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ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องมุ่งปฏิบัติ 
ภาระทั้งปวง ด้วยความอุตสาหะ เพ่งพินิจใช้ความรู้ ความคิด 
ความเฉลียวฉลาด และความรู้ผิดชอบชั่วดี เป็นเครื่องวิจัย
วิจารณ์ ปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอ  
งานที่ทำจึงจะสำเร็จผลสมบูรณ์ และก่อเกิดประโยชน์ 
ที่พึงประสงค์ เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตน แก่งาน  

และแก่ส่วนรวมพร้อมทุกส่วน 
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คำนำ 
  

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 มีภารกิจด้านการ	 

ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี	 รวมถึงส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม	 

ที่ เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.2557	 มีกลยุทธ์ขับเคลื่อนการ	 

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมอนามัย	ประกอบด้วย	การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก	

การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น	 การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน		 

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม	 และงานตามพันธกิจ/

งานพัฒนาองค์กร		

	 รายงานประจำปี	 2557	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 เป็นการรวบรวม

สรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 เพื่อใช้

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการดำเนินงานต่อไป 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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ประวัติความเป็นมา ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
 

	 กรมอนามัยได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ	 เขต	5	 เมื่อวันที่	 13	กันยายน	พ.ศ.	2530	 โดย

รวมศูนย์วิชาการต่างๆ	 ในส่วนกลางที่ตั้งอยู่จังหวัดนครราชสีมา	 ได้แก่	 ศูนย์อนามัยโรงเรียนเขต	 3		 

ศูนย์โภชนาการเขต	3	ศูนย์ทันตสาธารณสุขเขต	3	และศูนย์อนามัยแม่และเด็กเมืองพล	จังหวัดขอนแก่น	

เป็นโรงพยาบาลแม่และเด็ก	สังกัดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ	เขต	5	นครราชสีมา	ที่ทำการเดิมตั้งอยู่ในบริเวณ

สำนักงานสาธารณสุขเขต	ถนนจอมพล	อำเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	ปัจจุบัน	

	 ในปี	 2541	 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต	 5	 ได้ย้ายที่ทำการจากสำนักงานสาธารณสุขเขต	 ถนน

จอมพล	 อำเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 มาอยู่ที่เลขที่	 177	 หมู่ที่	 6	 ตำบลโคกกรวด	 อำเภอเมือง	

จังหวัดนครราชสีมา	 จากการปฏิรูประบบราชการ	 ใน	 ปี	 2545	 ได้รวมภารกิจของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

เขต	 5	 นครราชสีมา	 และศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม	 เขต	 5	 บางส่วนตั้งเป็นหน่วยงานใหม่	 ภายใต้ชื่อ		 

“ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา”	ภายใต้การบริหารของผู้บริหาร	ดังนี้	

	 พ.ศ.	2530	–	2538	 นายแพทย์วิพูล	กระแสร์ตานนท์	

	 พ.ศ.	2538	–	2542		 นายแพทย์สมพร		กุศลเลิศจริยา	

	 พ.ศ.	2543	–	2546		 นายแพทย์สุวรรณชัย	วัฒนายิ่งเจริญชัย	

	 พ.ศ.	2547	–	ปัจจุบัน		 นายแพทย์สุเทพ	เพชรมาก	

จากอดีต...ถึง...ปัจจุบัน 

ปรับโครงสร้างกรมอนามัย พ.ศ.2532 

เพิ่มเป็น 12 เขต พ.ศ.2535 

●	 2514		ศูนย์อนามัยแม่และเด็กชนบทที่	41	เมืองพล	

●	 2532		โรงพยาบาลแม่และเด็ก	อ.พล	

●	 2518		ศูนย์อนามัยโรงเรียนเขต	3	

●	 2520		ศูนย์โภชนาการเขต	3	

	 	 ศูนย์ทันตสาธารณสุขเขต	3	

●			ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต	3	

●		ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต	5	

●			ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต	3	

●			ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต	5	

กระทรวงทรัพทยากรธรรมชาติ	
และสิ่งแวดล้อม	

ปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2545 
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

●	 2503	ศูนย์พัฒนาอนามัยเขต	3	

●	 2518	ศูนย์สุขาภิบาลเขต	3	

	 	 ศูนย์ประปาเขต	3	

●	 2527	ศูนย์สุขาภิบาลอาหารเขต	3	



ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รายงานประจำปี 2557 7

บทบาทหน้าที่ 
 

   วิสัยทัศน ์ 

 

	 องค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี	

 

   พันธกิจ 
 

	 1.	 เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	และเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย	

เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในพื้นที่รับผิดชอบ	

	 2.	 เป็นองค์กรวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ที่สร้างองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มวัย	

	 3.	 ผลิตองค์ความรู้	ประยุกต์	ถ่ายทอดและสาธิต	

	 4.	 พัฒนาสมรรถนะและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคีเครือข่าย	 สามารถทำบทบาทหน้าที่ของ

ตน	ในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

 

   บทบาทหน้าที ่
 

	 1.	 ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้	 เทคโนโลยี	 ระบบกลไกมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	ตลอดจนเผยแพร่แก่ภาคีเครือข่าย	

	 2.	 สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ	 ให้

สามารถทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

	 3.		 ติดตาม	 ประเมินผล	 ระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 เพื่อนำไปสู่การ

กำหนดนโยบายในพื้นที่	

	 4.		 พัฒนาสถาบันสุขภาพผู้สูงอายุ	(AAA	:	Anamai	aging	Academy)	
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   วัฒนธรรมองค์กร (HEALTH) 
 

 H : Health Model  

 เป็นต้นแบบสุขภาพการดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น	

 E : Ethics    

 มีจริยธรรม	มีจรรยาบรรณ	ซื่อสัตย์โปร่งใส	ไม่เลือกปฏิบัติ	และไม่แสวงหาประโยชน์ในการทำงาน 

 A : Achievement  

 มุ่งผลสัมฤทธิ์ มุ่งมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์	ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง	

 L : Learning    

 เรียนรู้ร่วมกัน	มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานร่วมกัน	

 T : Trust    

 เคารพและเชื่อมั่น	มีความเคารพในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น	

 H : Harmony    

 เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม	และยอมรับผลสำเร็จของการทำงานร่วมกัน	
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โครงสร้างกลุ่มงาน 

โครงสร้างศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5  

กลุ่มอำนวยการ 

●	งานบริหารทั่วไป	

●	งานบริหารบุคคล	

●	งานบริหาร	

	 งบประมาณ	

	 การเงินและบัญชี	

●	งานบริหารพัสดุ	

●	งานสารบรรณ	

●	งานยานพาหนะ	

●	งานบริหารการ	

	 วิจัยและพัฒนา	

	 นโยบายสาธารณะ	

●	งานแผนงาน	

	 งบประมาณและ	

	 ประเมินผล	

●	งานข้อมูล	และ	

	 เทคโนโลยี	

	 สารสนเทศ,		

	 งานเฝ้าระวัง	(MIS)	

●	งานพัฒนาองค์กร	

●	งานอนามัยแม่	

	 และเด็ก	

●	งานอนามัย	

	 วัยเรียนและวัยรุ่น	

●	งานอนามัย	

	 วัยทำงาน	

●	งานอนามัย	

	 ผู้สูงอายุ	

●	งานออกกำลังกาย	

●	งานโภชนาการ	

●	งานทันต	

	 สาธารณสุข	

●	งาน	HIA	

●	งานสุขาภิบาล	

	 อาหารและน้ำ	

●	งานสุขาภิบาล	

	 สิ่งแวดล้อม		

	 งานมูลฝอยและ	

	 สิ่งปฏิกูล	

●	งานกฎหมาย	

	 สาธารณสุขและ	

	 คุ้มครองผู้บริโภค		

	 งานจัดการเหตุ	

	 รำคาญ	

●	งานอุบัติภัยและ	

	 ภาวะฉุกเฉิน	

●	กลุ่มบริการและ	

	 บริการสาธิต	

 ◆	กลุ่มบริการ	

	 	 ทางการแพทย์	

 ◆	กลุ่มบริการ	

	 	 พยาบาล	

 ◆	กลุ่มสนับสนุน	

	 	 บริการ	

●	งานประกันสุขภาพ	

●	งานผลิตสื่อและ	

	 เผยแพร่	

	 ประชาสัมพันธ์	

●	งานจัดการความรู้	

	 และนวัตกรรม	

●	ศูนย์ความรู้		

	 (Knowledge		

	 center)	

●	ศูนย์ฝึกอบรม		

	 (Training	center)	

●	งานพัฒนา	

	 บุคลากร	

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์และ

การวิจัย 

กลุ่มพัฒนา 
การส่งเสริม 

สุขภาพ 

กลุ่มพัฒนา
อนามัย 

สิ่งแวดล้อม 

โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ 

กลุ่มจัดการ 
ความรู้และ 
การศึกษา 

ด้านสุขภาพ 
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อัตรากำลังบุคลากร  
 
   ข้าราชการ 

นายแพทย์	 8	 7	 1	 1	 -	 1	 4	 -	 -	

ทันตแพทย์	 7	 4	 -	 -	 3	 -	 1	 -	 -	

เภสัชกร	 2	 2	 -	 -	 -	 2	 -	 -	 -	

พยาบาลวิชาชีพ	 54	 54	 -	 -	 -	 47	 7	 -	 -	

นักเทคนิคการแพทย์	 1	 1	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 -	

นักวิชาการสาธารณสุข	 21	 16	 -	 1	 4	 11	 	 -	 -	

นักโภชนาการ	 2	 2	 -	 -	 2	 -	 -	 -	 -	

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 3	 2	 -	 -	 1	 -	 1	 -	 -	

นักจัดการงานทั่วไป	 2	 2	 -	 -	 -	 2	 -	 -	 -	

พยาบาลเทคนิค	 2	 2	 -	 -	 -	 -	 -	 2	 -	

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	 3	 2	 -	 -	 -	 -	 -	 2	 1	

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	 2	 2	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 1	

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

เจ้าพนักงานเวชสถิติ	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 -	

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 -	

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 -	

เจ้าพนักงานพัสดุ	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 -	

เจ้าพนักงานธุรการ	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 -	

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 -	 1	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 -	

               รวม 113 104 1 2 11 64 13 11 2 

ตำแหน่งข้าราชการ 

ตำแหน่ง
ตาม 
กรอบ
อัตรา
กำลัง 

เชี่ยว 
ชาญ 

ชำนาญ
การ

พิเศษ 

ชำนาญ
การ 

ปฏิบัติ
การ 

ชำนาญ
งาน 

ปฏิบัติ
งาน 

วิชาการ ทั่วไป 
อำนวย
การ 

ประเภท/ระดับตำแหน่ง 

ปฏิบัติ
งานจริง 
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   พนักงานราชการ 

นักเทคนิคการแพทย์	 2	 2	 -	 -	 -	 -		

นักวิชาการการเงินและบัญชี	 2	 2	 -	 -	 -	 -		

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา	 1	 1	 	 	 	 		

นักกายภาพบำบัด	 2	 2	 -	 -	 -	 -		

นักทรัพยากรบุคคล	 1	 1	 -	 -	 -	 -		

นักวิชาการสาธารณสุข		 2	 2	 -	 -	 -	 -		

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	 1	 1	 -	 -	 -	 -		

เจ้าพนักงานพัสดุ	 1	 1	 -	 -	 -	 -		

เจ้าพนักงานธุรการ	 1	 1	 -	 -	 -	 -		

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	 1	 1	 -	 -	 -	 -		

นักวิชาการพัสดุ	 1	 1	 -	 -	 -	 -		

นักวิชาการคอมพิวเตอร์	 1	 1	 -	 -	 -	 -		

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	 1	 1	 -	 -	 -	 -		

            รวมทั้งสิ้น 17 17 - - - -  

นักเทคนิคการแพทย์	 2	 2	 -	 -	 -	 -		

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส2	 5	 5	 -	 -	 -	 -		

พนักงานพิมพ์	ส3	 6	 6	 -	 -	 -	 -		

พนักงานพิมพ์	ส2	 2	 2	 -	 -	 -	 -		

หัวหน้าพนักงานขับรถยนต์	ส2	 1	 1	 -	 -	 -	 -		

พนักงานขับรถยนต์	ส2	 3	 3	 -	 -	 -	 -		

พนักงานบริการทั่วไป	บ2	 1	 1	 -	 -	 -	 -		

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้	ส2	 0	 3	 -	 3	 -	 -		

            รวมทั้งสิ้น 18 21 - 3 - -  

ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง
ตามกรอบ
อัตรกำลัง 

ตำแหน่ง
ตามกรอบ
อัตรกำลัง 

ปฏิบัติ
งานจริง 

ปฏิบัติ
งานจริง 

ไปช่วย
ราชการ 

ไปช่วย
ราชการ 

มาช่วย
ราชการ 

มาช่วย
ราชการ 

ลาศึกษา 

ลาศึกษา 

ตำแหน่ง

ว่าง 

ตำแหน่ง

ว่าง 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ 

   ลูกจ้างประจำ 
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   พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

 ตำแหน่ง จำนวน (อัตรา) 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	 1	

พนักงานช่วยเหลือคนไข้	 9	

พนักงานบริการ	 	 8	

พนักงานซักฟอก	 	 3	

พนักงานเปล	 	 2	

ช่างฝีมือทั่วไป	 	 2	

พนักงานช่วยการพยาบาล	 1	

เจ้าพนักงานธุรการ		 5	

พนักงานบัตรรายงานโรค	 1	

พนักงานประจำห้องทดลอง	 1	

นักประชาสัมพันธ์		 1	

                รวมทั้งสิ้น 34 

 ตำแหน่ง จำนวน (อัตรา) 

พนักงานประจำห้องทันตกรรม	 2	

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	 2	

พนักงานทำความสะอาด	 6	

คนสวน	 	 6	

พนักงานขับรถยนต์	 1	

               รวมทั้งสิ้น 17 

   ลูกจ้างเหมา 

ที่มา	:	งานการเจ้าหน้าที่	กลุ่มอำนวยการ	ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	ณ	1	ธันวาคม	2557	
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พื้นที่รับผิดชอบ 
 

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ดูแลรับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่	 9	 มี

พื้นที่โดยรวมเท่ากับ	 51,790.26	 ตารางกิโลเมตร	 ครอบคลุม	 4	 จังหวัด	 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด

นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นๆ	ดังนี้	

	 ทิศเหนือ		 ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น	มหาสารคาม	และร้อยเอ็ด	

	 ทิศใต้		 	 ติดต่อกับจังหวัดนครนายก	ปราจีนบุรีและสระแก้ว	

	 ทิศตะวันออก		 ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ	

	 ทิศตะวันตก		 ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี	ลพบุรีและเพชรบูรณ์	

 

 

ภาพที่ 1	แสดงพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	
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   ข้อมูลพื้นฐาน 

“นครชัยบุรินทร์” 
นครราชสีมา “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” 

	 เมืองนครราชสีมา	ครบุรี	เสิงสาง	คง	บ้านเหลื่อม	จักราช	โชคชัย	หนองบุญมาก		

	 ด่านขุนทด	เทพารักษ์	โนนไทย	พระทองคำ	โนนสูง	ขามสะแกแสง	บัวใหญ่	สีดา		

	 บัวลาย	แก้งสนามนาง	ประทาย	โนนแดง	ปักธงชัย	วังน้ำเขียว	พิมาย	ห้วยแถลง		

	 สูงเนิน	ขามทะเลสอ	สีคิ้ว	ปากช่อง	ชุมพวง	เมืองยาง	ลำทะเมนชัย	เฉลิมพระเกียรติ	

ชัยภูมิ “ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล” 

	 เมืองชัยภูมิ	บ้านเขว้า	คอนสวรรค์	เกษตรสมบูรณ์	หนองบัวแดง	ภักดีชุมพล	จัตุรัส		

	 ซับใหญ่	เนินสง่า	หนองบัวระเหว	บำเหน็จณรงค์	เทพสถิต	ภูเขียว	บ้านแท่น	แก้งคร้อ		

	 คอนสาร		

บุรีรัมย ์ “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” 

	 เมืองบุรีรัมย์	ห้วยราช	บ้านด่าน	คูเมือง	กระสัง	นางรอง	ชำนิ	โนนสุวรรณ	หนองกี่		

	 ละหานทราย	โนนดินแดง	ปะคำ	ประโคนชัย	พลับพลาชัย	บ้านกรวด	พุทไธสง		

	 บ้านใหม่ไชยพจน์	นาโพธิ์	ลำปลายมาศ	หนองหงส์	สตึก	แคนดง	เฉลิมพระเกียรติ	

สุรินทร ์ “สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน  

 ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม” 

	 เมืองสุรินทร์	เขวาสินรินทร์	ชุมพลบุรี	ท่าตูม	จอมพระ	ปราสาท	กาบเชิง	พนมดงรัก		

	 รัตนบุรี	โนนนารายณ์	สนม	ศีขรภูมิ	สังขะ	ศรีณรงค์	ลำดวน	บัวเชด	สำโรงทาบ	

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

นครราชสีมา	 20,493.96	 32	 82	 251	 289	 3,712	

ชัยภูมิ	 	 12,778.29	 16	 35	 107	 124	 1,617	

บุรีรัมย์	 	 10,322.89	 23	 60	 148	 189	 2,546	

สุรินทร์	 	 8,124.06	 17	 26	 146	 159	 2,119	

เขต   51,719.20 88 203 652 761 9,994 

ที่มา	ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ณ	27	กรกฎาคม	2556	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย	

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

ภาพที่ 2	แสดงโครงสร้างประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	

	 ลักษณะโครงสร้างปีรามิดประชากรเป็นรูประฆังคว่ำ	 สัดส่วนประชากรเพศชายกับเพศหญิง	 

ใกล้เคียงกัน	 ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน	 กลุ่มอายุระหว่าง	 40	 -	 44	 ปี	 ร้อยละ	 8.61	 รองลงมา	 

อยู่ในช่วงกลุ่มอายุ	35	-	39	ปี	ร้อยละ	8.51	(ภาพที่	2) 
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ตารางที่ 1	แสดงจำนวนและร้อยละของประชากรเขตนครชัยบุรินทร์	จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ	

อายุ 
จำนวน จำนวน จำนวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

หญิง เขต 9 ชาย 

	 0-4	ปี	 208,384	 6.26	 196,208	 5.82	 404,592	 6.04	

	 5-9	ปี	 220,207	 6.61	 206,944	 6.14	 427,151	 6.38	

	 10-14	ปี	 229,855	 6.90	 215,953	 6.41	 445,808	 6.66	

	 15-19	ปี	 268,890	 8.08	 249,340	 7.40	 518,230	 7.74	

	 20-24	ปี	 246,953	 7.42	 242,221	 7.19	 489,174	 7.30	

	 25-29	ปี	 2539,38	 7.63	 242,196	 7.19	 496,134	 7.41	

	 30-34	ปี	 281,073	 8.44	 270,392	 8.03	 551,465	 8.23	

	 35-39	ปี	 288,669	 8.67	 281,073	 8.35	 569,742	 8.51	

	 40-44	ปี	 287,026	 8.62	 289,818	 8.60	 576,844	 8.61	

	 45-49	ปี	 258,795	 7.77	 270,355	 8.03	 529,150	 7.90	

	 50-54	ปี	 251,845	 6.48	 227,784	 6.76	 443,629	 6.62	

	 55-59	ปี	 169,086	 5.08	 184,024	 5.46	 353,110	 5.27	

	 60-64	ปี	 135,640	 4.07	 152,336	 4.52	 287,976	 4.30	

	 65-69	ปี	 96,867	 2.91	 112,336	 3.34	 209,203	 3.12	

	 70-74	ปี	 71,338	 2.14	 87,617	 2.60	 158,955	 2.37	

	 75-79	ปี	 50,186	 1.51	 67,421	 2.00	 117,607	 1.76	

	 80-84	ปี	 28,567	 0.86	 41,676	 1.24	 70,243	 1.05	

	 85-89	ปี	 120,82	 0.36	 20,147	 0.60	 32,229	 0.48	

	 90-94	ปี	 4,001	 0.12	 7,125	 0.21	 11,126	 0.17	

	 95-99	ปี	 1,207	 0.04	 2,114	 0.06	 3,321	 0.05	

	 100	ปีขึ้นไป	 702	 0.02	 979	 0.03	 1,681	 0.03	

 รวมทั้งสิ้น 3,329,311 100 3,369,059 100 6,697,370 100 

ที่มา		ข้อมูลประชากรกลางปี	ณ	ธันวาคม	2556	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	กระทรวงสาธารณสุข		

http://bps.ops.moph.go.th	
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ส่วนที่ 2  
สถานการณ์งานส่งเสริม 

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
เขตนครชัยบุรินทร์ 
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งานแม่และเด็ก 
 

   อัตราส่วนการตายของมารดา 
 

	 อัตราส่วนการตายมารดา	(Maternal	Mortality	Ratio,	MMR)	หมายถึง	การตายของหญิงขณะ

ตั้งครรภ์หรือภายใน	42	วัน	หลังสิ้นสุดการตั้งครรภ์	ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือตั้งครรภ์ที่ตำแหน่ง

ใด	 จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นจากการตั้งครรภ์	 และหรือการดูแลรักษาขณะ	 

ตั้งครรภ์	และการคลอด	แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุหรือสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้อง	

	 จากรายงานสายใยรักแห่งครอบครัวและการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข	

ตั้งแต่	ปี	2550	–	2557	พบว่า	อัตราส่วนการตายมารดาในระดับเขต	เท่ากับ	23.3,	33.5,	16.7,	18.0,	

20.0,	19.9	,	19.7	และ	13.3	ต่อแสนการเกิดมีชีพ	ตามลำดับ	และในปี	2557	อัตราส่วนการตายมารดา

แยกรายจังหวัดของนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์และสุรินทร์	 คิดเป็น	 5.3,	 0	 ,	 9.9	 ,	 38.3	 ตามลำดับ	

(จากเป้าหมายปี	2557	ไม่เกิน	15	ต่อแสนการเกิดมีชีพ)	เมื่อดูข้อมูลสาเหตุมารดาตายย้อนหลังปี	2551,	

2556	และ	2557	เป็นดังนี้	

 

ภาพที่ 3	สาเหตุมารดาตาย	จาก	Direct	causes	และ	In	direct	causes	ปี	2551	

ที่มา	:	รายงานการวิจัย	ต.ค.50	-	ก.ย.51	 ที่มา	:	รายงานการวิจัย	ต.ค.50	-	ก.ย.51	
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ภาพที่ 4	สาเหตุมารดาตาย	ปี	2556	และ	ปี	2557 

ภาพที่ 5	มาตรการ	และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและแก้ไขมารดาตาย 
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   การฝากครรภ์ 
 

	 การฝากครรภ์	คือ	การดูแลหญิงมีครรภ์ระหว่างการตั้งครรภ์	ทั้งนี้เพื่อเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์และ

การคลอดปกติ	 วินิจฉัย/แก้ไขภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์	 ลดอัตราการตายและภาวะ

แทรกซ้อนที่เกิดจากการคลอดของมารดาและทารก	 ดังนั้น	 หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์เร็วและฝากครรภ์

ครบตามเกณฑ์	จะได้รับการดูแลก่อนคลอดอย่างมีคุณภาพ		

 ANC คุณภาพ	หมายถึง	การจัดระบบบริการในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์	

ด้วยมาตรฐานใน	6	องค์ประกอบหลัก	คือ		

	 1.	 ให้ความรู้แนวทางการบริการ	 ANC	 คุณภาพแก่หญิงตั้งครรภ์และหญิงตั้งครรภ์สมัครใจ	 

รับบริการ	

	 2.		 คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ด้วย	 Classifying	 Form	 เพื่อแยกหญิงตั้งครรภ์ปกติหรือมีภาวะเสี่ยง	

ถ้ามีความเสี่ยงให้ส่งต่อแพทย์เพื่อดูแลเฉพาะ	

	 3.		 มีการให้บริการแบบ	One	stop	service	ภายใน	1	วัน	ดังนี้	

  ●	 ซักประวัติ	:	ประวัติอดีต-ปัจจุบัน	โรคทางอายุรกรรม	การได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก	

  ● ใหบ้รกิารตรวจรา่งกายทัว่ไป	ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร	ตรวจฟนั	ตรวจครรภแ์ละอลัตราซาวด์ 

  ●	 ประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งต่อภาวะแทรกซ้อนและจัดให้มีการบริการรักษา	

	 4.	 การให้ความรู้ตามแนวทางโรงเรียนพ่อแม่รายกลุ่ม	 พร้อมข้อแนะนำที่หญิงตั้งครรภ์จะนำไป

เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนได้ด้วยตนเอง	

	 5.	 ผู้ให้บริการซักถามและตอบคำถามรายบุคคล	(ตามแบบฟอร์ม)	พร้อมจัดให้มีช่องทางติดต่อ

กับเจ้าหน้าที่ได้	24	ชั่วโมง	และนัดหมายครั้งต่อไป	

	 6.		 มีการลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพ	 และแนะนำให้ผู้รับบริการใช้ในการดูแลสุขภาพ	 ทั้งนี้

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหมายถึง	 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ระดับ	 

โรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป	

 ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ หมายถึง	 การที่หญิงตั้งครรภ์ผ่านการประเมินความเสี่ยงและ

พบว่าไม่พบความเสี่ยง	 จัดอยู่ในรายปกติ	 พร้อมได้รับการให้ความรู้ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่		 

ซักประวัติ	 ตรวจร่างกาย	 ตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 ได้รับวิตามินตามสิทธิประโยชน์	 และหญิงตั้งครรภ์	 

ได้มาฝากครรภ์ตามนัด	จำนวน	5	ครั้ง	ดังนี้	

	 การนัดครั้งที่	1		 เมื่ออายุครรภ์	 ≤	12	สัปดาห์	

	 การนัดครั้งที่	2		 เมื่ออายุครรภ์	 18	สัปดาห์	±	2	สัปดาห์	

	 การนัดครั้งที่	3		 เมื่ออายุครรภ์	 26	สัปดาห์	±	2	สัปดาห์	

	 การนัดครั้งที่	4		 เมื่ออายุครรภ์	 32	สัปดาห์	±	2	สัปดาห์	

	 การนัดครั้งที่	5		 เมื่ออายุครรภ์	 38	สัปดาห์	±	2	สัปดาห์	
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	 จากผลสำรวจแบบ	Rapid	survey	ปี	2555–2556	พบว่า	แนวโน้มของการฝากครรภ์อายุครรภ์

น้อยกว่า	12	สัปดาห์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกจังหวัด	ทั้งนี้ภาพรวมของเขตร้อยละ	53.6	และ	65.7	ในปี	

2555-2556	ตามลำดับ	และการฝากครรภ์ครบ	5	ครั้งตามเกณฑ์นั้นส่วนใหญ่สามารถดำเนินงานได้ตาม

เกณฑ์	ทั้งนี้ภาพรวมของเขตร้อยละ	61.3	(ภาพที่	6)	

 

ภาพที่ 6	ร้อยละการฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า	12	สัปดาห์	และ	ANC	ครบ	5	ครั้งตามเกณฑ์	

	 จากรายงานสายใยรักแห่งครอบครัว	ในปี	2550	–	2557	พบว่า	การฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุ

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

54.6	และ	59.3	ตามลำดับ	และข้อมูลในปี	2557	ของนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และสุรินทร์	คิดเป็น

ร้อยละ	74.6,	53.4,	52.7	และ	50.1	ตามลำดับ	ซึ่งยังน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คือร้อยละ	60		

	 สำหรับข้อมูล	การฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ในปี	2557	แยกรายจังหวัดพบว่า	นครราชสีมา	

ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	 และสุรินทร์	คิดเป็นร้อยละ	63.8,	38.6,	49.5	และ	42.1	ตามลำดับ	ส่วนภาพรวมของ

เขตร้อยละ	53.3	จากเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	

	 ในส่วนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีบริการ ANC คุณภาพ	 ปี	 2557	 แยกราย

จังหวัดพบว่า	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และสุรินทร์	 คิดเป็นร้อยละ	 87.9,	 93.3,	 95.7	 และ	 82.4	

ตามลำดับส่วนภาพรวมของเขตร้อยละ	89.8	จากเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	
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 ข้อเสนอแนะ  
 ●		 ระบบการดำเนินการบริการ	ANC	คุณภาพตามมาตรฐาน	(WHO)	

 ●		 ควรทบทวนจัดทำ	 CPG	 ให้ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง	 ดูแลหญิงตั้งครรภ์	 ที่มี		 

BMI	ต่ำ	/	BMI	เกิน	ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน		

 ●		 พัฒนาศักยภาพและทบทวนความรู้แก่เครือข่ายด้าน	ANC	 สร้างระบบเครือข่าย	 แบ่งกลุ่ม/

zone	รับผิดชอบแต่ละ	รพ.สต.		

