
 
แบบรายงานประกอบคําขอประเมินผลงาน 
ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 

 
เรื่อง  การสํารวจความครอบคลุมการไดรับบริการสงเสริมตาม 

กลุมวัย ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร 
ปงบประมาณ 2555 

 
ของ 

  
ชื่อ   นางสาวจรรยา   บุญชาญ  
ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ  
ตําแหนงเลขที่ 908 
กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย 
ศูนยอนามัยที่ 5  นครราชสีมา 

กรมอนามัย 
 

 
เพื่อแตงตั้งใหดํารง 

ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนระดับชํานาญการพิเศษ 
ตําแหนงเลขที่  905 
กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย 
ศูนยอนามัยที่ 5  นครราชสีมา  

กรมอนามัย 
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ผลงานที่เปนผลการดําเนินงาน 

 

1.   ช่ือผลงานเรื่อง     การสํารวจความครอบคลุมการไดรับบริการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย ในเขตบริการ  
                             สุขภาพท่ี 9 นครชัยบุรินทร   ปงบประมาณ 2555 
2.   ระยะเวลาที่ดําเนนิการ  ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2555 
3.   สัดสวนของผลงานในสวนที่ตนปฏิบัติ       90 % 
 การวางกรอบการสํารวจฯ, ประสานงานพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูล 4 จังหวัด, เก็บรวบรวมขอมูลตาม 
กลุมวัย, วิเคราะหขอมลูดวยโปรแกรมสําเร็จรูป, สรุป/แปลผลการวิเคราะหขอมูล 
4.   ผูรวมจัดทําผลงาน  
          4.1   นางสุจิตรา  สมุนนอก               สัดสวนของผลงาน        5  % 
          4.2   นางสาวนาตยานี  เซียงหนู         สัดสวนของผลงาน        5  % 
5.   บทคัดยอ 
            การศึกษาแบบสํารวจนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ  ประเมินความครอบคลุมการไดรับบริการสงเสริมสุขภาพท่ีสําคัญ
จํานวน 9 ตัวชี้วัดคือ  1) รอยละการฝากครรภครั้งแรกอายุครรภกอน 12 สัปดาห  2) อัตราทารกแรกเกิดที่มีนํ้าหนักต่ํา
กวา 2,500 กรัม  3) รอยละเด็ก 0-5 ปมีพัฒนาการสมวัย  4) รอยละเด็กประถมศึกษามีภาวะโภชนาการอยูในเกณฑ
ปกติ  5) อัตราการตั้งครรภวัยรุนอายุ 15-19 ปตอพันประชากร 6) รอยละมารดาอายุต่ํากวา 20 ปคลอดบุตร 7) รอยละ
ประชากร 15 ปข้ึนไปที่มีรอบเอวตามเกณฑมาตรฐาน 8)  รอยละสตรี 30-70 ป ไดรับการคดักรองมะเร็งเตานมและปาก
มดลูกโดยเจาหนาที่สาธารณสุข 9) รอยละประชากร 60 ปข้ึนไปท่ีมีความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวันและ
ไดรับการฟนฟูสภาพ ดําเนินการสํารวจในพ้ืนท่ีเขตบริการสุขภาพที่ 9  คือจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมยและ
สุรินทร ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2555  ในทุกหนวยบริการคูสัญญา(CUP)จํานวน 98 หนวย กลุมตัวอยาง
แบงเปน 7 กลุมคอื มารดาที่มบีุตรอายุ 0-1 ป, เด็กอายุ 0-5 ป, เด็กอายุ 6-12 ป, หญิงอายุ 15-19 ป, ประชากรอายุ 15 
ปข้ึนไป, หญิงอายุ 30-60 ปและประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป  สุมตัวอยางแบบงายตามสัดสวนประชากรในแตละ CUP 
จํานวน 49,696 คน   เครื่องมือท่ีใชคือ แบบสัมภาษณตามกลุมวัย แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และโปรแกรม
คํานวณภาวะโภชนาการเด็ก 6-12 ป  วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบประชาชนไดรับบริการสงเสริมสุขภาพตามเกณฑคือ  การฝากครรภครั้งแรกอายุครรภกอน 
12 สัปดาหรอยละ 53.6  น้ําหนักทารกแรกเกิดนอยกวา 2,500 กรัมรอยละ 6.9  เด็กวัยเรียนมีน้ําหนักตามเกณฑอายุ, 
สวนสูงตามเกณฑอายุ และนํ้าหนักตามเกณฑสวนสูงอยูในเกณฑปกติ รอยละ 75.1,80.8 และ 74.1 ตามลําดับ 
ประชากรเพศชายและหญิง 15 ปข้ึนไปมีเสนรอบเอวตามเกณฑมาตรฐานรอยละ 85.2 และ 55.8 ตามลําดับ  หญิง 30-
70 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมและปากมดลูกโดยเจาหนาที่สาธารณสุขรอยละ 82.2 และ 88.6 ตามลําดับ  
เมื่อประเมินความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุพบกลุมท่ี 1 ติดสังคม (ชวยเหลือตัวเองและชวยคน
อื่นได)  กลุมท่ี 2 ติดบาน (ชวยเหลือตัวเองแตชวยคนอื่นไมได) และกลุมที่ 3 ติดเตียง (ชวยเหลือตนเองไมได) รอยละ 
98.2, 0.9 และ 0.9 ตามลําดับ  นอกจากนี้ยังไดรับการดูแลสุขภาพดานการคัดกรองภาวะสุขภาพอยางนอยปละ 2 ครั้ง, 
เยี่ยมบานเดือนละ 1 ครั้ง, และการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นรอยละ 75.9,72.5และ71.6 ตามลําดับ 
สวนการใหบริการท่ียังไมครอบคลุมตามเกณฑคือ เด็ก 0-5 ปมีพัฒนาการสมวัยรอยละ 75 และ 61.2 ในเด็ก 0-2 ป และ
3-5 ปตามลําดับ  อัตราการตั้งครรภวัยรุนอายุ15-19 ป เทากับ 65 คนตอ 1000 ประชากร  และรอยละมารดาอายุต่ํา
กวา 20 ปคลอดบุตรรอยละ 20.5    

 ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา  การใหบริการสงเสริมสุขภาพยังไมครอบคลุมตามเกณฑมาตรฐานทุกกลุมวัย  
โดยเฉพาะการสงเสริมพัฒนาการเด็กและปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  จึงควรปรับระบบบริการใหเหมาะสมตามบริบท
ของพ้ืนท่ีและสภาพปญหาของกลุมวัย  รวมทั้งกําหนดใหเปนประเด็นยุทธศาสตรการแกปญหาในระดับเขตตอไป          
 
คําสําคัญ :  สงเสริมสุขภาพ  กลุมวัย  เขตบริการสุขภาพท่ี 9 
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Health Promotion Service in Service Provider Area 9, 2012 

Achievement of Age-group Indicators 
 

    Chanya  Boonchan, Nattayanee Seingnoo, Suchitra Sumonnok 
                            The 5 Regional Health Promotion Center 5, Nakhonratchasima 

 

Abstract 
 

This cross sectional research aims to illustrate health promotion service in the Service 
Provider Area 9, determining by major health outcome indicators. They include 1) percentage 
of the first antenatal visit within the first trimester  2) ratio of low birth weight newborns, 
below 2,500 grams   3) percentage of optimal development among the below-five-year-old 
children   4) percentage of primary school children with a normal nutritional status  5) rate of 
pregnancy among the 15-19 year old females  6) percentage of the under-20 mother 7) 
percentage of the over-15 population who has a normal waist circumference  8) percentage of 
the 30-70 year old females who are screened for breast and cervical cancers  9) percentage of 
the elderly who are independently living and who are rehabilitated. Data was collected 
between June - August 2012 at all 98 contracting units of the Service Provider Area 9. It covers 
4 provinces: Nakhon Ratchasima, Chaiyaphoom, Buriram, and Surin. Stratified simple 
randomization was applied and 49,626 samples were recruited. Tools are an interview 
questionnaire, a development assessment set for primary school children, and a nutritional 
status assessment package for the 6-12 year old. Statistics used for data analysis was 
percentage, ratio, average, and standard deviation.  

Results show that 53.6% of first antenatal visits  was within the first trimester, 6.9% of 
newborn weighed below 2,500 grams, most primary school children had a proportional weight 
and height (75.1% for weight-for-age, 80.8% for height-for-age, and 74.1% for weight-for-height). 
More percentage of men had a normal waist circumference than women (85.2% and 55.8% 
respectively). Breast and cervical cancer screening were done in 82.2% 88.6% of the 30-70 
year old female population. The elderly was classified according to their active daily living or 
dependency status. Most were independent, while a little required partial or full assistance 
(98.2%, 0.9%, and 0.9% respectively). 75.9% of the elderly had a regular health checkup and 
72.5% of the elderly got a monthly home visit. The unachieved indicators are development of 
the under-five, pregnancy rate of the 15-19 year old, and the delivery of the under-20. They 
are 68.1%, 65 per 1,000 population, and 20.5% respectively.  

Even though,the overall seems satisfying, age-group justified data indicates that 
healthcare performance still needs much improvement. More attention and resource 
allocation should be applied to tackle the slow children development and high pregnancy 
rate among teenagers. Health service should also be reoriented according to the area and age 
group context. The newly established Service Provider Board is now being challenged to take 
these information and results into account while planning its strategies and tailoring future 
interventions. 
Keywords : Health promotion, age groups, Service Provider Area 9 

 



 4 
6.   บทนาํ 

การพัฒนาประเทศใหเกิดความยั่งยืนตองสรางทุนมนุษยใหสามารถขับเคลื่อนงานของประเทศได  
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 11 (2555-2559)   จึงมีเปาหมายใหประชาชนมีศักยภาพในการสรางเสริม
สุขภาพ  ปองกันโรค  ลดการปวยจากโรคที่ปองกันไดและสามารถจัดการกับปญหาภัยคุกคามสุขภาพไดอยาง
เปนระบบ(1)  นอกจากนี้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 ยังไดกําหนดหลักในการบริหาร
งบประมาณเพื่อใหเกิดบริการที่สงผลตอการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  แกประชากรทุกกลุมอายุ  ท้ังนี้การ
ดําเนินงานที่ผานมาไดกําหนดตัวชี้ วัดสําคัญ  เพื่อเปนแนวทางในการติดตามประเมินผลใหแกหนวยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่(2)  แตการดําเนินงานในเขตบริการสุขภาพท่ี 9 ท่ีผานมาระหวางป 2550-2554 ยังพบปญหา
สุขภาพประชาชน(3)  โดยเฉพาะในกลุมแมและเด็กคือ  อัตราสวนมารดาตายเทากับรอยละ 23.3, 33.5, 16.7, 
18.0 และ 20.0 ตอ 100,000 การเกิดมีชีพตามลําดับ (เปาหมายไมเกิน 18 ตอ 100,000 การเกิดมีชีพ)  การ
ฝากครรภครั้งแรกกอนอายุครรภ 12 สัปดาหเทากับรอยละ 60.0, 50.7, 49.6, และ 52.2 ตามลําดับ (เปาหมาย
ไมต่ํากวารอยละ 50)  การคลอดบุตรของมารดาอายุต่ํากวา 20 ปก็มีแนวโนมสูงข้ึนอยางเห็นไดชัดคือรอยละ 
11.0, 10.9, 14.7, 18.0, และ 18.3 ตามลําดับ (เปาหมายไมเกินรอยละ 10)    สวนทารกแรกเกิดนํ้าหนักตัวนอย
กวา 2500 กรัมก็ยังอยูในสถานการณที่ตองเฝาระวังคือ เทากับรอยละ 8.1, 7.5, 7.1,8.5, และ 6.8 ตามลําดับ 
(เปาหมาย : ไมเกินรอยละ 7)  นอกจากนี้รายงานสายใยรักแหงครอบครัวพบวาเด็ก 0-5 ป  มีพัฒนาการสมวัย
รอยละ 99.3, 97.4, 95.8, 96.8, และ 95.9 ตามลําดับ (เปาหมายรอยละ 90)  แตจากการสํารวจของสํานัก
สงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย  รวมกับศูนยอนามัยที 5 นครราชสีมา  ในป 2550 และ 2553  สุมสํารวจที่จังหวัด
ชัยภูมิและนครราชสีมา พบเด็ก 0-5 ปมีพัฒนาการสมวัยเพียงรอยละ 68.2 และ 77.4 ตามลําดับ(4)   

จากการเฝาระวังภาวการณเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ป ของสํานักโภชนาการ กรมอนามัยเมื่อ
ป 2552 (5)  พบวา เด็กไทยอายุ 1-14 ป  มีน้ําหนักตามเกณฑอายุนอยกวาเกณฑรอยละ 4.1  สวนน้ําหนักตาม
เกณฑสวนสูงพบวา เริ่มอวนและอวนรอยละ 9.3  และสวนสูงตามเกณฑอายุพบวา  เตี้ยรอยละ 4.4 และยังพบ
ภาวะเตี้ยแคระแกรนรุนแรงเสี่ยงตอการมีสติปญญาต่ํารอยละ 2.4  ในเด็กวัยรุนพบปญหาการตั้งครรภเมื่ออายุ
นอยกวา 20 ป  จากสถานการณในป 2536 พบวัยรุนตั้งครรภจากรอยละ 10 เปนรอยละมากกวา 20 ในป 2553 
ทั้งนี้องคการอนามัยโลกไดกําหนดวาอัตราการตั้งครรภในวัยรุนควรนอยกวารอยละ 10  นอกจากน้ียังพบวา  
อัตราการคลอดในวัยรุนมีแนวโนมสูงข้ึนจากรอยละ 18.3 ในป 2547  เปนรอยละ 20.3 ในป 2551 หรือรอยละ 
16 ของการคลอดทั้งหมด(6,7,8)    

นอกจากนี้ยังมีการสํารวจความครอบคลุมการรับบริการตามตัวชี้วัด สปสช.ในเขตบริการสุขภาพที่ 
9 ป 2553  พบประชากรกลุมวัยทํางานเพศชายมีรอบเอวเฉลี่ยอยูระหวาง 78.8 – 82.5 เซนติเมตร  และเพศ
หญิง 81.6 - 84.7 เซนติเมตร(9)  นอกจากนี้ยังพบวามะเร็งปากมดลูกเปนมะเร็งที่มีอุบัติการสูงเปนอันดับ 1 ของ
มะเร็งในสตรีไทย (20 ตอแสนประชากร)  และพบผูปวยใหมประมาณ 7000 ราย ซึ่งรอยละ 93.5 เปนสตรีที่มี
อายุมากกวา 35 ป  สวนมะเร็งเตานมพบวามีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่องจากป พ.ศ. 2549 - 2552 เทากับ 
34.4, 37.9, 40.6, และ 38.4 ตอแสนประชากรตามลําดับ  สําหรับในเขตบริการสุขภาพที่ 9 พบอัตราปวย
โรคมะเร็งเตานมในป 2552 เทากับ 12.89 และ 40.48 ในจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิตามลําดับ(10)   

เมื่อพิจารณาสถานะสุขภาพในกลุมผูสูงอายุในป 2555 พบวาในเขตบริการสุขภาพที่ 9 มีผูสูงอายุ
ทั้งสิ้น 777,664 คน คิดเปนสัดสวนประชากรเทากับ 10.6 เมื่อแบงผูสูงอายุตามศักยภาพในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน (Activity of Daily Living: ADL)  พบวา มีผูสูงอายุกลุมที่ 1 (กลุมติดสังคม)  ท่ีพึ่งตนเองได ชวยเหลือ
ผูอื่น ชุมชนและสังคมได รอยละ 86.1  กลุมท่ี ๒ (กลุมติดบาน) ดูแลตนเองไดบาง  ชวยเหลือตนเองไดบาง รอยละ 
10.8 และกลุมที่ ๓ (กลุมติดเตียง) พึ่งตนเองไมไดชวยเหลือตนเองไมได พิการ หรือทุพพลภาพ รอยละ 2.3  
นอกจากนีย้ังพบวาสัดสวนผูสูงอายุที่พึ่งพาตนเองไดในจังหวัดสุรินทรคอนขางสูงคือรอยละ 93.6  ในขณะท่ีในจังหวัด
ที่มีผูสูงอายุพึ่งพาตนเองไมไดมากที่สุดคอืจังหวัดนครราชสีมาพบรอยละ 3.4(11)   
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 ดังนั้นเพ่ือใหการกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ รวมทั้งแผนงานและกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพให

สอดคลองกับสภาพปญหาที่แทจริงของพื้นที่  ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา จึงไดดําเนินติดตามประเมินผล 
ผลลัพธที่ไดสามารถนํามาจัดลําดับความสําคัญและแกไขปญหาดานสุขภาพตามกลุมวัย เพื่อนําไปสูการพัฒนา
งานดานการสงเสริมปองกัน ของหนวยงานตอไป  

 

7.   วัตถุประสงค 
เพื่อประเมินความครอบคลุมการไดรบับริการสงเสริมสุขภาพที่สําคัญตามกลุมวัยจํานวน 9 ตัวชี้วัดคือ  
1. รอยละหญิงตั้งครรภฝากครรภครั้งแรกอายุครรภกอน 12 สัปดาห (เปาหมายรอยละ 50 ) 
2. รอยละทารกแรกเกิดที่มีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม (เปาหมายไมเกินรอยละ 7) 
3. รอยละของเด็ก 0-5 ปมีพัฒนาการสมวัย (เปาหมายรอยละ 90) 
4. รอยละเด็กชั้นประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการอยูในเกณฑปกติ  

4.1 สวนสูงตามเกณฑอายุต่ํากวาเกณฑ (เปาหมายคอนขางเตี้ยและเตี้ยไมเกินรอยละ 5) 
4.2 น้ําหนักตามเกณฑสวนสูงเกินเกณฑ (เปาหมายเริ่มอวนและอวนไมเกินรอยละ 7) 

5. อัตราการตั้งครรภวัยรุนอายุ 15-19 ปตอพันประชากร (เปาหมายไมเกิน 55 ตอพันประชากร) 
6. รอยละมารดาอายุต่ํากวา 20 ปคลอดบุตร (เปาหมายไมเกินรอยละ 10) 
7. รอยละประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปท่ีมีรอบเอวมาตรฐาน  

7.1 รอยละประชากรชายอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีรอบเอวนอยกวา  90 ซ.ม. มากกวารอยละ 79.5 
7.2 รอยละประชากรหญิงอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีรอบเอวนอยกวา 80 ซ.ม. มากกวารอยละ 43.0 

8. รอยละของสตรอีายุ 30-60 ไดรับการคัดกรองมะเร็งเตานมและปากมดลูก 
โดยเจาหนาที่สาธารณสุข (เปาหมายไมนอยกวารอยละ 80) 

9. รอยละผูสูงอายุที่ไดรับการประเมินและชวยเหลือตามเกณฑมาตรฐาน : รอยละผูสูงอายุกลุมติดเตียง 
   (ไมสามารถชวยตัวเองได) ไดรับการดูแลฟนฟูสภาพ (เปาหมายรอยละ 50) 
 

8.   วิธีการดําเนนิงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตการศึกษา   
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบสํารวจ (Cross Sectional Survey) เพื่อการประเมินผลความ

ครอบคลุมการไดรับบริการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัยที่สําคัญ 9 ขอ  ในหนวยบริการสุขภาพคูสัญญา 
(Contracting Unit for Primary Care : CUP) ทุกหนวยจํานวน 98 หนวยในเขตบริการสุขภาพท่ี 9  คือ 
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร 

ประชากรแบงเปน 7 กลุมคือ มารดาท่ีมีบุตรอายุ 0-1 ป, เด็กอายุ 0-5 ป, เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ป, 
หญิงอายุ 15-19 ป, ประชากร 15 ปขึ้นไป, หญิงอายุ 30-60 ป และประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป  สุมตัวอยางแบบ
งาย(Simple random sampling) เพื่อใหไดหมูบานที่เปนตัวแทน CUP และเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดทั้งหมด 9 ตัว  
ใหไดจํานวนตามขนาดกลุมตัวอยางที่ไดจากการคํานวณ  ซึ่งแปรผันไปตามประชากรของ CUP จํานวนทั้งสิ้น 
49,696 คน  หากกลุมตัวอยางไมครบตามในหมูบานที่สุมได  ใหเก็บจากหมูบานขางเคียงจนครบตามขนาด
ตัวอยางที่คํานวณได  หากเปนโรงเรียนใหเก็บโรงเรียนในหมูบานที่สุมได  ถาไมมีใหเลือกโรงเรียนที่ใกลที่สุดใน
ตําบลเดียวกัน  และหากมีหลายโรงเรียนใหเลือกโรงเรียนที่มีชื่อเปนลําดับแรกตามพยัญชนะอักษรไทย ทั้งนี้
แบงกลุมตัวอยางเปนมารดาที่มีบุตรอายุ 0-1 ปจํานวน 2,222 คน, เด็กอายุ 0-5 ปจํานวน 9,461 คน, เด็กวัย
เรียนอายุ 6-12 ปจํานวน 8,433 คน, หญิงอายุ 15-19 ปจํานวน 8,805 คน, ประชากร 15 ปข้ึนไปจํานวน 
6,252 คน, หญิงอายุ 30-60 ปจํานวน 7,682 คน และประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปจํานวน 6,841 คน เก็บขอมูล
ระหวางเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2555  เครื่องมือที่ใชไดแก  เครื่องชั่งน้ําหนัก ท่ีวัดสวนสูงและสายวัดรอบเอว 
ประเมินพัฒนาการอนามัย 55 ของกรมอนามัย  โปรแกรมคํานวณภาวะโภชนาการเด็ก 6-12 ป(INMU Thai 
Growth) ของสถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล และแบบเก็บขอมูลกลุมวัยจํานวน 6 ชุด ดังนี ้
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ชุดที่ 1 แบบเก็บขอมูลอัตรานํ้าหนักแรกเกิดและการพัฒนาการเด็กอายุ 0-1 ป 
ชุดที่ 2 แบบเก็บขอมูลพัฒนาการอายุ 0-5 ป (5 ป 11 เดือน 29 วัน) 
ชุดที่ 3 แบบเก็บขอมูลภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 6-12 ป 

  ชุดท่ี 4 แบบเก็บขอมูลประชากรหญิงอายุระหวาง 15-19 ป (ในชวง 1 ปที่ผานมา) 
ชุดที่ 5 แบบเก็บขอมูลการวัดรอบเอวประชากรอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป 
ชุดที่ 6 แบบประเมินหญิงอายุ 30-60 ป ไดรบัการตรวจคัดกรองมะเร็ง 
ชุดที่ 7 การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 
          (ตามดัชนีเอดีแอลบารเธล Barthel ADL index)  
ทั้งนี้ไดอบรมการใชเครื่องมือและวิธีการเก็บขอมูล กับเจาหนาที่สาธารณสุขกอนดําเนินการเก็บขอมูล  

