
1รายการประจำปี
2 5 5 5ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

	 งานราชการทุกอย่าง	ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่	ง่ายหรือยาก	ย่อมมีความ
สำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น	 อีกทั้งงานทุกด้าน	 ทุกสาขา		 
ย่อมสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องกัน	 เป็นปัจจัยเกื้ อกูลส่ง เสริมกันและกันอยู่	
ข้าราชการทุกคน	ทุกฝ่าย	ทุกระดับ	 จึงต้องไม่ถือตัว	 แบ่งแยกกัน	หากต้อง
พิจารณาให้เห็นถึงความสำคัญของกันและกัน	 แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์
กันด้วยความเป็นมิตร	 ด้วยความเข้าใจ	 เห็นใจกัน	 และด้วยความปรองดอง
กัน	 งานของแผ่นดินทุกส่วนจะได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน	 และ	 
ยังประโยชน์ที่พึงคือความเจริญมั่นคง	 ให้เกิดแก่บุคคล	 แก่งาน	 และแก่	 
ส่วนรวม	ได้แท้จริง 
 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน	ปีพุทธศักราช	2555	

ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลศิริราช	
วันที่	31	มีนาคม	พุทธศักราช	2555 

 
ที่มา http://iad.dopa.go.th 



2 รายการประจำปี
2 5 5 5 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา



1รายการประจำปี
2 5 5 5ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

คำนำ 
  

 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   

มีภารกิจด้านการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมถึงส่งเสริม

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   

มีกลยุทธ์ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 7 ยุทธศาสตร์กรมอนามัย ประกอบด้วย 

การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก การลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 

การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย/การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน การส่งเสริม 

สุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านอาหาร

และน้ำ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และงานตามพันธกิจ/งานพัฒนา

องค์กร  

 

 รายงานประจำปี 2555 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เป็นการ

รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  

สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลประกอบการ

วางแผนการดำเนินงานต่อไป 

 

 

	 	 	 ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	

	 	 	 กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	
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  การศึกษาการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น 92 
  การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนของผู้เลี้ยงเด็ก 94 
  ในครอบครัว  
  ความชุกของโรคฟันผุในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  96 
  ที่มีสภาวะโภชนาการแตกต่างกัน 
  ปริมาณการบริโภคสารไอโอดีนและระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ฯ 97 
  การประเมินพฤติกรรมและความรู้ด้านสุขอนามัยการนอนในผู้มารับบริการฯ 99 
  Community Participation for Thalassemia Prevention initiated  100 
  by Village Health Volunteers in Northeastern Thailand 
  β–thalassemia mutations and α0–thalassemia deletion  101 
  in Nakhon Chai Bu Rin area, northeast of Thailand 
  Factors affecting the missed interpretation of thalassemia  102 
  and hemoglobinopathies screening at community hospitals,  
  Nakhon Chai Bu Rin area of northeast Thailand 
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  ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

  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 ถนน

จอมพล 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 



5รายการประจำปี
2 5 5 5ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

  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 ระบบกลไก

และมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับ

พื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น 

  2. เผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ   

ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและประชาชนในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

  3. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง  

ทุกระดับ ในการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับ

พื้นที่ที่รับผิดชอบ 

  4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น  

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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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 และยอมรับผลสำเร็จ 

   ของการทำงานร่วมกัน 

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปี	2555	-	2558	(Strategy	Map)	

ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	
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  3.2	โครงสร้างกลุ่มงาน	

  3. โครงสร้างหน่วยงาน 
 

  3.1	คณะผู้บริหาร	

โครงสร้างศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	



8 รายการประจำปี
2 5 5 5 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

อัตรากำลังบุคลากร 
 

	ข้าราชการ	

	 ตำแหน่ง	 ตำแหน่ง	 ปฏิบัติ	 	 	 	ประเภท/ระดับตำแหน่ง	

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

นายแพทย์ 8 7 1 1 1 2 2 - - 

ทันตแพทย์ 7 5 - 1 3 - 1 - - 

เภสัชกร 2 2 - - - 2 - - - 

พยาบาลวิชาชีพ 54 53 - - - 29 24 - - 

นักเทคนิคการแพทย์ 1 1 - - 1 - - - - 

นักสังคมสงเคราะห์ 1 1 - - - 1 - - - 

นักวิชาการสาธารณสุข 21 15 - - 3 10 2 - - 

นักโภชนาการ 2 1 - - 1 - - - - 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 2 - - - 1 1 - - 

นักจัดการงานทั่วไป 2 2 - - - 2 - - - 

พยาบาลเทคนิค 2 2 - - - - - 2 - 

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3 1 - - - - - 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 - 

รวม	 114	 101	 1	 2	 9	 47	 30	 11	 1	
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	พนักงานราชการ	

นักเทคนิคการแพทย์ 1 1 - - - -  

นักวิชาการการเงินและบัญชี 2 2 - - - -  

นักกายภาพบำบัด 2 2 - - - -  

นักทรัพยากรบุคคล 1 1 - - - -  

นักวิชาการสาธารณสุข 1 1 - - - -  
(สิ่งแวดล้อม) 

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 1 - - - -  

เจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 - - - -  

เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 - - - -  

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 1 - - - -  

นักวิชาการพัสดุ 1 1 - - - -  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 1 - - - -  

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 1 - - - -  

รวมทั้งสิ้น	 14	 14	 -	 -	 -	 -	 	

	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 4 6 - 2 - -  

พนักงานพิมพ์ ส3 3 6 - 1 - -  

พนักงานพิมพ์ ส2 3 2 - - - -  

พนักงานพิมพ์ ส1 2 - - - - -  

หวัหนา้พนกังานขบัรถยนต ์ส2 1 1 - - - -  

พนักงานขับรถยนต์ ส2 5 4 - - - -  

พนักงานบริการทั่วไป บ1 1 1 - - - -  

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส1 0 3 - 3 - -  

รวมทั้งสิ้น	 19	 23	 -	 6	 -	 -	
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	ลูกจ้างชั่วคราว	

	 ตำแหน่ง	 จำนวน	(อัตรา)	

	 ตำแหน่ง	 จำนวน	(อัตรา)	

	ลูกจ้างเหมา	

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 1 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้  8 

พนักงานทั่วไป  7 

พนักงานซักฟอก  2 

พนักงานเปล  3 

ช่างปูน  1 

ช่างไม้  1 

นวดแผนไทย  1 

พนักงานธุรการ  3 

พนักงานพิมพ์  3 

พนักงานประจำห้องทันตกรรม 2 

พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ 1 

	 รวมทั้งสิ้น	 33 

นักประชาสัมพันธ์  1 

พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 

พนักงานประจำห้องทันตกรรม 3 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 

พนักงานทำความสะอาด 6 

คนสวน  5 

พนักงานขับรถยนต์  1 

	 รวมทั้งสิ้น	 19	

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ณ 27 พฤศจิกายน 2555 
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	 พื้นที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ดูแลรับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 14   

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 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางานปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

http://www.dopa.go.th/padmic/region/northeast.htm 

นครราชสีมา 20,493.96 32 56 287 289 3,712 

ชัยภูมิ  12,778.29 16 20 122 124 1,617 

บุรีรัมย์  10,322.89 23 27 184 189 2,546 

สุรินทร์  8,124.06 17 14 158 159 2,119 

เขต	14	 	 51,719.20	 88	 117	 751	 761	 9,994	
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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 

 ลักษณะโครงสร้างปีรามิดประชากรเป็นรูประฆังคว่ำ สัดส่วนประชากรเพศชายกับเพศหญิง  

ใกล้เคียงกัน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน กลุ่มอายุระหว่าง 35-39 ปี ร้อยละ 8.67 รองลงมา  

อยู่ในช่วงกลุ่มอายุ 40-44 ปี ร้อยละ 8.62 

		โครงสร้างประชากร	

เพศชาย เพศหญิง
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ตาราง แสดงจำนวนและร้อยละของประชากรเขต 14 จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ 

	 อายุ	 	 ชาย	 	 	 หญิง	 	 	 เขต	14	

	 	 จำนวน	 	 ร้อยละ	 จำนวน	 	 ร้อยละ	 จำนวน	 	 ร้อยละ	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 100 ปีขึ้นไป 570 0.02 832 0.03 1,402 0.02 

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

ที่มา  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http:// www.dopa.go.th ณ ธันวาคม 2554 
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ส่วนที่ 2 
การดำเนินงาน 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ปี 2555 
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  ส่วนที่ 2  การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
   และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2555 
 

 

 ปีงบประมาณ 2555 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม 

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ กับงานตามพันธกิจ ประกอบด้วยด้านการ 

 1. พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 

 2. ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 

 3. แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย 

 4. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

 5. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 6. ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ 

 7. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

 8. งานตามพันธกิจ / งานพัฒนาองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 
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การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เพื่อส่งเสริมเด็กไทยแข็งแรง 
 

การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว	เขต	14 
 ปี 2554 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ได้จัดทำโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่ง

ครอบครัว โดยดำเนินการนำร่อง 5 ตำบล 5 ภาค ได้แก่ 1) ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน   

2) ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัด

อุบลราชธานี 4) ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 5) ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง 

จังหวัดราชบุรี 

 ปี 2555 กรมอนามัย ได้กำหนดเป้าหมายตำบล  

นมแม่ฯ ดังนี้ พื้นที่เก่าดำเนินการตำบลนมแม่ฯ ทุกอำเภอ 

อำเภอละ 1 ตำบล พื้นที่ทรงงานให้ดำเนินการตำบลนมแม่ 

และพื้นที่อื่นๆ จังหวัดละ 1 ตำบล ดังนั้นศูนย์อนามัยที่ 5 

นครราชสีมา จึงดำเนินโครงการตำบลนมแม่ฯ ในพื้นที่ทรงงาน 

5 ตำบลได้แก่ 1) ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา 2) ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด

นครราชสีมา 3) ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ   

4) ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 5) ตำบล  

บ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลนมแม่ฯ   

เขต 14 วันที่ 19-20 มีนาคม 2555 ณ ภูวนาลี รีสอร์ท   

เขาใหญ่ ผู้เข้าประชุมได้แก่ อปท. รพช./รพ.สต. ผู้นำชุมชน 

แกนนำ อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรจังหวัด 

พัฒนาสังคมจังหวัด จาก 9 ตำบล จำนวน 62 คน ผลที่ได้จาก

การประชุม ได้แก่ ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง ผังจุด

หมายปลายทางและแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลนมแม่ฯ 

เขต 14 ร่างแผนงาน/โครงการ 
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ผังจุดหมายปลายทางการพัฒนาตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครอบครัวพื้นที่เขต	14	

ภายในปี	2557	(ระยะ	2	ปี)	กำหนดเมื่อ	19	มีนาคม	2555 

ระดับประชาชน	(มุมมองเชิงคุณค่า) 
 มีแม่ตัวอย่าง/ครอบครัวตัวอย่าง ในการเลี้ยงลูก 
 ด้วยนมแม่ 
 มีแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต้นแบบ 
 ตามเกณฑ์ที่กำหนด (มีแผนชุมชน/มีข้อมูลระบบ 
 เฝ้าระวัง/มีกติกาทางสังคม/มีกรรมการ/ 
 มีกองทุน/มีอัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น ฯลฯ) 
 มีปราชญ์นมแม่  
 มีการจัดสวัสดิการสำหรับหญิงที่เลี้ยงลูกด้วย 
 นมแม่ในชุมชน 

ระดบักระบวนการ	(มมุมองเชงิกระบวนการภายใน) 
 มีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการวางแผน 
 งาน/โครงการดำเนินงาน “ตำบลนมแม่ฯ”  
 พร้อมกำกับ 
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์หลายรูปแบบ 
 อย่างต่อเนื่อง 
 มีและใช้มาตรการทางสังคมอย่างเข้มแข็งและ 
 ต่อเนื่อง 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายอย่าง 
 ต่อเนื่อง 
 มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลตามเกณฑ์ตำบล 
 นมแม่ 

ระดับภาคี	(มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
 อปท.สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 องค์กรภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร  
 และวิชาการ 
 องค์กรชุมชน/เอกชน สนับสนุนการดำเนินงานใน 
 ชุมชน 
 
 
 

 

ระดับพื้นฐานองค์กร	

(มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา) 
 มีระบบข้อมูลอนามัยแม่และเด็กที่ถูกต้อง 
 ครบถ้วน  
 เป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมในดำเนินงาน 
 ตำบลนมแม่ฯ 
 มีการใช้เทคโนโลยีเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทาง  
 Internet 
 มีการทำงานเป็นทีมแบบสหวิชาชีพ 

โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง	เป้าหมายการดำเนินงาน	ปี	2555	ร้อยละ	90 

	 จังหวัด	 	 ผลการดำเนินงาน		

	 	 เป้าหมาย	 	ผลงาน	 ร้อยละ	

 นครราชสีมา 30 แห่ง   30 แห่ง 100 

 ชัยภูมิ 15 แห่ง   15 แห่ง 100 

 บุรีรัมย์ 22 แห่ง   21 แห่ง 95.5 

 สุรินทร์ 14 แห่ง   14 แห่ง 100 

 เขต 14 1 แห่ง   81 แห่ง 98.8 
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รายชื่อโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน	ปี	2555 

	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	

1. เสิงสาง 

2. จักราช 

3. ประทาย 

4. ห้วยแถลง 

5. ขามทะเลสอ 

6. โนนแดง 

7. แก้งสนามนาง 

8. วังน้ำเขียว 

9. ลำทะเมนชัย 

1. คอนสวรรค์ 

2. แก้งคร้อ 

3. ภักดีชุมพล 

4. ภูเขียว 

5. หนองบัวระเหว 

1. เฉลิมพระเกียรติ 

2. แคนดง 

3. เอกชนบุรีรัมย์ 

1. จอมพระ 

2. พนมดงรัก 

3. ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 

 

		การดำเนินงานตำบลนมแม่	

		เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว  

 ปีงบประมาณ 2555 งานอนามัยแม่และเด็ก 

ศนูยอ์นามยัที ่ 5 นครราชสมีา ไดด้ำเนนิงานตำบลนมแม่

เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ในพื้นที่เป้าหมาย 5 ตำบล 

ได้แก่ 1) ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา 2) ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด

นครราชสีมา 3) ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัด

สุรินทร์ 4) ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัด

บุรีรัมย์ 5) ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  

 เพื่อสร้างความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นใน

ครอบครัว ด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สร้าง

การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ

การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยระหว่างครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 

สถานบริการสาธารณสุข และสถานประกอบกิจการ 

สร้างเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย   

เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ผลดำเนินการ ตำบล

เป้าหมายทั้ง 5 ตำบล ผ่านเกณฑ์ตำบลนมแม่เพื่อ

สายใยรักแห่งครอบครัว 
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		ผลงานเด่น 
 1. มีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว  

 2. บูรณาการแผนงาน/โครงการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่น อปท. 

รพ.สต./รพช. เกษตร โรงเรียน พัฒนาสังคม ปศุสัตว์  

 3. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ของครอบครัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

เช่น ชุดเยี่ยมคลอด เงินช่วยเหลือหลังคลอด การช่วยเหลือจากภาคเกษตรเช่น ปุ๋ย พันธุ์ไก่ไข่ และการ  

ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน เป็นต้น  

 4. พัฒนาปราชญ์นมแม่ในชุมชน บูรณาการภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย  

นมแม่ เช่น อาหารที่เป็นพืชสมุนไพรต่างๆ เพลงกล่อมลูก การประดิษฐ์ของเล่นเด็กจากวัสดุพื้นบ้าน   

การอยู่ไฟ 

 5. มีแม่ตัวอย่าง/ครอบครัวตัวอย่างที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

 6. มีศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น 

ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลนางรอง ศูนย์เรียนรู้

สมุนไพรพื้นบ้านและเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองตาเข้ม ตำบลนางรอง  

 

ปัจจัยที่ทำให้โครงการสำเร็จ	
  เป็นนโยบายและตัวชี้วัดกรมอนามัย 

  มกีารประชมุภาคเีครอืขา่ยการดำเนนิงาน 

  ตำบลนมแมแ่ละจดัทำแผนทีท่างเดนิ 

  ยทุธศาสตรเ์ขต 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน  

  และขยายการดำเนินงานตำบลนมแม่ 
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การพัฒนาศักยภาพผู้ ให้การปรึกษาแบบคู่เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ และสามี 

อบรมการปรึกษาแบบคู่เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	

สำหรับหญิงตั้งครรภ์และสาม ี  

 กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศนโยบายการป้องกัน

การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก สำหรับประเทศไทย  

ปี พ.ศ.2554 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ หญิงตั้งครรภ์และสามีหรือ  

คู่ครองจะได้รับการปรึกษาแบบคู่ และตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วย

ความสมัครใจ หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับการรักษา

ด้วยยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์สูง ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

จัดอบรมการให้การปรึกษาแบบคู่เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

สำหรับหญิงตั้งครรภ์และสามี โดยจัดอบรมวันที่ 15-17 

กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้า

อบรมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน/52 โรงพยาบาล จากการสอบถาม

ความคาดหวังก่อนการอบรมต่อการอบรมและการปรับเปลี่ยน

การให้การปรึกษาแบบเดี่ยวมาเป็นแบบคู่ พบว่าผู้เข้าอบรม  

ส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับความรู้และประสบการณ์สามารถ  

นำไปปฏิบัติได้จริง  
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การจัดอบรมการใช้โปรแกรม	PHIMS	Version3.1 
 นโยบายการดำเนินงานการป้องกันการถ่ายทอด  

เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554 มีสาระสำคัญที่เพิ่มเติมคือ 

สถานบริการสาธารณสุขควรจัดบริการให้การปรึกษาแบบคู่ 

(Couple counseling) หญิงตั้งครรภ์และสามีหรือคู่ครอง  

จะได้รับการปรึกษาแบบคู่ และตรวจเลือดด้วยความสมัครใจ   

หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับการตรวจเซลล์ CD4   

ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์สูง (Highly Active 

Anti retroviral Therapy) จากการปรับเปลี่ยนนโยบาย  

ดังกล่าวและจึงมีการพัฒนาระบบในการกำกับติดตามงาน  

รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบริการ โดยกรมอนามัย ร่วมกับ   

ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ได้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรม 

PHIMS Version3 (Web base) และอบรมการใช้โปรแกรมให้

แก่ผู้รับผิดชอบงานของศูนย์อนามัยทั้ง 12 ศูนย์เขต เพื่อจัด

อบรมให้แก่ผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาลต่างๆ ในเขต  

รับผิดชอบ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้จัดอบรมการใช้

โปรแกรม PHIMS Version3 ระหว่างวันที่ 2 ถึง 9 กรกฎาคม 

2555 จำนวน 4 จังหวัด 78 โรงพยาบาล 116 คน ผู้เข้าอบรม

ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงาน

คอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
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พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพอนามัยและการพัฒนาของเด็ก 
 

 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพอนามัยและการพัฒนาการของเด็ก มีวัตถุประสงค ์  

1) พฒันาบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งใหม้คีวามรู ้ ความเขา้ใจ ทกัษะในการดำเนนิงานและประเมนิมาตรฐานศนูย์

เด็กเล็กที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2) พัฒนาเกณฑ์การประเมินมาตรฐานแบบบูรณาการที่เหมาะสม และ  

เกิดความพึงพอใจกับผู้ปฏิบัติงานและทีมประเมิน 3) เทียบเคียงการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก   

สรา้งขวญักำลงัใจ และยกยอ่งเชดิชเูกยีรต ิ4) มขีอ้มลูศนูยเ์ดก็เลก็และผลการประเมนิทีเ่ปน็ปจัจบุนั ซึง่ไดม้ี

การดำเนนิกจิกรรมทีเ่ปน็การขบัเคลือ่นการดำเนนิงาน ทัง้ภาคเีครอืขา่ยในแตล่ะจงัหวดั ดว้ยการประชมุ

ชีแ้จง แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณก์ารดำเนนิงาน ระดมความคดิ กำหนดแนวทางการดำเนนิงาน เพือ่

ยดึเปน็แนวทางในการดำเนนิงานทีเ่ปน็ภาพรวมของเขต และลดความขดัแยง้ในการดำเนนิงาน เกดิความ

โปรง่ใส มกีารพฒันาศกัยภาพบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง โดยศนูยฯ์ และภาคเีครอืขา่ยเปน็ผูด้ำเนนิการเพือ่ใหม้ี

องค์ความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะพร้อมที่จะดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค ์ มีการพัฒนาแบบประเมิน

มาตรฐาน เกณฑก์ารคดัเลอืกศนูยเ์ดก็เลก็ใหม้คีวามชดัเจน งา่ย สะดวกตอ่ผูป้ฏบิตั ิ และสามารถใชใ้นการ

ประเมินได้มีประสิทธิในระดับหนึ่ง จากการดำเนินงานมีเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานศนูยเ์ดก็เลก็หลายเกณฑโ์ดยเฉพาะศนูยเ์ดก็เลก็นา่อยู ่ และปลอดโรค 

ซึง่ทำความสบัสนและเขา้ใจผดิกบัผูป้ฏบิตังิานระดบัพืน้ที ่จงึไดม้กีารนำมาปรบั 

พัฒนาโดยการบูรณาการเกณฑ์เข้าด้วยกันพร้อมประชุมแลกเปลี่ยน ระดม

ความคิด จนพร้อมที่จะนำมาทดรองใช้ในป ี 2556 ต่อไป จากการขับเคลื่อน

ดว้ยวธิกีารตา่งๆ กไ็ดม้กีารประเมนิวดัความสำเรจ็ของการดำเนนิงาน ดว้ยผล

การประเมนิมาตรฐานศนูยเ์ดก็เลก็นา่อยู ่ ศนูยเ์ดก็เลก็มกีารพฒันายก

ระดบัมาตรฐานเพิม่ทกุป ี 

 จากป ี 2549-2554 โดยเฉพาะระดบัพืน้ฐาน รอ้ยละ 80.70 

เปน็ 95.56 กแ็สดงวา่ทกุภาคสว่นไดใ้หค้วามสำคญัตอ่การดำเนนิงาน

ศนูยเ์ดก็เลก็ มคีวามรู ้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และเกดิการบรูณางานมาก

ขึ้น ถึงอย่างไรก็ยังมีหน่วยงานและบุคคลการที่เกี่ยวข้องบางส่วน   

ยังขาดการให้ความสำคัญ องค์ความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการ

ดำเนินงาน นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการประเมินความพึงพอใจ จาก  

ผูร้บับรกิารทกุภาคสว่น ดว้ยการสงัเกตในขณะทีเ่ขา้ปฏบิตังิาน และ

การขอรับคำแนะนำ/ปรึกษา เป็นต้น ในการดำเนินงานก็ได้มีการ  

บรูณาการกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถปฏิบัติงานไปด้วยกันเพื่อเป็น  

การประหยัดเวลา งบประมาณ และบางครั้งก็มีการให้ความรู ้ และ

ทำความเขา้ใจดา้นวชิาการกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ไอโอดนี โภชนาการ

ตามกลุม่วยั 
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 สำหรับในปี 2555 จากการสุ่มประเมินรับรองมาตรฐาน  

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก จำนวน 27 ศูนย์ พบว่า มีศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน จำนวน 9 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 

33.33 (ระดับพื้นฐาน 2 ศูนย์ ระดับดีมาก 7 ศูนย์) ปัญหาที่พบ คือ   

ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

สขุภาพ พฒันาการและอนามยัสิง่แวดลอ้ม นกัวชิาการศกึษาทีร่บัผดิชอบ

ศูนย์เด็กเล็กมาจากสหวิชาชีพ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงาน

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ จึงไม่สามารถที่จะให้คำแนะนำหรือเป็นพี่เลี้ยงที่ดีให้กับ  

ครูผู้ดูแลเด็กได้ มาตรฐานก็ดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กมีหลายมาตรฐาน ทำให้  

