	 779	แห่ง	 800	แห่ง



รายงานประจำปี 2 5 5 6 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา76

	 จากการสำรวจความครอบคลุมของการได้รับบริการเชิงคุณภาพตามกลุ่มอายุ	เขตพื้นที่เครือข่าย

บริการที่	 9	 ปี	 2555	 พบว่า	 ภาวะอ้วนลงพุงในประชากรอายุ	 15	 ปี	 ขึ้นไปในเพศชาย	 มีรอบเอวเกิน

มาตรฐานร้อยละ	 14.83	 (N	 =	 1,969	 คน)	 และเพศหญิง	 มีรอบเอวเกินมาตรฐาน	 ร้อยละ	 44.24		 

(N	 =	 4,283	 คน)	 ถ้าจำแนกรายจังหวัดมีความแตกต่างระหว่างเพศ	 โดยผู้หญิงในจังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ	

53.40	มีภาวะอ้วนลงพุงสูงที่สุด	 รองลงมาคือ	จังหวัดนครราชสีมาร้อยละ	46.97	จังหวัดสุรินทร์ร้อยละ	

41.01	 และต่ำสุดในจังหวัดชัยภูมิ	 ร้อยละ	 29.10	 ส่วนภาวะอ้วนลงพุงในเพศชายมีความชุกไม่แตกต่าง

กันมากนักในจังหวัดบุรีรัมย์	 นครราชสีมาและชัยภูมิ	 คือร้อยละ	 15.81,	 15.77	 และ	 15.13	 ตามลำดับ	

แต่พบต่ำสุดในจังหวัดสุรินทร์	ร้อยละ	11.76	(ภาพที่	49)	

	 การประเมินค่าดัชนีมวลกาย(BMI)	 พบว่า	 ประชากรอายุ	 15	 ปีขึ้นไป	 ในพื้นที่นครชัยบุรินทร์		 

มีภาวะสมส่วนร้อยละ	43,	ท้วม	ร้อยละ	15.9,	อ้วนร้อยละ	25.9	และผอม	ร้อยละ	15.2	เมื่อวิเคราะห์

รายจังหวัด	 พบว่า	 จังหวัดสุรินทร์มีภาวะสมส่วนสูงสุด	 คิดเป็นร้อยละ	 47	 รองลงมาคือ	 จังหวัด

นครราชสีมา	 บุรีรัมย์และชัยภูมิ	 ตามลำดับ	 โดยประชากรอายุ	 15	 ปีขึ้นไป	 จังหวัดบุรีรัมย์อ้วนสูงสุด	 

ร้อยละ30	รองลงมาคือนครราชสีมา	คิดเป็นร้อยละ	29	สำหรับประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป	พบว่าจังหวัด

ชัยภูมิผอมสูงสุด	รองลงมาคือ	สุรินทร์	คิดเป็นร้อยละ	32	และ18.	9	ตามลำดับ	(ภาพที่	50)	

ภาพที่	48	ร้อยละของความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกินในประชากรอายุ	15–74	ปีในเขตบริการสุขภาพที่	9	

ที่มา:	การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ	พ.ศ.	2553	สำนักโรคไม่ติดต่อ	

กรมควบคุมโรค	
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ภาพที่	49	ร้อยละของความชุกภาวะอ้วนลงพุงในประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไปในเขตบริการสุขภาพที่	9	

	ที่มา	:	Rapid	survey	ปี	2555	

ภาพที่	50	ร้อยละของดัชนีมวลกายประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไปในเขตบริการสุขภาพที่	9	

ที่มา	:	Rapid	survey	ปี	2555	
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	 ข้อมูลจาก	Rapid	survey	ปี	2556	พบว่า	ภาวะอ้วนลงพุงในประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไปในเขต

นครชัยบุรินทร์	 เพศชายมีรอบเอวเกินมาตรฐานร้อยละ	 16.6	 (N	 =	 878	 คน)	 และเพศหญิง	 มีรอบเอว

เกินมาตรฐานร้อยละ	49.1	(N	=	888	คน)	โดยแยกเป็นรายจังหวัดตามเพศได้	ดังนี้	ในเพศหญิงจังหวัด

ชัยภูมิมีรอบเอวเกินมาตรฐานสูงสุด	 คือ	 ร้อยละ	 60.4	 รองลงมาคือ	 จังหวัดนครราชสีมา	 สุรินทร์และ

บุรีรัมย์	ร้อยละ	49.6	43.7และ	42.0	ตามลำดับ	ส่วนในเพศชายมีรอบเอวเกินมาตรฐานสูงสุดในจังหวัด

ชัยภูมิเช่นกัน	คือ	ร้อยละ	22.3	จังหวัดนครราชสีมา	ร้อยละ	16.9	จังหวัดบุรีรัมย์	ร้อยละ	14.5	และตำ

สุดในจังหวัดสุรินทร์	ร้อยละ	11.8	(ภาพที่	51)	

ภาพที่	51	ร้อยละของความชุกภาวะอ้วนลงพุงในประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไปในเขตบริการสุขภาพที่	9	

ที่มา	:	Rapid	survey	ปี	2556	

	 ในด้านพฤติกรรมการออกกำลังกายของคนไทยอายุ	11	ปีขึ้นไป	พ.ศ.	2554	พบว่า	คนไทยออก

กำลังกายลดลงกว่าปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	3	กล่าวคือ	จากร้อยละ	29.0-29.3	ในปี	พ.ศ.	2546	–	2550	เป็น

ร้อยละ	26.1	ใน	พ.ศ.	2554	 (ที่มา	 :	จากรายงานการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชากร

อายุ	11	ปีขึ้นไป	สำนักงานสถิติแห่งชาติ)		

	 และจากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในเขต

บริการสาธารณสุขที่	 9	 ปี	 2553	 พบว่า	 ความชุกของผู้ที่มาออกกำลังกายมากกว่าเท่ากับ	 30	 นาที		 

อย่างน้อยสัปดาห์ละ	 3	 ครั้งของประชากรอายุ	 15	 –	 74	 ปี	 ในภาพรวมของเขตนครชัยบุรินทร์มีผู้ที่มา

ออกกำลังกายมากกว่าเท่ากับ	30	นาที	อย่างน้อยสัปดาห์ละ	3	ครั้ง	 ร้อยละ	39.4	จังหวัดบุรีรัมย์มีการ

ออกกำลังกายสูงสุด	คือ	ร้อยละ	43.5	รองลงมาคือ	จังหวัดนครราชสีมา	สุรินทร์และชัยภูมิ	คือ	ร้อยละ	

38.7	ร้อยละ37.8	และร้อยละ	37.7	ตามลำดับ	(ภาพที่	52)	
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ภาพที่	52	ร้อยละของความชุกผู้ที่มาออกกำลังกายมากกว่า	30	นาที	อย่างน้อยสัปดาห์ละ	3	ครั้ง	

ประชากรอายุ	15-74	ปี	ในเขตบริการสุขภาพที่	9	

ที่มา	:	 การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ	พ.ศ.	2553	สำนักโรคไม่ติดต่อ	

	 กรมควบคุมโรค	

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 กรมอนามัยและภาคีเครือข่าย	 ได้ดำเนินการการแก้ไขปัญหา	 

โรคอ้วน	ตามโครงการคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	(คลินิกDPAC)	และศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงใน

พื้นที่นครชัยบุรินทร์	 โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน	 ชุมชน	 และท้องถิ่น	 มีศักยภาพสามารถสร้างเสริมสุขภาพ	

ป้องกันโรค	 ลดความเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรม	 และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น	

โดยมีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อ	

	 1.		 สนับสนุนให้ชุมชนมีการสร้างนโยบายสาธารณะและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	

	 2.	 ผลักดันให้ชุมชนมีมาตรการที่บังคับใช้อย่างเข้มแข็งในการลดปัจจัยเสี่ยงของพฤติกรรม

สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง	

	 3.		 ส่งเสริมการขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสาธารณะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	

	 4.	 ค้นหากุล่มเสี่ยง/ผู้มีปัจจัยเสี่ยง	และ	เสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2555	 และ	 พ.ศ.2556	 ที่ผ่านมา	 ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา	 

โรคอ้วนในเขตนครชัยบุรินทร์	มีการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้องค์กรไร้พุงต้นแบบ	(แห่งใหม่)	จากปี	55	ซึ่งได้	

37	 แห่งและในปี	 56	 มีศูนย์เรียนรู้องค์กรไร้พุงต้นแบบองค์กรใหม่เพิ่มขึ้นอีก	 จำนวน	 14	 แห่ง	 (ตาราง	 

ที่	10)	

ตารางที่	10	แสดงศูนย์เรียนรู้องค์กรไร้พุงต้นแบบ	ปี	2555-2556

ศูนย์เรียนรู้องค์กรไร้พุงต้นแบบ	 เป้าหมาย	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 เขต

	 ปี	2555	 16	 3	 24	 5	 5	 37

	 ปี	2556	 8	 2	 8	 2	 2	 14
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	 นอกจากนี้ผลการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 (คลินิก	 DPAC)	 ในรพศ./

รพช./รพ.สต.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของเขตนครชัยบุรินทร์	 ในรพศ./รพท./รพช.	 ในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข	 ร้อยละ	 72.8	 และมีการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 (DPAC)	

ในรพ.สต.	ร้อยละ	60.0	แยกตามรายจังหวัด	(ภาพที่	52-53) 

ภาพที่	52	ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนในเขตบริการสุขภาพที่	9	

ที่มีการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	

(ที่มา	:	รายงานจากนักวิชาการผู้รับผิดชอบของจังหวัด)

ภาพที่	53	ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในเขตบริการสุขภาพที่	9	

ที่มีการดำเนินงาน	คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

(ที่มา	:	รายงานจากนักวิชาการผู้รับผิดชอบของจังหวัด)
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 ข้อเสนอแนะ  
 ■	 ควรมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อ	 

ลดปัจจัยเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาวะโรคอ้วนในคนไทย	

 ■	 ควรมีการวางแผนบูรณาการการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและการเก็บข้อมูลพฤติกรรม

สุขภาพอย่างเป็นระบบ	และบูรณาการทั้งบุคลากร	งบประมาณ	และวัสดุอุปกรณ์	ตั้งแต่ระดับกระทรวง

โดยไม่เพิ่มภาระงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่	 ใช้กลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่าย	 

ในการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่	รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานบริการสาธารณสุข	

 ■	 ควรสนับสนุนองค์ความรู้	 ทักษะในการให้คำปรึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ให้กับบุคลากร	 รวมทั้งสื่อ	 วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน	 

ในพื้นที่	

 ■	 ควรมีการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมในส่วนของ	BMI	รอบเอว	พฤติกรรมการบริโภค	

การออกกำลังกาย	การสูบบุหรี่	การดื่มสุรา	อย่างเป็นระบบ	

 ■	 ควรมีระบบส่งต่อในคลินิก	NCD	คุณภาพและคลินิก	DPAC	

มะเร็งเต้านม 
 

	 ร้อยละของสตรีอายุ	 30-60	 ปีได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและปากมดลูกโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข	 (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ	 80)	 จากการประเมินหญิงอายุ	 30-60	 ปีจำนวน	 6,252	 คน	 

ในเขต	 9	 ปี	 2556	 พบว่า	 ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมร้อยละ	 82.2	 ทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย์	 และ

นครราชสีมา	 ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมสูงสุดร้อยละ	 91.6	 และ	 89.7	 ตามลำดับ	 ผลการตรวจ	 

ร้อยละ	 80.9	 ไม่พบสิ่งผิดปกติ	 ในกลุ่มที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติ	 (ร้อยละ	 19.1)	 รักษา	 ด้วยวิธีการผ่าตัด	 

ร้อยละ	56.1	(ตารางที่	11)	
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	 ส่วนในปี	 2556	 สตรีอายุ	 30-70	 ปีตรวจเต้านมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น	 โดยทั้งเขตร้อยละ	 80.55	

สูงสุดคือจังหวัดบุรีรัมย์	 ร้อยละ	93.9	รองลงมาเป็นจังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	สุรินทร์	 ร้อยละ	82.45,	

80.36	และ	68.42	ตามลำดับ	และได้เก็บข้อมูลสัดส่วนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่	1	และ	2	(ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	 70)	 ทั้งเขต	 ร้อยละ	 68.11	 สูงสุดคือจังหวัดนครราชสีมา	 อยู่ที่ร้อยละ	 71.93	 รองลงมาเป็น

บุรีรัมย์	ชัยภูมิ	และสุรินทร์	ร้อยละ	70.33,60	และ	58.23	ตามลำดับ	(ตารางที่	12)	

ตารางที่	11	แสดงจำนวนและร้อยละการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของกลุ่มสตรีอายุ	30-60	ปี

ในเขตบริการสุขภาพที่	9	ปี	2555

ที่มา	:		 สถานการณ์สุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์	ปีงบประมาณ	2555

			การตรวจมะเร็งเต้านม
	 เขต	9	 ชัยภูมิ	 นครราชสีมา	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์

		 จำนวน	(%)	 จำนวน	(%)	 จำนวน	(%)	 จำนวน	(%)	 จำนวน	(%)

อายุเฉลี่ย	(ปี)	 45.29	 45.55	 45.14	 45.59	 45

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

การตรวจมะเร็งเต้านม	 	 	 	 	

	 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)

ผลการตรวจ	 	 	 	 	

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

		 ผิดปกติ	 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)

การรักษา	 (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)

		 ยาเคมีบำบัด	 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)
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 ข้อเสนอแนะสำหรับศูนย์/เขต 
	 1.	 มีระบบการติดตามประเมินสตรี	 30-70	 ดูประสิทธิภาพการตรวจเต้านมด้วยตนเอง	 โดยมี

การประเมินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	อาจจะทุก	 3-6	 เดือน	 /ครั้ง	 เพราะจากข้อมูล	มีการตรวจเต้านม

ด้วยตนเองสูงจริง	แต่สัดส่วนของการตรวจเจอในระยะที่	1	และ	2	นั้นต่ำ		

	 2.	 ประเมินและหาสาเหตุว่าในการตรวจเต้านมที่ไม่ทราบผลการตรวจ	 เพราะ	 ในแต่ละปี	 

มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นเกือบหมื่นราย	อัตรารอการรักษาด้วยเคมีบำบัดมากกว่า	13,000-14,000	คน	ใน

ขณะที่ของเขตมีแค่	9	คน	ไม่ทราบผลการตรวจมีจำนวนสูงถึง	1,426	คน	หรือร้อยละ	18.6	ของผู้ตรวจ

ทั้งหมดว่ามีสาเหตุจาก	ทักษะของเจ้าหน้าที่หรือระบบการส่งต่อรักษา	 การส่งต่อข้อมูล	 ข้อมูลตอบกลับ	

เพื่อจะได้นำมาแก้ไขปรับปรุง	 การขอข้อมูลที่มีอุปสรรคติดขัดในกรณีที่ส่งผู้ป่วยไปรักษาแล้วไม่ได้รับ

ข้อมูลตอบกลับอาจจะแก้ไขโดยทำในรูปแบบโครงการวิจัยร่วมกัน	เพื่อที่เราจะได้ข้อมูล	

 ข้อเสนอแนะสำหรับ CUP 
	 1.	 เมื่อมีรณรงค์ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามผลงานก็จะเพิ่ม	แต่ถ้าเป็นช่วงนอกเทศกาลรณรงค์ผลงาน

ก็ตก	 แต่เพื่อความยั่งยืน	 ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง	 เสนอให้	 อสม.	 นสค.	 ทำการตรวจประเมิน		 

ขอดูการตรวจ	แลการลงบันทึกเรื่อยๆ		

	 2.	 สร้างวัฒนธรรม	คำพูดติดปาก	เช่น	เดือนนี้คุณตรวจเต้านมแล้วหรือยัง	

	 3.	 มีการถ่ายทอดประสบการณ์	 จากคนที่เป็น	 คนที่รักษาหาย	 เน้นให้เห็นถึงภาพลักษณ์		 

อัตลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เรื่องใกล้ตัวที่คาดไม่ถึง	

ตารางที่	12	แสดงข้อมูลของสตรีอายุ	30-70	ปีตรวจเต้านมด้วยตนเอง	และสัดส่วนของ

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม	ระยะที่	1	และ	2	ปี	2556

ที่มา	:		 Data	center	R9health.org

														หัวข้อ
	 เขต	9	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ		 บุรีรัมย์	 สุรินทร์

		 จำนวน	(%)	 จำนวน	(%)	 จำนวน	(%)	 จำนวน	(%)	 จำนวน	(%)

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง	 1,238,731	 456,581	 294,678	 239,764	 247,708

	 	 (80.55)		 (82.45)	 (80.36)	 (93.9)	 (68.42)

สัดส่วนมะเร็งระยะที่	1	และ	2	 363	 82	 24	 211	 46

	 	 (68.11)	 (71.93)	 (60)	 (70.33)	 (58.23)
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กลุ่มผู้สูงอายุ 
 

	 องค์การสหประชาชาติ	 ได้ให้คำนิยามว่า	 ประเทศใดที่มีประชากรอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 เป็นสัดส่วน

ร้อยละ	10	หรืออายุ	 65	ปีขึ้นไปเกินร้อยละ	7	ของจำนวนประชากรทั้งหมด	ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวสู่

สังคมผู้สูงอายุ	 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ	 60	 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ	20	หรืออายุ	65	ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	14	นั่นหมายความว่า	ปัจจุบันประเทศไทยเราเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุแล้วด้วยสัดส่วนของประชากรวัย	65	ปี	ที่สูงถึงร้อยละ	8.4	และประชากรวัย	60	ปี	สูงถึง

ร้อยละ	12.6	(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	1	กรกฎาคม	2555)	และคาดการณ์

ว่าอีกประมาณ	 20	 ปีข้างหน้าสังคมไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด	 ที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ	

65	ปีขึ้นไป	มากกว่าร้อยละ	20	ขึ้นไป	หรืออาจกล่าวได้ว่าในอีก	10	ปีข้างหน้า	 (พ.ศ.	2564)	ประเทศ

ไทยจะกลายเป็น	“สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์:	Age	Society”	และจากนั้นอีกเพียง	10	ปี	ประเทศไทย

จะกลายเป็น	“สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอด”		

	 ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่	 9	 นครชัยบุรินทร์ในปี	 2556	 พบว่า		 

มีประชากรผู้สูงอายุทั้งสิ้น	1,106,236	คน	คิดเป็นร้อยละ	17.4	ของจำนวนประชากรทั้งเขต	 โดยพบว่า

เป็นผู้สูงอายุเพศหญิง	 ร้อยละ	 54.3	 และร้อยละ	 45.7	 เป็นเพศชาย	 ในจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดพบ	 

ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเอง	 ผู้อื่นและสังคมได้	 ร้อยละ	 92.4	 ผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองได้บ้าง		 

ร้อยละ	6.4	และมีผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือร้อยละ	1.2	

	 ปัจจุบัน	 พบว่า	 สังคมผู้สูงอายุมีแนวโน้มเป็นผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหรืออยู่ลำพังกับคู่สมรสเพิ่ม

มากขึ้น	โดยพบว่า	ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเพิ่มจากร้อยละ	3.6	ในปี	2537	เป็น	7.6	ในปี	2550	ซึ่งมีผลต่อ

การดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	 โดยอายุยิ่งสูงยิ่งเจ็บป่วย	 โดยเฉพาะเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ	

เช่น	 ความดันโลหิตสูง	 เบาหวาน	 หรือไขมันในเลือดสูง	 มีภาวะพึ่งพาต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องและ

การดูแลระยะยาว	 ผู้สูงอายุจำนวนมากมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม	 ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน	

การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญ	 โดยเฉพาะการจัดให้มีส้วม

นั่งราบห้อยขาในทุกสถานบริการและในชุมชน	เพื่อลดความรุนแรงจากโรคข้อเข่าเสื่อม	ภาวะสมองเสื่อม

ในประชากรผู้สูงอายุมีความชุกที่เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ	 โดยพบจำนวนผู้สูงอายุป่วยด้วยภาวะ

สมองเสื่อม	ในปี	2553	จำนวน	9,288	คน	คิดเป็นอัตรา	14.6	ต่อประชากรแสนคน	(สำนักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์	 กระทรวงสาธารณสุข,	 2555)	 และวัยสูงอายุมีภาวะซึมเศร้าจากปัญหาสุขภาพและยังไม่ได้

รับการรักษา	 สูงกว่าวัยอื่น	 (รพ.พระศรีมหาโพธิ์,	 2555)	 นอกจากนี้จากผลสำรวจทางระบาดวิทยา

สุขภาพจิตของประเทศไทย	 ในปี	 2551	 โดยกรมสุขภาพจิต	 พบว่าคนไทยอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 ป่วยด้วย	 

โรคซึมเศร้าร้อยละ	 4.1	 หรือเกือบ	 300,000	 ราย	 และในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เป็นผู้สูงอายุจะเสี่ยงต่อ	 

การฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ	63		
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	 จากปัญหาสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นตามอายุและแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะอายุยืนยาวขึ้น	 แนวคิดการ

ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	(Long	Term	Care:	LTC)	เป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุตอนต้น	

ตอนกลาง	 และผู้สูงอายุตอนปลายมีสุขภาพดี	 ยืดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังออกไป	 จึงต้องมีการเตรียม

ความพร้อมของประชากรให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ	 พัฒนาระบบบริการต่างๆ	 ให้เหมาะสม	 เนื่องจาก

เป็นกลุ่มวัยที่เกิดปัญหาสุขภาพและมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้ง่าย	 มีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลสุขภาพ

และเกิดปัญหาขาดผู้ดูแลในยามเจ็บป่วย		

	 จากรายงานโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ	 ฉบับที่	 2	

(พ.ศ.	 2554-	 2564)	 ฉบับปรับปรุงครั้งที่	 1	 พ.ศ.	 2552	 ระยะที่	 2	 (พ.ศ.	 2550-2554)	 ดัชนีวัดที่	 8	

สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ

หลักมีผลการดำเนินงานเพียงร้อยละ	 18.7	 จากเป้าหมายการดำเนินงาน	 ร้อยละ	 30	 เช่นเดียวกับ		 

ดัชนีวัดที่	 38	 สัดส่วนของตำบลที่มีบริการสำหรับผู้สูงอายุต่อไปนี้	 1.	 สนับสนุนการดูแลระยะยาว		 

2.	ระบบประคับประคอง	3.	ระบบการดูแลโรคเรื้อรังที่สำคัญ	4.	อาสาสมัครในชุมชน	และ	5.	สนับสนุน

ให้ผู้ดูแลมีความรู้ความสาสมารถในการดูแลผู้สูงอายุ	 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขดำเนินงานภายใต้		 

“ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว”	 ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ	 34.3	 โดยมีค่าเป้าหมายในการ

ประเมินร้อยละ	50	ซึ่งถือว่าไม่ผ่านการประเมิน		

	 ในปี	 พ.ศ.	 2555	 กรมอนามัย	 ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	 ของกระทรวงสาธารณสุข	 ตระหนักถึง

ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	 จึงได้ร่วมกันดำเนินงานแผนงาน	 “โครงการส่งเสริม	 

สุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ”	 ขึ้น	 โดยบูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่าย	 โดยเฉพาะองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	มีเป้าหมายสำคัญเพื่อ		

	 1)	 ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์	 โดยผสมผสาน

มาตรฐานการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งสุขภาพกายและจิต		

	 2)		 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม		

	 3)		 พัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพทั้งในสถานบริการและบริการเชิงรุก	 

ในชุมชน		

	 4)		 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว	ชุมชน	และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ		

	 5)		 ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
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สถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุ 
 

ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรอง ADL (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60) 

	 ผลการตรวจคัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน	 (ADL)	 ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด

ทุกจังหวัด	 โดยภาพรวมทั้งเขตในปี	 2556	 อยู่ที่ร้อยละ	 95.9	 แต่ปัจจุบันการรายงานผลการตรวจ	 

คัดกรองยังไม่มีระบบที่ชัดเจนและเหมาะสม	(ภาพที่	54)	 		

 

ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90) 

ภาพที่	54	ร้อยละผู้สูงอายุในเขตบริการสุขภาพที่	9	ได้รับการตรวจคัดกรอง	ADL 

ภาพที่	55	ร้อยละผู้สูงอายุในเขตบริการสุขภาพที่	9	ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
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	 จากข้อมูลการตรวจราชการในปี	 2556	 พบว่า	 การคัดกรองเบาหวาน	 และความดันโลหิตสูง		 

ในผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายในทุกจังหวัดและภาพรวมเขต	 โดยผู้สูงอายุในเขตได้รับการ

ตรวจคัดกรองครอบคลุมเพียง	 ร้อยละ	 73.1	 ในขณะที่เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ	 90	 อาจต้องเพิ่ม

กระบวนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในระดับชุมชนมากขึ้น	(ภาพที่	55)	 	

   

ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 

	 ตัวชี้วัดใหม่ในปี	2556	เพื่อมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง	ได้แก่	กลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง	

เช่น	เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	กลุ่มที่มีปัญหาซึมเศร้า	ข้อเข่าเสื่อม	ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก	

และผู้สูงอายุกลุ่ม	 2	 และ	 3	 ได้รับการดูแลและพัฒนาทักษะทั้งทางกายและใจ	 โดยในปี	 2556	 พบว่า		 

ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย	อยู่ที่ร้อยละ	89.7	(ข้อมูลจากการตรวจราชการ:	ภาพที่	56)	

 ข้อเสนอแนะ	 แนวทางการพัฒนาทักษะทางกายและใจสู่การปฏิบัติตามตัวชี้วัดไม่ชัดเจน		 

ส่งผลต่อการประเมินผลการได้รับการพัฒนาทักษะ	และความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์	 	

 แนวทางปรับปรุง	 ในปีงบประมาณ	 2557	 สำนักส่งเสริมสุขภาพ	 ได้กำหนดความชัดเจนของ

กลุ่มเสี่ยงและแนวทางการพัฒนาทักษะทางกายและใจในผู้สูงอายุ	5	กลุ่มเสี่ยง	ดังนี้ 

ภาพที่	56	ร้อยละผู้สูงอายุ	ผู้พิการในเขตบริการสุขภาพที่	9	ได้รับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
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	 	 ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง	 	 	 แนวทางการพัฒนาทักษะกาย	ใจ 

1.	 มีคะแนน	ADL	<	12	คะแนน	 1.	พัฒนาองค์ความรู้ตามสภาพปัญหาและบริบทของผู้สูงอายุ	

	 	 	 2.	สนับสนุนให้ผู้สูงอายุดูแลตนเอง	พึ่งตนเอง	ครอบครัว	ชุมชน	

2.	 มีค่าระดับน้ำตาลในเลือด	 การพัฒนาองค์ความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องโรคเบาหวาน		

		 >125	mg	 	 1.	 ควบคุมอาหาร	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม		

		 	 	 2.	 ออกกำลังกายพอควรและสม่ำเสมอ		

		 	 	 3.	 รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด		

		 	 	 4.	 งดบุหรี่	สุราและของเค็ม		

		 	 	 5.	 ดูแลรักษาเท้าให้สะอาดอยู่เสมอ		

		 	 	 6.	 ทำจิตใจให้สบาย		

		 	 	 7.	 มีลูกอมหรือน้าตาลติดตัวไว้ป้องกันการหมดสติจากน้ำตาลในเลือดต่ำ		

		 	 	 8.	 ถ้ามีแผลหรือความผิดปกติใดๆ	ควรปรึกษาแพทย์	

3.	 มีผลการคัดกรองความดัน		 การพฒันาองคค์วามรู	้และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเรือ่งโรคความดนัโลหติสงู 

		 โลหิตสูง>140/90	mmHg	 1.	 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร	มัน	เค็ม	

	 	 	 2.	 การออกกำลังกาย		

	 	 	 3.	 ทำจิตใจให้สบายไม่วิตกกังวล	นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ		

		 	 	 4.	 งดการสูบบุหรี่	การดื่มสุรา	

		 	 	 5.		ตรวจสุขภาพเป็นประจำ		

		 	 	 6.		รับประทานยาตามแพทย์	

4.	 มีคะแนนการประเมินโรคข้อเข่า	 การพัฒนาองค์ความรู้ตามสภาพปัญหาและความรุนแรงของโรค	

	 เสื่อม	(Oxford	Knee	Score)		1.		ควบคุมไม่ให้อ้วนเกินไป	

	 อยู่ในช่วง	0-39	คะแนน	หรือ	 2.	 บริหารกล้ามเนื้อรอบๆ	ข้อ	

	 มีสัญญาณเตือน	เจ็บปวด		 3.		ลดการใช้งานข้อนั้นในท่าที่ผิดธรรมชาติ	

 เข่าบวม	เข่าอ่อนหรือเข่าสะดุด		4.	 ขณะที่มีอาการปวดควรรีบ	ปรึกษาแพทย์และทำกายภาพบำบัด	

	 เข่าฝืดหรือยึดติด	

5.	 กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรอง	 1.	 ให้สุขภาพจิตศึกษา	เรื่อง	การเปลี่ยนแปลงทางด้านกาย	ใจ	ในผู้สูงอายุ	

	 โรคซึมเศร้า	2	คำถาม	และ	 	 ความสุข	5	มิติ	

	 แบบประเมินภาวะซึมเศร้า		 2.	 ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	ด้วยแบบประเมินการฆ่าตัวตาย	

 9	คำถาม	โดยมีคะแนนประเมิน	 	 8	คำถาม	

 ภาวะซึมเศร้า	9	คำถามมากกว่า	 3.	 ส่งพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย	และรักษาโรคซึมเศร้า	

	 หรือเท่ากับ	7	คะแนน	 4.	 ให้คำปรึกษาตามปัญหาและเฝ้าระวังพิเศษในกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย  
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	 	 ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง	 	 	 แนวทางการพัฒนาทักษะกาย	ใจ	

 ข้อเสนอแนะ	 ในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไป	 ทั้งที่อยู่ในระบบบริการและในชุมชนที่ได้รับการคัดกรอง

แล้วไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะกายและใจ	 ควรได้รับความรู้และข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง	 

ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

	 	 	 5.	 ติดตามประเมินภาวะซึมเศร้าและ/หรือความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย		

	 	 	 	 ด้วยแบบประเมินภาวะซึมเศร้า	9	คำถาม	และ/หรือแบบประเมิน	

	 	 	 	 ฆ่าตัวตาย	8	คำถาม	ทุก	1	เดือน	จนกว่าคะแนน	9	คำถาม	น้อยกว่า		

	 	 	 	 7	คะแนนติดต่อกัน	6	เดือน	

	 	 	 6.	 แนะนำให้ติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง	

	 	 	 7.	 ติดตามเยี่ยมบ้านในกรณีผิดนัด/บูรณาการการเยี่ยมบ้านร่วมกับ	

	 	 	 	 ทีมสุขภาพอื่นๆ		

6.	 กลุ่มที่มีสุขภาพช่องปาก		 -	 ตรวจช่องปาก	โดยตรวจดูฟัน	เหงือก	และเนื้อเยื่อต่างๆ	ในช่องปาก	

	 โดยมีฟันน้อยกว่า	20	ซี่	หรือ	 	 ด้วยตนเอง	อย่างสม่ำเสมอ	

	 น้อยกว่า	4	คู่สบ	 -	 ทำความสะอาดช่องปากสม่ำเสมอ	ด้วยการแปรงฟัน	การใช้ไหมขัดฟัน		

	 	 	 	 การใช้แปรงซอกฟัน	และ/หรือ	การใช้ไม้จิ้มฟัน		

	 	 	 -		 ดูแลทำความสะอาดฟันปลอมชนิดถอดได้	หรือติดแน่น		

	 	 	 -		 เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์	และไม่ทำอันตรายต่อเหงือก	

	 	 	 	 และฟัน		

	 	 	 -		 ไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจช่องปากทั้งฟันแท้และฟันปลอม		

	 	 	 -		 ได้รับการฟื้นฟูสภาพช่องปาก	
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ผู้สูงอายุ ได้รับการใส่ฟันเทียมพระราชทานตามเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

(ปี	2555	เป้าหมาย	3,315	ราย,	ปี	2556	เป้าหมาย	3,755	ราย) 

	 จากข้อมูลการตรวจราชการปี	 2555-56	 และรายงานผลการดำเนินงานจากสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด	 พบว่า	 ในปี	 2555	 ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมพระราชทานเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้	

คือมากกว่าร้อยละ	 90	 และในปี	 2556	 มีเพียงจังหวัดนครราชสีมาที่ทำได้ตามเป้าหมาย	 โดยมีผู้สูงอายุ	 

ได้รับการใส่ฟันเทียม	ร้อยละ	96.3	ในขณะที่ภาพรวมของทั้งเขต	ครอบคลุมเพียง	ร้อยละ	85	

	 จากการรายงาน	พบว่า	 ปัญหาในการดำเนินงาน	 เกิดจากข้อจำกัดของจำนวนทันตแพทย์	 และ

ทันตบุคลากรรวมถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงระบบบริการของผู้สูงอายุ	

 

ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์  
(อย่างน้อย ร้อยละ 20) 

	 ผลการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว	 ยอดสะสมจากปี	 2554-2556	 ในภาพ

รวมของเขต	 เท่ากับร้อยละ	 24.5	 ส่วนภาพรวมรายจังหวัด	 พบว่า	 การดำเนินงานของจังหวัดสุรินทร์	 

ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด		

	 ปีงบประมาณ	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 เขต 

	 2555	 1,130	 705	 768	 712	 3,315	

	 	 (93.7)	 (94.2)	 (97.7)	 (98.0)	 (95.7)	

	 2556	 1,000	 958	 1,147	 650	 3,755	

	 	 (96.3)	 (81.9)	 (88.4)	 (73.4)	 (85.0)	

 
ปีงบประมาณ

	 															จำนวนตำบล	LTC	ผ่านเกณฑ์	 	 เขต		

	 	 นครราชสีมา	(289)	 ชัยภูมิ	(124)	 บุรีรัมย์	(189)	 สุรินทร์	(158)	 (760) 

	 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)	
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	 เป็นตัวชี้วัดใหม่ในปี	2556	ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา	อำเภอที่มีต้นทุนขององค์ประกอบในเรื่อง

ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว	 วัดส่งเสริมสุขภาพ	 และผู้สูงอายุที่พึงประสงค์	 อยู่เดิมแล้วจะง่าย	 

ต่อการพัฒนา	

	 อำเภอสุขภาพดี	 80	 ปียังแจ๋ว	 ในปี	 2556	 ที่ผ่านเกณฑ์มีทั้งหมด	 8	 แห่ง	 ได้แก่	 อ.พระทองคำ	

อ.หนองบุญมาก	 จังหวัดนครราชสีมา	 อ.จัตุรัส	 อ.คอนสวรรค์	 จังหวัดชัยภูมิ	 อ.หนองกี่	 อ.บ้านด่าน	

จังหวัดบุรีรัมย์	 และ	 อ.ลำดวน	 อ.เขวาสินรินทร์	 จังหวัดสุรินทร์	 (ที่มา:	 ข้อมูลรายงานจังหวัดที่ส่งมา		 

ณ	วันที่	30	กันยายน	2556)	

 

วัดผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพ (อย่างน้อย ร้อยละ 20) 

	 เช่นเดียวกับตัวชี้วัดของตำบล	 LTC	 คือ	 ตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี	 องค์ประกอบในการ

ดำเนินงานค่อนข้างใหญ่และต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน	 โดยเฉพาะความร่วมมือจาก

คนในชุมชน	 ในปี	 2556	 สำนักส่งเสริมสุขภาพและกรมควบคุมโรค	 ได้ปรุงปรับองค์ประกอบและเกณฑ์

ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาและดำเนินการ	 ซึ่งแต่ละจังหวัดอยู่ระหว่างการ

พัฒนา 

	 ปีงบประมาณ	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 เขต	

 2556	 2	 2	 2	 2	 8	

 
ปีงบประมาณ

	 							จำนวนวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์	(แห่ง)	 	 เขต		

  นครราชสีมา(2,767)	 ชัยภูมิ	(969)	 บุรีรัมย์	(990)	 สุรินทร์	(852)	 (5,578) 

	2554	–	2556	 160	(5.8)	 58	(6.0)	 97	(9.8)	 21	(2.5)	 336	(6.0)	

 ปัญหาและข้อจำกัด :  
	 1.	 องค์ประกอบในการดำเนินกิจกรรมค่อนข้างใหญ่	 และต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนิน

กิจกรรม	 ความสำเร็จตามเกณฑ์คุณภาพต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายส่วน	 เช่น	 ผู้สูงอายุ	 ผู้ดูแล	

ชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	บุคลากรสาธารณสุข		

	 2.		 ตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี	 โดยในปี	 2554	 และ	 2555	 กำหนดให้มีการดำเนินงาน

ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว	 จังหวัดละ	 2	 ตำบล	 ในขณะที่ปี	 2556	 มีการกำหนดให้มีตำบล	 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	20	การเตรียมรับในการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจึงเกิดปัญหาด้านคุณภาพ		

 
จำนวนอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอ) 
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ผลการสำรวจสถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2555  
(Rapid survey) 

 

	 ผลจากการสุ่มสำรวจประชากรอายุ	60	ปี	ในพื้นที่นครชัยบุรินทร์	ร่วมกับศูนย์วิชาการ	ปี	2555	

จำนวนตัวอย่างที่สำรวจทั้งหมด	6,841	คน	แบ่งกลุ่มอายุออกเป็น	3	กลุ่มตามช่วงวัย	คือ	กลุ่มผู้สูงวัยต้น	

(อายุ	60-69	ปี)	กลุ่มผู้สูงวัยกลาง	(อายุ	70-79	ปี)	และกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย	(อายุ	80	ปีขึ้นไป)	พบว่า	

ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุวัยต้น	 ร้อยละ	 51.4	 รองลงมาคือ	 ผู้สูงอายุวัยกลาง	 ร้อยละ	 35.0	 และผู้สูงอายุ	 

วัยปลาย	ร้อยละ	13.6	 

	 ข้อมูลผู้สูงอายุแบ่งตามความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน	 (Activities	 of	 daily	

living	:	ADL)	ทั้ง	4	จังหวัด	พบว่า	เป็นผู้สูงอายุกลุ่ม	1	(ติดสังคม)	ร้อยละ	98.2	โดยกลุ่ม	2	(ติดบ้าน)	

และกลุ่ม	 3	 (ติดเตียง)	 มีจำนวนเท่ากัน	 คือร้อยละ	 0.9	 (ภาพที่	 57)	 จะเห็นได้ว่าประชากรผู้สูงอายุใน

พื้นที่นครชัยบุรินทร์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตัวเอง	 ผู้อื่น	 สังคมและชุมชนได้	 และเมื่อ

พิจารณาแยกรายจังหวัด	พบว่า	 ในจังหวัดบุรีรัมย์	 และจังหวัดนครราชสีมา	มีผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเอง

ได้สูงกว่าทุกจังหวัด	 คือ	 ร้อยละ	 98.9	 และ	 98.6	 ตามลำดับ	 สำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	

(กลุ่ม	3	ติดเตียง)	พบว่า	จังหวัดชัยภูมิและสุรินทร์	 สูงสุด	คือ	 ร้อยละ	1.8	และ1.7	ตามลำดับ	 (ตาราง	 

ที่	13) 

ภาพที่	57	แสดงความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน	(Activities	of	Daily	Living	:	ADL) 
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	 ข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงในเขตนครชัยบุรินทร์ที่ได้รับบริการฟื้นฟูสภาพ	 (กิจวัตรประจำวัน/

กายภาพบำบัด)	จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อผส./อสม.	พบเพียงร้อยละ	50	โดยผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงใน

จังหวัดชัยภูมิ	 ได้บริการฟื้นฟูสภาพสูงสุดและครอบคลุมมากกว่าจังหวัดอื่นๆ	 คือร้อยละ	 77.3	 ส่วน

จังหวัดที่ได้รับบริการฟื้นฟูสภาพน้อยที่สุด	คือ	จังหวัดบุรีรัมย์	ร้อยละ	14.3	รองลงมาคือ	จังหวัดสุรินทร์	

ร้อยละ	29.4	(ภาพที่	58) 

ตารางที่	13	ร้อยละความสามารถการดำเนินกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุในเขตบริการสุขภาพที่	9 

ภาพที่	58	การได้รับบริการฟื้นฟูสภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงในเขตบริการสุขภาพที่	9 

การได้รับบริการฟื้นฟูสภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง 
จำแนกรายจังหวัด 

	 จังหวัด	 จำนวนตัวอย่าง	(คน)	 	ร้อยละความสามารถการดำเนินกิจวัตรประจำวัน	

	 	 	 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	
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	 ผลการสำรวจทันตสุขภาพระดับเขต	ครั้งที่	2	ปี	2555	พบว่า	ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มอายุ	60-74	ปี	

ที่มีฟันใช้การได้อย่างน้อย	20	ซี่ขึ้นไป	เท่ากับร้อยละ	57.8	ในระดับประเทศ	และเท่ากับร้อยละ	69.8	ใน

ระดับภาค	สำหรับข้อมูลในระดับเขต	พบว่า	เขตบริการสุขภาพที่	9	มีผู้สูงอายุกลุ่มอายุ	60-74	ปี	ที่มีฟัน

ใช้การได้อย่างน้อย	20	ซี่	 เท่ากับร้อยละ	95.5	 โดยข้อมูลในระดับจังหวัดเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย	

ดังนี้	 ชัยภูมิ	 (ร้อยละ	 99.1)	นครราชสีมา	 (ร้อยละ	96.7)	บุรีรัมย์	 (ร้อยละ	 95.5)	 และสุรินทร์	 (ร้อยละ	

92.7)	(ภาพที่	59)	

 

 มาตรการแก้ไขปัญหา 4 ปี ข้างหน้า 
	 1.		 พัฒนาและเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุ 

  ■		 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุ	

  ■		 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	3อ.	2ส.		

  ■		 การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นตามชุดสิทธิประโยชน์	สปสช.	ตามพวงบริการ		

	 	 	 และหากลุ่มเสี่ยง	

  ■		 ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ	=	พึ่งตนเอง	ช่วยสังคม/ชุมชน	

ภาพที่	59	แสดงผู้สูงอายุกลุ่มอายุ	60-74	ปีในเขตบริการสุขภาพที่	9	ที่มีใช้การได้อย่างน้อย	20	ซี่ขึ้นไป	

ที่มา:		 การสำรวจทันตสุขภาพระดับเขต	ครั้งที่	2	ปี	2555 

ผู้สูงอายุ กลุ่มอายุ 60-74 ปี ที่มีฟันใช้การได้อย่างน้อย 20 ซี่ขึ้นไป 



รายงานประจำปี 2 5 5 6 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 95

  ■		มาตรการทางสังคม	=	เข้าใจผู้สูงอายุให้ความยกย่อง	กตัญญูกตเวที	

  ■		 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อผู้สูงอายุ	เช่นห้องน้ำ	ห้องส้วม	ทางลาด	ราวจับ	

 2.		 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ	Home	Health	Care  

	 	 2.1	ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง	ต่อเนื่องแม้ไม่สามารถไปรับบริการที่สถานบริการ	

	 	 2.2	การประกันการดูแล	โดยท้องถิ่น/ชุมชน		

   ■	 ได้รับบริการเยี่ยมติดตามดูแลที่บ้าน	

   ■	 บริการฉุกเฉินที่บ้าน	โดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม	

 3.	 พัฒนางาน	มีผู้ดูแล	Care	giver 

  ■		 อบรมแกนนำ	

  ■		พัฒนาจิตอาสา	

  ■		พัฒนา	อสม.เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ(หลักสูตรกรมอนามัย)	

  ■		 สถานดูแลผู้สูงอายุชุมชน	(Day	Care	,Intermediate	Care)		

  ■		มาตรการทางสังคม	“การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ดูแลผู้สูงอายุ/ชุมชน”	

  ■		 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชุมชนโดยท้องถิ่น	Care	Manager	

  ■		พัฒนาตำบล	Long	Term	Care 
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งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

การจัดการเหตุรำคาญ 
 

	 ในระหว่าง	 ปี	 2554	 –	 2556	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้มีส่วนร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นในพื้นที่		 

ในการจัดการเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ	 3	 ครั้ง	 จากสถานที่เกิดเหตุ	 3	 แห่ง	 เป็นปัญหากลิ่น	 2	 แห่ง		 

ฝุ่น	 1	 แห่ง	 และเรื่องอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 9	 ครั้ง	 จากสถานที่เกิดเหตุ	 8	 แห่ง	 เป็นปัญหา

กลิ่น	6	แห่ง	ฝุ่น	2	แห่ง	ดังตารางที่	14	และ	15 

ตารางที่	14	สถานการณ์การร้องเรียนเหตุรำคาญ 

	 จังหวัด	 ปี	พ.ศ.	 สถานที่เกิดเหตุ	 เรื่องร้องเรียน	

นครราชสีมา	 2554	 บ้านพักอาศัย	ทต.โพธิ์กลาง		 กลิ่นเหม็นสารเคมีจากการประกอบกิจการ	

	 	 อ.เมือง		 ประกอบซุ้มประตูและวัสดุเรซิ่น		

	 2556	 บ่อขยะ	ทม.ปากช่อง		 กลิ่นเหม็นและควันจากไฟไหม้ขยะ	

	 	 อ.ปากช่อง		 	

บุรีรัมย์	 2556	 โรงไฟฟา้ชวีมวล	ทต.ดอนมนต	์ ฝุ่นละออง	จากกิจกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวล	

	 	 อ.สตึก	
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ตารางที่	15	เรื่องอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา 
 บุรีรัมย์	 มีเหตุรำคาญและอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมากกว่าจังหวัดอื่นๆ	 และเป็นเหตุ

จากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งสิ้น	 และเป็นกิจการขนาดใหญ่	 และได้รับอนุญาต

จากกรมโรงงานและหน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนอื่นๆ	 ได้แก่	 โรงไฟฟ้าชีวมวลสตึกไบโอแมส		 

โรงงานไทยฮั้วยางพารา	 เป็นต้น	 กิจการเหล่านี้มีศักยภาพในการลงทุนแก้ไขปรับปรุงได้	 โดยหน่วยงาน	 

ผู้กำกับดูแลต้องให้คำแนะนำเชิงวิชาการ	 นอกจากนี้	 ยังมาจากกิจการการเกษตร	 เช่น	 โกดังรับซื้อ	 

ข้าวเปลือก	 การรับซื้อยางพารา	 มันสำปะหลัง	 ฯลฯ	 ปัญหาหลักคือ	 กลิ่นเหม็น	 ฝุ่นละออง	 และน้ำเสีย	

เป็นบางครั้ง	 ซึ่งมักใช้งบลงทุนเป็นข้ออ้างไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 ความขัดแย้ง	

และเหตุผลอื่นๆ	เพื่อประวิงเวลา		

	 จังหวัด	 ปี	พ.ศ.	 สถานที่เกิดเหตุ	 เรื่องร้องเรียน	

นครราชสีมา	 2554	 บ้านจัดสรร	ทน.นครราชสีมา	 กิจการผลิต	แปรรูปและบรรจุผักกาดดอง	

	 	 อ.เมือง	 ปล่อยน้ำเสียลงท่อน้ำสาธารณะ	ส่งกลิ่นเหม็น			

	 	 	 และสภาพน่ารังเกียจ	

	 2554	 บ้านจัดสรร	ทน.นครราชสีมา	 กลิ่นเหม็นจากการผลิตปลาทูนึ่งในบ้านพักอาศัย 

	 	 อ.เมือง	

สุรินทร์	 2554	 ฟาร์มไก่ไข่	อบต.โคกยาง		 กลิ่นเหม็นจากกิจการเลี้ยงไก่ไข่	ที่ตั้งอยู่ใกล้	

	 	 อ.ปราสาท	 ชุมชน	

	 2554	 บ้านอาศัยในชุมชน		 กลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงหมูภายในบ้าน	ในชุมชน	

	 	 อบต.คำผง	อ.โนนนารายณ์		

บุรีรัมย์	 2555	 กิจการรับซื้อยางถ้วย		 กลิ่นเหม็นยางถ้วยหรือยางก้อนที่เก็บใน	

  ทต.โนนดินแดง	อ.โนนดินแดง	 โรงเรือนภายในชุมชน	

	 2556	 ร้านรับซื้อข้าวเปลือก		 ฝุ่นละอองจากการขนถ่ายข้าวเปลือก	และ	

	 	 อบต.ทุ่งกระเต็น	อ.หนองกี่	 เสียงดังจากเครื่องจักรทำงาน	

	 2556	 โรงสีข้าว	อบต.ตาอ็อง		 ฝุ่นละอองจากการสีข้าว	รับซื้อข้าว	เสียงดังจาก	

	 	 อ.เมือง	 การสีข้าว	และการก่อสร้างขยายโรงงาน	

	 2555,	2556	 โรงงานไทยฮั้วยางพารา		 กลิ่นเหม็นจากการเก็บยางถ้วย	กระบวนการ	

	 	 ทต.บึงเจริญ	อ.	บ้านกรวด	 ผลิตยางแท่ง	และน้ำเสียจากโรงงานออกสู่	

	 	 	 ที่ทำกินของชาวบ้าน 
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 สุรินทร์	 มีกิจการรับซื้อข้าวและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	การปศุสัตว์	 ปัญหาที่พบคือ	 โรงสีข้าว

ขนาดใหญ่	 ซึ่งมีอยู่มากในสุรินทร์ส่งเสียงดัง	 ฝุ่นละออง	 และน้ำเสียเป็นบางครั้ง	 ฟาร์มเลี้ยงไก่ที่อยู่ใกล้

ชุมชนส่งกลิ่นเหม็น	 ส่วนการเลี้ยงหมูของชาวบ้านแม้จะเป็นการเลี้ยงในครัวเรือนเพียงไม่กี่ตัว	 แต่ส่งผล

กระทบต่อชุมชน	และมาจากความขัดแย้งส่วนตัว		

 นครราชสีมา	 มีเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการขนาดเล็กภายในบ้านพักอาศัย	 แต่ส่งผลต่อ

ชุมชน	 ได้แก่	 กลิ่นเหม็นและน้ำเสีย	 ส่วนปัญหากลิ่นเหม็นจากการเผาไหม้ขยะเกิดจากการจัดการขยะ

ของหน่วยงานราชการและท้องถิ่น	 โดยเฉพาะท้องถิ่นที่มีพื้นที่จำกัดและมีการเติบโตของชุมชนอย่าง

รวดเร็วเช่นท้องถิ่นในอำเภอปากช่อง	 ซึ่งไม่มีพื้นที่กำจัดขยะต้องนำมากำจัดที่บ่อขยะของเทศบาลเมือง

ปากช่อง	 เมื่อขยะมีปริมาณมากทำให้การจัดการไม่มีประสิทธิภาพ	 เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้ลุกลาม

เป็นบริเวณกว้างและยาวนานส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงทั้งกลิ่นขยะและควัน	 จากกรณีดังกล่าว	 

ผู้รับผิดชอบได้พยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเร่งด่วนไปแล้ว		

	 จากการวิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 จังหวัดบุรีรัมย์น่าจะมีเหตุรำคาญต่างๆ	 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในจาก

พื้นที่จากสภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การตั้งโรงงาน	 เศรษฐกิจในพื้นที่ขยายตัว	 ความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง	 และความสามารถขยายตัวของชุมชน	 รวมถึงวัตถุดิบทางการเกษตรป้อนโรงงาน	 เช่น	

ยางพารา	 ไม้ยูคาลิปตัส	 ฟาร์มไก่และฟาร์มสุกร	 อ้อย	 เป็นต้น	 ประกอบกับประชาชนมีความรู้เรื่อง

กฎหมายสาธารณสุขและมีช่องทางในการร้องเรียนมากขึ้น	 จึงทำให้มีการร้องเรียนและอุทธรณ์เพิ่ม

นั่นเอง	 ดังนั้น	 อปท.	 ในฐานะองค์กรหลักที่มีหน้าที่ควบคุม	 กำกับดูแล	 และระงับเหตุรำคาญในท้องถิ่น

นั้น	 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาขั้นตอน	 วิธีการ	 และมาตรการการบังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้องและ	 

มีประสิทธิภาพ	

 การดำเนินการ/มาตรการแก้ไข  
 ■	 ให้คำแนะนำและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย	ใน	อปท.	เรื่องขั้นตอนและ

วิธีการบังคับใช้กฎหมาย	

 ■	 ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง	 และทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนหรือผู้อุทธรณ์	 ถึงอำนาจ

หน้าที่	ขั้นตอนและวิธีการจัดการเหตุรำคาญ/บังคับใช้กฎหมาย	

 ■	 ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง	 และให้คำแนะนำ	 มาตรการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบต่อ

ประชาชนแก่ผู้ประกอบการ/ผู้ก่อเหตุรำคาญ	

 ■	 ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ	ร่วมตรวจสอบ	ใช้มาตรการทางกฎหมายในส่วนที่รับผิดชอบ 

เพื่อระงับเหตุรำคาญ	รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมและกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด	

 ■	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าพนักงานตาม	พรบ.การสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	

แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มูลฝอยติดเชื้อ 
 

 เนื่องจากมีการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อตามที่ต่างๆ	เช่น	ในโกดังร้าง	ที่	ทต.บ้านด่าน	อ.บ้านด่าน 

จ.บุรีรัมย์	 เมื่อปลายปี	 2554	 กว่า	 150	 ตัน	 และปลายปี	 2555	 ก็มีผู้ลักลอบขนมูลฝอยติดเชื้อมาเททิ้ง	 

ที่สวนป่าสาธารณะประโยชน์เขาพนมดิน	 อ.ท่าตูม	 จ.สุรินทร์	 พร้อมทั้งมีการเผาทำลายทิ้งเป็นบางส่วน	

ซึ่งเหตุการณ์นี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ		

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 จึงได้ทำการสำรวจปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลรัฐใน

เขตทุกแห่งในปี	2556	รวม	82	แห่ง	พบว่า	ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวม	ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่	9	

มีทั้งหมด	7,554.09	กิโลกรัม/วันเมื่อพิจารณารายจังหวัด	พบว่า	 จังหวัดนครราชสีมา	มีปริมาณมูลฝอย

ติดเชื้อรวมมากที่สุด	 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	ตามลำดับ	 ในขณะที่อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อเมื่อแยกรายจังหวัด	พบว่า	 จังหวัด

นครราชสีมา	 มีอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อมากที่สุด	 1.14	 กก./เตียง/วัน	 รองลงมาคือ	 จังหวัดสุรินทร์	

ชัยภูมิ	 และบุรีรัมย์	 มีอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ	 1.03	 0.83	 และ	 0.66	 กก./เตียง/วัน	 ตามลำดับ	

(ตารางที่	16) 

	 สำหรับโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่า

ด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	พ.ศ.	2545	จำนวน	52	แห่ง	ร้อยละ	63.4	เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด	พบว่า	

จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพฯ	 มากที่สุด	 ร้อยละ	 90.9	 รองลงมา	 คือ	

จังหวัดสุรินทร์	นครราชสีมา	และชัยภูมิ	ร้อยละ	71.4	48.4	และ	46.7	ตามลำดับ	ดังตารางที่	17 

ตารางที่	16	ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวมและอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อในเขตบริการสุขภาพที่	9 

	 	 	 	 	 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อและอัตราเกิด	

	 จังหวัด	 จำนวน	 จำนวนเตียง									ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวม	 อัตราเกิด	

	 	 โรงพยาบาล	 	 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	

เขตบริการที่	9		 82	 7,984	 7,554.09	 100.00	 0.95	
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	 สำหรับรูปแบบวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อพบว่า	 โรงพยาบาลส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 95.1	 กำจัดโดย

ว่าจ้างบริษัทเอกชนนำไปกำจัด	 และโรงพยาบาลกำจัดเองร้อยละ	 3.7	 โดยสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 

ที่บริษัทเอกชนส่วนใหญ่นำไปกำจัดคือที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	จ.อยุธยา	ร้อยละ	46.8	และพบว่า

โรงพยาบาลมีการติดตามไปยังแหล่งกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 ร้อยละ	 50.6	 โดยมีการนำใบกำกับขนส่ง

มูลฝอยติดเชื้อหรือ	Infectious	Waste	Manifest	System	ไปใช้ควบคุมกำกับ	ร้อยละ	57.9		

 วิเคราะห์สถานการณ์   
	 เนื่องจากในพื้นที่เครือข่ายบริการที่	 9	 มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ	 โดยเฉพาะใน	 จ.บุรีรัมย์	

และ	จ.สุรินทร์	ซึ่งส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาลต่างๆ	ดังนั้น	จึงทำให้โรงพยาบาลในพื้นที่ดังกล่าว

มีความเข้มงวดในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อมากขึ้น	 จะเห็นได้จาก	 โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน

คุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 พ.ศ.	 2545	 พบว่า	

จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพฯ	 มากที่สุด	 ร้อยละ	 90.9	 รองลงมา	 คือ	

จังหวัดสุรินทร์	 ร้อยละ	 71.4	 ในขณะที่โรงพยาบาลใน	 จ.นครราชสีมา	 และชัยภูมิ	 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน

คุณภาพฯ	มีจำนวน	ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง	นอกจากนี้	ยังพบว่า	โรงพยาบาลส่วนใหญ่	ร้อยละ	95.1	กำจัดโดยว่า

จ้างบริษัทเอกชนนำไปกำจัด	 ดังนั้น	 โรงพยาบาลที่ให้บริษัทเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องมี

การกำกับและตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อเอกสารหรือหลักฐานของบริษัทเอกชนให้ถูกต้อง	และควรมีการ

ติดตามไปยังแหล่งกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 เพื่อตรวจสอบดูว่ามีการนำมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดทำลาย		 

ณ	สถานที่กำจัดทำลายที่ถูกวิธีจริงๆ		

 

ตารางที่	17	โรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตบริการสุขภาพที่	9 

	 จังหวัด	 จำนวน	 ผ่านมาตรฐาน	 ร้อยละ 

	 นครราชสีมา	 31	 15	 48.4	

	 ชัยภูมิ	 15	 7	 46.7	

	 บุรีรัมย์	 22	 20	 90.9	

	 สุรินทร์	 14	 10	 71.4	

 รวม	 82	 52	 63.4	
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 ข้อเสนอแนะ 
 ■ ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อควรผ่านการอบรมตามหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ

หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

 ■	 โรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวง

ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 พ.ศ.	 2545	 ควรปรับปรุงแก้ไขข้อที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ให้ผ่านเกณฑ์ต่อไป	

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ		

 ■	 โรงพยาบาลต้องมีการบริหารสัญญา	 โดยเมื่อโรงพยาบาลจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 ต้องทำ

สัญญาว่าจ้าง	และมีการบริหารให้ผู้รับจ้างทำตามสัญญาจึงจะเบิกจ่ายเงิน		

 ■	 ควรมีการพัฒนาระบบเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ	 (Manifest	 System)	 ให้เกิด

ประสิทธิภาพ	 และพัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเป็นกลไกการควบคุมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 โดยการ

กำหนดโซนนิ่งสำหรับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด		

 

สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน GREEN and CLEAN  

 

	 การดำเนินงาน	 สาธารณสุขลดโลกร้อน	 เริ่มปี	 2553	 มุ่งเน้นพัฒนาให้ศูนย์อนามัยทุกแห่งเป็น

ศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน	 และเชิญชวนสถานบริการสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการ	 ปี	 2554	 กำหนดให้	 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมทุกแห่ง	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าร่วมร้อยละ	

30เพื่อดำเนินงานกิจกรรม	GREEN	and	CLEAN	ปี	2555	ผลักดันให้เกิดสถานบริการสาธารณสุขลดโลก

ร้อนต้นแบบ	 จังหวัดละ	 1	 แห่ง	 และปี	 2556	 กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขมีการดำเนินงานครบ		 

5	กิจกรรม	GREEN	อย่างน้อย	20	แห่ง	

 กระบวนการขับเคลื่อน 
	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้มีการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน	 และจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้ตั้งแต่	 

ปี	 2553	 พร้อมทั้งเป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานในและนอกพื้นที่	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ	

จัดเป็นเรื่องหนึ่งในเวทีชี้แจงงานอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเป้าหมาย	นครราชสีมาจัดประชุมชี้แจงกลุ่ม

เป้าหมายเฉพาะทุกปีและจัดดูงาน	ณ	 โรงพยาบาลปราสาท	 จ.สุรินทร์	 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของ

เขตที่เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานลดโลกร้อน	บุรีรัมย์ได้จัดประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเมื่อปี	2556	

ส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ผนวกไปกับการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่	 น่าทำงาน	

(Healthy	Work	 Place)	 โดยสถานการณ์จากรายงานผลดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		 

ดังตารางที่	18	และตารางที่	19 
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ตารางที่	18	จำนวนและร้อยละของโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่	9	ที่เข้าร่วมโครงการสาธารณสุข	

รวมใจลดโลกร้อนและผลตามกิจกรรม	GREEN	แยกรายจังหวัด	และเขต	ณ	เดือนกันยายน	2556 

	 จากการติดตามของศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้ผนวกกับทีมประเมิน	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	

(HPH)	ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสุ่มประเมินนิเทศการดำเนินงาน	ซึ่งผลการสุ่มประเมินมีผลสำเร็จของ

การดำเนินงาน	 มีสถานบริการสาธารณสุขที่มีการดำเนินงานลดโลกร้อนด้วยกิจกรรม	 GREEN	 ครบ		 

5	 กิจกรรม	 จำนวน	 27	 แห่ง	 ดังตารางที่	 20	 และ	 มี	 6	 แห่งใน	 27	 แห่งเป็นสถานบริการสาธารณสุข	 

ลดโลกร้อนต้นแบบ	(ตารางที่	21) 

	 จังหวัด	 โรงพยาบาล	 จำนวนอำเภอ	 จำนวน	รพ.	 	 	มีกิจกรรม	

	 	 ทั้งหมด	 ที่มี	รพ.	 ที่เข้าร่วมโครงการ	

	 	 (แห่ง)	 (อำเภอ)	 (แห่ง/ร้อยละ)	 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	

	 จังหวัด	 จำนวน	 เป้าหมาย	 จำนวนอำเภอ	 จำนวน	 	 	 	

	 	 สอ./รพ.สต.	 (อำเภอ)	 ที่มี	สอ./รพ.สต.	 สอ./รพ.สต.	 	 	มีกิจกรรม	

	 	 ทั้งหมด	(แห่ง)	 	 เข้าร่วมโครงการ	 ที่เข้าร่วมโครงการ	

	 	 	 	 (อำเภอ/ร้อยละ)	 (แห่ง/ร้อยละ)	 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	

ตารางที่	19	จำนวนและร้อยละของสถานีอนามัย/รพสต.	ในเขตบริการสุขภาพที่	9	

ที่เข้าร่วมโครงการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อนและผลตามกิจกรรม	GREEN	แยกรายจังหวัด	และ	เขต		

ณ	เดือนกันยายน	2556 
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ตารางที่	20	จำนวนสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนด้วยกิจกรรม	GREEN	ครบ	5	กิจกรรม 

ตารางที่	21	จำนวนสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อนต้นแบบ	

และปีที่ผ่านการประเมิน 

 ข้อเสนอแนะ 
	 สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน	 เป็นโครงการส่งเสริมการตระหนักและตื่นรู้ของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 จึงควรส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่องให้กับสถานบริการ

สาธารณสุขที่มีการพัฒนาสู่เป้าหมาย	 GREEN	 เป็นแบบอย่างและแหล่งเรียนรู้ชุมชนและภาคี	 ซึ่งต้อง

อาศัยพลังความร่วมมือขับเคลื่อนทั้งองค์กร	 โรงพยาบาลทุกแห่งมีการดำเนินงาน	 (กิจกรรมมาก	 น้อย

ตามความพร้อม)	 โดยเคลื่อนไปกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	 HPH/HA	 หากสามารถขับเคลื่อน

สถานบริการสาธารณสุข	 GREEN	 พร้อมกันได้ในภาพรวมทั่วประเทศ	 ก้าวต่อไปในการเพิ่มมูลค่า	 

การพัฒนา	คือ	Carbon	credit	

	 จังหวัด	 แห่ง	 	 สถานบริการ	สธ.	GREEN	ปี	2555-	2556 

	 นครราชสีมา	 11	 ศูนย์อนามัยที่	5	รพ.โชคชัย	รพ.สีคิ้ว	รพ.แก้งสนามนาง	รพ.วังน้ำเขียว		

	 	 	 รพ.พิมาย		รพ.ขามทะเลสอ	รพ.บัวใหญ่	รพ.ชุมพวง			

	 	 	 รพ.สต.ตาจั่น	อ.คง		รพ.สต.หนองน้ำแดง	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.ลำปลายมาศ	

	 สุรินทร์	 6	 รพ.สังขะ	รพ.ปราสาท	รพ.ท่าตูม	รพ.สุรินทร์	รพ.สนม		

	 	 	 รพ.สต.อู่โลก	อ.ลำดวน	

	 เขต	 27	

	 จังหวัด	 ปี	พ.ศ.	 ศูนย์เรียนรู้	

	 นครราชสีมา	 2553	 ศูนย์อนามัยที่	5	

	 	 2555	 รพ.โชคชัย			

	 ชัยภูมิ	 2555	 รพ.สต.โคกสูง		อ.เมือง		

	 บุรีรัมย์	 2556	 รพ.คูเมือง		

	 สุรินทร์	 2553	 รพ.ปราสาท	

	 	 2555	 รพ.สังขะ	
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งานพัฒนาส้วมสาธารณะ 
 

	 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐานเพื่อลดการเกิด	 

โรคระบาด	 และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ	 โดยเน้นการพัฒนาส้วมสาธารณะให้บรรลุ

เป้าหมาย	3	เรื่อง	คือ	สะอาด	(Health)	เพียงพอ	(Accessibility)	และปลอดภัย	(Safety)	(HAS)	ทั้งนี้

การพัฒนาส้วมให้ถูกหลักสุขาภิบาลจะต้องดำเนินการ	 3	 องค์ประกอบหลัก	 คือ	 โครงสร้าง	 การบริหาร

จัดการ	 และพฤติกรรมการใช้ส้วมของประชาชน	 การพัฒนาส้วมได้เน้นหนักในกลุ่มสถานบริการ

สาธารณะ	12	ประเภท	ได้แก่	สถานที่ท่องเที่ยว	ร้านจำหน่ายอาหาร	ตลาดสด	สถานีขนส่ง	สถานีบริการ

น้ำมันเชื้อเพลิง	 สถานศึกษา	 สถานที่ราชการ	 สวนสาธารณะ	 ศาสนสถาน	 ส้วมริมทาง	 ห้างสรรพสินค้า	

โรงพยาบาล	 มีเป้าหมายความสำเร็จตามแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย	 ระยะที่	 3	 (พ.ศ.	 2556-

2559)	5	 เป้าหมาย	คือ	1)	ครัวเรือนใช้ส้วมนั่งราบ	ร้อยละ	90	2)	สถานบริการสาธารณะมีบริการส้วม	 

นั่งราบ	ร้อยละ	100	3)	ส้วมสาธารณะสะอาด	 เพียงพอ	และปลอดภัย	 ร้อยละ	90	4)	ผู้ใช้มีพฤติกรรม

อนามัยที่ถูกต้อง	ร้อยละ	90	และ	5)	การจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	ร้อยละ	50		

	 จากผลการสำรวจสถานการณ์ส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ	

ปี	 2552	 ถึงปี	 2555	 พบว่า	 ในภาพรวมมีส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	 40.37	 49.5	

55.47	 และร้อยละ	 62.45	 ตามลำดับ	 ส่วนในปี	 2556	 พบว่ามีส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน		 

ร้อยละ	66.83	(ภาพที่	60) 

	 ในส่วนของการพัฒนาส้วมสาธารณะในพื้นที่เขตสุขภาพ	 เครือข่ายบริการที่	 9	พบว่าในปี	 2556	

มีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียง	 ร้อยละ	 42.57	 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนและต่ำกว่า

ผลงานในภาพรวมของประเทศ	 แยกผลงานรายจังหวัดในพื้นที่	 4	 จังหวัด	 ประกอบด้วย	 จังหวัด

นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	พบว่า	มีส้วมผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	45.00	55.91	32.21	และ	

42.13	ตามลำดับ	(ตารางที่	22) 

ภาพที่	60	ร้อยละของส้วมสาธารณะในเขตบริการสุขภาพที่	9	ที่ผ่านมาตรฐาน	HAS	ปี	2549	-	2556 
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	 วิเคราะห์รายประเภทสถานบริการสาธารณะในภาพรวม	 พบว่า	 สถานบริการสาธารณะที่มีส้วม

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างน้อย	 (ไม่ถึงร้อยละ	 50)	 คือ	 วัด	 ร้านอาหาร	 ตลาด	 สถานที่ราชการ	 และ

โรงเรียน	ซึ่งมีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	เพียงร้อยละ	7.46	19.59	37.76	45.41	และ	47.92	ตามลำดับ	

(ภาพที่	61) 

ตารางที่	22	แสดงร้อยละของส้วมที่ผ่านมาตรฐาน	HAS	แยกรายจังหวัด	ปี	2556 

ภาพที่	61	ร้อยละของส้วมผ่านมาตรฐาน	HAS	แยกรายประเภทสถานบริการในเขตพื้นที่	

เครือข่ายบริการที่	9		

หมายเหตุ		เป้าหมาย	ปี	2557	ร้อยละ	80 

	 รายการ	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 เขต 

	จำนวนส้วมที่ผ่านมาตรฐาน	 1,868	 757	 848	 822	 4,295	

	จำนวนส้วมทั้งหมด	 4,151	 1,354	 2,633	 1,951	 10,089	

	ผลงาน	(ร้อยละ)	 45.00	 55.91	 32.21	 42.13	 42.57	
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 วิเคราะห์สถานการณ์รายจังหวัด 
 จังหวัดนครราชสีมา	 เป็นจังหวัดที่ได้ดำเนินการพัฒนาส้วมโดยได้จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดส้วมสาธารณะ	 และได้ดำเนินการ

จัดกิจกรรมคัดเลือกสุดยอดส้วมระดับจังหวัด	จากผลการการดำเนินงานในปี	2556	พบว่า	ส้วมสาธารณะ

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว	 โรงพยาบาล	สถานีขนส่ง	ห้างสรรพสินค้า	 มีการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ถึง	ร้อยละ	100	ส้วมสวนสาธารณะ	และสถานีอนามัย	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเกือบ	ร้อยละ	100	 เช่นกัน	

คือ	ผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	94.44	85.71	ตามลำดับ	ส่วนส้วมในสถานบริการที่ผ่านเกณฑ์ค่อนข้างน้อย	

ได้แก่	วัด	สถานที่ราชการ	ร้านอาหาร	ตลาดสด	ซึ่งพบว่าผ่านมาตรฐาน	เพียงร้อยละ	7.43	24.86	26.37	

33.33	ตามลำดับ	(ภาพที่	62) 

 จังหวัดชัยภูมิ	 ได้ดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะ	 โดยปี	 2555	 ได้ร่วมจัดกิจกรรมการรณรงค์

ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคก	 อำเภอจัตุรัส	 กิจกรรมรณรงค์ได้มอบ

โถส้วมนั่งราบให้กับกลุ่มเป้าหมาย	 ด้านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสารซึ่งได้รับรางวัลสุดยอดส้วม

ระดับประเทศปี	 2553	 ได้สนับสนุนการพัฒนาส้วมโดยการจัดกิจกรรมรณรงค์เช่นกัน	 นอกจากนี้ทาง

จังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือกสุดยอดส้วมระดับจังหวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	พบว่า	สถานบริการที่

พัฒนาส้วมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ถึง	 ร้อยละ	100	คือ	แหล่งท่องเที่ยว	 โรงพยาบาล	ห้างสรรพสินค้า	

และสถานีอนามัย	 ส่วนประเภทที่ต้องพัฒนาต่อ	 ได้แก่	 วัด	 ร้านอาหาร	 สถานีขนส่ง	 ตลาดสด	 และ

โรงเรียน	ซึ่งพบว่าผ่านมาตรฐานเพียง	ร้อยละ	7.15	17.14	37.50	43.35	ตามลำดับ	(ภาพที่	63) 

ภาพที่	62	ร้อยละของส้วมที่ผ่านมาตรฐาน	HAS	แยกรายประเภทสถานบริการในจังหวัดนครราชสีมา 
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 จังหวัดบุรีรัมย์	ได้ดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะ	โดยมีกิจกรรมการคัดเลือกสุดยอดส้วมระดับ

จังหวัด	 เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกในระดับเขต	 จังหวัดบุรีรัมย์มีการเก็บรวบรวมรายชื่อสถานบริการที่ผ่าน

มาตรฐาน	 HAS	 ผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะใน	 12	 ประเภทสถานบริการสาธารณะ	พบว่า	

สถานบริการที่พัฒนาส้วมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึง	 ร้อยละ	 100	 คือ	 ปั๊มน้ำมัน	 โรงพยาบาล	 และ	 

ห้างสรรพสินค้า	 ส่วนส้วมในวัด	 ร้านอาหาร	 โรงเรียน	 ตลาดสด	 มีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างน้อย	

คือ	ร้อยละ	10.98	13.91	34.91	และ	45.00	ตามลำดับ	(ภาพที่	64) 

ภาพที่	63	ร้อยละของส้วมที่ผ่านมาตรฐาน	HAS	แยกรายประเภทสถานบริการในจังหวัดชัยภูมิ 

ภาพที่	64	ร้อยละของส้วมที่ผ่านมาตรฐาน	HAS	แยกรายประเภทสถานบริการในจังหวัดบุรีรัมย์ 
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 จังหวัดสุรินทร์	 เป็นอีกจังหวัดที่มีการพัฒนาส้วม	 และได้ดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกสุดยอด

ส้วมระดับจังหวัดเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกในระดับเขต	ผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะใน	12	ประเภท

สถานบริการสาธารณะ	พบว่า	 สถานบริการที่พัฒนาส้วมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้มากถึง	 ร้อยละ	 100	

คือ	 แหล่งท่องเที่ยว	 โรงพยาบาลและสถานีอนามัย	 ส่วนวัด	 ร้านอาหาร	 ปั๊มน้ำมัน	 มีส้วมผ่านมาตรฐาน

เพียง	ร้อยละ	4.97	11.89	และ	36.36	ตามลำดับ	ดังภาพที่	65 

 ปัญหาอุปสรรค 
	 จากการดำเนินงานที่ผ่านมา	พบว่ามีปัญหาและอุปสรรค	ในการพัฒนาส้วม	ดังต่อไปนี้	 	 	

 ■	 จังหวัดมีงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะค่อนข้างน้อย	 มีการดำเนิน

กิจกรรมเพียงการประกวด	การรณรงค์	มีเพียงจังหวัดนครราชสีมาที่ได้จัดอบรมชี้แจงแนวทางการดำเนิน

งานโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	

 ■	 ในการพัฒนาส้วมสาธารณะ	 จะต้องอาศัยการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย	 ที่ผ่านมา	 

มีการจัดทำ	MOU	 การพัฒนาส้วมสาธารณะกับหน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวง	 

การท่องเที่ยว	 ปั๊มน้ำมัน	 ฯลฯ	 แต่การดำเนินกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง	 เช่น	 โครงการส้วมสุขสันต์ของ

กระทรวงศึกษาธิการ	

 ■	 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขาดความต่อเนื่อง	

 ข้อเสนอแนะ 
 ระดับประชาชน	

 ■	 ประชาชนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง	

ภาพที่	65	ร้อยละของส้วมที่ผ่านมาตรฐาน	HAS	แยกรายประเภทสถานบริการในจังหวัดสุรินทร์ 
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 ■	 พัฒนาส้วมในบ้านเรือนให้มีความสะอาดได้มาตรฐาน	 และจัดให้มีส้วมนั่งราบสำหรับ	 

ผู้สูงอายุในบ้าน	

 หน่วยงานท้องถิ่น	

 ■ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาส้วมในสถานที่บริการสาธารณะในส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ

ให้ได้มาตรฐาน	

 ■	 ท้องถิ่นควรมีการเฝ้าระวังความสะอาดของห้องส้วมโดยการตรวจประเมิน	 ให้คำแนะนำใน

การปรับปรุงส้วมในสถานประกอบการ	

 หน่วยงานสาธารณสุข	

 ระดับกรม/เขต 

 ■	 ส่งเสริมความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายต่างๆ	 เช่น	 จัดทำ	 MOU	 ระดับ

กระทรวง	หน่วยงานต่างๆ	

 ■	 ผลักดันงานพัฒนาส้วมสาธารณะให้เป็นโครงการสำคัญและมีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง	

 ■	 บูรณาการไปกับงานอื่นๆ	 เช่น	 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 วัดส่งเสริมสุขภาพ	 ร้านอาหาร	

CFGT	โรงพยาบาลโลกร้อน	สถานที่ทำงานน่าอยู่	น่าทำงาน	งานผู้สูงอายุ	

 ■ หากลวิธี/กิจกรรมการดำเนินงานรูปแบบใหม่ๆ	ที่สามารถกระตุ้นการทำงานในระดับพื้นที่ได้ 

 ■	 ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาส้วมสาธารณะในภาพรวมของประเทศ	ระดับเขต	

 ระดับจังหวัด 

 ■	 จังหวัดควรจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับส้วมสาธารณะ	 เช่น	 ส้วม	 HAS	 ในแต่ละประเภท		 

ส้วมนั่งราบ	 พฤติกรรมการใช้ส้วม	 ตลอดจนมีการเฝ้าระวังมาตรฐานส้วมสาธารณะ	 โดยการสุ่มประเมิน

ส้วมที่ผ่านมาตรฐาน	HAS	เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาในระดับจังหวัด	

 ■	 จังหวัดมีเป้าหมายในการพัฒนาส้วมสาธารณะทั้ง	 12	 ประเภทให้ได้มาตรฐาน	 แต่อย่างไร

ก็ตามจังหวัดอาจจะเน้นหนักในการพัฒนาส้วมไปยังประเภทสถานบริการที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า

เป้าหมาย		

 ■		 ผลักดันการพัฒนาส้วมสาธารณะในบางประเภทเป็นตัวชี้วัดในระดับจังหวัด	

 ■		 บูรณาการไปกับงานอื่นๆ	 เช่น	 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 วัดส่งเสริมสุขภาพ	 ร้านอาหาร	

CFGT	โรงพยาบาลโลกร้อน	สถานที่ทำงานน่าอยู่	น่าทำงาน	งานผู้สูงอายุ	

 ■	 เพิ่มความต่อเนื่องในการรณรงค์โดยมีแผนการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ	 ทั้งส่วนกลาง

และพื้นที่	

 ภาคีเครือข่ายอื่นๆ	

 ■	 สนับสนุนการพัฒนาส้วมสาธารณะ	และจัดกิจกรรมการพัฒนาส้วมอย่างต่อเนื่อง 
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อาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) 
 

 การดำเนินงานโครงการอาหารสะอาด	 รสชาติอร่อย	 (Clean	 Food	 Good	 Taste)	 จาก

อดีตสู่ปัจจุบัน	 การดำเนินงานโครงการอาหารสะอาด	 รสชาติอร่อยมีความเป็นมาที่น่าสนใจทั้งในระดับ

ประเทศและระดับเขต	(ตารางที่	23)	

ตารางที่	23	แสดงพัฒนาการการดำเนินงานโครงการอาหารสะอาด	รสชาติอร่อย	

(Clean	Food	Good	Taste)	จากอดีตสู่ปัจจุบัน 

	 พ.ศ.	2543	 ■	 เปิดตัวโครงการสุขาภิบาลอาหาร	ส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจไทย	หรือ		

	 	 	 Clean	Food	Good	Taste	(CFGT)	โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	พื้นที่นำร่อง	

	 	 	 แห่งแรกคือ	ที่อำเภอพิมาย	จังหวัดนครราชสีมาในงานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา		 	

	 พ.ศ.	2546	 ■	 มติ	ครม.	มอบกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการประสานแผนยุทธศาสตร์	

	 	 	 อาหารปลอดภัย	(4	มี.ค.	46)	

  ■ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรื่อง	อาหารปลอดภัยและมาตรการสำคัญ	6	ข้อ	(30	พ.ค.	46) 

  ■	 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติความปลอดภัยด้านอาหาร	(5	มิ.ย.	46)	

	 พ.ศ.	2547	 ■	 รัฐบาลประกาศให้ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร	(1	ม.ค.	47)	

	 พ.ศ.	2548	 ■	 เริ่มใช้เกณฑ์มาตรฐานท้องถิ่นสำหรับร้านอาหาร/แผงลอย	 	

	 พ.ศ.2549	 ■  เร่งรัดสถานประกอบการด้านอาหารมาตรฐาน	Clean	Food	Good	Taste	อุทยานแห่งชาติ 

  ■		นโยบาย	Food	Safety	Street	จังหวัดละ	1	แห่ง	

  ■	 เริ่มต้นจัดประชุมชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารระดับเขตครั้งแรกที่จังหวัดชัยภูมิ	โดยชมรม	

	 	 	 ผู้ประกอบการค้าอาหารแต่ละจังหวัดเวียนเป็นเจ้าภาพ		

	 พ.ศ.	2550	 ■	 นโยบายมาตรฐานร้านอาหารติดดาว,	ร้านอาหาร	5	ดาว		

	 พ.ศ.	2551	 ■		ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร	เขต	14	ถอดบทเรียนการทำงาน	ณ	จังหวัดนครราชสีมา		

	 พ.ศ.	2552	 ■		โครงการก๋วยเตี๋ยวอนามัย	ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี	

  ■	 คณะกรรมการแกนนำชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเขต	14	ขับเคลื่อนเรื่องร้านอาหาร	

	 	 	 คนไทยไร้พุง	

  ■	 ประชุมชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารระดับเขตครั้งที่3	ที่จังหวัดบุรีรัมย์		

	 พ.ศ.	2553	 ■	 คณะกรรมการแกนนำชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเขต	14	ขับเคลื่อน	เรื่อง	ร้านอาหาร	

	 	 	 รวมใจลดโลกร้อน		

	 พ.ศ.	2554	 ■		เริ่มใช้ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการ	SOP	
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 สถานการณ์การดำเนินงานและการวิเคราะห์ผล 
 การดำเนินงานเชิงปริมาณ  

	 ในช่วงเริ่มต้นของโครงการอาหารสะอาด	 รสชาติอร่อย	 (Clean	 Food	 Good	 Taste)		 

ปี	 พ.ศ.2543	 -2545	 รัฐบาลยังไม่ได้กำหนดเป็นนโยบายการดำเนินงานยังขาดการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน	

แต่เป็นความสมัครใจของผู้ประกอบการค้าอาหาร	 ต่อมาวันที่	 4	 มี.ค.2546	 มีมติ	 ครม.	 มอบกระทรวง

สาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการประสานแผนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย	 ทำให้โครงการอาหาร

สะอาด	 รสชาติอร่อย	 (Clean	 Food	 Good	 Taste)เป็นเป้าหมายหนึ่งของยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย	

จึงทำให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำฐานข้อมูลร้านอาหารและแผงลอย	 เพื่อใช้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม

ตัวชี้วัดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	

	 จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	 (ปี	 2546	 -	 2556)	 พบว่า	 ร้านอาหารระดับเขต

ผ่านมาตรฐาน	 CFGT	 จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นสูงสุดในช่วงปี	 พ.ศ.2548	 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	

24.75	คือ	จากร้อยละ	26.28	ในปี	2547	เป็นร้อยละ	51.02	ในปี	2548	สำหรับ	ปี	2551	มีผลงานลด

ลงจากปี	2550	คือ	ปี	2550	และ	2551	ผ่านมาตรฐานร้อยละ	81.72	และ	73.43	ตามลำดับ	 (ภาพที่	

66)	เมื่อพิจารณาข้อมูลปี	2556รายจังหวัด	พบว่า	จังหวัดชัยภูมิผ่านมาตรฐาน	CFGT	มากที่สุด	ร้อยละ	

93.77	 รองลงมาคือ	 จังหวัดสุรินทร์	 จังหวัดนครราชสีมา	 และบุรีรัมย์ผ่านร้อยละ	 91.42	 85.81	 และ	

83.97	ตามลำดับ	(ตารางที่	24) 

ภาพที่	66	ร้อยละของร้านอาหารได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	ในเขตบริการสุขภาพที่	9	

	ปี	2546	-	2556 
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	 แผงลอยจำหน่ายอาหารมีแนวโน้มลักษณะคล้ายกับร้านอาหาร	มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น

สูงสุดในช่วงปี	พ.ศ.	2548	เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	17.86คือจากร้อยละ	36.71ในปี	2547	เป็นร้อยละ	54.57	

ในปี	 2548	 สำหรับปี	 2551	 2553	 2555	 มีผลงานลดลงจากปี	 2550	 2552	 2554	 คือ	 ผ่านมาตรฐาน	 

ร้อยละ	82.16	85.86และ	84.20	ตามลำดับ	(ภาพที่	67)	เมื่อพิจารณาข้อมูลปี	2556	รายจังหวัด	พบว่า	

จังหวัดสุรินทร์ผ่านมาตรฐาน	CFGT	มากที่สุด	 ร้อยละ	87.56	 รองลงมาคือ	จังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ

และบุรีรัมย์	ผ่านร้อยละ	85.15	82.86	และ	81.06	ตามลำดับ	(ตารางที่	25) 

ตารางที่	24	ร้อยละของร้านอาหารได้มาตรฐานอาหารสะอาด	รสชาติอร่อย	ในเขตบริการสุขภาพที่	9		

ปี	2546	-2556 

	 จังหวัด	 2546	 2547	 2548	 2549	 2550	 2551	 2552	 2553	 2554	 2555	 2556 

 นครราชสีมา	 14.19	 21.01	 41.25	 78.50	 85.20	 75.95	 91.41	 93.20	 93.20	 85.81	 85.81	

	 ชัยภูมิ	 21.61	 28.95	 68.43	 81.60	 81.60	 89.34	 90.10	 93.77	 93.77	 93.77	 93.77	

	 บุรีรัมย์	 7.34	 25.83	 58.17	 69.57	 77.40	 81.32	 81.36	 80.45	 80.45	 83.97	 83.97	

	 สุรินทร์	 26.51	 49.60	 65.06	 63.15	 84.16	 84.42	 86.10	 86.10	 86.10	 91.42	 91.42	

	 เขต	 14.46	 26.27	 51.02	 73.43	 81.72	 79.49	 87.62	 87.90	 87.90	 85.54	 85.54	

ภาพที่	67	ร้อยละของแผงลอยได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยในเขตบริการสุขภาพที่	9	

	ปี	2546	–	2556 
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 การดำเนินงานเชิงคุณภาพ  

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้ดำเนินการสุ่มประเมินร้านอาหารและแผงลอยในพื้นที่ครบทุกจังหวัดใน		 

ปี	2549	2550	2553	2554	และ	2556	พบว่า	ในปี	2549	ร้านอาหารและแผงลอยได้รับการสุ่มในเขต	

979	แห่ง	ผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	52.81	เมื่อแยกรายจังหวัด	พบว่า	จังหวัดชัยภูมิผ่านมาตรฐานมากที่สุด	

ร้อยละ	 64.97	 รองลงมา	 คือ	 นครราชสีมา	 บุรีรัมย์	 และสุรินทร์	 ผ่านมาตรฐานร้อยละ	 53.63	 49.02	

และ	47.74	ตามลำดับ	ส่วนในปี	2550และปี	2554	ผลการประเมินในภาพรวมของเขต	ร้านอาหารและ

แผงลอยมากกว่าครึ่งผ่านมาตรฐาน	คือ	ร้อยละ	63.10	และ	58.54	ตามลำดับ	ต่อมาในปี	2556	ได้มีการ

สุ่มประเมินเฉพาะแผงลอยในจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์	 ภาพรวมเขต	 ผ่านมาตรฐาน	 ร้อยละ	 39.58		 

โดยในจังหวัดสุรินทร์	 ผ่านร้อยละ	 50.00	 ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านเพียง	 ร้อยละ	 30.77	 รายละเอียด

สถานการณ์การสุ่มประเมิน	(ตารางที่	26) 

ตารางที่	25	ร้อยละของแผงลอยได้มาตรฐานอาหารสะอาด	รสชาติอร่อยในเขตบริการสุขภาพที่	9	

ปี	2546	-	2556 

ตารางที่	26	สถานการณ์สุ่มประเมินร้านอาหาร/แผงลอย	CFGT	ปี	2549	-	2556 

	 จังหวัด	 2546	 2547	 2548	 2549	 2550	 2551	 2552	 2553	 2554	 2555	 2556 

 นครราชสีมา	 20.28	 33.77		 51.99		 68.50		 92.10		 86.00		 92.06		 93.91		 93.91		 85.15		 85.15	

	 ชัยภูมิ	 25.39		 34.20		 63.24		 70.39		 70.40		 81.15		 84.06		 82.86		 82.86		 82.86		 82.86	

	 บุรีรัมย์	 32.86		 42.39		 60.09		 74.55		 76.80		 74.18		 79.35		 65.29		 65.29		 81.06		 81.06	

	 สุรินทร์	 34.72		 36.28		 45.92		 67.65		 86.20		 85.79		 87.56		 87.56		 87.56		 87.56		 87.56	

	 เขต	 27.17		 36.71		 54.57		 70.38		 84.43		 82.16		 87.93		 85.86		 85.86		 84.20		 84.20	

	 จังหวัด	 	 2549	 	 	 2550	 	 	 2553	 	 	 2554	 	 	 2556	

	 	 สุ่ม	 	 ผ่าน	 สุ่ม	 	 ผ่าน	 สุ่ม	 	 ผ่าน	 สุ่ม	 	 ผ่าน	 สุ่ม	 	 ผ่าน  

นครราชสีมา	 317	 	 53.63	 878	 	 61.96	 79	 	 40.51	 69	 	 43.48	 -	 	 -	

ชัยภูมิ		 157	 	 64.97	 272	 	 61.39	 71	 	 53.50	 57	 	 54.39	 -	 	 -	

บุรีรัมย์	 306	 	 49.02	 1180	 	 65.00	 84	 	 67.86	 43	 	 58.14	 26	 	 30.77	

สุรินทร์	 199	 	 47.74	 280	 	 60.36	 82	 	 70.73	 43	 	 51.16	 22	 	 50.00	

เขต	 	 979	 	 52.81	 2,610	 	 63.10	 316	 	 58.54	 212	 	 50.94	 48	 	 39.58	
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ประชาชน	

 ■	 เลือกซื้อและรับประทานอาหารจากร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐาน

โดยสังเกตจากป้ายสัญลักษณ์	Clean	Food	Good	Taste	

 ■	 ปฏิบัติด้านสุขอนามัยให้เป็นนิสัย	เช่น	กินร้อน	ใช้ช้อนกลาง	ล้างมือ		

 ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย 

 ■		 พัฒนาร้านอาหารและแผงลอยให้ได้มาตรฐาน	 Clean	 Food	 Good	 Taste	 โดยขอ	 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่	

 ■		 พัฒนาต่อยอดร้านอาหารเป็นร้านอาหาร	 Clean	 Food	 Good	 Taste	 Plus	 ซึ่งมีการ	 

ผ่านมาตรฐาน	 Clean	 Food	 Good	 Taste	 มีการใช้ช้อนกลางสำหรับผู้บริโภค	 มีอ่างล้างมือ	 มีส้วม	 

ผ่านมาตรฐาน	 ใช้ผักปลอดสารพิษ	 ผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมและมีบัตรประจำตัว	 ตลอดจนการใช้

ถุงมือสัมผัสอาหาร	

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ■		 จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนร้านอาหารและแผงลอยในพื้นที่	

 ■		 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย	

 ■		 ตรวจแนะนำ/สุ่มประเมินมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอย	

 ■		 ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดร้านอาหารเป็นร้านอาหาร	Clean	Food	Good	Taste	Plus	

 ■		 ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร	

 หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ 

 ■		 จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนร้านอาหารและแผงลอยในระดับอำเภอ	จังหวัด	

 ■		 ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ

ร้านอาหารและแผงลอย	

 ■		 ร่วมตรวจแนะนำ/สุ่มประเมินมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยกับท้องถิ่น	

 ■		 สร้างภาคีเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่	

 ■		 การประสานงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค	 สถานประกอบการ	 และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องต่างๆ	

 ■		 ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดร้านอาหารเป็นร้านอาหาร	Clean	Food	Good	Taste	Plus		

  ■		 ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร 
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ตลาดสดน่าซื้อ 
 

	 ตลาดสดเป็นที่รวมของอาหารเป็นจำนวนมาก	 โดยเฉพาะอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์	 ผัก	 และ

ผลไม้	 อีกทั้งการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารหลายครั้ง	 พบว่ามีตลาดสดเป็นแหล่งแพร่กระจายโรค	

ประกอบกับสภาพตลาดสดที่ผ่านมามีปัญหาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 พื้นชำรุด	 มีน้ำขัง	 

เฉอะแฉะ	ขยะตกค้างมีกลิ่นเหม็น	มีสัตว์และแมลงนำโรคชุกชุม	ทำให้กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาควบคุมดูแลตลาดให้ถูกสุขลักษณะ	 โดยอาศัยพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข	 พ.ศ.2535	 ออกกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 4	 (2542)	 กำหนดหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ	 

ของตลาด	 แต่พบว่าตลาดที่ผ่านการปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงยังมีจำนวนน้อย	 ดังนั้น	 ตั้งแต่		 

ปี	2545	เป็นต้นมา	กรมอนามัยจึงได้จัดทำโครงการตลาดสดน่าซื้อ	เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ประกอบ

กิจการตลาดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ดำเนินการปรับปรุงตลาดให้ได้มาตรฐานตามกฎกระทรวง	

โดยตลาดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	“ตลาดสด	น่าซื้อ”	จะได้ป้ายรับรองมาตรฐาน	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	ระดับ	

คือ	ระดับดี	(3	ดาว)	และระดับดีมาก	(5	ดาว) 

 สถานการณ์การดำเนินงานตลาดสดน่าซื้อ ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 
 1.	 ผลการดำเนินงาน	ระดับจังหวัด	เขต	ปี	2553	-	2556 

ภาพที่	68	ร้อยละผลการดำเนินงานตลาดสดน่าซื้อในเขตบริการสุขภาพที่	9	ปี	พ.ศ.	2553-2556 
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 2.	ผลการสุ่มประเมินเชิงคุณภาพตลาดสดน่าซื้อ 

 3.	ผลการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนอาหารในตลาดประเภทที่	1	ปี	2554 

ตารางที่	27	ผลการสุ่มประเมินคุณภาพตลาดสดน่าซื้อระดับเขตปี	2553	-	2554 

ตารางที่	28	ผลการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนอาหาร 

	 จากการสุ่มประเมินเชิงคุณภาพตลาดสดน่าซื้อระดับเขตปี	 2553-2554	 พบว่า	 ผ่านมาตรฐาน

ร้อยละ	 71.4	 โดยจังหวัดสุรินทร์ผ่านมาตรฐานสูงสุดร้อยละ	 88.9	 รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย์	 ร้อยละ	

77.8	ในขณะที่จังหวัดนครราชสีมาผ่านมาตรฐานน้อยที่สุดร้อยละ	54.5	(ตารางที่	27) 

	 จากข้อมูลการเฝ้าระวังอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนอาหารในตลาดประเภทที่	 1	 จำนวน	

270	ตัวอย่าง	พบสารปนเปื้อนในอาหารเพียงร้อยละ	0.7	คือ	ฟอร์มาลีน	และสารกันรา	โดยพบประเภท

ละ	1	ตัวอย่าง	และสำหรับสารปนเปื้อนที่ไม่พบ	คือ	สารบอแรกซ์	และสารฟอกขาว	(ตารางที่	28) 

	 จังหวัด	 ตลาดทั้งหมด	 ได้มาตรฐาน	 สุ่มประเมิน	 	 ผ่านประเมิน	

	 	 (แห่ง)	 (แห่ง)	 (แห่ง)	 จำนวน	 	 ร้อยละ 

1.	นครราชสีมา	 58	 42	 11	 6	 	 54.5	

2.	ชัยภูมิ		 26	 16	 13	 9	 	 69.2	

3.	บุรีรัมย์	 18	 15	 9	 7	 	 77.8	

4.	สุรินทร์	 12	 11	 9	 8	 	 88.9	

	 เขต	14	 114	 84	 42	 30	 	 71.4	

	ประเภทสารปนเปื้อน	จำนวนตัวอย่างที่เก็บ	 จำนวนตัวอย่างที่พบการปนเปื้อน	 ร้อยละตัวอย่างอาหารที่พบ 

บอแรกซ์	 	 80	 0	 0	

ฟอร์มาลีน		 40	 1	 2.5	

สารกันรา	 	 86	 1	 1.2	

สารฟอกขาว	 64	 0	 0	

	 รวม	 270	 2	 0.7	

	 จากภาพที่	68	พบว่า	ผลการดำเนินงานตลาดสดน่าซื้อตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553	-	2556	ส่วนใหญ่มี

ผลงานเพิ่มขึ้น	 บรรลุเป้าหมายที่ร้อยละ	 80	 และเมื่อพิจารณารายจังหวัด	 พบว่ามีเพียงจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดเดียว	 ที่ผลการดำเนินงาน	 ต่ำกว่าเป้าหมายในปี	 2553	 แต่หลังจาก	 ปี	 2554	 เป็นต้นมา		 

ทุกจังหวัดมีผลงานบรรลุเป้าหมายที่ร้อยละ	 80	 ทุกจังหวัด	 โดยมีจังหวัดบุรีรัมย์มีผลงานมากที่สุด		 

ร้อยละ	90	ในปี	2556	ในขณะที่ภาพรวมของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่	9	อยู่ที่ร้อยละ	85	
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	 4.	ผลการเฝ้าระวังอาหารประเภทผัก	และผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค	ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์ม

แบคทีเรียในตลาดประเภทที่	1	ปี	2554 

	 จากผลการเฝ้าระวังอาหารประเภทผัก	 และผลไม้	 เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 ปรากฏ

ว่า	พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในตลาดประเภทที่	1	ร้อยละ	92.3	ซึ่งได้มีการแจ้งผลการเฝ้าระวัง	พร้อม

คำแนะนำแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	เพื่อประสานพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงสุขลักษณะต่อไป	

 วิเคราะห์สถานการณ์   
	 การดำเนินงานพัฒนาตลาดสู่ตลาดสดน่าซื้อ	 ยังทำได้ไม่ครบ	 100%	 เนื่องจากการดำเนินงาน

พัฒนาตลาดต้องมีการลงทุน	 ผู้ประกอบการตลาดบางแห่งยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการ	 และโครงสร้าง

ตลาดก่อสร้างมานาน	 ยากแก่การปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ	 นอกจากนี้	 ผู้ขาย

อาหารที่แผงในตลาดยังขาดความตระหนักที่จะเลือกอาหารที่ปลอดภัยมาจำหน่าย	 และปฏิบัติ	 

ไม่ถูกสุขลักษณะในการจำหน่ายอาหาร	และการรักษาความสะอาดของภาชนะ	น้ำใช้และของใช้ต่างๆ	

 การสนับสนุนการทำงานตลาดสดน่าซื้อ 
		 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ	 ในเขต

พื้นที่เครือข่ายบริการที่	9	ดังนี้	

	 1.	 Surveillance	การเฝ้าระวังโดยเก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด		

	 2.	 Monitoring	and	Evaluation	โดยการสุ่มประเมินตลาดสด	น่าซื้อ	เพื่อประกันคุณภาพ	

	 3.	 Provider	Support	โดยการสนับสนุนสื่อ	และอุปกรณ์การทำงาน	เช่น	ป้ายตลาดสดน่าซื้อ	

คู่มือ	แบบประเมิน	ชุดทดสอบแบคทีเรีย	ฯลฯ	

	 4.	 Build	 capacity	 ร่วมพัฒนานโยบายและเป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพบุคลากรแก่หน่วยงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และสาธารณสุข	 ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชมรม	 

ผู้ประกอบการในตลาด	

	 	 	 ตลาดประเภทที่	1	

	 ประเภทตัวอย่าง	 จำนวนที่เก็บ	 	 พบเชื้อ	 	

	 	 	 จำนวน	 	 ร้อยละ 

1.	ผักตัดแต่งพร้อมบริโภค	 17	 15	 	 88.2	

2.	ผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค	 9	 9	 	 100.0	

 รวม	 26	 24	 	 92.3	
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 ข้อเสนอแนะ 
	 การพัฒนาตลาดสู่ตลาดสดน่าซื้ออย่างยั่งยืน	 นอกจากกำหนดในนโยบายอาหารปลอดภัยแล้ว	

ควรเชื่อมประสานนโยบายกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 ในการประกวดตลาดดี	 มีมาตรฐานอย่าง

ต่อเนื่อง	 เพื่อให้ตลาดได้เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน	 การจัดเวทียกย่องเชิดชูเกียรติตลาดที่ยังคง

มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ	 การตรวจเยี่ยมตลาดของผู้บริหารระดับสูง	 ทั้งระดับจังหวัด/เขต/กรม/

กระทรวง	 เพื่อสร้างความตื่นตัว	 ขวัญกำลังใจของผู้ประกอบการตลาด	 รวมถึงการสุ่มประเมินมาตรฐาน

ตลาดสดน่าซื้อของเจ้าหน้าที่	 และการสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าของตลาด	 และผู้ขายของในตลาดด้วย

การจัดตั้งชมรมเจ้าของตลาด	 และชมรมผู้ขายของในตลาด	 โดยจัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยการ	 

ส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานราชการท้องถิ่น	และสาธารณสุขในพื้นที่		

 

ตลาดนัด (Temporary Market) 
 

	 ปัจจุบัน	 มีตลาดประเภทที่	 2	 หรือที่เรียกกันว่าตลาดนัด	 เกิดขึ้นมากมายทำให้เกิดปัญหาความ

ปลอดภัยด้านอาหารและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 สิ่งที่สำคัญคือ	 คุณภาพความสะอาดของอาหาร	 

ที่จำหน่ายในตลาดนัด	 การวางขายสินค้ากับพื้นทำให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของอาหาร	 ผู้ขายสินค้าขาด

ความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัย	 การขายสินค้าราคาถูกโดยไม่คำนึงถึง	 คุณภาพและความสะอาด	

ปลอดภัยของอาหาร	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 จึงได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและสาธารณสุขใน

พื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร	ตามโครงการ	“ตลาดนัดน่าซื้อ”	อย่างต่อเนื่องตั้งแต่	

ปี	2553	เป็นต้นมา	เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพประชาชนผู้บริโภค	

 ปี	 2553	 เก็บตัวอย่างอาหารจากแผงจำหน่ายอาหารในตลาดนัด	 10	 แห่ง	 พื้นที่	 4	 จังหวัด	

ได้แก่	 จังหวัดนครราชสีมา	 จำนวน	 4	 ตลาด	 54	 ตัวอย่าง	 จังหวัดชัยภูมิจำนวน	 2	 ตลาด	 39	 ตัวอย่าง	

จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน	2	ตลาด	47	ตัวอย่าง	และจังหวัดสุรินทร์จำนวน	2	ตลาด	52	ตัวอย่าง	เพื่อตรวจ

หาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบภาคสนาม	ชุด	 อ.13	 (SI-2)	 พบว่า	 ตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบ

การปนเปื้อนแบคทีเรียร้อยละ	 3.7	 17.9	 14.8	 15.3	 ตามลำดับ	 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบการ

ปนเปื้อนฯ	ร้อยละ	12.5	ดังรายละเอียดตารางที่	29 
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 ปี	 2554	 ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารจากแผงจำหน่ายอาหารในตลาดนัดจังหวัดชัยภูมิ		 

3	ตลาด	จำนวน	50	ตัวอย่าง	โดยเน้นผัก	และผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค	พร้อมทั้งได้ตรวจความสะอาด

ของมือผู้สัมผัสอาหาร	 จำนวน	 17	 ตัวอย่าง	 เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วย	 ชุด	 อ.13	 (SI-2)	

พบว่า	ตัวอย่างอาหารทั้งหมดพบการปนเปื้อนแบคทีเรีย	ร้อยละ	42	โดยแบ่งเป็นผักตัดแต่งพร้อมบริโภค

พบการปนเปื้อนฯ	 ร้อยละ	 33.3	 ผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคพบการปนเปื้อนฯ	 ร้อยละ	 64.3	 และมือ	 

ผู้สัมผัสอาหารพบการปนเปื้อนฯ	ร้อยละ	17.6		

 ปี	2555	สำรวจสภาพตลาดนัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	2	จังหวัด	คือ	จังหวัดนครราชสีมา	และ

จังหวัดชัยภูมิ	รวมทั้งสิ้น	10	แห่ง	โดยใช้เกณฑ์การประเมินตลาดนัด	8	ข้อ	พบว่า	ไม่มีตลาดที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตลาดนัด	ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่ผ่านมากที่สุด	คือ	การล้างทำความสะอาดตลาดประจำทุกวัน	

ร้อยละ	40	รองลงมาคือ	บริเวณขายของล้างทำความสะอาดง่ายไม่มีน้ำขัง	การจัดวางสินค้าในตลาดเป็น

สัดส่วน	 มีน้ำประปาหรือน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ	มีที่ล้างทำความสะอาดอาหารและภาชนะ	 ในบริเวณ

แผง	มีที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอ	ในจำนวนที่เท่ากันคือ	ร้อยละ	30	พร้อมทั้งได้เก็บ

ตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารตรวจด้วย	 ชุด	 อ.13	 (SI-2)	 จำนวน	 25	 แผง	 ผลการตรวจอาหาร	

และมือผู้สัมผัสอาหารพบว่า	อาหาร	235	ตัวอย่าง	ไม่ผ่านมาตรฐาน	133	ตัวอย่าง	คิดเป็นร้อยละ	56.6	