 ●		 หน่วยบริการและเครือข่าย	ควรมีการนำข้อมูล	หรือตัวชี้วัดสำคัญของหน่วยงาน	เช่น	Early	

ANC,	ANC	คุณภาพ	5	ครั้ง,	Anemia,	teenage	preg,	DFIU,	Thalassemia,	HIV,	maternal	death,	

perinatal	death	มาใช้ในการเฝ้าระวัง	และวิเคราะห์สถานการณ์หาสาเหตุเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน

อย่างต่อเนื่อง	

ภาพที่ 7	ข้อตกลงในการ	refer	ภายในจังหวัดนครราชสีมา 
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   หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
 

	 ไอโอดีน	มีความสำคัญกับทุกกลุ่มอายุ	 โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ถ้าขาดสารไอโอดีนจะส่งผลให้

ทารกในครรภ์มีพัฒนาการทางสมองไม่เต็มที่	 หากขาดสารไอโอดีนมาก	 อาจจะทำให้ทารกเสียชีวิต	 

ในครรภ์	 แท้ง	 พิการ	 หรือเติบโตเป็นเด็กมีความด้อยทางสติปัญญา	 การเรียนรู้ไม่เต็มศักยภาพ	 โดยมีผล

ต่อความฉลาดทางสติปัญญาหรือไอคิวของเด็กลดลงถึง	 10-16	 จุด	 ดังนั้น	 หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มา	 

ฝากครรภ์ต้องได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน	 ธาตุเหล็กและโฟเลทตามสิทธิประโยชน์	 ซึ่งยาเม็ดเสริมไอโอดีน	

จะมีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ	150-200	ไมโครกรัม	ธาตุเหล็ก	60	มิลลิกรัมและโฟเลท	400	ไมโครกรัม		

	 สำหรับสถานการณ์ภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์เขตบริการสุขภาพที่	 9	 ปี	 2553	 -	

2556	 โดยพิจารณาจากระดับไอโอดีนในปัสสาวะซึ่งไม่น้อยกว่า	 150	 ไมโครกรัมต่อลิตร	 (µg/L)	 พบว่า	

ในปี	2553-2554	หญิงตั้งครรภ์มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นคือ	มีค่ามัธยฐาน

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

100.3	µg/L	ตามลำดับ	(ภาพที่	8)	

	 นอกจากนี้ยังพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะต่ำกว่า	 150	 µg/L	 ซึ่งไม่ควรมาก

กว่าร้อยละ	50	นั้นในปี	2553	-	2554	พบร้อยละ	57.9	และ	45.5	ตามลำดับ	และในปี	2555	-	2556	

พบร้อยละ	56.7	และ	67.7	ตามลำดับ	(ภาพที่	9) 

ภาพที่ 8	แสดงค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์	ปี	2553	-	2556 
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ภาพที่ 9	แสดงร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับไอโอดีน	<150	µg/L	ปี	2553	-	2556 

 ข้อเสนอแนะ 
 ●	 ส่งเสริมการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์	

 ●	 การให้โภชนศึกษา	 การบริโภคอาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์	 การประเมินภาวะโภชนาการ

และการปฏิบัติตนระหว่างตั้งครรภ์ที่เหมาะสม	

 

   เด็ก 0–5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
 

	 เด็กแรกเกิดถึง	5	ปี	เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	เป็นอนาคตต่อการพัฒนาประเทศ	เด็กที่มีคุณภาพ	

คือ	เด็กที่มีการเจริญเติบโตปกติ	พัฒนาการสมบูรณ์ทุกด้านตามวัย	การเฝ้าระวังพัฒนาการมีความสำคัญ

อย่างยิ่ง	 เพื่อค้นหาปัญหาและส่งเสริมแก้ไขตั้งแต่ในระยะแรก	 อันจะมีผลให้เด็กได้รับการส่งเสริม

พัฒนาการอย่างถูกต้อง	เหมาะสม	จากพ่อแม่	ครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	

 Well child clinic / Well baby Clinic	 หมายถึง	 คลินิกที่มีการจัดบริการ	 ตรวจร่างกาย		 

ฉีดวัคซีน	ประเมินและกระตุ้น/ส่งเสริมพัฒนาการ	ให้แก่เด็กอายุแรกเกิด	–	5	ปี	
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 พัฒนาการสมวัย หมายถึง	เด็กแรกเกิดถึงอายุ	5	ปี	(5	ปี	11	เดือน	29	วัน)	มีพัฒนาการทุกด้าน

เหมาะสมตามวัย	 (ภาษา/กล้ามเนื้อมัดใหญ่/กล้ามเนื้อมัดเล็ก/การปรับตัว	 สังคมและการช่วยเหลือ	 

ตัวเอง)	โดยใช้แบบประเมินคัดกรองพัฒนาการ		

 WCC คุณภาพ	หมายถึง	การจัดบริการดูแลสุขภาพเด็ก	0	–	5	ปี	ด้วยมาตรฐานใน	10	กิจกรรม

หลักที่จะส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีการเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย	คือ	

	 1.	 มีการซักประวัติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอด	

	 2.	 มีการประเมินการเจริญเติบโต	ชั่งน้ำหนัก	วัดส่วนสูง	วัดรอบศีรษะ	

	 3.	 ประเมินความเสี่ยงของมารดาเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม,	TSH,	ธาลัสซีเมีย,	ดาวน์ซินโดรม,	

โรคหัวใจ	การตั้งครรภ์ไม่พร้อม	

	 4.	 ประเมินความพร้อมของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูลูก	

	 5.	 การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยอนามัย	 55	 พร้อมแนะนำ	 สอนให้พ่อ	 แม่		 

ผู้ปกครอง	ดูแล	ช่วยเหลือให้ลูกมีพัฒนาการสมวัยโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพ	

	 6.	 เด็กที่พัฒนาการล่าช้าให้ประเมินโดยเครื่องมือ	 TDSI	 พร้อมสอนผู้เลี้ยงดูให้กระตุ้น

พัฒนาการ	และนัดประเมินซ้ำภายใน	1	เดือน	หากภายใน	3	เดือนเด็กยังมีพัฒนาการล่าช้า	ให้ส่งต่อเพื่อ

การวินิจฉัย	และรักษาโดยกุมารแพทย์/จิตแพทย์	

	 7.	 มกีารตรวจรา่งกายและตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารตามชว่งอาย	ุเชน่ตรวจตา	ห	ูและตรวจชอ่งปาก 

	 8.	 มีการตรวจพิเศษตามช่วงอายุ	เช่น	การวัดความดันโลหิต	ภาวะซีด		

	 9.	 ให้วัคซีนตามช่วงอายุและสังเกตอาการผิดปกติหลังการให้	30	นาที	

	 10.	 ให้ความรู้ตามแนวทางโรงเรียนพ่อแม่และการใช้สมุดบันทึกสุขภาพในการดูแลตนเองและ

บุตรพร้อมบันทึก	

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

มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ	75.0	และเด็ก	3-5	ปี	ร้อยละ	61.1	ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดคือร้อยละ	85	

ทั้งนี้ในกลุ่มที่มีพัฒนาการไม่สมวัยยังพบว่า	 มีพัฒนาการล่าช้าด้านภาษามากที่สุดทั้งกลุ่ม	 0-2	 ปี	 และ		 

3-5	เมื่อแยกเป็นรายจังหวัดพบว่าทุกจังหวัดต่ำกว่าเป้าหมายดังนี้		

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

นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และสุรินทร์ตามลำดับ		

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

นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และสุรินทร์ตามลำดับ		

	 ทั้งนี้พัฒนาการที่สงสัยว่าล่าช้านั้นส่วนใหญ่พบในด้านภาษาและกล้ามเนื้อมัดเล็กในทั้ง	 2	 กลุ่ม

อายุ	



รายงานประจำปี 2557 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 28

ภาพที่ 10	ร้อยละเด็ก	0	-	5	ปี	มีพัฒนาการสมวัย	ปี	2555 

ภาพที่ 11	ร้อยละเด็ก	0	-	5	ปี	มีพัฒนาการสมวัย	 
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 จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557	 พบว่า	 เด็กอายุ	 0-5	ปี	 ได้รับการตรวจ

พัฒนาการภาพเขต	 ร้อยละ	 78.9	 จากเป้าหมายร้อยละ	 80	 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบร้อยละ	 93.0,	

60.6,	91.6,	และ	59.0	 ในจังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และสุรินทร์	ตามลำดับ	และมีพัฒนาการ

สมวัยในภาพเขตร้อยละ	 92.3	 จากเป้าหมาย	 ร้อยละ	 85	 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบร้อยละ	 98.9,	

88.0,	82.5,	และ	99.7	ในจังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และสุรินทร์ตามลำดับ	

 

   ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
 

	 การพัฒนาศูนย์เด็กให้ได้คุณภาพมาตรฐานเป็นเสมือนการประกันคุณภาพบริการ	 ที่ให้เด็ก

ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยแบบองค์รวมทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 อารมณ์	 คุณธรรมจริยธรรม	 เพื่อ

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต	 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กดำเนินการทั้งศูนย์เด็กเล็กที่สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ภาครัฐ	 และภาคเอกชน	 ซึ่งมีการพัฒนาทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ	 อนามัย	 

สิ่งแวดล้อม	 และป้องกันโรคติดต่อ	 จากรายงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	

พบว่า	 ปี	 2557	 ภาพรวมของเขต	 พบร้อยละ	 70.7	 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่าเท่ากับร้อยละ	 70.,	

64.8,	72.1,	และ	76.1	ในจังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และสุรินทร์	ตามลำดับ	

 

 ข้อเสนอแนะ 
 ●		 หน่วยงานสาธารณสุขควรส่งต่อข้อมูลย้อนกลับให้บุคลากร	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ทราบ	เพื่อร่วมวางแผนดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้คุณภาพ	

 ●		 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กในเรื่องของการประเมินภาวะโภชนาการ	 และการ

ประเมินพัฒนาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนเครื่องมือในการดำเนินงาน	

 ●		 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และประสบการณ์	เพื่อได้แนวคิดมาใช้ในการปรับปรุงงาน	
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   สรุปวิเคราะห์การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 

จุดแข็ง 

1.	 คณะกรรมการแม่และเด็ก	(MCH	Board)		

	 ระดับจังหวัดมีความเข้มแข็ง	

2.	 ทีมงานอนามัยแม่และเด็กมีความเข้มแข็งและ	

	 ทำงานเป็นทีมด้วยความมุ่งมั่น	

3.	 เครื่องมือทางการแพทย์	เช่น	อัลตร้าซาวด์	และยา	

	 ที่ใช้ในการให้บริการฝากครรภ์คุณภาพมีครบ	

	 ทุกโรงพยาบาล	

4.	 มีการประสานงานกับเครือข่ายได้ดี	 	

 

โอกาส 

1.	 กรมอนามัยสนับสนุนความรู้	สื่อและวิทยากร 

	 ในการดำเนินงานฝากครรภ์คุณภาพ	

2.	 การฝากครรภ์คุณภาพเป็นนโยบายของกระทรวง	

	 สาธารณสุข	

3.	 อสม.	มีความเข้มแข็ง	

4.	 ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายสาธารณสุข	มีความ	

	 ร่วมมือในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ได้ดีและเข้มแข็ง	

5.	 มีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น	เช่น		

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

6.	 สูติแพทย์ในจังหวัดมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการ	

	 ฝากครรภ์คุณภาพ	

 

จุดอ่อน 

1.	 บุคลากรสาธารณสุขบางส่วนขาดความรู้		

	 ความเข้าใจและขาดทักษะในกระบวนการ	

	 ฝากครรภ์คุณภาพ	

2.	 สูติแพทย์ในจังหวัดไม่เพียงพอและมีภารงานมาก		

	 ทำให้สูติแพทย์มีส่วนร่วมในการวางแผนอนามัย	

	 แม่และเด็กของจังหวัดมีน้อย	

3.	 ระบบการส่งต่อไม่มีประสิทธิภาพ	

4.	 ระบบการส่งต่อข้อมูลขาดการเชื่อมโยงและ	

	 ขาดการวิเคราะห์ให้เป็นระบบ	

อุปสรรค 

1.	 กรมอนามัยกำหนดตัวชี้วัดไม่เข้าใจบริบทของ 

	 พื้นที่	

2.	 ราชวิทยาลัยสูติแพทย์แห่งประเทศไทยไม่ให้	

	 การสนับสนุนการฝากครรภ์คุณภาพ	5	ครั้ง		

	 แนวใหม่ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย	

3.	 หญิงตั้งครรภ์ขาดความรู้และความตระหนักใน	

	 การฝากครรภ์คุณภาพและมาฝากครรภ์ช้า	

4.	 สถานบริการเอกชนและคลินิกขาดการเชื่อมต่อ	

	 กับสถานบริการรัฐ	
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งานวัยเรียน 
 

   ภาวะโภชนาการ 
 

 ●		 ในช่วง	 10	ปี	 (2546	 -	 2556)	 ระดับประเทศ	พบว่า	 ภาวะโภชนาการเกิน	 เด็กวัยเรียน	มี

แนวโน้ม	เพิ่มขึ้น	

  ●		 การสำรวจภาวะอาหาร/โภชนาการ	พบว่า	เด็กวัยเรียนมีแนวโน้มมีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้น	ดังนี้	

   ◆		 ปี	2546	ภาวะอ้วน	ร้อยละ	13.6		

   ◆		 ปี	2553	ภาวะอ้วน	ร้อยละ	12.7		

   ◆		 ปี	2554	ภาวะอ้วนร้อยละ	17.0		

   ◆		 ปี	2555	(ช่วงก.พ.55)	ภาวะอ้วน/เริ่มอ้วน	17.7	%		

 ●		 ภาวะโภชนาการ	 (เขตบริการสุขภาพที่	 9)	 จากการสำรวจปี	 2555	 (นักเรียนชั้นประถม

ศึกษา	/มัธยมศึกษา	24	แห่ง	1,650	คน)	

		 	 1)		 เด็กนักเรียน	อ้วน/เริ่มอ้วนเฉลี่ย	ร้อยละ	12.1	

		 	 2)		 เด็กนักเรียนเตี้ย/ค่อนข้างเตี้ย	ร้อยละ	8.3	

	 	 3)		 เด็กนักเรียนมีส่วนสูงระดับดี/รูปร่างสมส่วน	ร้อยละ	73.07	

 

ภาพที่ 12	ภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน	ปี	2555	
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ตารางที่ 3	ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	

ตารางที่ 4	แสดงรายชื่อโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	ปี	2555	-	2556	

 การดำเนินงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ระดับประเทศ	 	 77	แห่ง	 154	แห่ง		 224	แห่ง	 450	แห่ง	

ระดับเขต	(เป้าหมาย)	 4	แห่ง	 8	แห่ง	 17	แห่ง	 34	แห่ง	

สิ่งที่ดำเนินการ			 7	แห่ง	 14	แห่ง	 8	แห่ง	 	

สุดยอดเพชร		 	 1	แห่ง	 1	แห่ง	 	 	

 จังหวัด   ปี 2555   ปี 2556 

	 นครราชสีมา	 1.	โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี	อ.จักราช		 1.	โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี	อ.แก้งสนามนาง	

	 	 2.	โรงเรียนโคกกระเบื้องสามัคคี	อ.บ้านเหลื่อม		 2.	โรงเรียนโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี	อ.ขามทะเลสอ	

	 	 3.	โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า	อ.เมืองนครราชสีมา	3.	โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์	อ.เมือง	

	 	 4.	โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา	อ.เมือง		 4.	โรงเรียนชุมชนวัดรวง	อ.เฉลิมพระเกียรติ	

	 	 5.	โรงเรียนไตรมิตรวิทยา	อ.โนนสูง		 5.	โรงเรียนหนองนกกวัก	อ.จักราช	

	 ชัยภูมิ	 1.	โรงเรียนบ้านหนองผักชี	อ.เนินสง่า		 1.	โรงเรียนชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่	อ.แก้งคร้อ	

	 	 	 	 	 2.	โรงเรียนบ้านแหลมทองผดุงวิทย์		

	 	 	 	 	 	 อ.ภักดีชุมพล	

	 	 	 	 	 3.	โรงเรียนห้วยกนทา	อ.หนองบัวแดง	

	 	 	 	 	 4.	โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต	อ.เทพสถิต	

	 บุรีรัมย์	 	 	 	 1.	โรงเรียนบ้านเขว้า	อ.คูเมือง	

	 	 	 	 	 2.	โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์	อ.โนนดินแดง	

	 	 	 	 	 3.	โรงเรียนหนองโบสถ์	อ.นางรอง	

	 สุรินทร์	 1.	โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ	อ.ปราสาท		 1.	โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก	อ.บัวเชด	

	 	 	 	 	 2.	โรงเรียนศรีปทุม	อ.ท่าตูม	
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 มาตรการในการดำเนินงาน 
 ●		 เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	

 ●		 การชี้แจงเกณฑ์ระดับ	จังหวัด	ทำครบทุกจังหวัด	

 ●		 พัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินระดับเขต		

 ●		 พัฒนาศักยภาพทีมประเมินร.ร.ระดับจังหวัด		

 ●		 ลงเยี่ยมก่อนการประเมินจริง	

 

 ปัญหาการดำเนินงาน 
 ●		 ปัญหาภาวะอ้วน	/	เตี้ย	มีแนวโน้มค่อนข้างสูงขึ้น	(โปรแกรมอ้วน	/	School	Health	)	

 ●		 ปัญหาทางด้านทันตกรรม	เช่น	การเคลือบหลุมร่องฟัน,	การตรวจสุขภาพช่องปาก	

 ●		 โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม	ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐาน	

 ●		 โรงเรียน	ตชด./ถิ่นทุรกันดาร	ระบบข้อมูล	ตั้งแต่ปี	55,	56,	57	ไม่มีการจัดเก็บ	ไม่สามารถ

นำมาวิเคราะห์ในการทำแผนการดำเนินงานต่อไป	

 ●	 เสริมไอโอดีน	/ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	

 

 แผนวิเคราะห์การดำเนินงาน ปี 2558 
 ●		 ภาวะอ้วน	/	เตี้ย	

 ●		 ปัญหาภาวะค่อนข้างสูง	/เตี้ย		

 ●		 ปัญหาทางด้านทันตกรรม		

 ●		 โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม		

 ●		 โรงเรียน	ตชด./ถิ่นทุรกันดาร	

 

 แผนการพัฒนาบูรณาการ ปี 2558 
 ●		 บริการสุขภาพเขต	9	ขับเคลื่อนภายใต้สุขภาพนักเรียน	/รร.ส่งเสริมสุขภาพ	

 ●		 จังหวัดนครราชสีมา	บูรณาการไปงบฯ	จังหวัด	/	อบจ.	สพป.	/	สพม.		

 ●		 งบประมาณ	สสจ	/กรมส่งเสริมปกครอง	/รพช.		

 ●		 โครงการอาหารกลางวัน	...กองทัพ	/	หลวงพ่อคูณ	

 ●		 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	กรมอนามัย		

 ●	 การประเมินการใช้สมุดสุขภาพนักเรียน	
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งานวัยรุ่น 
 

	 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 หมายถึง	 การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีอายุระหว่าง	 10-19	 ปี	 โดยถืออายุ	 ณ	

เวลาที่คลอดบุตร	ซึ่งแบ่งได้เป็น	adolescents	คือช่วงอายุ	15-19	ปี	และ	younger	adolescents	คือ

ช่วงอายุ	10-14	ปี	โดยพบร้อยละการคลอดบุตรของหญิงที่มีอายุต่ำกว่า	20	ปีบริบูรณ์	เทียบกับ	จำนวน

หญิงทั้งหมดที่คลอดบุตร	เพิ่มขึ้นจาก	พ.ศ.	2503	ร้อยละ	5.44	เป็นร้อยละ	16.59	ในพ.ศ.	2555	และ

พบว่า	 หญิงที่มีอายุต่ำกว่า	 15	 ปี	 คลอดบุตรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวนหญิงทั้งหมดที่คลอดบุตร	 จาก	

พ.ศ.2503	ร้อยละ	0.03	เป็นร้อยละ	0.46	ใน	พ.ศ.	2555	เมื่อพิจารณาตามรายภาค	พ.ศ.	2555	พบว่า	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พบร้อยละของมารดาวัยรุ่นคลอดบุตรมีชีพมากที่สุด	ร้อยละ	19.07	รองลงมา

คือ	ภาคเหนือ	ร้อยละ	18.43	และภาคกลาง	ร้อยละ	18.10	ตามลำดับ	(กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสาร

สุขภาพ	 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.	 พ.ศ.	 2503-2555)	 และเมื่อพิจารณารายจังหวัด	 พ.ศ.2554	 -	

2555	พบว่า	จังหวัดบุรีรัมย์	และจังหวัดสุรินทร์	มีจำนวนและร้อยละเกิดมีชีพของมารดาวัยรุ่น	อยู่ใน	10	

อันดับแรกของการจดทะเบียนการเกิดทั้งประเทศ		

	 สาเหตุของการตั้งครรภ์	 คือ	 ใช้การคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพต่ำ	 ได้แก่	 การหลั่งภายนอก		 

การนับระยะปลอดภัย	 และมีการใช้ถุงยางอนามัยน้อยลงโดยเฉพาะในนักเรียนหญิง	 ม.2	 มีอัตราการใช้

ถุงยางอนามัยน้อยที่สุด	 ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 ซึ่งส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 68.8	 เป็นการตั้งครรภ์

โดยไม่ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนมาก่อน	 ประกอบกับความไม่พร้อมทางด้านอายุ	 สรีระทางร่างกาย		 

การศึกษา	 ครอบครัว	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 และความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร	 ทำให้วัยรุ่นตัดสินใจยุติ	 

การตั้งครรภ์	 โดยเฉพาะวัยรุ่นอายุ	15-19	ปี	พบว่ามีการยุติการตั้งครรภ์มากที่สุดถึง	ร้อยละ	23.8	และ

การยุติการตั้งครรภ์จะลดลงในกลุ่มอายุที่มากขึ้น	 การตั้งครรภ์และคลอดในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า	 20	 ปี		 

ยังเป็นปัจจัยส่งเสริมทำให้ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่า	 2,500	 กรัม	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 8.7		 

ใน	ปี	2546	เป็นร้อยละ	10.4	ในปี	2555	(สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.	2555)	
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ภาพที่ 13	ร้อยละการคลอดบุตรของหญิงที่มีอายุต่ำกว่า	20	ปีบริบูรณ์	เทียบกับ	จำนวนหญิงทั้งหมด	

ที่คลอดบุตร	พ.ศ.	2503	-	2555 

ภาพที่ 14	ร้อยละการคลอดบุตรของหญิงที่มีอายุต่ำกว่า	15	ปีบริบูรณ์	เทียบกับ	จำนวนหญิงทั้งหมด	

ที่คลอดบุตร	พ.ศ.	2503	-2555 
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	 ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่	 9	 พบอัตราการคลอดของมารดาอายุน้อยกว่า	 20	 ปี		 

มีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ	 11	 ใน	 พ.ศ.2550	 เป็นร้อยละ	 20.2	 ใน	 พ.ศ.	 2555	 จากการสำรวจภาวะ

สุขภาพของประชาชนในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่	9	ปีงบประมาณ	2555	โดยสำรวจแบบตัดขวาง	

(Cross-Sectional	 Survey)	 ในทุกเครือข่ายบริการระดับอำเภอ	 (CUP	 :	 Contracting	 Unit	 for	

Primary	Care)	ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่	9	พ.ศ.	2555	ได้แก่	จังหวัดนครราชสีมา,	จังหวัดบุรีรัมย์,	

จังหวัดสุรินทร์	และจังหวัดชัยภูมิ	จำนวน	98	CUP	ระหว่างเดือนมิถุนายน	–	สิงหาคม	2555	พบอัตรา

การตั้งครรภ์ในหญิงอายุ	15	-	19	ปี	ต่อหญิงอายุ	15	-	19	ปี	1,000	คน	พบว่า	จังหวัดนครราชสีมามี

อัตราการตั้งครรภ์สูงที่สุดเท่ากับ	75	รองลงมาจังหวัดจังหวัดสุรินทร์เท่ากับ	74	จังหวัดบุรีรัมย์เท่ากับ	66	

ชัยภูมิเท่ากับ	 43	 และภาพรวมเขตเท่ากับ	 65	 ตามลำดับ	 และเมื่อเชื่อมโยงผลลัพธ์การคลอดในมารดา

อายุ	15	-	19	ปี	พบว่า	วัยรุ่นจังหวัดบุรีรัมย์คลอดทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่า	2,500	กรัม	สูงที่สุด	ร้อยละ	

10.1	ลงมาจังหวัดชัยภูมิ	ร้อยละ	7.9	จังหวัดนครราชสีมา	ร้อยละ	6.8	จังหวัดสุรินทร์	ร้อยละ	0.5	และ

ภาพรวมเขต	 ร้อยละ	 7.6	 เมื่อพิจารณา	 ร้อยละมารดาอายุน้อยกว่า	 20	 ปี	 คลอดบุตร	 พบว่าจังหวัด

นครราชสีมา	สูงที่สุด	 ร้อยละ	22.5	 รองลงมาจังหวัดชัยภูมิ	 ร้อยละ	21.7	จังหวัดบุรีรัมย์	 ร้อยละ	17.9	

จังหวัดสุรินทร์	 ร้อยละ	 16.3	 และภาพรวมเขต	 ร้อยละ	 20.5	 ตามลำดับ	 จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า	

ทุกจังหวัดในเครือข่ายบริการสุขภาพที่	9	มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุ	15	–	19	ปี	และร้อยละของ

วัยรุ่นอายุน้อยกว่า	20	ปี	คลอดบุตร	สูงกว่าระดับประเทศ	และยังมีการคลอดทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่า	

2,500	กรัม	

	 จากการตรวจราชการพบว่าอัตราการคลอดมารดาอายุ	 15	 –	 19	 ปี	 เท่ากับ	 17.87,	 10.14,	

13.67,	และ	19.6	ต่อพันประชากร	 ในนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และสุรินทร์	ตามลำดับ	 ในภาพรวม

ของเขต	 อัตราการคลอดมารดาอายุ	 15	 -	 19	 ปีเท่ากับ	 30.33	 ต่อพันการเกิดมีชีพ	 เมื่อพิจารณาอัตรา

การตั้งครรภ์ซ้ำ	พบว่า	 จังหวัดบุรีรัมย์มีอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำสูงที่สุด	 ร้อยละ	17.47	 รองลงมาคือจังหวัด

นครราชสีมา	ร้อยละ	12.49	จังหวัดชัยภูมิ	ร้อยละ	2.15	และจังหวัดสุรินทร์	ร้อยละ	1.30	ตามลำดับ	

	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพวัยรุ่นต้องอาศัยความร่วมมือหลายภาคส่วน	 พบว่า	 สถาน

บริการสาธารณสุขในเครือข่ายบริการสุขภาพที่	 9	 ผ่านมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น

และเยาวชน	 ร้อยละ	 73.4	 และมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา	 องค์การปกครองส่วน	 

ท้องถิ่น	 และครอบครัวเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในวัยรุ่น	 โดยพัฒนาอำเภอตาม

มาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์	 พบว่า	 อำเภอผ่านเกณฑ์มาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์	

ร้อยละ	27.7	



รายงานประจำปี 2557 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 38

ภาพที่ 16	อัตราการตั้งครรภ์ในมารดาอายุ	15	-	19	ปี	เทียบกับการคลอดบุตรน้ำหนักตัว	

น้อยกว่า	2,500	กรัม 

ภาพที่ 17	ร้อยละมารดาอายุน้อยกว่า	20	ปี	คลอดบุตร	พ.ศ.	2555	–	2556 
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ภาพที่ 18	ร้อยละโรงพยาบาลผ่านการประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร	

สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	ปี	2555	-	2557 

 ภาพที่ 19 ร้อยละอำเภอผ่านการประเมินมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์	ปี	2555	-	2557 
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   มาตรการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   มี 5 มาตรการ ดังนี ้
 

 มาตรการที่ 1 พัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานวัยรุ่น  

	 โดยมีการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน	และมีการวางแผนการดำเนินงานและการขับเคลื่อนระดับ

เขต	 และระดับจังหวัด	 และมีการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่าง	 

ต่อเนื่อง	 และมีการผลักดันเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานระดับเขตและระดับจังหวัด	 ได้แก่		 

คณะกรรมการแพทย์อาสาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์	 และการแท้งไม่ปลอดภัยในวัยรุ่น	 นอกจากนี้ยังเป็น

วิทยากรในการจัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด	 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา	รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายในเขตสุขภาพ	

 ผลลัพธ์	 พบว่า	 ผู้บริหาร	 และผู้รับผิดชอบงานระดับเขต	 และระดับจังหวัดให้ความสำคัญ	 และ

ร่วมดำเนินงานอย่างดี	

 

 มาตรการที่ 2 สร้างสร้างความเข้มแข็งของการบูรณาการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นในพื้นที่  

	 โดยการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ	ได้แก่	วัฒนธรรม	อปท.	องค์กรเอกชน	ใน

พื้นที่	 และเน้นหนักที่กระทรวงศึกษาธิการให้มีการสอนเพศศึกษาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์	 พัฒนาระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 และพัฒนาระบบการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ระหว่างเรียนให้มีโอกาสได้

เรียนต่อ	กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบบริการการให้การปรึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	จัดบริการ

ฝากครรภ์วัยรุ่น	 ดูแลระยะคลอด	 หลังคลอด	 และให้บริการคุมกำเนิดชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพในการ	 

คุมกำเนิดนาน	2	 -	 3	ปีได้แก่	 ยาฝังคุมกำเนิด	 ใส่ห่วงคุมกำเนิดในวัยรุ่นหลังคลอดเพื่อเว้นระยะห่างของ

การมีบุตรและป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ	และกระทรวงพัฒนาสังคม	เชื่อมประสานการช่วยเหลือ	หรือส่งต่อ

บริการทางสังคมแก่วัยรุ่นตามสภาพปัญหาต่างๆ	 องค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารจัดการกองทุน

สุขภาพตำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขสุขภาพของวัยรุ่นในระดับพื้นที่	 ผลักดันให้เกิดอำเภออนามัยการ

เจริญพันธุ์เพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพวัยรุ่น	

 ผลลัพธ์ : อนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	27.3	

 

 มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพวัยรุ่นในสถานบริการ 

 พฒันาระบบขอ้มลูสขุภาพของวยัรุน่ใหเ้ปน็ระบบเดยีวกนัเพือ่ใหส้ามารถนำขอ้มลูมาวเิคราะห	์และ

วางแผนการดำเนนิงานได	้ สง่เสรมิใหโ้รงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุจดัตัง้คลนิกิวยัรุน่ครบทกุโรง

พยาบาลเพือ่ใหบ้รกิารเชงิรบั	 และเชงิรกุในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่และพฤตกิรรม

เสีย่งดา้นสขุภาพอืน่ๆ	พฒันาศกัยภาพผูใ้หบ้รกิารวยัรุน่ใหม้คีวามเปน็มติรกบัวยัรุน่และมอีงคค์วามรูเ้กีย่ว

กบัสขุภาพวยัรุน่ทีท่นัสมยั	เสรมิสรา้งขวญัและกำลงัใจแกผู่บ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานทีใ่หบ้รกิารในกลุม่วยัรุน่ 

 ผลลัพธ์ :	รพ.	ผ่านเกณฑ์	บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	ร้อยละ	74.7	
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 มาตรการที่ 4 รณรงค์สร้างความตระหนักและการเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น 

	 โดยการจัดนิทรรศการ	 ให้ความรู้แก่วัยรุ่นในโรงเรียน	 มหาวิทยาลัย	 และชุมชน	 ในโอกาสต่างๆ	

เช่น	วันวาเลนไทม์	วันลอยกระทง	วันเอดส์โลก	วันหยุดสูบบุหรี่	วันเยาวชน	วันวิชาการ	เป็นต้น	

 ผลลัพธ์ :	 วัยรุ่นให้ความสนใจ	 และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่นได้	 มีการมาใช้

บริการของคลินิกวัยรุ่นมากยิ่งขึ้น	ทั้งทางโทรศัพท์	และมาใช้บริการด้วยตนเอง	

 

 มาตรการที่ 5 ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพวัยรุ่น 

	 สถานบริการสาธารณสุขที่มีบริการเกี่ยวกับวัยรุ่น	 มีการพัฒนารูปแบบหรือสร้างนวัตกรรมการ

ให้บริการสุขภาพวัยรุ่นที่ทันสมัยและเหมาะสมกับวัยรุ่นในแต่ละพื้นที่	 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นในระดับพื้นที่และระดับเขต	

 ผลลัพธ์ :	งานวิจัย	1	เรื่อง	และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต	
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งานวัยทำงาน 
 

	 กลุ่มวัยทำงานหรือกลุ่มประชากรที่อายุอยู่ในช่วง	15-59	ปี	สำหรับปัญหาสุขภาพของวัยทำงาน	

ที่พบส่วนมากเป็นปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เรียกว่า	“โรควิถีชีวิต”	5	โรค	ได้แก่	 โรคเบาหวาน	โรค

ความดันโลหิตสูง	 โรคหัวใจ	 โรคหลอดเลือดสมอง	 และโรคมะเร็ง	 ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง	 เนื่องมา

จากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม	ส่งผลต่อวิถีชีวิตและก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่

ไม่เหมาะสม	เช่น	การบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล	ได้แก่	รับประทานอาหารหวาน	มัน	เค็ม	มากเกินไป	และ

ทานผัก	 ผลไม้น้อย	 การเคลื่อนไหวทางกายหรือออกกำลังกายน้อย	 การสูบบุหรี่	 การดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 รวมถึงภาวะเครียด	 สำหรับข้อมูลสุขภาพวัยทำงานใน

เขตพื้นที่บริการที่	9	นครชัยบุรินทร์	พบว่า	

 ● อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูง	 เขต	 9	 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมาก	 โดยจังหวัดบุรีรัมย์		 

พบอัตราป่วยเพิ่มขึ้นมากที่สุดจาก	2,248.1	เพิ่มขึ้นเป็น	3,685.6	ต่อประชากรแสนคน	

	 -		 อัตราตายโรคความดันโลหิตสูง	 เขต	9	มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมาก	 โดยจังหวัดนครราชสีมา	

พบอัตราตายมากที่สุดจาก	 4.4	 เพิ่มขึ้นเป็น	 6.8	 ต่อประชากรแสนคน	 รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ	 อัตรา

ตายจาก	2.8	เพิ่มขึ้นเป็น	5.7	ต่อประชากรแสนคน 

ภาพที่ 20	แสดงอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง	เขตบริการสุขภาพที่	9	ปี	2553	-	2556 
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 ● อัตราป่วยโรคเบาหวาน	 เขต	 9	 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมาก	 โดยจังหวัดนครราชสีมา	 พบ

อัตราป่วยมากที่สุดจาก	2,650	เพิ่มขึ้นเป็น	3,470	ต่อประชากรแสนคน 

ภาพที่ 21	แสดงอัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง	เขตบริการสุขภาพที่	9	ปี	2552	-	2556 

ภาพที่ 22	แสดงอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน	เขตบริการสุขภาพที่	9	ปี	2553	-	2556 
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 ●  อัตราตายด้วยโรคเบาหวาน	 เขต	 9	 มีแนวโน้มสูงขึ้น	 โดยจังหวัดชัยภูมิ	 พบอัตราตายมาก

ที่สุดจาก	22.7	เพิ่มขึ้นเป็น	23.6	ต่อประชากรแสนคน 

 ●  อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือด	 เขต	 9	 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมาก	 โดยจังหวัดนครราชสีมา	

พบอัตราตายมากที่สุดจาก	15.8	เพิ่มขึ้นเป็น	23.45	ต่อประชากรแสนคน 

ภาพที่ 23	แสดงอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน	เขตบริการสุขภาพที่	9	ปี	2552	-	2556 

ภาพที่ 24	แสดงอัตราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด	เขตบริการสุขภาพที่	9	ปี	2553	-	2556 
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 ●  การคัดกรองความเสี่ยงต่อเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2555	 ในประชากรอายุ		 

35	ปีขึ้นไป	นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และสุรินทร์	คิดเป็นร้อยละ	95.8,	91.2,	93.9,	91.3	ตามลำดับ	

ภาพรวมของเขต	ร้อยละ	93.1		

	 จากการสำรวจความครอบคลุมของการได้รับบริการเชิงคุณภาพตามกลุ่มอายุ	 เขตพื้นที่เครือข่าย

บริการที่	9	ปี	2555	พบว่า		

 ●  ภาวะอ้วนลงพุงในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป	ในเพศชาย	มีรอบเอวเกินมาตรฐานร้อยละ	

14.83	 (N	=	 1,969	 คน)	 และเพศหญิง	 มีรอบเอวเกินมาตรฐาน	 ร้อยละ	 44.24	 (N	=	 4,283	 คน)	 ถ้า

จำแนกรายจังหวัดมีความแตกต่างระหว่างเพศ	 โดยผู้หญิงในจังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ	 53.40	 มีภาวะอ้วน

ลงพุงสูงที่สุด	 รองลงมาคือ	 จังหวัดนครราชสีมาร้อยละ	 46.97	 จังหวัดสุรินทร์ร้อยละ	 41.01	 และต่ำสุด

ในจังหวัดชัยภูมิ	 ร้อยละ	 29.10	 ส่วนภาวะอ้วนลงพุงในเพศชายมีความชุกไม่แตกต่างกันมากนักใน

จังหวัดบุรีรัมย์	นครราชสีมาและชัยภูมิ	คือร้อยละ	15.81,	15.77	และ	15.13	ตามลำดับ	แต่พบต่ำสุดใน

จังหวัดสุรินทร์	ร้อยละ	11.76	

ภาพที่ 25	ร้อยละของความชุกภาวะอ้วนลงพุงในประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไปในเขตบริการสุขภาพที่	9 

 การประเมินค่าดัชนีมวลกาย (BMI)	พบว่า	ประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป	 ในพื้นที่นครชัยบุรินทร์	

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

รายจังหวัด	 พบว่า	 จังหวัดสุรินทร์มีภาวะสมส่วนสูงสุด	 คิดเป็นร้อยละ	 47	 รองลงมาคือ	 จังหวัด

นครราชสีมา	บุรีรัมย์และชัยภูมิ	ตามลำดับ	โดยประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป	จังหวัดบุรีรัมย์อ้วนสูงสุดร้อย

ละ	 30	 รองลงมาคือนครราชสีมา	 คิดเป็นร้อยละ	 29	 สำหรับประชากรอายุ	 15	 ปีขึ้นไป	 พบว่าจังหวัด

ชัยภูมิผอมสูงสุด	รองลงมาคือ	สุรินทร์	คิดเป็นร้อยละ	32	และ	18.	9	ตามลำดับ	 
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	 ข้อมูลจาก	Rapid	survey	ปี	2556	พบว่า	ภาวะอ้วนลงพุงในประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไปในเขต

นครชัยบุรินทร์	 เพศชายมีรอบเอวเกินมาตรฐานร้อยละ	 16.6	 (N	 =	 878	 คน)	 และเพศหญิง	 มีรอบเอว

เกินมาตรฐานร้อยละ	49.1	(N	=	888	คน)	โดยแยกเป็นรายจังหวัดตามเพศได้	ดังนี้	ในเพศหญิงจังหวัด

ชัยภูมิมีรอบเอวเกินมาตรฐานสูงสุด	 คือ	 ร้อยละ	 60.4	 รองลงมาคือ	 จังหวัดนครราชสีมา	 สุรินทร์และ

บุรีรัมย์	ร้อยละ	49.6,	43.7และ	42.0	ตามลำดับ	ส่วนในเพศชายมีรอบเอวเกินมาตรฐานสูงสุดในจังหวัด

ชัยภูมิเช่นกัน	คือ	ร้อยละ	22.3	จังหวัดนครราชสีมา	ร้อยละ	16.9	จังหวัดบุรีรัมย์	ร้อยละ	14.5	และต่ำ

สุดในจังหวัดสุรินทร์	ร้อยละ	11.8	(ภาพที่	25)	 

ภาพที่ 26	ร้อยละของดัชนีมวลกายประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไปในเขตบริการสุขภาพที่	9 
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 ข้อเสนอแนะ  

 ●		 ควรมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อลด

ปัจจัยเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาวะโรคอ้วนในคนไทย	

 ●	 ควรสนับสนุนองค์ความรู้	 ทักษะในการให้คำปรึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ให้กับบุคลากร	 รวมทั้งสื่อ	 วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนใน

พื้นที่	

 ●		 ควรมีการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมในส่วนของ	BMI	รอบเอว	พฤติกรรมการบริโภค	

การออกกำลังกาย	การสูบบุหรี่	การดื่มสุรา	อย่างเป็นระบบ	

 ●	 ควรมีระบบส่งต่อในคลินิก	NCD	คุณภาพและคลินิก	DPAC	

ภาพที่ 27	ร้อยละของความชุกภาวะอ้วนลงพุงในประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไปในเขตบริการสุขภาพที่	9 
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งานสูงอายุ 
 

	 ปัจจุบันประเทศไทย	 มีประชากรรวม	 64.5	 ล้านคน	 จำนวนผู้สูงอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 9.4	 ล้านคน	

(14.57%	ของประชากรรวม)	และ	จำนวนผู้สูงอายุ	65	ปีขึ้นไป	6.3	ล้านคน	(9.77%	ของประชากรรวม)	

ตามนิยามของ	UN	ถือว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว	Aged	Society	

	 ผลกระทบ	 :	 ความชุกของโรคที่เกี่ยวเนื่องกับความเสื่อมถอยของอวัยวะจะเพิ่มมากขึ้น	 โรคของ	 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลระยะยาว	 และค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพจะต้อง

เพิ่มสูงขึ้นตามการสูงวัยของประชากร		

	 ข้อมูลจากสำมะโนประชากรและเคหะ	 สำนักงานสถิติแห่งชาติ	 การคาดประมาณประชากรของ

ประเทศไทย	พ.ศ.	2553	-	พ.ศ.	2583	สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

และสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย	พบว่า	

 

 อัตราการพึ่งพิงของประชากรสูงอายุต่อคนวัยทำงานของประเทศไทย		

 ●	 พ.ศ.2543	วัยทำงาน	100	คน	ต้องดูแลผู้สูงอายุ	14.3	คน		

 ●	 พ.ศ.2553	วัยทำงาน	100	คน	ต้องดูแลผู้สูงอายุ	19.7	คน		

 

 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพของภาครัฐ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

  ●	 ปี	2553	รวม	=	ร้อยละ	2.2	(เป็นภาระค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ	=	ร้อยละ	0.6	

คิดเป็น	ร้อยละ	27	ของค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพทั้งหมด)		

  ●		 ปี	2565	รวม	=	ร้อยละ	2.8	(เป็นภาระค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ	=	ร้อยละ	1.1	

คิดเป็นร้อยละ	39	ของค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพทั้งหมด)		

 ระดับการศึกษา	พบว่า	 ผู้สูงอายุส่วนมากจบชั้นประถมศึกษา	 ร้อยละ	75	 รองลงมา	 ไม่ได้เรียน	

ร้อยละ	 16	 เรียนจบชั้นมัธยมศึกษา/ปวช.	 ร้อยละ	 6	 ปริญญาตรี	 ร้อยละ	 2	 และ	 ปวส./อนุปริญญา		 

ร้อยละ	1	ตามลำดับ		

 การประกอบอาชีพ	 พบว่า	 ไม่ได้ประกอบอาชีพ/ทำงานบ้าน	 ร้อยละ	 46	 รองลงมา	 คือ	

เกษตรกรรม	 ร้อยละ	 34	 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	 ร้อยละ	 9	 รับจ้างทั่วไป	 ร้อยละ	 8	 และข้าราชการ/

ข้าราชการบำนาญ	 ร้อยละ	 3	 นอกจากนี้พบว่า	 รายได้ครอบครัวเฉลี่ย	 6,000	 บาท/เดือน	 โดยมาจาก

บุตร	ร้อยละ	50	และผู้สูงอายุ	8	ใน	100	คน	อาศัยอยู่คนเดียว	
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ภาพที่ 28	ระดับการศึกษา	และอาชีพของผู้สูงอายุ 

 ดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุ พบว่า	 ผู้สูงอายุ	 มีภาวะน้ำหนักเกิน	 โรคอ้วนและโรคอ้วนอันตราย	

ภาพรวมร้อยละ	47	โดยในเพศหญิงมีภาวะดังกล่าวสูงกว่าเพศชาย	นอกจากนี้	ยังพบว่าเส้นรอบเอวมาก

กว่าเกณฑ์ในเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย	ร้อยละ	63	และ	ร้อยละ	25	ตามลำดับ	(ภาพที่	27)	

ภาพที่ 29	ค่าดัชนีมวลกาย	(BMI)	และรอบเอวของผู้สูงอายุ	
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 สถานการณ์ปัญหาสุขภาวะในผู้สูงอายุ ภาพรวม	 พบว่า	 เป็นโรคความดันโลหิตสูง	 ร้อยละ	

41.4	มีฟันใช้งานได้น้อยกว่า	20	ซี่	หรือ	4	คู่สบ	ร้อยละ	37.4	เป็นโรคเบาหวาน	ร้อยละ	18.2	มีภาวะซึม

เศร้าจากการประเมินด้วย	 2Q	 ร้อยละ	 13.4	 และเป็นโรคเบาหวานร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง	 ร้อยละ	

13	(ภาพที่	28)	ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุ	>	125	mg/dl	ร้อยละ	25	ในส่วนของผู้สูงอายุที่เป็น

โรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุ	>	125	mg/dl	 ร้อยละ	55	 (ภาพที่	 29)	 ในส่วนของ

ระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุ	 >	 140/90	mmHg	 ร้อยละ	 32	 และระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยที่

เป็นโรคความดันโลหิตสูง	>	140/90	mmHg	ร้อยละ	43	(ภาพที่	30)	

ภาพที่ 30	แสดงสถานการณ์ปัญหาสุขภาวะในผู้สูงอายุ	
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ภาพที่ 31	แสดงค่าระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุ	 

ภาพที่ 32 ค่าระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุ 
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 โรคที่ทำให้ผู้สูงอายุสูญเสียปีสุขภาวะ	(Burden	of	Disease)	ในเพศชาย	คือ	โรคหลอดเลือดสมอง 

ร้อยละ	11.7	รองลงมา	คือ	โรคหลอดเลือดหัวใจ	และโรคถุงลมโป่งพอง	ร้อยละ	7.7	และ	7.6	ตามลำดับ	

(ภาพที่	31)	ส่วนในผู้สูงอายุเพศหญิง	พบว่า	โรคที่ทำให้สูญเสียปีสุขภาวะมากที่สุด	คือ	โรคหลอดเลือดสมอง 

ร้อยละ	12.4	โรคเบาหวาน	ร้อยละ	11.7	และโรคหลอดเลือดหัวใจ	ร้อยละ	7.4	(ภาพที่	31) 

	 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	 ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	 ปีงบประมาณ	 2555	 –	 2557		 

พบว่า	ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรอง ADL	ภาพรวมเขต	ร้อยละ	90.1	,	95.9	และ	93.5	ในส่วนของ

ปี	2557	แยกรายจังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และสุรินทร์	คิดเป็น	92.7,	100	,	97.1	,	93.5	ตาม

ลำดับ	จากเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	(ภาพที่	33) 

ภาพที่ 33	โรคที่ทำให้ผู้สูงอายุสูญเสียปีสุขภาวะ 
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 ประชากรผู้สูงอายุตามผลการตรวจคัดกรอง ADL จำแนกตามกลุ่ม	 เขตนครชัยบุรินทร์	 ปี	

2555	–	2556	พบว่า	ผู้สูงอายุภาพรวมเขต	กลุ่มที่	1	ติดสังคม	ร้อยละ	90.2	,	92.36	กลุ่มที่	2	ติดบ้าน	

ร้อยละ	8.49	,	6.4	และ	กลุ่มที่	3	ติดเตียง	ร้อยละ	1.49	,	1.24	ตามลำดับ	(ภาพที่	35) 

ภาพที่ 34	ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรอง	ADL	ปี	2555	-	2557 

ภาพที่ 35	ร้อยละผู้สูงอายุตามผลการตรวจคัดกรอง	ADL	จำแนกตามกลุ่ม	ปี	2555	-	2556 
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 ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ	 พบว่า	 ในกลุ่มเสี่ยง	 ได้แก่	 ผู้สูงอายุ	

กลุ่ม	2	และ	3,	DM	,	HT,	ซึมเศร้า	,	เข่าเสื่อม,	ช่องปาก	ได้รับการพัฒนาทักษะกายและใจ	ปี	2556	–	

2557	ภาพรวมเขต	ร้อยละ	91.1	และ	98.2	จากเป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	(ภาพที่	36) 

 ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมพระราชทานตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ปี	2555	–	2557	

เทียบกับเป้าหมาย	พบว่าผลการดำเนินงานภาพรวมเขต	ร้อยละ	95.7	,	85.0	และ	72.4	ตามลำดับ	ใน

ส่วนของผลการดำเนินงาน	 ปี	 2557	 แยกรายจังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์และสุรินทร์	 คิดเป็น	

61.9,	80.6	,	72.5	,	74.5	ตามลำดับ	จากตารางที่	4	จากเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 

ภาพที่ 36	ร้อยละผู้สูงอายุ	ผู้พิการได้รับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ	ปี	2556	–	2557	 

ตารางที่ 4	ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมพระราชทานตามเป้าหมาย	ปี	2555	-	2557 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

ผลงาน 

ทั้งเขต 

เป้าหมาย 

ทั้งเขต 

เป้าหมายรายจังหวัด (% ผลงาน) 
ปีงบประมาณ  

	 2555	 3,315	ราย	 1,130	 705	 768	 712	 (95.7)	

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

	 2556	 3,755	ราย	 1,000	 958	 1,147	 650	 (85.0)	

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

	 2557	 4,500	ราย	 1,865	 725	 1,020	 890	 (72.4)	

	 	 	 (61.9)	 (80.6)	 (72.5)	 (74.5)	
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 ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์ พบว่า	 ผลการดำเนินงาน	 ปี	 2554	 -	 2557	

ภาพรวมเขต	ร้อยละ	32.4	แยกรายจังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และสุรินทร์	คิดเป็นร้อยละ	27.0,	

48.4	,	36.0	,	25.3	ตามลำดับ	จากเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ	25	(ตารางที่	5) 

	 แนวทางในการพัฒนางานผู้สูงอายุ	มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี	และการมีส่วนร่วมทาง

สังคม	 การได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม	 ได้แก่	 1)	 ได้รับการตรวจคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ

เพื่อวางแผนการดูแลที่ตรงกับปัญหา	2)	ได้รับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	ดูแลรักษาและ

ฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ	 3)	 ความเข้มแข็งของครอบครัว	 และชุมชน	 ในการมีส่วนร่วมดูแลระยะยาว		 

(ภาพที่	37) 

ตารางที่ 5	ร้อยละตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์	ปี	2554	-	2557 

นครราชสีมา 
(289) 

ชัยภูมิ 
(124) 

บุรีรัมย์ 
(189) 

สุรินทร์ 
(158) 

เขต 

(760) 
เป้าหมาย 

จำนวนตำบล LTC ผ่านเกณฑ์ (แห่ง) 

ปีงบประมาณ  

	 2554	 1	ตำบล	:	จังหวัด	 5	 11	 5	 -	 21	

	 2555	 2	ตำบล	:	จังหวัด	 32	 34	 17	 17	 100	

	 2556	 ร้อยละ	20	 32	 10	 23	 17	(เดิม)	 65	

	 2557	 ร้อยละ	25	 9	 5	 23	 23	 60	

																					รวม		 	 78		 60	 68	 40	 246	

	 	 	 (27.0%)	 	(48.4%)		 	36.0%)		 	(25.3%)		 	(32.4%)	
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ภาพที่ 37	แสดงกรอบการดำเนินงานและมาตรการ 

	 จากผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในปี	 2557	 ที่ผ่านมา	 จึงมีการกำหนด

แผนการบูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุในปี	2558	ประกอบด้วย	

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุน การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยใน

ผู้สูงอายุ และการคัดกรอง Geriatric Syndromes 

 มาตรการ 
 ●		 คัดกรอง	ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ	ทั้งด้านร่างกาย	/	จิตใจ	

 ●		 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อการดูแลที่เหมาะสมตามสภาพปัญหา	

 ●		 พัฒนาศูนย์ข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ	ด้วยกลไก	District	Health	System		

 ●		 การส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	สุขภาพผู้สูงอายุ	
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 ตัวชี้วัดมาตรการ 
 ●		 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ	ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	

 ●	 บุคลากรหลักด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	 ได้รับการพัฒนาทักษะ/องค์ความรู้ในการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุ		

 ●	 มีระบบการลงทะเบียนการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ	

 ●		 ร้อยละ	80	ของผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ	

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเชื่อมโยงจากสถานบริการ

สู่ชุมชน  

 มาตรการ  
 ●		 การบริการผู้สูงอายุ	 โดยเริ่มต้นที่การคัดกรอง/ประเมิน	 โรคที่พบบ่อย	 และ	 Geriatric	

Syndromes	

 ●		 การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-ส่งต่อผู้สูงอายุจากชุมชนสู่สถานพยาบาล	 เพื่อการดูแล	

รักษา	และฟื้นฟูสภาพ	ตามศักยภาพของสถานพยาบาลแต่ละระดับ	

 ตัวชี้วัดมาตรการ 
 ●		 ร้อยละ	 30	 ของโรงพยาบาลชุมชนมีคลินิกผู้สูงอายุที่ให้บริการประเมิน/คัดกรองและรักษา

เบื้องต้น		

 ●		 ร้อยละ	30	ของ	รพท./รพศ.มีคลินิกผู้สูงอายุ	

 ●		 ร้อยละของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้รับบริการตามมาตรฐานที่เหมาะสมตาม

สภาพปัญหา	

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการมีส่วนร่วมของ สถานพยาบาล ครอบครัว ชุมชน และ  

ท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

 มาตรการ 
 ●		 ส่งเสริมให้ชุมชน/ท้องถิ่นมีระบบการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	

 ●		 ชุมชน	ท้องถิ่น	มีการส่งเสริมสุขภาพ	และปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ		

 ตัวชี้วัดมาตรการ 
 ●	 มีการนำระบบการประเมินผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล	ไปใช้	1	เครือข่าย/แห่ง		

 ●	 ตำบลดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์อย่างน้อย	ร้อยละ	30		

 ●		 ร้อยละ	60	ของตำบลมีกระบวนการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ		

 ●		 จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว(ผสค.)ได้รับการพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ		
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   งานทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ 
 

 มาตรการ/ตัวชี้วัด 
 ●		 ผู้สูงอายุมีฟันใช้งานได้	อย่างน้อย	4	คู่สบ	ในฟันหลัง	(ฟันแท้และฟันเทียม)	ร้อยละ	60	

 ●	 ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก	ร้อยละ	50		

 ●	 ผู้สูงอายุได้รับบริการฟันเทียม	ร้อยละ	90	

 ●		 ระยะเวลารอคิวฟันเทียมไม่เกิน	6	เดือน	

	 ในส่วนแนวคิดในการดำเนินงานผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ	 และบูรณาการระบบบริการสุขภาพ

เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ	ประกอบด้วย		

 ●		 การพัฒนาระบบการคัดกรอง/ประเมิน	 และจัดทำแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเรื่อง

ปัญหาสำคัญ	และโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ	

 ●		 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ	

 ●		 การพัฒนาทักษะและสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	
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งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

   การจัดการมูลฝอยทั่วไป เขตบริการสุขภาพที่ 9 
 

 ปริมาณการเกิดมูลฝอยและมูลฝอยสะสม 
	 สถานการณ์ภาพรวมมูลฝอยในเขตบริการสุขภาพที่	 9	มีมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ	6,307	ตัน/วัน	

หรือ	 ประมาณ	 2.30	 ล้านตัน/ปีโดยแบ่งเป็น	 เกิดจากจังหวัดนครราชสีมา	 มากที่สุด	 ประมาณ	 2,692	

ตัน/วัน	 หรือประมาณ	 982,760	 ตัน/ปี	 รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย์	 1,575/วัน	 หรือ	 574,907	 ตัน/ปี	

จังหวัดสุรินทร์	 1,303	 ตัน/วัน	 หรือ	 475,290	 ตัน/ปี	 (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	 11	 นครราชสีมา,	

2557)	และจังหวัดชัยภูมิมีปริมาณมูลฝอยน้อยที่สุด	คือ	ประมาณ	737.79	ตัน/วัน	หรือ	269,292	ตัน/ปี	

(สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	10	ขอนแก่น,	2557)	มูลฝอยที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีการกำจัดที่ถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาลเพียงประมาณ	 731	 ตัน/วัน	 หรือประมาณร้อยละ	 11.03	 ส่วนที่เหลือไม่ได้กำจัด	 หรือกำจัด

แบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล	 สะสมในธรรมชาติ	 ซึ่งมูลฝอยเหล่านี้	 อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน	

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 เช่น	 น้ำเสียที่เกิดจากน้ำชะมูลฝอยปนเปื้อนแหล่งน้ำธรรมชาติ	 มีกลิ่นเหม็น	

มูลฝอยปลิวเป็นแหล่งเกิดแมลงและสัตว์พาหะนำโรค	 เป็นต้น	 ซึ่งจากการจัดลำดับความสำคัญการแก้ไข

ปัญหาด้านมูลฝอย	กรมควบคุมมลพิษได้จัดลำดับจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาการจัดการมูลฝอยและจังหวัดที่

มีวิกฤตปัญหามูลฝอยสะสมให้จังหวัดนครราชสีมา	 เป็นจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาการจัดการมูลฝอย	 อยู่ใน

ลำดับที่	33	ของประเทศ	และ	เป็นจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหามูลฝอยสะสมมากที่สุด	อยู่ในลำดับที่	13	ของ

ประเทศ	 และมากที่สุดในเขตบริการสุขภาพที่	 9	 คือมีมูลฝอยสะสม	 460,002	 ตัน	 คิดเป็นร้อยละ	 66.9	

ของปริมาณสะสมในเขต	 ตารางที่	 6	 สาเหตุหนึ่งเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดขนาดใหญ่	 มี

ท้องถิ่นมากถึง	333	แห่ง	และมีประชากรมากอันดับ	2	ของประเทศ	
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 การเก็บขนและกำจัดมูลฝอยจำแนกตามจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
	 การเก็บขนและกำจัดมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พบว่า	 ภาพรวมเขตบริการ

สุขภาพที่	9	มี	อปท.	ทั้งหมด	860	แห่ง	ให้บริการเก็บขนมูลฝอยจำนวน	305	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	35.47	

แยกเป็นจังหวัดนครราชสีมา	 มีจำนวน	 อปท.	 ทั้งหมด	 333	 แห่ง	 มี	 อปท.	 ที่ให้บริการเก็บขนรวม	 136	

แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 40.84	 ในจำนวนนี้มีการกำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการจำนวน	 32	 แห่ง	 คิดเป็น	 

ร้อยละ	 9.61	 และกำจัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 104	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 31.23	 จังหวัดบุรีรัมย์	 

มีจำนวน	 อปท.	 ทั้งหมด	 208	 แห่ง	 มี	 อปท.	 ที่ให้บริการเก็บขนรวม	 57	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 27.40		 

ในจำนวนนี้มีการกำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการจำนวน	7	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	3.37	และกำจัดไม่ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ	 50	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 24.04	 จังหวัดสุรินทร์มีจำนวน	 อปท.	 ทั้งหมด	 171	 แห่ง		 

มีอปท.	 ที่ให้บริการเก็บขนรวม	 22	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 12.87	 ในจำนวนนี้มีการกำจัดถูกต้องตามหลัก

วิชาการจำนวนเพียง	1	แห่ง	และกำจัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	21	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	12.28	และ

จังหวัดชัยภูมิ	 มีจำนวน	 อปท.	 ทั้งหมด	 142	 แห่ง	 มี	 อปท.	 ที่ให้บริการเก็บขนรวม	 89	 แห่ง	 คิดเป็น	 

ร้อยละ	62.68	ในจำนวนนี้มีการกำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการจำนวน	8	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	4.63	และ

กำจัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	81	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	47.37	

	 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนตำบล	 พบว่าเทศบาลและ

องค์การบริหารส่วนตำบลให้บริการเก็บขนมูลฝอยใกล้เคียงกันคือประมาณร้อยละ	 17.21	 และร้อยละ	

18.26	 ตามลำดับ	 ด้านการกำจัดมูลฝอยพบว่าเทศบาลมีการกำจัดมูลฝอยถูกต้องตามหลักวิชาการ	 

มากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบล	 โดยเทศบาลมีการกำจัดมูลฝอยถูกต้องตามหลักวิชาการคิดเป็น	 

ร้อยละ	3.95	ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลมีการกำจัดมูลฝอยถูกต้อง	ร้อยละ	2.21	(ตารางที่	7)	

ตารางที ่6	การจดัลำดบัจงัหวดัทีม่วีกิฤตปญัหาการจดัการมลูฝอยและจงัหวดัทีม่วีกิฤตปญัหามลูฝอยสะสม 

จังหวัด 

ลำดับจังหวัด 

ที่มีปัญหา 

การจัดการมูลฝอย 

ลำดับจังหวัด 

ที่มีปัญหา 

มูลฝอยสะสม 

ปริมาณมูลฝอย

สะสม(ตัน) 

ร้อยละมูลฝอย

สะสม 

	 นครราชสีมา	 33	 13	 460,002	 66.9	

	 บุรีรัมย์	 19	 28	 124,736	 18.2	

	 สุรินทร์	 45	 42	 	72,452	 10.5	

	 ชัยภูมิ	 40	 51	 30,101	 4.4	

	 เขตบริการสุขภาพที่	9	 -	 -	 687,292	 100	

	 ประเทศ	 -	 -	 19,941,100	

ที่มา:	กรมควบคุมมลพิษ,	2556	
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ตารางที่ 7	การเก็บขนและการกำจัดมูลฝอยจำแนกตามจำนวน	อปท.แยกรายจังหวัด	

ในเขตบริการสุขภาพที่	9	

 การเก็บขนมูลฝอยจำแนกตามปริมาณมูลฝอย 
	 การเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พบว่า	 ภาพรวมเขตบริการสุขภาพที่	 9		 

มีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด	6,307	ตัน/วัน	มีการเก็บขนได้ประมาณ	2,072	ตัน/วัน	คิดเป็นร้อยละ	

32.85	ทั้งนี้	 จังหวัดที่มีการเก็บขนได้มากที่สุด	คือ	จังหวัดชัยภูมิ	มีการเก็บขนได้ประมาณ	417	ตัน/วัน	

คิดเป็นร้อยละ	 56.50	 จากปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด	 รองลงมาคือ	 จังหวัดนครราชสีมา	 มีการ	 

เก็บขนได้ประมาณ	 1,113	 ตัน/วัน	 คิดเป็นร้อยละ	 41.34	 จังหวัดบุรีรัมย์	 มีการเก็บขนได้ประมาณ		 

426	ตัน/วัน	คิดเป็นร้อยละ	27.05	และจังหวัดสุรินทร์	มีการเก็บขนได้น้อยที่สุดประมาณ	116	ตัน/วัน	

คิดเป็นร้อยละ	8.90	(ตารางที่	8)	

	 นครราชสีมา	 89	 244	 67	 20.12	 	69	 20.72	 	23		 	6.91		 	11		 3.30		 9	

	 ชัยภูมิ	 34	 113	 29	 19.73	 	60		 40.82		 4	 2.72	 7	 4.74	 -	

	 บุรีรัมย์	 63	 145	 35	 16.83	 	22	 10.58		 6	 2.88	 1	 0.48	 -	

	 สุรินทร์	 26	 146	 17	 9.88	 	6		 3.49		 1	 0.58	 -	 -	 5	

	 เขต	 212	 648	 148	 17.21	 157	 18.26		 34	 3.95	 19	 2.21	 14	

ที่มา:	สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	10	และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	11,	2557	

จังหวัด 

จำนวน อปท. 
ทั้งหมด 

อปท. ที่มีการเก็บขน อปท. ที่มีการกำจัดถูกต้อง พื้นที่ 
เสี่ยง 

ไฟไหม้ 
(แห่ง) 

เทศบาล
(แห่ง) 

อบต. 
(แห่ง) 

เทศบาล เทศบาล อบต. อบต. 

แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
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 การกำจัดและการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยจำแนกตามปริมาณมูลฝอย 
	 การกำจัดและการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พบว่า	ในพื้นที่

จังหวัดนครราชสีมา	มีมูลฝอยที่ได้รับการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	ประมาณ	459	ตัน/วัน	คิดเป็น

ร้อยละ	17.04	มีการใช้ประโยชน์จากมูลฝอย	280	ตัน/วัน	คิดเป็น	ร้อยละ	10.40	และมีมูลฝอยที่กำจัด

ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการประมาณ	1,954	ตัน/วัน	คิดเป็นร้อยละ	82.56	ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด/

วัน	 จังหวัดชัยภูมิมีมูลฝอยที่ได้รับการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	ประมาณ	 101	 ตัน/วัน	 คิดเป็น

ร้อยละ	 9.54	 มีการใช้ประโยชน์จากมูลฝอย	 3	 ตัน/วัน	 คิดเป็นร้อยละ	 0.32	 และมีมูลฝอยที่ได้รับการ

กำจัดที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 ประมาณ	 637	 ตัน/วัน	 คิดเป็นร้อยละ	 86.31	 ของมูลฝอยที่เกิดขึ้น

ทั้งหมด/วัน	 จังหวัดบุรีรัมย์มีมูลฝอยที่ได้รับการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 ประมาณ	 87	 ตัน/วัน	

คิดเป็นร้อยละ	 5.56	 มีการใช้ประโยชน์จากมูลฝอย	 94	 ตัน/วัน	 คิดเป็นร้อยละ	 6.01	 และมีมูลฝอยที่

กำจัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 ประมาณ	 1,260	 ตัน/วัน	 คิดเป็นร้อยละ	 86.34	 ของมูลฝอยที่เกิดขึ้น

ทั้งหมด/วัน	และจังหวัดสุรินทร์มีมูลฝอยที่ได้รับการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	ประมาณ	85	ตัน/วัน 

คิดเป็นร้อยละ	 6.50	 มีการใช้ประโยชน์จากมูลฝอย	 56	 ตัน/วัน	 คิดเป็นร้อยละ	 4.32	 และมีมูลฝอย	 

ที่กำจัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	ประมาณ	1,189	ตัน/วัน	คิดเป็นร้อยละ	91.94	ของมูลฝอยที่เกิดขึ้น

ทั้งหมด/วัน	(ตารางที่	9)	

	 เมื่อพิจารณาร่วมกันระหว่างปริมาณมูลฝอยที่ได้รับการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและ

ปริมาณที่มีการใช้ประโยชน์พบว่า	 จังหวัดนครราชสีมา	 มีปริมาณรวมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	 27.44		 

รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย์	สุรินทร์	และจังหวัดชัยภูมิ	คิดเป็นร้อยละ	11.57	10.82	9.86	ตามลำดับ	

ตารางที่ 8	ปริมาณและร้อยละมูลฝอยที่ได้รับการเก็บขน	แยกรายจังหวัด	

ที่มา:	สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	10	และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	11	,	2557	

จังหวัด 
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

(ตัน/วัน) 

ปริมาณมูลฝอยที่มีการเก็บขน 

ปริมาณ (ตัน/วัน) ร้อยละ 

	 นครราชสีมา	 2,692	 1,113	 41.34	

	 ชัยภูมิ	 737	 417	 56.50	

	 บุรีรัมย์	 1,575	 426	 27.05	

	 สุรินทร์	 1,303	 116	 8.90	

 เขต 6,307 2,072 32.85 
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ตารางที่ 9	แสดงการกำจัดมูลฝอยจำแนกตามปริมาณการเกิดมูลฝอยต่อวันในเขตบริการสุขภาพที่	9	

ที่มา:	สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	10	และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	11	,2557	

 ระยะห่างจากชุมชนและระยะห่างจากแหล่งน้ำของสถานที่กำจัดมูลฝอยหรือ  

บ่อขยะ 
	 จากการสุ่มสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่	 อปท.	 ที่เข้ารับการอบรมงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ปี	 2557	 ที่จัด

โดย	ศูนย์อนามัยที่	5	 เรื่องความเสี่ยงของบ่อขยะหรือพื้นที่กำจัดมูลฝอย	เขตบริการสุขภาพที่	9	จำนวน	

25	 แห่ง	 พบว่าส่วนมากตั้งอยู่ในสภาพพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อย	 กล่าวคือ	 สถานที่กำจัดมูลฝอยหรือ	 

บ่อขยะ	อยู่ห่างจากชุมชนไม่เกิน	1	กิโลเมตร	มีจำนวนเพียง	4	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	16	อยู่ห่างชุมชนเกิน	

1	 กิโลเมตร	 จำนวน	 21	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 84อยู่ห่างจากแหล่งน้ำผิวดินธรรมชาติและแหล่งน้ำผิวดิน	 

ที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่เกิน	 300	 เมตร	 จำนวน	 2	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 8	 และอยู่ห่างจากแหล่งน้ำผิวดิน

ธรรมชาติและแหล่งน้ำผิวดินที่มนุษย์สร้างขึ้นเกิน	 300	 เมตร	 จำนวน	 23	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 92	 โดย

ส่วนมากจะระบุว่า	ไม่มีแหล่งน้ำอยู่ใกล้สถานที่กำจัดมูลฝอย	

	 นครราชสีมา	 2,692	 459	 17.04	 280	 10.40	 1,945	 82.56	

	 บุรีรัมย์	 1,575	 87	 5.56	 94	 6.01	 1,260	 86.34	

	 สุรินทร์	 1,303	 85	 6.50	 56	 4.32	 1,189	 91.94	

	 ชัยภูมิ	 737	 101	 9.54	 3	 0.32	 637	 86.31	

 เขต 6,307 732 11.61 433 6.87 5,040 79.91 

จังหวัด 

ปริมาณ 
ที่เกิดขึ้น 
ทั้งหมด  
(ตัน/วัน) 

การกำจัด 
ที่ถูกหลักวิชาการ การใช้ประโยชน์ 

การกำจัด 
ที่ไม่ถูกหลักวิชาการ 

ปริมาณ 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณ 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณ 
(ตัน/วัน) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
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ตารางที่ 10	แสดงสถานที่กำจัดมูลฝอยหรือบ่อขยะที่มีความเสี่ยงโดยกำหนดระยะห่างจากชุมชน	

และระยะห่างจากแหล่งน้ำ	

หมายเหตุ 	 *		ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	

	 	 **	เกณฑ์มาตรฐานกำหนดให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ำผิวดินไม่น้อยกว่า	300	เมตร	

จังหวัด ชื่อท้องถิ่น ระยะห่างจากชุมชนหลัก*(ก.ม.) ระยะห่างจากแหล่งน้ำ**(ก.ม.) 

นครราชสีมา	 ทม.เมืองปัก	 0.5	 ไม่มีแหล่งน้ำ	

	 ทต.พิมาย	 0.7	 0.1	

	 ทต.ด่านขุนทด	 0.5	 0.1	

	 ทต.ประทาย	 5.0	 ไม่มีแหล่งน้ำ	

	 ทต.โชคชัย	 2.0	 1.0	

	 ทต.พระทองคำ	 5.0	 3.0	

	 ทต.หมูสี	 0.1	(ปิดบ่อ)	 ไม่มีแหล่งน้ำ	

	 ทต.แชะ	 5.0	 ไม่มีแหล่งน้ำ	

	 ทต.ศาลเจ้าพ่อ	 10.0	 ไม่มีแหล่งน้ำ	

	 อบต.มะเกลือใหม่	 5.0	 ไม่มีแหล่งน้ำ	

 

บุรีรัมย์	 ทม.นางรอง	 5.0	 ไม่มีแหล่งน้ำ	

	 ทต.ลำปลายมาศ	 3.0	 2.0	

	 ทต.พุทไธสง	 5.0	 10.0	

	 ทต.ปะคำ	 3.0	 ไม่มีแหล่งน้ำ	

	 ทต.นาโพธิ์	 1.0	 1.0	

	 ทต.บ้านใหม่ไชยพจน์	 2.0	 ไม่มีแหล่งน้ำ	

	 ทต.โนนสุวรรณ	 2.0	 ไม่มีแหล่งน้ำ	

 

สุรินทร์	 ทต.สังขะ	 2.0	 ไม่มีแหล่งน้ำ	

	 ทต.อุดมธรรม	 0.5	 0.5	

	 ทต.กาบเชิง	 10.0	 ไม่มีแหล่งน้ำ	

 

ชัยภูมิ	 ทม.ชัยภูมิ	 7.0	 ไม่มีแหล่งน้ำ	

	 ทต.คอนสาร	 4.0	 ไม่มีแหล่งน้ำ	

	 ทต.ตลาดแร้ง	 5.0	 ไม่มีแหล่งน้ำ	

	 ทต.หลวงศิริ	 2.0	 ไม่มีแหล่งน้ำ	

	 อบต.เจาทอง	 3.0	 ไม่มีแหล่งน้ำ	
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 ข้อเสนอแนะและมาตรการแก้ไขปัญหา 
 หน่วยงานส่วนกลาง	ระดับกรมและภาค/ศูนย์เขต	

 ●	 ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และ

กระทรวงสาธารณสุข	 ในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

และแผนที่วางไว้	

  ●		 ปรับปรุงกฎหมายที่ควบคุมด้านการจัดการมูลฝอยให้มีความครอบคลุมและสามารถปฏิบัติ

ได้จริง		

 ●		 ร่วมผลักดันให้	 อปท.	 ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ	 พัฒนา

ศักยภาพของ	อปท.	เช่น	การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอยจากแหล่งเกิด	เช่น	ลดปริมาณ

การเกิดมูลฝอย	 การคัดแยกมูลฝอย	 การนำมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน	 การนำวิถีเศรษฐกิจ

แบบพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	เป็นต้น	

 ●		 ส่งเสริม	 อปท.	 ในการจัดการมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและการกระตุ้นให้ท้องถิ่น	

เข้าร่วมระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอย	(	EHA)	

  หน่วยงานระดับจังหวัด  

 ●		 ขับเคลื่อนการจัดการปัญหาของจังหวัด	โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	

 ●		 เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการแก้ไขปัญหามูลฝอยของจังหวัด	 เพื่อเชื่อมระหว่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและ	อปท.อื่นๆ	

 ●		 มีฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอยของจังหวัด	 เพื่อใช้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการ

จัดการมูลฝอยของจังหวัด	

 ●		 สนับสนุนองค์ความรู้ในด้านการจัดการมูลฝอยจากแหล่งเกิด	 เช่น	 ลดปริมาณการเกิด

มูลฝอย	 การคัดแยกมูลฝอย	 การนำมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน	 การนำวิถีเศรษฐกิจแบบ	 

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	เป็นต้น	

 ●		 ส่งเสริม	 อปท.	 ในการจัดการมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและการกระตุ้นให้ท้องถิ่น

เข้าร่วมระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอย	(EHA)	

 หน่วยงานระดับท้องถิ่น 

 ●		 ออกข้อกำหนดท้องถิ่น	ตามพรบ.การสาธารณสุข	2535	เพื่อควบคุมการจัดการมูลฝอยของ

ท้องถิ่นตนเอง	

 ●	 เข้าร่วมระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอย	(EHA4000)	

 ●		 ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการมูลฝอย	 ณ	 แหล่งเกิดให้ได้มากที่สุด	 ทั้งการคัดแยก	 การใช้

ประโยชน์จากมูลฝอย		
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 ●		 รณรงค์ให้ความรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการจัดการมูลฝอย	ณ	 แหล่งเกิดกับชุมชนอย่าง	 

ต่อเนื่อง		

 ●		 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการคัดแยกมูลฝอย	ณ	แหล่งเกิด	แก่ชุมชน	

 ●		 มีการวางแผนจัดการมูลฝอยรวมของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกขั้นตอน		

 ●		 บูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่นอื่นในการจัดการมูลฝอยในเขตพื้นที่ใกล้เคียง	 โดยอาจก่อตั้ง

ในรูป	 “สหการ”	 หรือรูปแบบอื่น	 ตามมาตรา	 57	 ตรี	 และมาตรา	 58	 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล		 

พ.ศ.	2496	

 ประชาชน 

 ●		 มีความรู้	 ความตระหนักในการจัดการมูลฝอย	 ณ	 แหล่งเกิด	 ทั้งการลดการใช้วัสดุที่เป็น

มูลฝอย	 การคัดแยกมูลฝอย	 การใช้ประโยชน์จากมูลฝอย	 การต่อยอดโดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้กับชีวิตประจำวัน		

 ●		 มีส่วนร่วมกับ	อปท.	และหน่วยงานส่วนอื่นๆ	ในการขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอย	ตั้งแต่การ

จัดทำแผนชุมชน	การจัดการมูลฝอย	ณ	แหล่งเกิด	จนกระทั่งการจัดการมูลฝอยที่ปลายทาง	

 ●		 ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานด้านมูลฝอยของ	 อปท.	 ให้มีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้

วางไว้	
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   มูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล เขตบริการสุขภาพที่ 9 
 

	 ใน	ปี	2555	มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นทั้งประเทศประมาณ	43,800	ตัน	ในขณะที่ปริมาณ

มูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประมาณ	 11,956	 ตัน/ปี	 โดยจังหวัดนครราชสีมา	 มี

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมากที่สุด	 1,854	 ตัน/ปี	 รองลงมาคือขอนแก่น	 1,483	 ตัน/ปี	 และอุบลราชธานี	

1,434	 ตัน/ปี	 โดยแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อภาคอีสาน	 ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลของรัฐ	 334	 แห่ง	

รพ.เอกชน	40	แห่ง	รพ.สต.	3,474	แห่ง	คลินิก	4,378	แห่ง	สถานพยาบาลสัตว์	355	แห่ง	รวมทั้งสิ้น	

8,581	 แห่ง	 และมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นนั้น	 ประมาณร้อยละ	 78.75	 ถูกกำจัดในเตาเผาของสถาน

พยาบาลของรัฐ	เตาเผาของอปท.	และเตาเผาเอกชน	ที่เหลืออีกร้อยละ	21.25	หรือประมาณ	9,307	ตัน

ต่อปี	 ปะปนไปกับมูลฝอยทั่วไปจากสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก	 เช่น	 คลินิก	 เป็นต้น	 ซึ่งมูลฝอย	 

ติดเชื้อที่กำจัดไม่ถูกวิธีจะแพร่กระจายเชื้อโรคและส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน	 และจากปัญหาการ

ลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่สาธารณะ	 สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล

บางแห่งไม่สามารถใช้การได้	 ขาดงบประมาณในการซ่อมบำรุง	 และค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในระบบเผามีราคา

แพง	สำหรับเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเพียง	14	แห่ง	ก็เป็นเตาแบบเก่าที่

ไม่สามารถเดินระบบได้เต็มประสิทธิภาพมีเพียง	2	แห่งเท่านั้นที่มีประสิทธิภาพและเป็นเตาเผาแบบหมุน

คือเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและเทศบาลเมืองวารินชำราบ	 ส่วน	 

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดใหญ่ของเอกชนมีเพียง	4	แห่ง	ส่งผลให้โรงพยาบาลที่มีจำนวนกว่า	800	แห่ง	

ส่วนใหญ่ส่งมูลฝอยติดเชื้อให้บริษัทเอกชนนำไปกำจัดภายนอกโรงพยาบาล	 ร้อยละ	 56	 เผาด้วยเตาเผา

ในโรงพยาบาลร้อยละ	 30	 ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดร้อยละ	 8	 และอื่นๆ	 ร้อยละ	 6	 อีกทั้ง	 

ยังพบแนวโน้มที่โรงพยาบาลจะส่งมูลฝอยติดเชื้อให้บริษัทเอกชนรับนำไปกำจัดมากขึ้น	 นอกจากนี้ยังพบ

ปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่สาธารณะหรือการนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี	 เช่น	 มีการนำ

มูลฝอยติดเชื้อไปทิ้งในโกดังร้าง	ที่เทศบาลตำบลบ้านด่าน	อ.บ้านด่าน	จ.บุรีรัมย์	เมื่อปลายปี	2554	กว่า	

150	 ตัน	 และต่อมาปลายปี	 2555	 ยังพบว่ามีผู้ลักลอบขนมูลฝอยติดเชื้อมาเททิ้งที่สวนป่าสาธารณะ

ประโยชน์เขาพนมดิน	อ.ท่าตูม	จ.สุรินทร์	พร้อมทั้งมีการเผาทำลายทิ้งเป็นบางส่วน	ซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ		

 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 จึงได้สำรวจปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลรัฐในเขตทุก

แห่งในปี	2556	รวม	82	แห่ง	พบว่า	ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวมในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่	9	มี

ทั้งหมด	 7,554.09	 กิโลกรัม/วัน	 เมื่อพิจารณารายจังหวัด	 พบว่า	 จังหวัดนครราชสีมา	 มีปริมาณมูลฝอย	 

ติดเชื้อรวมมากที่สุด	 3,496.95	 กิโลกรัม/วัน	 ร้อยละ	 46.29	 รองลงมาคือ	 จังหวัดสุรินทร์	 1,702.34	

กิโลกรัม/วัน	 บุรีรัมย์	 1,305.00	 กิโลกรัม/วัน	 และชัยภูมิ	 1,049.80	 กิโลกรัม/วัน	 คิดเป็นร้อยละ	 22.53	

17.28	 และ	 13.90	 ตามลำดับ	 ในขณะที่อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อเมื่อแยกรายจังหวัด	 พบว่า	 จังหวัด

นครราชสีมา	มีอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อมากที่สุด	1.14	กก./เตียง/วัน	รองลงมาคือ	จังหวัดสุรินทร์	ชัยภูม ิ

และบุรีรัมย์	มีอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ	1.03	0.83	และ	0.66	กก./เตียง/วัน	ตามลำดับ	(ตารางที่	11)	
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	 สำหรับโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่า

ด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 พ.ศ.	 2545	 เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด	 พบว่า	 จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงพยาบาลที่

ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพฯ	 มากที่สุด	 ร้อยละ	 90.9	 รองลงมา	 คือ	 จังหวัดสุรินทร์	 นครราชสีมา	 และ

ชัยภูมิ	ร้อยละ	71.4	48.4	และ	46.7	ตามลำดับ	(ตารางที่	12) 

	 สำหรับรูปแบบวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อพบว่า	 โรงพยาบาลส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 95.1	 กำจัดโดย

ว่าจ้างบริษัทเอกชนนำไปกำจัด	 และโรงพยาบาลกำจัดเองร้อยละ	 3.7	 โดยสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่

บริษัทเอกชนส่วนใหญ่นำไปกำจัดคือที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	 จ.อยุธยา	 ร้อยละ	 46.8	 และมีการ	 

ติดตามไปยังแหล่งกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 ร้อยละ	 50.6	 โดยมีการนำใบกำกับขนส่งมูลฝอยติดเชื้อหรือ	

Infectious	Waste	Manifest	System	ไปใช้ควบคุมกำกับ	ร้อยละ	57.9	 

ตารางที่ 11	ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวม	และอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อแยกรายจังหวัด	

ตารางที่ 12	แสดงโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	แยกรายจังหวัด	

จังหวัด 
จำนวน 

โรงพยาบาล 
จำนวนเตียง 

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อและอัตราเกิด 

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวม อัตราเกิด  

(กก./เตียง/วัน) กก./วัน ร้อยละ 

	 นครราชสีมา	 31	 3,076	 3,496.95	 46.29	 1.14	

	 ชัยภูมิ	 15	 1,270	 1,049.80	 13.90	 0.83	

	 บุรีรัมย์	 22	 1,983	 1,305.00	 17.28	 0.66	

	 สุรินทร์	 14	 1,655	 1,702.34	 22.53	 1.03	

 เขต 82 7,984 7,554.09 100.00 0.95 

 จังหวัด จำนวน ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 

	 นครราชสีมา	 31	 15	 48.4	

	 ชัยภูมิ	 15	 7	 46.7	

	 บุรีรัมย์	 22	 20	 90.9	

	 สุรินทร์	 14	 10	 71.4	

 รวม 82 52 63.4 
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	 ใน	ปี	 2557	 ได้สำรวจปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลอีกครั้ง	 ในช่วงเดือน	 เม.ย.-พ.ค.	 57	

จำนวน	90	แห่ง	 โดยมีผู้ตอบกลับ	81	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	90	พบว่า	ภาพรวมโรงพยาบาลมีการกำจัด

มูลฝอยติดเชื้อโดยส่งเอกชนร้อยละ	 94	 แยกเป็นจังหวัดชัยภูมิร้อยละ	 100	 รองลงมาคือ	 จังหวัดบุรีรัมย์	

ร้อยละ	 95	 จังหวัดสุรินทร์	 และนครราชสีมา	 ร้อยละ	 93	 และ	 90	 ตามลำดับ	 ในจำนวนนี้พบว่า	 

โรงพยาบาลมีการรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งอื่นร้อยละ	 55.6	 และมีการใช้เอกสารกำกับการขน

มูลฝอยติดเชื้อ	 ร้อยละ	 81.2	 โดยมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ	 ร้อยละ	

26.6	 ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ	 ไม่ได้รับสำเนา	 ตช.	 01/2	 กลับ	 บางครั้งตอบกลับแต่ไม่ครบในบางเดือน	

หรือส่งกลับล่าช้า	ร้อยละ	16	ปัญหาอื่นได้แก่บริษัทเอกชนไม่ได้ส่งสำเนา	ตช.	04	ให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ตั้งโรงพยาบาล	อปท.ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ	

เอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อสำเนาไว้หลายหน้าทำให้เวลาฉีกส่งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ไม่ชัดเจน	 ผู้รับผิดชอบในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อของบริษัทยังไม่เข้าใจการใช้เอกสารกำกับการขนส่ง

มูลฝอยติดเชื้อ	การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน	และบริษัทไม่มีเอกสารให้กับทางโรงพยาบาล		

 

 สรุปผลการวิเคราะห์  
	 เนื่องจากในปีช่วง	2554	 -	2556	พื้นที่บริการสุขภาพที่	 9	ประสบปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอย

ติดเชื้อ	 โดยเฉพาะใน	 จ.บุรีรัมย์	 และ	 จ.สุรินทร์	 ซึ่งส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาลต่างๆ	ดังนั้นจึง

ทำให้โรงพยาบาลในพื้นที่ดังกล่าวมีความเข้มงวดในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อมากขึ้น	 จะเห็นได้จาก		 

โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัด

มูลฝอยติดเชื้อ	 พ.ศ.2545	 พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพฯ	มากที่สุด	

ร้อยละ	 90.9	 รองลงมา	 คือ	 จังหวัดสุรินทร์	 ร้อยละ	 71.4	 ในขณะที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา	

และชัยภูมิ	 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพฯ	 มีจำนวน	 ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง	 นอกจากนี้	 ยังพบว่า	 โรงพยาบาล

ส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 95.1	 กำจัดโดยว่าจ้างบริษัทเอกชนนำไปกำจัด	 ดังนั้น	 โรงพยาบาลที่ให้บริษัทเอกชน

เก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องมีการกำกับและตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อเอกสารหรือหลักฐานของ

บริษัทเอกชนให้ถูกต้อง	 และควรมีการติดตามไปยังแหล่งกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 เพื่อตรวจสอบดูว่ามี

การนำมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดทำลาย	 ณ	 สถานที่กำจัดทำลายที่ถูกวิธีจริงๆ	 แต่อย่างไรก็ตาม	 พบว่า	 

โรงพยาบาลมีการนำเอกสารใบกำกับขนส่งมูลฝอยติดเชื้อหรือ	 Infectious	Waste	Manifest	 System	

ไปใช้ควบคุมกำกับเพิ่มมากขึ้น	นั่นคือ	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	57.9	ในปี	2556	เป็นร้อยละ	81.2	ในปี	2557	

ส่วนที่ยังไม่ได้นำไปใช้เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่เปิดดำเนินการได้ไม่นาน	 เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบว่าจะ

ต้องมีการนำเอกสารใบกำกับขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในการควบคุมการขนส่ง		
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 การดำเนินการ/มาตรการแก้ไข  
  ●	 กรมอนามัย	 ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 และกรมควบคุมมลพิษ	 แก้ไขการ

ลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่สาธารณะ	 โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมจัดการประชุมสาธารณสุขรวมใจ

ท้องถิ่นต้านภัยมูลฝอยติดเชื้อ	 เพื่อควบคุมกำกับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในประเทศไทยให้เป็นระบบ	 การ

พัฒนาระบบเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อให้โรงพยาบาล	 ผู้ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ	 (เอกชนหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	 และผู้กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 (เอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	 ต้อง

จัดทำเอกสารหรือใบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ	 (Manifest	 System)	 การใช้มาตรการควบคุมการ

กำจัดฯ	 โดยกำหนดโซนนิ่งการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อรวมทั้งเสนอทางเลือกสำหรับการจัดการมูลฝอย	 

ติดเชื้อด้วยเทคโนโลยีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ	 และให้การรับรองบริษัทเก็บขนและบริษัทรับกำจัด	 เพื่อ

เป็นทางเลือกให้สถานบริการสาธารณสุข	

 ●		 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สถานบริการสาธารณสุขที่เป็น

แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ	 หรือโรงพยาบาลที่ให้บริษัทเอกชนขนส่งและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องมีการ

กำกับและตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อเอกสารหรือหลักฐานของบริษัทเอกชนให้ถูกต้องและให้บริษัท

เอกชนดำเนินการเก็บ	 ขน	 จนถึงขั้นตอนการกำจัดทำลาย	 ณ	 สถานที่กำจัดทำลายที่ถูกวิธี	 ตาม	 

กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 พ.ศ.2545	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ต้องมีใบอนุญาต

รับทำการเก็บ	 และขนมูลฝอยติดเชื้อ	 ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง	 ใบอนุญาตรับทำการกำจัดมูลฝอย

ติดเชื้อ	ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	การจัดทำระบบคุณภาพมูลฝอยติดเชื้อ		

 ●	 ระดับเขต	 ตรวจเยี่ยมประเมินพัฒนาร่วมกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล	 จัดทำสถานการณ์	

มูลฝอยติดเชื้อระดับเขต	 การออกแบบและเผยแพร่ข้อกำหนดหรือสัญญาการจ้างให้บริษัทเอกชนนำไป

กำจัดแก่โรงพยาบาลต่างๆ	 ในเขตได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ	 และผลักดันให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ	

 ●		 จังหวัดจัดทำข้อมูล/สถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อระดับจังหวัด	 จัดอบรมผู้รับผิดชอบดูแล

ระบบการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของรพ.	 ติดตาม/ตรวจเยี่ยมประเมินรพ./สถานบริการ

สาธารณสุข	

 

 ข้อเสนอแนะ 
 ●  ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อควรผ่านการอบรมตามหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ

หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

 ●		 โรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวง

ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 พ.ศ.	 2545	 ควรปรับปรุงแก้ไขข้อที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ให้ผ่านเกณฑ์ต่อไป	

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ		
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 ●		 โรงพยาบาลต้องมีการบริหารสัญญา	 โดยเมื่อโรงพยาบาลจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 ต้องทำ

สัญญาว่าจ้าง	 และมีการบริหารให้ผู้รับจ้างทำตามสัญญาจึงจะเบิกจ่ายเงิน	 เช่น	 ถ้าผู้รับจ้างไม่ยอม	 

ส่งเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ	 (Manifest	 System)	 แผ่นสุดท้ายมาให้	 (ตช.01/2)	 ก็ไม่ต้อง

เบิกจ่ายเงินให้		

 ●		 ควรมีการพัฒนาระบบเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ	 (Manifest	 System)	 ให้เกิด

ประสิทธิภาพ	 และพัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเป็นกลไกการควบคุมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 โดยการ

กำหนดโซนนิ่งสำหรับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด	 รวมทั้งนำระบบ	 GPS	 มาใช้ในการควบคุม	 

การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด	

 

   การจัดการสิ่งปฏิกูล เขตบริการสุขภาพที่ 9 
 

	 สิ่งปฏิกูล	 คือ	 อุจจาระหรือปัสสาวะของคนหรือของเสียอื่นใดที่ปนเปื้อนอุจจาระหรือปัสสาวะ	

การจัดการสิ่งปฏิกูล	 หมายความรวมถึงกระบวนการงานตั้งแต่การรองรับ	 การขน	 และการกำจัดหรือ

บำบัดสิ่งปฏิกูล	 ซึ่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขปี	 พ.ศ.	 2535	 กำหนดหน้าที่ของการจัดการ	 

สิ่งปฏิกูล	 คือ	 เป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ใน	 ปี	 2555	 ศูนย์อนามัยที่	 5	

นครราชสีมา	ได้ศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาลใน	4	จังหวัด	ประกอบ

ด้วยนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และจังหวัดสุรินทร์	 จำนวน	 62	 แห่ง	 แยกเป็น	 เทศบาลนคร	 จำนวน		 

1	 แห่ง	 เทศบาลเมืองจำนวน	 7	 แห่ง	 เทศบาลตำบล	 จำนวน54	 แห่ง	 ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล	 พบว่า	

เทศบาลมีการบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	ร้อยละ	85.5โดยเทศบาลนคร	เทศบาลเมืองดำเนินการเองทั้งหมด	

คิดเป็นร้อยละ	 100.0	 ส่วนเทศบาลตำบลมีการดำเนินการ	 ร้อยละ	 83.3	 (ภาพที่	 38)	 ลักษณะการให้

บริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลส่วนใหญ่	 คือ	 อนุญาตให้เอกชนดำเนินการมากที่สุด	 ร้อยละ	 86.8	 รองลงมา		 

คือ	 เทศบาลดำเนินการเอง	 และการมอบหรือจ้างหน่วยงานอื่น	 ร้อยละ	 11.3	 และ	 1.9	 ตามลำดับ		 

(ภาพที่	39)	
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		 ลักษณะการบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลพบว่า	 เทศบาลส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งมีระบบบริการกำจัด	 

สิ่งปฏิกูล	คิดเป็นร้อยละ	66.1	 โดยเทศบาลนครมีระบบบริการกำจัด	ร้อยละ	100	 เทศบาลเมืองร้อยละ	

71.4	 ส่วนเทศบาลตำบล	 มีร้อยละ	 64.8	 (ภาพที่	 40)	 ซึ่งระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยส่วนใหญ่แล้ว

เทศบาลจะอนุญาตให้เอกชนดำเนินการ	ร้อยละ	90.3	มีเพียงบางส่วนที่มีการดำเนินการโดยเทศบาลเอง	

ร้อยละ	7.3	และมีเพียงร้อยละ	2.4	ของเทศบาลที่มีการมอบหรือจ้างหน่วยงานอื่นดำเนินการแทน	 