ผู้ปฏิบัติงานเกิดการสับสนในการปฏิบัติในการประเมินรับรองมาตรฐาน ทาง

คณะกรรมการประเมินได้มีการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาในแต่ละประเด็น 

พร้อมกับมีการจัดทำเอกสารย้อนกลับไปยังพื้นที่ 

 การคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม ระดับเขต โดยคณะ

คัดเลือกระดับเขต ซึ่งประกอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กจาก

ศูนย์อนามัยที่ 5 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด คัดเลือกศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

ระดับจังหวัด จังหวัดละ 2 ศูนย์ (สังกัดเทศบาล 1 ศูนย์ และองค์การบริหาร

ส่วนตำบล 1 ศูนย์) รวม 8 ศูนย์ ให้ได้ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม ระดับเขต 

จำนวน 2 ศนูย ์(สงักดัเทศบาล 1 ศนูย ์และองคก์ารบรหิารสว่นตำบล 1 ศนูย)์ 

และศูนย์เด็กเล็กที่เหลือเรียงลำดับตามผลการคัดเลือก ดังนี้ 

	 สังกัด	 อันดับที่	 ชื่อศูนย์เด็กเล็ก	 ที่อยู่	 สังกัดที่รับผิดชอบ 

 เทศบาล 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต.มะค่า อ.โนนสูง  สำนักงานเทศบาล 

   ตำบลมะค่า จ.นครราชสีมา ตำบลมะค่า 

  รองอันดับ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ตาจง อ.ละหานทราย  สำนักงานเทศบาล 

   บ้านยางโป่งสะเดา จ.บุรีรัมย์ ตำบลตาตง 

  รองอันดับ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม สำนักงานเทศบาล 

   องคร์าชนั เทศบาลตำบลทา่ตมู จ.สุรินทร์ ตำบลท่าตูม 

  รองอันดับ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต.หนองบัวระเหว สำนักงานเทศบาล 

   หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว  ตำบลหนองบัวระเหว 

    จ.ชัยภูมิ 
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	 สังกัด	 อันดับที่	 ชื่อศูนย์เด็กเล็ก	 ที่อยู่	 สังกัดที่รับผิดชอบ 

 องคก์ารบรหิาร 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ ต.บัวใหญ่ จ.บัวใหญ่ องค์การบริหาร 

 ส่วนตำบล  บริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ส่วนตำบลบัวใหญ่ 

  รองอันดับ 1 ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ตำบลบา้นคา่ย ต.บ้านค่าย  องค์การบริหาร 

    อ.เมอืงชยัภมู ิจ.ชยัภมู ิ ส่วนตำบลบ้านค่าย 

  รองอันดับ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ ต.หนองสมทิ อ.จอมพระ องค์การบริหาร 

   บริหารส่วนตำบลหนองสนิท จ.สุรินทร์ ส่วนตำบลหนองสนิท 

  รองอันดับ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ไพศาล อ.ประโคนชยั องค์การบริหาร 

   บ้านละลมพะนู จ.บุรีรัมย์ ส่วนตำบลไพศาล 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินงาน 
 1. การดำเนินงานควรจะมีการดำเนินงานให้ครอบคลุม  

กลุ่มเป้าหมายทั้งในสถานบริการ และ Setting และใช้กรรมการ  

แม่และเด็ก เป็นผู้ขับเคลื่อนในแต่ละจังหวัดตามปัญหาแต่ละพื้นที่ 

 2. การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับ ยังต้องมี

การดำเนินงานต่อไป ซึ่งหน่วยงานอาจจะดำเนินการเองในส่วนหนึ่ง 

และอีกส่วนหนึ่งอาจให้ภาคีเครือข่ายเป็นผู้ดำเนินการ แต่ถ้ากิจกรรม

ใดที่เป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ควรเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 3. การดำเนินงานส่วนกลาง หมายถึง หน่วยงานของ  

กรมอนามัย ต้องชัดและกำหนดทิศทางในการดำเนินงานให้รวดเร็ว 

และทันต่อการดำเนินงานเพื่อการประสานงานการจัดทำแผน/

โครงการในระดับผู้ปฏิบัติต่างๆ 

 4. แผนงาน/โครงการ ควรจะมีการบูรณาการอย่างจริงจัง 

ทั้งคน เงิน ของ 
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ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 1. การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ได้มีการขับเคลื่อนกัน

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน 

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มให้ความสำคัญต่อ

คุณภาพชีวิตมากขึ้น นอกจากโครงสร้างพื้นฐาน และเป็นจุดขายหรือ

ฐานเสียงที่สำคัญของการเมืองท้องถิ่น 

 3. หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้ให้ความสำคัญต่อ

คุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 

 4. ผู้รับผิดชอบระดับศูนย์ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีความ

สัมพันธ์ที่ดี รับฟังข้อคิดเห็น และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็น

แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 

 5. มีการประสานงานและการสื่อสารที่ดี มีมาตรฐานการ

ดำเนินงาน 

 6. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ และนำมากำหนดกลยุทธ์

และวางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการและปัญหาในพื้นที่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยง 
ในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 

งานวัยเรียน 
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การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
 

 ศนูยอ์นามยัที ่ 5 นครราชสมีา ดำเนนิงานพฒันาภาคเีครอืขา่ยสูก่ารเปน็โรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ

ระดับเพชรอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนสถานศึกษาและหน่วยบริการสาธารณสุขในเขต 14 เชื่อมโยงของ  

เครือข่ายโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกจังหวัดได้จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  

สูร่ะดบัเพชร มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดบัจงัหวดัและระดบัอำเภอ จดัประชมุ

สมัมนาคณะกรรมการโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดบัจงัหวดัและวางแผนในการดำเนนิงาน จดัอบรมสมัมนา

เกณฑก์ารประเมนิโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพและการพฒันากา้วสูโ่รงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดบัเพชร 

 

การประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	
 การดำเนินการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยมีกระบวนการจังหวัด

ติดตามการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง พัฒนาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ

เพชรก่อน ต่อจากนั้นศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จะดำเนินการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริม  

สุขภาพระดับเพชร ในปีงบประมาณ 2555 จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 

โรงเรียนโคกกระเบื้องสามัคคี โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า โรงเรียนไตรมิตร

วิทยา โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ โรงเรียนบ้านหนองผักชี 

โรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

	 จังหวัด	 	 โรงเรียน 

 นครราชสีมา 1. บ้านประสุข อ.ชุมพวง  

  2. ชุมชนบ้านเสิงสาง อ.เสิงสาง 

  3. ประชารักษ์สามัคคี อ.สูงเนิน  

  4. บ้านดอนชมพู อ.โนนสูง  

  5. บ้านสว่างนาดี อ.ชุมพวง  

  6. จักราชราษฎร์สามัคคี อ.จักราช 

  7. โคกกระเบื้องสามัคคี อ.บ้านเหลื่อม 

  8. บ้านวัดบ้านหนองบัวศาลา อ.เมือง  

  9. บ้านมะขามเฒ่า อ.เมือง  

  10. ไตรมิตรวิทยา อ.โนนสูง 

	 จังหวัด	 	 โรงเรียน 

 ชัยภูมิ 1. เพชรพิทยาสรรค์ อ.บำเหน็จณรงค์  

  2. บ้านภูดิน อ.ภูเขียว  

  3. บ้านหนองผักชี อ.เนินสง่า 

 บุรีรัมย์ 1. บ้านป่าไม้สหกรณ์ อ.โนนดินแดง  

  2. บ้านจิก อ.คูเมือง  

  3. บ้านหนองหญ้าปล้อง  

      อ.ลำปลายมาศ 

 สุรินทร์ 1. เมืองสุรินทร์ อ.เมือง  

  2. บ้านเบงท่าลาด อ.ชุมพลบุรี  

  3. บ้านลำดวน อ.ลำดวน  

  4. โคกจำเริญ อ.ปราสาท 
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โรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

	 จังหวัด	 โรงเรียนทั้งหมด	 	ผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	

	 	 (แห่ง)	 ระดับทอง	(แห่ง)	 	 ระดับเพชร	(แห่ง) 

 นครราชสีมา 1,508 1,124 (74.5%)  10 

 ชัยภูมิ 825 522 (63.3%)  3 

 บุรีรัมย์ 929 741 (79.7%)  3 

 สุรินทร์ 855 470 (55.2%)  4 

 เขต 14 4,117 2,857 (69.4%)  20 

หมายเหตุ	ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ ณ 30 กันยายน 2555 

กิจกรรมเด่นในพื้นที่	(Good	practice	model) 
 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	 อำเภอลำปลายมาศ	

จังหวัดบุรีรัมย์	 ประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพชรระดับ

ประเทศ มีนวัตกรรมด้านการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย

พัฒนาโปรแกรมที่ครูสามารถนำมาช่วยรายงานได้ 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
  การได้รับความร่วมมือจากทีมประเมินที่ เป็น  

สหสาขา รวมทั้งจากภาคีภายนอก  

  การสร้างความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ ระหว่าง

โรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นร่วมกัน

ดำเนินการ โดยโรงเรียนได้จัดรูปแบบและกิจกรรมที่โรงเรียน

เป็นส่วนใหญ่ เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างสุขนิสัยที่ดีและ

ขยายผลสู่ชุมชน ทั้งนี้ ทำให้เกิดความยั่งยืนระยะยาว  
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ข้อเสนอแนะ  

 	การทำงานในระดับจังหวัด อำเภอและภาคีเครือข่ายโรงเรียน ควรมี

การจัดการเชิงกลยุทธ์โดยกำหนดเป็นนโยบายที่มีความสำคัญ ผู้บริหารทุกระดับ

ควรมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นองค์รวมของเด็ก

อายุ 6–18 ปี เพื่อก้าวสู่เด็ก “ดี มีสุข เก่ง”  

 	ในอดีตการดำเนินงานโดยกรมอนามัยจะเห็นเด่นชัดในการส่งเสริม  

สุขภาพวัยเรียนมาโดยตลอด และเครือข่ายมองว่าเป็นจุดแข็งของกรมอนามัย   

ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่มุ่งไปที่เด็กระดับชั้นประถมศึกษามากกว่ามัธยมศึกษา 

จุดเน้นต่างกันกับการเฝ้าระวังหรือลดปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น ดังนั้น การทำงานของ

คณะทำงานศูนย์อนามัยที่ 5 จะต้องมุ่งมั่น นำผลการวิเคราะห์ภาคีและปัจจัยที่  

ส่งผลต่อการดำเนินงานอนามัยเด็กวัยเรียนมาใช้ในการพัฒนา  

ผู้บริหารควรเพิ่มการสนับสนุนและสร้างจุดแข็งในการ 

ดำเนินงาน ขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอันจะ 

ส่งผลต่อสุขภาพกลุ่มวัยเรียนยิ่งกว่าเดิม 
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Healthy @ Teen 
 

 การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการโดยอาศัยความร่วมมือ 

อย่างจริงจังจาก ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ครอบครัวรวมถึงตัววัยรุ่นเอง 

เนื่องจากมีผลกระทบด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของวัยรุ่น 

ครอบครัวของวัยรุ่น และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต สำหรับรูปแบบของการดำเนินงานแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของทีมงานยุทธศาสตร์วัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ใช้แนวทางการ

ดำเนินงานตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการย่อย (SLM) เด็กวัยเรียนวัยรุ่นปี 2555   

ดำเนินงานภายใต้โครงการ Healthy@Teen ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่  

 1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพ และบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน 

 2. การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่น  

 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ความสำเร็จในการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน” 

 4. ประเมินรับรองสถานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนตามมาตรฐาน YFHS 

 ผลการดำเนนิงานพบวา่โรงพยาบาลสงักดัสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ จำนวน 79 แหง่ 

ดำเนินการจัดตั้งคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ

เยาวชน มีโรงพยาบาลที่สมัครใจขอรับการประเมินมาตรฐานจากทีมเยี่ยมประเมินระดับเขต จำนวน 12 

แหง่ คดิเปน็รอ้ยละ 15 ม ี4 แหง่ ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกไดน้ำเสนอเวทแีลกเปลีย่นเรยีน “ความสำเรจ็ในการ

จดับรกิารทีเ่ปน็มติรสำหรบัวยัรุน่และเยาวชน” ทีเ่กดิจากการบรูณาการทำงานรว่มกนักบัคณะกรรมการ 

Node MCH and Teenage pregnancy พบปจัจยัความสำเรจ็ทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (Achievements 

/ Good Practices) ของการดำเนนิงานจดัตัง้คลนิกิวยัรุน่ในโรงพยาบาล ไดแ้ก ่ ผูใ้หบ้รกิารมคีวามตัง้ใจ 

มองเหน็ประเดน็ปญัหา สูก่ารปฏบิตั ิ มรีะบบบรกิารชดัเจนแบบ one stop service การประชาสมัพนัธ์

หลายชอ่งทาง สือ่หลากหลาย มกีระบวนการบนัทกึขอ้มลู ทัง้แบบเปดิเผย และความลบั มผีงัการใหบ้รกิาร

ชดัเจน ทัง้ในโรงพยาบาลและการสง่ตอ่จากเครอืขา่ยและมเีครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็ สว่นขอ้เสนอแนะเพือ่การ

พฒันาทีส่ำคญั (Key Recommendation) ไดแ้ก ่การจดัทำทำเนยีบแกนนำวยัรุน่ เพิม่การมสีว่นรว่มของ

เยาวชน พฒันาสือ่การสอน เชือ่มโยงกบั โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพระดบัตำบล และกระบวนการจดัเกบ็

บนัทกึขอ้มลูวยัรุน่ กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

งานวัยรุ่น 
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  ปี 2555 เป้าหมายการดำเนินงาน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตการ

สาธารณสุขที่ 14 ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสถานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน 

ร้อยละ 30 (24 แห่ง) โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีการประชุมชี้แจงการวางแผนการขับเคลื่อน  

ศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และเยี่ยมประเมินรับรองโรงพยาบาลที่จัดบริการ

สุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน จำนวน 12 แห่ง (ร้อยละ 15.19) ได้แก่ 

	 จังหวัด	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	

จำนวนสถานบริการ 1. รพ.สีคิ้ว 1. รพ.แก้งคร้อ 1. รพ.นาโพธิ์ 1. รพ.บัวเชด 

ที่ได้รับการเยี่ยม 2. รพ.สูงเนิน 2. รพ.คอนสาร  2. รพ.สตึก 2. รพ.สนม 

ประเมินรับรองตาม 3. รพ.ด่านขุนทด   3. รพ.กระสัง 3. รพ.ชุมพลบุรี 

มาตรฐาน YFHS    4. รพ.รัตนบุรี 

 จากผลการดำเนินงานพบว่าคุณค่าของการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ

เยาวชนช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการของกลุ่มวัยรุ่น สร้างความไว้วางใจในการได้รับบริการ เป็น

แหล่งข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Data and Knowledge sharing Center) และเป็นศูนย์รวมการ

ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นโดยเฉพาะ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของวัยรุ่นต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	 
 1.  มีนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน 

 2.  ผู้บริหารให้การสนับสนุน ทั้งด้านงบประมาณ  

ทรัพยากรบุคคล และสถานที่ในการดำเนินงาน 

 3.  ความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ  

 4.  ทีมงานมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย 
/ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 
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แก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเขตนครชัยบุรินทร์ 
 

 จากข้อมูลรอบเอวของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป (ปี 2554) เขตนครชัยบุรินทร์ พบว่า ยังมี

ประชาชนชายที่มีรอบเอวเกินมาตรฐานอยู่ร้อยละ 11 และประชาชนหญิงที่มีรอบเอวเกินมาตรฐานอยู่

ร้อยละ 17.3 ซึ่งถึงแม้ว่าจะผ่านตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แต่พฤติกรรมการดำเนินชีวิตในปัจจุบันก็ยังมี

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังขึ้นได้ ถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องทั้งในเรื่องการ

บริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ดังนั้น จึงได้มีการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย

ในเขตนครชยับรุนิทรโ์ดยมุง่เนน้การดำเนนิงานปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพประชาชน ทัง้ในคลนิกิไรพ้งุ  

ในสถานบริการที่ขยายเครือข่ายการดำเนินงานให้เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาสถานที่และสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อ

ต่อการเป็นศูนย์เรียนรู้และสาธิตคลินิกไร้พุง การสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายไร้พุง ทั้ง

องค์กรต้นแบบไร้พุง ร้านอาหารคนไทยไร้พุง และหมู่บ้านลดหวานมันเค็ม รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การดำเนินงานในคลินิกของเครือข่าย เพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในเขต  

นครชยับรุนิทร ์ในแบบประสานความรว่มมอืกนัทกุภาคสว่นอนัจะนำไปสูค่วามยัง่ยนืของสขุภาพทีด่ตีอ่ไป  

 1.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลรอบเอวของประชาชนในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์	 แบบ Rapid 

Survey โดยมีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเป็นแกนหลักในการรวบรวมข้อมูล สรุปผลและวิเคราะห์ 

 2.	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคลินิกไร้พุงใน

สถานบรกิารสาธารณสขุเขตนครชยับรุนิทร	์ โดยเชญิผูร้บัผดิชอบระดบั

จงัหวดัและผูด้ำเนนิงานในคลนิกิไรพ้งุมาแลกเปลีย่นแนวความคดิ วธิกีาร

ดำเนนิงานใหม่ๆ  รวมทัง้เทคนคิการดำเนนิงานเพือ่นำไปทดลองและปรบั

ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที ่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งในส่วนของ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย ์ โรงพยาบาลชุมชน และ  

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ โดยหลงัจากการแลกเปลีย่นการทำงานทีผ่า่น

มากไ็ดร้ะดมความคดิในการพฒันาและขบัเคลือ่นตอ่ไปในป ี2556 
 3.		ขยายเครือข่ายคลินิกไร้พุงในสถานบริการสาธารณสุข	

(รพศ./รพช./รพ.สต.) ในพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มจากเดิม (ปีงบประมาณ 

2554) อีก 10 แห่ง โดยในปีงบประมาณ 2555 ดำเนินการได้ทั้งหมด 

21 แห่ง ซึ่งในเขตนครชัยบุรินทร์มีสถานบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขมีการดำเนินงานคลินิกไร้พุง (DPAC) รวมทั้งสิ้น 92 แห่ง ซึ่ง

ได้มีการประเมินติดตามการดำเนินงานคลินิกไร้พุงร่วมกับสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดในแต่ละพื้นที่ โดยได้ประเมินตามเกณฑ์คลินิกไร้พุง 

2 จังหวัด คือ รพ.ภูเขียวและ รพ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ และ รพ.สังขะ 

รพ.ท่าตูมและ รพ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 
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 4.		การพัฒนาภาคีเครือข่ายไร้พุง	 หมู่บ้านลดหวาน	 มัน	

เค็ม ประชุมชี้แจงระดับจังหวัดให้ดำเนินการสำรวจและประเมิน

หมู่บ้านลดหวาน มัน เค็ม ดำเนินการในจังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์  

ให้มีการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลการบริโภคน้ำตาล น้ำมัน เกลือ ในระดับครัวเรือนและระดับบุคคล 

รวมทั้งปริมาณการใช้น้ำตาล น้ำมัน เกลือใน setting ต่างๆ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน โรงพยาบาล   

ร้านอาหารในชุมชนและองค์กร โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาเป็นข้อมูลการบริโภคหวาน มัน เค็มของ

แต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนให้เห็นถึงการบริโภคว่ามีเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไร เพื่อให้ประชาชนในชุมชน  

มีความตระหนักรู้ในพฤติกรรมของตนเองในการบริโภคหวาน มัน เค็มที่มากเกินไปจะส่งผลให้เกิด  

โรคเรื้อรังในอนาคตได้ เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคต่อไป 

กิจกรรมเด่นในพื้นที่	(Good	practice	model) 
  คลินิกไร้พุง	 รพ.ชุมพลบุรี	 จ.สุรินทร์	 ได้เป็น

คลินิกไร้พุงต้นแบบในการดำเนินงานของพื้นที่และต่อยอดเป็น

ศูนย์กลางในการขยายเครือข่ายคลินิกไร้พุงลงสู่โรงพยาบาล

ชุมชนต่างๆ ในจังหวัด โดยได้มี รพช.ต่างๆ มาศึกษาดูงานและ

นำไปดำเนินการ  

  คลินิกไร้พุง	 รพ.จัตุรัส	 จ.ชัยภูมิ เป็นคลินิกไร้พุง

เคลื่อนที่ดำเนินการเชิงรุกลงสู่ชุมชน หมู่บ้าน โดยเป็นการ

ดำเนินงานร่วมกับ รพ.สต.และ อสม. ในพื้นที่ นอกจากนี้

คลินิกไร้พุงของ รพ. ยังดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกาย

โดยทำลานออกกำลังกายอยู่ใจกลางของอาคารผู้ป่วยนอก 

เพื่อส่งเสริมให้มีการเคลื่อนไหวในผู้ที่มารับบริการใน รพ.ที่ง่าย

และสะดวกมากขึ้น 
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 ในปี 2555 มีผลการดำเนินงานของหมู่บ้านลดหวาน มัน เค็มแบ่งตาม Setting ดังนี้ 

	 Setting	 เป้าหมาย	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 เขต	14 

หมู่บ้าน/ชุมชน 10,104 32 527 44 26 629 

รพศ./รพช./รพ.สต. 4/76/950 - 1/11/75 1/21/- - 2/32/75 

โรงเรียน  2,748 2 238 2 2 244 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,748 2 238 2 2 244 

ร้านอาหาร 3,725 1 120 4 4 129 

องค์กรไร้พุง 16 3 24 5 5 37 

 5.		องค์กรต้นแบบไร้พุง ปี 2555 มีเป้าหมายการดำเนินงาน จังหวัดละ 2 แห่ง โดยมีผลการ

ดำเนินงาน ดังนี้ 

	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	

 6.	 การดำเนนิงานโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพดา้นอาหารและโภชนาการ	ชีแ้จงการดำเนนิงาน

และเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการแก่ผู้รับผิดชอบระดับ

จังหวัด นักโภชนาการในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการดำเนินงานในโรงพยาบาลศูนย์ 

โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ซึ่งในระยะแรก

ของการดำเนินงานให้โรงพยาบาลที่ดำเนินการประเมิน โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

	 โรงพยาบาล	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 เขต	14 

- จำนวน รพ.ที่ดำเนินการประเมินตนเอง 23 15 10 14 62 

- จำนวน รพ.ที่ประเมินตนเองระดับดีเด่น 4 1 2 9 16 

- จำนวน รพ.ที่ประเมินตนเองระดับดี 5 3 8 4 20 

- จำนวน รพ.ที่ประเมินตนเองระดับพัฒนาได้ 14 11 - 1 26 

1. รพ.ขามสะแกแสง 

2. รพ.ปักธงชัย 

3. รพ.พิมาย 

1. อบต.บ้านยาง  

   อ.เกษตรสมบูรณ์ 

2. เทศบาลตำบล 

   หนองบัวโคก อ.จัตุรัส 

3. รพ.จัตุรัส 

1. รพ.หนองกี่ 

2. รพ.หนองหงส์ 

3. รพ.ละหานทราย 

1. รพ.ท่าตูม 

2. รพ.รัตนบุรี 
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		ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ 
 1. ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดมีความเข้มแข็งและดำเนินการ 

บูรณาการงานไร้พุงเข้ากับงานอื่นๆ ช่วยให้พื้นที่ดำเนินการได้ง่ายขึ้น 

 2.  ในพื้นที่มีบุคคลต้นแบบ Health Model ที่ดี 

 3.  ในระดับจังหวัด เครือข่ายมีการติดต่อประสานแลกเปลี่ยน 

ความรู้ความเข้าใจในการทำงานเรื่อง 3 อ. อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