วิเคราะหขอมลูดวยสถิติ รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหา 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
9.   ผลการศึกษา  แบงตามการจัดบริการสงเสริมสุขภาพกลุมวัยจํานวน 9 ตัวชี้วัด ดังน้ี 

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละหญิงตั้งครรภฝากครรภครั้งแรกอายุครรภกอน 12  สัปดาห (เปาหมายรอยละ 50)  
จากการสัมภาษณหญิงคลอดบุตรอายุ 0-1 ปจํานวน 2,222 คนพบวา  ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 (เขต 9) มีหญิง
ฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุครรภกอน 12  สัปดาหรอยละ  53.6  เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบรอยละ 58.1, 56.9, 
52.0, และ 39.8 ในจังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย  สุรนิทร  และชัยภูมิ ตามลําดับ (แผนภูมิท่ี 1) 

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละทารกแรกเกิดที่มีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม (เปาหมายไมเกินรอยละ 7) 
จากการสัมภาษณหญิงคลอดบุตรอายุ 0-1 ปจํานวน 2,222 คนพบ  ทารกแรกเกิดที่มีน้ําหนักนอยกวา 

2,500 กรัมในเขต 9 รอยละ 6.9  เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบรอยละ 8.2, 7.7, 6.8, และ 5.6 ในจังหวัดชัยภูมิ 
สุรินทร นครราชสมีาและบุรีรัมย ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

นอจากนี้ยังพบวา  ในกลุมมารดาฝากครรภอายุครรภกอน 12 สัปดาห คลอดทารกแรกเกิดน้ําหนักตัว

นอยรอยละ 5.7 มารดาฝากครรภอายุครรภมากกวาหรือเทากับ 12 สัปดาห พบทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวต่ํากวา

เกณฑรอยละ 8.2 เมื่อพิจารณาตามอายุมารดาพบวามารดาอายุนอยกวา 17 ป คลอดทารกแรกเกิดน้ําหนักตัว

นอยรอยละ 11.8 มารดาอายุนอยกวา 20 ป คลอดทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอยรอยละ 9.8  มารดาอายุมากกวา 

35 ป คลอดทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอยรอยละ 8.8  เมื่อพิจารณาตามลําดับการฝากครรภพบวา มารดา
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นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร เขต 9

ทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอยกวา 2500 กรัมรอยละรอยละ

แผนภูมิที่ 1  รอยละหญิงตั้งครรภฝากครรภคร้ังแรกอายุ
ครรภกอน 12 สัปดาหในเขตบริการสุขภาพที่ 9   

แผนภูมิที่ 2  รอยละทารกแรกเกิดที่มีน้ําหนักนอยกวา   
2,500 กรัมในเขตบริการสขุภาพที ่9   
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ตั้งครรภแรก คลอดทารกแรกเกิดนํ้าหนักตัวนอยรอยละ 7.5  มารดาตั้งครรภที่ 4 ขึ้นไป พบทารกแรกเกิด

น้ําหนักตัวนอยรอยละ 20 และเมื่อพิจารณาอายุครรภในการคลอดบุตรพบวา มารดาอายุครรภคลอดนอยกวา 

37 สัปดาห พบทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอยรอยละ 23.6 มารดาอายุครรภครรภคลอดมากกวา 41 สัปดาห พบ

ทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอยรอยละ 16.7 

ตัวชี้วัดที่ 3  รอยละของเด็ก 0-5 ปมีพัฒนาการสมวัย (เปาหมายรอยละ 90) 
การประเมินพัฒนาการเด็ก 0-5 ปจํานวน 9,641 คนนั้น แบงเปน 2 กลุมคือ  เด็กอายุ 0-2 ป และ 3-5 

ป  ผลการประเมินดวยแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อนามัย 49) พบวา   เด็กในเขต 9 มีพัฒนาการสมวัย
รอยละ 75.0 และ 61.2 ในเด็กอายุ 0-2 ป และ 3-5 ป ตามลําดับ  เม่ือแยกรายจังหวัดในกลุมอายุ 0-2 ป พบวา  
จังหวัดนครราชสีมามีพัฒนาการสมวัยสูงที่สุดรอยละ 84.1   และตํ่าท่ีสุดคือจังหวัดสุรินทรรอยละ 66.1  สวน
เด็กอายุ 3-5 ป  พบวาจังหวัดนครราชสีมามีพัฒนาการสมวัยสูงที่สุดเชนกัน และตํ่าท่ีสุดคือจังหวัดชัยภูมิรอยละ 
69.4 และ 53.8 ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 4-5) 

 

 
 
 
ทั้งนี้กลุมเด็กอายุ 0-2 ปในเขต 9 ท่ีมีพัฒนาการสงสัยวาลาชา (รอยละ 20.2)  พบวามีปญหาพัฒนาการ

ดานภาษามากที่สุด รองลงมาคือดานกลามเนื้อมัดเล็ก  ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง และดานกลามเน้ือมัด
ใหญรอยละ 14.2, 3.6, 3.1 และ 2.2 ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 6) เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบวาจังหวัดสุรินทรมี
พัฒนาการสงสัยวาลาชาสูงที่สุดรอยละ 30.3 รองลงมาคือ ชัยภูมิ บุรีรัมย และ นครราชสีมา คิดเปนรอยละ 
25.9, 25.2 และ 12.2 ตามลําดับ ทั้งนี้ยังพบปญหาพัฒนาการดานภาษารอยละ 21.8, 14.2, 7.7, และ 7.7 ใน
จังหวัดสุรินทร ชัยภูมิ  บุรรีัมย และ นครราชสีมาตามลําดับ (แผนภูมิที่ 7) 
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แผนภูมิที่ 4  รอยละพัฒนาการสมวัยกลุมอายุ 0-2 ป   
                ในเขตบริการสุขภาพที่ 9               

แผนภูมิท่ี 5  รอยละพัฒนาการสมวัยกลุมอายุ 3-5 ป 
                 ในเขตบริการสุขภาพที่ 9               
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84.1
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สมวัย สงสัยวาลาชา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           แผนภมูิที่ 6  รอยละของพัฒนาการรายดานของเด็กอาย ุ0-2 ปในกลุมที่สงสยัวาลาชาในเขตบริการสุขภาพที ่9 
 
   

 
 
 

 
 
 

                                                             

 

 

 

เมื่อพิจารณากลุมเด็กอายุ 3-5 ปท่ีมีพัฒนาการสงสัยวาลาชาพบวา  ในเขต 9 มีปญหาพัฒนาการลาชา
ดานภาษามากที่สุด  รองลงมาคือดานกลามเนื้อมัดเล็กรอยละ 29.3 และ 10.4 ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 8) เม่ือแยก
รายจังหวัด พบวาจังหวัดสุรินทรมีพัฒนาการสงสัยวาลาชาสูงที่สุดรอยละ 44.6  รองลงมาคือ ชัยภูมิ บุรีรัมย 
และ นครราชสีมา คิดเปนรอยละ 43.4 37.3 และ 27.2 ตามลําดับ  ทั้งนี้พบปญหาพัฒนาการดานภาษารอยละ 
36.8, 35.6, 22.7, และ 22.7 ในจังหวัดชัยภูมิ สุรินทร บุรีรัมย และ นครราชสีมาตามลําดับ (แผนภูมิที่ 9) 
 

67.4

25.2

7.4

สมวัย สงสัยวาลาชา

66.1

30.3

3.6

สมวัย

68.9 25.9

5.2

สมวัย สงสัยวาลาชา ประเมินไมได

75.0

20.2

4.8

สมวัย สงสัยวาลาชา ประเมินไมได

แผนภูมิท่ี 7   รอยละของพัฒนาการรายดานของเด็ก 0-2 ป ในกลุมที่สงสยัวาลาชา  
                ในเขตบริการสุขภาพที่ 9  แยกรายจังหวัด 
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54.2

44.6

1.2

สมวัย

54.2

44.6

1.2

สมวัย สงสยัวาลาชา

69.4

27.2

3.4

สมวัย สงสัยวาลาชา

53.8

43.4

2.8

สมวัย สงสัยวาลาชา

 
 
 
 

 
 
 
 

        
แผนภูมิที่ 8  รอยละของพัฒนาการรายดานของเดก็อายุ 3-5 ปในกลุมที่สงสยัวาลาชาในเขตบรกิารสุขภาพที ่9 

 
 
 
 
 
 
 
                      

 
           
 
 
 

    ตัวชี้วัดที่ 4  รอยละเด็กชั้นประถมศึกษาอายุ 6-12 ปที่มีภาวะโภชนาการอยูในเกณฑปกติ  
4.1 สวนสูงตามเกณฑอายุต่ํากวาเกณฑ (เปาหมายคอนขางเตี้ยและเตี้ยไมเกินรอยละ 5) 
4.2 น้ําหนักตามเกณฑสวนสูงเกินเกณฑ (เปาหมายเริ่มอวนและอวนไมเกินรอยละ 7) 

โดยทั่วไปการประเมินภาวะโภชนาการของเดก็วัยเรียนจะประเมินจาก 3 เกณฑคือ น้ําหนักตามเกณฑ
อายุ  สวนสูงตามเกณฑอายุ  และน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง  แตในการศึกษาครั้งนี้จะประเมินความครอบคลุม
เฉพาะตัวชี้วัดสําคัญในป 2555 คือ สวนสูงตามเกณฑอายุ  และน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง  เนื่องจากเกณฑ
น้ําหนักตามเกณฑอายุเปนดัชนีบงชี้วาน้ําหนักเหมาะสมกับอายุหรือไม  ถารางกายขาดอาหารหรือเจ็บปวยจะมี
ผลกระทบตอขนาดของรางกาย ทําใหนํ้าหนักลดลงและถาขาดอาหารระยะยาวเด็กจะผอมและเตี้ย ดังนั้น
น้ําหนักนอยกวาเกณฑอายุจะบงชี้วารางกายขาดสารอาหารโดยรวมของเด็กได(5)    แตถาเด็กปวยหรือทองเสีย
ในวันที่เก็บขอมูลหรือกอนเก็บขอมูลก็จะทําใหการวิเคราะหผลผิดพลาดได  

61.2
35.3

3.5

สมวัย สงสัยวาลาชา ประเมินไมได
 

แผนภูมิที่ 9   รอยละของพัฒนาการรายดานของเด็ก 0-5 ปในกลุมที่สงสัยวาลาชา  
                ในเขตบรกิารสุขภาพที่ 9  แยกรายจังหวัด 
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จากการประเมินภาวะโภชนาการดวยการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงเด็กวัยเรียนจํานวน 8,433 คน 

พบวา  เด็กอายุ 6-12 ปในเขต 9  มีน้ําหนักตามเกณฑอายุรอยละ 75.1 เมื่อแยกรายจังหวัดพบวา  จังหวัด
บุรีรัมยมีเด็กวัยเรียนที่มีน้ําหนักตามเกณฑมากที่สุดรอยละ 76.8  รองลงมาคือ จังหวัดนครราชสีมารอยละ 75.5 
และนอยที่สุดในจังหวัดชัยภูมิรอยละ 72.8  นอกจากนี้ยังพบวาในเขต 9  มีเด็กน้ําหนักตัวคอนขางนอยและนอย
กวาเกณฑรอยละ 14.6  เมื่อแยกรายจังหวัดพบวา  จังหวัดสุรินทรมีเด็กน้ําหนักตัวคอนขางนอยและนอยกวา
เกณฑมากที่สุดรอยละ 12.9  รองลงมาคือบุรีรัมยรอยละ 9.1  สวนนํ้าหนักมากกวาเกณฑพบมากที่สุดในจังหวัด
นครราชสีมารอยละ 7.7  และรองลงมาชัยภูมิ รอยละ 7.6 (แผนภูมิที่ 10) 