ภาพที่ 38	ร้อยละของเทศบาลที่มีระบบบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

ภาพที่ 39	ร้อยละของเทศบาลที่มีระบบบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลแยกตามลักษณะการให้บริการ 
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ภาพที่ 40	ร้อยละของเทศบาลที่มีระบบบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล 

ภาพที่ 41	ร้อยละของเทศบาลที่มีระบบบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลแยกตามลักษณะการให้บริการ 

	 ลักษณะการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเทศบาล	 พบว่า	 เทศบาลมากถึง	 ร้อยละ	 72.6	 มีการกำจัด	 

สิ่งปฏิกูลโดยการนำไปทิ้งในสวน	 ไร่นา	 ป่าเขาและที่สาธารณะ	 เทศบาลมีการกำจัดโดยถังหมักไร้อากาศ

ในระบบปิด	 เพียง	 3	 แห่ง	 คิดเป็น	 ร้อยละ	 4.8	 (ภาพที่	 42)	 แยกเป็นเทศบาลนคร	 เทศบาลเมือง	 และ

เทศบาลตำบล	ประเภทละ	1	แห่ง	มีเทศบาลตำบลจำนวน	1	แห่ง	กำจัดโดยระบบลานทรายกรอง	และ

เทศบาลตำบล	 จำนวน	 4	 แห่งกำจัดโดยทิ้งที่กำจัดมูลฝอย	 การนำสิ่งปฏิกูลไปใช้ประโยชน์	 มีเพียง

เทศบาลนครนครราชสีมาได้นำสิ่งปฏิกูลไปหมักร่วมกับถังหมักขยะอินทรีย์เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ	 
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ภาพที่ 42	ร้อยละของเทศบาลที่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแยกประเภทระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล 

 มาตรการจัดการสิ่งปฏิกูล 
 ●		 กรมอนามัยผลักดันให้เกิดความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ	 

สิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล	 ศึกษา	 ค้นคว้า	 หาแนวทางและเทคโนโลยีที่เหมาะสม	 ต้นทุนไม่สูงมาก	 

เพื่อใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	

 ●		 ศูนย์อนามัยสนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ	 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ	และให้คำแนะนำในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น	

  ●		 ท้องถิ่นมีการดำเนินงานจัดให้มีระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล	 โดยมีการออก

ข้อบัญญัติควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่รับผิดชอบ	 เข้าร่วมระบบคุณภาพบริการอนามัย	 

สิ่งแวดล้อมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล	 (EHA	 :	 3000)	 ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการสร้างระบบ

บำบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล	 และมีการออกติดตามประเมิน	 และเฝ้าระวังการจัดการสิ่งปฏิกูล	 

ในพื้นที่	



ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รายงานประจำปี 2557 75

   สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน GREEN and CLEAN  
   เขตบริการสุขภาพที่ 9 
 

	 การดำเนินงานสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน	 เริ่ม	 ปี	 2553	 มุ่งเน้นพัฒนาให้ศูนย์อนามัย

ทุกแห่งเป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน	 และเชิญชวนสถานบริการสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการ	 ปี	 2554	

กำหนดให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมทุกแห่ง	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	 

เข้าร่วมร้อยละ	30	 เพื่อดำเนินงานกิจกรรม	GREEN	and	CLEAN	ปี	2555	ผลักดันให้เกิดสถานบริการ

สาธารณสุขลดโลกร้อนต้นแบบ	 จังหวัดละ	 1	 แห่ง	 ปี	 2556	 กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขมีการ

ดำเนินงานครบ	5	กิจกรรม	GREEN	อย่างน้อย	20	แห่ง	และ	ปี	2557	กำหนดเป้าหมายให้สถานบริการ

สาธารณสุข	 มีการดำเนินงานครบ	 5	 กิจกรรม	 GREENเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	 30	 ในส่วนของพื้นที่	 

รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่	5	คิดเป็นอย่างน้อย	14	แห่ง	

	 การดำเนินงาน	 GREEN	 and	 CLEAN	 ในพื้นที่เครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่	 9	 ในส่วนของ		 

ศูนย์อนามัยที่	5	ได้มีการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อนและจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้ตั้งแต่	ปี	2553	พร้อม

ทั้งเป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานในและนอกพื้นที่	 จังหวัดชัยภูมิโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ชัยภูมิกำหนดเป็นประเด็นหนึ่งในเวทีชี้แจงงานอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	 จังหวัด

นครราชสีมาจัดประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทุกปีและจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน	 ณ	 โรงพยาบาล

ปราสาท	 จ.สุรินทร์	 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของเขตที่เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานลดโลกร้อน	 จังหวัด

บุรีรัมย์ได้จัดประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเมื่อ	ปี	2556	และในส่วนของจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ผนวกไปกับการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่	 น่าทำงาน	 (Healthy	Work	

Place)	โดยสถานการณ์จากรายงานผลดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	ดังตารางที่	13	และ	

ตารางที่	14	
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ตารางที่ 13 แสดงจำนวนและร้อยละของ	โรงพยาบาล	ที่เข้าร่วมโครงการฯ	และผลตามกิจกรรม		

G-R-E-E-N	แยก	รายจังหวัด	และเขต	 

ตารางที่ 14	จำนวนและร้อยละของ	รพ.สต.	ที่เข้าร่วมโครงการฯและผลตามกิจกรรม	G-R-E-E-N		

แยกรายจังหวัด	และเขต	 

	 จากการติดตามของศูนย์อนามัยที่	 5	 โดยการสุ่มประเมิน	 และผนวกร่วมกับทีมประเมิน	 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 (HPH)	 ซึ่งมีผลสำเร็จของการดำเนินงาน	 มีสถานบริการสาธารณสุขที่มีการ

ดำเนินงานลดโลกร้อนด้วยกิจกรรม	GREEN	 ครบ	 5	 กิจกรรม	 จำนวน	 41	 แห่ง	 (ตารางที่	 15)	 และใน

จำนวนนี้มี	10	แห่งใน	41	แห่งเป็นสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนต้นแบบ	(ตารางที่	16)	 

ข้อมูล	ณ	เดือนสิงหาคม	2557	

ข้อมูล	ณ	เดือนสิงหาคม	2557	

	 นครราชสีมา	 34	 29	(85.3)	 19	 24	 25	 29	 19	 19	

	 ชัยภูมิ	 16	 15	(93.8)	 7	 15	 13	 13	 7	 7	

	 บุรีรัมย์	 23	 22	(95.7)	 8	 21	 10	 22	 14	 8	

	 สุรินทร์	 17	 14	(82.4)	 13	 14	 12	 14	 13	 13	

 เขต 9 90 80 (88.9) 47 74 60 78 53 47 

	 นครราชสีมา	 350	 41	(11.71)	 5	 39	 12	 39	 2	 2	

	 ชัยภูมิ	 167	 29	(17.37)	 14	 26	 11	 26	 3	 3	

	 บุรีรัมย์	 226	 56	(24.78)	 3	 54	 17	 54	 3	 3	

	 สุรินทร์	 210	 147	(70.00)	 9	 108	 113	 129	 28	 9	

 เขต 9 953 273 (28.65) 31 227 41 248 36 17 

จังหวัด 

จังหวัด 

โรงพยาบาล

ทั้งหมด (แห่ง) 

จำนวน รพ.สต. 
ทั้งหมด (แห่ง) 

จำนวน รพ.ที่

เข้าร่วมโครงการ 

(แห่ง/ร้อยละ) 

จำนวน รพ.สต. 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

(แห่ง/ร้อยละ) 

มีกิจกรรม 

มีกิจกรรม 

ครบ 5 กิจกรรม 

ครบ 5 กิจกรรม 

G 

G 

R 

R 

E 

E 

E 

E 

N 

N 
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ตารางที่ 15	แสดงรายชื่อสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน	ครบ	5	กิจกรรม	GREEN	ปี	2555–2557	

สถานบริการสาธารณสุข GREEN ปี 2555 - 2557 จังหวัด แห่ง 

	 นครราชสีมา	 19	 1)	ศูนย์อนามัยที่	5		 2)	รพ.โชคชัย		 	 3)	รพ.สีคิ้ว		 	

	 	 	 4)	รพ.แก้งสนามนาง		 5)	รพ.วังน้ำเขียว			 6)	รพ.พิมาย		 	

	 	 	 7)	รพ.ขามทะเลสอ		 8)	รพ.บัวใหญ่		 	 9)	รพ.ชุมพวง		

	 	 	 10)	รพ.ปากช่องนานา		 11)	รพ.สต.ตาจั่น	อ.คง		 12	)	รพ.คง		 	

	 	 	 13)	รพ.จักราช		 	 14)	รพ.โนนไทย		 	 15)	รพ.โนนสูง		

	 	 	 16)	รพ.ประทาย		 17)	รพ.ด่านขุนทด		 18)	รพ.สูงเนิน		

	 	 	 19)	รพ.สต.หนองน้ำแดง	อ.ปากช่อง	

 

	 ชัยภูมิ	 7	 1)	รพ.สต.โคกสูง	อ.เมือง		2)	รพ.จัตุรัส		 	 3)	รพ.คอนสาร		 	

	 	 	 4)	รพ.หนองบัวระเหว	 5)	รพ.เนินสง่า		 	 6)	รพ.สต.นาเสยีว	อ.เมอืง		

	 	 	 7)	รพ.สต.หลุบโพธิ์	ต.ตลาดแร้ง	อ.บ้านเขว้า	

 

	 บุรีรัมย์	 8	 1)	รพ.พุทไธสง		 	 2)	รพ.คูเมือง		 	 3)	รพ.กระสัง		 	

	 	 	 4)	รพ.นาโพธิ์		 	 5)	รพ.หนองกี่		 	 6)	รพ.ลำปลายมาศ		 	

	 	 	 7)	รพ.ห้วยราช		 	 8)	รพ.สต.โคกล่าม	อ.ลำปลายมาศ	

 

	 สุรินทร์	 7	 1)	รพ.สังขะ		 	 2)	รพ.ปราสาท		 	 3)	รพ.ท่าตูม	 	

	 	 	 4)	รพ.สุรินทร์		 	 5)	รพ.สนม	 	 6)	รพ.รัตนบุรี		

	 	 	 7)	รพ.สต.โคกสะอาด	อ.ปราสาท	
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ตารางที่ 16	รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ	GREEN		

 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อน 
 1.  ส่วนกลาง 

   ●		ขับเคลื่อนเชิงนโยบายระดับกระทรวง	

   ●		ส่งเสริม	สร้างแรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ	

 2.  ระดับเขต 

   ●	 สุ่มประเมิน	และร่วมกับทีมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	(HPH)	

   ● จัดทำหนังสือและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความสำเร็จสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน	

 3.  ระดับจังหวัด 

   ●	 ขยายต้นแบบและสุ่มประเมินสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน	

   ●		จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความสำเร็จสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนในจังหวัด	

 4.  โรงพยาบาล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

  ●		กำหนดเป็นนโยบายองค์กร	 บูรณาการโรงพยาบาลลดโลกร้อนกับการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล	HPH/HA	ซึ่งต้องอาศัยพลังความร่วมมือขับเคลื่อนทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง	

จังหวัด ปี พ.ศ.  สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ GREEN 

	 นครราชสีมา	 2553	 ศูนย์อนามัยที่	5	

	 	 2555	 รพ.โชคชัย	

	 	 2556	 	รพ.พิมาย	รพ.บัวใหญ่		

 

	 ชัยภูมิ	 2555	 รพ.สต.โคกสูง	อ.เมือง	

	 	 2556	 	รพ.คอนสาร	

 

	 บุรีรัมย์	 2555	 รพ.พุทไธสง	

	 	 2556	 รพ.คูเมือง		

 

	 สุรินทร์	 2553	 รพ.ปราสาท	

	 	 2555	 รพ.สังขะ	

	 	 2556	 รพ.สนม	
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   การปนเปื้อนเชื้อ Legionella spp. ในกิจการโรงแรมและรีสอร์ท 
   เขตบริการสุขภาพที่ 9 
 

 Legionella	spp.	เป็นเชื้อแบคทีเรียรูปร่างเป็นแท่งบางๆ	ย้อมติดแกรมลบ	ไม่สร้างเอนโดสปอร์	

ขนาดกว้าง	 0.3-0.9	 ไมครอน	 และยาว	 1.5-5.0	 ไมครอน	พบเชื้อนี้ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป	 และ

แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น	 เช่น	 Cooling	 Tower,	 Evaporative	 Condenser	 และ	 Fluid	 Cooler	

แบคทีเรียสกุลนี้จัดเป็นเชื้อฉวยโอกาสแก่คน	 ทำให้เกิดโรค	 Legionellosis	 ที่มีอาการทางคลินิกได้		 

2	 ลักษณะ	 คือ	 หากมีภาวะปอดอักเสบ	 อาการรุนแรงและอัตราป่วยตายสูง	 เรียกว่า	 โรคลีเจียนแนร์	

(Legionnaires	 disease)	 และอีกแบบไม่มีภาวะปอดอักเสบ	 อาการไม่รุนแรง	 เรียก	 โรคไข้ปอนเตียก	

(Pontiac	 fever)	 จากข้อมูลรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบลิเจียนแนร์	 ของสำนักระบาดวิทยา		 

กรมควบคุมโรค	ปี	พ.ศ.2549-2553	มีรายงานผู้ป่วยจำนวน	22	ราย	ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

ที่เดินทางมาพักโรงแรม	 ในประเทศไทย	 และจากข้อมูลของ	 The	 European	Working	 Group	 for	

Legionella	Infections	(EWGLI)	พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อจากโรงแรมในประเทศไทย	ระหว่าง	ปี	2547-

2553	มีจำนวน	84	 ราย	การแพร่กระจายเชื้อโดยทั่วไปผู้ป่วยจะได้รับเชื้อทางอากาศ	 โดยการสูดหายใจ

เอาเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในละอองฝอยของน้ำ	 เช่น	 น้ำจากหอผึ่งเย็นความร้อน	 ของระบบปรับอากาศ		 

ฝักบัวอาบน้ำ	 อ่างน้ำวน	 เครื่องมือช่วยหายใจ	 น้ำพุสำหรับตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆ	 ซึ่งในปัจจุบันยัง

ไม่มีระบบเฝ้าระวังโรคนี้ในประเทศไทย	 การตรวจวิเคราะห์เชื้อ	 Legionella	 spp.	 ในแหล่งน้ำ	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ำอุปโภคและสิ่งแวดล้อม	มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเฝ้าระวังการแพร่กระจาย

เชื้อสกุลนี้	 เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้พักอาศัย	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการโรงแรมและการ	 

ท่องเที่ยวของประเทศไทย	โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ในปี	2558		

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	 7	 ขอนแก่น	 จัดอบรม

ฟื้นฟูความรู้ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่	 9	 เมื่อวันที่	 23	

พฤษภาคม	2557	ณ	ห้องพิมาย	 โรงแรมสีมาธานี	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยมีเนื้อหาการจัดประชุมเกี่ยว

กับแนวทางการบำรุงรักษาระบบน้ำที่ใช้ในอาคารให้ปลอดเชื้อ	Legionella	sp.	การตรวจสอบการปนเปื้อน

เชื้อหลังการทำความสะอาด	 การเก็บตัวอย่างน้ำและการตรวจหาเชื้อ	 Legionella	 sp.	 ในตัวอย่างน้ำ	

การนำเสนอวิธีการบำรุงรักษาระบบน้ำเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อ	 Legionella	 sp.	 ของผู้ประกอบการ

โรงแรมที่เป็น	Best	Practice	Model	และในการเฝ้าระวังนั้น	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	7	ขอนแก่น	

ได้ตรวจหาเชื้อ	 Legionella	 spp.	 ในตัวอย่างน้ำที่ใช้ในโรงแรมและรีสอร์ทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ระหว่างเดือน	พฤษภาคม	2555	ถึงเดือน	กันยายน	2556	ซึ่งเขตบริการสุขภาพที่	9	จังหวัดนครราชสีมา	

สุรินทร์	 บุรีรัมย์	 และชัยภูมิ	 มีโรงแรมและรีสอร์ทเข้าร่วมการสำรวจ	 13	 แห่ง	 ตัวอย่างน้ำที่เก็บทั้งหมด	

35	 ตัวอย่าง	 ตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อ	 Legionella	 spp.	 ในน้ำ	 17	 ตัวอย่าง	 จากโรงแรมและรีสอร์ท		 

7	 แห่ง	 ซึ่งได้ให้คำแนะนำแก่โรงแรมและรีสอร์ทที่ตรวจพบเชื้อ	 ดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำที่ใช้ให้ผ่าน

มาตรฐาน	 เพื่อที่จะตรวจเก็บซ้ำในครั้งที่สอง	 และได้เก็บตัวอย่างน้ำในรอบสองจากโรงแรมและรีสอร์ท		 
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2	 แห่ง	 ส่วนอีก	 5	 แห่ง	 กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ	 โดยตัวอย่างน้ำที่เก็บรอบที่สองมีทั้งหมด		 

4	 ตัวอย่าง	 และตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อ	 1	 ตัวอย่าง	 ซึ่งโรงแรมที่ยังตรวจพบก็ได้รับแจ้งให้ปรับปรุง

ระบบน้ำอีกครั้ง	และสำหรับตัวอย่างที่ตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อนั้น	จะพบเชื้อน้อยกว่า	105	CFU/L	ใน

ทุกตัวอย่าง		

 วิเคราะห์ผลและแนวทางการแก้ไข  
	 ส่วนใหญ่ตัวอย่างที่ตรวจจะพบเชื้อ	 Legionella	 ในฝักบัวอาบน้ำในห้องพัก	 ซึ่งอาจเกิดจากไม่มี

การถอดหัวก๊อกน้ำและฝักบัวออกมาล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค	 และน้ำร้อนที่ใช้อุณหภูมิต่ำกว่า	

60	องศาเซลเซียส	รองลงมาคือ	พบในหอผึ่งเย็นและก๊อกน้ำในห้องพัก	จึงควรดำเนินการแก้ไข	ดังนี้		

  ●	 ระบบน้ำร้อนรวม	 (Hot	 water	 system)	 ต้องผลิตน้ำให้มีอุณหภูมิสูงกว่า	 60	 องศา

เซลเซียส	 ตลอดเวลา	 และส่งน้ำออกไปให้มีอุณหภูมิสูงกว่า	 50	 องศาเซลเซียส	 ในทุกที่ที่น้ำร้อนไปถึง	

และพยายามไม่ให้มีท่อน้ำร้อนที่ไม่มีการไหลเวียน	 (dead	 space)	 ในกรณีที่เกิดการระบาดควรปรับ

อุณหภูมิของน้ำที่ผลิตให้สูงกว่าปกติ	

 ●	 หัวก๊อกน้ำและฝักบัวอาบน้ำ	 (Tap	and	Shower)	ควรถอดหัวก๊อกน้ำและฝักบัวออกมาแช่

น้ำร้อน	65	องศาเซลเซียส	นาน	5	นาที	หรือแช่สารละลายคลอรีนที่มีความเข้มข้น	10	มิลลิกรัมต่อลิตร	

นาน	5	นาที	ในกรณีที่ถอดไม่ได้ให้ฉีดด้วยน้ำร้อน	65	องศาเซลเซียส	นาน	5	นาที	

 ●	 ระบบหอผึ่งเย็น	(Cooling	tower)	น้ำที่ใช้ในระบบผึ่งเย็นต้องมีความสะอาดใส	ไม่มีตะกอน

ตะกรัน	เมือก	ตะไคร่น้ำ	ซึ่งควรเป็นน้ำประปา	หรือหากใช้น้ำจากแหล่งอื่น	ต้องทำการปรับปรุงคุณภาพ

น้ำก่อนนำมาใช้	 ในกรณีที่ใช้คลอรีนในการกำจัด	 ต้องควบคุมระดับคลอรีนอิสระตกค้างในอ่างรองรับน้ำ	

(basin)	ให้มีค่าไม่ต่ำกว่า	1	มิลลิกรัมต่อลิตร	มีการเติมสารป้องกันการเกิดตะกรันและการสึกกร่อนลงใน

ระบบผึ่งเย็น	 และเติมสารทางชีวฆาต	 (biocide)	 เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อ	 Legionella		 

รวมทั้งจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ	

ตารางที่ 17	ผลการตรวจเชื้อ	Legionella	spp.	ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่	9	ปี	2555	-	2556	

โรงแรม/ 
รีสอร์ท 

ในจังหวัด 

จังหวัด 
จำนวน 

ที่เข้าร่วม 
(แห่ง) 

จำนวนตัวอย่างที่ตรวจ/จำนวนตัวอย่างที่พบเชื้อ Legionella 

ถังเก็บ 
น้ำใช้ 

หอผึ่งเย็น 
ก๊อกน้ำ 

ในห้องพัก 
ฝักบัว 

ในห้องพัก 
ฝักบัวใน

สระว่ายน้ำ 
รวม 

	 นครราชสีมา	 3	 -	 2/1	 3/2	 5/4	 -	 10/7	

	 ชัยภูมิ	 5	 -	 -	 4/1	 6/3	 1/0	 11/4	

	 บุรีรัมย์	 2	 1/0	 -	 2/0	 2/0	 -	 5/0	

	 สุรินทร์		 3	 2/1	 2/2	 1/0	 4/3	 -	 9/6	

 รวม 13 3/1 4/3 10/3 18/10 1/0 35/17 



ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รายงานประจำปี 2557 81

 มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Legionella spp. 
 ●	 สถานประกอบการควรมีการตรวจสอบทุก	6	เดือน	โดยมีการประสานงานร่วมกับสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด	และเทศบาล	

 ●	 สถานประกอบการควรมีนโยบายการบำรุงรักษาระบบน้ำที่ใช้ในอาคาร	ที่รัดกุม	 ต่อเนื่อง	

และสม่ำเสมอ	

 ●	 ผลักดันให้การตรวจเชื้อ	 Legionella	 spp.	 ให้เป็นข้อกำหนดหนึ่งในพระราชบัญญัติ	 

เกี่ยวกับโรงแรมและรีสอร์ท	

 ●	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตให้กับสถานประกอบการ	 ควรให้ข้อแนะนำเพิ่ม

ให้มีการตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อ Legionella	spp.	ในระบบน้ำที่ใช้ในอาคารและหอผึ่งเย็น	

 ●	 สถานประกอบการควรเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังเชื้อ	Legionella	spp.	เพื่อจะได้มี

การดำเนินด้านความปลอดภัยจากเชื้อ	 Legionella	 spp.	 ได้อย่างถูกต้อง	 และเป็นแบบอย่างให้กับ

หน่วยงานในพื้นที่	

ตารางที่ 18	แสดงข้อปฏิบัติเมื่อมีการปนเปื้อนเชื้อ	Legionella	

 ปริมาณเชื้อ    ข้อควรปฏิบัติ 

น้อยกว่า	105	CFU/L	 -	 ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมการบำรุงรักษา		

	 	 -	 ตรวจสอบเฝ้าระวัง	และติดตามผลของระบบผึ่งเย็นให้ถูกต้อง	

 

ตั้งแต่	105	ถึง	ไม่มากกว่า	106	CFU/L	 -		 ต้องประเมินผลวิธีการบำรุงรักษาใหม่	รวมทั้งกระบวนการทำลาย	

	 	 	 เชื้อในน้ำที่ใช้อยู่	ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง		

	 	 -	 ตรวจสอบ	เฝ้าระวัง	และติดตามผล	

 

ตั้งแต่	106	CFU/L	ขึ้นไป	 -	 ต้องปิดระบบทันทีเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อน	ทำความสะอาด		

	 	 	 และทำลายเชื้อ		

	 	 -	 ตรวจสอบ	เฝ้าระวัง	และติดตามผล	
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   การออกข้อกำหนดท้องถิ่น เขตบริการสุขภาพที่ 9 
 

	 จากการเก็บข้อมูลโดยศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	กรมอนามัย	ปี	2556-2557	สำรวจการ

ออกข้อกำหนดท้องถิ่นทั้งส่วนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล	 ในพื้นที่นครชัยบุรินทร์	 ได้แก่	

จังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และสุรินทร์	 โดยการส่งแบบสอบถามทั้งหมดไปยังเทศบาลและ	

อบต.	 รวม	 855	 แห่ง	 พบว่ามีเทศบาลและ	 อบต.	 ส่งแบบสอบถามคืนมา	 จำนวน	 553	 แห่ง	 (ร้อยละ	

64.68)	 โดยจังหวัดที่ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลกลับมากที่สุด	 คือจังหวัดชัยภูมิ	 ส่งข้อมูลกลับมากที่สุด		 

คิดเป็นร้อยละ	68.31	(ตารางที่	19)	

	 เทศบาลตอบแบบสอบถามทัง้หมด	155	แหง่	(รอ้ยละ	72.43)	ยงัไมอ่อกขอ้กำหนดทอ้งถิน่	จำนวน	

6	แหง่	(รอ้ยละ	3.87)	มกีารออกเทศบญัญตัสิว่นใหญเ่ปน็เรือ่ง	กจิการทีเ่ปน็อนัตรายตอ่สขุภาพ	จำนวน	137	

แหง่	 (รอ้ยละ	 88.39)	 และการจดัการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย	 จำนวน	124	แหง่	 (รอ้ยละ	 80.00)	 โดยเรือ่งที่

ออกขอ้กำหนดทอ้งถิน่นอ้ยสดุคอื	การจดัการมลูฝอยตดิเชือ้	จำนวน	4	แหง่	(รอ้ยละ	2.58)	(ตารางที	่20) 

	 องค์การบริหารส่วนตำบลที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	 398	 แห่ง	 (ร้อยละ	 62.09)	 พบว่า	 ยังไม่

ออกข้อกำหนดท้องถิ่น	 จำนวน	 25	 แห่ง	 (ร้อยละ	 6.28)	 มีการออกข้อบังคับตำบลส่วนใหญ่เป็นเรื่อง	

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 จำนวน	 343	 แห่ง	 (ร้อยละ	 86.18)	 และการจัดการสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอย	 จำนวน	 258	 แห่ง	 (ร้อยละ	 64.82)	 โดยเรื่องที่ออกข้อกำหนดท้องถิ่นน้อยที่สุดคือ	 การจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อ	จำนวน	10	แห่ง	(ร้อยละ	2.51)	(ตารางที่	20)		

ตารางที่ 19	แสดงจำนวนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล	ในพื้นที่นครชัยบุรินทร์	

จังหวัด จำนวน อปท. ทั้งหมด 
ส่งข้อมูลกลับ 

(ตอบแบบสอบถาม) 
ไม่ส่งข้อมูลกลับ 

เทศบาล เทศบาล เทศบาล อบต. อบต. อบต. รวม รวม รวม 

	 นครราชสีมา	 89	 244	 333	 59		 157	 216	 30	 87	 117	

	 	 	 	 	 (66.29)	 	(64.34)	 	(64.86)	 (33.71)	 (35.66)	 (35.14)	

	 ชัยภูมิ	 35	 107	 142	 29		 68	 97	 6	 39	 45	

	 	 	 	 	 (82.86)	 	(63.55)	 	(68.31)	 (17.14)	 (36.45)	 (31.69)	

	 บุรีรัมย์	 62	 146	 208	 43		 91	 134	 19	 55	 74	

	 	 	 	 	 (69.35)	 (62.33)	 (64.42)	 (30.65)	 (37.67)	 (35.58)	

	 สุรินทร์	 28	 144	 172	 24		 82	 106	 4	 62	 66	

	 	 	 	 	 (85.71)	 	(56.94)	 (61.63)	 (14.29)	 (43.06)	 (38.37)	

 รวม 214 641 855 155  398 553 59 243 302 

     (72.43)  (62.09) (64.68)  (27.57)  (37.91) (35.32) 
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ตารางที่ 20	สรุปการออกข้อกำหนดท้องถิ่นในเขตนครชัยบุรินทร์	

(นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์)	

รายละเอียด 
เทศบาล  

(แห่ง/ร้อยละ) 

อบต.  