มือผู้สัมผัสอาหาร	81	ตัวอย่าง	ไม่ผ่านมาตรฐาน	63	ตัวอย่าง	คิดเป็นร้อยละ	77.8	ดังรายละเอียดตาราง

ที่	30 

ตารางที่	29	ผลการเฝ้าระวังตัวอย่างอาหารจากแผงจำหน่ายอาหารในตลาดนัดปี	2553	

ในเขตบริการสุขภาพที่	9 

	 จังหวัด	 จำนวนตลาดนัด	 จำนวนตัวอย่าง	 	ไม่ผ่านมาตรฐาน	

	 	 ที่เฝ้าระวัง	 ที่เฝ้าระวัง	 จำนวน	 	 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	
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 ปี	2556	กรมอนามัยเริ่มมีการพัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินตลาดนัดทางกายภาพ	อย่างเป็น

ทางการตั้งแต่ปี	 2556	 โดยใช้เกณฑ์การประเมินตลาดนัด	 18	 ข้อ	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้ทดลองใช้แบบ

สำรวจดังกล่าว	 สำรวจสภาพตลาดนัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	 2	 จังหวัด	 คือ	 จังหวัดบุรีรัมย์	 และสุรินทร์	

รวมทั้งสิ้น	8	ตลาด	36	แผงพร้อมทั้งตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากตัวอย่างอาหาร	และมือผู้สัมผัส

อาหาร	ด้วยชุดทดสอบ	อ.13	(SI-2)	มีผลการดำเนินงานดังนี้	

	 1)	 การประเมินตลาดนัดทางกายภาพ	พบว่า	 ไม่มีตลาดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดพื้นฐาน	

ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่ผ่านมากที่สุด	 คือ	 ข้อ	 15	 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภทอาหารต้องผ่าน

การอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร	 คิดเป็นร้อยละ	 87.5	 รองลงมาคือ	 ข้อ	 11	 มิให้ผู้ใดนำสัตว์	 

ทุกชนิดเข้าไปในตลาด	 เว้นแต่สัตว์ที่นำไปขังไว้เพื่อจำหน่าย	 และข้อ	 14	 ระหว่างขายสินค้าประเภท

อาหาร	ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล	คิดเป็นร้อยละที่เท่ากันคือ

ร้อยละ	75	(ตารางที่	31)	

ตารางที่	30	แสดงผลการเฝ้าระวังตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร	ตลาดนัดจังหวัดนครราชสีมา

และชัยภูมิ	ปี	2555 

	 จังหวัด	 จำนวน																	อาหาร	(ตัวอย่าง)	 																					มือผู้สัมผัสอาหาร	

	 	 ตลาดนัด	 จำนวนอาหาร	 ไม่ผ่าน	 คิดเป็น	 จำนวนมือผู้สัมผัส	 ไม่ผ่าน	 คิดเป็น	

	 	 ที่เฝ้าระวัง	 ที่เฝ้าระวัง	 มาตรฐาน	 ร้อยละ	 อาหารที่เฝ้า	 มาตรฐาน	 ร้อยละ	

	 	 	 ทั้งหมด	 ผ่าน	 	 ทั้งหมด	 ผ่าน 

	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	
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ตารางที่	31	ผลการสุ่มประเมินตลาดนัดทางกายภาพปี	2556	จังหวัดบุรีรัมย์	และสุรินทร์ 

1.	บุรีรัมย์		

	-	สำรวจตลาด		

		 3	แห่ง	

-	 จำนวนแผง	

	 จำหน่ายอาหาร	

	 ทั้งหมด	13	แผง	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-	 ข้อ	2	คือ	บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภท	

	 อาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ	

-	 ข้อ	5	คือ	จัดให้มีห้องส้วม	ที่ปัสสาวะและ	

	 อ่างล้างมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	

-		ข้อ	11	คือ	มิให้ผู้ใดนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด 

	 เว้นแต่สัตว์ที่นำไปขังไว้เพื่อจำหน่าย	

-	 ข้อ	14	คือ	ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร		

	 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติตามหลัก	

	 สุขอนามัยส่วนบุคคล	

-	 ข้อ	15	คือ	ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภท	

	 อาหารต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาล	

	 อาหาร	

-	 ข้อ	3	คือ	แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำ	

	 ด้วยวัสดุแข็งแรง	มีผิวเรียบ	ทำความสะอาดง่าย		

	 สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า	60	ซม.	และอาจเป็นแบบ	

	 พับเก็บได้	

-	 ข้อ	9	คือ	จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ำหรือ	

	 ของเหลว	ไหลจากแผงจำหน่ายอาหารประเภท	

	 เนื้อสัตว์ชำแหละลงสู่พื้นตลาด	

-	 ข้อ	12	คือ	มีการควบคุมดูแลมิให้เกิดเหตุรำคาญ, 

 มลพิษที่เป็นอันตรายหรือการระบาดของโรคติดต่อ 

-	 ข้อ	17	คือ	ในกรณีที่มีการปรุงประกอบอาหาร		

	 ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	

-	 ข้อ	18	คือ	เครื่องมือ	เครื่องใช้	และภาชนะ	

	 อุปกรณ์ที่ใช้	ต้องสะอาดและปลอดภัย	มีการล้าง	

	 ทำความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง	

-	 ข้อ	7	แยกการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร	

	 ออกจากสินค้าประเภทอื่น	

-	 ข้อ	2,	ข้อ	5,		

	 ข้อ	11	,	ข้อ	14		

		 และ	ข้อ	15		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-	 ข้อที่	3	,	9	,	12	,		

	 17	และ18		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-	 ข้อที่	7	

 

3	แห่ง	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2	แห่ง	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1	แห่ง	

 

จังหวัด/ข้อมูล	

เบื้องต้น 

ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน	
จำนวน	 หมายเหตุ	
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2.	สุรินทร์	

-	 สำรวจตลาด		

	 5	แห่ง	

-	 จำนวนแผง	

	 จำหน่ายอาหาร	

	 ทั้งหมด	23	แผง	

 

-	 ข้อ	15	คือ	ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภท	

	 อาหารต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาล	

	 อาหาร	

-	 ข้อ	16	คือ	อาหารปรุงสำเร็จต้องมีการปกปิด	

	 อาหาร	

-	 ข้อ	11	คือ	มิให้ผู้ใดนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปใน	

	 ตลาด	เว้นแต่สัตว์ที่นำไปขังไว้เพื่อจำหน่าย	

-	 ข้อ	14	คือระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร		

	 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติตามหลัก	

	 สุขอนามัยส่วนบุคคล	

-	 ข้อ	17	คือ	ในกรณีที่มีการปรุงประกอบอาหาร		

	 ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	

-	 ข้อ	2	คือ	บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภท	

	 อาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ	โดยมี	

	 ลักษณะเป็นพื้นเรียบ	แข็งแรง	ไม่มีน้ำขัง	

-		ข้อ	5	คือ	จัดให้มีห้องส้วม	ที่ปัสสาวะและอ่าง	

	 ล้างมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	

-	 ข้อที่	15	และ	16		

  

 

 

 

-	 ข้อที่	11,	14	และ		

	 17		

  

 

 

 

 

-	ข้อที่	2	และ	5		

4	แห่ง	

 

 

 

 

3	แห่ง	

 

 

 

 

 

 

2	แห่ง	

จังหวัด/ข้อมูล	

เบื้องต้น	

ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน	
จำนวน	 หมายเหตุ	

		 2)	 การประเมินตลาดนัดทางชีวภาพภาพ	 ได้เก็บตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารตรวจ

ด้วย	 ชุด	 อ.13	 (SI-2)	 จำนวน	 36	 แผง	 ผลการตรวจตัวอย่างอาหาร	 และมือผู้สัมผัสอาหาร	 พบว่า	

ตัวอย่างอาหาร	 138	 ตัวอย่าง	 ไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ	 71.7	 มือผู้สัมผัสอาหาร	 29	 ตัวอย่าง		 

ไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ	72.4	(ตารางที่	32)	

ตารางที่	32	แสดงผลการเฝ้าระวังตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัดจังหวัดบุรีรัมย์	

และสุรินทร์	ปี	2556 

	 จังหวัด	 จำนวน																	อาหาร	(ตัวอย่าง)	 																					มือผู้สัมผัสอาหาร	

	 	 ตลาดนัด	 จำนวนอาหาร	 ไม่ผ่าน	 คิดเป็น	 จำนวนมือผู้สัมผัส	 ไม่ผ่าน	 คิดเป็น	

	 	 ที่เฝ้าระวัง	 ที่เฝ้าระวัง	 มาตรฐาน	 ร้อยละ	 อาหารที่เฝ้า	 มาตรฐาน	 ร้อยละ	

	 	 	 ทั้งหมด	 ผ่าน	 	 ทั้งหมด	 ผ่าน 

 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	
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ตารางที่	33	ข้อมูลผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัดเขตบริการสุขภาพที่	9	ปี	2556 

	 3)	 สุขลักษณะผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัด	 จากการสำรวจผู้สัมผัสอาหารตลาดนัด	 ใน	 ปี	 2556	

พบว่าเป็นชาย	 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	(ตารางที่	33)	

	 	 จำนวน	 อบรม	 หมวกคลุมผม	 ผ้ากันเปื้อน	 มือ	 เล็บ	 ล้างมือ	 ผลตรวจมือ	

	 จังหวัด	 (คน)	 (คน)	 (คน)	 (คน)	 (คน)	 (คน)	 (คน)	 (คน)	

	 	 ชาย	 หญิง	 เคย	 ไม่เคย	 ใส่	 ไม่ใส่	 ใส่	 ไม่ใส่	 สะ	 ไม่	 สั้น	 ยาว	 ล้าง	 ไม่	 พบ	 ไม่พบ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 อาด	 สะอาด	 	 	 	 ล้าง 

	 บุรีรัมย์	 2	 12	 1	 13	 1	 13	 14	 0	 14	 0	 13	 1	 1	 13	 11	 0	

	 สุรินทร์	 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	 สำรวจสภาพตลาดนัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	 4	 จังหวัด	 คือ	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	

บุรีรัมย์	และสุรินทร์	 รวมทั้งสิ้น	16	ตลาด	 โดยใช้เกณฑ์การประเมินตลาดนัด	18	ข้อ	พร้อมทั้งตรวจหา

เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากตัวอย่างอาหาร	 และมือผู้สัมผัสอาหาร	 ด้วย	 ชุดทดสอบ	 อ.13	 (SI-2)		 

มีผลการดำเนินงาน	ดังนี้	

	 1)	 การประเมินตลาดนัดทางกายภาพ	 พบว่า	 ไม่มีตลาดใดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด	 

พื้นฐาน	ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่ผ่านมากที่สุด	คือ	ข้อที่	14	ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร	ผู้ขายของ

และผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล	 และ	 ข้อที่	 16	 อาหารปรุงสำเร็จต้องมีการ

ปกปิดอาหาร	 ไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละที่เท่ากันคือร้อยละ	 87.5	 รองลงมาคือ	 ข้อที่	 5	 จัดให้มี	 

ห้องส้วม	 ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	 ไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ	 75	

(ตารางที่	34	-	37)		
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ตารางที่	34	ผลการสุ่มประเมินตลาดนัดทางกายภาพปี	2557	แยกรายจังหวัด 

1.	นครราชสีมา		

	-	ทำการสำรวจ	

	 ตลาด	4	แห่ง	

-	 จำนวนแผง	

	 จำหน่ายอาหาร	

	 ทั้งหมด	25	แผง	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.	บุรีรัมย์		

-		ทำการสำรวจ	

	 ตลาด	4	แห่ง	

-	 จำนวนแผง	

	 จำหน่ายอาหาร	

	 ทั้งหมด	21	แผง	

-	 ข้อ	14	คือ	ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร		

	 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติตามหลัก	

	 สุขอนามัยส่วนบุคคล	

-	 ข้อ	16	คือ	อาหารปรุงสำเร็จต้องมีการปกปิดอาหาร 

-	 ข้อ	3	คือ	แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำ	

	 ด้วยวัสดุแข็งแรง	มีผิวเรียบ	ทำความสะอาดง่าย		

	 สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า	60	ซม.	และอาจเป็นแบบ	

	 พับเก็บได้	

-	 ข้อ	5	คือ	จัดให้มีห้องส้วม	ที่ปัสสาวะและอ่าง	

	 ล้างมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	

-	 ข้อ	8	คือ	มีการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน	

	 ที่เปิดทำการ	

-	 ข้อ	15	คือ	ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภท	

	 อาหารต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาล	

	 อาหาร	

-	 ข้อ	17	คือ	ในกรณีที่มีการปรุงประกอบอาหาร		

	 ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	

-	 ข้อ	2	คือ	บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภท	

	 อาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ	

-	 ข้อ	5	คือ	จัดให้มีห้องส้วม	ที่ปัสสาวะและอ่าง	

	 ล้างมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	

-		ข้อ	14	คือ	ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร		

	 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติตามหลัก	

	 สุขอนามัยส่วนบุคคล	

-	 ข้อ	15	คือ	ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภท	

	 อาหารต้องผ่านการ	อบรมความรู้ด้านสุขาภิบาล	

	 อาหาร	

-	 ข้อ	2	คือ	บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภท	

	 อาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ	

-	 ข้อ	14	และ	ข้อ	16		

 

 

 

-	 ข้อ	3,	ข้อ	5,	ข้อ	8,		

	 ข้อ	15	และข้อ	17		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-	ข้อ	2		

 

-	 ข้อ	5,	ข้อ	14	และ	

	 ข้อ	15		

 

 

 

 

 

 

-	ข้อ	2,	ข้อ	8	และ	

	 ข้อ	16		

4	แห่ง	

 

 

 

3	แห่ง	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2	แห่ง	

 

4	แห่ง	

 

 

 

 

 

 

 

3	แห่ง	

จังหวัด/ข้อมูล	

เบื้องต้น	

ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน	
จำนวน	 หมายเหตุ	
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3.	ชัยภูมิ		

-		ทำการสำรวจ	

	 ตลาด	3	แห่ง	

-	 จำนวนแผง	

	 จำหน่ายอาหาร	

	 ทั้งหมด	14	แผง	

 

 

 

 

 

 

 

 

-	 ข้อ	8	คือ	มีการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน	

	 ที่เปิดทำการ	

-		ข้อ	16	คือ	อาหารปรุงสำเร็จต้องมีการปกปิด	

-	 ข้อ	6	คือ	จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณ	

	 ตลาดและมีที่เก็บรวบรวม	

-	 ข้อ	9	คือ	จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ำหรือ	

	 ของเหลว	ไหลจากแผงจำหน่ายอาหารประเภท	

	 เนื้อสัตว์ชำแหละลงสู่พื้นตลาด	

-	ข้อ	15	คือ	ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภท	

	 อาหารต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาล	

	 อาหาร	

-		ข้อ	16	คือ	อาหารปรุงสำเร็จต้องมีการปกปิด	

-	 ข้อ	17	คือ	ในกรณีที่มีการปรุงประกอบอาหาร		

	 ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	

-	 ข้อ	2	คือ	บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภท	

	 อาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ	

-	 ข้อ	5	คือ	จัดให้มีห้องส้วม	ที่ปัสสาวะและอ่าง	

	 ล้างมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	

-	 ข้อ	6	คือ	จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณ	

	 ตลาดและมีที่เก็บรวบรวม	

-	 ข้อ	8	คือ	มีการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน	

	 ที่เปิดทำการ	

-	 ข้อ	9	คือ	จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ำหรือ	

	 ของเหลว	ไหลจากแผง	

-	 ข้อ	10	คือ	ไม่จำหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือ	

	 ไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร	

-	ข้อ	14	คือ	ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร		

	 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติตามหลัก	

	 สุขอนามัยส่วนบุคคล	

-	 ข้อ	18	คือ	เครื่องมือ	เครื่องใช้	และภาชนะ	

	 อุปกรณ์ที่ใช้	ต้องสะอาด	และปลอดภัย	มีการ	

	 ล้างทำความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง	

 

  

 

-	 ข้อ	6	และข้อ	9	

 

 

 

 

-	 ข้อ	15,	ข้อ	16		

	 และข้อ	17	

 

 

 

 

-	 ข้อ	2	ข้อ	5,	ข้อ	6,		

	 ข้อ	8,	ข้อ	9,		

	 ข้อ	10,	ข้อ	14		

	 และข้อ	18	

 

 

 

 

 

 

 

 

-	 ข้อ	15	และข้อ	16		

 

 

 

 

2	แห่ง	

 

 

 

 

2	แห่ง	

 

 

 

 

 

1	แห่ง	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5	แห่ง	

2	แห่ง	

จังหวัด/ข้อมูล	

เบื้องต้น	

ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์
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ตารางที่	35	ตลาดนัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางกายภาพแยกรายข้อและรายจังหวัด	ปี	2557 

	 จากตารางที่	36	แสดงผลการสุ่มประเมินตลาดนัดในเขตนครชัยบุรินทร์	จำนวน	16	แห่ง	พบว่า	

ไม่ผ่านเกณฑ์ตลาดนัดพื้นฐาน	ซึ่งข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด	 คือ	 ข้อ	 15	 ผู้ขายของและผู้ช่วย

ขายของประเภทอาหารต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร	และข้อ	 16	 อาหารปรุงสำเร็จ

ต้องมีการปกปิด	 จำนวน	 14	 แห่งเท่ากัน	 คิดเป็นร้อยละ	 87.5	 ซึ่งจังหวัดที่ไม่ผ่านมากที่สุดคือ	 จังหวัด

สุรินทร์	 รองลงมาคือ	 จังหวัดบุรีรัมย์	 จังหวัดนครราชสีมา	และจังหวัดชัยภูมิข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

รองลงมาคือ	 ข้อ	 5	 จัดให้มีห้องส้วมที่ปัสสาวะ	 และอ่างล้างมือที่เพียงพอ	 และถูกสุขลักษณะ	 ไม่ผ่าน

เกณฑ์	รวม	12	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	75	ซึ่งจังหวัดที่ไม่ผ่านมากที่สุดคือ	จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน	รองลงมา

4.	สุรินทร์		

-		ทำการสำรวจ	

	 ตลาด	5	แห่ง	

-	 จำนวนแผง	

	 จำหน่ายอาหาร	

	 ทั้งหมด	25	แผง	

-	 ข้อ	15	คือ	ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภท	

	 อาหารต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาล	

	 อาหาร	

-		ข้อ	16	คือ	อาหารปรุงสำเร็จต้องมีการปกปิด	

-	 ข้อ	2	คือ	บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภท	

	 อาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ	

-	 ข้อ	5	คือ	จัดให้มีห้องส้วม	ที่ปัสสาวะและอ่าง	

	 ล้างมือที่เพียงพอและ	

-	 ข้อ	8	คือ	มีการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน	

	 ที่เปิดทำการ	

-	 ข้อ	9	คือ	จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ำหรือ	

	 ของเหลว	ไหลจากแผง	

-	 ข้อ	15	และข้อ	16		

 

 

 

-		ข้อ	2	และข้อ	5		

 

 

 

-		ข้อ	8	และข้อ	9	
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2	แห่ง	

จังหวัด/ข้อมูล	

เบื้องต้น	

ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน	
จำนวน	 หมายเหตุ	

	 จังหวัด	 จำนวน	 	 	 	 	 	 	 	เกณฑ์ข้อที่		 	 	 	 	 	 	 	 	 ผลการ	

	 	 ตลาด	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประเมิน	

	 	 (แห่ง)	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	11	12	13	14	15	16	17	18	 (ผ่าน/	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ไม่ผ่าน) 

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

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

	 ชัยภูมิ	 3	 0	 1	 0	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 1	 2	 2	 2	 1	 0/3	

	 สุรินทร์	 5	 0	 4	 0	 0	 4	 1	 1	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 1	 5	 5	 0	 0	 0/5	

	 รวม	 16	 0	 10	 4	 0	 12	 5	 2	 9	 6	 3	 0	 0	 0	 10	14	 14	 6	 1	 0/16	



รายงานประจำปี 2 5 5 6 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 127

คือ	จังหวัดสุรินทร์	นครราชสีมา	และจังหวัดชัยภูมิ	ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถัดมาคือ	ข้อ	2	บริเวณ

สำหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะและข้อ	 14	 ระหว่างขายสินค้า

ประเภทอาหาร	 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล	 จำนวนเท่ากัน	

คือ	10	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	62.5 

ตารางที่	36	เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ไม่ผ่านมากที่สุด	3	ลำดับแรกของตลาดนัดปี	2557 

	ลำดับที่	 	 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ไม่ผ่าน	 จำนวน	 ร้อยละ	

	 	 	 	 (แห่ง)	

	 1	 ข้อ	15	ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภทอาหารต้องผ่านการอบรมความรู้	 14	 87.50	

	 	 ด้านสุขาภิบาลอาหาร	

	 	 ข้อ	16	อาหารปรุงสำเร็จต้องมีการปกปิดอาหาร	 	

	 2	 ข้อ	5	จัดให้มีห้องส้วม	ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	 12	 75.0	

	 3	 ข้อ	2	บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วน	 10	 62.50	

	 	 โดยเฉพาะ	โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ	แข็งแรง	ไม่มีน้ำขัง		

	 	 ข้อ	14	ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร	ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้อง	

	 	 ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล	เช่น	สวมหมวกคลุมผม	ผูกผ้ากันเปื้อน	

	 	 ที่สะอาด	สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม	

	 2)	 การประเมินตลาดนัดทางชีวภาพ	 ได้เก็บตัวอย่างอาหารจากแผงจำหน่ายอาหารจำนวน	 85	

แผง	 และมือผู้สัมผัสอาหารตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 ด้วย	 ชุด	 อ.13	 (SI-2)	 ผลการตรวจอาหาร	

และมือผู้สัมผัสอาหาร	 พบว่า	 ตัวอย่างอาหาร	 354	 ตัวอย่าง	 ไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ	 14.9		 

มือผู้สัมผัสอาหาร	101	ตัวอย่าง	ไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ	25.7	ดังรายละเอียดตารางที่	37	
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ตารางที่	37	ผลการเฝ้าระวังตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัดเขตบริการสุขภาพที่	9	ปี	

2557 

	 3)	 สุขลักษณะผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัด	 จากการสำรวจผู้สัมผัสอาหารตลาดนัด	 ในปี	 2557	

พบว่าเป็นชาย	ร้อยละ	24.7	หญิง	ร้อยละ	75.2	ผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหาร	ร้อยละ	29.7	แต่งกาย

สะอาดร้อยละ	 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	38 

	 จังหวัด	 จำนวน																	อาหาร	(ตัวอย่าง)	 																					มือผู้สัมผัสอาหาร	

	 	 ตลาดนัด	 จำนวนอาหาร	 ไม่ผ่าน	 คิดเป็น	 จำนวนมือผู้สัมผัส	 ไม่ผ่าน	 คิดเป็น	

	 	 ที่เฝ้าระวัง	 ที่เฝ้าระวัง	 มาตรฐาน	 ร้อยละ	 อาหารที่เฝ้า	 มาตรฐาน	 ร้อยละ	

	 	 	 ทั้งหมด	 ผ่าน	 	 ทั้งหมด	 ผ่าน 

 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	
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ตารางที่	38	แสดงข้อมูลผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัดเขตบริการสุขภาพที่	9	ปี	2557 

	 	 จำนวน	 อบรม	 แต่งกาย	 หมวกคลุมผม	 ผ้ากันเปื้อน	 มือ	 เล็บ	 ล้างมือ	 ผลตรวจมือ	

	 จังหวัด	 (คน)	 (คน)	 (คน)	 (คน)	 (คน)	 (คน)	 (คน)	 (คน)	 (คน)	

	 	 ชาย	 หญิง	 เคย	 ไม่เคย	 สะ	 ไม่	 ใส่	 ไม่ใส่	 ใส่	 ไม่ใส่	 สะ	 ไม่	 สั้น	 ยาว	 ล้าง	 ไม่	 พบ	 ไม่พบ	

	 	 	 	 	 	 อาด	 สะอาด	 	 	 	 	 อาด	 สะอาด	 	 	 	 ล้าง 

 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	

	 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	

ตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบนครชัยบุรินทร์  
 

	 ปี	 2555	 และ	 ปี	 2556	 กรมอนามัยได้มีเป้าหมายให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกตลาดนัดน่าซื้อ

ต้นแบบ	มีผลการดำเนินงานดังรายละเอียดดังตารางที่	39 

ตารางที่	39	รายชื่อตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบในเขตบริการสุขภาพที่	9	ปี	2555	-	2556 

	 จังหวัด	 ปี	พ.ศ.	 รายชื่อตลาดนัดที่ผ่านเกณฑ์	 ที่ตั้งของตลาดนัดที่ผ่านเกณฑ์	

	 	 	 ตลาดนัดน่าซื้อ	 ตลาดนัดน่าซื้อ 

	 นครราชสีมา	 2555	 ตลาดไนท์บ้านเกาะ	 ตำบลในเมือง	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	

	 ชัยภูมิ	 2555	 ตลาดไนท์บาร์ซ่าชัยภูมิ	 ตำบลในเมือง	อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ	

	 	 2556	 ตลาดนัดเสรีหนองบัวระเหว	 ตำบลหนองบัวระเหว	อ.หนองบัวระเหว	จ.ชัยภูมิ 

	 บุรีรัมย์	 2555	 ตลาดนัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์	 ตำบลนาโพธิ์	อ.นาโพธิ์	จ.บุรีรัมย์	

	 	 2556	 ตลาดนัดหนองแปบ	 ตำบลอีสาณ	อ.เมือง	จ.บุรีรัมย์	

	 สุรินทร์	 2555	 ตลาดลานค้าชุมชนบ้านทำนบ	 ตำบลเทนมีย์	อ.เมือง	จ.สุรินทร์	

	 	 2556	 ตลาดนัดคลองถมท่าตูม	 ตำบลท่าตูม	อ.ท่าตูม	จ.สุรินทร์	

 ปัญหาและสภาพอื่นๆ ที่พบจากตลาดนัด 
 ■	 จากการสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินตลาดนัด	ตามมาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ	พบว่า	หน่วยงาน

ท้องถิ่น	 เทศบาล	 และอบต.ส่วนใหญ่	 มีการจัดอบรมสุขาภิบาลอาหาร	 เชิญเจ้าของตลาดนัด	 และ	 

ผู้ประกอบการแผงลอย	จำหน่ายอาหารในตลาดนัดเข้าร่วมอบรมทุกปี	แต่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

ในตลาดนัด	ส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมอบรม				
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 ■	 เนื่องจากพื้นที่ตลาดนัดส่วนใหญ่เป็นลานกว้างซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นดิน	 หรือพื้นกรวด		 

จึงยากต่อการทำความสะอาด	และการควบคุมฝุ่นซึ่งฟุ้งกระจาย	และอาจปนเปื้อนในอาหารที่จำหน่าย		

 ■	 พบว่าตลาดนัดปัจจุบันจะขายทุกอาทิตย์	 อาทิตย์ละ	 1	 วัน	 และจะเวียนไปขายอาหารตาม

หมู่บ้านต่างๆ	ยกเว้นตลาดอำเภอสำโรงทาบ	จ.สุรินทร์	จะขายทุกวันที่ลงท้ายด้วย	8	และมักพบว่าผู้ดูแล

ตลาดนัดคลองถม	ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของเดียวกัน		

 ■	 ห้องน้ำซึ่งให้บริการประชาชนที่มาซื้อสินค้าภายในตลาดส่วนใหญ่	เป็นห้องน้ำซึ่งชาวบ้านใน

ละแวกบ้านใกล้กับจุดขายของตลาดนัด	 ดัดแปลงทำห้องน้ำอย่างง่ายยกพื้นและผนังเป็นปูน	 หลังคาเตี้ย	

การระบายอากาศไม่ดี	ส่งกลิ่นเหม็น	มีลักษณะเป็นส้วมนั่งยอง	ภายในจะมีถังบรรจุน้ำสำหรับราด	ไม่พบ

กระดาษชำระ	ผ้าเช็ดมือหรืออ่างล้างมือ	และเป็นส้วมแบบรวมไม่มีการแยกชาย	หญิง	

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ระดับท้องถิ่น	

										1.	 เจ้าพนักงานท้องถิ่น	

 ■		 พิจารณาอนุญาต	

 ■		 การออกคำสั่งเมื่อได้อนุญาตแล้ว	ได้แก่	สั่งให้ปรับปรุง		สั่งให้หยุดกิจการหรือให้พักใช้	สั่งให้

เพิกถอน	

 ■		 การเปรียบเทียบปรับและดำเนินคดี	

										2.	 เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	

 ■		 ตรวจตราตามกฎกระทรวง/ข้อกำหนดของท้องถิ่น	

    ■		 ออกคำแนะนำ	เหมือนข้อถัดไป	

   ■		 จัดทำฐานข้อมูลตลาด	ทะเบียนได้แก่	ชื่อแผง	อาหารที่ขายและผู้ขายอาหารในตลาดนัด	

 ■		 มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารที่จำหน่ายตั้งแต่อาหารสด	 อาหารปรุงจำหน่าย	 เพื่อ

เป็นการคุ้มครองสุขภาพประชาชน	

 ■		 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจากตลาดนัดน่าซื้อ/ตลาดนัด

ต้นแบบ	

 หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	

 ■		 จัดทำฐานข้อมูลตลาด	ทะเบียนตลาดนัดเป็นภาพรวมระดับจังหวัด	

 ■		 ร่วมตรวจแนะนำแผงลอยจำหน่ายอาหารกับท้องถิ่น	 ตลอดจนการเฝ้าระวังความปลอดภัย

ด้านอาหาร	

 ■		 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าของ	ผู้ดูแลตลาด	ผู้ขายอาหาร	และผู้ช่วยขายอาหาร	

       เจ้าของตลาด	

 ■		 ยื่นขอรับใบอนุญาต	

 ■		 ปฏิบัติตามกฎกระทรวง/ข้อกำหนดของท้องถิ่นด้านสุขลักษณะ	
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 ผู้ขายอาหาร	และผู้ช่วยขายอาหาร 

 ■		 ปฏิบัติตามกฎกระทรวง/ข้อกำหนดของท้องถิ่น	 และให้ความร่วมมือกับเจ้าของตลาด		 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น	และเจ้าพนักงานสาธารณสุข	

 ■		 ปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะของสินค้า	และแผงจำหน่ายอาหาร	

 ■	 	มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี	

 ■		 ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจำหน่าย	 ทำประกอบ	ปรุง	 เก็บ	 หรือสะสมอาหาร	 และการ

รักษาความสะอาดของภาชนะ	น้ำใช้และของใช้ต่างๆ	

 ผู้บริโภค	

 ■		 ผู้บริโภคควรเลือกซื้ออาหาร	 จากแหล่งผลิต/จำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัยและ	 

ร่วมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค	 ด้วยการร่วมตรวจสอบ	 และบอกต่อ	 หากพบแหล่งจำหน่ายอาหารที่ไม่ถูก

สุขลักษณะ	ให้แจ้งแก่หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่		

 

งานเฝ้าระวังน้ำประปา 
  

 1. ข้อมูลระบบประปา	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมาได้ทำการสำรวจข้อมูลระบบประปา		 

ปี	 พ.ศ.	 2554	 มีเทศบาลที่ส่งข้อมูลจำนวน	 97	 แห่ง	 พบว่ามีระบบประปา	 408	 ระบบ	 ในจำนวนนี้

สามารถแบ่งเจ้าของระบบประปาได้เป็น	 3	 ส่วนได้แก่	 เทศบาล	 การประปาภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน	

(ตารางที่	40)	และเมื่อนำระบบประปาทั้งหมด	408	ระบบ	มาจำแนกแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา	

พบว่าเป็นน้ำผิวดิน	 และน้ำใต้ดินใกล้เคียงกัน	 ทั้งนี้ความครอบคลุมหลังคาเรือนร้อยละ	 84.3	 (ตาราง	 

ที่	41)	

ตารางที่	40	ข้อมูลเจ้าของระบบประปาในเขตบริการสุขภาพที่	9 

	 จังหวัด	 เทศบาลทั้งหมด	 จำนวนเทศบาล	 ระบบ	 	 เจ้าของ	

	 	 	 ส่งข้อมูล	 ประปา	 เทศบาล	 กปภ.	 หมู่บ้าน 

นครราชสีมา	 75	 46	 214	 63	 12	 139	

ชัยภูมิ	 	 29	 12	 53	 10	 4	 39	

บุรีรัมย์		 51	 25	 110	 76	 5	 29	

สุรินทร์		 24	 14	 31	 15	 2	 14	

เขต	9	 	 179	 97	 408	 164	 23	 221	
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ตารางที่	41	แหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา	และความครอบคลุมหลังคาเรือนในเขตบริการสุขภาพที่	9 

 2. สถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวังน้ำประปา	ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	ได้เริ่ม

ดำเนินงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในปี	 พ.ศ.2551-2556	 ในพื้นที่เขตพื้นที่รับผิดชอบ	 ได้แก่	

จังหวัดนครราชสีมา	 จังหวัดสุรินทร์	 จังหวัดชัยภูมิ	 และจังหวัดบุรีรัมย์	 ทั้งพื้นที่เขตเมือง	 (เขตเทศบาล)	

และพื้นที่เขตชนบท	 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่เพิ่งยกระดับมาจากองค์การบริหาร

ส่วนตำบล)	 เพื่อศึกษาสถานการณ์และคุณภาพน้ำประปา	 และชี้ให้เห็นปัญหาคุณภาพน้ำประปา	ที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

  2.1	 ตัวอย่างน้ำประปาที่สุ่มตรวจ	

	 	 จำนวนตัวอย่างน้ำประปาที่สุ่มตรวจ	พื้นที่นครชัยบุรินทร์	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2551-2556	พบว่า	

ปี	 พ.ศ.	 2555	 มีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำประปามากที่สุด	 จำนวน	 164	 ตัวอย่าง	 คิดเป็นร้อยละ	 46.5		 

รองลงมาคือ	ปี	พ.ศ.	2556	จำนวน	59	ตัวอย่าง	คิดเป็นร้อยละ	16.7	โดยปี	พ.ศ.	2555	และ	2556	เป็น

ปีที่มีการดำเนินการครบทั้ง	 4	 จังหวัด	 ส่วนปีพ.ศ.	 2551-2554	 จะดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำประปา

เพียงปีละ	1	จังหวัด	กล่าวคือ	ปี	พ.ศ.	2551	2552	2553	และ2554	เลือกสุ่มพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	

สุรินทร์	ชัยภูมิ	และบุรีรัมย์	ตามลำดับ	ดังแสดงในตารางที่	42	และภาพที่	69 

	 จังหวัด	 ระบบ	 	 แหล่งน้ำ	 	 	ความครอบคลุมหลังคาเรือน	

	 	 ทั้งหมด	 ผิวดิน	 ใต้ดิน	 ไม่ระบุ	 ทั้งหมด	 ครอบคลุม	 ร้อยละ 

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

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

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

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

เขต	14		 408	 200	 192	 17	 166,031	 139,882	 84.3	
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ตารางที่	42	จำนวนตัวอย่างน้ำประปาที่สุ่มตรวจ	จำแนกรายปี	พ.ศ.	2551-2556 

ภาพที่	69	แสดงร้อยละของตัวอย่างน้ำประปาที่สุ่มตรวจ	แยกรายปีพ.ศ.	2551-2556 

	 ปี	พ.ศ.	 จังหวัดที่สุ่มตรวจ	 จำนวนตัวอย่าง	 ร้อยละ	

	 	 	 น้ำประปาที่สุ่มตรวจ 

	 2551	 นครราชสีมา	 50	 14.2	

	 2552	 สุรินทร์	 20	 5.7	

	 2553	 ชัยภูมิ	 25	 7.0	

	 2554	 บุรีรัมย์	 35	 9.9	

	 2555	 4	จังหวัด	 164	 46.5	

	 2556	 4	จังหวัด	 59	 16.7	

	 	 รวม	 353	 100	

  2.2	 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาที่ผ่านมาตรฐานแยกปี	พ.ศ.	2551-2556	

	 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	พบว่า	ปี	พ.ศ.	2551	ผ่านมาตรฐาน

มากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 40.0	 รองลงมาคือ	 ปี	 พ.ศ.	 2554	 ร้อยละ	 34.3	 และปี	 พ.ศ.	 2556		 

ผ่านมาตรฐานร้อยละ	33.9	ส่วนปีพ.ศ.	2553	และปี	พ.ศ.	2555	ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละที่เท่ากัน

คือ	ร้อยละ	28.0	และลำดับสุดท้าย	คือปี	พ.ศ.	2552	ผ่านมาตรฐานเพียงร้อยละ	20	(ตารางที่	43)	
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  2.3	 ผลการเฝ้าระวังน้ำประปาที่ผ่านมาตรฐาน	แยกรายจังหวัด 

	 	 จากการเฝ้าระวังน้ำประปาปีพ.ศ.	 2551-2556	 พบว่าภาพรวมระบบประปาผ่านเกณฑ์

มาตรฐานร้อยละ	 30.9	 โดยจังหวัดนครราชสีมา	 มีระบบประปาผ่านมาตรฐานมากที่สุด	 ร้อยละ	 40.5	

รองลงมาคือ	 จังหวัดชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และจังหวัดสุรินทร์	 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	 30.6	 28.3	 และ	 17.9		 

ตามลำดับ	ดังแสดงในตารางที่	44	และภาพที่	70	

ตารางที่	43	ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	แยก	ปี	พ.ศ.	2551-2556 

ตารางที่	44	ผลการเฝ้าระวังน้ำประปาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแยกปี	พ.ศ.	2551-2556	แยกรายจังหวัด 

	 ปี	พ.ศ.	 จังหวัดที่สุ่มตรวจ	 จำนวนตัวอย่าง	 	ผ่านมาตรฐาน	

	 	 	 	 จำนวน	 	 ร้อยละ 

	 2551	 นครราชสีมา	 50	 20	 	 40.0	

	 2552	 สุรินทร์	 20	 4	 	 20.0	

	 2553	 ชัยภูมิ	 25	 7	 	 28.0	

	 2554	 บุรีรัมย์	 35	 12	 	 34.3	

	 2555	 4	จังหวัด	 164	 46	 	 28.0	

	 2556	 4	จังหวัด	 59	 20	 	 33.9	

	 	 รวม	 353	 109	 	 30.9	

 ปี											นครราชสีมา	 	 ชัยภูมิ	 	 	บุรีรัมย์	 	 	สุรินทร์	 	 	 รวม	

	 	 เก็บ	 	 ผ่าน	 เก็บ	 	 ผ่าน	 เก็บ	 	 ผ่าน	 เก็บ	 	 ผ่าน	 เก็บ	 	 ผ่าน 

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

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

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

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

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

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

	 รวม	 121	 	49/40.5	 72	 	22/30.6	 92	 	26/28.3	 68	 	12/17.6	 353	 	109/30.9	
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  2.4	 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน	 จำแนกพื้นที่เขตเมือง	 และ	 

เขตชนบท	

	 	 จากการเก็บตัวอย่างน้ำประปาปี	 พ.ศ.	 2551-2556	 จำแนกตามพื้นที่เขตเมือง	 และ	 

เขตชนบท	จำนวนทั้งสิ้น	353	ตัวอย่าง	พบว่า	น้ำประปาเขตเมืองผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	45.1	แต่

น้ำประปาในเขตชนบทผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียงร้อยละ	13.8	จากผลการวิเคราะห์พบว่าน้ำประปาพื้นที่

เขตเมืองปี	พ.ศ.	2551	มีตัวอย่างน้ำประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	56.7	รองลงมา

คือปี	พ.ศ.	2556	2553	2555	และ	2554	ผ่านมาตรฐานร้อยละ	54.8	46.7	40.5	และ	38.1	ตามลำดับ	

โดยปี	 พ.ศ.	 2552	 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้อยที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 33.3	 ในส่วนพื้นที่เขตชนบทพบว่า	 

ปี	พ.ศ.	2554	ตัวอย่างน้ำประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด	ร้อยละ	28.6	รองลงมาคือปี	พ.ศ.	2551	

2555	2556	พบผ่านมาตรฐานเพียงร้อยละ	15.0	15.0	และ	10.7	ตามลำดับ	ในส่วนปี	พ.ศ.	2552	และ	

2553	 พบว่าน้ำประปาเขตชนบทไม่มีตัวอย่างใดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 โดยภาพรวมพบว่าพื้นที่เขตเมือง		 

มีน้ำประปาผ่านมาตรฐานมากกว่าเขตชนบท	ดังแสดงในตารางที่	45	ตารางที่	46	และภาพที่	71	

 

ภาพที่	70	เปรียบเทียบผลการเฝ้าระวังน้ำประปาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในเขตบริการสุขภาพที่	9	

ปี	พ.ศ.	2551-2556 
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ตารางที่	45	ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำประปาที่ได้มาตรฐานปี	พ.ศ.	2551-2556	จำแนกพื้นที่เขตเมือง

และเขตชนบทในเขตบริการสุขภาพที่	9 

ภาพที่	71	ร้อยละผลการเฝ้าระวังน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน	ปี	พ.ศ.	2551-2556	ในเขตบริการสุขภาพที่	9 

	 พื้นที่	 ปี	พ.ศ.	 จังหวัด	 จำนวน		 	 	ผลการวิเคราะห์	

	 	 	 	 ตัวอย่าง						อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	 		ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	

	 	 	 	 	 จำนวน	 ร้อยละ	 	 จำนวน	 ร้อยละ 

	 เขตเมือง	 2551	 นครราชสีมา	 30	 17	 56.7	 	 13	 43.3	

	 	 2552	 สุรินทร์	 12	 4	 33.3	 	 8	 66.7	

	 	 2553	 ชัยภูมิ	 15	 7	 46.7	 	 8	 53.3	

	 	 2554	 บุรีรัมย์	 21	 8	 38.1	 	 13	 61.9	

	 	 2555	 4	จังหวัด	 84	 34	 40.5	 	 50	 59.5	

	 	 2556	 4	จังหวัด	 31	 17	 54.8	 	 13	 43.3	

	 	 																รวม	 	 193	 87	 45.1	 	 106	 54.9	

	 เขตชนบท	 2551	 นครราชสีมา	 20	 3	 15.0	 	 17	 85.0	

	 	 2552	 สุรินทร์	 8	 0	 0.0	 	 8	 100.0	

	 	 2553	 ชัยภูมิ	 10	 0	 0.0	 	 10	 100.0	

	 	 2554	 บุรีรัมย์	 14	 4	 28.6	 	 10	 71.4	

	 	 2555	 4	จังหวัด	 80	 12	 15.0	 	 68	 85.0	

	 	 2556	 4	จังหวัด	 28	 3	 10.7	 	 25	 89.3	

	 	 																รวม		 	 160	 22	 13.8	 	 138	 86.2	
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 3. การวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพน้ำประปาพื้นที่เขตเมือง และเขตชนบทแยกตาม
พารามิเตอร์น้ำประปาดื่มได้  
   3.1	 จังหวัดนครราชสีมา	 ได้เก็บตัวอย่างน้ำประปาทั้งหมด	 121	 ตัวอย่าง	 แยกเป็น	 

น้ำประปาเขตเมือง	 69	 ตัวอย่าง	 น้ำประปาเขตชนบท	 52	 ตัวอย่าง	 สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่พบแยก

ตามพารามิเตอร์น้ำประปาดื่มได้ดังนี้	

	 	 	 1)	 น้ำประปาเขตเมือง	 จากการสุ่มตัวอย่างน้ำประปาเขตเมือง	 จำนวน	 69	 ตัวอย่าง	

พบว่า	 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ	 40.6	 ปัญหาที่ตรวจพบมากที่สุดได้แก่	 ด้านแบคทีเรียพบโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย	 ร้อยละ	 31.9	 ฟีคัลโคลิฟอร์มร้อยละ	 26.1	 ด้านเคมีทั่วไปพบปริมาณคลอไรด์ร้อยละ	 13.0	

ปริมาณของแข็งละลายน้ำ	และความกระด้าง	พบเท่ากัน	คือร้อยละ	4.3	ด้านกายภาพ	พบความขุ่นและ

สี	 ร้อยละ	 5.8	 และ2.9	 ตามลำดับ	 ที่สำคัญคือด้านโลหะหนักพบแมงกานีส	 และตะกั่ว	 อย่างละ		 

1	ตัวอย่าง	หรือร้อยละ	1.4	

		 	 	 2)	 น้ำประปาเขตชนบท	จากการสุ่มตัวอย่างน้ำประปาเขตชนบท	จำนวน	52	ตัวอย่าง	

พบว่า		 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ	 84.6	 ปัญหาที่ตรวจพบมากที่สุดได้แก่	 ด้านแบคทีเรีย	 พบโคลิฟอร์ม

แบคทีเรียร้อยละ	76.9	ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียร้อยละ	63.5	ด้านเคมีทั่วไปพบ	ปริมาณของแข็ง	ละลาย

น้ำร้อยละ	 25.0	ความกระด้างและคลอไรด์พบเท่ากันคือร้อยละ19.2	 ไนเตรดและฟลูออไรด์	 พบร้อยละ	

7.7	และ	3.8	ตามลำดับ	ส่วนด้านกายภาพ	พบค่าความขุ่น	และสี	ร้อยละ	7.7	และ	3.8	ตามลำดับ		

  3.2	 จังหวัดชัยภูมิ	 ได้เก็บตัวอย่างน้ำประปาทั้งหมด	 72	 ตัวอย่าง	 แยกเป็นน้ำประปา	 

เขตเมือง	 42	 ตัวอย่าง	 น้ำประปาเขตชนบท	 30	 ตัวอย่าง	 สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่พบแยกตาม	 

พารามิเตอร์น้ำประปาดื่มได้ดังนี้	

		 	 	 1)	 น้ำประปาเขตเมือง	 จากการสุ่มตัวอย่างน้ำประปาเขตเมือง	 จำนวน	 42	 ตัวอย่าง	

พบว่า	 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ	 43.6	 ปัญหาที่ตรวจพบมากที่สุดได้แก่	 ด้านแบคทีเรีย	 พบโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย	 ร้อยละ	 30.9	 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียร้อยละ	 23.8	 ด้านเคมีทั่วไป	 พบปริมาณคลอไรด์	 

ร้อยละ	7.1		ด้านกายภาพ	พบค่าความเป็นกรด-ด่าง	 และ	 ค่าความขุ่น	 ในปริมาณที่เท่ากัน	 คือร้อยละ	

4.8	และสี	ร้อยละ	2.4	ด้านโลหะหนักพบแมงกานีส	1	ตัวอย่าง	หรือร้อยละ	2.4	

		 	 	 2)	 น้ำประปาเขตชนบท	จากการสุ่มตัวอย่างน้ำประปาเขตชนบท	จำนวน	30	ตัวอย่าง	

พบว่า	 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ	 100	 ปัญหาที่ตรวจพบมากที่สุดได้แก่	 ด้านแบคทีเรีย	 พบโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย	 ร้อยละ	 76.7	 ฟีคัลโคลิฟอร์มร้อยละ	 66.7	 ด้านกายภาพ	พบค่าความเป็นกรด-ด่าง	 ร้อยละ	

16.7	รองลงมาคือ	ความขุ่น	และสี	พบร้อยละ	33.3	และ	13.3	ตามลำดับ	ด้านเคมีทั่วไป	และด้านโลหะ

หนักทั่วไป	พบปริมาณของแข็งละลายน้ำ	ค่าคลอไรด์	และแมงกานิส	คิดเป็นร้อยละที่เท่ากัน	คือร้อยละ	

13.3	รองลงมาคือเหล็ก	ร้อยละ	10.0	
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   3.3	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ได้เก็บตัวอย่างน้ำประปาทั้งหมด	 92	 ตัวอย่าง	 แยกเป็นน้ำประปา	 

เขตเมือง	 50	 ตัวอย่าง	 น้ำประปาเขตชนบท	 42	 ตัวอย่าง	 สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่พบแยกตาม	 

พารามิเตอร์น้ำประปาดื่มได้ดังนี้	

		 	 	 1)	 น้ำประปาเขตเมือง	 จากการสุ่มตัวอย่างน้ำประปาเขตเมือง	 จำนวน	 50	 ตัวอย่าง	

พบว่า	 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ	 66.0	 ปัญหาที่ตรวจพบมากที่สุดได้แก่	 ด้านแบคทีเรีย	 พบโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย	 คิดเป็นร้อยละ	 36.0	 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียร้อยละ	 26.0	 ด้านกายภาพ	พบค่าความเป็น	

กรด-ด่าง	 ร้อยละ	 26.0	 รองลงมาคือ	 ค่าความขุ่น	 และสี	 คิดเป็นร้อยละ	 6.0	 และ	 2.0	 ตามลำดับ		 

ด้านโลหะหนักทั่วไป	 พบแมงกานีส	 ร้อยละ	 8.0	 รองลงมาคือเหล็ก	 ร้อยละ	 2.0	 ด้านเคมีทั่วไป		 

พบฟลูออไรด์	และซัลเฟต	ร้อยละ	6.0	และ	2.0	ตามลำดับ		

		 	 	 2)	 น้ำประปาเขตชนบท	จากการสุ่มตัวอย่างน้ำประปาเขตชนบท	จำนวน	42	ตัวอย่าง	

พบว่า	 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ	 78.6	 ปัญหาที่ตรวจพบมากที่สุดได้แก่	 ด้านแบคทีเรีย	 พบโคลิฟอร์ม

แบคทีเรียร้อยละ	71.4	พบฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียร้อยละ	69.0	ด้านกายภาพ	พบค่าความขุ่น	ร้อยละ	

28.6	รองลงมาคือ	สี	และค่าความเป็นกรด-ด่าง	ร้อยละ	19.0	และ	7.1	ตามลำดับ	ด้านโลหะหนักทั่วไป	

พบปริมาณเหล็ก	และแมงกานีส	คิดเป็นร้อยละ	11.9	และ	2.4	ตามลำดับ	ด้านเคมีทั่วไป	พบฟลูออไรด์	

ร้อยละ	 7.1	 รองลงมาคือ	 คลอไรด์	 และปริมาณของแข็งละลายน้ำ	 พบในปริมาณที่เท่ากัน	 คือ	 ร้อยละ	

4.8		

  3.4	 จังหวัดสุรินทร์	 ได้เก็บตัวอย่างน้ำประปาทั้งหมด	 68	 ตัวอย่าง	 แยกเป็นน้ำประปา	 

เขตเมือง	 32	 ตัวอย่าง	 น้ำประปาเขตชนบท	 36	 ตัวอย่าง	 สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่พบแยกตาม	 

พารามิเตอร์น้ำประปาดื่มได้ดังนี้	

		 	 	 1)	 น้ำประปาเขตเมือง	 จากการสุ่มตัวอย่างน้ำประปาเขตเมือง	 จำนวน	 32	 ตัวอย่าง	

พบว่า	 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ	 77.4	 ปัญหาที่ตรวจพบมากที่สุดได้แก่	 ด้านกายภาพ	 พบค่าความเป็น	

กรด-ด่าง	 ร้อยละ	 56.3	 รองลงมาคือ	 ค่าความขุ่น	 ร้อยละ	 3.1	 ด้านแบคทีเรีย	 พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย		

คิดเป็น		ร้อยละ	15.6	ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	ร้อยละ	3.1		

		 	 	 2)	 น้ำประปาเขตชนบท	จากการสุ่มตัวอย่างน้ำประปาเขตชนบท	จำนวน	36	ตัวอย่าง	

พบว่า		 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ	 86.1	 ปัญหาที่ตรวจพบมากที่สุดได้แก่	 ด้านแบคทีเรีย	 พบโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย	 คิดเป็นร้อยละ	 69.4	 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 ร้อยละ	 61.1	 ด้านกายภาพ	พบค่าความเป็น	 

กรด-ด่าง	คิดเป็นร้อยละ	36.1	รองลงมาคือ	ค่าความขุ่น	และสี	คิดเป็นร้อยละ	13.9	และ	2.8	ตามลำดับ

ด้านเคมีทั่วไป	 พบซัลเฟต	 และฟลูออไรด์	 ในปริมาณที่เท่ากัน	 คิดเป็นร้อยละ	 5.6	 นอกจากนี้ด้านโลหะ

หนักทั่วไป	พบเหล็ก	คิดเป็นร้อยละ	2.8		

  	 3.5	 ภาพรวมระดับเขต	 จากข้อมูลการเฝ้าระวังน้ำประปา	 ปี	 2551-2556	 จากการเก็บ

ตัวอย่างทั้งสิ้น	 353	 ตัวอย่าง	 พบว่าไม่ผ่านมาตรฐานรวมทั้งสิ้น	 244	 ตัวอย่าง	 คิดเป็นร้อยละ	 69.1		 

เมื่อแยกรายจังหวัด	และแยกเขตเมือง	เขตชนบท	ดังนี้	
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	 	 	 1)	 เขตเมือง	 เก็บตัวอย่างทั้งสิ้น	 193	 ตัวอย่าง	 พบไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ	

54.9	 และพบว่าจังหวัดที่ไม่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด	 คือ	 จังหวัดสุรินทร์	 คิดเป็นร้อย	 78.1	 รองลงมาคือ

จังหวัด	 บุรีรัมย์	จังหวัดชัยภูมิ	และจังหวัดนครราชสีมา	ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ	66.0	47.6	และ	40.6	

ตามลำดับ	

	 	 	 2)	 เขตชนบท	 เก็บตัวอย่างทั้งสิ้น	 160	 ตัวอย่าง	 พบไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ	

86.2	 พบว่าจังหวัดที่ไม่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด	 คือ	 จังหวัดชัยภูมิ	 พบไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ	

100	รองลงมาคือ	จังหวัดสุรินทร์	จังหวัดนครราชสีมา	และจังหวัดบุรีรัมย์	ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ	86.1	

84.6	และ	78.6	ตามลำดับ	ดังแสดงในตารางที่	52 
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 4. คำแนะนำทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาน้ำประปาแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจพบ 

1.	ความเป็น	

	 กรด-	ด่าง		

		 ไม่ต่ำกว่า	6.5	

		 ไม่สูงกว่า	8.5	

 

 

 

 

 

 

 

 

2.	สี	ไม่เกิน	15		

		 แพลตตินัม		

		 โคบอลท์	

 

 

3.	ความขุ่น	

		 ไม่เกิน	5		

	 เอ็นทียู	

ความเป็นกรด-ด่าง	จะมีค่าตั้งแต่	0-14	ค่าต่ำกว่า	

7	หมายถึงสภาพเป็นกรด	ถ้ามีค่าเท่ากับ	7	แสดง

ว่าน้ำนั้นมีค่าเป็นกลาง	 แต่ถ้าสูงกว่า	 7	 แสดงว่า

น้ำนั้นเป็นด่าง	ภาวะความเป็นกรด-ด่างของน้ำ	มี

ผลต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตและปฏิกิริยา

เคมีที่เกิดขึ้น	 ถ้าความเป็นกรด-ด่างไม่อยู่ระหว่าง	

6.5-8.5	 จะมีผลต่อการกัดกร่อนและเสื่อมสภาพ

ของระบบท่อจ่ายน้ำ	 ในการฆ่าเชื้อโรคด้วย

คลอรีนให้มีประสิทธิภาพ	ก็ควรมี	pH	น้อยกว่า	8	

ถ้าบริโภคน้ำที่มีความเป็นกรด-ด่าง	 สูงจะมีผลต่อ

การทำงานของระบบการย่อยอาหาร	 และอาจ

เป็นอันตรายต่อเยื่อบุทางเดินอาหารด้วย 

สีของน้ำทำให้น่ารังเกียจต่อการบริโภค	 แต่ไม่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง	

 

 

 

ความขุ่นของน้ำมีความสำคัญต่อปัญหาทางด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อมในด้านความน่าดื่มน่าใช้	 เพราะ

ส่วนใหญ่มนุษย์มักนิยมใช้น้ำที่ใสสะอาด	 เมื่อเห็น

น้ำมีความขุ่นก็มักจะเข้าใจว่าน้ำนั้นคงได้รับการ

ปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก	นอกจากนี้ความขุ่นของน้ำ

ยังมีความสำคัญต่อความสามารถของเครื่องกรอง

น้ำ	 เพราะถ้าน้ำมีความขุ่นมากอายุการใช้งานของ

เครื่องกรองก็ย่อมจะสั้น	 ต้องทำการล้างเครื่อง

กรองถี่กว่าปกติและความขุ่นจะทำให้เกิดปัญหา

ต่อการใช้สารทำลายเชื้อโรคในน้ำ	 ซึ่งส่วนใหญ่

นิยมใช้คลอรีนหรือโอโซนโดยความขุ่นจะไป

ทำการห่อหุ้มเชื้อโรค	 ทำให้สารทำลายเชื้อโรคไม่

สามารถสัมผัสกับเชื้อโรคเป็นผลให้ประสิทธิผลใน

การทำลายเชื้อโรคในน้ำ	ไม่ดีเท่าที่ควร	

การแก้ไข	 ความเป็นกรดก็โดยการเติม

ปูนขาวลงไปในน้ำ	แล้วกรองเอาส่วนใส

มาวัด	 pH	 ปรับให้อยู่ระหว่าง	 6.5-8.5	

แล้วค่อยนำมาใช้	 อีกกรณีคือน้ำต้นท่อ	

มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานแต่น้ำปลายท่อเป็นกรด	

แสดงว่ามีสารเคลือบท่อละลายออกมา

ปนกับน้ำ	 ทำให้เกิดสภาพเป็นกรด	

ต้องสำรวจท่อประปาแล้วเปลี่ยนท่อ

ใหม่	 การแก้ไขความเป็นด่างให้เติม

กรดเกลือ	(HCl)	ลงไปแล้วปรับ	pH	ให้

อยู่ระหว่าง	6.5-8.5	ก่อนนำมาใช้	

ผ่านน้ำไปบนชั้นผงถ่าน	 และผงทราย

กรองก่อนนำไปบริโภค	 กรณีน้ำประปา

ต้นท่อไม่มีสีแต่น้ำประปาปลายท่อมีสี	ก็

อาจเป็นเพราะสารเคลือบท่อหลุดออก

มาทำให้น้ำที่มีสี	ควรเปลี่ยนท่อน้ำใหม่	 

แก้ไขโดยใช้สารส้มทำให้เกิดการตก

ตะกอนแล้วผ่านน้ำไปบนระบบทราย

กรองเพื่อกรองเอาตะกอนออกหรือตั้ง

ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนโดยธรรมชาติ	 รอจน

น้ำใสจึงค่อยเอามาใช้	 กรณีน้ำประปา

ต้นท่อไม่ขุ่นแต่น้ำประปาปลายท่อขุ่น	

ก็อาจเป็นเพราะสารเคลือบท่อหลุด

ออกมาทำให้น้ำขุ่นจึงควรเปลี่ยนท่อน้ำ

ใหม่	

ปัญหาที่พบ	 ข้อเสนอแนะ	ผลต่อสุขภาพ	
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4.	ความกระด้าง	

		 ไม่เกิน	500		

		 มก./ล.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.	ปริมาณ	

	 สารละลาย	

		 ทั้งหมดที่เหลือ	

		 จากการระเหย		

		 (TDS)	ไม่เกิน		

		 1,000	มก./ล.	