 4.  มีการผลักดันให้เป็นตัวชี้วัดระดับจังหวัด 

 5.  การดำเนินงานหมู่บ้านลดหวานมันเค็ม เป็นส่วนหนึ่งของงานสุขภาพดีวิถีไทย โดยมี

ประเด็นย่อยๆ ของการประเมินบางส่วนเกี่ยวเนื่องกับงานไร้พุงที่ได้ดำเนินการมาแล้ว เช่น ในเรื่องการ

ประเมินภาวะโภชนาการ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ 

การดำเนินงานองค์กรไร้พุง ร้านอาหารไร้พุง เป็นต้น ทำให้ง่ายต่อการดำเนินงานต่อ 

 6.  โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการเป็นนโยบายระดับกระทรวง

ทำให้เกิดความตื่นตัวในการดำเนินงาน 

 7.  เป็นการดำเนินการต่อยอดจากโครงการที่ได้

ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว เช่น โรงครัวได้มาตรฐาน

ถูกหลักสุขาภิบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ องค์กรไร้พุง 

เมนูชูสุขภาพ หมู่บ้านลดหวาน มัน เค็ม เป็นต้น 

กิจกรรมเด่นในพื้นที่	(Good	practice	model) 
	 รพ.ภูเขียว	 จ.ชัยภูมิ	 ได้ดำเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและ

โภชนาการ ซึ่งเน้นการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย ญาติและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล โดยให้ความ

ใส่ใจในการปรุงประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ที่สะอาด ปลอดภัยถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร และ  

มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะโรค รวมทั้งพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน 

และหันมาใช้นมถั่วเหลืองในการปรุงประกอบอาหารแทนการใช้กะทิ เพิ่มผัก ผลไม้ ลดหวาน   

มัน เค็ม ในอาหารที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งดำเนินการรวมไปถึงร้านอาหาร  

ที่จำหน่ายในโรงอาหารของโรงพยาบาล ที่ได้ดำเนินการในเรื่องอาหารเมนูชูสุขภาพ อาหาร 2:1:1 

และให้ความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารอีกด้วย นอกจากนั้นยังเสิร์ฟอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

(Healthy Meeting) สำหรับเจ้าหน้าที่ในการประชุมอบรมต่างๆ ที่ดำเนินการโรงพยาบาล  

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชน 
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ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนในสถานบริการเขตนครชัยบุรินทร์ 
 

 การดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการควบคุมและป้องกัน  

โรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์คือ 1) การผลิตและกระจายเกลือเสริมไอโอดีนที่มี

คุณภาพ 2) การเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินผล 3) การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น พันธมิตร และภาคีเครือข่าย เพื่อการมีส่วนร่วม 4) การประชาสัมพันธ์ รณรงค์และ  

การตลาดเชิงสังคม เพื่อการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง 5) การศึกษาวิจัยและปฏิบัติการ   

6) การใช้มาตรการเสริมในระยะเฉพาะหน้าและมาตรการเสริมอื่นๆ  

 จากสถานการณ์ภาวะขาดสารไอโอดีนในเขต 14 ระหว่างปี 2553-2554 พบว่ามีแนวโน้มดีขึ้น

คือ จากสถานการณ์ต้นน้ำไม่ว่าจะเป็นคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน ณ แหล่งผลิตในเขตได้คุณภาพตาม

เกณฑ์ร้อยละ 86.6–90.0 ตามลำดับ ความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนได้มาตรฐานครัวเรือน

ร้อยละ 98.75-97.71, 85.97-85.90, 94.08-94.00 และ 93.96-93.57 ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 

บุรีรัมย์และสุรินทร์ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์โดยการตรวจไอโอดีน

ในปัสสาวะพบว่า ค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ซึ่งต้องมีไม่ต่ำกว่า 150 

ไมโครกรัม/ลิตร ในปี 2553-2554 เท่ากับ 109.0-155.7, 99.0-137.3, 160.5-251.1, และ   

143.4-158.2 ไมโครกรัม/ลิตร ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ ตามลำดับ นอกจากนี้

หญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับไอโอดีนน้อยกว่า 150 ไมโครกรัม/ลิตร ซึ่งไม่ควรมากกว่าร้อยละ 50 พบว่า

เท่ากับร้อยละ 67.0-47.7, 65.8-53.5, 46.7-31.0 และ 51.3-46.7 ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 

บุรีรัมย์และสุรินทร์ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาภาวะขาดสารไอโอดีนในทารกซึ่งเป้าหมายไม่ควรเกิน  

ร้อยละ 3 พบว่า เท่ากับร้อยละ 6.33-7.28, 7.82-7.58, 5.12-4.43 และ 5.10-5.20 ตามลำดับ ส่วนผล

การดำเนินงานหมู่บ้านไอโอดีนในปี 2554-2555 พบว่ามีหมู่บ้านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100, 45.56-52.62, 

16.01-86.93, และ 21.83-42.06 ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ ตามลำดับ   

ส่วนผลงานรวมของเขตเท่ากับร้อยละ 76.45 ซึ่งได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 70 
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 ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านไอโอดีนนั้น ศูนย์อนามัยที ่ 5 ขับเคลื่อนผ่านเครือข่าย

สาธารณสขุและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้งบฯจากกองทุนสุขภาพ

ตำบลและบูรณาการกับงานอำเภอเข้มแข็ง หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหมู่บ้านลดหวานมันเค็ม 

นอกจากนี้ก็ได้มีการต่อยอดเป็น “ศูนย์เรียนรู้ไอโอดีน” ซึ่งมีทั้งหมด 34 ศูนย์/3 จังหวัด ทั้งนี้ ยังเหลือ

จังหวัดสุรินทร์ที่ยังไม่มีศูนย์เรียนรู้ ซึ่งต้องขับเคลื่อนในปี 2556 ต่อไป ส่วนการประเมินรับรองหมู่บ้าน

ไอโอดีนนั้นบูรณาการกับงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและ

โภชนาการ หมู่บ้านลดหวานมันเค็มและคลินิกไร้พุง ซึ่งใน ปี 2556 จะดำเนินการบูรณาการเกณฑ์

ประเมินต่อไป 

กิจกรรมเด่นในพื้นที่	(Good	practice	model) 
 1.		ศูนย์เรียนรู้ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน 

    บ้านหนองเม็ก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 

    บ้านดอนไก่เดือน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

    บ้าตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 

 2.		นวัตกรรมไอโอดีนในพื้นที่ 

    เกลือเสียแลกเกลือดี อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 

    เซียมซีไอโอดีน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 

    คู่มือทูตไอโอดีน สสจ.นครราชสีมา 

    ต้นไม้พูดได้ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 

    รถส่งเกลือเดลิเวอรี่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

   แบบบันทึกการรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน  

   อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

    มัจฉาไอโอดีน อ.ภูเขียว จ.นครราชสีมา 

   กะลาไอโอดีน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
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การพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง 

และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
  

 ปัจจุบันกระแสการกระจายอำนาจและภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ลักษณะงานมี

ความยุ่งยากมาก บุคลากรที่ทำงานจึงต้องเป็นผู้ที่ต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งและ

ต้องพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และจำเป็นต้องศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านั้น อันเป็นพลวัตแล้วนำองค์ความรู้เหล่านั้น มากำหนดบทบาทหน้าที่และนำไป

ใช้ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

 มะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทยในปัจจุบัน เป็นโรคที่มีแนวโน้มของ  

อุบัติการณ์ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่ จากรายงาน

ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าสาเหตุการตายด้วยเนื้องอกร้ายที่เต้านมหญิงต่อประชากรหนึ่งแสนคน 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2553 พบว่ามีอัตรา 6.3 , 6.8, 7.3, 7.3 และ 7.7 ตามลำดับ ในขณะที่รายงาน

จำนวนผู้ป่วยในจากสถานบริการสาธารณสุขไทยทั่วประเทศปี 2553 มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 35,289 ราย 

มีผู้เสียชีวิต 2,500 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2549 ที่พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

เต้านมจำนวน 2,013 ราย สอดคล้องกับรายงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี พ.ศ. 2552 และ   

พ.ศ. 2553 มะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั้งหมด คือร้อยละ 37 และ  

รอ้ยละ 47.8 จะเหน็ไดว้า่สาเหตกุารเสยีชวีติดว้ยโรคมะเรง็เตา้นมเพิม่สงูขึน้อยา่งชดัเจน ในขณะเดยีวกนั

มะเร็งเต้านมที่พบในผู้หญิงไทยมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากพบในอายุน้อยลง และส่วนใหญ่พบใน

ระยะหลังๆ ซึ่งทำให้การรักษายากขึ้น มีภาวะแทรกซ้อนมากและเสียค่าใช้จ่ายสูง  

 จากอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของมะเร็งเต้านม สามารถเป็นหนึ่งตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพ

ของการให้ความรู้ และการรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ยังมี

ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ เนื่องจากการดำเนินโรคของมะเร็งเต้านม มักไม่มีอาการผิดปกติในระยะเริ่มต้น 

ดังนั้น สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องทำคือ การตรวจค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น เพราะสามารถรักษาให้

หายขาดได้ 
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 การฟื้นฟูและพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขในการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานมะเร็งเต้านมได้ฟื้นฟูความรู้และพัฒนาทักษะในการตรวจ  

คัดกรองมะเร็งเต้านมตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ

เพราะการตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนเป็นวิธีที่ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่าย การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

อย่างสม่ำเสมอทุกเดือนจะสามารถตรวจพบก้อนได้ตั้งแต่ยังมีขนาดโตไม่มากนัก หากการรณรงค์และ

การให้ความรู้มีประสิทธิผล สิ่งที่เกิดขึ้นคือ แนวโน้มจะพบก้อนในขนาดที่เล็กลงเรื่อยๆ และพบ stage 

หลังๆ ลดลง ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพและโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยสูงขึ้น 

 ศนูยอ์นามยัที ่ 5 กรมอนามยัในฐานะกรมวชิาการ มบีทบาทสำคญัในการเชือ่มโยงแบบวงจรนำไป

สู่การพัฒนาบุคลากร การพัฒนางานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตลอดจนบริหารจัดการและ

ประสานความรว่มมอืดา้นการศกึษาการจดัการเรยีนการสอน/การฝกึอบรม/การศกึษาตอ่เนือ่งใหก้บัแพทย์

และบคุลากรทางการแพทยท์กุสาขาวชิาชพี เพือ่สะทอ้นความเปน็ Training Center เลง็เหน็ความสำคญั

ในเรื่องการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จึงได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะบุคลากร

สาธารณสขุในการเฝา้ระวงัและตรวจคดักรองมะเรง็เตา้นมขึน้ เพือ่พฒันาทกัษะบคุลากรสาธารณสขุในการ

เฝา้ระวงัและตรวจคดักรองมะเรง็เตา้นม ยงัผลใหภ้าคเีครอืขา่ยมคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถสนบัสนนุ

การดำเนนิงานดา้นสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตอ่ไป 

 

กิจกรรมเด่นในพื้นที่	(Good	practice	model)	
 โรงพยาบาลหัวทะเล เครือข่ายโรงพยาบาล

มหาราชได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบบ

ผสมผสานแบบองค์รวมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พบว่าสตรีใน

เขตพื้นที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม และในรายที่ตรวจ

พบความผิดปกติส่งตรวจแมมโมแกรม และส่งต่อรักษาโดย

ในรายที่เป็นมะเร็งเต้านมได้รับการดูแลแบบองค์รวม จัด

ทำกลุ่มสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลตนเอง การให้

กำลังใจซึ่งกันและกันการส่งต่อการดูแลที่บ้านอย่างต่อ

เนื่องโดยประสานกับภาคีเครือข่ายเกิด เป็นรูปแบบการ

ดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม ความพึงพอใจของผู้รับ

บริการในภาพรวมอยู่ในระดับดี แต่การตรวจคัดกรองยังไม่

ครอบคลุมถึงประชากรแฝง ดังนั้นจึงมีแผนการขยายผลให้

ครอบคลุมและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นด้วย รวมทั้งควรมีการ

พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อ

นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เขตสาธารณสุขที่ 14  
 

 ปีงบประมาณ 2555 กลุ่มวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้ดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลตาม

มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือ 1) รพศ./รพท./รพช. ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในเขตสาธารณสุขที่ 14 ที่ผ่านการรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปี 2552 ที่ต้อง

ประเมินซ้ำ จำนวน 10 แห่ง 2) รพช. ที่ยังไม่เคยผ่านการรับรองฯ หรือหมดอายุการคงสภาพ จำนวน   

5 แห่ง ในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์  

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนา

ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้เครือข่ายนำไปดำเนินการ

อย่างยั่งยืน การดำเนินงานยึดตัวแบบมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปรับปรุง (พฤษภาคม 

2555) เปน็องคป์ระกอบหลกัในการประเมนิรบัรองกระบวนการดำเนนิงานของโรงพยาบาลกลุม่เปา้หมาย 

โดยมีผลการดำเนินงานโรงพยาบาลที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 25 แห่ง ในการดำเนินงานครั้งนี้ คณะทำงานได้บูรณาการงานร่วมกับ

โครงการโรงพยาบาลลดโลกร้อน โครงการหมู่บ้านไอโอดีน โครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ด้านโภชนาการ และคลินิก DPAC ทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการทุกประการ  

 

ข้อเสนอแนะ 
  คณะทำงาน ของกรมอนามัยควรจัดเวทีประชุมชี้แจง ทำความ

เข้าใจมาตรฐาน HPH ฉบับปรับปรุงใหม่ แก่เครือข่ายโรงพยาบาล และ 

สสจ.ทุกจังหวัดในระดับประเทศ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (พฤศจิกายน-

ธันวาคม) ก่อนนำมาตรฐานมาใช้ในการประเมินรับรอง ปี 2556 

 	ควรปรับปรุงมาตรฐานที่จะนำมาใช้ในปี 2556 ให้มีความ

ชัดเจน เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เนื่องจาก การใช้คำ หรือคำถามในแต่ละ

องค์ประกอบ มีความซ้ำซ้อน กำกวม วกวน ไม่กระจ่างชัด เกณฑ์การให้

คะแนนยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจน แน่นอน หากนำมาใช้ อาจสร้างความสับสน 

เกิดการตีความไปคนละทิศทาง ในกลุ่มผู้ประสานงานเขต/คณะทำงาน และ

ทีมประเมินฯ/โรงพยาบาลเครือข่าย/สสจ. ทำให้การพัฒนางานโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย และไม่ไปในทิศทาง

เดียวกัน 
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	 โรงพยาบาลที่หมดอายุการคงสภาพตั้งแต่	ปี	2548	-	2551	ต้องประเมินใหม่ 

	 จังหวัด	 	 โรงพยาบาล	

 นครราชสีมา 1. รพ.แก้งสนามนาง 

  2. รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง 

  3. รพ.ลำทะเมนชัย 

  4. รพ.โชคชัย 

  5. รพ.ปักธงชัย 

  6. รพ.ห้วยแถลง 

  7. รพ.ขามทะเลสอ 

  8. รพ.บ้านเหลื่อม 

  9. รพ.เสิงสาง 

	 จังหวัด	 	 โรงพยาบาล	

 นครราชสีมา 1. รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  
  3. รพ.หนองบุญมาก 
  2. รพ.สีคิ้ว 
 ชัยภูมิ 1. รพ.บ้านเขว้า    
  2. รพ.คอนสาร  
  3. รพ.เกษตรสมบูรณ์  
  4. รพ.ภูเขียว   
 บุรีรัมย์ 1. รพ.กระสัง  
  2. รพ.หนองหงส์   
  3. รพ.ละหานทราย  
  4. รพ.พลับพลาชัย   
  5. รพ.ประโคนชัย 
 สุรินทร์ 1. รพ.ปราสาท   
  2. รพ.ลำดวน 
  3. รพ.พนมดงรักษ์ 

 โรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุในเขตสาธารณสขุที	่ 14	ทีผ่า่นการรบัรองโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ	ปี	2552	ที่ต้องประเมินซ้ำ 

	 โรงพยาบาลตั้งใหม่ที่ไม่เคยเข้ารับการประเมินรับรองฯ	ได้แก่ 

	 จังหวัด	 	 โรงพยาบาล	

 นครราชสีมา รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 



47รายการประจำปี
2 5 5 5ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

การพัฒนาภาคีเครือข่ายนครชัยบุรินทร์สู่การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
 

 การพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวปี 2555 เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้

และนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พร้อมกับยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล องค์กร ต้นแบบด้าน

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและ Node วิชาการ 

Long Term Care มีประเด็นสำคัญๆ ดังนี้ 

 1. จัดตั้ง	Node	ผู้สูงอายุขึ้นในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์ มีการประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทาง

การดำเนินงานตำบลต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวให้กับผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดในเขตนครชัยบุรินทร์ พร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดผลงานและเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการ 

 2. สร้างเกณฑ์ประเมินตำบล	Long	Term	Care ของพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ร่วมกัน และ

จัดทำเป็นคู่มือแนวทางการทำงานและเกณฑ์ประเมินตำบลต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

เผยแพร่ให้กับภาคีเครือข่ายในรูป electronic file และผ่าน web site ศูนย์อนามัยที่ 5 

 3. จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตนครชัยบุรินทร์ โดยมี 

Node วิชาการ Long term Care เป็นเจ้าภาพจัดงาน 

  4. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 โดยตัวแทน

ศูนย์อนามัยที่ 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตนครชัยบุรินทร์ เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ครู ก) 

ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว และร่วมรับมอบร่างหลักสูตรการ  

ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ จากสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย จำนวน   

3 หลักสูตร คือ หลักสูตร 420 ชั่วโมง หลักสูตร 70 ชั่วโมง และหลักสูตร

อบรมเตรียมความพร้อมแก่ อสม.เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบ

ภัยพิบัติ เพื่อใช้อบรมบุคลากรตามสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ 

 5. ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดทำหลักสูตรและอบรมพัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล โดยจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพจัด

งานอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากร (คร ูก) ดา้นการดแูล

สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในตำบลที่เข้าร่วม

โครงการประจำปี 2555 ในพื้นที่ 4 จังหวัด 102 ตำบล จำนวน 130 คน 

 6. สนับสนุนวิชาการ และเอื้ออำนวยการดำเนินงานดูแล  

ผู้สูงอายุระยะยาวให้กับภาคีเครือข่าย 

 7. นเิทศตดิตาม และรว่มประเมนิผลการดำเนนิงานตำบลตน้แบบฯ 
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 8. คัดเลือกตำบลต้นแบบดีเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวระดับเขต และร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การดำเนินงานระดับประเทศ 

 9.  ประเมินรับรองวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขต ในพื้นที่ที่ยื่นความจำนงขอประเมิน  

รบัรองผลการดำเนนิงานตามตวัชีว้ดัหลกัคอื สนบัสนนุใหเ้ครอืขา่ยมกีารดำเนนิงานดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว

อย่างน้อยจังหวัดละ 2 ตำบล ซึ่งในเขตนครชัยบุรินทร์มีตำบลเข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ประเมิน

ขั้นพื้นฐานทั้งหมด 103 ตำบล และมีตำบลต้นแบบดีเด่นเป็น Good model ด้านการดูแลผู้สูงอายุ  

ระยะยาวจังหวัดละ 1 ตำบล และมีวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขต 2 วัด 

กิจกรรมเด่นในพื้นที่	(Good	practice	model) 
 1.	 ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	

  	9 สัปดาห์สู่สุขภาพดี เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อประเมินผลลัพธ์ของโปรแกรม

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและ  

รบัประทานอาหารทีถ่กูหลกัโภชนาการ มกีารตรวจสขุภาพ ตรวจเลอืด และการทดสอบสมรรถภาพ 

  	การป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (ฝึกสมองป้องกันอัลไซเมอร์) เป็นการ

ศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลอง เพื่อหารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในการป้องกันภาวะโรค

สมองเสื่อม 

  	ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยในผู้สูงอายุที่มา

รับบริการคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 

  	การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุที่บกพร่องทางการเคลื่อนไหวด้วยกิจกรรม  

กอดบำบัด (Hug therapy) ประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 

  	การรักษาโดยแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม) ให้บริการสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มี

ปัญหาสุขภาพ หรือกลุ่มอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดศีรษะไมเกรน 

อัมพฤกษ์/อัมพาต เครียด นอนไม่หลับ ลดความอ้วน และเลิกบุหรี่ เป็นต้น 

  	การนอนหลับในกลุ่มเป้าหมายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 

นครราชสีมา เพื่อศึกษาคุณภาพของการนอนหลับและแนวทางการแก้ไขปัญหาของตัวผู้ป่วยเอง 

ผลการศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นแบบประเมินสุขภาพการนอนหลับแบบง่ายๆ ด้วยตนเองต่อไป 

  	กิจกรรมยามว่างสร้างสุขภาพ จากผลการศึกษา พบว่า กิจกรรมยามว่างที่  

กลุ่มตัวอย่างสนใจอย่างมากและเป็นการสร้างสุขภาพ คือ การออกกำลังกาย รองลงมา คือ   

การทำสวน การร้องเพลง การเย็บปักถักร้อย การนั่งสมาธิและการสวดมนต์ แม้จะเป็นการ  

ออกลังกายที่น้อยแต่สำหรับผู้สูงอายุถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญมาก 
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  	การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในตำบลต้นแบบของ  

ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่ม 3 ในเขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่

โคกกรวด โดยทีมสหสาขาวิชาชีพจาก รพ.นครราชสีมา ศูนย์อนามัยที่ 5 รพ.สต. โคกกรวด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลโคกกรวด, เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด) และ

แกนนำจิตอาสาในหมู่บ้าน 

  	ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ซึ่งจัดตั้งขึ้นจากการรวม

กลุ่มของสมาชิก โครงการ 9 สัปดาห์สู่สุขภาพดี เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในการ

ส่งเสริมสุขภาพ เช่น ทำสวนสมุนไพร การออกกำลังกายร่วมกัน จิตอาสาในชุมชนและ  

โรงพยาบาล โดยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกและตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2.	 นครราชสีมา	

  	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ ในระดับท้องถิ่น ในพื้นที่ 11 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ผู้สูงอายุไทย (มส.ผส) โดยมีโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมี 

Good practice อยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง  

  	โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็น

อาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกันเอง โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากสภาผู้สูงอายุแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

 3.	 ชัยภูมิ	

  	ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองบัวใหญ่ ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส ซึ่งเป็น

ชมรมที่เข้มแข็งและดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพ เป็น Good practice ของจังหวัด  

  	ชมรมข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุขประจำจังหวัดชัยภูมิ 1 ชมรม 

  	มีวัดส่งเสริมสุขภาพ ผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย 39 แห่ง 

 4.	 บุรีรัมย์ 

  	มีแผนดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มป่วยเรื้อรังที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 

(Palliative care) ใน PCU และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

 5.	 สุรินทร์ 

 มีชุมชนวัดศาลาลอยที่เป็น Good Model ของจังหวัด ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุร่วมกัน มีจิตอาสามาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 3 ครั้ง/

สัปดาห์ และมีการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบสหสาขาร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์และ 

อบจ. 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อความสำเร็จ 
  การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care ถูกกำหนดให้เป็น  

ตัวชี้วัดของรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการและนิเทศงานเขต 14 

 	ผู้บริหารในพื้นที่ให้ความสำคัญ สนับสนุนการทำงานและกำหนดเป็น

ตัวชี้วัดในระดับจังหวัดและ Node วิชาการ Long Term Care 

  	สัมพันธภาพที่ดีในการติดต่อประสานงานระหว่างภาคีเครือข่าย 

  	การเตรียมความพร้อมรับกับสังคมผู้สูงอายุที่มากขึ้นทุกวัน 

 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
 	แนวทางการดำเนนิงาน และเกณฑป์ระเมนิตำบลตน้แบบจากสว่นกลาง

