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	 “…บาน	เมอืงไทย	ของ	เรา	ดำรง	มัน่คง	มา	ชานาน	เพราะ	คน	ไทย	ม	ีความ	พรอมเพรยีง	กนั	เขมแขง็	
ถึง	จะ	มี	ความ	เปลี่ยนแปลง	เกิดขึ้น	บาง	ตาม	กาล	ตามสมัย	ก็	เปนไปตาม	ความ	ปรารถนา	ของ	พวกเรา	เอง	
ที่จะ	ทำให	ประเทศชาติ	เจริญ	กาวหนา	การ	ทำนุบำรุง	บานเมือง	นั้น	 เปนงาน	สวนรวม	ของ	คน	ทั้งชาติ	จึง	
เปน	ธรรมดา	อยู	เอง	 ที่จะ	ตอง	มี	ความ	ขัดแยง	เกิดขึ้น	บาง	 จะ	ให	ทุกคน	ทุกฝาย	มี	ความ	คิดเห็น	สอดคลอง	
ตองกัน	ตลอด	ทุก	ๆ	 เรื่อง	ไป	ยอม	เปนการ	ผิด	วิสัย	 เพราะฉะนั้น	แตละ	ฝาย	แตละคน	จึง	ควร	จะ	คำนึงถึง	
จุดประสงค	รวมกัน	 คือ	ความ	เจริญ	ไพบูลย	ของ	ชาติ	เปน	ขอ	ใหญ	 ทุกฝาย	ชอบ	ที่จะ	ทำใจ	ให	เที่ยงตรง	
เปนกลาง	 ทำความ	คิดเห็น	ให	กระจาง	แจมใส	 ทำความ	เขาใจ	อัน	ดี	ใน	กัน	และ	กัน	ให	เกิดขึ้น	 แลว	นำ	ความ	
คิดเห็น	ของ	กัน	และ	กัน	นั้น	มา	พิจารณา	เทียบเคียง	กัน	โดย	หลัก	วิชา	เหตุผล	ความ	ชอบธรรม	และ	ความ	
เมตตา	สามคัค	ีให	เหน็	แจง	จรงิ	ทกุฝาย	จะ	สามารถ	ปรบั	เปลีย่น	ความคดิ	และ	วธิปีฏบิตั	ิให	สอดคลอง	เขารปู	
เขารอย	กัน	ได	ทุก	เรื่อง…”

พระ	ราช	ดำรัส	พระราชทาน	แก	ประชาชน	ชาวไทย	ใน	โอกาส	ขึ้น	ปใหม
พุทธศักราช	2535

วันอังคาร	ที่	31	ธันวาคม	พุทธศักราช	2534
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	 ศูนยอนามัยที่		5	กรมอนามัย		กระทรวงสาธารณสุข	มีภารกิจ
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นำ้	การประเมนิผลกระทบตอสขุภาพ		และงานตามพนัธกจิ/งานพฒันา
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	 บทบาทหนาที่

	 	 1.		ศกึษา	วิเคราะห	วิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี	ระบบกลไกและมาตรฐานการสงเสริม
   สขุภาพและการจดัการสิง่แวดลอมเพือ่สขุภาพในระดบัพืน้ที่ที่รบัผดิชอบ	เพือ่ใหเกดิความสอดคลอง
   เหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น

	 	 2.	 เผยแพรความรูและถายทอดเทคโนโลยีแกหนวยงานทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 องคกรปกครอง 
	 	 	 ทองถิ่นและประชาชนในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ

	 	 3.	 สนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหแกทองถิ่นและภาคีที่เกี่ยวของทุกระดับ	 ในการสงเสริม 
	 	 	 สุขภาพ	และการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ

	 	 4.	 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ 
	 	 	 มอบหมาย

2. บทบาท หนาที่ 

	 วิสัยทัศน

	 	 องคกรหลักดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม		เพื่อสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดี

	 พันธกิจ

	 	 1.	 การผลิต	 พัฒนาองคความรู	 และนวัตกรรม	 เพื่อการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
	 	 	 ที่มีคุณภาพ	และสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนไทย

	 	 2.	 การถายทอดองคความรู	 และเทคโนโลยีดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมใหกับ 
	 	 	 เครือขายรวมไปถึงการผลักดันและสนับสนุนใหเครือขายดำเนินการเปนไปตามมาตรฐาน 
	 	 	 และกฎหมาย	 เพื่อใหประชาชนไดรับการสงเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม 
	 	 	 ที่ดีและมีคุณภาพ

	 	 3.	 การพัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพ	 และอนามัยสิ่งแวดลอมใหเขมแข็ง	 รวมไปถึงระบบที่ 
	 	 	 เกี่ยวของโดยการกำกับ	 ติดตาม	 และประเมินผลเพื่อนำมาสูการพัฒนานโยบายและกฎหมาย	 

	 	 	 และระบบอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ

พ.ศ.	2530	–	2538		 นายแพทยวิพูล			 	 	 กระแสรตานนท

พ.ศ.	2538	–	2542		 นายแพทยสมพร			 	 	 กุศลเลิศจริยา
พ.ศ.	2543	–	2547		 นายแพทยสุวรรณชัย			 วัฒนายิ่งเจริญชัย
พ.ศ.	2547	–	ปจจุบัน		นายแพทยสุเทพ			 	 	 เพชรมาก

บทนำ

1. ประวัติ ความ เปนมา ศูนย อนามัย ที่ 5 นครราชสีมา
 

	 กรมอนามัยไดมีคำสั่งจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพ	 เขต	 5	 เมื่อวันที่	 13	 กันยายน	 พ.ศ.	 2530	 โดยรวม 

ศนูยวชิาการตาง	ๆ 	ในสวนกลางที่ตัง้อยูจงัหวดันครราชสมีา	ไดแก	ศนูยอนามยัโรงเรยีนเขต	3	ศนูยโภชนาการ
เขต	3	ศูนยทนัตสาธารณสขุเขต	3	และศนูยอนามยัแมและเดก็เมอืงพล	จงัหวดัขอนแกน	เปนโรงพยาบาลแม
และเดก็	สงักดัศนูยสงเสรมิสขุภาพ	เขต	5	นครราชสมีา	ทีท่ำการเดมิตัง้อยูในบรเิวณสำนกังานสาธารณสขุเขต 

ถนนจอมพล	อำเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา
 

	 ในป	 2541	 ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต	 5	 ไดยายที่ทำการจากสำนักงานสาธารณสุขเขต	 ถนน
จอมพล	 อำเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 มาอยูที่เลขที่	 177	 หมูที่	 6	 ตำบลโคกกรวด	 อำเภอเมือง	
จังหวัดนครราชสีมา	 จากการปฏิรูประบบราชการ	 ในป	 2545	 ไดรวมภารกิจของศูนยสงเสริมสุขภาพ
เขต	 5	 นครราชสีมา	 และศูนยอนามัยสิ่งแวดลอม	 เขต	 5	 บางสวนตั้งเปนหนวยงานใหม	 ภายใตชื่อ 

“	ศูนยอนามัยที่	5	นครราชสีมา	”	ภายใตการบริหารของผูบริหาร	ดังนี้
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แผน ที่ทาง เดิน ยุทธศาสตร ป 2553 - 2554 (Strategy Map)
ศูนย อนามัย ที่ 5 นครราชสีมา

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรการพัฒนางานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ศูนยอนามัยที่	5	ภายในป	พ.ศ.	2553	-	2554	(31	สิงหาคม	2553)
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ะต
อเ

นื่อ
ง

KP
I :
	ม

ีกา
รส

ื่อส
าร

เผย
แพ

รป
ระ

ชา
สัม

พัน
ธ

อย
าง

ทั่ว
ถึง

แล
ะต

อเ
นื่อ

งอ
ยา

งน
อย

เดือ
นล

ะ
2	

คร
ั้ง/
	2

	เร
ื่อง

/	
2	

ชอ
งท

าง

3.
3	

ผูน
ำ/

แก
นน

ำช
ุมช

นเป
นผ

ูนำ
แล

ะ
ดูแ

ลด
าน

กา
รส

งเ
สร

ิมส
ุขภ

าพ
แล

ะอ
นา

มัย


สิ่ง
แว

ดล
อม

	อ
ยา

งต
อเ

นื่อ
ง

KP
I :
	ม

ีผูน
ำต

นแ
บบ

ดา
น	

สส
.&

สล
.	

อย
าง

นอ
ยจ

ังห
วัด

ละ
	1

	แ
หง

3.
2	

สา
ธา

รณ
สุข

ทุก
ระด

ับส
ันบ

สน
ุน

วิช
าก

าร
แล

ะบ
ริก

าร
KP

I :
	ม

ีภา
คีเ

คร
ือข

าย
ดา

นส
าธ

าร
ณ

สุข
ที่ส

นับ
สน

ุนว
ิชา

กา
รด

าน
สส

+ส
ล	

แล
ะใ

หบ
ริก

าร
ตา

มม
าต

รฐ
าน

3.
1	

อป
ท.

สน
ับส

นุน
ทร

ัพ
ยา

กร


อย
าง

เพ
ียง

พ
อแ

ละ
ตอ

เน
ื่อง

KP
I :

 อ
ปท

.ม
ีแผ

นง
าน

โค
รง

กา
รด

าน
 

สส
.&

สล
.บ

รร
จุใ

นแ
ผน

พัฒ
นา

ทอ
งถิ่น

	
(อ

ยา
งน

อย
	1

	เร
ื่อง

)

2.
1	

ระ
บบ

สา
รส

นเ
ทศ

	
กา

ร
สื่อ

สา
รส

ังค
มแ

ละ


ปร
ะส

าน
งา

นม
ีปร

ะส
ิทธ

ิ
ภา

พ
	K

PI
	:	

มีข
อม

ูลแ
ละ


ชอ

งท
าง

กา
รส

ื่อส
าร

ปร
ะช

า
สัม

พัน
ธด

าน
สส

.&
สล

.ท
ี่มี

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ

1.
1	

บุค
ลา

กร
มีค

วา
มเช

ี่ยว
ชา

ญ
ใน


แต

ละ
ดา

นอ
ยา

งม
ืออ

าช
ีพ

KP
I :

 บ
ุคล

าก
รม

ี	ท
ักษ

ะแ
ละ

สม
รร

ถน
ะ

ใน
ปฏ

ิบัต
ิงาน

ที่ร
ับผ

ิดช
อบ

อย
าง

มือ
อา

ชีพ

ระดับพื้นฐาน
(Learning	/	Development)

ระดับกระบวนการ
(Management)

ระดับภาคี
(Stakeholder)

ระดับประชาชน
(Valuation)

1.
2	

ฐา
นข

อ	
มูล

มีป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
แล

ะเป
นป

จจ
ุบัน

KP
I :
	ม

ีระ
บบ

ฐาน
ขอ

มูล
ที่ม

ีปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ
ถูก

ตอ
ง	
แล

ะท
ันส

มัย

1.
3	

แห
ลง

กา
รเร

ียน
รู/	

สา
ธต

ิดา
นก

าร


สง
เส

ริม
สุข

ภา
พ

แล
ะอ

นา
มัย

สิ่ง
แว

ดล
อม

ที่
เป

นต
นแ

บบ
ระด

บั	
ปร

ะเ
ทศ

KP
I :
	ม

ีศูน
ยเร

ียน
รูเป

นแ
หล

งศ
ึกษ

า
ดูง

าน
ดา

นส
ส.
	แ

ละ
สล

.อ
ยา

งน
อย

	3
	เร

ื่อง

1.
4	

อง
คก

ร	
มีว

ัฒ
นธ

รร
มอ

งค
กร

แล
ะ

บร
รย

าก
าศ

ใน
กา

รท
ำง

าน
ที่ด

ี
KP

I :
	บ

ุคล
าก

รม
ีคว

าม
สุข

แล
ะข

วัญ


กำ
ลัง

ใจ
ในก

าร
ทำ

งา
น

2.
2	

กา
รจ

ัดก
าร

คว
าม

รู
(K

M
)	ม

ีปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ
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	ม

ีกร
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วน
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ร
แล
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ปล
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เร
ียน


รูท

ั้งภ
าย

ใน
แล

ะ
ภา

ยน
อก

หน
วย

งา
น

อย
าง

ตอ
เน

ื่อง

2.
3	

กา
รว

ิจัย
	/
	เท

คโ
นโ

ลย
ี/แ

ละ


นว
ัตก

รร
มด

าน
กา

รส
งเ
สร

ิมส
ุขภ

าพ


แล
ะอ

นา
มัย

สิ่ง
แว

ดล
อม

มีค
วา

มเห
มา

ะ
สม

ใน
บร

ิบท
ขอ

งช
ุมช

น
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	ม

ีอง
คค

วา
มร

ูจา
กก

าร
ศึก

ษา
วิจ

ัย/
เท

คโ
นโ
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ี/แ

ละ
นว

ัตก
รร

มด
าน

	ส
ส.
&ส

ล.
แล

ะ	
สา

มา
รถ

นำ
ไป

ใชไ
ดห

มา
ะส

มก
ับ

บร
ิบท

2.
4	

กร
ะบ

วน
กา

ร
เฝ

าร
ะว

ังด
าน

สุข
ภา

พ


แล
ะอ

นา
มัย

สิ่ง
แว

ดล
อม


มีป

ระ
สิท

ธิภ
าพ

KP
I :
	ม

ีระ
บบ

เฝา
ระ

วัง


ดา
น	

สส
.&

สล
.	ท

ี่มี
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พอ

ยา
งน

อย
	

1	
ระ

บบ

2.
5	

กา
รพ

ัฒ
นา

ภา
คี

เค
รือ

ขา
ยม

ีปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ
KP

I :
	ภ

าค
ีเคร

ือข
าย

มี
คว

าม
รูค

วา
มเข

า	
ใจ

แล
ะ

สา
มา

รถ
นำ

แผ
นท

ี่ทา
งเด

ิน
ยุท

ธศ
าส
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กา
ร

ดำ
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สส
.&

สล
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าง
มีป
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สิท

ธิภ
าพ

2.
6	

ระ
บบ

กา
ร

ติด
ตา

มป
ระ

เม
ินผ

ลม
ี

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ
	(แ

บบ
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ริม
พล

ัง
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&
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)	แ
ละ

ปร
ะเ
มิน


รับ

รอ
งม

าต
รฐ

าน
)
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I :
	ม

ีระ
บบ

ติด
ตา

ม
ปร

ะเ
มิน

ผล
ที่ม

ีปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ

วัฒนธรรมองคกร	(HEALTH)

H	:		Health	Model

  เปนตนแบบสุขภาพการดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเปนแบบอยางแกผูอื่น
E	:		 Ethics

  มีจริยธรรม		มีจรรยาบรรณ	ซื่อสัตยโปรงใส	ไมเลือกปฏิบัติ	และไมแสวง      

	 	 หาประโยชนในการทำงาน

A	:		Achievement
	 	 มุงผลสัมฤทธิ์	มุงมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย	 

	 	 ผลสัมฤทธิ์ตอบสนองความตองการของลูกคาและผูเกี่ยวของ

L	:		 Learning

  เรียนรูรวมกัน		มุงเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนางานรวมกัน
T	:		 Trust

  เคารพและเชื่อมั่น		มีความเคารพในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
H	:		Harmony 

	 	 เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน		มุงเนนการทำงานเปนทีม		และยอมรับผล 
	 	 สำเร็จของการทำงานรวมกัน
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4. อัตรา กำลัง บุคลากร

ขาราชการ

13รายงานประจำปี 2554
ศูนยอนามัยที่ 5

ตำแหนงขาราชการ

นายแพทย

ทันตแพทย

เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ
นักเทคนิคการแพทย

นักสังคมสงเคราะห

นักวิชาการสาธารณสุข

นักโภชนาการ

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน
นักจัดการงานทั่วไป

พยาบาลเทคนิค

เจาพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

เจาพนักงานเภสัชกรรม

จพง.วิทยาศาสตร
การแพทย

เจาพนักงานเวชสถิติ
เจาพนักงาน

โสตทัศนศึกษา

เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี

เจาพนักงานพัสดุ

เจาพนักงานธุรการ
รวม

ตำแหนง

ตามกรอบ
อัตรากำลัง

8

7

2

54

1

1

21

2

3

2

2

3

2

1

1

1

1

1

1

114

ปฏิบัติงาน
จริง

6

7

2

52

1

1

16

2

2

2

2

1

2

1

0

1

1

1

1

101

อำนวย

การ

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

เชี่ยว

ชาญ

1

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

ชำนาญ
การพิเศษ

2

5

-

1

1

-

4

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

ชำนาญ
การ

3

-

2

29

-

1

12

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

ปฏิบัติ
การ

1

1

-

24

-

-

3

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

ชำนาญ
งาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

1

1

-

1

1

1

1

10

ปฏิบัติ
งาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2

	 วิชาการ	 ทั่วไป

ประเภท/ระดับตำแหนง

3. โครงสร้างหน่วยงาน

	 3.1	คณะผูบริหาร

นา
ยแ

พ
ทย

สุเ
ทพ

		เ
พ
ชร

มา
ก

ผูอ
ําน

วย
กา

รศ
ูนย

อน
าม

ัยท
ี่	5
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คร

รา
ชส

ีมา

นา
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ระ
นอ

ม	
	แ

นม
กล

าง
กล

ุมอ
ําน

วย
กา

ร
แพ

ทย
หญ

ิงน
งน

ุช	
	ภ

ัทร
อน

ันต
นพ

โร
งพ

ยา
บา

ลส
งเ
สร

ิมส
ุขภ

าพ
นา

งก
ัลย

าณ
ี		ร

าช
ศร

ีเม
ือง

กล
ุมบ

ริห
าร

ยุท
ธศ

าส
ตร

แล
ะก

าร
วิจ

ัย
นา

ยแ
พ
ทย

อม
ร	
	แ

กว
ใส

กล
ุมพ

ัฒ
นา

กา
รส

งเ
สร

ิมส
ุขภ

าพ
นา

งส
ุวร

รณ
		แ

ชม
ชูก

ลิ่น
กล

ุมพ
ัฒ
นา

อน
าม

ัยส
ิ่งแ

วด
ลอ

ม

นา
ยแ

พ
ทย

อม
ร	
	แ

กว
ใส

รอ
งผ

ูอํา
นว

ยก
าร

ศูน
ยอ

นา
มัย

ที่	
5

ทัน
ตแ

พ
ทย

บัญ
ชา

		ภ
ูมิอ

ัคร
โภ

คิน

รอ
งผ

ูอํา
นว

ยก
าร

ศูน
ยอ

นา
มัย

ที่	
5
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ลูกจางชั่วคราว

ลูกจางเหมา

  ตำแหนง	 จำนวน		(อัตรา)

ผูชวยเจาหนาที่อนามัย	 2

ผูชวยเหลือคนไข	 9

พนักงานทั่วไป	 	 7

พนักงานซักฟอก	 3

พนักงานเปล	 	 2

ชางปูน	 	 1

ชางไม	 	 1

นวดแผนไทย	 	 2

เจาพนักงานธุรการ	 3

พนักงานพิมพ	 	 3

พนักงานประจำหองทันตกรรม	 2

  รวมทั้งสิ้น	 35

ที่มา	:	งานการเจาหนาที่		ศูนยอนามัยที่	นครราชสีมา	5		ณ	6	มกราคม		2555

  ตำแหนง	 จำนวน		(อัตรา)

นักประชาสัมพันธ	 1

พนักงานหองปฏิบัติการ	 1

ผูชวยปฏิบัติงานหองทันตกรรม	 1

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย	 2

พนักงานทำความสะอาด	 6

คนสวน	 	 5

พนักงานขับรถยนต	 1

  รวมทั้งสิ้น	 17

พนักงานราชการ

ลูกจางประจำ

	 ตำแหนง	 ตำแหนง	 ปฏิบัติงาน	 ไปชวย	 มาชวย	 ตำแหนง	 ลาศึกษา	 หมาย	 	

	 	 ตามกรอบ	 จริง	 ราชการ	 ราชการ	 วาง	 	 เหตุ	 	

	 	 อัตรากำลัง	 	

นักเทคนิคการแพทย	 1	 1	 -	 -	 -	 -	

นักวิชาการการเงินและบัญชี	 2	 2	 -	 -	 -	 -	

นักกายภาพบำบัด	 2	 2	 -	 -	 -	 -	

นักทรัพยากรบุคคล	 1	 1	 -	 -	 -	 -	

นักวิชาการสาธารณสุข	 1	 1	 -	 -	 -	 -	

	(สิ่งแวดลอม)

เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา	 1	 1	 -	 -	 -	 -	

เจาพนักงานพัสดุ	 1	 1	 -	 -	 -	 -	

เจาพนักงานธุรการ	 1	 1	 	 	 	 	

เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร	 1	 1	 	 	 	 	

	 รวมทั้งสิ้น	 11	 11	 -	 -	 -	 -

	 							ตำแหนง	 ตำแหนง	 ปฏิบัติงาน	 ไปชวย	 มาชวย	 ตำแหนง	 ลาศึกษา	 หมาย	 	

	 	 ตามกรอบ	 จริง	 ราชการ	 ราชการ	 วาง	 	 เหตุ	 	

	 	 อัตรากำลัง	 	

ผูชวยเจาหนาที่อนามัย	ส1	 4	 6	 -	 2	 -	 -	

พนักงานพิมพ		ส3	 3	 3	 1	 1	 -	 -	

พนักงานพิมพ	ส2	 3	 3	 -	 -	 -	 -	

พนักงานพิมพ	ส1	 2	 2	 -	 -	 -	 -	

หัวหนาพนักงานขับรถยนต	ส2	 1	 1	 -	 -	 -	 -	

พนักงานขับรถยนต		ส1	 5	 5	 -	 -	 -	 -	

พนักงานบริการทั่วไป	บ1	 1	 1	 -	 -	 -	 -	

ผูชวยเหลือคนไข	ส1	 0	 3	 -	 3	 -	 -	

 รวมทั้งสิ้น	 19	 24	 -	 6	 -	 -	
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“ นครชัยบุร ินทร์ ”

เมืองนครราชสีมา		ครบุรี		เสิงสาง		คง		บานเหลื่อม		จักราช		โชคชัย		

หนองบุญมาก		ดานขุนทด		เทพารักษ		โนนไทย		พระทองคำ		โนนสูง		

ขามสะแกแสง		บัวใหญ		สีดา		บัวลาย		แกงสนามนาง		ประทาย		โนนแดง		

ปกธงชัย		วังน้ำเขียว		พิมาย		หวยแถลง		สูงเนิน		ขามทะเลสอ		สีคิ้ว		ปากชอง		

ชุมพวง		เมืองยาง		ลำทะเมนชัย		เฉลิมพระเกียรติ

เมืองชัยภูมิ		บานเขวา		คอนสวรรค		เกษตรสมบูรณ		หนองบัวแดง		ภักดีชุมพล		

จัตุรัส		ซับใหญ		เนินสงา		หนองบัวระเหว		บำเหน็จณรงค	เทพสถิต		ภูเขียว		

บานแทน		แกงครอ		คอนสาร

เมืองบุรีรัมย		หวยราช		บานดาน		คูเมือง		กระสัง		นางรอง		ชำนิ		โนนสุวรรณ		

หนองกี่		ละหานทราย		โนนดินแดง		ปะคำ		ประโคนชัย		พลับพลาชัย		บานกรวด		

พุทไธสง		บานใหมไชยพจน		นาโพธิ์		ลำปลายมาศ		หนองหงส		สตึก		แคนดง		

เฉลิมพระเกียรติ

เมืองสุรินทร		เขวาสินรินทร		ชุมพลบุรี		ทาตูม		จอมพระ		ปราสาท

กาบเชิง		พนมดงรัก		รัตนบุรี		โนนนารายณ		สนม		ศีขรภูมิ		สังขะ

ศรีณรงค			ลำดวน		บัวเชด		สำโรงทาบ

 นครราชสีมา 

“เมืองหญิงกลา	ผาไหมดี	หมี่โคราช	ปราสาทหิน	ดินดานเกวียน”

 ชัยภูมิ

"ชัยภูมิ	เมืองผูกลา	พญาแล	"

     บุรีรัมย 

"เมืองปราสาทหิน	ถิ่นภูเขาไฟ	ผาไหมสวย	รวยวัฒนธรรม"

	 สุรินทร
 "สุรินทรถิ่นชางใหญ	ผาไหมงาม	ประคำสวย	ร่ำรวยปราสาท

ผักกาดหวาน	ขาวสารหอม	งามพรอมวัฒนธรรม"

	 	 จังหวัด	 พื้นที่

	 	 	 ตร.กม.	 อำเภอ	 เทศบาล	 อบต.	 ตำบล	 หมูบาน

	 นครราชสีมา	 20,493.96	 32	 56	 287	 289	 3,712

	 ชัยภูมิ		 12,778.29	 16	 20	 122	 124	 1,617

	 บุรีรัมย	 10,322.89	 23	 27	 184	 189	 2,546

	 สุรินทร	 8,124.06	 17	 14	 158	 159	 2,119

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

ขอมูลพื้นฐาน

ชัยภูมิ

นครราชสีมา
บุรีรัมย สุรินทร

แผนที่	แสดงพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนยอนามัยที่	5	นครราชสีมา

พื้นที่รับผิดชอบ

	 ศูนยอนามัยที่	5	นครราชสีมา	ดูแลรับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่	14	มีพื้นที่โดย
รวมเทากับ	51,790.26	ตารางกิโลเมตร	ครอบคลุม	4	จังหวัด	ซึ่งประกอบดวยจังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	

บุรีรัมย	และสุรินทร	โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดอื่นๆ	ดังนี้
 ทิศเหนือ		 ติดตอกับจังหวัดขอนแกน		มหาสารคาม		และรอยเอ็ด
 ทิศใต		 ติดตอกับจังหวัดนครนายก	ปราจีนบุรีและสระแกว
 ทิศตะวันออก		 ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ
 ทิศตะวันตก		 ติดตอกับจังหวัดสระบุรี	ลพบุรีและเพชรบูรณ
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ตาราง	แสดงจำนวนและรอยละของประชากรเขต	14	จำแนกตามกลุมอายุและเพศ

ที่มา	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย				http://	www.dopa.go.th	ณ	ธันวาคม	2553

	 อายุ	 ชาย	 หญิง	 เขต	13

	 	 จำนวน	 รอยละ	 จำนวน	 รอยละ	 จำนวน	 รอยละ

	 0-4	ป	 209,346	 6.45	 197,383	 6.00	 406,729	 6.22

	 5-9	ป	 221,267	 6.81	 208,167	 6.33	 429,434	 6.57

	 10-14	ป	 250,791	 7.72	 235,785	 7.17	 486,576	 7.44

	 15-19	ป	 266,134	 8.19	 248,830	 7.56	 514,964	 7.88

	 20-24	ป	 235,916	 7.26	 231,505	 7.04	 467,421	 7.15

	 25-29	ป	 269,865	 8.31	 260,869	 7.93	 530,734	 8.12

	 30-34	ป	 288,005	 8.87	 277,304	 8.43	 565,309	 8.65

	 35-39	ป	 290,207	 8.94	 287,970	 8.75	 578,177	 8.84

	 40-44	ป	 273,640	 8.43	 279,137	 8.48	 552,777	 8.45

	 45-49	ป	 239,304	 7.37	 249,237	 7.57	 488,541	 7.47

	 50-54	ป	 197,786	 6.09	 211,454	 6.43	 409,240	 6.26

	 55-59	ป	 154,170	 4.75	 168,591	 5.12	 322,761	 4.94

	 60-64	ป	 120,531	 3.71	 135,539	 4.12	 256,070	 3.92

	 65-69	ป	 82,871	 2.55	 96,691	 2.94	 179,562	 2.75

	 70-74	ป	 66,342	 2.04	 83,529	 2.54	 149,871	 2.29

	 75-79	ป	 43,555	 1.34	 58,936	 1.79	 102,491	 1.57

	 80-84	ป	 24,324	 0.75	 36,015	 1.09	 60,339	 0.92

	 85-89	ป	 9,229	 0.28	 15,567	 0.47	 24,796	 0.38

	 90-94	ป	 3,027	 0.09	 5,639	 0.17	 8,666	 0.13

	 95-100	ป	 1,000	 0.03	 1,757	 0.05	 2,757	 0.04

	 >	100	ป	 427	 0.01	 630	 0.02	 1,057	 0.02

	 รวมทั้งสิ้น	 3,247,737	 100.00	 3,290,535	 100.00	 6,538,272	 100.00

	 ลกัษณะโครงสรางปรามดิประชากรเปนรปูระฆงัควำ่	สดัสวนประชากรเพศชายกบัเพศหญงิใกลเคยีง

กนั	ประชากรสวนใหญอยูในวยัทำงาน	กลุมอายรุะหวาง	35	-	39	ป	รอยละ	8.84		รองลงมาอยูในชวงกลุมอาย	ุ

30	–	34	ป	รอยละ	8.65

โครงสร้างประชากร
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การ ดำเนินงาน สงเสริมสุขภาพ 
และ อนามัย สิ่งแวดลอม

ส่วนที่ 2
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พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ	(Mini-SLM)	แมและเด็ก	ป	54

แมและเด็กมีสุขภาพดี		อยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมสุขภาพ

พ
ื้นฐ

าน

ชุมชนมีมาตรการทางสังคม

ชุมชนมีแผนงาน/
โครงการของตนเอง

ชุมชนมีระบบเฝาระวัง
สภาวะสุขภาพ

ชุมชนมี่การสื่อสาร
สาธารณะ(สังคม)

สื่อมวลชนเผยแพรปชส.อยาง
ทั่วถึงและตอเนื่อง

อปท.สนับสนุนทรัพยากรอยาง
เพียงพอและตอเนื่อง

สาธารณสุขทุกระดับสนับสนุน
วิชาการและบริการ

ผูนําแกนนําชุมชนเปนผูนําและ
ดูแลดานอนามัยแมและเด็ก

อยางตอเนื่อง

ระบบการติดตามประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ	(แบบเสริมพลัง	
M&EE)	และประเมินรับรอง

มาตรฐาน

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญใน
แตละดานอยางมืออาชีพ

องคกรมีวัฒนธรรมองคกรและ
บรรยากาศในการทํางานที่ดี

ฐานขอมูลมีประสิทธิภาพ
และเปนปจจุบัน

การพัฒนาเครือขายมีประสิทธิภาพ

การจัดการความรู	(KM)	และการ
ถายทอดองคความรูอยางตอเนื่อง ระบบสารสนเทศ	การสื่อสาร

สังคมและการประสานงานมี
ประสิทธิภาพ

ปร
ะช

าช
น

ภา
คี

กร
ะบ

วน
กา

ร

กรอบแนวคิดการขับเคลื่อน

คุณภาพโรงพยาบาล
สายใยรักฯ

อปท./ชุมชนมี
สวนรวม

การเขาถึงครัวเรือน
(อสม.จนท.รพ.สต.)

MCH		Board		NODE		วิชาการแมและเด็กการตรวจราชการ

กลไก
ขับเคลื่อน
สนับสนุน

แมและเด็กมีพฤติกรรมดีขึ้น	(ฝากทองเร็ว	กิน
นมแมและอาหารตามวัย	เลานิทานอานและ

เลนกับลูก)

 นปงบประมาณ	2554	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	ไดกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม	7	ประเด็นยุทธศาสตร	กับงานตามพันธกิจ	ประกอบดวย

	 1.		พัฒนาอนามัยแมและเด็ก
	 2.		ลดปจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุน
	 3.		แกไขปญหาโรคอวนคนไทย

	 4.		สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
	 5.		พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
	 6.		ความปลอดภัยดานอาหารและน้ำ
	 7.		ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

	 8.	งานตามพันธกิจ	/	งานพัฒนาองคกร

การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม

ใ
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 1.4	 การนิเทศติดตามการปองกันการแพรเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก	 การพัฒนาระบบการตรวจ
วนิจิฉัยการตดิเชื้อเอชไอวีในทารกที่คลอดจากแมที่ตดิเชื้อเอชไอวี	ไดแก	การตรวจ	PCR	2	ครั้ง	ในทารกอายุ	
1-	6	เดือน	และการตรวจ	Antibody	เมื่ออายุ	18	เดือน	ใหเปนแนวทางเดียวกัน	และชี้แจงการใหยาตาน
ไวรัสเอชไอวีที่มีฤทธิ์สูง	(สูตร	3	ตัว)	แกหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีและทารกใหเปนแนวทางเดียวกัน

 1.5	 การปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย	 ผลการดำเนินงาน	 ป	 2551	 –	 2553	 พบวา
จำนวนกลุมเปาหมายไดรับการตรวจคัดกรอง	รอยละ	78.3	 	 ,	92.9	และ	84.8	ตามลำดับ	พบวาผลบวก	

รอยละ		47.5	,	30.8	และ	31.7	ในป	2553		จำนวนคู		100	ราย	เสี่ยงตอ	Hb	Bart’s	hydrop		10	ราย 

b-thal	major	16	ราย		และ	b-thal	/	Hb	E		74	ราย	นอกจากนี้จำนวนทารกที่เปนโรคทั้งหมด	(PND)	20		

รายโดยทารกที่เปน	Hb	Bart’s	hydrop		4	ราย	และทารกที่เปน	b-thal	/	Hb	E		16	ราย

  

 1.6	 โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว	ในป	2554		โรงพยาบาลที่สมัครเขารวมโครงการไดรับ
การประเมินรบัรองเปนโรงพยาบาลสายใยรกัแหงครอบครวัระดบัทอง	รอยละ	65	ผลการดำเนนิงานตัง้แตป	

2551	–	2554		เขต	14		ผานเกณฑโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทอง		จำนวน	69	โรงพยาบาล		

คดิเปนรอยละ	85.2	โดยมีโรงพยาบาลที่ตองมีการ	Re-accredit	เปาหมายจำนวน	16	แหง	ผลการดำเนนิการ
ผานการ	Re-accredit		14	แหง		คิดเปนรอยละ	87.5

 1.2	ชมุชนตนแบบดานการพฒันาสขุภาพแมและเดก็	ดำเนนิการ	2	แหง	ไดแก		บานหนองดานชาง	

ต.ปกธงชัย	อ.ปกธงชัย	จ.นครราชสีมา	และ	บานโนนสำราญ	ต.วังตะเฆ		อ.หนองบัวระเหว	จ.ชัยภูมิ

	 1.3	 การ	ปองกัน	การ	ตั้งครรภ	ใน	วัยรุน	เขต	นคร	ชัย	

บุรินทร	 ดำเนินการ	โดย	 Node	 แม	และ	เด็ก	 ประกอบดวย	

สำนักงาน	สาธารณสุข	จังหวัด	 โรงพยาบาล	 และ	ศูนย	อนามัย	

ที่	5	ใน	ปงบประมาณ	2554	ดำเนินการ	ไดแก	พัฒนา	ระบบ	

การ	ดแูล	มารดา	วยัรุน	จดัทำ	สือ่/คูมอื	สำหรบั	จติ	อาสา	ใน	ชมุชน		

“วัยรุน	ยุคใหม		ไม	ทอง	กอน	วัย”	อบรม	จิต	อาสา	ปองกัน	การ	

ตั้งครรภ	ใน	วัยรุน	 	 จัด	เวที	แลกเปลี่ยน	ทักษะ	การ	ดำเนินงาน	

การ	ปองกัน	การ	ตั้งครรภ	ใน	วัยรุน	 การ	ศึกษา	สถานการณ	การ	

ตั้งครรภ	ใน	วัยรุน

 1. งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
 1.1	 การติดตามครอบครัวสมาชิกชมรมสายใยรักแหงครอบครัวในพื้นที่ทรงงาน	 	 อ.ปกธงชัย	

จ.นครราชสีมา	 จำนวน	 73	 ครอบครัว	 โดยการสัมภาษณขอมูลทั่วไป	 ขอมูลดานอนามัยแมและเด็ก		

ขอมูลครอบครัวแข็งแรง	และประเมินพัฒนาการเด็ก	จำนวน		58	คน	โดยใชแบบประเมินอนามัย	49		พบวา	

เด็กมีพัฒนาการสมวัย	รอยละ	55		มีพัฒนาการลาชา		รอยละ	31	และไมสามารถประเมินได	รอยละ	14

ผลการดำเนินงาน
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2. งาน ศูนย เด็กเล็ก น่าอยู่

 2.1	การพฒันาศนูยเดก็เลก็นาอย ู	โดยมีเปาหมาย		ศนูยเดก็เลก็ผานเกณฑการประเมนิศนูยเดก็เลก็
นาอยูระดับพื้นฐาน	รอยละ	100	ศูนยเด็กเล็กระดับพื้นฐานผานการประเมินมาตรฐานยกระดับเปนระดับดี	
รอยละ	30	และศูนยเด็กเล็กนาอยูระดับดีผานการประเมินมาตรฐานยกระดับเปนดีมาก	รอยละ	30	ผลการ
ดำเนนิงาน		มีการชีแ้จงนโยบาย/แนวทางการดำเนนิงาน	สงเสรมิสนบัสนนุการดำเนนิงานศูนยเดก็เลก็สูการ
เปนศูนยเด็กเล็กนาอยู	ไดแก	วิทยากร	ใหคำปรึกษาสนับสนุนเอกสารสื่อสิ่งพิมพ			จัดทำระบบขอมูลผลการ
ประเมินมาตรฐาน

	 2.2	 การพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชนดานสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของเด็กภายใต
โครงการพัฒนาสติปญญาเด็กไทย	 เพื่อใหศูนยเด็กเล็กมีการพัฒนาเปนศูนยเด็กเล็กนาอยูเด็กปฐมวัย
ไดรับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมตามวัย	 มีการพัฒนาศูนยเด็กเล็กเปนศูนยเรียนรู 	 ผลการดำเนินงาน	

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทาง/แผนการดำเนินงาน	

จัดทำแนวทางการดำเนินงานใหกับจังหวัด	 จัดทำเกณฑการคัดเลือกศูนยเด็กเล็กนาอยู ดีเดนดาน
การสรางเสริมสุขภาพโภชนาการ	 พัฒนาการ	 ทันตสุขภาพ	 จัดทำแบบติดตามโครงการพัฒนาศูนย
เด็กเล็กในชุมชนและหนังสือเพื่อเปนแนวทางในการติดตามใหจังหวัด	 สถานบริการ	 ครูพี่เลี้ยงเด็ก 

อสม.	ผูปกครองเด็ก

ปจจัยความสำเร็จ
	 •	 กำหนดนโยบาย		เปาหมาย		แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในภาพเขตและจังหวัด

	 •	 ผูรับผิดชอบงานจังหวัดมีความเขมแข็งและมีศักยภาพ

	 •	 ศูนยเด็กเล็กมีการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของไดในระดับหนึ่งจน
  กลายเปนงานปกติ

	 •	 มีการผลักดันใหเปนโครงการเรงดวนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการ
  พัฒนาสติปญญาเด็กไทย

โอกาส

	 •	 มีนโยบายแนวทางที่ชัดเจน
	 •	 มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนจากสวนกลางและในการตรวจราชการ
	 •	 มีงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อน

ปจจัยความสำเร็จ
  •	 มีระบบการสรางแรงจูงใจในการพัฒนางานโดยการเขารับประทานโล	จาก
   พระเจาวรวงศเธอ	พระองคเจาศรีรัศมิ์	พระวรชายา	ฯ
  •	 มีการขับเคลื่อนงานผานคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแมและเด็กเขต	14
	 	 	 (MCH	Node	and	Satellite)	ซึ่งเปนการสรางความมีสวนรวมและตอบสนอง

   ตอปญหาในพื้นที่เขต	14
  •	 มีระบบในการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลที่เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมพลัง
   แกผูปฏิบัติงาน
  •	 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	ใหเอื้อตอการพัฒนางานแมและเด็กอยางตอเนื่อง
  •	 การพัฒนาระบบการสงตอและระบบการใหคำปรึกษาดานแมและเด็กโดย
	 	 	 รพศ./รพท.เปนเสมือนพี่เลี้ยงให	รพช.ในจังหวัดนั้น	ๆ
  •	 การบรรจุเปนตัวชี้วัดในการตรวจราชการของเขต	14

โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
 1.	สถานะสุขภาพดานแมและเด็กที่ยังเปนปญหาในระดับเขต	14	
  •	 วิเคราะหสถานการณในระดับเขต	14	ทั้งในเชิงระบบและเชิงคลินิก	เพื่อนำมาสู
   แนวทางแกไขที่เปนรูปธรรม

  •	 การจัดการความรูในระดับเขตโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู	
	 	 	 ทั้งดานวิชาการ/นวัตกรรม/ประสบการณกับภาคีเครือขายที่
   เกี่ยวของ	เพื่อใหเกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
 2.	ระบบขอมูลดานแมและเด็ก
  •	 สวนกลาง/ศูนยอนามัย	 ควรปรับปรุงระบบการรายงานขอมูล	 ใหเกิดความสะดวกตอ
   ผูใชงาน	 ปรับโปรแกรมการรายงานไมใหซ้ำซอนและพิจารณาใหมีการจายคาตอบแทน
   ตามผลงาน
 3.	ระบบการประเมินและรับรองโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว	

  •	 ทีมประเมินในระดับเขต	ควรไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องโดยเนน
	 	 	 Smart/Standard	/Skill

  •	 การบูรณาการมาตรฐานตางๆที่เกี่ยวของในระดับกรมอนามัย
	 	 	 /ศูนยอนามัยเพื่อเนนภาพรวมการสงเสริมสุขภาพที่ที่
   ครอบคลุมทุกกลุมวัยและลดภาระแกผูปฏิบัติงาน
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	 จากการดำเนินงานทั้งหมดนี้ก็เปนสวนหนึ่ง	 และก็ไดรับความรวมมือ	 ความ
พึงพอใจจากหนวยงานภาคีเครือขายเปนอยางดีในการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค	

ศูนยเด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบมีจำนวนมากขึ้นทุกป	 จากป	 2551	 –	 2553	 มีจำนวน
ตามลำดับดังนี้	 1,822	 1,963	 และ2,026	 แหง	 สำหรับป	 2554	 ยังอยูในชวงของการ
รวบรวมขอมูล	 ผลการประเมินมาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยู	 ระดับพื้นฐาน	 (ระดับดีมาก	
ดี	 และพื้นฐานรวมกัน)	 จากป	 2551	 –	 2553	 เรียงลำดับดังนี้	 รอยละ	 88.5	 82.9	 และ	
94.8	 จากเปาหมายศูนยเด็กเล็กตองผานการประเมินมาตรฐานระดับพื้นฐานรอยละ	 100	
ถึงแมวาจะยังไมถึงเปาหมายก็ตาม	 แตศูนยเด็กเล็กก็ไดรับการพัฒนายกระดับมากขึ้น	
จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูฯศูนยเด็กเล็กที่รับการคัดเลือกเปนศูนยเด็กเล็ก	 ดี	 เดน	
และภาคีเครือขายในระดับจังหวัด	 ก็ไดมีการสรุปปญหาที่มีผลกระทบตอการพัฒนาศูนย
เด็กเล็กใหไดมาตรฐาน	นำไปสูการพัฒนาดานสุขภาพและพัฒนาการเด็ก	คือ	การใหความ
สำคัญของผูบริหาร	 ครูพี่เลี้ยงเด็กยังขาดความรู	 ทักษะ	 ในการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ	

พัฒนาการ	 และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาการ	 ขาดการสื่อสาร
ที่ดีทุกภาคสวน	 ดังนั้น	 ในการดำเนินงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ที่จะ
สงผลตอการคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย	 ในฐานะศูนยอนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ซึ่งเปน
ศูนยวิชาการจำเปนตองใหการสงเสริม	 สนับสนุน	 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของ 
ใหมีความรู	ความเขาใจ	เกิดความตระหนักและใหความสำคัญ	เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กปฐมวัย	และผูปฏิบัติงานตองมีทักษะ	ในการดำเนินงานที่ถูกตอง

การ พัฒนา ศูนย เด็กเล็ก ใน ชุมชน ด้าน สุขภาพ อนามัย  
และ  การ พัฒนาการ ของ เด็ก

วั	 ตถุ	ประสงค	 เพื่อให	เด็ก	ปฐมวัย	มี	การ	เจริญ	เติบโต	เต็ม	ศักยภาพ	ตาม	วัย	ของ	เด็ก	 ครู	

ผูดูแล	เด็ก	ไดรับ	การ	พัฒนา	ศักยภาพ	ให	มีความรู	ทักษะ	การ	ดูแล	สุขภาพ	อนามัย	อยาง	รอบดาน	

การ	พัฒนา	ศูนย	เด็กเล็ก	 มี	การ	พัฒนา	แบบ	มี	สวนรวม	ของ	ชุมชน	 องคกร	ปกครอง	สวน	ทองถิ่น	

และ	หนวยงาน	ตางๆ	 ที่	เกี่ยวของ	สู	การ	เปน	ศูนย	เรียนรู	ใน	ชุมชน	เพื่อ	การ	พัฒนา	เด็ก	ปฐมวัย	

เด็ก	แรกเกิด–5	 ป	 ไดรับ	การ	สงเสริม	พัฒนาการ	ดวย	หนังสือ	เลม	แรก	 (ตั้งไข	ลม	 	ติ๊ก	ตอก	 และ	

อีสป)	 โดย	พอ	 แม	 ผู	เลี้ยงดู	 ใน	ฐานะ	ศูนย	อนามัย	ที่	 5	 นครราชสีมา	 เปน	หนวยงาน	หนึ่ง	ของ	

กรม	อนามัย	 กระทรวง	สาธารณสุข	 ก็ได	ดำเนินงาน	ใน	เรื่อง	ของ	การ	สงเสริม	 สนับสนุน	 การ	

ดำเนินงาน	กับ	หนวยงาน	ภาคี	เครือขาย	ทั้ง	ใน	ระดับ	จังหวัด	 อำเภอ	 และ	ตำบล	 เพื่อให	เกิด	การ	

ขับ	เคลื่อน	และ	ผลักดัน	การ	ดำเนินงาน	ให	บรรลุ	วัตถุ	ประสงค	และ	เปาหมาย	ของ	โครงการ	ที่	มี	

ประสิทธิภาพ	และ	ประสิทธิผล	ดวย	การ	ชี้แจง	แนวทาง	การ	ดำเนินงาน	และ	ระดม	ความคิด	เพื่อ	

กำหนด	ทศิทาง	การ	ดำเนนิงาน	ให	เหมาะสมกบั	สภาพ	ปญหา	ของ	พืน้ที	่และ	สอดคลองกบั	นโยบาย	

ของ	กรม	อนามัย	 รวม	เปน	วิทยากร	 ใหคำปรึกษา	 แนะนำ	 สนับสนุน	เอกสาร	 สิ่งพิมพ	 ติดตาม	

การ	ดำเนินงาน	 ประชุม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	แลกเปลี่ยน	รู	ประสบการณ	การ	ดำเนินงาน	ซึ่ง	กัน	และ	กัน 

การ	ประเมิน	มาตรฐาน	และ	คัดเลือก	ศูนย	เด็กเล็ก	นาอยู	ดีเดน	 ดาน	การ	สรางเสริม	สุขภาพ	และ	

พัฒนาการ	เด็ก(โภชนาการ	 พัฒนาการ	 และ	ทันต	สุขภาพ)	 ระดับ	จังหวัด	 โดย	การ	รับ	โล	และ	

ใบประกาศ	เกียรติคุณ	จาก	สำนักงาน	สาธารณสุข	จังหวัด	 นอกจากนั้น	แลว	ยังมี	การ	คัดเลือก	 

ศูนย	เด็กเล็ก	นาอยู 	 ยอดเยี่ยม	ระดับ	จังหวัด	 รับ	โล	เชิดชู	เกียรติ	จาก	 พระเจาวร	วงค	เธอ 

พระองคเจา	ศรี	รัศมิ์	พระวร	ชายา	ใน	สมเด็จพระ	บรม	โอรสาธิ	ราชฯ	สยาม	มกุฎราชกุมาร	
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งาน วัยเรียน
	 ในปงบประมาณ	 2545	 ไดพัฒนาเกณฑการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพครอบคลุมทั้ง 

10		องคประกอบ	จดัระดบัการประเมินเปนโรงเรยีนสงเสรมิสขุภาพระดบัทองแดง	ระดบัเงนิ	และระดบัทอง	

ซึ่งเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพภายใต	10	องคประกอบ	ไดแก			

	 1.		 นโยบายสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน			
	 2.		 การบริหารจัดการในโรงเรียน			
	 3.		 โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน			
	 4.		 การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ			

	 5.		 บริการอนามัยโรงเรียน			
	 6.		 สุขศึกษาในโรงเรียน		
	 7.		 โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย			

	 8.		 การออกกำลังกาย	กีฬาและนันทนาการ			

	 9.		 การใหคำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม				
	 10.	 การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน			

	 ดังนั้น	ตัวชี้วัดและเกณฑประเมินจึงยึดตาม		10		องคประกอบ
ดังกลาว	 เพื่อสะทอนถึงระดับการดำเนินงานของโรงเรียนในแตละ
องคประกอบอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาสูมาตรฐานที่สูงขึ้น
 

 ป	 2548	 จึงไดริเริ่มโครงการเด็กไทยทำไดในโรงเรียนสงเสริม
สขุภาพ	โดยในระยะแรกมุงทีจ่ะพฒันานกัเรยีนแกนนำใหมีทกัษะการเปน
ผูนำ	การบริหารจัดการ	และการสื่อสาร	เพื่อใหเกิดการจัดตั้งชมรมเด็ก
ไทยทำไดขึน้ในโรงเรยีนและทำกจิกรรมที่เปนปญหาที่พบมากในโรงเรยีน	
3	เรื่อง	ไดแก		เรื่องอาหารสะอาดปลอดภัย	สุขานาใช	และเด็กไทยฟนดี	
รวมถึงกิจกรรมสุขภาพอื่นๆ	ได

ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการยอย		(Mini-SLM)		เด็กวัยเรียนวัยรุน	ป	54

เด็กวัยเรียนวัยรุนมีสุขภาพดีมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและ
อยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ

ชุมชนมี่การสื่อสารสาธารณะ	
(สังคม)

อปท.สนับสนุนทรัพยากรอยาง
เพียงพอและตอเนื่อง

สาธารณสุขทุกระดับ
สนับสนุนวิชาการและบริการ

หนวยงานนอกกระทรวง	มีสวนรวมในการ
สงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง

สื่อมวลชนเผยแพรประชาสัมพันธ
อยางทั่วถึงและตอเนื่อง

ภาคเอกชน/NGO	สนับสนุนทรัพยากร

ผูนํา/แกนนําชุมชน	เปนผูนําและดูแล
ดานการสงเสริมสุขภาพและ	อนามัย

สิ่งแวดลอม	อยางตอเนื่อง

การวิจัย/	เทคโนโลยี/และนวัตกรรมดาน
การสงเสริมสุขภาพและ	อนามัยสิ่งแวดลอม

มีความเหมาะสมในบริบทของชุมชน

การจัดการความรู	(KM)	มีประสิทธิภาพ

แหลงการเรียนรู/สาธิตดานการ
สงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมที่เปน
ตนแบบระดับประเทศพ

ื้นฐ
าน

กร
ะบ

วน
กา

ร
ภา

คี
ปร

ะช
าช

น

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในแตละ
ดานอยางมืออาชีพ

ฐานขอมูลมีประสิทธิภาพและ
เปนปจจุบัน

องคกร	มีวัฒนธรรมองคกรและ
บรรยากาศในการทํางานที่ดี

การพัฒนาเครือขายมีประสิทธิภาพ

ระบบการติดตามประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ(แบบเสริมพลัง	(M&EE)	

และประเมินรับรองมาตรฐาน)

กระบวนการเฝาระวังดานสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพ

ชุมชนมีแผนงาน/
โครงการของตนเอง

ชุมชนมีการจัดตั้งชมรมและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ชุมชนมีระบบเฝาระวัง
สภาวะสุขภาพ
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โรงเรียน ส่งเสริม สุขภาพ ระดับ เพชร ป 2554
	 1.	 โรงเรียนประชารักษสามัคคี		อ.สูงเนิน		จ.นครราชสีมา
	 2.	 โรงเรียนบานหนองหญาปลอง		อ.ลำปลายมาศ		จ.บุรีรัมย

	 3.	 โรงเรียนบานจิก		อ.คูเมือง		จ.บุรีรัมย

	 4.	 โรงเรียนสวางนาดี		อ.ชุมพวง		จ.นครราชสีมา

	 5.	 โรงเรียนบานดอนชมพู		อ.โนนสูง		จ.นครราชสีมา

ปจจัย	แหง	ความ	สำเร็จ	

	 •	 สนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	 ในระดับเขต	 และประเทศในการดำเนินงานอนามัย
  โรงเรียนใหเปนงานของโรงเรียน	
	 •	 เผยแพรแนวทางมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรโดยเทียบเคียงกับมาตรฐาน		 	 		
	 •	 ดำเนินการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนในเขตและสงขอมูลกลับพื้นที่

	 •	 รับรองมาตรฐาน		นิเทศติดตามงาน/ควบคุมกำกับ	ยกยองเชิดชูเกียรติโรงเรียน
	 •	 Empowerment	ผูรับผิดชอบงานของจังหวัด

โอกาส

	 1.	 เกี่ยวของกับโครงการพระราชดำริ			และเปนตัวชี้วัดในการตรวจราชการ
	 2.	มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานการศึกษาได
	 3.	มีเวทีรับฟงความคิดเห็นของเครือขาย

 ตอมาในป	2550	กรมอนามัยไดมุงเนนที่จะพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำชมรมเด็กไทยทำไดให
สามารถคดิ	วเิคราะห	ประเมนิสถานการณสขุภาพ	และวางแผนแกไขปญหา	โดยใชกระบวนการวจิยัอยางงาย
ในรูปแบบของโครงงานสุขภาพ	ซึ่งไดทดลองดำเนินการจังหวัดละ	1	โรงเรียน	และมีการตอบรับที่ดีสามารถ
ขยายการดำเนนิการไดอยางตอเนือ่ง	ตอเพือ่ใหคณุภาพการพฒันา	ไดมีการทบทวนแลวพบวา	เกณฑประเมนิ
โรงเรยีนสงเสรมิสขุภาพที่ประกอบดวยตวัชี้วดัภายใต	10	องคประกอบ			สวนใหญเนนดานกระบวนการของ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพเพื่อเปนทิศทางแกโรงเรียนแตยังไมไดใหความสำคัญกับการวัดผลลัพธทางสุขภาพ
มากนัก
 

 ในป	 2551	 กรมอนามัยโดยสำนักสงเสริมสุขภาพ	 จึงไดยกระดับเกณฑประเมินโรงเรียน 
สงเสรมิสขุภาพสูระดบัที่สงูขึน้	คอืโรงเรยีนสงเสรมิสขุภาพระดบัเพชร	ที่ประกอบดวยมาตรฐาน	3		ดาน	ไดแก		
1)		ดานการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ		2)	ดานการดำเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนำ		3)	ดาน
ผลสำเร็จของการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพของนักเรียน		โครงการแกไขปญหาในโรงเรียน	และ
งานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	ซึ่งมาตรฐานทั้ง	3		ดาน	จำแนกเปน	19		ตัวชี้วัด	ที่เนนการวัดผล
ทางสขุภาพและพฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรยีน	โดยจดัทำเกณฑรวมกบัสำนกัฯและกองตางๆ	ทัง้ภายในและ
ภายนอกกรมอนามัย			
 

	 ในสวนพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่	 14	 ป	 2552	 -	 2553	 	 ที่ไดรับการรับรองเปนโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพระดับเพชรทั้งสิ้น	8	แหง	จากการดำเนินงานป	2554	มีโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผานระดับทองเปน
รอยละ	69.39	และไดมีการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองสูระดับเพชรเพิ่มขึ้นอีก	5		แหง



34 35รายงานประจำปี 2554
ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา

 •	 พัฒนาขั้นตอนการใหบริการ	(Flow	chart)	การสงเสริมสุขภาพวัยรุนและการดูแลมารดาวัยรุน
	 •	 พัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลวัยรุนที่มาใชบริการในโรงพยาบาล	 	 จัดทำฐานขอมูลโปรแกรม	 

	 	 Access	

	 •	 จัดกิจกรรมวัยรุนจิตอาสาในศูนย	3	วัย		โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ	ศูนยอนามัยที่	5

	 •	 นิเทศติดตามงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค	 (P&P)	 เนื่องดวยเขตการสาธารณสุข 

  ที่	 14	 	 ไดกำหนดเรื่องการเฝาระวังพฤติกรรมวัยรุน	 (การตั้งครรภในวัยรุน)	 เปนประเด็นที่
  นิเทศติดตามใหครอบคลุม	 4	 จังหวัด	 โดยความรวมมือของศูนยอนามัยที่	 5	 สำนักงาน
  ควบคุมปองกันโรคที่	 5	 สำนักสาธารณสุขเขต	 14	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 และสถาน
  บริการสาธารณสุขในเขตการสาธารณสุขที่	14

	 •	 วิจัยเรื่องความรู	 ทัศนคติ	 และพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
  ในเขตนครชัยบุรินทร		

	 •	 วิจัยเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกตใชการสรางเสริมทักษะชีวิตกับ
  แรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนชั้น
  ประถมศึกษาปที่	6	โรงเรียนแหงหนึ่ง	อำเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา		
	 •	 วิจัย	เรื่องการตั้งครรภในวัยรุน		โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ	ศูนยอนามัยที่	5

	 •	 พัฒนาชองทางเขาถึงบริการไดที่	 clinic@hotmail.com.	 และ	 Facebook/teenclinic/ 

	 	 คลินิกวัยรุน
	 •	 เปนวิทยากรเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน	เทศบาล	องคการบริหารสวนตำบล		

	 •	 สนับสนุนสื่อตนฉบับดานอนามัยการเจริญพันธุวัยรุน

อีเมล	:	Teenclinic@hotmail.com		

http;//www.	facebook/teenclinic/คลินิกวัยรุน

งาน วัยรุ่น
	 •	 การประเมินผลการดำเนินงานปองกันการตั้งครรภในวัยรุ นเขต	 14	 เพื่อถอดบทเรียน
  กระบวนการประสิทธิผลการดำเนินงานการปองกันการตั้งครรภในวัยรุ นในพื้นที่ตนแบบ	 

	 	 คัดเลือกพื้นที่เปาหมาย	4	อำเภอ	 	 ไดแก	1)	อ.แกงครอ	จ.ชัยภูมิ	 2)	อ.พลับพลาชัย	จ.บุรีรัมย	 