 

 

6.	เหล็ก	

	 ไม่เกิน		

	 0.5	มก./ล.	

ไม่มีผลต่อสุขภาพมากนัก	 แต่ถ้าบริโภคไป

นานๆ	 อาจทำให้เกิดนิ่วในกระเพาะ

ปัสสาวะและมีผลต่อการซักล้างทำให้

เปลืองสบู่/ผงซักฟอก	 ทำให้เกิดตะกอนใน

หม้อต้มและทำให้มีรสเฝื่อน	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากน้ำที่มี	 TDS	 สูงนั้น	 แสดงถึงการมี

แร่ธาตุละลายอยู่มาก	 การบริโภคน้ำดื่มนี้

อาจทำให้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะและ

การที่ในน้ำมีปริมาณสารละลายทั้งหมดอยู่

ระหว่าง	 900-1,200	 มิลลิกรัมต่อลิตร	 จะ

ทำให้น้ำมีรสชาติไม่ดี	 และถ้ามากกว่า	

1,200	มิลลิกรัมต่อลิตร	จะทำให้รสชาติของ

น้ำไม่เป็นที่ยอมรับที่จะใช้ในการบริโภค 

เหล็กสามารถละลายน้ำได้ดีในที่ๆ	มีอากาศ

น้อยและเมื่อถูกกับอากาศจะตกตะกอน

เป็นสีน้ำตาลแดง	มีกลิ่นเฉพาะตัว	และมีรส

ที่ไม่พึงประสงค์	 ทำให้เป็นที่น่ารังเกียจของ

ผู้บริโภค	 นอกจากนั้นยังทำให้เกิดการอุด

ตันของท่อน้ำ	 เกิดปัญหาในการซักล้าง

ทำให้เกิดคราบสนิมที่สุขภัณฑ์ 

ถ้าเป็นความกระด้างชั่วคราว	 (เกลือ

คาร์บอเนต	 ไบคาร์บอเนตของแคลเซียมหรือ

แมกนีเซียม)	แก้ไขโดยการต้มแต่ถ้าเป็นความ

กระด้างถาวร	 (เกลือคลอไรด์และเกลือ

ซัลเฟตของแคลเซียมหรือแมกนีเซียม)	 แก้ไข

โดยการเติมปูนขาว	 [แคลเซียม	 ไฮดรอกไซด์,	

Ca(OH
2
)]และโซดาแอช	(โซเดียมคาร์บอเนต,	

Na
2
CO

3
)	 หรือโซดาไฟ	 (โซเดียมไฮดรอกไซด์,	

NaOH)	 เพื่อให้เกิดการตกตะกอนของ

แคลเซียมและแมกนีเซียมและใส่สารส้ม	 เพื่อ

ให้ตะกอนที่เกิดขึ้นรวมตัวกันและจับตัวเป็น

ก้อนตะกอนได้เร็วยิ่งขึ้น	 แล้วกรองตะกอน

ออก	 หรือแก้ไขโดยให้น้ำผ่านเรซิ่นซึ่ง

สามารถแลกเปลี่ยนอนุมูลบวกก่อนนำมาใช้	

แก้ไขโดยใช้สารส้มทำให้เกิดการตกตะกอน

ก่อนแล้วผ่านน้ำไปบนทรายกรอง	 เพื่อกรอง

ตะกอนออกก่อนนำมาใช้หรือแก้ไขโดยให้น้ำ

ผ่านเรซิ่น	 ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนทั้งอนุมูล

บวกและอนุมูลลบก่อนนำมาใช้	

 

 

 

แก้ไขโดยการนำน้ำที่มีสนิมเหล็กมาผ่านเครื่อง

ปั๊มออกซิเจน	(แบบเดียวกับที่ใช้ในตู้ปลา)	เพื่อ

ให้ก๊าซออกซิเจนจากเครื่องปั๊มไปทำปฏิกิริยา

กับอิออนของเหล็กที่ปนอยู่ ในน้ำเกิดเป็น

ตะกอนของเหล็กขึ้นอย่างรวดเร็ว	 แล้วนำน้ำที่

ผ่านก๊าซออกซิเจนไปผ่านการกรองด้วยชั้น

ทรายกรองเพื่อเอาตะกอนเหล็กออก	 จากน้ำ	

แล้วจึงค่อยนำมาใช้	หรือ	อาจแก้ไขโดยให้น้ำที่

มีเหล็กเกินมาตรฐาน	 ผ่านเรซิ่นซึ่งสามารถ

แลกเปลี่ยนอนุมูลบวกก่อนนำมาใช้	

ปัญหาที่พบ	 ข้อเสนอแนะ	ผลต่อสุขภาพ	
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7.	แมงกานีส		

		 ไม่เกิน		

	 0.3	มก./ล.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.	ตะกั่ว	

	 ไม่เกิน		

	 0.03	มก./ล.	

 

 

 

 

 

 

 

 

9.	ซัลเฟต	

		 ไม่เกิน		

	 250	มก./ล.	

แมงกานสีมกัพบอยูใ่นนำ้ประปาพรอ้มกบัเหลก็	แต่

ในปรมิาณทีน่อ้ยกวา่	 แมงกานสีกเ็ชน่เดยีวกบัเหลก็	

คอืมอียูใ่นนำ้บาดาลมากกวา่นำ้ผวิดนิ	 และละลาย

อยู่ ในน้ำในรูปของแมงกานีสไบคาร์บอเนต	

แมงกานสีคลอไรดห์รอืแมงกานสีซลัเฟต	นอกจากนี้

ยงัอาจพบแมงกานสีไดท้ีก่น้อา่งเกบ็นำ้ซึง่ปราศจาก

ออกซเิจน	 เนือ่งจากมกีารเนา่เปือ่ยของพชืและสาร

อินทรีย์ต่างๆ	 สารประกอบแมงกานีส	 เมื่อถูกกับ

อากาศจะตกตะกอนเป็นสีดำ	 ถ้าปริมาณเกิน

มาตรฐาน	 ถงึแม้จะไม่มีอาการเฉยีบพลนัแตพ่ษิจะ

สะสมเรื้อรัง	 ทำให้มีอาการของโรคจิตและสายตา

เสือ่ม	 เมด็เลอืดขาวถกูทำลาย	นอกจากนีอ้าจทำให้

เสือ้ผา้มรีอยเปือ้นหรอืทำใหน้ำ้ขุน่ 

เมื่อร่างกายได้รับจะไม่สามารถขับตะกั่วออกได้

หมด	 จะเกิดการสะสมในร่างกายก่อให้เกิดความ

เป็นพิษทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง	 อาการแบบ

เฉียบพลันซึ่งจะพบในเด็กได้แก่	 อาการเบื่อ

อาหาร	 อาเจียน	 อ่อนเพลีย	 การชักหดตัวอย่าง

แรงของกล้ามเนื้อ	 เนื่องจากแรงดันภายใน

กะโหลกศีรษะ	 อาจทำให้สมองบางส่วนเสียหาย	

ส่วนอาการเรื้อรังในเด็กจะพบอาการน้ำหนักลด	

อ่อนเพลีย	ภาวะโลหิตจาง	สำหรับผู้ใหญ่อาการที่

พบบ่อยเป็นอาการเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร	

ลำไส้	และระบบประสาท	

ถ้าน้ำมีซัลเฟตมากจะเกิดสภาพน้ำกระด้างถาวร

เป็นตะกรันในหม้อต้ม	 อนุมูลนี้โดยลำพังไม่มีผล

ต่อสุขภาพอนามัย	 แต่หากมีแมกนีเซียมสูงจะ

ทำให้เกิดผลคล้ายยาระบาย 

แก้ไขโดยการนำน้ำที่มีแมงกานีสมา

ผ่านเครื่องปั๊มออกซิเจน	 (แบบเดียวกับ

ที่ใช้ในตู้ปลา)	 ปรับ	 pH	 ให้อยู่ระหว่าง	

9-10	 ใส่คลอรีนหรือคลอรีนไดออกไซด์

หรือ	 โปแตสเซียมเปอร์	 แมงกาเนต	

เพื่อให้แมงกานีสตกผลึกแล้วผ่านน้ำไป

บนทรายกรองเพื่อกรองเอาตะกอน

แมงกานีสออกจากน้ำ	 แล้วค่อยนำน้ำ

มา ใช้หรื ออาจแก้ ไข โดยให้น้ ำที่ มี

แมงกานีสเกินมาตรฐาน	 ผ่าน	 เรซิ่นซึ่ง

สามารถแลกเปลี่ยนอนุมูลบวกก่อนนำ

มาใช้	

 

ควรเปลี่ยนภาชนะเก็บน้ำหรือท่อน้ำ

ใหม่	 เลือกใช้วัสดุที่ไม่มีการใช้สีตะกั่ว

หรือสีผสมตะกั่ว	และระวังอย่าให้มีการ

ปนเปื้อนจากยาฆ่าแมลงที่มีสารตะกั่ว

ผสมอยู่	 และสามารถกำจัดตะกั่วออก

ไปจากน้ำโดยการให้น้ำผ่านเรซิ่น	 ซึ่ง

สามารถแลกเปลี่ยนอนุมูลบวก	ก่อนนำ

น้ำมาใช้	

 

 

 

การกำจัดซัลเฟต	 ทำให้โดยการให้น้ำ

ผ่านเรซิ่นซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนอนุมูล

ลบ	 ก่อนนำมาใช้	 แต่กรณีน้ำต้นท่อไม่

พบปริมาณซัลเฟตเกินมาตรฐาน	แต่น้ำ

ปลายท่ อพบปริ ม าณซั ล เฟต เกิ น

มาตรฐาน	 อาจเป็นเพราะสารเคลือบ

ท่อหลุดออกมา	 หรือท่อแตกร้าวทำให้

สารในดินปนเปื้อนเข้าไปได้	

ปัญหาที่พบ	 ข้อเสนอแนะ	ผลต่อสุขภาพ	
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10.	คลอไรด์		

		 ไม่เกิน		

	 250	มก./ล.	

 

 

11.	ฟลูออไรด์	

		 ไม่เกิน		

	 0.7	มก./ล.	

 

 

 

 

12.	ไนเตรท	

		 ไม่เกิน		

	 50	มก./ล.	

 

 

 

 

13.	โคลิฟอร์ม	

	 แบคทีเรีย	

		 ต้องไม่พบ		

	 (น้อยกว่า		

	 1.8	MPN/		

	 100	มล.)	

 

14.	ฟีคัลโคลิฟอร์ม 

	 แบคทีเรีย	

		 ต้องไม่พบ		

	 (น้อยกว่า		

	 1.8	MPN/	

	 100	มล.)	

ไม่มีข้อมูลที่บ่งชี้ปริมาณคลอไรด์ในน้ำดื่มว่าจะ

เกิดผลเสียต่อสุขภาพ	 ถ้ามีปริมาณคลอไรด์ในน้ำ

มากกว่า	 250	 มิลลิกรัมต่อลิตร	 จะทำให้รสชาติ

ของน้ำไม่น่าบริโภคและอาจกัดกร่อนโลหะใน

ระบบท่อจ่ายน้ำทำให้โลหะในน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้น 

ฟลูออไรด์ในระดับ	 0.7	 มิลลิกรัม/ลิตรในน้ำช่วย

ป้องกันโรคฟันผุได้ดีที่สุด	ถ้าฟลูออไรด์น้อยกว่า	0.7	

มิลลิกรัม/ลิตร	 อำนาจในการป้องกันโรคฟันผุจะลด

น้อยลงไปตามส่วน	 แต่ถ้าน้ำมีฟลูออไรด์สูงกว่า	 0.7	

มิลลิกรัมต่อลิตร	 อาจทำให้เกิดโรคฟันตกกระ	

(Dental	 Fluorosis)	 และถ้ายิ่งมากขึ้นไปจะเกิด

อาการกระดูกผิดปกติ	(Skeleton	fluorosis) 

ไนเตรท	เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์	โดย

แบคทีเรียบางชนิด	 มีผลต่อสุขภาพอนามัยโดยใน

หญิงมีครรภ์	 ทำให้คลอดก่อนกำหนด	 และมีโอกาส

แท้งบุตรได้	 ส่วนในทารก	 จะทำให้ร่างกายขาด

ออกซิเจน	 มีอาการตัวเขียว	 ซึ่งเรียกว่าโรค	 Blue	

baby	 Syndrome	 หรือ	Methemoqlobinemia	

และอาจทำให้ถือแก่ความตายได้ 

เป็นตัวบ่งชี้ว่าหากพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ

ดื่มมีโอกาสที่เชื้อโรคระบบทางเดินอาหาร	 เช่น	

อหิวาต์	,	บิด,ไทฟอยด์	ปนเปื้อนอยู่ด้วย	

 

 

 

 

เป็นดัชนีบ่งชี้ว่าเพิ่งถูกปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูล	

เมื่อบริโภคน้ำเข้าไปก็อาจจะมีอาการท้องเสีย	

เนื่องจากได้รับเชื้อ	 ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของโรค

อหิวาต์,บิด,	ไทฟอยด์	ก็ได้	

ให้ เพิ่ มระบบทรายกรองในระบบ

ประปา	 หรือแก้โดยให้น้ำผ่านเรซิ่น	 ซึ่ง

สามารถแลกเปลี่ยนอนุมูลลบ	 ก่อนนำ

มาใช้	

 

ให้ใช้สารส้มตกตะกอนฟลูออไรด์ก่อน

นำมาใช้ถ้าจะให้ดีก็แก้ไขโดยให้น้ำผ่าน

เครื่องกรองน้ำระบบ	 Reverse	

Osmosis	 หรือ	 ให้น้ำผ่านเรซิ่นที่แลก

เปลี่ยนอนุมูลลบ	 จะสามารถลด

ปริมาณฟลูออไรด์ได้	

 

แก้ไขโดยให้น้ำผ่านเรซิ่นซึ่งสามารถ

แลกเปลี่ยนอนุมูลลบก่อนนำมาใช้เรียก

เทคนิคนี้ว่า	 Ion	 exchange	 หรือให้	

น้ำผ่าน	 เครื่องกรองน้ำ	 ระบบ	Revers	

osmosis	 จะสามารถลดปริมาณ	 

ไนเตรทได้	

 

ใช้คลอรีนฆ่าเชื้อในน้ำโดยมีความเข้มข้น	

0.2-0.5	ppm	(ส่วนในล้านส่วน)	หรือให้

ผ่านรังสี	 UV	 ของเครื่องกรองน้ำหรือ

แก้ไขโดยการต้มก่อนนำมาบริโภคและ

ควรปิดภาชนะที่ เก็บน้ำบริ โภคเพื่อ

ป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคใน

อากาศหรือจากมูลของสัตว์	แมลง/จิ้งจก 

ใช้คลอรีนฆ่าเชื้อในน้ำโดยมีความเข้ม

ข้น	 0.2-0.5	 ppm	 (ส่วนในล้านส่วน)	

หรือให้ผ่านรังสี	UV	ของเครื่องกรองน้ำ

หรือแก้ไขโดยการต้มก่อนนำมาบริโภค

และควรปิดภาชนะที่เก็บน้ำบริโภคเพื่อ

ป้องกันการปนเปื้อน	

ปัญหาที่พบ	 ข้อเสนอแนะ	ผลต่อสุขภาพ	
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 5. ข้อเสนอแนะ/มาตรการแก้ไข 
								 	 5.1	 เจ้าของกิจการประปา	

             ■	 ควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา	 และติดตามนิเทศ

การดูแลบำรุงรักษาสภาพการใช้งานของระบบประปา	 รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	 

ผู้ใช้น้ำในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอ	โดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย	

  5.2	 ผู้ดูแลระบบประปา		

   ■		ควรดูแลและบำรุงรักษาระบบประปา	 ให้มีสภาพการใช้งานได้ตลอดเวลา	 เช่น	 

การล้างหน้าทราย	การล้างถังสร้างตะกอน(คลองวนเวียน	)และถังตกตะกอน	การล้างถังเก็บน้ำ	หอถังสูง	

และดูแลระบบการเติมคลอรีนให้ใช้งานได้	เป็นต้น	

        5.3	 การถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้าน 

             ■		 ระบบประปาหมู่บ้านควรถ่ายโอนมอบให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน	 

ท้องถิ่น	 พ.ศ.2542	 ซึ่งรองรับด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุง

รักษาระบบประปาหมู่บ้าน	พ.ศ.2548	ที่ให้ถือเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในการซ่อมแซม

บำรุงรักษาให้ระบบประปาสามารถใช้การได้อยู่เสมอ	

  5.4	 หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	

             ■		ควรประสานเจ้าของกิจการประปาในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง	

ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำอย่างง่าย	โดย	อสม.	แกนนำชุมชน		

            ■		ควรส่งเสริมให้เจ้าของกิจการประปาสมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานน้ำประปา

ดื่มได้ 
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รายชื่อระบบประปาที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	

ตามโครงการเฝ้าระวังน้ำบริโภค	ปี	2555-2556 

	 ปี	พ.ศ.	 จังหวัด	 	 รายชื่อระบบประปาที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 

	 2555	 นครราชสีมา	 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปักธงชัย	

	 	 	 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน	

	 	 	 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนสูง	

	 	 ชัยภูมิ	 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์	

	 	 บุรีรัมย์	 ประปาบ้านสวายจีก	ตำบลสวายจีก	อำเภอเมือง	

	 	 	 ประปาบ้านหนองขอน	ตำบลทองหลาง	อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	

	 	 	 ประปาเทศบาลตำบลประโคนชัย	อำเภอประโคนชัย	

	 2556	 นครราชสีมา	 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านขุนทด	

	 	 	 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโชคชัย	

	 	 	 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประทาย	

	 	 	 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอครบุรี	

	 	 ชัยภูมิ	 การประปาส่วนภูมิภาคหน่วยบริการอำเภอคอนสวรรค์	

	 	 	 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส	

	 	 บุรีรัมย์	 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ	

	 	 	 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก	
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	 จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นว่า	 ในช่วง	 5	 ปีที่ผ่านมาแม้สถานะสุขภาพตามกลุ่มวัยจะมี	 

แนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น	 แต่ก็ยังพบว่าบางส่วนยังเป็นปัญหาสาธารณสุขเช่น	 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์มี

อัตราส่วนการตายสูงกว่าเป้าหมายและสูงกว่าสถานการณ์ในระดับประเทศ	 การฝากครรภ์ครั้งแรก	 

เมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ	 12	 สัปดาห์ยังต่ำกว่าเป้าหมาย	 สถานการณ์ขาดสารไอโอดีนใน	 

หญิงตั้งครรภ์และทารกมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ	 ตลอดระยะเวลา	 10	 ปีแต่ก็ยังอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวัง	

มารดาวัยรุ่นคลอดบุตรในรอบ	 5	ปีมีแนวโน้มสูงขึ้น	 พัฒนาการเด็ก	 0-5	ปียังไม่ได้ตามเกณฑ์โดยเฉพาะ

ในกลุ่มเด็กอายุ	3-5	ปี	กลุ่มนักเรียนมีแนวโน้มเด็กเตี้ยลดลงแต่เริ่มอ้วนและอ้วนเพิ่มขึ้น	ภาวะอ้วนลงพุง

ในประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไปมีแนวโน้มสูงขึ้น	ด้านความครอบคลุมการคัดกรองผู้สูงอายุตามเกณฑ์ความ

สามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันนั้นผ่านเกณฑ์ทุกจังหวัดแต่ระบบรายงานผลการตรวจคัดกรอง

ยังไม่ชัดเจน	 ส่วนสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมยังพบสถานการณ์อาหารเป็นพิษ	 การปนเปื้อน	 

สารเคมีในอาหาร	 การเฝ้าระวังน้ำประปา	 เหตุรำคาญ	 การลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ	 การพัฒนา	 

ส้วมสาธารณะ	 ตลาดสดน่าซื้อและตลาดนัด	 เป็นต้น	 ซึ่งยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ท้าทายและแก้ไข

กันต่อไป 

รายชื่อระบบประปาดื่มได้ของเทศบาลและการประปาส่วนภูมิภาคสะสมถึงปี	2557 

	 จังหวัด	 จำนวน	 	 ชื่อประปา/ปี	พ.ศ. 

1.	นครราชสีมา	 6	 1.	ทม.	ปากช่อง	2549	

	 	 	 2.	ทต.	โชคชัย	2548	

	 	 	 3.	ทม.	สีคิ้ว	2553	

	 	 	 4.	ทต.	โคกกรวด	2553*	

	 	 	 5.	ทต.	กุดจิก	2553*	

	 	 	 6.	ทม.	เมืองปัก	2554	

2.	ชัยภูมิ	 	 3	 1.	ทต.	ผักปัง	2550	

	 	 	 2.	ทต.	เกษตรสมบูรณ์	2552	

	 	 	 3.	ทม.	ชัยภูมิ	2543	

3.	บุรีรัมย์	 	 5	 1.	ทม.	บุรีรัมย์	2552	

	 	 	 2.	ทต.	สตึก	2551	

	 	 	 3.	ทม.	นางรอง	2548	

	 	 	 4.	ทต.ประโคนชัย	2554*	

	 	 	 5.	ทต.บ้านด่าน	2554*	

4.	สุรินทร์	 	 2	 1.	ทม.	สุรินทร์	2549	

	 	 	 2.	ทต.	รัตนบุรี	2551	

	 รวม	 16	 -		เป็นของการประปาส่วนภูมิภาค	12	แห่ง	

	 	 	 -		*	เป็นของเทศบาล	4	แห่ง	
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงาน 
ส่งเสริมสุขภาพและ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ปี 2556 
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ส่วนที่ 3 

ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2556 

การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 
 

การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เพื่อส่งเสริมเด็กไทยแข็งแรง 
 

	 การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก	 เพื่อส่งเสริมเด็กไทยแข็งแรง	 โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

อนามัยแม่และเด็ก	ปีงบประมาณ	2556	–	2557	กิจกรรมดำเนินการสำคัญได้แก่		

 1.	 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ/สมรรถนะตามงานที่รับผิดชอบส่งเสริมสุขภาพ	 จัดอบรม

การตรวจพัฒนาการโดยใช้แบบประเมินอนามัย	 55	 ซึ่งเนื้อหาที่สอนเป็นภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่จะ

ต้องทราบถึงวิธีการตรวจคัดกรองตามช่วงอายุของเด็กที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข	

 2.	 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	 โดยร่วมกับคณะทำงานพัฒนาวิชาการ	 Node	MCH	

and	Teenage	Pregnancy	และอนุคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลพัฒนาระบบสารสนเทศ

เขต	 9	 นครชัยบุรินทร์	 ชี้แจงในเวทีการประชุมทำแผนของ	Node	MCH	 and	 Teenage	 Pregnancy		 

ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากรายละเอียดของ	 Template	 ยังไม่

ชัดเจน	 จึงได้นำมาหารือในการประชุมติดตามงานของ	 Node	

MCH	 and	 Teenage	 Pregnancy	 ชี้แจงรายละเอียดของ	

Template	 เป็นอย่างไรในแต่ละตัวชี้วัดในงานแม่และเด็ก	

ประกอบกับเขตนครชัยบุรินทร์ก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ

พัฒนาข้อมูล	 เรียกว่า	 Data	 center	 จึงได้เข้าร่วมการประชุม

และชี้แจงตัวชี้วัด	 และรายละเอียดข้อมูลในการรายงาน	 เพราะ

ฉะนั้นข้อมูลตามตัวชี้วัดในงานแม่และเด็กค่อนข้างสมบูรณ์	 แต่

การบันทึกเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์	 ในบางพื้นที่ยังไม่

ครอบคลุม	 ไม่ครบถ้วนจึงทำให้การวิเคราะห์ตัวชี้วัดคาดเคลื่อน

ได้	
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 โอกาสพัฒนา	 งานอนามัยแม่และ

เด็กเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย	 ที่

มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง	 ทำให้มีภาคี

เครือข่ายให้ความร่วมมือในการดำเนินการ	 มี

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบง านอนามั ย แม่ และ เด็ ก ใน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ที่ช่วยในการ

ประสานและดำเนินงาน		

 ข้อจำกัด	 งานอนามยัแมแ่ละเดก็ของ

กรมอนามัย	 มีขอบเขตงานที่กว้าง	 มีการ

เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดบ่อย	 การรายงานข้อมูลยัง

ไมช่ดัเจน	ทำใหข้อ้มลูทีไ่ดไ้มเ่ปน็ปจัจบุนั	นอกจากนีม้กีารเปลีย่นแปลงผูร้บัผดิชอบงานของศนูยอ์นามยัที	่5	

ทำใหก้ารดำเนนิงานบางสว่นไมต่อ่เนือ่ง 

 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	 คือ	 ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่ให้ความสำคัญกับงานอนามัย

แม่และเด็ก	และเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญอันหนึ่งในการดำเนินงานสาธารณสุข	

 

 3.	 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์/นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ประกอบ

ด้วย	

	 	 3.1	 แบบประเมินอนามัย	55	(เขตนครชัยบุรินทร์)	

	 	 3.2	 บทวิเคราะห์สถานการณ์มารดาตาย	ประจำปีงบประมาณ	2556	

	 	 3.3		 แนวทางการดูแลจาก	maternal	mortality	นครชัยบุรินทร์	

	 	 3.4		 คู่มือการฝากครรภ์แนวใหม่และแนวทางดูแลทางสูติกรรมนครชัยบุรินทร์	

 4.	 อบรมทีมประเมินรับรองมาตรฐาน	ได้แก่	โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว	ตำบลนมแม่

เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว	และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายใยรักแห่งครอบครัว 
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หมายเหตุ	ปี	2556	ไม่มีโรงพยาบาลส่งประเมินรับรองมาตรฐาน 

ตารางที่	48	ผลการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง	ปี	2551-2555	ในเขต

บริการสุขภาพที่	9 

นครราชสีมา	

30	รพ.	

(100%)	

 

 

 

 

 

 

ชัยภูมิ	

15	รพ.	

(100%)	

 

 

บุรีรัมย์	

21	รพ.	

(91.30%)	

 

 

 

สุรินทร์	

14	รพ.	

(93.33%)	

 

รวม	

80	รพ.	

(96.38%)	

1.	รพ.โนนสูง	

2.	รพ.สีคิ้ว	

3.	รพ.มหาราช	

4.	รพ.ส่งเสริมสุขภาพ 

 

 

 

 

 

1.	รพ.หนองบัวแดง	

2.	รพ.บ้านแท่น	

3.	รพ.คอนสาร	

4.	รพ.ชัยภูมิ	

 

1.	รพ.ลำปลายมาศ	

2.	รพ.นางรอง	

3.	รพ.หนองกี่	

4.	รพ.กระสัง	

5.	รพ.บุรีรัมย์	

 

1.	รพ.ท่าตูม	

2.	รพ.ชุมพลบุรี	

3.	รพ.สุรินทร์	
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1.	รพ.ด่านขุนทด	

2.	รพ.ขามสะแก	

	 แสง	

3.	รพ.หนองบุญมาก 

4.	รพ.ปักธงชัย	

5.	รพ.สูงเนิน	

 

 

 

1.	รพ.คอนสวรรค์	

2.	รพ.แก้งคร้อ	

3.	รพ.ภักดีชุมพล		

4.	รพ.ภูเขียว	

5.	รพ.หนองบัวระเหว	

1.	รพ.ประโคนชัย	

2.	รพ.คูเมือง	

3.	รพ.พุทไธสง	

4.	รพ.สตึก	

5.	รพ.บ้านกรวด	

6.	รพ.ละหานทราย	

1.	รพ.บัวเชด	

2.	รพ.สังขะ	

3.	รพ.สนม	

4.	รพ.สำโรงทาบ	

20	

1.	รพ.โนนไทย	

2.	รพ.ชุมพวง	

3.	รพ.ปากช่องนานา 

4.	รพ.บัวใหญ่	

5.	รพ.ครบุรี	

6.	รพ.ค่ายสุรนารี	

 

 

 

1.	รพ.จัตุรัส*52	

2.	รพ.เนินสง่า*52	

3.	รพ.บำเหน็จณรงค์	

4.	รพ.บ้านเขว้า	

 

1.	รพ.หนองหงส์	

2.	รพ.โนนดินแดง	

3.	รพ.ห้วยราช	

4.	รพ.บ้านใหม่	

	 ไชยพจน์	

5.	รพ.พลับพลาชัย	

1.	รพ.รัตนบุรี	

2.	รพ.ศรีขรภูมิ	

3.	รพ.ลำดวน	
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1.	รพ.คง	

2.	รพ.พิมาย	

3.	รพ.โชคชัย	

4.	รพ.เฉลิมพระเกียรติ 

	 เมืองยาง	

5.	รพ.บ้านเหลื่อม	

6.	รพ.พระทองคำ	

 

 

1.	รพ.เกษตร	

	 สมบูรณ์*53	

2.	รพ.เทพสถิต*53	

 

 

1.	รพ.ปะคำ*53	

2.	รพ.ชำนิ*53	

3.	รพ.โนนสุวรรณ	

4.	รพ.นาโพธิ์	

 

 

1.	รพ.ปราสาท*53	

2.	รพ.กาบเชิง	
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1.	รพ.ห้วยแถลง	

2.	รพ.ประทาย	

3.	รพ.โนนแดง	

4.	รพ.แก้งสนามนาง	

5.	รพ.ลำทะเมนชัย	

6.	รพ.จักราช	

7.	รพ.เสิงสาง	

8.	รพ.วังน้ำเขียว	

9.	รพ.ขามทะเลสอ	

-	

 

 

 

 

1.	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	

 

 

 

 

 

1.	รพ.จอมพระ	

2.	รพ.พนมดงรัก	

 

 

12	

จังหวัด 
โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน	

ปี	2551	 ปี	2552	 ปี	2553	 ปี	2554	 ปี	2555	
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ตารางที่	49	ผลการประเมินรับรองมาตรฐานตำบลนมแม่	รพ.สต.	สายใยรักแห่งครอบครัว	

และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	ปี	2556	ในเขตบริการสุขภาพที่	9 

	 จังหวัด	 	 รพ.สต.สายใยรัก	 	 ตำบลนมแม่และ	 อำเภอ	

	 	 	 	 	 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 

	 นครราชสีมา	 1.	รพ.สต.ใหม่สำโรง	 1.	ลาดบัวขาว	 	 สีคิ้ว	

	 	 2.	รพ.สต.โคกสะอาด	 2.	สระตะเคียน	 	 เสิงสาง	

	 	 3.	รพ.สต.ตาจั่น	 	 3.	ตาจั่น	 	 คง	

	 	 4.	รพ.สต.ทำนบพัฒนา	 4.	ทำนบพัฒนา	 	 พระทองคำ	

	 	 5.	รพ.สต.บ้านยาง		 5.	บ้านยาง	 	 ลำทะเมนชัย	

	 	 6.	รพ.สต.หนองตะแบง	 6.	บ้านตูม	 	 จักราช	

	 	 7.	ศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ	 7.	เทศบาลตำบลจอหอ	 เมือง	

	 	 8.	ศูนย์แพทย์ชุมชนชนเมือง	1	หัวทะเล	 8.	ไม่มีศูนย์เด็กเล็ก	 เมือง	

	 	 9.	ศูนย์แพทย์ชุมชนชนเมือง	2	 9.	ชุมชนวัดป่าสาละวัน	 เมือง	

	 	 				วัดป่าสาละวัน	

	 	 10.	รพ.สต.ท่าเยี่ยม	 10.	เทศบาลบ่อปลาทอง	 ปักธงชัย						

	 	 11.	รพ.สต.ชีวึก	 	 11.	ไม่มีศูนย์เด็กเล็ก	 ขามสะแกแสง 

	 	 12.	รพ.สต.คลองตะแบก	 12.	เทศบาลลาดบัวขาว	 สีคิ้ว	

	 	 13.	รพ.สต.นกออก		 13.	เทศบาลตำบลนกออก	ต.นกออก	 ปักธงชัย	ผ่านเมื่อปี	55	

	 	 14.	รพ.สต.ด่านช้าง	 14.	อบต.ด่านช้าง	ต.ด่านช้าง	 บัวใหญ่	ผ่านเมื่อปี	55	

	 ชัยภูมิ	 รพ.สต.ท่ากูบ	 	 อบต.ท่ากูบ	ตำบลท่ากูบ		 ซับใหญ่	ผ่านเมื่อปี	55	

	 	 1.	รพ.สต.ห้วยยายจิ๋ว	 1.	ตำบลห้วยยายจิ๋ว	 เทพสถิต	

	 	 2.	รพ.สต.โคกรัง	 	 	

	 	 3.	รพ.สต.หัวทะเล		 2.	ตำบลหัวทะเล	 	 บำเหน็จณรงค์	

	 	 4.	รพ.สต.เขาดิน	

	 	 5.รพ.สต.บ้านหัน	 	 3.	ตำบาลบ้านหัน	 	 เกษตรสมบูรณ์	

	 	 6.	รพ.สต.นายางกลัก	 	 -	 เทพสถิต	

	 	 เขตรับผิดชอบ	รพ.หนองบัวแดง	 4.	ตำบลหนองบัวแดง	 หนองบัวแดง	

	 	 เขตรับผิดชอบ	รพ.บ้านแท่น	 5.	ตำบลบ้านแท่น		 บ้านแท่น	

	 	 เขตรับผิดชอบ	รพ.หนองบัวระเหว	 6.	ตำบลหนองบัวระเหว	 หนองบัวระเหว	



รายงานประจำปี 2 5 5 6 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา154

	 จังหวัด	 	 รพ.สต.สายใยรัก	 	 ตำบลนมแม่และ	 อำเภอ	

	 	 	 	 	 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 

	 บุรีรัมย์	 เขตรับผิดชอบของ	รพ.นางรอง	 อบต.นางรอง	ตำบลนางรอง		 นางรอง	ผ่านเมื่อ	ปี	55	

	 	 1.	รพ.สต.หายโศก		 1.	อบต.หายโศก	ต.หายโศก		 พุทไธสง	

	 	 2.	รพ.สต.ลำดวน/รพ.สต.หนองพลวง	 2.	อบต.ลำดวน	ต.ลำดวน		 กระสัง	

	 	 3.	รพ.สต.บุลาว	 	 3.	อบต.สะแกโพรง	ต.บุลาว		 เมือง	

	 	 4.	รพ.สต.	หนองโดน	 4.	อบต.หนองโดน	ต.หนองโดน		 ลำปลายมาศ	

	 	 5.	รพ.สต.หนองน้ำขุ่น	 5.	อบต.หนองบัว	ต.หนองบัง		 อ.ประคำ	

	 	 6.	รพ.สต.ห้วยหิน	 	 6.	เทศบาลตำบลห้วยหิน	ต.ห้วยหิน		 อ.หนองหงส์	

	 	 7.	รพ.โนนดินแดง	 	 7.	เทศบาลลำนางรอง	ต.นางรอง		 อ.โนนดินแดง	

	 	 8.	รพ.สต.บ้านชุมแสง	 8.	อบต.ทุ่งแสงทอง	ต.ทุ่งแสงทอง		 อ.นางรอง	

	 	 9.	รพ.สต.โคกสะอาด	 9.	อบต.ดอนอะราง	ต.ดอนระราง		 อ.หนองกี่	

	 สุรินทร์	 1.	รพ.สต.บ้านผือ	 	 อบต.บ้านผือ	ต.บ้านผือ		 จอมพระ	ผา่นเมือ่	ป	ี55 

	 	 2.	รพ.สต.บ้านสำโรงโคกกรวด	 1.	ตำบลท่าสว่าง	 	 เมือง	

	 	 3.	รพ.สต.บ้านหนองกระทุง	ต.เบิด	 2.	ตำบลรัตนบุรี	 	 รัตนบุรี	

	 	 4.	รพ.สต.สมุด	 	 3.	ตำบลสมุด	 	 ปราสาท	

	 	 5.	รพ.สต.จีกแดก	 	 4.	ตำบลจีกแดก	 	 พนมดงรัก	

	 	 6.	รพ.สต.กระเทียม	 5.	ตำบลกระเทียม		 สังขละ	
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พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพต้นแบบสู่...แหล่งเรียนรู้ 
 

	 การดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพต้นแบบสู่...แหล่งเรียนรู้	 เริ่มต้นจากแนวคิดว่า		 

ศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบของเขต	 นครชัยบุรินทร์	 ที่อยู่ในสังกัดภาครัฐ	 และเอกชน	 จำนวน		 

2,104	 แห่ง	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ได้มีการส่งเสริม	 สนับสนุน	 ขับเคลื่อน	

ติดตามประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก	 โดยการชี้แจงนโยบาย	 แนวทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ	

พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาคีเครือข่าย	 ทั้งในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ	

อบรม	 ศึกษาดูงาน	 สนับสนุนเอกสาร-สิ่งพิมพ์	 ในการดำเนินงาน	 การพัฒนาต้นแบบ	 การประเมิน

มาตรฐานและการสร้างขวัญกำลังใจ	ยกย่องเชิดชูเกียรติด้วยการคัดเลือก	ประกวด	ถึงแม้ว่าจะขับเคลื่อน	

ผลักดันด้วยกลวิธีใดๆแล้วก็ตาม	 จนได้ศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านการประกวดในระดับจังหวัด	 เขต	 และประเทศ	

กิจกรรมต่างๆ	 บางครั้งขาดความต่อเนื่อง	 และยังไม่เป็นที่เรียนรู้ให้กับชุมชนและหน่วยอื่นได้จริง		 

ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากขาดการวางแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	 ความรู้	 ความเข้าใจ	 และทักษะในการ

ดำเนินงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง		

	 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพต้นแบบสู่ . ..แหล่งเรียนรู้	 จึงเป็นการพัฒนาต่อยอดจาก	 

ศูนย์เด็กเล็กที่มีความพร้อมทั้งในด้านผู้บริหาร	นักวิชาการ	ครูผู้ดูแลเด็ก	ในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น	

และหน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่เป้าหมาย	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก	 

ให้มีคุณภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ	พัฒนาการเด็ก	 และการจัดสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานเอื้อต่อการมี

สุขภาพดี	 พัฒนาการสมวัย	 และพร้อมให้เป็นที่เรียนรู้ของชุมชน	 และหน่วยงานอื่นๆ	 ได้	 จากการ	 

ดำเนินงานได้มีการบูรณาการงานของศูนย์วิชาการทั้ง	 3	 ศูนย์วิชาการ	 ได้แก่	 ศูนย์อนามัยที่	 5		 

ศูนย์สุขภาพจิตที่	 5	 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 ได้มีการประชุมระดมความคิด	 กำหนด

แนวทางร่วมกันระหว่างศูนย์วิชาการและภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด	 คัดเลือกศูนย์เด็กเล็กเป้าหมาย		 

เก็บข้อมูลก่อนการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	 พบว่าศูนย์เด็กเล็กทั้ง	 8	 แห่งไม่ผ่าน

เกณฑ์	โดยได้ทำการประเมินภาวะการเจริญเติบโต	และพัฒนาการเด็ก	ด้วยแบบอนามัย	55	(เขตนครชัย

บุรินทร์)	 เด็กในศูนย์เด็กเล็กแห่งละ	 30	 คน	 พบว่า	 ในภาพรวมเด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	

ร้อยละ	 77.48	 และพบในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลมะค่า	 ร้อยละ	 66.66	 ซึ่งน้อยกว่าศูนย์อื่นๆ	 ส่วน

พัฒนาการเด็ก	พบว่ามีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	58.18	สำหรับ

เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า	 พบว่า	 พัฒนาการด้านภาษา

ล่าช้าถึงร้อยละ	 68.04	 ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง	

และด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการปรับตัว	 ร้อยละ	 23.71	

และ	29.90	ตามลำดับ	
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	 ได้มีการสรุปข้อมูลทั้งหมดเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในการระดมความคิดวางแผนก้าวต่อไปในการ

พัฒนา	 และได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 ระดมความคิด	 วางแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กแบบมีส่วนร่วม

จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด	 ศูนย์เด็กเล็กแต่ละแห่งได้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนา	 และ

สุดท้ายมีการติดตามการดำเนินงาน	 โดยการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานและถอด	 

บทเรียนในสิ่งที่ได้พัฒนา	พบว่าศูนย์เด็กเล็กทั้ง	8	ศูนย์	มาร่วมประชุมเพียง	7	ศูนย์	เนื่องจากอีก	1	ศูนย์		 

ติดภารกิจอื่นจึงไม่สามารถมาสรุปผลการดำเนินงานได้	 สรุปโดยภาพรวมมีการดำเนินงานในการพัฒนา

ศูนย์ฯ	 ตามแผนที่วางไว้	 โดยเฉพาะ	 ในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างบางส่วนเท่าที่ทำได้	 การจัดทำ

ระบบการเฝ้าระวัง	 ระบบรายงาน	 การส่งเสริม	 แก้ไขปัญหาภาวะ

สุขภาพ	 พัฒนาการเด็กและการจัดสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน	 แต่

อย่างไรก็ตาม	 ศูนย์ฯ	 ทั้ง	 8	 ศูนย์มีการพัฒนาต่อใน	 ปี	 2557	 ใน

ระดับศูนย์วิชาการต้องมีการเยี่ยม	ติดตาม	ให้คำแนะนำเพื่อเป็นการ	 

เสริมพลัง	และเกิดความเชื่อมโยงในการพัฒนาที่ต่อเนื่องและมีความ

คุณภาพต่อไป	
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พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก :  
การดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 

 

	 จากการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ	 พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	

ในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก	 ในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น	ภาครัฐ	 และเอกชน	มีวัตถุประสงค์	 เพื่อ

พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 ทักษะ	 และสามารถนำไปปฏิบัติงานการสร้าง

เสริมสุขภาพ	 พัฒนาการเด็กได้อย่างบูรณาการทุกด้านได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	 พร้อมเป็นเวทีแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานซึ่งกันและกัน	 เป้าหมายการอบรมฯ	 จำนวน	 2	 รุ่นๆ	 ละ		 

80	 คน	 รวม	 160	 คน	พบว่า	 มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเกินเป้าหมายเป็นจำนวนมาก	จึงขยายรุ่น

การอบรมเป็น	3	รุ่น	รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด	264	คน	ณ	โรงแรมปัญจดารา	อำเภอเมือง	จังหวัด

นครราชสีมา	 การอบรมครั้งนี้เน้นเนื้อหาทางวิชาการในเรื่องของการเฝ้าระวัง	 ส่งเสริมการเจริญเติบโต	

และพัฒนาการเด็ก	 โดยการบรรยาย	 การฝึกปฏิบัติ	 การมีส่วนร่วมของผู้อบรมและทดสอบความรู้ก่อน-

หลังการอบรม	 สอบภาคปฏิบัติ	 และประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมต่อการอบรม	 พบว่า	 ผู้เข้า

รับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจ	 ก่อนการอบรมมีความรู้ในระดับดีและดีมาก	 ร้อยละ	 48.77	

หลังการอบรม	 90.98	 สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง	 ถึงระดับดีและดีมาก	 ถึง	 

ร้อยละ	 99.18	 ความรู้และสิ่งที่ได้รับรู้เป็นไปตามที่คาดหวังถึง

ร้อยละ	 99.18	 และมีความพึงพอใจในขบวนการอบรมในระดับ

ปานกลางถึงระดับดีและดีมาก	 ร้อยละ	 95.08	 สำหรับในระดับ

ดี	และดีมาก	มีถึงร้อยละ	67.62	ส่วนในภาพรวมของการอบรม

ในแต่ละประเด็นจะมีความพึงพอใจมากถึงร้อยละ	90	ขึ้นไป	

	 ในการดำเนินงานมีปัญหาบ้างแต่ไม่มากจนทำให้เกิด

ความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อโครงการ	 เช่น	 ยกเลิกการเข้ารับ

การอบรม	 ขอเปลี่ยนรุ่นการอบรม	 การจัดส่ง

เงินค่าลงทะเบียนล่าช้า	ซึ่งทางผู้ดำเนินการก็ได้

มีการดำเนินงานป้องกันความเสี่ยงให้เกิดขึ้น

น้อยที่สุด	 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นครูผู้ดูเด็กจะ

เป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม	 ซึ่งผู้บริหารจะให้ความ

สำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพที่จะส่งผลต่อการ

พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก	 แต่ก็มีผู้บริหารส่วนใหญ่	 

ที่ยังขาดการให้ความสำคัญ	 และส่งเสริม

สนับสนุนต่อการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	
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ดังนั้น	 ครูผู้ดูแลเด็กจะขาดความรู้	 ความเข้าใจ	 และทักษะในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก	 ซึ่งจะส่งผลต่อ

การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน	 ซึ่งเป็นปัญหาต่อการดำเนินงานทำให้การพัฒนาศักยภาพ	 

ครูผู้ดูแลเด็กได้ไม่ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายในฐานะที่เป็นศูนย์วิชาการได้มีการขับเคลื่อน	 

ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้เครือข่ายในระดับจังหวัด	 เป็นผู้ดำเนินการแต่ก็พบว่า	บางจังหวัดไม่มีงบประมาณ

สนับสนุนขาดการบูรณางานกันอย่างองค์รวมและจริงจัง	

	 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการอบรมฯ	 ต้องการให้มีการจัดอบรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง	 ได้รับ

ประโยชน์ต่อการดำเนินงานอย่างมาก	 และอบรมให้กับครูผู้ดูแลเด็กทุกคน	 ควรจะมีการจัดอบรมช่วง

เดือนเมษายน	เป็นช่วงที่ครูผู้ดูแลปิดเทอม	หรือ	เตรียมสื่อในการทำกิจกรรม	ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างศูนย์เด็กเล็ก	 ซึ่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม	

การจัดอบรมอื่นๆ	 ที่ควรเพิ่มเติม	 ก็คือ	 การเขียนหรือจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริม	 แก้ไขปัญหาภาวะ

สุขภาพ	และพัฒนาการเด็ก 
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การพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขด้านการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 

	 การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย	 มีปัจจัยหลายด้านประกอบกัน	 การ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้งานดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย	 โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขด้านการประเมินพัฒนาการเด็ก	 มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถประเมินพัฒนาการเด็กและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

พัฒนาการเด็กได้	 มีผู้สนใจร่วมสมัครเข้ารับการอบรมจำนวน	130	คน	ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ

การการจัดอบรม	 ความพึงพอใจแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก	 ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหา	 รูปแบบการอบรม	

วิทยากร	และร้อยละของความพึงพอใจรวมเท่ากับ	87.09	ผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม	

ผู้เข้ารับการอบรม	71	คน	มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม	เท่ากับ	2.28	คะแนน	

(s.d.	 =	 1.79)	 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนพบว่าหลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมี

ความรู้มากขึ้น	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น	 95%	 และจากผลการติดตามประเมินผล

หลังผ่านการอบรม	 3	 เดือน	 ในส่วนของผู้ผ่านการอบรมพบว่า	 ผู้ผ่านการอบรมได้นำความรู้ด้านการ

ประเมินพัฒนาการเด็กไปใช้ในการปฏิบัติงาน	พัฒนาระบบบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี	และเผยแพร่ความ

รู้ให้กับครูอนุบาล	 ครูพี่เลี้ยงเด็กและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยกัน	 ด้านผู้บังคับบัญชาให้การยอมรับต่อ