ยังไม่ชัดเจน ต่างเขตต่างมีแนวทางการทำงานและเกณฑ์ประเมินแตกต่างกันไป 

ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน 

  	ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน 

 	ความสำเร็จของงานต้องอาศัยความร่วมมือ และบูรณาการดำเนินงาน

จากหลายหน่วยงาน ปัจจุบันยังแบ่งส่วนในการทำงาน และการถ่ายทอดนโยบาย  

ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

 	ผลลัพธ์ของงานมาจากหลายองค์ประกอบ ต้องให้ระยะเวลาในการ

ดำเนินงาน ดังนั้น จะถูกคุกคามด้วยระยะเวลาในการตรวจประเมินที่เร็วเกินไป 
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การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสู่ตำบลต้นแบบ” 
         
 งานยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้จัดทำ
โครงการ “การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสู่ตำบลต้นแบบ” ขึ้น เพื่อเป็นองค์ความรู้/
นวัตกรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งเรียนรู้
สามารถถ่ายทอดสู่เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการดำเนินงานมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 
 
1.	กิจกรรมการพัฒนารูปแบบบริการสาธิตสำหรับผู้สูงอายุในสถานบริการ	ได้แก่ 
 1.1		การให้บริการคลินิกผู้สูงอายุแผนกผู้ป่วยนอก  
 เริม่ตัง้แตเ่ดอืนธนัวาคม 2554-เดอืนกนัยายน 2555 ซึง่ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสขุ
สำหรับช่องทางด่วนผู้สูงอาย ุ “70	 ป	ี ไม่มีคิว” โดยบริการให้คำแนะนำ/คัดกรองปัญหาสุขภาพและ  
ภาวะเสี่ยงในผู้สูงอายุที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที ่ 5 นครราชสีมาแผนก  
ผูป้ว่ยนอก โดยใชแ้บบประเมนิสขุภาพผูส้งูอาย ุ และแบบประเมนิขอ้มลูทัว่ไป (ปญัหาสำคญัของผูส้งูอาย)ุ 
จากการดำเนนิงาน พบวา่ผูส้งูอายทุีม่ารบับรกิารสว่นใหญม่ปีญัหาสขุภาพในเรือ่งความจำ (อาการหลงลมื) 
และปัญหาการนอนไม่หลับ ร้อยละ 22.41 รองลงมา คือปัญหาการมองเห็นไม่ชัดเจน ร้อยละ 12.93 
นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมชมรมผูส้งูอายเุขม้แขง็ ศนูยอ์นามยัที ่ 5 กไ็ดด้ำเนนิการเพือ่ทำกจิกรรมรว่มกนัใน
การส่งเสริมสุขภาพต่างๆ อย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง และได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ ในงาน KM กับเครือข่าย โดยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกและ
ตนเองใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ ีและสามารถพึง่พาตนเองและชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ได้ 
 1.2	การให้บริการผู้สูงอายุแผนกผู้ป่วยใน		
 เป็นการให้บริการดูแลแบบ Intermediate care และ Palliative 
care เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรในการจัดการดูแลและช่วยเหลือ  
ผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในระยะคุกคามชีวิตและญาติได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการ
ดูแลแบบองค์รวม ทั้งกาย จิต สังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือ
มีชีวิตอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรีและตายอย่างสงบ   
จากการให้บริการพบว่า มีผู้สูงอายุที่มานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งหมด 
104 ราย (ร้อยละ 12.42) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 
35.57 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 70-79 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.34 และกลุ่มอายุ 
80 ปีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 23.07 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรค COPD คิดเป็น
ร้อยละ 10.57 รองลงมาเป็น โรค HT และ DM คิดเป็นร้อยละ 8.65 และ 
7.69 ตามลำดับ ส่วนในเรื่องความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
พบว่าส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (ADL 12 คะแนนขึ้นไป) คิดเป็น
ร้อยละ 73.07 รองลงมาเป็น ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (ADL 5-11 คะแนน) 
และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (ADL 0-4 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 
21.15 และ 5.76 ตามลำดับ และในผู้ป่วยระยะสุดท้าย (End of life) ได้รับ
การดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีและตายอย่างสงบ จำนวน 5 ราย 
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 1.3	 การให้บริการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก	(ฝังเข็ม)	ในผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ  

 จากการดำเนินงาน พบว่า จำนวนผู้รับบริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2555 

มีจำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 692 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับบริการรายเก่า (คิดเป็นร้อยละ 72) มากกว่า

รายใหม่ (คิดเป็นร้อยละ 28) และเป็นเพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 75.42) มากกว่าเพศชาย (คิดเป็นร้อยละ 

24.57) ส่วนใหญ่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 35.66 และสิทธิการรักษาส่วนใหญ่เป็นเบิกจ่ายตรง 

คิดเป็นร้อยละ 82.42 รองลงมาเป็นชำระเงินเอง คิดเป็นร้อยละ 8.3 สำหรับอาการที่เป็นสาเหตุของการ

มารับการรักษา พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ อาการปวดขา มากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 35.32) รองลงมา 

คืออาการปวดเข่า (คิดเป็นร้อยละ 25.08) และอาการปวดคอ (คิดเป็นร้อยละ 11.09) ตามลำดับ  

 1.4	 การให้บริการอาคารเรือนลำดวน		

 กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางกระดูกและกล้ามเนื้อ จากการดำเนินงาน พบว่ามี  

ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการนวดบำบัด คิดเป็นร้อยละ 32.47 และได้รับการทำกายภาพบำบัด คิดเป็นร้อยละ 

25.9 ซึ่งมาบำบัดรักษาด้วยอาการปวดตึงบ่า ไหล่ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมามีอาการ  

ปวดหลังและปวดขา คิดเป็นร้อยละ 28.76 และ 21.25 ตามลำดับ 

2.	กิจกรรมพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	

ตำบลโคกกรวด	อำเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา  

  จากผลการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองใหม่ตำบล  

โคกกรวดทั้งหมด 514 ราย เป็นผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 ติดสังคม ร้อยละ 93.09   

สูงอายุกลุ่มที่ 2 ติดบ้าน ร้อยละ 6.11 และผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3 ติดเตียง   

ร้อยละ 0.8 ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับยาเป็นประจำถึงร้อยละ 

59.73 ปัญหาสำคัญที่พบในผู้สูงอายุร้อยละ 13.62 มีประวัติหกล้มในรอบ 

6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 79.57 มีปัญหาสุขภาพในช่องปากที่ส่งผลกระทบ

ต่อการเคี้ยวและกลืนอาหาร ร้อยละ 23.74 มีปัญหาเรื่องการได้ยิน ร้อยละ 

48.44 มีปัญหาเรื่องการมองเห็น จากผลการสำรวจข้อมูลดังกล่าว ได้นำมา

วางแผนการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดังนี้ ผู้สูงอายุ  

กลุ่มที่ 1 ติดสังคม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (Self 

care) ร่วมกับเทศบาลเมืองใหม่ตำบลโคกกรวด เรื่องการออกกำลังกาย 

เมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ การฝึกสมองป้องกันอัลไซเมอร์   

โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน ส่วนในกลุ่มที่ 2 ติดบ้าน ได้มีการ

ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวและการส่งเสริมสุขภาพ และในกลุ่มที่ 3   

ติดบ้าน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อให้การคำแนะนำแก่ผู้สูงอายุและญาติ  

ในการฟื้นฟูสภาพที่เหมาะสม 



53รายการประจำปี
2 5 5 5ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

กรณีตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
 

 จากสภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ทำให้คนไทยมีภาวการณ์เจ็บป่วยและมีอัตราการตายด้วย

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้นทั้งนี้มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ โรคมะเร็ง 

โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหา

สำคัญทางสาธารณสุขและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 การพัฒนาตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีความพร้อม

ด้านการมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการดำเนินงานการ

พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของ

ตำบลในปี 2555 โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านสุขภาพและอนามัย  

สิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยตนเอง โดยใช้หลักแนวคิดพื้นฐานในเรื่องการสาธารณสุข

มูลฐาน ใช้แกนนำชุมชนทุกกลุ่มวัย และการให้ความสำคัญกับการสร้าง การพัฒนา ปัจจัยขั้นพื้นฐาน

ด้านสุขภาพ อันได้แก่ อาหารที่ปลอดภัย ร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐาน ประชาชนมีการบริโภค

อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ความปลอดภัยเรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม  

ที่ถูกสุขลักษณะ เช่น การจัดการด้านขยะ น้ำ และการใช้ชีวิตตามแนวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการใช้

วิถีชีวิตสุขภาพที่มีความสุขแบบองค์รวมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว 

นับว่ามีแนวโน้มที่ดีที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

โดยมีหน่วยงานในระดับศูนย์อนามัยที่ 5 รพ.สต.นาตาวงษ์ มูลนิธิผู้สูงอายุไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการ  

ขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลหนองงูเหลือม ให้เป็นตำบลต้นแบบด้านการพัฒนาค่ายกิจกรรมปลูกฝัง  

ค่านิยมอย่างเข้าใจในการดูแลสภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยครอบครัว ภาคีเครือข่าย

ระดับแกนนำชุมชน พระสงฆ์และเยาวชนของตำบลหนองงูเหลือมมาพัฒนาให้เกิดการเข้าใจผู้สูงอายุ  

มากขึ้นและตรงกับแนวนโยบายของกรมอนามัยที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและประชาชนใน

ท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มสูงมากขึ้นต่อไปในอนาคต 
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บทสรุปจากท้องถิ่นสู่การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของภาคีเครือข่าย 
   การสนับสนุนด้านวิชาการจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขต้องมีอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากท้องถิ่นยังให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะในเรื่องของการ  

ตั้งงบประมาณ ถ้าไม่เกิดผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงในชุมชน เช่น โรคระบาด  

   การคาดหวงัของหนว่ยงานตา่งๆ ตอ่การดำเนนิงานขององคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่มี

มากและหลากหลายหน่วยงานแทบทุกกระทรวงแต่เนื่องจากการบริหารงานของท้องถิ่นผู้บริหาร

มีวาระ/นโยบายในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน เนื่องจากมาจากการเลือกตั้ง ถ้าหน่วยงาน

ราชการต่างๆ ไม่มาเป็นพี่เลี้ยง หรือให้คำชี้แนะ การให้ความสำคัญในแต่ละเรื่องโดยเฉพาะ  

งานด้านสาธารณสุขที่เป็นงานด้านการส่งเสริมสุขภาพก็ย่อมให้ความสำคัญน้อยลง 

 

ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ 
   ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

ความสำคัญกับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ในชุมชน 

   ความร่วมมือและมีแนวคิดร่วมกันในการ

พัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของภาคีเครือข่าย ได้แก่ 

ศูนย์อนามัยที่ 5 อบต.หนองงูเหลือม รพ.สต.นาตาวงษ์ 

ชมรม อสม. ผู้นำชุมชน แกนนำเยาวชน พระสงฆ์ ชมรม  

ผู้สูงอายุ กรมอนามัย และมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการ

สนับสนุนวิทยากร 

   การสนับสนุนของผู้บริหาร ทีมงานผู้สูงอายุ 

กลุ่มงานจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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สาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน (GREEN and CLEAN Hospital) 
 

  เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการลดโลกร้อน ภายใต้

กิจกรรมหลัก GREEN and CLEAN และให้สถานบริการสาธารณสุขเป็นแบบอย่างในการดำเนินการ  

ลดโลกร้อน ตลอดจนสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่มีผล

ต่อสุขภาพ กิจกรรม GREEN ประกอบด้วย G: Garbage คือ การจัดการขยะ R: Restroom คือ การ

พัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS (Health Accessibility and Safety) E: Energy คือ การลด

การใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน E: Environment คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมี

สุขภาพดี N: Nutrition คือ การรณรงค์อาหารปลอดสารพิษ รณรงค์การใช้ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง 

ภายใต้กลยุทธ์ CLEAN ดังนี้ C: Communication คือ การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 

L: Leader คือ สร้างบทบาทนำ เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน E: Effectiveness คือ ให้บังเกิดผล  

อย่างมีประสิทธิภาพ A: Activity คือ สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วม N: Networking 

คือ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน  

 ป ี2555 ศนูยอ์นามยัที ่5 ไดจ้ดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การพฒันา

โรงพยาบาลและ รพ.สต./สถานีอนามัยลดโลกร้อน (Green and Clean 

Hospital) ในวนัที ่25 พฤษภาคม 2555 ณ หอ้งประชมุชัน้ 3 ศนูยอ์นามยัที ่5 

นครราชสีมาโดยม ี โรงพยาบาล จำนวน 4 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล จำนวน 42 แหง่ และสำนกังานสาธารณสขุอำเภอ จำนวน 5 แหง่ เขา้

รว่มอบรมโครงการสาธารณสขุรวมใจรณรงคล์ดโลกรอ้นเพือ่ทราบแนวทางการ

ดำเนินงาน ผลการดำเนินงานกิจกรรม พบว่า มีจำนวน โรงพยาบาลเข้าร่วม

โครงการทั้งหมด จำนวน 77 แห่ง ผ่านการประเมินตามกิจกรรม GREEN 

จำนวน 33 แหง่ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบล จำนวน 298 แหง่ ผา่นการ

ประเมนิตามกจิกรรม GREEN จำนวน 22 แหง่ รายละเอยีดดงัตาราง 

จำนวนโรงพยาบาล	รพ.สต.	ทีเ่ขา้รว่มโครงการและผา่นการดำเนนิงาน	GREEN 

	 จังหวัด	 จำนวนที่เข้าร่วมโครงการ	 การดำเนินงาน	GREEN	

	 	 โรงพยาบาล		 รพ.สต.	 โรงพยาบาล		 รพ.สต.	

นครราชสีมา 28 41 5 1 

ชัยภูมิ  15 29 2 1 

บุรีรัมย์  22 81 22 20 

สุรินทร์  12 147 4 1 

	 รวม	 77	 298	 33	 22	
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  การศึกษาดูงาน 
 จากการศึกษาดูงานโรงพยาบาลลดโลกร้อน ผู้เข้า

ร่วมศึกษาดูงานส่วนใหญ่เห็นว่าตนเองได้เรียนรู้กิจกรรมหลัก 

5 อันดับแรก ได้แก่การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพมากที่สุด (10 คน) 

รองลงมาคือ การนำมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล มาใช้ประโยชน์  

ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด (9 คน) การคัดแยกขยะทุกชนิด   

ลดปริมาณขยะ (8 คน) การนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ใช้ได้และเพิ่มมูลค่า (7 คน) และแก๊สชีวภาพจาก

เศษอาหาร (6 คน) ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ผู้ร่วมศึกษา  

ดูงานจำนวน 18 คน เห็นว่าควรนำไปประยุกต์ใช้ภายใน

องค์กรและขยายสู่ชุมชนมากที่สุด และนอกจากนี้ผู้เข้าร่วม

ประชุมยังเห็นว่าสิ่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้แก่ การจัดการ

ขยะ การทำ EM ปุย๋ชวีภาพ การปลกูผกัสวนครวั ปรบัภมูทิศัน ์

ประหยัดพลังงาน การทำแก๊สชีวภาพ ด้านความพึงพอใจ  

ผู้ศึกษาดูงานมีความพึงพอใจด้านการจัดการขยะมากที่สุด (11 คน) รองลงมาคือ การทำน้ำ EM/ปุ๋ยน้ำ   

(4 คน) จักรยานเติมอากาศ (2 คน) การทำน้ำยาล้างจาน (2 คน) พึงพอใจทุกอย่าง (2 คน)   

แต่ส่วนที่ผู้เข้าศึกษาดูงานเห็นว่าควรจะปรับปรุงและพัฒนามากที่สุดใน 3 ลำดับแรก คือ แปลงผัก  

ปลอดสารพิษ การจัดการขยะ และการนำไปใช้ประโยชน์ในตลาดสด 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดการประชุมว่าการจัดประชุมตามโครงการฯ 

อยู่ในระดับที่ดี มีความเหมาะสม มีประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากรที่เข้ารับการประชุม แต่ระยะ

เวลาการจัดอบรมยังน้อย มีเวลาในการนำเสนอจำกัดทำให้บางประเด็นได้ข้อมูลไม่ครอบคลุม 

การจัดประชุมในครั้งต่อไปควรจัดเพิ่มเวลาจาก 1 วัน เป็น 2-3 วัน จะทำให้ผลของการประชุม  

ดีขึ้น ในส่วนการเชิญประชุมผู้เข้าร่วมประชุมเสนอให้เพิ่มแผนที่ของศูนย์อนามัยเพิ่มเติมจาก

หนังสือเชิญประชุม และควรเพิ่มสื่อการสอนไฟล์ของวิทยากรแต่ละท่านแจกหน่วยงานที่เข้าร่วม

ประชุมด้วย นอกจากนี้ทางผู้เข้าร่วมประชุมยังมีข้อเสนอในด้านการดำเนินงานลดโลกร้อนว่าถึง

แม้เราจะเป็นหน่วยงานที่มีขนาดเล็กและมีการบริโภคพลังงานที่น้อย แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ที่จะช่วยลดโลกร้อน แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินงานควรมีการขยายกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน

ออกไป โดนเฉพาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกแหล่งให้มี

ส่วนช่วยในการลดโลกร้อน ทั้งนี้ทางส่วนกลางควรผลักโครงการลดโลกร้อนให้เป็นนโยบายของ

ประเทศ ให้ทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวงจะต้องดำเนินการ 
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การพัฒนาส้วมสาธารณะ 
 

 เป้าหมายในการพัฒนาส้วมสาธารณะครอบคลุมส้วมสาธารณะ 

ในสถานบริการสาธารณะและสถานที่สาธารณะ ดังนี้ 

 1. แหล่งท่องเที่ยว 

 2. ตลาดสด 

 3. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 

 4. โรงพยาบาล/สถานีอนามัย 

 5. สวนสาธารณะ 

 6. ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า  

 7. ร้านจำหน่ายอาหาร 

 8. สถานีขนส่งทางบกและทางอากาศ 

 9. โรงเรียน 

 10. สถานที่ราชการ 

 11. ส้วมสาธารณะริมทาง 

 12. ศาสนสถาน 

กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์	ปี	2555  

 จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในปี พ.ศ. 2553 จำนวน 1,000 คน   

เกี่ยวกับส้วมสาธารณะที่มีให้บริการในสถานที่ต่างๆ ทั้งหมด 12 ประเภท พบว่า ประชาชนจะให้

ความสำคัญเรื่องความสะอาดของส้วมสาธารณะเป็นอันดับแรก ร้อยละ 86.3 โดยเฉพาะในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ที่มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมากและจำเป็นต้องใช้ส้วมสาธารณะ 

กรมอนามัย จึงกำหนดให้มีกิจกรรมการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ พร้อมกัน  

ทั่วประเทศขึ้น ในที่ 1–7 เมษายน 2555 เพื่อให้มีการทำความสะอาดและปรับปรุงส้วมสาธารณะ

ในความรับผิดชอบ และกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง 

และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยอย่างต่อเนื่อง  

 โดยกรมอนามัยสนับสนุนสื่อการรณรงค์ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ 

คู่มือทำอย่างไรให้ส้วมสะอาด เพลงน้องส้วมขอร้อง และแบนเนอร์ รณรงค์ล้างส้วม พร้อมกัน... 

รบัวนัสงกรานต ์สามารถ Download ไดจ้าก Website ของกรมอนามยั ที ่www.anamai.moph.go.th 

หรือ http://env.anamai.moph.go.th มีหน่วยงานร่วมรณรงค์ แจ้งผลการจัดกิจกรรม  

กลับมายังกรมอนามัย จำนวน 1,075 แห่งทั่วประเทศ 
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 ในส่วนของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาได้ดำเนินการโดยทำหนังสือขอความร่วมมือถึง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมในระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2555 

โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ร่วมรณรงค์ จำนวน 11 แห่ง ดังนี้ 

 1. โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

 2.  โรงพยาบาลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

 3.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

 4.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

 5.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

 6.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพารักษ์ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

 7.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 8.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 9.  โรงพยาบาลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 10. โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

 11. โรงพยาบาลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

 นอกจากนีท้างกลุม่พฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มยงัไดร้ว่มกจิกรรมรณรงค ์ 

ลา้งสว้มพรอ้มกนัรบัวนัสงกรานตใ์นวนัที ่2 เมษายน 2555 ณ สำนกังานสาธารณสขุ

อำเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมู ิซึง่เปน็สถานทีร่าชการทีไ่ดร้บัรางวลัสดุยอดสว้มระดบั

ประเทศประจำป ี2555 โดยผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม ประกอบดว้ยหวัหนา้สว่นราชการใน

อำเภอคอนสาร เจา้หนา้สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั สาธารณสขุอำเภอ ครัง้นีม้ ี 

นายอำเภอคอนสารเปน็ประธานในพธิจีดักจิกรรมดงักลา่ว 

 

		กิจกรรมการสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี	2555	
 กจิกรรมการสรรหาสดุยอดสว้มแหง่ป ี 2555 ระดบัเขต จดัทำขึน้เพือ่

สรรหาต้นแบบปฏิบัติที่ดีในการจัดการส้วมสาธารณะ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าของสถานที่เกิดความ

ตระหนักในการพัฒนาบำรุงส้วมให้สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย พร้อมผลักดันให้เกิดความร่วมมือ

ระหวา่งเครอืขา่ยองคก์รและชมุชน ในการดำเนนิงานทางสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัในพืน้ทีจ่ะทำการคดัเลอืก

สดุยอดสว้มระดบัจงัหวดั ประเภทละ 1 แหง่ จากนัน้ทางคณะกรรมการสรรหาสดุยอดสว้มระดบัเขต จะ

ดำเนินการออกติดตามและให้คะแนน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในโอกาสต่อไปแก่เจ้าของ

สถานประกอบการทีไ่ดร้บัคดัเลอืกในแตล่ะประเภท จากนัน้คณะกรรมการ

จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร ภาพถ่ายต่างๆ มาเพื่อพิจารณา

ตัดสิน และประกาศผลการคัดเลือก โดยในป ี 2555 มีส้วมที่ได้รับการ  

คดัสรรเปน็สดุยอดสว้มระดบัเขตมจีำนวนทัง้หมด 15 ประเภท ดงัตารางที ่1 
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ตารางที่	1 ผลการคัดสรรสุดยอดส้วมระดับเขต ปี 2555 

	 ลำดับ	 	 ประเภท	 	 หน่วยงาน	 	 ที่อยู่ 

 1 ประถมศึกษารัฐบาลขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 

 2 ประถมศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

 3 มัธยมศึกษารัฐบาล  โรงเรียนรัตนบุรี  อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 

 4 ประถมศึกษาเอกชน โรงเรียนวานิชวิทยา อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 

 5 ศาสนสถาน   วัดบ้านนาดอนบก  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 

 6 รพ.สต.   รพ.สต.อู่โลก  อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 

 7 ตลาดสด  ตลาดสดโชคอำนวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 8 ปั๊มน้ำมัน   หจก. มานะเสริมพลปิโตรเลียม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

 9 ห้างสรรพสินค้า คลังวิลล่า  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 10 สถานีรถไฟ   สถานีรถไฟลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

 11 ร้านจำหน่ายอาหาร  ร้านคลิม  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

 12 สวนสาธารณะ  สวนเขาแคน   อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

 13 สถานที่ราชการ  เทศบาล เทศบาลตำบลหนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 

 14 สถานที่ราชการ  สสอ.จอมพระ  อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 

 15 แหล่งท่องเที่ยว Plazza Palio  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะใน 12 ประเภทสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด

รบัผดิชอบ ประกอบดว้ยจงัหวดันครราชสมีา บรุรีมัย ์ชยัภมู ิและสรุนิทร ์ผลการดำเนนิงานสว้มสาธารณะ

แสดงดังตารางที่ 12 

ตารางที่	2	ผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะ 12 ประเภท รายจังหวัด 