	 	 3)	อ.ชุมพลบุรี	จ.สุรินทร	4)	อ.สีคิ้ว	จ.นครราชสีมา		

	 •	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง	 4	 จังหวัด	 สนับสนุนการจัดบริการที่เปนมิตรสำหรับวัยรุน
  และเยาวชน
	 •	 จังหวัดมีแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรและแตงตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานพัฒนาอนามัย
  การเจริญพันธุระดับจังหวัด

	 •	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนทักษะดำเนินงานปองกันการตั้งครรภในวัยรุน	 โดยสำนักงานสาธารณสุข
  จังหวัดนครราชสีมา
	 •	 จัดทำสื่อ/คูมือ	 สำหรับจิตอาสาในชุมชน	 “วัยรุนยุคใหม	 ไมทองกอนวัย”	 โดยสำนักงาน
  สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร

	 •	 การพัฒนาระบบการดูแลมารดาวัยรุน		โรงพยาบาลบุรีรัมย

	 •	 จัดอบรมจิตอาสาการปองกันการตั้งครรภในวัยรุน	โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

	 •	 จัดอบรมแกนนำวัยรุ นและจิตอาสาการจัดบริการที่เปนมิตรกับวัยรุ น	 Youth	 Friendly	 

	 	 Health	Services		(YFHS)		จาก	66	โรงพยาบาล		3	เทศบาล	จำนวน	160	คน		

	 •	 จัดตั้งคลินิกวัยรุนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ	 ศูนยอนามัยที่	 5	 และศูนยบริการและเรียนรู
  สุขภาพ	 	 ศูนยอนามัยที่	 5	 สาขาเดอะมอลลนครราชสีมา	 ตามมาตรฐาน	 Youth	 Friendly	 

	 	 Health	Services	:	YFHS	
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	 ามที	่ป	2551	กรมอนามยัไดยกระดบัการประเมินโรงเรยีนสงเสรมิสขุภาพจากเดมิ	คอื	ระดบัทองแดง	
เงนิและทอง	สูระดบัเพชร	ซึง่เนนผลลพัธทางสขุภาพและพฤตกิรรมสขุภาพนกัเรยีน		รวมทัง้ผลการดำเนนิงาน
ตานโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร		ทำใหเมือ่สิน้ปงบประมาณ		2553	เขตการสาธารณสขุที	่14	มีโรงเรยีน
ที่ผานการประเมินโรงเรยีนสงเสรมิสขุภาพระดบัเพชร	จำนวน	6	โรงเรยีน	และมีเปาหมายเพิม่ขึน้ไมนอยกวา	
3	โรงเรยีนในปงบประมาณ	2554			ศนูยอนามยัที	่5	นครราชสมีา		จงึไดจดัทำพฒันาศกัยภาพการดำเนนิงาน
ลดปจจัยเสี่ยงในวัยเรียนแบบบูรณาการอยางตอเนื่อง		โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขาย
การดำเนนิงานลดปจจยัเสีย่งในวยัเรยีนวยัรุน	และเพือ่พฒันาตนแบบโรงเรยีนสงเสรมิสขุภาพระดบัเพชร	ใน
ระยะแรกไดแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ		และคณะทำงานที่เกี่ยวของ	และประชุมคณะทำงานของจังหวัดใน
เวทีที่จังหวัดจัดขึ้น	 	 เชน	 	 เขารวมประชุมรวมกับคณะกรรมการฯ	กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่	21	

จงัหวดั		รวมประชมุชีแ้จงมาตรฐานการโรงเรยีนสงเสรมิสขุภาพระดบัเพชรเพือ่ขบัเคลือ่นการกาวสูโรงเรยีน
สงเสริมสุขภาพระดับเพชร	เปนตน

	 นอกจากนี้	นิเทศติดตามรวมในการการตรวจราชการโดยใชการประเมินตัวชี้วัดคณะที่	3	

ที	่0307	การดำเนนิงานโรงเรยีนสงเสรมิสขุภาพระดบัทองกาวสูโรงเรยีนสงเสรมิสขุภาพระดบัเพชร
ในการตรวจราชการและนเิทศงานป	2554		เปนผลใหการขบัเคลือ่นประสบความสำเรจ็	มีโรงเรยีน
ผานการรบัรองเพิม่ขึน้จำนวน		5		แหง		ไดแก		โรงเรยีนประชารกัษสามคัค	ีอ.สงูเนนิ	จ.นครราชสมีา	
โรงเรียนบานหนองหญาปลอง	อ.ลำปลายมาศ	จ.บุรีรัมย	 	 	 โรงเรียนบานจิก	อ.คูเมือง	จ.บุรีรัมย		

โรงเรยีนบานสวางนาด	ี	อ.ชมุพวง	จ.นครราชสมีา	โรงเรยีนบานดอนชมพ	ูอ.โนนสงู	จ.นครราชสมีา	

และพบวา	จากการประเมินรับรองสวนใหญการตรวจน้ำไมผาน	และตัวชี้วัดที่	4	เด็กไทยมีภาวะ
เด็กเตี้ย		คอยขางเตี้ยมาก	ทำใหผานเกณฑคอนขางยาก	ดังนั้น	ควรพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบ
งานอนามยัโรงเรยีน	ผูบรหิารสถานศกึษา/	ครูอนามยัตระหนกั	และสนบัสนนุกจิกรรมในการแกไข
หรือสงเสริมสุขภาพพนักเรียนตอไป

การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยง
ในวัยเรียนแบบบูรณาการต

ปจจัยความสำเร็จ
	 •	 มีนโยบายชัดเจน
	 •	 มีองคความรู		ที่จำเปนในการดำเนินงาน	เชน	มาตรฐาน	/หลักสูตร/คูมือ

โอกาส

	 •	 สนับสนุนสื่อ	 อุปกรณ	 และเอกสารความรูเพิ่มขึ้น	 เชน	 สนับสนุนสื่อตนฉบับ	 เพิ่มชองทาง
  การเผยแพร

	 •	 สงเสริมการมีสวนรวมของวัยรุนและครอบครัวใหมากขึ้น	เชน	การจัดคายครอบครัวอบอุน	

	 •	 สงเสริมการจัดทำโครงการสงเสริมสุขภาพวัยรุ นในชุมชน	 เชน	 จัดทำหลักสูตรการเขียน
  โครงการสงเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน

	 •	 แสวงหาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหมากขึ้น
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องคกรอยางตอเนื่อง	เชน	ทำปายประชาสัมพันธคลินิกวัยรุน	เสียงตามสาย	รวมถึงการประชุมทีมสหสาขา
วิชาชีพผูรับผิดชอบหลัก	 แตยังพบปญหาดานการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตสื่ออุปกรณความรูและ
การปรับปรุงสถานที่	สวนใหญแกปญหาโดยการขอสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
 

 2.	 การเขาถึงกลุมเปาหมาย	 และการสรางความตองการในการใชบริการ	 พบวา	 	 เนนการจัด
บรกิารเชงิรกุในสถานศกึษา	และชมุชน	มีการสรางเครอืขายการประสานงาน	โดยแกนนำวยัรุนเปนสือ่กลาง
ระหวางโรงพยาบาลและชุมชน		มีการประชาสัมพันธตามชองทางการติดตอสื่อสารตางๆทั้งในโรงพยาบาล
และชุมชน	เชน	ปายประชาสัมพันธ	เสียงตามสาย		มุมความรู	สื่อแผนพับ		วิทยุชุมชน	เว็บบอรด	และFace	

book	

 

 3.	บรกิารที่ครอบคลมุความตองการของกลุมเปาหมาย	พบวา	การดำเนนิงานเชงิรกุในสถานศกึษา
และชุมชน	 สวนการตั้งรับในโรงพยาบาลมีการพัฒนาระบบบริการที่ลดขั้นตอนการรับบริการเพื่ออำนวย
ความสะดวกใหกับกลุมวัยรุน		ทั้งในและนอกเวลาราชการ	โดยการใหคำปรึกษา	รายบุคคล	รายกลุม	และ
ครอบครวั	มีการประเมนิภาวะสขุภาพดานตางๆ	บรกิารนอกเวลาราชการไดเปดใหบรกิารทางโทรศพัทตลอด	
๒๔	ชั่วโมง	มีหองสำหรับคัดกรองและใหการปรึกษาที่แผนกฉุกเฉิน	และ	OSCC

 

 4.	ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอวัยรุนและเยาวชน	พบวา	บุคลากรผูใหบริการ
ผานการอบรมผูใหบรกิารที่เปนมติรสำหรบัวยัรุนและเยาวชน	หรอืผูที่มีทกัษะในการใหการปรกึษาแกวยัรุน
และครอบครัว	เชนผูใหการปรึกษาดานยาเสพติด		งานเอดส		งาน	OSCC	มีการพัฒนาระบบบริการเพื่อลด
ขั้นตอนและอำนวยความสะดวกแกวัยรุน	 การจัดสถานที่ใหบริการยังไมเปนสัดสวนเนื่องจากขอจำกัดของ
สถานที่จึงมีการบรหิารจัดการโดยจดัตารางการใหบรกิารและประชาสมัพนัธใหผูรบับรกิารทราบอยางทัว่ถงึ	

 ารแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดบริการที่เปนมิตรสำหรับวัยรุน	 และเยาวชนในเขตนครชัยบุรินทร	

มีวัตถุประสงค	 	 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการดำเนินงานการจัดตั้งสถานบริการที่เปนมิตรสำหรับ
วัยรุน	 และเยาวชน	 กลุมเปาหมายคือ	 โรงพยาบาลที่มีผูผานการอบรมผูใหบริการที่เปนมิตรสำหรับ
วัยวัยรุนและเยาวชนตามหลักสูตรของกรมอนามัย	 ในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร	 โดยใชวิธีการสุมอยาง
งาย	 จังหวัดละ	 1	 โรงพยาบาล	 จากโรงพยาบาลทั้งหมด	 79	 แหง	 โรงพยาบาลที่รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู	

ไดแก	 โรงพยาบาลดานขุนทด	 จังหวัดนครราชสีมา	 โรงพยาบาลชัยภูมิ	 จังหวัดชัยภูมิ	 	 โรงพยาบาล
สตึก	 จังหวัดบุรีรัมย	 และโรงพยาบาลสังขะ	 จังหวัดสุรินทร	 โดยแลกเปลี่ยนเรียนรูตามมาตรฐานสถาน
บริการสุขภาพที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน(Youth	 Friendly	 Health	 Service	 :	 YFHS)	 4	

องคประกอบ	 คือ	 	 1.	 การบริหารจัดการ	 2.	 การเขาถึงกลุมเปาหมาย	 3.	 การบริการที่คลอบคลุมความ
ตองการของกลุมเปาหมาย	4.	ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอวัยรุนและเยาวชน	ระยะเวลา
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูโรงพยาบาลละ	 1	 วัน	 เริ่มดำเนินการตั้งแตวันที่	 1	 -	 6	 	 กันยายน	 พ.ศ.	 2554 

ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูไดแก	 ผูผานการอบรมผูใหบริการที่เปนมิตรสำหรับวัยวัยรุนและเยาวชนตาม
หลักสูตรของกรมอนามัย	ผูบริหารโรงพยาบาล	หัวหนางานฝากครรภ	หองคลอด	หองหลังคลอด	เวชกรรม
สังคม	งานยาเสพติด	และงาน	OSCC	สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูได	ดังนี้	
 

 1.	การบรหิารจัดการ	พบวา	โรงพยาบาลทกุแหงไดดำเนนิการจดัตัง้สถานบรกิารที่เปนมติรสำหรบั
วัยรุนและเยาวชนขึ้นตามนโยบายของกรมอนามัย	 โดยผูผานการอบรมเสนอนโยบายตอผูบริหารของ
หนวยงานใหทราบถึงความสำคัญและวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถานบริการที่เปนมิตรสำหรับวัยรุน	 และ
แตงตัง้คณะทำงาน/คณะกรรมการผูรบัผดิชอบงานเปนลายลกัษณอกัษร	เพือ่ผลกัดนัใหเกดิการขบัเคลือ่นใน
โรงพยาบาล	ซึง่สวนใหญยงัไมมีการกำหนดวสิยัทศัน	พนัธกจิ	คณะกรรมการจะเปนสหสาขาวชิาชพีซึง่จำกดั
ในโรงพยาบาลเทานั้น	 	มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ใหบริการเชิงรุกในชุมชน	และสถานศึกษามากกวา
การตั้งรับในโรงพยาบาล	 เนื่องจากไมสามารถจัดตั้งคลินิกใหเปนสัดสวนและใหบริการเฉพาะกลุมวัยรุนได	
อีกทั้งยังไมมีการกำหนดอยางชัดเจนวากลุมงานใดจะเปนผูรับผิดชอบหลัก	 จึงทำใหการประสานงานเกิด
ความลาชาในระยะแรก	และการรวบรวมขอมูล	ประเมินผลและวิเคราะหขอมูลตางๆ	ยังทำไดไมครอบคลุม	

สวนโรงพยาบาลที่มีการกำหนดวิสัยทัศน	พันธกิจ	แตงตั้งคณะกรรมการ	มีโครงการ/กิจกรรม	แลวจะมีการ
ประกาศนโยบายและประชุมชี้แจงทำความเขาใจกับบุคลากรภายในหนวยงาน	มีการประชาสัมพันธภายใน

ก

การประเมินติดตามสถานบริการที่เปนมิตร
สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เขต 14
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 ารอบรมหลกัสตูรผูใหบรกิารที่เปนมติรกบัวยัรุนและเยาวชนมีการจดัอบรม		2		รุน		ครอบคลมุพืน้ที่
จงัหวดัที่รบัผดิชอบ	100	%	มีภาคีเครอืขายที่ใหการสนบัสนนุดานการใหบรกิารสงเสรมิสขุภาพวยัรุน	โดยสง
ผูรบัผดิชอบงานวยัรุนเขารบัการอบรมเพือ่ดำเนนิงานจดัตัง้คลนิกิวยัรุนตามมาตรฐาน	YFHS	ในโรงพยาบาล
และหนวยงานตาง	ๆ	จำนวน	75	แหง		

 รุนที่	1

	 ระหวางวันที่	2	-	4	กุมภาพันธ	2554		ณ	โรงแรมสีมาธานี	จังหวัดนครราชสีมา	กลุมเปาหมาย	คือ	ผู
รบัผดิชอบงานวยัรุนในจงัหวดันครราชสมีา	จำนวน	60	คน	จากสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัและโรงพยาบาล
จำนวน	28	แหง	แตมีผูสนใจประสงคเขารับการอบรมเพิ่มขึ้นประกอบดวย	ตัวแทนจากโรงพยาบาลศูนยฯ	
โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบล	จำนวน	29	แหง	 	มีผูที่
ผานการอบรมและไดรับใบประกาศนียบัตร	จำนวน	106	คน		คิดเปน	รอยละ	100	ของผูเขารับการอบรม
ทั้งหมด	และเกินกวากลุมเปาหมายที่กำหนดไว	รอยละ	76
   รุนที่	2

	 ระหวางวันที่	14	–	16		มีนาคม		2554		ณ		สวนปารีสอรท		จังหวัดสุรินทร	กลุมเปาหมายที่กำหนด
ไวคือ	ผูรับผิดชอบงานวัยรุนในจังหวัดบุรีรัมยและสุรินทร	จำนวน	60	คน	ประกอบดวย	ตัวแทนโรงพยาบาล
อำเภอ	จำนวน	36	แหง	และผูรับผิดชอบงานวัยรุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	จำนวน	2	แหง	คือ	

บรุรีมัยและสรุนิทร		แตมีผูสนใจขอเขารวมการอบรมเกนิเปาหมายที่กำหนด	จากหนวยงาน	39	แหง	จำนวน	

95	คน	จำนวนผูเขาอบรมเกินกวาเปาหมาย	35	คน	คิดเปนรอยละ		58.33		มีผูผานการอบรมและไดรับ
ใบประกาศนียบัตร	จำนวน		95		คน		คิดเปนรอยละ	100	ผลการประเมินความรูความเขาใจในการอบรม	

พบวา	ความรูความเขาใจกอนอบรมรอยละ	87	ความรูความเขาใจหลังอบรม	รอยละ	99.9		ในดานเนื้อหา
การอบรม	พบวา	 สามารถนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน	 	มีความรูและทักษะในการใหการปรึกษาแก
วัยรุน	 มีความรูดานอนามัยการเจริญพันธวัยรุนและมีความรูเกี่ยวกับสถานการณและแนวโนมปญหาดาน
อนามัยการเจริญพันธุ	รอยละ	99.9	และความพึงพอใจในภาพรวมเทากับ	รอยละ		93.1

การ อบรม หลักสูตร ผู้ ให้บริการ ที่ เปนมิตร 
กับ วัยรุ่น และ เยาวชน

ก

การใหบรกิารยงัไมเปนแบบ	One	Stop	Service	ยาและเวชภณัฑปองกนัการตัง้ครรภ	เชน	ยาเมด็คมุกำเนดิ	
ถุงยางอนามัย	และยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน	มีไมเพียงพอและตองเสียคาใชจาย	การสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อการดูแลที่เหมาะสมยังไมชัดเจน	 สามารถทำไดเพียงใหการปรึกษาปรึกหาขอมูลใหแลวผูรับบริการไป
เอง

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 1.	 ผูบริหารควรประกาศเปนนโยบายของโรงพยาบาล	 จะสามารถผลักดันใหเกิดการบูรณาการ 
	 	 จัดตั้งสถานบริการที่เปนสำรับวัยรุนและเยาวชนที่ชัดเจน	
	 2.	 การประชาสัมพันธควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธที่เขาถึงกลุ มเปาหมายอยางมี 
	 	 ประสิทธิภาพ	เชน	Face		book		โทรศัพทมือถือ	วิทยุชุมชน	เปนตน

	 3.	 ควรมีบริการดานสุขภาพที่หลากหลาย	 เชน	 การประเมินความอวน	 ความเครียดปญหาสิว 
	 	 การตัง้ครรภไมพงึประสงค	ปญหาการเรยีน	ปญหาสมัพนัธภาพในครอบครวั	และควรมีหนวยงาน
  การสงตอระดับจังหวัดที่ชัดเจน
	 4.	 ควรสนับสนุนยาและเวชภัณฑปองกันการตั้งครรภ	 แกสถานบริการเพื่อใหบริการแกกลุม 
	 	 วัยรุนโดยไมเสียคาใชจาย
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การประกวดคู่หูโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 

	 ครื่องมือจัดการความรูไดจากการเลา	 การแลกเปลี่ยนเรียนรูบทเรียนความสำเร็จ	 การคนควาจาก
แหลงผูรู	 จากครูและนักเรียนของโรงเรียนพี่เลี้ยงและโรงเรียนนอง	 จากผูนำชุมชนและการทบทวนหลังทำ
กิจกรรมโครงการเสร็จพบวา	 การจัดการที่สงเสริมงานดานทันตสุขภาพในโครงการโรงเรียนคูหูสงเสริม
ทันตสุขภาพเขต	14	ประสบความสำเร็จ	ประกอบดวย

 

 5	ค	:	 ความสนทิสนมความใกลชดิ	โรงเรยีนที่มีบรบิทคลายกนั,	ความมุงมัน่	เจตคติของโรงเรยีนโดย
ครูและนักเรียนที่สามารถพัฒนางานและสามารถสรางแรงจูงใจใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไดสำเร็จ	,	คนหา
และพัฒนาบุคคลที่มีความสนใจในงานทันตสุขภาพ	,		ควบคุมการบริโภค	,	เครือขายเขมแข็ง
 3	ส	:	 สือ่ที่ใชในการดำเนนิโครงการ	,	สญัลกัษณที่ใชแสดงความดีและแสดงระดบัความรนุแรงของ
สภาวะในชองปาก	,	สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอทันตสุขภาพ

 3	ป	:	 ปญหาทันตสุขภาพที่ไดรับการวิเคราะหและตระหนักเห็นถึงปญหา	 ,	 ประเมินผลกิจกรรม
และโครงการที่ทำเปนระยะ	ๆ	,	ประชาคมการมีความเห็นรวมกันทั้งโรงเรียนกับชุมชนตอเรื่องทันตสุขภาพ

 2	จ	:	 จัดกิจกรรมใหความรูและเสริมทักษะดานทันตสุขภาพ	 ,	 จิตอาสารวมมือรวมใจจัดทำ
โครงการ

 2	น	:	 นโยบายสงเสริมทันตสุขภาพชัดเจน	 ,	 	 นวัตกรรมดานทันตสุขภาพเขามาประยุกตกับการ
เรียนการสอน
 3	ต	:	 ตอยอดโครงการกิจกรรมทันตสุขภาพที่ทำอยูแลว	,	ติดตามถึงการดูแลทันตสุขภาพที่บาน
นกัเรยีน	งบ	:	งบประมาณที่ไดรบัอยางเนือ่งจากชมุชนและระบบพีเ่ลีย้ง:โรงเรยีนที่มีศกัยภาพการดำเนนิงาน
ทันตสุขภาพสูงชวยพัฒนาโรงเรียนนองใหมีศักยภาพการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น	

เ
ประโยชนที่ไดรับ
	 ผูเขารับการอบรมมีความรู	ทักษะในการใหคำปรึกษา	และอนามัยการเจริญพันธุ	ชุมชนมีโครงการ
ที่เอื้อตอการสงเสริมสุขภาพวัยรุนและเยาวชน		และมีสถานบริการที่เปนมิตรสำหรับวัยรุน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
	 ควรมีการฟนฟูวิชาการเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุวัยรุนอยางนอยปละ	1	ครั้ง	มีการติดตามผล
การดำเนนิงานของหนวยงานที่สงผูเขารบัการอบรมเพือ่ประเมนิผลประสทิธภิาพการนำไปใชประโยชนของ
หลักสูตรอยางตอเนื่อง

บทเรียนที่ไดจากการดำเนินงาน
	 ในการแกปญหาของวัยรุนตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวน		ตั้งแตการกำหนดนโยบายการ
รวมจดัทำแผนที่ทางเดนิยทุธศาสตรเพือ่พฒันาสขุภาพของวยัรุน	การระดมความรวมมอืจากหนวยงานภาครฐั
และเอกชน		มีมาตรการระดับชุมชน		มีแหลงบริการสำหรับวัยรุนโดยเฉพาะในชุมชน		โรงพยาบาล	สถาน
บรกิารสาธารณสขุตางๆ	ที่วยัรุนสามารถเขาถงึได	มีระบบบรกิารที่เปนมติร	การเปดโอกาสใหวยัรุนมีสวนรวม
ในการแกไขปญหาดวยตัวเอง	 และสิ่งที่สำคัญคือ	 การดำเนินงานอยางตอเนื่องโดยอาศัยความรวมมือจาก
องคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ	โดยตองมีเปาหมายและแนวทางที่สอดคลองกัน	เพราะสังคมของวัยรุนไม
อาจแกไขไดจากการดำเนนิงานเพยีงองคกรใดองคหนึง่ในระยะเวลาสัน้	แตเปนการประสานความรวมมอืและ
แกไขในระยะยาว	รวมถึงการสรางจิตสำนึกที่ดี	สรางภูมิคุมกันแกวัยเด็กที่จะกาวสูวัยรุนตอๆ	ไปอีกดวย
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 1. CUP อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
	 งานสงเสริมทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ	 มีการตรวจสุขภาพชองปากในหญิงตั้งครรภรายใหมทุกคน	

ควบคุมคราบจุลินทรียและฝกการแปรงฟน	 เพื่อปองกันฟนผุในขณะตั้งครรภ	 รอยละ	 50	 ใหบริการรักษา
ตามอาการ	งานสงเสริมทันตสุขภาพในเด็ก	0-3	ป	การตรวจฟนเด็กและฝกใหผูปกครองแปรงฟนใหเด็ก	ทา
ฟลูออไรดวานิช	แจกแปรงสีฟน	อบรม	อสม.ฟน	ตรวจสุขภาพชองปากเด็ก	ผลการดำเนินงาน	เด็กวัยกอน
เรียนไดรับการตรวจชองปากและไดรับ	ฟลูออไรดเสริม	1,707	คน	รอยละ	62.52	ผูปกครองเด็กไดรับการ
สาธติการแปรงฟน	รอยละ	62.52	ตรวจฟนและใหทนัตสขุศกึษาผูสงูอาย	ุ13	ชมรม		ใสฟนเทยีมพระราชทาน		

เปาหมาย	60	ราย	ใหบริการใสฟนเทียม	74	ราย	รากเทียม	6	ราย		มีระบบการสนับสนุนจาก	CUP	ดาน
วสัดุทนัตกรรม	ระบบ	Supply	รวม	ระบบออกหนวยโรงเรยีน	ระบบนเิทศตดิตามงาน	วชิาการ	งานโครงการ	
และกองทุนทันตกรรม		

กิจกรรมที่ดำเนินการ		
	 •	 อบรมครูเด็กเล็กและนักวิชาการสาธารณสุขในองคกรปกครองสวนทองถิ่น	

	 •	 ตรวจสุขภาพชองปากของเด็กเล็กปละ	2	ครั้ง
	 •	 ทาฟลูออไรดวานิช		ปละ	3-4	ครั้ง
	 •	 จัดใหมีการประกวดศูนยเด็กเล็กนาอยู		นาเขา
	 •	 จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู	ระหวางครูพี่เลี้ยง	ผูปกครอง	พอแม	และเจาหนาที่ 
	 	 สาธารณสุข	

	 •	 มีโครงการเยี่ยมบานเด็กสานสัมพันธ		ในชวงปดเทอม

เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP) ดีเด่น
ด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ

	 ครือขายบริการปฐมภูมิ		มีรูปแบบการดำเนินงานของเครือขายพัฒนาและสงเสริมทันตสุขภาพใน
บริบทที่แตกตางหลากหลาย	ในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่	14	ดังนี้

เ

 

	 องคประกอบที่ทำใหสำเร็จ	 	 หลักใหญ	 คือ	 ความรูสึกมีสวนรวมของทันตบุคลากรและโรงเรียน 

ทนัตบคุลากร	คร	ูนกัเรยีน	ผูนำชมุชน	ที่มีความเคารพนบัถอืใหเกยีรติใหความไวเนือ้เชือ่ใจกนัโดยแตละบคุคล
ลวนเปนผูมีความรูมีประสบการณ,	 ปญญา,	 เอกลักษณ,	 ความสนใจรวมกัน	 มีการนัดพูดคุยสนทนา	 

มีกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูสมำ่เสมอและตอเนือ่ง	รวมกนั	“ ลงใจ ลงหวัคดิ  ลงทนุ  ลงมอื  ลงกาย ลงแรง” 

ไดใชความสามารถทักษะศักยภาพตนพัฒนางานทันตสาธารณสุขทำใหโรงเรียนเกิดนวัตกรรมตางๆ	ทั้งดาน
นโยบายเพือ่สรางเสรมิทนัตสขุภาพ	มีกจิกรรมการดำเนนิงานสรางเสรมิทนัตสขุภาพ		มีการเรยีนการสอน	การ
วิจัย	และบริการวิชาการสังคมดานทันตสุขภาพ	ตลอดจนมีการตรวจทันตสุขภาพเพื่อเฝาระวังสภาวะทันต
สขุภาพและปรบัปรงุสภาพสิง่แวดลอมใหเอือ้ตอทนัตสขุภาพ		โดยอาศยัการจดัการบทบาทการประสานงาน
สือ่สาร		ผลกัดนัใหเกดิกระแสทนัตสขุภาพในเขต	5	เกดิผลลพัธเดก็นกัเรยีนมคีวามรูทนัตสขุภาพ	,	ทศันคต	ิ, 

พฤติกรรมการบริโภคและสภาวะทันตสุขภาพเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
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 3. CUP อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
 ดาน	การ	ส งเสริม	สุขภาพ	ชองปาก	แม	และ	เด็ก	ภายใต	โครงการ	สายใย	รัก	แหง	ครอบครัว 

“มี	มาตรฐาน	 ใหบริการ	แบบ	องค	รวม	 	 มี	สวน	รวมกับ	ชุมชน”	 มี	การ	สนับสนุน	การ	ดำเนินงาน	ในรพ.

สต.เครือขาย	ทั้ง	ดาน	วิชาการ	งบประมาณ	สื่อ	ทันต	สุขศึกษา	แตงตั้ง	คณะกรรมการ	เพื่อ	ดำเนินงาน	สงเสริม	

ทนัต	สขุภาพ	แม	และ	เดก็	ระดบั	อำเภอ		เสรมิสราง	เครอืขาย	ใน	การ	ดำเนนิงาน	โดย	ชมุชน	ม	ีสวนรวม	การ	บรหิาร	

จัดการ	ของ	CUP		ใน	ภาพรวม	คือ	มี	คณะกรรมการ/คณะทำงาน	ดาน	สงเสริม	ทันต	สุขภาพ	แม	และ	เด็ก	ระดับ	

CUP	การ	สนับสนุน	PCU	ใน	การ	ดำเนินงาน		งบประมาณ	แบบ	บันทึก	สื่อ	ทันต	สุขภาพ	โมเดล	แปรงฟน	ชุด	

นิทรรศการ	มี	การ	นิเทศ	งาน	ดาน	สงเสริม	สุขภาพ	ชองปาก	ในรพ.สต.	โรงเรียน	ศูนย	เด็กเล็ก	รวมกับ	ทีม	นิเทศ	

ของ	อำเภอ	ป	ละ	1	ครั้ง	พัฒนา	บุคลากร	ในรพ./รพ.สต.	On	the	job	training	สามารถ	ปฏิบัติ	งาน	แทน	กัน	

ได		อบรม	ความรู	พื้นฐาน	การ	ดำเนินงาน	ทาง	ทันต	สุขภาพ		อบรม	ฟลูออไรด	วานิช	เจาหนาที่	ในรพ.สต.	อบรม	

ฟลูออไรด	วานิช	ให	เจาหนาที่	ใน	หนวยงาน	 มี	การ	ใช	ขอมูล	เพื่อ	การ	บริหาร	จัดการ	ทะเบียน	หญิง	ตั้งครรภ	 เด็ก	

ปฐมวัย	เด็ก	วัยเรียน	มี	บันทึก	ผล	การ	ตรวจ	สุขภาพ	ชองปาก	พฤติกรรม		การ	บริโภค	อาหาร		สำรวจ	สภาวะ	

ทันต	สุขภาพ	ชองปาก	ตาม	กลุม	วัย	ป	ละ	 1	 ครั้ง	 	 โดย	ทันต	บุคลากร	และ	นำมา	วิเคราะห	เปรียบเทียบ	เพื่อ	วาง	

แผนงาน		การ	จดั	บรกิาร	สงเสรมิ	สขุภาพ	ชองปาก	ในรพ.สต.	จดัให	ม	ีการ	สงเสรมิ	ทนัต	สขุภาพ	ชองปาก	ใน	คลนิกิ	

ANC	&	WBC	ทุ	กรพ.สต.โดย	เจาหนาที่	เปน	ผู	ดำเนินการ	ตรวจ	ชองปาก	และ	ให	คำ	แนะนำ	พรอมทั้ง	ฝก	ทักษะ	

การ	แปรงฟน	แจก	แปรงสีฟน	เพื่อ	ฝก	แปรงฟน	มี	หอง	ให	ทันต	สุขศึกษา	พัฒนา	ระบบ	การ	สงตอ	ทาง	ทันตกรรม	

จดัทำ	แบบ	บนัทกึ	การ	สงตอ	เพือ่	วนิจิฉยั	และ	ดแูล	ผูปวย	ทนัตกรรม	ใน	เครอืขาย	โดย	ใช	รปูแบบ	เดยีวกนั	กบั	ผูปวย	

เบาหวาน/ความ	ดัน		

 

 ผล	การ	ดำเนินงาน	 CUP	 มี	ศูนย	เด็ก	นาอยู	ผาน	เกณฑ	ดีมาก	 24	 แหง	ใน	 26	 แหง	 	 92.30	%	 ** 

ไดรับ	การ	ประเมิน	ศูนย	พัฒนา	เด็กเล็ก	ยอดเยี่ยม	ระดับ	จังหวัด	 ป	 53	 ,	 54	 	 **	 รองชนะเลิศ	 อันดับ	

2	 ศูนย	เด็ก	ปลอด	โรค	 ระดับ	จังหวัด	 ไดรับ	รางวัล	รองชนะเลิศ	อันดับ	 1	 ระดับ	จังหวัด	 ป	 2553	 ไดรับ	

รางวัล	ชนะเลิศ	 ระดับ	จังหวัด	 ป	 2554	 ใน	การ	ประกวด	 อ	สม.รักษ	ฟน	 จังหวัด	บุรีรัมย	 อ	สม.สมาชิก	ใน	

ชมรม	 ให	ความรู	ทาง	ทันต	สุขภาพ	และ	ฝก	ทักษะ	 เชน	 เรื่อง	การ	แปรงฟน	ที่	ถูกวิธี	แก	หญิง	ตั้งครรภ	ใน	ชุมชน 

การ	สงเสริม	ทันต	สุขภาพ	ใน	เด็ก	 0-	 2	 ป	 อ	สม.ให	ความรู	ใน	การ	ดูแล	สุขภาพ	ชองปาก	ใน	เด็ก	อายุ	 0-2	 ป 

แก	ผูปกครอง	เด็ก	 ทา	ฟลูออไรด	วานิช	ใน	เด็ก	อายุ	 0-2	 ป	 /การ	ตรวจ	ฟน	และ	แจง	ปญหา	การ	เกิด	โรค	ฟนผุ	แก	

ผูปกครอง	ให	ทราบ	ให	ความรู	การ	ดูแล	สุขภาพ	ชองปาก	ใน	เด็ก	ศูนย	เด็ก	กอน	วัยเรียน	และ	ครู	ผูดูแล	เด็ก	

สิ่งที่ไดเรียนรู		
	 •	 องคกรปกครองสวนทองถิ่น	 ตองมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจนในงานสงเสริมสุขภาพและอนามัย 
	 	 สิ่งแวดลอม

	 •	 ครูผูดูแลเด็ก	 จะตองมีการอบรม	 และมีกรอบอัตรากำลังชัดเจนจะไดมีกำลังใจในการทำงาน		 

	 	 ควรจบดานปฐมวัยโดยตรง		
	 •	 สถานที่ตั้งศูนยเด็กเล็กควรอยูในเขตรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

	 •	 ทันตบุคลากร	 ตองมีผูรับผิดชอบชัดเจน	 ในการติดตาม	 สนับสนุนวิชาการ	 และกระตุนให 
	 	 เครือขายทุกแหงมีสวนรวมในการดำเนินงาน
	 •	 จัดใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง

 2. CUP อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ    

	 การบริหารจัดการในภาพรวม	 การสนับสนุนดานวิชาการประชุมอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติ
การเรื่องการใชฟลูออไรดวานิชการทำสื่อในรูปแบบตางๆ	 เชนหนังสือ	 “สรางสุขภาพชองปากใน
หนวยบริการปฐมภูมิ”	CD	การทาฟลูออไรดวานิช		งานเฝาระวัง		การประชุมตางๆ		เชน	จัดทำแผน		
ประสานแผน		เตรียมโครงการ
	 การนเิทศงานบรูณาการไปกบัการประเมนิ	PCU	ตางๆ	การประเมนิหนวยบรกิารปฐมภมูิของ	
สปสช.	การประเมินตามเกณฑ	HCA		หรือ	PCA	การนิเทศงานเปนการเฉพาะตางๆ	เชน	เมื่อเริ่มตน
ของการขยายงานทันตกรรมลงสู	PCU
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 4. CUP อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร   

 จุด	เริ่มตน	ของ	การ	ดำเนินงาน	 คือ	 เพื่อ	ขยาย	พื้นที่	ใน	การ	ใหบริการ	ให	มากขึ้น	และ	ให	เจาหนาที่	ใน	

รพ.สต.	ตระหนักถึง	การ	ดู	และ	สุขภาพ	ฟน	เด็ก	ขยาย	เครือขาย	อบรม	ครู	พี่เลี้ยง	ศูนย	พัฒนา	เด็กเล็ก		โครงการ	

อบรม	เพิ่ม	ศักยภาพ	เจาหนาที่	รพ.สต.	ขยาย	เครือขาย	อบรม	ครู	พี่เลี้ยง	ศูนย	พัฒนา	เด็กเล็ก		การ	นิเทศ	ติดตาม	

โรงเรียน	ประถมศึกษา	และ	ศูนย	พัฒนา	เด็กเล็ก	การ	พัฒนา	บุคลากร	ใน	รพ./	รพ.สต.	ดาน	การ	สงเสริม	สุขภาพ		

คือ	มี	การ	จัดให	ทันตแพทย	 เจาพนักงาน	ทันตสาธารณสุข	เขา	รับ	การ	อบรม	ป	ละ	1	ครั้ง	อบรม	ศึกษา	ดูงาน	

ตาม	นโยบาย	การ	สงเสริม	สุขภาพ	ชองปาก	ใน	หญิง	ตั้งครรภ	(ANC)	และ	เด็ก	(WCC)	ตรวจ	ชองปาก	ให	ทันต	

สขุศกึษา	บนัทกึ	ลง	สมดุ	ชดุ	ของขวญั	(แปรงสฟีน	ยาสฟีน	อปุกรณ	ทำความ	สะอาด	ชองปาก)		ใหการ	รกัษา	ทาง	

ทนัตกรรม		ระบบ	เกบ็ขอมลู	ใน	การ	ใหบรกิาร	และ	การ	ตดิตาม		ลงทะเบยีน	ตรวจ	ชองปาก	หญงิ	ตัง้ครรภ,	สมดุ	นดั	

ลงทะเบยีน	ใน	ระบบ	เวช	ระเบยีน	ใน	คอมพวิเตอร	(HosXP)	โดย	กำหนด	รหสั	เฉพาะ	การ	ตดิตาม	เยีย่ม	หลงั	คลอด		

การ	จดั	บรกิาร	สงเสรมิ	สขุภาพ	ชองปาก	หญงิ	ตัง้ครรภ	ใน	รพ.สต.	และรพ.สต.	ทกุแหง	จดัสง	รายงาน	เพือ่	รวม	รวม	

ใน	ภาพ	เครือขาย	อำเภอ	ปราสาท		ตาม	แบบฟอรม	สายใย	รัก	การ	จัด	บริการ	สงเสริม	สุขภาพ	ชองปาก	WCC	ใน	

รพ.สต.	ให	คำ	แนะนำ	แก	ผูปกครอง	เรื่อง	การ	แปรงฟน	การ	บริโภค	อาหาร	และ	การ	ไดรับ	ฟลูออไรด	ตรวจ	ฟน	

ทา	ฟลูออไรด	วานิช		การ	สงเสริม	สุขภาพ	เด็ก	ใน	ศูนย	พัฒนา	เด็กเล็ก	จัดให	มี	ทันตา	ภิบาล	2	คน	ออก	ใหบริการ 

ใน	ศูนย	พัฒนา	เด็กเล็ก	ทุก	วันจันทร	และ	อังคาร	 ให	ความรู	แก	ผูปกครอง	 ติดตาม	นิเทศ	การ	ดำเนินงาน	ดาน	

ทนัตสาธารณสขุ	ดงันี	้	นเิทศ	ตดิ	ตามที	่ศนูย	พฒันา	เดก็เลก็	ดเีดน	กนั	ตวจระ	มวล		การ	ดำเนนิงาน	สงเสรมิ	สขุภาพ	

ชองปาก	เด็ก	6	–	12	ป	ให	ทันต	สุขศึกษา		ตรวจ	ฟน	sealant	อุดฟน	นัด	รักษา	ตอ	นิเทศ	งาน	โรงเรียน	บาน	ตา	

เบา		โรงเรียน	ตนแบบ	ดีเดน	ดาน	ทันต	สุขภาพ

ปจจัยแหงความสำเร็จ		
	 • การ	มี	สวนรวม	ของ	เครือขาย		การ	สนับสนุน	ของ	ผูบริหาร	เครือขาย	ปราสาท	ออนหวาน

ปจจัย	สู	ความ	สำเร็จ

 • ผูนำ	CUP	มี	วิสัยทัศน	กาวไกล	มี	สวนรวม	/ใหการ	สนับสนุน

 • สราง	ความ	สัมพันธ	แบบ	ผูกพัน	ฉัน	ญาติมิตร	จิต	อาสา	มี	สัมพันธภาพ	ที่	ดี

 • ทันต	บุคลากร	ดูแล	เอาใจใส	ไม	ทอดทิ้ง

 • มี	การ	วางแผน	อยาง	ตอเนื่อง/พัฒนา	ปรับปรุง	อยู	เสมอ

 • เกิดผล	สำเร็จ	อยาง	เปน	รูปธรรม	มี	เครือขาย	ใน	การ	ทำงาน	ที่	เขมแข็ง

 • ประเมินผล	กิจกรรม	และ	มี	การ	ตอ	ยอด	กิจกรรม	อยาง	ตอเนื่อง

บทเรียน	ที่	ไดรับ	

 •	 รูปแบบการทำงานเชิงรุกดานการสงเสริมทันตสุขภาพ

 •	 เกิดเครือขายและการทำงานแบบสหวิชาชีพดานการสงเสริมทันตสุขภาพใน	CUP	อำเภอ

 •	 ละหานทรายสุขภาพ

 •	 การทำงานอยางมีความสุข

ปญหาและอุปสรรค

 การ	บริหาร	งบประมาณ	แบบใหม	 :	งบ	กองทุน	ทันตกรรม		 :	การ	จัดสรร	ลาชา		ทำ	ใหการ	ดำเนินงาน	

ลาชา	ยัง	ไม	ครอบคลุม	กลุม	เปาหมาย	การ	ประสานงาน	กับรพ.สต.เครือขาย	ยัง	ไม	ครอบคลุม		ขาด	อัตรา	กำลัง	

ใน	กรณีที่	ตอง	ใหบริการ	ที่	งาน	สงเสริม	สุขภาพ	(รพ.)	เมื่อ	ออก	หนวย	ทันตกรรม	ใน	โรงเรียน

โอกาสพัฒนา

 พัฒนา	บุคลากร	ใน	เครือขาย	ให	เขมแข็ง	 empowerment	 ทีมงาน	 นิเทศ	ติดตาม	งาน	อยาง	เปนระบบ	

ขยาย	เครือขาย	หา	แนวรวม	ตามกระแส	ดำเนินงาน	ให	ครอบคลุม	ทุก	กลุม	เปาหมาย
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 ผลการประกวดเครอืขายบรกิารปฐมภมูิดเีดนชองปากดานการสงเสรมิทนัตสขุภาพแมและ
เด็ก	วันที่	6		กันยายน		2554	ณ	โรงแรมวีวัน	จ.นครราชสีมา
  ชนะเลิศ	 	 	 	 	 	 	 cup		อ.ละหานทราย		จ.	บุรีรัมย

  รองชนะเลิศ	อันดับ	1	 	 	 cup		อ.แกงครอ		จ.ชัยภูมิ

  รองชนะเลิศ	อันดับ		2	 	 	 cup		อ.โชคชัย		จ.นครราชสีมา

  รางวัล	ชมเชย	 	 	 	 	 cup		อ.ปราสาท	จ.สุรินทร
 าร	ประชุม	แลกเปลี่ยน	เรียนรู	เครือขาย	วิชาการ	ทันตสาธารณสุข	เขต	 14	 เพื่อ	เปน	เวที	ใน	การ	นำเสนอ 

	ผล	การ	ดำเนินงาน

 

	 ผลการประกวดโรงเรยีนคูหูการสงเสรมิสขุภาพและเครอืขายบรกิารปฐมภมูิดเีดนชองปาก	ดาน
การสงเสริมสุขภาพแมและเด็กระดับเขต	วันที่	5		กันยายน	2554		ณ	โรงแรมวีวัน	จ.นครราชสีมา

หมวดที่	1		การเรียนรูเรื่องทันตสุขภาพ
 ชนะเลิศ	 	 	 	 	 	 คูหู	โรงเรียน	บาน	จิก	กับ	โรงเรียน	บานเขวา		จ.บุรีรัมย

 รองชนะเลิศ	อันดับ	1	 	 คูหู	โรงเรียน	บาน	กะ	พี้	กับ	โรงเรียน	ทุง	สะอาด	วัฒนา		จ.นครราชสีมา

	 รองชนะเลิศ	อันดับ		2	 	 คูหู	โรงเรียน	บาน	ตา	เบา	กับ	โรงเรียน	บาน	ตะครอ	จ.สุรินทร

หมวดที่	2		การควบคุมอาหาร

 ชนะเลิศ	 	 	 	 	 	 คูหู	โรงเรียน	บาน	ดอน	ละ	นาม	กับ	โรงเรียน	บาน	หวย	ยาง	จ.ชัยภูมิ

 รองชนะเลิศ	อันดับ	1	 	 คูหู	โรงเรียน	ดอน	น้ำ	ใส	วิทยา	กับ	โรงเรียน	ศรี	ชล	สิ	นธุ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 จ.นครราชสีมา	จ.สุรินทร

หมวดที่	3		การแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน
 ชนะเลิศ	 	 	 	 	 	 คูหู	โรงเรียน	โคก	สะอาด	กับ	โรงเรียนโนน	ขี้เหล็ก	จ.บุรีรัมย

 รองชนะเลิศ	อันดับ	1	 	 คูหู	โรงเรียน	ชุมชน	บานดาน	จาก	กับ	โรงเรียน	บาน	ใหม	โคก	พรม		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 จ.นครราชสีมา

 รองชนะเลิศ	อันดับ		2	 	 คูหู	โรงเรียน	บานดู	กับ	โรงเรียน	บาน	ศรีราชา	จ.สุรินทร		

การ ประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เครือข่าย วิชาการ 
ทันตสาธารณสุข เขต 14

ก
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พบ	มาก	ใน	เดือน	พฤษภาคม	 ผู	รับบริการ	ใชบริการ	ตรวจ	คัด	กรอง	มะเร็ง	เตานม	

ทั้งหมด48	ราย	ผล	การ	ตรวจ	ปกติ	รอยละ	93.75	ผิด	ปกติ	รอยละ	6.25	ซึ่ง	

ได	สงตอ	เพื่อ	รับ	การ	ตรวจ	วินิจฉัย	เพิ่มเติม	ที่	โรงพยาบาล	 สวน	ผู	รับบริการ	

ตรวจ	คัด	กรอง	มะเร็ง	ปาก	มดลูก	แบบ	 Pap	 smear	 จำนวน	 72	 ราย	 ผล	ปกติ 

รอยละ	 62.50	 นัด	ตรวจซ้ำ	 6	 เดือน	เนื่องจาก	พบ	การ	อักเสบ	และ	เชื้อรา	

รอยละ29.17	 และ	 5.56	 ตามลำดับ	 สวน	ผู	ที่	มีความผิด	ปกติ	บริเวณ	ปาก	

มดลูก	2	 ราย	 ได	สงตอ	เพื่อ	รับ	การ	วินิจฉัย	เพิ่มเติม	ที่	โรงพยาบาล	สวน	จำนวน	

รายรับ	คารักษา	พยาบาล	จำแนก	ตาม	สิทธิ	การ	รักษา	 พบ	วา	 รายได	ของ	ผู	

รับบริการ	สวนใหญ	มาจาก	กลุม	โครงการ	สวัสดิการ	เบิก	จาย	ตรง	 และ	เบิก	ได	

คิด	เปน	รอยละ	 36.57	 และ	 28.73	 	 ตามลำดับ	 รอง	ลงมา	 คือ	กลุม	ชำระเงิน	

เอง	เทากับ	รอยละ	21.13	เดือน	ที่	มี	ยอด	รายรับ	มาก	ที่สุด	คือ	เดือน	สิงหาคม	

รอง	ลงมา	 คือ	 เดือน	พฤษภาคม	 จำนวน	รายรับ-ราย	จายของ	คลินิก	พบ	วา	

รายจาย	คิด	เปน	รอยละ	58.92	ของ	รายรับ	ทั้งหมด	และ	คา	ใชจาย	ที่	มาก	ที่สุด	คือ 

คา	ตอบแทน	การ	ปฏิบัติ	งาน	นอกเวลา	ราชการ	เมื่อ	เปรียบเทียบ	รายรับ-

รายจาย	พบ	วา	 มี	รายรับ	คงเหลือ	 (ผล	กำไร)	 รอยละ	 41.08	 เมื่อ	เปรียบเทียบ	

ผล	การ	ดำเนินงาน	ระหวาง	ปงบประมาณ	 2553-2554	 พบ	วา	มี	ผู	รับบริการ 

	เพิ่มขึ้น	จำนวน4,111ราย	คิด	เปน	รอยละ	72.90	รายรับ	เพิ่มขึ้นรอยละ	61.58

  

	 จาก	ผล	การ	ดำเนินงาน	ที่ผานมา	มี	ปจจัย	ที่	ทำใหเกิด	ความ	สำเร็จ	 คือ	

การ	ทำงาน	เปน	ทีม	ของส	ห	วิชาชีพ	มี	การ	พัฒนา	ตน	เอง	และ	พัฒนา	งาน	อยาง	

ตอเนื่อง	ของ	บุคลากร	 และ	การ	ไดรับ	การ	สนับสนุน	จาก	ผู	บังคับ	บัญชา	และ	

ภาคี	เครือขาย	รวมถึง	การ	บริหาร	จัดการ	ที่	ทำใหเกิด	ความ	ยั่งยืน

	 นย	บริการ	และ	การ	เรียนรู	สุขภาพ	 ศูนย	อนามัย	ที่	 5	 สาขา	เดอะ	มอลล 

เปด	ดำเนินการ	ตั้งแต	วันที่	 4	 ตุลาคม	 2544	 รวม	ระยะเวลา	การ	ใหบริการ	 11	 ป	

มี	วัตถุ	ประสงค	เพื่อ	ใหบริการ	ดาน	การ	สงเสริม	สุขภาพ	แก	ประชาชน	ทุก	กลุม	วัย	 

ณ	หาง	สรรพสนิคา	เดอะ	มอลล	นครราชสมีา	ซึง่	ปจจบุนั	ม	ีผู	รบับรกิาร	ราย	ใหม	ทัง้หมด	

21,303	 ราย	 ใน	ปงบประมาณ2554	 มี	ผู	มา	ใชบริการ	ทั้งหมด	 9,747	 ราย	 พบ	วา	ผู	

รับบริการ	เปน	เพศหญิง	คิด	เปน	รอยละ	71.06	สวน	เพศชาย	เทากับ	รอยละ	28.94	

ชวง	เดือน	ที่	มี	ผู	รับบริการ	มาก	ที่สุด	คือ	เดือน	สิงหาคม		เทากับ	995	ราย		รอง	ลงมา	คือ	

เดือน	กันยายน		เทากับ	946	ราย	ผู	รับบริการ	สวนใหญ	ที่มา	ใชบริการ	เปน	ประเภท	

ราย	เกา	รอยละ	74.22	สวน	ราย	ใหม	เทากับ	รอยละ	25.78	จำนวน	ราย	ใหมมาก	ที่สุด	

ใน	เดอืน	พฤษภาคม	สวน	ราย	เกามาก	ทีส่ดุ	ใน	เดอืน	สงิหาคม	เมือ่	เปรยีบเทยีบ	ตาม	กลุม	

วัย	พบ	ผู	รับบริการ	มาก	ที่สุด	คือ	กลุม	วัยทำงาน		อายุ	มากกวา	24		ป	รอยละ75.02		

รอง	ลงมา	 คือ	 วัยเรียน	และ	วัยเด็ก	 เทากับ	รอยละ	 10.79	 สวน	วัยรุน	 อายุ	ระหวาง	

15-19	 ป	 เทากับ	 5.50	 ประเภท	ของ	การ	ใชบริการ	คือ	บริการ	ตรวจโรค	มาก	ที่สุด	

คือ	 รอยละ	 69.01	 สวน	ทันตกรรม	 เทากับ	 รอยละ	 30.99	 ชวง	เดือน	ที่	ใชบริการ	

ตรวจโรค	มาก	ที่สุด	คือ	 เดือน	กันยายน	 เทากับ755	 ราย	 สวน	บริการ	ทันตกรรม	 คือ	

เดือน	พฤษภาคม	เทากับ	288	ราย	สวน	โรค	ที่	ใชบริการ	มาก	ที่สุด	คือ	โรค	ระบบ	ทาง	

เดิน	หายใจ	คิด	เปน	รอยละ	26.08		เดือน	ที่	พบ	มาก	ที่สุด	คือ	เดือน	สิงหาคม-กันยายน	

สวน	การ	มา	ขอ	รับบริการ	คำ	ปรึกษา	พบ	รอง	ลงมา	 คือ	 รอยละ	 9.42	 และ	มา	ทำแผล 

พบ	รอยละ	9.28	กรณี	การ	รับบริการ	ทันตกรรม	มาก	ที่สุด	คือ	อุดฟน	แบบ	คอม	โพ	ซิท 

รอยละ	36.57	พบ	มาก	ใน	เดือน	มีนาคม	รอง	ลงมา	คือ	ขูด	หิน	น้ำลาย	รอยละ	34.29 

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
ในศูนยการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ศู
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ปญหาอุปสรรค

	 • มี	การ	ปรับ	เปลี่ยน	และ	เพิ่ม	กลุ ม	เปาหมาย	ใหม	 ทำให	ตอง	ใชเวลา	ใน	การ	ประสานงาน	และ	 

	 	 เตรียม	

กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ
	 • มี	การ	ปรับ	เปลี่ยน	ผู	รับผิดชอบ	งาน	ใน	ระดับ	จังหวัด

	 • การ	ปรับ	เปลี่ยน	พฤติกรรม	ตอง	ใชเวลา	และ	ความ	ตอเนื่อง	ใน	การ	สราง	แรงจูงใจ	 ความรู	 ความ	 

	 	 เขาใจ	เพื่อให	เกิด	ความ	ตระหนัก	ใน	การ	ปรับ	เปลี่ยน	พฤติกรรม

	 • สำนักงาน	สาธารณสุข	จังหวัด	ให	ความ	สำคัญ	เฉพาะตัว	ชี้	วัด	ผู	ตรวจราชการ	กระทรวง	สาธารณสุข

ขอเสนอแนะ
	 •	 มีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานแกผูบริหาร	ผูรับผิดชอบใหชัดเจน
	 •	 สรางองคกรตนแบบเปนศูนยเรียนรูเพื่อถายทอดสูองคกรอื่นๆ
	 •	 แผนการปฏบิตัิงาน	ป	2555	ควรเนนการรณรงคผูประกอบการรานอาหาร	สงเสรมิรานอาหาร		 
	 	 จัดเมนูเพื่อสุขภาพ

	 •	 ศูนยอนามัยควรทำใหเปนตนแบบ

 2. โครงการขยายการดำเนินงานคลินิกไรพุงสูพื้นที่นำรอง  โดยกำหนดตัวชี้วัดมีคลินิกไรพุง
ในสถานบริการสาธารณสุขผานเกณฑการประเมินอยางนอย	2 แหง	 ผลการดำเนินงานของพื้นที่เขต
การสาธารณสุข	14 มีสถานบริการสาธารณสุขที่ผานเกณฑจำนวน	40 แหง	ไดแก	รพศ/รพท. 2 แหง	 
รพช. 8 แหง	 และรพ.สต. 30 แหง

แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ	(Mini-SLM)	คนไทยไรพุง	ป	54

ประชาชนอายุ	15	ป	ขึ้นไปในพื้นที่	4	จังหวัดมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามหลัก	3	อ.