 
        แผนภูมิที่ 10 รอยละของภาวะโภชนาการของน้ําหนักตามเกณฑอายุในเด็ก 6-12 ปในเขตบริการสุขภาพที่ 9 

 
เม่ือพิจารณาสวนสูงตามเกณฑอายุพบวา  เด็กอายุ 6-12 ปในเขต 9  มีสวนสูงตามเกณฑอายุรอยละ 

80.8  เมื่อแยกรายจังหวัดพบวา จังหวัดบุรีรัมยมีสวนสูงตามเกณฑมากที่สุดรอยละ 84.0  รองลงมาคือ 
นครราชสีมา ชัยภูมิและสุรินทรรอยละ 81.3, 78.1, และ 77.6 ตามลําดับ  นอกจากนี้ในเขต 9 ยังพบเด็ก
คอนขางเตี้ยและเตี้ยรอยละ 11.7  (เปาหมายคอนขางเตี้ยและเตี้ยไมเกินรอยละ 5)  เมื่อแยกรายจังหวัดพบวา  
มีเด็กคอนขางเตี้ยและเตี้ยมากที่สุดในจังหวัดสุรินทรรอยละ 16.3 รองลงมาคือ  ชัยภูมิและนครราชสีมาเทากัน
คือรอยละ 12.0 และบุรีรัมยรอยละ 10.2 (แผนภูมิที่ 11) 

 
 
 
 
 
 

         

     

แผนภูมิท่ี 11  รอยละของภาวะโภชนาการของสวนสูงตามเกณฑอายุในเดก็ 6-12 ปในเขตบรกิารสุขภาพที่ 9 
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เมื่อพิจารณาน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงพบวา  เด็กอายุ 6-12 ปในเขต 9 มีรูปรางสมสวนรอยละ 74.1  

เมื่อแยกรายจังหวัดพบวา จังหวัดบุรีรัมยมีรปูรางสมสวนมากที่สุดรอยละ 75.5  รองลงมาคือสุรินทรรอยละ74.8  
นครราชสีมารอยละ 73.6 และชัยภูมิรอยละ 72.5  นอกจากนี้ยังพบเด็กในเขต 9 เริ่มอวนและอวนรอยละ 7.3 
(เปาหมายเริ่มอวนและอวนไมเกินรอยละ 7)  เมื่อแยกรายจังหวัดพบวา จังหวัดนครราชสีมามีเด็กเริ่มอวนและ
อวนมากที่สุดรอยละ 8.6 รองลงมาคือ ชัยภูมิ บุรรีัมย และสุรินทรรอยละ 7.3, 6.9 และ 4.2 ตามลําดับ (แผนภูมิ
ที่ 12)  

  

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

           
  

แผนภูมิท่ี 12 รอยละของภาวะโภชนาการของนํ้าหนักตามเกณฑสวนสูงในเด็ก 6-12 ปในเขตบริการสุขภาพที่ 9 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 5  อัตราการตั้งครรภวัยรุนอายุ 15-19 ปตอพันประชากร (เปาหมายไมเกิน 50 ตอพัน
ประชากร)  จากผลการสํารวจวัยรุน 15-19 ปจํานวน 8,804 คนในเขต 9  พบวัยรุนต้ังครรภ 65 ตอ 1000 
ประชากร  เมื่อแยกรายจังหวัดพบวา จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิมีวัยรุนตั้งครรภในอัตราท่ีใกลเคียงกันคือ 75 
และ 74 ตอ 1000 ประชากรตามลําดับ  สวนสุรินทรและบุรีรัมยพบในอัตรา 66 และ 43 ตอ 1000 ประชากร
ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 13)  เม่ือพิจารณาน้ําหนักเด็กแรกเกิดในกลุมมารดาอายุ 15-19 ป พบวา น้ําหนักบุตรแรก
เกิดนอยกวา 2,500 กรัมรอยละ 7.6  เมื่อแยกรายจังหวัดพบวา  มารดาอายุ 15-19 ป ในจังหวัดสุรินทรคลอด
บุตรน้ําหนักต่ํากวาเกณฑมากที่สุดรอยละ 10.1  สวนในจังหวัดบุรีรัมย  ชัยภูมิ  และนครราชสีมาพบไมแตกตาง
กันมากนักคือรอยละ 7.9, 7.5, และ 6.8 ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 14)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 6  รอยละมารดาอายุต่ํากวา 20 ปคลอดบุตร (เปาหมายไมเกินรอยละ 10)  
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ตอพันประชากร 

แผนภูมิที่ 13  อัตราวัยรุนอายุ 15-19 ปตั้งครรภในเขต 
บริการสุขภาพที่ 9 

 

แผนภูมิที่ 14  รอยละวัยรุนอายุ 15-19 ปคลอดบุตรใน 
เขตบริการสุขภาพที่ 9 
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จากการเก็บขอมูลจากหญิงที่คลอดบุตรคนลาสุดอายุ 0 - 1 ปจํานวน 2,222 คนพบวา  รอยละหญิง

อายุนอยกวา 20 ปคลอดบุตรรอยละ 20.5  เม่ือแยกรายจังหวัดพบวา จังหวัดนครราชสีมามีหญิงอายุนอยกวา 
20 ป คลอดบุตรสูงท่ีสุดรอยละ 22.5 รองลงมาคือ บุรีรัมย  สุรินทร และชัยภูมิรอยละ 21.7, 17.9,และ 16.3  
ตามลําดับ  

ตัวชี้วัดที่ 7  รอยละประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน 
7.1 รอยละประชากรชายอายุ  15 ปขึ้นไปที่มีรอบเอวนอยกวา 90 ซ.ม. มากกวารอยละ 79.5 
7.2 รอยละประชากรหญิงอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีรอบเอวนอยกวา 80 ซ.ม. มากกวารอยละ 43.0 

จากการวัดรอบเอวประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปในเขต 9 พบวา  เพศชายมีเสนรอบเอวปกติมากกวาเพศ
หญิง คือ  เพศชายรอยละ 85.2  และเพศหญิงรอยละ 55.8  เมื่อแยกรายจังหวัดพบวา เพศชายในจังหวัดสุรินทร
มีรอบเอวปกติมากท่ีสุดรอยละ 88.2  สวนชัยภูมิ, นครราชสีมา และบุรีรัมยใกลเคียงกันคือรอยละ 84.9, 84.2, 
และ 84.2 ตามลําดับ สวนในเพศหญิงพบวา  จังหวัดชัยภูมิมีรอบเอวปกติมากที่สุดรอยละ 70.9รองลงมาคือ 
สุรินทร นครราชสีมา และ บุรีรัมยรอยละ 59.0, 53.0, และ 46.6 ตามลําดับ  (แผนภูมิที่ 15)  เมื่อพิจารณา เสน
รอบเอวที่เกินมาตรฐานภาพในเขต 9 พบวา เพศหญิงมีภาวะอวนลงพุงรอยละ 44.2  และเพศชายรอยละ 14.8 
เมื่อแยกรายจังหวัดพบวา เพศหญิงในจังหวัดบุรีรัมยมีภาวะอวนลงพุงมากที่สุดรอยละ  53.4  รองลงมาคือ
นครราชสีมารอยละ 46.9 สุรินทรรอยละ 41.1 และนอยท่ีสุดคือจังหวัดชัยภูมิรอยละ 29.1 สวนเพศชายพบวามี
ภาวะอวนลงพุงไมตางกันมากนักคือรอยละ 15.8, 15.8, และ 15.1 ในจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย และ ชัยภูมิ  
ทั้งสุรินทรมีภาวะอวนลงพุงนอยที่สุดรอยละ 11.8 (แผนภูมิที่ 16)   

 

 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 8  รอยละของสตรอีายุ 30-60 ปไดรับการคัดกรองมะเร็งเตานมและปากมดลูกโดยเจาหนาท่ี

สาธารณสุข (เปาหมายไมนอยกวารอยละ 80)   
จากการประเมินหญิงอายุ 30-60 ปจํานวน 6,252 คนในเขต 9  พบวา ไดรับการคัดกรองมะเร็งเตานม

รอยละ 82.2  ท้ังนีจ้ังหวัดบุรรีัมย และนครราชสมีา ไดรับการคัดกรองมะเร็งเตานมสูงสดุรอยละ 91.6 และ 89.7 
ตามลําดับ ผลการตรวจรอยละ 80.9 ไมพบสิ่งผิดปกติ  ในกลุมที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติ(รอยละ 19.1) รักษา ดวย
วิธีการผาตัดรอยละ 56.1 (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1  จาํนวนและรอยละการตรวจคัดกรองมะเรง็เตานมของกลุมสตรีอายุ 30-60 ป 

84.2 84.9 84.2 88.2 85.2

53

70.9

46.6

59 55.8

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร เขต 9

ชาย หญิง

15.8 15.1 15.8
11.8

14.8

46.9

29.1

53.4

41.1
44.2

0

10

20

30

40

50

60

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร เขต 9

ชาย หญิง

แผนภูมิที่ 15  รอยละประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีรอบ
เอวมาตรฐานในเขตบรกิารสุขภาพที่ 9 

 

แผนภูมิท่ี 16  รอยละประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีภาวะ
อวนลงพุงในเขตบรกิารสุขภาพที่ 9 
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     ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 
 

การตรวจมะเร็งเตานม เขต 9 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร 

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

อายุเฉลี่ย (ป) 45.29 45.55 45.14 45.59 45 

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

การตรวจมะเร็งเตานม      

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

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

ผลการตรวจ      

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

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

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

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

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

    ยาเคมีบําบัด 9 (21.9) 0 (0.0) 9 (29.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

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

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

สวนการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยเจาหนาที่สาธารณสุข พบวา ในเขต 9 ไดรับการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกรอยละ 88.6  ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย ไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสูงสุด รอยละ 91.6 
และ 89.7 ตามลําดับ  ผลการตรวจรอยละ 86.8 ตรวจไมพบสิ่งผิดปกติ ในกลุมท่ีผิดปกติรักษาดวยวิธีการผาตัด
รอยละ 34.5 และยาเคมีบําบัด รอยละ 20.0 (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2   จาํนวนและรอยละการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของกลุมสตรีอายุ 30-60 ป ในเขตบริการ
สุขภาพที่ 9 
 

เขต 9 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร หัวขอ 

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

อายุเฉลี่ย (ป) 45.29 45.14 45.55 45.59 45 

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

การตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก 

          

   ไมเคยตรวจ 876 (11.4) 279 (8.4) 246 (19.0) 193 (10.3) 158 (13.2) 

   เคยตรวจ 6,805 (88.6) 3,027 (91.6) 1,052 (81.0) 1,685 (89.7) 1,041 (86.8) 

ผลการตรวจ           
   ปกติ 6,666 86.8) 3,001 (90.8) 1,017 (78.4) 1,634 (87.0) 1,013 (84.5) 

   ผิดปกติ 55 (0.7) 16 (0.5) 20 (1.5) 11 (0.6) 8 (0.7) 

   ไมทราบผล 960 (12.5) 289 (8.7) 261 (20.1) 233 (12.4) 178 (14.8) 

การรักษา  (n = 55) (n = 16) (n = 20) (n = 11) (n = 8) 

   จี้เย็น 1 (1.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (12.5) 

   ผาตัด 19 (34.5) 5 (31.3) 10 (50.0) 4 (36.4) 0 (0.0) 

   ยาเคมีบําบัด 11 (20.0) 6 (37.5) 0 (0.0) 3 (27.2) 2 (25.0) 