	 	 รายการ	 หน่วย	 นครราชสมีา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 เขต	14	 ร้อยละ	

แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย	 แห่ง 13 3 3 3 22 

(100	อนัดบั	ททท./กรมอทุยานแหง่ชาตฯิ)  

- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย แห่ง 13 3 2 3 21 95.45 

 ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS 

สถานบีรกิารนำ้มนัเชือ้เพลงิเปา้หมาย แห่ง 91 33 16 44 184  

- จำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง แห่ง 30 7 16 15 68 36.96 

 เป้าหมาย ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS 
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	 	 รายการ	 หน่วย	 นครราชสมีา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 เขต	14	 ร้อยละ	

ร้านอาหาร	กลุ่มเป้าหมาย	CFGT แห่ง 1733 309 1258 572 3872  

- จำนวนร้านอาหารเป้าหมาย  แห่ง 318 24 35 21 398 10.28 

 ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS  

ตลาดสดเป้าหมาย		 แห่ง 54 16 20 8 98 

(โครงการตลาดสดน่าซื้อ)   

- จำนวนตลาดสด เป้าหมาย  แห่ง 18 4 9 4 35 35.71 

 ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS  

โรงเรียนเป้าหมาย	(สังกัดสพฐ) แห่ง 1443 802 911 842 3998  

- จำนวนโรงเรียน เป้าหมาย  แห่ง 854 259 127 357 1597 39.94 

 ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS  

โรงพยาบาลเป้าหมาย แห่ง 30 15 22 14 81  

-  จำนวนโรงพยาบาล เป้าหมาย  แห่ง 30 15 22 14 81 100 

 ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS  

สถานที่ราชการ	 		 แห่ง 366 221 98 240 925 

(ศาลากลาง	ที่ว่าการอำเภอ	เทศบาล		

สสจ.	สสอ.สอต.)	เป้าหมาย   

- จำนวนสถานที่ราชการ เป้าหมาย  แห่ง 81 178 49 90 398 43.03 

 ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS  

สถานีขนส่งเป้าหมาย	(สถานีขนส่ง	 แห่ง 5 4 9 6 24 

ของกรมการขนส่งทางบก)   

- จำนวนสถานีขนส่ง เป้าหมาย  แห่ง 5 1 8 0 14 58.33 

 ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS  

สวนสาธารณะเป้าหมาย		 แห่ง 18 0 3 0 21 

(สวนสาธารณะน่ารื่นรมย์)	   

- จำนวนสวนสาธารณะ เป้าหมาย  แห่ง 17 0 2 0 19 90.48 

 ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS  

วัดเป้าหมาย	(ส่งเสริมสุขภาพ) แห่ง 37 30 62 7 136  

-  จำนวนวัดเป้าหมาย ที่มีส้วมได้ แห่ง 30 3 41 1 75 55.17 

 มาตรฐาน HAS แห่ง  

หา้งสรรพสนิคา้	เปา้หมาย	(หา้งสรรพสนิคา้ แห่ง 10 3 4 5 22 

/ศูนย์การค้า/ดิสเคาน์สโตร์)    

- จำนวนห้างสรรพสินค้า เป้าหมาย  แห่ง 10 3 3 3 19 86.36 

 ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS 
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		ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. โครงการสาธารณสขุรวมใจรณรงคล์ดโลกรอ้นเปน็ตวัชีว้ดัระดบักรม มกีจิกรรมการดำเนนิการ 

การชี้แจงการดำเนินงาน การติดตามประเมินผล 

 2. กิจกรรมลดโลกร้อนเป็นกิจกรรมที่อยู่ในกระแสและสถานการณ์ปัจจุบัน มีความทันสมัย  

ทันเหตุการณ์และเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงาน 

 3. กจิกรรมการเชดิชเูกยีรตโิรงพยาบาลทีด่ำเนนิกจิกรรมลดโลกรอ้นสำเรจ็จะทำใหก้ลุม่เปา้หมาย

ดำเนินงานความสำคัญของการดำเนินงานมากขึ้น 

 4. โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมการจัด

รณรงค์ล้างส้วม รวมถึงการประกวด เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่เป็นต้นแบบ 

 5. โครงการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมยังได้รับการตอบรับจากภาคีเครือข่ายการดำเนินงานได้เป็น

อย่างดี เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล เทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 6. การประชาสัมพันธ์ ประชาชนมีความรู้ ทัศนคติที่ดีต่อโครงการ 

	 	 รายการ	 หน่วย	 นครราชสมีา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 เขต	14	 ร้อยละ	

สว้มในพืน้ทีส่าธารณะอืน่ 	ๆ(สว้มรมิทาง)	 แห่ง 0 0 0 0 0 

ของ	อบต.,เทศบาล,หนว่ยงานทอ้งถิน่   

- จำนวนส้วมริมทาง ที่ได้มาตรฐาน  แห่ง 0 0 0 0 0 0 

 HAS   

สถานีอนามัย  แห่ง 350 167 226 210 953  

- จำนวนสถานีอนามัย เป้าหมาย  แห่ง 286 167 201 210 864 90.66 

 ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS 

สิ่งดีๆ	ในพื้นที่	(Best	practice	model) 
 1. โรงพยาบาลต้นแบบโรงพยาบาลลดโลกร้อน	(GREEN	and	CLEAN)	

   โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

   รพ.สต.โคกสูง จังหวัดชัยภูมิ 

   โรงพยาบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

   โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

 2. สุดยอดส้วมระดับประเทศปี	2554 

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 

   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
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การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.  

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายการกระจายอำนาจ ปี 2542 กรมอนามัยจึงได้สร้างเครื่องมือ

เพื่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งประยุกต์จากเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  

การบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใชเ้ปน็แนวทางการพฒันาคณุภาพฯ 

อย่างเป็นระบบ ยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยคู่มือ จำนวน 3 เรื่อง คือ 

คู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอนามัย  

สิ่งแวดล้อม และคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ

สำคัญในการค้นหาโอกาสการพัฒนากระบวนงานสู่มาตรฐาน และมีการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตามเกณฑค์ณุภาพระบบบรกิารอนามยัสิง่แวดลอ้ม ผลการประเมนิตนเอง สามารถบง่ชีร้ะดบัความสำเรจ็

ของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร  

  ศนูยอ์นามยัที ่5 นครราชสมีา ไดค้ดัเลอืกเทศบาล จำนวน 28 แหง่ เขา้รว่มดำเนนิงาน โดยการจดั

อบรมพฒันาศกัยภาพเทศบาล เรือ่ง การพฒันาคณุภาพระบบบรกิารอนามยัสิง่แวดลอ้ม (Environmental 

Health Accreditation : EHA) ซึง่เปน็รปูแบบการอบรมแบบเสรมิพลงั ผูเ้ขา้รบัการอบรมทกุคนมสีว่นรว่ม

ในฐานกิจกรรมการเรียนรู ้ จำนวน 7 ฐาน ตามเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย  

สิง่แวดลอ้มทัง้ 7 หมวด ไดแ้ก ่หมวด 1 การนำองคก์ร หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์หมวด 3 การให้

ความสำคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์ และการจดัการความรู ้

หมวด 5 การมุง่เนน้ทรพัยากรบคุคล หมวด 6 การจดัการกระบวนการ และหมวด7ผลลพัธก์ารดำเนนิการ 

จากการประเมนิผลการอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมมรีะดบัความพงึพอใจมาก-มากทีส่ดุตอ่กจิกรรมการเรยีนรู้

ทัง้ 7 ฐานคอื เกาะลาวา วอลเลย่บ์อลหรรษา Traffic Jam สีเ่หลีย่มพสิดาร ยทุธการลา่เวหา โลกพระจนัทร ์

และ แฟชัน่สนัน่เมอืง รอ้ยละ 94.09 92.73 92.27 90.91 89.09 87.27 และ 76.82 ตามลำดบั ซึง่เทศบาล

ทีผ่า่นการอบรมแลว้ สามารถใชคู้ม่อืมาตรฐานการปฏบิตังิาน ระบบบรกิารอนามยัสิง่แวดลอ้ม (ปกสเีหลอืง

ทอง) ที่ประกอบด้วยกระบวนงานสำคัญ 14 กระบวนงาน เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน

เดยีวกนั ผูป้ฏบิตังิานสามารถใชเ้ปน็เอกสารอา้งองิในการทำงาน เปน็ประโยชนก์บัผูบ้รหิารในการตดิตามงาน

ได้ทุกขั้นตอน และใช้คู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบบริการฯ (ปกสีเขียว) กับคู่มือแนวทางการประเมินฯ   

(ปกสฟีา้) เปน็กรอบแนวทางการดำเนนิงานพฒันาคณุภาพระบบบรกิารอนามยัสิง่แวดลอ้มขององคก์รโดย

การประเมนิตนเองอยา่งสมำ่เสมอ พฒันาปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง จนมคีวามพรอ้มกา้วสูก่ารประเมนิรบัรอง

คุณภาพจากกรมอนามัย หรือองค์กรภายนอกต่อไป จากการติดตามนิเทศร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข

จงัหวดันครราชสมีา และสำนกัอนามยัสิง่แวดลอ้ม พบวา่ เทศบาล 11 แหง่ ไดน้ำเกณฑพ์ฒันา EHA เปน็

เครือ่งมอืในการประเมนิองคก์รโดยมเีทศบาลอยา่งนอ้ย 2 แหง่ มแีนวโนม้ทีจ่ะผา่นการรบัรองมาตรฐาน 
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การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อน ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
 

 ปีงบประมาณ 2553 กรมอนามัย ได้จัดทำโครงการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน ด้วยการ

สุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN and CLEAN) เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาล

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดำเนินงานลดโลกร้อน ตามกิจกรรม G-R-E-E-N โดย

มอบหมายให้ศูนย์อนามัยทุกแห่งเป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้มีการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะเป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะไปใช้ประโยชน์ 

ปลูกผักปลอดสารพิษ จึงมีแนวคิดต่อยอดพัฒนาศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน ด้วยมาตรวัดบ่งบอกถึงการลดลง

ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก “Carbon footprint” ให้เป็นแบบอย่างที่ดี และการเป็นผู้นำในการลด

ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 ปีงบประมาณ 2554 เป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้การปฏิบัติงานในระยะหนึ่งแล้วและได้แสดงถึง

ข้อมูลเชิงประจักษ์ของการลด Carbon footprint  

 สำหรับในปีงบประมาณ 2555 มีกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อนเพิ่ม

ขึ้นอีก 1 เรื่อง คือ การใช้ประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูล ได้สร้างแบบการสาธิต

ไว้ที่บริเวณข้างห้องน้ำโรงอาหารของศูนย์ฯ และจะทำการศึกษาต่ออีกว่าสิ่งปฏิกูลนี้

สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง มีประสิทธิภาพและการยอมรับของสังคม มิได้เป็นแหล่ง

ที่แพร่เชื้อโรคแต่อย่างใด และอีกกิจกรรมหนึ่งของโครงการฯ คือ การฟื้นฟูการมี

ส่วนร่วมจัดการขยะบ้านพักของเจ้าหน้าที่ซึ่งให้การตอบรับอย่างดีจากเจ้าหน้าที่  

ที่อยู่บ้านพัก ทุกคนช่วยเสนอแนะวิธีการจัดการบ้านพักและการมีจิตอาสาในแต่ละ

แฟลต สำหรับผลลัพธ์การดำเนินงานต้องดูผลสรุปปริมาณขยะบ้านพักแต่ละ

ประเภทในปีนี้เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 3 ปีย้อนหลัง และเปรียบเทียบปี 2556   

อีกครั้ง แต่อย่างน้อยสิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการกระตุ้นให้  

เจ้าหน้าที่ให้ตระหนักในการจัดการขยะบ้านพักได้ หลังจากเงียบหายไป 1 ปี พบว่า

มีการละเลย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและคัดแยกขยะได้น้อยลง จึงต้องมีการ

กระตุน้ความรูอ้ยา่งนอ้ยปลีะครัง้ และทีส่ำคญัการดำเนนิงาน การพฒันาศนูยเ์รยีนรู้

ลดโลกร้อน มีส่วนช่วยให้หน่วยงานสามารถลดการปล่อยคาร์บอนฟุตปริ้นได้เพิ่มขึ้น

อีกทางหนึ่งด้วย 
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ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
  ผูบ้รหิารศนูยอ์นามยัที ่5 ใหน้โยบาย

ที่ชัดเจนในการจัดการขยะสามารถลดขยะ   

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้บุคลากรและสู่ลดโลกร้อน 

และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

   ทมีงานทีไ่ปศกึษาดงูาน เปน็ทมีงาน  

ที่เข้มแข็ง ทุกคนมีส่วนช่วยเหลือขับเคลื่อนงาน  

ลดโลกรอ้น 
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การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพภาวะอุทกภัย 
 

 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้มีส่วนร่วมและช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งใน

พื้นที่เขตการสาธารณสุข ที่ 14 พื้นที่ภาคกลาง และกทม. โดยในระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 6 ตุลาคม 

2554 ทีม SRT (Special Response Team) ได้ลงสำรวจและดำเนินการอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขต

การสาธารณสุข ที่ 14 ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ที่อำเภอบ้านเขว้า อำเภอจัตุรัส และอำเภอคอนสวรรค์ 

จังหวัดนครราชสีมา ที่อำเภอพิมาย จังหวัดบุรีรัมย์ที่อำเภอสตึก แคนดง พุทไธสง และจังหวัดสุรินทร์   

ที่อำเภอ ชุมพลบุรี และท่าตูม โดยภาพรวมพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 14 จะไม่รุนแรงมากนัก ไม่ท่วมขัง

นาน และยังไม่มีจุดอพยพ ส่วนใหญ่อาศัยในบ้านได้ เมื่อสถานการณ์อุทกภัย เขตการสาธารณสุขที่ 14 

เข้าสู่ภาวะปกติ ได้เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยภาคกลางและกทม.ตามลำดับ ศูนย์อนามัย ที่ 5 ได้จัดทีม

ลงพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ในช่วงวันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2554 จำนวน 1 ทีม ปฏิบัติการในจุด

อพยพและจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นหลักรวมจุดอพยพที่เข้าดำเนินการ จำนวน 15 จุด ในจังหวัด

สระบุรี จังหวัดลพบุรี 1 จุด และจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 9 จุด ในจังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และ

ลพบุรี ระยะต่อมา ช่วงวันที่ 18 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2554 ได้จัดทีม SRT เพิ่มจากทีมเดิมอีก 1 ทีม ที่

ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 1 

กรุงเทพ และจัดทีม 2 ทีม เข้าพื้นที่ กทม. ในช่วงวันที่ 15 - 25 พฤศจิกายน 2554 กิจกรรมส่วนใหญ่จะ

ลงพื้นที่จุดพักพิง และเยี่ยมบ้านเป็นบางครั้ง การดำเนินงานบริหารจัดการตั้งแต่การเตรียม คน เงิน ของ 

วิชาการ การรายงานประจำวัน รวมทั้งการสื่อสาร หรืออาจกล่าวได้ว่าใช้หลักการ 3CI (Command 

Communication Control Intelligence) แต ่C-Command จะใชน้อ้ยมาก สว่นมากจะขอความรว่มมอื

และตามความสมัครใจ ทีมงานจะแบ่งเป็น 2 ทีม คือ ทีม SRT ทำหน้าที่ลงพื้นที่จริง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 

สว่นหนึง่ดำเนนิการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม ทัง้เรือ่งการสขุาภบิาลอาหาร นำ้ดืม่ นำ้ใช ้และการจดัการขยะ 

น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล อีกส่วนดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ โดยจัดกิจกรรม และให้คำแนะนำตามกลุ่มวัย 

อีกทีมคือ ทีม Back Office มีทั้งส่วนสนับสนุนวิชาการ ส่วนประสานงาน และส่วนอำนวยการ คือดูแล

และคอยสนับสนุนเรื่อง เงิน วัสดุสิ่งของ ยานพาหนะ และวิชาการความรู้ให้แก่ทีม SRT และทำหน้าที่  

รับข้อมูลจากการรายงานของทีม SRT เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์สื่อสารกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 1.  ผู้บริหารศูนย์ฯให้ความสำคัญใน

การติดตาม พร้อมสนับสนุนงบประมาณ   

ตลอดจนเครื่องมือในการสื่อสาร  

 2.  การจัดวางทีมงาน SRT ที่ประกอบ

ด้วยนักวิชาการที่เป็นแกนหลักดำเนินงานและ

การจัดทำรายงาน ด้วยประสบการณ์การทำ

รายงานจากปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการสื่อสาร 

แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานได้

เข้าใจและรวดเร็วมากขึ้น  

 3.  การสนับสนุนวัสดุที่ เพียงพอและ  

ทันเวลา ทั้งจากส่วนกลางและจากงานพัสดุของ

ศูนย์ฯ  

 4. ในระยะหลังได้รับการสนับสนุนเงิน

มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์อนามัยที่ 5 ในการซื้อวัสดุทำกิจกรรม และ

ของบริจาคผู้ประสบภัยทำให้การทำงานมีความ

คล่องตัวมากขึ้น 
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การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ประสบอุทกภัย (ฟื้นฟู) 
 

 การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่ประสบอุทกภัย มีกิจกรรมที่ได้

ดำเนินการทั้งส่วนของการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมอำเภอที่ได้รับและไม่ได้

รับผลกระทบจากอุทกภัย และการสรุปบทเรียนและถอดบทเรียนจากประสบการณ์การดำเนินงาน  

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งสามารถสรุปผลในแต่ละกิจกรรมโดยสังเขป ดังนี้ การเฝ้าระวังสถานการณ์

ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค สถานการณ์งานส่งเสริมสุขภาพ วัยเรียน และวัยรุ่น ซึ่งได้ทำการ

เก็บข้อมูลในโรงเรียนของทั้งพื้นที่อำเภอที่ได้รับและไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในเขตพื้นที่  

รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 5 โดยออกเก็บข้อมูลในเดือน มกราคม 2555 สำหรับกลุ่มตัวอย่างของงาน

ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค และงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน นั้นอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา 

(รวมทั้งประถมศึกษาขยายโอกาส) และมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 5 จำนวน 24 แห่ง ส่วนกลุ่มตัวอย่างของงานวัยรุ่นนั้น อยู่ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยจะทำการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

และนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 

 การสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะปกติ และแผนรองรับอุทกภัย

ของเทศบาลเขตการสาธารณสุขที่ 14 ปี 2555 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการ

ดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ในช่วงเดือน มกราคม–กุมภาพันธ์ 2555 โดยเก็บข้อมูล

เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 7 แห่ง และเทศบาลตำบล 54 แห่ง รวมเป็น 62 แห่ง 

 การถอดบทเรียนอุทกภัยนั้น มีทั้งการจัดทำหนังสือ

ถอดบทเรียนและการสรุปบทเรียนจากทีม SRT ลงในเว็บไซต์

และเว็บบล็อกของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา นอกจากนี้  

ยังร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในภาวะ

อทุกภยัรว่มกบัเขตการสาธารณสขุที ่ 14 โดยรว่มจดันทิรรศการ 

และร่วมประกวดภาพถ่ายประทับใจจำนวน 2 ภาพ ได้รับ

รางวัลชมเชยทั้ง 2 ภาพ และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ใน

การประกวดเรื่องเล่าประทับใจในเหตุการณ์อุทกภัย 2554 
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ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 1.  ผู้บริหารศูนย์ฯให้ความสำคัญในการ

ตดิตาม ใหค้ำปรกึษา พรอ้มสนบัสนนุงบประมาณ 

 2.  ความร่วมมือร่วมใจกันของทีม SRT 

ในการช่วยกันถอดบทเรียน และสรุปบทเรียน  

การชว่ยเหลอืพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 

 3. การบู รณาการงาน เข้ าด้ วยกัน   

ทั้งงานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวัยเรียน และ  

งานวัยรุ่น ทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณและ

ประหยัดเวลาในการออกพื้นที่เก็บข้อมูล  

 4. สัมพันธภาพที่ดีในเครือข่าย ทำให้

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการใช้พื้นที่เก็บ

ข้อมูล และสามารถทำให้เครือข่ายเห็นความ

สำคัญของปัญหาร่วมกัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ และพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร 

จำนวน 4 แห่ง ได้แต่ เทศบาลตำบลโคกกรวด เทศบาลตำบลด่านเกวียน เทศบาลตำบลโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา และ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมดำเนินการได้แก่ สำรวจและเก็บข้อมูล

พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารของท้องถิ่น/ชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบการ

จัดการสุขาภิบาลอาหารของท้องถิ่น/ประเมินระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารของท้องถิ่น และติดตาม

การนำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ไปใช้ ผลการประเมิน พบว่า เทศบาลมีระบบการจัดการ

สุขาภิบาลอาหาร อยู่ในระดับปานกลางมีจำนวน 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และเทศบาลตำบล

โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

1.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการน้ำบริโภค 
 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาได้ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการน้ำบริโภคโดยดำเนินการใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 เทศบาล จาก 2 จังหวัด คือจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดสุรินทร์ 

ประกอบดว้ย เทศบาลตำบลบา้นเพชร อำเภอภเูขยีว เทศบาลตำบลหนองบวัระเหว อำเภอหนองบวัระเหว 

จังหวัดชัยภูมิ เทศบาลตำบลเมืองที อำเภอเมือง และ เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัด

สุรินทร์ กิจกรรมที่ดำเนินการคือ ชี้แจงโครงการพัฒนาระบบการจัดการน้ำบริโภคให้กับเทศบาลที่  

เข้าร่วม เก็บข้อมูลด้านการจัดการน้ำบริโภค เก็บตัวอย่างน้ำบริโภค ส่งตรวจทางด้านกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพ จำนวน 2 ครั้ง ก่อนและหลังดำเนินการ  

 

2.	การเฝ้าระวังในอาหารตลาดนัด	รถเร่และแผงลอย  

 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารและ

น้ำในสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อจะได้ทราบสถานการณ์ของปัญหา ที่เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน และ

สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการชี้ปัญหาและบริหารจัดการได้ โดยได้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง

อาหาร ภาชนะ น้ำแข็ง น้ำดื่ม มือผู้สัมผัสอาหารตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากแผงลอย

จำหน่ายอาหาร จำนวน 50 แผง ตลาดนัด จำนวน 10 แห่ง รถเร่จำหน่ายอาหาร จำนวน 10 คัน   

ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา ผลการสำรวจและวิเคราะห์สรุปดังนี้ 
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 2.1		แผงลอยจำหน่ายอาหาร  
 ตรวจทั้งหมด 50 แผง พบว่าผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste (ผ่านเกณฑ์  
ข้อกำหนดทางด้านกายภาพ 12 ข้อ และผ่านทางด้านแบคทีเรีย จากการใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย SI-2 
ร้อยละ 90) เพียง 1 แผง คิดเป็นร้อยละ 2.0 โดยข้อที่ไม่ผ่านมากที่สุด คือ ข้อ 10 ผู้สัมผัสอาหาร  
แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม ร้อยละ 
72.0 รองลงมาคือ ข้อ 7 อุปกรณ์การล้างภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. ร้อยละ 42.0 
น้ำแข็งที่ใช้บริโภค ต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. ที่ตัก
น้ำแข็งมีด้ามยาว และต้องไม่นำอาหารอย่างอื่นไปแช่ไว้ใน น้ำแข็ง ร้อยละ 40 รายละเอียดแสดง  
ดังตารางที่ 1 
 ผลการวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย พบว่าจังหวัดนครราชสีมา  
เก็บตัวอย่างทั้งหมด 264 ตัวอย่าง ไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 134 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
50.8 ส่วนจังหวัดชัยภูมิเก็บตัวอย่างทั้งหมด 296 ตัวอย่าง ไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 158 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 53.4 ดังตารางที่ 2 