ชุมชนมีการสื่อสารสาธารณะ

ชุมชนมีนโยบายสาธารณะ/มาตรการทางสังคม	

ชุมชนมีการจัดตั้งชมรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ชุมชนมีระบบการเฝาระวัง

สภาวะสุขภาพ

ชุมชนมีแผนงานโครงการของตนเอง

อปท.	สนับสนุนทรัพยากรอยาง
เพียงพอและตอเนื่อง

สาธารณทุกระดับสนับสนุนวิชาการ
และบริการ

ผูนํา/แกนนําชุมชน	เปนผูนําและ
ดูแลดานการ	สส.	อยางตอเนื่อง	

ระบบสารสนเทศการสื่อสารสังคม
และประสานงานมีประสิทธิภาพ

การจัดการความรู	(KM)	และการ
ถายทอดองคความรูอยางตอเนื่อง

ฐานขอมูลมีประสิทธิภาพและ
เปนปจจุบัน

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญใน
แตละดานอยางมีอาชีพ

แหลงการเรียนรู/สาธิตดานการ	สส.	
และ	สวล.	ที่เปนตนแบบ

องคกรมีวัฒนธรรมองคกรและ
บรรยากาศในการทํางานที่ดี

การพัฒนาภาคีเครือขายมีประสิทธิภาพ

กระบวนการเฝาระวังดานสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพ

ระบบการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ	
(แบบเสริมพลัง(M&EE)และประเมินรับรอง

มาตรฐาน)

การวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรม
ดานสส.	และ	สวล.	มีความเหมาะ

สมในบริบทของชุมชน

สื่อมวลชนเผยแพรประชาสัมพันธ
อยางทั่วถึงและตอเนื่อง

พ
ื้นฐ

าน
กร

ะบ
วน

กา
ร

ภา
คี

ปร
ะช

าช
น

ผลการดำเนินงาน
 1.	 ประชาชน	อายุ	 15	 ป	ขึ้น	ไป	มี	รอบเอว	ตามเกณฑ	มาตรฐาน	 คือ	 ผู ชาย	มี	รอบเอว	ไม	เกิน 

90	เซนตเิมตร	และ	ผูหญงิ	ม	ีรอบเอว	ไม	เกนิ	80	เซนตเิมตร	ผล	การ	ดำเนนิงาน	ภาพรวม	เขต	14	ผูชาย	ม	ีรอบเอว	

ไม	เกิน	90	เซนติเมตร		รอยละ	89		และ	ผูหญิง	มี	รอบเอว	ไม	เกิน	80	เซนติเมตร	รอยละ	82.7		
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โอกาสพัฒนา

	 • ควร	ม	ีวธิกีาร	ดำเนนิงาน	และ	เปาหมาย	ที	่ชดัเจน	ใน	แตละ	setting	รวมทัง้	ม	ีเกณฑ	กระบวนการ	พฒันา	

ที่	เปน	รูปธรรม	สามารถ	ดำเนินการ	และ	วัดผล	ได	ชัดเจน

 4.	 งาน	ควบคุม	ปองกัน	โรค	ขาด	สาร	ไอโอดีน	เขต	นคร	ชัย	บุรินทร		ผล	การ	ดำเนินงาน	ใน	พื้นที่	เขต	การ	

สาธารณสุข	ที่	14	ดังนี้		

 ผลลัพธ	เชิง	วิชาการ	 ไดแก	 แหลงผลิต	เกลือ	และ	ผลิตภัณฑ	เสริม	ไอโอดีน	 คือ	 เกลือ	และ	น้ำปลา 

อยาง	ละ	4	แหง	น้ำเกลือ	ปรุงรส/ซอส/ซีอิ๊ว	อยาง	ละ	1	แหง	รวมเปน	11	แหง	ทุกแหง	ผาน	GMP		ครัวเรือน	

ใช	เกลือ	คุณภาพ	รอยละ	93.19	ชุมชน	หมูบาน	ไอโอดีน	รอยละ	65.36	คามัธยฐาน	ไอโอดีน	ใน	ปสสาวะ	หญิง	

ตั้งครรภ	เพิ่มขึ้น	จาก	เดิม	

 ผลลัพธ	เชิง	สังคม	 ไดแก	 การ	เปลี่ยนแปลง	 (Change	 Oriented)	 การ	ทำงาน	อยาง	เปนระบบ	

(Systm	 Oriented)	 มุ งสู 	อนาคต	อยาง	มี	ทิศทาง	 (Future	 direction	 Oriented)	 บรรจุ	สิ่ง	ที่	มี	

ประโยชน	 (Gold	 Oriented)	 สราง	คุณภาพ	 (Quality	 Oriented)	 สราง	ความ	สมานฉันท	 (Cohesion 

Oriented)

 โดยมีระบบเฝาระวังและกำหนดมาตรการสูความสำเร็จ	ดังนี้

แหลงผลิต

กระจาย

รานคา

ซื้อขาย

ผลิตภัณฑเสริม
ไอโอดีน			ครัวเรือน

ระบบเฝาระวังคุณภาพผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน
ระบบเฝาระวังภาวะขาดสารไอโอดีนในกลุมประชากรตางๆ

ปจจัยความสำเร็จ
	 • 	การ	ชี้	แจง	นโยบาย	ที่	ชัดเจน	กับ	ผู	รับผิดชอบ	งาน	ใน	พื้น	ที่	และ	ขยาย	การ	ดำเนินงาน	คลินิก	ไร	พุง	 

	 	 ให	ลง	สู	สถาน	บริการ	สาธารณสุข	ใน	ทุก	ระดับ

	 • คลินิก	ไร	พุง	เปนเรื่อง	ใหม	ที่	มี	ความ	นา	สน	ใจ	ทำ	ให	สถาน	บริการ	สาธารณสุข	ให	ความ	สำคัญ	ใน	การ	 

	 	 รับ	แนวคิด	ใน	เรื่อง	การ	ดำเนินงาน	คลินิก	ไร	พุง	เขาไป	ดำเนินการ	และ	ปรับ	เปลี่ยน	รูป	แบบ	การ	 

	 	 ดำเนินงาน	ตาม	บริบท	ของ	พื้น	ที่	เพื่อ	ชวย	แกไข	และ	ลด	อัตรา	การ	เกิด	ภาวะ	โรค	ไมติดตอ	ที่	เกิดขึ้น	 

	 	 ใน	พื้น	ที่


ขอเสนอแนะ
	 • 	ควร	มี	การ	บูรณาการ	แผนการ	ดำเนินงาน	ใน	สวน	ของ	กรม		สำนัก		กอง

	 • 	ควร	มี	การ	พัฒนา	ศักยภาพ	บุคลากร	ใน	งาน	ดาน	การ	ใหคำปรึกษา	ทาง	การ	ออกกำลังกาย	และ	 

	 	 โภชนาการ	ให	มี	ความ	เชี่ยวชาญ	เพิ่ม	มากขึ้น

	 • ควร	มี	การ	ประเมินผล	การ	ดำเนินงาน	คลินิก	ไร	พุง	อยาง	ตอเนื่อง

	 • 	ควร	มี	การ	จัด	กิจกรรม	แลกเปลี่ยน	เรียนรู	การ	ดำเนินงาน	คลินิก	ไร	พุง	ใน	พื้น	ที่	เพื่อ	ตอ	ยอด	และ	 

	 	 เผย	แพร	รูป	แบบ	การ	ปรับ	เปลี่ยน	พฤติกรรม	สุขภาพ	ของ	ประชาชน

 3.	โครงการ	หมูบาน/ชุมชน		ลด	หวาน	มัน	เค็ม	ลด	อวน	ลด	โรค		ผล	การ	ดำเนินงาน		ไดแก	หมูบาน/

ชมุชน	96	แหง		รพศ./รพท./รพช./	รพสต.	44	แหง		โรงเรยีน	55	แหง		ศนูย	พฒันา	เดก็เลก็	31	แหง		รานอาหาร	

56		แหง		และ	องคกร	ไร	พุง	14	แหง

ปจจัยความสำเร็จ
	 • ความ	รวมมือ	ของ	พื้นที่	ใน	การ	ติดตาม	ผล	การ	ดำเนินงาน

	 • เปน	โครงการ	ที่	มี	การ	บูรณาการ	งาน	จาก	หลาย	กรม	/	กอง	ใน	กระทรวง	สาธารณสุข

	 • มี	นโยบาย	ที่	ชัดเจน
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 าร	ดำเนนิ	ชวีติ	ใน	ปจจบุนั	ทำให	ประชาชน	ม	ีพฤตกิรรม	สขุภาพ	ที	่ไม	เหมาะสม	ไดแก	การ	บรโิภค	อาหาร	

ที	่ไม	สมดลุ	กบั	ความ	ตองการ	ของ	รางกาย	เชน	การ	บรโิภค	มาก	เกนิไป	ขาด	การ	ออกกำลงักาย	การ	ม	ีภาวะ	เครยีด	

จน	มีผลตอ	สุขภาพ	และ	เจ็บปวย	ดวย	โรคเบาหวาน	โรคเบาหวาน	โรค	ความ	ดัน	โลหิต	สูง	โรค	หลอดเลือด	สมอง	

และ	หวัใจ	ซึง่	จาก	การ	สำรวจ	สขุภาพ	ประชาชน	ไทย	สถาบนัวจิยั	ระบบ	สาธารณสขุ	พบ	ผูหญงิ	ม	ีภาวะ	อวน	ลงพงุ	

เพิ่มขึ้น	จาก	รอยละ	36.1	เปน	รอยละ	45.0	และ	พบ	ผูชาย	ที่	มี	ภาวะ	อวน	ลงพุง	เพิ่มขึ้น	จาก	รอยละ	15.4	เปน	

รอยละ	18.6	จาก	การ	สำรวจ	ครั้ง	ที่	3	(ป	2546	–	2547)	และ	ครั้ง	ที่	4	(ป	2551	-	2552)	ตามลำดับ	และ	จาก	

การ	สำรวจ	ครั้ง	ที่	4	นี้	ยัง	พบ	อี	กวา	ประชากร	ไทย	อายุ	15	ป	ขึ้น	ไป	มี	ความชุก	ของ	ภาวะ	ไขมัน	คลอเล	สเตอรอล	

รวม	>	250	มก./ดล.	รอยละ	19.1	เปน	โรค	ความ	ดัน	โลหิต	สูง	รอยละ	21.4	และ	โรคเบาหวาน	รอยละ	6.9	

จาก	ปญหา	โรคเรื้อรัง	ดังกลาว	ที่	เกิดขึ้น	 ไม	เพียงแต	สงผลกระทบ	ตอ	สุขภาพ	ของ	ประชาชน	เพียง	เทานั้น	 ยัง	

สงผลกระทบ	ตอเนื่อง	ถึง	ปญหา	ทาง	สังคม	 เศรษฐกิจ	และ	การ	พัฒนา	ประเทศ	อีกดวย	สาเหตุ	สวนหนึ่ง	มาจาก	

การ	ที่	ประชาชน	นิยม	การ	บริโภค	อาหาร	รสหวาน	มัน	เค็ม	ซึ่ง	เปน	อาหาร	ที่	ชวน	รับประทาน	มากกวา	โดย	จาก	

การ	สำรวจ	ของ	สำนัก	โภชนาการ	 กรม	อนามัย	ใน	ป	 2550	 พบ	วา	 ประชาชน	มี	การ	บริโภค	น้ำตาล	 ไขมัน	และ	

เกลือ	เกิน	กวา	คำ	แนะนำ	ที่	ประชาชน	ควร	ไดรับ	ใน	แตละวัน	คือ	ประชาชน	บริโภค	น้ำตาล	ถึง	วัน	ละ	20	ชอนชา	

ซึ่ง	ตาม	คำ	แนะนำ	ควร	บริโภค	เพียง	วัน	ละ	ไม	เกิน	 6	 ชอนชา	 สวนใน	เรื่อง	ของ	ไขมัน	ประชาชน	มี	การ	บริโภค	ถึง	

12	ชอนชา	ตอ	วัน	 โดย	ตาม	คำ	แนะนำ	ประชาชน	ควร	ไดรับ	ไขมัน	ไม	เกิน	6	ชอนชา	ตอ	วัน	และ	ประชาชน	ควร	

บริโภค	เกลือ	ไม	เกิน	1	ชอนชา	ตอ	วัน	แต	จาก	การ	สำรวจ	พบ	วา	มี	การ	บริโภค	เกลือ	ถึง	2	ชอนชา	ตอ	วัน	เปนตน	

ซึ่ง	แนวทาง	การ	แกไข	ที่	ถูกตอง	และ	ยั่งยืน	คือ	การ	ให	ความรู	การ	เลือก	กินอาหาร	ลด	หวาน	มัน	เค็ม	โดย	มี	การ	

ปลูกฝง	ตั้งแต	วัยเด็ก	และ	ใน	ผูใหญ	ก็	ตอง	มี	การ	ให	ความรู	อยาง	ตอเนื่อง	รวมทั้ง	สราง	กระแส	สังคม	ให	เกิด	การ	

ตื่นตัว	อยู	เสมอ	 ซึ่ง	การ	ดำเนินการ	สราง	กระแส	สังคม	และ	การ	สื่อสาร	สาธารณะ	 โดย	มี	กลุม	เปาหมาย	ใน	การ	

ดำเนินการ	ที่	หลากหลาย	ทั้ง	ใน	สวน	ของ	หมูบาน/ชุมชน	โรงพยาบาล	ทุก	ระดับ	

โรงเรียน	 ศูนย	เด็กเล็ก	 รานอาหาร	และ	องคกร	ไร	พุง	 ผาน	ทาง	เครือขาย	และ	

แกนนำ	ตางๆ	ที่	มี	อยู	ใน	พื้นที่	โดย	มี	การ	ดำเนินงาน	ใน	เขต	นคร	ชัย	บุรินทร	 ดังนี้	

มี	การ	ดำเนินการ	ใน	เรื่อง	ลด	หวาน	มัน	เค็ม	120	หมูบาน	8	ชุมชน	24	สถาน	

บริการ	สาธารณสุข	9	โรงเรียน	18	รานอาหาร	และ	15	องคกร	ไร	พุง

หมู่บ้าน/ชุมชน ลด 
หวาน มัน เค็ม 
ลดอ้วน ลดโรค

ก

มาตรการสูความสําเร็จมาตรการสูความสําเร็จ

1.ควบคุมการผลิต	การกระจายผลิตภัณฑ

2.	ระบบเบิกจายยาเม็ดเสริมไอโอดีน	และ
ระบบเฝาระวัง	ติดตาม	ประเมินผล

5.	วิจัย	และปฏิบัติการ

4.	ประชัมพันธ	รณรงคเพื่อ
สรางกระแสสังคม

3.	สรางความเขมแข็ง	อปท.	พันธมิตร	และภาคี
เครือขายเพือการมีสวนรวมการบริหารจัดการ	และสราง

ความเขมแข็งภาคีเครือขาย

•	เกลือบริโภค	/	นํ้าปลา	/	สารปรุงรส

•	เกลืออุตสาหกรรมอาหาร	/	อาหารสัตว

•	ควบคุมฉลาก/ปายรับรองรานคา
•	ผาน	GMP	สถานที่ผลิตและจําหนาย

•	สนับสนุนยาเม็ดเสริมไอโอดีน
•	ไอโอดีนในปสสาวะหญิงตั้งครรภ

•	TSH	ทารกแรกเกิด
•	คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนแหลงผลิต

รานคา	ครัวเรือน	

สรางระบบเฝาระวัง
รง.ไอโอดีน	01/02WAR	ROOM			

•	เฝาระวัง	Sentinel
•	ความสัมพันธบริโภคอาหารไอโอดีน

กับ	UI	TSH	หญิงตั้งครรภ

• คูมือทูตไอโอดีน

•	สื่อสารใหผูบริหาร

•	สื่อสารความเสี่ยง
•	สื่อสารสาธารณะ

•	ภาคี	เครือขายสื่อ

•	หนวยงานรัฐ	ภูมิภาคจังหวัด	/

สสจ./	อสจ./	ปศจ.	ฯลฯ

•	องคกรปกครองทองถิ่น

• ชมรมผูประกอบการเกลือไอโอดีน

ปจจัยความสำเร็จ
	 •	 ผูบริหารใหความสำคัญ
	 •	 การแปลงนโยบายสูการปฏิบัติชัดเจน
	 •	 ดำเนินงานแบบพหุภาคี

	 •	 เครือขายเขมแข็ง
	 •	 บุคลากรทำงานเปนทีม

โอกาสในการพัฒนาและแผนงานสูความยั่งยืน
	 •	 แผนงานสูความยั่งยืนในยุทธศาสตรที่	2	จัดระบบเบิกจายยาเม็ดเสริมไอโอดีน	งบสปสช.

	 •	 การพัฒนาระบบขอมูล
	 •	 การถอดบทเรียนการประเมินกลยุทธป	54
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 การ	ประเมิน	รับรอง	มาตรฐาน	โรงพยาบาล	สงเสริม	สุขภาพ	ฉบับ	บูรณาการ	 (HPH	 PLUS) 

เปน	กิจกรรม	ตอ	เนื่องจาก	การ	ประชุม	พัฒนา	ศักยภาพ	ทีม	ประเมิน	และ	เครือขายฯ	 ใน	งวด	ที่	 1 

(ต.ค.53	-	เม.ย.54)	ภายใต	โครงการ	พัฒนา	เครือขาย	โรงพยาบาล	สงเสริม	สุขภาพ	ใน	เขต	สาธารณสุข	ที่	

14	มี	กิจกรรม	ดำเนินงาน	ดังนี้	

	 1.	 การ	ประเมิน	รับรอง	เครือขายฯ	 เปาหมาย	 20	 แหง	 (รวม	โรงพยาบาล	ในสังกัด	ศูนย	อนามัย	ที่	 5	

นครราชสีมา)	ผล	การ	ดำเนินงาน	พบ	วา	มี	โรงพยาบาล	ที่	ผาน	การ	รับรอง	มาตรฐาน	โดย	ทีม	เยี่ยม	ประเมิน	จาก	

ศูนย	อนามัย	ที่	5	จำนวน	19	แหง		ดังนี้

	 2.	 การ	ติดตาม	การ	คงสภาพ	ของ	โรงพยาบาล	ที่	ผาน	การ	รับรอง	ตาม	กระบวนการ	โรงพยาบาล	สงเสริม	

สุขภาพ	ใน	ป	2552	-	2553	ผล	การ	ดำเนินงาน	พบ	วา		มี	โรงพยาบาล	ที่	ไดรับ	การ	ติดตาม	คงสภาพ	จำนวน	

11	แหง	(ครบ	ตามตัว	ชี้	วัด	ก	พร.)		ดังนี้

	 จังหวัด	 	 โรงพยาบาล

	 นครราชสีมา	 รพ.โนนสูง	,รพ.คง	,รพ.จักราช	,รพ.ขามสะแกแสง	,รพ.ปากชอง	 

	 	 รพ.โนนไทย	,รพ.พิมาย	,รพ.ดานขุนทด,รพ.ประทาย	,รพ.ชุมพวง	 

	 	 บัวใหญ	,วังน้ำเขียว	,รพ.คายสุรนารี	

	 ชัยภูมิ	 รพ.แกงครอ	,รพ.หนองบัวระเหว

	 บุรีรัมย	 รพ.ลำปลายมาศ	,รพ.หวยราช	,รพ.บานกรวด	,รพ.หนองกี่	

	 จังหวัด	 	 โรงพยาบาล

	 นครราชสีมา	 รพ.สีคิ้ว	

	 ชัยภูมิ	 รพ.เกษตรสมบูรณ	,รพ.คอนสาร,รพ.ภูเขียว

	 บุรีรัมย	 รพ.พลับพลาชัย	,	รพ.ละหานทราย	,	รพ.กระสัง	,รพ.หนองหงส

	 สุรินทร	 รพ.ชุมพลบุรี	,	รพ.ทาตูม	,	รพ.สำโรงทาบ

บทเรียนที่ไดจากการดำเนินงาน
 โรงพยาบาล	ภาค	ีเครอืขายฯ	ม	ีศกัยภาพ	เพยีงพอ	สำหรบั	การ	พฒันา	ตาม	มาตรฐาน	โรงพยาบาล	สงเสรมิ	

สขุภาพ	ซึง่	แตละ	โรงพยาบาล	ม	ีจดุแขง็/จดุเดน	ที	่แตกตางกนั	สามารถ	สราง	เครอืขาย	สราง	การ	เรยีนรู	รวมกนั	

และ	พัฒนา	โรงพยาบาล	สู	มาตรฐาน	ที่	สูงขึ้น	ได	หาก	มี	การ	บริหาร	จัดการ	ที่	ดี	ภายใน	องคกร

การ พัฒนา เครือข่าย โรงพยาบาล ส่งเสริม 
สุขภาพ ใน เขต สาธารณสุข ที่ 14

	 พื่อให	พยาบาล	วิชาชีพ/นัก	วิชาการ	ที่	ปฏิบัติ	งาน	วางแผน	ครอบครัว	ณ	 โรงพยาบาล	สงเสริม	สุขภาพ	

ตำบล	โรงพยาบาล	ชุมชน	โรงพยาบาล	ทั่วไป	หรือ	โรงพยาบาล	ศูนย	สามารถ	ใหบริการ	ใส	 	ตรวจ	และ	ถอด	

หวง	อนามัย	อีกทั้ง	สามารถ	ใส	และ	ถอด	ยา	ฝง	คุมกำเนิด	และ	ใหบริการ	วิธี	คุมกำเนิด	ชนิด	อื่น	ๆ	ที่	เหมาะสม	แก	

ผู	รับบริการ	 ตลอดจน	การ	แกปญหา	ตาง	 ๆ	 ที่	อาจ	เกิดขึ้น	จาก	การ	คุมกำเนิด	แตละ	วิธี	แก	ผู	ใหบริการ	ได	อยาง	

ถูกตอง	และ	เหมาะสม

ผลลัพธ	ของ	การ	ดำเนินงาน 

	 1.	 ผู	เขา	อบรม	ทั้งหมด	สามารถ	ใหบริการ	ใสหวง	อนามัย	และ	

	 	 ฝง	ยา	คุมกำเนิด	ได	อยาง	ถูก	เทคนิค

	 2.	 ผู	เขา	อบรม	มี	ความ	พึงพอใจ	ใน	ระดับ	ดีมาก

	 3.	 มาตรฐาน	การ	ใสหวง	อนามัย	และ	ฝง	ยา	คุมกำเนิด

สรุป	ปญหา	ใน	การ	จัด	อบรม 

	 1.	 ผู	เขา	อบรม	บางราย		หลัง	การ	อบรม	ได	เปลี่ยน	งาน		ทำให	ไดรับ	การ	ฝก	นอย

	 2.	 หวง	อนามัย	มี	จำกัด		ทำ	ใหการ	ฝก	ทักษะ	ไม	เปนไป	อยาง	ตอเนื่อง	

	 3.	 การ	ฝง	ยา	คุมกำเนิด	สวนใหญ	เปน	บทบาท	ของ	แพทย	ทำให	พยาบาล

	 	 ที่	ผาน	การ	อบรม	ใน	บาง	โรงพยาบาล	ไมได	ประสบการณ	ใน	การ	ฝง	ยา		

	 4.	 ยา	ฝง	คุมกำเนิด	ราคา	คอนขาง	แพง	ผู	รับบริการ	ไมคอย	นิยม

ความ	สำเร็จ

	 1.	 การ	ประเมิน	ติดตาม	ณ	 สถานที่	ปฏิบัติ	งาน	 ทำให	เห็น	สภาพ	และ	การ	ทำงาน	ที่	แทจริง	 สามารถ	

ประเมิน	การ	ทำงาน	ได	อยาง	ถูกตอง	และ	เกิด	ประโยชน	สูงสุด	 ผู	เขา	อบรม	มี	ความ	พึงพอใจ	 มี	การ	ประชุม	และ	

เปลี่ยนแปลง	ใน	หนวยงาน

	 2.	 ผู	เขา	อบรม	มีความรู	เกี่ยวกับ	การ	วางแผน	ครอบครัว	ชนิด	ตางๆ	มากขึ้น	และ	สามารถ	ให	ขอมูล	แก	ผู	

รับบริการ	ใน	การ	เลือก	การ	คุมกำเนิด	ได	เหมาะสม	ตาม	สิทธิ	อนามัย	การ	เจริญ	พันธุ

	 3.	 ผู	เขา	รับ	การ	อบรม	สนใจ	อาน	รายละเอียด	ใบ	รายงานผล	PAP	SMEAR	มากขึ้น	จาก	ปญหา	ที่ผานมา	

พบ	วา	 เกือบ	ทุก	โรงพยาบาล	ที่	ได	ติดตาม	นิเทศ	มี	การ	ปาย	เนื้อเยื่อ	ที่	ตรวจ	มะเร็ง	ไม	ถูก	ตำแหนง	 ซึ่ง	มี	ผล	ทำให	

มะเรง็	ปาก	มดลกู	ในประเทศ	ไทย	ไม	ลดลง	ซึง่	ตรงนี	้ทำให	ผู	เขา	รบั	การ	อบรม	ได	ทราบ	ปญหา	และ	ปรบัปรงุ	พฒันา	

ตน	เอง	ได

อบรมใส่ห่วงอนามยั
และฝังยาคุมกำเนิด

เ
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กิจกรรมการดำเนินงาน
 1	.		 จัด	ประชุม	ชี้	แจง	แนวทาง	การ	จัดตั้ง	คลินิก	ไร	พุง	 	และ	การ	ดำเนินงาน	

คลินิก	ไร	พุง	ใน	สถาน	บริการ		ณ		หองประชุม		1			โรง	แรม	ปญจ	ดารา		จ.	นครราชสีมา		

ใน	วันพฤหัสบดี	ที่	 	1	0		 	มีนาคม	 	2	5	5	4		 	โดย	มี	ผู	เขารวม	ประชุม	เปน	ผู	รับผิดชอบ	

งาน	ดาน	การ	สงเสริม	สุขภาพ	ของ	สถาน	บริการ	ใน	เขต	พื้น	ที่	นคร	ชัย	บุรินทร	 	และ	 

นกั	วชิาการ	ผู	รบัผดิชอบ	จาก	สำนกังาน	สาธารณสขุ	จงัหวดั	ใน	พืน้	ที	่รวม	ทัง้สิน้		5	4	 

หนวยงาน		เปนรพศ.			2			แหง				รพช.			2	3			แหง				รพ.	สต.			2	5			แหง		และ		สสจ.			4			แหง	

โดย	ได	ดำเนินการ	ชี้	แจง	ขั้นตอน	 แนวทาง	 	และ	รูป	แบบ	การ	ดำเนินการ	ใน	คลินิก				

ซึ่ง	เนน	หลัก	 	3		 	อ.		 	ใน	การ	ใหบริการ	 	ซึ่ง	มี	ความ	พึง	พอ	ใจ	ตอ	การ	จัด	ประชุม	ชี้	แจง	

แนวทาง	การ	ดำเนินงาน	ใน	ครั้งนี้		อยู	ใน	ระดับ	ปานกลาง	ถึง	รอยละ		9	0	.	9	

  

	 2	.				ติดตาม	การ	ดำเนินการ	คลิกนิก	ไร	พุง	ใน	พื้น	ที่	 	โดย	ได	ดำเนินการ	

สนับสนุน	งบประมาณ	ให	กับ	สำนักงาน	สาธารณสุข	จังหวัด		ดังนี้		

	 • 	จงัหวดั	นครราชสมีา		รพ.	สต.	ทา	จะ	ห	ลงุ		(	ขี	้ตุน)			อ.	โชคชยั		ใน	ใช	การ	ปรบั	

เปลี่ยน	พฤติกรรม	สุขภาพ	ของ	ประชาชน	ใน	พื้น	ที่	และ	ดำเนินการ	จัด	คลินิก	ไร	พุง	

ในรพ.	สต.	

	 •	 	จังหวัด	ชัยภูมิ	 	จังหวัด	บุรีรัมย	และ	จังหวัด	สุรินทร	 	ได	ดำเนินการ	จัด	

ประชมุ	ชี	้แจง	แนวทาง	การ	ดำเนนิการ	ให	กบั	หนวย	บรกิาร	สาธารณสขุ	ใน	พืน้	ที	่เพือ่	

ขยาย	การ	ดำเนินการ	จัดตั้ง	คลินิก	ไร	พุง	ตอไป

 

การพัฒนาคลินิกไร้พุง
ขยายสู่พื้นที่นำร่อง

  จ าก	การ	ดำเนิน	ชีวิต	ใน	สังคม	ปจจุบัน	 กอ	ให	เกิด	พฤติกรรม	

สุขภาพ	ที่	ไม	เหมาะสม	หลายอยาง	 	ทั้ง	การ	บริโภค	อาหาร	ที่	ไม	สมดุล	กับ	ความ	

ตองการ	ของ	รางกาย	 การ	บริโภค	อาหาร	ที่	มากเกิน	ความ	จำเปน	 	การ	ขาดกา	ร	 

ออกกำลังกาย	 	รวม	ถึง	ภาวะ	เครียด	 สงผลตอ	ภาวะ	สุขภาพ	และ	เกิด	การ	

เจ็บปวย	ดวย	โรค	ตาม	มา	ทั้ง	โรค	อวน	ลงพุง		โรคเบาหวาน				โรค	ความ	ดัน	โลหิต	สูง 

โรค	หลอดเลอืด	สมอง	และ	หวั	ใจ	ซึง่	จาก	การ	รายงาน	ใน	ป		2	5	5	3					พบ	วา		ประชากร	

อายุ	 	1	5		 	ป	ขึ้น	ไป	ใน	เขต	นคร	ชัย	บุรินทร	 	ยังมี	ภาวะ	รอบเอว	เกิน	มาตรฐาน	ใน	

เพศชาย	ถึง	รอยละ		1	1	และ	เพศหญิง	รอยละ		1	7	.	3					โดย	จัด	เปน	ปญหา	ทาง	ดาน	

สาธารณสุข	ที่	สำคัญ	ที่	สงผลกระทบ	ตอ	ภาวะ	เศรษฐกิจ	และ	การ	พัฒนา	ประเทศ	

เปน	อยางยิ่ง	 		ดัง	นั้น	การ	แกไข	ปญหา	โรค	อวน	ใน	คน	ไทย	ที่	เนน	การ	ดำเนินงาน	ใน	

สถาน	บริการ	สาธารณสุข	นั้น	 	จะ	เปนการ	แกไข	ปญหา	ให	กับ	ประชาชน	ใน	พื้น	ที่	

ได	เปน	อยาง	ดี	และ	มี	ความ	ยั่งยืน	ทั้ง	ใน	เรื่อง	การ	สงเสริม	ความรู	ทาง	โภชนาการ	ที่	

ม	ีรปู	แบบ	ชดัเจน	มอง	เหน็ภาพ		เทคนคิ	การ	ควบคมุ	พลงังาน	อาหาร	ที	่เหมาะสมกบั	

บุคคล	และ	งาย	ตอ	การ	นำไป	ใช	จริง	ใน	ชีวิต	ประจำวัน	 	การ	ออกกำลังกาย	ที่	เนน	

ตัว	กิจกรรม	ที่	เหมาะสมกับ	สมรรถภาพ	รางกาย	ของ	แตละบุคคล	และ	สะดวก	

ตอ	การ	นำไป	ปฏิบัติ	ได	ทุก	สถาน	ที่	 และ	การ	ควบคุม	ทาง	ดาน	จิต	ใจ	และ	อารมณ	

ในขณะ	ลดน้ำหนัก		ซึ่ง	ปจจัย	ทั้ง		3			อ.			คือ		อาหาร		ออกกำลังกาย		และ	อารมณ		

ปจจัย	ที่	สำคัญ	ใน	การ	นำไปสู	ภาวะ	สุขภาพ	ที่	ดี	ของ	ผู	ที่	มี	น้ำหนัก	และ	รอบเอว	

เกิน	เกณฑ	ที่	กำหนด	ได	 	โดย	เนน	รูป	แบบ	การ	สงเสริม	สุขภาพ	เปน	รูป	แบบ	ของ	

คลินิก	 	ภาย	ใต	ชื่อ	 	“	คลินิก	คน	ไทย	ไร	พุง	 	D	i	e	t		 	P	h	y	s	i	c	a	l		 	A	c	t	i	v	i	t	y		 	C	l	i	n	i	c	 

	(	D	P	A	C	)	”		ซึง่	ดำเนนิการ	ขยาย	การ	ดำเนนิการ	ลง	สู	สถาน	บรกิาร	สาธารณสขุ	ทัง้	ใน	

สวน	ของ	โรงพยาบาล	ศูนย	โรงพยาบาล	ชุมชน		และ	โรงพยาบาล	สงเสริม	สุขภาพ	

ตำบล	ใน	เขต	พื้น	ที่	นคร	ชัย	บุรินทร	 	โดย	มี	ผล	การ	ดำเนินงาน	คลินิก	ไร	พุง	ใน	เขต	

ทั้งหมด		3	5			แหง				แบง	เปน				รพศ.			1			แหง				รพช.			8			แหง				และรพ.	สต.			2	6			แหง		
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 าร	ตรวจ	สุขภาพ	 เปน	กระบวนการ	สำคัญ	ที่จะ	ชวย	ให	รับรู	ถึง	สภาพ	ที่	แทจริง	ของ	รางกาย	 แต	การ	

ตรวจ	สุขภาพ	มัก	ถูก	มองขาม	ไป	ดวย	เหตุผล	เพราะ	มี	ความ	คิดวา	เมื่อ	รางกาย	ยัง	สบายดี	อยู	ก็	ไม	จำเปน	ตอง	

ไป	พบ	แพทย	หรือ	ไป	ตรวจ	สุขภาพ	รางกาย	 สวนใหญ	จะ	ไป	พบ	แพทย	เมื่อ	มีความผิด	ปกติ	เกิด	ขึ้นกับ	รางกาย	

แลว	 ซึ่ง	อาจจะ	สายเกินไป	 เพราะฉะนั้น	การ	ที่จะ	ลวงรู	ได	เทาทัน	กับ	ความ	เสื่อม	หรือ	การ	เปลี่ยนแปลง	

ของ	รางกาย	ที่	เกิดขึ้น	ตาม	อายุ	และ	เกิดขึ้น	จาก	พฤติ	กรรมการ	ดำเนิน	ชีวิต	ได	เบื้องตน	 นั้น	ก็	คือ	 การ	ตรวจ	

สุขภาพ	 ดังนั้น	งาน	ตรวจ	สุขภาพ	 โรงพยาบาล	สงเสริม	สุขภาพ	 จึง	ได	จัดทำ	โครงการ	สงเสริม	สุขภาพ	

เชิง	รุก	 โดย	มี	วัตถุ	ประสงค	 เพื่อ	การ	สงเสริม	สุขภาพ	เชิง	รุก	และ	การ	ตรวจ	วินิจฉัยโรค	ใน	ระยะ	เริ่มแรก	 

ใน	กลุ ม	วัยทำงาน	ของ	หนวยงาน	ราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 และ	เอกชน	 ใน	เขต	พื้นที่	จังหวัด	นครราชสีมา		

สงเสริม	การ	ปรับ	เปลี่ยน	พฤติกรรม	ดาน	โภชนาการ	 และ	การ	ออกกำลังกาย	 ใน	กลุ ม	ที่	มี	ปจจัย	เสี่ยง 

กลุม	โรค	เรื้อง	รัง	 และ	กลุม	สุขภาพ	ดี	 และ	ความ	พึงพอใจ	ของ	ผู	รับบริการ	ตอ	รูปแบบ	การ	ตรวจ	สุขภาพ	

เชิงรุก	 โดย	การ	ออก	หนวย	เคลื่อนที่	ไป	ยัง	หนวยงาน	ตางๆ	 เพื่อ	ตรวจ	สุขภาพ	เบื้องตน	 ตรวจเลือด	 และ	

คัด	กรอง	รายการ	ตรวจ	พิเศษ	อื่นๆ	 ตาม	ความ	เสี่ยง	ของ	การ	เกิด	โรค	 โดย	โปรม	แกรม	รายการ	ตรวจ	สุขภาพ	

ตาม	ระเบียบ	กระทรวง	การคลัง	กำหนด	 แบง	ตามเกณฑ	อายุ	 2	 ชวง	 คือ	 อายุ	ต่ำกวา	 35	 ป	 และ	อายุ	

35	 ป	ขึ้น	ไป	 และ	การ	แปล	ผล	ตรวจ	สุขภาพ	หลังจาก	วันที่	ตรวจ	สุขภาพ	ภายใน	 7	 วัน	 โดย	ผู	รับบริการ	

ตรวจ	สุขภาพ	จะ	ได	รับฟง	ผล	การ	ตรวจ	เปน	รายบุคคล	 พรอม	ให	คำ	แนะนำ	เพื่อ	การ	สงเสริม	สุขภาพ	และ 

	การ	ปรับ	เปลี่ยน	พฤติกรรม	โดย	ยึด	กลัก	3	อ.	ไดแก	อาหาร	ออกกำลังกาย	และ	อารมณ	กรณีที่	มี	ผล	การ	ตรวจ	

ผิด	ปกติ	 จะ	ไดรับ	การ	ตรวจ	จาก	แพทย	เพื่อ	ตรวจ	รางกาย	และ	รักษา	 หรือ	สงตอ	เพื่อ	รับ	การ	ตรวจ	รักษา	ตอไป	

ระยะเวลา	การ	ดำเนินงาน	ตั้งแต	ตุลาคม	2553	–	กันยายน	2554	โดย	กลุม	เปาหมาย	คือ	กลุม	วัยทำงาน	

ของ	หนวยงาน	ราชการ	หนวยงาน	รัฐวิสาหกิจ	และ	หนวยงาน	อื่นๆ	ใน	เขต	พื้นที่	จังหวัด	นครราชสีมา	ที่	ตอบรับ	

การ	ตรวจ	สุขภาพ

การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
การตรวจสุขภาพประจำป

ก

 3	.		 	ติดตาม	ประเมินผล	การ	จัดตั้ง	และ	การ	ดำเนินงาน	ใน	คลินิก	ไร	พุง	 	ซึ่ง	ได	ออก	

ประเมินผล	ตามเกณฑ	ทั้งหมด	4			แหง		(			2			ระดับ	สถาน	บริการ)					ได	แก		รพ.	สต.	ทา	จะ	ห	ลุง 

	(	ขี	้ตุน)			อ.	โชคชยั		,			โรงพยาบาล	ประทาย		อ.	ประทาย		จ.	นครราชสมีา		,			โรงพยาบาล	ชมุพลบรุ	ี			

อ.	ชุมพลบุรี				จ.	สุรินทร		และ		โรงพยาบาล	จัตุรัส				อ.	จัตุรัส				จ.	ชัยภูมิ		ซึ่ง	ผาน	ตามเกณฑ	การ	

ประเมิน	ของ	กรม	อนามัย		3			แหง		และ	ผาน	เกณฑ	จาก	การ	ประเมิน	ตน	เอง		3	7			แหง

 ปจจัย	แหง	ความ	สำเร็จ	ใน	การ	ดำเนินงาน		

		 1	.		 	การ	ชี	้แจง	นโยบาย	ที	่ชดัเจน	กบั	ผู	รบัผดิชอบ	งาน	ใน	พืน้	ที	่และ	ขยาย	การ	ดำเนนิงาน	

คลินิก	ไร	พุง	ให	ลง	สู	สถาน	บริการ	สาธารณสุข	ใน	ทุก	ระดับ

		 2	.		 	คลินิก	ไร	พุง	เปนเรื่อง	ใหม	ที่	มี	ความ	นา	สน	ใจ	ทำ	ให	สถาน	บริการ	สาธารณสุข	ให	

ความ	สำคัญ	ใน	การ	รับ	แนวคิด	ใน	เรื่อง	การ	ดำเนินงาน	คลินิก	ไร	พุง	เขาไป	ดำเนินการ	และ	

ปรับ	เปลี่ยน	รูป	แบบ	การ	ดำเนินงาน	ตาม	บริบท	

ของ	พื้น	ที่	เพื่อ	ชวย	แกไข	และ	ลด	อัตรา	การ	เกิดภาวะ	

โรค	ไมติดตอ	ที่	เกิดขึ้น	ใน	พื้น	ที่

 

ปญหา/	อุปสรรค		:				 	

		 1	.			การ	ขาด	ทมีงาน	ใน	ดำเนนิการ	ที	่เขม	แขง็	ทัง้	ใน	ระดบั	สวนกลาง				สวนภมูภิาค		และ	

พื้น	ที่		

		 2	.			ผู	รบัผดิชอบ	งาน	ยงัขาด	ความ	เชีย่วชาญ	ใน	ดำเนนิงาน	ทาง	ดาน	การ	ใหคำปรกึษา	

ทาง	การ	ออกกำลังกาย	และ	โภชนาการ				รวม	ถึง	การ	ประสาน	การ	ดำเนินงาน	ที่	ดี	กับ	พื้น	ที่				

 

ขอ	คิดเห็น	และ	ขอเสนอ	แนะ

		 1	.			ควร	มี	การ	บูรณาการ	แผนการ	ดำเนินงาน	ใน	สวน	ของ	กรม		สำนัก		กอง

		 2	.		 	ควร	มี	การ	พัฒนา	ศักยภาพ	บุคลากร	ใน	งาน	 	ดาน	การ	ใหคำปรึกษา	ทาง	การ		

ออกกำลังกาย		และ	โภชนาการ		ให	มี	ความ	เชี่ยวชาญ	เพิ่ม	มากขึ้น

		 3	.			ควร	มี	การ	ประเมินผล	การ	ดำเนินงาน	คลินิก	ไร	พุง	อยาง	ตอเนื่อง

		 4	.		 ควร	ม	ีการ	จดั	กจิกรรม	แลกเปลีย่น	เรยีนรู	การ	ดำเนนิงาน	คลนิกิ	ไร	พงุ	ใน	พืน้	ที	่			เพือ่	

ตอ	ยอด	และ	เผย	แพร	รูป	แบบ	การ	ปรับ	เปลี่ยน	พฤติกรรม	สุขภาพ	ของ	ประชาชน
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การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรปฏิบัติการยอย	(Mini-SLM)	ผูสูงอายุ	ป	54

ผูสูงอายุมีสุขภาพดี		ในสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมสุขภาพ

ชุมชนมีแผนงานโครงการ
ของตนเอง

อปท.สนับสนุนทรัพยากร
อยางเพียงพอและตอเนื่อง

ระบบสารสนเทศ	การสื่อสารสังคม
และการประสานงานมีประสิทธิภาพ

ฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพและ
เปนปจจุบัน

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในแตละ
ดานอยางมืออาชีพ

องคกร	มีวัฒนธรรมองคกรและ
บรรยากาศในการทํางานที่ด

แหลงการเรียนรู/สาธิตดานการสงเสริม
สุขภาพและ	อนามัยสิ่งแวดลอมที่เปน

ตนแบบระดับประเทศ

ระบบติดตามประเมินผลแบบเสริม
พลัง	(M&EE)

การวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรม
ดานสส.และสล.มีความเหมาะสมใน

บริบทของชุมชน

การจัดการความรู(KM)และการ
ถายทอดองคความรูมีความตอเนื่อง

การพัฒนาภาคีเครือขายมี
ประสิทธิภาพ

สาธารณสุขทุกระดับสนับสนุน
วิชาการและบริการ

ผูนํา/แกนนําชุมชน	เปนผูนําและดูแล
ดานสส.+	สล.อยางตอเนื่อง

ชุมชนมีระบบเฝาระวัง
สภาวะสุขภาพ ชุมชนมีนโยบายสาธารณะ/	

มาตรการทางสังคม

พ
ื้นฐ

าน
กร

ะบ
วน

กา
ร

ภา
คี

ปร
ะช

าช
น

	 ผลการดำเนินงาน		:	 
 หนวยงาน	ที่	ตอบรับ	การ	ตรวจ	สุขภาพ	ตั้งแต	ตุลาคม	53	–	กันยายน	54	มี	ทั้งหมด	83	หนวยงาน 

ซึ่ง	สวนใหญ	คือ	หนวยงาน	ราชการ	62	แหง	หนวยงาน	รัฐวิสาหกิจ	4	แหง	สถานศึกษา	สังกัด	อบจ.	/เทศบาล	

16	แหง	หนวยงาน	เอกชน	1	แหง		เปน	จำนวน	ผู	รบับรกิาร	ทัง้หมด		4,142		ราย	เปน	เพศหญงิ	มากกวา	เพศชาย	

จำนวน	2,241	ราย	(รอยละ54.10)	เพศชาย	จำนวน	1,901	ราย	(รอยละ45.90)		โดย	กลุม	อายุ	35	ป	ขึ้น	

ไป	จำนวน	3,469	ราย	(รอยละ83.75)	และ	กลุม	อายุ	ต่ำกวา	35	ป	จำนวน	673	ราย	(รอยละ16.25)	ผล	การ	

ตรวจ	สุขภาพ	พบ	วา	5	อันดับ	ที่	พบ	มากที่สุด	ไดแก	1.ไขมัน ใน เลือด สูง 2.ภาวะ อวน ลงพุง 3.ความ ดัน โลหิต 

สูง 4.ภาวะ โลหิตจาง 5. กรด ยูริค สูง ตามลำดับ		ซึ่ง	สวนใหญ	เกิด	จาก	พฤติ	กรรมการ	บริโภค	อาหาร	ที่	มี	ไขมัน	

คอนขาง	สูง	และ	ขาด	การ	ออกกำลังกาย	ใน	เพศชาย	พบ	วา	สวนใหญ	ดื่ม	เครื่องดื่ม	แอลกอฮอล	และ	มี	งาน	สังคม	

บอย	ทำให	มี	ความ	เสี่ยง	การ	เกิด	โรค	เพิ่มขึ้น	พบ	วา	ผู	ที่	มี	ผล	การ	ตรวจเลือด	ผิด	ปกติ	เชน	ไขมัน	ใน	เลือด	สูง	ไมเคย	

ไดรบั	การ	ตรวจ	และ	ไม	คดิวา	ตน	เอง	มคีวามผดิ	ปกต	ิซึง่	ผู	รบับรกิาร	ม	ีความ	พงึพอใจ	ตอ	ภาพรวม	ของ	รปูแบบ	การ	

ออก	หนวย	ตรวจ	สุขภาพ	เชิง	รุก	ใน	ระดับ	ดีขึ้น	ไป	คิด	เปน	รอยละ	97.20	เนื่องจาก	เปน	รูปแบบ	เชิง	รุก	ที่	ดี	ไม	ตอง	

เดินทาง	ไป	ตรวจ	ที่	โรงพยาบาล	และ	ได	รับทราบ	ผล	การ	ตรวจ	สุขภาพ	ทำให	รับรู	สุข	ภาวะ	ของ	รางกาย	และ	เกิด	

ความ	ตระหนัก	ใน	การ	ดูแล	สุขภาพ	มาก	ยิ่งขึ้น

 

 

	 ขอเสนอแนะ	:
 รปูแบบ	การ	ใหบรกิาร	เชงิ	รกุ	ควร	ม	ีการ	บรหิาร	จดัการ	ที	่ด	ีทัง้	ทาง	ดาน	บคุลากร	ที	่ตอง	ม	ีการ	เตรยีม	ความ	

พรอม	ของ	ทีม	ตรวจ	สุขภาพ	เพื่อ	ใหการ	เกิด	ความ	เขาใจ	ขั้นตอน	และ	ระบบ	การ	ใหบริการ	ตรวจ	สุขภาพ		และ	มี	

การ	จดั	ทมี	อยาง	เหมาะ	สมใน	การ	ใหบรกิาร	อยาง	ม	ีคณุภาพ	ไดมาตรฐาน	ดาน	การ	บรหิาร	จดัการ	ดาน	ผู	รบับรกิาร	

ตอง	มี	ระบบ	การ	ประชา	สัมพันธ	ที่	ดี	ทั่วถึง	กลุม	เปาหมาย	 และ	การ	ประสานงาน	หนวยงาน	อยาง	ชัดเจน	เรื่อง	ผู	

รับผิดชอบ	ขั้นตอน	และ	ระเบียบการ	ตรวจ	สุขภาพ	และ	โปรม	แกรม	การ	ตรวจ	สุภาพ			ขั้นตอน	การ	เบิก	จาย	คา	

ตรวจ	สุขภาพ		เพื่อ	สราง	ความ	เขาใจ	ให	แก	หนวยงาน	และ	ผูรับ	การ	ตรวจ	สุขภาพ			ดาน	การ	บริหาร	จัดการ	ดาน	

วัสดุ	 	 อุปกรณ	 เปน	สวน	ที่	ตอง	มี	บริหาร	จัดการ	อยาง	เปนระบบ	เพื่อ	ใหการ	ดำเนินงาน	เปนไปได	อยาง	สะดวก	

รวดเร็ว	ตาม	แผนการ	ดำเนินงาน	ที่	กำหนด
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 ก ระทรวง	สาธารณสุข	 โดย	กรม	อนามัย	 ตระหนักถึง	ความ	

สำคัญ	และ	เห็น	คุณคา	ของ	ผูสูงอายุ	ไทย	 จึง	ได	ดำเนินงาน	โครงการ	 “สุดยอด	

ผูสูงอายุ	 80	 ป	 ชีวี	มี	สุข”	 เมื่อ	ป	 2552	 เพื่อ	เชิดชู	เกียรติ	ผูสูงอายุ	สุขภาพ	ดี 

โดย	ม	ีผูสงูอาย	ุอาย	ุ80	ป	ขึน้	ไป	ผาน	เกณฑ	สขุภาพ	ด	ีจำนวน	146	คน	และ	ผูสงูอาย ุ

อายุ	 100	 ป	 ขึ้น	ไป	 ที่	มี	สุขภาพ	ดี	 จำนวน	 21	 คน	 และ	ได	จัด	พิธี	พระราชทาน	

โล	เกียรติคุณ	แก	ผู สูงอายุ	ดังกลาว	 ใน	ป	 2554	 นี้	 กรม	อนามัย	จึง	ดำเนินการ	

อยาง	ตอเนื่อง	 โดย	ได	จัดทำ	โครงการ	 “สุดยอด	ผูสูงอายุ	สุขภาพ	ดี	 ชีวี	มี	สุข” 

ป	 2554	 ขึ้น	 เพื่อ	ยกยอง	เชิดชู	เกียรติ	 ผู สูงอายุ	สุขภาพ	ดี	 ให	เปน	ตนแบบ 

ใน	การ	ดูแลรักษา	สุขภาพ	ที่	ดี	 สามารถ	ดูแล	ตน	เอง	 มีอายุ	ยืนยาว	อยาง	มี	ศักดิ์ศรี	

และ	มี	คุณภาพ	ชีวิต	ที่	ดี	ตอไป	 โดย	มี	วัตถุ	ประสงค	เพื่อ	ประกาศ	เกียรติคุณ	และ	

เชิดชู	เกียรติ	ผูสูงอายุ	สุขภาพ	ดี	ตนแบบ	ที่	มีอายุ	 80	 ป	 ขึ้น	ไป	 และ	 100	 ป	ขึ้น	ไป 

และ	เพื่อ	สราง	กระแส	ให	ผูสูงอายุ	และ	ประชาชน	เห็น	ความ	สำคัญ	ของ	การ	ดูแล	

สงเสริม	สุขภาพ	อยาง	ตอเนื่อง	 ให	ผู สูงอายุ	มีอายุ	ยืนยาว	อยาง	มี	ศักดิ์ศรี	และ	

มี	คุณภาพ	ชีวิต	ที่	ดี	 กลุม	เปาหมาย	เปน	ผูสูงอายุ	ทั้ง	ชาย	และ	หญิง	ที่	มี	สุขภาพ	ดี 

อายุ	 80	ป	ขึ้น	ไป	 และ	ไดรับ	การ	คัดเลือก	จาก	ทั่วประเทศ	 (รวม	กรุงเทพมหานคร) 

แยก	เปนราย	จงัหวดั	จงัหวดั	ละ	2	คน	(ชาย	1	คน	และ	หญงิ	1	คน)	รวมทัง้สิน้	154	คน 

และ	ผูสูงอายุ	 100	ป	ขึ้น	ไป	และ	ไดรับ	การ	คัดเลือก	จาก	ศูนย	อนามัย	เขต	แยก	เปน	

เขต	ตรวจราชการ	18	เขต	เขต	ละ	2	คน	และ	กรุงเทพมหานคร	(ชาย	1	คน	และ	

หญิง	1	คน)	รวม	38	คน

	 การ	ดำเนินงาน	โดย	การ	ประสาน	ผู	รับผิดชอบ	งาน	ผูสูงอายุ	จังหวัด	ตางๆ 

ให	จังหวัด	ประสาน	ผาน	เครือขาย	สาขา	สภา	ผูสูงอายุ	จังหวัด	เพื่อ	คัดเลือก	 และ	

ตดิตาม	ประเมนิ	สภาวะ	สขุภาพ	วา	เขา	ตามเกณฑ	ที	่สวนกลาง	กำหนด	มา	หรอืไม	แลว 

	สง	รายชื่อ	มา	ให	ศูนย	อนามัย	ที่	5	เพื่อ	สง	รายชื่อ	ให	สวนกลาง	จัดทำ	โล	และ	ประสาน	

การ	เขารวม	กิจกรรม	ใน	เวที	ระดับ	ประเทศ	ซึ่ง	ได	รายชื่อ	ดังนี้

สุดยอด
ผู้สูงอายุสุขภาพดี 

ชีวีมีสุข  จาก	การ	ดำเนนิงาน	โครงการ	ทีผ่านมา	ตามตวั	ชี	้วดั	กรม	อนามยั	กำหนด	ให	ม	ีการ	

ดำเนนิงาน	ตำบล	ตน	แบบ	การ	ด	ูแล	ผูสงูอาย	ุระยะยาว		1			จงัหวดั		1			ตำบล		สำหรบั	งาน	ผูสงูอาย	ุ

ใน	เขต	สาธารณสุข	ที่		1	4		ทุก	จังหวัด	จะ	ดำเนินการ		5			ตำบล	โดย	การ	ที่	คัดเลือก	จาก	ตำบล	ที่	มี	

ชมรม	คณุภาพ		และ	เปน	ชมรม	ดเีดน	ใน	ป	ทีผ่านมา		เพราะ	จะ	ทำ	ให	งาย	กบั	การ	พฒันา	งาน		เพราะ	

พืน้	ที	่ให	ความ	สน	ใจ	ผูสงูอาย	ุเปน	ทนุ	อยู	แลว		โดย	ศนูย	อนามยั	ที	่	5		นครราชสมีา		เปน	แกน	ใน	การ	

จัด	ประชุม	ชี้	แจง	การ	ดำเนินงาน	ให	กับ	ผู	เกี่ยวของ	ใน	พื้น	ที่	ตางๆ	 	ที่	จังหวัด	เลือก	มา	จังหวัด	ละ 

5		 	ตำบล	 	ให	ผู	เกี่ยวของ	รับทราบ	นโยบาย	ใน	การ	ดำเนินงาน	และ	เกณฑ	ใน	การประเมิน	โดย	

จัด	ประชุม	เมื่อ	วัน	ที่		2	5			กุมภาพันธ		2	5	5	4			มี	ผู	เขารวม	ประชุม		1	2	0			คน		มี	การ	คัดเลือก	ชมรม	

ผูสงูอาย	ุดเีดน	และ	วดั	สงเสรมิ	สขุภาพ		ซึง่	ม	ีเปาหมาย	ใน	การ	คดัเลอืก		1			ชมรม	และ	วดั	สงเสรมิ	

สขุภาพ		2			วดั/	จงัหวดั		เพือ่	รบัมอบ	โล	เชดิช	ูเกยีรต	ิซึง่	กรม	อนามยั	จดัทำ	ให				ใน	เวท	ีแลกเปลีย่น	

เรียนรู	การ	ดำเนินงาน	ที่	กรุง	เทพ	 	และ	ศูนย	ได	ออก	รวม	ประเมิน	ชมรม	ผูสูงอายุ	ดีเดน	และ	วัด	

สงเสริม	สุขภาพ	ดีเดน	กับ	จังหวัด	แลว	รวบรวม	รายชื่อ	และ	รายงาน	สรุปผล	งาน	ของ	แตละ	

พื้น	ที่	สง	กรม	เพื่อ	จัดทำ	เอกสาร	สรุป	ชมรม	ผูสูงอายุ	และ	วัด	สงเสริม	สุขภาพ	ดีเดน	แตละ	เขต 

เปน	ภาพรวม	ของ	ประเทศ				

  

	 สรุป	การ	ดำเนินงาน	ทำได	เกิน	เปาหมาย	ที่	ตั้งไว	 	แต	ยังขาด	การ	จัด	เวที	แลกเปลี่ยน	

เรียนรู	เพื่อ	คัดเลือก	ชมรม	ดีเดน	เปนตัว	แทน	เขต	ไป	นำเสนอ	ใน	เวที	กรม	 	เนื่องจาก	บาง	

จังหวัด	คัดเลือก	ชมรม	ลา	ชา	และ	สวนกลาง	ก็	แจง	วาการ	จัด	เวที	มอบ	โล	ตอง	เลื่อนไป	เปน	ป 

งบประมาณ	 	2	5	5	5		 	จึง	คิดวา	จะ	ทำการ	จัด	เวที	นำเสนอ	การ	ดำเนินงาน	ของ	ชมรม	ใน	ตน	

ปงบประมาณ	2	5	5	5	

การ พัฒนา ภาคี เครือข่าย นคร ชัย บุรินทร
 สู่ การ ดู แล ผู้สูงอายุ ระยะยาว  
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ผลการดำเนินงาน
	 • จัด	อบรม	ให	ความรู	ใน	การ	ดูแล	สุขภาพ	และ	ให	ทันต	สุขศึกษา

	 • สอน	ตรวจ	ฟน

	 • จัด	สวัสดิการ	แก	ผูสูงอายุ		เชน		มอบ	กองทุน	แปรงสีฟน	

  และ	ยาสีฟน	จัด	ชองทาง	ดวน	ให	กับ	ผูสูงอายุ

	 • มี	การ	ขยาย	งาน	ลง	สู	ชุมชน	อื่น

	 • ออก	ตรวจ	เยี่ยม	และ	ใหกำลังใจ

การ พัฒนา เครือข่าย ชมรม ผู้สูงอายุ 
ด้าน การ ส่งเสริม สุขภาพ ช่องปาก

	 จังหวัด	 	 ชื่อ	-	สกุล	 	 	 วัน/เดือน/ปเกิด	 อายุ

	 	 	 	 ผูสูงอายุ		80	ป	ขึ้นไป

นครราชสีมา	 นายมา		อินทศร	 	 26		ตุลาคม		2469	 84		ป

	 	 นางเฉลียว		หลาวงษา	 	 7	พฤศจิกายน	2466	 88		ป

ชัยภูมิ		 นายบุณมี		แสงโนนแดง	 	 14		กรกฎาคม		2473	 81		ป

	 	 นางสมคิด		โอวาทวงค	 	 กุมภาพันธ	2472	 82		ป

บุรีรัมย	 นายตา	นนไธสง	 	 5	กรกฎาคม		2472	 81		ป

	 	 นางสมัครมิตร	วิเศษฤทธิ์	 	 24		พฤษภาคม	2469	 85		ป

สุรินทร	 นายประสพ		จงอุตสาห	 	 3		เมษายน	2471	 83		ป

	 	 นางทองดา		เจริญยิ่ง	 	 3		มีนาคม	2474	 80		ป

    ผูสูงอายุ	100	ปขึ้นไป

นครราชสีมา	 นายบุตร		สำเภาทอง	 	 -	/	-	/	2454			 100		ป

	 	 หมั่น	 แถสูงเนิน	 	 -	/	-	/	2451			 103		ป		

ขอเสนอ	แนะ 

	 จาก	การ	คดัเลอืก	สวนใหญ	จะ	ได	เฉพาะ	ผูสงูอายุ	ระหวาง	80	ป	ตน	ๆ 		ซึง่	ใน	

ป	ตอไป	ควร	ชี้แจง	ให	ทุก	จังหวัด	พิจารณา	จาก	คน	ที่	มี	อายุมาก	ที่สุด	และ	แข็งแรง	ที่สุด	

เพื่อ	เปน	ขวัญ	และ	กำลังใจ	ให	กับ	ผูสูงอายุ	ใน	การ	ดูแล	สงเสริม	สุขภาพ	 และ	สำหรับ	

ผูสูงอายุ	ที่	อายุ	 100	 ป	ขึ้น	ไป	 ตอง	มี	การ	ตรวจสอบ	เทียบเคียง	อายุ	และ	ขอมูล	ของ	

บุตร	และ	ความ	นาจะเปน		เพราะ	บางที	อาจจะ	มี	การ	แจง	ปเกิด	ผิด	ก็	เปนได



72 73รายงานประจำปี 2554
ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา

	 คลนิกิ	ผูสงูอาย	ุโรงพยาบาล	สงเสรมิ	สขุภาพ	ได	จดัทำ	โครงการ	

“พัฒนา	รูปแบบ	การ	สงเสริม	สุขภาพ	ผูสูงอายุ	สู	ภาคี	เครือขาย”	 ขึ้น	

เพือ่	เปน	องคความรู/นวตักรรม	ที	่ใช	เปนแนว	ทางใน	การ	พฒันา	ศกัยภาพ	

ดาน	การ	สงเสริม	สุขภาพ	ผู สูงอายุ	 และ	เปน	แหลง	เรียนรู 	สามารถ	

ถายทอด	สู	เครือขาย	ได	อยาง	มี	ประสิทธิภาพ	 ซึ่ง	ผล	การ	ดำเนินงาน	มี	

รายละเอียด	กิจกรรม	ดังนี้

 