   ฉายแสง 2 (3.6) 2 (12.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

   อ่ืนๆ 22 (40.0) 3 (18.7) 10 (50.0) 4 (36.4) 5 (62.5) 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 9  รอยละผูสูงอายุที่ไดรับการประเมินและชวยเหลือตามเกณฑมาตรฐาน : รอยละผูสูงอายุ

กลุมติดเตียง (ไมสามารถชวยตัวเองได) ไดรับการดูแลฟนฟูสภาพ (เปาหมายรอยละ 50) 
 จากการประเมินผูสูงอายุจํานวน 6,841 คน  พบวามีอายุเฉลี่ย 70.43 ป  อายุนอยท่ีสุด 60 ป  และ

อายุมากที่สุด 102 ป เม่ือแบงเปนชวงวัยพบวา เปนกลุมอายุ 60-69 ปมากที่สุดรอยละ 51.4  รองลงมา คืออายุ 
70-79 ปรอยละ 35.0  นอยที่สุดคือกลุมอายุ 90 ป ข้ึนไปรอยละ 1.5  เม่ือแบงกลุมผูสูงอายุตามความสามารถใน
การประกอบกิจวัตรประจําวัน (ADL) พบวา เปนผูสูงอายุกลุม 1 ติดสังคม (ชวยเหลือตัวเองและชวยคนอ่ืนได)  
รอยละ 98.2  กลุมท่ี 2 ติดบาน (ชวยเหลือตัวเองแตชวยคนอ่ืนไมได) รอยละ 0.9 และกลุมที่ 3 ติดเตียง 
(ชวยเหลือตนเองไมได) รอยละ 0.9   

เม่ือพิจารณาการไดรับการดูแลสุขภาพพบวา  ผูสูงอายุสวนใหญไดรับการดูแลสุขภาพ 3 ลําดับแรกคือ 
ไดรับการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุข/อสม. อยางนอยปละ 2 ครั้ง  รอยละ 75.9  
รองลงมา คือ การไดรับการเยี่ยมบานจากเจาหนาที่สาธารณสุข/อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ/อสม. เดือนละ 1 ครั้ง
รอยละ 72.5  และการไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนทองถิ่น เชน สิ่งของ กายอุปกรณ  เงิน  รอย
ละ 71.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3  จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของกลุมผูสูงอายุในเขตบริการสุขภาพที่ 9 

ขอมูล จํานวน(n = 6,841) รอยละ 
จังหวัด 
   นครราชสีมา 
   ชัยภูมิ 
   บุรีรัมย 
   สุรินทร 

 
2,926 
1,667 
1,020 
1,226 

 
42.8 
24.4 
14.9 
17.9 

อายุ 
  60-69 ป 
  70-79 ป 
  80-89 ป 
  90 ปขึ้นไป 
SD = 7.64  Mean =70.43 ป  Min = 60 ป  Max=102 

 
3,513 
2,393 
831 
104 

 
51.4 
35.0 
12.1 
1.5 

ตารางที่ 3  จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของกลุมผูสูงอายุในเขตบริการสุขภาพที่ 9 (ตอ) 

ขอมูล จํานวน(n = 6,841) รอยละ 
ประเภทของกลุมผูสูงอายุ 
   กลุมที่ 1 ติดสังคม (ชวยเหลอืตัวเองและชวยคนอื่นได) 
   กลุมที่ 2 ติดบาน (ชวยเหลือตัวเองแตชวยคนอื่นไมได) 

   กลุมที่ 3 ติดเตียง (ชวยเหลือตนเองไมได) 

 
6,715 

64 
62 

 
98.2 
0.9 
0.9 

การไดรับการดูแลสุขภาพ 
  1. เปนสมาชิกและเขารวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ 
  2. ไดรับการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพโดย 
จนท.สธ./อสม.อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
  3. ไดรับการเยี่ยมบานจาก จนท./อผส./อสม.  
เดือนละ 1 ครั้ง 
  4.ไดรับการสงตอรักษาเม่ือมีภาวะเจ็บปวย 
  5.ไดรับขอมูลขาวสารดานสขุภาพจาก จนท.สธ. 
  6.ไดรับการตรวจรักษาเฉพาะโรคอยางตอเนื่อง 
  7.ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
เชน สิ่งของ  กายอุปกรณ  เงิน 
  8.ไดรับการฟนฟูสภาพ (กิจวัตรประจาํวัน, 
    กายภาพบําบัด) จาก จนส./อผส./อสม. 

 
4,353 
5,191 

 
4,962 

 
2,615 
3,518 
3,932 
4,895 

 
758 

 
63.6 
75.9 

 
72.5 

 
38.2 
51.4 
57.5 
71.6 

 
11.1 

 
10.   การนําไปใชประโยชน 

10.1 เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาการสํารวจฯ  เสนอผูบริหารระดับสูง ใชในการวางแผนพัฒนา 
ปรับปรุงการดําเนินงานในระบบบริการดานการสงเสรมิสุขภาพใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

10.2 เพื่อกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธในการเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางานระบบเฝาระวังดาน 
สงเสริมสุขภาพ 
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11.   ความยุงยากในการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค 
 11.1  การประสานการทํางานระหวางเจาของพื้นที่และทีมเก็บขอมูลเปนเรื่องที่สําคัญมากที่สุด  
โดยเฉพาะในการสํารวจขนาดใหญเชนนี้    ซึ่งตองใชเวลาในการเก็บขอมูลนานถึง 3 เดือน    ดังนั้น  การเตรียม
ชุมชน จําเปนตองมีการวางแผนรวมกันที่ดีและตองมีการสื่อสารกันตลอดเวลา 
 11.2 ความชํานาญในการใชเครื่องมือแตละตัวในการเก็บขอมูล เปนหัวใจในการดําเนินงาน  ซึ่งตองมี
การเตรียมบุคลากรภาคสนามในเรื่องนี้เปนอยางดี  และมีการเตรียมผูเก็บขอมูลใหไดมาตรฐานเดียวกันในทุก
พื้นที่ ซึ่งในการสํารวจครั้งน้ีใชทีมเก็บขอมูลทีมเดียวกันตลอดในตัวชี้วัดแตละตัว  
 11.3 การสํารวจความครอบคลุมในลักษณะนี้เปนเรื่องที่ตองลงทุนมาก  ทั้งงบประมาณ กําลังคนและ
เวลา แตยังมีความจําเปนตองทําเพื่อสอบทานกับการรายงานในระบบปกติ  ดังนั้น จึงอาจทําทุก 3-5 ป 
  
12. ขอเสนอแนะ/วิจารณ  

1.หญงิตั้งครรภฝากครรภครั้งแรกอายุครรภกอน 12 สัปดาห 

เขตบริการสุขภาพท่ี 9 มีอัตราการฝากครรภกอน 12 สัปดาหรอยละ  53.6 ซึ่งผานเกณฑมาตรฐาน
เพียงเล็กนอย และสอดคลองกับสถานการณของประเทศที่สํานักสงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย รายงานไวในป 
2555 คือรอยละ 52.4(13)  จังหวัดที่ไมผานเกณฑคือ จังหวัดชัยภูมิรอยละ 39.8 จังหวัดนครราชสีมามีความ

ครอบคลุมการดําเนินงานมากที่สุดรอยละ 58.1  ดังนั้นคณะกรรมการที่เก่ียวของทุกระดับและเครือขายบริการ 
(CUP) จึงควรมีการบริหารจัดการใหมีกระบวนการดําเนินงานเชิงรุกใหเขมแข็ง การดึงการมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย ครอบครัว ชุมชน ในการดูแลสุขภาพแมและเด็ก  รวมทั้งการการกําหนดเปนนโยบายเรงรัดและ
ผลักดันใหเปนตัวช้ีวัดตั้งแตระดับเขต จังหวัด อําเภอ และตําบล การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเฉพาะทางดาน
ผดุงครรภอยางตอเนื่อง การสนับสนุนใหหญิงตั้งครรภเขารับการบริการฝากครรภอยางทั่วถึง โดยการจัดระบบ
การฝากครรภเชิงรกุในพื้นที่ใหหญิงตั้งครรภมาฝากครรภเร็วขึ้นประกอบกับการฝากครรภตามเกณฑ  ก็จะไดรับ
การดูแลกอนคลอดอยางมีคุณภาพ  สงเสริมสุขภาพของแมใหมีความพรอมในการเลี้ยงดบูุตรตอไป 

2. ทารกแรกเกิดที่มีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม  
จากผลการสํารวจที่พบวา  เขตบริการสุขภาพที่ 9 มีทารกแรกเกิดท่ีมีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 

รอยละ 6.9  ซึ่งต่ํากวาสถานการณในระดับประเทศคอืรอยละ 8.4 ในป 2555(13)    จังหวัดชัยภูมิมีทารกแรกเกิด
ที่มีนํ้าหนักนอยกวา 2,500 กรัมสูงที่สุดรอยละ 8.2 รองลงมาคือสุรินทรรอยละ 7.7 นครราชสีมารอยละ 6.8 
และบุรีรัมยรอยละ 5.6  ถึงแมภาพรวมระดับเขตจะผานเปาหมาย ท้ังนี้ปจจัยที่นาจะสงผลกับทารกน้ําหนักตัว
นอยมากที่สุดคือ การตั้งครรภที่ 4 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 20.0 และการคลอดกอนกําหนด คืออายุครรภนอยกวา 
37 สัปดาห รอยละ 23.6 และอายุครรภมากกวา 41 สัปดาหขึ้นไปรอยละ 16.7 สวนมารดาอายุนอยลง พบวา 
เสี่ยงตอการเกิดทารกน้ําหนักตัวนอยเชนกัน โดยพบวา มารดาอายุนอยกวา 20 ปพบรอยละ 8.8 ขณะท่ีมารดา
อายุนอยกวา 17 ปพบสูงขึ้นรอยละ 11.8  ดังนั้นการฝากครรภเร็วก็สามารถลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดทารก
น้ําหนักตัวนอยได  เนื่องจากการฝากครรภเปนกระบวนการหนึ่งที่ทําใหการตั้งครรภและการคลอดเกิดความ
ปลอดภัยทั้งมารดาและทารก โดยเกิดการเฝาระวังอาการตางๆ ที่อาจจะแทรกซอนขณะตั้งครรภ และมีการตรวจ
สุขภาพ ตรวจเลือด  ตรวจปสสาวะ ฯลฯ รวมท้ังการใหขอมูลในการดูแลตนเองไดอยางถูกตองจากแพทยและ
เจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อใหหญิงต้ังครรภประคับประคองรักษาตนเอง จนถึงครบกําหนดคลอด ไมเกิดการคลอด
กอนกําหนด หรือคลอดชากวากําหนด ซึ่งลวนแลวแตเปนผลให เกิดภาวะทารกนํ้าหนักตัวนอยกวาเกณฑท้ังสิ้น 
ดังจะเห็นไดจาก  หญิงที่ฝากครรภกอน 12 สัปดาหคลอดทารกน้ําหนักตัวนอยกวาเกณฑรอยละเพียง 5.7  
ในขณะที่หญิงฝากครรภเทากับหรือหลัง 12 สัปดาห จะคลอดเด็กน้ําหนักตัวนอยกวาเกณฑรอยละ 8.2 
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3. เด็กอายุ 0-5 ปมีพัฒนาการสมวัย  