ตารางที่	1 ผลการสำรวจแผงลอยจำหน่ายอาหารตามเกณฑ์กายภาพ 12 ข้อ 

	 	 เกณฑ์ที่ยังไม่ผ่าน	 ร้อยละ 

1)  ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด ผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกคลุมผม 72.0 

2)  อุปกรณ์การล้างภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 42.0 

3)  น้ำแข็งที่ใช้บริโภค ต้องสะอาด อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. ที่ตักน้ำแข็งมีด้ามยาว  40.0 

 และต้องไม่นำอาหารอย่างอื่นไปแช่ไว้ใน น้ำแข็ง  

4)  อาหารปรุงสุกมีการปกปิด หรือมีการป้องกันสัตว์แมลงนำโรค  38.0 

5)  ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้น เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 38.0 

6)  มีการรวบรวมมูลฝอย และเศษอาหารเพื่อนำไปกำจัด 30.0 

7)  ใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว  16.0 

ตารางที่	2 ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียแผงลอยจำหน่ายอาหาร 

	 ประเภท	 	 นครราชสีมา	 	 	 ชัยภูมิ	

	 	 ทั้งหมด	 ผ่านมาตรฐาน	 ร้อยละ	 ทั้งหมด	 ผ่านมาตรฐาน	 ร้อยละ 

อาหาร  77 34 44.2 80 32 40.0 

น้ำดื่ม/น้ำแข็ง 27 14 51.9 52 32 61.5 
ภาชนะ  74 23 31.1 78 35 44.9 
มือ  - SI 43 21 48.8 43 16 37.2 
 - SA 43 42 97.7 43 43 100 
	 รวม	 264	 134	 50.8	 296	 158	 53.4	
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	 	 เกณฑ์ที่ยังไม่ผ่าน	 ร้อยละ 

1) การล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน 40 

3)  บริเวณขายของล้างทำความสะอาดง่าย ไม่มีน้ำขัง 30 

4)  การจัดวางสินค้าในตลาดเป็นสัดส่วน   30 

5)  มีน้ำประปาหรือน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ  30 

6)  มีที่ล้างทำความสะอาดอาหารและภาชนะ ในบริเวณแผง 30 

7)  มีที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอ 30 

	 ประเภท	 	 นครราชสีมา	 	 	 ชัยภูมิ	

	 	 ทั้งหมด	 ผ่านมาตรฐาน	 ร้อยละ	 ทั้งหมด	 ผ่านมาตรฐาน	 ร้อยละ 

อาหาร  125 46 36.8 110 56 50.9 

มือ  - SI 40 5 12.5 41 13 31.7 

  - SA 40 34 85 41 41 100 
	 รวม	 205	 85	 41.5	 192	 110	 57.3	

	 2.2	ตลาดนัด	 

 ได้ทำการเฝ้าระวังในจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ จังหวัดละ 5 ตลาด 

รวมตลาดนัดทั้งหมด 10 แห่ง ผลการสำรวจตลาดนัดตามเกณฑ์กายภาพ 8 ข้อ   

พบว่า ไม่มีตลาดที่ผ่านมาตรฐานตลาดนัด ส่วนเกณฑ์มาตรฐานที่ยังไม่ผ่านมากที่สุด 

คือ การล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน ร้อยละ 40 รายละเอียดผล  

การสำรวจตลาดนัดเกณฑ์ที่ยังไม่ผ่านแสดงดังตารางที่ 3 ส่วนผลการวิเคราะห์ทาง  

ด้านแบคทีเรียหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร และมือของผู้สัมผัสอาหาร 

จำนวน 397 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 49.1 โดยจังหวัดนครราชสีมา  

เก็บตัวอย่างทั้งหมด 205 ตัวอย่าง ไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 85 ตัวอย่าง 

คิดเป็นร้อยละ 41.5 ส่วนจังหวัดชัยภูมิเก็บตัวอย่างทั้งหมด 192 ตัวอย่าง ไม่พบ  

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 110 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 57.3 ดังตารางที่ 4 

ตารางที่	3 ผลการสำรวจตลาดนัดตามเกณฑ์กายภาพ 8 ข้อ 

ตารางที่	4 ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียแผงลอยจำหน่ายอาหารในตลาดนัด 
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	 2.3	รถเร่	 

 ได้ดำเนินการเฝ้าระวังอาหารและน้ำในรถเร่ 10 คัน พบว่า ไม่มีรถเร่คันใดผ่านมาตรฐาน

รถเร่จำหน่ายอาหารเลย (มาตรฐานรถเร่จำหน่ายอาหาร 14 ข้อ) โดยข้อที่ไม่ผ่านมากที่สุด คือ   

ผู้ขายของและผู้ช่วยขายผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียด  

ผลการสำรวจรถเร่เกณฑ์ที่ยังไม่ผ่านแสดงดังตารางที่ 5 ส่วนผลการวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย

หาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด 53 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 34.0 โดยจังหวัด

นครราชสีมาเก็บตัวอย่างทั้งหมด 27 ตัวอย่าง ไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 7 ตัวอย่าง   

คิดเป็นร้อยละ 25.9 ส่วนจังหวัดชัยภูมิเก็บตัวอย่างทั้งหมด 26 ตัวอย่าง ไม่พบโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย จำนวน 11 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 42.3 ดังตารางที่ 6 

ตารางที่	5 ผลการสำรวจรถเร่ตามเกณฑ์กายภาพ 14 ข้อ 

ตารางที่	6 ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียรถเร่ 

	 	 เกณฑ์ที่ยังไม่ผ่าน	 ร้อยละ 

1)  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร 100 

2)  ชั้นวางอาหารต้องทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย 50.0 

3)  ภายในตัวรถ ชั้นวางสินค้าต้องสะอาด จัดเป็นระเบียบ 50.0 

4)  อาหารสดและอาหารปรุงสำเร็จ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน 50.0 

5)  เนื้อสัตว์ และอาหารทะเลต้องเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม 50.0 

6)  ภาชนะบรรจุอาหารต้องสะอาด และเหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท 40.0 

	 ประเภท	 	 นครราชสีมา	 	 	 ชัยภูมิ	

	 	 ทั้งหมด	 ผ่านมาตรฐาน	 ร้อยละ	 ทั้งหมด	 ผ่านมาตรฐาน	 ร้อยละ 

อาหาร  17 3 17.6 16 5 31.3 

มือ  - SI 5 0 0.00 5 1 20.0 

  - SA 5 4 80.0 5 5 100 
	 รวม	 27	 7	 25.9	 26	 11	 42.3	
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	 	 2.3.1	การพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ	

  ผลงานตลาดสดน่าซื้อในปี 2555 พบว่าในเขต 14 มีจำนวนตลาดสดทั้งหมด 114 แห่ง 

ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ จำนวน 96 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.2 รายละเอียดผลงานตลาดสดน่าซื้อ

แยกรายจังหวัดแสดงดังตารางที่ 8 

ตารางที่	8 ผลงานตลาดสดน่าซื้อในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 14 

	 จังหวัด	 ตลาดประเภทที่	1	 	 ได้มาตรฐาน	

	 	 ทั้งหมด	 จำนวน	 	 ร้อยละ 

 นครราชสีมา  54 44  83.3 

 ชัยภูมิ  28 24  85.7 

 บุรีรัมย์  20 18  80.0 

 สุรินทร์  12 10  83.3 

 เขต 14 114 96  84.2 

 นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2555 ทางกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมยังได้ดำเนินงานตาม

นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินงานตลาดค้าส่งให้ผ่านมาตรฐาน

ตลาดสดน่าซื้อ อาหารปลอดภัย อาหารสะอาด ปราศจากโรค ดำเนินการที่ตลาดค้าส่งสุรนคร จังหวัด

นครราชสีมา ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและในเขต 14 กิจกรรมดำเนินการมีรายละเอียด  

ดังต่อไปนี้ 

 (1) ร่วมประชุมกับคณะทำงานความปลอดภัยของอาหารจังหวัดนครราชสีมา 3 ครั้ง และ  

แบ่งบทบาทหน้าที่การทำงาน 

 (2) สำรวจข้อมูลด้านกายภาพตามมาตรฐาน ตลาดสดมีโครงสร้าง ตลาดค้าส่ง และแผงลอย  

ในตลาด  

 (3) ตรวจสารปนเปื้อนอาหารสดในตลาด โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ 5 นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลนครนครราชสีมา 

 (4) ตรวจมาตรฐานทางด้านกายภาพ ชีวภาพแผงลอยจำหน่ายอาหารในตลาด ตรวจอาหาร

ปรุงจำหน่าย พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแผงลอยจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานโดยศูนย์อนามัย  

ที่ 5 นครราชสีมา 

 (5) นำข้อมูลแจ้งเจ้าของตลาดเพื่อพัฒนาตลาดสดให้ได้มาตรฐาน  

 (6) จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดในวันที่ 16 พ.ค.55 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของตลาด 

และผู้ประกอบการ 
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 (7) จดักจิกรรมรณรงค ์ประชาสมัพนัธใ์นตลาด เชน่แจกเอกสารประชาสมัพนัธ ์การประชาสมัพนัธ์

สัมพันธ์เสียงตามสาย 

 (8) จัดอบรมผู้ประกอบการ/แผงลอยตลาด  

 (9) ร่วมประเมินผลการพัฒนาด้านกายภาพรอบ 2  

 (10)  ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการรวมพลังขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย และพัฒนาตลาดค้าส่ง  

ผักสด/ผลไม้สด โดยมี รมช.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว  

 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาข้างต้นถึงแม้ว่าภาพรวมไม่สามารถผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ สาเหตุ

เพราะโครงสร้างตลาดที่ต้องใช้งบลงทุน แต่บางส่วนของตลาดก็เริ่มมีการพัฒนาบ้างแล้ว นับเป็น  

จุดเริ่มต้นที่ดีได้ 

สิ่งดีๆ	ในพื้นที่	(Best	practice	model) 
	 1.	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ระบบการจัดการ

สุขาภิบาล	อาหารในระดับกลาง	

    เทศบาลตำบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

	 2.	น้ำประปาดื่มได้	

    เทศบาลตำบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา 

    เทศบาลตำบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา 

 

ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. โครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้ถูกการ

กำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย และการกำหนดเป็น

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 2. ผู้บริหารทั้งในส่วนของกรมอนามัยและผู้บริหารในระดับ

องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการทำงาน 

 3. องค์กรปกครองท้องถิ่นให้ความสำคัญ พร้อมสนับสนุน  

งบประมาณในการดำเนินงานทางด้านอาหารและน้ำ 

 4. งานสุขาภิบาลเป็นงานที่ติดกระแส มีการดำเนินงานอย่าง  

ต่อเนื่อง และมีเครือข่ายในพื้นที่ให้ความร่วมมือ 

 5. การใช้มาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมาย 

 6. การสนับสนุนสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ น้ำยาล้างจาน

และน้ำยา SI-2  
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ประเด็นยุทธศาสตร์การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

พัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
กรณีศึกษา	:	การประกอบกิจการเลี้ยงไก่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง	

อำเภอลำปลายมาศ	จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 การพฒันาแนวทางการประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ (HIA) ในระดบัทอ้งถิน่ เปน็การดำเนนิงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ซึ่งถือ
เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทหนึ่ง จึงจำเป็นต้องมีแนวทางและมาตรการในการควบคุม 
ป้องกัน ลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สำหรับการศึกษาการพัฒนาแนวทางการประเมิน  
ผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น กรณีศึกษา : การประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ  
การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในการออกข้อกำหนดท้องถิ่น  
 ผลการศึกษาตามขั้นตอนของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน มีดังนี้ 
 1.	 การกลั่นกรอง	(Screening)	 
 โดยจัดประชุมคณะทำงานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันศึกษาข้อมูลทั่วไปของ
กิจการเลี้ยงไก่ สิ่งคุกคามสุขภาพ ผลกระทบต่อปัจจัยกำหนดสุขภาพ และ  
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้เสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ในวันที่ 
19 มีนาคม 2555 ณ อบต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  
 2.	 กำหนดขอบเขตการศึกษา	(Scoping)  
 โดยจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 
2555 ณ ห้องประชุม อบต.หนองกะทิง ซึ่งสรุปขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ 
   -  พื้นที่ศึกษา คือ อบต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  
  -  ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าได้รับผล
กระทบจากฟาร์มเลี้ยงไก่ หมู่ที่ 1, 2 , 4 , 5 , 6, 7 , 9 , 10 , 11 และฟาร์มเลี้ยงไก่เพื่อการค้า   
ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปศุสัตว์ จำนวน 15 แห่ง  
   -  ระยะเวลาทำการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.–1 มิ.ย. 2555 
   -  วธิกีารศกึษา สมัภาษณผ์ูป้ระกอบกจิการฟารม์เลีย้งไก ่สมัภาษณป์ระชาชนทีพ่กัอาศยัรอบ
ฟารม์เลีย้งไก ่ตรวจวดักา๊ซแอมโมเนยีและกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์และสำรวจความชกุชมุของแมลงวนั 
  -  เครื่องมือที่ใช้ศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่ และแบบ
สัมภาษณ์ประชาชนที่พักอาศัยรอบฟาร์มเลี้ยงไก่ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ เครื่องวัดก๊าซ 
(MIRAN 1-BX) และ แบบสํารวจและประเมินความชุกของแมลงวัน 
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 3.		การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	(Appraisal)	 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจวิเคราะห์ บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีผลการศึกษาดังนี้  

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มและการจัดการสิ่งแวดล้อมของฟาร์มไก่ 

  ฟาร์มเลี้ยงไก่ที่สำรวจมีจำนวน 15 ฟาร์ม เป็นฟาร์มไก่ไข่ 10 ฟาร์ม ฟาร์มไก่เนื้อ 5 ฟาร์ม 

ทุกฟาร์มที่สำรวจผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ และมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ สำหรับระยะเวลาในการเลี้ยงไก่ต่อรุ่น ถ้าเป็นไก่เนื้อส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 7 สัปดาห์ ส่วนไก่ไข่จะอยู่

ที่ 60 สัปดาห์ ลักษณะการเลี้ยงไก่เนื้อจะเลี้ยงในโรงเรือนมีวัสดุรองพื้น ส่วนไก่ไข่เลี้ยงในกรงตับ การ

จัดการมูลไก่และการจัดการวัสดุรองพื้นส่วนใหญ่จะนำไปขาย ส่วนการจัดการซากไก่ตาย จะนำไปทิ้งใน

บ่อ ทิ้งซาก แล้วโรยด้วยปูนขาวและปกปิดมิดชิด สำหรับการจัดการไข่เสีย/ไข่แตก ส่วนใหญ่จะส่งคืน

บริษัท ฟาร์มส่วนใหญ่จะมีบ่อรวบรวมน้ำเสีย แต่ไม่มีการบำบัด ส่วนมูลฝอยทั่วไปจะกำจัดโดยการเผา 

และผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าการเลี้ยงไก่ส่งผลดีต่อชุมชน โดยเฉพาะการสร้างงานสร้างรายได้ให้

แก่ชุมชน ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นเหม็น และแมลงวัน  

   3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยใกล้ฟาร์มไก่ 

  จากการสัมภาษณ์ประชาชนที่พักอาศัยใกล้ฟาร์มเลี้ยงไก่ในพื้นที่ตำบลหนองกะทิง จำนวน 

312 ครัวเรือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 46-55 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 

77.9 ครัวเรือนมีสมาชิกที่เป็นเด็ก ร้อยละ 58.0 และมีสมาชิกเป็นคนชรา ร้อยละ 36.2 โดยได้รับ  

ผลกระทบและความเดือดร้อนรำคาญจากฟาร์มไก่ ดังนี้ 

   - กลิ่นเหม็น ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ร้อยละ 48.7 

โดยมีความรุนแรงระดับมากที่สุด ร้อยละ 8.3  

   - แมลงวัน ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ร้อยละ 52.2 โดย

มีความรุนแรงระดับมากที่สุด ร้อยละ 12.5  

   - สำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง ในรอบ 3 เดือน

ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ป่วย ร้อยละ 16.0 และส่วนใหญ่เลือกใช้บริการที่  

สถานีอนามัย/รพ.สต. ร้อยละ 70.2  

   3.3 ผลการตรวจวัดก๊าซแอมโมเนียและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

โดยใช้เครื่องวัดก๊าซ MIRAN 1-BX บริเวณฟาร์มไก่ พบว่า มีค่าต่ำมาก 

เนื่องจากวันที่เข้าไปทำการตรวจวัด เป็นช่วงปกติ โดยพบก๊าซแอมโมเนีย   

สูงที่สุดเพียง 2.9 ppm ในเจริญฟาร์ม และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สูงสุด

เพียง 2.8 ppm ในสวาทฟาร์ม  

   3.4 ผลการสาํรวจและประเมนิความชกุของแมลงวนับรเิวณฟารม์

ไกท่ีพ่บมากทีส่ดุ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่สวาทฟารม์ (80) รองลงมาคอื เกษมฟารม์ 

(63) วชิยัฟารม์ (62.5) ประกจิฟารม์ (45.2) และเจรญิฟารม์ (27.8) 
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   3.5 ข้อมูลทุติยภูมิด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จากรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่ม

สาเหตุ 21 กลุ่มโรค รง.504 ของประชาชนตำบลหนองกะทิงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลหนองกะทิง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553-26 เมษายน 2555 พบว่า โรคระบบหายใจมีจำนวนมากที่สุด 

 4.	 การจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะ	 (Reporting	 and	 Recommendation) เป็นการ

รวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการเลี้ยงไก่

ในพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นรายงานผลการศึกษา และได้จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำเสนอข้อมูลการ

ศึกษาในพื้นที่ และร่วมกำหนดมาตรการด้านสุขลักษณะในข้อกำหนดท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 

พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  

  5.	 การติดตามตรวจสอบ	 และประเมินผล	 (Monitoring	 &	 Evaluation) เป็นขั้นตอนที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง นำมาตรการด้านสุขลักษณะที่ได้จากการจัดประชุมรับฟัง  

ความคิดเห็น ร่วมกับหลักเกณฑ์ทางวิชาการเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสุขลักษณะ สำหรับกิจการเลี้ยง

ไก่ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการตราข้อบัญญัติเพื่อควบคุมกิจการเลี้ยงไก่ในพื้นที่ และเมื่อข้อบัญญัติ 

อบต. มีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ในพื้นที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขลักษณะในข้อบัญญัติ 

โดย อบต.หนองกะทิง มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบตั้งแต่ก่อนให้ใบอนุญาต ก่อนต่อใบอนุญาต และ

ระหว่างประกอบการ  

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า สามารถใช้กระบวนการ HIA ใน

การหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่นในขั้นตอน

การสำรวจและประเมินปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการ

พิจารณาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้การใช้

กระบวนการ HIA จะทำให้การจัดลำดับความสำคัญของประเด็น

ปัญหามีความรอบด้านมากขึ้น และการกำหนดมาตรการ วิธีการ 

หลักเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ผ่านการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย จะทำให้ข้อกำหนดมีความ

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาในพื้นที่ 
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ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
  โครงการพฒันาแนวทางการประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพในระดบัทอ้งถิน่ ถกูกำหนด

เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย 

  ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณในการทำงาน 

  อปท.เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น และที่คาดว่าจะเกิดกับท้องถิ่น อันจะนำ

มาซึ่งความขัดแย้งของชุมชนในอนาคต รวมถึงปัญหาต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเพิ่ม

ขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตที่เป็นปกติสุขของชุมชน 

  มีเครือข่ายในพื้นที่ให้ความร่วมมือ ได้แก่ สสจ. สสอ. รพ.สต. ผู้นำอาสาสมัคร

สาธารณสุข และชมรม/ตัวแทนผู้ประกอบการ เป็นต้น 

  ประชาชนในพืน้ทีม่คีวามรู ้ ทศันคตทิีด่ ี และมเีศรษฐสถานะด ี สามารถใหค้วามรว่มมอื

กับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภายนอกได้ 

  อปท. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนและผู้ประกอบการทำให้ได้รับความไว้วางใจ

และได้รับความร่วมมือที่ดีเสมอเมื่อมีการร้องขอ 

 

		ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
 -  การคัดเลือกพื้นที่ต้องคำนึงถึงประเด็นความขัดแย้ง

ของคนในชุมชนเป็นสำคัญ เนื่องจากการประเมินผลกระทบต่อ

สุขภาพ เป็นการพิจารณาทั้งข้อดีและข้อเสีย หากประชาชนใน

พื้นที่มีความขัดแย้งเป็นทุนเดิมหรือมีแนวโน้มจะเกิดความขัดแย้ง

ขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการฯ หรืออาจนำไปสู่

ความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้น  

 -  การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกของผู้บริหาร 

ถ้าผู้บริหารให้การสนับสนุนก็จะส่งผลให้การดำเนินงานประสบ

ความสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ 
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งานพัฒนาองค์กร 
 

การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR CARD) 
 

 ปีงบประมาณ 2555 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา มีการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการ จำนวน 15 ตัวชี้วัด โดยมีผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวม 

(SAR CARD) ร้อยละ 98.2 ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

	 ตัวชี้วัด	 	 รายการ	 เป้าหมาย	 ผลงาน 

มิติภายใน 

 3.1 จำนวนโรงพยาบาลในและนอกสงักดักระทรวงสาธารณสขุทีผ่า่นเกณฑ ์ 100 คะแนน 100 คะแนน 

  การประเมินกระบวนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ 

  บูรณาการต่อยอด (Health Promoting Hospital plus : HPH +)  

 4.2 ร้อยละของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง 100 คะแนน 100 คะแนน 

 4.2 จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 100 คะแนน 100 คะแนน 

 4.3 จำนวนจังหวัดที่มีสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 100 คะแนน 80 คะแนน 

 4.4 จำนวนตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว 100 คะแนน 100 คะแนน 

 4.6 จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 100 คะแนน 80 คะแนน 

 4.7 จำนวนชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 100 คะแนน 80 คะแนน 

 4.8 ระดับความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการ 100 คะแนน 80 คะแนน 

  สุขาภิบาลระดับพื้นฐาน   

 4.9 จำนวนตำบลต้นแบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 100 คะแนน 80 คะแนน 

 5 ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 100 คะแนน 80 คะแนน 

มิติภายนอก	

 8 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม 100 คะแนน 96.75 คะแนน 

 9 ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับ 100 คะแนน 98.26 คะแนน 

  เป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย  

 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 100 คะแนน 99.82 คะแนน 

 11 ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง  100 คะแนน 100 คะแนน 

  และทันสมัย   

 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 100 คะแนน 80 คะแนน 

   ร้อยละของคะแนนที่ได้  98.20 



81รายการประจำปี
2 5 5 5ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

การดำเนินงานตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย 
 

 ปีงบประมาณ 2555 กรมอนามัย ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  

สิ่งแวดล้อม 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จการดำเนินงาน เพื่อกำกับ 

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 14 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

	 	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 นม.	 ชย.	 บร.	 สร.	 เขต	
	 	 	 (ร้อยละ)	

1.	พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก       

1.1 โรงพยาบาลสายใยรกัแหง่ครอบครวัผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 90 100 100 95.5 100 98.8 

 ระดับทอง   

1.2 หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ ร้อยละ 50 50 51.6 50.3 50.2 51.3 

 ก่อน 12 สัปดาห์   

1.3 อตัราการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว 6 เดอืน ร้อยละ 30 42.8 58.2 95.3 68.2 63.3 

1.4  อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ร้อยละ 3.5 0.8 0 4.3 1.7 1.9 

1.5  เด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 95 98.5 95.4 99.7 96.5 98.2 

1.6  ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกิน  7.7 7.7 8.2 9.8 8.8 

   ร้อยละ 7  

1.7  ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน  ไม่เกิน 30 17 20.7 15.7 21.5 17.3 

 (ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน)  

1.8  สัดส่วนของหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับไอโอดีน ร้อยละ 50 67 65.8 46.7 51.3 57.9 