 1.	ชมรม	ผูสูงอายุ	เขมแข็ง	ศูนย	อนามัย	ที่	5	นครราชสีมา	ได	

จดั	ตัง้ขึน้	จาก	การ	รวมกลุมกนั	ของ	สมาชกิ	โครงการ	9	สปัดาห	สู	สขุภาพ	

ดี	เพื่อ	ทำ	กิจกรรม	รวมกัน	ใน	การ	สงเสริม	สุขภาพ	ตางๆ	โดย	มุงมั่น	ที่จะ	

ชวยเหลือ	เพื่อน	สมาชิก	และ	ตน	เอง	ให	มี	คุณภาพ	ชีวิต	ที่	ดี	 และ	สามารถ	

ทีจ่ะ	ดแูล	และ	พึง่พา	ตน	เอง	และ	ชวยเหลอื	ผูอืน่	ได	ไม	เปนภาระ	ของ	สงัคม	

และ	ม	ีศกัยภาพ	ใน	การ	รวม	พฒันา	สงัคม	นอกจากนี	้ยงัเปน	แหลง	รวบรวม	

ภมูปิญญา	ของ	ผูสงูอาย	ุใน	ชมรม	(คลงั	ปญญา)	อกีดวย	โดย	สมาชกิ	ชมรม	

ผูสูงอายุ	จะ	วางแผนการ	ดำเนินงาน	เอง	 และ	รวมกลุมกัน	ทำ	กิจกรรม	

เดอืน	ละ	1	ครัง้	เริม่	ตัง้แต	เดอืน	มนีาคม	ถงึ	กนัยายน	2554	ซึง่	ม	ีสมาชกิ	

เขารวม	กิจกรรม	ครั้ง	ละ	15-20	คน	หลังจาก	สิ้นสุด	โครงการ	ประเมิน	

ความ	พงึพอใจ	พบ	วา	สมาชกิ	ของ	ชมรม	ผูสงูอาย	ุม	ีความ	พงึพอใจ	รอยละ	

90	และ	จะ	ขยายผล	ตอ	ใน	ป	งบ	2555	ใน	การ	รวม	เปน	จติ	อาสา	ชวยเหลอื	

เพื่อน	สมาชิก	ทั้ง	ใน	สถาน	บริการ	และ	ใน	ชุมชน

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุสู่ภาคีเครือข่าย

 าก	การ	เพิ่มขึ้น	ของ	จำนวน	ประชากร	ผูสูงอายุ	อยาง	รวดเร็ว	 ทำให	ประเทศ	ไทย	ได	กาว	เขาสู	สังคม	

ผูสูงอายุ	 (Ageing	 Society)	 สงผลให	เกิด	ปญหา	สุขภาพ	ตางๆ	 ตาม	มา	 เนื่องจาก	วัย	ผูสูงอายุ	เปน	วัย	ที่	มี	การ	

เปลี่ยนแปลง	ทั้ง	ทาง	ดาน	รางกาย	จิตใจ	อารมณ	และ	สังคม	เปน	อยาง	มาก	

 

	 ผล	การ	สำรวจ	ภาวะ	สุขภาพ	ผู สูงอายุ	 ใน	เขต	พื้นที่	ตำบล	โคก	กรวด	 อ.เมือง	 จ.นครราชสีมา 

ป	พ.ศ.	2553	พบ	วา	มี	ผูสูงอายุ	ทั้งหมด	1,249	คน	โดย	แบงออก	เปน	3	กลุม	ตาม	ศักยภาพ	การ	ประเมิน	การ	

ปฏิบัติ	กิจวัตร	ประจำวัน	(Activity	of	Daily	Living:	ADL)	แบง	เปน	กลุม	ที่	1	ผู	ที่	ชวยเหลือ	ตน	เอง	ได	จำนวน	

1,123	คน	คิด	เปน	รอยละ	89.9	กลุม	ที่	2	ผู	ที่	เจ็บปวย	ดวย	โรคเรื้อรัง	จำนวน	96	ราย	คิด	เปน	รอยละ	7.7 

กลุม	ที	่3	ผู	ที	่ไม	สามารถ	ชวยเหลอื	ตน	เอง	ได	จำนวน	30	ราย	คดิ	เปน	รอยละ	2.4		จาก	จำนวน	นี	้พบ	วา	ม	ีผูสงูอาย	ุ

ที่	เจ็บปวย	ดวย	โรคเรื้อรัง	มาก	ที่สุด	คือ	โรค	ความ	ดัน	โลหิต	สูง	คิด	เปน	รอยละ	38.3	รอง	ลงมา	คือ	โรคเบาหวาน	

คิด	เปน	รอยละ	 20.8	 จาก	ขอมูล	สถานการณ	ดังกลาว	 ทำให	ทุก	หนวยงาน	ตอง	มี	ระบบ	และ	แนว	ทางใน	การ	

เฝาระวงั	ภาวะ	สขุภาพ	ตลอดจน	รปูแบบ	ใน	การ	สงเสรมิ	สขุภาพ	ผูสงูอาย	ุรวมถงึ	ญาต	ิและ	ครอบครวั	ดวย	เพือ่ให	

มี	คุณภาพ	ชีวิต	ที่	ดี	สามารถ	ชวยเหลือ	ตน	เอง	ได	ไม	เปนภาระ	พึ่งพา	ผูอื่น

 

	 ศูนย	อนามัย	ที่	 5	 นครราชสีมา	 เปน	หนวยงาน	หนึ่ง	ที่	มี	นโยบาย	ใน	การ	สงเสริม	สุขภาพ	และ	อนามัย	

สิ่งแวดลอม	 โดย	มี	เปาหมาย	เพื่อให	ประชาชน	ไทย	มี	สุขภาพ	ดี	 ซึ่ง	ทาง	คลินิก	ผูสูงอายุ	 โรงพยาบาล	สงเสริม	

สขุภาพ		ได	ม	ีการ	ดำเนนิงาน	ดาน	การ	สงเสรมิ	สขุภาพ	ผูสงูอาย	ุโดย	เปน	ศนูย	ศกึษา	และ	วจิยั	การ	สงเสรมิ	สขุภาพ	

ผูสงูอาย	ุเพือ่	เปน	ศนูย	การ	เรยีนรู	วจิยั	และ	พฒันา	รปูแบบ	การ	สงเสรมิ	สขุภาพ	ผูสงูอาย	ุและ	ใหบรกิาร	แบบ	ครบ	

วงจร	โดย	มุงเนน	1)	พัฒนา	ทักษะ	ผูสูงอายุ	ใน	การ	ดูแล	สุขภาพ	ตน	เอง	และ	ใชชีวิต	ใน	ชุมชน	อยาง	มี	คุณภาพ	2) 

พัฒนา	รูปแบบ	การ	ออกกำลังกาย	และ	โภชนาการ	เพื่อ	สุขภาพ	3)	 ปรับ	พฤติกรรม	ความ	เสี่ยง	ดาน	สุขภาพ	ใน	

ผูสูงอายุ	และ	4)	มี	คาย	สงเสริม	สุขภาพกาย	และ	จิต	

จ
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เดนิ		ยดื	เหยยีด	กลามเนือ้	และ	การ	เดนิ	นบั	กาว	เมือ่	สิน้สดุ	โครงการ	เปน	

ระยะเวลา	3	เดือน	จะ	มี	การ	แลกเปลี่ยน	เรียนรู	สิ่ง	ที่	ได	จาก	การ	เขารวม	

โครงการ	ทำ	แบบ	ประเมนิ	ความรู	หลงั	การ	อบรม	และ	แบบ	ประเมนิ	ความ	

พงึพอใจ	ผล	การ	ดำเนนิงาน	พบ	วา	ผูสงูอาย	ุคาเฉลีย่	คะแนน	ความรู	การ	

ปองกัน	ภาวะ	สมองเสื่อม	ใน	ผูสูงอายุ	 และ	คาเฉลี่ย	คะแนน	สมรรถภาพ	

สมอง	เบื้องตน	(MMSE-Thai	2002)	หลัง	การ	ทดลอง	สูงกวา	กอน	การ	

ทดลอง	แตกตางกัน	อยาง	มี	นัยสำคัญ	ทาง	สถิติ	ที่	ระดับ	0.05	

 4.	 การ	ดูแล	ผูสูงอายุ	ระยะยาว	 (Long	 Term	 Care)	 การ	

สงเสริม	สุขภาพ	และ	ฟ นฟู	สมรรถภาพ	ตามมาตรฐาน	วิชาชีพ	โดย	

ทีมส	ห	สาขา	วิชาชีพ	 โดย	กลุ ม	เปาหมาย	 เปน	ผู สูงอายุ	กลุ ม	ที่	 3 

(ติด	เตียง)	หมู	6	บาน	สระ	มโนราห	ผูสูงอายุ	กลุม	3	และ	ญาติ	จำนวน	

30	คน	แกนนำ	จิต	อาสา	แตละ	หมูบาน,	บุคลากร	ทาง	ดาน	สาธารณสุข	

(ร.พ.นครราชสีมา,	 ศูนย	อนามัย	ที่	 5,	 ร.พ.สต.	 โคก	กรวด)	 เจาหนาที่	

องคการ	บริหาร	สวน	ทองถิ่น	 (เทศบาลตำบล	โคก	กรวด,	 องคการ	

บริหาร	สวน	ตำบล	โคก	กรวด)	จำนวน	45	คน	ใน	ชวง	เดือน	พฤษภาคม 

ถึง	 สิงหาคม	 2554	 	 โดย	มี	กิจกรรม	 ไดแก	การ	ตรวจ	ประเมิน	 ADL,	

Quality	of	movement	อาทิตย	ละ	1ครั้ง	และ	ให	ญาติ	ฝก	ตอเนื่อง	

ทุกวัน	 การ	ยืด	กลามเนื้อ	ลด	เกร็ง	 และ	ปองกัน	ขอ	ติด	 ฝก	ควบคุม	การ	

ทำงาน	และ	การ	ประสานงาน	ของ	กลามเนือ้	และ	ระบบประสาท	ฝก	การ	

ทรงตวั	ฝก	การ	ชวยเหลอื	ตน	เอง	เชน	การ	พลกิ	ตะแคง	ตวั	การ	นัง่	การ	ยนื	

และ	การ	เดิน	ตาม	ศักยภาพ	ของ	คนไข	ออกกำลังกาย	เพิ่ม	ความ	แข็งแรง	

ของ	กลามเนือ้	กจิกรรม	กอด	บำบดั	(	Hug	Therapy)	โดย	สอน	ญาต	ิและ	

จิต	อาสา	ให	ฝก	ตอ	ที่	บาน	และ	มี	การ	ลง	พื้นที่	ติดตาม	เปนระยะๆ	ผล	การ	

ดำเนินงาน	พบ	วา	 ผูสูงอายุ	ที่	ไดรับ	การ	เยี่ยม	บาน	เพื่อ	ฟนฟูสภาพ	โดย	

ทมีส	ห	สาขา	วชิาชพี	ม	ีจำนวน	8	ราย	สวนใหญ	ม	ีอาการ	แขน	ขา	ออนแรง 

ไม	สามารถ	ชวยเหลือ	ตน	เอง	ได	 และ	มี	โรคประจำตัว	 ไดแก	 เบาหวาน	

ความ	ดัน	โลหิต	สูง	และ	CVA	ภาวะ	สุขภาพจิต	สวนใหญ	มี	ภาวะ	ซึมเศรา	

อยู	ใน	ระดับ	เล็กนอย	 (5	 ราย)	 ถึง	ปานกลาง	 (3	 ราย)	 หลัง	ไดรับ	การ	

สงเสริม	และ	ฟนฟูสภาพ	 พบ	วา	 ผูสูงอายุ	สามารถ	ลุกนั่ง	เอง	ได	และ	

	 2.	การ	รกัษา	โดย	แพทย	ทางเลอืก	(ฝงเขม็)	ใหบรกิาร	สำหรบั	

ผูสูงอายุ	และ	ผู	ที่	มี	ปญหา	สุขภาพ	 	 	 ไดแก	 กลุม	อาการ	ปวด	ตางๆ	 เชน	

ปวดหลัง	 ปวด	คอ	 ปวด	ไหล	 ปวด	เขา	 ปวดศีรษะ	ไมเกรน	 อัมพฤกษ/	

อัมพาต	เครียด	นอนไมหลับ	ลดความอวน	และ	เลิก	บุหรี่	จาก	ผล	การ	

ดำเนนิงาน	ตัง้แต	เดอืน	ตลุาคม	2553	–	เดอืน	กนัยายน	2554	พบ	วา	โดย	

ม	ีจำนวน	ผู	รบับรกิาร	ทัง้สิน้	586	ราย	ซึง่	สวนใหญ	เปน	ผู	รบับรกิาร	ราย	เกา	

(คิด	เปน	รอยละ	82.25)	มากกวา	ราย	ใหม	(คิด	เปน	รอยละ	17.74)	และ	

เปน	เพศหญงิ	(คดิ	เปน	รอยละ	75.42)	มากกวา	เพศชาย	(คดิ	เปน	รอยละ	

24.57)	สวนใหญ	มอีาย	ุ61	ป	ขึน้	ไป	คดิ	เปน	รอยละ	35.66	และ	สทิธ	ิการ	

รักษา	สวนใหญ	เปน	เบิก	จาย	ตรง	คิด	เปน	รอยละ	82.42	รอง	ลงมา	เปน	

ชำระเงิน	เอง	คิด	เปน	รอยละ	8.36	สำหรับ	อาการ	ที่	เปนสาเหตุ	พบ	วา 

3	ลำดบัแรก	ของ	อาการ	ที	่ผู	เขามา	รบับรกิาร		ไดแก	ฝงเขม็	เพือ่บดั	อาการ	

ปวด	ขา	มาก	ที่สุด	(คิด	เปน	รอยละ	35.32)	รอง	ลงมา	คือ	อาการ	ปวด	เขา 

(คิด	เปน	รอยละ	 25.08)	 และ	อาการ	ปวด	คอ	 (คิด	เปน	รอยละ	 11.09)	

ตามลำดับ

 

 3.	 ฝกสมอง	ปองกัน	อัลไซเมอร	 เปนการ	พัฒนา	องคความรู	

ดาน	การ	วิจัย	ใน	การ	สงเสริม	สุขภาพ	ผู สูงอายุเพื่อ	ปองกัน	ภาวะ	

สมองเสื่อม	 โดย	คัดเลือก	ผู สูงอายุ	ที่มา	เขา	รับบริการ	ใน	แผนก	

ผูปวยนอก	 ทั้งหมด	 25	 คน	 เขารวม	โครงการ	ทั้งหมด	 5	 รุนๆ	 ละ	

5	 คน	 จำนวน	รุน	ละ	 2	 วัน	 โดย	วันที่	 1	 (ของ	การ	เขารวม	โครงการ) 

จะ	ชี้แจง	วัตถุ	ประสงค	การ	จัด	อบรม	 วิธีการ	ดำเนินการ	และ	ผล	

ที่ 	คาดว  า 	จะ	ได  รับ 	 ขั้ นตอน	และ	กำหนดการ	ของ	กิจกรรม 

ทำ	แบบทดสอบ	กอน	เขารวม	โครงการ	ไดแก	แบบทดสอบ	สมรรถภาพ	

สมอง	เบือ้งตน	MMSE-Thai	2002	ทำ	แบบ	ประเมนิ	ความรู	การ	ปองกนั	

ภาวะ	สมองเสือ่ม	ใน	ผูสงูอาย	ุหลงัจากนัน้	ให	ความรู	เกีย่วกบั	การ	ปองกนั	

โรค	สมองเสื่อม	 เชน	อาการ	สาเหตุ	อาหาร	การ	ออกกำลังกาย	และ	

การ	บริหาร	สมอง	เพื่อ	สงเสริม	ปองกัน	ภาวะ	สมองเสื่อม	 สำหรับ	วันที่	

2	 (ของ	การ	เขารวม	โครงการ)	 จะ	ไดรับ	การ	ฝก	ปฏิบัติ	กิจกรรม	บริหาร	

สมอง	ดวย	เกมส	เปนกลุม	และ	ราย	บุคล	ฝก	การ	บริหาร	รางกาย	ดวย	การ	
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 สูงอายุที่บกพรองทางการเคลื่อนไหว	 หรือ	 ผูปวยทาง
ระบบประสาทสวนใหญเปนผูปวยที่ตองการการรกัษาฟนฟูทาง
กายภาพบำบัด	 เปนอยางมากเพื่อใหผูปวยสามารถชวยเหลือ
ตัวเองไดมากที่สุด	 และกลับไปใชชีวิตในสังคมไดโดยเปนภาระ
แกครอบครัวและสังคมนอยที่สุด

 

 การตรวจประเมิน	 ประเมินตาม	 ADL	 ,	 Quality	 of	

movement		กิจกรรมที่ให		อาทิตยละ	1	ครั้ง	และ	ใหญาติฝก
ตอเนื่องทุกวัน	 	 ไดแก	 การยืดกลามเนื้อลดเกร็ง	 และปองกันขอ
ติด	 ฝกควบคุมการทำงานและการประสานงานของกลามเนื้อ
และระบบประสาท	 ฝกการทรงตัว	 ฝกการชวยเหลือตนเอง	 เชน 

การพลกิตะแคงตวั	การนัง่	การยนื	และการเดนิ	ตามศกัยภาพของ
คนไข	ออกกำลงักายเพิม่ความแขง็แรงของกลามเนือ้	สอนญาติและ	
จิตอาสาใหฝกตอที่บาน

 

 กิจกรรมกอดบำบัด	(Hug	Therapy)	หมายถึง	การบำบัด
ดวยการกอด	 การสัมผัส	 จะทำใหเกิดการกระตุนการทำงานของ	
Hemoglobin	 	 ทำใหการลำเลียงของ	 oxygen	 ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ตางๆ	ทำงานไดอยางทัว่ถงึ	ทำใหบคุคลที่ไดรบัการกอด	หรอืผูกอด
เกดิความรูสกึสดชืน่		มีชวีติชวีา	เมือ่ใชการกอดบำบดั	ทำใหม	ีภาวะ
สุขภาพที่ดีขึ้น	 มีความกระตือรือรน	 มีความตองการที่อยากจะมี
ชวีติอยูตอไป	และมีความสามารถในการแกไขปญหาตางๆมากขึน้	
การสัมผัสชวยบรรเทาความเจ็บปวดซึมเศรา	และความวิตกกังวล			
ทำใหผูปวยมีความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู	การสัมผัสชวยใหเด็กคลอด
กอนกำหนดไดรับการชดเชยเหมือนอยูในตูอบ	 ทำใหเด็กเติบโต 

มีทักษะในการดำเนินชีวิต

การฟนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุที่บกพร่อง
ทางการเคลื่อนไหว

ผู

ชวยเหลือ	กิจวัตร	ประจำวัน	ได	บางสวน	 จำนวน	 5	 ราย	 และ	สามารถ	

ลกุยนื	และ	เดนิ	รอบ	บาน	โดย	ตอง	ม	ีคน	ชวย	บาง	จำนวน	3	ราย	นอกจากนี	้

ดาน	ภาวะ	สุขภาพจิต	หลัง	ให	กิจกรรม	กอด	บำบัด	 (Hug	 Therapy) 

พบ	วา	ผูสูงอายุ	มี	ภาวะ	ซึมเศรา	ลดลง	 รอยละ	 10	 ตลอด	จนได	ชวย	ให	

ญาติ	มีความรู	 ความ	เขาใจ	ใน	การ	ดูแล	 ฟนฟูสภาพ	ผูสูงอายุ	กลุม	ที่	 3	

(ติด	เตียง)	มากขึ้น

  

	 จาก	ผล	การ	ดำเนินงาน	ดังกลาว	 ทำให	ได	พัฒนา	ศักยภาพ	ทั้ง	

ดาน	บคุลากร	และ	หนวยงาน	ใน	การ	เปน	ตนแบบ	ดาน	การ	สงเสรมิ	สขุภาพ	

ผูสูงอายุ	 ตลอดจน	เครือขาย	 และ	ได	มี	การ	วางแผน	ใน	การ	ดำเนินงาน	

ตอไป	ใน	ปงบประมาณ	 2555	 ซึ่ง	จะ	ดำเนินงาน	รวมกัน	กับ	เครือขาย	

อบต.และ	เทศบาล	ต.โคก	กรวด	โดย	การ	สนับสนุน	วิชาการ	ในดาน	การ	

สงเสริม	สุขภาพ	ผูสูงอายุ	ตลอด	จนลง	พื้นที่	เพื่อ	ติดตาม	เยี่ยม	ผูสูงอายุ	ที่	

บาน	และ	รบั	สงตอ	ใน	กรณทีี	่ตอง	ไดรบั	การ	ดแูล/ฟนฟ	ูเฉพาะ	ทาง	สำหรบั	

งานวิจัย	การ	ปองกัน	ภาวะ	สมองเสื่อม	ใน	ผูสูงอายุ	 ได	มี	การ	ถายทอด	

องคความรู	สู	ภาค	ีเครอืขาย	ซึง่	ได	ดำเนนิงาน	รวมงาน	รวมกบั	กลุม	งาน	เวช	

ปฏบิตั	ิรพ.นครราชสมีา	ใน	การ	อบรม	ให	ความรู	กบั	อ	สม.	อผส.	ทัง้หมด	

200	คน	ใน	ชวง	เดือน	กันยายน	2554	ที่ผานมา	และ	จะ	ขยายผล	ตอ	ใน	

สาธารณสุข	เขต	14	นคร	ชัย	บุรินทร	ตอไป
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การ ดูแล ส่งเสริม สุขภาพ ด้วย วิถี ธรรมชาติ 
ตาม แนว เศรษฐกิจ พอเพียง

ก  าร	สงเสรมิ	สขุภาพ	ดวย	วถิ	ีธรรมชาต	ิตาม	แนว	เศรษฐกจิ	พอเพยีง	เปนการ	สรางเสรมิ	

สขุภาพ	ตาม	แนว	ภมูปิญญา	ดัง้เดมิ	หรอื	แผน	ตะวนัออก	ที	่เปน	วถิ	ีชวีติ	ใน	การ	ดำเนนิ	ไป	สู	ความ	สมบรูณ	

ของ	รางกาย	จติใจ	จติวญิญาณ	และ	สตปิญญา		เพือ่	นำพา	ชวีติ	ไป	สู	การ	ม	ีภาวะ	สขุภาพ	ที	่ด	ีโดย	หลกัการ	

สงเสริม	สุขภาพ	แบบ	องค	รวม	 ดวย	การ	ออกกำลังกาย	ที่	เหมาะสม	 การ	บริโภค	อาหาร	ที่ปลอดภัย	

หลกัการ	ปองกนั	โรค	ดวย	การ	เรยีนรู	ปจจยั	เสีย่ง	ใน	การ	เกดิ	โรค	และ	สราง	ภมู	ิคุมกนั	หลกัการ	รกัษาโรค	

ดวย	วธิ	ีรบัมอื	กบั	โรค	งายๆ	เชน	ไขหวดั	การ	เรยีนรู	อาการ	และ	สาเหต	ุของ	การ	เกดิ	โรค	การ	ใช	สมนุไพร	

พื้นบาน	และ	ธาตุ	เจาเรือน	รวมถึง	การ	สงตอ	การ	รักษา	ที่	เหมาะสม	หลักการ	ฟนฟู	ใน	การ	ดูแล	ผูปวย	ที่	

บาน	เชน	การ	ดูแล	ผูปวย	เบาหวาน	ความ	ดัน	โลหิตสูง	และ	อัมพฤกษอัมพาต	เปนตน

	 การ	จัด	กิจกรรม	ทั้ง	 3	 ชวงเวลา	 ทำให	ได	พัฒนา	ทักษะ	การ	เปน	วิทยากร	ของ	ทีม	วิทยากร	

ของ	หนวยงาน	จาก	การ	สรุป	แปร	ผล	แบบ	ประเมิน	(กอน-หลัง	การ	อบรม)	เห็น	ถึง	ประสิทธิภาพ	ของ	

ทีม	ที่	สามารถ	ดำเนิน	กิจกรรม	ได	อยาง	ดี	 มี	ความ	ชำนาญ	ทั้ง	ดาน	เนื้อหา	สาระ	วิชาการ	และ	การ	ใช	

เทคโนโลยี	ตางๆ	ที่	เกี่ยวของ	 มี	การ	พัฒนา	ทักษะ	การ	ประสาน	เครือขาย	ขอ	สนับสนุน	สื่อ	สิ่งพิมพ	จาก	

องคกร	ตางๆ	มา	ใช	เปน	เอกสาร	นำเขา	กิจกรรม	ซึ่ง	สามารถ	ตอบ	เปาหมาย	การ	ตอบสนอง	กลยุทธ	ใน	

ประเด็น	สนับสนุน	ให	บุคลากร	มี	การ	พัฒนา	ศักยภาพ	เปนระยะๆ	และ	พัฒนา	ระบบ	การ	จัด	การคลัง	

ความรู	ดาน	การ	สงเสรมิ	สขุภาพ	และ	อนามยั	สิง่แวดลอม	นอกเหนอื	จาก	การ	ดำเนนิงาน	ดงักลาว	แลว	

ยัง	ได	ขยายผล	สู	หนวยงาน	อื่น	ทั้ง	ภาครัฐ	และ	เอกชน	ได	นำ	รูปแบบ	กิจกรรม	ไป	ดำเนินการ	ขยายผล	ใน	

วงกวาง	มากขึน้	เพือ่	ตอบ	ผล	ผลติ	ทีว่า	ประชาชน	และ	ภาค	ีเครอืขาย	ไดรบั	การ	ถายทอด	องคความรู	และ	

เทคโนโลยี	 เพื่อ	การ	สงเสริม	สุขภาพ	และ	อนามัย	สิ่งแวดลอม	 ดวย	การ	เปด	มุมมอง	ดาน	การ	สงเสริม	

สุขภาพ	ใน	กลุม	ผู	รวม	โครงการ	ที่	มาจาก	องคกร	ภาครัฐ	อื่นๆ	 เชน	 กรม	พัฒนา	ฝมือ	แรงงาน	 องคการ	

ปกครอง	สวน	ทองถิน่	เทศบาล	ตลอดจน	สำนกังาน	สาธารณสขุ	ใน	เขต	14		และ	ผู	สนใจ	จาก	หลากหลาย	

อาชีพ	

 วิธีการชวยเหลือ	 ประเมินภาวะซึมเศราผูสูงอายุที่บกพรองทาง
การเคลื่อนไหวทุกราย	 โดยใชแบบวัดความเศราในผูสูงอายุของไทย 

(Thai	Geriatric	Depression	Scale	-	TGDS)	และใชกิจกรรมกอดบำบัด
โดยใหญาติมีสวนรวม	 ไดแก	 ญาติชวยเหลือโดยการพูดคุยใหกำลังใจ
สม่ำเสมอ		โอบ	กอด	สัมผัส	วันละ	2	ครั้ง	เชา	–	เย็น	โดยลูก	หลาน	สามี	

ภรรยา	หรือญาติใกลชิดอื่นๆ		
 

	 เงือ่นไขการทำกจิกรรม	:	วธิกีารกอดนัน้	ตองเริม่กอดดวยใจรกั	กอด
ดวยสัมผัสแหงรัก	 เราจะตองมั่นใจวาใจเราตองรูสึก	“รัก”	 กอน	 รักแบบ
ไมมีเงื่อนไข	 แมวาคนที่อยูขางหนาตอนนั้นไมใชพอแมเราไมใชญาติ	 เราก็
ตองไมกอดดวยความสงสาร	หรือปราศจากความรักมิเชนนั้นออมกอดนั้น
จะเจ็บปวด	เปนออมกอดรสขมไมชวยใหดขีึน้	แตถาเมือ่ไรที่กอดดวยความ
รกัความรูสกึที่เปนบวก	ก็จะไดผลในเชงิการบำบดัเยยีวยา	และประเมนิผล
หลังทำกิจกรรม	2	เดือน	โดยใชแบบวัด	TGDS	ครั้งที่	2

ผลลัพธของการดำเนินการ
	 •	 ผูสูงอายุดูแลตนเองไดดีขึ้น	ชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น		  

	 	 ความสัมพันธในครอบครัวดีขึ้น
	 •	 ผูสูงอายุ	มีภาวะความซึมเศราลดลง	รอยละ	10
	 •	 มีรูปแบบการดูแลผูสูงอายุกลุม	3	ในชุมชน	
	 •	 มีเครือขายการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนโคกกรวด



80 81รายงานประจำปี 2554
ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรปฏิบัติการยอย	(Mini-SLM)	อนามัยสิ่งแวดลอม	ป	54

ประชาชนอยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ

ชุมชนมีแผนงาน	/โครงการของตน
เองดานอนามัยสิ่งแวดลอม

ชุมชนมีระบบเฝาระวังดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม

ชุมชนมี่การจัดตั้งชมรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม

อปท.สนับสนุนทรัพยากรอยาง
เพียงพอและตอเนื่อง

การวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมดาน
อนามัยสวล.เหมาะสมในบริบทชุมชน

ระบบสารสนเทศ	การสื่อสารสังคมและ
การประสานงานมีประสิทธิภาพ

องคกรมีวัฒนธรรมองคกรและ
บรรยากาศในการทํางานที่ดี

แหลงการเรียนรู/สาธิตดานอนามัย
สิ่งแวดลอมที่เปนตนแบบ

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมอยางมืออาชีพ

ฐานขอมูลมีประสิทธิภาพและ
เปนปจจุบัน

การพัฒนาเครือขายดานอนามัย
สวล.	มีประสิทธิภาพ การจัดการความรู	(KM)	และการ

ถายทอดองคความรูอยางตอเนื่อง

กระบวนการเฝาระวังดานอนามัย
สวล.	มีประสิทธิภาพ

ระบบการติดตามประเมินผลดานอนามัย	สวล.
มีประสิทธิภาพ	(แบบเสริมพลังM&EE)	

และประเมินรับรองมาตรฐาน

สาธารณสุขทุกระดับสนับสนุนวิชาการ
และบริการดานอนามัยสิ่งแวดลอม

ผูนําแกนนําชุมชนเปนผูนําและดูแลดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง

พ
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ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	คือ
 หนวยงาน	ภาครฐั	ดาน	สาธารณสขุ	ขาด	งบประมาณ	ใน	การ	สนบัสนนุ	บคุลากร	ทำให	ไม	ไดรบั	การ	ตอบรบั	

เทาที่ควร	ดวย	สาเหตุ	ของ	กลุม	เปาหมาย	ที่	เปน	โรงพยาบาล	ใน	พื้นที่	ลวน	ถูก	ลด	งบประมาณ	และ	เตรียม	รับ	การ	

ประเมิน	มาตรฐาน	ตางๆ	ทำให	ไม	สามารถ	สง	บุคลากร	เขารวม	กิจกรรม	ได		แต	ไดรับ	การ	สอบ	สนอง	อยาง	ดี	จาก	

องคการ	ปกครอง	สวน	ทองถิ่น	ตางๆ	และ	กลุม	อาชีพอิสระ	ซึ่ง	มี	จำนวน	ผู	เขารวม	กิจกรรม	มากกวา	กึ่งหนึ่ง

ปจจัยแหงความสำเร็จ	คือ
 การ	มี	และ	ใช	องคความรู	ที่	รวบรวม	ไว	มา	ใช	ประโยชน	การ	ใช	ทักษะ	ใน	การ	จัดการ	ขยะ	ชวย	ลด	ตนทุน	

เรือ่ง	เอกสาร	สามารถ	ใช	ประโยชน	สงูสดุ	จาก	สิง่	เหลอืใช	การ	ม	ีทมีงาน	ที	่เขมแขง็	ทัง้	บคุลากร	จาก	หนวยงาน	ภาค	ี

เครอืขาย	เชน	สำนกังาน	สาธารณสขุ	จงัหวดั	นครราชสมีา	และ	เจาหนาที	่ของ	องคกร	เอง	การ	เลอืก	ประชา	สมัพนัธ	

โดย	ปราศจาก	ตนทุน	 เชน	 รายการ	โทรทัศน	ดาวเทียม	 วิทยุ	ชุมชน	ตลอดจน	การ	มี	ผู	อุปการ	คุณ	 (Sponser) 

ใน	การ	สนับสนุน	สถานที่	คา	อาหาร	แหลง	ดูงาน	รวมถึง	วัสดุ	อุปกรณ	ตางๆ	ใน	การ	ฝก	ปฏิบัติ
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	 การสุมประเมินมาตรฐาน	 CFGT	 	 รานอาหารและแผงลอยจำหนายอาหาร	 	 จำนวน	 212	 แหง 

พบวายังคงสภาพมาตรฐานทางกายภาพเพียงรอยละ	 50.0	 สวนเกณฑคุณภาพทางแบคทีเรียของตัวอยาง
อาหาร,	ภาชนะอุปกรณ	และมือผูสัมผัสอาหาร		ผานเกณฑรอยละ	56.11,	72.97	และ61.43	ตามลำดับ		

โดยผลการดำเนินงาน	CFGT	ภาพรวมเขต	14	ครอบคลุมรอยละ	89.47	รวมถึงการสุมประเมินมาตรฐาน
ตลาดสดนาซื้อ	มีตลาดประเภทที่	1	ที่ยังคงสภาพมาตรฐานรอยละ	60	จากทั้งหมด	15	แหง	จากผลการ
พัฒนาตลาดสดนาซื้อระดับเขต	ครอบคลุมรอยละ	83.03	พรอมทั้งมีการเก็บตัวอยางผัก	ผลไมตัดแตงพรอม
บรโิภคจำนวน	26	ตวัอยางจากตลาดประเภทที	่1	ดวยชดุทดสอบขัน้ตน	พบการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทเีรยี,	
สแตฟฟโลคอลคัส	 ออเรียส		และซัลโมเนลลา	รอยละ	92.31,	23.08	และ73.08	ตามลำดับ	ซึ่งไดแจงผล
พรอมคำแนะนำแกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อประสานการดำเนินงานกับพื้นที่ตอไป
 

	 การเฝาระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือนและน้ำประปาใน	7	อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย	ดวยการสุม
ตัวอยางน้ำสงตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได	กรมอนามัย	พ.ศ.	2553	

พบวาน้ำบริโภคครัวเรือน	 และน้ำประปาผานเกณฑมาตรฐาน	 รอยละ	 10.71	 และ	 34.29	 	 	 อีกนโยบาย
ตอเนื่อง		คือการพัฒนาสวมสาธารณะมาตรฐาน	HAS	ใน	3	กลุมเปาหมาย	ไดแก	โรงเรียนสังกัด	สพฐ.	วัด
สงเสริมสุขภาพ	และสถานอนามัย	ครอบคลุมรอยละ	39.94		52.29	และ	90.66	ตามลำดับ	รวมถึงปมน้ำมัน
เสนทางถนนมิตรภาพ	และสาย	226	ไดมาตรฐานสวม	HAS	รอยละ	37.37	จากทั้งหมด	99	แหง

 ก รมอนามัย	 ไดขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัย
สิ่งแวดลอมผานกระบวนการเมืองนาอยู	 ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น	(อปท.)	ไดมีการนำไปปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม	โดยป	2554 

กรมอนามัยไดสงเสริมสนับสนุน	 อปท.	 ในการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอม	 (Environmental	 Health	 Accredit	 =	

EHA)	 	 ดวยการประยุกตเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	

(PMQA)	 ใชเปนแนวทางการพัฒนาฯ	ศูนยอนามัยที่	 5	นครราชสีมา	

ไดเปนวิทยากรจัดกระบวนการอบรมพัฒนาบุคลากร	 อปท.	 และ
หนวยงานสาธารณสุขแกจังหวัดสุรินทร	 และเปนวิทยากรบรรยาย
แกจังหวัดนครราชสีมา	 จากการติดตามประเมิน	 อปท.	 จำนวน 

14	แหง	ของจงัหวดันครราชสมีา	พบวา	ทกุแหงมีการดำเนนิงานอนามยั
สิ่งแวดลอมตามหมวด	1-	หมวด	6	ของเกณฑการพัฒนา		เพียงแตยัง
ไมไดจดัเอกสาร/หลกัฐานใหครบถวนในทกุหมวด		โดยเฉพาะหมวด	3	

การมุงเนนทรพัยากรบคุคลที่ยงัไมพบหลกัฐานเชงิประจกัษ	สวนระบบ
การจัดการสุขาภิบาลอาหารที่มุงเนนการจัดหมวดหมูการดำเนินงาน
สขุาภบิาลอาหาร	มีการนำรองในอปท.	2	แหง	คอื	เทศบาลตำบลเมอืง
ปก	จงัหวดันครราชสมีาและเทศบาลตำบลระแงง	จงัหวดัสรุนิทร	ผาน
การประเมินการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง

การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
และการจัดการสุขาภิบาลอาหารเขตเมือง
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ประชุมวิชาการเครือข่ายท้องถิ่นน่าอยู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 3

	 ผลการดำเนนิงานมีผูเขารวมประชมุครบตามเปาหมายมีหนวยงาน
จากภาครัฐ		ทองถิ่น		และเอกชน	รวมแสดงนิทรรศการมากกวา	50	 บูธ 

ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจในภาพรวม	ระดบัมากถึงมากที่สุดรอยละ	
86.6	 สิ่งที่ผูเขาประชุมประทับใจมากที่สุด	 คือ	 นิทรรศการรอยละ	 60.1 

สิ่งที่ไมประทับใจมากที่สุด	คือ	สถานที่		รอยละ	40.35	เนื่องจากคับแคบ
และมเีสยีงรบกวน	โดยมีขอเสนอแนะ		คอื	การจดัสถานที่ใหเหมาะสมและ
มีการประชาสัมพันธมากกวานี้

	 นยอนามัยที่	 5,	 6	 และ	 7	 รวมกับเทศบาลนครนครราชสีมา	 สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่	 11	

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	 จัดใหมีโครงการ
ประชุมวิชาการเครือขายทองถิ่นนาอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่3	 ขึ้นในระหวาง	 19-21	 เมษายน		

2554	 ณ	 หางเดอะมอลลนครราชสีมา	 ภายใตหัวขอ	 “ลดโลกรอนกับสุขภาวะคนเมือง”	 เพื่อเปน
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 	 เผยแพรตนแบบที่ดี	 (Best	 Practice)	 ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น	 และภาคีเครือขาย	 โดยมีเปาหมายผูเขารวมประชุมมากกวา 
1,000	 คน	 รูปแบบการจัดงานประกอบดวย	 การบรรยายวิชาการ	 การแสดงนิทรรศการ	 แลกเปลี่ยน
เรียนรูผลงานการเลาเรื่องความสำเร็จเมืองนาอยู	 ชุมชนนาอยู	 และ	 การศึกษาดูงานในพื้นที่	 4	 เสนทาง	 

การดำเนินงานแบงเปน	3	ขั้นตอน	คือ	ขั้นเตรียมการไดแกการประชุมคณะทำงานกับหนวยงานเจาภาพคือ
เทศบาลนครนครราชสีมา	พลังงานจังหวัดนครราชสีมา	สิ่งแวดลอมภาค	11	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา	การประสานสถานที่การจัดงาน	การประสานวิทยากร	ประธาน	สถานที่ดูงาน	การเชิญผูรวม
จัดนิทรรศการ	ผูเขาประชุม	การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ	ขั้นดำเนินการจัดประชุมกิจกรรมสวนมากเปนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง	ขั้นตอนสุดทายคือการประเมินผลและการถอด
บทเรียนเปนรูปเลม

ศู
	 การรับผิดชอบตอสังคมในการลดโลกรอนดวยการ
สุขาภิบาลอยางยั่งยืน	และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม	(GREEN	and	

CLEAN)	 โดยสงเสริมพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม	 GREEN	

ภายใตกลยทุธ	CLEAN		ในโรงพยาบาลและ	รพ.สต./สถานอีนามยั	

ใหเปนแหลงเรียนรูเผยแพรขยายสูประชาชน		โดยกลุมเปาหมาย
เขารวมครบทุกอำเภอๆละอยางนอย	1	แหง	 	ผลการประเมินมี
โรงพยาบาลที่ดำเนินการครบกิจกรรม	GREEN		9	แหง	เปนศูนย
เรยีนรู	จำนวน	3	แหง	จากทัง้หมดที่เขารวม	80	แหง	สวน	รพ.สต./

สถานีอนามัย	 มีการดำเนินการครบกิจกรรม	 GREEN	 เพียง	 2	

แหง	 จากทั้งหมด	 273	 แหง	 โดยกิจกรรมการจัดการขยะไปใช
ประโยชน	 (G)	 เปนกิจกรรมที่ยังดำเนินการไมครบถวนตามหลัก	

3R	 บทเรียนที่ไดเรียนรูจากการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม	
ทั้งการเฝาระวังคุณภาพน้ำดื่ม-น้ำใช	 อาหารปรุงจำหนาย	 การ
พัฒนาการสุขาภิบาลที่ยั่งยืน	 และเปนมิตรภาพกับสิ่งแวดลอม	
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม	ตองขับเคลื่อนดวยการ
สงเสริมสนับสนุนใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 โรงพยาบาล
และ	อปท.	ประสานเชื่อมเครือขายในพื้นที่รวมดำเนินงานตั้งแต
ประสานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	 และการสุมตรวจประเมิน	

อีกหนึ่งปจจัยสูความสำเร็จ	 คือ	 การสานตอความรวมมือระดับ
นโยบายสวนกลางที่เกีย่วของ	รวมถงึการจดัเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู
ระดับพื้นที่/จังหวัด/เขต/ภาค	 และระดับประเทศ	 ตลอดจนการ
ยกยองเชิดชูเกียรติแกองคกรที่ประสบความสำเร็จ	 และบทบาท
ศนูยฯในการแจงยอนกลบัขอมลูการตรวจเยีย่ม	นเิทศ	สุมประเมนิ	
พรอมคำแนะนำในการพัฒนาแกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
และ	อปท
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ลดโลกรอน	ภายใตกิจกรรมหลัก	GREEN	and	CLEAN		และใหสถานบริการ
สาธารณสุขเปนแบบอยางในการดำเนินการลดโลกรอน	 ตลอดจนสรางความรู	
และความเขาใจใหกับบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับภาวะโลกรอนที่มีผลตอ
สุขภาพกิจกรรม	GREEN	 ประกอบดวย	G	 :	 Garbage	 คือ	 การจัดการขยะ 

R	:	Restroom	คือ	การพัฒนาสวมสาธารณะใหไดมาตรฐาน	HAS	(Health	

Accessibility	 and	 Safety)	 E:	 Energy	 คือ	 การลดการใชพลังงาน 

E	:	Environment	คือ	การจัดการสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาพดี	และ 

N:	 Nutrition	 คือ	 การรณรงคอาหารปลอดสารพิษ	 รณรงคการใชผักพื้นบาน	

อาหารพื้นเมือง	 ภายใตกลยุทธ	 CLEAN	 ดังนี้	 C:	 Communication 

คือ	 การสื่อสารสาธารณะเพื่อสรางความเขาใจ	 L	 :	 Leader	 คือ	 สราง
บทบาทนำ	 เพื่อเปนตัวอยางในการดำเนินงาน	 E	 :	 Effectiveness	 คือ 

ใหบังเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ	 A	 :	 Activity	 คือ	 สรางกิจกรรมเพื่อสราง
จิตสำนึกอยางมีสวนรวม	N	 :	 Networking	 คือ	 รวมกับภาคีเครือขายใน
การดำเนินงาน	 และมอบหมายใหศูนยอนามัยทุกแหงเปนศูนยเรียนรูลด
โลกรอน	 ซึ่งศูนยอนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 จึงไดมีการพัฒนาแหลงเรียนรู
การจัดการขยะเปนศูนยเรียนรูลดโลกรอน	 	 โดยมุงเนนการจัดการขยะไปใช
ประโยชน	 ปลูกผักปลอดสารพิษ	 	 และมีแนวคิดตอยยอดพัฒนาศูนยเรียนรู
ลดโลกรอน	 ในปงบประมาณ	 2554	 ดวยมาตรวัดบงบอกถึงการลดลงของ
การปลอยกาซเรือนกระจก	“Carbon	 	 footprint”	 	 ใหเปนแบบอยางที่ดี 
และการเปนผูนำในการลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	

	 นปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมกลายเปนปญหาระดับสากล	
ซึ่งมีผลกระทบไปทั่วโลก	 ตั้งแตปญหาภาวะโลกรอน	 ซึ่งเปนการ
เปลี่ยนแปลงในระดับโลก	 อันเปนผลมาจากกิจกรรมของมนุษย 

ที่ปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศ	 ทำใหอากาศแปรปรวน	

ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง	 เกิดภัยพิบัติตางๆ	 ฯลฯ	 โดยเฉพาะกิจกรรม
หลักของมนุษยที่เปนการเพิ่มมีเทนในชั้นบรรยากาศที่ทำใหเกิดภาวะ
โลกรอน	คือ	การฝงกลบขยะโดยไมไดแยก		และขยะอินทรีย	เปนตน	

ซึง่นบัวนัจะทวีความรนุแรงขึน้ตลอดเวลา	แตถาเราสามารถนำมลูฝอย
มารีไซเคิลไดก็จะเปนการลดปริมาณขยะ	 และชวยลดปริมาณกาซ
มีเทน	 ซึ่งเปนกาซเรือนกระจกที่ทำใหโลกรอนถึง	 21	 เทาของกาซ
คารบอนไดออกไซด	เปนผลทำใหสภาพภมูอิากาศเกดิการเปลีย่นแปลง	
ตอมาในป	 2553	 กรมอนามัยไดดำเนินงานโครงการสาธารณสุข
รวมใจรณรงคลดโลกรอน	 (Green	 and	 Clean	 Hospital)	 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพื่อใหภาคสาธารณสุข	 ตระหนักถึงปญหา	 และ	

รวมมือในการลดกาซเรือนกระจก	 สงเสริมใหภาคสาธารณสุขแสดง
จิตสาธารณะ	 ในการรวมลดโลกรอนดวยการลดการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก	 โดยการเนนกิจกรรมการพัฒนาการสุขาภิบาลอยาง
ยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไปพรอมๆกับกิจกรรมอื่นๆ	 (ไดแก
กจิกรรม	GREEN)	เปนเครือ่งมอืในการลดกาซเรอืนกระจก	นอกจากนี้
เพื่อประเมินผลความสำเร็จ	 ไดนำคารบอนฟุตปริ๊นท	 (Carbon	

Footprint)	 มาใชเปนเครื่องมือชี้วัดความสำเร็จและเปนเครื่องมือ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	 โครงการสาธารณสุขรวมใจ
รณรงคลดโลกรอน	 (GREEN	 and	 CLEAN	 Hospital)	 มีเปาหมาย
ใหสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ

การพัฒนาศูนยการเรียนรู้
ลดโลกร้อน
ศูนยอนามัยที่ 5

ใ
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	 การจัดทำโครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบสถานการณ
การมีขอบัญญัติทองถิ่น	 และการบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย	

และ พัฒนา ฐานข อมูล ตาม พระ ราช บัญญัติ การ สาธารณสุข 

พ.ศ.	 2535	 โดยการสงแบบสำรวจติดตามผลการออกขอบัญญัติ
ท องถิ่น	 ตาม พระ ราช บัญญัติ การ สาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น	 และแบบสำรวจเจาพนักงานตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 ไปยังเทศบาล/อบต.	

ในพื้นที่การสาธารณสุขเขต	 14	 	 (จังหวัด	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	

บุรีรัมย	และสุรินทร)	รวม	875	แหง	ขณะนี้อยูระหวางการวิเคราะห
และสรุปขอมูล	 นอกจากนี้ยังมี	 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณดานการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข	 ซึ่งไดเชิญ 

ผูรับผิดชอบงานกฎหมายสาธารณสุข	 ไดแก	 เจาพนักงานทองถิ่น	

เจาพนักงานสาธารณสุข	 และผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงาน
ทองถิน่	ของเทศบาล	องคการบรหิารสวนตำบล	ในพืน้ที่การสาธารณสขุ
เขต	14	และศูนยอนามัยที่	5	นครราชสีมา	เขารวม	จำนวน	51	คน	

โดยจัดขึ้นระหวางวันที่	16	–	17		มิถุนายน	2554	ณ	ภูหินสวยรีสอรท	

ต.หนองน้ำแดง	อ.	ปากชอง	จ.นครราชสีมา	

งานกฎหมายสาธารณสุข
การพัฒนาฐานข้อมูล และติดตามประเมินผล

การใช้มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข 
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

	 ระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 เปนพระราช
บญัญตัิที่คุมครองประชาชนดานสขุลกัษณะและการอนามยัสิง่แวดลอม 

ซึ่งครอบคลุมทั้งกิจกรรม	 การกระทำทุกอยาง	 และกิจการประเภท
ตางๆ	ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน	

 

	 การบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	

พ.ศ.	2535	ไดกำหนดโครงสรางอำนาจหนาที่ขององคกร	สวนราชการ
ตางๆ	และบุคคลทั้งในสวนกลาง	สวนภูมิภาค	และสวนทองถิ่น	 ใหมี
ลักษณะที่ประสานสอดคลองกัน	 กลาวคือ	 ไดกระจายอำนาจในการ
ควบคุมดูแลใหเปนไปตามกฎหมายลงสูหนวยงานในระดับทองถิ่น	

ไดแก	 เมืองพัทยา	 กรุงเทพมหานคร	 องคการบริหารสวนจังหวัด	

เทศบาล	 และองคการบริหารสวนตำบล	 สำหรับประชาชนทั่วไปและ 

ผูประกอบการมีหนาที่ที่ตองปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ	

พ.ศ.	 2535	 หากฝาฝนยอมไดรับโทษตามที่กำหนดอยูในกฎหมาย	

นอกจากนี้	กฎหมายฉบับนี้ไดใหสิทธิแกประชาชนและผูประกอบการ
ที่ไดรบัคำสัง่จากเจาพนกังานตามกฎหมายและเหน็วาไมเปนธรรมหรอื
ไมถูกตอง	 มีสิทธิยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ได	

พ
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การพัฒนาองคกร
	 วัตถุประสงค

	 เพือ่ใหสอดคลองกบัวฒันธรรมองคกร	HEALTH		โดยคณะกรรมการพฒันาบคุลากร		แตละกจิกรรม
ที่ดำเนนิการใชแนวทางของวฒันธรรมองคกรเปนหลกั	ประกอบดวย	การแขงขนักฬีาทัง้ภายในและภายนอก
หนวยงาน	การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู	การพัฒนาดานจริยธรรมของ
บุคลากร		การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในหนวยงาน		การจัดกิจกรรมการพัฒนาหองสมุดซึ่งเปน
แหลงศกึษาคนควางานเชงิวชิาการและเปนแหลงเรยีนรูเพิม่เตมิ		กจิกรรมดงักลาวไดดำเนนิงานผานทมีงาน
หลายกลุม/ฝาย	และไดรบัความรวมมอืในการดำเนนิการเปนอยางด	ี	แมวาบางกจิกรรมมีผูเขารวมนอย		แต
สวนใหญ	ถาไมตดิภารกจิหลกัที่สำคญั	การเขารวมกจิกรรมจะไดรบัการตอบรบัด	ี	ถงึแมวาจะมีกจิกรรมเสรมิ
ตางๆ	ใหเจาหนาที่ไดพบปะกนัมากขึน้แตแนวโนมบรรยากาศในองคกรยงัไมดีเทาทีค่วรซึง่ตองดำเนนิการหา
สาเหตุ		ปจจัยที่ใหเกิดปญหาดังกลาว		รวมทั้งประเมินภาวะเครียดของเจาหนาที่		ประเมินความพึงพอใจใน
การทำงาน	และนำผลที่ไดรับ		เรงดำเนินการแกไขใหดีขึ้นในปถัดไป

งาน ตาม พันธกิจ
งาน พัฒนา องคกร

	 การประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูประกอบดวยการบรรยายใหความรูในเรือ่งบทบาท	อำนาจหนาที่ของ
เจาพนกังานตามกฎหมายสาธารณสขุ	ขัน้ตอนการยกรางขอกำหนดของทองถิน่ตามพระราชบญัญตัิการธาร
ณสุข	พ.ศ.	2535	บทบาทเจาพนักงานทองถิ่น	และเจาพนักงานสาธารณสุขในการจัดการปญหาเหตุรำคาญ	

การอนุญาต/การแจง	 จากนั้นจึงเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุขของ
แตละทองถิน่	สรปุไดวา	แตละทองถิน่มีปญหาในการบงัคบัใชกฎหมายไมวาจะเปนการยกรางขอบญัญตัิหรอื
เทศบญัญตั	ิบางแหงไมครอบคลมุ	บางแหงครอบคลมุเกนิความจำเปน	ปญหาในการบงัคบัใชการอนญุาตหรอื
การแจงใหเปนไปตามขอบญัญตัิหรอืเทศบญัญตั	ิเพือ่ปองกนัผลกระทบที่อาจจะเกดิในภายหลงัการอนญุาต	

การประชาคมเพื่อขอฉันทามติจากประชาชน	 การระงับเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ	การออกคำสั่ง	และการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาการอุทธรณคำ
สั่งเจาพนักงานทองถิ่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข	ฯลฯ

	 จากการประชุมพบวาเจาหนาที่ที่มารวมมาจากหลากหลายวิชาชีพ	 ซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแล
กฎหมายสาธารณสุข	 ทุกคนมีความตั้งใจในการเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนอยางดี	 เมื่อพิจารณา
จากผลการประเมินความพึงพอใจ	พบวาผูเขารวมประชุมรอยละ	80	ขึ้นไป	ประเมินวามีความรูความเขาใจ
มากขึ้นในระดับมากถึงมากที่สุด	 ในสวนของระดับประโยชนของการนำไปใช	 ผูเขารวมประชุมรอยละ	 90	
เห็นวาสามารถนำไปใชประโยชนไดมากถึงมากที่สุด	 และมีความคุมคามากที่สุด	 สวนความพึงพอใจตอการ
ประชุมอบรมรอยละ	95	อยูในระดับมากถึงมากที่สุด	ผูเขาประชุมคาดหวังจะนำความรูที่ไดไปใชกับบริบท
ของทองถิน่ตนเอง	ไดรบัความรูและเทคนคิการทำงานตาม	พ.ร.บ.การสาธารณสขุเพิม่ขึน้	และอยากใหจดัการ
ประชมุหรอืจดัเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณอกี	เนือ่งจากเปนแนวทางที่สามารถนำไปใชกบัสถานการณ
ไดจริง	สวนกลุมเปาหมายที่ไมสามารถเขารวมประชุมครบ	เนื่องจากสวนใหญติดภารกิจเตรียมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา	ผูแทนราษฎร	 	ซึ่งจะมีขึ้นในระยะเวลาใกลเคียงกัน	 	ทั้งนี้	 หากมีการจัดการประชุมครั้งตอไป 

จักไดจัดในชวงเวลาที่เหมาะสมและสถานที่ที่เดินทางไปมาไดสะดวกยิ่งขึ้น
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การพัฒนาบุคลากร
	 เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน	 พันธกิจของหนวยงาน	 ในดานการสงเสริมใหสนับสนุนใหบุคลากร
มีการพัฒนาศักยภาพเปนระยะๆ	 และพัฒนาระบบฐานขอมูลเหมาะสม	 รวดเร็วและทันสมัย	 ตัวชี้วัดคือ	
บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยางมืออาชีพ	 มีระบบฐานขอมูลบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพ	 มีแผนพัฒนารายบุคคล	 และบุคลากรไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลอยางนอย
รอยละ	50	ซึ่งกลยุทธเหลานี้ไดดำเนินการ	2		รูปแบบ	คือ	ชุดคณะกรรมการ	และผูที่มีหนาที่รับผิดชอบโดย
ตรง	ไดมีการกำหนดขอบงชี้เพื่อวัดความสำเร็จ	2	ขอ	และสามารถดำเนินการบรรลุตามเปาหมาย	

 

	 ดานการพฒันาบคุลากรมีทกัษะและสมรรถนะในการปฏบิตัิงานที่รบัผดิชอบอยางมอือาชพี	บคุลากร
ไดรับการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตามทักษะและสมรรถนะโดยสงอบรมในเรื่องตางๆ	ที่เกี่ยวของทั้งในงาน
รับผิดชอบหลักและงานรับผิดชอบที่เกี่ยวของ	และดำเนินการวางแผนพัฒนารายบุคคลจากการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ผานมาและการประเมินทักษะรายบุคคล	โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรในกลุมขาราชการ	107	
คนและไดรับการพัฒนาตามแผนรายบุคคล	97	คน	คิดเปนรอยละ	90.65		ซึ่งเกินรอยละ	50	ตามตัวชี้วัด
ที่กำหนดไว		ขาราชการที่ไดรับการพัฒนาความรู/ทักษะ/	สมรรถนะ	อยางนอย	10	วันตอคนตอป	จำนวน	

84	คน	คิดเปนรอยละ	78.5		ดานการเปนวิทยากร	,	ใหคำปรึกษา	,		นิเทศงาน	,	การเขาอบรม	,	ประชุม
เพื่อพัฒนา	,	ประสานภายนอกในงานที่รับผิดชอบสวนนี้ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง

	 ดานฐานขอมูลบุคลากรมีประสิทธิภาพและเปนปจจุบัน	แบงฐานขอมูลออกเปน	2	สวน	ฐานขอมูล
ประวัติบุคลากร	 ซึ่งรวบรวมและรับผิดชอบโดยงานการเจาหนาที่กลุมอำนวยการ	 และงานพัฒนาบุคลากร	

และฐานขอมูลดานการอบรม	 ซึ่งรวบรวมโดยงานพัฒนาบุคลากร	 กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย 

งานในสวนนี้ตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกทานแตบางครั้งขาดความรวมมือและความตระหนัก
ของบุคลากรทำใหขอมูลในสวนนี้ยังไมสมบูรณ	 และปจจุบันกำลังดำเนินการพัฒนาการเก็บขอมูลเพื่อให
เกิดความทันสมัยและเปนปจจุบัน		

 ปจจัยความสำเร็จ
	 ความรวมมือของผูบริหารและบุคลากร	ศูนยอนามัยที่	5	นครราชสีมา	ความรักและความสามัคคี
ของบุคลากรในหนวยงานมีความสำคัญและเปนแหลงกอใหเกิดความผูกพันในองคกร	 เพื่อใหองคกรและ
บุคลากรพัฒนาตอไป

 ปจจัยความสำเร็จ
	 การรวมสนับสนุนงานตางๆ	 ของผูบริหาร
ทุกทานและบุคลากรในหนวยงาน	 	 ทีมทำงานที่
เขมแขง็และมีประสบการณการทำงานในแตละเรือ่ง		
ทำใหสามารถวางแผนในการดำเนินงานตางๆ	 ไดดี
และสามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาได	

	 สรุปบทเรียน

	 ผูบรหิารมีสวนสำคญักจิกรรมตางๆ	ควรไดรบัความเหน็ชอบจากผูบรหิารกอนแลวจงึบรหิารจดัการ		
ดำเนินการตอไป	 หากมีปญหาในการดำเนินการตองรีบแกไขและแจงผูบริหารรับทราบ	 	 การกำหนดวัน
ในการจัดกิจกรรมตางๆ	 การนัดหมายผูบริหารลวงหนาเปนสิ่งจำเปนหากเห็นวางานนั้น	 ตองไดรับความ
รวมมอืจากผูบรหิารและตองการใหชวยผลกัดนัใหเกดิผลการดำเนนิงานที่ดทีีส่ดุ		และการสือ่สารกนัหลายๆ	