เด็กในเขต 9 ท้ังกลุมอายุ 0-2 ป และ 3-5 ป พบวา มีพัฒนาการสมวัยไมไดตามเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนดคือรอยละ 75.0 และ 61.2 ในเด็กอายุ 0-2 ป และ 3-5 ป ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาสถานการณของประเทศ
ที่สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัยสํารวจในป 2555 คือรอยละ 70.3 แตการสํารวจของกรมอนามัยวัดโดย
เครื่องมือ Denver II(13)  ทั้งนี้พัฒนาการเด็กอายุ 0-2 ป พบจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด  และนอยที่สุดคือ
สุรินทร ขณะที่พัฒนาการเด็กอายุ 3-5 ป  พบจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด และนอยที่สุดคือจังหวัดชัยภูมิ  จะ
เห็นวาพัฒนาการสมวัยยังไมผานเกณฑที่กําหนดทุกจังหวัด  แตขอมูลท่ีไดจากระบบรายงานพบวาเด็กมี
พัฒนาการสมวัยผานทุกจังหวัดและสูงกวารอยละ 95 (14)  ซึ่งขอมูลขาดความสอดคลองกันอยางเห็นไดชัด   และ
เมื่อพิจาณาพัฒนาการรายดานในกลุมที่มีพัฒนาการสงสัยวาลาชาพบวาเด็กทั้ง 2 กลุม พบปญหาพัฒนาการ
สงสัยวาลาชาดานภาษามากที่สุดรอยละ 14.2  และ 29.3  ในกลุมอายุ 0-2 และ 3-5 ป ตามลําดับ เมื่อเทียบกับ
กลุมอายุเดียวกัน โดยพบวากลุม 0-2 ป พบปญหาดานภาษาจังหวัดสุรินทรมากที่สุด รอยละ 21.8 และ
นครราชสีมานอยท่ีสุด รอยละ 7.7 ตามลําดับ  พัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็กพบ  จังหวัดชัยภูมิมากท่ีสุดรอย
ละ 6.6 และนอยที่สุดที่จังหวัดนครราชสีมา รอยละ 1.7 สวนกลุมอายุ 3-5 ป พบปญหาพัฒนาการดานภาษา
มากที่สุดคือจังหวัดชัยภูมิ รอยละ 36.8 และนอยท่ีสุดคือจังหวัดนครราชสีมา รอยละ 22.7 ตามลําดับ 
พัฒนาการดานกลามเน้ือมัดเล็กพบ จังหวัดสุรินทรมากที่สุดรอยละ 14.7 และนอยที่สุดที่จังหวัดนครราชสีมา 
รอยละ 7.2  ดังนั้นจึงควรสงเสรมิพัฒนาการเด็กใหสมวัยอยางเรงดวน เพราะเปนสิ่งสําคัญที่บงชี้การเจริญเติบโต 
เชาวปญญา(IQ) ความฉลาดทางอารมณ(EQ)  ซึ่งบิดา มารดาและผูเลี้ยงดูควรใหความสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะ
ชวงแรกเกิด - 6 ป นับเปนประเด็นทาทายที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตอไป 

 
4.เด็กช้ันประถมศึกษาอายุ 6-12 ปมีภาวะโภชนาการอยูในเกณฑปกติ  
ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 ยังพบเด็กวัยเรียนมีภาวะทุพโภชนาการทั้งขาดและเกินคือ  มีเด็กน้ําหนักตัว

นอยกวาเกณฑรอยละ 5.4 ทั้งนี้จังหวัดสุรินทรมีเด็กน้ําหนักนอยกวาเกณฑมากที่สุดรอยละ 7.5 รองลงมาคือ
ชัยภูมิรอยละ 5.8  ในขณะเดียวกันในเขต 9 ก็มีเดก็เริ่มอวนและอวนรอยละ 7.3 ท้ังน้ีเปาหมายเริ่มอวนและอวน
ไมเกินรอยละ 7  ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีเด็กเริ่มอวนและอวนมากที่สุดรอยละ 8.6 รองลงมาคือชัยภูมิรอยละ 
7.3 นอกจากนี้ยังพบวา ในเขต 9 มีเด็กคอนขางเตี้ยและเตี้ยรอยละ 11.7 ทั้งนี้พบมากที่สุดในจังหวัดสุรินทรมาก
ถึงรอยละ 16.3  รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิรอยละ 12.0  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขตั้งเปาหมายไมเกินรอยละ 5 
เมื่อพิจารณาภาวะทุพโภชนาการในภาพรวมพบวา จังหวัดสุรินทรมีเด็กวัยเรียนมีภาวะทุพโภชนาการมากที่สุด
รอยละ 27.3 ทั้งนี้ใกลเคียงกับขอมูล 21 แฟมของกระทรวงสาธารณสุขในป 2555(13)   ยกเวนสถานการณ
คอนขางเตี้ยและเตี้ยซึ่งพบวา เด็กอายุ 6-18 ปเพศชายมีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑรอยละ 5.9  คอนขางเตี้ยและเตี้ย
รอยละ 16.0  เริ่มอวนและอวนรอยละ 7.3  สวนเพศหญิงมีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑรอยละ 5.2  คอนขางเตี้ยและ
เตี้ยรอยละ 14.4  เริ่มอวนและอวนรอยละ 7.1 

ดังนั้นควรสรางนิสัยการบริโภคท่ีดีตั้งแตเด็ก จะสงผลตอไปในอนาคต อีกทั้งเด็กในวัยนี้ยังเปนชวงที่
ตองเคลื่อนไหวใชแรงในการเลน และทํากิจกรรมตางๆและเปนวัยกําลังเจริญเติบโต มีการพัฒนาดานกระดูก ฟน 
กลามเนื้อ และระบบตางๆ สิ่งเหลานี้มีผลตอความตองการอาหารและสารอาหารเปนอยางมาก  นอกจากนี้เด็ก
ในวัยนี้สามารถตัดสินใจไดเองวาจะเลือกซื้ออาหารชนิดใดมารับประทาน ถาไดรับอาหารไมเพียงพอและ
เหมาะสมยอมสงผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กในอนาคต 

 
5. อัตราการตั้งครรภวัยรุนกลุมอายุ 15-19 ป ตอพนัประชากร 
จากผลการสํารวจ พบวาวัยรุน 15-19 ปในเขต 9 จํานวน 8,804 ราย มีประวัติการตั้งครรภรอยละ 6.5 

หรือ 65 ตอ 1000  ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดคือ ไมเกิน 55 ตอพันประชากร เมื่อแยกรายจังหวัดพบจังหวัด
นครราชสีมาสูงสุด เทากับ 75 ตอ 1000 ประชากร รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ 74 ตอ 1000 ประชากร และนอย
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ที่สุดคือ จังหวัดบุรีรัมย พบ 43 ตอ 1000 ประชากร ซึ่งสูงกวาสถานการณของประเทศท่ีพบวา  อัตราการ
ตั้งครรภวัยรุนเพิ่มจาก 54.9 ตอพันประชากรในป 2548  เปน 56.2 ในป 2553(13)       

 การต้ังครรภในวัยรุนนาํไปสูปญหาการทําแทงและความไมพรอมในการเลี้ยงดูบุตร  ซึ่งพบอัตราการทํา
แทงรอยละ 9.0 (13)  ดังนั้นจึงตองดําเนินการแกไขปญหารวมกันอยางเปนระบบระหวางองคกรที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เชนการจัดการศึกษารอบดานเรื่องเพศศึกษาในทุกกลุมอายุ ท้ังในและนอกระบบโรงเรียน 
การพัฒนาระบบบริการการปองกันการตั้งครรภในวัยรุน  การประชาสัมพันธวัยรุนไมทองกอนวัย การพัฒนา
ศักยภาพจิตอาสาชุมชน  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน เปนตน 

 
6. อัตรามารดาอายุต่ํากวา 20 ปการคลอดบุตร 

ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 มีหญิงอายุนอยกวา 20 ปคลอดบุตรรอยละ 20.5  เมื่อแยกรายจังหวัดพบวา 
จังหวัดนครราชสีมามีหญิงอายุนอยกวา 20 ป คลอดบุตรสูงที่สุดรอยละ 22.5 รองลงมาคือ บุรีรัมย สุรินทร และ
ชัยภูมิรอยละ 21.7, 17.9, และ 16.3  ตามลําดับ จะเห็นวาเกินเปาหมายท่ีกําหนดไมเกินรอยละ 10 ทุกจังหวัด 
ทั้งนี้สอดคลองกับขอมูลของสํานักสงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัยที่พบแนวโนมการคลอดบุตรเพิ่มข้ึนรอยละ 12.5 
ในป 2542 เปน รอยละ 15.4 ในป 2550 และแตละปจะมีการแทงรอยละ 9 หรือประมาณ 12,000 ราย(13)   
ดังนั้นนาจะมีการทบทวนกลยุทธการสนับสนุนบริการสงเสริมสุขภาพกลุมวัยรุนใหตระหนักถึงผลเสียของการ
ตั้งครรภในวัยรุนตอไป 

 
   7. รอยละประชากรชายอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีรอบเอวนอยกวา 90 เซนติเมตร และหญิงอายุ 15 ป

ขึ้นไปที่มีรอบเอวนอยกวา 80 เซนติเมตร  
ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 เขต พบวัยทํางานสวนใหญมีเสนรอบเอวปกติ เพศชายมีเสนรอบเอวปกติ

มากกวาของเพศหญิง (เพศชายรอยละ 85.2  เพศหญิงรอยละ 55.8) ซึ่งหมายความวา เพศหญิงมีความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังเชนเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  หัวใจและหลอดเลือดมากกวาเพศชาย  เมื่อแยกราย
จังหวัดพบวา จังหวัดชัยภูมิ  มีเสนรอบเอวปกติมากที่สุด  รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร, นครราชสีมา และ บุรีรัมย  
คิดเปนรอยละ 74.4, 68.9, 64.1 และ 57.1 ตามลําดับ ซึ่งผานเปาหมายทั้งหญิงและชายทุกจังหวัด  

เม่ือพิจารณาเสนรอบเอวที่เกินมาตรฐาน(อวนลงพุง) พบเพศหญิงมีภาวะอวนลงพุงรอยละ 44.2  และ
เพศชายรอยละ 14.8 เมื่อแยกรายจังหวัดพบวา    เพศหญิงในจังหวัดบุรีรัมยมีภาวะอวนลงพุงมากที่สุดรอยละ  
53.4  รองลงมาคือนครราชสีมารอยละ 46.9 สุรินทรรอยละ 41.1   และนอยที่สุดคือจังหวัดชัยภูมิรอยละ 29.1 
สวนเพศชายพบวามีภาวะอวนลงพุงไมตางกันมากนักคือรอยละ 15.8, 15.8, และ 15.1 ในจังหวัดนครราชสีมา
บุรีรัมย และ ชัยภูมิ  ทั้งสุรินทรมีภาวะอวนลงพุงนอยที่สุดรอยละ 11.8 

จากรายงานขององคการอนามัยโลกที่ระบุวา  ประมาณรอยละ 58 ของโรคเบาหวานทั่วโลก รอยละ 
21 ของโรคหัวใจขาดเลือด และ รอยละ 8-42 ของมะเร็งบางชนิดมีสาเหตุมาจากความอวน(13)   ดังนั้นจึงควร
สงเสริมใหมีการรณรงคเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังดังกลาวโดยเฉพาะในกลุมเพศหญิง 

 
 8. รอยละสตรีอายุ 30-60 ปที่ไดรับการคัดกรองมะเร็งเตานมและปากมดลูกโดยเจาหนาที่

สาธารณสุข  
การตรวจมะเร็งเตานมโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุข พบวา สตรีอายุ 30-60 ป ไดรับการคัดกรองมะเร็ง