(แห่ง/ร้อยละ) 

รวม  

(แห่ง/ร้อยละ) 

จำนวนทั้งหมด	 214	 641	 855	

จำนวนที่ตอบแบบสอบถาม	 155		 398	 553 

	 (72.42)	 (62.09)	 (64.67)	

ไม่ออกข้อกำหนด	 6	 25	 31	

	 (3.87)	 (6.28)	 (5.6)	

ออกข้อกำหนด เรื่อง 

การจัดการมูลฝอย	 40	 47	 87 

	 (25.80)	 (11.80)	 (15.73)	

การจัดการสิ่งปฏิกูล	 41	 47	 88	

	 (26.45)	 (11.80)	 (15.91)	

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	 124	 258	 382	

	 (80.0)	 (64.82)	 (15.91)	

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	 4	 10	 14	

	 (2.58)	 (2.51)	 (2.53)	

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	 30	 46	 76	

	 (19.35)	 (11.55)	 (13.74)	

การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์	 71	 60	 131	

	 (45.80)	 (15.07)	 (23.68)	

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 137	 343	 480	

	 (88.39)	 (86.18)	 (86.79)	

ตลาด	 105	 97	 202	

	 (67.74)	 (24.37)	 (36.52)	

สถานที่จำหน่ายอาหาร	 51	 36	 87	

	 (32.9)	 (9.04)	 (15.73)	

สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	 120	 160	 280	

	 (77.41)	 (40.2)	 (50.63)	

การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	 102	 131	 233	

	 (65.80)	 (32.91)	 (43.71)	
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ภาพที่ 43	สถานการณ์การออกข้อกำหนดท้องถิ่นในเขตนครชัยบุรินทร์ 

	 เมื่อพิจารณาสถานการณ์รายจังหวัด	 พบว่า	 แต่ละจังหวัดมีแนวโน้มที่เหมือนกันและแตกต่างกัน

ไป	ดังนี้	
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 จังหวัดนครราชสีมา 
	 พบว่า	 เทศบาลตอบแบบสอบถามทั้งหมด	 59	 แห่ง	 ไม่มีเทศบาลใดที่ยังไม่ออกเทศบัญญัติ		 

ส่วนใหญ่เป็นเทศบัญญัติเรื่อง	 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 จำนวน	 54	 แห่ง	 (ร้อยละ	 91.53)	 และ

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	 จำนวน	 52	 แห่ง	 (ร้อยละ	 88.14)	 โดยเรื่องที่ออกเทศบัญญัติน้อยที่สุด

คือ	 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	 จำนวน	 1	 แห่ง	 (ร้อยละ	 1.69)	 ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด	 157	 แห่ง	 (ร้อยละ	 64.34)	 ยังไม่ออกข้อบัญญัติ	 อบต.	 จำนวน	 9	 แห่ง	 (ร้อยละ	

5.73)	ส่วนใหญ่ออกข้อบัญญัติ	อบต.	เรื่อง	กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	130	แห่ง	 (ร้อยละ	

82.80)	 และ	 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	 จำนวน	 107	 แห่ง	 (ร้อยละ	 68.15)	 นอกจากนี้	 ยังออก	 

ข้อบัญญัติฯ	 เรื่อง	 สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือ	 

ทางสาธารณะ	 โดยเรื่องที่ออกข้อบัญญัติฯ	 น้อยที่สุดคือ	 เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	 จำนวน	 4	 แห่ง	

(ร้อยละ	2.55)	(ตารางที่	21)	

ตารางที่ 21	แสดงการออกข้อกำหนดท้องถิ่นของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล		

จังหวัดนครราชสีมา	

รายละเอียด 
เทศบาล(แห่ง) 

N = 59 

อบต.(แห่ง) 

N = 157 

รวม(แห่ง) 

N = 216 

ไม่ออกข้อกำหนด	 0	 9	 9	

ออกข้อกำหนด เรื่อง    

การจัดการมูลฝอย	 12	 13	 25	

การจัดการสิ่งปฏิกูล	 14	 14	 28	

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	 52	 107	 159	

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	 1	 4	 5	

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	 9	 14	 23	

การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์	 27	 28	 55	

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 54	 130	 184	

ตลาด	 39	 47	 86	

สถานที่จำหน่ายอาหาร	 15	 10	 25	

สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	 49	 65	 114	

การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	 37	 50	 87	
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 จังหวัดชัยภูมิ 
	 มีเทศบาลตอบแบบสอบถามทั้งหมด	 29	 แห่ง	 ยังไม่ออกเทศบัญญัติจำนวน	 1	 แห่ง	 (ร้อยละ	

3.45)	 เทศบัญญัติส่วนใหญ่ที่ออกเป็นเรื่อง	 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 จำนวน	 26	 แห่ง	 (ร้อยละ	

89.66)	 ตลาด	 จำนวน	 23	 แห่ง	 (ร้อยละ	 79.31)	 และสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	

จำนวน	 22	 แห่ง	 (ร้อยละ	 75.86)	 โดยเรื่อง	 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยังไม่มีเทศบาลใดออกเป็น	 

ข้อกำหนดท้องถิ่นเลย	 ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลตอบแบบสอบถามทั้งหมด	 68	 แห่ง	 (ร้อยละ	

63.55)	ยังไม่ออกข้อบัญญัติ	อบต.	จำนวน	6	แห่ง	 (ร้อยละ	8.82)	ส่วนใหญ่ออกข้อบัญญัติ	อบต.	 เรื่อง	

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	จำนวน	58	แห่ง	(ร้อยละ	85.29)	และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	

จำนวน	 56	 แห่ง	 (ร้อยละ	 82.35)	 โดยเรื่องที่ออกข้อบัญญัติฯ	 น้อยที่สุดคือ	 เรื่อง	 การจัดการมูลฝอย	 

ติดเชื้อ	จำนวน	2	แห่ง	(ร้อยละ	2.94)	(ตารางที่	22)	

ตารางที่ 22	แสดงการออกข้อกำหนดท้องถิ่นของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล	จังหวัดชัยภูมิ	

รายละเอียด 
เทศบาล(แห่ง) 

N = 29 

อบต.(แห่ง) 

N = 68 

รวม(แห่ง) 

N = 97 

ไม่ออกข้อกำหนด	 1	 6	 7	

ออกข้อกำหนด เรื่อง    

การจัดการมูลฝอย	 6	 9	 15	

การจัดการสิ่งปฏิกูล	 5	 8	 13	

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	 21	 58	 79	

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	 0	 2	 2	

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	 4	 11	 15	

การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์	 13	 12	 25	

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 26	 56	 82	

ตลาด	 23	 23	 46	

สถานที่จำหน่ายอาหาร	 8	 10	 18	

สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	 22	 24	 46	

การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	 18	 28	 46	
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 จังหวัดบุรีรัมย์ 
	 มีเทศบาลตอบแบบสอบถามทั้งหมด	 43	 แห่ง	 ยังไม่ออกเทศบัญญัติ	 จำนวน	 3	 แห่ง	 (ร้อยละ	

4.84)	ส่วนใหญ่ออกเทศบัญญัติ	เรื่อง	กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	38	แห่ง	(ร้อยละ	88.37)	

และการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	 จำนวน	 37	 แห่ง	 (ร้อยละ	 86.05)	 โดยเรื่องที่ออกเทศบัญญัติ	 

น้อยที่สุดคือ	 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	 จำนวน	 2	 แห่ง	 (ร้อยละ	 4.65)	 ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบล

ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	91	แห่ง	(ร้อยละ	62.33)	ยังไม่ออกข้อบัญญัติ	อบต.	จำนวน	3	แห่ง	(ร้อยละ	

3.30)	 ข้อบัญญัติ	 อบต.	 ที่ออกส่วนใหญ่เป็นเรื่อง	 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 จำนวน	 85	 แห่ง		 

(ร้อยละ	93.41)	และการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	จำนวน	67	แห่ง	 (ร้อยละ	73.63)	โดยเรื่องที่ออก

ข้อบัญญัติฯ	 น้อยที่สุดคือ	 เรื่อง	 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีจำนวนน้อยที่สุด	 จำนวน	 4	 แห่ง	 (ร้อยละ	

4.40)	

ตารางที่ 23	แสดงการออกข้อกำหนดท้องถิ่นของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล	จังหวัดบุรีรัมย์	

รายละเอียด 
เทศบาล(แห่ง) 

N = 24 

อบต.(แห่ง) 

N = 82 

รวม(แห่ง) 

N = 106 

ไม่ออกข้อกำหนด	 3	 3	 6	

ออกข้อกำหนด เรื่อง    

การจัดการมูลฝอย	 12	 12	 24	

การจัดการสิ่งปฏิกูล	 11	 14	 25	

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	 37	 67	 104	

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	 2	 4	 6	

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	 11	 17	 28	

การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์	 24	 17	 41	

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 38	 85	 123	

ตลาด	 31	 22	 53	

สถานที่จำหน่ายอาหาร	 10	 10	 20	

สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	 30	 36	 66	

การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	 32	 38	 70	
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 จังหวัดสุรินทร์ 
	 มีเทศบาลตอบแบบสอบถามทั้งหมด	 24	 แห่ง	 ยังไม่ออกเทศบัญญัติจำนวน	 2	 แห่ง	 (ร้อยละ	

8.33)	ส่วนใหญ่ออกเทศบัญญัติ	เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่

สะสมอาหารจำนวนที่เท่ากัน	คือ	19	แห่ง	(ร้อยละ	79.17)	โดยเรื่องที่ออกเทศบัญญัติน้อยที่สุด	คือ	การ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ	จำนวน	1	แห่ง	(ร้อยละ	4.17)	ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลที่ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด	82	แห่ง	(ร้อยละ	56.94)	ยังไม่ออกข้อบัญญัติ	อบต.	จำนวน	7	แห่ง	(ร้อยละ	8.54)	ข้อบัญญัติ	

อบต.	ที่ออกส่วนใหญ่เป็นเรื่อง	กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	72	แห่ง	 (ร้อยละ	87.80)	และ	

สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	จำนวน	35	แห่ง	(ร้อยละ	42.68)	โดยยังไม่มี	อบต.	ใด

ออกข้อบัญญัติ	เรื่อง	การจัดการมูลฝอยติดเชื้อเลย	

ตารางที่ 24	แสดงการออกข้อกำหนดท้องถิ่นของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล	จังหวัดสุรินทร์	

รายละเอียด 
เทศบาล(แห่ง) 

N = 24 

อบต.(แห่ง) 

N = 82 

รวม(แห่ง) 

N = 106 

ไม่ออกข้อกำหนด	 2	 7	 9	

ออกข้อกำหนด เรื่อง    

การจัดการมูลฝอย	 10	 13	 23	

การจัดการสิ่งปฏิกูล	 11	 11	 22	

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	 14	 26	 40	

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	 1	 0	 1	

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	 6	 4	 10	

การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์	 7	 3	 10	

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 19	 72	 91	

ตลาด	 12	 5	 17	

สถานที่จำหน่ายอาหาร	 8	 6	 14	

สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	 19	 35	 54	

การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	 15	 15	 30	
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	 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า	การออกข้อกำหนดท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	นั่นคือ	เทศบาล

และองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่	 ให้ความสำคัญในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นในเรื่องกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ	 เป็นลำดับต้นๆ	 ทั้งนี้	 อาจเป็นเหตุผลมาจากการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น	 รวมถึง

การควบคุม	 กำกับ	 ดูแลสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อมของประชาชน	อันจะก่อให้เกิดเหตุรำคาญตามมา	รองลงมาคือ	การจัดการสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอย	ซึ่งเป็นอำนาจของท้องถิ่นในการเก็บ	ขน	หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จึงถือได้ว่า	การจัดการ

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นภาระของราชการส่วนท้องถิ่นโดยตรง	และท้องถิ่นสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียม

การเก็บขน	 และกำจัดได้	 ยกเว้น	 กรณีมีเหตุอันสมควรจึงให้บุคคลอื่นกระทำการแทนโดยมีเงื่อนไข	

นอกจากนี้	 การออกข้อกำหนดเรื่อง	 สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	 ซึ่งท้องถิ่นจำเป็น

ต้องออกข้อกำหนดเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลความสะอาด	 ความเป็นเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ	

อันเป็นการป้องกันเหตุรำคาญและโรคระบาดที่อาจเกิดจากอาหารเป็นสื่อ		

 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 ●		 บุคลากรไม่เข้าใจสาระบัญญัติของกฎหมาย	 และไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย

สาธารณสุข	

 ●	 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นไม่ครอบคลุมทุกหมวด	 โดยเลือกเฉพาะที่จำเป็น	 เช่น	 หมวดที่

สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้	และบางหมวดที่มีปัญหาเร่งด่วน	เท่านั้น	เป็นต้น	

 ●		 ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกฎหมายสาธารณสุข	

  

 มาตรการ  
 ●	 กระตุ้นและผลักดัน	 อปท.	 ให้ออกข้อกำหนดท้องถิ่น	 ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด	ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นองค์คณะ	

 ●	 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้	 เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น	 และบังคับใช้

กฎหมาย	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และต้นแบบ	 อปท.	 ที่มีการออกข้อกำหนดท้องถิ่นที่ครบถ้วนตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535		

  ●	 ส่งเสริม	 และกระตุ้นให้ท้องถิ่นเข้าร่วมพัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน

กฎหมายสาธารณสุข	(EHA	:	9000)	
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   การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตบริการสุขภาพที่ 9 
   (Environmental Health Accreditation : EHA)  
 

	 การพัฒนาคุณภาพระบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 (EHA)	 เป็นการประเมินรับรองมาตรฐาน

คุณภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	โดยประยุกต์จากคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ	(PMQA)	มีจำนวน	9	ระบบ	ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นตัวชี้วัด

หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการอปท.ประจำปี	2557	โดยเทศบาลนคร/เมืองเป็นเป้าหมายหลัก

ที่ต้องได้รับการประเมินจากกรมอนามัย	อปท.อื่นๆ	เป็นไปตามความสมัครใจ	

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้รับใบสมัครขอรับการประเมินรับรองจากเทศบาลนคร	 (ทน.)/

เทศบาลเมือง	 (ทม.)	 และเทศบาลตำบล	 (ทต.)	 จำนวน	 8	 แห่ง	 จากจังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 และ

บุรีรัมย์	แยกเป็นเทศบาลนคร	1	แห่ง	เทศบาลเมือง	4	แห่ง	เทศบาลตำบล	3	แห่ง	เมื่อพิจารณาการผ่าน

เกณฑ์รับรองคุณภาพระบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 (EHA)	 อย่างน้อย	 1	 ระบบ	พบว่า	 มีเทศบาลผ่าน

เกณฑ์	จำนวน	6	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	75.0	ของที่ได้รับการประเมิน	(ตารางที่	25)	

ตารางที่ 25	แสดงจำนวนเทศบาลที่ขอรับการรับรองและผ่านเกณฑ์	แยกรายจังหวัดและประเภทเทศบาล	

	 สำหรับจำนวนระบบงานที่ขอรับการรับรอง	 พบว่า	 ทม.สีคิ้ว	 สมัครขอรับการรับรองมากที่สุดถึง	

7	ระบบรองลงมาได้แก่	ทน.นครราชสีมา	ทม.เมืองปัก	ทม.บุรีรัมย์	ทต.ใหม่	จำนวน	6	4	3	2	ระบบตาม

ลำดับ	 โดย	 ทม.ชัยภูมิ	 ทต.หมูสี	 และทต.ด่านเกวียน	 สมัครขอรับการรับรองระบบงานแห่งละ	 1ระบบ	

โดยมีเทศบาล	 2	 แห่งที่ระบบงานไม่ผ่านเกณฑ์การรับรอง	 คือ	 ทม.ชัยภูมิและทต.ด่านเกวียน	 ส่วน

เทศบาลที่ระบบงานผ่านเกณฑ์การรับรองเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ทต.หมูสี	

ทน.นครราชสีมา	ทม.เมืองปัก	ทม.สีคิ้ว	ทม.บุรีรัมย์	และทต.ใหม่	คิดเป็นร้อยละ	100.0	83.3	75.0	71.4	

66.7	และ	50.0	ของระบบงานที่สมัคร	(ตารางที่	26) 

จังหวัด 

ประเภทเทศบาล 
นม ชย บร สร 

จำนวนเทศบาล 

ขอรับการรับรอง 

(แห่ง) 

ผ่านเกณฑ์ 

(แห่ง/ร้อยละ) 

	 เทศบาลนคร	 1	 -	 -	 -	 1	 1/100.0	

	 เทศบาลเมือง	 2	 1	 1	 0	 4	 3/75.0	

	 เทศบาลตำบล	 3	 0	 0	 0	 3	 2/66.7	

 รวม 6 1 1 0 8 6/75.0 
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		 สำหรับจำนวนระบบงานที่เทศบาลขอรับการรับรอง	 จำนวน	 9	 ระบบ	 พบว่า	 เป็นการจัดการ

มูลฝอยทั่วไปมากที่สุด	 6	 แห่ง	 รองลงมาคือ	 การจัดการสุขาภิบาลอาหาร	 5	 แห่ง	 การเก็บขนบำบัด	 

สิ่งปฏิกูล	 4	 แห่ง	 ระบบการจัดการน้ำบริโภค	 3	 แห่ง	 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	 2	 แห่ง	 การจัดการ

มูลฝอยอันตราย	 2	 แห่ง	 การจัดการส้วมสาธารณะ	 (HAS)	 1	 แห่ง	 การออกหนังสือรับรองการแจ้งและ

การอนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุข	 1	 แห่ง	 ซึ่งจากการประเมินรับรองเทศบาลจำนวน	 8	 แห่ง	 พบว่า	

ระบบงานที่ผ่านการรับรองมากที่สุดคือระบบการจัดการมูลฝอยทั่วไป	 5	 แห่ง	 รองลงมาคือ	 การจัดการ

สุขาภิบาลอาหารแต่ผ่านเพียงระดับพื้นฐาน	 จำนวน	 4	 แห่ง	 การจัดการมูลฝอยอันตราย	 2	 แห่ง		 

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	1	แห่ง	การเก็บขนบำบัดสิ่งปฏิกูล	2	แห่ง	การออกหนังสือรับรองการแจ้งและ

การอนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุข	1	แห่ง	(ตารางที่	27)	 

ตารางที่ 26	จำนวนระบบงานที่ขอรับการรับรองและที่ผ่านเกณฑ์	แยกรายเทศบาล	

จำนวนระบบงาน 

เทศบาล 
ที่ขอการรับรอง (ระบบ) ที่ผ่านเกณฑ์ (ระบบ/ร้อยละ) 

 

เทศบาลนครนครราชสีมา	 6	 5	(83.3)	

เทศบาลเมือง   

-	เมืองปัก	 4	 3	(75.0)	

-	สีคิ้ว	 7	 5	(71.4)	

-	บุรีรัมย์	 3	 2	(66.7)	

-	ชัยภูมิ	 1	 0	(0)	

เทศบาลตำบล   

-	หมูสี	อำเภอปากช่อง	 1	 1	(100.0)	

-	ใหม่	อำเภอโนนสูง	 2	 1	(50.0)	

-	ด่านเกวียน	อำเภอโชคชัย	 1	 0	(0)	
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ตารางที่ 27	ระดับการผ่านเกณฑ์ของเทศบาล	แยกรายระบบงานที่ขอรับการรับรอง	

		 เมื่อพิจารณาเป็นรายเทศบาล	 พบว่า	 ระบบที่เทศบาลผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง	 (คะแนน	 

ตั้งแต่ร้อยละ	 80	 ขึ้นไปทุกองค์ประกอบ	 และผลรวมทุกองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ	 80)	 มีเพียง		 

4	 เทศบาล	 ได้แก่	 ทน.นครราชสีมา	 ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง	 4	 ระบบ	ผ่านระดับพื้นฐาน	 1	 ระบบ	

ทม.บุรีรัมย์ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง	 1	 ระบบ	 .	 ผ่านระดับพื้นฐาน	 1	 ระบบ	ทม.เมืองปักผ่านระดับ

เกียรติบัตรรับรอง	2	 ระบบ	ผ่านระดับพื้นฐาน	1	 ระบบ	ทม.สีคิ้วผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง	1	 ระบบ	

ผ่านระดับพื้นฐาน	4	ระบบ	ทต.หมูสี	และทต.ใหม่	ผ่านเพียงระดับพื้นฐานแห่งละ	1	ระบบ	(ตารางที่	28) 

ระบบงาน 
จำนวนเทศบาลที่ขอรับการรับรอง 

(แห่ง) 

ระดับการผ่านเกณฑ์ของเทศบาล (แห่ง) 

พื้นฐาน เกียรติบัตร รวม 

1.	สุขาภิบาลอาหาร	 5	 4	 0	 4	

2.	น้ำบริโภค	 3	 0	 0	 0	

3.	ส้วม	HAS	 1	 1	 0	 1	

4.	สิ่งปฏิกูล	 4	 1	 1	 2	

5.	มูลฝอยทั่วไป	 6	 3	 2	 5	

6.	มูลฝอยติดเชื้อ	 2	 0	 1	 1	

7.	มูลฝอยอันตราย	 2	 0	 2	 2	

8.	หนังสือการแจ้ง	 1	 0	 1	 1	

9.	การอนุญาต	 1	 0	 1	 1	
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ตารางที่ 28	ผลการประเมินรับรอง	EHA	แยกตามระบบงานและการผ่านเกณฑ์แต่ละเทศบาล	

1.	สุขาภิบาล	 พื้นฐาน	พื้นฐาน	พื้นฐาน	พื้นฐาน	 ไม่ผ่าน	 -	 -	 -	 1	 4	 0	 5	

	 อาหาร	

 

2.	น้ำบริโภค	 ไม่ผ่าน	 ไม่ผ่าน	 	 ไม่ผ่าน	 -	 -	 -	 -	 3	 0	 0	 3	

 

3.	ส้วม	HAS	 -	 พื้นฐาน	 	 -	 -	 -	 -	 -	 0	 1	 0	 1	

 

4.	สิ่งปฏิกูล	 เกียรติ	 พื้นฐาน	 	 -	 -	 -	 ไม่ผ่าน	 ไม่ผ่าน	 2	 1	 1	 4	

	 	 บัตร	

 

5.	มูลฝอยทั่วไป	 เกียรติ	 พื้นฐาน	ไม่ผ่าน	 เกียรติ	 -	 พื้นฐาน	 พื้นฐาน	 -	 1	 3	 2	 6	

	 	 บัตร	 	 	 บัตร	

 

6.	มูลฝอยติดเชื้อ	 เกียรติ	 ไม่ผ่าน	 	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 0	 1	 2	

	 	 บัตร	

 

7.	มูลฝอย	 เกียรติ	 เกียรติ	 	 -	 -	 -	 -	 -	 0	 0	 2	 2	

	 อันตราย	 บัตร	 บัตร	

 

8.	หนังสือการแจ้ง	 -	 -	 เกียรติ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 1	

	 	 	 	 บัตร	

 

9.	การอนุญาต	 -	 -	 เกียรติ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 1	

	 	 	 	 บัตร	

ทน. 
นม. 

ระบบงาน 

ชื่อเทศบาล เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล ระดับการผ่านเกณฑ์ 

สีคิ้ว เมือง 
ปัก 

บร. ชย. หมูสี ใหม่ ด่าน
เกวียน 

ไม่ผ่าน พื้นฐาน เกียรติ
บัตร 

รวม 
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 ปัญหาอุปสรรค 
 ●	 อปท.ยังไม่ได้รับความชัดเจนจากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งเกณฑ์และค่า

คะแนนการประเมินที่มีความเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	อปท.	

 

 มาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ส่วนกลาง 

  ●		 ประสานความชัดเจนของเกณฑ์และความเชื่อมโยงกับประเมินผลการปฏิบัติราชการอปท.		

  ●		 พัฒนาทีมประเมินรับรองระดับเขต	(Auditors)	

  ●	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่องแก่	 อปท.ที่มีการพัฒนาสู่มาตรฐาน

คุณภาพระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	

 ระดับเขต 

  ●		 พัฒนาทีมประเมินรับรองระดับจังหวัด/อำเภอ	(Instructors)	

  ●		 ประเมินรับรอง	อปท.	ร่วมกับทีมจังหวัด	

 จังหวัด 

 ●		 จัดประชุมประสานความร่วมมือกับ	 อปท.เป้าหมายเรื่องเกณฑ์มาตรฐานการรับรอง	 EHA

และความเชื่อมโยงกับประเมินผลการปฏิบัติราชการ	อปท.	

  ●		 ประเมินรับรอง	อปท.	ที่ขอรับการรับรอง	
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   ตลาดนัด น่าซื้อ (ตลาดประเภทที่ 2) 
 

	 ปัจจุบัน	 มีตลาดประเภทที่	 2	 หรือที่เรียกกันว่าตลาดนัด	 เกิดขึ้นมากมายทำให้เกิดปัญหาความ

ปลอดภัยด้านอาหารและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 สิ่งที่สำคัญคือ	 คุณภาพความสะอาดของอาหารที่

จำหน่ายในตลาดนัด	 การวางขายสินค้ากับพื้นทำให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของอาหาร	 ผู้ขายสินค้าขาด

ความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัย	 การขายสินค้าราคาถูกโดยไม่คำนึงถึง	 คุณภาพและความสะอาด	

ปลอดภัยของอาหาร	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 จึงได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและสาธารณสุขใน

พื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร	 ตามโครงการ	 “ตลาดนัด	 น่าซื้อ”	 อย่างต่อเนื่อง	 

ตั้งแต่ปี	2553	เป็นต้นมา	เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพประชาชนผู้บริโภค	

 ปี 2553	เก็บตัวอย่างอาหารจากแผงจำหน่ายอาหารในตลาดนัด	10	แห่ง	พื้นที่	4	จังหวัด	ได้แก่	

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

บุรีรัมย์จำนวน	2	ตลาด	47	ตัวอย่าง	และจังหวัดสุรินทร์จำนวน	2	ตลาด	52	ตัวอย่าง	เพื่อตรวจหาเชื้อ

โคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบภาคสนาม	 ชุด	 อ.13	 (SI-2)	 พบว่า	 ตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบการ	 

ปนเปื้อนแบคทีเรียร้อยละ	 3.7	 17.9	 14.8	 และ	 15.3	 ตามลำดับ	 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบการ	 

ปนเปื้อน	ร้อยละ	12.5	(ตารางที่	29)	

ตารางที่ 29	แสดงผลการเฝ้าระวังตัวอย่างอาหารจากแผงจำหน่ายอาหารในตลาดนัดปี	2553	

แยกรายจังหวัด	

 ปี 2554 ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารจากแผงจำหน่ายอาหารในตลาดนัดจังหวัดชัยภูมิ	 3	 ตลาด	

จำนวน	 50	 ตัวอย่าง	 โดยเน้นผัก	 และผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค	 พร้อมทั้งได้ตรวจความสะอาดของมือ	 

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

ตัวอย่างอาหารทั้งหมดพบการปนเปื้อนแบคทีเรีย	 ร้อยละ	 42	 โดยแบ่งเป็นผักตัดแต่งพร้อมบริโภคพบการ

ปนเปื้อนฯ	ร้อยละ	33.3	ผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคพบการปนเปื้อนฯ	ร้อยละ	64.3	และมือผู้สัมผัสอาหาร

พบการปนเปื้อน	ร้อยละ	17.6		

จังหวัด 
จำนวนตลาดนัด 

ที่เฝ้าระวัง 

จำนวนตัวอย่าง 

ที่เฝ้าระวัง 

ไม่ผ่านมาตรฐาน 

จำนวน ร้อยละ 

	 นครราชสีมา	 4	 54	 2	 3.7	

	 ชัยภูมิ	 2	 39	 7	 17.9	

	 บุรีรัมย์	 2	 47	 7	 14.8	

	 สุรินทร์	 2	 52	 8	 15.3	

 เขต 10 192 24 12.5 
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 ปี 2555	 สำรวจสภาพตลาดนัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	 2	 จังหวัด	 คือ	 จังหวัดนครราชสีมา	 และ

จังหวัดชัยภูมิ	 รวมทั้งสิ้น	 10	 แห่ง	 โดยใช้เกณฑ์การประเมินตลาดนัด	 8	 ข้อ	 พบว่า	 ไม่มีตลาดที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตลาดนัด	 ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่ผ่านมากที่สุด	 คือ	 การล้างทำความสะอาดตลาดประจำทุกวัน	

ร้อยละ	 40	 รองลงมาคือ	 บริเวณขายของล้างทำความสะอาดง่ายไม่มีน้ำขัง	 การจัดวางสินค้าในตลาดเป็น

สัดส่วน	 มีน้ำประปาหรือน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ	 มีที่ล้างทำความสะอาดอาหารและภาชนะ	 ในบริเวณแผง	

มีที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอ	ในจำนวนที่เท่ากันคือ	ร้อยละ	30	พร้อมทั้งได้เก็บตัวอย่าง

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

ผู้สัมผัสอาหารพบว่า	อาหาร	235	ตัวอย่าง	พบปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 133	ตัวอย่าง	คิดเป็นร้อยละ	

56.6	มือผู้สัมผัสอาหาร	81	ตัวอย่าง	พบการปนเปื้อนฯ	63	ตัวอย่าง	คิดเป็นร้อยละ	77.8	(ตารางที่	30)	

 

  ปี 2556	 กรมอนามัยเริ่มมีการพัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินตลาดนัดทางกายภาพ	อย่างเป็น

ทางการโดยใช้เกณฑ์การประเมินตลาดนัด	 18	 ข้อ	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้ทดลองใช้แบบสำรวจดังกล่าว	

สำรวจสภาพตลาดนัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	2	จังหวัด	คือ	จังหวัดบุรีรัมย์	และสุรินทร์	รวมทั้งสิ้น	8	แห่ง	

จากการประเมินตลาดนัดทางกายภาพ	 พบว่า	 ไม่มีตลาดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดพื้นฐาน	 ซึ่ง

เกณฑ์มาตรฐานที่ไม่ผ่านมากที่สุด	 คือ	 ข้อ	 15	 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภทอาหารต้องผ่านการ

อบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร	 คิดเป็นร้อยละ	 87.5	 รองลงมา	 คือ	 ข้อ	 11	 มิให้ผู้ใดนำสัตว์ทุกชนิด

เข้าไปในตลาด	เว้นแต่สัตว์ที่นำไปขังไว้เพื่อจำหน่าย	และข้อ	14	ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร	ผู้ขาย

ของและผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล	 คิดเป็นร้อยละที่เท่ากันคือร้อยละ	 75	

นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินตลาดนัดทางชีวภาพ	 โดยเก็บตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารตรวจ

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

ตัวอย่างอาหาร	 138	 ตัวอย่างพบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 คิดเป็นร้อยละ	 71.7	 มือผู้สัมผัส

อาหาร	29	ตัวอย่าง	พบการปนเปื้อน	คิดเป็นร้อยละ	72.4	(ตารางที่	31) 

ตารางที่ 30	ผลการเฝ้าระวังตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร	ตลาดนัดจังหวัดนครราชสีมา	

และจังหวัดชัยภูมิ	ปี	2555	

	 นครราชสีมา	 5	 125	 79	 63.2	 40	 35	 87.5	

	 ชัยภูมิ	 5	 110	 54	 49.1	 41	 28	 68.3	

 รวม 10 235 133 56.6 81 63 77.8 

จังหวัด 

จำนวน
ตลาดนัด 
ที่เฝ้าระวัง 

อาหาร (ตัวอย่าง) มือผู้สัมผัสอาหาร 

จำนวน 
อาหารที่ 
เฝ้าระวัง
ทั้งหมด 

พบการ 
ปนเปื้อน 
โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย 

ร้อยละ 

จำนวนมือ 
ผู้สัมผัส
อาหารที่ 

เฝ้าทั้งหมด 

พบการ 
ปนเปื้อน 
โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย 

ร้อยละ 
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ตารางที่ 31	ผลการเฝ้าระวังตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัดจังหวัดบุรีรัมย์	

และจังหวัดสุรินทร์	ปี	2556	

	 สถานการณ์	 ปี	 2557	 ตลาดนัดกำหนดเป็นตัวชี้วัดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข		 

ปี	 2557	 โดยเป้าหมาย	 ตัวชี้วัดร้อยละ	 80	 ของจำนวนตลาดประเภทที่	 2	 ได้รับการติดตามประเมิน

คุณภาพ	 ซึ่งกำหนดไว้	 5	 ขั้นตอน	 ผลการดำเนินงานพบว่าจังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และ

สุรินทร์	มีการดำเนินการครบทั้ง	5	ขั้นตอน	คือ	กำหนดผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ	มีแผนติดตามประเมิน

คุณภาพระดับอำเภอ/จังหวัด	จัดทำฐานข้อมูลตลาดประเภทที่	 2	ตรวจแนะนำ	และแจ้งผลการประเมิน

แก่อปท.	 โดยมีจำนวนตลาดประเภทที่	 2	 ทั้งเขต	 รวม	 577	 แห่ง	 แยกตามจังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	

บุรีรัมย์	และสุรินทร์	เป็น	252	76	188	และ	61	แห่ง	ตามลำดับ	ผลการตรวจประเมินตลาดประเภทที่	2	

จังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และสุรินทร์	 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ	 13	 5	 80	 และ		 

4	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 5.2	 6.6	 42.6	 และ	 6.6	 ตามลำดับ	 พิจารณาการผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยรวม	 

ในเขตฯ	เป็นระดับพื้นฐาน	72	แห่ง	ดี	20	แห่ง	และดีมาก	จำนวน	10	แห่ง	ตามลำดับ	(ตาราง	32) 

ตารางที่ 32	แสดงผลการตรวจประเมินตลาดประเภทที่	2	จากการตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่	9	