ชองทางสามารถทำใหขาวสารทั่วถึงกันไดมากขึ้น	ปงบประมาณ	2554	ไดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ	ผาน
ทาง	E-mail	PR-anamai	ซึง่เปนอกีชองทางหนึง่ที่เจาหนาที่รบัทราบขาวสารแตมีเจาหนาที่จำนวนไมนอยที่
ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรเปนของตนเอง		ไมเปด	mail		ไมอยากอานเพราะ	mail	จำนวนมาก		จึงดำเนินการ
ประชาสัมพันธผานบอรดประชาสัมพันธงานพัฒนาบุคลากร		แจงหนังสือเวียนตามกลุมฝาย		ประกาศเสียง
ตามสาย		โทรศัพทถึงตัวโดยตรง	แตบางครั้งวิธีการดังกลาวก็มีทั้งขอดีบาง	เสียบาง	แตขอมูลขาวสารที่ไดก็
กระจายไดทั่วถึงมากขึ้น		ในป	2555	ตองสรางความตระนักในทุกกลุมงานและมีกลยุทธที่ดีในการสรางการ
มีสวนรวมของบคุลากรในหนวยงานและเพิม่ประสทิธภิาพในการสือ่สารภายในองคกร	เพือ่ใหเปนหนวยงาน
ที่เขมแข็งดานกำลังคน		มีทีมงานและบรรยากาศที่เอื้ออำนวยตอการทำงานในองคกร



94 95รายงานประจำปี 2554
ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา

	 																																							ตัวชี้วัด	 เปาหมาย	 ผลงาน
	 	 	 	 	 	 	 มิติที่	1	มิติดานประสิทธิผล
3. ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมาย

 ตามแผนปฏิบัติราชการ/ ภารกิจหลัก/ เอกสารงบประมาณรายจายฯ 
 ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  
 3.1  ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุ
   เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก  
   3.1.1  จำนวนโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวที่ผานเกณฑ 17 แหง	 21 แหง

     ระดับทอง	    
   3.1.2  จำนวนโรงเรียนผานเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียน 5 แหง	 5 แหง

     สงเสริมสุขภาพระดับเพชร

   3.1.3  จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสนับสนุนการจัดบริการ 3 แหง	 3 แหง

     ที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน
   3.1.4  จำนวนองคกรภาครัฐหรือเอกชนผานเกณฑการประเมิน 10 แหง	 14 แหง

     เปนองคกรตนแบบไรพุง	    
   3.1.5  จำนวนชมรมผูสูงอายุมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปาก	 23 แหง	 116  แหง

   3.1.6  รอยละของโรงเรียนในสังกัด	สพฐ. วัดสงเสริมสุขภาพ

     และสถานีอนามัยมีสวมผานเกณฑมาตรฐาน
     สวมสาธารณะ	(HAS)  
     -  โรงเรียนในสังกัด	สพฐ. รอยละ	65 รอยละ	39.94
     -  วัดสงเสริมสุขภาพ	 รอยละ	60 รอยละ	55.15
     -  สถานีอนามัย	 รอยละ	82 รอยละ	90.66
 3.2 	 ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักตามเปาหมาย
	 	 	 ผลผลิตของสวนราชการ  
     - 	 โครงการศึกษาพัฒนาองคความรู	เทคโนโลยี	และ	 1 เรื่อง	 1 เรื่อง
	 	 	 	 	 	 นวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม	 
	 	 	 	 	 - 	ประชาชนและบุคลากรภาคีเครือขายไดรับการถายทอด	 3,640 คน	 3,802 คน
      องคความรู	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพ
	 	 	 	 	 	 และอนามัยสิ่งแวดลอม
 3.3 ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมาย

   ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก	(เพิ่มเติมจากคำรับรองฯ

   ของกรมอนามัย)  

การพัฒนาระบบราชการ 

	 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติการราชการของศูนยอนามัยที่	5	นครราชสีมา 

ที่ไดลงนามในป	2554		มีจำนวน	23	ตัวชี้วัด	โดยมีผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ในภาพรวม	(SAR	Card)	รอยละ	92.56	ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน	ดังนี้	

                                        ตัวชี้วัด	 เปาหมาย	 ผลงาน
มิติที่	1 มิติดานประสิทธิผล

1. ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปา

 หมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข  
   1.1.3  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัย 100 คะแนน	 100 คะแนน
     ดานอาหาร

2. ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปา

 หมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ  
 2.1  โรงพยาบาลที่มีกระบวนการเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ	 100 คะแนน	 100 คะแนน
   ผานเกณฑคุณภาพบูรณาการตอยอด	(Health Promoting
   Hospital plus)     
  	 2.1.1 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑ 20 แหง	 20 แหง

     คุณภาพบูรณาการตอยอด	 
   2.1.2  โรงพยาบาลในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 11 แหง	 11 แหง

     ที่ผานการประเมินกระบวนการเปนรพ.สงเสริมสุขภาพ
     ผานเกณฑคุณภาพบูรณาการตอยอดปงบประมาณ	52-53
     ไดรับการติดตามและยังคงสถานภาพ
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	 																																							ตัวชี้วัด	 เปาหมาย	 ผลงาน
	 	 	 	 	 	 	มิติที่	3	มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	 																																							ตัวชี้วัด	 เปาหมาย	 ผลงาน

	 	 	 	 	 	 	 มิติที่	1	มิติดานประสิทธิผล

 	 	 	 	 มิติที่	4 มิติดานการพัฒนาองคกร  
9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 (PMQA)	   
	 9.1  รอยละความสำเร็จของการใหความรวมมือในการดำเนินการตาม	 100 คะแนน	 95 คะแนน
	 	 	 แผนการปรับปรุงกระบวนการเรียนรูความตองการและสรางความ
   สัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย	 
	 9.2 	 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำฐานขอมูลตาม	 100 คะแนน	 100 คะแนน
	 	 	 ประเด็นยุทธศาสตรใหมีความครอบคลุม	ถูกตอง	และทันสมัย	

	 9.3 	 ระดับความสำเร็จของการรายงานขอมูลแผน/ผลการดำเนินงาน	 100 คะแนน	 100 คะแนน
	 	 	 โครงการและงบประมาณกรมอนามัย
 9.4  ระดับความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรูของหนวยงาน	 100 คะแนน	 80 คะแนน
 9.5  รอยละของหลักสูตรการอบรมที่ผานเกณฑตามหลักประกันคุณภาพ	 100 คะแนน	 88 คะแนน
   การฝกอบรม	 
 9.6 	 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนา 100 คะแนน	 82.35 คะแนน
	 	 	 ขีดสมรรถนะที่กำหนด

 9.7  รอยละความสำเร็จในการใหความรวมมือในการดำเนินการตาม 100 คะแนน	 100 คะแนน
	 	 	 แผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา

	 	 	 	 -		 กระบวนการศึกษาวิจัย	  
    -  กระบวนการถายทอดฝกอบรม	  
 9.8 	 รอยละความสำเร็จในการใหความรวมมือในการดำเนินการตาม	 100 คะแนน	 100 คะแนน
	 	 	 แผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน

	 	 	 	 -	 กระบวนการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา	  
    -	 กระบวนการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคา	  
	 	 	 	 	 คะแนนรวม	 													94.30	คะแนน

	 	 	 3.3.1	 ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลและสถานีอนามัยหรือ

     โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

     เขารวมโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงคลดโลกรอนดวย
	 	 	 	 	 การสุขาภิบาลอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม	  
     - 	 โรงพยาบาล	 79/16 แหง	 79/9 แหง

	 	 	 	 	 -		สถานีอนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล	 88/18 แหง	 88/2 แหง

	 	 	 3.3.2 ระดับความสำเร็จขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีระบบ	 1  แหง	 1 แหง

     การจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน

	 	 	 3.3.3  	ระดับความสำเร็จขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีระบบ	 1  แหง	 1 แหง

	 	 	 	 	 การจัดบริการน้ำบริโภค	ระดับพื้นฐาน

   3.3.5 	 จำนวนตำบลตนแบบที่ผานเกณฑดานการดูแลสุขภาพ	 3 แหง	 26 แหง
     ผูสูงอายุระยะยาว	(LCT) 
	 	 	 3.3.6 	 ศูนยอนามัยประสบความสำเร็จในการขยายผลการ	 2 แหง	 13 แหง

	 	 	 	 	 ดำเนินงาน	DPAC สูโรงพยาบาล	

	 	 	 3.3.7 	 จำนวนบุคลากรและประชาชนในพื้นที่เปาหมายเฉพาะ	 200 คน	 847 คน
	 	 	 	 	 ไดรับการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและ
     อนามัยสิ่งแวดลอม

       มิติที่	2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ

5.	 ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักของการบรรลุเปาหมาย
	 ของตัวชี้วัดที่สอดคลองกับภารกิจหลักยุทธศาสตรของสวนราชการที่เนน
	 ถึงคุณภาพการใหบริการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี	พ.ศ.2546  
	 	 5.1	รอยละของระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการ	 100 คะแนน	 100 คะแนน
  5.2		ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการปองกันและ	 100 คะแนน	 95 คะแนน
	 	 	 	ปราบปรามการทุจริต	 
  5.4 ระดับความสำเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสาร	 100 คะแนน	 93 คะแนน

6. 	รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน/ภาพรวม/
	 เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง	2555  
      ไตรมาสที่	2    รอยละ	46 รอยละ	72.10
      ไตรมาสที่	3    รอยละ	70 รอยละ	99.86
      ไตรมาสที่	4    รอยละ	95 รอยละ	100
      ความสามารถในการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน	 รอยละ	78 รอยละ	100
7. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน	 100 คะแนน	 95 คะแนน
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	 ารดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 	 มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม	 พัฒนา
ระบบงานและสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน	 

ใหมีวธิกีารทำงานที่มุงสูองคกรเปนเลศิ		ทำงานเชงิรกุแบบบรูณาการ		คลองตวั		รวดเรว็		และสามารถรองรบั
ตอการเปลี่ยนแปลงได	 	และเพื่อใหองคกรภาครัฐมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานและผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		ซึ่งเกณฑดังกลาวประกอบดวย	7	เปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพองคกร		
ที่จะทำใหทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง	 และนำโอกาสในการปรับปรุงที่พบไปวางแผนพัฒนา
องคกรใหมีประสิทธิภาพตอไป		

	 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	PMQA	เปนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ		
ในมิติที่	4	ดานการพัฒนาองคกร		ซึ่งไดใช	PMQA	เปนเครื่องมือในการดำเนินงาน	เปนแนวทางในการปรับ
เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทำงานที่มุงไปสูการเปนองคกรสมัยใหมและเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบงาน
ทั่วทั้งองคกร	การดำเนินงาน	PMQA	แบงออกเปน	7	หมวด	ซึ่งมีผลการดำเนินงาน	ดังนี้

 หมวด 1 การนำองคกร ผูบริหารไดมีการทบทวนวิสัยทัศน	พันธกิจ	คานิยมของศูนย
อนามัยที่	 5	 พรอมทั้งสื่อสารใหบุคลากรในศูนยฯ	 ทราบ	 สงเสริมการเรียนรูของบุคลากรในรูปแบบตางๆ	
และสรางขวัญกำลังใจใหแกเจาหนาที่โดยการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของศูนยฯและยกยองเชิดชูเจาหนาที่
ที่ทำความดี		และมีผลงานดีเดน

 หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร มีการทบทวนแผนกลยทุธ	แผนปฏบิตัิราชการ		
เปาประสงค	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	และวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ	เพื่อนำไป
ปฏิบัติและวัดผลความกาวหนาของการดำเนินการ

การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

PMQA 
ก

 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 	 ดำเนินการทบทวนกลุมผูมีสวนได
สวนเสีย	 วิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและนำมาจัด
ทำเปนฐานขอมูล	การรับฟงความคิดเห็น	การรับขอรองเรียน/จัดการ
ขอรองเรยีน	การสรางความสมัพนัธการผูรบับรกิารและผูมสีวนไดสวน
เสยี	และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดำเนนิงานของ 
หนวยงานโดยที่ปรึกษาภาคประชาชน

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการ
จดัการความรู ้ดำเนนิการปรบัปรงุขอมลูตามประเดน็ยทุธศาสตร
ใหเปนปจจุบัน	 เสนอขอมูลตามพรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ.	2540	ครบถวน		บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรใหใชงานได		และ
จัดทำแผนการจัดการความรู	7	ขั้นตอน

 หมวด 5 การมุ ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  

ดำเนนิการสำรวจและสรางความผาสกุ/แรงจงูใจของบคุลากร		พฒันา
ศกัยภาพบคุลากรที่สอดคลองกบัยทุธศาสตร		โดยการอบรม		การเรยีน	
E-learning	ฯลฯ

 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ดำเนินงาน
ตามมาตรฐานระยะเวลาที่กำหนดของกระบวนการที่สรางคุณคา	 2	

กระบวนการ		และกระบวนการสนับสนุน	2	กระบวนการ

 หมวด 7 ผลลพัธการดำเนนิการ 	การดำเนนิงาน
ของแตละหมวดไดมีการวิเคราะหโอกาสพัฒนา	 	 พรอมที่จะนำมา
วางแผนปรบัปรงุ		และเปนขอมลูในการพฒันาองคกรในปงบประมาณ	

2555	ตอไป
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	 	 	 	 ตัวชี้วัด	 เปาหมาย	 	 	ผลการดำเนินงาน	 	

     (รอยละ)	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย	 สุรินทร	 เขต	14

1.การพัฒนาอนามัยแมและเด็ก

1.9		 รอยละเด็กแรกเกิด	–	5	ป	 95	 98.5	 95.4	 99.7	 96.5	 98.2

	 	 มีพัฒนาการสมวัย	

1.10	 รอยละเด็กแรกเกิด	–	5	ป		 73	 93.7	 90	 87.4	 90.9	 92.2

	 	 มีน้ำหนักตามเกณฑ	

1.11		รอยละเด็กแรกเกิด	–	5	ป	 89	 93.7	 29.1	 96.7	 78.6	 91.2

	 	 มีสวนสูงตามเกณฑ		คอนขางสูง

	 	 และสูงกวาเกณฑรวมกัน	

1.12	รอยละเด็กแรกเกิด	–	5	ป	 78	 93.7	 83.5	 76.5	 92.4	 90.2

	 		มีรูปรางสมสวน	

1.13	รอยละโรงพยาบาลสายใยรัก	 65	 73.3	 100	 90.9	 85.7	 85.2

	 		แหงครอบครัวผานเกณฑระดับทอง	

1.14	จำนวนโรงพยาบาลสังกัด	 180	แหง	 24	 13	 22	 12	 71

	 กระทรวงสาธารณสุขมีกระบวนการ	 /ประเทศ

	 เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ	 		

1.15	รอยละโรงพยาบาลมีกระบวนการ	 60	 33.3	 27.3	 21.1	 23.1	 25

	 เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพผาน

	 เกณฑคุณภาพบูรณาการตอยอด

	 (Health		Promoting		Hospital

	 Plus	:	HPH	+)	ไดรับการติดตาม

	 และยังคงสภาพ

1.16		รอยละของศูนยเด็กเล็กผานเกณฑ	 95	 94.7	 94.6	 98.3	 91.8	 94.8

	 	 ประเมินศูนยเด็กเล็กนาอยูระดับ

	 	 พื้นฐาน	

1.17	รอยละของศูนยเด็กเล็กผานเกณฑ	 50	 76.7	 72.9	 82.5	 64.3	 74.3

	 	 ประเมินศูนยเด็กเล็กนาอยูระดับดี

	 	 และดีมาก

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
	 ปงบประมาณ	 พ.ศ.	 2554	 กรมอนามัย	 ไดกำหนดกรอบการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม	 7	 ประเด็นยุทธศาสตร	 โดยมีการกำหนดคาเปาหมายความสำเร็จของการดำเนินงาน
เพื่อใชในการควบคุม	 กำกับ	 ติดตาม	 และประเมินผลการดำเนินงาน	 พื้นที่เขตการสาธารณสุขที่	 14	 

มีผลการดำเนินงาน		ดังนี้	

	 	 	 	 ตัวชี้วัด	 เปาหมาย	 	 	ผลการดำเนินงาน	 	

     (รอยละ)	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย	 สุรินทร	 เขต	14

1.การพัฒนาอนามัยแมและเด็ก

1.1	อัตราสวนการตายมารดา	 ไมเกิน	18	 15.2	 0	 18.5	 23.5	 15.3

	 (ตอ	100,000	การเกิดมีชีพ)

1.2	อัตราตายปริกำเนิด	 	 ไมเกิน	9	 6.4	 4.6	 5.7	 6.4	 5.8

	 (ตอ	1,000	การเกิดทั้งหมด)	

1.3		รอยละหญิงตั้งครรภฝากครรภ	 50	 62	 47.6	 31.5	 47.9	 48.7

	 กอนอายุครรภ	12	สัปดาห	

1.4		รอยละหญิงตั้งครรภที่มีระดับไอโอดีน	 5	0	 67	 65.8	 46.7	 51.3	 57.9

	 ในปสสาวะต่ำกวา	150	ไมโครกรัม

	 /	ลิตร	

1.5	อัตรามารดาคลอดบุตร	 ไมเกิน	10	 19.6	 20	 21.1	 17.1	 19.5

	 อายุต่ำกวา	20	ป

1.6	รอยละทารกแรกเกิดน้ำหนักนอยกวา	 ไมเกิน	7	 6.3	 7.2	 7.6	 9.1	 7.4

	 2,500	กรัม	

1.7	อัตราทารกแรกเกิดขาดมีภาวะออกซิเจน	 ไมเกิน	30	 14.3	 20.7	 15.7	 21.5	 17.3

	 (ตอ1,000	การเกิดมีชีพ)	

1.8		อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแม		 30	 42.8	 77	 95.3	 68.2	 63.3

	 อยางเดียว	6	เดือน	
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3.4	รอยละความครอบคลุมการใชเกลือ		 90	 98.8	 95.8	 92	 94	 92.5

	 บริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน

	 (ปริมาณไอโอดีนกวา	30	มิลลิกรัม/

	 เกลือ	1	กิโลกรัม		หรือไมนอยกวา

	 30	ppm)	

3.5	จำนวนองคกรภาครัฐ/เอกชนผานการ		130	องคกร	 3	 4	 3	 4	 14

	 ประเมินเปนองคกรตนแบบ	ไรพุง	 /ประเทศ

3.6	รอยละกลุมเปาหมายไดรับการตรวจ	 35	 21	 24	 27.9	 25.1	 23.7

	 คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

3.7	รอยละสตรีกลุมเปาหมายที่มีผลการ		 90	 100	 100	 100	 100	 100

	 ตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติไดรับ

	 การรักษาตามแนวทางการรักษาและ

	 สงตอ	

3.8	รอยละสตรีอายุ	30	–	60	ป	ไดรับการ	 80	 97	 92	 81.3	 88.4	 91

	 ประเมินทักษะการตรวจเตานม

	 ดวยตนเองอยางถูกตองจากเจาหนาที่

	 สาธารณสุข	

4.	การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

4.1	รอยละผูสูงอายุไดรับการดูแลเพื่อ	 80	 100	 89.5	 82	 94.8	 94.8

	 แกไขปญหาการสูญเสียฟน	

4.2	จำนวนชมรมผูสูงอายุมีกิจกรรม	 150	ชมรม	 37	 44	 31	 31	 143

	 สงเสริมสุขภาพชองปาก	 /ประเทศ	

4.3	จำนวนตำบลตนแบบที่ผานเกณฑ	 1	จังหวัด	 5	 11	 5	 5	 26

 ดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว	 /1	ตำบล	

4.4	รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง	 35	 90	 73.3	 100	 100	 91.4

	 สาธารณสุขมีการจัดตั้งและดำเนิน

	 การคลินิกผูสูงอายุ	

	 	 	 	 ตัวชี้วัด	 เปาหมาย	 	 	ผลการดำเนินงาน	

     (รอยละ)	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย	 สุรินทร	 เขต	14

3.	การแกไขปญหาโรคอวนคนไทย/สงเสริมสุขภาพวัยทำงาน

	 	 	 	 ตัวชี้วัด	 เปาหมาย	 	 	ผลการดำเนินงาน	 	

     (รอยละ)	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย	 สุรินทร	 เขต	14
	 2.	การลดปจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุน

2.1	จำนวนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ	 -	 3	 0	 2	 0	 5

	 ระดับเพชร	

2.2	รอยละโรงเรียนทุกสังกัดผานเกณฑ		 50	 74.5	 55	 79.9	 55	 67.8

	 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง	

2.3	จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 36	จังหวัด	 1	 1	 1	 1	 4

	 สนับสนุนการจัดบริการที่มิตรสำหรับ	 /ประเทศ

	 วัยรุนและเยาวชน

2.4	จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง	 -	 28	 15	 22	 14	 79

	 สาธารณสุขมีคลินิกวัยรุนที่ดำเนิน

	 การตามแนวทางการจัดบริการที่

	 เปนมิตรกับวัยรุนและเยาวชน	

2.5	จำนวนจังหวัดที่มีแผนยุทธศาสตรและ	36	จังหวัด	 1	 1	 1	 1	 4

	 มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ/	 /ประเทศ	

	 คณะทำงานอนามัยการเจริญพันธุ

	 ระดับจังหวัด	

2.6	รอยละเด็กและเยาวชนในพื้นที่	 -	 									ไมมีพื้นที่	 	 82.6	 87	 87

	 เปาหมายเฉพาะมีการเจริญเติบโตและ	 	 										เปาหมาย

	 พัฒนาสมวัย

3.	การแกไขปญหาโรคอวนคนไทย/สงเสริมสุขภาพวัยทำงาน

3.1	รอยละประชาชนชายอายุ	15	ป	ขึ้นไป		 79.5	 88	 88.4	 92	 81.5	 89

	 มีรอบเอวนอยกวา	90	ซม.	

3.2	รอยละประชาชนหญิงอายุ	15	ป	ขึ้นไป		 43	 65.4	 84.4	 89.1	 89.9	 82.7

	 มีรอบเอวนอยกวา	90	ซม.	

3.3	จำนวนจังหวัดมีแผนงาน/	 75	จังหวัด	 1	 1	 1	 1	 4

	 โครงการควบคุมและปองกันโรคขาด	 /ประเทศ

	 สารไอโอดีนอยางตอเนื่องและยั่งยืน	



104 105รายงานประจำปี 2554
ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา

	 ตัวชี้วัด	 เปาหมาย	 	 	ผลการดำเนินงาน	 	

  (รอยละ)	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย	 สุรินทร	 เขต	14

 6.	ความปลอดภัยดานอาหารและน้ำ

6.3	รอยละตลาดประเภทที่	1	ได	 80	 83.3	 85.2	 85	 81.8	 83.9

	 มาตรฐานตลาดสดนาซื้อระดับดี

	 (3	ดาว)		และดีมาก	(5	ดาว)	

6.4	การสุมประเมินตลาดสดประเภทที่	1	 30	 18.2	 -	 26.7	 37.5	 16.7

	 ไดมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ	

6.5	จำนวนประปาไดมาตรฐาน	 50	แหง

	 น้ำประปาดื่มได	 	 /ประเทศ	 	 	 	 	

	 	 -	การประปาสวนภูมิภาค	 	 4	 3	 3	 2	 12

	 	 -	ประปาเทศบาล	 	 	 2	 0	 1	 0	 3

6.6	จำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น	 6	แหง	 0	 0	 1	 0	 1

	 ที่มีระบบการจัดการน้ำบริโภค	 /ประเทศ

	 ระดับพื้นฐาน	

6.7	จำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น	 6	แหง	 0	 0	 0	 1	 1

	 ที่มีระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร	 	/ประเทศ

	 ระดับพื้นฐาน	 	

7.	การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

7.1	จำนวนรูปแบบการประเมินผลกระทบ	 6	แหง	 0	 0	 1	 0	 1

	 ตอสุขภาพ	 		 /ประเทศ

ที่มา	 :	ขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ	/	การนิเทศติดตามกระทรวงสาธารณสุข	/	รายงานเฉพาะกิจ
สายใยรักแหงครอบครัว		ณ		30		กันยายน	2554

5.1	สถานบริการสาธารณสุขเขารวม

	 โครงการลดโลกรอน

	 (Clean	&	Green	Hospital)	 	 	 	 	 	

	 	 -		จำนวนสถานีอนามัย/	 1	แหง	 41	 29	 56	 147	 273

	 	 	 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ	 /1	อำเภอ

   ตำบลที่ดำเนินการกิจกรรม	Green  

	 	 -		จำนวนโรงพยาบาลที่ดำเนินการ	 1	แหง	 29	 15	 22	 14	 80

	 	 	 กิจกรรม	Green				 /1	อำเภอ	 	

5.2	รอยละสถานีอนามัย/โรงพยาบาล	 65	 81.7	 100	 88.9	 100	 90.7

	 สงเสริมสุขภาพตำบลมีสวมผาน

	 เกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะ

	 (HAS)	

5.3	รอยละโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน	 55	 89.2	 32.3	 13.9	 42.4	 39.9

	 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 (สพฐ.)	มีสวมผานเกณฑมาตรฐาน

	 สวมสาธารณะ	(HAS)	

5.4	รอยละวัดสงเสริมสุขภาพมีสวมผาน	 50	 81.1	 10	 65.7	 14.3	 52.3

	 เกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะ	(HAS)

 6.	ความปลอดภัยดานอาหารและน้ำ

6.1	รอยละรานอาหารและแผงลอย	 80	 93.7	 87.3	 82.2	 86.8	 89.5

	 จำหนายอาหารไดมาตรฐานอาหาร

	 สะอาดรสชาติอรอย	(Clean	Food

	 Good	Taste	:	CFGT)	

6.2	การสุมประเมินรานอาหารและ	 10	 1	 7.3	 1.7	 3.8	 1.9

	 แผงลอยจำหนายอาหารไดมาตรฐาน

	 อาหารสะอาดรสชาติอรอย

	 (Clean	Food	Good	Taste	:	CFGT)	

	 ตัวชี้วัด	 เปาหมาย	 	 	ผลการดำเนินงาน	 	

  (รอยละ)	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย	 สุรินทร	 เขต	14

5.	การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
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ส่วนที่ 3

งานวิจัย
งานวิชาการ
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	 นยอนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 มีบทบาทหนาที่ดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม	โดยนำนโยบายบทบาทของกรมอนามัยที่ควรจะเปนตามแนวทาง	Six	Key 

Functions		มาเปนแนวทางปฏิบัติ		ไดแก

	 1)		การเฝาระวัง	(Surveillance)	
	 2)	 การวิจัยและพัฒนา	(Research	and	Development	:	R&D)

	 3)		การติดตามและประเมินผล	(Monitoring	and	Evaluation	:	M&E)

	 4)		การคุมครองผูบริโภค		(Consumer		Protection)

	 5)	การสนับสนุนภาคีเครือขาย	(Provider		Support)
	 6)	การประสานความรวมมือกับแหลงทุน	(Funder		Alliance)

งานวิจัย
งานวิชาการศู

Six	Key	Functions	to	High	Performance	Organization

	 หมายเหตุ	 สามารถดาวนโหลดขอมูลรายละเอียดงานวิจัย/งานวิชาการ	 ไดที่เว็บไซด
ศูนยอนามัยที่	5		http://hpc5.anamai.moph.go.th

การ พัฒนา รูปแบบ การ ลด
Carbon Footprint

ศูนย อนามัย ที่ 5 นครราชสีมา

นายสมชาย	แชมชูกลิ่น 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสมรัฐ	นัยรัมย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการด	 วย	ศูนยอนามัยที่	5	นครราชสีมา		ไดรับการรับรองเปนศูนยเรียนรูโลกรอน	GREEN	and	CLEAN	

ในป	 2553	 	 เพื่อตอบโจทยในแตละกิจกรรมวาสามารถลดคาคารบอนฟุตปริ๊นทไดหรือไมอยางไร	 จึงได
ศึกษาวิจัย	เรื่อง	การพัฒนารูปแบบการลดคารบอนฟุตปริ๊นท	ศูนยอนามัยที่	5	นครราชสีมา	ขึ้น	โดยมีวัตถุ
ประสงคเพือ่ประเมนิคารบอนฟตุปริน๊ทขององคกร		และพฒันารปูแบบการลดคารบอนฟตุปริน๊ทสูทางเลอืก
ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย		

	 ระเบียบวิธีการวิจัย	:
	 วิจัยเชิงปฏิบัติการ	 (Action	 Research)	 ศึกษาในพื้นที่ศูนยอนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ระหวาง
เดือนพฤศจิกายน	2552	ถึงเดือนกันยายน	2553	การดำเนินการแบงออกเปน	2	ชวงตามนโยบาย	ชวงแรก
ดำเนินการตามนโยบายรถขยะหามเขา	ชวงที่สองดำเนินงานตามนโยบาย	GREEN	and	CLEAN	เก็บขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม	แบบสำรวจ	การประชมุกลุม	ประเมนิผลจากการวเิคราะหปรมิาณขยะ	ปรมิาณคารบอน
ฟุตปริ๊นทจากการดำเนินกิจกรรม	เปรียบเทียบกอนและหลังดำเนินการ	
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 ผลการศึกษา	:

	 รูปแบบการลดคารบอนฟุตปริ๊นท	 โดยรวมของหนวยงานดำเนินการตามนโยบาย	 2	 ชวง	 คือ 

ชวงนโยบายรถขยะหามเขา	 เริ่มตนจากการลดปริมาณขยะในบานพัก	ชวงนโยบาย	GREEN	and	CLEAN 

ที่มุงเนนการดำเนินกิจกรรมลดโลกรอนดวยการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนฯ	 การขับเคลื่อนตามนโยบายทั้งสอง
ทำใหลดคารบอนฟุตปริ๊นทไดมากถึง	56,447	กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา	คิดเปนรอยละ	11.18	
เทียบจากปฐาน	จากกิจกรรมการใชสารเคมีทางการแพทย	 การใชน้ำมันเชื้อเพลิง	 การกำจัดการขยะ	และ
การจางพาหนะจางเหมา	 คิดเปน	 0.50,	 0.49,	 0.25,	 และ	 0.03	 เทาตามลำดับ	 สวนกิจกรรมที่กอใหเกิด
คารบอนฟุตปริ๊นทเพิ่มขึ้น	 คือ	 การใชกาซหุงตม	 การโดยสารเครื่องบิน	 การใชไฟฟาและการจัดการน้ำเสีย	
คิดเปน	1.32,	0.36,	0.07,	และ	0.02	เทาตามลำดับ	

	 อภิปราย	สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ	:
	 การดำเนนิงานตามรปูแบบสามารถลดปรมิาณคารบอน
ฟุตปริ๊นทได	 เนื่องจากปจจัยสนับสนุนความสำเร็จหลายปจจัย	

ไดแก	 นโยบายของผูบริหาร	 การมีรูปแบบการจัดการขยะ 

การมีมาตรการประหยัดพลังงาน	 มีคณะกรรมแกนนำจากกลุม
งานมีหนาที่ความรบัผดิชอบชดัเจน	การมีสวนรวมของเจาหนาที่
ในหนวยงาน	 ตลอดจนการนำกลยุทธ	 CLEAN	 มาใชควบคูกับ
การดำเนินงานกิจกรรม	 หนวยงานควรตอยอดการพัฒนาลด
คารบอนฟตุปริน๊ทโดยการลดปริมาณการใชพลงังานไฟฟา	และ
ประเมินคารบอนฟุตปริ๊นทจากกิจกรรมทางออมเพิ่มเติม	

	 งหวัดนครราชสีมาเปน	1	ใน	4	จังหวัดกอตั้งโครงการสายใย
รักแหงครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ	 	 โดยอำเภอปกธงชัยเปนพื้นที่ดำเนินการครอบคลุม	 9	 ตำบล	 

มีสมาชิกโครงการฯ	141	ครอบครัว	(ขอมูล	11	มีนาคม	2549)	จาก
การดำเนนิงานทีผ่านมา	ยงัไมมีเนือ้หาดานอนามยัสิง่แวดลอม		และยงั
ไมมีการขยายผลไปสูครอบครัวอื่น		คณะผูวิจัยจึงไดทำการศึกษาวิจัย		

เรือ่ง	“การพฒันารปูแบบการดำเนนิงานหมูบานนาอยู	ชมุชนนาอยู	
ในพื้นที่สายใยรักแหงครอบครัวดายกระบวนการเรียนรูแบบมี
สวนรวมของชุมชน”	เปนการศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตัิการ	รวมกบัการวจิยั
แบบสำรวจเชงิวเิคราะห	โดยมีวตัถุประสงคเพือ่ศกึษาสถานการณดาน
สงเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอมระดบัครวัเรอืน	เพือ่สรางการมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบานนาอยูชุมชนนาอยู	 และ
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน		ผูสูงอายุ		

และการคัดแยกขยะหลังกิจกรรมสรางกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน	 ศึกษาในระหวางเดือนมีนาคม	 2552-กันยายน	 2553 

กลุมประชากรที่ศึกษา	คือพื้นที่หมู	3	และหมู	15	ตำบลงิ้ว	อ.ปกธงชัย	

จ.นครราชสมีา		เนือ่งจากเปนพืน้ที่ที่มีสมาชกิครอบครวัสายใยรกั	อสม.	
มีความกระตอืรอืรน	กลุมตวัอยางคอื	ขอมลูระดบัครวัเรอืน		เกบ็ขอมลู
รอยละ	 100	 	 ของหลังคาเรือนที่มีคนอยูอาศัยโดยหมู	 3	 เก็บได 

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน
หมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

ในพื้นที่สายใยรักแห่งครอบครัว
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

สุวรรณ		แชมชูกลิ่น	
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษและคณะจั
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109	ตัวอยาง	หรือรอยละ	93.2	และหมู	15	เก็บได	130	ตัวอยางหรือ
รอยละ	94.2	สวนขอมลูระดบับคุคล		แยกเปนวยัทำงาน	อาย	ุ15-59	ป 

เลือกหลังคาเรือนละ1คนที่อยูในชวงเก็บขอมูล	 โดยหมู	 3	 มีกลุม
ตัวอยางเก็บครั้งที่	1	และ	2	คือ	127	คน	และ	109	คนหรือรอยละ	
45.7	และ	39.2	สวนหมู	15	มีกลุมตัวอยางเก็บครั้งที่	1	และ	2	คือ	

122	คน	และ	127	คน	หรือรอยละ	36.9	และ	38.3	ของประชากร
วัยทำงานตามลำดับ	 ขอมูลระดับบุคคลที่เปนกลุมวัยสูงอายุ	 60	 ป
ขึ้นไปเก็บขอมูลรอยละ	100	จากการเก็บขอมูลมีกลุมตัวอยาง	หมู	3	

จำนวน	94	คน	หรือรอยละ	87.9		และหมู	15	จำนวน	83	คน	หรือ
รอยละ	93.2		เกบ็ขอมลูโดยใชเครือ่งมอืที่สรางขึน้		ไดแก	แบบประเมนิ
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชน	 แบบสำรวจสภาพอนามัย
สิ่งแวดลอมครัวเรือนและสุขภาวะในครอบครัว	 แบบสำรวจความ
ปลอดภัยดานอาหารและโภชนาการครัวเรือน	 แบบสำรวจพฤติกรรม
วัยทำงาน		แบบสำรวจสภาวะสุขภาพผูสูงอายุ		และแบบสำรวจระดับ
ความสขุในครอบครวั	โดยคดัเลอืก	อสม.	จากหมู	3		และหมู	15	จำนวน	
10	คน		ที่มีประสบการณเก็บขอมูลในหมูบาน		ดำเนินการเก็บขอมูล	

ครั้งที่	 1	 	 ในเดือนกรกฎาคม	 2552	 และเก็บครั้งที่	 2เดือนสิงหาคม	

2553	ภายหลังจากการสรางกระบวนการเรียนรูชุมชนใน	1	ประเด็น 

2	กลุมวยั		วเิคราะหขอมลูโดยใชสถติิเชงิพรรณนาหาคารอยละ	คาเฉลีย่	
คาต่ำสุด	สูงสุด	การจัดระดับปฏิบัติ	การจัดลำดับปญหา	และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน		

	 ผลการวิจัย
	 กิจกรรมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบาน
นาอยูชุมชนนาอยู	ประเด็นการจัดการอนามยัสิ่งแวดลอมในครัวเรือนเนน
เรือ่งการจดัการขยะ	ดานที่ชมุชนมองวาเปนปญหาทัง้	2	หมูบาน	ไดแก	ขาด
สถานที่ในการคัดแยก/รวบรวมขยะ	ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากถึงมากที่สุดในภาพรวมรอยละ77.78โดยมีขอเสนอแนะ	 คือ
อยากใหโครงการตัวอยางนี้กระจายความรูออกไป	 ปลูกจิตสำนึกใหเด็กๆ	
รักษาความสะอาดครัวเรือน		ชุมชน		ดานกิจกรรมกลุมวัยพบวา	สภาวะ
สุขภาพวัยทำงาน	มีอสม.ชวยวัดรอบเอว	ชั่งน้ำหนัก	มีสมุนไพรพื้นบาน	มี
การรณรงคการกินผักผลไม	มีตลาดขายผักหนาโรงเรียนทุกวัน		มีสถานที่
ออกกำลังกาย	 มีการนัดหมายออกกำลังกาย	 มีชมรม	 (แอโรบิค)	 การให
ความรู	 แผนชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาพวัยทำงาน	 คือสงเสริมการปลูกผัก
ในครัวเรือน	หาคนตนแบบ/รับสมัคร/รางวัล	จัดการแขงขันลดน้ำหนักหา
สิ่งจูงใจเรื่องการออกกำลังกาย	 ประชาสัมพันธเรื่องการออกกำลังกาย/
การกินที่ถูกหลักโภชนาการ	 จัดประชาคมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู			

สงเสริมการออกกำลังกายของกลุมเสี่ยง		อบรมเรื่องการออกกำลังกายให
หลากหลายขึ้น	และกำหนดการปด	–	เปดรานคาขายอาหารตอนกลางคืน	
การประเมินผลผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ
มาก-มากทีส่ดุมากถงึรอยละ	91.9	และมีขอเสนอแนะคอือยากใหมีการจดั
กิจกรรมทุกหมูบานทั้งตำบล		สวนกิจกรรมสภาวะสุขภาพผูสูงอายุพบวา 
หมู	 3	 มีรถ	 อบต.บริการผู สูงอายุ	 มีชมรมผู สูงอายุออกกำลังกายที่
สถานีอนามัย	 มีงานประจำปของวัดและผูสูงอายุเขาศีลทุกวันพระ	 สวน
หมู	15	ผูสูงอายุมีการพบปะพูดคุยกันบอย	ไมมีการทะเลาะ	 ,มีลูกหลาน
เลี้ยงดู	 ผูสูงอายุมีรายได	 แตยังไมมีชมรมฯ	แผนชุมชนพัฒนาผูสูงอายุคือ
ประชมุสมาชกิผูสงูอายุเดอืนละครัง้	ฌาปนกจิสงเคราะหผูสงูอาย	ุโครงการ
แวนสายตา	 จัดกิจกรรมรวมกลุมอาชีพเสริม	 จัดตั้งชมรมผูสูงอายุหมู15	

การประเมินผลผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ
มาก-มากทีส่ดุรอยละ	85.71	ภายหลงัทำกระบวนการไดมีการประเมนิผล
แตละดานพบวา	 ดานอนามัยสิ่งแวดลอมระดับครัวเรือนมีขอปฏิบัติ 

20	ขอ	พบวาหลังดำเนินการหมู	3และ	หมู	15	มีระดับปฏิบัติดี	และดีมาก
เพิม่ขึน้รอยละ12.8	และ50.7ตามลำดบั	โดยเฉพาะเรือ่งการคดัแยกและใช
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 สรุปวา

 การเรียนรูแบบมีสวนรวมของประชาชนเปนกุญแจสำคัญที่ทำให
สามารถนำศกัยภาพของสมาชิกชมุชนใหแสดงออกอยางเหมาะสม	นำไปสู
การพัฒนากิจกรรมตางๆโดยเฉพาะเรื่อง	 การจัดการขยะที่มีการเรียนรู
จากการดูงาน	 และกลุมผูสูงอายุแมจะพบวามีสภาวะสุขภาพ(เพศหญิง)	

และโรคประจำตัวเพิ่มขึ้น	 แตมีการพัฒนากิจกรรมดานสังคม	 โดยไดรับ
เอาใจใสจากชมรม/ชุมชนเพิ่มขึ้น	 สวนเรื่องสภาวะสุขภาพวัยทำงานมี
รอบเอวเพิม่ขึน้โดยเฉพาะเพศหญงิ	สอดคลองกบัขอมูลพฤตกิรรมสขุภาพ
วัยทำงานที่อยูระดับพอใชทั้ง	2	หมูบานเปนสวนใหญ	โดยมีขอเสนอแนะ
และการนำไปใชประโยชนคอื	การจดักจิกรรมเวทีประชาคม	ทัว่ทัง้หมูบาน
เพื่อเพื่อมุงสูความรูและการปฏิบัติอยางทั่วถึง	 ระดับหมูบานสามารถนำ
ขอมูลไปใชประโยชนไดมากที่สุด	 ดานการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมี
สวนรวมของชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาหมูบานนาอยู	 ชุมชนนาอยู	

ระดับทองถิ่นและพื้นที่หมูบานสายใยรักฯสามารถนำไปใชประโยชนใน
การจัดทำแผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน	สามารถใชเปนแบบอยางในการตอยอดการพัฒนาดานสุขภาพ
ที่มากกวาหญิงตั้งครรภ	สุขภาพแมและเด็ก	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
พื้นที่สายใยรักแหงครอบครัว	 ครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย	
และดานอนามัยสิ่งแวดลอม

ประโยชนจากขยะเพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ32.1	และ34.6	การประเมิน
ดานสุขภาวะในครอบครัว	และดานสุขาภิบาลอาหาร	พบวา	ทั้ง2หมู
ไมคอยมีการเปลีย่นแปลงมากนกั	ดานสภาวะสขุภาพวยัทำงานพบวา	
เพศหญิงมีรอบเอวเกินเกณฑปกติมากกวารอยละ	40	ทั้ง	2	หมูบาน	

หลังดำเนินการเพศหญิงหมู3และเพศชายหมู15	 มีการเปลี่ยนแปลง
ดีขึ้นเล็กนอย	 สวนเพศหญิงหมู15และเพศชายหมู3	 กลับมีการ
เปลี่ยนแปลงรอบเอวเพิ่มขึ้น	ดานพฤติกรรมสุขภาพ		มีการจัดระดับ
เปน	 3	 ระดับ	 	 ประกอบดวยพฤติกรรมบริโภค	 	 ออกกำลังกายและ
อารมณ	รวม	20	ขอ		จากการประเมนิพบวาทัง้	2หมูมีระดบัพฤตกิรรม
สุขภาพลดลง	 จากดีเปนพอใช1	 เรื่องโดยเปนเรื่องพฤติกรรมบริโภค	

ดานสุขภาพผูสูงอายุ	 	 พบวาเพศหญิงมีรอบเอวเกินเกณฑสูงกวา
เพศชายกลาวคือกอนและหลังดำเนินการหมู	 3	 	 เพศหญิงมีรอบเอว
เกินเกณฑ	รอยละ	40		และ	44.6		เพศชายเกินเกณฑ	รอยละ	15.4		

และ	13.2	ตามลำดบั	และยงัพบวาเพศชาย		มีรอบเอวเกนิเกณฑลดลง
ทั้ง2หมูหลังดำเนินการ	

 นอกจากนี้

	 ยังพบวาผูสูงอายุทั้ง	2	หมู	มีโรคประจำตัวเพิ่มขึ้น	คือ	หมู	3		

เพิ่มจากรอยละ	26.6	เปนรอยละ	42.6	หมู15เพิ่มจากรอยละ	27.7		
เปนรอยละ	30.1		โดยเปนโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด	สถานภาพ
การชวยเหลือตนเอง	 พบวาทั้ง	 2	 หมูบาน	 มีผูสูงอายุชวยตัวเองได
มากกวารอยละ	 90	 พฤติกรรมสุขภาพ	 พบวาทั้ง	 2หมูบาน	 มีเรื่อง
ที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้น	 4	 เรื่อง	 ความเครียด	 พบวา	 ผูสูงอายุมีระดับ
ความเครียดอยู ในระดับต่ำ-ต่ำมาก	 โดยเฉพาะหลังดำเนินการ 

ทัง้	2	หมู		ดานสงัคมอยูในระดบัตำ่มาก	การเปนสมาชกิชมรมผูสงูอาย	ุ
พบวาหลังดำเนินการ	 ผูสูงอายุทั้ง	 2	 หมู	 เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
เพิม่ขึน้รอยละ	34	และ	44.6	ตามลำดบั	โดยเฉพาะหมู	3	สมาชกิไดรบั
เอาใจใสจากชมรม/ชุมชน	เพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ	96.8	ทางดานความ
สุขของครอบครัว	พบวา	หลังดำเนินการ	หมู	3		มีความสุขเทากับคน
ทั่วไป	และความสุขมากกวาคนทั่วไปเพิ่มขึ้น	 เปนรอยละ	57.8	และ	
20.2		ตามลำดับ	สวนหมู	15	กลับมีความสุขนอยกวาคนทั่วไปเพิ่มขึ้น	 



116 117รายงานประจำปี 2554
ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปองกัน
การตั้งครรภของนักเรียนมัธยม

ในเขตนครชัยบุรินทร
ปุญชรัสมิ์	 ศิริทรัพย	

เภสัชกรชำนาญการ	และคณะ

	 ากการศึกษาพบวา	 กลุ มตัวอยางสวนใหญมีความรู เกี่ยวกับการปองกันการตั้งครรภอยู ใน
ระดับสูง	 (รอยละ62.0) สอดคลองกับการศึกษาของชุติมา	 ชมชื่น(24) ซึ่งศึกษาความรู	 ทัศนคติ	 และ
พฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 พบวานักเรียนสวนใหญ
มีความรูอยูในระดับดี	 แตไมสอดคลองกับการศึกษาของศิริยุพา	 นันสุนานนทและคณะ(15) ทำการ
ศึกษาความรู	 เจตคติ	 ความเชื่อและพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนไทย	 พบวากลุมตัวอยางมีความรู
เรื่องเพศศึกษาในระดับนอย	 โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธในเพศชาย
และเพศหญิง	 และยังพบวากลุ มตัวอยางมีความรู ที่ผิดเกี่ยวกับการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด
ฉุกเฉินวาเปนการปองกันการตั้งครรภ	 ที่มีประสิทธิภาพสูงถึงรอยละ	 48.2 ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
สามารถรับประทาน	 2 เม็ดครั้งเดียวหลังรวมเพศภายใน	 3 วัน	 ได	 กลุมตัวอยางตอบผิดรอยละ	 67.9  
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ	 สุณีรัตน	 ยั่งยืนและคณะ(18,20) และชบาไพร	 โพธิ์สุยะและคณะ(17) ทำการ
ศึกษาการใชยาคุมกำเนิดฉุกเฉินในวัยรุนหญิง	 พบวาวัยรุนหญิงมีความรูความเขาใจที่ไมถูกตอง	 โดยกลุม
ตัวอยางรอยละ	 38.48 เขาใจวายาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินสามารถปองกันการตั้งครรภไดรอยละ	 100 ซึ่งแท
ที่จริงแลวประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินสามารถลดความเสี่ยงของการตั้งครรภลงไดประมาณ
รอยละ	 85 เทานั้น	 และประสิทธิภาพของยาขึ้นอยูกับขนาดของยาและระยะเวลาที่เริ่มตนรับประทานยา
ดวย	และยาคุมกำเนิดฉุกเฉินไมสามารถปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธได	อีกทั้งยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
สามารถรับประทาน	2 เม็ดครั้งเดียวหลังรวมเพศภายใน	3 วัน	ได	

จ

	 การศึกษาในครั้งนี้พบวาความรู ในการปองกันการตั้งครรภของกลุ มตัวอยางไมสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภ	 แมวากลุมตัวอยางที่ทำการศึกษาสวนใหญจะมีระดับความรูเกี่ยวกับ
การปองกันการตั้งครรภอยูในระดับสูงก็ตาม	 ยังพบวาขอมูลความรูเกี่ยวกับการปองกันการตั้งครรภ
นี้กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ	 95.8  เคยไดรับขอมูลความรูเกี่ยวกับการปองกันการตั้งครรภ	 มีเพียง 

รอยละ	 4.2 ที่ไมเคยไดรับ	 โดยแหลงขอมูลที่ไดรับเกี่ยวกับการปองกันการตั้งครรภพบวารอยละ	 65.2 
มาจากสื่อตางๆ เชน	 โทรทัศน	 วิทยุ	 สิ่งพิมพ	 อินเตอรเน็ต	 เปนตน	 รอยละ	 58.0 มาจากครูหรือโรงเรียน	
รอยละ	 51.5 มาจากเจาหนาที่สาธารณสุขหรือสถานบริการสาธารณสุข	 รอยละ	 42.9 มาจากผูปกครอง	
รอยละ	 37.3 มาจากหนังสือหรือตำรา	 และรอยละ	 22.4 มาจากเพื่อนหรือแฟน	 ดังนั้นความรูเรื่อง
เพศศึกษาและการปองกันการตั้งครรภจึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน	 โดย
ความรูความเขาใจจะไดมาจากการศึกษาคนควาหรือเรียนรูดวยวิธีการตางๆ การที่วัยรุนมีความรูที่ดี 
ถูกตอง	 และเพียงพอในเรื่องเพศ	 จะสงผลตอการปรับตัวไดดีในเรื่องเพศและสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมอื่นๆ	 ไดอยางไมลำบาก	 แตจากขอมูลดังกลาวกลุมตัวอยางไดรับความรูมาจากหลาย
ชองทางดวยกัน	 การที่บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพในดานการปองกันการตั้งครรภที่ดี
ไดนั้น	 ไมไดเกิดจากปจจัยใดปจจัยหนึ่งเพียงปจจัยเดียวแตเกิดจากหลายปจจัยรวมกัน	 ซึ่ง	 Pender(26)  

กลาววาการที่บุคคลจะมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพขึ้นอยูกับ	 3 องคประกอบคือ	  1) คุณลักษณะและ
ประสบการณของบคุคล	ความสมัพนัธดงักลาวไมไดขึน้กบัทกุพฤตกิรรมสขุภาพและบางกลุมเปาหมายเทานัน้ 

2) การรับรูและทัศนคติที่จำเพาะตอพฤติกรรม	 เชน	 การรับรูประโยชน	 การรับรูอุปสรรค	 การรับรูความ
สามารถ	ทศันคติที่เกีย่วของกับการกระทำเปนตน		3) ผลลัพธของพฤตกิรรม	เชนคำมัน่สญัญาตอการกระทำ	
ทางเลอืกที่สอดคลองกบัความตองการ	เปนตน	ดงันัน้ความรูที่ไดรบัมาของกลุมตวัอยางจงึควรมีการประมวล
หรือสังเคราะหขอมูลใหมีความถูกตอง	 ชัดเจน	 สรางความตระหนักและสนับสนุนสื่อตางๆ	 ใหกับวัยรุนให
มากขึน้	รวมทัง้การประสานความรวมมอืกบัหนวยงานและผูที่เกีย่วของ	ไดแกครอบครวั	ผูปกครอง	โรงเรยีน
และชมุชน	เปนตน	นอกจากนี้คานยิมในสงัคมไทยเรายงัปดกัน้ไมใหความรูและความจรงิเรือ่งเพศ	อาจทำให
วัยรุนไมมีทางออกโดยเฉพาะถาวัยรุนถูกชักจูงจากเพื่อนไปหาขอมูลจากแหลงที่ผิดก็จะทำใหเด็กมีความรู
ความเขาใจที่ผิดๆ	ในเรื่องเพศหรืออาจจะรูเพียงครึ่งๆ	กลางๆ	ซึ่งจะสงผลไปสูการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม
เหมาะสมหรือไมถูกตองดวยความรูเทาไมถึงการณ	 (1,2,15) จึงอาจสงผลทำใหกลุมตัวอยางมีความรูที่ไม
สัมพันธกับพฤติกรรมได
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 สำหรบัทศันคติเกีย่วกบัพฤติกรรมการปองกนัการตัง้ครรภนัน้	พบวา
กลุมตวัอยางสวนใหญมีทศันคติเกีย่วกบัการปองกนัการตัง้ครรภอยูในระดบั
ปานกลาง	 (รอยละ	 72.2) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของชุติมา	 ชมชื่น(24) 
ศึกษาความรู	 ทัศนคติ	 และพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 พบวาระดับทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการปอง
กันการตั้งครรภอยูในระดับปานกลาง	ซึ่งทัศนคตินั้นเกี่ยวของกับสภาพทาง
จิตหรือความรูสึกนึกคิดที่มีตอบุคคล	วัตถุหรือสถานการณตางๆ	ในลักษณะ
ที่ชอบไมชอบ	 หรือเห็นดวย	 ไมเห็นดวย	 เชน	 จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา
กลุมตวัอยางเหน็ดวยวาการใชถงุยางอนามยัเปนวธิีที่ประหยดั	ปลอดภยัจาก
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและมีผลขางเคียงนอยที่สุด	 (รอยละ	 78.1) และ
เหน็ดวยวาการใชถงุยางอนามยัเปนวธิีที่เหมาะสมสำหรบัวยัรุน	(รอยละ	85.9) 
เปนตน	 สวนทัศนคติที่ไมเห็นดวยไดแก	 การเลือกซื้อยาเม็ดคุมกำเนิดและ
ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเปนสิ่งที่นาอับอาย	 (รอยละ	 44.9) การทำแทงเปน
สิ่งที่จำเปนสำหรับวัยรุนในยุคปจจุบันที่ไมพรอมมีบุตร	 และการทำแทง	
มีสวนชวยใหนักเรียนกลามีเพศสัมพันธมากขึ้น	 (รอยละ	 62.9) เปนตน	
นอกจากนี้มาลี	 สบายยิ่ง	 (27)  ยังพบวาปจจัยดานเพศภาวะและทัศนคติ 

มีอทิธพิลตอพฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธ	ทำใหเพศหญงิมีความเสีย่งสงูในการ
ติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ	 โดยพบวาวัยรุนหญิงกับวัยรุนชายมีความเชื่อ
และทศันคติที่แตกตางกนัเชน	วยัรุนหญงิคดิวาการที่ยอมเสยีความบรสิทุธิ์ให
ผูชายเพราะตองการพสิจูนรกั	แตวยัรุนชายคดิวาการมีเพศสมัพนัธเปนเรือ่ง
ธรรมดา	 เปนการกระทำที่ไมผิดซึ่งเปนทัศนคติและคานิยมทางเพศของ
เยาวชนชายในยคุสมยัปจจบุนั	และยงัพบวาผูที่มีทศันคติที่เหมาะสมตอการ
มีเพศสมัพนัธตำ่จะมีโอกาสมีเพศสมัพนัธมากกวาผูที่มีทศันคติที่เหมาะสมตอ
การมีเพศสัมพันธสูงถึง	3.3 เทา

	 พบวาทัศนคติในการปองกันการตั้งครรภของกลุมตัวอยางไมสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน
การตั้งครรภ	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปจจุบันขอมูลขาวสารตางๆ	 มีมากขึ้น	 ธุรกิจการคาตางๆ	 ที่ใชสื่อ
และเทคโนโลยีใหมๆ	 ซึ่งพบเห็นไดจาก	 การตูน	 ทีวี	 วิทยุ	 โฆษณา	 โทรศัพทมือถือ	 คลิปวิดีโอ	 วีซีดี	 และ
โดยเฉพาะอินเตอรเน็ตนั้นมีสวนในการกระตุน	 ชักจูง	 หรือมีอิทธิพลตอทัศนคติและความเชื่อในเรื่องเพศที่
ไมสรางสรรคหรือไมถูกตอง	อันกอใหเกิดอันตรายและมีการเลียนแบบกันอยางกวางขวาง	นอกจากนี้ยังพบ
ในยานอนหลับบางชนิดและยาบาซึ่งก็อาจมีการนำมาใชเพื่อการขมขืนหรือกระทำชำเรา	 เปนตน	 (1,15,22)  
ปญหาตางๆ	 เหลานี้นับวันจะทวีความรุนแรงและซับซอนมากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งการที่วัยรุ นยังดอย
ประสบการณ	 ความรู	 วุฒิภาวะ	 การตัดสินใจ	 ขาดกำลังทรัพยและโอกาสที่จะเขาถึงแหลงความรูและ
แหลงบริการตางๆ	 ที่ถูกตอง(2,3,20) ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติ
ในการปองกันการตั้งครรภในระดับปานกลาง	 เมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศสวนใหญ
จะปรึกษาเพื่อน	 (รอยละ	 38.6) แหลงขอมูลที่ไดรับเกี่ยวกับการปองกันการตั้งครรภมาจากสื่อตางๆ	 
ถึงรอยละ	 65.2 ดังนั้นความรูหรือความคิดเห็นที่ไดรับจะเปนไปในลักษณะของเพื่อนดวยกันเองเปนหลัก 

จึงเปนการสื่อสารที่มีระหวางเพื่อนดวยกันเทานั้น	ไมมีความคิดเห็นจากผูปกครองหรือผูที่มีวุฒิภาวะสูงกวา	
จึงอาจสงผลทำใหมีพฤติกรรม	 การปองกันการตั้งครรภที่ไมสัมพันธกับทัศนคติในการปองกันการตั้งครรภ 

ซึง่สอดคลองกบัการศกึษาของ	ชตุมิา	ชมชืน่(24) พบวาทศันคติเกีย่วกบัพฤติกรรมการปองกนัการตัง้ครรภของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	ตอนปลายไมสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภ	(r=0.093, p=0.624)
 