เตานมรอยละ 82.2  ทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย และนครราชสีมา ไดรับการคัดกรองมะเร็งเตานมสูงสุด รอยละ 91.6 
และ 89.7 ตามลําดับ  ผลการตรวจรอยละ 80.9 ไมพบสิ่งผิดปกติ  สวนที่ผิดปกตินั้นการรักษาดวยวิธีการผาตัด
รอยละ 56.1  จะเห็นวาผลการครอบคลุมใหบรกิารเปนไปตามเปาหมายคือไมนอยกวารอยละ 80 แตก็ยังตองเฝา
ระวังอยางตอเนื่อง  เพราะ  สาเหตุของมะเร็งเตานมยังไมทราบแนชัด  ดังนั้นการปองกันที่ดีที่สุดคือ  การตรวจ
เตานมโดยบุคลากรทางการแพทยและการตรวจเตานมดวยตนเอง  ท้ังนี้การตรวจเตานมดวยตนเองทําให
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สามารถคนพบความผิดปกติไดแตเน่ินๆ  สงผลใหการวินิจฉัยและรักษาไดรวดเร็ว  หากพบในระยะ 1-2 มี
โอกาสรอดชีวิตสูง  ท้ังนี้จากการสํารวจพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตัวเองของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรม
อนามัย พบวาหญิงอายุ 30-70 ปตรวจเตานมดวยตัวเองรอยละ 74  ตรวจเปนประจําสม่ําเสมอรอยละ 52 และ
ตรวจไดอยางถูกตองเพียงรอยละ 21 เทานั้น(13)    ดังน้ันจึงควรการรณรงคสรางกระแสสังคม สื่อสารสาธารณะ 
ใหประชาชนตระหนักในการตรวจเตานมดวยตัวเอง  ตลอดจนสรางภาคีเครือขายและผูนําการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งมีการจัดการความรู  ก็จะทําใหสามารถลดขนาดของปญหาและอัตราความรนุแรงได 

สวนการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยเจาหนาที่สาธารณสุข พบวา สตรีอายุ 30-60 ป ไดรับการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกรอยละ 88.6  โดยจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย ไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสูงสุด 
รอยละ 91.6 และ 89.7 ตามลําดับ ซึ่งผานเกณฑเปาหมายทุกจังหวัด  นอกจากนี้ยังพบผลการตรวจรอยละ 86.8 
ไมพบสิ่งผิดปกติ  สวนกลุมที่ผิดปกติรักษาดวยการผาตัดรอยละ 34.5  รองลงมาคือ รักษาดวยยาเคมีบําบัดรอย
ละ 20.0  จากขอมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุขในป 2554 พบอัตราปวยดวยมะเร็ง
ปากมดลูกเทากับ 21.3 ตอแสนประชากร และ อัตราตายเทากับ 5.4 ตอแสนประชากร  ดังนั้นจึงควรรณรงค
สรางกระแสสังคมควบคูกับการตรวจมะเรง็เตานม  ใหประชาชนตระหนักในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตอไป 

 
9. รอยละผูสูงอายุที่ไดรับการประเมินและชวยเหลือตามเกณฑมาตรฐาน  
ผูสูงอายุในเขต 9  เปนผูสูงอายุกลุม 1 ติดสังคม (ชวยเหลือตัวเองและชวยคนอื่นได)  รอยละ 98.2  

กลุมที่ 2 ติดบาน (ชวยเหลือตัวเองแตชวยคนอ่ืนไมได)  รอยละ 0.9 และกลุมที่ 3 ติดเตียง (ชวยเหลือตนเอง
ไมได)  รอยละ 0.9  และการไดรับการดูแลสุขภาพ 3 ลําดับแรกคือ ไดรับการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพ 
อยางนอยปละ 2 ครั้งรอยละ 75.9  รองลงมาคือ การไดรับการเย่ียมบานเดือนละ 1 ครั้งรอยละ 72.5  และไดรับ
การสนับสนุนจากองคการบริหารสวนทองถิ่นรอยละ 71.6 ตามลําดับ  

ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุเนื่องจากมีผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไปรอยละ 12.6(15)   และมากกวา
รอยละ 50 ของผูสูงอายุเปนโรคเรื้อรัง โดยพบวารอยละ 31.7 ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง  รอยละ 13.3 เปน
โรคเบาหวาน  และรอยละ 7.0 เปนโรคหัวใจและปญหาอื่นๆคือโรคอวน และน้ําหนักเกิน(13) ปญหาดังกลาว
สงผลโดยตรงตอภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลและการพัฒนาประเทศชาติ  ในอนาคตการดูแลผูสูงอายุให
มีสุขภาพดีจึงควรเริ่มจากการปรับพฤติกรรมสุขภาพตั้งแตวัยทํางาน การเตรียมความพรอมกอนเขาวัยสูงอายุ 
การตรวจคัดกรองสุขภาพ  การพัฒนาชมรมผูสูงอายุคุณภาพ  การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อ เชน การพัฒนา
ระบบการดูแลผูสูงอายุ Home Health Care ใหสามารถดูแลผูสูงอายุอยางทั่วถึง ตอเนื่องแมไมสามารถไปรับ
บริการที่สถานบริการ  รวมท้ังการประกันการดูแลโดยทองถ่ินหรือชุมชนใหไดรับบริการเยี่ยมติดตามดูแลที่บาน 
บริการฉุกเฉินที่บาน โดยทองถ่ินมีสวนรวม  

 

สรุป 
การใหบริการสงเสริมสุขภาพในสถานบริการ  ยังไมครอบคลุมตามเกณฑมาตรฐานทุกกลุมวัย  

โดยเฉพาะการสงเสริมพัฒนาการเด็กทั้งในเด็กอายุ 0-2 ป และ 3-5 ป โดยจะเห็นวาเด็กอายุ 3-5 ปมีพัฒนาการ
สมวัยนอยกวาเด็กอายุ 0-2 ป สวนการสงเสริมภาวะโภชนาการในกลุมเด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ป  มีทั้งปญหา
ดานสวนสูงต่ํากวาเกณฑ(คอนขางเตี้ยและเตี้ย) และน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงเกินเกณฑ(เริ่มอวนและอวน) 
รวมถึงปญหาการต้ังครรภในวัยรุยที่นับวันจะมีแนวโนมสูงขึ้น  ในกลุมวัยทํางานพบภาวะอวนลงพุงสูงในเพศ
หญิง  นอกจากนี้การเฝาระวังมะเร็งเตานมและปากมดลูกก็ยังไมอยูในสถานการณที่นาไววางใจ  ในกลุมผูสูงอายุ
ยังมีกลุมติดบานและติดเตียงท่ียังเปนประเด็นสําคัญ ในการสนับสนุนการเขาถึงบริการสุขภาพอยางถวนหนา
และเทาเทียม 
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ขอเสนอแนะ 
จากใหบริการสงเสริมสุขภาพยังไมครอบคลุมตามเกณฑมาตรฐานทุกกลุมวัย จึงควรปรับระบบบริการให

เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีและสภาพปญหาของกลุมวัยดังนี้ 
1. กลุมแมและเด็ก  ควรพัฒนาคุณภาพบริการกลุมหญิงตั้งครรภ โดยพัฒนาคุณภาพบริการของสถาน

บริการสาธารณสุข สื่อสารสังคม เผยแพรประชาสัมพันธ และสรางและพัฒนาระบบควบคุมกํากับ ติดตาม
ประเมินผล 

2. กลุมเด็ก 0-2 ป พัฒนาและเรงรดัโรงพยาบาลทุกระดับใหบริการตามมาตรฐาน WCC คุณภาพ 
 ขยายตําบลนมแมเพื่อสายใยรักแหงครอบครัว และโมเดลพัฒนาการเด็กสมวัย  สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
อาหารตามวัย  วัคซีน พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกตอง 2ก 2ล (กิน กอด เลน เลา) รวมทั้งสรางการมีสวนรวม
ชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 3. กลุมเด็ก 3-5 ป สรางความรู ความตระหนักในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก และพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
คุณภาพอยางองครวมและชุมชนมีสวนรวม 
 4. กลุมเด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ป ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  โรงเรียนปลอดน้ําอัดลม
กํากับขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มรอบรั้วโรงเรยีน  การพัฒนาคุณภาพอาหารตามเกณฑโภชนาการ 
 5. กลุมวัยรุน 10 -24 ป  รณรงคสรางความตระหนักและการเขาถึงวัยรุน  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
วัยรุนในและนอกสถานบรกิาร  และสรางความเขมแข็งเชิงบูรณาการในพื้นที่ 
 6. วัยทํางาน  คัดกรองกลุมเสี่ยง  สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  โดยการดําเนินงานของชุมชน  
สรางสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและลดปจจัยเสี่ยง  สงเสริมการใชมาตรการทางสังคม 
รวมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนการดําเนินงาน 
 7. ผูสูงอายุ  สงเสริมผูสูงอายุใหมีสุขภาพดีตามมาตรฐานสุขภาพผูสูงอายุที่พึงประสงค  พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพเชื่อมโยงจากสถานบริการสูชุมชน สรางความเขมแข็งการมีสวนรวมของทองถิ่นในการสงเสริม
สุขภาพและดูแลผูสูงอายุในชุมชนโดยประกันการดูแลโดยทองถ่ิน/ชุมชน สําหรับผูสูงอายุกลุม 2 และ 3   
 
13. กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาฉบับนี้  สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาอยางย่ิง จากบุคคลหลายๆทาน  โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ขอขอบพระคุณ นายแพทยสุเทพ   เพชรมาก  ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา    ที่ใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัย  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่ 9 นครราชสีมาที่ไดสนับสนุนงบประมาณ  
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย  สุรินทร  ชัยภูมิ และคณะเจาหนาที่  ผูนําและประชาชนใน
หมูบาน/ชุมชน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนทั้ง 4 จังหวัด ที่ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บ
ขอมูล  นอกจากนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาวิชาการศูนยอนามัยที่ 5 ท่ีใหคําปรึกษาในการสรุปผลการ
ดําเนินงานและเผยแพร 
 
14. เอกสารอางอิง 

1. สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร  สาํนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก; 2555. 

2. สาํนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 9 นครราชสีมา. ตัวชี้วัดงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
ปงบประมาณ 2555;  เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการบริหารสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  
ปงบประมาณ 2555 วันท่ี 22 เมษายน 2555. 

3. ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสมีา. แนวทางการดาํเนินงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมป 2555;            
ม.ป.ท.2555. 
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4. สาํนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.รายงานประจําป 2554 . กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก; 2554. 
5. สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. โครงการสํารวจการดาํเนินงานเฝาระวังการเจริญเติบโต

ของเด็กอายุ 0-18 ป  ป 2552. เขาถึงไดที่ 
http://nutrition.anamai.moph.go.th/temp/main/view.php[6/2/2013]. 

6. สาํนักระบาดวิทยา. สาํนักระบาดวิทยา. เขาถึงไดที่ http://www.boe. moph.go.th[6/12/2013]. 
7. เบญจพร  ปญญายง. การทบทวนองคความรูการตั้งครรภในวัยรุน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: กลุมที่ปรึกษา 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข; 2553. 
8. สาํนักอนามัยเจริญพันธุ. สถานการณอนามัยเจริญพันธุในเด็กและเยาวชนป พ.ศ. 2553.เขาถึงไดท่ี 

http://www.rh.anamai.moph.go.th[6/2/2013]. 
9. สาํนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา, ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา. การสํารวจความครอบคลุม

ของการไดรับบริการตามตัวชีว้ัดของ สปสช.เขต 9 ป 2553; ม.ป.ท.,2554. 
10. ตรีชฎาภรณ  ภักดิ์โพธิ์.มะเร็งเตานม มัจจุราชเงียบพบได 1 ใน 8 ของผูหญิง.เพื่อนสุขภาพศูนยอนามัยท่ี 5.ป

ที่ 6 ฉบับท่ี 5: พฤษภาคม 2555. 
11. ศรีประภา ลุนละวงศ.มองไปขางหนาถึงเวลาเตรียมพรอมรับสังคมผูสูงอายุ. เพื่อนสุขภาพศูนยอนามัยที่ 5. ป

ที่ 5 ฉบับท่ี 6: มิถุนายน 2555. 
12. กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.คูมือธงโภชนาการ กินพอดี สุขีทั่วไทย.กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพองคการขนสงสินคาและพัสดุภัณฑ; 2552. 
13. สํานักสงเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ.รายงานประจาํป 2555 . กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก; 2555. 
14. ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย.สถานะสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่การสาธารณสุขที่ 14. 