ปี	2557	

	 บุรีรัมย์	 3	 49	 40	 81.6	 11	 11	 100	

	 สุรินทร์	 5	 89	 59	 66.3	 18	 10	 44.4	

 รวม 8 138 99 71.7 29 21 72.4 

จังหวัด 

จำนวน
ตลาดนัด 
ที่เฝ้าระวัง 

อาหาร (ตัวอย่าง) มือผู้สัมผัสอาหาร 

จำนวน 
อาหารที่ 
เฝ้าระวัง
ทั้งหมด 

พบการ 
ปนเปื้อน 
โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวนมือ 
ผู้สัมผัส
อาหารที่ 

เฝ้าทั้งหมด 

พบการ 
ปนเปื้อน 
โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย 

จังหวัด 
จำนวนทั้งหมด 

(แห่ง) 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (แห่ง) 

พื้นฐาน ดี ดีมาก 

	 นครราชสีมา	 252	 10	 3	 0	

	 ชัยภูมิ	 76	 0	 3	 2	

	 บุรีรัมย์	 188	 60	 13	 7	

	 สุรินทร์	 61	 2	 1	 1	

 เขต 577 72 20 10 
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	 ปี	2557	ศูนย์อนามัยที่	5	ได้เฝ้าระวังตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร	ตลาดนัดในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ	4	จังหวัด	มีผลการดำเนินงาน	ดังนี้		

 1.  สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัด  

	 จากการเก็บตัวอย่างอาหารทั้งหมด	 457	 ตัวอย่าง	พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 ร้อยละ	

21.0	และตรวจมือผู้สัมผัสอาหาร	138	ตัวอย่าง	พบการปนเปื้อน	ร้อยละ	28.3	(ตารางที่	33)	

  2. สุ่มตรวจสารปนเปื้อนอาหารในตลาดนัด  

	 จากการเก็บตัวอย่างอาหารตรวจหาสารปนเปื้อน	 5	 ชนิด	 ได้แก่ฟอร์มาลีน	 บอแรกซ์	 สารกันรา	

สารฟอกขาว	 และน้ำมันทอดซ้ำ	 (โพลาร์)	 ปรากฏว่าพบปัญหาน้ำมันทอดซ้ำ	 (โพลาร์)	 มากที่สุดคือ	 

ตรวจพบ	 4	 ตัวอย่าง	 จากตัวอย่างอาหาร	 7	 ตัวอย่าง	 คิดเป็นร้อยละ	 57.1	 รองลงมาคือ	 ฟอร์มาลีน	 

ตรวจพบ	 7	 ตัวอย่างจากตัวอย่างอาหารทั้งหมด	 33	 ตัวอย่าง	 คิดเป็นร้อยละ	 21.2	 ส่วนสารบอแรกซ์		 

สารกันรา	และสารฟอกขาว	ตรวจไม่พบในทุกตัวอย่าง	ดังรายละเอียด		

ตารางที่ 33	แสดงผลการเฝ้าระวังตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัด	ปี	2557	

	 นครราชสีมา	 6		 162	 46	 28.4	 50	 16	 32.0	

	 ชัยภูมิ	 5	 61	 12	 19.7	 23	 5	 21.7	

	 บุรีรัมย์	 6	 106	 13	 12.3		 28	 5	 17.9		

	 สุรินทร์	 7	 128		 25		 19.5		 37		 13		 35.1		

 รวม 24 457 96 21.0 138 39 28.3 

จังหวัด 

จำนวน
ตลาดนัด 
ที่เฝ้าระวัง 

(แห่ง) 

อาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร 

จำนวน 
อาหาร 

ที่เฝ้าระวัง
ทั้งหมด 

พบการ 
ปนเปื้อน 
โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย 
(ตัวอย่าง) 

ร้อยละ 

จำนวน 
ผู้สัมผัส
อาหาร 

ที่เฝ้าระวัง
ทั้งหมด 

พบการ 
ปนเปื้อน 
โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย 
(ตัวอย่าง) 

ร้อยละ 



ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รายงานประจำปี 2557 99

ตารางที่ 34	ผลการตรวจสารปนเปื้อนอาหารในตลาดนัด	ปี	2557	

*	ตัวอย่างอาหารที่พบฟอร์มาลีน	ได้แก่	น้ำปลาแช่ปลาหมึก(5)	เล็บมือนาง(1)	สไบนาง(1)	

**	ตัวอย่างอาหารที่พบน้ำมันทอดซ้ำ	ได้แก่	น้ำมันปาล์มปี๊บผ่านการทอดแล้ว(2)	น้ำมันทอดไก่(1)	น้ำมันเจียวหนังไก่(1)	

 3. ด้านกายภาพ  

	 ปี	 2557	 กรมอนามัยมีเป้าหมายพัฒนาโครงการตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ	 จังหวัดละ	 1	 แห่ง	 ซึ่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละจังหวัดร่วมกับศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้ดำเนินการคัดเลือก

ตลาดนัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 เพี่อผลักดันให้เป็นตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ	 จากการประเมิน	 มีจำนวน		 

3	แห่ง	ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ	(ตารางที่	35)	

ตารางที่ 35	แสดงรายชื่อตลาดนัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด	น่าซื้อ	ปี	2557	

จังหวัด 
ฟอร์มาลีน บอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว 

น้ำมันทอดซ้ำ 
(โพลาร์) 

ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ พบ* พบ พบ พบ พบ** 

	 นครราชสีมา	 21	 4	 10	 0	 4	 0	 19	 0	 7	 4	

	 ชัยภูมิ	 5	 0	 7	 0	 3	 0	 5	 0	 -	 -	

	 บุรีรัมย์	 5	 2	 12	 0	 2	 0	 7	 0	 -	 -	

	 สุรินทร์	 2	 1	 3	 0	 -	 -	 3	 0	 -	 -	

 รวม  33 7 32 0 9 0 34 0 7 4 

รายชื่อตลาดนัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ ที่ตั้งตลาดนัด 

1.	ตลาดนัดโคกสูง	 ตำบลโคกสูง	อำเภอเมือง	จ.นครราชสีมา	 ดีมาก	

2.	ตลาดนัดบ้านหนองคัน	 ตำบลธาตุทอง	อำเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	 ดี	

3.	ตลาดนัดชุมชนบ้านทำนบ	 ต.เทนย์มีย์	อำเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร์	 พื้นฐาน	

 วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาตลาดนัดน่าซื้อ 
 1. ตัวอย่างอาหาร  

	 จากสถานการณ์การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารย้อนหลังพบว่าปี	 2553	 และ	 ปี	 2557	

เป็นปีที่มีการดำเนินการเฝ้าระวังตัวอย่างอาหารครบทุกจังหวัด	พบว่า	อาหารที่ไม่ปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์ม

แบคทีเรียในตลาดนัด	 ภาพรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ	 8.5	 โดยจังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 และสุรินทร์		 

ลดลงคิดเป็นร้อยละ	24.7	1.8	และ	4.2	ตามลำดับ	ยกเว้นจังหวัดบุรีรัมย์	พบว่าอาหารที่ไม่ปนเปื้อนเชื้อ

โคลิฟอร์มแบคทีเรียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ	2.5	(ภาพที่	43)	
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 2. ตัวอย่างมือผู้สัมผัสอาหาร  

	 ผลจากการตรวจสอบมือผู้สัมผัสอาหารโดยการใช้ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียอย่างง่าย		 

SI-2	 ตั้งแต่	 ปี	 2554-2557	 สามารถวิเคราะห์ได้เป็น	 2	 ช่วงคือ	 ในปี	 2554-2555	 ผลการเฝ้าระวัง	 

มือผู้สัมผัสอาหารพบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเพิ่มมากขึ้น	 ส่วนปี	 2555-2557	 ผลการ	 

เฝ้าระวังมือผู้สัมผัสอาหารพบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียลดลง	(ภาพที่	44)	

ภาพที่ 43	แสดงร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในตลาดนัด	

ปี	2553	และ	ปี	2557	 

ภาพที่ 44	แสดงร้อยละของมือผู้สัมผัสอาหารที่พบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	ปี	2554-2557 

  3. การพัฒนาตลาดนัดตามมาตรฐานทางกายภาพ  

	 ตามที่ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้ดำเนินการสำรวจและสุ่มตรวจประเมินตลาดนัดใน	 

ปี	2557	จำนวนทั้งสิ้น	25	แห่ง	โดยสรุปผลการสุ่มตรวจประเมินทางกายภาพได้เป็น	2	ช่วงดังนี้		
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ตารางที่ 36 ร้อยละการประเมินทางกายภาพตลาดนัดน่าซื้อ	ระดับพื้นฐาน	18	ข้อ	ที่ไม่ผ่านเกณฑ์	

การประเมินแยกรายข้อ 

เกณฑ์ประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ 
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) ระดับพื้นฐาน 18 ข้อ 

ร้อยละที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

N = 15 

จำนวน ร้อยละ 

ข้อที่	2	 บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ		 9	 60	

	 โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ	แข็งแรง	ไม่มีน้ำขัง	 	

ข้อที่	3		 แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุแข็งแรง	มีผิวเรียบ		 3	 20.0	

	 ทำความสะอาดง่ายสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า	60	ซม.	และอาจเป็นแบบพับเก็บได้	 	

ข้อที่	5		 จัดให้มีห้องส้วม	ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	 11	 73.3	

ข้อที่	6		 จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดและมีที่เก็บรวบรวม	หรือที่รองรับ	 4	 26.7	

	 มูลฝอยอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ	 	

ข้อที่	7		 แยกการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารออกจากสินค้าประเภทอื่น	 2	 13.3	

ข้อที่	8		 มีการทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวันที่เปิดทำการ	 9	 60.0	

ข้อที่	9		 จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ำหรือของเหลว	ไหลจากแผงจำหน่ายอาหารประเภท	 5	 33.3	

	 เนื้อสัตว์ชำแหละลงสู่พื้นตลาด	 	

ข้อที่	10		ไม่จำหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร	 3	 20.0	

ข้อที่	14		ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร	ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติตาม	 9	 60.0	

	 หลักสุขอนามัยส่วนบุคคล	 	

ข้อที่	15		ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภทอาหารต้องผ่านการอบรมความรู้	 14	 93.3	

	 ด้านสุขาภิบาลอาหาร		 	

ข้อที่	16		อาหารปรุงสำเร็จต้องมีการปกปิดอาหาร	 13	 86.7	

ข้อที่	17		ในกรณีที่มีการปรุงประกอบอาหาร	ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	 6	 40.0	

	 อาหาร	 	

ข้อที่	18		เครื่องมือ	เครื่องใช้	และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้	ต้องสะอาดและปลอดภัย		 1	 6.7	

	 มีการล้างทำความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง	

  1) ช่วงแรก	ได้ทำการสุ่มตรวจประเมินตลาดนัดจำนวนทั้งสิ้น	15	แห่ง	ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

4	 จังหวัด	 โดยใช้เกณฑ์ประเมินทางกายภาพ	 18	 ข้อ	 พบว่า	 ไม่มีตลาดนัดใดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทาง

กายภาพ	 ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่ผ่านมากที่สุด	 3	 ลำดับแรกคือ	 ข้อ15	 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ

ประเภทอาหารต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร	 คิดเป็นร้อยละ	 93.3	 รองลงมาคือ		 

ข้อ	16	อาหารปรุงสำเร็จต้องมีการปกปิดอาหาร	คิดเป็นร้อยละ	86.7	และลำดับสุดท้ายคือ	ข้อ	5	จัดให้

มีห้องส้วม	ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	คิดเป็นร้อยละ	73.3	(ตารางที่	36)	
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  2) ช่วงที่สอง	 กรมอนามัยได้พัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินทางกายภาพตลาดนัด

น่าซื้อ	แบ่งออกเป็น	3	ระดับ	คือ	ระดับพื้นฐาน	จำนวน	10	ข้อ	ระดับดี	จำนวน	15	ข้อ	และระดับดีมาก	

จำนวน	 20	 ข้อ	 ซึ่งศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้นำไปใช้สำรวจและสุ่มตรวจประเมินตลาดนัดจำนวนทั้งสิ้น		 

10	 แห่ง	 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	 4	 จังหวัด	 พบผ่านเกณฑ์ฯ	 จำนวนทั้งสิ้น	 3	 แห่ง	 และไม่ผ่านเกณฑ์ฯ	

จำนวนทั้งสิ้น	7	แห่ง	ซึ่งเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ไม่ผ่านมากที่สุด	3	ลำดับแรก	คือ	ข้อ	6	อาหาร

ปรุงสุกต้องมีการปกปิด	 และข้อ	 19	 มีการกำจัดน้ำทิ้งจากจุดที่มีที่ล้างอย่างถูกสุขลักษณะและไม่ก่อให้

เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนข้างเคียง	 คิดเป็นร้อยละที่เท่ากันคือ	 ร้อยละ	 70.0	 รองลงมาคือ	

ข้อ	1	มีทะเบียนผู้ขายของในตลาด	โดยระบุประเภทสินค้าที่จำหน่าย	ข้อ	7	ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ	

สินค้าประเภทอาหาร	ต้องสวมผ้ากันเปื้อนและหมวกหรือเน็ทคลุมผมและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วน

บุคคล	 และในกรณีที่มีการปรุงประกอบอาหารต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	 ข้อ	 11	

จัดให้มีน้ำประปาหรือน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ	 ข้อ12	 จัดให้มีห้องส้วม	 ที่ปัสสาวะ	 และอ่างล้างมือ		 

ที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	 และ	 ข้อ	 17	 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องผ่านการอบรมความรู้ด้าน

สุขาภิบาลอาหาร	 คิดเป็นร้อยละที่เท่ากันคือ	 ร้อยละ	 60.0	 และลำดับสุดท้ายคือ	 ข้อ	 5	 แผงจำหน่าย

อาหารทำด้วยวัสดุถาวร	 เรียบ	 ทำความสะอาดง่าย	 ข้อ	 9	 มีการทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน	 

ที่เปิดทำการ	และข้อ	18	จัดให้มีที่ล้างทำความสะอาดอาหารและภาชนะ	ในบริเวณแผงจำหน่ายอาหาร

สด	 แผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ	 และแผงจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ	 คิดเป็น

ร้อยละที่เท่ากัน	คือ	ร้อยละ	50.0	(ตารางที่	37) 
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ตารางที่ 37	ร้อยละการประเมินทางกายภาพตลาดนัดน่าซื้อ	20	ข้อ	ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินแยกรายข้อ 

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ 20 ข้อ 

ร้อยละที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

N = 10 

จำนวน ร้อยละ 

ข้อที่	1		 มีทะเบียนผู้ขายของในตลาด	โดยระบุประเภทสินค้าที่จำหน่าย	 6	 60.0	

ข้อที่	2		 กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา	โครงสร้างคลุม	ผ้าใบ	เต็นท์	ร่ม	 3	 30.0	

	 หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง	 	

ข้อที่	3		 บริเวณสำหรับขายของประเภทอาหารสด	ต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ		 4	 40.0	

	 โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ	แข็งแรง	ไม่ลื่น	ไม่มีน้ำขัง	 	

ข้อที่	4		 จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ำหรือของเหลวจากแผงจำหน่ายอาหารประเภท	 1	 10.0	

	 เนื้อสัตว์ชำแหละไหลลงสู่พื้นตลาด	 	

ข้อที่	5		 แผงจำหน่ายอาหารทำด้วยวัสดุถาวร	เรียบ	ทำความสะอาดง่าย	สูงจากพื้น	 5	 50.0	

	 ไม่น้อยกว่า	60	ซม.	และอาจเป็นแบบพับเก็บได้	 	

ข้อที่	6		 อาหารปรุงสำเร็จต้องมีการปกปิด	 7	 70.0	

ข้อที่	7		 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ	สินค้าประเภทอาหาร	ต้องสวมผ้ากันเปื้อนและ	 6	 60.0	

	 หมวกหรือเน็ทคลุมผม	และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล	และในกรณี	

	 ที่มีการปรุงประกอบอาหาร	ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	 	

ข้อที่	8		 มีที่เก็บรวบรวม	หรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ	 2	 20.0	

ข้อที่	9		 มีการทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวันที่เปิดทำการ	 5	 50.0	

ข้อที่	10		แผงจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสารปนเปื้อน	4	ชนิด	ได้แก่		 3	 30.0	

	 ฟอร์มาลิน,	สารกันรา,	สารบอแรกซ์,	สารฟอกขาว	 	

ข้อที่	11		จัดให้มีน้ำประปาหรือน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ	 6	 60.0	

ข้อที่	12		จัดให้มีห้องส้วม	ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	 6	 60.0	

ข้อที่	13		เครื่องมือ	เครื่องใช้	และภาชนอุปกรณ์	ต้องสะอาดและปลอดภัย	มีการล้าง	 1	 10.0	

	 ทำความสะอาด	และจัดเก็บอย่างถูกต้อง	 	

ข้อที่	15		อาหารสดเฉพาะเนื้อสัตว์	ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	และอาหารทะเลเก็บรักษา	 2	 20.0	

	 ในอุณหภูมิที่เหมาะสม	 	

ข้อที่	16		ทางเดินในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า	2	เมตร	 3	 30.0	

ข้อที่	17	 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร	 6	 60.0	

ข้อที่	18	 จัดให้มีที่ล้างทำความสะอาดอาหารและภาชนะ	ในบริเวณแผงจำหน่าย	 5	 50.0	

	 อาหารสด	แผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ	และแผงจำหน่าย	

	 อาหารประเภทปรุงสำเร็จ	 	

ข้อที่	19	 มีการกำจัดน้ำทิ้งจากจุดที่มีที่ล้างอย่างถูกสุขลักษณะ	และไม่ก่อให้เกิดเหตุ	 7	 70.0	

	 เดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนข้างเคียง	 	
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 ปัญหาอุปสรรค (ด้านการบริหารจัดการ/ด้านวิชาการ) 
 ●		 พื้นที่ตลาดนัดส่วนใหญ่เป็นลานกว้างซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นดิน	 หรือพื้นกรวด	 จึงยากต่อการ

ทำความสะอาด	และการควบคุม	มีฝุ่นฟุ้งกระจาย	และอาจปนเปื้อนในอาหารที่จำหน่าย		

 ●		 ไม่มีสถานที่ตั้งแน่นอน	 การจำหน่ายอาหารในแต่ละครั้ง	 แต่ละตลาดนัดจะมีการเปลี่ยน	 

แผงขาย	และ/หรือเปลี่ยนผู้ขายอาหาร	 		

 ●		 เกณฑ์ในการประเมินตลาดนัดบางข้อกำหนดมาตรฐานไว้สูง	 ซึ่งเกณฑ์ในบางข้อเจ้าของ

ตลาดนัดในส่วนของตลาดนัดเอกชนจำเป็นต้องใช้งบประมาณการลงทุน	 จึงทำให้การปรับปรุงเป็นไป

อย่างล่าช้า	 ซึ่งเกณฑ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานที่พบมากที่สุด	 คือ	 ข้อ	 6	 อาหารปรุงสุกต้องมีการปกปิด	 และ	 

ข้อ	 19	 มีการกำจัดน้ำทิ้งจากจุดที่มีที่ล้างอย่างถูกสุขลักษณะและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่

ประชาชนข้างเคียง	 มากถึงร้อยละ	 70	 ข้อที่เป็นปัญหารองลงมาและสูงกว่าร้อยละ	 50	พบว่ามี	 5	 เรื่อง	

ได้แก่	 ข้อ	1	มีทะเบียนผู้ขายของในตลาด	 โดยระบุประเภทสินค้าที่จำหน่าย	ข้อ	7	ผู้ขายของและผู้ช่วย

ขายของ	 สินค้าประเภทอาหารต้องสวมผ้ากันเปื้อนและหมวกหรือเน็ทคลุมผมและปฏิบัติตามหลัก	 

สุขอนามัยส่วนบุคคล	 ข้อ	 11	 จัดให้มีน้ำประปาหรือน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ	 ข้อ	 12	 จัดให้มีห้องส้วม	

ที่ปัสสาวะ	 และอ่างล้างมือ	 ที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	 และข้อ	 17	 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้อง

ผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร		

 ●	 ตลาดนัดส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่เอกชน	จึงมีปัญหาเรื่องการลงทุน	

 ●		 การบังคับใช้กฎหมายตาม	พ.ร.บ.	การสาธารณสุข	พ.ศ.2535	ยังไม่เคร่งครัด		

 

 มาตรการ/แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ส่วนกลาง 

 ●		 ขับเคลื่อนเชิงนโยบายโดยกระทรวงสาธารณสุข	และกระทรวงมหาดไทย	

 ●	 จัดเวทีระดับประเทศเชิดชูเกียรติให้ตลาดนัดตัวอย่างและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	

 ●		 พัฒนามาตรฐานให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่	

 ระดับเขต 

 ●		 เป็นวิทยากรให้ความรู้	ให้คำปรึกษา	และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่	

 ●	 ร่วมติดตาม	และสุ่มประเมินผลการดำเนินงานตลาดนัดน่าซื้อ	

ระดับจังหวัด	หน่ายงานสาธารณสุขในพื้นที่	

 ●		 ควรจัดทำทะเบียนผู้ค้าอาหารภายในตลาดนัด	 และประสานกับผู้จัดการตลาดนัดเพื่อจัด

ระเบียบตลาดนัดให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด	น่าซื้อ	
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 ●		 ประสานความร่วมกับหน่วยงานของท้องถิ่น	 เฝ้าระวังทางกายภาพ	และความปลอดภัยด้าน

อาหารสถานที่จำหน่ายตั้งแต่อาหารสด	 อาหารปรุงจำหน่าย	 พร้อมให้คำแนะนำแก่เจ้าของตลาดในการ

ปรับปรุงตลาดตามมาตรฐานวิชาการตลอดจนกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงการสื่อสารสาธารณะแก่	 

ผู้บริโภค	เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพประชาชน	

 ●	 จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ	พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตร	หลังจากผ่านการ

อบรม	

 ●		 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ตลาดนัดที่ได้มาตรฐานระดับดี/ดีมาก	

 ●	 ส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขแก่	 อปท.	 ทั้งการออกข้อกำหนดของ	 

ท้องถิ่นเรื่องตลาดเพื่อการอนุญาต/ไม่อนุญาตการจัดตั้งตลาด	 ด้วยการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะ

อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	

  ●		 กระตุ้นให้ท้องถิ่นเข้าร่วมระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการสุขาภิบาล

อาหาร	(	EHA1000)		

 ระดับท้องถิ่น 

  ●		 ออกข้อกำหนดท้องถิ่น	เพื่อควบคุมกำกับกิจการตลาดนัดตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข	2535	

  ●		 เข้าร่วมระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร		 

(EHA1000)	

  ●	 ปฎิบัติตามบทบาทเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 และเจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	

	 	 1)	 เจ้าพนักงานท้องถิ่น	 ได้แก่	 พิจารณาอนุญาตการจัดตั้งตลาดนัด	 การออกคำสั่งเมื่อได้

อนุญาตแล้ว	 (สั่งให้ปรับปรุง	 สั่งให้หยุดกิจการหรือให้พักใช้	 สั่งให้เพิกถอน)	 การเปรียบเทียบปรับและ

ดำเนินคดี	

		 	 2)	 เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	ได้แก่	การตรวจตรา

ตามกฎกระทรวง/ข้อกำหนดของท้องถิ่น	 การออกคำแนะนำการปรับปรุงสุขลักษณะตลาด	 และ	

สุขลักษณะผู้ขายอาหาร	และผู้ช่วยขายอาหาร	การจัดทำฐานข้อมูลตลาด	ทะเบียนได้แก่	ชื่อแผง	อาหาร

ที่ขายและผู้ขายอาหารในตลาดนัด	 มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารที่จำหน่ายตั้งแต่อาหารสด	

อาหารปรุงจำหน่าย	 ฯลฯ	 เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพประชาชน	 ตลอดจนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์

แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจากตลาดนัดน่าซื้อ	/ตลาดนัดต้นแบบ	

  เจ้าของตลาด 

 ●		 ยื่นขอรับใบอนุญาต	

 ●	 ปฏิบัติตามกฎกระทรวง/ข้อกำหนดของท้องถิ่นด้านสุขลักษณะ	
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 ผู้ขายอาหาร และผู้ช่วยขายอาหาร 

  ●	 ปฏิบัติตามกฎกระทรวง/ข้อกำหนดของท้องถิ่น	 และให้ความร่วมมือกับเจ้าของตลาด		 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น	และเจ้าพนักงานสาธารณสุข	

 ●	 ปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะของสินค้า	และแผงจำหน่ายอาหาร	

 ●		 มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี	

 ●	 ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจำหน่าย	 ทำประกอบ	 ปรุง	 เก็บ	 หรือสะสมอาหาร	 และ	 

การรักษาความสะอาดของภาชนะ	น้ำใช้และของใช้ต่างๆ	

 ผู้บริโภค 

 ●		 ผู้บริโภคควรเลือกซื้ออาหาร	 จากแหล่งผลิต	 จำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย	 และร่วม

พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้วยการร่วมตรวจสอบและบอกต่อ	 หากพบแหล่งจำหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ	

ให้แจ้งแก่หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่	

 
   ความปลอดภัยของน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญ เขตบริการสุขภาพที่ 9 
 

	 โดยการเก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญที่มีการติดตั้งและจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในเขต

นครชัยบุรินทร์	 ปี2555	 จำนวน	 139	 ตัวอย่าง	 (139	 ตู้)	 พบว่า	 มีตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 

น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่	ปิดสนิทของกระทรวงสาธารณสุข	ร้อยละ	47	โดยพบเชื้อ	Bacillus	cereus	

Clostridium	perfringens,	E.	coli	และ	Salmonellae,	ร้อยละ	26	 ,	4,	3	และ	1	ตามลำดับ	ขณะ

เดียวกันยังตรวจพบเชื้อ	coliforms	เกินมาตรฐาน	ร้อยละ	14	ซึ่งเชื้อชนิดนี้บ่งบอกถึง	ความสะอาดของ

น้ำดื่มจากตู้น้ำ	 หยอดเหรียญ	 สำหรับทางเคมี	 พบว่า	 มีค่าความกระด้างทั้งหมดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	

ร้อยละ	 16	 และค่า	 pH	ต่ำกว่ามาตรฐาน	 ร้อยละ	 7	 อาจเป็นเพราะผู้ประกอบการไม่ได้ล้างหรือเปลี่ยน	 

ไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนด	

  

 มาตรการและข้อเสนอแนะ 
 ●	 เทศบาล/อบต.ควรออกข้อกำหนดท้องถิ่น	 ให้ความรู้ผู้ประกอบการ	 เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม	

และตรวจสอบสภาพตู้เป็นระยะๆ	

 ●		 ผู้ประกอบการควรล้างถังกักเก็บน้ำ	และเปลี่ยนไส้กรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ	

 ● ประชาชนควรเลือกน้ำดื่มจากตู้ที่ได้มาตรฐาน	สะอาด	ที่ตั้งไม่ควรใกล้ถังขยะ	หรืออยู่กลางแจ้ง 

 
(แหล่งข้อมูล	;	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	9	นครราชสีมา)	
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ส่วนที่ 3  
ผลการดำเนินงานส่งเสริม 
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ปี 2557 
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งานแม่และเด็ก 
 

   การส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 
   เพื่อเด็กไทยสุขภาพดีมีพัฒนาการสมวัย ปีงบประมาณ 2557 
 

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 กรมอนามัย	 ได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยแม่และเด็กมา

อย่างต่อเนื่อง	 ในปีงบประมาณ	 2557	 ได้จัดทำโครงการส่งเสริม	 สนับสนุน	 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน

อนามัยแม่และเด็ก	 เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี	 และมีพัฒนาการสมวัย	กิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญ	 ได้แก่	

การประเมินรับรองโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว	 การประเมินรับรองตำบลนมแม่	 และ

รพ.สต.สายใยรักแห่งครอบครัว	 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	 การติดตามประเมินผลศักยภาพบุคลากรหลังเข้า

รับการอบรมในเรื่องศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	 และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการพัฒนา

อนามัยแม่และเด็กเขตนครชัยบุรินทร์	 โดยการบูรณาการงานอนามัยแม่และเด็ก	 และได้ร่วมดำเนินงาน

พัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศงานอนามัยแม่และเด็กให้มีประสิทธิภาพ	 โดยผ่านโปรแกรม		 

i-analysis	ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ	ผลการดำเนินงาน	

 ●		 การพัฒนาฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน	 โดยจัดประชุมร่วมกันพิจารณา	

Template	กลุ่มวัยอนามัยแม่และเด็ก	โดยภาคีระดับจังหวัด	ตลอดจนการทำความเข้าใจตัวชี้วัด	การจัด

ทำเครื่องมือการวิเคราะห์กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กในเวทีระดมสมองคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก

เขตร่วมกับคณะกรรมการ	ICT	เขตบริการสุขภาพที่	9	ในการพัฒนาระบบการกับติดตามและประเมินผล	

 ●	 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการติดตั้ง	การดึงข้อมูล	การส่งออกโปรแกรม	

 ●	 การประเมินผลการดำเนินงานครูผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

ครูผู้ดูแล	:	การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็ก	ปี	2556	

 ●	 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กเครือข่ายเขตบริการ

สุขภาพที่	9	
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ตารางที่ 39	แสดงผลการประเมินรับรองโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง	ปี	2557 

จังหวัด โรงพยาบาล ผลการประเมิน 

	 ชัยภูมิ	 1.	ภักดีชุมพล	 ผ่าน	

	 	 2.	ชัยภูมิ	 ผ่านแบบมีเงื่อนไข	

	 	 3.	เทพสถิต	 ไม่ผ่าน	

	 นครราชสีมา	 1.	มหาราช	 ผ่านแบบมีเงื่อนไข	

	 	 2.	โนนสูง		 ผ่าน	

	 	 3.	สีคิ้ว	 ผ่าน	

	 	 4.	คง	 ผ่านแบบมีเงื่อนไข	

	 	 5.	พิมาย	 ผ่าน	

	 	 6.	โชคชัย	 ผ่าน	

	 	 7.	เมืองยาง	 ผ่าน	

	 บุรีรัมย์	 1.	ลำปลายมาศ	 ผ่าน	

	 	 2.	กระสัง	 ผ่าน	

	 	 3.	บุรีรัมย์	 ผ่าน	

	 	 4.	นางรอง	 ผ่าน	

	 	 5.	ประคำ	 ผ่าน	

	 	 6.	แคนดง	(ประเมินใหม่)	 เลื่อนการประเมินไป	ปี	2558	

	 สุรินทร์	 1.	สุรินทร์	 ผ่าน	

	 	 2.	ปราสาท	 ผ่าน	
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ตารางที่ 40	แสดงผลการประเมินรับรองตำบลนมแม่/รพ.สต.สายใยรักแห่งครอบครัว	ปี	2557 

จังหวัด อำเภอ ตำบลนมแม่ หน่วยงานท้องถิ่น รพ.สต. 