	 กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ	 12.6 เคยมีเพศสัมพันธและเคยมีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย	
16 ป	โดยอายุนอยที่สุด	12 ป	ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของฐิติพร	อิงคถาวรวงศและคณะ(2) ทำการศึกษา
พฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของวยัรุนหญงิในโรงเรยีนอาชวีศกึษาพบวา	กลุมตวัอยางรอยละ	9.3 เคยมีเพศสมัพนัธ	
สวนใหญมีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุ	 16 ป	 อายุนอยที่สุดที่มีเพศสัมพันธครั้งแรก	  คืออายุ	 12 ป	 และ
พบวาสวนใหญมีเพศสัมพันธครั้งแรกกับคนรักโดยมีสาเหตุจากความรักเนื่องจากวัยรุนในชวงนี้เปนชวงที่มี
พฒันาการทางดานรางกายเจรญิเตม็ที	่มีความรูสกึหรอือารมณทางเพศ	มีความอยากรูอยากเหน็ในเรือ่งเพศ	
จึงอาจถูกชักจูงใหมีเพศสัมพันธไดงาย	 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ	 วารุณี	ฟองแกวและคณะ(28) ศึกษา
การปองกันและลดการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุนและเยาวชนในสถานศึกษา	: สถานการณปจจุบัน	พบวาอายุ
เฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธครั้งแรกคือ	16 ป	สวนการศึกษาของศิริกุล	 อิศรานุรักษและวรรณา	เตชวณิชย
พงศ(29)	 พบวา	 อายุเมื่อแรกมีเพศสัมพันธของนักเรียนในภาพรวมเฉลี่ยเทากับ	 15.5 ป	 อายุต่ำสุดเทากับ	
6 ป	 และสูงสุดเทากับ	 21 ป	 และชาญณรงค	 อรรคบุตร(30) พบวา	 นักเรียนกลุมตัวอยางเคยมีเพศสัมพันธ
เทากับ	 17.38 ป	 อายุเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรกอยูที่	 10-16 ป	 จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา
วัยรุนหญิงมีแนวโนมที่จะมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรมากยิ่งขึ้น	 อันเปนผลใหเกิดปญหาพฤติกรรมเสี่ยงที่
จะนำไปสูการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการตั้งครรภไมพึงประสงคได
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	 ขอมูลจากการวิจัยพบวาที่ผานมาหรือครั้งลาสุดกลุมตัวอยางใชวิธีการคุมกำเนิดทุกครั้งเพียง	
รอยละ	 28.6 ใชบางบางครั้งรอยละ	 67.7 และไมใชวิธีใดๆเลยในการคุมกำเนิดรอยละ	 3.7 ถาพิจารณา
การใชวิธีการคุมกำเนิดพบวาเมื่อมีเพศสัมพันธกลุมตัวอยางใชถุงยางอนามัยในการปองกันการตั้งครรภ
มากที่สุด	 (รอยละ	 88.8) โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการใช	 1) ถุงยางอนามัยมากที่สุดโดยมีการปฏิบัติ
ที่ถูกตองและถูกวิธีอยูในเกณฑระดับสูง	 (รอยละ	 54.5) รองลงมาคือ	 2) วิธีการหลั่งนอกชองคลอด	 
(รอยละ	 78.9)  มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับสูงและปานกลางใกลเคียงกัน	 คือรอยละ	 49.6 และ	 40.9 
ตามลำดับ	 ซึ่งการใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธนั้นนับเปนวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถ
ปองกันการตั้งครรภและชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ	 สวนวิธีการหลั่งอสุจิ
ภายนอกชองคลอดนั้นนอกจากจะมีประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภต่ำแลว	 ยังมีความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธดวย	 ดังนั้นการมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกันหรือการปองกันที่ไม
เหมาะสมเปนพฤตกิรรม	ที่เสีย่งตอการเกดิโรคตดิตอทางเพศสมัพนัธและการตัง้ครรภที่ไมพงึประสงค(2,11,15) 
และ วิธีการ ปอง กัน การ ตั้งครรภ ที่ กลุ ม ตัวอยาง ใช  ใน การ ปอง กัน การ ตั้งครรภ ลำดับ ตอมา คือ 

3) การนบัวนัปลอดภยั	(รอยละ	67.1) กลุมตวัอยางสวนใหญมีระดบัการปฏบิตัิที่ถูกตองอยูในระดบัปานกลาง 
(รอยละ	 61.1) 4) ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน	 (รอยละ	 63.4)	 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการปฏิบัติที่
ถูกตองอยูในระดับต่ำ	 (รอยละ	 38.2) และ	 5) ยาเม็ดคุมกำเนิด	 (รอยละ	 50.9) กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีระดับการปฏิบัติที่ถูกตองอยูในระดับปานกลาง	 (รอยละ	 46.3) จะเห็นไดวาวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง
ของกลุมตัวอยางในการปองกันการตั้งครรภดวยวิธีการนับวันปลอดภัย	 และการใชยาเม็ดคุมกำเนิด
นั้นอยูในระดับปานกลางแตวิธีการใชยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินของกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการ
ปฏิบัติที่ถูกตองอยู ในระดับต่ำ	 จากการศึกษาพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินและการให
คำแนะนำในการใชยาพบวา	 ผูใชมีพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินที่ถูกตองเพียงรอยละ	 10 
ในแงของขนาด	 วิธีใช	 และจำนวนเม็ดที่ใชตอเดือน(17,18) การศึกษาประสบการณของผูหญิงที่ไมพรอม
มีบุตร	 สวนหนึ่งเกิดจากการใชยาที่ไมถูกตองและเกิดความลมเหลวของการใชยาเม็ดคุมกำเนิดแบบ
ฉุกเฉิน	 สวนผูหญิงที่ยังไมแตงงานและมีเพศสัมพันธกับคนรัก	 มีแนวโนมที่จะใชวิธีคุมกำเนิดประเภท
ครั้งคราว	 โดยเฉพาะยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเปนวิธีที่ไดรับความนิยมมากที่สุด	 โดยสวนใหญใช
รับประทานเพียงเม็ดเดียวและมีแนวโนมที่จะใชบอยแทนวิธีคุมกำเนิดแบบอื่นๆ(1,15,17,18) จึงตองมีการ
ใหความรูที่ถูกตองและเหมาะสมกับกลุมตัวอยางตลอดจนอาการขางเคียงจากการใชยาที่อาจจะเกิดขึ้น
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 เพื่อใหกลุมตัวอยางมีความตระหนัก	 มีทัศนคติ	 และมีพฤติกรรมการใชยา 
ที่ถูกตองเหมาะสมมากขึ้น

	 ฉะนัน้ในการสงเสรมิสขุภาพทางเพศดวยการสอนเพศศกึษาใหแกวยัรุนนัน้จงึเปนเรือ่งที่จำเปนเรงดวน	
ตองไดรบัความรวมมอืและการสนบัสนนุจากบุคคลหลายบทบาท	ไมวาจะเปนบคุลากรทาง	ดานสาธารณสขุ	
ครูและผูบริหารของโรงเรียน	 บิดามารดาของวัยรุน	 และตัววัยรุนเอง	 แตปจจัยสนับสนุนที่สำคัญอีกอยาง
หนึง่ที่จะทำใหการสอนเพศศึกษาประสบความสำเรจ็ไดก็คือการมีนโยบายและแนวทางที่ชดัเจนในการสอน
เพศศึกษาใหแกวัยรุน	 ซึ่งจะรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเปน	 การประเมินผลและการวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและสื่อในการสอนเพศศึกษาที่เหมาะสมกับวัยรุนในแตละชวงวัยตอไป

สรุปผลการวิจัย
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรู เกี่ยวกับการปองกันการตั้งครรภในระดับสูง	 (รอยละ	 62.0)
ทัศนคติในการปองกันการตั้งครรภในระดับปานกลาง	 (รอยละ	 72.2) รอยละ	 12.6 เคยมีเพศสัมพันธ	
และมีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย	 16 ป	 การมีเพศสัมพันธที่ผานมาหรือครั้งลาสุดใชวิธีการ
คุมกำเนิดทุกครั้งเพียงรอยละ	 28.6 ไมเคยใชเลยรอยละ	 3.7 วิธีการคุมกำเนิดที่ใชมากที่สุดคือการ
ใชถุงยางอนามัย	 รอยละ	 88.8 รองลงมาคือการหลั่งนอกชองคลอด	 รอยละ	 78.9 วิธีนับวันปลอดภัย	
รอยละ	 67.1 ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน	 รอยละ	 63.4 และใชยาเม็ดคุมกำเนิดรอยละ	 50.9 พบวา
ความรูและทัศนคติไมสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภ	 (r=0.231, p-value=0.086 และ	
r=-0.076, p-value=0.576)

ขอเสนอแนะ
 1.	 การแกไขปญหาการปองกันการตั้งครรภในวัยรุนนั้นตองอาศัยความรวมมือกันในการใหคำ
แนะนำและความรูความเขาใจที่ถูกตองแกวัยรุน	โดยเนนการแกปญหารวมกันแบบมีสวนรวมระหวางวัยรุน	
ผูปกครอง	ครู	เจาหนาที่ดานสุขภาพและหนวยงานที่เกี่ยวของ
	 2. พัฒนาโดยการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ	 การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการปองกัน
การตั้งครรภ	 การสงเสริมใหวัยรุนหญิงไดมีความรูที่ถูกตองในเรื่องปญหาทางเพศศึกษาที่ควรรู	 สรางเสริม
ใหวัยรุนรูจักการตอรอง	รูจักคิดและปฏิบัติเพื่อใหตนเองรอดพนจากสถานการณ
เสี่ยงทางเพศ	และสรางเสริมใหวัยรุนมีมาตรการยอมรับ	เชน	การรักนวลสงวนตัว	
สรางทักษะการปฏิเสธ	เปนตน
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	 รคขาดสารไอโอดนีเปนปญหาสาธารณสขุที่สำคญัของประเทศ	จากผลการศกึษาวจิยัทัว่โลกพบการ
ขาดสารไอโอดนีในทกุกลุมอาย	ุแตการขาดสารไอโอดนีจะสงผลรายแรงในกลุมทารกตัง้แตอยูในครรภมารดา
จนถึงอายุ	 3	 ป	 	 โดยหญิงตั้งครรภที่มีภาวะขาดสารไอโอดีนแมเพียงเล็กนอย	 ก็จะสงผลใหทารกในครรภ
มีพัฒนาการทางสมองไมเต็มที่	 และอาจทำใหทารกตายในครรภ	 แทง	 หรือพิการ	 หากขาดสารไอโอดีน
ระดับปานกลางจะทำใหเด็กมีสติปญญาดอย	การเรียนรูไมเต็มศักยภาพ		จากการสำรวจลาสุดเมื่อป	2553 

พบแนวโนมของโรคขาดสารไอโอดนีดขีึน้	แตก็ยงัไมนาไววางใจเนือ่งจากยงัพบเดก็ไทยมีไอควิและพฒันาการ
สมวยัลดลง	หญงิตัง้ครรภและทารกแรกเกดิมีภาวะขาดสารไอโอดีน	การเขาถงึเกลือไอโอดนีคณุภาพครวัเรอืน
ต่ำกวาเปาหมาย	 ทั้งนี้ยุทธศาสตรการควบคุมปองกันโรคขาดสารไอโอดีนในป	 2554	 -	 2556	 มีทั้งหมด 

6	ยุทธศาสตรคือ	 เกลือเสริมไอโอดีนถวนหนา	การสื่อสารสังคม	การบริหารจัดการและสรางความเขมแข็ง
ภาคีเครือขาย	วิจัยและปฏิบัติการ	และ	มาตรการเสริมเฉพาะหนาหรือมาตรการเสริมอื่นๆ						
 

	 เขตนครชยับรุนิทรเริม่มีระบบเฝาระวงัภาวะขาดสารไอโอดนีในหญงิตัง้ครรภ	ครอบคลมุทัง้	4	จงัหวดั
เมือ่ป	2553	โดยพบวาหญงิตัง้ครรภยงัมีภาวะขาดสารไอโอดนีเนือ่งจากคามธัยฐานไอโอดนีในปสสาวะหญงิ
ตั้งครรภต่ำกวา	150	µg/L	ในจังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิและสุรินทรเทากับ	109.7,	99.0,และ	143.4	µg/L	

ตามลำดับ	 	 สวนจังหวัดบุรีรัมยมีคามัธยฐานไอโอดีนในปสสาวะเทากับ	 160.5	 µg/L	 แตถาพิจารณาจาก
สัดสวนของไอโอดีนในปสสาวะที่นอยกวา	 150	 µg/L	 เกินกวารอยละ	 50	 ซึ่งถือเปนพื้นที่ขาดไอโอดีนนั้น
พบเกินกวารอยละ	50	ในจังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	และสุรินทรรอยละ	67.0,	65.8,	และ	51.3	ตามลำดับ	

สวนจังหวัดบรุรีมัยพบรอยละ	46.7	การเฝาระวงัภาวะขาดสารไอโอดนีในหญงิตัง้ครรภในเขต	14	ดำเนนิการ
ตามระบบเฝาระวังของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย	 ซึ่งจะสำรวจระดับไอโอดีนในปสสาวะทุกป 

แตการดำเนินงานดังกลาวยังขาดขอมูลดานการบริโภค	 ความรูความเขาใจที่ถูกตอง	 การไดรับขาวสาร 
แหลงไอโอดีนที่ไดรับ	 การรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีนและการเขาถึงเกลือเสริมไอโอดีนมาตรฐาน 

ซึ่งสามารถนำไปแกปญหาในระดับพื้นที่และใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอไป

โ

การเฝาระวังภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิง
ตั้งครรภเขตนครชัยบุรินทร 

สุจิตรา		สุมนนอก	
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะ

	 ศูนยอนามัยที่	 5	 รวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

จึงดำเนินโครงการเฝาระวังโรคขาดสารไอโอดีนในกลุมเสี่ยงคือหญิงตั้งครรภ	นำรอง
ในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อศึกษาความรู	ทัศนคติ	การบริโภคอาหาร/ผลิตภัณฑเสริม
ไอโอดีนรวมทั้งยาเม็ดเสริมไอโอดีนซึ่งพบวา	หญิงตั้งครรภมีความรูและทัศนคติเรื่อง
โรคขาดสารไอโอดนีในระดบัด	ีแตยงัมีผูที่ไดรบัสารไอโอดนีจากอาหารนอยกวาความ
ตองการรอยละ	 44.3	 ไดรับเพียงพอรอยละ	 39.9	 และไดรับเกินกวาความตองการ
รอยละ	 15.7	 แตถาวิเคราะหการไดการรับสารไอโอดีนจากอาหารและยาเม็ดเสริม
ไอโอดีนรวมกันก็ไมพบภาวะขาดสารไอโอดีน	 แตไดรับสารไอโอดีนเพียงพอเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ	53.9	และเกินกวาความตองการก็เพิ่มขึ้นเปน	รอยละ	26.5	คามัธยฐาน
ของระดับไอโอดีนในปสสาวะหญิงตั้งครรภเทากับ	 199.9	 µg/L	 และสัดสวนของ
หญิงตั้งครรภที่มีระดับไอโอดีนในปสสาวะนอยกวา	150	µg/L	เทากับรอยละ	35.6 

ซึ่งถือวาจังหวัดนครราชสีมาไมเปนพื้นที่ขาดไอโอดีนหากพิจารณาในประชากรกลุม
หญิงตั้งครรภ	 ความสัมพันธระหวางปริมาณไอโอดีนที่ไดรับกับระดับไอโอดีนใน
ปสสาวะพบวามีความสัมพันธในทางบวก		

 

	 ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา	 การใชยาเม็ดเสริมไอโอดีนรวมกับมาตรการอื่นๆ
ยังมีความจำเปน	 แตควรควบคุมคุณภาพเกลือและผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนไมให
มีปริมาณไอโอดีนเกินกวากำหนด	 เฝาระวังภาวะไอโอดีนเกินและผลกระทบที่ไม
พึงประสงคจากการไดรับสารไอโอดีนเกินขนาด
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	 ารพฒันารปูแบบการดำเนนิงานคลนิกิปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกลุมเมตะบอลกิซนิโดรมในโรงพยาบาล	

สงเสริมสุขภาพตำบลตนแบบ	 มีวัตถุประสงค	 เพื่อพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานอาหาร 

การออกกำลังกาย	และดานอารมณ	ลดความเสี่ยงในการทุพลภาพหรือเสียชีวิตในกลุมเมตะบอลิกซินโดรม	
และการมีสวนรวมของชุมชน	 จากผลการดำเนินงานพัฒนาแบบแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุม
เมตะบอลิกซินโดรมสูชุมชนตนแบบ	สรุปไดดังนี้
 

	 การดำเนินงานแบงกิจกรรมออกเปน	3	สวน	คือ	การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ	ไดจัดทำแผนพับและ
ซีดี	 จำนวน	 4	 เรื่อง	 คือ	 ทาออกกำลังกายลดหนาทองและสวนเกินที่สะโพก	 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามหลกั	3	อ	ทายดืเหยยีดกลามเนือ้สำหรบัเดก็	และซดี	ีทาออกกำลงักายลดหนาทอง		และสวนเกนิที่สะโพก 

การใหคำปรึกษาในกลุมเมตะบอลิกซินโดรมแผนกผูปวยนอก	 มีผูรับบริการ	 50	 ราย	 มีปญหาอวนลงพุง
รอยละ	 32	 ความดันโลหิตสูงรอยละ24	 ไขมันในเลือดสูงรอยละ	 24	 และ	 น้ำตาลในเลือดสูงรอยละ	 20 

การตรวจคัดกรองเทาในผูปวยเบาหวาน	พบความผิดปกติ	 ดังนี้	 ชาเทารอยละ	 60	 มีประวัติเกิดบาดแผล
รอยละ	25		เล็บมีปญหารอยละ	10	มีแผลติดเชื้อและเทาผิดรูปรอยละ5	และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู		
จำนวน	3	ครั้ง	การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน	รพ.สตหวยลุง	มีกิจกรรม	ดังนี้	การใหความ
รูเรื่องอวนลงพุงอันตรายอยางไร		กินอยางไรไรโรค		ออกกำลังกายพิชิตโรค	และกลเม็ดลดเครียด	ซึ่งมีผูเขา
รับการอบรม	จำนวน	32	คน	ประเมินภาวะสุขภาพ	พบวา	อวนในระดับ	3	รอยละ	56.25	อวนในระดับ	2	

รอยละ	37.5	ความดันโลหิตสูงในระดับรุนแรงรอยละ	3.12	 	ระดับปานกลางรอยละ18.75	และความดัน
โลหิตเริ่มสูงเล็กนอยรอยละ	15.63	หลังหารอบรมไดประเมินระดับความรู	พบวา	มีความรูเพิ่มขึ้นในระดับ
ดมีากจากรอยละ	28.12	เปนรอยละ	46.88		ระดบัความพงึพอใจในการจดักจิกรรมการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
อยูในระดับดีมาก	คิดเปนรอยละ	83.85		
 

	 เพื่อการดำเนินงานที่เขมแข็ง	ตอเนื่อง	และยั่งยืน	นอกจากการสรางแรงจูงใจ	การใหกำลังใจ		ยกยอง
แลว	ยงัตองมีการกำกบัตดิตาม	ประเมนิผลอยางตอเนือ่ง	รวบทัง้การพฒันาระบบขอมลูการเฝาระวงัคนืสูชนุ
ชน	เพื่อใหชุมชนทราบสถานการณรวมหาแนวทางแกไขตอไป

ก

พัฒนาแบบแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในกลุ่มเมตาบอลิกซินโดรมสู่ชุมชนตนแบบ

จตุพร		แกวมณี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะ
ปจจัยความสำเร็จ
	 1.	ผูบริหารทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใหความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงาน
	 2.	 มีกรอบแนวทางการดำเนินงาน	 แผนปฏิบัติที่ชัดเจน	 และมีเครื่องมือในการดำเนินงานที่ 
	 	 ไดมาตรฐาน

	 3.		มีทีมงานที่มุงมั่น	และเขมแข็ง	มีการศึกษาคนควาดวยตนเองในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย

	 	 มีศักยภาพในการบริหารทรัพยากร	และการประสานงาน

	 4.	 มีความตระหนักในความสำคัญของปญหา	 ไดรับการตอนรับและใหความรวมมือจากชุมชน	 
	 	 และเจาหนาที่	รพ.สต	เปนอยางดี
	 5.		มีการกำกับ	ติดตาม	ประเมินผล	โครงการเปนระยะ	ๆ

	 6.		มีการสนับสนุนงบประมาณ	อยางเพียงพอ

ปญหาอุปสรรค

	 1.	งานปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเปนงานใหมและทมีขาดการพฒันาดานความรูเฉพาะดาน	เชน	การอบรม
เกี่ยวกับการดำเนินงานคลินิก	DPAC

	 2.	ระบบการประเมินผูปวยยังขาดความคลองตัว	หรือขาดความเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ไดเรียนรูและโอกาสพัฒนา

	 1.	ทีมงานมีความมั่นใจ	และมีความรูจากการศึกษาดวยตนเอง	และไดรวมเรียนรูกระบวนการตาง	ๆ	
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเจาหนาที่	รพ.สต

	 2.	 การทำงานผานสหสาขาวิชาชีพ	 เชน	 นักกายภาพบำบัด	 นักสังคมสงเคราะห	 นักจิตวิทยา 

ผูเชี่ยวชาญดานตาง	จะไดรับการยอมรับจากเจาหนาที่	รพ.สต.และประชาชนมากขึ้น
	 3.		ไดทมีงานที่สามารถเปนทมีวทิยากรในการปรบัพฤตกิรรม	แตยงัขาดการพฒันาในเรือ่งความรู	และ
เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	การแลกเปลี่ยนเรียนรู
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	 ตถุประสงคหลัก	 เพื่อเสนอรูปแบบจำลองการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพที่พึงประสงคสำหรับ
โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตำบล	และเสนอทศิทางการดำเนนิงานสงเสรมิสขุภาพที่สอดคลองกบัสถานการณ
ที่เปลีย่นแปลงไป	ในการศกึษาไดทำการทบทวนแนวคดิหลกัการ	การจดัระบบบรกิารในหนวยบรกิารปฐมภมู	ิ
ในสวนรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข	คือ	โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล	จากนั้นศึกษาการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล	 พิจารณา
ขอจำกัด	 ปญหา	 อุปสรรค	 จุดออน	 จุดแข็ง	 ของการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพ	 ในโรงพยาบาลสงเสริม
สขุภาพตำบลทีผ่านมา	เปนการวจิยัเชงิพรรณนา	โดยการสงัเคราะหเอกสาร	การสมัภาษณ	การสนทนากลุม 

การศกึษาดงูานภาคสนาม	และการสำรวจขอมลู	จากแบบสอบถาม	การประชมุระดมสมอง	รวมกบัผูบรหิาร	

และผูปฏิบัติงาน	 กลุมตัวอยางในการศึกษาคือ	 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนครราชสีมา 

ผูใหขอมูล	คือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล	

ผลจากการศึกษา	

	 พบประเดน็สำคญั	2	ประการ		ประการแรก		การบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนนุการดำเนนิงานสงเสรมิ
สุขภาพ	 	 ยังมีขอจำกัดดานนโยบาย	 และโครงสรางระบบราชการ	 ยังขาดกลไกนโยบายที่มีประสิทธิภาพ 

ในการกำหนดและประสานถายทอดนโยบาย	ลงสูผูปฏบิตัิงานในพืน้ทีก่ารขาดเอกภาพดานนโยบาย	แนวทาง
ปฏบิตั	ิระหวางหนวยงานที่เกีย่วของในพืน้ที	่ประการทีส่อง	การจดัระบบบรกิาร	พบวา	โรงพยาบาลสงเสรมิ
สุขภาพตำบล	 มีการประเมินสภาพแวดลอมชุมชนและพัฒนาคุณภาพระบบบริการ	 กอนนำมาสูการปรับ
กระบวนการทำงาน	และจัดบริการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน		สวนใหญสามารถใหบริการได
ตามมาตรฐานบริการทางสุขภาพ	มีการสงเสริมการสรางเครือขายสุขภาพในภาคประชาสังคม	และองคการ
บริหารสวนทองถิ่น	เขามามีสวนรวมในการพัฒนางานสงเสริมสุขภาพมากขึ้น

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

สุขุมาล		พัฒนเศรษฐานนท

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

จิราพรรณ		ภักดีณรงค	

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะ

วั

	 การศึกษา	 ไดเสนอรูปแบบจำลองการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพที่
พึงประสงคในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล	 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยกระทรวงสาธารณสุข	 มีนโยบายนำ
เกณฑมาตรฐานคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ	 มาใชในการพัฒนาระบบ
บริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลและสุดทายไดเสนอแนวทางการ
ดำเนนิงานสงเสรมิสขุภาพในโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตำบล	เพือ่การพฒันา
ระบบบริการสุขภาพประชาชนอยางทั่วถึงและเทาเทียม		

สรุป 

	 ผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนใหญ	 มีศักยภาพ
เพียงพอ	 ทั้งในดานองคความรู	 	 ทักษะ	 สำหรับการพัฒนาคุณภาพระบบ
บรกิารสขุภาพปฐมภมู	ิหากยงัขาดการทำความเขาใจเกีย่วกบัพนัธกจิ		บทบาท
ที่ชัดเจน	 และการนำที่เปนเอกภาพของผูบริหารในหนวยงานที่เกี่ยวของ	 
พบวา	รพ.สต.มีบรบิทที่แตกตางกนั	จงึควรใหอสิระ	อำนาจการตดัสนิใจแกรพ.

สต.ในการบริหารจัดการ	 เพื่อสนับสนุนการทำงานใหมีคุณภาพมาตรฐาน	
ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา	 ดังนั้น	 หนวยงานสวนกลาง	 เชน	

กระทรวง	 กรม	 ศูนยวิชาการตางๆ	 รวมทั้งสสจ.	 สสอ.	 จึงควรเปนเพียงผู
สนับสนุนองคความรู	 ทางวิชาการ	 การบริหารจัดการ	 หรือเปนเพียงผูเสนอ
เครื่องมือทางการบริหารจัดการแก	รพ.สต.	เพื่อให	รพ.สต.	แสวงหาทางเลือก
ในการจัดระบบบริการที่สอดคลอง	 กับบริบทของตนเอง	 และตอบสนองการ
แกปญหาสขุภาพชมุชน	รวมทัง้การสรางเสรมิสขุภาพประชาชนในแตละทองที่
อยางแทจริง
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ก

ประสิทธิผลของโปรแกรมการปองกันการหกล้ม
แบบสหปัจจัยในผู้สูงอายุที่มารับบริการ

คลินิกผู้สูงอายุ
ศินาท		แขนอก	

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะ

	 ารวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง	 (Quasi-experimental	 Research)	 ชนิดสองกลุม
วัดกอนและหลัง	(two	group	pre-post	test	design)	มีวัตถุประสงค	เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
การปองกันการหกลมแบบสหปจจัยในผูสูงอายุที่มารับบริการคลินิกผูสูงอายุ	 กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ
ที่เขารับบริการในคลินิกผูสูงอายุ	 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ	 ศูนยอนามัยที่	 5	 นครราชสีมาในระหวาง
เดือนธันวาคม	2552	ถึงกุมภาพันธ	 2553	จำนวน	60	คน	แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม	กลุมละ	
30	คน	ดวยวิธีการสุมแบบงาย	(simple	random	sampling)	โดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการปองกัน
การหกลมแบบสหปจจัยในผูสูงอายุ	กลุมควบคุมไดรับการสงเสริมสุขภาพตามปกติของคลินิกผูสูงอายุ	เก็บ
รวบรวมขอมูลกอนและหลังการทดลอง	เปนเวลา	12	สัปดาห	โดยใชแบบสัมภาษณ	และแบบทดสอบ	Time 

“up	and	go”	test	(TUGT)	วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาดวยสถิติความถี่	รอยละ	คาเฉลี่ย	สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	วิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานดวยสถิติทดสอบที	(t-test)	เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยภายใน
กลุมโดยใช	Paired	t-test	และเปรยีบเทยีบความแตกตางคาเฉลีย่ระหวางกลุมโดยใช	Independent	t-test	
กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 ผลการวิจัย
	 พบวา	กลุมตวัอยางมคีวามรู	พฤติกรรมการปองกนัการหกลม	และการทรงตวัในผูสงูอายุแตกตางกนั
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ	(p	<	0.001)	โดยหลังการทดลอง	กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรู	(=	25.07,	
S.D.=1.36)	 พฤติกรรม	 (=	 72.17,	 S.D.=	 3.84)	 และคาเฉลี่ยเวลาการเดินและการทรงตัวดวยวิธี	 Time 

“up	and	go”	test	(=	12.10,	S.D.=	2.58)	ดีกวากอนการทดลอง	และดีกวากลุมควบคุม		สวนอัตราการ
หกลมในผูสูงอายุ	 พบวา	 หลังการทดลอง	 ผูสูงอายุในกลุมทดลองไมพบอัตราการหกลม	 สวนกลุมควบคุม
พบอัตราการหกลม	 รอยละ	 10	 โปรแกรมการปองกันการหกลมแบบสหปจจัยในผูสูงอายุมีประสิทธิผลใน
การปองกันการหกลมที่ครอบคลุมปจจัยเสี่ยงดานตางๆ	 ซึ่งอาจนำไปสูการหกลมในผูสูงอายุ	 ดังนั้นควรนำ
โปรแกรมไปเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อปองกันการหกลม	และลดอุบัติการณการหกลมในผูสูงอายุตอไป

การประยุกตใช้การสร้างเสริมทักษะชีวิตกับแรง
สนับสนุนทางสังคมเพื่อปองกันการมีเพศสัมพันธ
ก่อนวัยอันควรในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
อัญชลี		ภูมิจันทึก	

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะ

 ก ารศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง	 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการ
ประยุกต	 ใชการสรางเสริมทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคม	 เพื่อการปองกันการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่	 6	 โรงเรียนแหงหนึ่ง	 อำเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 กลุม
ตัวอยางในการทดลองจำนวน	 48	 คน	 โดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดย
การประยุกตทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคม	 ประกอบดวยกิจกรรม	 การบรรยาย	 การเลนเกม 

การระดมสมอง	 การแสดงบทบาทสมมติ	 การฝกทักษะ	 และการอภิปรายกลุม	 การเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใชแบบสอบถาม	การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนาดวยสถิติ	คารอยละ	คาเฉลี่ย	สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
คาสูงสุด	ต่ำสุด	เปรียบเทียบความแตกตางภายในกลุมคาคะแนนเฉลี่ยดวยสถิติ	Paired	Sample	t	–	test	

กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	และคาความเชื่อมั่น	95%CI

  

 ผลการวิจัยพบวา	
	 หลังการทดลอง	 กลุมทดลองมีคะแนนความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม	 ความ
ตั้งใจมีพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุที่เหมาะสมตามวัย	 สูงกวากอนทดลอง	 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p	 -	 value<0.001)	 ความคิดสรางสรรคและการคิดอยางมีวิจารณญาณ	 ความตระหนักรูในตนและความ
เห็นใจผูอื่น	 การจัดการกับอารมณและความเครียด	 การเห็นคุณคาในตนเองและความรับผิดชอบตอสังคม	
การสื่อสารและความสัมพันธระหวางบุคคล		สูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	(p-value	

<0.01)	การตัดสินใจและการแกปญหา	สูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ	(p-value	<0.05)
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	 าร	วจิยั	ครัง้นี	้ม	ีวตัถ	ุประสงค	เพือ่	ประเมนิผล	โครงการ	ปองกนั	การ	ตัง้ครรภ	ใน	วยัรุน	และ	เพือ่	สงัเคราะห	

แนวคิด/รูปแบบ	การ	ดำเนินงาน	การ	ปองกัน	การ	ตั้งครรภ	ใน	วัยรุน	พื้นที่	สาธารณสุข	เขต	14	โดย	ประยุกต	ใช	

รูปแบบ		CIPP	ของ		Stufflebeam	(1971)	กลุม	ตัวอยาง	ใน	การ	วิจัย	ไดแก	ผูบริหาร	ระดับ	อำเภอ	เครือขาย	

ผูปฏบิตั	ิงาน	ปองกนั	การ	ตัง้ครรภ	วยัรุน	เครอืขาย	ผูปฏบิตั	ิงาน	ปองกนั	การ	ตัง้ครรภ	วยัรุน	ที	่เขารวม	กระบวนการ	

สนทนา	กลุม	 และ	กลุม	แกนนำ	เยาวชน	 4,	 384,	 39	 และ	 9	 คน	 ตามลำดับ	 เก็บ	รวบรวม	ขอมูล	โดย	ใช	

แบบสอบถาม	และ	แนวทาง	การ	สนทนา	กลุม	 วิเคราะห	ขอมูล	ดวย	การ	วิเคราะห	เนื้อหา	 สถิติ	แจกแจง	ความถี่	

รอยละ	และ	คาเฉลี่ย	สรุปผล	การ	วิจัย	ดังนี้

 

 ดาน	บริบท

	 สถานการณ	การ	ตัง้ครรภ	ใน	วยัรุน	ไทย	ใน	ปจจบุนั	ม	ีแนวโนม	สงูขึน้		สถานการณ	การ	ตัง้ครรภ	ใน	วยัรุน	

3	อำเภอ	ใน	พื้นที่	การ	วิจัย	 ใน	ป	2554	พบ	วา	มี	มารดา	ตั้งครรภ	และ	คลอดบุตร	อายุ	ต่ำกวา	20	ป	 ใน	อำเภอ	

แกงครอ	จังหวัด	ชัยภูมิ	อำเภอ	พลับพลาชัย		จังหวัด	บุรีรัมย	 	และ	อำเภอ	ชุมพลบุรี	จังหวัด	สุรินทร	รอยละ	

15.5,	 28.2	 และ	 27.7	 ตามลำดับ	 ผูบริหาร	ระดับ	อำเภอ	 มี	ความ	คิดเห็น	ตอ	นโยบาย	โครงการ	ปองกัน	การ	

ตัง้ครรภ	วยัรุน	วา	เปน	โครงการ	ที	่ด	ีแต	การ	ผลกัดนั	เปน	นโยบาย	ระดบั	ประเทศ	ยงั	ไม	ดำเนนิการ	อยาง	จรงิจงั	และ	

ให	ความ	สำคญั	และ	เรงดวน	นอยกวา	นโยบาย	ดาน	อืน่ๆ		สวน	นโยบาย	การ	ปองกนั	การ	ตัง้ครรภ	ใน	วยัรุน	ใน	พืน้ที	่

3	อำเภอ	เปน	นโยบาย	ที่	สืบเนื่อง	มาจาก	การ	นโยบาย	การ	ปองกัน	และ	แกไข	ปญหา	เอดส	ระดับ	อำเภอ	ตอมา	

ได	มี	การ	พัฒนา	ศักยภาพ	เจาหนาที่	และ	เรียนรู	การ	ทำงาน	รวมกัน			จึง	ได	มี	การ	ดำเนินการ	ใน	รูปแบบ	เครือขาย	

การ	ปฏิบัติ	งาน	ที่	ชัดเจน	ขึ้น

การปองกัน
การตั้งครรภในวัยรุ่น

กมลรัตน		เกตุบรรลุ

นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการพิเศษ

ก

 ดาน	ปจจัย	นำเขา

	 ผูบริหาร	ระดับ	อำเภอ	มี	ความคิด	เห็นวา	 มี	ความ	พรอม	ดาน	

งบประมาณ	 วัสดุ	อุปกรณ	 สื่อ	 และ	เอกสาร	สิ่งพิมพ	 แต	บุคลากร	ยัง	

ตองการ	ทักษะ	เกี่ยวกับ	การ	จัดการ	ขอมูล	 	 สวน	เครือขาย	ผูปฏิบัติ	

งาน	มี	ความคิด	เห็นวา	ยังขาด	ความ	พรอม	ดาน	ปจจัย	นำเขา	ทุก	ดาน	

เชน	 บุคลากร	 สื่อ	เผยแพร	 เอกสาร	 สิ่งพิมพ	 วัสดุ	อุปกรณ	 และ	

งบประมาณ	

 

 ดาน	กระบวนการ

	 ผู บริหาร	ระดับ	อำเภอ	มี	ความคิด	เห็นวา	 การ	บูรณาการ	

แผนงาน/โครงการ	เปน	วิธี	ที่	เหมาะสม	แต	หนวยงาน	ตางๆ		ที่	เกี่ยวของ	

ยังมี	การ	บูรณาการ	การ	ทำงาน	แบบ	องค	รวม	คอน	ขางนอย	

 

	 ในขณะที่	เครือขาย	ผูปฏิบัติ	งาน	ทั้ง	3	อำเภอ	มี	ความ	คิดเห็น	

ตอ	โครงการ	ปองกัน	การ	ตั้งครรภ	ใน	วัยรุน	วา	 มี	การ	ดำเนินงาน	ดาน	

การ	รณรงค	เผยแพร	ประชา	สัมพันธ	มาก	ที่สุด	รอยละ	92.3	รอง	ลงมา	

คือ	 การ	สำรวจ	ขอมูล	วัยรุน	กลุม	เปาหมาย	ใน	พื้นที่	รับผิดชอบ	และ	นำ	

ขอมลู	และ	ปญหา	ใน	พืน้	ทีม่า	ใช	วางแผน	นำ	ขอมลู	ที	่สำรวจ	ได	มา	กำหนด	

เปาหมาย	การ	ประชมุ	ชีแ้จง	แนวทาง	การ	ดำเนนิงาน	ให	ผู	รบัผดิชอบ	งาน	

ระดับ	อำเภอ	จัด	อบรม	ให	ความรู	จัดทำ	แผนงาน/โครงการ	ชัดเจน	เปน	

ลายลักษณ	อักษร	แตงตั้ง	คณะกรรมการ	ดำเนินงาน	กำหนด	เปาหมาย	

ของ	การ	ดำเนินงาน	ระดับ	อำเภอ		และ	ประสานงาน	กับ	หนวยงาน	อื่นๆ	

ที่	เกี่ยวของ	รอยละ	79.5,	79.5,	71.8,	71.8,	71.8,	66.7,	64.1,	61.5,	

56.4	ตามลำดับ	
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 ดาน	ผล	ผลิต

	 ทุก	อำเภอ	รูปแบบ	การ	ดำเนิน	โครงการ	การ	ปองกัน	การ	ตั้งครรภ	ใน	วัยรุ น	

ใน	ลักษณะภาคี	เครือขาย	คณะทำงาน	ระดับ	อำเภอ	 โดย	การ	มี	สวนรวม	ของ	ถิ่น	

ประกอบดวย	 นายอำเภอ	 ปลัดอำเภอ	 พัฒนา	ชุมชน	 วัฒนธรรม	อำเภอ	 นายก	

องคการ	บริหาร	สวน	ตำบล/เทศบาล	 มี	การ	วาง	ยุทธศาสตร	เยาวชน	ระดับ	อำเภอ 

ใน	เชิง	นโยบาย	ใน	บางพื้นที่	มี	การ	จัดตั้ง	ศูนยกลาง	ใน	การ	ดำเนินการ	เพื่อ	ขับ	เคลื่อน	การ	

ดำเนิน	กิจกรรม	 มี	การ	จัดตั้ง	ศูนยเยาวชน	 และ	มี	ที่ปรึกษา	สนับสนุน	การ	ดำเนิน	กิจกรรม	

สภา	เยาวชน	มี	การ	แตงตั้ง	คณะกรรมการ	อบรม	แบบ	บูรณาการ	เชน	โรคเอดส	ยาเสพติด	

ความ	รูเรือ่ง	ระบอบ	ประชาธปิไตย		และ	ปญหา	ใน	วยัรุน	และ	กจิกรรม	ตางๆ	เชน	การ	แขงขนั	

กฬีา	เยาวชน	การ	อบรม	คาย	คณุธรรม	นำ	ชวีติ	การ	จดั	เตรยีม	ถงุยาง	อนามยั	ประจำ	หมูบาน	

การ	ประชา	สัมพันธ	กลุม	วัยรุน	ใน	เรื่อง	การ	ใช	ถุงยาง	อนามัย	 เชน	 อำเภอ	พลับพลาชัย	มี	

การ	จัดตั้ง	ศูนย	เฉลิม	พระ	เกียรติ	ศูนย	ปองกัน	ปญหา	เยาวชน	อำเภอ	ชุมพลบุรี	 โดย	อปท.

สนบัสนนุ	งบประมาณ	ผาน	กองทนุ	สขุภาพ	ตำบล	กจิ	กรรมการ	ปองกนั	การ	ตัง้ครรภ	ใน	วยัรุน	

ที่	ดำเนินการ	โดย	เครือขาย	ผูปฏิบัติ	งาน	 ประกอบดวย	 (1)	 การ	สอน	เพศศึกษา	แบบ	รอบ	

ดานใน	โรงเรียน	(2)	การ	อบรม	ความรู	แกนนำ	เยาวชน	เชิง	สรางสรรค	โดย	พัฒนา	หลักสูตร	

องคความรู	โดย	เยาวชน	เรื่อง	ทอง	ไม	พรอม	ใน	โรงเรียน	(3)	 การ	รณรงค 	สร าง	กระแส 

ปรับ	ทัศนคติ	คานิยม	โดย	จัดตั้ง	ชุมนุม	หรือ	ชมรม	แกนนำ	วัยรุน		เชน	กลุม	วัย	ใส	หัว	ใจรัก	

เพื่อน	YFC.		และ	ชมรม	To	Be	Number	One	กิจกรรม	รณรงค	วัน	เอดส	โลก	กิจกรรม	

แนะแนว	กจิกรรม	เสยีง	ตาม	สาย	ใน	เวลา	กลางวนั	ประชา	สมัพนัธ	หนา	เสาธง		และ	จดั	บอรด	

หนา	หองเรียน	(4)	การ	เขาถึง	การ	จัด	บริการ	สุขภาพ	ที่	เปนมิตร	สำหรับ	วัยรุน	และ	เยาวชน 

(YFC.	หรอื	YFHS.)	ใน	โรงพยาบาล	และรพ.สต.และ	โรงเรยีน	เชน	ใหบรกิาร	คลนิกิ	ตัง้ครรภ	

ไม	พรอม	ใน	โรงพยาบาล	ดำเนนิการ	โรงเรยีน	พอแม	ตวิ	เขา	แม	วยั	ใส	สอน	เพศศกึษา	รอบดาน	

และ	อบรม	ครู	สอน	เพศศึกษา	 (5)	 การ	เฝาระวัง	พฤติกรรม	ทางเพศ	และ	การ	ปองกัน	การ	

ตั้งครรภ	ใน	วัยรุน	โดย	ประสาน	ความ	รวมมือ	กับ	 ผูปกครอง	และ	ชุมชน	 (6)	 การ	เปลี่ยน	

ทศันคต	ิผูบรหิาร	โรงเรยีน	เปน	วทิยากร	การ	ปองกนั	การ	ตัง้ครรภ	ใน	วยัรุน	ตลอดจน	การ	สราง	

แรงจงูใจ	ให	แก	คร	ูที	่ปฏบิตั	ิงาน	การ	ปองกนั	การ	ตัง้ครรภ	ใน	วยัรุน	(7)	การ	สนบัสนนุ	โครงการ	

เยาวชน	ของ	อปท.	โดย	การ	สนบัสนนุ	กจิกรรม	สภา	เยาวชน	ใน	อปท.	ทัง้	3	อำเภอ	จำนวน	

26	แหง	(8)	การ	จัดตั้ง	เครือขาย	เยาวชน	ระดับ	อำเภอ	เชน	เครือขาย	เปนมิตร	กับ	เยาวชน	

เครือขาย	เอกชน	เพื่อ	พัฒนา	องคความรู	เยาวชน	เครือขาย	ศูนย	พึง	ได	และ	ศูนย	net

 การ	สังเคราะห	รูปแบบ	การ	ดำเนิน	โครงการ	ปองกัน	การ	ตั้งครรภ	วัยรุน

	(บทเรียน	จาก	3	อำเภอ)

	 พบ	วา	ปจจยั	สำคญั	ที	่เอือ้	ตอ	การ	ดำเนนิ	โครงการ	ให	ประสบผล	สำเรจ็	ประกอบดวย	

(1)	 การ	สราง	ภูมิ	คุมกัน	ใน	วัยรุน	 (2)	 การ	จัดทำ	แผน	ชุมชน	 บน	พื้นฐาน	ของ	ขอมูล	บริบท	

ของ	ชุมชน	และ	ผูนำ	ทองถิ่น	ใหการสนับสนุน	(3)	การ	สราง	ภาคี	โดย	มี	การ	กำหนด	ปญหา	

และ	นโยบาย	ดำเนิน	กิจกรรม	รวมกัน	 บูร	ณาการ	กับ	เครือขาย	ประชาชน	 อ	สม.	 องคกร	

ภาคเอกชน	และ	ม	ีนายอำเภอ	เปน	ประธาน	การ	ดำเนนิงาน	(4)	การ	ตดิตาม	ประเมนิผล	(5)	

การ	จัด	บริการ	สุขภาพ	ที่	เปนมิตร	สำหรับ	วัยรุน	และ	เยาวชน		(YFC.	หรือ	YFHS.)	โดย	นำ	

บทเรียน	การ	ดำเนินงาน	ที่ผานมา	มา	ปรับปรุง	ระบบ	บริการ	ที่	ตอบสนอง	ปญหา	และ	ความ	

ตองการ	ของ	วัยรุน	 พัฒนา	องคความรู	แกนนำ	ให	สอดคลองกับ	สถานการณ	ของ	วัยรุน	ใน	

ปจจุบัน	และ	การ	ประชา	สัมพันธ	ทันสมัย	และ	เขาถึง	วัยรุน	ให	มาก	ที่สุด

 

 การ	วจิยั	ครัง้นี	้พบ	วา	สามารถ	ดำเนนิงาน	บรรล	ุตาม	วตัถ	ุประสงค	ของ	โครงการ	

คณะ	วิจัย	มี	ขอ	เสนอแนะ	เพื่อ	ใหการ	ดำเนิน	โครงการ	ใน	ระยะ	ตอไป	มี	ประสิทธิผล	

ยิ่งขึ้น	ดังนี้		(1)	ดาน	การ	จัดการ	เชิง	กลยุทธ	ของ	คณะทำงาน	ระดับ	อำเภอ	และ	องคกร	

ปกครอง	สวน	ทองถิน่	ผูบรหิาร	ทกุ	ระดบั	ควร	ให	ความ	สำคญักบั	นโยบาย	และ	ม	ีทศันคต	ิ

ที่	ดี	ตอ	การ	ดำเนิน	โครงการ	 ควร	เพิ่ม	การ	บูรณาการ	และ	ประสาน	ภาคี	เครือขาย	ความ	

รวมมือ	กับ	องคกร	ตางๆ	มากขึ้น	และ	ดาน	การ	จัดการ	พฤติกรรม	เสี่ยง	ใน	กลุม	เปาหมาย 

พบ	วา	บคุลากร	ปฏบิตั	ิงาน	ดวย	จติวญิญาณ	ที	่รบัผดิชอบ	ตอ	ปญหา	การ	ตัง้ครรภ	ใน	วยัรุน 

จึง	ควร	เพิ่ม	การ	สนับสนุน	บุคลากร	การ	สราง	แรงจูงใจ	วัสดุ	อุปกรณ	สื่อ	เอกสาร	และ	

งบประมาณ	และ	ควร	ทบทวน	รปูแบบ	การ	ใหบรกิาร	ที	่เปนมติร	ให	สอดคลอง	ปญหา	และ	

สถานการณ	ของ	วัยรุน	ภายใต	บริบท	ของ	สังคม	ไทย	ใน	ปจจุบัน
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กรณีศึกษา	:	การเพาะเห็ดฟากจากกากมันสำปะหลัง	พื้นที่	ต.จรเขมาก	อ.ประโคนชัย	จ.บุรีรัมย

เพ็ญบุญ	นะราศรี	อุทุมภา	

นักวิชาการสาธารณสุข

การ พัฒนา รูปแบบ การ เฝาระวัง ด้าน อนามัย 
สิ่งแวดล้อม แบบ มี ส่วนร่วม

ตาม พรบ.การ สาธารณสุข พ.ศ.2535

	 จจบุนัการเพาะเหด็ฟางดวยกากมนัสำปะหลงั	มีการดำเนนิการ
ในหลายพื้นที่และมีอัตราของผู ประกอบการเพิ่มขึ้น	 เนื่องจาก
สามารถนำมาประกอบอาหารไดหลายรูปแบบ	 ประกอบกับมีผู 
นิยมบริโภคเพิ่มมากขึ้นเชนกัน	 ทำใหผูประกอบกิจการหาวิธีเพิ่ม
ผลผลิตใหไดจำนวนเพิ่ม	 และขนาดของเห็ดใหมีขนาดใหญเพื่อ
เพิ่มรายได	 มีการนำสารเคมีหลากหลายชนิดมาใสผสมรวมกับวัสดุ
ที่ใชเพาะเห็ดฟาง	 และยังมีบางสวนใชยาฆาแมลงรวมดวย	 เพื่อ
ปองกันปลวกและมอด	 ทำลายโรงเรือน	 การบริโภคบอยๆและ
จำนวนมาก	 ก็ยอมจะกอใหเกิดการสะสมสารเคมีในรางกายได 
อาหารที่ปลอดภัยควรจะเริ่มตั้งแตฟารมหรือแหลงผลิต	 การควบคุม
สามารถทำไดตัง้แตตนการผลติโดยองคปกครองสวนตองถิน่	หนวยงาน
ที่ดูแลสงเสริมอาชีพ	 ตองรวมมือในการใหความรู กับผูประกอบ
กิจการ	สวนผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและเหตุรำคาญ	จากแมลงวัน 

กลิ่นเหม็น	 น้ำเสีย	 และอื่นๆ	 เกิดจากการจัดการที่ไมถูกตอง	 ขาด
ความรูและทักษะในการจัดการ	 เนื่องจากทองถิ่นยังขาดบุคลากร
ดานสาธารณสขุ	ประกอบกบักจิการมีไดเปนกจิการที่ตองควบคมุดวย
กฎหมาย	จึงดำเนินการไดเพียงการจัดการเหตุรำคาญเทานั้น		

ป

ผลการดำเนินงาน
 1.	 การประชุมชี้แจงผูนำทองถิ่น	ผูนำชุมชน	แกนนำ	ผูประกอบการ		และผูเกี่ยวของ	
	 	 เรือ่งผลกระทบตอสขุภาพจากการประกอบกจิการเพาะเหด็ฟางดวยกากมนัสำปะหลงั	โดยผูบรหิาร
และแกนนำชุมชนใหความรวมมือในการสงเสริมการจัดสิ่งแวดลอมที่จะไมใหผูประกอบการ	 เพาะเห็ดฟาง	

สรางเหตุรำคาญ	โดยจะรวมประเมินโรงเรือนที่ใชเพาะเห็ดฟาง	และรวมเก็บขอมูลในโอกาสตอไป
 

 2.	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกลั่นกรองและกำหนดขอบเขตที่จะศึกษา		

	 	 แกผูนำทองถิ่น	ผูนำชุมชน	แกนนำ		ผูประกอบการ		และหนวยงานเกี่ยวของ		โดยใชขั้นตอนของ
การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ		เปนเครื่องมือการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย	คนหาปจจัยกำหนด
สุขภาพ	 และสิ่งคุกคามสุขภาพ	 จากการประกอบกิจการเพาะเห็ดฟางดวยกากมันสำปะหลัง	 แบงตามการ
ดำเนินกิจกรรม	พอสรุปปจจัยกำหนดสุขภาพ	ดังนี้

	 •	 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม	ไดแก	กลิ่นเหม็น	น้ำ	อากาศ		และดิน
	 •	 ปจจัยดานสังคม	ไดแก	วัฒนธรรม	ความแตกตางทางสังคม	ความสัมพันธในสังคม
	 •	 ปจจัยดานเศรษฐกิจ	ไดแก	รายได	การวางงาน
	 •	 ปจจัยสวนบุคคล	 ครอบครัว	 และชุมชน	 ไดแก	 อายุ	 เพศ	 การศึกษา	 ภูมิตานทานโรค	 การ
  รับรูความเสี่ยงตอสุขภาพ	 พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ	 นโยบายสาธารณะ	 ขอบัญญัติตำบล	 

	 	 การเขาถึงบริการ		
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3	.การ	สำรวจ	และ	วิเคราะห	ขอมูล		

	 ผล	การ	สำรวจ	และ	วิเคราะห	ขอมูล	 กลุม	ผู	ประกอบการ	 จำนวน	 102	 ราย	 พบ	วา	 สวนใหญ	 เปน	

เพศหญิง	 รอยละ	56.9	อายุ	 30	–	40	ป	 รอยละ	36.3	การ	ศึกษา	ระดับ	ประถม	ตน	รอยละ	71.6	อาชีพ	

หลัก	 เกษตรกร	 รอยละ	 80.4	 ระยะเวลา	ดำเนินการ	 6	 เดือน	 -	 1	 ป	 รอยละ	 45.2	 รายได	อาชีพ	หลัก	

3,001	 –	 5,000	 	 รอยละ	 38.2	 วัสดุ	ที่	ใช	ใน	การ	เพาะ	เห็ด	ฟาง	 ไดแก	 	 1.กาก	มันสำปะหลัง	 2.ฟางขาว	

3.	 ขี้เลื่อย	 	 4.ขี้	ฝาย	 5.ปุย	ยูเรีย	 	 6.มูล	วัว	 –	 ควาย	 7.	ยิปซั่ม	 	 8.ปูนขาว	 9.ปูน	หอย	 10.ขาวโพด 

11.อาหารเสริม	 12.สาร	เรง	 พด.	 13.กากน้ำตาล	 14.เชื้อ	เห็ด	 15.อี	เอ็ม	 (EM)	 16.รำขาว	 	 17.แปง	

ขาวเหนียว	18.กาก	ถั่วเขียว	19.อื่นๆ	 ไดแก	 นมผง	 การ	เพาะ	เห็ด	 ป	ละ	 4	 รอบ	 รอยละ	 59.8	 มี	จำนวน 

โรงเรอืน	2	โรง	รอยละ	51	ผล	ผลติ	เหด็	10	–	30	กโิลกรมั	ตอ	วนั	สถาน	ทีต่ัง้	หาง	จาก	แหลงนำ้	สาธารณะ	≥	100	

เมตร	รอยละ	67.7	หาง	จาก	ที่	พักอาศัย	นอยกวา	5	เมตร	รอยละ	76.5	พื้น	โรงเรือน	เปน	พื้นดิน	รอยละ	99	

การ	ระบาย	อากาศ	ของ	โรงเรือน	มี	ชอง	ระบาย	≥	10	ชอง	รอยละ	64.7	แสงสวาง	เพียงพอ	รอยละ	93.1		และ	

ไมม	ีบอ	นำ้ทิง้	จาก	โรงเรอืน	รอยละ	86.3		การ	เกบ็	ผล	ผลติ	วนั	ละ	1	ครัง้	รอยละ	51	อยู	ใน	โรงเรอืน	นาน	ครัง้	ละ	30	

นาท	ี-	1	ช.ม	รอยละ	74.5		การ	ทำความ	สะอาด	จะ	ทำ	เมือ่	เชือ้	เหด็	ฟาง	หมดอาย	ุรอยละ	64.7	เชือ้เพลงิ	ที	่ใช	ใน	

การ	อบ	ฆา	เชือ้โรค	ใช	ฟน	รอยละ	98	การ	จดัการ	เศษ	วสัด	ุและ	ขยะมลูฝอย	จาก	เหด็	โดย	การ	ทำ	ปุย	รอยละ	79.7		

การ	กำจัด	แมลงวัน	ดวย	การ	ใช	กาว	รอยละ	38.2	การ	ปองกัน	ตน	เอง	ขณะ	อยู	ใน	โรงเรือน	สวม	ผา	ปดปาก/จมูก 

รอยละ	31.4	ความ	บอย	ของ	การ	ใช	อุปกรณ	ทุกครั้ง	รอยละ	48	หลังจาก	ออกจาก	โรงเรือน	อาบน้ำ	สระผม	

ทันที	 รอยละ	 68.6	 ทำ	บางครั้ง	 รอยละ	 53.9	 การ	เจ็บปวย	ภายหลัง	ดำเนินการ	 ไม	ปวย	 รอยละ	 76.5 

ปวย	หลัง	เพาะ	เห็ด	 1	 ป	 รอยละ	 16.7	 ปวย	ดวย	โรค	ระบบ	ทาง	เดิน	หายใจ	 รอยละ	 17.6	 	 ผิวหนัง	 รอยละ	

11.8	ทาง	เดิน	อาหาร	รอยละ	6.9	ระคาย	เคืองตา	แสบ	ตา	รอยละ	4.9	เครียด/นอนไมหลับ	รอยละ	1	ความ	

คิดเห็น	ตอ	ปจจัย	ที่	มี	ผล	กระทบ	ตอ	สุขภาพ	ไดแก	แมลงวัน	/กลิ่น	เหม็น	น้ำเสีย	รอยละ	22.5	แมลงวัน	รอยละ	

18.6	กลิ่น	เหม็น	รอยละ	15.7		ดิน	ปนเปอน	และ	กลิ่น	เหม็น/ควัน	/ฝุนละออง	มี	จำนวน	เทากัน	รอยละ	11.8 

กลิ่น	เหม็น/แมลงวัน	 /ฝุนละออง	รอยละ	9.8	ความ	คิดเห็น	ตอ	ปจจัย	ที่	มีผลตอ	การ	เจ็บปวย	และ	เหตุ	รำคาญ	

ไดแก	แมลงวัน	รอยละ	40.2	กลิ่น	เหม็น	รอยละ	14.7		มากกวา	2	ปจจัย	รอยละ	34.3	ความ	คิดเห็น	ตอ	

การ	สราง	โรงเรือน	หาง	จากที่	อยูอาศัย	500	–	1,000	เมตร	รอยละ	34.3	ระยะหาง	≥	1,000	เมตร	รอยละ	

21.6	 ระยะหาง	 100	 -	 200	 เมตร	 รอยละ	 14.7	 ระยะหาง	 300	 -	 500	 เมตร	 รอยละ	 12.7	 ระยะหาง 

50	-	100	เมตร	รอยละ	11.8	ความ	คดิเหน็	ตอ	ความ	รบัผดิชอบ	ดแูล	ควบคมุ	ไดแก	การ	จดัตัง้	กลุม	ดแูล	กนัเอง	

ตาม	ขอบญัญตัิ	รอยละ	34.3	ผู	ประกอบการ	รอยละ	33.3	อบต.	จรเข	มาก	รอยละ	6.9	ผูนำ	ชมุชน	รอยละ	5.9	

และ	ทุก	สวน	รวมกัน	ดูแล	รอยละ	19.6	ความ	คิดเห็น	ของ	ประชาชน	ตอ	ระยะหาง	ของ	โรงเรือน	กับ	ที่	อยูอาศัย	

500	–	1,000	เมตร	รอยละ	32	ระยะหาง	≥	1,000	เมตร	รอยละ	20	ระยะหาง	100	-	200	เมตร	รอยละ	

16	ระยะหาง	300	–	500	เมตร	และ	200	–	300	เมตร	เทากัน	รอยละ	4	ระยะหาง	50	–	100	เมตร	รอยละ	

10	 ความ	คิดเห็น	ของ	ประชาชน	ดาน	ผล	กระทบ	ตอ	สุขภาพ	และ	เหตุ	รำคาญ	 ไดแก	 กลิ่น	เหม็น	 รอยละ	 66 