กิจกรรมที่ผู้ผ่านการอบรมจัดทำในหน่วยงานในระดับมาก	 และผลการประเมินสมรรถนะด้านการ

ประเมินพัฒนาการเด็กของผู้ผ่านการอบรมอยู่ในระดับมาก	 เช่นเดียวกัน	 จากการประเมินความคุ้มค่า

ของโครงการ	พบว่าความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก	คิดเป็นร้อยละ	83.72		

	 จากการจัดอบรมครั้งนี้	ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่องานอนามัยแม่และเด็ก	ในเรื่องการใช้

แบบประเมินพัฒนาการอนามัย	 55	 และตัวหลักสูตรการอบรมเอง	ที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เข้ารับการอบรมต่อไป	

	 ถึงแม้จะมีการจัดอบรมการประเมิน

พัฒนาการเด็กโดยใช้แบบประเมินพัฒนาการ

อนามัย	 55	 อย่างแพร่หลายในปี	 2556	 แต่ตัว	 

ผู้ปฏิบัติงานเองย่อมมีความต้องการทบทวน

ฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอ	 จึงมีความมั่นใจว่า	 ศูนย์

อนามัยที่	 5	 สามารถจัดหลักสูตรการประเมิน

พัฒนาการเด็กได้อย่างต่อเนื่อง	 แต่สิ่งที่ท้าทาย

ในการดำเนินการต่อไปคือ	 การทำให้หลักสูตร

การประเมินพัฒนาการเด็กของศูนย์อนามัยที่	5	

ให้เป็นที่ยอมรับและผลิตผู้ผ่านการอบรมที่มีคุณภาพ	 เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานส่งเสริม

พัฒนาการเด็กต่อไป 
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 ปัจจัยความสำเร็จ 
 ■	 เรื่องที่จัดอบรมเป็นเรื่องใหม่ที่

กลุ่มเป้าหมายสนใจ		

 ■		 เนื้อหาและการฝึกปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง	

 ■		 เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการอบรมเหมาะสมและได้ใช้ประโยชน์	

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ■		 ปรับปรุงหลักสูตร	เน้นการฝึกปฏิบัติจริง	เพิ่มการศึกษาดูงาน	

 ■		 เนื้อหาควรเพิ่มนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก,	 คลินิก

สุขภาพเด็กดีเพื่อที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	

 ■		 พัฒนาศักยภาพวิทยากร	

 ■		 พัฒนารูปแบบการติดตามประเมินผลหลังผ่านการอบรม 
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การประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาการของเด็ก 

 

	 การประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและการ

พัฒนาการของเด็กในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่	 5	นครราชสีมา	ปีงบประมาณ	2556	ครั้งนี้	 ดำเนิน

การในพื้นที่	 4	 จังหวัด	 ได้แก่	 อำเภอด่านขุนทด	 จังหวัดนครราชสีมา	 อำเภอหนองบัวแดง	 อำเภอ

บำเหน็จณรงค์	 อำเภอเทพสถิต	 จังหวัดชัยภูมิ	 อำเภอเมือง	 อำเภอแคนดง	 อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	

จังหวัดบุรีรัมย์	อำเภอรัตนบุรี	อำเภอประสาท	จังหวัดสุรินทร์	สุ่มร้อยละ	50	ของศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่รับ

ผิดชอบของศูนย์อนามัยที่	 5	 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี	 2555	 จำนวน	 19	 แห่ง	 โดยมีวัตถุประสงค์	

เพื่อประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาการ

ของเด็กในด้านบริบท	 ปัจจัยนำเข้า	 กระบวนการ	 และผลผลิต	 ประยุกต์ใช้รูปแบบซิป	 (CIPP	Model)	

และเพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก	 กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน	 แบ่งเป็น	 3	

กลุ่ม	 ได้แก่	 1)	 กลุ่มผู้บริหาร	 ได้แก่	 นายกเทศมนตรี	 ปลัด	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	นักวิชาการ

ศึกษา	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก	จำนวน	58	คน	2)	กลุ่มพ่อแม่	ผู้ปกครอง	

ผู้เลี้ยงดูเด็ก	 จำนวน	 257	 คน	 3)	 กลุ่มเด็กปฐมวัย	 จำนวน	 250	 คน	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามและการสนทานากลุ่ม	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	

	 ผลการประเมิน	 พบว่า	 1)	 ด้านบริบท	 (Context)	 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	ผู้ดูแลเด็ก	มีความคิดเห็นต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ว่าเป็นสถานที่ต้องให้ความสำคัญ	

โดยมีส่วนร่วมในการประชุมชี้แจงนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก	 สภาพแวดล้อม

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพื้นที่ตั้งเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่	 การคมนาคมจากชุมชนมายังศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กมีความสะดวก	 บริเวณภายนอกและรอบอาคารมีขอบเขตชัดเจน	 สะอาดและปลอดภัย	 ร้อยละ	

67.2	 และมีห้องน้ำ	 ห้องส้วม	 สะอาดถูกสุขลักษณะ	 ร้อยละ	 62.1	 ซึ่งสภาพแวดล้อมที่มีผลทำให้ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ	 การมีรั่วรอบอาคารที่ชัดเจน	

ห้องน้ำ	ห้องส้วม	สถานที่เตรียม	ปรุงอาหาร	ที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะ	ส่วนใหญ่พบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่

อาศัยอยู่ในพื้นที่โรงเรียน	 ซึ่งใช้ห้องน้ำ	 ห้องส้วมร่วมกับของโรงเรียน	 2)	 ด้านปัจจัยนำเข้า	 (Input)		 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ	 ด้านงบประมาณ	 ซึ่งยังไม่เพียงพอในการ

ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 สัดส่วนงบประมาณที่ใช้ระหว่างการพัฒนาท้องถิ่นกับการ

ลงทุนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแตกต่างกันมาก	 ส่วนใหญ่เน้นเรื่องการก่อสร้างถนน	 และประปาหมู่บ้าน		 

3)	ด้านกระบวนการ	(Process)	โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	ได้แก่	ครูผู้ดูแล

เด็ก	มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ	(X	=	4.02)	และอัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็กต่อเด็กมีความเหมาะสม	
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(X	=	 3.76)	 ซึ่งอยู่ในระดับมาก	 4)	 ด้านผลผลิต	 (Product)	 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ	 56.8	

ไม่สมวัย	 ร้อยละ	 28.8	 และประเมินไม่ได้	 ร้อยละ	 14.4	 เมื่อวิเคราะห์ในกลุ่มที่ไม่สมวัย	 แยกตาม

พัฒนาการด้านต่างๆ	4	ด้าน	คือ	ด้านภาษา	ด้านสังคม	ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก	ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่	พบ

ว่า	 เด็กปฐมวัยมีปัญหาพัฒนาการด้านภาษาและด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กใกล้เคียงกัน	 คิดเป็นร้อยละ	 18.4	

และ	 18	 ซึ่งเรื่องของพัฒนาการเด็กต้องให้ความสำคัญในการ

แก้ไขก่อนที่จะสายเกินแก้ไข	 และส่งผลกระทบรุนแรงใน

อนาคต	 สำหรับการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ

การพัฒนางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 พบว่า	 มีความพึงพอใจใน

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ	 ด้านบริการอาหารสะอาดปลอดภัย	

ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย	ด้านบุคลากร	อยู่ในระดับมาก	

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กในระยะต่อไป	ควรมีดังนี้ 

	 1)	 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	 ควรดำเนินการพัฒนา	 ผู้บริหาร	 สมาชิก	 และบุคลากร	 ให้มี

เจตคติที่ดีต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก

ปฐมวัย	 โดยให้การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทั้ง	 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	 ได้รับการอบรม	 เพื่อ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดการฝึกอบรมเองหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตาม

หลักสูตรต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก	 รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับ	 

ที่สูงขึ้น	
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	 2)	 ผู้บริหารควรเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องงบ

ประมาณ	 กระบวนการดำเนินงาน	 การวางแผนการประสานงาน	 การสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

ในองค์กร	 การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรให้ครอบคลุมทุกระดับ	 บุคลากรควรมีส่วนร่วมในการดำเนิน

งานและควรมีการติดตามประเมิลผลทุกขั้นตอน	 และเมื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรแล้วควรนำผลที่ได้

จากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารงานต่อไป	

	 3)	 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	 ควรเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง	โดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ	เอกชน	และชุมชน	ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 และมีความตระหนักในการเป็นเจ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ได้ร่วมในการคิดริเริ่ม	

การพัฒนา	 การตัดสินใจ	 การร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบต่างๆ	 ประชาชนในชุมชนมีจิตอาสาในการช่วย

เหลือซึ่งกันและกัน	และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยเสริมพัฒนาการให้เด็กปฐมวัย	

	 4)	 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	 ควรมีการประเมินผลการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง	

สม่ำเสมอ	 เพื่อประสิทธิภาพของการทำงาน	 จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณให้เพียงพอ	 โดยจัดให้มี

แผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นประจำทุกปี	 และควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามความ

ต้องการของเด็กในแต่ละช่วงวัย 
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การปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์  
โดยบูรณาการการจัดบริการเชิงรุกและเครือข่ายการทำงาน 

ให้เข้าสู่กระบวนการกระจายอำนาจในจังหวัดให้ครอบคลุมถ้วน 
ทั่วกลุ่มเป้าหมาย และส่งผลอย่างยั่งยืน (CHILDLIFE) 

 

	 CHILDLIFE	 เป็นโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ	 และปกป้องทางสังคม

สำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์	 และเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงในพื้นที่ที่มีสถานการณ์เอดส์

สูงอย่างครอบคลุม	 เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ	และคุณภาพชีวิต	รวมทั้งได้รับการยอมรับใน

สังคมในมาตรฐานเดียวกับเด็กทั่วไป	 เป้าหมาย	 คือ	 เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์	 และเด็กที่อยู่ใน

สภาวะเสี่ยงอื่นๆ	 ในชุมชนที่มีสถานการณ์ปัญหาเอดส์สูงได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและคุณภาพชีวิต	

รวมทั้งได้รับการยอมรับในสังคมในมาตรฐานเดียวกับเด็กทั่วไป	 พื้นที่ดำเนินการ	 ประกอบด้วย	 กทม.	

และ	28	จังหวัด	คือ	ภาคกลาง	9	จังหวัด	ภาคเหนือ	6	จังหวัด	ภาคอีสาน	8	จังหวัด	ได้แก่	นครราชสีมา	

ขอนแก่น	อุดรธานี	อุบลราชธานี	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ชัยภูมิ	ร้อยเอ็ด	และภาคใต้	5	จังหวัด		

	 กลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์และเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงอื่นๆ	 หรือเด็ก

เปราะบาง	 ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า	 18	 ปี	 ระยะเวลาดำเนินโครงการ	 5	 ปี	 (ตุลาคม	 2554–

กันยายน	 2559)	 โดยคาดว่าภายใน	 3-5	 ปี	 จะเข้าถึง	 1,860	 ตำบล	 (ร้อยละ50	 ของตำบลของ	 29	

จังหวัด)	 เข้าถึงเด็กสภาวะเสี่ยง	 132,060	 คน	 (เป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์	 65,100	 คน)	

สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนโลก	ผู้รับทุนหลักภาครัฐ	 (PR=Principal	Recipient)	คือ	กรมควบคุม

โรค	 ผู้รับทุนรอง	 (SR=Sub	 recipient)	 ได้แก่	 กรมอนามัย	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์	องค์การ	PATH	ผู้รับทุนหลักภาคเอกชนคือ	มูลนิธิเข้าถึงเอดส์	ผู้รับทุนรองมี	8	องค์กร		

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 เป็นหน่วยงานรับทุนย่อย	 (Sub	 SR:	 SSR,	 Implementing	

Agency:	 IA)	 รับผิดชอบการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่เป้าหมายคือ	 จังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	

บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 โดยทำงานร่วมกับระบบปกป้องทางสังคมคือ	 พัฒนาสังคมจังหวัด	 และระบบชุมชนคือ	

เครือข่ายโคราช	 LDP	 มูลนิธิคุ้มครองสิทธิเด็กด้านเอดส์จังหวัดชัยภูมิ	 เครือข่ายบุรีรัมย์	 และมูลนิธิขวัญ

ชุมชนจังหวัดสุรินทร์		

	 การพัฒนาระบบสุขภาพคือสนับสนุนให้เกิดระบบการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล	 (case	

management)	โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบสุขภาพทุกระดับ	อสม.	รพ.สต.	รพศ./รพท./รพช.	

โดยคาดหวังว่าโรงพยาบาลทุกแห่งที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการสามารถจัดบริการการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล

และเชื่อมโยงบริการกับพัฒนาสังคมฯจังหวัด	 และระบบชุมชน	 ตลอดจนภาคีเครือข่ายอื่นๆ	 เพื่อให้เด็ก

ได้รับการดูแลครบทุกมิติ		
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 การดำเนินงาน  

	 1.		 อบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข	 (อสม.)	

เรื่องการให้บริการดูแลสุขภาพเด็กในชุมชน	

	 2.		 ประชุมชี้แจงครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

	 3.		 อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 (รพ.สต.)	 เรื่องการ

ดูแลเด็กให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	

	 4.		 อบรมบุคคลากรสาธารณสุขของ	 รพศ./รพท./

รพช.	เรื่องการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล	Case	management	

	 5.		 อบรมวัยรุ่นมีเชื้อเอชไอวี	 (อายุ	 13	 -18	 ปี)	 เพื่อ

เสริมสร้างศักยภาพเด็กอายุ	13-18	ปีที่มีเชื้อ	

	 6.		 จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนที่โรงพยาบาล	

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กอายุ	13-18	ปีที่มีเชื้อ	

 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 ■	 กิจกรรมดำเนินการของแต่ละไตรมาสซึ่งกำหนด

โดยกรมอนามัย	มีความชัดเจน	

 ■		 มีงบประมาณเพียงพอ	

 ■		 มีผู้รับผิดชอบโครงการชัดเจน	 เช่น	 ศูนย์อนามัยที่	

5	สสจ.	พมจ.	และองค์กรเอกชน	

 ■		 มีทำเนียบการประสานงานระหว่างภาคีเครือข่าย	

 ■		 ทีมวิทยากรของศูนย์อนามัยที่	5	ให้ความร่วมมือ	

 ■		 ผู้รับผิดชอบของ	สสจ.ให้ความร่วมมือในการประสานงาน	

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 ■	 กิจกรรมดำเนินการมีมากเกินไป	 คือ	 มีกิจกรรมอบรมทุกไตรมาส	 (ทุก	 3	 เดือน)	 และกลุ่ม

เป้าหมายหลายระดับ	 คือ	 อสม.	 รพ.สต.	 รพศ./รพท./รพช.	 ทำให้ดำเนินการไม่ทัน	 และผู้รับผิดชอบ

โครงการต้องรับผิดชอบงานอื่นๆ	ด้วย	

 ■		 กิจกรรมอบรมควรบูรณาการกลุ่มเป้าหมายเข้าด้วยกัน	 เพราะเนื้อหาหลักคือการดูแลเด็ก

เป็นรายบุคคลในชุมชน	 และโรงพยาบาล	 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมสามารถกลับไปดำเนินงาน

เชื่อมโยงเป็นระบบได้ทันทีหลังการอบรม	

 ■		 แนวทางการปฏิบัติเรื่องการดูแลเด็กเป็นรายบุคคลยังไม่ชัดเจนเหมือนโครงการป้องกันการ

ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก	 (PMTCT)	 ควรกำหนดแนวทางที่ชัดเจนที่สามารถปฏิบัติให้เป็นแนวทาง

เดียวกัน	 เช่น	 มาตรฐานหรือ	 KPI	 ของโรงพยาบาลที่ให้การดูแลเด็กเป็นรายบุคคล	 แบบประเมิน	 Need	

assessment	อยา่งงา่ย	ของเดก็ทกุกลุม่	เชน่	เดก็ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเอดส	์เดก็ทีถ่กูกระทำหรอืลว่งละเมดิ	

เดก็ทอ้งไมพ่รอ้ม	จดัทำคูม่อืการสง่ตอ่	เชน่	เกณฑก์ารสง่ตอ่ไปรบัการชว่ยเหลอืจาก	พฒันาสงัคมฯ	เปน็ตน้	
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การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 
 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

	 ความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพนักเรียนและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตาม	 มาตรฐาน		 

10	 องค์ประกอบ	 ซึ่งมีภารกิจงานที่ครอบคลุมทั้งด้านกระบวนการ	 และกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพนักเรียน

แบบองค์รวม	 เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายพัฒนาสุขภาพนักเรียนทุกภาคส่วน	 ที่มีนักเรียนและ	

โรงเรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ	 ทั้งนี้	 การพัฒนาต้องต่อเนื่องและใช้เวลามีรูปแบบการขับเคลื่อนงานที่หลาก

หลาย	 ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 ต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีโดยเฉพาะเครือข่ายโรงเรียน	ปัจจุบัน

โรงเรียนส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	โดยมีรูปแบบความเข้มแข็งและพัฒนา	อย่างต่อ

เนื่อง	 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคนทำงาน	 และพัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียน	 ให้สัมพันธ์และสอดคล้อง

ตามบริบทของพื้นที่	 บูรณาการกิจกรรมสุขภาพเข้ากับมาตรฐานการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนการสอน

ของโรงเรียน	ให้งานสุขภาพอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กและโรงเรียน	รวมทั้งการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่ 

	 กรมอนามัย	 ได้ยกระดับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากเดิม	 คือ	 ระดับทองแดง	 เงิน	

และทอง	 สู่ระดับเพชร	 ซึ่งเน้นผลลัพธ์ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน	 ส่งผลให้ศูนย์อนามัย	 

ที่	 5	 นครราชสีมา	 ยังคงต้องดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรอย่างต่อเนื่อง	 สนับสนุน	 

สถานศึกษาและหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่เครือข่ายบริการที่	 9	

มีนโยบายหรือมาตรการเชิงรุกที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของเด็กไทยด้วยการ

ส่งเสริมให้มีอนามัยที่ดี	โดยผ่านกลุ่มเป้าหมายบุคลากรสาธารณสุข	และ

เครือข่ายพื้นที่รับผิดชอบ	4	จังหวัด	

 ผลการดำเนินงาน 
 ■		 แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ	 และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง		 

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง		

 ■		 เป็นวิทยากรการประชุมคณะทำงานสาธารณสุขใน	4	จังหวัด 

 ■		 ประสานคัดเลือกโรงเรียน	 และสนับสนุนการตรวจน้ำดื่มใน

โรงเรียนซึ่งมีโรงเรียนได้รับการสนับสนุนค่าตรวจ	

 ■		 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียน	 

ส่งเสริมสุขภาพ	

 ■		 ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 โดยผล

การประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	ทั้งสิ้น	14	แห่ง	

 ■		 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนต้นแบบสุขภาพเป็นแหล่งเรียนรู้	 ศึกษาดูงาน	 ถอดบทเรียน	 และ

บูรณาการกิจกรรมเชิดชูเกียรติในการประชุมต่างๆ 
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	 ในอดีตการดำเนินงานโดยกรมอนามัย	 จะ

เห็นเด่นชัดในการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนมาโดยตลอด	

และเครือข่ายมองว่าเป็นจุดแข็งของกรมอนามัย	 ซึ่ง

กิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่มุ่งไปที่เด็กระดับชั้นประถม

ศึกษามากกว่ามัธยมศึกษา	จุดเน้นต่างกันกับการเฝ้า

ระวังหรือลดปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น	 การประเมินโรงเรียน

ส่งเสริม	สุขภาพ	มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนทำให้สามารถนำไป

ปฏิบัติได้จริง	 ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพดี	 มีการ

ทำงานร่วมกัน	 อย่างเป็นเครือข่าย	 การสร้างเสริมศักยภาพเด็กนักเรียนมีการดำเนินงานชมรมเด็กไทย

ทำได้	 รวมทั้งมีอาคาร	 สถานที่	 ซึ่งเอื้อต่อการดำรงชีวิตประจำวัน	 โรงเรียน	 สามารถนำความรู้และการ

ปฏิบัติ	 เผยแพร่สู่ครอบครัว	 และชุมชนได้	 เจริญเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป	 ดังนั้น	

การทำงานของคณะประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	จึงต้องมีองค์ความรู้	 เชี่ยวชาญ	คงมาตรฐาน

งานอนามัยเด็กวัยเรียน	 มาใช้ในการพัฒนา	 และมุ่งมั่นสนับสนุนพื้นที่	 มีบูรณาการร่วมกับสหสาขา

วิชาชีพ 

ตารางที่	50	แสดงโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	ปี	2556 

	 จังหวัด	 	 โรงเรียน 

	 นครราชสีมา	 1.	บ้านหนองขามนาดี	อ.แก้งสนามนาง	

	 	 2.	โป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี	อ.ขามทะเลสอ	

	 	 3.	ชลประทานสงเคราะห์	อ.เมือง		

	 	 4.	ชุมชนวัดรวง	อ.เฉลิมพระเกียรติ		

	 	 5.	หนองนกกวัก	อ.จักราช	

	 ชัยภูมิ	 1.	ชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่	อ.แก้งคร้อ	

	 	 2.	บ้านแหลมทองผดุงวิทย์	อ.ภักดีชุมพล		

	 	 3.	ห้วยกนทา	อ.หนองบัวแดง		

	 	 4.	อนุบาลเทพสถิต	อ.เทพสถิต	

	 บุรีรัมย์	 1.	บ้านเขว้า	อ.คูเมือง	

	 	 2.	บ้านป่าไม้สหกรณ์	อ.โนนดินแดง		

	 	 3.	หนองโบสถ์	อ.นางรอง	

	 สุรินทร์	 1.	บ้านหนองเหล็ก	อ.บัวเชด	

	 	 2.	โรงเรียนศรีปทุม	อ.ท่าตูม	
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การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานทันตสาธารณสุข  
 

	 โรคฟันผุเป็นปัญหาที่เด่นชัดในกลุ่มเด็กของประเทศพัฒนาน้อยและกำลังพัฒนา	 หากไม่ได้รับ

การดูแลรักษาอย่างทันท่วงที	 โรคจะลุกลามและสูญเสียฟันไปในที่สุด	 ส่งผลต่อพัฒนาการ	 สุขภาพ	 การ

บดเคี้ยวและการเรียน	ในประเทศไทยพบเด็กอายุ	12	ปี	ร้อยละ	4.3	และเด็ก	15	ปี	ร้อยละ	4.1	ปวดฟัน

จนขาดเรียนเฉลี่ย	2.5	และ	4.4	วัน	ตามลำดับ	ขณะที่เด็กปฐมวัยพบอัตราฟันผุในเด็กกลุ่มอายุ	3	ปีกว่า

เป็นร้อยละ	 61.4	 ถือเป็นสถานการณ์ปัญหาในระดับสูง	 ซึ่งหากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น

หน่วยบริการสาธารณสุข	 โดยเฉพาะหน่วยปฐมภูมิที่เป็นหน่วยบริการที่ใกล้ชิดประชากรมากที่สุด	 และ

เป็นหน่วยงานที่ต้องให้การส่งเสริมป้องกัน	 เพื่อลดปัญหาโรคฟันผุตั้งแต่แม่เริ่มตั้งครรภ์	 ในคลินิกเด็กดี	

และในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน	 ซึ่งมีหลายโรงเรียน	 

ที่เห็นความสำคัญของปัญหาโรคฟันผุ	 ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี	 เพื่อช่วยกันคิด

ช่วยกันทำในรูปแบบเครือข่ายเพื่อให้นักเรียนฟันดี	 ซึ่งศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ร่วมกับสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขานครราชสีมาและเครือข่ายNodeทันตสาธารณสุขเขตบริการที่	 9		 

ได้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุข	 โดย

เครือข่ายที่ร่วมดำเนินการได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนา	 

เครือข่ายการดำเนินงานทันตสาธารณสุข	 ปี	 2556	 ขึ้น	 เพื่อ

เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานภาคีเครือข่าย	 และพัฒนาการ

ดำเนินงานให้ดียิ่งๆ	 ขึ้นไป	 โดยมีวัตถุประสงค์	 3	 ประการคือ	

เพื่อเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจเครือข่ายที่จัดกิจกรรมส่งเสริม

ทันตสุขภาพได้ตามเกณฑ์,	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน	

รพ.สต.	 และในโรงเรียนประถมศึกษาและพัฒนาสื่อต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก	 โดยผลการ

ประกวด	มีดังนี้	
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 1.		เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี		

   ■	 ชนะเลิศ			 	 เครือข่ายลูกเจ้าพ่อหลวงอุดมรักษ์ฟัน	อ.คูเมือง	จ.บุรีรัมย์		

  ■		 รองชนะเลิศ	อันดับ	1		 เครือข่ายเด็กพิมายรักษ์ฟัน	อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา		

   ■		 รองชนะเลิศ	อันดับ	2		 เครือข่ายเด็กไทยฟันดี	อ.เขวาสินรินทร์	จ.สุรินทร์		

  ■		 รองชนะเลิศ	อันดับ	3		 เครือข่ายภูแลนคาฟันดี	ชีวีสดใสใส่ใจสุขภาพ	อ.บ้านเขว้า		

	 	 	 		 	 	 จ.ชัยภูมิ		

 2.	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นด้านส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย	(0-5	ปี) 

  ■		 ชนะเลิศ	 	 	 รพ.สต.บ้านแพ	อำเภอคูเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	

  ■		 รองชนะเลิศ	อันดับ	1	 รพ.สต.ไพล	อำเภอปราสาท	จังหวัดสุรินทร์	

  ■		 รองชนะเลิศ	อันดับ	2	 รพ.สต.ละกอ	อำเภอจักราช	จังหวัดนครราชสีมา	

  ■		 รองชนะเลิศ	อันดับ	3	 รพ.สต.วังตะเฆ่	อำเภอหนองบัวระเหว	จังหวัดชัยภูมิ 
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SMART TEAM FOR SMART TEEN 
 

	 ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนับเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งป้องกันและแก้ไข	 โดยอาศัยความ

ร่วมมือ	จากทุกภาคส่วน	ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	ชุมชน	ครอบครัว	และตัววัยรุ่นเอง	สิ่งที่สำคัญคือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชนควรมีความตระหนักถึงความสำคัญ

ของปัญหาดังกล่าว	ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม	ป้องกันและให้ความช่วยเหลือกับวัยรุ่นอย่างจริงจัง	

	 จากผลการดำเนินงานของทีมงานยุทธศาสตร์วัยรุ่น	ศูนย์อนามัยที่	5	ปีงบประมาณ	2556	ภาย

ใต้โครงการ	SMART	TEAM	FOR	SMART	TEEN	 ในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านการส่งเสริม	

สุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นแก่ภาคีเครือข่าย	 โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม	 บูรณาการการ

ทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข	 สถานศึกษา	 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย

เอกชน	รวมถึงแกนนำวัยรุ่นและเยาวชน	ผลการดำเนินงานพบว่า	

	 1.	 บุคลากรงานยุทธศาสตร์วัยเรียนวัยรุ่นได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการพัฒนา

คุณภาพบริการและการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชน	ร้อยละ	100	

	 2.	 คลินิกวัยรุ่นของโรงพยาบาลผ่าน

การประเมินรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพที่

เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและเชื่อมโยง

กับแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นในชุมชน

และสถานศึกษา	 โดยมีการถ่ายทอดเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานผ่าน

รายการ	“ผู้หญิงถึงผู้หญิง”	ทางโทรทัศน์ช่อง	3	

วันที่	 16	 สิงหาคม	 2556	 ผลการตอบรับคือมี	 

ผู้ใช้บริการคลินิกวัยรุ่นเพิ่มขึ้นทั้งทางโทรศัพท์

และรายบุคคล	 การดำเนินงานของศูนย์ฯได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 

เพิ่มขึ้น	แสดงถึงความตระหนักในการร่วมกันแก้ไขปัญหาวัยรุ่นในสถานการณ์ปัจจุบัน	

	 3.	 มีการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ	 การป้องกันการ	 

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	

ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์และสุรินทร์โดยรูปแบบการทำงานที่มีการสนับสนุนและผลักดันสู่	 MCH	 NODE	 AND	

TEENAGE	PREGNANCY	
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	 4.	 โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายได้รับการเยี่ยมประเมินแบบเสริมสร้างพลังตามมาตรฐานสถาน

บริการ	 ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	 ร้อยละ	 100	 และผ่านการประเมินรับรองร้อยละ	 35	 ซึ่ง	 

โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินได้รับการเชิดชูเกียรติรับเกียรติบัตรงานประชุมอนามัยการเจริญพันธุ์	 

แห่งชาติ	ครั้งที่	3	

  ปัจจัยความสำเร็จ 
	 1.		 การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของวัยรุ่นและเยาวชน		

	 2.		 ได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้	 และงบประมาณด้านการพัฒนาสุขภาพและอนามัยการ

เจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชนจากผู้บริหารขององค์กรและสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	กรมอนามัย		

	 3.	 ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการผลักดัน	 และสนับสนุนโรงพยาบาลให้สามารถจัด

บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนตามมาตรฐาน	YFHS		

	 4.	 มีการติดตาม	ประเมินผล	และสร้างเสริมพลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ		

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
	 1.		 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัยรุ่นที่สามารถสืบค้นได้สะดวก	

	 2.		 พัฒนาช่องทางการสื่อสารสู่กลุ่มวัยรุ่นที่รวดเร็วและทันสมัย		

	 3.		 มีระบบส่งต่อภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ	 วัยรุ่นได้รับบริการที่รวดเร็วและครอบคลุม

ความต้องการ	
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ตารางที่	51	แสดงรายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เยี่ยมประเมินรับรองมาตรฐานสถานบริการ	

ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	(YFHS)	ปี	2555	-	2556 

	 จังหวัด	 	 ปี	2555	 	 ปี	2556 

	 นครราชสีมา	 1.	สีคิ้ว*	

	 	 2.	สูงเนิน	

	 	 3.	ด่านขุนทด	

	 ชัยภูมิ	 1.	แก้งคร้อ	 	 1.	หนองบัวแดง	

	 	 2.	คอนสาร	 	 2.	คอนสาร	

	 	 	 	 3.	ภักดีชุมพล	

	 	 	 	 4.	เนินสง่า*	

	 	 	 	 5.	บำเหน็จณรงค์*	

	 บุรีรัมย์	 1.	บุรีรัมย์	 	 1.	พุทไธสง	

	 	 2.	นาโพธิ์	 	 2.	บ้านใหม่ไชยพจน์	

	 	 3.	สตึก	 	 3.	เฉลิมพระเกียรติ	

	 	 4.	กระสัง	 	 4.	พลับพลาชัย	

	 	 	 	 5.	โนนสุวรรณ	

	 	 	 	 6.	ห้วยราช	

	 	 	 	 7.	ลำปลายมาศ	

	 	 	 	 8.	ละหานทราย	

	 	 	 	 9.	ชำนิ	

	 	 	 	 10.	นางรอง	

	 สุรินทร์	 1.	รัตนบุรี	 	 1.	กาบเชิง	

	 	 2.	ชุมพลบุรี	 	 2.	สำโรงทาบ	

	 	 3.	สนม	 	 3.	ท่าตูม	

	 	 4.	บัวเชด	

หมายเหตุ	*	ไม่ผ่านเกณฑ์,	รอประเมินซ้ำ 
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TEEN UP CARE 
 

	 ในเขตบริการสุขภาพที่	 9	 พบว่า	 อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยพบว่า

จังหวัดที่มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมา	 (75)	 รองลงมาคือ	 จังหวัดชัยภูมิ	

(74)	 สุรินทร์	 (66)	 และบุรีรัมย์	 (43)	 ตามลำดับ	 และพบวัยรุ่นอายุน้อยกว่า	 20	 ปี	 คลอดบุตร	 ร้อยละ	

20.2	 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดคือ	 ไม่เกินร้อยละ	 10	 โดยร้อยละ	 80	 ของการ	 

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 เป็นการตั้งครรภ์แบบไม่ตั้งใจ	 และเป็นการตั้งครรภ์นอกสมรส	 ร้อยละ	 30	 จบลงด้วย

การทำแท้ง	 สาเหตุเกิดจากใช้วิธีการคุมกำเนิดที่ไม่ถูกต้อง	 ไม่สามารถสังเกตอาการผิดปกติเมื่อเกิดการ	 

ตั้งครรภ์	 มีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์	 ต้องการเรียนต่อ	 วัยรุ่นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

ไม่มีที่ปรึกษา	 ที่ไว้ใจได้และได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง	 จึงเกิดความเสี่ยงต่อชีวิตตนเองและทารก	 

ในครรภ์	จากปัญหาดังกล่าวจึงมีข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ดังนี้	

	 1.	 สร้างทัศนคติด้านบวกให้แก่ผู้ให้บริการให้การปรึกษาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์	

	 2.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการให้การปรึกษาแบบรอบด้านแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์	 โดยเคารพ

ในสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น	

	 3.	 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐควรขยายบริการด้านการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพไปสู่

กลุ่มวัยรุ่นอย่างทั่วถึง	

	 4.	 สร้างการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา	 ในการสอนวิธีป้องกันการตั้งครรภ์	 สร้างทัศนคติที่ดีกับ

วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ระหว่างเรียน	 และมีระบบให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่วัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ต้องการ

ศึกษาต่อ	

	 5.	 สร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นแบบครบวงจรในสถานที่จุดเดียว	 (one	 stop	

service)	

 ผลการดำเนินงาน 
 ■	 บูรณาการด้านการบริหารจัดการ	บุคลากร	งบประมาณ	และวัสดุอุปกรณ์กับ	MCH	Node	

ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น		

 ■		 จัดอบรมการดูแลวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อม	 เพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัยให้กับ

บุคลากรด้านสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่	9	

 ■		 การนิเทศติดตามและประเมินผลร่วมกัน	 ทำให้สามารถผลักดันให้สถานบริการของรัฐ	 

จัดบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและส่งเสริมการเข้าถึงบริการในกลุ่มวัยรุ่นได้	

 ■		 มีเครือข่ายการดำเนินงานในการดูแลวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	 รวมถึงระบบการส่งต่อ

ที่ป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัยในเขตบริการสุขภาพที่	 9	 โดยทีมแพทย์อาสา	 จากโรงพยาบาลศูนย์และ

โรงพยาบาลชุมชน	
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 ปัจจัยความสำเร็จ 
 ■		 การบูรณาการการดำเนินงานนโยบาย	 บุคลากร	 งบประมาณ	 การบริหารจัดการและ

อุปกรณ์ต่างๆ	ตั้งแต่ระดับเขต	และจังหวัด		

 ■		 การถ่ายทอดนโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมผู้ปฏิบัติทุกพื้นที่	

 ■		 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบาย	 

ที่ชัดเจน	

 ■		 การนิเทศ	 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ชัดเจนทุกระดับทั้งแบบเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ	

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ■		 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการกับงานประจำเพื่อให้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่อง	

 ■		 ผลักดันโครงการ	Teen	UP	Care	เข้าสู่การดำเนินงานใน	MCH	Node		

 ■		 นำผลการนิเทศติดตามเสนอต่อผู้บริหารทุกไตรมาส	 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการ

ดำเนินงานและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 
พัฒนาเครือข่ายระบบบริการสาธารณสุข องค์กรภาครัฐและชุมชน 

สู่มาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

งานประเมินรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 

	 ปีงบประมาณ	 2556	 กลุ่มอนามัยวัยทำงาน	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้ดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาล

ตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 กลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 รพศ./รพท./รพช.	 ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในเขตสาธารณสุขที่	 9	 ที่ผ่านการรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 ปี	 2553	 และต้อง

ประเมินซ้ำ	 จำนวน	 36	 แห่ง	 ในพื้นที่เป้าหมาย	 4	 จังหวัด	 ได้แก่	 นครราชสีมา	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 ชัยภูมิ	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริม	

สุขภาพ	 และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ		 

ให้เครือข่ายนำไปดำเนินการอย่างยั่งยืน	 การดำเนินงานยึดตัวแบบมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	

ฉบับปรับปรุง	 (พฤษภาคม	 2555)	 เป็นองค์ประกอบหลักในการประเมินรับรองกระบวนการดำเนินงาน

ของโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย	โดยมีผลการดำเนินงาน	รพศ./รพท./รพช.	ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่	9	ที่ผ่านการรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ปี	2553	ที่ต้องประเมินซ้ำ	

จำนวน	36	แห่ง		

 ผลการดำเนินงาน  

 ■		 จำนวนโรงพยาบาลฯ	ได้รับการเยี่ยมประเมินรับรอง	จำนวน	35	แห่ง	

 ■		 โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 ปีงบฯ	 2556	 จำนวน		 

35	 แห่ง	 รพ.ที่ยังไม่ขอประเมินรับรอง	 คือ	 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 (เป้าหมาย/ตัวชี้วัด		 

ปี	2556	จำนวน	36	แห่ง)		

	 การดำเนินงานครั้งนี้	 คณะทำงานได้บูรณาการงานร่วมกับการประเมินมาตรฐานต่างๆ	 เช่น	 

โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว	 สถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน	 รพ.ลดโลกร้อน	

ประเมินรับรองหมู่บ้านไอโอดีน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ	และคลินิก	DPAC	ทำให้การ

ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ		
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 ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 ■		 การสนับสนุนบุคลากร	 ซึ่งประกอบด้วย	 นักวิชาการสาธารณสุข	พยาบาล	 แพทย์	 เภสัชกร	

พนักงานขับรถยนต์	

 ■		 การสนับสนุนงบประมาณ	

 ■		 การสนับสนุนด้านอื่นๆ	เช่น	ยานพาหนะ	เอกสาร	วัสดุ-อุปกรณ์	การเงิน	

 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
 ■		 ส่วนกลาง	 ควรจัดเวทีประชุมชี้แจง	 ทำความเข้าใจมาตรฐาน	 HPHNQA	 แก่เครือข่าย	 

โรงพยาบาล	 และ	 สสจ.	 ทุกจังหวัดในระดับประเทศ	 ก่อนนำมาตรฐานมาใช้ในการประเมินรับรอง		 

ปี	2557		

 ■		 ควรปรับปรุงมาตรฐานที่จะนำมาใช้ในปี	 2557	 ให้มีความชัดเจน	 เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง	

เนื่องจาก	 การใช้คำ	 หรือคำถามในแต่ละองค์ประกอบ	 มีความซ้ำซ้อน	 กำกวม	 วกวน	 ไม่กระจ่างชัด	

เกณฑ์การให้คะแนนยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจน	 แน่นอน	 หากนำมาใช้	 อาจสร้างความสับสน	 ในกลุ่ม	 

ผู้ประสานงานเขต/คณะทำงาน	 และทีมประเมินฯ	 /โรงพยาบาลเครือข่าย/สสจ.	 ทำให้การพัฒนางาน	 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย	และไม่ไปในทิศทางเดียวกัน	
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งานคนไทยไร้พุง 
 

	 จากรายงานการเฝ้าระวังและติดตามภาวะอ้วนลงพุงในประชาชนอายุ	 15	 ปีขึ้นไป	 โดยสำนัก

นโยบายและยุทธศาสตร์	 รับข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ	พบอัตราความชุกภาวะ

อ้วนลงพุงในเพศชายร้อยละ	 7.7	 และในเพศหญิงร้อยละ	 30.3	 และจากการสำรวจภาวะอ้วนลงพุงใน

ประชากรวัย	15	ปีขึ้นไปในเขตบริการสุขภาพที่	 9	 เมื่อปี	พ.ศ.	2555	พบว่า	มีรอบเอวเกินมาตรฐานใน

เพศชายร้อยละ	 14.8	 และเพศหญิง	 ร้อยละ	 55.8	 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดจะผ่านมาตรฐาน	 

ที่กำหนดไว้	 แต่พฤติกรรมการดำเนินชีวิตในปัจจุบันก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง	 ซึ่งถ้าไม่มีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะยังเกิดปัญหาสุขภาพ/ปัญหาโรคเรื้อรังตามมา		 

ดังนั้นการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทยในเขตนครชัยบุรินทร์	 จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการ	 

ต่อเนื่อง	 โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน	 ทั้งในคลินิกไร้พุงในสถาน

บริการที่ขยายเครือข่ายการดำเนินงานให้เพิ่มมากขึ้น	 การพัฒนาสถานที่	 และสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ

เป็นศูนย์เรียนรู้	 และสาธิตคลินิกไร้พุงการสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายไร้พุง	 ทั้งศูนย์เรียนรู้

องค์กรต้นแบบไร้พุงเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในคลินิกของเครือข่าย	และร่วมกัน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในเขตนครชัยบุรินทร์	 ในแบบประสานความร่วมมือกัน	 

ทุกภาคส่วน	อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสุขภาพที่ดีต่อไป		

 ผลการดำเนินงาน 
 ■	 ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย	“จังหวัดไร้พุงสู่องค์กรไร้

พุง	 ปี	 2556”	 ของจังหวัดชัยภูมิ	 โดยได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์	 กลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน	 Road	

Map	 ขับเคลื่อนนโยบาย	พร้อมทั้งประกาศนโยบาย	 “จังหวัดชัยภูมิไร้พุง”	 รวมทั้งอบรมชี้แจงให้ความรู้

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นองค์กรไร้พุงและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไร้พุง	 ได้ศูนย์

เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงเพิ่มขึ้นในจังหวัด	 8	 แห่ง	 นอกจากนี้	 ได้นำศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงใน

เขต	ปี	2555	เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ	“ศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง..	

มุ่งสู่เขตสุขภาพ”	ปี	 2556	วันที่	 29-30	พฤษภาคม	2556	ณ	 โรงแรมนารายณ์	กรุงเทพมหานคร	และ

สรุปผลงานของศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง	 2	 แห่ง	 ได้แก่	 โรงพยาบาลจัตุรัส	 จังหวัดชัยภูมิ	 และ	 

โรงพยาบาลหนองหงส์	จังหวัดบุรีรัมย์		

 ■		 การพัฒนาคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 (DPAC)	 ดำเนินการพัฒนาขยายผลการ

ดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 (DPAC)	 ออกเยี่ยมประเมินและให้คำแนะนำการดำเนิน

งานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 (DPAC)	 ทั้งสิ้น	 14	 แห่ง	 โดยบูรณาการกับการประเมินรับรอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 (HPH)	 และสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการและพฤติกรรมสุขภาพของ	 

ผู้ใช้บริการคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	(DPAC)	ในเขตบริการสุขภาพที่	9		
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 ■	 ดำเนินการสำรวจสวนสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะเพื่อ

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต่อไป	 โดยมีสวนสาธารณะในเขตทั้งหมด	 53	 แห่ง	 และมีสวนสาธารณะ	 

ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั้งสิ้น	12	แห่ง	

 ■	 ประชุมติดตามประเมินผลโครงการมหกรรมสุขภาพดี	หุ่นสวย	 เอวบาง	สร้างได้ด้วยฮูลาฮูป	

หลังการจัดมหกรรมฯ	ทำให้เกิดชมรมสะบัดสะโพก	สลัดโรคขึ้นในแต่ละจังหวัดเป็นชมรมนำร่อง	7	ชมรม 

โดยก้าวต่อไป	 มีเป้าหมาย	 คือ	 1	 อำเภอ	 1	 ชมรมสะบัดสะโพก	 สลัดโรค	 เน้นให้มีการออกกำลังกาย	 

ที่หลากหลายรูปแบบเพิ่มมากขึ้น		

 ปัจจัยความสำเร็จ 
 ■		 ผู้บริหารขององค์กรเห็นความสำคัญ	 ในการ

สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงให้เกิด

ขึ้นในองค์กร	

 ■		 ผู้รับผิดชอบงานเห็นความสำคัญของการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมที่จะส่งผลต่อสถานะสุขภาพและการลดลง

ของอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชนในอนาคต	

 ■		 สัมพันธภาพที่ดีในการติดต่อประสานงานระหว่าง	

ภาคีเครือข่าย	
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การพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง 
และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 

 

	 มะเร็งเต้านม	 เป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทยในปัจจุบัน	 และพบว่ามีแนวโน้มเพิ่ม	 

มากขึ้นทุกปี	 จากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	 กระทรวงสาธารณสุข	 ตั้งแต่ปี	 2550	 ถึง	

2554	พบว่าอัตราป่วยจากมะเร็งเต้านมเป็น	37.9,	40.6,	38.4,	55.9	และ	40.8	ตามลำดับ	โดยมีอัตรา

ตายจากมะเร็งเต้านม	(ต่อแสนประชากร)	เท่ากับ	6.7,	7.3	,	7.4	และ	8.4	ตามลำดับ	ซึ่งสาเหตุของโรค

มะเร็งเต้านมยังไม่แน่ชัด	 แต่สตรีทุกคนมีความเสี่ยง	 โดยเฉพาะสตรีที่มีอายุตั้งแต่	 30	 ปีขึ้นไป	 การตรวจ

คักรองและการค้นพบให้เร็วที่สุดตั้งแต่ระยะเริ่มแรก	 ซึ่งมีผลต่อการอยู่รอดของผู้ป่วย	 จึงมีความสำคัญ

มาก	 เพราะหากสามารถค้นพบให้เร็วที่สุดตั้งแต่ระยะที่	 1	 -	 2	 ขนาดของก้อนน้อยกว่า	 2.5	 ซม.	 อัตรา

การอยู่รอดมีถึงร้อยละ	75	-	90	และหากพบในระยะ	3	-	4	ขนาดก้อน	5	ซม.ขึ้นไป	จนถึงมีการกระจาย

ไปยังอวัยวะอื่นๆ	อัตราการอยู่รอดมีเพียงร้อยละ	15-50	เท่านั้น	ซึ่งการคัดกรองมะเร็งเต้านมมี	3	วิธี	คือ	

การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม	 (mammogram)	 การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์	 (clinical	

breast	 examination)	 และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง	 (breast	 self	 examination)	 ด้วยบริบทและ

เศรษฐศาสตร์สุขภาพของประเทศไทย	 การตรวจเต้านมด้วยตนเอง	 เป็นวิธีที่ดีที่สุด	 สามารถทำได้

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

มะเร็งเต้านม	 เป็นมะเร็งที่สามารถตรวจค้นได้ด้วยการตรวจเต้า

นมด้วยตนเองอย่างถูกต้องเป็นประจำ	 และการตรวจเต้านม

ด้วยตนเองเป็นวิธีที่ง่าย	ประหยัด	 ใช้ได้ทุกวัย	ซึ่งหากการตรวจ

เต้านมด้วยตนเองมีประสิทธิภาพ	 ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคือ		 

แนวโน้มจะพบก้อนในขนาดที่เล็กลง	 และพบ	 stage	 หลังๆ		 

ลดลง	 ส่งผลดีต่อการรักษา	 ช่วยทำให้อัตราการอยู่รอดของ	 

ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและการกลับมาเป็นใหม่ของโรคก็ลดลง		

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	นครราชสีมา	จึงจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่	บุคลากร

สาธารณสุขใน	 รพ.สต.	 รพช.	 รพท.	 รพศ.	 ในพื้นที่เครือข่ายบริการ

สาธารณสุขที่	9	จำนวน	80	คน	วันที่	24	-	26	เมษายน	2556	ณ	โรงแรม

สบายโฮเทล	 จ.นครราชสีมา	 เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยโภชนาการกับ

มะเร็งเต้านม	 ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม	 เทคนิคการตรวจมะเร็งเต้านม

ด้วยตนเอง	เทคนิคการเป็นวิทยากรในการอบรม	และการฝึกปฏิบัติ	
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 ปัจจัยความสำเร็จ  
 ■		 ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการ	 และความร่วมมือร่วมใจ	 

ในการช่วยเหลืองานให้สำเร็จลุล่วง	ความตั้งใจ	มุ่งมั่น	ในการทำงานของผู้รับผิดชอบงาน	

 ■		 การวางแผนงาน	 ลดความเสี่ยงการดำเนินงาน	 การติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ

เป็นระยะ	และแก้ไขอย่างทันท่วงที	

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ■	 การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมแบบเก็บเงินลงทะเบียน	 ควรมีการประชาสัมพันธ์	 

อย่างน้อย	 3	 เดือนทุกช่องทาง	 และส่งตรงหนังสือลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อความรวดเร็ว	 พร้อมทั้งออก

หนังสือราชการแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้ารับการอบรม	 และติดตามผลการ	 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเป็นระยะๆ		

 ■	 การอบรมตรวจคักรองมะเร็งเต้านม	 อาจเปลี่ยนเป้าหมายจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม.	