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรป 2554 ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา; ม.ป.ท.
,2554 

15. กองแผนงาน กรมอนามัย. แผนงานสงเสรมิสุขภาพผูสงูอายุและผูพิการ: เอกสารประกอบการประชุม การ
พัฒนาผูนิเทศงาน กรมอนามัย ประจาํปงบประมาณ 2556: 12-14 กุมภาพันธ 2556. 

 
 

ขอรับรองรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  
 
                 ลงชื่อ--------------------------------------- 
                                                                                   (นางสาวจรรยา  บญุชาญ) 
                                                                                          ผูเสนอผลงาน  
                                                                                   ............/............/.............. 
 ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดาํเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองกับความเปนจริงทุก 
ประการ 
      
       ลงชื่อ.......................................................                 ลงชื่อ.......................................................... 
  (นางสาวนาตยาน ี  เซียงหนู)                                     (นางสุจิตรา   สุมนนอก) 
    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                             นักโภชนาการชาํนาญการพิเศษ 

          ผูรวมดําเนินการ                                                  ผูรวมดําเนินการ  
     .........../............/.............                                          ………./…………/……….. 
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ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทกุประการ                                                         

  
       ลงชื่อ.........................................................                ลงชื่อ........................................................ 
               (นายสินศักดิ์ชนม  อุนพรมมี)                                  (นายสุเทพ   เพชรมาก) 
        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ                      ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา  
      หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย                          ………../…………/………… 
                .........../.........../............ 
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กรมอนามัย 
แบบรายการประกอบคําขอประเมินผลงาน 

ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ  เพื่อพฒันางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

เรื่อง   การพฒันาระบบการกํากับ ติดตาม และประเมินผลงาน 
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแบบเสริมพลัง 

(Empowerment Evaluation : EE) 
ของ 

 
ชื่อ  นางสาวจรรยา   บุญชาญ 
 
ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ ชํานาญการ 
ตําแหนงเลขที่   908 
กลุมบริหารงานยุทธศาสตรและการวจิัย 
ศูนยอนามัยที่ 5  นครราชสีมา 

กรมอนามัย 
 

เพื่อแตงตั้งใหดํารง 
ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับ ชํานาญการพิเศษ 
ตําแหนงเลขที่   905 
กลุมบริหารงานยุทธศาสตรและการวจิัย 
ศูนยอนามัยที่ 5  นครราชสีมา 

กรมอนามัย 
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ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรงุในตําแหนงที่คัดเลือกใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
1.   ชื่อผลงานเรื่อง   การพฒันาระบบการกํากับ  ติดตาม และประเมินผลงานสงเสริมสขุภาพและอนามัย                                                           

                           สิ่งแวดลอมแบบเสรมิพลัง   (Empowerment Evaluation : EE)   

2.   ระยะเวลาที่ดําเนนิการ   ตุลาคม  2555 – กันยายน  2556 
3.   สรุปเคาโครง  

     3.1 หลักการและเหตุผล 

ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา เปนหนวยงานสังกัดกรมอนามัย มีบทบาทหลักในการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนในเขตรับผิดชอบ เปนผูอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
ขับเคลื่อนการดําเนินงานดวยประเด็นยุทธศาสตรตามกลุมวัยและงานอนามัยสิ่งแวดลอม  โดยอาศัยเครื่องมือท่ี
สําคัญ คือ มาตรฐานตางๆที่ครอบคลุม ๓ สวนใหญๆ คือ 1) มาตรฐานของสถานบริการสาธารณสุข โดยมี
มาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเปนรมใหญ  และมีมาตรฐานท่ีอยูในองคประกอบตางๆ เสริม เชน 
องคประกอบท่ี ๓ ไดแก โรงพยาบาลลดโลกรอน (Green and Clean Hospital) องคประกอบที่ ๔ ไดแก 
องคกรไรพุง สถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน องคประกอบที่ ๕ ไดแก โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครวั  คลินิก
บริการที่เปนมิตรกับวัยรุน คลินิกไรพุง  เปนตน พบวามีโรงพยาบาลของคายทหารบางแหงไดนํามาตรฐาน
โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพไปใชในการพัฒนาคุณภาพบรกิารดวย   2) มาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอม  โดยมี 
พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนรมใหญ ประกอบดวย อาหารสะอาด รสชาติอรอย ตลาดสดนาซื้อ กิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งอาศัยการดําเนินงานผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  3) มาตรฐานของสถานที่ตางๆ 
(Setting)  ไดแก ศูนยเด็กเล็กนาอยู  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน  วัดสงเสริมสุขภาพ 
เปนตน ท้ังนี้สถานท่ีตางๆ เหลานี้มีทั้งที่ของภาครฐั ของทองถ่ิน และของเอกชน  
 การดําเนินงานที่ผานมาผูรับผิดชอบมุงเนนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีรับผิดชอบ  ขาด
การมองภาพรวมในเชิงระบบที่จะบูรณาการงานตางๆเขาดวยกัน  เปนลักษณะ Fragmentation ในการทํางาน  
ดังนั้นการกํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล  จึงเปนลักษณะตางคนตางทํา  ซึ่งอาจจะสรุปปญหาเปนขอๆ ได
ดังนี้ 

1.การกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลในสวนของปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการ (Process) 
พบวา ผูนิเทศงานของกรมอนามัยขาดมุมมองในเชิงระบบที่จะบูรณาการตัวชี้วัดตางๆ ของกรมอนามัยเขา
ดวยกัน  เพื่อใหขอเสนอกับพื้นที่ในการผลักดันกระบวนการหลักที่สําคัญ  เพื่อใหมาตรฐานตางๆ บรรลุ          

2.การกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลในสวนของผลผลิต (Output) พบวา ขอมูลที่ไดจากระบบ
รายงานขาดความนาเชื่อถือ  การบรรลุมาตรฐานมักเปนเชิงปริมาณ  แตเม่ือสุมตรวจประเมินพบวาขาดคุณภาพ
ที่ดี  และมาตรฐานที่ผานมักไมยั่งยืน และไมครอบคลุม 

     3.การกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลในสวนของผลลัพธ (Outcome) ขาดการวางแผนระยะยาวใน
การสํารวจไมไดมารวมกําหนดกรอบเวลาดวยกันวา ขอมูลไหนควรจะสํารวจทุกกี่ป  และสามารถทําแบบสํารวจ
รวมกันไดหรือไมเพื่อจะไดบูรณาการ คน เงิน ของ เขาดวยกัน 

4. ระบบขอมูลสารสนเทศเปนลักษณะตางคนตางคิดตางเก็บ ตางกําหนดแบบฟอรม ขาด Data Center ท่ี
จะคอยกลั่นกรองความเหมาะสมของระบบการเก็บขอมูล  การแปลผล และการสะทอนขอมูลสูพื้นที่ 
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3.2 บทวิเคราะห/แนวความคดิ/ขอเสนอ 

การขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อใหมาตรฐานตางๆ ผานทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งการกํากับ ดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลของภาครฐั ทองถิ่นและเอกชนอาจแบงออกเปน 3 สวน คือ 

1.การกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการ (Process) ใชการนิเทศ
ติดตามงานในการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข การนิเทศติดตามงานของนักวิชาการของงานสงเสริม
สุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอมตามประเด็นยุทธศาสตร 

2.การกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลผลผลิต (Output)  เปนการประเมิน รับรองผานเกณฑมาตรฐาน
ตางๆ จากการรายงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด การสุมประเมิน การลงพื้นที่ประเมินโดยนักวิชาการ 
และสวนหนึ่งไดขอมูลจากระบบการตรวจราชการ 

3.การกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลผลลัพธ (Outcome) ไดแก สถานะสุขภาพตางๆ (Health 
Status) นอกจากไดจากการรายงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและระบบการตรวจราชการแลว อาจ
กําหนดระยะเวลาสํารวจรวมกับพ้ืนที่ในประเด็นตางๆ เชน การสํารวจพัฒนาการเด็ก สถานะสุขภาพนักเรียน วัย
ทํางาน หรือสูงอายุ การสํารวจภาวะการขาดสารไอโอดีน การสํารวจภาวะโภชนาการ การสํารวจภาวะสุขภาพ
ชองปาก หรือพฤติกรรมสุขภาพ เปนตน  

4. การกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล จากการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู  การถอดบทเรียน  ซึ่งอาจจะ
ไดภาพรวมทั้งปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต  และผลลัพธ 

ดังนั้นควรออกแบบระบบการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม ใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอําเภอ 
(District Health System : DHS)  ซึ่งเปนตัวชี้วัดเชิงกระบวนการท่ีสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข มีปจจัยนําเขาและ
กระบวนการตามเกณฑของ DHS 5 ระดับเปนหลักในการประเมิน   สวนผลผลิตประกอบดวยมาตรฐาน งานสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีบูรณาการกับกรมอื่นๆ  ท้ังในสถานบริการสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานท่ี
ตางๆ สวนผลลัพธเปนสถานะสุขภาพ  ซึ่งไดจากระบบรายงานหรือการสํารวจ  เมื่ออําเภอไดจัดเรียงลําดับความสําคัญของ
ปญหา ก็นํามากําหนดเปนเข็มมุง (Hoshin) เพื่อแกปญหาตอไป นอกจากนี้ก็มีการถอดบทเรียนเพื่อหานวัตกรรมหรือ
รูปแบบที่ไดผลดี  เพื่อนํามาพัฒนามาตรฐานใหเปนงานประจําและเกิดความยั่งยืนสืบไป (ภาพท่ี 1) 

      

BASIC
NEED

Hoshin

Unity District Health Team

Surveillance

DevelopmentHow?

How?

1. DHSA

2. OUTPUT
Standards
• Promotion
• Prevention

• Environment
3. OUTCOME
Health Status, 

Diseases

4. Innovation, Best Practice, Model

 

  ภาพที่ 1  ระบบสุขภาพระดบัอําเภอ 
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3.3 ผลที่คาดวาจะไดรับ   
เกิดการปฏิรูประบบโครงสรางในระดับอําเภอใหเกิดเอกภาพในการจัดบริการพื้นฐานที่มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ  ตลอดจนการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรค และการดูแลตนเองเบื้องตนที่เหมาะสมตามบริบท 

 
3.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
มีระบบการติดตามประเมินผลท่ีมุงเนนไปที่กระบวนการ (Process)  มากกวาติดตามผลงาน 

(Output) และผลลัพธทางระบบสุขภาพ (Health Outcomes)  เพื่อพื้นที่มีการบูรณาการระบบการบริการ 
(Integrated Health Care) ที่ไรชองวาง(Gap)และซ้ําซอน มีการคุมครองทางสุขภาพและสังคม (Health & 
Social Protection)   
 

 ขาพเจาขอรับรองวาผลงานดงักลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
            (ลงชื่อ)                                           
                 ( นางสาวจรรยา  บุญชาญ ) 
          ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   
                                               ผูเสนอผลงาน 
    วันที่           /             /  
 

      
 
 
 
 
 
 
 