แมลงวัน	 รอยละ	 90	 	 เจ็บปวย	โรคติดตอ	ทาง	เดิน	อาหาร	 รอยละ	 18	 ปวดศีรษะ	 วิงเวียน	 รอยละ	 16 

เกิด	ความ	ขัดแยง	ใน	ชุมชน/ทะเลาะ	วิวาท	 รอยละ	 10	 โรค	ทาง	เดิน	หายใจ	 รอยละ	 8	 เครียด	 นอนไมหลับ 

รอยละ	 6	 ความ	คิดเห็น	ของ	ประชาชน	ตอ	การ	ประกอบ	กิจการ	เพาะ	เห็ด	ฟาง	ดวย	กาก	มันสำปะหลัง	 จำนวน	

100	คน	ควร	มี	มาตรการ	หรือ	ขอบังคับ	ตำบล	ใน	การ	ควบคุม	การ	เพาะ	เห็ด	ฟาง	ดังนี้	

	 1.	 มี	มาตรการ	ควบคุม	และ	ปองกัน	แมลงวัน	รอยละ	20

	 2.	 มี	มาตรการ	ติดตาม	ตรวจสอบ	การ	ประกอบ	กิจการ	ใหเปนไป	อยาง	ถูก	สุขลักษณะ	รอยละ	7

	 3.	 มี	มาตรการ	กำหนด	ระยะหาง	ของ	โรงเรือน	จาก	หมูบาน	รอยละ	6

	 4.	 มี	มาตรการ	ควบคุม	กลิ่น	เหม็น	จาก	การ	เพาะ	เห็ด	ฟาง	รอยละ	5

	 5.	 มี	มาตรการ	ทำความ	สะอาด	โรงเรือน	และ	จัดการ	วัสดุ/วัตถุดิบ	ให	เปน	ระเบียบ	เรียบรอย	รอยละ	4

	 6.	 มี	การ	อบรม	ให	ความรู	ดาน	การ	ประกอบ	กิจการ	อยาง	ถูก	สุขลักษณะ	ปลูก	จิตสำนึก	สราง	

	 	 แรงจูงใจ	และ	จัด	ศึกษา	ดูงาน	ตัวอยาง	ที่	ดี	รอยละ	2

	 7.	 มี	มาตรการ	หาม	เพาะ	เห็ด	ฟาง	ใน	หมูบาน	รอยละ	1

จาก	การ	ประชุม	กลุม	เชิง	ลึก	ได	มี	ขอ	เสนอแนะ	ดังนี้

	 1.	 อยาก	ให	มี	การ	สนับสนุน	และ	สงเสริม	จาก	หนวยงาน	ราชการ	และ	ผูนำ	ชุมชน

	 2.	 ขอให	โรง	เห็ด	อื่นๆ	ทำให	ดี	เหมือน	โรง	เห็ด	ของ	เรา

	 3.	 ให	ชวยกัน	หา	วิธีปองกัน	กลิ่น	เหม็น	และ	แมลงวัน

	 4.	 ฟารม	หมู	กับ	โรง	เห็ด	อยู	ใน	ชุมชน	ได	โรง	เห็ด	ทำไม	จะ	อยู	ไมได		โรง	เห็ด	เปน	รายได	เล็ก	ๆ

นอย	ๆ	ของ	ครอบครัว

	 5.	 อยาก	ให	ผู	ประกอบการ	เพาะ	เห็ด	ฟาง	ทำตาม	กติกา	ที่	คณะกรรมการ	จัดตั้ง	ระเบียบ	ขึ้น	มา	นั้น	 ให	

ทำตามอยาง	เครงครัด	 เพื่อจะ	ได	ลด	ปญหา	ที่	มี	อยู	อยาง	ทุกวันนี้	 เพื่อ	วา	จะ	ได	แกปญหา	ลดลง	บาง	ไมมาก	 

ก็	นอย

	 6.	 การ	เพาะ	เห็ด	ฟาง	 ตามปกติ	แลว	ป	หนึ่ง	 จะ	เพาะ	ได	เพียง	 6	 เดือน	เทานั้น	 คือ	 ปลาย	เดือน 

ก.พ	.-	ม.ีค.	และ	จาก	เดอืน	ก.ค.-พ.ย.	โดยเฉพาะ	เดอืน	ละ	ครัง้	เพราะ	ใน	เวลา	ดงักลาว	อากาศ	ไม	รอน	และ	หนาว	

จน	เกินไป	การ	เพาะ	แตละครั้ง	บางครั้ง	ก็	ขาดทุน	บางครั้ง	เสมอตัว	บางครั้ง	ก็	พอ	มี	กำไร	บาง	เอา	แนนอน	ไมได	

มาตรการ	ที	่คณุหมอ	ควร	กำหนด	ให	มา	นัน้	เหน็ดวย	แต	ปจจบุนั	นัน้	วตัถดุบิ	ทกุชนดิ	ขึน้ราคา	สงูมาก	จะ	เปน	ปญหา	

กับ	เกษตรกร	เพาะ	เห็ด	ฟาง	เปน	อยาง	มาก	เชน	เดียวกัน	หาก	มี	มาตรการ	อยาง	อื่น	ที่	ดีกวา	นี้	ก็	จะ	เปนการ	ดีที่สุด
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	 7.	 อยาก	ให	มา	ดูแล	รวมกัน	 และ	มี	ขอตกลง	ที่	เปนจริง	เปน	จัง	จะ	ได	จบ	 ถา	อยาก	ให	ทำ	เปนเรื่อง	ตอง	มี	

คณะกรรมการ	จาก	ที่อื่น	มา	ตรวจ	เพราะ	คนใน	หมูบาน	บังคับ

	 8.	 การ	ประกอบการ	โรง	เห็ด	นั้น	 เปน	อาชีพ	ที่	ประชาชน	ประกอบ	เพื่อ	สราง	รายได	เสริม	 แต	เนื่องดวย	

ปจจบุนั	ตนทนุ	การ	ผลติ	สงู	ไมวา	จะ	เปน	วตัถดุบิ	และ	ผล	ผลติ	ได	นัน้	ตำ่	พรอมทัง้	ราคา	ปจจบุนั	คอนขาง	ตำ่	ทำให	

ผู	ประกอบการ	ไม	สามารถ	ประกอบการ	ได	อัน	เปนผล	ผลิต	ที่	ได	และ	ราคา	ที่	ทองตลาด	หยิบยื่น	มา	ให	หาก	มี	การ	

ปรับปรุง	ที่	โรง	เพาะ	เห็ด	นั้น	เห็นดวย	แต	กระบวนการ	ใน	ตนทุน	นั้น	หาก	นำมา	พิจารณา	ตามหลัก	เศรษฐศาสตร	

เห็นวา	ไมคุมคา	เพราะ	ตนทุน	ตางๆ		สูงขึ้น		อีกทั้ง	ทัศนคติ	ตางๆ		ของ	ชุมชน	ของ	หมูบาน	นั้น	ยังคงมี	ความ	เชื่อ	

ในแง	ของ	สุขภาพ	และ	เศรษฐกิจ	ไม	ตรงกัน	กับ	ผูหวังดี	ดังนั้น	ควร	มี	การนำ	แหลง	ที่	กระทำ	สำเร็จ	มา	เปน	ตนแบบ	

ให	กับ	ชุมชน												

4.	การ	ศึกษา	ดูงาน	และ	แลกเปลี่ยน	เรียนรู

	 ณ	 บาน	หิน	ตั้ง-หลัก	ศิลา	 ตำบล	หนองแวง	 อำเภอ	บาน	ใหม	ไชย	พจน	 จังหวัด	บุรีรัมย	 สิ่ง	ที่	ได	จาก	การ	

ศึกษา	ดูงาน	 เรื่อง	 การ	เพาะ	เห็ด	ฟาง	ดวย	กาก	มันสำปะหลัง	 ผูเลา	ประสบการณ	 คือ	นาง	พิสมัย	 ชุบ	ไธสง 

หัวหนา	กลุม	เพาะ	เห็ด	ฟาง	อบไอน้ำ	 และ	นางสาว	บุญ	รัตน	 ทัน	ฬนิรันทร	 รอง	ปลัด	องคการ	บริหาร	สวน	

ตำบล	หนองแวง	 อำเภอ	บาน	ใหม	ไชย	พจน	 จังหวัด	บุรีรัมย	 พบ	วา	 ประกอบการ	เพาะ	เห็ด	ดวย	กาก	

มันสำปะหลัง	 เปนเวลา	 12	 ป	 ไมเคยได	รับ	การ	รองเรียน	เรื่อง	แมลงวัน	 หรือ	กลิ่น	เหม็น	จาก	ผู	ที่อยู	ใกลเคียง	

แมแต	ครั้ง	เดียว	 ผู	ประกอบการ	ได	มี	การ	พัฒนา	ขั้นตอน	และ	วัสดุ	ที่	ใช	หมัก	มา	เปนระยะๆ	 กระบวนการ	ที่	

สำคัญที่สุด	ที่	 คือ	 การ	หมัก	วัสดุ	เพาะ	เห็ด	ฟาง	และ	การ	อบไอน้ำ	ให	ได	มี	อุณหภูมิ	ตามที่	กำหนด	 และ	ตอง	

รีบ	นำ	วัสดุ	ที่	หมัก	ขึ้น	โรงเรือน	 ภายใน	 24	 ชั่วโมง	 กอน	ที่จะ	มี	น้ำเสีย	จาก	การ	หมัก	 ตอง	คำนวณ	ปริมาณ	

วัสดุ	ให	พอดีกับ	ตาม	ขนาด	ของ	โรงเรือน	แตละ	หลัง	โดย	ไม	ให	วัสดุ	เหลือ	 เพราะ	เศษ	วัสดุ	เปน	ตนเหตุ	ของ	

การ	กอ	ให	เกิด	แหลง	เพาะพันธุ 	แมลงวัน	 กลิ่น	เหม็น	และ	น้ำเสีย	 สวน	กระบวนการ	อบไอน้ำ	 ที่	ตอง	มี	

การ	ควบคุม	อุณหภูมิ	ให	ได	ตามที่	กำหนด	 ได	ปรับ	เปลี่ยน	มา	ใช	พลาสติก	ขาว	ใส	หนา	 แทน	กระสอบ	สีฟา 

หมอ	อบไอน้ำ	ประยุกต	ใช	ถัง	น้ำมัน	ขนาด	บรรจุ	น้ำ	200	ลิตร	จำนวน	3	ใบ	พอ	เหมาะกับ	เวลา	อบ	3	ชั่วโมง	

การ	ทำความ	สะอาด	โรงเรือน	 เปน	สิ่ง	สำคัญ	เชนกัน	 ตอง	ไม	ให	มี	เศษ	วัสดุ	เหลือ	ติด	โรงเรือน	 แลว	ใช	น้ำ	ผสม	

ผงซักฟอก	ทำความ	สะอาด	 ตอง	พึ่ง	ให	โรงเรือน	แหง	สนิท	 เปนเวลา	 ๗	 วัน	 ปองกัน	การ	เกิด	เชื้อรา	 สวน	ชอง	

ระบาย	อากาศ	 มี	เพียง	 4	 ชอง	 ก็	เพียงพอ	และ	เหมาะสมกับ	อุณหภูมิ	ของ	การ	งอก	ของ	เห็ด	 	 สวนประกอบ	

ของ	วัสดุ	ที่	ใช	หมัก	 7	 ชนิด	 ประกอบดวย	 1.กาก	มันสำปะหลัง	 2.ปุยคอก	 3.เชื้อ	เห็ด	 4.กากน้ำตาล 

5.น้ำ	ชีวภาพ	(EM)		6.ฟาง	และ	7.นม	จืด	ผล	ผลิต	สามารถ	เก็บ	ได	เปนเวลา	15	วัน	สามารถ	มี	รายได	หมุนเวียน	

ตลอด	โดย	ไม	ตอง	ใช	สารเคมี	เรง	ผล	ผลิต	 ที่	สำคัญ	 คือ	 การ	ลง	ตนทุน	การ	ผลิต	 ลดผลกระทบ	ดาน	อนามัย	

สิ่งแวดลอม	ที่	กอ	ให	เกิดเหตุ	รำคาญ	จาก	แมลงวัน	และ	กลิ่น	เหม็น	จาก	การ	หมัก	วัสดุ	เพาะ	เห็ด

ตำบล	จรเข	มาก		อ.ประโคนชัย

	 1.	 กาก	มันสำปะหลัง	 2.	 ปุยคอก	(มูล	วัว	มูล	ควาย)

	 3.	 เชื้อ	เห็ด	 4.	 กาก	น้ำตาล

	 5.	น้ำชีวภาพ	(EM)	 6.	 เศษ	ฟางขาว

	 7.	 	ยิปซั่ม	 8.	 ปุย	ปู	แดง

	 9.		รำ	ออน	 10.	 อาหารเสริม	

	11.	ปุย	ยูเรีย	 12.		น้ำเชื่อม

13.		สาร	เรง	 14.	 แปง	ขาวเหนียว	

15.		ปูนขาว	 16.	 ขี้เลื่อย

17.		กาก	ถั่วเขียว	 18.	 สาร	เรง	ผด.2	

19.	สาร	ฟู	ราดาน*****(บางราย)	

ตำบล	หนองแวง	อ.บาน	ใหม	ไชย	พจน

	1.	 กาก	มันสำปะหลัง	 2.	 ปุยคอก

	3.		 เชื้อ	เห็ด	 4.	 กากน้ำตาล	 	

5.		 น้ำ	ชีวภาพ	(EM)	 6.	 เศษ	ฟางขาว

	7.		 	ยิปซั่ม

เปรียบเทียบ	สูตร	ผสม	วัสดุ	เพาะ	เห็ด	ฟาง	ดวย	กาก	มันสำปะหลัง	ของ	ผู	ประกอบ	กิจการ	ตำบล	จรเข	มาก	

อ.ประโคนชัย	และ	ผู	ประกอบการ	ต.หนองแวง	อ.บาน	ใหม	ไชย	พจน
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5.	การ	จัด	เวที	แลกเปลี่ยน	เรียนรู		

	 การ	จัด	เวที	แลกเปลี่ยน	เรียนรู	 ไดรับ	ความ	สนใจ	จาก	ผู	ประกอบ	กิจการ	 การ	เพาะ	เห็ด	ฟาง	ดวย	กาก	

มันสำปะหลัง	จาก	ตำบล	จรเข	มาก	และ	ตำบล	ใกลเคียง	อีก	๒	ตำบล	ตำบล	ประทัดบุ	และ	โคก	ยาง	รวมทั้งสิ้น	

๙๓	คน	นอกจากนี้	 คณะ	ผู	ประกอบการ	จาก	ตำบล	หนองแวง	ก็ได	มา	รวม	แลกเปลี่ยน	เรียนรู	ดวย	หลังจาก	ได	

รับทราบ	ขอมูล	 และ	ผล	กระทบ	จาก	การ	ใช	สารเคมี	 ทำให	มี	ผู	ประกอบการ	จาก	ตำบล	จรเข	มากหลาย	รายได	

ตัดสินใจ	จะ	ทำการ	เพาะ	เห็ด	ฟาง	โดย	ใช	สูตร	ของ	หนองแวง	 เพราะ	เห็นวา	ลด	ตนทุน	การ	ผลิต	ไป	ได	มาก	 อีกทั้ง	

ไม	กอ	ให	เกิดเหตุ	รำคาญ	ดวย	

ขอเสนอ	แนะแนวทาง	การ	ควบคุม	กิจการ	เพาะ	เห็ด	ฟาง	ดวย	กาก	มัน	ทองถิ่น	ดังนี้

 

 1.	หลักเกณฑ	เกี่ยวกับ	สถาน	ที่ตั้ง	โรงเรือน

	 	 1.1	 สถาน	ที่ตั้ง	โรงเรือน	สำหรับ	เพาะ	เห็ด	ฟาง	จาก	กาก	มันสำปะหลัง	 ตอง	อยู	หาง	จาก	ชุมชน 

	 	 	 	 วัด	ศาสนสถาน	แหลง	โบราณสถาน	โรงเรียน	โรงพยาบาล	สถานที่	ราชการ		สถานศึกษา	 

	 	 	 	 หรือ	สถานที่	ราชการ	อื่นๆ	มี	ระยะหาง	ไม	นอยกวา	๑,๐๐๐		เมตร	

	 	 1.2	 สถาน	ที่ตั้ง	โรงเรือน	ตอง	ไม	ตั้งอยู 	ในที่	หรือ	ทาง	สาธารณะ	 หรือ	บน	ทางน้ำ	ธรรมชาติ	 

	 	 	 	 ไหลผาน	

	 	 1.3	 	 สถาน	ที่ตั้ง	โรงเรือน	อยู	หาง	จาก	แหลงน้ำ	สาธารณะ	ของ	ชุมชน	 มี	ระยะหาง	 ไม	นอยกวา	 

	 	 	 	 30	 เมตร	 ตอง	มี	การ	บอพักน้ำ	เสีย	ปด	มิดชิด	 และ	ปองกันสาง	ปนเปอน	ลง	สู	แหลงน้ำ	 

	 	 	 	 สาธารณะ	ใน	กรณีที่	มี	การ	ชะลาง	ของ	น้ำฝน

	 	 1.4	 สถาน	ที่ตั้ง	โรงเรือน	ตอง	ตั้งอยู 	หาง	จาก	จาก	เขต	ที่ดิน	ที่	มี	เจาของ	 และ	ตอง	มี	ที่วาง	อัน	 

	 	 	 	 ปราศจาก	หลังคา	 หรือ	สิ่ง	ใด	ปกคลุม	โดย	รอบ	บริเวณ	โรงเรือน	 ไม	นอยกวา	 15	 เมตร	 

	 	 	 	 ทุก	ดาน	 เวนแต	ดาน	ที่	มี	แนวเขต	ติดตอ	กับ	ที่ดิน	ที่	ของ	ผู	ประกอบ	กิจการ	ประเภท	เดียวกัน	 

	 	 	 	 โดย	พิจารณา	ใช	หลักเกณฑ	ตาม	2.1

 

 2.	หลักเกณฑ	ดาน	สุขลักษณะ	ของ	โรงเรือน	เพาะ	เห็ด	ฟาง	และ	สวนประกอบ

	 	 2.1	 โรงเรือน	เพาะ	เห็ด	ฟาง	ตอง	มั่นคง	แข็งแรง	หลังคา	มุง	ดวย	หญาแฝก	สังกะสี	หรือ	กระเบื้อง

	 	 2.2			 จัดให	มี	แสงสวาง	เพียงพอ		

	 	 2.3		 ขนาด	โรงเรือน	กวาง	4	เมตร	ยาว	6	เมตร	สูง	2.5	เมตร

	 	 2.4			 มี	ประตูออก	อยาง	นอย	1	บาน	ชอง	ระบาย	อากาศ	ไม	นอยกวา	10	ชอง/ตอ	โรงเรือน

	 	 2.5		 พื้น	เทคอนกรีต	 ไม	เปน	หลุม	 ไมมี	น้ำ	ขัง	 ทำความ	สะอาด	งาย	 ผนัง	จะ	เปนอิฐ	บล็อก	หรือ	 

	 	 	 	 ตาขาย	พรายแสง	พลาสติก	หรือ	พลาสติก	เคลือบ	ก็ได																																																				

	 	 2.6		 ชั้น	เพาะ	เห็ด	ชั้น	ลางสุด	ตอง	หาง	จาก	พื้น	ไม	นอยกวา	30	เชน	ติ	เมตร	

	 	 2.7			 ลาน	หมัก	ควร	เปนพื้น	คอนกรีต	ขนาด	3	x	3	เมตร	มี	บอ	สำหรับ	รองรับ	น้ำ	จาก	การ	หมัก	 

	 	 	 	 หมัก	วัสดุ	เพาะ	เห็ด	 มี	ผาคลุม	ให	มิดชิด	 ไม	เปยก	 หรือ	ชื้นแฉะ	 เพื่อ	ปองกัน	การ	เปน	แหลง	 

	 	 	 	 เพาะพันธุ	แมลง	พาหะ	นำ	โรค				

	 	 2.8			 เครื่อง	กำเนิด	ไอน้ำ	เพื่อ	ฆา	เชื้อโรค	ภายใน	โรงเรือน	 ควร	ตั้งอยู	หาง	จาก	โรงเรือน	 และ	สายไฟ		 

	 	 	 	 ไม	นอยกวา	10	เมตร

 

 3.	หลักเกณฑ	ดาน	ควบคุม	ปองกัน	สัตว	และ	แมลง	พาหะ	นำ	โรค

	 	 3.1		 บริเวณ	โดย	รอบ	โรงเรือน	ตอง	ทำความ	สะอาด	ประจำ	ทุกวัน	

	 	 3.2		 ที่	ทิ้ง	ขยะมูลฝอย	 เศษ	จาก	การ	ตัด	เห็ด	ฟาง	 ตอง	ทิ้ง	ใน	หลุม	และ	ฝง	กลบ	ทุกวัน	 เพื่อ	ปองกัน	 

	 	 	 	 เปน	แหลง	เพาะพันธุ	แมลงวัน	และ	สัตว	แมลง	นำ	โรค	อื่นๆ

	 	 3.3		 บริเวณ	โดย	รอบ	โรงเรือน	ตอง	ไม	เปน	หลุม	บอ	หรือ	มี	น้ำ	ขัง

	 	 3.4		 ใช	ปูนขาว	โรย	บริเวณ	ที่	เปน	แหลง	เพาะพันธุ	แมลงวัน	 	 ขุด	หลุม	ฝง	กลบ	ขยะมูลฝอย	ที่เกิด	 

	 	 	 	 จาก	การ	ตัด	ราก	เห็ด	ฟาง	ทุกวัน	และ	ฉีด	ย้ำ	ยา	EM	ดับกลิ่น	เหม็น

	 	 3.5		 ใช	กาว	ดัก	แมลงวัน	ไว	ภายใน	โรงเรือน	(ใช	น้ำหวาน	ที่	เขมขน	หรือ	น้ำเชื่อม	3	สวน	ผสม	

	 	 	 	 กับ	พริกไทย	ปน	1	สวน	นำไป	ทิ้ง	ไว	บริเวณ	ที่	มี	แมลงชุกชุม)
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ฝกสมองปองกัน
อัลไซเมอร

	 า ร ศึ กษา ครั้ ง นี้ เ ป  นการ ศึ กษา แบบ กึ่ ง ทดลอง 

(Quasi-experimental	 study)	 ชนิดกลุมเดียววัดผลกอนและ
หลังการทดลอง	 (The	 one	 group	 per-post	 test	 design) 

โดยมีวตัถุประสงคเพือ่พฒันารปูแบบการสงเสรมิสขุภาพผูสงูอายุ
ในการปองกันภาวะสมองเสื่อม	 และพัฒนาทักษะผู สูงอายุ	
ผูดูแลและครอบครัวใหมีความรูในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
เพื่อปองกันภาวะสมองเสื่อม	 กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้	 คือ
ผูสูงอายุในเขตตำบลโคกกรวด	ที่มารับบริการในแผนกผูปวยนอก	

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ	 ศูนยอนามัยที่	 5	 นครราชสีมา 

จำนวน	25	คน	คัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติที่กำหนด	 โดยแบง
เปน	5	รุนๆ	ละ	5	คน	จำนวนรุนละ	2	วัน	ซึ่งจะไดรับกิจกรรมตาม
โปรแกรมที่กำหนดขึน้	เกบ็รวบรวมขอมลูกอนและหลงัการทดลอง	
โดยใชแบบสัมภาษณขอมูลทั่วไปแบบทดสอบสมรรถภาพสมอง
เบือ้งตน	(MMSE-Thai	2002)	และแบบประเมนิความรูการปองกนั
ภาวะสมองเสือ่มในผูสงูอาย	ุวเิคราะหขอมลูเชงิพรรณนาดวยสถติิ
ความถี่	 รอยละ	 คาเฉลี่ย	 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และวิเคราะห
ขอมูลเชิงอนุมานดวยสถิติ	Paired	t-test	เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยกอนและหลังการทดลอง

ก

ศินาท		แขน	อก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญ การ 

สาคร		บุญ	สูง	เนิน	

พยาบาล วิชาชีพ ปฏิบัติการ

	 ผลการศึกษา	 พบวา	 คาเฉลี่ยคะแนนความรูการปองกัน
ภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุและคาเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพ
สมองเบื้องตน	 (MMSE-Thai	 2002)	 กอนและหลังการทดลอง	

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 โดยกอน
การทดลองผูสูงอายุมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูการปองกันภาวะ
สมองเสื่อมในผูสูงอายุ	 เทากับ	 7.52	 คะแนน	 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	 1.87	 และคาเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพสมองเบื้องตน	

(MMSE-Thai)	 เทากับ	 21.00	 คะแนน	 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
3.95	 	 สวนหลังการเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยคะแนนความรู
การปองกันภาวะสมองเสื่อมเทากับ	8.56	คะแนน	สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ	1.26	คาเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพสมอง	24.40	
คะแนน		สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน	3.39	และเมือ่เปรยีบเทยีบความ
แตกตางคาเฉลี่ยคะแนนความรูการปองกันภาวะสมองเสื่อม	และ
คาเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพสมองเบื้องตน	 (MMSE-Thai	 2002) 

พบวาคาเฉลี่ยคะแนนความรูการปองกันภาวะสมองเสื่อมและ
คาเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพสมองเบื้องตน	 (MMSE-Thai	 2002)	

หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง	 แตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

 

	 ดังนั้น	 หนวยงานและบุคลากรสาธารณสุขจึงควรนำ
รูปแบบการปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุมาประยุกตใชใน
การสงเสรมิสขุภาพผูสงูอายุ	เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติและลดอตัรา
การเกิดภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุตอไป	



144 145รายงานประจำปี 2554
ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา

 ห ลอดเลือดแดงมีความสำคัญ	 เพราะเปนความ
สามารถในการนำเลือดไปหลอเลี้ยงอวัยวะตางๆ	 คนที่มีอาการ
และอาการแสดงของการอุดตันของหลอดเลือดแดง	เชน	มีอาการ
ปวดบริเวณขาโดยเฉพาะบริเวณนอง	 ลักษณะเหมือนตะคริว	
เปนมากขึ้นเวลาเดิน	 ดีขึ้นถานั่งพัก	 คนที่มีความเสี่ยงตอการเกิด
โรคหลอดเลือดแดงอุดตัน	 ไดแก	 คนสูงอายุ,	 สูบบุหรี่,	 คนที่เปน
เบาหวาน,คนที่เคยตรวจพบวาเปนโรคเกีย่วกบัหลอดเลอืดแดง	เชน
ที่เสนเลือดหัวใจ,	 เสนเลือดแดงที่คอ,	 เสนเลือดแดงที่ไตจาก	ABI	
ยอมาจากคำวา	ankle-brachial	index	คอืการหาอตัราสวน	ระหวาง	
ความดนัโลหติชวง	systolic	ของขอเทา	หารดวย	ความดนัโลหติชวง 
systolic	ของแขน	โดยใชการวดัจาก	Doppler	ultrasonography	

คาปกติของคา	ABI	มีคาเทากับ	0.91-1.4	ถาคา	ABI	เทากับ	0.9 

หรือนอยกวา	 แสดงวามีการอุดตันของหลอดเลือดแดงสวนปลาย		

ถาคา	ABI	เทากับ	0.4	พบในรายที่มีการขาดเลือดไปเลี้ยงรุนแรง	
จากการอุดตันของหลอดเลือดแดงการศึกษา	 ในคน	 6417	 ราย
ที่มีความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดแดงอุดตัน	 ไดแก	 อายุ
มากกวา	70	ป,	คนเปนเบาหวานที่อายุ	50-60	ป,	คนที่สูบบุหรี่
มากกวา	 10	 ซองตอป	 ตรวจพบการอุดตันของหลอดเลือดแดง
สวนปลาย	(โดยใชคา	ankle	brachial	index	0.9	หรือนอยกวา)	
ทัง้สิน้	1,865	ราย	(คดิเปน	29%)		แตในจำนวนนี้มีเพยีง	11%	เทานัน้

การตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดง
Ankle-Brachial Index (ABI)

ในผู้มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา

ที่มีอาการชัดเจนของหลอดเลือดอุดตัน	 นั่นก็หมายความวา	 มี
จำนวนถึง	 89%	 ของกลุมเสี่ยงที่เปนโรคนี้แตไมมีอาการ	 การ
ตรวจหาคา	 ABI	 มีความไวและความจำเพาะถาเราใชคา	 ABI	
เทากับ	0.9	หรือนอยกวา	บอกวามีการอุดตันของหลอดเลือดแดง
สวนปลาย	จะมี	ความไวของการตรวจ(sensitivity)	เทากับ	95%	

ความจำเพาะของการตรวจ(specificity)	 เทากับ100%	 เมื่อ
เทยีบกบัการตรวจโดยวธิกีารฉดีส	ี(angiogram)	คา	ABI	การตรวจ
สุขภาพหรือการสงเสริมสุขภาพแบบเดิม	 คือการตรวจรางกาย
เอกซเรย	 และเจาะเลือดซึ่งผูปวยจะตองงดอาหาร	ตองเตรียมตัว
มาเอกซเรยรวมทั้งตองเจ็บตัวและตองเสียเวลารอคอยผล	แตการ
ใชเครื่องตรวจหลอดเลือด	(ABI)	นั้นสะดวกไมตองงดอาหารกอน
มาตรวจ		สามารถตรวจชวงเวลาไหนกไ็ดไมตองเจบ็ตวัใชเวลาตรวจ
ไมนาน		สามารถตรวจไดทีละหลายคน	

ผลการศึกษา 

	 พบคาอายุเฉลีย่เทากบั	52.53	ป		คา	BMI		เฉลีย่พบเทากบั	

24.1	คา	ABI	ขางขวา	เฉลี่ยเทากับ	1.14	คา	ABI	เฉลี่ยขางซาย
เทากับ	1.12	จากที่เขารับการตรวจทั้งสิ้น	240	คนพบวามีคา	ABI	
ตำ่กวาปกติเพยีง	4	ทานคดิเปน	1.7%	ทกุรายพบมีอาการเกีย่วกบั
หลอดเลือดมีอยูเพียง	1	รายที่มีอาการผิดปกติมากไดสงตัวไปหา
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลอดเลือด	 และผูที่มีคาผิดปกติรายอื่นได
แนะนำใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและ
การออกกำลังกาย	 แตทุกรายที่ไดรับการตรวจก็จะไดรับการให
ความรูเกี่ยวกับการดูแลหลอดเลือด

นาย	แพทย	กิตติ	ชาติ		อินทุสร

นายแพทยชำนาญการ
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สรุป	
 ผูเขารวมโครงการใหความสนใจในการเขารวมฟงบรรยายเกี่ยวกับการดูแลหลอดเลือด 

การตรวจดวยเครือ่งนี้มีความสะดวกมากสามารถนำออกตรวจนอกสถานที	่รวมทัง้การตรวจก็ทำไดไม
อยากเจาหนาที่ฝกไดงายมาก	สามารถตรวจไดครัง้ละมากๆ เนือ่งจากใชเวลาในการตรวจไมมากในสวน
ผูทีม่ารบับรกิารก็ไมตองอดอาหารและไมตองเจาะเลอืดสามรถทำนายเกีย่วกบัการตบีของหลอดเลอืด
สวนปลายก็ทำนายไดแมนยำ	และยงัทำนายเกีย่วกบัอตัราการเกิดหลอดเลอืดหวัใจตบี	และหลอดเลอืด
สมองตีบสวนการงตรวจดวยวิธีอื่นไดแกตรวจดวยเครื่องแมเหล็กไฟฟาหรือการตรวจดวยเครื่อง
เอกซเรยคอมพวิเตอรซึง่การตรวจตองใชคาใชจายมากรวมทัง้เวลาในการตรวจคาใชจายก็แพงไมเหมาะ
ในการออกตรวจในจำนวนมากและนอกสถานที่แตการศึกษาครั้งนี้พบผูปวยที่มีคาผิดปกติเพียง	
1.73% ซึ่งเปนเพราะผูที่มาตรวจคราวนี้ลวนเปนผูรักสุขภาพ	 ครั้งตอไปควรทำในผูปวยที่ความเสี่ยง	
และอาจนำเครื่องออกตรวจนอกสถานที่	 การตรวจดวยเครื่องนี้ก็มีความปลอดภัยมากไมพบผล
ขางเคียง


ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
	 ควรนำเครื่องมือออกนอกสถานที่ในตางอำเภอ	 เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกแกผูมา
รับบริการ	และควรนำมาใชตรวจในผูปวยที่มีความเสี่ยง

	 จากปญหาการนอนหลับเปนปญหาที่พบไดบอยมากขึ้น 

จากขอมูลผูมารับบริการแผนกผูปวยนอก	 และผูที่มารับการตรวจ
สขุภาพประจำป		การนอนหลบัเปนการพกัผอนที่ดทีีส่ดุ		ซึง่ในชวงการ
นอนหลบัเปนกลไกที่ซบัซอน		มนษุยทกุคนจะตองไดรบัการนอนหลบั
อยางนอยวันละ	 6	 -	 8	 ชั่วโมง	 การที่นอนหลับไมเพียงพอจะสงผล
ทำใหเกิดโรคเรื้อรังได		เชน		เบาหวาน		และความดันโลหิตสูง		รวมทั้ง
ทำใหเกดิอบุตัเิหตุในการทำงาน		และอาจเปนสาเหตุสำคญัในอบุตัเิหตุ
บนทองถนน	 การที่นอนหลับไมพอยังทำใหเกิดอาการ	 	 เวียนศีรษะ		

ปวดศรีษะ	สมาธิไมด	ี	ทำงานไมสำเรจ็		ซึง่ถาปลอยทิง้ไวอาจเกดิภาวะ
ซมึเศรา		และทำรายตวัเองและผูอืน่ได		การศึกษาครัง้นี้จะทำใหทราบ
ถงึคณุภาพการนอนของผูปวยทีม่ารบับรกิารที่โรงพยาบาลและผูทีม่า
รับการตรวจสุขภาพประจำป	 	 แนวทางการแกปญหาของผูปวยที่ทำ
โดยตนเอง	 	 เมื่อทราบขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางมากใน
การวางแผน		และการพัฒนาวิธีการดูแลสุขภาพ		เพื่อสุขอนามัยการ
นอนดีขึ้น		ซึ่งคาดวาจะสามารถทำใหผูปวยมีสุขภาพดีขึ้นได		ปญหา
ครอบครัว	 สังคม	 สิ่งแวดลอม	 จะดีขึ้นเชนกัน	 การศึกษาครั้งนี้	 ไดมี
การจัดทำแบบประเมินการนอนหลับขึ้นใหม	 เพื่อใชในการศึกษาเปน
แบบประเมินที่เขาใจงายเนนที่ความรูสึกของผูที่ถูกวัด	 พัฒนาจาก
แบบประเมนิของ	พสิเบกิ		ไดประเมนิความพงึพอใจซึง่อาจวจิยัพฒันา
เพิ่มเติม	และสามารถนำไปใชเปนแบบประเมินสุขภาพการนอนหลับ
แบบงายๆ	ดวยตนเองในครั้งตอไป

เนื่อง

การนอนหลับในกลุ่มเปาหมายของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา

นายแพทย	กิตติ	ชาติ		อินทุสร

นายแพทยชำนาญการ
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ผลการศึกษา

	 ผูเขารวมทั้งหมดเทากับ	276	คน	พบวาเริ่มนอนหลับไดยาก	67	คน	(24%)	เห็นไดวามีผูที่มี
ปญหาเกีย่วกบัการนอนหลบัไดยากอยูถงึหนึง่ในสี	่มีการรายงานผานกึง่หนึง่ในสาม	ในประเทศอเมรกิา
ก็แสดงใหเห็นวาไมนอยที่เดียว	 ธรรมดาการเขานอนแลวควรจะนอนหลับไดไมอยากก็ควรจะรูสึกวา
หัวถึงหมอนก็ควรจะหลับเลยแตก็ไมควรเกิน	 10-15	 นาที	 แตถามากกวานั้นโดยเฉพาะถามากกวา	
20-30	 นาที	 ก็ไมควรจะนอนตอควรลุกขึ้นมาทำกิจกรรมอยางอื่นเพราะการนอนตอจะทำใหหลับได
ยาก	นอนหลับนอยกวา	6	ชั่วโมง	78	คน	(28%)	การนอนนอยกวา	6	ชั่วโมงพบวาเสี่ยงตอการนอนไม
พอ	การนอนคอืชวงที่รางกายกำลังพกัผอนซึง่ชวงเวลานี้การทำงานของอวยัวะตางจะลดการทำงานลง
รางกายจะเขาสูการพักผอนอยางแทจรงิ	ถานอนนอยกวาปกติรางกายจะมีอาการออนเพลยี	มนึศรีษะ	

ปวดศีรษะ	 มีอาการเหมือนวูบ	 ไดพบวามีตัวอยางที่นอนหลับในชวง	 6-8	 ชั่วโมง	 169	 คน	 	 (62%) 

พบวามีตัวอยางที่นอนมากกวา	8	ชั่วโมง	25	คน	(10%)		ตื่นบอยมากกวา	1	ครั้ง	102	คนหลับตอ
ไดยาก	 73	 คน	 นอนในเวลากลางวัน	 102	 คน	 ตื่นนอนแลวไมสดชื่น	 60	 คน	 สาเหตุที่คิดวาทำให
นอนไมหลับสวนใหญพบวามีตั้งแตวิตกกังวลเสียวดังมีคนรบกวนคนขาง	ๆ	นอนกรน	เสียงดังรบกวน
มีการแกปญหาโดยการใชยานอนหลับ	32	คน	(30%)	ถือวาเปนจำนวนมาก
 

สรุป

	 จากการศกึษาพบวา	มีปญหาการนอนหลับมากพอสมควร		การนอนหลบัยงัไมดีพอ	เหน็ไดวา 
พบยังมีปญหาไดแกการนอนหลับที่นอยกวา	 8	 ชั่วโมง	 หลับยากตื่นบอยตื่นแลวหลับตอไดยาก 

นอนกลางวันตื่นนอนแลวไมสดชื่น		ซึ่งมีสาเหตุหลายอยาง	เชน		เครียด		วิตกกังวล		มีคนรบกวนเสียง
ดังคนขางๆ	นอนกรน	 	 แตการแกปญหาโดยการใชยานอนหลับก็เปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ	 เห็น
ไดวาการที่ประชากรยังมีปญหาการนอนหลับไมดีพอยอมสงผลถึงปญหาสุขภาพใหปวยเปนโรคตาง
มากมาย	 เชน	 ปวดศีรษะ	 เวียนหัว	 และยังมีรายงานวาการอดนอนบอย	 หรือแมแตการนอนไมหลับ		

มผีลตอโรคความดนัโลหติสงู	และเบาหวาน	รวมทัง้สงผลตอการงานและชวิีตประจำวันสงัคมครอบครวั		
การสรางเสริมเสริมอนามัยการนอนหลับไดดีพอ		และเปนที่สนใจของประชากรเปาหมายเทากับการ
สรางเสริมและปองกันโรคอยางแทจริง	ตามที่มีการที่กลาววาการปองกันยอมดีกวาการรักษา

กิจกรรมยามว่าง
สร้างเสรมิสขุภาพ

กิจ	 			 	กรรมยามวาง	เปนกจิกรรมที่ทำใหเกดิความเพลดิเพลนิมีความสขุ	
สงเสรมิสขุภาพทัง้ทางรางกาย	จติใจ	และยงัชวยใหเกดิความสขุในครอบครวัสงัคม
รอบขาง	กิจกรรมยามวาง	 มีความนิยมแตกตางทั้งทางเชื้อชาติ	อายุ	 เพศ	และวัย	
ชาวญีปุ่นที่ถอืวามีสขุภาพดีอายุยนืยาวก็มีกจิกรรมยามวาง	เชน	การชงชา	เลนดนตร ี
จัดบาน	  กิจกรรมดังกลาวสามารถชวยพัฒนาทั้งรายกายและฝกสมอง	 การที่เรา
ศกึษาเกีย่วกบักจิกรรมยามวางดงักลาวจะสอดคลอง	 กบัวสิยัทศันของกรมอนามยั
ทีเนนการสรางเสริมสุขภาพดวนตนเองและยังเปนองคกรที่เนนวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ	กิจกรรมยามวางจะเปนสิ่งที่คนเหลานั้นสนใจ	รวม
ทั้งใหความรวมมือก็จะตรงหลักการที่วาเขาใจ	  เขาถึง	 กิจกรรมยามวางก็ยังใชเงิน
ไมมาก	เวลาทีว่างจากงานประจำสอดคลองกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวั	กจิกรรมยามวางยงัสามารถสรางรายไดที่มสีวนชวยเศรษฐกจิ
ของครอบครัว	สอดคลองการเนนการพึ่งพาตนเอง

ผลการศึกษา

	 จากตัวกลุ มอยางทั้งหมด	 276 คน	 มีการออกกำลังกาย	 105 คน 

นั่งสมาธิ	 25 คน	 สวดมนต	 23 คน	ทำสวน	 95 คน	 รองเพลง	 28 คน	 ชอปปง	 
41 คน	  เย็บปกถักรอย	 30 คน	 	วาดรูป	 5 คนโดยพบวา	 การออกกำลังกายเปน
กิจกรรมที่มีความสนใจคอนขางมาก	 ทำไดงาย	 และกรมอนามัยก็สงเสริมเกี่ยวกับ
การออกกำลังกาย	 ซึ่งใหผลดีตอสุขภาพหลายอยาง	ทั้งรางกายและจิตใจ	จากการ
สอบถามตัวอยางบางรายพบวา	 ออกกำลังกายแลวมีอาการบาดเจ็บ	 จึงควรจะมี
การรณรงคใหความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกายใหมากขึ้น	 กิจกรรมรองลงมา	คือ	
การทำสวน	 อันนี้เกี่ยวเนื่องกับการออกกำลังกายแบบชา	 ๆ  แบบ	 aerodynamic 
ไมคอยพบอาการบาดเจ็บ	รวมทั้งสงผลตอจิตใจ	อาจสรางรายได	 และมีประโยชน
ไมนอย	นับเปนกิจกรรมที่เหมาะสำหรับผูสูงอายุ	

นายแพทย	กิตติ	ชาติ		อินทุสร	

นายแพทยชำนาญการ
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สรุป	

	 กิจกรรมยามวางเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน	 จากบทประพันธในสมเด็จพระเจา
พี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร	  ไดเขียนเกี่ยวกับเวลาเปนของมีคา	
เวลา	1 วนั	ม	ี24 ชัว่โมง	 แบงออกเปน	3 ชวง	ๆ  ละ	 8 ชัว่โมง	โดย	 8 ชัว่โมงแรก	 ก็คอื	การทำงานเหมอืน
กัน	โดยสวนใหญ	8 ชั่วโมงถัดไป	 คือการนอนการพักผอน	เห็นไดวายังมีเวลาที่วางอีก	8 ชั่วโมงที่เรา
แตละคนบรหิารตางกนั	เหน็ไดวากจิกรรมตวัอยางที่ไดจากการสอบถามลวนมีขอดีตอการดูแลสขุภาพ
ตางกนั	จากการเกบ็ขอมลู	พบวา	การใชเวลาวางสวนใหญก็ยงัคงเปนการออกกำลงักาย	เนือ่งจากเปน
กิจกรรรมที่ดีตอสุขภาพ	  มีหลายหนวยงานใหความสนับสนุนรณรงคอยางตอเนื่อง	 กิจกรรมที่รอง
ลงมาก็คือการทำสวนอันนี้ก็เปนกิจกรรมที่นาสนใจนอกจากดีตอสุขภาพแลวยังชวยเรื่องเกี่ยวกับการ
ลดคาใชจายได	 สวนก็มีหลายอยาง	 เชน	 สวนสมุนไพรก็ยังสามารถนำมาใชในการดูแลสุขภาพไดดี
อกีดวย	หรอืเปนสวนครวักด็	ีแตยงัมีการรณรงคนอยนาจะนำมาจัดชดุกิจกรรมในการสรางเสรมิสขุภาพ	 

ชอปปงอันนี้ก็มีประโยชนในแงผอนคลายแตตองระวังเกี่ยวกับคาใชจายการรองเพลงก็เปนกิจกรรม
ที่ดีมากโดยเฉพาะในดานจิตใจที่ชวยผอนคลายและยังไดบริหารปอดอีกดวย	 การเย็บปกถักรอยก็ดี
ชวยเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมการฝกสมอง	 ชวยเรื่องปองกันสมองเสื่อมไดดี	การนั่งสมาธิและสวดมนตก็
จะใหประโยชนในแงจิตใจอยางมาก	ถึงแมจะไดออกกำลังรางกายนอยแตสำหรับผูสูงอายุก็ถือวาเปน
กิจกรรมที่ดีมาก

ส่วนที่ 4

ผลงานเดน
นวั ตก รรม
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การ นำเสนอ ผล งาน ประชุม วิชาการ
	 กรม	อนามัย	 กระทรวง	สาธารณสุข	 จัด	ประชุม	วิชาการสงเสริม	สุขภาพ	

และ	อนามัย	สิ่งแวดลอม	 	 ครั้ง	ที่	 4	 “สุขภาพ	ดี	 ชีวี	สดใส	 อนาคต	กาวไกล” 

ระหวาง	วันที่	17	–	19	สิงหาคม	2554	ณ	อิม	แพ็ค	เมือง	ทอง	ธานี	เพื่อ	เฉลิม	พระ	

เกียรติ	พระบาท	สมเด็จปร	มินทร	มหา	ภูมิ	พล	อดุลย	เดช	มหาราช	 เนื่อง	ใน	โอกาส	

มหา	มงคล	เฉลิม	พระ	ชนมพรรษา	 84	 พรรษา	 ให	ผู	เกี่ยวของ	รับทราบ	แนวทาง	

การ	ดำเนินงาน	และ	นโยบาย	สาธารณะ	 เปน	เวที	แลกเปลี่ยน	เรียนรู	 องคความรู	

เทคโนโลยี	และ	ประสบ	การ	ดาน	การ	สงเสริม	สุขภาพ	และ	อนามัย	สิ่งแวดลอม 

ให	ประชาชน	ทุก	กลุ ม	วัย	ได	เรียนรู 	การ	ดูแล	สุขภาพ	และ	การ	พัฒนา	อนามัย	

สิ่งแวดลอม	อยาง	ถูกตอง	 สราง	กระแส	ให	สังคม	ตระหนัก	และ	มี	สวนรวม	ใน	การ	

สงเสรมิ	สขุภาพ	และ	อนามยั	สิง่แวดลอม	ใน	ทกุ	ระดบั	และ	ทกุ	บรบิท	ของ	พืน้ที	่	เพือ่	

สราง	ภาพลักษณ	ที่	ดี	ใน	องคกร	ดาน	การ	สงเสริม	สุขภาพ	และ	อนามัย	สิ่งแวดลอม	

 

	 ศนูย	อนามยั	ที	่5	นครราชสมีา	สงผล	งาน	นำเสนอ	ผล	งาน	และ	จดั	นทิรรศการ	

ประชุม	วิชาการ	งาน	สงเสริม	สุขภาพ	และ	อนามัย	สิ่งแวดลอม

การ	พัฒนา	รูปแบบ	การ	ลด	Carbon	Footprint

ศูนย	อนามัย	ที่	5	นครราชสีมา

โดย		สม ชาย  แชม ชูกลิ่น

นัก	วิชาการ	สาธารณสุข	ชำนาญ	การ		และ	คณะ

 ประเภท
Oral presentation

 ประเภท
Oral presentation

กระบวนการ	ปรับปรุง	คุณคา	ทาง	โภชนาการ	ของ	อาหาร	

กลางวันใน	โรงเรียน	สงเสริม	สุขภาพ		ขนาด	กลาง

สังกัด	เทศบาลนคร	นครราชสีมา

โดย		สุจิ ตรา  สุมน นอก 

พยาบาล	วิชาชีพ	ชำนาญ	การ	

สุ ปราณี  พรหม ดี

นัก	โภชนาการ	ชำนาญ	การ	พิเศษ	และ	คณะ

โครงการ ที่ได้รับรางวัล

โครงการ ที่ได้รับคัดเลือก นำเสนอ

1.	การ	พัฒนา	รูปแบบ	การ	ดำเนินงาน	หมูบาน	นาอยู	ชุมชน	

นาอยูใน	พื้นที่	สายใย	รัก	แหง		ครอบครัว	ดวย	กระบวนการ	

เรียนรู	แบบ	มี	สวนรวม	ของ	ชุมชน

	 โดย	 สุวรรณ  แชม ชูกลิ่น

นัก	วิชาการ	สาธารณสุข	ชำนาญ	การ	พิเศษ	และ	คณะ
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โครงการ ที่ได้รับคัดเลือก นำเสนอโครงการ ที่ได้รับคัดเลือก นำเสนอ  ประเภท
Poster presentation

1.	การ	ประเมินผล	กระทบ	ตอ	สุขภาพ

กรณีศึกษา	กิจการ	หอพัก

โดย		เพ็ญ บุญ  นะรา ศรี   อุทุมภา

นัก	วิชาการ	สาธารณสุข	ชำนาญ	การ	พิเศษ		และ	คณะ

2.	การ	ประยุกต	ใช	การ	สรางเสริม	ทักษะ	ชีวิต	กับ	แรง	

สนับสนุน	ทาง	สังคม	เพื่อ	ปองกัน	การ	มี	เพศสัมพันธ	

กอน	วัย	อัน	ควร	ใน	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ป	ที่	6

โดย	 อัญชลี  ภูมิ จันทึก 

พยาบาล	วิชาชีพ	ปฏิบัติ	การ	และ	คณะ

3.	คลัง	ขอมูล	กลาง	สำหรับ	การ	บริหาร	จัดการ	ยา	ใกล	

หมดอายุ	กรณีศึกษา	ใน	กลุม	โรงพยาบาล	จังหวัด	

นครราชสีมา

โดย		กอง เกียรติ  ขอด ผักแวน

เจาพนักงาน	เภสัชกร	ชำนาญ	งาน		และ	คณะ

4.	การ	ตั้งครรภ	ใน	วัยรุน	โรงพยาบาล	สงเสริม	สุขภาพ

โดย		ทรง คูณ  ศรี ดวง โชติ

พยาบาล	วิชาชีพ	ชำนาญ	การ	และ	คณะ

2.	การ	ดำเนินงาน	องค	รวม	แบบ	การ	มี	สวนรวม	ของ

ส	ห	สาขา	วิชาชีพ	โดย	คลินิก	ทันตกรรม	ใน	การ	ชวยเหลือ	

วัยทำงาน	ลด	และ	เลิก	บุหรี่		

	 โดย			ญาณิณี  ลิ้ม มงคล 

ทันตแพทย	ชำนาญ	การ	พิเศษ	และ	คณะ

3.	ภาวะ	สุขภาพ	และ	พฤติกรรม	สรางเสริม	สุขภาพ	ของ	

นักเรียน	ระดับ	มัธยมศึกษา	ตอนปลาย	ใน	โรงเรียน	สงเสริม	

สุขภาพ	เขต	อำเภอ	เมือง	จังหวัด	นครราชสีมา

โดย			ปุญชรัสมิ์   ศิริ ทรัพย 

เภสัชกร	ชำนาญ	การ	และ	คณะ

 4.	ประสิทธิผล	ของ	โปรแกรม	การ	ปองกัน	การ	หกลม	

แบบส	ห	ปจจัย	ใน	ผูสูงอายุ	ที่มา	รับบริการ	คลินิก	ผูสูงอายุ

	 โดย		ศิ นาท แข นอก 

พยาบาล	วิชาชีพ	ชำนาญ	การ	และ	คณะ

5.	การ	วิจัย	และ	พัฒนา	โรงพยาบาล	สงเสริม	สุขภาพ

	สู	ความ	เปนเลิศ	แบบ	กาว	กระโดด

โดย	สุขุมาล   พัฒนเศรษฐา นนท

นัก	วิชาการ	สาธารณสุข	ชำนาญ	การ

 ประเภท
Oral presentation
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จ

การ จัดการ อนามัย สิ่งแวดล้อม กรณี ภัย สงคราม
 ชายแดน ไทย - กัมพูชา

	 าก	กรณ	ีเกดิเหต	ุปะทะ	ชายแดน	ไทย	-	กมัพชูา		ตัง้แต	วนัที	่22		เมษายน		2554		ทำให	ประชาชน	ที	่ไดรบั	

ผล	กระทบ	มี	การ	อพยพ	ใน	เบื้องตน	มี	เพียง	3		จุด	คือ	นิคม	สราง	ตน	เอง	ปราสาท		บานโคก	กลาง		และ	บานโคก	

โบสถ		จงัหวดั	สรุนิทร		ใน	วนัเดยีวกนั	ศนูย	อนามยั	ที	่5	ได	จดั	เตรยีม	สิง่	สนบัสนนุ	การ	ดำเนนิงาน	เฝาระวงั	อนามยั	

สิ่งแวดลอม		และ	เตรียม	ทีม	ปฎิบั	ติ	การ	เคลื่อนที่	เร็ว	หรือ	SRT	1ทีม	เดินทาง	เขา	ดู	พื้นที่	จุด	อพยพ		และ	เขารวม	

ประชุม	War	room	กับ	คณะ	ผูตรวจฯ		เขต	14	ใน	วันที่	22	เมษายน	2554		เวลา	19.00	น.	ณ	โรงแรม	ทอง	

เพกา		อำเภอ	ปราสาท	ใน	วัน	ตอมา	มี	จุด	อพยพ	ขยาย	เพิ่ม	มากขึ้น	เปน	3	อำเภอ	รวม	14		จุด		ของ	พื้นที่	จังหวัด	

สุรินทร	และ	จำนวน	6	จุด		พื้นที่	อำเภอ	บานกรวด	จังหวัด	บุรีรัมย	รวม	ผูอพยพ	เกือบ	2	หมื่น	คน	และ	เมื่อ	

สงคราม	ยาวนาน	จาก	วัน	นั้น	จนถึง	วันที่	28	เม.ย.54		จำนวน	ผูอพยพ	มี	เกือบ	5	หมื่น	คน	ขยาย	เพิ่มเปน	44	จุด	

แยก	เปน	จังหวัด	สุรินทร	35	จุด	4	อำเภอ	คือ	อำเภอ	ปราสาท	พนมดงรัก	กาบ	เชิง		สังขะ	และ	จังหวัด	บุรีรัมย	

9	จุด	2	อำเภอ		คือ		อำเภอ	บานกรวด	และ	ประโคนชัย

สถานการณ โรค ที่ สำคัญ ใน ศูนย อพยพ
	 จาก	การ	เก็บขอมูล	ของ	หนวย	รักษา	พยาบาล	ทุกแหง	ใน	ศูนย	อพยพ		ใน	รอบ	1	สัปดาห	ตั้งแต	วันที่	22	

เมษายน	-	1	พฤษภาคม	2554	พบ	วา

 

	 พื้นที่	จังหวัด	บุรีรัมย	

 แบง	เปน	พื้นที่	อำเภอ	บานกรวด	ที่	มี	ประชากร	อพยพ	4,374	คน	จาก	7	จุด	มี	ผูปวย	จำนวน	2,886	ราย 

เปน	ผูปวย	โรค	ทาง	เดิน	หายใจ	มาก	ที่สุด	785	ราย	รอง	ลงมา	เปน	โรค	ทาง	เดิน	อาหาร	480	ราย	อันดับ	3	กลุม	

อาการ	ปวดหลัง	กลามเนื้อ	อักเสบ	422	ราย	อันดับ	4	กลุม	อื่นๆ	(วิงเวียน	เหนื่อย	ออนเพลีย)	399	ราย	อันดับ	

5	กลุม	อาการ	เครียด	วิตกกังวล	345	ราย	และ	พบ	ผูปวย	อุจาระ	รวง	104	ราย	เปน	อันดับ	8	 โดย	วันที่	เริ่มมี	

ผูปวย	คือ	วันที่	2	ของ	การ	อพยพ	และ	มี	ผูปวย	สูงสุด	ใน	วันที่	3ของ	การ	อพยพ	(24	เม.ย.)	มี	ผูปวย	24	ราย	

ผูปวย	สวนมาก	เปน	เด็ก	และ	ผูสูงอายุ

	 นอกจากนี้	 ยังมี	จุด	อพยพ	ใหม	 อีก	 2	 จุด	 ไดแก	 อ.ประโคนชัย	 มี	ประชากร	อพยพ	 344	 ราย 

มี	ผูปวย	ทั้งหมด	จำนวน	209	ราย	(วันที่	27	เมษายน	-	1	พฤษภาคม	2554)	 เปน	ผูปวย	โรค	ระบบ	ทาง	เดิน	

หายใจ	มาก	ที่สุด	อันดับ	2	คือ	โรคเครียด	และ	โรค	ระบบ	ทาง	เดิน	อาหาร	

	 พื้นที่	จุด	อพยพ	จังหวัด	สุรินทร	 เริ่ม	ตั้งแต	วันที่	 22	 เมษายน	 -	 1	 พฤษภาคม	 2554	 ใน	เขต	พื้นที่	

อำเภอ	พนมดงรัก	 อำเภอกาบ	เชิง	 อำเภอ	ปราสาท	 อำเภอ	สังขะ	 และ	บางสวน	อพยพ	ไป	อยู	บาน	ญาติ	

ใน	เขต	อำเภอ	ตางๆ	 มี	ผูปวย	จำนวน	 16,587	 ราย	 เปน	ผูปวย	โรค	ทาง	เดิน	หายใจ	มาก	ที่สุด	 4,609	 ราย	 

รอง	ลงมา	เปน	โรค	ทั่วไป	 3,047	 ราย	 อันดับ	 3	 คือ	โรค	ระบบ	ทาง	เดิน	อาหาร	 2,532	 ราย	 อันดับ	ที่	 4 

ระบบ	กระดูก	และ	ขอ	 (ปวดเมื่อย)	 2,487	 ราย	 อันดับ	 5	 ภาวะ	เครียด/	 วิตกกังวล	 1,223	 ราย 

ไม	พบ	การ	ระบาด	ของ	โรค	อุจจาระ	รวง	ตลอด	ชวง	ของ	ทุก	จุด	อพยพ

	 การ	เตรียมการ

	 ศนูย	อนามยั	ที	่5	นครราชสมีา		ได	ม	ีการ	สนบัสนนุ	ดาน	อนามยั	สิง่แวดลอม	และ	ชวยเหลอื	ผูอพยพ	ใน	พืน้ที	่

2	จังหวัด	ดังกลาว	โดย	มี	การ	เตรียมการ	ควบคู	ไป	กับ	การ	ปฏิบัติ	การ	ใน	พื้นที่	การ	เตรียมการ	ที่	จำเปน	คือ	การ	

จัด	ทีมงาน	SRT	เปน	1	และ	2	ทีม	ตามลำดับ	ที่	ประกอบดวย	บุคลากร	ที่	มี	ศักยภาพ	ใน	การ	ประสานงาน	การ	