เป็นสามีของสตรีกลุ่มเป้าหมาย	 เพื่อให้เกิดการตื่นตัว	 สร้างสีสัน	 และการมีส่วนร่วมการดำเนินงาน	 

คัดกรองมะเร็งเต้านมให้ดียิ่งขึ้น	
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พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการให้คำปรึกษา 
ด้วยหลัก 3 อ. แบบมืออาชีพ 

 

	 ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่	 5	 ของการเสียชีวิต	 ในแต่ละปีทั่วโลกมี	 

ผู้เสียชีวิต	 2.8	 ล้านคน	ที่มีสาเหตุจากภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน	 โดยภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน	

เป็นความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	ได้แก่	กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด	ความดันโลหิตสูง	และโรคเบา

หวาน	ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความรุนแรงต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจสำคัญของโลก		

	 สำหรับประเทศไทย	จากรายงานผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย	 เมื่อ

ปี	2546	–	2547	เปรียบเทียบกับผลการสำรวจฯ	ครั้งที่	4	ปี	2551	-	2552	พบความชุกของภาวะอ้วน	

(BMI	 ≥	 25	 กก/ตร.ม.)	 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน	 โดยเฉพาะผู้หญิง	 ความชุกเพิ่มจากร้อยละ	 34.4	

เป็นร้อยละ	40.7	ส่วนในผู้ชายเพิ่มจากร้อยละ	22.5	เป็นร้อยละ	28.4	ภาวะอ้วนลงพุงมีความชุกเพิ่มขึ้น

เช่นกัน	จากการสำรวจฯ	ในปี	2546-2547	ในผู้หญิงพบร้อยละ	36.1	ในผู้ชายพบร้อยละ	15.4	เพิ่มขึ้น

เป็นร้อยละ	45.0	และ	18.6	ในปี	2551	-	2552	ตามลำดับ		

	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า	 ประชาชนไทยจำนวนหลายล้านคน	 มีโอกาสเสี่ยงต่อการ

เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 ดังกล่าวข้างต้น	 จึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการเพื่อลดสาเหตุของการเกิดโรค	 ซึ่ง

ส่วนสำคัญมาจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน	 ดังนั้น	 บุคลากรทางสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทใน

การให้ความรู้และดูแลสุขภาพของประชาชน	 ต้องมีศักยภาพ	 มีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง	 สามารถให้	 

คำปรึกษาด้านอาหาร	 อารมณ์	 และการออกกำลังกาย	 (3	 อ.)	 เพื่อการลดน้ำหนักตัวได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม	 ดังนั้นศูนย์อนามัยที่	 5	 ซึ่งเป็นศูนย์วิชาการสังกัดกรมอนามัย	 มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการ

สนับสนุนการพัฒนาองค์กรภาครัฐ	และเอกชน	สถานบริการสาธารณสุข	ให้มีกระบวนการตามมาตรฐาน

งานส่งเสริมสุขภาพ	และอนามัยสิ่งแวดล้อม	แก่หน่วยงานเครือข่าย	จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสาธารณสุขด้านการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและการออกกำลังกายแบบมืออาชีพ	 ให้แก่เจ้า

หน้าที่	 บุคลากรสาธารณสุขใน	 รพ.สต.	 รพช.	 รพท.	 รพศ.	 ในพื้นที่เครือข่ายบริการสาธารณสุขที่	 9	

จำนวน	108	คน	วันที่	11-	14	มีนาคม	2556	ณ	โรงแรมปัญจดารา	จ.นครราชสีมา	เนื้อหาในการอบรม

ประกอบด้วย	 การให้ความรู้และคำปรึกษาด้านโภชนาการ	

อาหารกับโรคอ้วน	 อาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคต่างๆ	 เช่น	

เบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง	 ไขมันในเลือดสูง	 ไตเรื้อรัง	 และ

มะเร็ง	 เป็นต้น	 หลักการออกกำลังกายเฉพาะโรค	 ข้อควรระวัง

ในการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 เทคนิคในการให้

คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	และการฝึกปฏิบัติ 
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 ปัจจัยที่ทำให้โครงการสำเร็จ  
 ■	 ความร่วมมือของทีมงานผู้จัด	และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมการและประสานงาน	

 ■	 การวางแผนงาน	เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานและมีแผนงานสำรอง	

 ■	 หัวหน้ากลุ่มงานและผู้บริหารให้การสนับสนุน	

 ■	 การประชาสัมพันธ์โครงการหลากหลายช่องทาง		

 ■		 มีการสำรวจความต้องการของผู้เข้าอบรม	 ถึงหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาการที่ต้องการพัฒนา	

ในปีงบประมาณ	2555	ทำให้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก	

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ■		 ควรจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมไม่ให้มีมากจนเกินไป	

เพื่อเน้นคุณภาพและให้ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรอย่างคุ้มค่า	

 ■		 อาจแบ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะเรื่อง	 เนื่องจากเนื้อหา

ของแต่ละส่วนมีมาก	 และผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ไม่ได้รับผิดชอบ	 

ทุกงาน	จึงเกิดปัญหาการสลับตัวกันเพื่อเข้าอบรมในหัวข้อที่ตนเอง

รับผิดชอบ	

 ■	 การเตรียมการเพื่อประสานโรงแรมที่จัดอบรม	 ควรมี

ความชัดเจนในรายละเอียด	 รวมถึงวิทยากรที่ให้ความรู้	 ถึงรูปแบบในการอบรมและฝึกปฏิบัติ	 เพื่อจะได้

เตรียมวัสดุ	อุปกรณ์	และสถานที่ให้เหมาะสม	
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การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก โดยการตรวจสุขภาพประจำปี 
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

 

	 การตรวจสุขภาพ	 เป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้รับรู้ถึงสภาพที่แท้จริงของร่างกาย	 แต่การ

ตรวจสุขภาพมักถูกมองข้ามไปด้วยเหตุผลเพราะมีความคิดว่าเมื่อร่างกายยังสบายดีอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องไป

พบแพทย์หรือไปตรวจสุขภาพร่างกาย	 ส่วนใหญ่จะไปพบแพทย์เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย

แล้ว	 ซึ่งอาจจะสายเกินไป	 เพราะฉะนั้นการที่จะล่วงรู้ได้เท่าทันกับความเสื่อมหรือการเปลี่ยนแปลงของ

ร่างกายที่เกิดขึ้นตามอายุและเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตได้เบื้องต้น	ก็คือ	การตรวจสุขภาพ		

 วัตถุประสงค์	 เพื่อการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและการตรวจวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรกในกลุ่ม

วัยทำงานของหน่วยงานราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 และเอกชน	 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	 ส่งเสริมการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการ	และการออกกำลังกาย	ในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง	กลุ่มโรคเรื้อรัง	และ

กลุ่มสุขภาพดี	 และความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อรูปแบบการตรวจสุขภาพเชิงรุก	 โดยการออกหน่วย

เคลื่อนที่ไปยังหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น	 ตรวจเลือด	 และคัดกรองรายการตรวจพิเศษ

อื่นๆ	ตามความเสี่ยงของการเกิดโรค	 โดยโปรแกรมรายการตรวจสุขภาพ	ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

กำหนด	แบ่งตามเกณฑ์อายุ	 2	ช่วง	คือ	อายุต่ำกว่า	35	ปี	และอายุ	 35	ปีขึ้นไป	และการแปลผลตรวจ

สุขภาพหลังจากวันที่ตรวจสุขภาพภายใน	7	วัน	โดยผู้รับบริการ

ตรวจสุขภาพจะได้รับฟังผลการตรวจเป็นรายบุคคล	 พร้อมให้

คำแนะนำเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม	โดยยึดกลัก	3	อ.	ได้แก่	อาหาร	ออกกำลังกาย	และ

อารมณ์	 กรณีที่มีผลการตรวจผิดปกติ	 จะได้รับการตรวจจาก

แพทย์เพื่อตรวจร่างกายและรักษา	 หรือส่งต่อเพื่อรับการตรวจ

รักษาต่อไป	 ระยะเวลาการดำเนินงาน	 ตั้งแต่	 ตุลาคม	 2555	 –	

กันยายน	 2556	 โดยกลุ่มเป้าหมาย	 คือกลุ่ม	 

วัยทำงาน	 ของหน่วยงานราชการ	 หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ	 และหน่วยงานอื่นๆ	 ในเขตพื้นที่

จังหวัดนครราชสีมา	 ที่ตอบรับการตรวจ

สุขภาพ	
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 ผลการดำเนินงาน	 หน่วยงานที่

ตอบรับการตรวจสุขภาพ	ตั้งแต่	 ตุลาคม	2555	

–	กันยายน	2556	มีทั้งหมด	71	หน่วยงาน	ซึ่ง

ส่วนใหญ่	คือหน่วยงานราชการ	34	แห่ง	หน่วย

งานรัฐวิสาหกิจ	 26	 แห่ง	 สถานศึกษาสังกัด	

อบจ.	 /เทศบาล	 9	 แห่ง	 หน่วยงานเอกชน		 

1	แห่ง	 โรงงาน	1	แห่ง	 เป็นจำนวนผู้รับบริการ

ทั้งหมด	 2,920	 ราย	 เป็นเพศหญิงมากกว่า	 

เพศชาย	 จำนวน	 1,722	 ราย	 (ร้อยละ	 58.98)	

เพศชาย	 จำนวน	 1,198	 ราย	 (ร้อยละ	 41.02)	

โดยกลุ่มอายุ	 35	 ปีขึ้นไป	 จำนวน	 2,417	 ราย	 (ร้อยละ	 81.75)	 และกลุ่มอายุต่ำกว่า	 35	 ปี	 จำนวน		 

533	ราย	 (ร้อยละ	18.25)	ผลการตรวจสุขภาพพบว่า	5	อันดับที่พบมากที่สุดได้แก่	1)	 ไขมันในเลือดสูง	

2)	ความดันโลหิตสูง	3)	ภาวะอ้วนลงพุง	4)	ภาวะโลหิตจาง	5)	กรดยูริคสูง	ตามลำดับ	ซึ่งส่วนใหญ่เกิด

จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันค่อนข้างสูง	 และขาดการออกกำลังกาย	 ในเพศชายพบว่าส่วน

ใหญ่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีงานสังคมบ่อย	 ทำให้มีความเสี่ยงการเกิดโรคเพิ่มขึ้น	 พบว่าผู้ที่มีผล

การตรวจเลือดผิดปกติเช่นไขมันในเลือดสูง	 ไม่เคยได้รับการตรวจและไม่คิดว่าตนเองมีความผิดปกติ	 ซึ่ง

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของรูปแบบการออกหน่วยตรวจสุขภาพเชิงรุกในระดับดีขึ้นไป	

คิดเป็นร้อยละ	 98.30	 เนื่องจากเป็นรูปแบบเชิงรุกที่ดี	 ไม่ต้องเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล	 และได้รับ

ทราบผลการตรวจสุขภาพทำให้รับรู้สุขภาวะของร่างกาย	 และเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ	 

มากยิ่งขึ้น	

 ข้อเสนอแนะ	 รูปแบบการให้บริการเชิงรุกควรมีการบริหารจัดการที่ดี	 ทั้งทางด้านบุคลากรที่

ต้องมีการเตรียมความพร้อมของทีมตรวจสุขภาพเพื่อให้การเกิดความเข้าใจขั้นตอนและระบบการให้

บริการตรวจสุขภาพ	 และมีการจัดทีมอย่างเหมาะสมในการให้บริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน	 ด้าน

การบริหารจัดการในส่วนของการบริการ	ต้องมีระบบการประชาสัมพันธ์ที่ดีทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย	และการ

ประสานงานหน่วยงานอย่างชัดเจนเรื่องผู้รับผิดชอบ	 ขั้นตอนและระเบียบการตรวจสุขภาพและ

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ	 ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพ	 เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงาน

และผู้รับการตรวจสุขภาพ	 และด้านวัสดุ	 อุปกรณ์	 เป็นส่วนที่ต้องมีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อ

ให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด 
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การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตบริการสุขภาพที่ 9 
 

	 จากข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุเขตบริการสุขภาพที่	 9	 ในปี	 2555	 พบว่า	 มีประชากรผู้สูงอายุ	 

ทั้งสิ้น	 803,735	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 12.1	 ของจำนวนประชากรทั้งเขต	 เป็นผู้สูงอายุกลุ่มที่	 1	 ร้อยละ	

90.2	ผู้สูงอายุกลุ่มที่	2	ร้อยละ	8.5	และผู้สูงอายุกลุ่มที่	3	ร้อยละ	1.5	จากปัญหาสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น

ตามอายุและแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะอายุยืนยาวขึ้น	 แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	 (Long	 Term	

Care:	 LTC)	 เป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุตอนต้น	 ตอนกลาง	 และผู้สูงอายุตอนปลาย	 

มีสุขภาพดี	 ยืดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังออกไป	 จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของประชากรให้เป็น	 

ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ	 พัฒนาระบบบริการต่างๆ	 ให้เหมาะสม	 เนื่องจากเป็นกลุ่มวัยที่เกิดปัญหาสุขภาพ

และมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้ง่าย	 มีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลสุขภาพและเกิดปัญหาขาดแคลนผู้ดูแล

ในยามเจ็บป่วยที่มีความรู้ความสามารถ	 และจากผลการสำรวจภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	 

เมืองใหม่	ต.โคกกรวด	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	ในปีพ.ศ.	2555	กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	530	คน	ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงร้อยละ	 68.3	 เพศชายร้อยละ	 31.7	 อายุเฉลี่ย	 70.8	 ปี	 เป็นผู้สูงอายุกลุ่ม	 1	 ที่ช่วยเหลือ

ตนเอง	 ผู้อื่น	 และสังคมได้	 ร้อยละ	 94.9	 กลุ่ม	 2	 ที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง	 ร้อยละ	 4.0	 และกลุ่ม	 3		 

พึ่งตนเองไม่ได้	 พิการ	 หรือทุพพลภาพ	 ร้อยละ	 1.1	 ส่วนใหญ่	 ผู้สูงอายุไม่เคยตรวจหรือไม่เคยเฝ้าระวัง

ภาวะสุขภาพตนเอง	 ร้อยละ	 70.0	 มีเพียงร้อยละ	 30.0	 มีการตรวจหรือเฝ้าระวังภาวะสุขภาพตนเอง		 

ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์	ร้อยละ	61.1	ในจำนวนนี้พบว่า	5	อันดับ	โรคแรก

ที่พบในผู้สูงอายุคือ	 ความดันโลหิตสูง	 ร้อยละ	 74.7	 เบาหวาน	 ร้อยละ	 23.5	 ไขมันในเลือดสูง	 ร้อยละ	

14.5	 ข้อเสื่อม	 ร้อยละ	 9.9	 และกลุ่มโรคหัวใจ	 ร้อยละ	 9.0	 โดยในกลุ่มโรคที่เป็นได้รับการรักษาอย่าง

สม่ำเสมอ	 ร้อยละ	 86.7	 มีเพียงร้อยละ	 2.5	 ที่ไม่ได้รับการรักษา	 จากข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าว	 ทำให้	 

ทุกหน่วยงานได้มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ	 ตลอดจนญาติหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 เพื่อให้ผู้สูงอายุ	 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตนเอง	และพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุดได้	

	 ดังนั้น	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 เขต

นครชัยบุรินทร์	 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ	 และ

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู่บ้าน	 (อสม.)	 อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 (อผส.)	 รวมถึงผู้ดูแลและครอบครัว	 นับว่ามีความสำคัญ	 

อย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 จึงได้จัดทำโครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเขตนครชัยบุรินทร์ขึ้น	 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน

การดูแลผู้สูงอายุในเขตนครชัยบุรินทร์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป	
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 การดำเนินงาน 
 ■		 การพัฒนาศักยภาพบุคลกรเป็นครูผู้สอนด้านการ	 

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	 โดยจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่บุคลากรของ	 

ศูนย์อนามัยที่	 5	นครราชสีมา	จำนวน	2	 รุ่นๆ	ละ	50	คน	ซึ่งได้รับ

การสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ	 จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี		

 ■		 การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตนครชัยบุรินทร์	 กลุ่ม	 

เป้าหมายเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข	 (อสม.)	 หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 โดย

พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 จำนวน	 70	 ชั่วโมง	 จาก	 

กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ

หลายภาคส่วน	 โดยผู้ที่ผ่านการอบรมครบตามหลักสูตรของสถาบัน

สุขภาพผู้สูงอายุ	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 (Anamai	 Aging	

Academy,	 Regional	 Health	 Promotion	 Center	 5)	 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อการันตีว่าเป็นผู้ที่มี

ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน	 

 ปัจจัยความสำเร็จ 
 ■		 ด้านผู้บริหาร:	เห็นความสำคัญของปัญหาผู้สูงอายุ	และสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน 

 ■		 ด้านบุคลากร:	บุคลากรในทีมมีความมุ่งมั่นและให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน	

 ■		 ด้านเครือข่าย:	ให้ความมือในการจัดส่ง	อสม./ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	เข้าร่วมอบรมจนครบตามหลักสูตร 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ■		 เนื่องจากหลักสูตรส่วนใหญ่มีเนื้อหาวิชาการเกือบทุก

ชั่วโมง	จึงควรมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเป็นการผ่อนคลาย	

 ■		 ควรมีการติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว	 เพื่อ

ประเมินศักยภาพของผู้ดูแลและความพึงพอใจของพื้นที่	 เช่น	 อปท./

รพ.สต./รพช.	เป็นต้น	
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พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

	 ปัจจุบันประชากรสูงอายุไทยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น	 ซึ่ง	 

สืบเนื่องจากการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีการเจริญและพัฒนาการมากขึ้น	 ทำให้คนไทยมีอายุ

ยืนยาวและประกอบกับความสำเร็จของการวางแผนครอบครัวที่สามารถควบคุมการเพิ่มของประชากร

วัยเด็กและหนุ่มสาวลดลงอย่างรวดเร็ว	 ทำให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปจำนวนประชากรผู้สูงอายุจะ

เพิ่มขึ้น	ดังนั้นการทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงจึงเป็นเรื่องสำคัญ	กระทรวงสาธารณสุขจึงตั้งเป้าหมาย

ระยะ	 10	 ปีไว้ว่า	 อายุเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า	 80	 ปี	 และอายุเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า	

72	ปี	ซึ่งสถานการณ์ผู้สูงอายุในเขตบริการสุขภาพที่	9	มีจำนวนผู้สูงอายุจำนวน	803,143	คน	ได้รับการ

คัดกรอง	 ADL	 ร้อยละ	 95.64	 โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงช่วยเหลือตนเองได้ร้อยละ	 92.11		 

กลุ่มผู้สูงอายุที่ไปไหนมาไหนลำบากต้องมีคนคอยดูแล	 ร้อยละ	 6.56	 และเป็นผู้สูงอายที่นอนติดเตียง	 

ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย	 ร้อยละ	 1.33	 โดยผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการพัฒนาทักษะกายใจ	 ร้อยละ	

89.66	มีตำบลที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานตำบล	LTC	จำนวน	169	ตำบล	จำนวนวัดที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน

วัดส่งเสริมสุขภาพจำนวน	336	วัด	และมีอำเภอสุขภาพดี	80	ปี	ยังแจ๋ว	จำนวน	8	อำเภอ	

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มผู้สูงอายุ	 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ	 

ผู้สูงอายุ	 และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุขึ้น	 เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ให้ครอบคลุมและยั่งยืน	 โดยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมตามศักยภาพในการดำเนินชีวิต	อยู่อย่าง

มีคุณค่า	 ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ	 โดยใช้กระบวนการสร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้วย

การอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	 ที่อยู่ในกลุ่มงานสูงอายุให้มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ	 ศึกษาดูงานด้าน	 

ผู้สูงอายุ	 รวมถึงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่	 9	 ซึ่งดำเนินการจำนวน	 4	 รุ่น	

จำนวน	 109	 คน	 สร้างแหล่งเรียนรู้และศูนย์สาธิตต้นแบบให้เป็นที่ศึกษาดูงานในศูนย์อนามัยที่	 5	 ด้วย

การพัฒนาการบริการการตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ

ในผู้ป่วยนอก	 การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง

ศูนย์อนามัยที่	 5	 การจัดกิจกรรมบำบัดและ

สุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ	 การจัดบริการ

แพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย	 การดูแล

แบบประคับประคอง	 รวมถึงการจัดแหล่งเรียน

รู้และศูนย์สาธิตด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูง

อายุ	 เพื่อให้เครือข่ายได้เรียนรู้	 มีการศึกษาวิจัย

พัฒนางานด้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล
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เมืองใหม่โคกกรวด	 มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตำบล	 Long	 Term	 Care	 และวัดส่งเสริม	 

สุขภาพแบบเสริมพลังด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 การมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ดำเนินงานดีเด่นและ

บุคคลต้นแบบสุขภาพ	จากการดำเนินงานผู้สูงอายุในปี	2556	ที่ดำเนินการไปสามารถช่วยแก้ปัญหาการ

ดำเนินงานผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่	9	นครชัยบุรินทร์ได้ในระดับหนึ่ง	ทำให้บุคลากรมีความรู้	

ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความมั่นใจในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมีแหล่งเรียนรู้	 ได้ต้นแบบและแนวทางในการ

ดำเนินงานผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพที่ดีในชุมชนให้เป็นที่ศึกษาดูงานรวมถึงช่วยกระตุ้นให้ท้องถิ่น

หันมาใส่ใจผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นด้วยจากการประกวดตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	

 การดำเนินงาน 
 ■	 พัฒนาการบริการตรวจคัดกรองในผู้ป่วยนอก 

	 	 1)	 การคัดกรอง/ประเมิน	Geriatric	 assessment	ADL,	Dementia,	 Fall,	 Depression	

และข้อเข่าเสื่อม	

	 	 2)	 ให้คำปรึกษา	 ส่งเสริม	 ป้องกัน	 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ	 โรคเรื้อรัง	 การรับประทานยา

เดือนละ	1	ครั้ง		

	 	 3)	 จัดโปรแกรมการบริหารร่างกายเพื่อส่งเสริมป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม	

	 	 4)	 ศึกษาปัจจัยเสี่ยงและระดับความเสี่ยงต่อการเกิดการหกล้มของผู้สูงอายุในคลินิก	 

ผู้สูงอายุ	

 ■		 พัฒนาชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง	

 ■		 จัดทำสื่อการดูแลผู้สูงอายุแบบ

ประคับประคอง	

 ■		 นิ เทศติดตามงานการส่ง เสริม	 

สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและวัดส่งเสริม	 

สุขภาพ	และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้		

 ■	 การดำเนินงานตำบลต้นแบบเน้น

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

 ■		 ตำบลต้นแบบ	 LTC	 จังหวัดละ		 

1	แห่ง	

 ■	 วัดส่งเสริมสุขภาพต้นแบบจังหวัดละ	1	แห่ง 
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พัฒนารูปแบบตำบลสุขภาพดี วิถีโคกกรวดภายใต้ภาคีเครือข่าย 
วัดส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด  

 

	 การส่งเสริมสุขภาพ	 เป็นมิติหนึ่งทางสุขภาพที่มีความ

สำคัญมากที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขในขณะ

เดียวกันในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้าน

การส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกวิธีนั้นต้องเข้าใจกระบวนการ	

กิจกรรมและแนวทางสำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพ	

เพื่อส่งเสริมและเกื้อหนุนให้บุคคลได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง	

ครอบครัวและชุมชนในทุกด้านแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ	

เนื่องจากสุขภาพนั้นเป็นชีวิตที่มาจากส่วนประกอบหลายๆ	 ประการ	 อาทิ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 ระบบ

บริการสุขภาพและวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคล	 เพื่อสนับสนุน	 ยับยั้งหรือกำหนดพฤติกรรมสุขภาพไปสู่

การปฏิบัติ	 จึงต้องอาศัยความร่วมมือและการระดมพลังจากทุกฝ่ายในการดูแลสุขภาพของตนเองและ

การปรับปรุงด้านต่างๆ	เช่น	สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ	การเมือง	การศึกษาโดยใช้กลยุทธ์การถ่ายโอนอำนาจ

จากรัฐ	 มาสู่ประชาชนให้มีพลังอำนาจที่จะดูแลสุขภาพและจัดการกับชุมชนของตนเอง	 อย่างเหมาะสม

สอดคล้องกับความต้องการและความเป็นไปได้ในแต่ละท้องถิ่นโดยคำนึงถึง	 ระบบสังคม	 วัฒนธรรม		 

และเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของชุมชน	 และเน้นการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 และประชาชน	 

อย่างเต็มที่	

 ดังนั้น	 การพัฒนาตำบลสุขภาพดีต้นแบบของตำบลโคกกรวด	 จึงต้องพัฒนาไปโดยการมีส่วนร่วม

ของภาคีเครือข่ายในส่วนของหน่วยงานในเขตพื้นตำบลโคกกรวด	 ได้แก่	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 โรงพยาบาล

เทพรัตน์	 นครราชสีมา	 รพ.สต.โคกกรวด	 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด	 โรงเรียน	 วัด	 ชุมชน		 

ผู้นำชุมชนได้ร่วมมือกันพัฒนาตำบลโคกกรวดให้เป็นต้นแบบตำบลสุขภาพดี	 โดยใช้หลักการพัฒนา		 

3	ประชากร	คือ		

		 1.	 การสร้างความเข็มแข็งให้กับบุคคล	 ชุมชน	 ในการควบคุมปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ	

เพราะความเข้มแข็งของประชาชน	และชุมชนโดยการเข้ามามีกิจกรรมร่วมกันทำเพื่อสังคมมากขึ้น	

	 2.	 การประสานงานกับหน่วยงานที่ข้องเพื่อการพัฒนานโยบายเพื่อสุขภาพ	 (	 Public	 health	

policy	)ของประชาชนในพื้นที่	

	 3.	 การจัดบริการในชุมชน	 (Community	 –	 based	 health	 services)	 เป็นบริการปฐมภูมิ	

(Primary	care)	โดยให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทให้มากที่สุดโดยเฉพาะผ่านการพัฒนา	อสม.	
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		 ผลการดำเนินงานทำให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้าใจในส่วน

ของการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมีหน่วยงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวดเป็นหน่วยงานหลักที่

หน่วยเชื่อมประสานระหว่างพื้นที่	 ชุมชน	 ประชาชน	 กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในตำบลทำให้การ

ดำเนินงานสำเร็จไปได้ในระดับหนึ่งเพื่อการต่อไปในปี	2557	ในแผนงานยุทธศาสตร์ระยะที่	2	

 กิจกรรมเด่นในพื้นที่ (Good practice model) 
	 	1.	 บ้านหนองรังกา	 หมู่	 12	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อันดับ	 4	 ของจังหวัดในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

และหมู่บ้านคณะกรรมการเข็มแข็ง	

	 2.	 บ้านเดื่อ	 ม.8	 ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านธนาคารขยะ/

ชมรมผู้สูงอายุเข็มแข็ง	

		 3.	 วัดหนองขอนในได้ดำเนินงานเข้ากระบวนการวัด

ส่งเสริมสุขภาพ	รอรับการประเมินใน	ปี	2557	

	 4.	 โรงเรียนสุขานารี	 2	 ผ่านการประเมินโรงเรียน	 

ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง	 รอรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริม	

สุขภาพระดับเพชร	ใน	ปี	2557	

	 5.	 โรงเรียนโคกเพชรสระมโนราห์ได้รับการประเมิน

โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในปี	2556	

 ปัจจัยความสำเร็จ  

	 1.	 ผู้บริหารของหน่วยงานในพื้นที่ให้ความสำคัญและ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานตำบลสุขภาพดี	วิถีโคกกรวด	

	 2.	 สัมพันธภาพที่ดีในการติดต่อประสานงานระหว่างภาคีเครือข่าย	

	 3.	 งบประมาณได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวดในทุก

กิจกรรมที่ดำเนินการ	

 ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงาน 
	 1.	 แนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินตำบลสุขภาพดียังมีการปรับเปลี่ยนทำให้การ

ดำเนินงานในตำบลต้องปรับตามตลอด	

	 2.	 การดำเนินงานต้องทำความเข้าใจกับเกณฑ์ตำบลสุขภาพดีและให้ความรู้กับภาคเครือข่าย

ไปด้วยทำให้การดำเนินงานมีการติดขัดไม่คล่องตัวพอสมควร	

	 3.	 ผลการดำเนินงานให้สำเร็จต้องเป็นผลงานจากหลายหน่วยงานทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควร	

จึงทำให้การบรรลุเกณฑ์เป้าหมายตำบลสุขภาพต้องขยายเวลาไปใน	ปี	2557	ต่อไป 
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การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนาอาหารปลอดภัยและโภชนาการเขตนครชัยบุรินทร์ 
 

	 ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยด้าน

อาหาร	 ซึ่งอาหารนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต	 มีผลโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน	

เพราะฉะนั้นอาหารจึงมีความสำคัญมาก	 หากบริโภคอาหารที่ไม่มีคุณค่า	 ร่างกายก็จะขาดแคลน	 

สารอาหารหรือถ้าอาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วย	หรืออาจทำให้เสียชีวิตได้	

ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และทรัพยากรมนุษย์	 อาหารที่บริโภคต้องปลอดภัย	 

ปราศจากเชื้อโรค	 สารพิษ	 สารเคมีหรือกระบวนการผลิตอาหารต้องปราศจากขั้นตอนที่ก่อให้เกิดการ	 

ปนเปื้อนของเชื้อโรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร	 การปนเปื้อนของอาหารมีได้ตั้งแต่กระบวนการผลิตจาก

ฟาร์ม	 การเก็บเกี่ยว	 การขนส่ง	 การปรุงประกอบหรือแม้กระทั้งขณะส่งมอบให้กับผู้บริโภค	 (Form	

Farm	to	Table)	ดังนั้น	เพื่อให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจึงต้องมีระบบการดูแล	ควบคุม	และ

ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร	 (Food	 Chain)	 ตั้งแต่การ

ผลิตวัตถุดิบอาหาร	 (การเพาะปลูก	 การเพาะเลี้ยง)	 การแปรรูป	 การขนส่ง	 การจัดจำหน่าย	 จนถึงมือ	 

ผู้บริโภค	ซึ่งอันตรายที่พบในอาหารแบ่งได้เป็นอันตรายทางด้านกายภาพ	 เคมี	และชีวภาพ	จึงควรมีการ

จัดการด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและป้องกันวัตถุเจือปนในอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคได้

บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร	

	 สถานการณ์อาหารปลอดภัยเขตบริการสุขภาพที่	 9	 ปี	 2555	 พบว่า	 อาหารมีการปนเปื้อนสาร

ฆ่าแมลง	 ร้อยละ	 7	 การใช้น้ำมันทอดซ้ำ	 ร้อยละ	 10	 (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	 5	 นครราชสีมา,	

2555)	ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	ร้อยละ	84.76	

ตลาดสดน่าซื้อผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	84.21		

	 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลโครงการหนึ่ง	 ในการแก้ไข

ปัญหาความยากจน	หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	(One	Tambon	One	Product	:	OTOP)	รัฐบาลได้ริเริ่ม

โครงการให้ชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาและผลิตสินค้าและบริการ	 เพื่อสร้างรายได้และพัฒนา

เศรษฐกิจระดับรากหญ้าจนถึงระดับประเทศ	 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ประเภทอาหาร	 หมายถึง	

ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป	ซึ่งได้รับมาตรฐานจาก	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

(อย.).	 Good	 Agricultural	 Practice	 (GAP),	 Good	Manufacturing	 Practice	 (GMP),	 Hazard	

Analysis	 and	 Critical	 Control	 Point	 (HACCP),	 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหาร	 ที่หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ในการให้การรับรอง	 (Q	 mark)	 มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 (มผช.),	 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (มอก.),	 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์,	 ฮาลาล	
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และมีบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายทั่วไป	แยกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	1)	ผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้บริโภคสด	

2)	 ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ	 และผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น	 3)	 อาหารแปรรูป	 

กึ่งสำเร็จรูป/สำเร็จรูปผลิตภัณฑ์	 โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มเป็นกลุ่มสินค้า	 OTOP	 ที่มีการผลิต	 

กันมาก	 ปัญหาของสินค้าคือ	 กระบวนการผลิตไม่ทันสมัย	 ขาดการควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง	

ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ	 เทคนิคการบรรจุไม่ถูกต้อง	 เลือกใช้วิธีการบรรจุและวัสดุบรรจุ	 

ไม่เหมาะสม	 ทำให้สินค้ามีอายุการเก็บสั้นเกิดความเสียหายหรือเน่าเสียก่อนถึงผู้บริโภคส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพและการขยายสินค้า	 (www.rdi.ku.ac.2555)	 กระทรวงสาธารณสุข	 มีนโยบายในการยกระดับ

มาตรฐานการผลิตอาหาร	ได้แก่	อาหารทั่วไปที่เป็นของฝาก	อาหารพื้นเมือง	และสินค้าอาหารหนึ่งตำบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์	(OTOP)	ซึ่งเป็นอาหารแปรรูปเบื้องต้นพร้อมจำหน่าย	ที่มีการผลิตอย่างแพร่หลายภายใน

ประเทศ	 ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ	พร้อมก้าวเข้าสู่

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

(ฉบับที่	 342)	 พ.ศ.2555	 เรื่อง	 วิธีการผลิต	 เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต	 และเก็บรักษาอาหารแปรรูป

พร้อมจำหน่าย	 กำหนดให้ผู้ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายต้องปฏิบัติตาม	 Primary	

GMP	 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบการฯ	 รายใหม่ในวันที่	 7	 พฤศจิกายน	 2555	 และให้เวลา	 

ผู้ประกอบการฯ	รายเก่าในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด	3	ปี	และจากข้อมูล

ผลการตรวจผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนทางห้องปฏิบัติการในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่	 14	 จำนวน		 

79	 ตัวอย่าง	 ผ่านมาตรฐานร้อยละ	 58.2	 และเมื่อพิจารณาเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารที่คัดเลือกและมีผล

การตรวจวิเคราะห์	 จำนวน	20	ตัวอย่าง	ผ่านมาตรฐานเพียงร้อยละ15(ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	 5	

นครราชสีมา,	2555)		

	 จากการสำรวจการดื่มน้ำอัดลมของเด็กไทยโดยกอง

ทันตสาธารณสุข	 ปี	 2548	 พบว่าเด็กดื่มน้ำอัดลมเฉลี่ยอย่าง

น้อยวันละ	1	ครั้ง	สูงสุดคือ	3	ครั้ง	ปริมาณเฉลี่ย	200	มิลลิลิตร	

ทำให้ได้รับน้ำตาลเฉลี่ย	 7.4	 ช้อนชา/ครั้ง	 ผลการศึกษาโดย

เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานในเด็กวัยประถมศึกษาจาก	 25	

จังหวัด	 พ.ศ.2550	พบว่า	 เด็กแต่ละคนดื่มน้ำอัดลมเฉลี่ย	 200	

มิลลิลิตรต่อคนต่อวัน	 และยังได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์

การขายน้ำอัดลมในโรงเรียน	 การบริโภคของเด็ก	 ความคิดเห็น

ของครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลิกขายน้ำอัดลมในโรงเรียน

พบข้อมูลว่า	 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีการจำหน่ายน้ำอัดลม

มากกว่าโรงเรียนระดับประถมศึกษา	ส่วนโรงเรียนประถมศึกษา

ในสังกัด	 สพฐ.มีการยกเลิกการจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียน

เพิ่มขึ้นเป็นลำดับและเมื่อ่พิจารณาระดับเขตพบว่าพื้นที่	 
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เขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่	 9	 มีโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม		 

น้ำหวานและขนมกรุบกรอบค่าเฉลี่ยร้อยละ	 	 53.85	 (สำนัก

ทันตสาธารณสุข	ปี	2554)	

	 ดังนั้น	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ร่วมกับคณะ

ดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการระดับเขต	

ได้จัดทำโครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยและโภชนาการเขต

นครชัยบุรินทร์	 เพื่อให้ศูนย์วิชาการที่เกี่ยวข้องและหน่วยงาน

สาธารณสุขในพื้นที่เขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่	 9	 ได้ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อให้ประชาชนได้

บริโภคอาหารสะอาดปลอดภัย	

	 วัตถุประสงค์	 เพื่อให้ศูนย์วิชาการและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เขตเครือข่ายบริการสุขภาพ

ที่	 9	 ได้ทำงานอาหารปลอดภัยร่วมกันแบบบูรณาการ	 ส่งเสริมและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

นักเรียนในโรงเรียน	 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย	 ผลิตภัณฑ์อาหาร

ชุมชน/ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองแต่ละจังหวัด	 สู่มาตรฐาน	 Primary	 GMP	 สามารถรองรับการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน	 และให้ประชาชนพื้นที่เขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่	 9	 ได้บริโภคอาหารที่สะอาด

ปลอดภัยได้คุณค่าโภชนาการ 

 ผลการดำเนินงาน 
 1.	 การประชุมคณะกรรมการ	 Node	 อาหารปลอดภัย	 ร่วมกันพิจารณาและกำหนดแนวทาง

การดำเนินงานร่วมกัน	

  ■	 การศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม	น้ำหวาน	 ขนมกรุบกรอบ	

(การสำรวจใหม่และข้อมูลทุติยภูมิ)	

  ■		การศึกษาสถานการณ์ของ	Primary	GMP	(การสำรวจใหม่และข้อมูลทุติยภูมิ)	

  ■		พิจารณาเกณฑ์ประเมินอำเภออาหารปลอดภัย	จังหวัดคัดเลือกอำเภอ	

 2.	 การสำรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย	

ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน	 อาหารพื้นเมือง	 (OTOP)	 ในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์	 โดยใช้แบบสำรวจที่	 

สร้างขึ้น	 และแบบสำรวจมาตรฐานPrimary	 GMP	 การดำเนินการโดยสุ่มสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ	

ผลิตภัณฑ์	สัมภาษณ์ผู้บริโภคและสำรวจมาตรฐานPrimary	GMP	สถานประกอบการดังกล่าว	เมื่อเดือน

ธันวาคม	2555	ผลการสำรวจแยกเป็น	3	ส่วน	ดังนี้	

	 	 2.1	 การสำรวจสถานประกอบการ	 โดยใช้แบบบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร

แปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายในกลุ่มตัวอย่าง	 จำนวน	 20	 แห่ง	 แยกเป็น	 สถานที่ผลิต

อาหารในจังหวัดนครราชสีมา	 จำนวน	 6	 แห่ง	 จังหวัดชัยภูมิ	 จำนวน	 7	 แห่ง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 จำนวน		 

4	แห่ง	และจังหวัดสุรินทร์	 จำนวน	3	แห่ง	ผลการสำรวจโดยสรุปประเด็นที่ได้คะแนนในระดับปรับปรุง

แต่ละองค์ประกอบ	ดังนี้		
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	 	 	 (1)	สถานที่ตั้ง	 ตัวอาคาร	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ควรปรับปรุงด้านการจัดให้สถานที่ตั้ง	

ตัวอาคารไม่มีคอกปศุสัตว์หรือสถานเลี้ยงสัตว์	 (25.0%)	 อาคารผลิตหรือบริเวณผลิตควรสะอาด		 

ถูกสุขลักษณะ	เป็นระเบียบและไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว	(40.0%)		

	 	 	 (2)	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต	 กลุ่มตัวอย่างควรปรับปรุงพื้นผิวหรือโต๊ะ

ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหารให้เป็นวัสดุเรียบ	ไม่เป็นสนิม	ไม่เป็นพิษ	ทนต่อการกัดกร่อน	และสูงจากพื้น

หรือมีมาตรการอื่นตามความเหมาะสม	(15.0%)		

	 	 	 (3)	การควบคุมกระบวนการผลิต	 กลุ่มตัวอย่างควรปรับปรุงด้านการเก็บรักษาวัตถุดิบ	

ส่วนผสมต่างๆ	และภาชนะบรรจุ	อย่างเหมาะสม	(15.0%)		

	 	 	 (4)	การสุขาภิบาล	 กลุ่มตัวอย่างควรปรับปรุงภาชนะสำหรับใส่ขยะพร้อมฝาปิดและ	 

ตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมและเพียงพอ	 และมีวิธีการกำจัดขยะที่เหมาะสม	 (35.0%)	 การมีสบู่หรือน้ำยา	 

ฆ่าเชื้อโรคที่อ่างล้างมือบริเวณผลิต	 (35.0%)	 และอ่างล้างมือควรมีสภาพใช้งานได้และอยู่ในตำแหน่ง	 

ที่เหมาะสม	(35.0%)		

	 	 	 (5)	บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน	

กลุ่มตัวอย่างควรปรับปรุงด้านการแสดงคำเตือน	ห้ามมิให้

บุคคลใดแสดงพฤติกรรมอันน่ารังเกียจในสถานที่ผลิต

อาหารหรือมีวิธีการหรือข้อปฏิบัติสำหรับผู้ไม่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปในบริ เวณผลิต	

(65.0%)		



รายงานประจำปี 2 5 5 6 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 195

	 	 2.2	 การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ	 จำนวน	 37	 แห่ง	 เป็นผู้ประกอบการในจังหวัด

นครราชสีมา	จำนวน	6	คน	ชัยภูมิ	จำนวน	11	คน	บุรีรัมย์	จำนวน	17	คน	และสุรินทร์	จำนวน	3	คน	

ผลการสัมภาษณ์	พบว่า	ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำนวน	2	ชนิด	(ร้อยละ	32.4)	มี

ปริมาณการผลิตมากกว่า	100	ถุงต่อวัน	(ร้อยละ	37.8)	ส่วนใหญ่จะมีผู้ประกอบอาหาร	จำนวน	1-2	คน	

(ร้อยละ	43.2)	และมากกว่า	5	คน	(ร้อยละ	43.2)	มีจุดกระจายสินค้า	จำนวน	1-4	จุด	 (ร้อยละ	54.1)	

โดยเป็นร้านค้าในตำบล	 (ร้อยละ	27.0)	ผลิตสัปดาห์ละ	1-3	วัน	 (ร้อยละ	35.5)	ส่วนใหญ่มีรายได้เดือน

ละ	 10,001-50,000	 บาท	 (ร้อยละ	 29.7)	 ด้านการพัฒนาตามมาตรฐานสถานประกอบการ	 พบว่า		 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เคยได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 (ร้อยละ	

81.1)	 เคยได้รับการอบรม	 (ร้อยละ	 54.1)	 ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาคือโครงสร้างสถานที่ผลิตไม่ได้

มาตรฐาน	 (ร้อยละ	 27.0)	 ส่วนต้องการช่วยเหลือจากรัฐบาลในด้านการจัดหาตลาดรองรับมากที่สุด		 

(ร้อยละ	29.7)	รองลงมาคือการจัดอบรม	ให้ความรู้	(ร้อยละ	10.8)	

	 	 2.3	 การสุ่มสัมภาษณ์ผู้บริโภค	 จำนวน	 65	 คน	

แยกเป็น	 ผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา	 จำนวน	 17	 คน	

ชัยภูมิ	 จำนวน	 17	 คน	 บุรีรัมย์	 จำนวน	 19	 คน	 และสุรินทร์	

จำนวน	 12	 คน	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่	 (ร้อยละ	

53.8)	 และส่วนมากเลือกซื้อกุ้งจ่อม	 (ร้อยละ	 24.6)	 รู้จัก

ผลิตภัณฑ์จากการบอกกล่าวของเพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง		 

(ร้อยละ	 73.8)	 ซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่า	 3	 ครั้งต่อเดือน(ร้อยละ	

47.7)	ทั้งนี้	 ติดใจในรสชาติของผลิตภัณฑ์	 (ร้อยละ	66.2)	และ

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าทางสถานประกอบการควรปรับปรุงด้าน

คุณภาพและความสะอาด	 (ร้อยละ	 30.8)	 และส่วนใหญ่เห็นว่า

ควรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ	 (ร้อยละ	

75.4)		

 3.	 อำเภอดี เด่นอาหารปลอดภัย 

ตรวจประเมินรับรองเข้าร่วมโครงการอำเภอดี

เด่นอาหารปลอดภัย	 7	อำเภอ	สามารถรับรอง

เป็นอำเภอดี เด่นอาหารปลอดภัยต้นแบบ		 

ปี	 2556	 จำนวน	 4	 อำเภอ	 ได้แก่	

อ.ขามสะแกแสง	 จ.นครราชสีมา	 อ.ภูเขียว	

จ.ชัยภูมิ	 อ.ประโคนชัย	 จ.บุรีรัมย์	 อ.ปราสาท	

จ.สุรินทร์ 
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 4.	 ตลาดนัดต้นแบบในการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ	 ปี	 2556	 มีตลาดนัด

เข้าร่วมโครงการตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ	จำนวน	4	ตลาด	1)	 ตลาดไนท์วัดบูรพ์	 อ.เมือง	 จ.นครราชสีมา	

2)	ตลาดนัดเสรี	(หนองบัวระเหว)	อ.หนองบัวระเหว	จ.ชัยภูมิ	3)	ตลาดนัดหนองแปบ	อ.เมือง	จ.บุรีรัมย์	

4)	ตลาดนัดคลองถมท่าตูม	อ.ท่าตูม	จ.สุรินทร์	ดำเนินการประเมินรับรองตลาดนัดต้นแบบ	ระหว่างวันที่	

26	 -	 29	 สิงหาคม	 2556	 พบว่าในเขตฯ	 สามารถเป็นต้นแบบได้เพียง	 2	 ตลาดและเป็นต้นแบบระดับ	 

พื้นฐาน	คือ	ตลาดนัดเสรี	(หนองบัวระเหว)	อ.หนองบัวระเหว	จ.ชัยภูมิ	และตลาดนัดคลองถมท่าตูม	

อ.ท่าตูม	 จ.สุรินทร์	 สำหรับตลาดไนท์วัดบูรพ์	 อ.เมือง	 จ.นครราชสีมา	 มีการจัดการได้ตามมาตรฐาน

ตลาดนัดน่าซื้อ	 แต่ทางเทศบาลนครนครราชสีมามิได้อนุญาตจัดตั้งเป็นตลาด	 แต่ออกใบอนุญาตเป็น	 

จุดผ่อนผันขายของในที่ทางสาธารณะแทน	 จึงไม่ได้เข้าเกณฑ์และเป็นตัวแทนตลาดนัดต้นแบบในปีนี้	

ส่วนตลาดนัดหนองแปบ	 อ.เมือง	 จ.บุรีรัมย์	 อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นใหม่ยังมีสภาพเป็นพื้นดิน	 เจ้าของ

พื้นที่จัดตั้งตลาดนัด	 กำลังดำเนินการเทคอนกรีตและลาดยางมะตอย	 และได้ไปดูงานที่ญี่ปุ่น	 ได้เขียน

แปลนทำตลาดนัดไว้แล้วรองรับสนามแข่งรถฟอร์มูล่า	 วงการฟุตบอลและอาเซียน	 คาดว่าอีก	 2-3	 ปี		 

ข้างหน้า	ตลาดนัดจตุจักรคลองถมหนองแปบสามารถเป็นต้นแบบในเขตฯได้	

 ข้อเสนอแนะ 
 1.	 โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม	ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ	

	 	 1.1	 ระดับเขต	 ควรมอบหมายให้อยู่ใน	 Node	 ทันตสาธารณสุข	 ซึ่งจะตรงกับผู้ที่ทำงาน

ด้านนี้อยู่ก่อนแล้วมากกว่า	

	 	 1.2	 ระดับจังหวัด	

   ■	 ควรประสานและบูรณาการการทำงานกับงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 และ	 

งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรืองาน	NCD	จังหวัดรวมถึง	Node	NCD	

   ■		ควรมีการจัดทำฐานข้อมูล	 รร.ทั้งประถมศึกษา	 และมัธยมศึกษาที่ปลอดน้ำอัดลม	

ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ	

   ■		ควรสร้างกลไกการขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัด	 และมีการทำ	

MOU	key	person	ระดับจังหวัด	

    ■		จัดกิจกรรมรณรงค์และสื่อสารสาธารณะถึงโทษจากการบริโภค	

    ■		ส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติ	รร.ที่ดำเนินการเป็น	รร.ปลอดน้ำอัดลมฯ	

 2.	 สถานประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย	

สู่มาตรฐาน	Primary	GMP 

	 	 2.1	 ระดับเขต	 ควรมีการทบทวนตัวชี้วัดนี้ร่วมกับกลุ่มงานคบ.ของจังหวัดว่า	 จำเป็นต้อง	 

ขับเคลื่อนด้วย	 Node	 หรือไม่	 หากยังใช้กลไก	 Node	 ควรให้หัวหน้ากลุ่ม	 คบ.จังหวัดซึ่งมีความอาวุโส

และมีประสบการณ์โดยตรงเป็นเลขาคณะทำงาน	หรือผู้แทน	อย.	
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	 	 2.2	 ระดับจังหวัด		

   ■	 ควรประสาน	 การทำงานโดยบูรณาการกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัด	 เช่น	

อปท.	สำนักงานเกษตรจังหวัด	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด		

    ■		ควรมีฐานข้อมูลสถานประกอบการทั้งหมดที่ต้องได้มาตรฐาน	Primary	GMP		

   ■		รณรงค์/การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการมาขออนุญาต		

   ■		การตรวจแนะนำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานพร้อมข้อเสนอแนะและ

ระยะเวลาปรับปรุงแก้ไข		

   ■		การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 (ฉบับที่	 342)	 พ.ศ.2555	 ทั้งต่อ	 

รายใหม่	 รายเก่า	 เรื่อง	 วิธีการผลิต	 เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต	 และเก็บรักษาอาหารแปรรูปพร้อม

จำหน่าย	กำหนดให้ผู้ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายต้องปฏิบัติตาม	Primary	GMP	

   ■		ส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน	 และ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 
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การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค 
 

	 การสุขาภิบาลอาหาร	 เป็นส่วนหนึ่งของความปลอดภัยด้านอาหารที่มีเป้าหมายสูงสุด	 คือ		 

ครัวไทยสู่ครัวโลก	 ซึ่งกรมอนามัยรับผิดชอบปลายน้ำ	 ประเภทอาหารปรุงจำหน่าย	 จึงได้ประสานความ

ร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในการจัดการสุขาภิบาลอาหาร	 โดยมุ่งเน้นกระบวนงาน

คุณภาพของระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารท้องถิ่นส่งเสริมการประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของ

ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารระดับจังหวัด	 /	 เขต	 สุ่มประเมินมาตรฐาน	 CFGT	 เฝ้าระวังคุณภาพ	 

น้ำประปาและน้ำบริโภคครัวเรือน	 รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการน้ำบริโภคท้องถิ่น	 ตลอด

จนการสนับสนุนการดำเนินงาน	 NODE	 อาหารปลอดภัยเขตนครชัยบุรินทร์	 ซึ่งผลการดำเนินงาน

กระบวนการจัดการสุขาภิบาลอาหารท้องถิ่น	มีเทศบาลเข้าร่วม	4	แห่ง	ผ่านการประเมิน	3	แห่ง	ส่วนที่

ยังไม่ผ่านนั้นยังไม่ได้ดำเนินการตรวจประเมินรับรองร้านอาหารแผงลอย	 และไม่ได้ประสานข้อมูลจาก

หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	 ส่วนระบบการจัดการน้ำบริโภคท้องถิ่น	 มีเข้าร่วม	 4	 แห่ง	 ผ่านมาตรฐาน

น้ำประปาดื่มได้เพียง	 1	 แห่ง	 รวมถึงประปาของอปท.ที่เข้าร่วมดำเนินการน้ำประปาดื่มได้	 จำนวน		 

8	 แห่ง	 ทุกแห่งยังไม่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้	 เกณฑ์ที่ไม่ผ่านได้แก่	 โคลิฟอร์ม	 และ	 

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 และความเป็นกรด-ด่าง	 ส่วนการสุ่มประเมิน	 CFGT	 ได้สุ่มแผงลอย	 จำนวน		 

48	 แห่ง	 ยังคงได้มาตรฐาน	 ร้อยละ	 60.4	 ข้อที่ตกเกณฑ์จะเป็นเรื่องสุขลักษณะของการแต่งกายการ

ปกปิดอาหารปรุงสำเร็จ	 และการเก็บน้ำแข็งที่ใช้บริโภค	 รวมถึงมีการสุ่มประเมินตลาดนัดน่าซื้อจาก		 

4	 แห่ง	 ผ่านมาตรฐาน	 2	 แห่ง	 การส่งเสริมสนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของชมรม	 

ผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดชัยภูมิ	และนครราชสีมา	ผู้ประกอบการต่างอำเภอของนครราชสีมาเสนอ

ให้หน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ/จังหวัดจัดเวทีประชุมชมรมฯ	 อย่างน้อยปีละครั้ง	 และได้มีการ	 

จัดประชุมชมรมฯ	ระดับเขตในธีมงาน	“อาหารอีสาน	ก้าวไกลสู่อาเซียน”	ซึ่งแกนนำชมรมทั้ง	4	จังหวัด	

ได้มาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกัน	 ณ	 ร้านส้มตำพันล้าน	 เมืองโคราช	 โดยมี	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน	 ก่อนสิ้นปีงบประมาณได้มีการประเมินอำเภออาหารปลอดภัย	 ตาม

เกณฑ์ที่คณะทำงาน	 NODE	 ได้กำหนดขึ้นทั้งด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์	 ซึ่งได้พบว่ายังมีอำเภอ	

(อย่างน้อยจังหวัดละ	 1	 อำเภอ)	 ที่มีการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง	 บทเรียนจากการ

ดำเนินงานโครงการนี้ยังต้องมีการเฝ้าระวังมาตรฐาน	 CFGT	

ตลาดนัดน่าซื้อ	 ระบบประปาของ	 อปท.	 และเตรียมการนิเทศ	

ติดตาม	 อปท.ที่ร่วมดำเนินงานคุณภาพระบบการจัดการ

สุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค	 รวมถึงสนับสนุนเวทีแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ของชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร	 ซึ่งเป็นภาคี

เดียวที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 
 ■		 การประสานขับเคลื่อนการทำงาน

ในพื้นที่ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขกับ	อปท.	