 ในปัสสาวะต่ำกว่า 150 ไมโครกรัม/ลิตร  

1.9 ความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีน ร้อยละ 90 99 80.7 92 95.2 92.3 

 คณุภาพในครวัเรอืน (ปรมิาณไอโอดนีมากกวา่ 

 หรือเท่ากับ 20 ppm)  

1.10 ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว 1 ตำบล/จงัหวดั 2 1 1 1 5 

1.11 ศูนย์เด็กเล็กได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 95 97.7 94.7 98.8 99.2 97.8 

 มาตรฐานระดับพื้นฐาน (พื้นฐาน+ดี+ดีมาก)  

1.12 ศูนย์เด็กเล็กได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 77.5 79.6 89.1 80.7 81.4 

 มาตรฐานระดับดีและดีมาก (ดีและดีมาก) 

1.13 อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 18 20.3 18.2 17.4 20.4 19.9 

 (ต่อ100,000 การเกิดมีชีพ)  

1.14 อัตรามารดาคลอดบุตรอายุต่ำกว่า 20 ปี  ไม่เกิน 10 20.3 20.3 20.5 21.7 20.2 



82 รายการประจำปี
2 5 5 5 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

	 	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 นม.	 ชย.	 บร.	 สร.	 เขต	
	 	 	 (ร้อยละ)	

2.	การลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น       

2.1 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 4 แห่ง/เขต 5 1 0 1 7 

2.2  เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ ร้อยละ 65      ไม่เป็นพื้นที่ 74.7 83 83 

 มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย             เป้าหมาย 

2.3  หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการจัดบริการ 4 แห่ง/เขต  1 1 1 1 4 

 ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนภาครัฐฃ 

 จัดบริการที่เป็นมิตร   

2.4 การประเมินรับรองมาตรฐานสถานบริการ ร้อยละ 30 10.7 13.3 13.6 28.6 15.2 

 ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนภาครัฐ  

2.5  เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการเคลือบ ร้อยละ 85 61.8 64.9 59 61.3 61.5 

 หลุมร่องฟัน   

2.6  โรงเรียนประถมศึกษาไม่มีการจัดจำหน่าย ร้อยละ 85 87.5 89.7 87.3 85.8 87.5 

 หรือจัดน้ำอัดลมแก่เด็ก  

3.	การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย       

3.1  สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - 88 96 48 8 240 

 มกีารดำเนนิงานปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ  

 (DPAC)  

3.2 โรงพยาบาลในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวง 180 แห่ง 14 4 5 3 26 

 สาธารณสขุทีผ่า่นการประเมนิกระบวนการเปน็ /ประเทศ 

 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพผา่นเกณฑค์ณุภาพ 

 บูรณาการต่อยอด (Health Promotion  

 Hospital plus : HPH+)  

3.3  ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง - 3 3 3 2 11 

3.4  สถานบรกิารของรฐั (รพศ./รพท./รพช.) มกีาร 150 แห่ง 17 15 10 14 56 

 ดำเนินการส่งเสริมด้านอาหารและโภชนาการ  /ประเทศ 

3.5 ค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนในปัสสาวะของ 150 - 249 155.7 137.3 251.1 158.2 160.7 

 หญงิตัง้ครรภ ์(ไมโครกรมั/ลติร) ภายใตโ้ครงการ ไมโครกรมั/ลติร 

 ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  

3.6 สัดส่วนของทารกแรกเกิดที่มีระดับที่มีระดับ < ร้อยละ 3 7.3 7.6 4.4 5.2 6.1 

 ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์มากกว่า  

 11.2 มิลลิยูนิตต่อลิตรในซีรั่ม   

3.7  ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน  ร้อยละ 100 100 56.2 87.1 64.2 81.5 
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	 	 	 (ร้อยละ)	

3.8  จำนวนรา้นอาหาร CFGT ทีผ่า่นเกณฑป์ระเมนิ ร้อยละ 25 17 29.5 2.5 27.1 15.8 

 อาหารสุขภาพ   

3.9  ทกุหมูบ่า้น/ชมุชน มกีระบวนการพฒันาเพือ่การ 1 อำเภอ/ 32 527 44 26 629 

 บรโิภคอาหารลดหวาน มนั เคม็ ลดอว้น ลดโลก 1 หมูบ่า้น,ชมุชน 

3.10 สตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการประเมินทักษะ ร้อยละ 80 97 92 81.3 88.4 91 

 การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องจาก 

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

4.	การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ       

4.1  ชมรมผูส้งูอายมุกีจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพชอ่งปาก 30 แห่ง/เขต 32 84 23 31 170 

4.2  ตำบลต้นแบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 2 ตำบล/จงัหวดั 32 31 23 31 103 

4.3  ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเพื่อแก้ปัญหา ร้อยละ 90 93.7 94.2 97.7 98 95.7 

 การสูญเสียฟัน   

4.4  ชมรมผูส้งูอายผุา่นเกณฑช์มรมผูส้งูอายคุณุภาพ 2 ชมรม/จงัหวดั 32 31 23 31 103 

5.	การพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม       

5.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ร้อยละ 60 59.2 32.3 13.9 42.4 39.9 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีส้วมเกณฑ์ 

 มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)  

5.2 วัดส่งเสริมสุขภาพมีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 20 3.3 1.1 0.9 4.6 2.7 

 ส้วมสาธารณะ (HAS)  

5.3  สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 77 จังหวัด 2 1 1 3 7 

6.	ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ       

6.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการจัด 48 แห่ง 0 2 0 2 4 

 บรกิารนำ้บรโิภคระดบัพืน้ฐาน (เขา้รว่มโครงการ) /ประเทศ  

6.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัด 24 แห่ง 0 0 0 0 0 

 บริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐาน (มีระบบการ /ประเทศ 

 จัดบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐาน)   

6.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัด 48 แห่ง 3 0 1 0 4 

 การสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน /ประเทศ 

 (เข้าร่วมโครงการ)    

6.4  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการจัด 24 แห่ง 1 0 1 0 2 

 การสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน /ประเทศ 
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6.5 ระบบประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปา 100 แห่ง 8 5 5 5 22 

 ดืม่ได ้(การประปาสว่นภมูภิาค/ประปาเทศบาล /ประเทศ 

 /ประปาหมู่บ้าน) เข้าร่วมโครงการ   

6.6  ระบบประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปา 50 แห่ง 6 3 4 2 15 

 ดืม่ได ้(การประปาสว่นภมูภิาค/ประปาเทศบาล /ประเทศ 

 /ประปาหมูบ่า้น) และประกาศพืน้ทีน่ำ้ประปา 

 ดื่มได้   

6.7  ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ร้อยละ 80 85.3 87.3 82.2 86.8 84.8 

 ได้มาตรฐานสะอาดรสชาติอร่อย  

 (Clean Food Good Taste)  

6.8  ตลาดประเภทที ่1 ไดม้าตรฐานตลาดสดนา่ซือ้ ร้อยละ 80 81.5 85.2 85 81.8 83 

 ระดับดี (3ดาว) และระดับดีมาก (5 ดาว)  

7.	การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ       

7.1 กรมอนามยัมรีปูแบบหรอืแนวทางการประเมนิ 8 รูปแบบ 0 0 1 0 1 

 ผลกระทบตอ่สขุภาพและการเฝา้ระวงัผลกระทบ /ประเทศ 

 ต่อสุขภาพเพื่อสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย 

หมายเหตุ ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ ณ 30 กันยายน 2555 
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ส่วนที่ 3 
งานวิจัย/งานวิชาการ 
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  ส่วนที่ 3 งานวิจัย/งานวิชาการ 
 

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
(Promotion	of	Healthcare:	the	Development	of	an	Idealistic	Model		

of	Practice	for	District	Health	Promoting	Hospitals) 
 

อมร แก้วใส นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) 

สุขุมาล พัฒนเศรษฐานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

จิราพรรณ ภักดีณรงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

รัชนี บุญเรืองศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 

 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสนอรูปแบบจำลองการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ  

ที่พึงประสงค์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเสนอทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ  

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในการศึกษาได้ทำการทบทวนแนวคิดหลักการและระบบ

บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ ในส่วนรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็คือโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพตำบล จากนั้นศึกษา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพใน  

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบล พจิารณาขอ้จำกดั ปญัหา อปุสรรค จดุออ่น จดุแขง็ ของการดำเนนิงาน

ส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ผ่านมา  

 วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยการสังเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ การศึกษา  

ดูงานภาคสนาม การสนทนากลุ่ม และการสำรวจข้อมูลจากแบบสอบถาม การประชุมระดมสมอง   

ร่วมกับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน  

 กลุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกพื้นที่ศึกษาเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purpostive Sampling) โดย

เลือกจังหวัดที่มีความพร้อม ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล เป็นรพ.สต.ในเครือโรงพยาบาล ที่ผ่านการ

รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบคุณภาพ  

เครือข่ายบริการปฐมภูมิเป็นรพ.สต.ที่มีผลงานดี และมีผลงานปานกลางของอำเภอ จำนวน 27 อำเภอ 

โดยอำเภอหนึ่งเลือก รพ.สต. 1-2 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา โดยให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นผู้คัดเลือก 

และผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาคือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. 
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  ผลจากการศึกษา พบประเด็นสำคัญ 2 ประการ ประการแรก  

การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ยังมี  

ข้อจำกัดด้านนโยบาย และโครงสร้างระบบราชการ ยังขาดกลไกนโยบาย ที่

มีประสิทธิภาพ ในการกำหนด และประสานถ่ายทอดนโยบาย ลงสู่ผู้ปฏิบัติ

งานในพื้นที่ ขาดเอกภาพ ด้านนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประการที่สอง การจัดระบบบริการ พบว่า โรงพยาบาล  

ส่งเสริมสุขภาพตำบล มีการศึกษา และประเมินสภาพแวดล้อมชุมชนก่อนนำ

มาสู่การปรับกระบวนการทำงาน และจัดบริการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน ส่วนใหญ่สามารถให้บริการ ได้ตามมาตรฐานบริการของ

แต่ละวิชาชีพ มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสุขภาพในภาคประชาสังคม 

และ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางาน  

ส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น 

 สรุปการศึกษา ได้เสนอรูปแบบจำลองการดำเนินงานส่งเสริม  

สุขภาพที่พึงประสงค์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งสอดคล้องกับ

กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยกระทรวง

สาธารณสุข มีนโยบายนำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

มาใช้ในการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ

สุดท้ายได้เสนอแบบจำลองการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล  

ส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพประชาชน  

อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 



88 รายการประจำปี
2 5 5 5 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

สถานการณ์การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

สุวรรณ แช่มชูกลิ่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  

ศมกานต์ ทองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

กมลกาญจน์ คุ้มชู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ศูนย์อนามัยที่ 8) 

 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มใน

โรงเรียน การล้างมือของผู้สัมผัสอาหาร การปนเปื้อนแบคทีเรียในอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง และภาชนะ

อุปกรณ์  

 วิธีการศึกษา	 เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ   

การศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศจำนวน 293 แห่ง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน การสังเกต และ

การสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร ด้วยชุดตรวจสอบโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ  

 ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.3 มีนโยบายการจัดการสุขาภิบาลอาหารและ

น้ำดื่ม ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่มีนโยบายด้านอาหารมากกว่านโยบายด้านน้ำดื่ม โดยร้อยละ 90.8 เป็น

นโยบายเรื่องอาหารปลอดภัย และร้อยละ 77.8 เป็นนโยบายเรื่องความสะอาดจุดบริการน้ำดื่ม โรงเรียน

ร้อยละ 99.3 มีโรงอาหาร และมากกว่าร้อยละ 75 มีลักษณะเป็นโรงอาหารเฉพาะ การจัดบริการอาหาร

ของโรงเรียนส่วนใหญ่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาขาย ร้อยละ 61.4 และน้ำดื่มที่โรงเรียนจัดบริการแก่

นักเรียนมากกว่าร้อยละ 50 เป็นน้ำประปา โดยมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยการผ่านเครื่องกรองน้ำ

มากที่สุดร้อยละ 99.2 ภาชนะใส่น้ำดื่มส่วนใหญ่เป็นตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสที่มีก๊อกรองน้ำดื่มหลายก๊อก 

ร้อยละ 64.8 สำหรับพฤติกรรมการล้างมือของผู้สัมผัสอาหารพบว่า ผู้สัมผัสอาหารส่วนใหญ่ล้างมือ  

ทั้งก่อนปรุงอาหาร หลังการใช้ห้องส้วม และเมื่อสัมผัสสิ่งสกปรก ร้อยละ 74.2 แต่ล้างมือได้ถูกต้อง  

เพียงร้อยละ 31.2 จากการเก็บตัวอย่างอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร ตรวจหา

เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย (SI-2)   

พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 41.8, 55.8, 75.9, 40.2 

และ 38.5 ตามลำดับ โดยพบว่าในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

พบเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่างอาหารมากที่สุด ร้อยละ 47.3 

และผู้สัมผัสอาหารที่อยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสพบเชื้อมาก

ที่สุด ร้อยละ 45.7 นอกจากนี้ยังพบว่า โรงอาหารส่วนใหญ่ 
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ร้อยละ 82.8 ยังไม่ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหาร อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตาม

ประเภทโรงเรียนพบว่า โรงเรียนประถมศึกษามีโรงอาหารผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 20.8 รองลงมาได้แก่ 

โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 15.8 และ 12.8 ตามลำดับ  

 สรุปผลการศึกษา จากสถานการณ์

การปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในตัวอย่าง

ดังกล่าว อาจทำให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อที่

กอ่โรคระบบทางเดนิอาหาร ดงันัน้ หนว่ยงาน

สาธารณสุขในพื้นที่ควรมีการเฝ้าระวังอาหาร

และน้ำดื่มทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพ ร่วมกับทางโรงเรียน โดยการสุ่มเก็บ

ตัวอย่าง ตรวจประเมินอย่างน้อยภาคเรียน

ละครั้ง และทางโรงเรียนต้องสร้างแกนนำ

นักเรียน ส่งเสริมโครงงานนักเรียนในการ  

เฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร มีหลักเกณฑ์

การคัดเลือกผู้สัมผัสอาหาร ปรับปรุง  

โรงอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 

และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่  

ผู้สัมผัสอาหารและนักเรียน  

 คำสำคัญ : การจัดการสุขาภิบาล

อาหารและน้ำดื่ม, การปนเปื้อนแบคทีเรีย, 

โรงเรียน  
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การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในการป้องกันภาวะสมองเสื่อม 
 

สาคร บุญสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

ศินาท แขนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

 
 การศึกษาครั้งนี ้ เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-
experimental study) ชนิดกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง 
(The one group per-post test design) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันา
รปูแบบการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายใุนการปอ้งกนัภาวะสมองเสือ่ม และ

พัฒนาทักษะผู้สูงอาย ุ ผู้ดูแลและครอบครัวให้มีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะ
สมองเสือ่ม กลุม่ตวัอยา่งทีศ่กึษาในครัง้นี ้ คอืผูส้งูอายใุนเขตตำบลโคกกรวด ทีม่ารบับรกิารในแผนกผูป้ว่ย
นอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที ่ 5 นครราชสีมา จำนวน 25 คน คัดเลือกตามเกณฑ์
คณุสมบตัทิีก่ำหนด โดยแบง่เปน็ 5 รุน่ๆ ละ 5 คน จำนวนรุน่ละ 2 วนั ซึง่จะไดร้บักจิกรรมตามโปรแกรม  
ที่กำหนดขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปแบบทดสอบ
สมรรถภาพสมองเบือ้งตน้ (MMSE-Thai 2002) และแบบประเมนิความรูก้ารปอ้งกนัภาวะสมองเสือ่มใน  
ผูส้งูอาย ุวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนาดว้ยสถติคิวามถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิอนมุานดว้ยสถติ ิPaired t-test เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกตา่งคา่เฉลีย่กอ่นและหลงัการทดลอง 
 ผลการศกึษา พบวา่ คา่เฉลีย่คะแนนความรูก้ารปอ้งกนัภาวะสมองเสือ่มในผูส้งูอายแุละคา่เฉลีย่
คะแนนสมรรถภาพสมองเบื้องต้น (MMSE-Thai 2002) ก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมี  
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยก่อนการทดลองผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้การป้องกันภาวะ
สมองเสือ่มในผูส้งูอาย ุเทา่กบั 7.52 คะแนน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.87 และคา่เฉลีย่คะแนนสมรรถภาพ
สมองเบือ้งตน้ (MMSE-Thai) เทา่กบั 21.00 คะแนน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 3.95 สว่นหลงัการเขา้รว่ม
โครงการมคีา่เฉลีย่คะแนนความรูก้ารปอ้งกนัภาวะสมองเสือ่มเทา่กบั 8.56 คะแนน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.26 ค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพสมอง 24.40 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.39 และเมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้การป้องกันภาวะสมองเสื่อมและค่าเฉลี่ยคะแนน
สมรรถภาพสมองเบือ้งตน้ (MMSE-Thai 2002) พบวา่คา่เฉลีย่คะแนนความรูก้ารปอ้งกนัภาวะสมองเสือ่ม
และคา่เฉลีย่คะแนนสมรรถภาพสมองเบือ้งตน้ (MMSE-Thai 2002) หลงัการทดลองสงูกวา่กอ่นการทดลอง 
แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 สรุป หน่วยงานและบุคลากรสาธารณสุขจึงควรนำ  
รูปแบบการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุมาประยุกต์ใช้
ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ  
ลดอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุต่อไป 
	 คำสำคัญ:	ผู้สูงอายุ, สมองเสื่อม 
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การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 14 
(THE	SURVEILLANCE	ON	TAP	WATER	QUALITY	IN	THE	AREA		

OF	PUBLIC	HEALTH	ZONE	14) 
 

ศมกานต์ ทองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

นิพนธ์ เสียงเพราะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

 
 วัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาคุณภาพน้ำประปา ที่อาจเกิดผลกระทบ

ต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งในเขตเมือง และเขตชนบท 

 วิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นน้ำประปาจากระบบประปาที่อยู่ในเขตเมืองและเขตชนบท 

ในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 14 เก็บตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยในพื้นที่เขตเมืองเก็บ 

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

เดือนมีนาคม–พฤษภาคม ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2551-2554 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ  

 
 ผลการวจิยั พบวา่ คณุภาพนำ้ประปาอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานนำ้ประปาดืม่ได ้รอ้ยละ 33.1 และไมอ่ยู่

ในเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 66.9 สำหรบันำ้ประปาทีอ่ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานนัน้ พบวา่ อยูใ่นพืน้ทีเ่ขตเมอืง 

รอ้ยละ 83.7 และอยูใ่นเขตชนบท รอ้ยละ 16.3 โดยในพืน้ทีเ่ขตเมอืง เมือ่แยกเปน็รายจงัหวดั พบวา่ จงัหวดั

นครราชสมีา นำ้ประปาอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานมากทีส่ดุ รอ้ยละ 47.2 รองลงมาคอื จงัหวดับรุรีมัย ์ ชยัภมู ิ

และสรุนิทร ์รอ้ยละ 22.2 19.4 และ 11.1 ตามลำดบั สว่นพืน้ทีเ่ขตชนบท พบวา่ จงัหวดับรุรีมัย ์นำ้ประปา

อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานมากทีส่ดุ รอ้ยละ 57.1 รองลงมาคอืจงัหวดันครราชสมีา รอ้ยละ 42.9 สว่นจงัหวดั

สุรินทร ์ และจังหวัดชัยภูม ิ ไม่มีน้ำประปาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อแยกตามแหล่งเก็บตัวอย่างน้ำ   

พบวา่ นำ้ประปาตน้ทอ่กอ่นจา่ยนำ้คณุภาพนำ้อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 34.6 ขณะทีน่ำ้ประปาปลายทอ่

บา้นผูใ้ชน้ำ้จดุที ่1 และจดุที ่2 คณุภาพนำ้อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 28.8 และ 38.5 ตามลำดบั สำหรบั

คุณภาพน้ำประปาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่พบว่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทางด้านแบคทีเรีย   

รอ้ยละ 86.2 รองลงมาเปน็ปญัหาทางดา้นเคม ีและกายภาพ รอ้ยละ 33.8 และ 26.2 ตามลำดบั 

 สรปุ คณุภาพนำ้ประปา ในพืน้ทีเ่ขตการสาธารณสขุที ่ 14 อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานนำ้ประปาดืม่ได ้

รอ้ยละ 33.1 โดยอยูใ่นพืน้ทีเ่ขตเมอืง รอ้ยละ 83.7 และอยูใ่นเขตชนบท รอ้ยละ 16.3 สำหรบัคณุภาพ  

นำ้ประปาทีไ่มอ่ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน พบวา่ ไมอ่ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทางดา้นแบคทเีรยีมากทีส่ดุ รอ้ยละ 86.2 

 ข้อเสนอแนะ ควรมีการให้ความรู้ แก่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ทั้งในรูปแบบการอบรม การนิเทศงาน และติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ผู้ดูแลระบบประปา 

ควรดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาให้มีสภาพการใช้งานได้ตลอดเวลา และมีการเฝ้าระวังคุณภาพ  

น้ำประปาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรมีการรณรงค์ให้ผู้ใช้น้ำตระหนักถึงความสำคัญของการเติมคลอรีน  

ฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 
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การศึกษาการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
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  

 วิธีการศึกษา	 โดยศึกษาตามขั้นตอนของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ซึ่งประกอบ

ด้วย 5 ขั้นตอน โดยมีผลการศึกษาดังนี้  

 1)		การกลั่นกรอง โดยจัดประชุมคณะทำงานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันศึกษาข้อมูลทั่วไปของกิจการ

เลี้ยงไก่ สิ่งคุกคามสุขภาพ ผลกระทบต่อปัจจัยกำหนดสุขภาพ และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงไก่  

 2)	 กำหนดขอบเขตการศึกษา โดยการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ซึ่งสรุป

ขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ฟาร์มเลี้ยงไก่เพื่อการค้าที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน

ปศุสัตว์ จำนวน 15 แห่ง และประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากฟาร์มเลี้ยงไก่ หมู่ที่ 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 9, 10, 11 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่ และประชาชนที่พัก

อาศัยรอบฟาร์มเลี้ยงไก่ ตรวจวัดก๊าซแอมโมเนียและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสำรวจความชุกของ

แมลงวัน โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 28 พ.ค.–1 มิ.ย. 2555  

 3)	 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มและ

สิ่งแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงไก่พบว่า เป็นฟาร์มไก่ไข่ 10 ฟาร์ม ฟาร์มไก่เนื้อ 5 ฟาร์ม ลักษณะการเลี้ยงไก่

เนื้อจะเลี้ยงในโรงเรือนมีวัสดุรองพื้น ส่วนไก่ไข่เลี้ยงในกรงตับ การจัดการมูลไก่และวัสดุรองพื้นส่วนใหญ่

จะนำไปขาย ส่วนการจัดการซากไก่ตาย จะนำไปทิ้งในบ่อทิ้งซาก แล้วโรยด้วยปูนขาวและปิดมิดชิด 

ฟาร์มส่วนใหญ่จะมีบ่อรวบรวมน้ำเสียแต่ไม่มีการบำบัด ส่วนมูลฝอยทั่วไปจะกำจัดโดยการเผา   

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าการเลี้ยงไก่ส่งผลดีต่อชุมชน โดยเฉพาะการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่

ชุมชน แต่ก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นเหม็นและแมลงวัน ในขณะที่

ประชาชนที่พักอาศัยใกล้ฟาร์มเลี้ยงไก่ จากการสัมภาษณ์ จำนวน 312 ครัวเรือน พบว่า ได้รับผลกระทบ

และเดือดร้อนรำคาญในเรื่องกลิ่นเหม็น ร้อยละ 48.7 โดยมีความรุนแรงระดับมากที่สุด ร้อยละ 8.3   
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ส่วนแมลงวัน ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ร้อยละ 52.2 โดยมีความรุนแรงระดับมากที่สุด ร้อยละ 12.5 