เฝาระวัง	ให	คำ	แนะนำ	และ	การ	รายงาน	การ	เตรียมการ	ที่	ขาดไมได		คือ	การ	จัดหา	สิ่ง	สนับสนุน	อยาง	เรงดวน	

นอกจาก	ตรวจสอบ	วัสดุ	ใน	 Stock	 แลว	 เบื้องตน	จะ	จัด	ซื้อ	ใน	พื้นที่	กอน	 ในขณะ	เดียวกัน	ได	โทร	ประสาน	รับ	

สิ่ง	สนับสนุน	จาก	กรม	อนามัย	ไดแก		สำนัก	สุขาภิบาล	อาหาร	และ	น้ำ	สำนัก	อนามัย	สิ่งแวดลอม	และ	ศูนย	หอง	

ปฏิบัติ	การฯ
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	 การ	ดำเนินการ	ใน	พื้นที่	ศูนย	อพยพ

	 การ	ดำเนินงาน	ใน	พื้นที่	แบง	เปน	 	 1)	 การ	เขารวม	ประชุม	War	 room	 กับ	ทีม	ผูบริหาร	และ	ผูปฏิบัติ	

งาน	จาก	หนวยงาน	ตางๆ		2)	การ	ปฏิบัติ	การ	ดาน	อนามัย	สิ่งแวดลอม	ใน	จุด	อพยพ		3)การ	สงตอ	ขอมูล	ผล	การ	

ดำเนินงาน	ใน	พื้นที่	จาก	การ	ดำเนินงาน	ตลอด	10	วัน	ที่ผานมา	(22	เม.ย.	-	1พ.ค.54)		สามารถ	สรุป	กิจกรรม	

โดยเฉพาะ	พื้นที่	จุด	อพยพ	ได	ดังนี้

 •	 การ	สำรวจ	สภาพ	ทั่วไป	ของ	จุด	อพยพ		พบ	วา	จังหวัด	สุรินทร	มี	จุด	อพยพ	ที่	ลง	พื้นที่	18	จุด	เปน	 

	 	 โรงเรียน/วิทยาลัย	13	จุด		หรือ	รอยละ	72.2	ที่เหลือ	เปน	วัด	2	แหง	นิคม	สราง	ตน	เอง	1	แหง		 	 	

	 	 และ	เทศบาล/อบต.	2	แหง	สวน	จังหวัด	บุรีรัมย	สำรวจ	8	แหง	แยก	เปน	โรงเรียน	4	แหง	วัด	4	แหง		 

	 	 และ	ที่วาการ	อำเภอ	 1	 แหง	 อพยพ	สวนมาก	เปน	เด็ก	 สตรี	 และ	คน	ชรา	 	 จาก	ขอมูล	ลาสุด	พบ	วา 

	 	 จุด	อพยพ	มี	ผูอพยพ	สูงสุด	5,467	คน	ต่ำสุด	47	คน	และ	กวา	ครึ่ง	ของ	จุด	อพยพ	มี	ผูอพยพ	มากกวา	 

	 	 1,000	คน

 •		การ	ดำเนินงาน	ดาน	สุขาภิบาล	อาหาร	 อาหาร	สำหรับ	ผู อพยพ	สวนมาก	จะ	ปรุง-ประกอบ 

	 	 ณ	 จุด	อพยพ	 โดย	คนใน	พื้นที่	 อ	สม.และ	ผูอพยพ	 	 มี	 1	 จุด	อพยพ	เปน	รถ	ครัว	เคลื่อนที	่ของ	ทหาร		 

	 	 หลาย	จดุ	อพยพ	จะ	ไดรบั	งบประมาณ	ชวยเหลอื	จาก	เทศบาล,	อบต.	และ	ม	ีชาวบาน	บางสวน	บรจิาค	 

	 	 เปน	วัตถุดิบ		และ	ขาว	กลอง		บางแหง	จะ	มี	ชาวบาน	เตรียม	อาหาร	จากที่	บาน	มา	บริจาค		กิจกรรม	ที่	 

	 	 สนับสนุน	การ	ดำเนินงาน	ไดแก	 	 การ	ให	คำ	แนะนำ	ดาน	สุขาภิบาล	อาหาร	แก	ผู	สัมผัส	 อาหาร	 การ	 

	 	 สนับสนุน	ชุด	กัน	เป อน	 น้ำยา	ลางจาน	 เจล	ลางมือ	 และ	ที่	สำคัญ	คือ	 	การ	เก็บ	ตัวอยาง	 

	 	 อาหาร	 ภาชนะ	 มือ	ผู	ปรุงอาหาร	 ตรวจหา	โคลิ	ฟอรม	แบคทีเรีย	ดวย	ชุด	ทดสอบ	 SI-2	 จำนวน	 12	 

	 	 จุด	อพยพ	 52	 ตัวอยาง	 ผาน	มาตรฐาน	 รอยละ	 57.7	 (มี	จุด	เก็บ	ซ้ำ	 2	 จุด)	 แยก	เปน	อาหาร 

	 	 34	 ตัวอยาง	 ผาน	มาตรฐาน	รอยละ	 70.6	 ภาชนะ	 7	 ตัวอยาง	 ไม	ไดมาตรฐาน	ทุก	ตัวอยาง	 และ	 

	 	 มือ	ผู	ปรุง	11	ตัวอยาง	ไม	ไดมาตรฐาน	รอยละ	54.6

 •	 การ	เฝาระวัง	สุขาภิบาล	น้ำดื่ม-น้ำ	ใช	 จาก	การ	สำรวจ	จุด	อพยพ	พบ	วา	 รอยละ	 100	 ของ	จุด	 

	 	 อพยพ	จะ	ไดรับ	บริจาค	น้ำดื่ม	บรรจุ	ขวด	 และ	มี	 5	 จุด	อพยพ	 นอกจาก	จะ	ไดรับ	น้ำดื่ม	บรรจุ	 

	 	 ขวด	แลว	ยังมี	รถ	ผลิต	น้ำดื่ม	เคลื่อนที่	จาก	หนวย	ปองกัน	และ	บรรเทา	สาธารณภัย	เขต	 3		 

	 	 ปราจีนบุรี	 	 เขต	 5	 นครราชสีมา	 เขต	 6	 ขอนแกน	 และ	เขต	 7	 สกลนคร	 มา	สนับสนุน	อีกดวย		 

	 	 สวน	แหลงน้ำ	ใช	จุด	อพยพ	จะ	มี	แหลงที่มา	ที่	หลากหลาย	ตั้งแต	น้ำ	สระ	 น้ำ	บอ	 น้ำบาดาล	 น้ำฝน	 

	 	 และ	น้ำประปา	ของ	โรงเรียน	 รถ	น้ำ	ของ	ศูนย	ปองกัน	และ	บรรเทา	สาธารณภัย	 เขต	 3	 เขต	 5		 

	 	 และ	เขต	13	อุบลราชธานี	สำนักงาน	ทรัพยากร	น้ำ	ภาค	5	นครราชสีมา	และ	ยัง	พบ	วา	สวนมาก	จะ	 

	 	 มี	รถ	น้ำ	บริการ	จาก	เทศบาล	และ	อบต.ทั้ง	ใน	พื้นที่	และ	ใกลเคียง	ศูนย	อนามัย	ที่	5		ได	เก็บ	ตัวอยาง	 

	 	 น้ำดื่ม	ตรวจหา	เชื้อ	โคลิ	ฟอรม	แบคทีเรีย	ดวย	ชุด	ทดสอบ	อ.11	จำนวน	47	ตัวอยาง	แยก	เปน	น้ำดื่ม	

	 	 บรรจ	ุขวด	35	ตวัอยาง	ผาน	มาตรฐาน	รอยละ	91.43	เกบ็ตวัอยาง	นำ้ดืม่	จาก	ถงั	20	ลติร	3	ตวัอยาง	 

	 	 ผาน	มาตรฐาน	รอยละ	66.67		น้ำฝน	4	ตัวอยาง	ไม	ผาน	มาตรฐาน	ทุก	ตัวอยาง	รถ	น้ำดื่ม	ของ	หนวย	 

	 	 ปองกัน	และ	บรรเทา	สาธารณภัย	เขต	3	 เขต	6	และเขต	7	 เขต	ละ	1	ตัวอยาง	ผาน	มาตรฐาน	ทุก	 

	 	 ตัวอยาง	อื่นๆ		ไดแก	น้ำ	คูลเลอร	น้ำประปา	ใน	ถัง	ผาน	มาตรฐาน	รอยละ	50.0	รวมทั้ง	ได	มี	การ	เก็บ	 

	 	 ตวัอยาง	นำ้	ใช		ตรวจหา	คา	คลอรนี	อสิระ	ตกคาง	30		ตวัอยาง	พบ	วา	สวนมาก	ไม	พบ	วา	คลอรนี	อสิระ	 

	 	 ตกคาง	คิด	เปน	รอยละ	83.3	นอกจากนี้	ยัง	ได	เก็บ	ตัวอยาง	น้ำ	ใช	16	ตัวอยาง	ตรวจหา	คา	โคลิ	ฟอรม	 

	 	 แบคทเีรยี	ดวย	ชดุ	ทดสอบ	อ.11	พบ	วาไมได	มาตรฐาน	รอยละ	81.25	นอกจาก	การ	เฝาระวงั	นำ้ดืม่- 

	 	 นำ้	ใชแลว	ยงั	ได	ให	คำ	แนะนำ	ใน	การ	ปรบัปรงุ	คณุภาพ	และ	การ	สนบัสนนุ	สารเคม	ีเชน	ผง	ปนู	คลอรนี	 

	 	 คลอรีน	เม็ดหยด	ทิพย		และ	ชุด	เฝาระวัง	ตัวอยางฯ	แก	พื้นที่

 •		การ	จัดการ	ขยะ	 พื้นที่	จุด	อพยพ	สวนมาก	จะ	พบ	วา	 มี	ปริมาณ	ขยะ	มากกวา	ปกติ	 เนื่องจาก	สิ่งของ	 

	 	 ที่	บริจาค	 เชน	 ขาว	กลอง	โฟม	 ของใช	ที่	มี	การ	หอ	อยาง	ดี	 เปนตน	 แต	จาก	การ	สำรวจ	ขอมูล	 

	 	 พบ	วา	ทุก	จุด	อพยพ	จะ	รวบรวม	ใสถุง	 และ	มี	ถังขยะ	รองรับ	 โดย	ทองถิ่น	จะ	เปน	ผู	เก็บ	ขน	ไป	กำจัด	 

	 	 สิ่ง	ที่	ศูนยฯ		 ได	ดำเนินการ	 คือ	 การ	ให	คำ	แนะนำ	เรื่อง	การ	จัดการ	และ	คัดแยก	ขยะ	 การ	สนับสนุน	 

	 	 อุปกรณ	 และ	สารเคมี	 ไดแก	 ถุง	ดำ	 ไมกวาด	 ปูนขาว	 จาก	การ	สำรวจ	พบ	วา	 มี	เพียง	 2	 จุด	 

	 	 ที่	มี	การ	คัดแยก	ขยะ	จาก	 20	 จุด	ที่	สำรวจ	 คือ	 โรงเรียน	บานคู	ตัน	และ	วัด	โนนคอ	ทอง	 จังหวัด	 

	 	 สุรินทร

 •		สวม	 พบ	วา	ผู อพยพ	สวนมาก	จะ	ใช	สวม	ของวัด	และ	 

	 	 โรงเรียน	 	 โดยเฉพาะ	จุด	อพยพ	ที่	มี	คน	เปน	จำนวน	 

	 	 มาก	จะ	มี	รถ	สุขา	เคลื่อนที่	บริการ	เสริม	เชน	โรงเรียนโนน	 

	 	 เจรญิ	พทิยาคม	อำเภอ	บานกรวด		ได	รบับรกิาร	สนบัสนนุ	 

	 	 รถ	สุขาฯ		จาก	เทศบาลตำบล	ประโคนชัย		และ	เทศบาล	 

	 	 เมือง	ปากชอง	 จุด	นิคม	สราง	ตน	เอง	ปราสาท	 ไดรับ	การ	สนับสนุน	รถ	สุขาฯ	 จาก	เทศบาลนคร	 

	 	 นครราชสีมา	และ	สวม	ฉุกเฉิน	15	หอง	จาก	ศูนย	ปองกัน	และ	บรรเทา	สาธารณภัย	สำหรับ	โรงเรียน	 

	 	 บานโคก	กลาง	ที่	มี	ผูอพยพ	มาก	ที่สุด	จะ	มี	รถ	สุขา	เคลื่อนที่	ของ	อบจ.นครราชสีมา	และ	กำลัง	สราง	 

	 	 สวม	เพิ่มอีก	 12	 หอง	 จาก	การ	สนับสนุน	รถ	สุขา	เคลื่อนที่	ของ	เทศบาล	และ	อบจ.ทั้ง	ใกล	และ	ไกล		 

	 	 ชวย	ลด	ปญหา	ดาน	ความ	พอเพยีง	ใน	จดุ	อพยพ	ที	่ม	ีจำนวน	คน	มาก	ได	ใน	ระดบั	หนึง่	แต	พบ	วา	จดุ	อพยพ	 

	 	 ใหม	ที่	เปน	สำนักงาน		 อบต.	 จะ	มี	จำนวน	สวม	ไม	เพียงพอ	 

	 	 สวน	ในดาน	ความ	สะอาด	ยัง	พบ	วา	สวนมาก	มี	สภาพ	ไม	 

	 	 สะอาด		ม	ีนำ้ทวม	ขงั	ใน	บาง	จดุ	ศนูยฯ	จงึ	ได	แนะนำ	เรือ่ง	การ	 

	 	 ดูแล	ความ	สะอาด	ของ	หองสวม	การ	จัดการ	เรื่อง	น้ำเสีย	 

	 	 และ	สนับสนุน	เก าอี้ 	ส วม	ฉุกเฉิน	สำหรับ	คน	พิการ		 

	 	 ผูสูงอายุ
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	 สรุป	และ	ขอ	เสนอแนะ

	 จาก	วัน	แรกเริ่ม	ของ	การ	อพยพ	กรณี	ภัย	สงคราม	ชายแดน	ไทย-กัมพูชา	 ณ	 จังหวัด	สุรินทร	ที่	มี	เพียง	

3	 จุด	และ	ได	ขยาย	เปน	 60	 จุด	สะสม	 ใน	พื้นที่	จังหวัด	สุรินทร	และ	บุรีรัมย	 ภายใน	เวลา	เพียง	 1สัปดาห	

พบ	วา	แตละวัน	จะ	มี	การ	เคลื่อนไหว	ของ	จำนวน	จุด	อพยพ	และ	จำนวน	ผูอพยพ	 ใน	ระหวาง	กลาง	สัปดาห 

จะ	มี	ทั้ง	ปด	และ	เปด	จุด	อพยพ	 การ	เคลื่อน	ยาย	 การ	ที่	ผูอพยพ	มา	อยู	รวมกัน	เปน	จำนวน	มาก	 ภายใต	ปจจัย	

สิ่งแวดลอม	ที่	ไม	เพียงพอ	 เชน	 อาหาร	 น้ำดื่ม	 น้ำ	ใช	 หองน้ำ	หองสวม	 ฯลฯ	 ตลอดจน	ของเสีย	ที่	เกิดขึ้น	

จาก	ผู	คนใน	แตละ	วันที่	มี	จำนวน	มากขึ้น	 เชน	 ขยะ	 น้ำเสีย	 สิ่ง	ปฏิกูล	 หาก	ไมมี	ระบบ	การ	จัดการ	อนามัย	

สิ่งแวดลอม	ที่	ดี	 รวดเร็ว	 ทัน	เหตุการณ	ยอม	สงผลกระทบ	ตอ	สุขภาพ	ของ	ผูอพยพ	 และ	เกิด	โรคระบาด	

ตาม	มา	ได	 จาก	กรณี	เหตุการณ	โรค	อุจจาระ	รวง	ระบาด	ที่	จุด	อพยพ	ใหญ	ที่สุด	ของ	อำเภอ	บานกรวด 

(24	 เม.ย.)	 เนื่องจาก	ผูอพยพ	ได	เก็บ	อาหาร	กลอง	จาก	การ	บริจาค	ไว	กิน	ขาม	มื้อ	 ทีม	 SRT	 ของ	ศูนย	อนามัย	ที่	

5	 จึง	ได	เดินทาง	จาก	จังหวัด	สุรินทร	มา	ปฎิบ	ัติ	งาน	ดาน	อนามัย	สิ่งแวดลอม	และ	สุขาภิบาล	อาหาร	ใน	ทันที	 โดย	

การ	ให	ความรู	แนะนำ	การ	ฝา	ระวัง	และ	การ	สนับสนุน	วัสดุ	ที่	จำเปน	เชน	น้ำยา	ลางจาน	สบู	เจล	ชุด	กัน	เปอน 

ถุง	ดำ	

	 	 จาก	การ	ที่	จุด	อพยพ	มากกวา	ครึ่ง	เปน	โรงเรียน	 รอง	ลงมา	เปน	วัด	เกือบ	รอยละ30	 การ	คัดเลือก	พื้นที่	

อพยพ	เปนเรื่อง	ที่	มี	ความ	สำคัญ	 โดยเฉพาะ	ปจจัย	เอื้อ	พื้นฐาน	ดาน	สุขาภิบาล	 	 ใน	อนาคต	การ	ลงทุน	พัฒนา	

ดาน	โครงสราง	พื้นฐาน	พื้นที่	จุด	อพยพ	ตางๆ	ที	มี	เปน	จำนวน	มาก	เหลานี้	เปนเรื่อง	ที่	ภาครัฐ	และ	ทองถิ่น	ใน	พื้นที่	

ควร	พิจารณา	เชน	ใน	ระดับ	Setting	ควร	พัฒนา	เรื่อง	หองสวม	โรงครัว	โรงอาหาร	ราง	ระบาย	น้ำ	การ	สราง	

ถัง	พัก	น้ำ	 และ	ถังน้ำ	สำรอง	 โดยเฉพาะ	จังหวัด	สุรินทร	ควร	ตั้ง	งบประมาณ/จัดหา	รถ	สุขา	เคลื่อนที่	ของ	ตน	เอง	

เนือ่งจาก	เกดิ	ภยัพบิตั	ิเปนประจำ	สวน	ระดบั	ประชาชน	ชมุชน	ควร	พฒันา	ศกัยภาพ	และ	สราง	ความ	เขมแขง็	ของ	

ภาค	ประชาชน	ชุมชน	ให	มีความรู	ใน	การ	ดูแล	สุขภาพ	การ	เฝาระวัง	ดาน	สุขภาพ	และ	อนามัย	สิ่งแวดลอม	ทั้งนี้	

ทุก	จุด	อพยพ	ควร	ได	มี	ผู	รับผิดชอบ	หลัก	อาจ	เปน	อ	สม.	ผูนำ	ชุมชน	หรือ	เจาหนาที่	ใน	พื้นที่เปน	ผู	ประสานงาน	

แนะนำ	และ	ดูแล	เฝาระวัง	ดาน	อนามัยสิ่งแวดลอม	จุด	อพยพ	ดวย	ตน	เองโดย	การ	สนับสนุน	ดาน	วิชาการ	แบบ	

สำรวจ	ตน	เอง	ชุด	ทดสอบเฝาระวัง	และ	ตรวจ	เยี่ยม	ใหคำปรึกษา	ของ	ศูนย	อนามัย	ที่	5

 การ จัดการ อนามัย สิ่งแวดล้อม
 ใน ภาวะ อุทกภัย

พื้นที่ เขต การ สาธารณสุข ที่ 14
                                                               

	 พื้นที่	เขต	การ	สาธารณสุข	ที่	 14	 ประสบปญหา	ภาวะ	อุทกภัย	เปน	บริเวณ	กวาง	ตั้งแต	วันที่	 16	

ตุลาคม	 2553	 	 เริ่มจาก	อำเภอ	ปากชอง	 อำเภอ	ปกธงชัย	 และ	อำเภอ	เมือง	นครราชสีมา	 ตาม	ดวย	อำเภอ	

อื่นๆ		 จน	ครบ	 32	 อำเภอ	 ของ	จังหวัด	นครราชสีมา	 16	 อำเภอ	ของ	จังหวัด	ชัยภูมิ	 19	 อำเภอ	ของ	จังหวัด	

บุรีรัมย	 และ	 14	 อำเภอ	ของ	จังหวัด	สุรินทร	 จากนั้น	แตละ	พื้น	ที่จะ	ทยอย	เขาสู 	ภาวะ	หลัง	น้ำ	ลด	หรือ	 

ภาวะ	ปกติ	ตั้งแต	ปลาย	เดือน	ตุลาคม	จนถึง	กลาง	เดือน	พฤศจิกายน	2553	เหตุการณ	ดังกลาว	ได	สงผลกระทบ	

ตอ	ชวีติ	ทรพัยสนิ	และ	สขุภาพ	ของ	ประชาชน	โดยเฉพาะ	การ	ดำรงชวีติ	ความ	เปนอยู	หาก	ไมม	ีการ	จดัการ	อนามยั	

สิ่งแวดลอม	ยอม	สงผลให	เกิด	การ	ระบาด	ของ	โรค	ได		

  

สถานการณ การ เจ็บปวย จาก โรค ที่ ต้อง เฝาระวัง
สถานการณ ช่วง น้ำท่วม
	 จาก	ขอมูล	รายงาน	การ	ออก	หนวย	เคลื่อนที่	ของ	อำเภอ	ตางๆ	 และ	จาก	การ	รายงาน	สะสม	โรค	ของ	

สำนกังาน	สาธารณสขุ	จงัหวดั	ใน	เขต	การ	สาธารณสขุ	ที	่14		ชวง	วนัที	่20	ตลุาคม	2553		ถงึ	วนัที	่6	พฤศจกิายน	

2553	 	 ซึ่ง	เปนชวง	ที่เกิด	ภาวะ	น้ำทวม	 พบ	วา	มี	ผูปวย	มาก	ที่สุด	 3	 ลำดับแรก	เรียง	จาก	มากไป	หา	นอย	 คือ 

โรค	น้ำ	กัด	เทา	จำนวน	11,916	คน	โรค	กลุม	อาการ	คลาย	ไขหวัด	ใหญ	จำนวน	10,105	คน	และ	ภาวะ	เครียด	

นอนไมหลับ	 จำนวน	 6,314	 คน	 โดย	โรค	อุจจาระ	รวง	เฉียบพลัน	 และ	โรค	อาหาร	เปนพิษ	 อยู	ใน	อันดับ	ที่	 6	

และ	12	 เปน	จำนวน	1,094	คน	และ	29	คน	ตามลำดับ	จาก	การ	เฝาระวัง	พบ	วา	ไมมี	การ	ระบาด	เปนกลุม	

กอน	(Outbreak)		ใน	ชวง	น้ำทวม

สถานการณ ช่วง น้ำ ลด
	 เมื่อ	สถานการณ	เขาสู 	ภาวะ	น้ำ	ลด	 การ	รายงาน	โรค	ที่	ต อง	เฝาระวัง	เขาสู 	ระบบ	ปกติ	เปน 

	รายสัปดาห	คือ	รง.506	จาก	รายงาน	ของ	จังหวัด	และ	สำนักงาน

	ปองกัน	ควบคุม	โรค	ที่	5	ใน	ชวง	วันที่	7-13	พฤศจิกายน	2553	พบ	วา

โรค	ที่	มี	ผูปวย	มาก	ที่สุด	3	ลำดับแรก	คือ	กลุม	อาการ	คลาย	ไขหวัด	ใหญ	

11,356	คน	อุจจาระ	รวง	เฉียบพลัน	981	คน	และ	โรค	ไข	ไม	ทราบ	

สาเหตุ	243	คน	ทั้งนี้	มี	โรค	อาหาร	เปนพิษ	อยู	ใน	ลำดับที่	6

จำนวน	100	คน
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การ จัดการ อนามัย สิ่งแวดล้อม ใน ภาวะ อุทกภัย
 1. ภาวะ น้ำท่วม (ขอมูลวันที่18ตุลาคม-6พฤศจิกายน2553)
สถานการณ	ปญหา	อนามัย	สิ่งแวดลอม	ใน	ภาวะ	น้ำทวม

	 สิ่ง	ที่	เกี่ยวของ	กับ	ชีวิต	ประจำวัน	ของ	มนุษย	ไมวา	จะ	เปน	อาหารการกิน		น้ำดื่ม	น้ำ	ใช		การ	ขับถาย		ยอม	

ไดรับ	ผล	กระทบ	จาก	ภาวะ	อุทกภัย		กิจกรรม	ดังกลาว	จึง	มี	ความ	แตกตางจาก	ภาวะ	ปกติ		จาก	การ	ลง	พื้นที่	ของ	

ศนูย	อนามยั	ที	่5		สามารถ	สรปุ	สถานการณ	ดาน	อนามยั	สิง่แวดลอม	ใน	พืน้ที	่เขต	การ	สาธารณสขุ	ที	่14		ใน	ภาวะ	

น้ำทวม	ได	ดังนี้	

 

 1)	อาหาร

	 จะ	มี	รูปแบบ	การ	จัดการ	อยู	4	รูปแบบ		 ไดแก	 	การ	เตรียม	ปรุง	เอง	จาก	บาน	 เชน	 	ที่	อำเภอ	ปากชอง		

อำเภอ	ปกธงชยั	ใน	บางพืน้ที	่รปูแบบ	ครวั	เคลือ่นที	่เชน	ครวั	กอง	บญัชาการ	กองทพั	ไทย	ที	่อำเภอ	พมิาย		รปูแบบ	

ที่	เปน	ขาว	กลอง	จาก	การ	บริจาค	ลำเลียง	ถึง	ผู	ประสบภัย	 	 และ	รูปแบบ	ครัว	ประจำที่	 	 ซึ่ง	อาจ	เปน	จุด	อพยพ	

ดวย	ก็ได	 	 รูป	แบบนี้	พบ	หลาย	แหง	ใน	จังหวัด	นครราชสีมา	 เชน	 	ที่	โรงเรียน	ทาชาง	 	อำเภอ	เฉลิม	พระ	เกียรติ	

หนา	มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี	ราช	มงคล	อีสาน	ใต	อาคาร	เทศบาลตำบล	จอ	หอ	อำเภอ	เมือง	บานโนน	พรม	และ	

บานโนน	บอ	ตำบล	ลำคอ	หงส	อำเภอ	โนนสูง	ศูนย	อพยพ	อบต.หนอง	พลวง	อำเภอ	จักราช		และ	ศูนยเยาวชน	

เทศบาล	เมือง	ชัยภูมิ		

	 จาก	การ	ออก	หนวย	เคลื่อนที่	ของ	ศูนย	อนามัย	ที่	 5	 เพื่อ	เฝาระวัง	สภาวะ	สุขาภิบาล	อาหาร	โดย	

ใช	ชุด	ทดสอบ	ภาคสนาม	ของ	กรม	อนามัย	เพื่อ	ตรวจหา	โคลิ	ฟอรม	แบคทีเรีย	 	 ทั้งหมด	 15	 แหง/19	 ครั้ง	 

โดย	ม	ี4	แหง	ที	่ม	ีการ	เกบ็	ตวัอยาง	ซำ้	จาก	การ	เกบ็	ตวัอยาง	อาหาร	ทัง้หมด	135	ตวัอยาง		พบ	การ	ปนเปอน	จำนวน	

66	ตัวอยาง		หรือ	รอยละ	48.9		ตัวอยาง	ภาชนะ	สัมผัส	อาหาร	20	ตัวอยาง		พบ	การ	ปนเปอน	14	ตัวอยาง	

หรือ	รอยละ	70.0	และ	ตัวอยาง	มือ	ผู	สัมผัส	อาหาร		36	ราย	พบ	การ	ปนเปอน	22	ราย		หรือ	รอยละ	61.1

  

 2	)	น้ำดื่ม	

	 ใน	ภาวะ	อุทกภัย	ประชาชน	สวนมาก	จะ	ไดรับ	น้ำดื่ม	จาก	การ	บริจาค	 ซึ่ง	เปน	น้ำดื่ม	บรรจุ	ขวด	

ภาชนะ	ปดสนิท	 	 และ	บางสวน	เปน	ถวย	น้ำดื่ม	ปดสนิท	 นอกจากนี้	ตรวจ	พบ	วา	มี	การ	ดื่ม	น้ำฝน	 เชน 

ที่	ตำบล	หิน	โคน	อำเภอ	ลำปลายมาศ		บานโนน	พรม	และโนน	บอ	ตำบล	ลำคอ	หงษ	อำเภอ	โนนสูง		และ	ยังมี	

บริการ	รถ	ผลิต	น้ำดื่ม	เคลื่อนที่	ของ	กรม	ปองกัน	และ	บรรเทา	สาธารณภัย	(ปภ.)		บริการ	ที่	เทศบาลตำบล	จอ	หอ	

อำเภอ	เมือง	จังหวัด	นครราชสีมา

	 จาก	การ	เฝาระวัง	น้ำดื่ม	ใน	พื้นที่	ประสบ	อุทกภัย	 โดย	ใช	ชุด	ทดสอบ	ภาคสนาม	 (อ.11)	 ตรวจหา	โคลิ	

ฟอรม	แบคทเีรยี	โดย	การ	ออก	หนวย	เคลือ่นที	่ของ	ศนูย	อนามยั	ที	่5	เพือ่	เฝาระวงั	นำ้ดืม่	ดวย	ชดุ	ทดสอบ	ดงักลาว		

จำนวน	 11	 แหง	 เก็บ	ตัวอยาง	ทั้งหมด	 	 59	 ตัวอยาง	 แยก	เปน	น้ำดื่ม	บรรจุ	ภาชนะ	ปดสนิท	 53	 ตัวอยาง	 

พบ	การ	ปนเปอน	12		ตัวอยาง	คิด	เปน	รอยละ	22.64	และ	น้ำฝน		6	ตัวอยาง	พบ	การ	ปนเปอน	ทุก	ตัวอยาง		

นอกจากนี้	ยัง	ได	มี	การ	เก็บ	ตัวอยาง	น้ำดื่ม	ผาน	เครื่อง	กรอง	จาก	โรงพยาบาล	มหาราช	นครราชสีมา	 8	 ตัวอยาง		

ผาน	มาตรฐาน	รอยละ	75.0

 

 3)	น้ำ	ใช

	 ใน	ภาวะ	อทุกภยั		สวนมาก	จะ	พบ	ปญหา	ระบบ	ประปา	ชำรดุ	เสยีหาย		ไม	สามารถ	ใชการได		จาก	การ	ออก	

หนวย	เคลือ่นที	่ของ	ศนูย	อนามยั	ที	่5	พบ	ที	่ตำบล	ทาชาง	อำเภอ	เฉลมิ	พระ	เกยีรต	ิพืน้ที	่หมู	4		เทศบาลตำบล	จอ	หอ 

บานโนน	บอ	 ตำบล	ลำคอ	หงส	 อำเภอ	โนนสูง	 บานมวง	 หมู	 7	 อำเภอ	พิมาย	 	 และ	ที่	ตำบล	หิน	โคน	 อำเภอ	

ลำปลายมาศ	ชาวบาน	จะ	แกปญหา	โดย	การ	ใช	น้ำฝน	ที่เก็บ	ไว	 	หรือ	ชาวบาน	บางแหง	อพยพ	มา	ใช	น้ำประปา	

ที่วัด	เชน	บานโนน	บอ	 และ	ยัง	พบ	วา	มี	 1	 แหง	 คือ	ศูนย	อพยพ	บานโนน	พรม	 ตำบล	ลำคอ	หงส	 อำเภอ	โนนสูง 

ที่	ใช	น้ำ	จาก	น้ำทวม	เปนน้ำ	ใช

	 การ	เฝาระวงั	นำ้	ใช	ใน	พืน้ที	่ประสบ	อทุกภยั	จาก	การ	เกบ็	ตวัอยาง	นำ้	ใช	โดย	ใช	ชดุ	ทดสอบ	อ.11		ตรวจหา	

โคลิ	ฟอรม	แบคทีเรีย	จำนวน	9		ตัวอยาง	พบ	การ	ปนเปอน	รอยละ		66.7

 

 4)	การ	ขับถาย	

	 จาก	การ	สำรวจ	ของ	หนวย	เคลื่อนที่	ของ	ศูนย	อนามัย	ที่	5	พบ	วา		ผู	ประสบภัย	มี	การ	ขับถาย		คือ

  •		ใช	สวม	ของ	เพื่อนบาน	หรือ	ญาติ	ที่	น้ำ	ไม	ทวม	 สวนมาก	จะ	เปน	พื้นที่	ที่	ทวม	ขัง	ไมนาน	และ	ไม	 

	 	 	 สูงมาก		เชน		อำเภอ	โนนแดง		อำเภอ	ปากชอง	และ	อำเภอ	ปกธงชัย	บางสวน

  •		รถ	สุขา	เคลื่อนที่	 	 มี	รถ	จาก	 อบจ.นครราชสีมา	 	 บริการ	ที่	 อำเภอ	เมือง	 	 อำเภอ	ปกธงชัย		 

	 	 	 และ	รถ	จาก	 กทม.	 บริการ	ที่	เทศบาลตำบล	จอ	หอ,	 รถ	สุขา	เอกชน	บริการ	ริมถนน	มิตรภาพ- 

	 	 	 หนองคาย	หนา	ทาง	เขา	หมูบาน	วีไอพี

  •		สวม	ของ	ศูนย	อพยพ/จุด	พักพิง

      •		ขับถาย	ใส	ถุงพลาสติก		หรือ	กระปอง



164 165รายงานประจำปี 2554
ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา

2.การ จัดการ อนามัย สิ่งแวดล้อม ใน ภาวะ น้ำท่วม
	 การ	จัดการ	อนามัย	สิ่งแวดลอม	ใน	ภาวะ	น้ำทวม	พื้นที่	เขต	การ	สาธารณสุข	ที่	 14	 ใน	ชวง	ระหวาง	 

วันที่	18	ตุลาคม	2553	ถึง	6	พฤศจิกายน	2553	เปนชวง	ที่	มี	พื้นที่	น้ำทวม	มาก	ที่สุด	และ	หนัก	ที่สุด		โดยเฉพาะ	

จงัหวดั	นครราชสมีา	และ	ชยัภมู	ิสวน	ชวง	ปลาย	เดอืน	ตลุาคม	ถงึ	กลาง	เดอืน	พฤศจกิายน	จะ	ทวม	ที	่จงัหวดั	บรุรีมัย	

สรุนิทร	และ	นครราชสมีา	บาง	อำเภอ	ศนูย	อนามยั	ที	่5		สามารถ	สรปุ	รปูแบบ	และ	วธิ	ีดำเนนิการ	จดัการ	อนามยั	

สิ่งแวดลอม	ได		ดังนี้

	 1.	ขั้น	เตรียมการ		

	 เปน	ขั้น	ตอนที่	สำคัญ	เพื่อ	ใหการ	ลง	พื้นที่	ของ	หนวยงาน	มี	ความ	พรอม		ตรง	เปาหมาย		และ	เขาถึง	พื้นที่	

ประสบภยั	ม	ีรายละเอยีด	การ	ทำงาน	คอื	การ	สำรวจ	และ	จดัหา	วสัด	ุ	อปุกรณ	ที	่จำเปน		เชน	รองเทา	บูท	เสือ้ชชูพี	

การ	สำรวจ	และ	จดัหา	สารเคม	ีเพือ่	แจกจาย	ให	ประชาชน	ใน	ชวง	นำ้ทวม	เชน	คลอรนี	นำ้	ถงุ	ดำ	ปนูขาว	สารสม	เจล	

ลางมอื	นอกจากนี	้ยงั	ตอง	จดั	เตรยีม	ชดุ	ทดสอบ	ภาคสนาม	เชน	ชดุ	ตรวจหา	คลอรนี	คงเหลอื	ชดุ	ตรวจหา	โคล	ิฟอรม	 

แบคทเีรยี	นำ้ดืม่	นำ้	ใช		ชดุ	เฝาระวงั	อาหาร	ภาชนะ	มอื	ผู	สมัผสั	อาหาร		เปนตน	การ	เตรยีม	สือ่	ความรู	การ	ปฏบิตั	ิ

ตัว	ดาน	อนามัย	สิ่งแวดลอม	สำหรับ	ประชาชน	ใน	ภาวะ	น้ำทวม/หลัง	น้ำ	ลด		คำ	แนะนำ	สำหรับ	องคกร	ปกครอง	

สวน	ทองถิ่น	เรื่อง	อาหาร	น้ำดื่ม	น้ำ	ใช		และ	การ	จัดการ	ขยะ/สิ่ง	ปฏิกูล	และ	ที่	สำคัญ	คือ	การ	เตรียม	คน	ซึ่ง	มี 

2	สวน	คือ	ทีม	ปฏิบัติ	งาน	ใน	พื้นที่	หรือ	ทีม	SRRT	(Surveillance	and	Rapid	Response	Team)		จำนวน 

3	ทีม	 	และ	เจาหนาที่	ประจำ	สำนักงาน	 (Back	office)	ทำหนาที่	การ	จัดหา	จัด	เตรียม	จัดสรร	วัสดุ	สารเคมี	

สรุป	รายงาน	และ	เผยแพร	ประชา	สัมพันธ

 2.	ขั้น	ดำเนินการ	ใน	ภาวะ	น้ำทวม

	 ใน	ภาวะ	น้ำทวม	เกือบ	ทุก	หนวยงาน	ที่	มี	ภารกิจ		จะ	มี	การ	ประชุม	War	room		ศูนย	อนามัย	ที่	5		ก็	เชน	

เดียวกัน	จะ	มี	การ	ประชุม	War	room		ของ	หนวยงาน	ใน	ชวง	เชา	กอน	ที่	ทีม	SRRT		จะ	ออก	ปฏิบัติ	งาน	ใน	พื้นที่		

เพือ่	รายงาน	สถานการณ	ใน	พืน้ที	่รวมกนั	แกปญหา		แลกเปลีย่น	ความรู	เชงิ	เทคนคิ	ใน	การ	ทำงาน		สิง่	สำคญั	คอื		

การ	พิจารณา	พื้นที่	ออก	ปฏิบัติ	งาน	ที่	เปน	ปญหา	 และ	ไม	ซ้ำซอน	กับ	หนวยงาน	อื่น	 สำหรับ	กิจ	กรรมการ	ปฏิบัติ	

งาน	ของ	ทีม	SRRT	ที่ผานมา	สามารถ	สรุปผล	การ	ดำเนินงาน	ได	ดังนี้	

	 	 1)	 	 เขารวม	ประชุม	War	 room	 	 ของ	สำนักงาน	สาธารณสุข	จังหวัด	รวม	 9	 ครั้ง	 เพื่อ	ติดตาม	

สถานการณ		สนับสนุน	วิชาการ/สารเคมี		และ	รวม	ปฏิบัติ	งาน	ใน	บางพื้นที่

	 	 2)	 	 สำรวจ	สถานการณ	อนามัย	สิ่งแวดลอม	ใน	พื้นที่	ประสบ	อุทกภัย	 4	 จังหวัด	รวม	 19	 พื้นที่	 

ใน	จำนวน	นี้	มี	5	พื้นที่		ที่	ลง	ชวยเหลือ	ซ้ำ	2	ครั้ง		นอกจากนี้	ยังมี	การ	สำรวจ	สถานการณ	พื้นที่	โรงพยาบาล	2		

แหง		คือ		โรงพยาบาล	มหาราช	นครราชสีมา	และ	โรงพยาบาล	เซนต	แมรี่

	 	 3)		การ	ให	คำ	แนะนำ	ดาน	อนามัย	สิ่งแวดลอม	75	ครั้ง		รวม	5	เรื่อง		คือ		อาหาร	น้ำดื่ม	น้ำ	ใช 

การ	ขับถาย	และ	การ	จัดการ	ขยะ

	 	 4)	 	 การ	เฝาระวัง	คุณภาพ	อาหาร	และ	น้ำดื่ม	 	 น้ำ	ใช	ดวย	ชุด	ทดสอบ	ตรวจหา	โคลิ	ฟอรม	แบคทีเรีย	

ภาคสนาม		รวม	235		ตัวอยาง

	 	 5)		ใหการ	สนับสนุน	สวม	ลอยน้ำ	1	ที่		และ	สวม	ฉุกเฉิน	4	ที่	แก	อำเภอ	ชุมพลบุรี,	อำเภอ		ทาตูม		

จังหวัด	สุรินทร		โดย	ได	ประสานงาน	ขอรับ	การ	สนับสนุน	จาก	ศูนย	อนามัย	ที่	7	อุบลราชธานี

	 	 6)		สนบัสนนุ	วสัด	ุ	และ	สารเคม	ี	เพือ่	ปองกนั	การ	เกดิ	โรค		แก	สำนกังาน	สาธารณสขุ	จงัหวดั	4	จงัหวดั	

และ	สนับสนุน	แก	ประชาชน	ใน	ชวง	ออก	หนวย	เคลื่อนที่	ของ	ศูนย	อนามัย	ที่	 5	 ตลอดจน	ชุด	ทดสอบ	ภาคสนาม	

ไดแก	คลอรีน	ปูนขาว	สารสม	โซดาไฟ	ถุง	ดำ	หยด	ทิพย		ชุด	ทดสอบ	อ	11	ชุด	ทดสอบ	SI-2	ชุด	ตรวจสอบ 

ว	720		เจล	ลางมือ	สบู	น้ำยา	ลางจาน	ถุงยังชีพ		หนากาก	อนามัย	คูมือ	การ	ลางมือ		คูมือ	ประชาชน	และ	EM	

Ball	โดย	บาง	รายการ	ไดรับ	การ	สนับสนุน	จาก	กรม	อนามัย

2. ภาวะ หลัง น้ำ ลด
	 กระทรวง	สาธารณสุข	ได	ออก	มาตรการ	ฟนฟู	หลัง	น้ำ	ลด	ดาน	การ	แพทย		และ	สาธารณสุข		เมื่อ	วันที่	1	

พฤศจิกายน	2553		โดย	ให	สำนักงาน	สาธารณสุข	จังหวัด	รวมกับ	ทองถิ่น	ระบุ	พื้นที่		และ	รวม	ปฏิบัติ	การ	ฟนฟู	

พื้นที่	ทั้ง	ระดับ	ครัวเรือน		และ	แหลง	สาธารณะ		อาทิ		แหลง	น้ำดื่ม	น้ำ	ใช		ระบบ	ประปา		แหลงน้ำ	ขัง	กอง	ขยะ	

หองสุขา	การ	ตรวจสอบ	คุณภาพ	อาหาร	น้ำดื่ม	น้ำ	ใช	โดย	กอนหนา	นี้	ศูนย	อนามัย	ที่	5		ได	สนับสนุน	สารเคมี	

และ	รวมกับ	ทองถิ่น	ใน	การ	ลง	พื้นที่	ฟนฟู	หลัง	น้ำ	ลด	จังหวัด	นครราชสีมา		ตั้งแต	วันที่	30	ตุลาคม	ที่	เทศบาล	ตำ	

จอ	หอ	วันที่	2	พฤศจิกายน	ที่	เทศบาลตำบล	เมือง	ปก		และ	วันที่	5	พฤศจิกายน		ที่	เทศบาลตำบล	ชุมพวง	ใน	

การ	สาธิต	การ	ลาง	ตลาด		และ	การ	ลาง	ทำความ	สะอาด	เมือง		และ	ภายหลัง	จาก	การ	ประชุม	กรม	อนามัย	ได	มี	

มติ	ให	ศูนย	อนามัย	ประชุม	war	 roomรวมกับ	จังหวัด	 	จัดทำ	แผน	ฟนฟู	ผู	ประสบภัย	ดาน	อนามัย	สิ่งแวดลอม		

จังหวัด	ละ	2	แหง		ศูนย	อนามัย	ที่	5		ได	มี	การ	จัด	ทีม	ฟนฟู		4	จังหวัด		และ	จัดทำ	แผน	ปฏิบัติ	การ	ลง	พื้นที่	สาธิต	

ดาน	อนามัย	สิ่งแวดลอม		ตั้งแต	วันที่		8-19	พฤศจิกายน	2553	จาก	การ	ดำเนินงาน	ที่ผานมา	สามารถ	สรุป	การ	

ดำเนินงาน	ได	ดังนี้

 ทีม	ฟนฟู	หลัง	น้ำ	ลด	ประกอบดวย

  1.	ทีม	จังหวัด	นครราชสีมา	แยก	เปน		2		ทีม

   • ทีม	1	 รับผิดชอบ	อำเภอ	เมือง		เฉลิม	พระ	เกียรติ		และ	จักราช

   • ทีม	2	 รับผิดชอบ	พื้นที่	อำเภอ	ปกธงชัย		

  2.	ทีม	จังหวัด	ชัยภูมิ		

 	 3.	ทีม	จังหวัด	บุรีรัมย	และ	สุรินทร
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สรุป กิจ กรรมการ ฟนฟู พื้นที่ ประสบ อุทกภัย
ด้าน อนามัย สิ่งแวดล้อม หลัง น้ำ ลด 4 จังหวัด  

พื้นที่	ดำเนินการ

 

1.	หมู	บานโคก	พระ	

	 ต.หนอง	พลวง	อ.จักราช	

2.	ศูนย	พัฒนา	เด็กเล็ก	ตำบล	

	 ทาชาง	อ.เฉลิม	พระ	เกียรติ		

3.	โรงเรียน	ชุมชน	บาน	ประโดก- 

	 โคก	ไผ	ต.หมื่น	ไวย	อ.เมือง	

  

สภาพ	ปญหา

-	น้ำทวม	สระ	น้ำดิบ	สำหรับ	ทำ		

	 ประปา	หมูบาน	และ	เมื่อ	 

	 ทดสอบ	หา	คา	คลอรีน	อิสระ	 

	 ไม	พบ	คลอรีน	อิสระ	คงเหลือ

-		ขยะ	และ	การ	เนาเสีย	ของ	น้ำ	ขัง	 

	 เปน	แหลง	เพาะพันธุ	สัตว	และ	 

	 แมลง	นำ	โรค

-	ราง	ระบาย	น้ำ	ตื้นเขิน	พบ	 

	 เศษขยะ

-	สกปรก	มี	โคลนตม	บริเวณ	ที่	 

	 รับประทาน	อาหาร	ที่นอน	และ	 

	 บริเวณ	ภายใน

-	มี	น้ำ	ขัง	คลอง	ดานหนา	และ	บอ	 

	 ดานหลัง	เริ่ม	เนา

-	โรงอาหาร	ถูก	น้ำทวม	ระดับ	ความ	 

	 สูง	1.5	เมตร	2	สัปดาห

-	พบ	คลอรีน	อิสระ	คงเหลือ	ใน	 

	 น้ำประปา	<	0.2	มก./ล

-	โรงเรียน	ประสบปญหา	หลัง	 

	 น้ำทวม	มี	คราบ	ตะไคร		เศษ	ดิน	 

	 ทับถม	บริเวณ	พื้น	โรงอาหาร

กิจกรรม

-	ให	คำ	แนะนำ	และ	สาธิต	วิธีการ	ใช	หยด	 

	 ทิพย/การ	ใช	คลอรีน	ใน	ระบบ	ประปา

-	สนับสนุน	และ	สาธิต	การ	ตรวจหา	 

	 คลอรีน	คงเหลือ

-	แนะนำ	สนับสนุน	การ	ใช	ปูนขาว	ใน	กอง 

	 ขยะ

-	แนะนำ	อบต.จัดทำ	แผน	ชุมชน	รองรับ	 

	 อุทกภัย

-	ให	คำ	แนะนำ	และ	สาธิต	การ	ลาง	ทำความ	 

	 สะอาด	พื้น	ผนัง	และ	ของเลน	กลาง	แจง	 

	 โดย	เทศบาล	สนับสนุน	รถดับเพลิง	ฉีด	น้ำ

-	ให	คำ	แนะนำ	การ	ใช	EM	ผง	ดานหนา	 

	 สวน	ดานหลัง	ให	สูบ	น้ำทิ้ง	และ	กลบ	บอ	 

	 เพื่อ	ปองกัน	เด็กพลัดตก

-	เฝาระวัง	อาหาร	และ	น้ำดื่ม

-	สาธิต	การ	ลาง	ทำความ	สะอาด	พื้น	 

	 และ	วิธีใช	ผง	ปูน	คลอรีน	ฆา	เชื้อโรค	ใน	ขั้น		

	 ตอนสุดทาย

-	สาธิต	การ	เตรียม	สารละลาย	ผง	จุลินทรีย	 

	 (GPO,	Megaklean	Plus)	เพื่อ	บำบัด	 

	 แหลง	น้ำทวม	ขัง

-	สาธิต	การ	ใช	หยด	ทิพย	ปรับปรุง	คุณภาพ	 

	 น้ำดื่ม	และ	การ	ใช	ชุด	ทดสอบ	โคลิ	ฟอรม	 

	 แบคทีเรีย	สำหรับ	น้ำ	บริโภค	(อ11)

จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่	ดำเนินการ สภาพ	ปญหา กิจกรรม

จังหวัดสุรินทร	

1.	ร.ร.บาน	ออ	ตลิ่งชัน		

	 ต.สระ	ขุด		อ.ชุมพลบุรี									

2.	สถานีอนามัย	สาโรช	

	 ต.พรหม	เทพ	อ.ทาตูม	

	 จังหวัด	บุรีรัมย

1.	บาน	สม	กบ	ม.7	

	 และ	บาน	ปลา	คาว	

	 ม.	9	ต.มะเฟอง	

	 อ.พุทไธสง	จ.บุรีรัมย

2.	สถานีอนามัย	บานมวง	ใต		 

	 ต.มะเฟอง	อ.พุทไธสง

3.	วัด	วงษ	วารี	และ	 

	 สถานีอนามัย	บานมวง	ใต	 

	 ต.มะเฟอง		อ.พุทไธสง

4.	บานโน	นมะงา

	 บาน	หนอง	ตา	เพ็ง

	 บานบิง	นอย	พัฒนา

	 บาน	สะแก	อ.สตึก

-	โรงเรียน	ประสบปญหา	หลัง	 

	 น้ำทวม	มี	คราบ	ตะไคร		เศษ	ดิน	 

	 ทับถม	บริเวณ	พื้น	โรงอาหาร

-	น้ำ	อุปโภค	บริโภค	มี	การ	 

	 ปนเปอน	เศษ	ดิน	และ	สิ่ง	สกปรก	ที่	 

	 มาพรอมกับ	น้ำทวม 

 

-	สถานที่	ผลิต	น้ำประปา	ถูก	น้ำทวม

-	น้ำดื่ม		น้ำ	ใช	มี	ความ	เสี่ยง	ใน	การ	 

	 ปนเปอน	เชื้อโรค

-	น้ำทวม	หองสวม		สวม	อุดตัน		 

	 ราด	น้ำ	ไม	ลง

-	สถานที่	ผลิต	น้ำประปา	ถูก	น้ำทวม	 

	 เสี่ยง	ตอ	การ	ปนเปอน	เชื้อโรค

-	สาธิต	วิธีการ	ลาง	โรงอาหาร	อยาง	ถูก	หลัก	 

	 สุขาภิบาล	คือ	ลาง		ขัด		ทำความ	 

	 สะอาด	ดวย	ผงซักฟอก	และ	ฆาเชื้อ	 

	 ดวย	คลอรีน	พรอมทั้ง	สาธิต	วิธีการ	 

	 ตรวจ	คุณภาพ	น้ำ	เพื่อ	หา	เชื้อ	โคลิ	ฟอรม	 

	 แบคทีเรีย

-	บรรยาย	และ	สาธิต	วิธีการ	ตรวจสอบ	 

	 คุณภาพ	น้ำ	บริโภค	และ	การ	ลาง	ขัด		 

	 ทำความ	สะอาด	ดวย	ผงซักฟอก	และ	 

	 ฆาเชื้อ	ดวย	คลอรีน

-	ให	คำ	แนะนำ	ใน	การ	ลาง	ทำความ	สะอาด	 

	 สถานที่	ผลิต	น้ำประปา	พรอม	สาธิต	 

	 วิธีการ	ตรวจ	คุณภาพ	น้ำ	และ	การ	 

	 ตรวจหา	เชื้อ	โคลิ	ฟอรม	แบคทีเรีย	ใน	 

	 น้ำประปา

-	สาธิต	วิธีการ	ตรวจหา	เชื้อ	โคลิ	ฟอรม	 

	 แบคทีเรีย	และ	วิธีการ	ปรับปรุง	คุณภาพ	 

	 น้ำ	โดย	ใช	หยด	ทิพย	แก	กลุม	เปาหมาย

-	สาธิต	วิธีการ	ใช	ผง	จุลินทรีย	ใน	การ	แกไข	 

	 ปญหา	สวม	อุดตัน

-	สนับสนุน	ผง	จุลินทรีย	ให	ผูแทน 

	 6	หมูบาน	

-	สำรวจ	สถานที่	ผลิต	น้ำประปาโน	นมะงา	 

	 และ	ประปา	บาน	กระทุม	ยิ่ง	เจริญ

-	ให	คำ	แนะนำ	ใน	การ	ลาง	ทำความ	สะอาด	 

	 สถานที่	ผลิต	น้ำประปา	พรอม	สาธิต	การ	 

จังหวัดบุรี	รัมย	
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พื้นที่	ดำเนินการ สภาพ	ปญหา กิจกรรม

จังหวัดบุรีรัมย

	 บาน	กระทุม,ยิ่ง	เจริญ

	 ต.ดง	พลอง	อ.แคนดง

5.	ศูนย	สุขภาพ	ชุมชน	

ต.สะแก	อ.สตึก

1.	บาน	ลำ	ชี	บานโนน 

	 พัน	ชาติ	บานกุด	โดน

	 บาน	โนนสะอาด	 	

	 บาน	โนนสง	เปลือย		  

	 ต.โนนสะอาด	 

	 อ.คอนสวรรค		

2.	บาน	ชัย	เจริญ	

	 ต.ลาด	ใหญ	อ.เมือง

-	ตรวจหา	คลอรีน	คงเหลือ	ตน	ทอ	 

	 ไม	พบ

-	น้ำทวม	หองสวม		สวม	อุดตัน		 

	 ราด	น้ำ	ไม	ลง

-	เศษขยะ	ที่	เกลื่อนกลาด	หลังจาก	 

	 น้ำ	แหง	แลว	ยังมี	อยู	ใน	พื้นที่	รอบๆ	 

	 ยังขาด	การ	เก็บกวาด

-	น้ำ	ใช	คุณภาพ	ไมได	ตามเกณฑ	 

	 มาตรฐาน	จาก	การ	ตรวจ	คลอรีน	 

	 อิสระ	คงเหลือ	ของ	บาน	ลำ	ชี	และ	 

	 โนนสง	เปลือย	นอยกวา	0.2	mg/l

-	ระบบ	ประปา	หมูบาน	ใชงาน	ไมได

-	ดื่ม	น้ำฝน	ไม	ผาน	กระบวนการ	ฆา	 

	 เชื้อโรค

จังหวัดชัยภูมิ

	 ตรวจหา	เชื้อ	โคลิ	ฟอรม	แบคทีเรีย	ใน	น้ำ

-	สาธิต	วิธีการ	ตรวจหา	เชื้อ	โคลิ	ฟอรม	 

	 แบคทีเรีย	และ	วิธีการ	ปรับปรุง	คุณภาพ	 

	 น้ำ	โดย	ใช	หยด	ทิพย

-	สาธิต	วิธีการ	ใช	ผง	จุลินทรีย	ใน	การ	แกไข	 

	 ปญหา	สวม	อุดตัน

-	แนะนำ	การนำ	ขยะ	จำพวก	เศษอาหาร	ไป	

	 ทำ	น้ำ	หมัก	ชีวภาพ	

-	ตรวจ	เชื้อ	โคลิ	ฟอรม	แบคทีเรีย	(SI 

	 Medium)	ภาชนะ	สัมผัส	อาหาร 

	 (ถวย	และ	ชอน	กวยเตี๋ยว)และ	น้ำดื่ม

-	ตรวจ	น้ำประปา	หมูบาน	เพื่อ	หา	คลอรีน

-	แนะนำ	ให	ลาง	บอ	พัก	และ	เพิ่ม	ปริมาณ	 

	 คลอรีน

-	แนะนำ	ให	ใช	คลอรีน	น้ำ	สำหรับ	น้ำฝน	 

	 และ	น้ำดื่ม

-	แนะนำ	ให	ใช	คลอรีน	น้ำ	สำหรับ	น้ำฝน	 

	 และ	น้ำดื่ม

-		แนะนำ	การ	ทำ	น้ำดื่ม	ใหสะอาด	กอน	 

	 นำมา	ดื่ม	เชน	การ	ใช	เครื่อง	กรอง

	 และ	การ	ตม

พื้นที่	ดำเนินการ สภาพ	ปญหา กิจกรรม

จังหวัดบุรีรัยม

3.	โรงเรียนโนน	นอย	 

	 แผนดิน	ทอง	ต.ลุม	ลำ	ชี		

	 อ.บานเขวา

4.	บาน	ปากคันฉู	

	 ต.ลุม	ลำ	ชี	อ.บานเขวา		

5.	เทศบาล	เมือง	ชัยภูมิ

โรงเรียน	ประสบปญหา	น้ำทวม	มี	

ความ	ไม	สะอาด	หลัง	ภาวะ	น้ำทวม	

และ	ความ	สี่ยง	ของ	น้ำดื่ม	น้ำ	ใช

-	น้ำทวม	ขัง	เนาเสียสวม	อุดตัน	และ	 

	 มี	กลิ่น	เหม็น

-	สวม	อุดตัน

-	ตลาด	เทศบาล	น้ำทวม	เมื่อ	น้ำ	ลด 

	 	แลวแต	พบ	น้ำ	เนาเสีย	และ	มูลฝอย

เผยแพร	และ	สาธิต	ความรู	ดาน	อนามัย	

สิ่งแวดลอม	ดังนี้

1.	การ	ลางมือ

2.	การ	ปรับปรุง	คุณภาพ	น้ำ	โดย	ใช	คลอรีน

3.	การ	ตรวจหา	คลอรีน	คงเหลือ	ใน	น้ำ	ใช

4.	การ	ตรวจหา	แบคทีเรีย	ใน	น้ำดื่ม/น้ำ	ใช

5.	การ	ใช	ผง	จุลินทรีย	ชีวภาพ	ใน	การ	บำบัด	 

			น้ำเสีย

6.	การ	ลาง	หองน้ำ	หลัง	น้ำทวม	

-	ลาง	ตลาด	และ	สนับสนุน	คลอรีน

-	สาธิต	วิธีการ	ตรวจ	เชื้อ	โคลิ	ฟอรม		 	

	 แบคทีเรีย	ใน	อาหาร/น้ำ	และ	วิธีการ	 

	 ปรับปรุง	คุณภาพ	น้ำ	ที่	ตลาด	ไนท	พลาซา	
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