ในการตรวจประเมินรับรอง	 สุ่มประเมิน

มาตรฐาน	

 ■		 การสนั บสนุ นส่ ง เ ส ริ ม ชมรม	 

ผู้ประกอบการค้ าอาหารระดับพื้นที่ ของ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	

 ■		 การชี้นำ/ชี้แนะของหน่วยงาน

สาธารณสุขต่อผู้บริหาร	อปท.	ในการสนับสนุน

ดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	

 ข้อเสนอแนะ 
 ■	 ควรมีการพัฒนาภาคีอาหารปลอดภัยและการประเมินอำเภอ

อาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง	

 ■		 ควรมีการพัฒนา	 อปท.เป้าหมายสู่คุณภาพระบบบริการ

อนามัยสิ่งแวดล้อมด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค	
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การพัฒนาการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสู่วิถีพอพียง  
 

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสู่

วิถีพอเพียง	 เพื่อสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขเป็นต้นแบบในการลดภาวะโลกร้อน	ตามกิจกรรม	

GREEN	 และพัฒนาส้วมสาธารณะในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานสะอาด	 เพียงพอ	 และปลอดภัย	 ตลอดจน

พัฒนา	 ผลการดำเนินงานพบว่า	 การพัฒนาโรงพยาบาลและ	 รพ.สต./สถานีอนามัยลดโลกร้อน	 (Green	

and	Clean	Hospital)	ทางศูนย์ได้มีการดำเนินการโดยติดตามข้อมูล	ประสานการดำเนินงาน	และการ

ติดตามประเมินผล	การดำเนินงานกิจกรรมตาม	GREEN	 5	 กิจกรรม	พบว่า	 มีจำนวน	 โรงพยาบาลและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านการประเมินทั้งหมด	 21	 แห่ง	 ส่วนการดำเนินงานพัฒนาส้วม

สาธารณะ	 ดำเนินกิจกรรมหลัก	 2	 กิจกรรม	 คือการสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมรับ	 

วันสงกรานต์	 พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการมอบโถส้วมนั่งราบให้กับผู้สูงอายุด้วยและ	 การจัดกิจกรรม

ประกวดสุดยอดส้วมระดับเขต	 การดำเนินงานพัฒนาส้วมในโรงเรียนสังกัด	 สพฐ.	 และส้วมสังกัด

สำนักงานพุทธศาสนา	ผลพบว่า	ส้วมโรงเรียนผ่าน	HAS	ร้อยละ	47.92	ส้วมวัดผ่าน	HAS	ร้อยละ	7.46	

ส่วนการดำเนินงานพัฒนาศูนย์อนามัยที่	 5	 ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน	 ได้ดำเนินการโดยจัดกิจกรรม

ศึกษาดูงาน	 การนำนวัตกรรมต่างๆ	 มาปรับใช้ในหน่วยงาน	 ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการจะต้องอาศัย

การทำงานของภาคีเครือข่ายในพื้นที่	 ความสำเร็จของการดำเนินงานจึงขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและการ

ให้ความสำคัญของกิจกรรมในโครงการของภาคีเครือข่าย	 รวมถึงการให้ความสำคัญของผู้บริหารทั้งใน

ระดับกระทรวง	ระดับพื้นที่	และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในการกำหนดเป็นเป้าหมายหลักการ

ดำเนินงาน	 การสนับสนุนงบประมาณ	 การพัฒนาด้านโครงสร้าง	 และการสนับสนุนสื่อ	 ประชาสัมพันธ์

งานต่างๆ	เพื่อเป้าหมายสูงสุด	คือ	ประชาชนมีสุขภาพดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	
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การพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน 
GREEN and CLEAN 

 

	 การพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน	 GREEN	 and	 CLEAN	 (GREEN	 and	 CLEAN	

Hospital)	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการลดโลก

ร้อน	 ภายใต้กิจกรรมหลัก	 GREEN	 and	 CLEAN	 และให้สถานบริการสาธารณสุขเป็นแบบอย่างในการ

ดำเนินการลดโลกร้อน	ตลอดจนสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับภาวะโลก

ร้อนที่มีผลต่อสุขภาพ	กิจกรรม	GREEN	ประกอบด้วย	G:	Garbage	คือ	การจัดการขยะ	R:	Restroom	

คือ	การพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน	HAS	(Health	Accessibility	and	Safety)	E:	Energy	คือ	

การลดการใช้พลังงาน	 การใช้พลังงานทดแทน	 E:	 Environment	 คือ	 การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ

การมีสุขภาพดี	 และ	 N:	 Nutrition	 คือ	 การรณรงค์อาหารปลอดสารพิษ	 รณรงค์การใช้ผักพื้นบ้าน	

อาหารพื้นเมือง	ภายใต้กลยุทธ์	CLEAN	ดังนี้	C:	Communication	คือ	การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ	 L:	 Leader	 คือ	 สร้างบทบาทนำ	 เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน		 

E:	 Effectiveness	 คือ	 ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ	 A:	 Activity	 คือ	 สร้างกิจกรรมเพื่อสร้าง

จิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วม	N:	Networking	คือ	ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน		

	 ปี	 2556	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้	 การพัฒนาโรงพยาบาลและ	 รพ.สต./สถานีอนามัยลดโลกร้อน	

(Green	 and	 Clean	 Hospital)	 การดำเนินงานกิจกรรมตาม	 GREEN	 5	 กิจกรรม	 พบว่า	 มีจำนวน		 

โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านการประเมินทั้งหมด	 21	 แห่ง	 แยกเป็น	 

โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา	 จำนวน	 4	 แห่ง	 จังหวัดชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 จังหวัดละ	 4	 แห่ง	

ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้มีการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน	 และจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้ตั้งแต่ปี	 2553		 

พร้อมทั้งเป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานในและนอกพื้นที่	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดเวทีชี้แจงกลุ่ม

เป้าหมาย	 โดยการติดตามของศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้ผนวกกับทีมประเมิน	 HPH	 ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้น	 

ในการสุ่มประเมินนิเทศการดำเนินงาน	 ซึ่งผล

การสุ่มประเมินมีผลสำเร็จของการดำเนินงาน	

มีสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนต้นแบบ	

6	แห่ง	ได้แก่	1)	ศูนย์อนามัยที่	5	2)	รพ.โชคชัย	

3)	รพ.สต.โคกสูง	อ.เมือง	จ.	ขัยภูมิ	4)	รพ.คูเมือง 

จ.บุรีรัมย์	5)	รพ.สังขะ	6)	รพ.ปราสาท	จ.สุรินทร์	
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ตารางที่	52	รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่มีกิจกรรมตาม	GREEN	ครบ	5	กิจกรรม	ดังนี้ 

	 จังหวัด	 	 สถานบริการสาธารณสุข 

	 นครราชสีมา	 1.	รพ.แก้งสนามนาง	

	 (9	แห่ง)	 2.	รพ.สีคิ้ว		

	 	 3.	รพ.วังน้ำเขียว		

	 	 4.	รพ.พิมาย			

	 	 5.	รพ.ขามทะเลสอ		

	 	 6.	รพ.บัวใหญ่		

	 	 7.	รพ.ชุมพวง		

	 	 8.	รพ.สต.ตาจั่น	อ.คง			

	 	 9.	รพ.สต.หนองน้ำแดง	อ.ปากช่อง	

	 ชัยภูมิ	 1.	รพ.จัตุรัส	

	 (4	แห่ง)	 2.	รพ.คอนสาร		

	 	 3.	รพ.หนองบัวระเหว		

	 	 4.	รพ.สต.หลุบโพธิ์	ต.ตลาดแร้ง	อ.บ้านเขว้า	

	 บุรีรัมย์	 1.	รพ.คูเมือง	

	 (4	แห่ง)	 2.	รพ.กระสัง	

	 	 3.	รพ.นาโพธิ์	

	 	 4.	รพ.สต.โคกล่าม	อ.ลำปลายมาศ	

	 สุรินทร์	 1.	รพ.ท่าตูม	

	 (4	แห่ง)	 2.	รพ.สุรินทร์		

	 	 3.	รพ.สนม		

	 	 4.	รพ.สต.อู่โลก	อ.ลำดวน	
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การพัฒนาส้วมสาธารณะสู่มาตรฐาน HAS 
 

	 เป้าหมายในการพัฒนาส้วมสาธารณะครอบคลุมส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะและ

สถานที่สาธารณะ	ดังนี้	 1)	แหล่งท่องเที่ยว	2)	 ร้านจำหน่ายอาหาร	3)	ตลาดสด	4)	สถานีขนส่งทางบก

และอากาศ	 5)	 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	 6)	 โรงเรียน	 7)	 โรงพยาบาล/สถานีอนามัย	 8)	 สถานที่

ราชการ	 9)	 สวนสาธารณะ	 10)	 ส้วมสาธารณะริมทาง	 11)	 ห้างสรรพสินค้า/	 ศูนย์การค้า	 12)	 ศาสน

สถาน	

 กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ปี 2556  

	 จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในปี	 พ.ศ.	 2553	 จำนวน	 1,000	 คน	 เกี่ยวกับ	 

ส้วมสาธารณะที่มีให้บริการในสถานที่ต่างๆ	 ทั้งหมด	 12	 ประเภท	 พบว่า	 ประชาชนจะให้ความสำคัญ

เรื่องความสะอาดของส้วมสาธารณะเป็นอันดับแรก	 ร้อยละ	 86.3	 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์		 

ที่มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมากและจำเป็นต้องใช้ส้วมสาธารณะ	กรมอนามัย	จึงกำหนดให้

มีกิจกรรมการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์	ทั่วประเทศขึ้น	ในวันที่	1	–	7	เมษายน	2556	

เพื่อให้มีการทำความสะอาดและปรับปรุงส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบ	 และกระตุ้นให้ประชาชน

และนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง	 และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา	 

ส้วมสาธารณะไทยอย่างต่อเนื่อง		

	 โดยกรมอนามัยสนับสนุนสื่ อการ

รณรงค์	 ประกอบด้วย	 เกณฑ์มาตรฐานส้วม

สาธารณะ	 คู่มือทำอย่างไรให้ส้วมสะอาด	 เพลง

น้องส้วมขอร้อง	 และแบนเนอร์	 รณรงค์ล้าง

ส้วม	 พร้อมกัน...รับวันสงกรานต์	 สามารถ	

Download	ได้จาก	Website	ของกรมอนามัย	

ที่	 www.anamai.moph.go.th	 หรือ	 http://

env.anamai.moph.go.th	 มีหน่วยงานร่วม

รณรงค์	 แจ้งผลการจัดกิจกรรมกลับมายัง	 

กรมอนามัย	จำนวน	1,075	แห่งทั่วประเทศ	

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมาได้ดำเนินการ	 โดยทำหนังสือขอความร่วมมือถึงสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมในระหว่างวันที่	 1	 –	 7	 เมษายน	2556	 โดยมี

หน่วยงานในพื้นที่ร่วมรณรงค์	 และมีเพียงจังหวัดสุรินทร์ที่ได้รายงานผลมายังศูนย์อนามัยที่	 5	

นครราชสีมา	จำนวน	13	แห่ง	ได้แก่	1)	รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ	2)	รพ.ปราสาท	3)	สสอ.โนนแดง	

4)	สสอ.เขวาสินรินทร์	5)	รพ.สต.ตากูก	อ.เขวาสินรินทร์	6)	รพ.สต.บึง	อ.เขวาสินรินทร์	7)	รพ.สต.บ้านแร่ 
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 กิจกรรมการสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี 2556 
	 กิจกรรมการสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี	 2556	 ระดับเขต	 จัดทำขึ้นเพื่อสรรหาต้นแบบปฏิบัติที่ดี

ในการจัดการส้วมสาธารณะ	 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าของสถานที่เกิดความตระหนักในการพัฒนาบำรุง

ส้วมให้สะอาด	 เพียงพอ	 และปลอดภัย	 พร้อมผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรและ

ชุมชน	 ในการดำเนินงานทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่จะทำการคัดเลือกสุดยอดส้วมระดับ

จังหวัด	 ประเภทละ	 1	 แห่ง	 จากนั้นทางคณะกรรมการสรรหาสุดยอดส้วมระดับเขต	จะดำเนินการออก

ติดตามและให้คะแนน	 ตลอดจนให้ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในโอกาสต่อไปแก่เจ้าของสถานประกอบ

การที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละประเภท	 จากนั้นคณะกรรมการจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล	 เอกสาร	

ภาพถ่ายต่างๆ	มาเพื่อพิจารณาตัดสิน	และประกาศผลการคัดเลือก	โดยในปี	2556	มีส้วมที่ได้รับการคัด

สรรเป็นสุดยอดส้วมระดับเขตมีจำนวนทั้งหมด	10	ประเภท	ดังนี้ 

ตารางที่	53	ผลการคัดสรรสุดยอดส้วมระดับเขต	ปี	2556 

	 ลำดับ	 	 ประเภท	 	 หน่วยงาน	 	 ที่อยู่ 

	 1	 ประถมศึกษาขนาดใหญ่	 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต	 อ.เทพสถิต	จ.ชัยภูมิ	

	 2	 มัธยมศึกษารัฐบาล		 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม	 อ.ท่าตูม	จ.สุรินทร์	

	 3	 ประถมศึกษาเอกชน	 โรงเรียนประสารวิทยา	 อ.	สีคิ้ว	จ.นครราชสีมา	

	 4	 ศาสนสถาน		 	 วัดบ้านสุวรรณรัตน์	 อ.ลำดวน	จ.สุรินทร์	

	 5	 รพ.สต.		 	 รพ.สต.หลุบโพธิ์	 อ.บ้านเขว้า	จ.ชัยภูมิ	

	 6	 ปั๊มน้ำมัน	 	 หจก.	มานะเสริมพลปิโตรเลียม		 อ.หนองกี่	จ.บุรีรัมย์	

	 	 	 	 สาขาหนองกี่	

	 7	 สถานที่ราชการ	เทศบาล	 เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย	 อ.คอนสาร	จ.ชัยภูมิ	

	 8	 สถานที่ราชการ		 สถานีตำรวจภูธรเขวาสินรินทร์	 อ.เขวาสินรินทร์	จ.สุรินทร์	

	 9	 อาชีวศึกษา	 	 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ	 อ.ด่านขุนทด	จ.นครราชสีมา	

 

อ.เขวาสินรินทร์	8)	รพ.สต.ปราสาททอง	อ.เขวาสินรินทร์		 

9)	รพ.สต.ตาเขวาสินรินทร์	อ.เขวาสินรินทร์	10)	รพ.ท่าตูม 

11)	 รัตนบุรี	 12)	 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก	 อ.จัตุรัส	

และ13)	สถานีรถไฟลำปลายมาศ	จ.บุรีรัมย์	

	 โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินร่วมกับภาคีเครือข่าย	คือ	

การร่วมกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์

ในวันที่	 2	 เมษายน	 2555	 ณ	 สำนักงานเทศบาลตำบล

หนองบัวโคก	อำเภอจัตุรัส	จังหวัดชัยภูมิ	และสถานีรถไฟ

ลำปลายมาศ	อำเภอลำปลายมาศ	จังหวัดบุรีรัมย์	

 



รายงานประจำปี 2 5 5 6 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 205

 ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
	 1.	 โครงการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน	เอื้อต่อการ

ส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

ชุมชน	 สร้างการตื่นรู้ของประชาชน	 มีกิจกรรมการชี้แจงการ

ดำเนินงาน	การติดตามประเมินผล	

	 2.	 กิจกรรมลดโลกร้อนเป็นกิจกรรมที่อยู่ในกระแส

และสถานการณ์ปัจจุบัน	 และเป็นกิจกรรมที่

แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของสมาชิกองค์กร	

ภาครัฐหลายๆ	หน่วยงาน	

	 3.	 กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ	 

โรงพยาบาลที่ดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อนสำเร็จ

จะทำให้กลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญของการ

ดำเนินงานมากขึ้น	

	 4.	 โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะเป็น

โครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	 มี

กิจกรรมการจัดรณรงค์ล้างส้วม	 รวมถึงการ

ประกวด	เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่เป็นต้นแบบ	

	 5.	 โครงการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมยังได้รับการ	 

ตอบรับจากภาคีเครือข่ายการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี	 อาทิ	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 โรงพยาบาล	 เทศบาล	และหน่วย

งานระดับพื้นที่	

	 6.	 การประชาสัมพันธ์	 จัดกิจกรรมเผยแพร่แก่ภาคี	

เพื่อสื่อสารต่อประชาชนให้มีความรู้	 ทัศนคติ	 

ที่ดีต่อโครงการ	
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การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 
	 กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 มีบทบาทหน้าที่ในการควบคุม	 กำกับดูแล	 และให้การ

สนับสนุนการปฏิบัติการของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นกลไกดำเนินการคุ้มครองประชาชนด้าน

สุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของประชาชน	 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราช

บัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ	 

เจ้าพนักงาน	ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	และในปี	2556	จัดอบรมเป็นลักษณะเก็บ

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรมคนละ	 1,500	 บาท	 มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชอบงานกฎหมาย

สาธารณสุขในเขตนครชัยบุรินทร์	 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เจ้าหน้าที่จาก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเกินเป้าหมาย	

จำนวน	121	คน	ซึ่งได้จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่	28	-	29	มีนาคม	2556	ณ	เขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท	

อ.ปากช่อง	 จ.นครราชสีมา	 ในการอบรมมีการทดสอบระดับความรู้ก่อนและหลังการอบรม	 คะแนนเต็ม

ของแบบทดสอบ	 =	 20	 คะแนน	 ส่งแบบทดสอบ	 จำนวน	 62	 คน	 มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการอบรม	 

มากกว่าก่อนการอบรม	 เท่ากับ	 3.09	 คะแนน	 (s.d.	 =	 3.22)	 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

คะแนนพบว่าหลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้มากขึ้น	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความ

เชื่อมั่น	95	%	ครั้งนี้ได้จัดทำทำเนียบและส่งให้ผู้เข้ารับการอบรม	ซึ่งกลุ่มนี้สามารถเป็นภาคีเครือข่ายใน

การทำงานด้านกฎหมายสาธารณสุขของศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้อีกทางหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะ/ข้อบัญญัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	โดยเนื้อหา

การอบรมประกอบด้วย	 การใช้มาตรการด้านกฎหมายสาธารณสุขและการปรับกฎหมาย	 วิธีปฏิบัติ

ราชการทางการปกครองมาใช้ในกฎหมายสาธารณสุข	 และการฝึกปฏิบัติการใช้มาตรการกฎหมายตาม	

พรบ.การสาธารณสุข	 พ.ศ.2535	 หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมได้สำรวจแบบประเมินความพึงพอใจ		 

มีผู้ตอบกลับแบบประเมิน	 จำนวน	 70	 คน	 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม	 ในด้านเนื้อหา	 รูปแบบ

การจัดอบรมและวิทยากร	ทั้ง	3	ส่วนนี้มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดรวมกันเกิน	ร้อยละ	80		
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 ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 ■	 การจัดอบรมแบบลงทะเบียน	 ทำให้ได้ผู้เข้ารับการอบรมที่มีความสนใจอย่างแท้จริง	 เมื่อ

ต้องเสียเงินแล้วก็มักจะเก็บเกี่ยวความรู้อย่างเต็มที่ทำให้เกิดความสนใจตั้งใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การอบรมมาก	

 ■	 หลักสูตรการอบรม	ถ้าตรงกับปัญหาความต้องการ

ของพื้นที่ก็จะสมัครเข้าร่วมอบรมมาก	 โดยหลักสูตรนี้คือพัฒนา

ศักยภาพเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	

พ.ศ.2535	 เพราะสภาพปัจจุบันสังคมชนบทหลายๆ	 ที่	 โดย

เฉพาะเขตเทศบาลตำบลและเขตองค์การบริหารส่วนตำบล		 

เริ่มกลายเป็นสังคมเมือง	 ก็มักจะมีเหตุร้องเรียนเหตุรำคาญ	 

เพิ่มขึ้นดังสังคมเมืองที่มีในปัจจุบันนี้	 พื้นที่ต้องอาศัยหลักสูตรนี้

ในการแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนเหตุรำคาญได้ในระดับหนึ่งกรณี

ไกล่เกลี่ยไม่ได้	

 ■		 วิทยากร	 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทำให้ผู้เข้า

รับการอบรมสนใจและตอบรับเข้าร่วมประชุมเกินเป้าหมาย	
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การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
ในการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

	 ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นปัญหา

ที่มาจากการขาดแคลนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	เช่นเดียวกับเทศบาลตำบลชุมพวง	ที่ประสบปัญหาขาด

สถานที่กำจัดขยะ	 โดยใช้พื้นที่ของ	 สปก.	 ฝังกลบขยะ	 ซึ่งยังมีประสิทธิภาพการดำเนินงานไม่ดีนัก		 

เนื่องมาจากการบริหารจัดการพื้นที่และการลงทุนด้านเครื่องจักรกล	 อุปกรณ์และเทคโนโลยียังไม่เต็มที่	

เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์	 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงระหว่างการ

ดำเนินงาน	และการต่อต้านจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง	เป็นระยะๆ	

	 ศูนย์อนามัยที่	5	ได้ดำเนินการศึกษา	โดยใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	(Health	

Impact	 Assessment	 :	 HIA)	 ดังนี้	 1)	 ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชน	 แกนนำท้องถิ่น	 เพื่อกลั่นกรอง	

(Screening)	 2)	 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษา	 (Scoping)	 3)	 ประเมินผลกระทบ

ต่อสุขภาพ	 (Appraisal)	 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผลกระทบด้านต่าง	 ๆ	 4)	 จัดทำรายงานและ	 

ข้อเสนอแนะ	 (Reporting	 and	 Recommendation)	 มีการนำเสนอข้อมูลต่อท้องถิ่น	 จัดทำข้อเสนอ

แนะ	 รวมถึงให้ท้องถิ่นเสนอแนะเพิ่มเติม	 และ	 5)	 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล	 (Monitoring	

and	Evaluation)	จะได้ดำเนินการต่อไป	

	 จากการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพใน	 3	 กลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้สถานที่

ฝังกลบมูลฝอย	 ชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลชุมพวง	 พนักงานเก็บขนมูลฝอยของเทศบาล	 และการ

ตรวจวัดด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์พบว่า		

	 1)	 ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้สถานที่ฝังกลบมูลฝอย	ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล	จำนวน	3	หมู่บ้าน	รวม	

90	ตัวอย่าง	พบว่า	ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย	จิตใจ	และสังคม	ยกเว้น	การเพิ่มหรือ

ลดรายได้ของครัวเรือนและชุมชน	ซึ่งไม่มีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ	ส่วนข้อเสนอแนะของชุมชน	

ควรให้ฝังกลบทันที	 มีมาตรฐาน	 มีการจัดการที่ดี	 สร้างเตาเผาขยะ	 และ/ย้ายที่ฝังกลบให้ห่างไกลจาก

ชุมชน		

	 2)	 ชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลชุมพวง	ทั้งหมด	11	หมู่บ้าน	จำนวน	345	ตัวอย่าง	พบว่า

พฤติกรรมการทิ้งขยะส่วนใหญ่	ทิ้งรวมกันโดยไม่ได้แยกขยะ	เห็นควรมีการแยกขยะก่อนทิ้ง	จัดหาถังขยะ

แยกประเภท	 มีการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะทางสื่อต่างๆ	 ด้วย	 ซึ่งส่วนใหญ่เห็น

ว่าการเก็บขยะของเทศบาลอยู่ในระดับดี	 ส่วนความคาดหวังจากการจัดการขยะในชุมชน	 อยากให้

เทศบาลมีการเก็บขยะสม่ำเสมอไม่ให้ตกค้างและล้นถัง	 มีเตาเผาขยะที่ได้มาตรฐาน	 มีโรงคัดแยกขยะ		 

มีการเก็บกวาดขยะตามท้องถนน	 และทำให้ชุมชนปลอดขยะ	 เป็นระเบียบและเป็นชุมชนน่าอยู่		 
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ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการปัญหาขยะ	

ที่สำคัญคือ	 มีการแยกขยะก่อนทิ้ง	 มีการใช้ซ้ำ	

และนำไปทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ	 สำหรับ

หน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่มี

สาเหตุมาจากขยะ	 คือ	 เทศบาลตำบลชุมพวง	

อบต.	อบจ.	และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ		

		 3)	 พนั ก ง าน เก็ บขนมู ลฝอยของ

เทศบาล	 จำนวน	 16	 ตัวอย่าง	 ปฏิบัติหน้าที่

พนักงานขับรถ	4	คน	พนักงานเก็บขนขยะ	12	

คน	 พบว่า	 พนักงานเก็บขนขยะ	 มีการคัดแยก

ขยะบนรถทุกคัน	 ทำให้มีรายได้ต่อเดือนประมาณ	 4,000–

5,000	 บาทต่อคัน	 มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคลทุกวันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์	 ซึ่งเทศบาลเป็นผู้จัดหาให้	

และบางส่วนซื้อเองเพิ่มเติม	 หลังจากเก็บขนขยะส่วนใหญ่อาบ

น้ำชำระร่างกายทันที	 ระบบกำจัดขยะที่อยากเห็น	 คือ	 อยาก

ให้การจัดการขยะดีขึ้น	 อยากได้รถไถ	 หรือแทรกเตอร์ดันขยะ

ลงหลุมทันที	 ไม่ค้างบนปากบ่อขยะ	และอยากให้บ่อฝังกลบลึกกว่าเดิม	 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ	

คือ	 ทำหน้าที่ให้ดี	 ช่วยเก็บกวาดและแนะนำชาวบ้านเกี่ยวกับการทิ้งขยะ	 นำเศษอาหารมาหมักทำปุ๋ย

และคัดแยกขยะ	 นอกจากนี้	 ยังมีข้อเสนอแนะต่อเทศบาลในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย	 โดยเทศบาลควร

ให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ	 เปลี่ยนถังขยะให้เป็นขนาดใหญ่ขึ้น	 ลดจุดวางถัง	 ทำทางลงไป	 

เทขยะที่ก้นบ่อสะดวก	 และเพิ่มรถเก็บขยะ	 นอกจากนี้	 มีข้อเสนอแนะต่อประชาชน	 คือ	 ให้ช่วยกัน	 

คัดแยกขยะเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บ	รวบรวมขยะเก็บให้มิดชิด	ทิ้งลงถังที่จัดให้		

	 4)	 การตรวจวัดด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์บริเวณบ่อฝังกลบขยะ	และหมู่บ้านใกล้เคียง	จำนวน	

3	 หมู่บ้าน	 โดยตรวจวัด	 จำนวน	 3	 พารามิเตอร์	 ได้แก่	 VOC
s
	 ,	 CH

4
	 และ	 H

2
S	 พบปริมาณ	 VOC

s
	 ที่

บริเวณบ่อฝังกลบขยะ	 1.52	 ppm	ซึ่งปริมาณน้อยมาก	 หมู่บ้านอื่นตรวจไม่พบ	 ส่วนการวัดความชุกชุม

ของแมลงวันพบมากบริเวณบ่อฝังกลบขยะ	จำนวน	35	หน่วย	 (ตัว)	อยู่ในระดับที่ต้องควบคุมโดยการใช้

สารเคมี	ส่วนในหมู่บ้านในภาวะปกติไม่พบแมลงวัน		

	 แนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม	 คือ	 การลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่

ระบบกำจัดโดยกระบวนการลด	 (Reduce)	 ใช้ซ้ำ	 (Reuse)	 และรีไซเคิล	 (Recycle)	 การส่งเสริมและ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มีการรวมกลุ่มพื้นที่	 (Cluster)	 รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย

ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน	 ที่เน้นการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	 ซึ่งก่อนจะ
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เลือกเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย	 จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจ	 ดังนั้น	 โครงการ

ประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	 (HIA)	 ในการจัดการมูลฝอยจะสามารถได้มาซึ่งองค์ความรู้	

และข้อมูลที่จำเป็น	ทั้งด้านความรู้	ความคิดเห็น	ทัศนคติ	และข้อเสนอแนวทางการจัดการขยะโดยชุมชน

มีส่วนร่วม	จะส่งผลให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างยั่งยืนและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้	

 ปัจจัยความสำเร็จ  

	 เกิดจากประเด็นการกำจัดขยะของเทศบาลเป็นเรื่องที่

เป็นปัญหาลำดับต้นๆ	 ของเทศบาล	 ที่พยายามจะมีการแก้ไข

ปัญหา	 ทำให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องมีแรงผลักดันที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาให้หมดไปอย่าง

จริงจัง	 อีกทั้ง	 ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ราชการและหน่วยงานภายนอกอย่างดียิ่ง	
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การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล 
 

	 โรงพยาบาลเป็นสถานบริการรักษาผู้ป่วย	 จึงเป็นแหล่งรวมน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ	 ในแต่ละ

แผนกของโรงพยาบาล	 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำเสียเหล่า

นี้	 และมิให้ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล	 ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการน้ำเสีย

อย่างเป็นระบบ	 เพื่อรวบรวมน้ำเสียภายในโรงพยาบาลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัด	

จนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่	 การควบคุมดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียและการบำรุงรักษา	 เป็นปัจจัย

สำคัญ	 ที่ทำให้น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียสามารถควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งได้	 ดังนั้น	 ผู้ควบคุมการ

เดินระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องมีความรู้และทักษะในการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ		

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ในฐานะองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย	 

สิ่งแวดล้อม	 ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว	 จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการควบคุมดูแล

ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลขึ้น	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามารถดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของ

ตนเองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	 และปฏิบัติได้ถูกต้องตามบทบัญญัติในมาตรา	 80	 แห่งพระราช

บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.2535	ซึ่งในปี	2556	ได้จัดอบรมเป็นลักษณะ

เก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรมคนละ	

1,800	 บาท	 มีกลุ่มเป้าหมาย	 100	 คน	

ประกอบด้วย	 บุคลากรหน่วยงานกระทรวง

สาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมโดยชำระค่า

ลงทะเบียน	 จำนวน	 125	 คน	 และเป็นภาคี

เครือข่ายอีก	จำนวน	10	คน	รวม	135	คน	ซึ่ง

ได้จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่	26	-	28	มิถุนายน	

2556	ณ	โรงแรมเฮอร์มิเทจ	รีสอร์ท	แอนด์สปา	

อำเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 ในการอบรม

มีการทดสอบระดับความรู้ก่อนและหลังการอบรม	 คะแนนเต็ม

ของแบบทดสอบ	 20	 คะแนน	 ผู้ เข้ารับการอบรมส่งแบบ

ทดสอบทั้งก่อนและหลัง	จำนวน	87	คน	มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลัง

การอบรมเพิ่มขึ้น	 ร้อยละ	 22.47	 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนี้สามารถ

เป็นภาคีเครือข่ายในการทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 กับ
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ศูนย์อนามัยที่	 5	 ,	 6	 และ	 7	 โดยเนื้อหาการ

อบรม	 ได้แก่	 ความรู้พื้นฐานเรื่องน้ำเสีย	 แหล่ง

กำเนิด	 และคุณลักษณะของน้ำเสียโรงพยาบาล	

การควบคุมดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย	 

โรงพยาบาล	 การตรวจสอบและบำรุงรักษา

เครื่องมือ/อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ

บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล	 การศึกษาดูงานการ

จัดการระบบบำบัดน้ำเสียระบบคลองวนเวียน	

และแนวทางการเก็บสถิติข้อมูล	 การจัดทำ

บันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการ

ทำงาน	 ของระบบบำบัดน้ำเสียออกตามความมาตรา	 80	 แห่ง	 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ	 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.2535	เป็นต้น	หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมได้สำรวจแบบประเมินความพึงพอใจ	

มีผู้ตอบกลับแบบประเมิน	 จำนวน	 103	 คน	 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการจัดอบรมใน	 

ภาพรวม	ในระดับมากที่สุดและระดับมาก	ร้อยละ	86.41	
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งานตามพันธกิจ 
 

การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะเพื่อการส่งเสริมป้องกันโรค 
เขตนครชัยบุรินทร์ 

 

	 การสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ	 (Health	 Communication)	 เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพของประชาชน	 ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมป้องกันโรค	 เนื่องจากในยุคปัจจุบันเป็น	 

ยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน	 ประชาชนให้ความสนใจและติดตามความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่างๆ		

ตลอดเวลา	การสื่อสารธารณะจึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 9	

นครราชสีมา	 ได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารธารณะเพื่อการส่งเสริมป้องกันโรค	 เขตนครชัย	 

บุรินทร์	 ปี	 2556	 ขึ้น	 เพื่อให้เครือข่ายสื่อสารสาธารณะมีแนวทางการสื่อสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง		 

เหมาะสมตรงกับข้อเท็จจริง	โดยจัดให้มีการสัมมนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ	วันที่	7	-	8	มีนาคม	2556	

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางเคเบิลทีวี	DTV	ช่อง	7	สัปดาห์ละ	1	ตอน	จำนวน	24	

สัปดาห์	 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	 ข่าวโคราช	 จำนวน	 3	 ฉบับ	 และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	

เขตนครชัยบุรินทร์	จังหวัดละ	217	ตอน		

	 จากผลการสำรวจการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพของ

ประชาชนในเขตนครชัยบุรินทร์	 พบว่า	 ช่องทางการรับข้อมูล

ข่าวสารด้านสุขภาพที่ประชาชนได้รับ	 4	 อันดับแรก	 คือ	

โทรทัศน์/เคเบิ้ลทีวี	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 อาสาสมัครประจำ

หมู่บ้านและวิทยุ	 /	 วิทยุชุมชน	 ตามลำดับ	 จากการศึกษา	 

พบว่าการรับฟังรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย	 ทำให้ประชาชนมีการรับรู้เรื่อง

การส่งเสริมป้องกันโรคเพิ่มขึ้น	 และมีความ	 

พึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับว่ามีประโยชน์

ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน		

	 จะเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 ก็ยัง

เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง	 ประเด็นที่ประชาชน	 
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รับรู้มากที่สุด	คือ	เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอดส์	(ร้อยละ	98.0)	และเรื่องที่มีการรับรู้น้อยที่สุดคือเรื่อง

การป้องกันลูกเป็นโรคเลือดจาง	ธาลัสซีเมีย	(ร้อยละ	59.1)	จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์	

การรณรงค์สร้างกระแสผ่านสื่อต่างๆ	 เป็นปัจจัยหลักของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	 ดังนั้น

เรื่องที่ประชาชนมีการรับรู้น้อย	 เช่น	 เรื่องโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย	 จึงควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์		 

การรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้น		

	 การใช้สื่อท้องถิ่น	 เครือข่ายภาคประชาชน	 การทำให้ชุมชนเข้าใจกันเองและสามารถเป็นคน

สื่อสารได้เอง	 จะทำให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น	 การพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย

สื่อสารสาธารณะ	 เป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิดการสื่อสารสาธารณะที่มีพลัง

และมีชีวิตชีวา	 ส่งผลให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการส่งเสริมสุขภาพและเกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป	

  ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 ■		 เครือข่าย	 สวท.ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือ

ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการเป็นอย่างดี	

 ■		 เครือข่ายสาธารณสุขให้ความร่วมมือในการสำรวจ

ข้อมูลกับกลุ่มประชาชนในพื้นที่	

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ■		 ควรมีการพัฒนาเครือข่ายสาธารณะอย่างต่อเนื่อง		

 ■		 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์	รณรงค์	ในประเด็นที่ประชาชนรับรู้น้อยที่สุด	(เช่น	การป้องกัน

ลูกเป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย)		

 ■		 ควรมีการสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
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การจัดการความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 5 
(Knowledge Management) 

 

	 การจัดการความรู้	ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	ในปี	2556	ที่ผ่านมา	เน้นการดำเนินงานแลก

เปลี่ยนเรียนรู้เป็นสำคัญ	 ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 โดยภายในองค์กรมีกิจกรรมเดือนละ	 2	 ครั้ง	

ส่วนภายนอกองค์กรจะเป็นกิจกรรมในพื้นที่ เขตนครชัยบุรินทร์	 ประกอบด้วย	 4	 จังหวัด	 คือ	

นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	มีกิจกรรมจังหวัดละ	1	ครั้งๆ	ละ	3	วัน	ซึ่งถือเป็นกระบวนการ

สำคัญสำหรับองค์กรในการใช้ประโยชน์จากความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนิน

งานขององค์กร	 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอด	 แลกเปลี่ยน	 และใช้ประโยชน์จากความรู้อันจะ

ทำให้บุคลากรมีทักษะ	สมรรถนะด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมืออาชีพ		

	 จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 แม้มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพ	 และร่วม

กิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือนทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร	 แต่ด้วยภารกิจที่ต้อง

ทำงานในพื้นที่	 ทำให้จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	

แต่อย่างไรก็ตามได้มีการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร	 โดยมีการ

ถ่ายทำวีดีทัศน์กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆที่หลากหลาย	 โดยเฉพาะกิจกรรม

ภายนอกองค์กร	 เพื่อนำมาถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้	 ให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 รวมถึง

การมีการผลักดันและส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ที่ควรได้รับการเผยแพร่ให้มีเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	 และเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว	 ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 

แห่งชาติครั้งที่	6	เมื่อวันที่	4	-	6	กันยายน	2556	อันจะเป็นช่องทางสำหรับการนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด

การปฏิบัติงานต่อไป		

	 ในด้านเกี่ยวกับการถอดบทเรียน	 การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้	 ได้ดำเนินการอย่าง	 

ต่อเนื่อง	 โดยมีการจัดทำหนังสือ	 และวีดีทัศน์เกี่ยวกับความรู้ในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ในประเด็น	 

ที่หลากหลาย	 จากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา	

เพื่ อ เป็นการ เผยแพร่ ให้บุ คลากรรวมถึ ง	 

ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกัน		

	 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภายในองค์กร	 ได้แก่	 การจัดการขยะและ

ประหยัดพลังงาน	การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูก

ต้องและเหมาะสม	 การให้คำปรึกษาอนามัย

เจริญพันธุ์วัยรุ่น	 และการแปลผลตรวจสุขภาพ	
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เป็นต้น	นอกจากนี้	ในส่วนของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกองค์กร	ได้แก่	

 นครราชสีมา  

 ■		 การจัดทำ	Stock	นมแม่		

 ■		 ธงรักและห่วงใย		

 ■		 ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่		

 ■		 การจัดการ	ขยะในชุมชน		

 ■		 ชมรมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ	

 ชัยภูมิ		

 ■		 องค์กรไร้พุง		

 ■		 ชมรมผู้สูงอายุ		

 ■		 วัดส่งเสริมสุขภาพ		

 ■		 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	(1ไร่1แสน)	

 บุรีรัมย์		

 ■		 โรงเรียนระดับเพชร	 (โรงเรียน	 ICT	 ไร้กระดาษ	

กองทุนข้าวเปลือก	และโครงการเงินออมในโรงเรียน)		

 ■		 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง		

 ■		 ส้วมสถานีรถไฟ	และส้วมสถานีบริการน้ำมันระดับประเทศ	

 สุรินทร์		

 ■		 รพ.ต้นแบบด้านการสื่อสารสาธารณะ	(ความรู้ติดล้อ	และชุมชนต้นข่าว)	

 ■		 สถานบริการลดโลกร้อน(ตลาดนัดสีเขียว	และชมรมหลังคลอดสมุนไพร)	

 ■		 ส้วมไทยหัวใจธรรมชาติ	

 ■		 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	(ปราชญ์ชาวบ้าน	=	สมุนไพร+เศรษฐกิจพอเพียง)	

 ปัจจัยความสำเร็จ 
 ■		 การมีนโยบายชัดเจนจากผู้บริหาร	

 ■		 การมีแผนการจัดกิจกรรม	 ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วน	 การดำเนินกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง	

 ■		 มีบทความ	“องค์กรแห่งการเรียนรู้”	เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้	

 ■		 มีการจัดการองค์ความรู้ตามกระบวนการ	KM	

 ■		 บุคลากรที่ดำเนินโครงการ	 KM	 ได้รับการกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง	พร้อมและเปิดใจต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	และเต็มใจนำมาสู่การปฏิบัติ		

 ■		 บุคลากร	มีความรู้	ความเข้าใจ	เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้		
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 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ■		 เพิ่มกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกองค์กรให้มากขึ้น	 เพื่อเพิ่มโอกาส

ให้บุคลากรได้เรียนรู้	

 ■		 เพิ่มตัวชี้วัดรายบุคคล	 เกี่ยวกับการเขียนบทความและถอดบทเรียนของบุคลากร	 เช่น	 

มีบทความทางวิชาการอย่างน้อย	1	เรื่อง	หรืออาจเพิ่มเติมเข้าไปในตัวชี้วัด	การพัฒนาบุคลากร	

 ■		 มีนโยบาย	 ข้อบังคับหรือข้อกำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมองค์ความรู้หรือผลงานไว้ใน

คลังความรู้ส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น 
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งานพัฒนาองค์กร 
 

การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR CARD) 
 

	 ปีงบประมาณ	 2556	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 มีการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการ	 จำนวน	 27	 ตัวชี้วัด	 โดยมีผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวม	

(SAR	CARD)	ร้อยละ	96.49	ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน	ดังนี้ 

ตางรางที่	54	แสดงผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

	 ตัวชี้วัด	 	 รายการ	 เป้าหมาย	 ผลงาน 

	 	 มิติภายนอก	:	การประเมินประสิทธิผล	

	 1.1	 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	 	 100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 1.2	 ร้อยละของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง	 100	คะแนน	 99.36	คะแนน	

	 1.3	 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	 100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 1.4	 ร้อยละของสตรีอายุ	30-70	ปี	มีพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง	 100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 1.5	 ร้อยละของอำเภอที่มีตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว	100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 1.6	 ร้อยละของวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน	 100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 1.7	 จำนวนอำเภอที่ผ่านองค์ประกอบการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี	 100	คะแนน	 80	คะแนน	

	 	 80	ปี	ยังแจ๋ว	

	 1.8	 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 100	คะแนน	 80	คะแนน	

  (รพศ.	รพท.	รพช.)	ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพ 

	 	 ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	

	 1.9	 ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม	ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ	100	คะแนน	 79.09	คะแนน	

	 1.10	 จำนวนองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ	 100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 1.11	 จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง	 100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 1.12	 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง	 100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 	 สาธารณสุข	มีการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ		

	 	 (DPAC)	ตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย	

	 1.13	 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี	 100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 	 ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน	

	 1.14	 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี	 100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 	 ระบบการจัดบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐาน	

	 1.15	 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี	 100	คะแนน	 80	คะแนน	

	 	 ระบบประปาได้มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้	
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	 ตัวชี้วัด	 	 รายการ	 เป้าหมาย	 ผลงาน 

	 	 มิติภายนอก	:	การประเมินประสิทธิผล	

	 1.16	 จำนวนสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง	 100	คะแนน	 80	คะแนน	

	 	 สาธารณสุข	มีการดำเนินกิจกรรม	GREEN	ครบถ้วน	ทั้ง	5	กิจกรรม	 100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 1.17	 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตัวแบบด้านการประเมินผลกระทบ	

	 	 ต่อสุขภาพ	

	 1.18	 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 100	คะแนน	 100	คะแนน	

  มิติภายนอก	:	การประเมินคุณภาพ	

	 2	 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	 100	คะแนน	 98	คะแนน	

  มิติภายใน	:	การประเมินประสิทธิภาพ	

	 3	 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ	 100	คะแนน	 95	คะแนน	

	 	 ปราบปรามการทุจริต	

	 4	 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	 100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 5	 ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับ	 100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 	 เป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย	

	 6	 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน	 100	คะแนน	 98	คะแนน	

  มิติภายใน	:	การพัฒนาองค์การ	

	 7	 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย	(Cascading)		100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 	 สู่ระดับบุคคล	

	 8	 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการเรียนรู้ความต้องการและ	 100	คะแนน	 80	คะแนน	

	 	 ความคาดหวังรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มี	

	 	 ส่วนได้ส่วนเสีย	(C/SH)	ของกรมอนามัย	

	 9	 ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงานโครงการ	100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 	 และงบประมาณให้มีความครบถ้วน	และทันสมัย	

	 10	 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย	 100	คะแนน	 95.85	คะแนน	

	 	 ร้อยละของคะแนนที่ได้	 	 100	 96.49	
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การดำเนินงานตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย  
 

	 ปีงบประมาณ	 2556	 กรมอนามัย	 ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย	 

สิ่งแวดล้อม	โดยมีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จการดำเนินงาน	เพื่อกำกับ	ติดตามและประเมินผล

การดำเนินงาน	โดยในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่	9	มีผลการดำเนินงาน	ดังนี้ 

ตารางที่	55	แสดงผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

	 	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 นม.	 ชย.	 บร.	 สร.	 เขต	

	 	 	 (ร้อยละ)  

การดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ 

1.	 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือ	 ไม่น้อยกว่า	 58.7	 50.5	 49.6	 59.5	 54.6	

	 เท่ากับ	12	สัปดาห์		 	 ร้อยละ	60	

2.	 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ	5	ครั้ง	 ไม่น้อยกว่า	

	 ตามเกณฑ์	 	 ร้อยละ	60	 80.7	 99.6	 64.6	 75.2	 80	

3.	 หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน		 ร้อยละ	100	 88.2	 100	 100	 100	 95.4	

4.	 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ	3	ครั้งตามเกณฑ์		 ไม่น้อยกว่า	 86	 83	 79.6	 84.9	 83.4	

	 	 	 ร้อยละ	65	 	

5.	 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีบริการ		 ไม่น้อยกว่า	 96.6	 86.8	 100	 100	 95.9	

	 ANC	คุณภาพ		 	 ร้อยละ	70	 	

6.	 อัตราส่วนมารดาตาย	(ต่อการเกิดมีชีพ	100,000	คน)	 ไม่เกิน	18	 20.8	 21.3	 12.8	 23.9	 19.7	

7.	 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์	 ร้อยละ	95	 100	 100	 95.5	 100	 98.8	

	 ระดับทอง	 	 	

การดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด	ถึง	2	ปี	อย่างมีคุณภาพ 

8.	 เด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า	6	เดือนแรก		 ไม่น้อยกว่า	 71.7	 53.4	 70.7	 74.5	 67.4	

	 มีค่าเฉลี่ย	กินนมแม่อย่างเดียว		 ร้อยละ	50	 	

9.	 เด็ก	0-2	ปี	ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย		 ไม่น้อยกว่า	 97.4	 81	 94	 98	 92.6	

	 	 	 ร้อยละ	80	 	

10.	เด็กแรกเกิด	–	2	ปี	มีพัฒนาการสมวัย	 ไม่น้อยกว่า	 97	 95.1	 99.7	 98.8	 97.4	

	 	 	 ร้อยละ	85	 	

11.	เด็ก	0-2	ปี	มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน		 ไม่น้อยกว่า	

	 	 	 ร้อยละ	70	 82.1	 86.5	 75.8	 N/a	 81.4	

12.	เด็กอายุต่ำกว่า	3	ปี	ได้รับการตรวจช่องปาก	และ	 ไม่น้อยกว่า	 45.6	 68.5	 86.5	 72.3	 68.3	

	 ผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า	3	ปี	ได้รับการฝึกทักษะ	 ร้อยละ	70	

	 การแปรงฟัน	
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	 	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 นม.	 ชย.	 บร.	 สร.	 เขต	

	 	 	 (ร้อยละ)  

13.	เด็กอายุต่ำกว่า	3	ปี	ที่มีความเสี่ยงฟันผุ	ได้รับการ	 ไม่น้อยกว่า	 30.7	 21.9	 57.5	 54.5	 41.1 

	 ทาฟลูออไรด์วาร์นิช		 	 ร้อยละ	50	 	

14.	Well	Child	Clinic	(WCC)	คุณภาพ		 ไม่น้อยกว่า	 100	 93.3	 100	 85.7	 94.8	

	 	 	 ร้อยละ	70	 	

การดูแลสุขภาพเด็กอายุ	3	-	5	ปี	อย่างมีคุณภาพ 

15.	เด็กอายุ	3-5	ปี	ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย	 ไม่น้อยกว่า	 96.8	 82.6	 94.6	 N/a	 91.3	

	 	 	 ร้อยละ	80	 	

16.	เด็กอายุ	3-5	ปี	ที่มีพัฒนาการสมวัย		 ไม่น้อยกว่า	 96.9	 82.6	 91.5	 98.9	 92.5	

	 	 	 ร้อยละ	85	

การพัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 

17.	เด็กอายุ	3-5	ปี	มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	 ไม่น้อยกว่า	 78.5	 86.4	 75.7	 96.8	 84.4	

	 	 	 ร้อยละ	70	 	

18.	เด็กปฐมวัย	(3	ปี)	มีปัญหาฟันน้ำนมผุ		 ไม่เกิน	 64.6	 52.2	 54.7	 56.8	 57.1	

	 	 	 ร้อยละ	57	 	

19.	ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	 	 ไม่น้อยกว่า	 70	 83.9	 N/a	 76.2	 74.6	

	 	 	 ร้อยละ	70	

20.	เด็กนักเรียนเป็นภาวะอ้วน		 ไม่เกิน	 14.2	 12.7	 7.8	 6.8	 10.4	

	 	 	 ร้อยละ	15	 	

21.	เด็กวัยเรียน	6	-	12	ปี	มีส่วนสูงระดับดีและ	 ไม่น้อยกว่า	 74	 66.4	 73	 78.9	 73	

	 รูปร่างสมส่วน	 	 ร้อยละ	70	 	

22.	เด็ก	ป.1	ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก		 ไม่น้อยกว่า	 87.4	 48.9	 89.3	 71.2	 76.7	

	 	 	 ร้อยละ	85	 	

23.	เด็ก	ป.1	ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในกรามแท้	 ไม่น้อยกว่า	

	 ซี่ที่หนึ่ง		 	 ร้อยละ	30	 50.4	 58	 55.3	 60	 59.7	

24.1	โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม	 ไม่น้อยกว่า	 78.6	 81.3	 77.2	 80	 79.1	

	 	 	 ร้อยละ	75	

24.2	โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม	(*ควบคุมน้ำหวานและ	 ไม่น้อยกว่า	 26.2	 32.5	 28.1	 30.5	 28.9	

	 		ขนมกรุบกรอบ)	 	 ร้อยละ	75	 	

25.	จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 8	แห่ง/ศอ.5	 6	 4	 3	 2	 15	

	 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	
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	 	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 นม.	 ชย.	 บร.	 สร.	 เขต	

	 	 	 (ร้อยละ)  

การพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นอย่างมีคุณภาพ 

26.	อัตราการคลอดของหญิงอายุ	15-19	ปี		 ไม่เกิน	50	 34.7	 28.9	 41	 36.2	 35.6	

	 (ต่อประชากรหญิงอายุ	15-19	ปี	1,000	คน)	

27.	จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง	 ร้อยละ	30	 7.1	 33.3	 59.1	 42.9	 32.9	

	 สาธารณสุข	(รพศ.	รพท.	รพช.)	ที่ผ่านเกณฑ์	

	 โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร	

	 กับวัยรุ่นและเยาวชน		 	 	

การเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็ง	

28.	สตรีที่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง		 ไม่น้อยกว่า	 85.4	 96.3	 93.9	 85.4	 90.3	

	 	 	 ร้อยละ	80	 	

29.	หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กินกับสามี	ได้รับการบริการ	 ไม่น้อยกว่า	 90.2	 90.6	 89.6	 77.6	 87	

	 วางแผนครอบครัวทุกประเภท	 ร้อยละ	80	 	

30.	สตรีอายุ	30-70	ปี	มีพฤติกรรมการตรวจเต้านม	 ไม่น้อยกว่า	 85.4	 96.3	 93.9	 85.4	 90.3	

	 ด้วยตนเอง	 	 ร้อยละ	80	 	

31.	รพศ./รพท/รพช.	มีการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยน	 ร้อยละ	50	 46.6	 100	 72.7	 100	 72.8	

	 พฤติกรรมสุขภาพ	(DPAC)	ตามเกณฑ์การประเมิน	

	 ของกรมอนามัย	

32.	รพ.สต.มีการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ร้อยละ	40	 53.9	 67.9	 50	 74.8	 60	

 สุขภาพ	(DPAC)	ตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย  

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ	

33.	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางกาย	 ไม่น้อยกว่า	 90.4	 N/a	 91.7	 86.9	 89.7	

	 และใจ	 	 ร้อยละ	80	 	

34.	อำเภอที่มีตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลดูแลสุขภาพ	 ร้อยละ	20	 100	 100	 100	 100	 100	

	 ผู้สูงอายุระยะยาว	 	 	

35.	วัดส่งเสริมคุณภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน	 ร้อยละ	20	 11.9	 7.1	 13.6	 4.3	 10	

36.	จำนวนอำเภอที่ผ่านองค์ประกอบการดำเนินงาน	 4	อำเภอ	 2	 2	 2	 2	 8	

	 อำเภอสุขภาพดี	80	ปี	ยังแจ๋ว	 /ศอ.5	 	

37.	ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียม	และคำแนะนำ	 จำนวน	 96.3	 50.8	 64.3	 73.4	 71.2	

	 การดูแลฟันเทียม	 	 35,000		

	 	 	 ราย/ปท.	
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	 	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 นม.	 ชย.	 บร.	 สร.	 เขต	

	 	 	 (ร้อยละ)  

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

38.	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรปกครอง	

	 ส่วนท้องถิ่นให้มีระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร	

	 ระดับพื้นฐาน	

 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ	 4	แห่ง/ศอ.	 1	 1	 1	 1	 4	

	 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบ	 2	แห่ง/ศอ.	 1	 0	 1	 1	 3	

	 การจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน	 	

39.		ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรปกครอง	

	 ส่วนท้องถิ่นให้มีระบบจัดการบริการน้ำบริโภค	

	 ระดับพื้นฐาน	

 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ	 4	แห่ง/ศอ.	 1	 1	 1	 1	 4	

	 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบ	 2	แห่ง/ศอ.	 0	 0	 0	 0	 0	

	 จัดการบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐาน	 	

40.	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบประปา	

	 ให้ได้มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้	

	 จำนวนระบบประปาที่เข้าร่วมโครงการ	 8	แห่ง/ศอ.5	 2	 2	 2	 2	 8	

	 จำนวนระบบประปาให้ได้มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้	 ร้อยละ	30	 0	 0	 0	 0	 0	

	 	 	 ของประปา	

	 	 	 เป้าหมาย	 	

41.	จำนวนสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงาน	 17	แห่ง/ศอ.	 9	 4	 4	 4	 21	

	 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	มีการดำเนินกิจกรรม		

	 Green	ครบทั้ง	5	กิจกรรม	 	

42.	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตัวแบบ	 1	แห่ง/ศอ.	 1	 0	 0	 0	 1	

	 ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	 	

43.	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง	 1	แห่ง/ศอ.	 1	 0	 0	 0	 1	

	 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม		 	

หมายเหตุ	 ข้อมูลจากการนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	 ปี	 2556	 รอบ	 2	 และ	 

ผู้รับผิดชอบงาน	ณ	30	กันยายน	2555	
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ส่วนที่ 4 
งานวิจัย/งานวิชาการ 
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ส่วนที่ 4 

งานวิจัย/งานวิชาการ 
 

 
การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 

เขตบริการสุขภาพที่ 9 
 

นิพนธ์	เสียงเพราะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	

 

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ	 (Survey	 Research)	 กลุ่มประชากรคือเทศบาลในพื้นที่

จังหวัด	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และสุรินทร์	 ทั้งหมด	 182	 แห่ง	 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเลือก	 

ทุกแห่ง	คือ	เทศบาล	นคร	1	แห่ง	เทศบาลเมือง	7	แห่ง	สวนเทศบาลตำบล	เลือกโดยสุ่มตัวอย่างแบบมี

ระบบ	(Systematic	random	sampling)	ร้อยละ	30	จากจำนวน	174	แห่ง	ได้เทศบาลตำบล	54	แห่ง	

รวมทั้งสิ้น	 62	 แห่ง	 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 

ที่สร้างขึ้น	 เก็บรวบรวมข้อมล	 ระหว่างเดือนมกราคม	 –	 กุมภาพันธ์	 2555	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปนำเสนอเป็น	 ค่าความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		 

ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	

ร้อยละ	100	จำนวนบุคลากรอยู่ระหว่าง	0	 -	5	คน	ร้อยละ	88.7	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการ

ประชุม	 อบรม	 สัมมนา	 ศึกษาดูงานนั้น	 เรื่องที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมากที่สุดคือ	 เรื่องตลาดสด		 

ร้อยละ	 48.4	 เรื่องที่ได้รับ	 การพัฒนาน้อยที่สุดคือ	 เรื่องน้ำประปาดื่มได้	 ร้อยละ	 24.2	 มีการสนับสนุน	 

งบประมาณเกี่ยวกับการจัดการ	 มูลฝอยมากที่สุด	 ร้อยละ	 93.5	 มีการออกเทศบัญญัติเรื่องการจัดการ

มูลฝอย,	 การจัดการสิ่งปฏิกูลและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุดคิดเป็นร้อยละที่เท่ากัน	 คือ

ร้อยละ	96.8	 ลักษณะเทศบัญญัติสวนใหญ่มากกว่า	 ร้อยละ	40	มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่	 11-15	ปี	การจัดการ

มูลฝอยทั่วไป	 มีบริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่	 ร้อยละ	100.0	 โดยเทศบาลดำเนินการเอง	 ร้อยละ	95.2	

การกำจัดมูลฝอยทั่วไปพบว่าเทศบาลดำเนินการร้อยละ	 93.5	 โดย	 เทศบาลดำเนินการเองรอยละ	 77.6	

ใช้วิธีกำจัดโดยเผาในเตาเผาที่ไม่ถูกสุขลักษณะร้อยละ	80	ด้านการบริหาร	จัดการพบว่า	เทศบาลมากถึง

ร้อยละ	88.7	ที่มีปัญหา	โดยปัญหาที่พบมากคืองบประมาณไม่เพียงพอร้อยละ	67.7	การจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อ	 พบว่ามีเทศบาลดำเนินการเพียงร้อยละ	 19.4	การจัดการมูลฝอยอันตราย	 โดย	 การคัดแยกมี

เพียงร้อยละ	16.1	ส่วนวิธีการจัดการหลังมีการคัดแยกคือการเก็บไว้ในโรงเรือนเก็บของบนพื้น	คอนกรีต	

ร้อยละ	 93.5	การจัดการสิ่งปฏิกูล	 มีการบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	 ร้อยละ	 85.5	 ลักษณะการให้บริการ	
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เก็บขนสิ่งปฏิกูลนั้นจะอนุญาตให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการ	 ร้อยละ	 86.8	 มีการให้บริการกำจัด	 

สิ่งปฏิกูล	ร้อยละ	66.1	การกำจัดสิ่งปฏิกูลจะให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ	ร้อยละ	90.3	ลักษณะของการ

กำจัดสิ่งปฏิกูลมีการนำไปทิ้งในสวน	ไร่นา	ป่า	เขาหรือที่สาธารณะต่างๆ	มากที่สุดร้อยละ	72.6	เทศบาล

ไม่มีระบบการติดตาม	 ควบคุมกำกับการกำจัดสิ่งปฏิกูล	 ร้อยละ	 56.5	 การจัดการสุขาภิบาลอาหาร	

เทศบาลมีการรวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการร้านอาหาร	 แผงลอย	 ตลาด	 และทะเบียนผู้ประกอบ

กิจการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	 ร้อยละ	 100	 การตรวจแนะนำตามมาตรฐานการรับรอง

ร้านอาหาร	 แผงลอย	 ตลาดสดน่าซื้อ	 ร้อยละ	 96.8	 การจัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารแก่เจ้าของ/	 

ผู้สัมผัสอาหาร	ร้อยละ	88.7	การแต่งตั้งคณะกรรมการ	ตรวจรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	ร้อยละ	

59.7	การจัดการน้ำเสีย	มีระบบบำบัด	น้ำเสียรวมเพียง	ร้อยละ	21.0	ซึ่งการทำงานของระบบใช้งานได้	

ร้อยละ	 76.9	การจัดการเหตุรำคาญ	 เทศบาลทุกแห่งมีระบบรับเรื่อง	 ร้องเรียน	 โดยไม่ได้แต่งตั้งคณะ

ทำงานแต่มีผู้รับผิดชอบงาน	 ร้อยละ	 46.8	 โดยมีการรวบรวมข้อมล/สถิติเพียง	 ร้อยละ	 17.7	 สวนสถิติ

การร้องเรียนในเรื่องต่างๆ	พบเรื่องกลิ่นมากที่สุด	ร้อยละ	85.5	การจัดการน้ำบริโภค	มีการใช้บริการของ

ระบบประปาภูมิภาคมากที่สุด	 ร้อยละ	 66.1	 การควบคุมดูแลคุณภาพน้ำด้วยการตรวจวัด	 คลอรีนอิสระ

คงเหลือทุกวัน	ในระบบประปาเทศบาล,	ประปาภูมิภาค	และประปาหมู่บ้าน	คิดเป็นร้อยละ	33.3,	41.5,	

8.3	 ตามลำดับ	 และพบว่าในระบบประปาเทศบาล,	 ประปาภูมิภาค	 และประปาหมู่บ้าน	 ผ่านมาตรฐาน	

ประปาดื่มได้ร้อยละ	 33.3,	 29.3,	 0.0	 ตามลำดับ	การรองรับเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย	 มีการจัดทำ

แผนรองรับ	 เหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อย	 โดยเป็นการเตรียมแผนฯ	

ในเรื่องสัตว์แมลงนำ	 โรคมากที่สุดร้อยละ	 38.7	 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรองรับสาธารณภัย	 

ร้อยละ	 46.8	 ส่วนลักษณะการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินฯ	 เทศบาล	 ดำเนินการจัดทำแผนร่วมกับ

หน่วยงานสาธารณสุขร้อยละ	91.9	ด้านข้อเสนอแนะจากเทศบาลเพื่อการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ที่สำคัญคือควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพ	 องค์ความรู้และศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	

ร้อยละ	79.0	เทศบาลมีบุคลากรที่สามารถดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	แต่ยังไม่สามารถดำเนินงาน

ได้เท่าที่ควร	จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมทั้งด้าน	องค์ความรู้	เครื่องมือ	อุปกรณ์ที่สอดคล้อง

กับปัญหาของแต่ละพื้นที่	 และมีหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องให้การ	 สนับสนุนทางด้านวิชาการ	

จากสถานการณ์ดังกล่าวพบว่าเทศบาลส่วนใหญ่

ยังมีจุดที่ควรพัฒนาด้านการจัดการอนามัย	 

สิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะเรื่องการจัดการของเสีย	

และคุณภาพน้ำดื่ม		
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 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้	

คือ	 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร	 การสนับสนุนวิชาการ	

แนวทางปฏิบัติ	 การนิเทศติดตามให้คำแนะนำ	

กับบุคลากรที่ รับผิดชอบงานด้านอนามัย	 

สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเพื่อให้มีความรู้ความ

เข้าใจและสามารถนำไป	ปฏิบัติงานได้เหมาะสม

กับสภาพปัญหา	 ใช้กำหนดนโยบายและบริหาร

จัดการทรัพยากรของเทศบาลให้มีความ	 

เหมาะสมตรงกับปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม	

และสร้างกลไกการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	

โดยการวิเคราะห์	 บทบาทภาคีที่เกี่ยวข้องและ

ทำงานประสานกับภาคีดังกล่าว	เช่น	สสอ.	รพ.	