สำหรับผลการตรวจวัดก๊าซแอมโมเนียและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์บริเวณฟาร์มไก่ พบก๊าซแอมโมเนีย

สูงสุด 2.9 ppm และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สูงสุด 2.8 ppm ส่วนผลการสํารวจและประเมินความชุก

ของแมลงวัน พบมากที่สุดบริเวณฟาร์มไก่ 80 ตัว และบริเวณบ้าน 54 ตัว และจากรายงานผู้ป่วยนอก

ตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 26 เมษายน 2555 พบว่า โรคระบบหายใจมี

จำนวนมากที่สุด  

 4)		การจดัทำรายงานและขอ้เสนอแนะ 

เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และ

จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำเสนอข้อมูล

การศึกษาในพื้นที่ และร่วมกำหนดมาตรการ

ดา้นสขุลกัษณะ ทีจ่ะนำไปประกอบการพจิารณา

ยกร่างข้อบัญญัติ อบต. เพื่อป้องกันและลด  

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ  

เลี้ยงไก่  

 5)	 การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล 

เป็นขั้นตอนที่ อบต.หนองกะทิง นำมาตรการ

ด้านสุขลักษณะที่ได้จากการจัดประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นร่วมกับหลักเกณฑ์ทางวิชาการเรื่อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสุขลักษณะสำหรับกิจการ

เลี้ยงไก่ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการตรา  

ข้อบัญญัติเพื่อควบคุมกิจการเลี้ยงไก่ในพื้นที่ 

และเมือ่ขอ้บญัญตัมิผีลบงัคบัใช ้ อบต.หนองกะทงิ 

ต้องมีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบตั้งแต่ก่อน

ให้ใบอนุญาต ก่อนต่อใบอนุญาต และระหว่าง

ประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ใน

พื้นที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขลักษณะใน  

ข้อบัญญัติโดยเคร่งครัด  
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การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนของผู้เลี้ยงเด็ก 

ในครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
 

ธนาภรณ์ อาจศึก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

จินตนา ปลัดครบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

 

 การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง 

(Cross-sectional descriptive study) โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กวัยก่อนเรียน ปัจจัยทางประชากรของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัวและพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็ก อายุ 1 ปี ถึง 5 ปี และผู้ดูแลเด็กในครอบครัว  

 กลุ่มตัวอย่างสุ่มตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 92 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

และแบบทดสอบพัฒนาการเด็ก Denver II ฉบับภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา   

โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิงใช้ one-way ANOVA  

 ผลการศึกษาพบว่าเด็กอายุ 1-2 ปี ร้อยละ 78.26 อายุ 3-5 ปี ร้อยละ 21.74 ประวัติการคลอด

ครบกำหนด ร้อยละ 85.90 น้ำหนักทารกแรกเกิดมากกว่าเท่ากับ 2,500 กรัม ร้อยละ 92.4 ผู้เลี้ยงเด็ก

ในเวลากลางวันส่วนใหญ่เป็นมารดา ร้อยละ 54.3 ระดับการศึกษาและอาชีพ ส่วนใหญ่ ประถมศึกษา

และไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 39.1และ 63.0 ตามลำดับ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 

จำนวน 2-4 ครั้ง ร้อยละ 41.3 ระดับพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย อยู่ในระดับดี 

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 (S.D.=0.19) จากคะแนนเต็ม 3 รายข้อที่มีพฤติกรรมระดับพอใช้ ได้แก่ ท่าน

ให้เด็กวาดรูปขีดเขียน ท่านประเมินพัฒนาการเด็กและบันทึกลงสมุดสีชมพู ด้านภาษาและสติปัญญา  

มีพฤติกรรมระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 (S.D.=0.33) รายข้อที่มีพฤติกรรมระดับพอใช้ ได้แก่   

ท่านเล่านิทานให้เด็กฟัง ด้านอารมณ์มีพฤติกรรมระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 (S.D.=0.17) รายข้อ

ที่มีพฤติกรรมระดับพอใช้ ได้แก่ ท่านจัดบริเวณการเรียนรู้ในบ้านให้เด็ก ระดับปรับปรุง ได้แก่ ท่านจะดุ

หรือทำโทษเมื่อเด็กปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง ด้านสังคมมีพฤติกรรมระดับดีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.63   

(S.D.=0.25) รายข้อที่มีพฤติกรรมระดับพอใช้ ได้แก่ ท่านเริ่มปล่อยให้เด็กอยู่กับคนอื่นบ้าง และ

พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ด้านสังคมมากที่สุด รองลงมาด้านร่างกาย ด้านภาษาและสติปัญญา และด้านอารมณ์ ตามลำดับ  
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 สรุป	 ผลการประเมินพัฒนาการเด็กในภาพรวมปกติ ร้อยละ 91.3 

สงสัยพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 4.3 และไม่สามารถประเมินได้ ร้อยละ 4.3 

ปัจจัยทางประชากรของผู้ เลี้ยงเด็กที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริม

พัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน พบว่า สถานภาพสมรสของบิดา มารดา 

ลักษณะครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ระดับการศึกษาและ

อาชีพของผู้ดูแลเด็กในเวลากลางวัน การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

เด็ก ไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ส่วนผู้เลี้ยงเด็ก  

ในเวลากลางวันสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที่ระดับ  

นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กในเวลากลางวัน

และสมาชิกในครอบครัวส่งเสริมพัฒนาการเด็กในพฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อย  

หรือไม่ปฏิบัติให้ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านและเฝ้าระวังพฤติกรรม

และพัฒนาการเด็กในครอบครัวที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆของผู้ เลี้ยงเด็ก   

เพื่อวางแผนการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

	 คำสำคัญ	 : พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของผู้เลี้ยงเด็ก  

ในครอบครัว, พัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน 
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ความชุกของโรคฟันผุในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  

ที่มีสภาวะโภชนาการแตกต่างกัน  
กรณีศึกษาในเขตตำบลโคกกรวด	อำเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา 

(PREVALENCE	OF	DENTAL	CARIES	IN	THE	PRATHOM	5	-	6	PRIMARY	SCHOOL	
CHILDREN	WITH	DIFFERENT	NUTRITIONAL	STATUS	IN	KOGKRUAD	SUB	-	DISTRICT,	

NAKHONRATCHASIMA	PROVINCE) 

 

ศรีประภา ลุนละวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

 
 ที่มาและความสำคัญ ปัญหาด้านภาวะ
โภชนาการและทันตสุขภาพ ต่างมีความเกี่ยวข้องกัน 
เนื่องจากการได้รับสารอาหารเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ขนาด รูปร่าง และส่วนประกอบของฟัน รวมถึงโรคในช่องปาก 
 วัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาความชุกของโรคฟันผุในเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่มีสภาวะ
โภชนาการแตกต่างกัน และหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะโภชนาการโดยวัดน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
กับค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุดของฟันกรามแท้ซี่แรกว่ามีแนวโน้มของความสัมพันธ์เป็นอย่างไร 
 วิธีการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 และ 6   
ทกุโรงเรยีนในตำบลโคกกรวด อำเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา จำนวน 314 คน ทำการเกบ็ขอ้มลูสภาวะ
โภชนาการโดยการชัง่นำ้หนกัและวดัสว่นสงูในเดก็แตล่ะคน ใชเ้กณฑช์ีว้ดัเปน็คา่นำ้หนกัตามเกณฑส์ว่นสงู
ของกรมอนามยั และวดัคา่เฉลีย่ดชันฟีนัผถุอนอดุ (mean decayed missing and filled permanent 
tooth: mean DMFT) เฉพาะฟนักรามแทซ้ีแ่รกโดยประยกุตใ์ชแ้บบฟอรม์บนัทกึขององคก์ารอนามยัโลก 
แลว้มาหาความสมัพนัธโ์ดยใชค้า่สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบผลคณู (Pearson’s correlation) 
 ผลการวิจัย พบอัตราความชุกของโรคฟันผุในนักเรียนที่มีสภาวะผอม ร้อยละ 66.7 กลุ่มเด็ก
ค่อนข้างผอม ร้อยละ 63.2 กลุ่มสมส่วน ร้อยละ 61.4 กลุ่มที่มีสภาวะท้วม ร้อยละ 55.0 กลุ่มเริ่มอ้วน 
ร้อยละ 40.9 และกลุ่มเด็กอ้วน ร้อยละ 28.6 ส่วนค่าเฉลี่ย ฟันผุถอนอุด พบมากที่สุดในกลุ่มค่อนข้าง
ผอม เท่ากับ 1.8 ซี่/คน และพบน้อยที่สุดในกลุ่มเด็กอ้วน เท่ากับ 0.7 ซี่/คน เมื่อทดสอบทางสถิติโดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบผลคูณของเพียร์สัน (Pearson’s correlation) ได้ค่า r = -0.89 พบความ
สัมพันธ์เชิงลบ แสดงว่า ค่าเฉลี่ย ฟันผุถอนอุดของฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 แปรผกผันกับสภาวะโภชนาการ 
(น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สรุป ในกลุ่มเด็กที่มีสภาวะโภชนาการปกต ิ มีค่าเฉลี่ยดัชนีฟันผุถอนอุดน้อยกว่าเด็กที่มีสภาวะ  
ทพุโภชนาการแบบขาดแคลน และเดก็ทีม่สีภาวะโภชนาการเกนิเปน็กลุม่ทีม่คีา่เฉลีย่ของดชันฟีนัผถุอนอดุ
นอ้ยทีส่ดุ ผลการศกึษาสามารถนำมาใชเ้ปน็ขอ้มลูพืน้ฐาน ในการเฝา้ระวงัทางทนัตสขุภาพ ในกลุม่นกัเรยีน
ทีม่ภีาวะเสีย่งตอ่การเกดิโรคฟนัผ ุ(กลุม่ทพุโภชนาการขาดแคลน) เพือ่ปอ้งกนัและรกัษาไดท้นัทว่งที 
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ปริมาณการบริโภคสารไอโอดีนและระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ 

ในจังหวัดนครราชสีมา 
(Maternal	iodine	intake	and	urinary	iodine	excretion	in		

Nakhonratchasima	province,	Thailand) 

 
สุจิตรา สุมนนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

ปิยมาภรณ์ โล่ห์ทวีมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ศรีประภา ลุนละวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

วราภรณ์ เสถียรนพเก้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

 คำนำ: โรคขาดสารไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ จากการศึกษาทั่วโลก

พบการขาดสารไอโอดีนทุกกลุ่มอายุ แต่การขาดในระยะตั้งครรภ์จะส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองและ

การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ วัตถุประสงค์: การศึกษาเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   

1) ประเมินความรู้ ทัศนคติ และปริมาณสารไอโอดีนที่ได้รับของหญิงตั้งครรภ์ 2) เปรียบเทียบความ  

แตกต่างระหว่างความรู้ และทัศนคติ กับปริมาณสารไอโอดีนที่ได้รับของหญิงตั้งครรภ์ใน 4 พื้นที่ของ

จังหวัดนครราชสีมา และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารไอโอดีนที่ได้รับและระดับไอโอดีน

ในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์  

 วิธีดำเนินการ: ประชากรเป็นหญิงตั้งครรภ์ใน

จังหวัดนครราชสีมา ที่ฝากครรภ์ในโรงพยาบาลของ

รัฐบาลซึ่งได้รับการสนับสนุนยาเม็ดเสริมไอโอดีน กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์รายเก่าที่มาฝากครรภ์ใน

เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2554 จำนวน 343 คน 

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบทดสอบความรู้ มีค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ 0.70 แบบทดสอบทัศนคติ มีค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ 0.81 และแบบสอบถามความถี่กึ่งปริมาณการ

บริโภคอาหาร สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน มัธยฐาน t-test, one-way ANOVA, 

Kruskal Wallist test และสหสัมพันธ์แบบ 

Spearman โดยทดสอบค่าความมีนัยสำคัญที่ระดับ 

0.05  
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 วิจารณ์และสรุป: มาตรการการ

ใช้ยา เม็ด เสริมไอโอดีนสำหรับหญิ ง  

ตั้งครรภ์ยังมีความจำเป็น แต่ควรมีระบบ

เฝ้าระวังภาวะไอโอดีนเกินและผลกระทบ

ที่ไม่พึงประสงค์จากการได้รับสารไอโอดีน

เกินขนาด 

 คำสำคญั: หญงิตัง้ครรภ ์ไอโอดนี

ในปัสสาวะ การบริโภคสารไอโอดีน  

 ผลการวิจัย:	หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ในระดับดีร้อยละ 80.8 มีทัศนคติในระดับสูงร้อยละ 96.8 

ได้รับสารไอโอดีนจากอาหารน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำให้บริโภคร้อยละ 44.3 ได้รับเพียงพอร้อยละ 

39.9 และได้รับเกินกว่าปริมาณที่แนะนำร้อยละ 15.7 เมื่อพิจารณาการได้รับสารไอโอดีนทั้งจากอาหาร

และยาเม็ดเสริมไอโอดีนรวมกันพบว่า ได้รับสารไอโอดีนน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำลดลงเหลือร้อยละ 

19.5 ได้รับเพียงพอเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 53.9 และได้รับมากกว่าปริมาณที่แนะนำเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26.5 

เมือ่เปรยีบเทยีบความรู ้ ทศันคตแิละปรมิาณไอโอดนีทีไ่ดร้บัใน 4 พืน้ทีพ่บวา่ คา่เฉลีย่ความรูแ้ละทศันคติ  

ไม่แตกต่างกัน แต่ปริมาณไอโอดีนที่ได้รับแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ค่ามัธยฐาน

ของระดับไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์เท่ากับ 199.9 ไมโครกรัมต่อลิตร และร้อยละ 35.6 ของ  

หญิงตั้งครรภ์มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร ปริมาณไอโอดีนที่ได้รับมีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับระดับไอโอดีนในปัสสาวะ (r = 0.506)  
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การประเมินพฤติกรรมและความรู้ด้านสุขอนามัยการนอนในผู้มารับบริการ 

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
 

กิตติชาติ อินทุสร นายแพทย์ชำนาญการ 

สุภาวดี เจียรกุล สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ 

สุรางค์ เลิศคชาธาร สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ 

  

 การศกึษาพฤตกิรรมและความรูด้า้นสขุอนามยัการนอน ของผูม้ารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลสง่เสรมิ  

สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา และผลกระทบในผู้ที่มีสุขอนามัยการนอนที่ไม่ดี โดยทำการวิจัย

เชิงสำรวจด้วยแบบสอบถาม ในกลุ่มศึกษา 205 ราย อายุ 23 ถึง 79 ปี เพศหญิง : ชาย 2.5:1 ส่วนใหญ่

เป็นวัยกลางคน (60.5%) อายุตั้งแต่ 23 ถึง 79 ปี (เฉลี่ย 50.9 , 10.8) มีดัชนีมวลกายมากกว่าปรกติ 

ร้อยละ 59.5 พบว่าศึกษากลุ่มนอนหลับไม่ต่อเนื่อง 90 ราย (43.9%) และ 66 ราย (32.2%) นอนหลับ

ยากและนอนหลับไม่ต่อเนื่อง นอกจากนี้มีปัญหาการนอนกรน นอนละเมอ และนอนมากไป ร้อยละ 

16.6, 3.4 และ 2.4 ตามลำดับ; พบพฤติกรรมสุขอนามัยที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ การเข้านอนไม่ตรงเวลา   

ร้อยละ 57.6 กินอาหารมื้อดึกก่อนนอน ร้อยละ 45.9 กรณีหากนอนไม่หลับส่วนใหญ่ (60.5%) จะนอน

แช่อยู่บนเตียงไปเรื่อยๆ 136 ราย มีสิ่งรบกวนเกิดขึ้นบ่อยบริเวณห้องนอน ส่วนใหญ่ของสิ่งรบกวน 

(64.7% ของสิ่งรบกวนที่พบ) เป็นเสียงดังรบกวน และร้อยละ 26.3 มีพฤติกรรมงีบช่วงกลางวัน  

เปน็ประจำ ผลคะแนนจากแบบประเมนิความรูเ้รือ่งสขุนสิยัทีด่เีกีย่วกบัการนอนอยูใ่นเกณฑด์ ี(เฉลี่ย 14.3, 

2.8 จากคะแนนเต็ม 18) ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ในแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาหรือรายได้ แต่พบว่ามีความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p 0.044) ในกลุ่มอาชีพ โดยแม่บ้านและ  

ผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (15.0 , 20.4) รองลงมา

คือเกษตรกรรม และค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ตามลำดับ พบกลุ่มที่มี  

คู่สมรสมีคะแนนความรู้ด้านสุขอนามัยการนอนที่ดีมากกว่ากลุ่มไม่มี  

คู่สมรสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p 0.048) หัวข้อความรู้ที่ไม่มี  

ผูต้อบไมถ่กูเกนิรอ้ยละ 30 ไดแ้ก ่การสบูบหุรี ่ดืม่เหลา้ ชาหรอืกาแฟ

ก่อนนอน การบริโภคอาหารมื้อหนักก่อนเข้านอน และการแก้ไข

กรณีนอนไม่หลับ จึงเป็นสิ่งที่ต้องรณรงค์ให้ความรู้ และผลักดันสู่

พฤตกิรรมทีถ่กูตอ้งเพือ่สขุอนามยัการนอนทีด่ขีองประชากรไทยตอ่ไป 

 คำสำคัญ ความรู้, พฤติกรรมสุขอนามัยการนอน, 

ปัญหาด้านการนอน, นอนไม่หลับ, โรงพยาบาลส่งเสริม  

สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
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Community Participation for Thalassemia Prevention initiated  

by Village Health Volunteers in Northeastern Thailand 
 
Authors: Y Jopang, BSc, MSc1,2*; S Petchmark, MBBS, MD2; A Jetsrisuparb, MBBS, MD3; K Sanchaisuriya, 

MSc, PhD4; P Sanchaisuriya, MSc, Dr.rer.med5; FP Schelp, D.Sc, MD5 

 

 The study was conducted to assess 

the achievement of a thalassemia screening 

program on community level supported by 

village health volunteers (VHVs) of two sub-

districts within the Northeast of Thailand. One 

sub-district served as the intervention- and 

the other one as the control area. A training 

program was organized for the VHVs from the 

intervention area. Essential information about 

the risk and danger of thalassemia was given 

to the participants who wanted to have 

children in the community as well. Of the 206 

individuals who wanted to have children living 

in the intervention area, 190 (92.2%) of them 

agreed to undergo screening. Of the 

196 individuals within the control area, 

only 26 (13.3%) voluntarily participated 

in the screening tests. Awareness about 

the disease and know-how improved 

significantly in both areas, but the 

differences between the scores were 

statistically significantly higher for 

individuals living in the intervention area. 
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β–thalassemia mutations and α0–thalassemia deletion 

in Nakhon Chai Bu Rin area, northeast of Thailand 
 

Yupin	Jopang*, Rawiwan Puangpruk*, Paripat Netnee*, Supan Fucharoen**, Suthep Petchmark* 

* Regional Health Promotion Centre 5, Nakhon Ratchasima 

** Centre for Research and Development of Medical Diagnostic Laboratories (CMDL),  

Khon Kaen University, Khon Kaen 

 
 Background/Objective	  α–and β–thalassemia represent a major public health 
problem in Thailand. An examination for them is, therefore, essential for carrier couples 
who are at risk of conceiving a fetus with severe thalassemias. This study was todetermine 
β– and α–thalassemia mutations among unrelated carriers in Nakhon Chai Bu Rin area 
(Nakhon Ratchasima, Chaiyaphom, Buriram, and Surin province) of Thailand. 
 Methods	 Blood samples with positive results by the screening tests during a 
prevention and control program were referred from community hospitals to the Regional 
Health Promotion Centre 5, Nakhon Ratchasima for confirmation during 2007 to 2011. A total 
of 472 carriers, 185 unrelated β–thalassemia carriers and 287 unrelated α–thalassemia 
carriers were further investigated for prenatal diagnosis to the Centre for Research and 
Development of Medical Diagnostic Laboratories (CMDL), Khon Kaen University in northeast 
Thailand by using the polymerase chain reaction (PCR)-based technologies. 
 Results	 It was found that 12 different mutations including both β0–and   
β+–thalassemia were identified in 185 alleles. The three most common β– mutations 
were codon 41/42 (-TTCT), the A-G substitution at nucleotide -28, and codon 17 (A-T) 
accounted for as much as 86.0% of the alleles examined and the remaining were 3.4 
kb deletion, IVSI-1 (G-T), CD 71/72 (+A), IVSI-5 (G-C), CD 43 (G-T), IVSII-654 (C-T), CD 35 
(C-A), NT-31 (A-G) and NT-87 (C-A). In the α–thalassemia group in 287 alleles, 285 
alleles (99.3%) were α0–thalassemia (SEA) type deletion, and 2 alleles (0.7%) were   
α0–thalassemia (THAI) type deletion. 
	 Conclusion The finding of study showed that the frameshift 41/42 mutation, 
the A-G substitution at nucleotide -28, and the nonsense mutation at codon 17 of   
β–thalassemia mutations and the group of α0–thalassemia (SEA) type deletion were 
extremely common in Nakhon Chai Bu Rin area of Thailand. This result could provide a 
valuable database for the carrier identification and prenatal diagnosis in this area. 
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Factors affecting the missed interpretation of thalassemia  

and hemoglobinopathies screening  

at community hospitals, Nakhon Chai Bu Rin area of northeast 

Thailand 
 

Yupin	Jopang*, Paripat Netnee*, Rawiwan Puangpruk*, Suthep Petchmark*, Nopawan Muennoy* 

* Regional Health Promotion Centre 5, Nakhon Ratchasima 

 

 Background/Objective	 A combined one tube osmotic fragility (OF) and 

dichlorophenolindophenol (DCIP) test kits were used for thalassemia screening during a 

prevention and control program at the community hospitals in Nakhon Chai Bu Rin 

area (Nakhon Ratchasima, Chaiyaphom, Buriram, and Surin province) of Thailand during 

1999-2008. Our study found that a false positive rate of thalassemia screening of this 

program was in the range of 20.1-36.1 by confirmed with hemoglobin typing and DNA 

analysis. However, the factors affecting the false negative rate were not reported while 

it was questionable whether the hospitals can fulfill their role sufficiently or not. The 

aimed of this study was to assess the factors related to thalassemia screening efficacy 

at community hospitals in this area.  

 Methods	A total of 266 blood samples for routine service from 18 community 

hospitals which had negative results on OF and DCIP tests were randomly collected by 

these hospitals and sent to Regional Health Promotion Centre 5, Nakhon Ratchasima 

province for confirmation during October, 2011–March 2012. Based on hemoglobin 

typing and DNA analysis, samples with α0-thalassemia, β-thalassemia, and Hb E were 

defined as false negative samples. On the other hand, one laboratory personnel from 

each hospital who voluntarily participated in this study were tested knowledge about 

thalassemia screening and problems related to the screening procedure by a pretested 

questionnaire and observation during practices.  
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 Results	 It was found that false 

negative rate was 8.6% (23/266) 

including 7.5% (20/266) of Hb E and 

1.1% (3/266) of α0-thalassemia trait. The 

major factor affecting the missed 

interpretation was the laboratory 

personals; sixteen participants (88.9%) 

were defined as lacking knowledge of 

the principle and caution of the tests,   

16 participants (88.9%) testing with 

made by wrong procedures, 14 

participants (77.8%) lack of skill to read 

by naked eye. In addition, 14 hospitals 

(77.8%) were defined as no a positive 

and negative control samples coexisting 

with the testing samples. 

 Conclusion	 The results 

clearly demonstrated that prior to 

starting the thalassemia screening 

program, the laboratory personals 

should be strictly well trained and 

the laboratory assurance of 

thalassemia screening tests should 

be implemented at community 

hospitals to improve the quality of 

thalassemia screening. 
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