รพ.สต.ฯลฯ	 แบบบูรณาการ	 ตลอดจนให้ความ

สำคัญกับการพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนใน

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 เพื่อแก้ปัญหา

การ	 จัดการของเสียที่ต้นทาง	 ควบคู่ไปกับการ

ขับเคลื่อนเชิงนโยบายอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับ

ประเทศโดยเฉพาะเรื่อง	 การจัดการของเสีย	

และคุณภาพน้ำดื่ม	
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การจัดการมูลฝอยติดเชื้อกรณีลักลอบทิ้งเทศบาลตำบลบ้านด่าน 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

Infectious Waste Management ; A Case of Illegal Dumping  
in Bandan Municipality Buriram Province 

 

สมชาย	แช่มชูกลิ่น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ		

สมรัฐ	นัยรัมย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		

 

 บทนำ	 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุขนับวันจะทวีปัญหาความรุนแรง

เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการใช้บริการเก็บขนจากบริษัทเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน	 ในขณะที่คุณภาพของ

บริษัทที่รับเก็บขนกลับถูกละเลย	 จนก่อให้เกิดเหตุร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง	 ในการลักลอบทิ้งตลอดจน

กองแล้วเผาในที่สาธารณะ	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 จึงได้ทำการศึกษา	 เรื่อง	 การจัดการมูลฝอย	 

ติดเชื้อ	กรณีลักลอบทิ้ง	พื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน	จังหวัดบุรีรัมย์	

 วัตถุประสงค์ เพื่อถอดบทเรียนพื้นที่และค้นหาแนวทางที่เหมาะสมตลอดจนข้อเสนอแนะ	 

เชิงนโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	กรณีลักลอบทิ้ง/ฝัง	

 วิธีการวิจัย	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง

เป็นปัญหาเฉพาะการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ	กรณีเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน	อำเภอบ้านด่าน	จังหวัด

บุรีรัมย์	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารลำดับเหตุการณ์ของจังหวัด	 (Document	 Review)	 ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม	 2554	 –	 สิงหาคม	 2556	 และจากการร่วมประชุมกรรมการตลอดจนลงพื้นที่ติดตาม	 วิเคราะห์

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยการประยุกต์ใช้กลยุทธ์	Bangkok	Charter		

 ผลการศึกษา	 นับแต่เดือนกันยายน	 2554	 จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน

หมู่บ้านโยนช้า	 ตำบลบ้านด่าน	 อำเภอบ้านด่าน	 จังหวัดบุรีรัมย์	 เรื่องกลิ่นเหม็นจากโกดัง	 ซึ่งพบว่าเป็น

แหล่งสะสมมูลฝอยติดเชื้อของบริษัทเอกชนที่

เก็บขนจากโรงพยาบาลในภาคอีสาน	 37	 แห่ง	

มาเก็บไว้ประมาณ	 100	 กว่าตันและลักลอบ	 

ฝังดินอีกเกือบ	 300	ลบ.ม.	 ภาคีที่มีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาได้ประชุมกันหลายครั้ง	 เพื่อ

กำหนดบทบาทอย่างชัดเจนเชิงวิชาการและ

กฎหมาย	ร่วมกับกลไกผู้ว่าราชการจังหวัด	โดย

คำสั่งจังหวัดที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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รูปแบบการดำเนินงานโดยกลยุทธ์	 Bangkok	

Charter	 ได้แก่การใช้มาตรการทางกฎหมาย	

(Regulate)	 ได้แก่มาตรา8	 มาตรา	 28	 มาตรา	

71	 มาตรา	 74	 แห่ง	 พ.ร.บ.การสาธารณสุข	

พ.ศ.2535	การชี้แนะ	 (Advocate)	 สร้างการมี

ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	 (Partner)	 การ

ลงทุน(Invest)	 การพัฒนาศักยภาพและ

นโยบายส่งผลกระทบไปทั่วประเทศ	 (Build	

capacity)	ตามลำดับ	

 สรุป ต้องมีมาตรการการจัดทำ

เอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ	 (Infectious	Waste	Manifest	 System)	 เพื่อควบคุมกำกับ

มูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดอย่างจริงจัง	 และประกาศรับรองบริษัทเก็บขน	 กำจัดตลอดจนใช้กลไก

ทางบริหารในการกำหนดโซนนิ่งสำหรับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด	 รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย

ถึงที่สุดกับผู้รับขนส่งมูลฝอยติดเชื้อที่ฝ่าฝืน 
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รายงานการศึกษาการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบ 
ต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

กรณีศึกษา : การประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ในพื้นที่ อบต.หนองกะทิง 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ศมกานต์	ทองเกลี้ยง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		

สถาพร	เป็นตามวา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	

  

	 การศึกษาการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น	 กรณีศึกษา	 :	

การประกอบกิจการเลี้ยงไก่	 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง	อำเภอลำปลายมาศ	จังหวัด

บุรีรัมย์	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	 ในการออก

ข้อกำหนดท้องถิ่น	เพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	กรณี	 :	การประกอบกิจการเลี้ยงไก่	โดย

ศึกษาตามขั้นตอนของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	(HIA)	ซึ่งประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	โดยมีผลการ

ศึกษาดังนี้		

	 1)	 การกลั่นกรอง	 โดยจัดประชุมคณะทำงานในพื้นที่	 เพื่อร่วมกันศึกษาข้อมูลทั่วไปของกิจการ

เลี้ยงไก่	สิ่งคุกคามสุขภาพ	ผลกระทบต่อปัจจัยกำหนดสุขภาพ	และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้

เสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงไก่		

	 2)	 ขั้นตอนกำหนดขอบเขตการศึกษา	 โดยการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่	

ซึ่งสรุปขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้	 ประชากรที่ศึกษา	 ได้แก่	 ฟาร์มเลี้ยงไก่เพื่อการค้าที่ขึ้นทะเบียนกับ

สำนักงานปศุสัตว์	 จำนวน	 15	 แห่ง	 และประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากฟาร์มเลี้ยงไก่		 

หมู่ที่	 1,	 2,	 4,	 5,	 6,	 7,	 9,	 10,	 11	 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่	 และ

ประชาชนที่พักอาศัยรอบฟาร์มเลี้ยงไก่	ตรวจวัดก๊าซแอมโมเนียและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	และสำรวจ

ความชุกของแมลงวัน	โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่	28	พฤษภาคม	–1	มิถุนายน	2555		

	 3)	 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	โดยการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มและสิ่งแวดล้อม

ของฟาร์มเลี้ยงไก่พบว่า	เป็นฟาร์มไก่ไข่	10	ฟาร์ม	ฟาร์มไก่เนื้อ	

5	 ฟาร์ม	 ลักษณะการเลี้ยงไก่เนื้อจะเลี้ยงในโรงเรือนมีวัสดุ	 

รองพื้น	 ส่วนไก่ไข่เลี้ยงในกรงตับ	 การจัดการมูลไก่และวัสดุรอง

พื้นส่วนใหญ่จะนำไปขาย	 ส่วนการจัดการซากไก่ตาย	 จะนำไป

ทิ้งในบ่อทิ้งซาก	 แล้วโรยด้วยปูนขาวและปิดมิดชิด	 ฟาร์มส่วน

ใหญ่จะมีบ่อรวบรวมน้ำเสียแต่ไม่มีการบำบัด	ส่วนมูลฝอยทั่วไป
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จะกำจัดโดยการเผา	 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่

เห็นว่าการเลี้ยงไก่ส่งผลดีต่อชุมชน	 โดยเฉพาะ

การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน	 แต่ก็	 

ส่งผลกระทบต่อชุมชนเช่นเดียวกัน	 โดยเฉพาะ

เรื่องกลิ่นเหม็นและแมลงวัน	 ในขณะที่

ประชาชนที่พักอาศัยใกล้ฟาร์มเลี้ยงไก่	จากการ

สัมภาษณ์	จำนวน	312	ครัวเรือน	พบว่า	ได้รับ

ผลกระทบและเดือดร้อนรำคาญในเรื่ อง	 

กลิ่นเหม็น	 ร้อยละ	 48.7	 โดยมีความรุนแรง

ระดับมากที่สุด	 ร้อยละ	 8.3	 ส่วนแมลงวัน		 

ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ	 ร้อยละ	 52.2	 โดยมีความรุนแรงระดับ	 

มากที่สุด	 ร้อยละ	 12.5	 สำหรับผลการตรวจวัดก๊าซแอมโมเนียและก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์บริเวณฟาร์มไก่	 พบก๊าซแอมโมเนียสูงสุด	 2.9	 ppm	

และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สูงสุด	 2.8	 ppm	 ส่วนผลการสํารวจและ

ประเมินความชุกของแมลงวัน	 พบมากที่สุดบริเวณฟาร์มไก่	 80	 ตัว	 และ

บริเวณบ้าน	 54	 ตัว	 และจากรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ		 

21	 กลุ่มโรค	 ตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 2553	 –	 26	 เมษายน	 2555	 พบว่า		 

โรคระบบหายใจมีจำนวนมากที่สุด		

	 4)	 ขั้นตอนการจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะ	 เป็นการรวบรวม

ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน	 และจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพื่อนำเสนอข้อมูลการศึกษาในพื้นที่	 และ

ร่วมกำหนดมาตรการด้านสุขลักษณะ	 ที่จะนำไปประกอบการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติ	 อบต.	 เพื่อ

ป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการเลี้ยงไก่		

	 5)	 ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล	เป็นขั้นตอนที่	อบต.หนองกะทิง	นำมาตรการ

ด้านสุขลักษณะที่ได้จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับหลักเกณฑ์ทางวิชาการเรื่องหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขสุขลักษณะสำหรับกิจการเลี้ยงไก่	 เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการตราข้อบัญญัติเพื่อควบคุม

กิจการเลี้ยงไก่ในพื้นที่	 และเมื่อข้อบัญญัติมีผลบังคับใช้	 อบต.หนองกะทิง	 ต้องมีหน้าที่ในการติดตาม

ตรวจสอบตั้งแต่ก่อนให้ใบอนุญาต	 ก่อนต่อใบอนุญาต	 และระหว่างประกอบกิจการ	 เพื่อให้ผู้ประกอบ

การเลี้ยงไก่ในพื้นที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขลักษณะในข้อบัญญัติโดยเคร่งครัด 
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การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา 
ในพื้นที่เขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 

(THE SURVEILLANCE ON TAP WATER QUALITY  
IN THE AREA OF PUBLIC HEALTH ZONE 9) 

 

ศมกานต์	ทองเกลี้ยง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	

นิพนธ์	เสียงเพราะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		

 

 วัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาคุณภาพน้ำประปา	 ที่อาจเกิดผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชน	ทั้งในเขตเมือง	และเขตชนบท	

 วิธีการวิจัย	 กลุ่มตัวอย่างเป็นน้ำประปาจากระบบประปาที่อยู่ในเขตเมืองและเขตชนบท		 

ในพื้นที่เขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่	9	เก็บตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย	โดยในพื้นที่เขตเมือง

เก็บ	3	ตัวอย่าง/แห่ง	พื้นที่เขตชนบทเก็บ	2	ตัวอย่าง/แห่ง	รวมทั้งสิ้น	130	ตัวอย่าง	 เก็บข้อมูลระหว่าง

เดือนมีนาคม	–	พฤษภาคม	ของทุกปี	 ตั้งแต่ปี	 2551-2554	และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ	ด้วยค่าสถิติ	ความถี่	ร้อยละ		

 ผลการวิจัย	 พบว่า	 คุณภาพ	 

น้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปา	 

ดื่มได้	 ร้อยละ	 33.1	 และไม่อยู่ ในเกณฑ์

มาตรฐาน	ร้อยละ	66.9	สำหรับน้ำประปาที่อยู่

ในเกณฑ์มาตรฐานนั้น	 พบว่า	 อยู่ ในพื้นที่	 

เขตเมือง	 ร้อยละ	 83.7	 และอยู่ในเขตชนบท	

ร้อยละ	 16.3	 โดยในพื้นที่เขตเมือง	 เมื่อแยก

เป็นรายจังหวัด	 พบว่า	 จังหวัดนครราชสีมา		 

น้ำประปาอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด		 

ร้อยละ	 47.2	 รองลงมาคือ	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ชัยภูมิ	 และสุรินทร์	

ร้อยละ	22.2	19.4	และ	11.1	ตามลำดับ	ส่วนพื้นที่เขตชนบท	

พบว่า	จังหวัดบุรีรัมย์	น้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด	

ร้อยละ	 57.1	 รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา	 ร้อยละ	 42.9	

ส่วนจังหวัดสุรินทร์	 และจังหวัดชัยภูมิ	 ไม่มีน้ำประปาที่อยู่ใน
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 สรุป	 คุณภาพน้ำประปา	 ในพื้นที่เขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่	 9	 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	 

น้ำประปาดื่มได้	ร้อยละ	33.1	โดยอยู่ในพื้นที่เขตเมือง	ร้อยละ	83.7	และอยู่ในเขตชนบท	ร้อยละ	16.3	

สำหรับคุณภาพน้ำประปาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	 พบว่า	 ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทางด้านแบคทีเรีย

มากที่สุด	ร้อยละ	86.2		

 ข้อเสนอแนะ	 ควรมีการให้ความรู้	 แก่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน	 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		 

ทั้งในรูปแบบการอบรม	การนิเทศงาน	และติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	ผู้ดูแลระบบประปา	

ควรดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาให้มีสภาพการใช้งานได้ตลอดเวลา	 และมีการเฝ้าระวังคุณภาพ	 

น้ำประปาอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งควรมีการรณรงค์ให้ผู้ใช้น้ำตระหนักถึงความสำคัญของการเติมคลอรีน	 

ฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค	

 

เกณฑ์มาตรฐาน	 และเมื่อแยกตามแหล่งเก็บตัวอย่างน้ำ	 พบว่า	

น้ำประปาต้นท่อก่อนจ่ายน้ำคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	

ร้อยละ	34.6	ขณะที่น้ำประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้ำจุดที่	1	และ

จุดที่	 2	 คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	 ร้อยละ	 28.8	 และ	

38.5	 ตามลำดับ	 สำหรับคุณภาพน้ำประปาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน	 ส่วนใหญ่พบว่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทางด้าน

แบคทีเรีย	ร้อยละ	86.2	รองลงมาเป็นปัญหาทางด้านเคมี	และ

กายภาพ	ร้อยละ	33.8	และ	26.2	ตามลำดับ 
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สถานการณ์การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

สุวรรณ	แช่มชูกลิ่น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ		

ศมกานต์	ทองเกลี้ยง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	

กมลกาญจน์	คุ้มชู	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	(ศูนย์อนามัยที่	8)	

 

	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม	 

ในโรงเรียน	 การล้างมือของผู้สัมผัสอาหาร	 การปนเปื้อนแบคทีเรียในอาหาร	 น้ำดื่ม	 น้ำแข็ง	 และภาชนะ

อุปกรณ์	 เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ	 เก็บข้อมูลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา	 

ขั้นพื้นฐานทั่วประเทศจำนวน	 293	 แห่ง	 โดยใช้แบบสัมภาษณ์	 แบบประเมิน	 การสังเกต	 และการสุ่ม

ตรวจตัวอย่างอาหาร	 น้ำดื่ม	 น้ำแข็ง	 ภาชนะ	 และมือผู้สัมผัสอาหาร	 ด้วยชุดตรวจสอบโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 ด้วยค่าสถิติ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ผลการ

ศึกษาพบว่า	 โรงเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ	 82.3	 มีนโยบายการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม		 

ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่มีนโยบายด้านอาหารมากกว่านโยบายด้านน้ำดื่ม	 โดยร้อยละ	 90.8	 เป็นนโยบาย

เรื่องอาหารปลอดภัย	 และร้อยละ	 77.8	 เป็นนโยบายเรื่องความสะอาดจุดบริการน้ำดื่ม	 โรงเรียนร้อยละ	

99.3	 มีโรงอาหาร	 และมากกว่าร้อยละ	 75	 มีลักษณะเป็นโรงอาหารเฉพาะ	 การจัดบริการอาหารของ

โรงเรียนส่วนใหญ่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาขาย	 ร้อยละ	 61.4	 และน้ำดื่มที่โรงเรียนจัดบริการแก่นักเรียน

มากกว่าร้อยละ	 50	 เป็นน้ำประปา	 โดยมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยการผ่านเครื่องกรองน้ำมากที่สุด

ร้อยละ	 99.2	 ภาชนะใส่น้ำดื่มส่วนใหญ่เป็นตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสที่มีก๊อกรองน้ำดื่มหลายก๊อก	 ร้อยละ	

64.8	 สำหรับพฤติกรรมการล้างมือของผู้สัมผัสอาหารพบว่า	 ผู้สัมผัสอาหารส่วนใหญ่ล้างมือทั้งก่อนปรุง

อาหาร	 หลังการใช้ห้องส้วม	 และเมื่อสัมผัสสิ่งสกปรก	 ร้อยละ	 74.2	 แต่ล้างมือได้ถูกต้องเพียงร้อยละ	

31.2	 จากการเก็บตัวอย่างอาหาร	 น้ำดื่ม		 

น้ำแข็ง	 ภาชนะ	 และมือผู้สัมผัสอาหาร	 ตรวจ

หาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบอย่าง

ง่าย	 (SI-2)	พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	ร้อยละ	

41.8,	55.8,	75.9,	40.2	และ	38.5	ตามลำดับ	

โดยพบว่าในโรงเรียนมัธยมศึกษาพบเชื้อ

แบคทีเรียในตัวอย่างอาหารมากที่สุด	 ร้อยละ	

47.3	 และผู้สัมผัสอาหารที่อยู่ในโรงเรียนขยาย
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โอกาสพบเชื้อมากที่สุด	 ร้อยละ	 45.7	 นอกจากนี้ยังพบว่า		 

โรงอาหารส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 82.8	 ยังไม่ผ่านมาตรฐานด้าน

สุขาภิบาลอาหารของโรงอาหาร	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณา

ตามประเภทโรงเรียนพบว่า	 โรงเรียนประถมศึกษามีโรงอาหาร

ผ่านมาตรฐาน	 ร้อยละ	 20.8	 รองลงมาได้แก่	 โรงเรียน

มัธยมศึกษา	 และโรงเรียนขยายโอกาส	 ผ่านมาตรฐาน	 ร้อยละ	

15.8	 และ	 12.8	 ตามลำดับ	 จากสถานการณ์การปนเปื้อน	 

โคลิฟอร์มแบคทีเรียในตัวอย่างดังกล่าว	 อาจทำให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อที่ก่อโรคระบบทางเดินอาหาร	

ดังนั้น	 หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ควรมีการเฝ้าระวังอาหารและน้ำดื่มทั้งทางด้านกายภาพ	 เคมี	 และ

ชีวภาพ	 ร่วมกับทางโรงเรียน	 โดยการสุ่มเก็บตัวอย่าง	 ตรวจประเมินอย่างน้อยภาคเรียนละครั้ง	 และ	 

ทางโรงเรียนต้องสร้างแกนนำนักเรียน	 ส่งเสริมโครงงานนักเรียนในการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร		 

มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สัมผัสอาหาร	ปรับปรุงโรงอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	และให้ความ

รู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารและนักเรียน		

 



รายงานประจำปี 2 5 5 6 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 237

การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินในนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา 
เขตนครชัยบุรินทร์ 

 

	ปุญชรัสมิ์	ศิริทรัพย์	เภสัชกรชำนาญการ	

ทรงคูณ	ศรีดวงโชติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		

พรรณพิลาศ	คำแหง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	

ศรีประภา	ลุนละวงค์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	

 

	 วัยรุ่นนิยมใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเพิ่มขึ้น	 และส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงของยา		 

รวมทั้งเข้าใจว่าสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ผล	 100	 เปอร์เซ็นต์	 ซึ่งส่งผลทำให้อัตราการใช้ถุงยาง

อนามัยลดลง	 มีความเสี่ยงสูงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งโรคเอดส์และกามโรค	 การศึกษาครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน	 ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิด

ฉุกเฉินและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน	 โดยทำการศึกษาเชิง

วิเคราะห์แบบภาคตัดขวางในกลุ่มนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาในเขตนครชัยบุรินทร์	 ระหว่างเดือน

กรกฎาคมถึงสิงหาคม	 2554	 ปีการศึกษา	 2554	 จำนวน	 1,275	 คน	 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่ม

แบบหลายขั้นตอน	 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สำเร็จรูป	 สถิติที่ใช้	 คือความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่ามัธยฐาน	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ทดสอบความ

สัมพันธ์ของปัจจัยโดยการวิเคราะห์แบบตัวแปรเดี่ยวโดยใช้	 Odds	 Ratio	 และวิเคราะห์ตัวแปรเชิงซ้อน

โดยใช้	 Multiple	 logistic	 regression	 analysis	 ผลการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ	

70.04	รู้จักยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน	มีอายุระหว่าง	16	-	20	ปี	(ร้อยละ	76.37)	มีการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด

ฉุกเฉินร้อยละ	 39.75	 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินจากเพื่อนมากที่สุด	 (ร้อยละ	

59.57)	 มีเพื่อนหรือคนรู้จักใช้ยา	 (ร้อยละ	 31.92)	 มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาเม็ดคุม

กำเนิดฉุกเฉินว่าสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ผล	100	 เปอร์เซ็นต์	ถึงร้อยละ	38.97	ส่วนกรณีที่ควรใช้

ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินนั้นพบว่าส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าสามารถใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเพื่อป้องกัน

การตั้งครรภ์ได้เหมือนยาคุมกำเนิดปกติทั่วไป	(ร้อยละ	57.02)	มีการใช้ยาทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์	(ร้อยละ	

63.50)	 สาเหตุที่ใช้ยาเพราะหาซื้อง่าย	 (ร้อยละ	 47.13)	 จำนวนยาที่ใช้เฉลี่ย	 4.16	 เม็ดต่อเดือน	 คนที่

แนะนำให้ใช้ยามากที่สุดคือเพื่อน	(ร้อยละ	80.74)	มีการเตรียมยาไว้ใช้ทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์	(ร้อยละ	

56.61)	และใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินอย่างเดียวโดยไม่ใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆร่วมเลย	 (ร้อยละ	44.54)	 เมื่อ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินในกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นที่มีแฟน

หรือคู่รัก	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งทราบราคายาและการใช้ยาของเพื่อนหรือคนรู้จักมีความสัมพันธ์กับ	 
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การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 (p<0.05)	 ซึ่งความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว

จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นมีอายุมากขึ้น		

	 สรุปผลการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเนื่องจากหาซื้อง่าย	

สะดวกในการพกพา	 และอิทธิพลของเพื่อนมีผลต่อการใช้ยา	 กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง	 

เกี่ยวกับข้อมูลการใช้ยา	 จำเป็นต้องมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมรวมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหา

ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 และนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

สุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นระดับเขตนครชัยบุรินทร์ต่อไป 
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สถานการณ์สุขภาพ เขตนครชัยบุรินทร์ ปี 2555 
 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย	ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	

 

	 การศึกษาสถานการณ์สุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์	 โดยใช้ตัวชี้วัดสำคัญเป็นเป้าหมายในการเก็บ

ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจความครอบคลุมของการได้รับบริการเชิงคุณภาพตามกลุ่มอายุ	

พื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่	9	ปีงบประมาณ	2555	ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

การดำเนินการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	 9	 และได้ดำเนินงานร่วมกับทีมศูนย์	 

วิชาการ	(ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	,	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	,	ศูนย์สุขภาพจิตที่	5)	จัดทำ

โครงการดังกล่าวขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญงานยุทธศาสตร์

อนามัยแม่และเด็ก	ยุทธศาสตร์วัยเรียนวัยรุ่น	ยุทธศาสตร์วัยทำงาน	ยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ	 และเพื่อศึกษา

สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละกลุ่มอายุทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต	 และจัดทำ

ระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 เพื่อจะได้นำข้อมูลมาวางแผนการ

พัฒนางานและปรับระบบบริการ	 โดยมีกลุ่มตัวอย่างได้แก่	 กลุ่มแม่และเด็ก	 กลุ่มเด็กวัยเรียน	 กลุ่มวัยรุ่น	

กลุ่มวัยทำงาน	และกลุ่มผู้สูงอายุ	

 วิธีการศึกษา	 สำรวจแบบ	 Cross	 Sectional	 Survey	 ในทุก	 CUP	 จำนวน	 98	 CUP	 ใน

จังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	สุรินทร์	และบุรีรัมย์		

 ขนาดตัวอย่าง	 การคำนวณตัวอย่างสำหรับตัวแปรแต่ละตัวโดยขึ้นกับจำนวนประชากรราย	

CUP		

 พื้นที่การศึกษา	 พื้นที่	 CUP	 นครชัยบุรินทร์	 (นครราชสีมา	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 ชัยภูมิ)	 โดยมี	 

ขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินงานดังนี้	

 ■	 จัดทำบัญชีรายชื่อ	CUP	ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่	9	จำนวน	98	CUP	

 ■	 หาข้อมูลประชากรราย	CUP	ขอบเขตพื้นที่	จำนวนหมู่บ้านราย	CUP		

 ■	 สุ่มเลือกหมู่บ้านในแต่ละ	 CUP	 ด้วยวิธี	 Simple	 random	 sampling	 เพื่อเป็นหมู่บ้าน	 

ตั้งต้นในการสำรวจ	และสำรวจไปจนกว่าจะได้กลุ่มตัวอย่างครบตามขนาดตัวอย่างที่คำนวณได้	

 การจัดเก็บข้อมูล	 ใช้การสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่ได้จัดทำขึ้นโดยนักวิชาการและ	 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการทดสอบแล้ว		

 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 และใช้โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ

เด็ก	6	-12	ปี	(INMU	Thai	Growth)	ของสถาบันวิจัยโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	

 สถิติที่ใช้ ใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูล	 ด้วยจำนวน	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	คิดเป็นร้อยละแยกตามตัวชี้วัดรายจังหวัด	และราย	CUP	
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 ผลการสำรวจ  

 1.	 กลุ่มแม่และเด็ก	

	 สำรวจในมารดาที่มีบุตรอายุ	 0-1	 ปี	

พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	 2,222	 คน	 มีการ

ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ	12	สัปดาห์	ร้อยละ	53.6	และน้ำหนัก

ทารกแรกคลอดน้อยกว่า	 2,500	 กรัม	 ร้อยละ	

6.9	(บรรลุเป้าหมายเพียงเล็กน้อย)	

	 สำรวจกลุ่มเด็ก	 0-5	 ปี	 ทั้งสิ้น	 9,461	

คน	มีพัฒนาการสมวัยแยกตามกลุ่มอายุ	0-2	ปี	

(4,298	คน)	และ	3-5	ปี	(5,163	คน)	ร้อยละ	75	และ	61.2	และตามลำดับ	(ไม่ผ่านเป้าหมายที่กำหนด)	

	 เมื่อวิเคราะห์เด็กที่มีผลพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้ากลุ่ม	 0-2	 ปี	 พบว่า	 ปัญหาพัฒนาการการด้าน

ภาษาร้อยละ	 14.2	 กล้ามเนื้อมัดเล็กร้อยละ	 3.6	 ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเองร้อยละ	 3.1	 และ

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ร้อยละ	 2.2	 กลุ่ม	 3-5	 ปี	 พบว่า	 ปัญหาพัฒนาการการด้านภาษาร้อยละ	 29.3		 

กล้ามเนื้อมัดเล็กร้อยละ	10		

 2.	 กลุ่มเด็กวัยเรียน	

	 สำรวจกลุ่มเด็กวัยเรียนทั้งหมด	 8,433	 คน	 พบว่า	 ผลการสำรวจภาพรวมเขตนครชัยบุรินทร์		 

พบว่า	 เด็กวัยเรียน	 3	 ใน	 4	 มี	 มีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ,	 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ	 และน้ำหนักตามเกณฑ์

ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติ	คิดเป็นร้อยละ	75.1,	80.8	และ	74.1	ตามลำดับ	

 น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ	 พบว่า	 จังหวัดบุรีรัมย์มีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุมากที่สุด	 รองลงมาคือ	

นครราชสีมา,	 ชัยภูมิ	 และสุรินทร์	 คิดเป็นร้อยละ	 76.8,	 75.5,	 73.7	 และ	 72.8	 ตามลำดับ	 (ยังไม่ผ่าน

เกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดทั้ง	 4	 จังหวัด)	 และ	 เมื่อพิจารณาน้ำหนักตามเกณฑ์อายุที่ผิดปกติ	 พบว่า		 

น้ำหนักตัวค่อนข้างน้อยและน้อยกว่าเกณฑ์	พบมากที่สุดคือ	จังหวัดสุรินทร์	 (ร้อยละ	12.9)	และบุรีรัมย์	

(ร้อยละ	 9.1)	 น้ำหนักมากกว่าเกณฑ์พบมากที่

จังหวัดนครราชสีมา	 (ร้อยละ	 7.7)	 และชัยภูมิ	

(ร้อยละ	7.6)	

 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ	 พบว่า	

นักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการส่วนสูงตาม

เกณฑ์อายุ	 ร้อยละ	 80.8	 ไม่บรรลุเป้าหมาย	

(เป้าหมายร้อยละ	 90)	 กลุ่มที่มีส่วนสูงค่อนข้าง
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เตี้ยและเตี้ยเมื่อเทียบกับอายุ	 พบร้อยละ	 11.7	 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ	 5)	 จังหวัดบุรีรัมย์มีส่วนสูงตาม

เกณฑ์อายุมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 และสุรินทร์	 คิดเป็นร้อยละ	 84.0,	 81.3,	 78.1	

และ	77.6	ตามลำดับ	(ทุกจังหวัดยังไม่บรรลุเป้าหมาย)	

 น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง	 พบว่า	 จังหวัดบุรีรัมย์มีรูปร่างสมส่วนมากที่สุด	 รองลงมาคือสุรินทร์	

นครราชสีมา,	และชัยภูมิ	คิดเป็นร้อยละ	75.5,	74.8,	73.6	และ	72.5	ตามลำดับ	และพบว่า	ส่วนใหญ่

ทุกจังหวัดรูปร่างผอมหรือค่อนข้างผอม	คิดเป็นร้อยละ	14.8	และ	11.1	ตามลำดับ		

	 ภาวะทุพโภชนาการ	 พบว่า	 อ้วนและเริ่มอ้วน	 พบภาพรวมเขตร้อยละ	 7.3	 (ไม่ผ่านเกณฑ์	 

เป้าหมาย)	 จังหวัดที่พบภาวะอ้วนหรือเริ่มอ้วนมากที่สุด	 คือ	 จังหวัดนครราชสีมาร้อยละ	 8.6	 รองลงมา

คือจังหวัดชัยภูมิ	 ร้อยละ	 7.3	 ส่วนภาวะทุพโภชนาการเตี้ย	 ภาพรวมเขตฯ	 ร้อยละ	 7.0	 พบมากที่สุด	

จังหวัดสุรินทร์ร้อยละ	6.9	รองลงมา	จังหวัดชัยภูมิ	ร้อยละ	5		

 3.	 กลุ่มวัยรุ่น	

	 สำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	8,805	คน	พบว่า	อัตราประชากรหญิงอายุต่ำกว่า	20	ปี	คลอดบุตร

ร้อยละ	20.5	 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	 (ไม่เกินร้อยละ	10)	พบมากที่กลุ่มอายุ	 15-18	ปี	จังหวัดที่มีอัตรา

มารดาคลอดบุตรอายุน้อยกว่า	20	ปี	สูงที่สุดคือ	จังหวัดนครราชสีมาร้อยละ	22.5	รองลงมาคือ	จังหวัด

บุรีรัมย์จังหวัด	 21.7	 จังหวัดสุรินทร์ร้อยละ	 17.9	 และจังหวัดชัยภูมิร้อยละ	 16.3	 ตามลำดับ	 พิจารณา

อัตราการตั้งครรภ์วัยรุ่นอายุ	15-19	ปี	ต่อพันประชากรพบว่า	ภาพรวมเขต	65	คนต่อ	1.000	ประชากร	

ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมาย	แยกรายจังหวัด	จังหวัดนครราชสีมาสูงสุด	 เท่ากับ	75	คนต่อ	1.000	ประชากร	

รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ	 74	 คนต่อ	 1000	 ประชากร	 และน้อยที่สุดคือ	 จังหวัดบุรีรัมย์	 พบ	 43	 คน	 

ต่อ	1000	ประชากร	ตามลำดับ	

 4.	 กลุ่มวัยทำงาน	

	 สำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	 6,252	 คน	 ส่วนใหญ่มีเส้นรอบเอวปกติ	 คิดเป็นร้อยละ	 65.0	 แยก

ตามเพศพบว่า	 เพศชายมีเส้นรอบเอวตามเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	 85.2	 และ	

55.8	ตามลำดับ	 (ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดคือร้อยละ	79.5	และร้อยละ	43)	ข้อมูลด้านโภชนาการ	

พบว่า	ส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการปกติ	ร้อยละ	43.0	รองลงมาคือ	อ้วน	คิดเป็นร้อยละ	25.9	และท้วม

ร้อยละ	15.9	ตามลำดับ	

	 ข้อมูลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 พบร้อยละ	

88.60	 และมะเร็งเต้านมร้อยละ	 82.2	 (ผ่านเป้าหมายที่กำหนดคือร้อยละ	 80)	 ผลการตรวจพบว่า		 

มากกว่าร้อยละ	 80.00	 ผลปกติ	 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมผลการตรวจ	 

ผิดปกติและได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด	ร้อยละ	34.50	และ	56.10	ตามลำดับ		
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 5.	 กลุ่มผู้สูงอายุ	

		 จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	 6,841	

คน	 ได้รับการประเมินและช่วยเหลือตามเกณฑ์

มาตรฐาน	พบว่า	กลุ่มที่	1	ติดสังคม	(ช่วยเหลือ

ตัวเองและช่วยคนอื่นได้)	 กลุ่มที่	 2	 ติดบ้าน	

(ช่วยเหลือตัวเองแต่ช่วยคนอื่นไม่ได้),	 กลุ่มที่	 3	

ติดเตียง	(ช่วยเหลือตนเองไม่ได้)	คิดเป็นร้อยละ	

98.2	 0.9	 และ	 0.9	 ตามลำดับ	 การได้รับการ

ดูแลสุขภาพ	พบว่า	ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับการ

ดูแลสุขภาพในเรื่องได้รับการประเมินคัดกรอง

ภาวะสุขภาพโดย	 จนท.สธ./อสม.	 อย่างน้อยปีละ	 2	 ครั้ง,	 รองลงมาคือ	 การได้รับการเยี่ยมบ้านจาก	

จนท./อผส./อสม.	 เดือนละ	 1	 ครั้ง	 และ	 การได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	 เช่น	

สิ่งของ	กายอุปกรณ์	เงิน	คิดเป็นร้อยละ	75.9,	72.5	และ	71.6	ตามลำดับ	

	 ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้	 เมื่อพิจารณาตามรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด	 สามารถนำมาปรับ

เกณฑ์การดำเนินการต่างๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย	 ปรับวิธีการดำเนินงาน	 และวางแผน

พัฒนาสนับสนุนงานในพื้นที่	เพื่อให้สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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ภาวะสุขภาพตามตัวชี้วัดงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
พื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 9 ปีงบประมาณ 2556 

 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย	ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	

 

	 กระทรวงสาธารณสุขกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพได้เห็นชอบร่วมกันในการขับเคลื่อน

แนวทางการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคปีงบประมาณ	 2556	 และกำหนดกรอบ

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ	 (National	 Programs)	 ตามกลุ่มอายุ	 โดยมีการ

ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างกรม	 5	 กรมที่เกี่ยวข้องได้แก่	 กรมอนามัย	 กรมควบคุมโรค		 

กรมการแพทย์	กรมสุขภาพจิต	และ	กรมสนับสนุนบริการ	ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลผลการดำเนินงาน

และสภาวะสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	 4	 จังหวัดคือ	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 และเพื่อ

ให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ	 2556	 สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่มากยิ่งขึ้น	 จึงได้ดำเนินการสำรวจ

งานด้านส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	 รายตัวชี้วัดที่เป็นปัญหา	 ในปีงบประมาณ	 2556	 แบบเร่งด่วน	

(Rapid	 survey)	 ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้สำรวจข้อมูลปริมาณมากในช่วงระยะเวลาที่จำกัด	 เพื่อนำข้อมูลที่ได้

ไปใช้ในการวางแผนพัฒนางานและปรับปรุงระบบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่อไป		

 วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละกลุ่มอายุใน	 

ภาพรวมจังหวัดและเครือข่ายบริการสุขภาพเขต	 9	 กำหนดกลุ่มเป้าหมายโดยหน่วยงานส่วนกลาง	 แบ่ง

กลุ่มตัวอย่าง	ดังนี้	หญิงที่มีลูกอายุ	0	-11	เดือน	29	วัน,	นักเรียนระดับประถมศึกษา	(ป.1	–	ป.6)	และ

มัธยมศึกษา	(ม.1	–	ม.6),	เด็กในวัย	0-5	ปี	11	เดือน	29	วัน,	ประชาชนในวัย	10	ปีขึ้นไป	แบบฟอร์มที่

ใช้ในการสำรวจ	 สร้างและประยุกต์โดยตัวแทนศูนย์วิชาการ	 จากส่วนกลาง	 ดังมี	 3	 ชุด	 คือ	 โรงเรียน

ระดับประถมศึกษาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา,	 ประชาชนในชุมชน	 เก็บข้อมูลระหว่างวันที่	 1	 กันยายน	

2556	-	10	ตุลาคม	2556	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ดังนี้	

 มารดาที่มีบุตรอายุ	 0	 -	 1	 ปี	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	 300	 คน	 คน	 อายุเฉลี่ย	 26.6		 

ปี	 สถานภาพสมรส/อยู่กินกับสามี	 ร้อยละ	 95.7	 รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย	 7,142	 บาท	 ส่วนใหญ่ไม่ได้

ประกอบอาชีพ	 จบระดับมัธยมศึกษาร้อยละ	 63.0	 เขตนครชัยบุรินทร์มีการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุ

ครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ	 12	 สัปดาห์	 ร้อยละ	 65.7	 (ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 60)   

ฝากครรภ์ครบ	5	ครั้งตามเกณฑ์	ร้อยละ	61.3	(ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 90)	และน้ำหนักทารก

แรกคลอดน้อยกว่า	2,500	กรัม	ร้อยละ	9.4	(เกินเป้าหมายที่กำหนดคือไม่เกินร้อยละ 7)	หญิงตั้งครรภ์ที่

ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนร้อยละ	91.1	 (ไม่ผ่านเป้าหมายที่กำหนดคือร้อยละ 100)	หญิงหลังคลอดได้รับ

การดูแลครบ	3	ครั้งตามเกณฑ์ร้อยละ	40.7	 (ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 65)	 เด็กตั้งแต่ทารกแรก
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 เด็ก	0	 -	5	ปี	ทั้งสิ้น	600	คน	กลุ่มละ	300	คนส่วนใหญ่	 เป็นบุตรคนแรก	ร้อยละ	53.3	และ

เป็นการตั้งครรภ์ครั้งแรกร้อยละ	50.2	และอยู่กับมารดามากที่สุดร้อยละ	75.5	รองมาคือ	ปู่/ย่า/ตา/ยาย	

ร้อยละ	71.0	อยู่กับบิดาเพียงร้อยละ	32.7	 เจ็บป่วยในรอบ	1	 เดือนที่ผ่านมาร้อยละ	50	ส่วนใหญ่ป่วย

ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น	 และระบบทางเดินอาหาร	 และมีโรคประจำตัวร้อยละ	 6.5		 

แบ่งเป็นกลุ่มอายุ	 0-2	 ปี	 และกลุ่มอายุ	 3-5	 ปี	 พบว่ามีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนร้อยละ	 48.7	

และ	 58.7	 (ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 70)	 ผลการดำเนินงานด้านทันตกรรมในเด็กอายุต่ำกว่า		 

3	ปีได้รับการตรวจช่องปากร้อยละ	64.6	 (ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 70)	 ได้รับการฝึกทักษะการ

แปรงฟันร้อยละ	 65.7	 (ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 70)	 และได้รับการทายาฟลูออไรด์วาร์นิช		 

ร้อยละ	10.2	(เป้าหมายกำหนดร้อยละ	50)	

 เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 -	 6	 ทั้งสิ้น	 1,800	 คน	 พบว่า	 เขตนครชัยบุรินทร์เด็ก

นักเรียนมีภาวะอ้วนร้อยละ	 4.1	 (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือไม่เกินร้อยละ 5)	 มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่าง

สมส่วนร้อยละ	70.9	(ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเล็กน้อย คือร้อยละ 70)	เด็กนักเรียนชั้นปีที่	1	ได้รับการตรวจ

สุขภาพช่องปากร้อยละ	 (เป้าหมายร้อยละ 85)	 และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่แรก

ร้อยละ	21.3	(ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 30)	นักเรียน	ที่ไม่รับประทานขนมกรุบกรอบ/เครื่องดื่ม

รสหวาน	เช่น	น้ำผลไม้	น้ำแดง	น้ำเขียว	และน้ำอัดลม	มีเพียงร้อยละ	4.3		

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 -	 6	 จำนวน	 1,800	 คน	 พบว่า	 เขตนครชัยบุรินทร์อัตราการ	 

ตั้งครรภ์ในมารดาอายุ	15-19	ปี	พบ	2	คนต่อ	1000	ประชากร	และการสูบบุหรี่ในนักเรียนทั้งเพศชาย

และเพศหญิงพบร้อยละ	 2.6	 (ผ่านเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 10)	 สำหรับการคัดกรองโรค	 

เบาหวานในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาพบร้อยละ	 6.9	 และการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ	

44.9	ตามลำดับ (ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 90) 

เกิดจนถึงอายุต่ำกว่า	 6	 เดือนแรก	 มีค่าเฉลี่ย	 กินนมแม่อย่างเดียวร้อยละ	 36.1	 (ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

คือร้อยละ 50) ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่า	2,500	กรัมพบร้อยละ	9.4	 (สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ

ไม่เกินร้อยละ 7) 
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 ประชาชน	 10	ปีขึ้นไป	 ในชุมชนจำนวน	 1,920	 คน	ทุกกลุ่มอายุมีเป้าหมายการดำเนินงานใน

การคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงร้อยละ	 90	 โดยเขตนครชัยบุรินทร์พบว่า	 ประชาชนอายุ	 15	 ปี

ขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน	 67.5	 (ไม่ผ่านเกณฑ์)	 และได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงร้อยละ	

90.1	 (ผ่านเกณฑ์)	 โดยพบว่า	 กลุ่มอายุ	 15-34	ปี	 ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงร้อยละ	

41.3	 และ	 78.6	 ตามลำดับ (ไม่ผ่านเกณฑ์)	 กลุ่มอายุ	 35-59	 ปีได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน

โลหิตสูงร้อยละ	 76.2	 และ	 93	 ตามลำดับ	 (ไม่ผ่านเกณฑ์)	 และกลุ่มอายุ	 60	 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง

เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงร้อยละ	89.4	และ	94.4	ตามลำดับ	(ไม่ผ่านเกณฑ์)	การตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกสะสม	 ถึงปี	 2557	 ในสตรีอายุ	 30-60	 ปี	 พบร้อยละ	 89.1	 (ผ่านเกณฑ์คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80)	 และตรวจเต้านมด้วยตนเองร้อยละ	 81.9	 (ผ่านเกณฑ์คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	 โดยพบว่าตรวจ	 

ทุกเดือนร้อยละ	 40.3	 เคยบางเดือนร้อยละ	 41.6	 และไม่เคย

ตรวจเลยร้อยละ	 18.1	 ตามลำดับ	 และพบว่า	 การตรวจเลือด

เพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี	 เขตนครชัยบุรินทร์	 พบว่าเคยตรวจ

ร้อยละ	 23.5	 ส่วนใหญ่ตรวจและทราบผลร้อยละ	 88.3	 และ

หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กินกับสามีได้รับบริการวางแผนครอบครัว

ทุกประเภทร้อยละ	 76.9	 (ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ร้อยละ 

80) 

 กลุ่มอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 จำนวน	 720	 คน	 เขตนครชัยบุรินทร์ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคข้อต่อ-

กระดูกร้อยละ	20.3	และภาวะสมองเสื่อมร้อยละ	1.1	มีประวัติการพลัดตกหกล้มร้อยละ	21.2	เพศหญิง

พบมากกว่าเพศชาย	 โดยพบเพศหญิงร้อยละ	 52.0	 และเพศชายร้อยละ	 48	 ตามลำดับ	 และไม่พบการ

วินิจฉัยเรื่องภาวะซึมเศร้าในการเก็บข้อมูลครั้งนี้	
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 ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียน	เช่น	ยาเสพติด	บุหรี่	OSCC	คลินิกวัยรุ่น	ฯลฯ	พบว่า	

มีโรงพยาบาลที่มีบริการ	 Psychosocial	 care	 โดยใช้กระบวนการให้	 

คำปรึกษาในเรื่อง/ประเด็นสุรา	 ยาเสพติดและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/เอดส์

มากที่สุดร้อยละ	 94.5	 รองลงมาคือประเด็นความรุนแรงร้อยละ	 92.7	

คลินิกให้คำปรึกษาประเด็นท้องไม่พร้อมร้อยละ	 89.1	 การคลอด	 72.7	

และน้อยที่สุดคือประเด็นการทำแท้งร้อยละ	 63.6	 ตามลำดับ	 (เป้าหมาย

กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

		 ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ เป็นภาพรวมระดับเขต	 เมื่อ

พิจารณาตามรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด	 สามารถนำมาปรับเกณฑ์การดำเนินการต่างๆ	 เพื่อให้สอดคล้อง

กับกลุ่มเป้าหมาย	 ปรับวิธีการดำเนินงาน	 และวางแผนพัฒนาสนับสนุนงานในพื้นที่	 เพื่อให้สามารถ

ดำเนินการได้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป	

 