	 บุรีรัมย์	 1.	พุทไธสง	 ตำบล	หายโศก	 อบต.หายโศก	 รพ.สต.หายโศก	

	 	 2.	ละหานทราย	 ตำบล	สำโรงใหม่	 อบต.สำโรงใหม่	 รพ.สต.สำโรงใหม่	

	 	 3.	โนนดินแดง	 ตำบล	ลำนางรอง	 เทศบาลลำนางรอง	 รพ.โนนดินแดง	

	 	 4.	ปะคำ	 ตำบล	หนองบัว	 อบต.ไทยเจริญ	 รพ.สต.ไทยเจริญ	

	 	 5.	หนองกี่	 ตำบล	ดอนอะราง	 อบต.ดอนอะราง	 รพ.สต.โคกสะอาด	

	 	 6.	หนองหงส์	 ตำบล	ห้วยหิน	 เทศบาลตำบลห้วยหิน	 รพ.สต.ห้วยหิน	

	 	 7.	นางรอง	 ตำบล	ทุ่งแสงทอง	 อบต.ทุ่งแสงทอง	 รพ.สต.บ้านชุมแสง	

	 	 8.	บ้านกรวด	 ตำบล	โนนเจริญ	 อบต.โนนเจริญ	 รพ.สต.โนนเจริญ	

	 ชัยภูมิ	 1.	เกษตรสมบูรณ์	 ตำบล	สระโพนทอง	 อบต.สระโพนทอง	 รพ.สต.สระโพนทอง	

	 	 	 	 	 รพ.สต.ส้มกบ	

	 	 2.	ภักดีชุมพล	 ตำบล	เจาทอง	 อบต.เจาทอง	 รพ.สต.เจาทอง	

	 	 3.	คอนสวรรค์	 ตำบล	คอนสวรรค์	 เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ 

	 	 	 	 อบต.คอนสวรรค์	 รพ.สต.คอนสวรรค์	

	 	 4.	คอนสาร	 ตำบล	ห้วยยาง	 เทศบาลตำบลห้วยยาง	 รพ.สต.ห้วยยาง	

	 	 	 	 	 รพ.สต.ผาเบียด	

	 	 5.	หนองบัวแดง	 ตำบล	คูเมือง	 อบต.คูเมือง	 รพ.สต.เหมือดแอ่	

	 	 	 	 	 รพ.สต.ห้วยกนทา	

	 	 6.	จัตุรัส	 ตำบล	หนองโดน	 อบต.หนองโดน	 รพ.สต.หนองโดน	

	 	 7.	ภูเขียว	 ตำบล	บ้านแก้ง	 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	 รพ.สต.บ้านลาด	

	 	 	 	 	 รพ.สต.หนองแซง	
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ตารางที่ 40	แสดงผลการประเมินรับรองตำบลนมแม่/รพ.สต.สายใยรักแห่งครอบครัว	ปี	2557	(ต่อ)	

จังหวัด อำเภอ ตำบลนมแม่ หน่วยงานท้องถิ่น รพ.สต. 

	นครราชสีมา	 1.	คง	 ตำบล	ตาจั่น	 อบต.ตาจั่น	 รพ.สต.	ตาจั่น	

	 	 2.	ครบุรี	 ตำบล	เฉลียง	 อบต.เฉลียง	 รพ.สต.เฉลียง	

	 	 3.	ปากช่อง	 ตำบล	โป่งตาลอง	 อบต.โป่งตาลอง	 รพ.สต.หนองคุ้ม	

	 	 4.	ประทาย	 ตำบล	หนองค่าย	 อบต.หนองค่าย	 รพ.สต.สำโรง	

	 	 5.	ด่านขุนทด	 ตำบล	บ้านเก่า	 อบต.บ้านเก่า	 รพ.สต.วังโป่ง	

	 	 6.	ห้วยแถลง	 ตำบล	เมืองพลับพลา	 อบต.เมืองพลับพลา	 รพ.สต.ท่าลี่	

	 	 7.	หนองบุญมาก	 ตำบล	หนองไม้ไผ่	 อบต.หนองไม้ไผ่	 รพ.สต.หนองไม้ไผ่	

	 	 8.	โชคชัย	 ตำบล	ท่าจะหลุง	 อบต.ท่าจะหลุง	 รพ.สต.ขี้ตุ่น	

	 สุรินทร์	 1.	รัตนบุรี	 ตำบล	เบิด	 	 	

	 	 2.	สังขะ	 ตำบล	กระเทียม	 	 	

	 	 3.	บัวเชด	 ตำบล	จรัส	 	 	

	 	 4.	สำโรงทาบ	 ตำบล	หนองฮะ	 	 	

	 	 5.ลำดวน	 ตำบล	ลำดวน	

 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
 ●	 ได้ร่วมทบทวนสถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก	 สร้างแนวทางในการกากับติดตาม	 

ประเมินผลงานในเขต	

 ●	 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	เพื่อพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก	แลกเปลี่ยน	CQI	ของหน่วยบริการ		

 ●	 ร่วมวางแผนและสร้างข้อตกลงร่วมในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กของจังหวัดและเขต	

 ●		 ร่วมวางแผนพัฒนาฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ข้อมูลและสารสนเทศ		
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 ปัจจัยความสำเร็จ 
 ●		 การทบทวนวิเคราะห์งานอนามัยแม่และเด็กโดยเฉพาะระบบข้อมูล	 การกำกับติดตาม	 

ประเมินผลงานในเขต	

 ●	 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน	

 ●		 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	 เป็นตัวชี้วัดในการตรวจราชการและนิเทศงานของ

กระทรวงสาธารณสุข	

 ●		 MCH	 board	 ระดับจังหวัด	 ประชุมพัฒนางานต่อเนื่อง	 มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ

ภาคีเครือข่าย	ต่อเนื่อง	

 ●	 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล	บุคลากรได้รับการพัฒนาโดยกรมอนามัยอย่างต่อเนื่อง	

 ●		 การพัฒนานักวิชาการของศูนย์อนามัยที่	 5	 ให้มีความรู้และทักษะในการขับเคลื่อนงาน

อนามัยแม่และเด็ก	

 

 ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 
	 การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก	 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการดำเนินการต่อเนื่อง	 ตลอดจนการ

ขับเคลื่อน	 ผลักดันงานอนามัยแม่และเด็กในทุกระดับเพื่อการพัฒนางานให้มีคุณภาพที่สามารถลดอัตรา

ตายมารดาและทารกให้น้อยลง	และป้องกันการเสียชีวิตของมารดาจาก	direct	causes	และการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล	 การรายงานข้อมูล	 อย่างเป็นระบบและทันสมัยมีความ

สำคัญที่ส่งผลต่อการแก้ไข	ปรับปรุง	และพัฒนางานอนามัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป	ทั้งนี้	ต้องมีความร่วม

มือจากทุกภาคส่วนทั้งองค์กร	สังคม	ชุมชน	และครอบครัว	เพื่อให้การพัฒนามีความสำเร็จอย่างยั่งยืน	

 

 สิ่งดีๆ ในพื้นที่ (Best practice model)  
 ● ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ	ตำบลด่านช้าง	อำเภอบัวใหญ่	จ.นครราชสีมา 

 ●	 ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว	สาธารณสุขอำเภอนางรอง	จังหวัดบุรีรัมย์		

 ●	 ถุง	warning	sign	ป้องกันการตกเลือด	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	จ.บุรีรัมย์	

 ●	 ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวเข้มแข็ง	โรงพยาบาลสุรินทร์	จ.สุรินทร์	

 ●	 การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย	 และการกระตุ้นการฝากครรภ์ก่อน	 12	 สัปดาห์	

อบต.หัวทะเล	อำเภอบำเหน็จณรงค์	จ.ชัยภูมิ	
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   การพัฒนาระบบการการกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 
   เขตบริการสุขภาพที่ 9 
 

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยแม่และเด็กมาอย่าง

ต่อเนื่อง	โดยในปีงบประมาณ	2557	ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ	 เพื่อ

พัฒนาระบบการกำกับติ ดตามประ เมินผล	 

ดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กเขตบริการสุขภาพ	 

ที่	 9	 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลให้มี

ประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน	 และพัฒนา	 

ภาคีเครือข่ายดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ	ผลการดำเนินงาน	ดังนี้		

 

 1.  สร้างแกนนำภาคีเครือข่ายภาคสาธารณสุขด้านอนามัยแม่และเด็กเขตบริการสุขภาพที่ 9 

เพื่อจัดทำข้อมูลแม่และเด็ก	 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล	 และการกำกับติดตามประเมินผลให้มี

ประสิทธิภาพ		

 ● จัดประชุมร่วมกันพิจารณา	 Template	 กลุ่มวัยอนามัยแม่และเด็ก	 โดยภาคีเครือข่ายระดับ

จังหวัด	ตลอดจนการทำความเข้าใจตัวชี้วัด	การวัด	จัดทำเครื่องมือการวิเคราะห์กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 

  ●		 ระดมสมองคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กเขตร่วมกับคณะกรรมการ	ICT	เขตบริการที่	9	

ในการพัฒนาระบบการกับติดตาม	และประเมินผล		

 ●		 ประชุมทบทวนสถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก	 และร่างทำแผนพัฒนางานอนามัยแม่

และเด็กจังหวัดและเขต		

 ●	 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการติดตั้ง	การดึงข้อมูล	การส่งออกโปรแกรม		

 ●		 ติดตามการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	และคืนข้อมูลโดยมี	 Hard	wareและ

Soft	ware	สนับสนุน		

 ●	 ติดตามและสนับสนุนอำเภอสุขภาพเข้มแข็งด้านสตรีและทารก	/	ตำบลนมแม่		

 

 2.  สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย	เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ 

และมีข้อตกลงร่วม	

 ●		 ใช้การทำงานเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนามีการรวมตัวเป็นแกนนำการขับเคลื่อน	 สนับสนุน

อำเภอสุขภาพเข้มแข็งด้านสตรีและทารก/ตำบลนมแม่	 โดยผ่านระบบสื่อสารพัฒนาฐานข้อมูลให้มี

ประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน		
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 ●	 ติดตามเยี่ยมคณะกรรมการอำเภอด้านอนามัยแม่และเด็กร่วมกับกรรมการเขต		

 ●	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการ	 ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อ

พัฒนาระบบ	M&E	งานอนามัยแม่และเด็กเขต	9	

 

 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน  
 ●		 ได้ ร่ วมทบทวนสถานการณ์ ง าน

อนามัยแม่และเด็ก	 สร้างแนวทางในการกำกับ

ติดตามประเมินผลงานในเขต		

 ●		 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อพัฒนางาน

อนามัยแม่และเด็ก	 แลกเปลี่ยน	 CQI	 ของ	 

หน่วยบริการ	 เช่น	 ถุงตวงเลือดหลังคลอด		 

การพัฒนาระบบการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กของจังหวัดนครราชสีมา		

 ●	 ร่วมวางแผนและสร้างข้อตกลงร่วมในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กของจังหวัดและเขต	

เช่น	 จากการประชุมล่าสุดยังพบแม่ตายค่อนข้างสูง	 และพบว่าระดับ	 รพ.สต.	 ยังไม่เข้าใจว่า	 ANC		 

ครั้งที่	1	ต้องไป	รพช./พบแพทย์	และ/หรือครั้งใดก็ได้	ปัญหาที่	MCH	Board	ต้องดำเนินการ	ได้แก่		

	 	 1)		 ANC	คุณภาพอย่างจริงจัง	

	 	 2)		 Risk	identification	&	management		

	 	 3)		 Good	transfer	system		

	 	 4)		 Adequate	resuscitation		

 ●		 ร่วมวางแผนพัฒนาฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ข้อมูลและสารสนเทศ	 โดยชี้แจงแนวทางการกำกับ	 ติดตามประเมินผลร่วม	 การเชื่อมระบบข้อมูลผ่าน

โปรแกรมวิเคราะห์	 iAnalysis	 การดำเนินงานแต่ละพื้นที่โดยผ่านโปรแกรมฯ	พัฒนาระบบ	 ICT	 ภายใน

องค์กรที่เอื้อต่อการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรมฯ	และการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป		

 

 ปัจจัยความสำเร็จ  
 ●		 การทบทวนวิเคราะห์งานอนามัยแม่และเด็กโดยเฉพาะระบบข้อมูล	 การกำกับติดตาม	 

ประเมินผลงานในพื้นที่		

 ●	 การพัฒนานักวิชาการของศูนย์อนามัยที่	 5	 ให้มีความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์

ประเมินผลตลอดจนการส่งเสริมนักวิชาการให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 รอบรู้	 สามารถนำความรู้	

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการชี้นำเครือข่ายในพื้นที่		

 ●		 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน		
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 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
	 เป็นโครงการที่ดี	 มีประโยชน์	 พัฒนา	 

นักวิชาการศูนย์อนามัยและจังหวัด	 ในการสร้าง/

พัฒนาระบบการกำกับติดตามประเมินผลในงาน

อนามัยแม่และเด็ก	เห็นควรให้มีโครงการ/กิจกรรม

เช่นนี้ในปีต่อไป	

 

 

 สิ่งดีๆ ในพื้นที่ (Best practice model)  
 ●		 เรียนรู้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	รพ.สต.ตำบลโคกสะอาด		

 ●	 ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว	สสอ.นางรอง	จ.บุรีรัมย์		

 ●	 สายใยรักแห่งครอบครัว	สสอ.พลับพลาชัย	จ.บุรีรัมย์	
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   เรียนรู้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
 

โดย ทีมงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด  

อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 

 จุดเริ่มต้น	 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	 พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราช

กุมารได้เสด็จเยี่ยมบ้านหนองเม็ก	 เยี่ยมชมจุดเรียนรู้ต่างๆ	 ในหมู่บ้าน	 ได้แก่	 จุดเรียนรู้การเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่	 “บ้านครอบครัวอบอุ่นด้วยต้นทุนนมแม่”	 จุดเรียนรู้กลุ่มอาชีพ	 จุดเรียนรู้ด้านการจัดการ	 

สิ่งแวดล้อม	 การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ตลาดสายใยรักแห่งครอบครัว	 วันที่	 2	 พฤษภาคม	 2554	 ได้คัดเลือก

พื้นที่บ้านหนองเม็ก	 เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้สายใยรักแห่งครอบครัว	 ประจำภาค	 

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 “แกนนำที่เข้มแข็ง การมีต้นแบบที่ดีด้านอาชีพและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

การบูรณาการกับหน่วยงานราชการและการเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต”  

 

 กลวิธีแนวทางให้เกิดความสำเร็จ  

	 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน	 ประชุมผู้นำ

ชุมชน	 พระ	 ครู	 ผู้นำธรรมชาติ	 เยาวชน	 และ

ครอบครัวการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่ง

ครอบครัว	 กำหนดจุดเรียนรู้ภายในหมู่บ้านและ

แบ่งบทบาทหน้าที่คณะทำงานรับผิดชอบจุดเรียนรู้	

แบ่งหน่วยงานรับผิดชอบ	7	จุด	ได้แก่	ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก	 โรงผลิตน้ำดื่ม	 บ้านเรียนรู้วิถีชีวิตชมรม	 

นมแม่	บ้านสร้างรายได้เสริม	บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สายใยรักแห่งครอบครัว	

แปลงสาธิตการปลูกถั่ วฝักยาวไม่ต้องรดน้ำ	

นอกจากนี้	 มีการประชาคมถึงข้อดี	 ข้อด้อย	

ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากศูนย์การเรียนรู้และ

สำรวจความต้องการ	 กำหนดพื้นที่ตั้ งอาคาร	 

ศูนย์การเรียนรู้	 ออกแบบอาคารและแบ่งพื้นที่	 

รับผิดชอบภายในศูนย์การเรียนรู้	
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 ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น  
 ●		 ได้น้อมนำโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติ	 ซึ่งเป็นแนวทางการ

ดำเนินชีวิตให้กับคนในชุมชน	และผู้สนใจ		

 ●		 มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในชุมชน	

ในการเผยแพร่ความรู้	 การเป็นอยู่แบบพอเพียง

และการสร้างรายได้	ของคนในชุมชน		

 ●		 มีหมู่บ้านต้นแบบโดยใช้หมู่บ้านเป็น

จุดการเรียนรู้ที่มีชีวิต	เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน	โดย

วิทยากรของหมู่บ้าน	 ณ	 จุดการเรียนรู้	 สามารถ

ถ่ายทอดความรู้ได้โดยชุมชนเอง		

 

 สิ่งที่ได้เรียนรู้  
 ●	 ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน	ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทุกหน่วยงาน		

 ●		 หน่วยงานต่างๆ	มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพงานที่ได้รับมอบหมาย		

 ●		 ชุมชนมีความสามัคคี	 มีจิตสาธารณะในการถ่ายทอดความรู้	 ภูมิปัญญาของตนเอง	 ให้กับ	 

ผู้อื่นได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์	
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    ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว 
 

โดย ทีมงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 จุดเริ่มต้น	 ในระยะแรก	 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวค่อนข้างต่ำ	 จึงได้มีการระดม

สมอง	 เพื่อหาแนวทาง	 ในการแก้ไขปัญหา	 โดยมีชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว	 อาสานมแม่	 และ	 

อาสาสมัครสาธารณสุข	 ร่วมกันขับเคลื่อน	 ในชุมชน	พบว่า	 ทำให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	ปี	2552	ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยน	

 

 กลวิธีแนวทางให้เกิดความสำเร็จ  
	 การดำเนินงานครั้งสำคัญ	 มีโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ	 

พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารฯ	คำขวัญ	 “นมแม่	 คือ	 หยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว”	

ทำให้เกิดภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้นมากมาย	 ที่ช่วยกันผลักดันให้การดำเนินงานด้านแม่และเด็ก	 โดยเฉพาะ

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ภาคีเครือข่ายต่างๆ	 เช่น	 องค์การ

บริหารส่วนตำบล	 ศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว	 สำนักงานเกษตรอำเภอ	 สำนักงานพัฒนา

ชุมชน	 โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก	ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาคประชาชน	องค์กรชุมชน	ผู้นำ	อสม.	อาสา

นมแม่	องค์กรสตรี	ชมรมผู้สูงอายุ	ปราชญ์ชาวบ้าน	และองค์กรเอกชนต่างๆ	ทำให้เกิดการบูรณาการงาน	

โดยเฉพาะการดำเนินงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล	 ศูนย์สามวัยฯ	 โรงพยาบาล	 และภาค

ประชาชนการดำเนินงานในภาพรวม	 เป็นการต่อยอดจากการดำเนินงานที่ผ่านมา	 โดยมีการทบทวน	 

เพิ่มเติมในส่วนที่ขาด	 ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด	 และผังจุดหมายปลายทางของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบล

นมแม่	 เช่น	 การจัดทำกติกาสังคม	 การทบทวนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์	 การจัดหากองทุนฯ	 เป็นต้น	

เหตุที่มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ต้นเนื่องจาก	 เจ้าหน้าที่มีความสนใจและศึกษาทางด้านอนามัยครอบครัว	

จึงเริ่มมีการวางแผนดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กแบบบูรณาการ	 มีการพัฒนาศักยภาพ	

Empowerment	 ผู้นำชุมชน	 อสม.	 และผู้เลี้ยงดูเด็ก	 ในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการ		 

ส่งเสริมการเล่านิทานอ่านนิทาน	 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์		 

หญิงหลังคลอด	มีการดำเนินกิจกรรมในงานอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง	
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 ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น  
	 เนื่องจากมีเวทีให้ภาคีเครือข่ายได้พบปะกันอย่างต่อเนื่อง	 ในการประชุมที่องค์การบริหารส่วน

ตำบล	 ทุกเดือน	 หากมีปัญหาอุปสรรค	 ก็จะนำไปทบทวน	 หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 เช่น		 

การลดการไปทำงานในต่างถิ่น	 หรือส่งเสริมการบีบเก็บน้ำนม	 ตลอดจนรณรงค์	 ในกลุ่มปู่ย่าตายาย		 

จัดทำโรงเรียนปู่ย่าตายาย	 เป็นต้น	 เกิดความภูมิใจร่วมกันของคนทำงานทุกภาคส่วน	 มีความรู้สึกเป็น

เจ้าของร่วมกัน	 การวางแผนงานอย่างเป็น	 ระบบก่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนของการดำเนินงาน	 และ

สามารถต่อยอดไปในเรื่องอื่นได้	 จากทุนหรือฐานเดิมที่มีอยู่	 ตลอดจนส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

การเสริมพลังเสริมแรงชุมชน	(Community	Empowerment)		

 

 สิ่งที่ได้เรียนรู้  
	 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะตำบลนมแม่	

ได้แก่	 การบูรณาการและการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่าย	 องค์การบริหารส่วนตำบลให้ความสำคัญ

กับการ	 ดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็ก	 ตลอดจนชุมชน	 ภาคประชาชน	 มีความเข้มแข็ง	 มีจิตอาสา		 

มีการบูรณาการ	การดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กในชุมชนอย่างครบวงจร	มีการติดตามประเมินผล	

การเสริมแรงทางบวก	เช่น	เชิดชูเกียรติ	แก่บุคคล	หมู่บ้าน	ชุมชน	ได้แก่	การมอบใบประกาศ	แก่หมู่บ้าน

ที่มีการดำเนินงานดีเด่น	การมีแนวทางและกระบวนการในการดำเนินงานชัดเจน	จะนำไปปฏิบัติได้จริง	
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   สายใยรักแห่งครอบครัว 
 

โดย ทีมงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย 

 

 จุดเริ่มต้น	 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเป็นโครงการในพระราชดำริของพระองค์เจ้า	 

ศรีรัศมิ์	 พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้

ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย	 6	 เดือน	 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย	 เกิดสายใยรัก	 

แห่งครอบครัว	ประกอบกับพื้นที่อำเภอพลับพลาชัย	เป็นสังคมเกษตรกรรม	ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพการเกษตร	 มีฐานะค่อนข้างยากจน	 รายได้ของครอบครัวค่อนข้างน้อย	 ไม่พอเลี้ยงชีพ	 ประชากร	 

วัยแรงงานซึ่งรวมไปถึง	 มารดาที่คลอดลูกใหม่ๆ	 เมื่อเสร็จจากหน้านา	 แล้วมักจะเดินทางเข้าเมืองหลวง

เพื่อทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว	 ทำให้แม่กับลูกต้องแยกจากกัน	 ทารกต้องกินนมผสมตั้งแต่อายุ		 

2–3	เดือน	บางรายต้องกินนมผสมตั้งแต่แรกเกิด	กินข้าวผสมกล้วยบดตั้งแต่อายุ	1	เดือน	อยู่กับตา–ยาย	

ซึ่งขาดความรู้ในการดูแลทารก	 มีความเชื่อเก่าๆ	 จึงมีนโยบายในการพัฒนาโครงการสายใยรัก	 

แห่งครอบครัวขึ้นตั้งแต่ปี	2551		

 

 กลวิธีแนวทางให้เกิดความสำเร็จ  
 ●		 กำหนดนโยบายโรงพยาบาลสายใยรัก

แห่งครอบครัวของโรงพยาบาลพลับพลาชัย	 จึงได้

ปรับปรุงระบบบริการของแผนกฝากครรภ์	 แผนก

ห้องคลอด	 หลังคลอด	 คลินิกสุขภาพเด็กดี	 ให้ได้

ตามมาตรฐาน		

 ●		 จัดตั้งชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว

ของตำบลสะเดา	หมู่บ้านแรกคือ	หมู่ที่	12	ตำบลสะเดา	มีกิจกรรมในชมรม		

 ●	 ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กทุก	 3	 เดือน	 วิเคราะห์ข้อมูลงานอนามัยแม่และ

เด็กที่เป็นปัญหาตลอดจนติดตามแผนการดำเนินงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง	 นำเสนอผลงานแก่คณะ

กรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล		

 ●		 พัฒนาความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่		

 ●	 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก	 พร้อมทั้งให้การสนับสนุนวิชาการการดูแลกลุ่ม

หญิงตั้งครรภ์/หญิงหลังคลอด/หญิงที่เลี้ยงดูบุตร		

 ●	 ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพวัย	 0-5	 ปี	 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดสรร	 

งบประมาณด้านอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่องทุกปี		
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 ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น 
	 ประชากรกลุ่มแม่และเด็กได้รับการดูแลตามมาตรฐาน	 ทารกแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว	

อย่างน้อย	 6	 เดือนเพิ่มขึ้น	 พัฒนาการสมวัย	 ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว	 

ระดับทอง	 และผลพลอยได้ที่เกิดจากการพัฒนาคือ	 ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนา		 

ภาคีเครือข่ายเห็นความสำคัญของประชากรกลุ่มแม่และเด็ก	 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสนับสนุน	 

งบประมาณในการพัฒนา	 ทำให้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเกิดความ	 

ยั่งยืน		

 

 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงาน  
	 การขยายเครือข่ายพื้นที่การดำเนินงาน

ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว	 ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น	

คือ	ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่	 ท้องถิ่นให้ความสำคัญกับประชากรกลุ่มแม่

และเด็ก	 สนับสนุนงบประมาณ	 บุคลากร

สาธารณสุขนำงบดังกล่าวมาดำเนินการแก้ไข	

ทำให้ทารกในเขตตำบลสะเดามีน้าหนักแรกเกิด

ตามเกณฑ์มาตรฐาน	 ชุมชนร่วมค้นหาปัญหา	 เกิดความร่วมมือวางแผนแก้ไขปัญหา	 เกิดการติดตาม	 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน	
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   การปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์โดยบูรณาการการจัดบริการเชิงรุก 
   และเครือข่ายการทำงานให้เข้าสู่กระบวนการกระจายอำนาจในจังหวัดให้ครอบคลุม 
   ถ้วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่งผลอย่างยั่งยืน (ACHIEVED) ปีงบประมาณ 2557 
 

 แนวทางการดำเนินงาน 
 1. ระบบสุขภาพ 

	 พัฒนาระบบการติดตามเด็กต่อเนื่องในโรงพยาบาลและเชื่อมกับองค์กรชุมชน	

 ●	 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	 รพศ./รพท./รพช.	 จัดบริการการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล	 (case	

management)	

 ●	 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	รพ.สต.	อาสาสมัคร	เป็นเครือข่ายการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล		

 ●	 สนับสนุนเพื่อให้เกิดการดูแลเด็กที่ เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์		 

หลังคลอด	และดูแลต่อเนื่องจนถึงวัยรุ่น	และส่งต่อบริการสำหรับผู้ใหญ่	

 2. ระบบชุมชน 

	 ส่งเสริมคณะทำงานเด็กในชุมชน	(CAG	–	แค็ก)	พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก	

 ●	 จัดตั้งคณะทำงานเด็กในชุมชน	 ประกอบด้วย	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรด้าน

สุขภาพ	ด้านการศึกษา	ปกป้องคุ้มครองทางสังคม	และองค์กรชุมชน/องค์กรเอกชน/ศาสนา	เป็นต้น	

 ●	 ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร/องค์กรความร่วมมือ	และคณะทำงานเด็กในชุมชน		

 ●	 สนับสนุนให้คณะทำงานเด็กในชุมชน	 สามารถวิเคราะห์ชุมชน	 ประเมินความต้องการ	 

ของเด็ก	ประสานส่งต่อให้เด็กและครอบครัวได้รับบริการที่จำเป็น		

 ●	 จัดกิจกรรมค่ายเด็ก	ค่ายครอบครัว	เยี่ยมบ้าน		

 3. ระบบปกป้องคุ้มครองทางสังคม 

	 ส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการปกครองคุ้มครองสิทธิเด็ก	

 ●	 ประชุม/ฝึกอบรมและส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการคุ้มครองสิทธิเด็ก	 ผ่านกลไกระดับชาติ	

จังหวัด	และอำเภอ/ชุมชน	ภายใต้การดำเนินงานของกลไกที่มีอยู่	

 ●	 พัฒนาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายตาม	พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546		

 ●	 ส่งเสริมการดูแลเด็กที่ขาดผู้ดูแลด้วยครอบครัวทดแทน	

 ●	 จัดสวัสดิการที่เข้าถึงเด็กและครอบครัวที่จำเป็น	

 ●	 รณรงค์ทางสังคม	ลดการตีตราเด็กและครอบครัว	
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 กลุ่มเป้าหมาย	:	เด็กอายุแรกเกิด	–	18	ปี	ดังต่อไปนี้	

	 1.	 เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์	(เด็กติดเชื้อเอชไอวี/	เด็กที่พ่อแม่มีเชื้อเอชไอวี)	

	 2.	 เด็กยากจน	หรืออยู่ในสภาวะยากลำบาก	เช่น	พ่อแม่หย่าร้าง/ถูกคุมขัง/ไม่สามารถดูแลเด็ก

ได้เต็มที่	

	 3.	 เด็กกำพร้า	

	 4.	 เด็กพิการ	

	 5.	 เด็กเร่ร่อน	

	 6.	 เด็กต้องคดี	/สิ้นสุดหรือยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม	

	 7.	 เด็กชาติพันธุ์ไร้สัญชาติ	หรือเด็กไม่มีบัตร	ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบริการที่จำเป็น	

	 8.	 เด็กถูกทารุณกรรม	

 

 พื้นที่ดำเนินการ 

	 จังหวัดนครราชสีมา	 20	 87	

	 จังหวัดชัยภูมิ	 6	 38	

	 จังหวัดบุรีรัมย์	 10	 56	

	 จังหวัดสุรินทร์	 7	 47	

 รวม 43 228 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 
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 ผลการดำเนินงาน 
 ●		 การจัดอบรมบุคลากรทางสาธารณสุข	 รพศ/รพท/รพช.	 เรื่องการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล	

(Case	management)		

 ●	 นิเทศติดตามงานของหน่วยงานในจังหวัด		

  ●	 จัดอบรมวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี	 (อายุ	 13-18	 ปี)	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กอายุ	 13-18	 ปี		 

ที่มีเชื้อ	

 ●		 จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน	 ที่โรงพยาบาล	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กอายุ	 13-18	 ปี	

ที่มีเชื้อ	

 ●		 นิเทศติดตาม	โครงการ	Child	life	/	การจัดบริการ	CM	ของโรงพยาบาล		

 ●	 อบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข	 อาสาสมัครชมรมฯ	 เรื่องการให้บริการดูแลสุขภาพ

เด็กในชุมชน	

 ●	 การประชุมนิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การดำเนินงาน	Case	Management	ของ

โรงพยาบาลในอำเภอเป้าหมาย		

 ●	 อบรมบุคลากรสาธารณสุขของ	 รพศ.	 รพท.	 รพช.	 เรื่องการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล	 Case	

management		

 

 สิ่งดีดีในพื้นที่ (Best practice model) 
	 โรงพยาบาลที่จัดบริการการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล	 (case	management)	 ที่สามารถเป็น	 

ต้นแบบได้	ได้แก่	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	โรงพยาบาลปราสาท	โรงพยาบาลแก้งคร้อ	และโรงพยาบาลภูเขียว	

โดยการวิเคราะห์ปัญหาของเด็ก	 รายบุคคล	 ให้การดูแลครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย	 สุขภาพจิต	 สังคม

เศรษฐกิจ	โดยเชื่อมโยงหน่วยบริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล	

	 ส่วนโรงพยาบาลอื่นๆ	 สามารถให้การดูแลเด็กในระบบงานประจำอยู่แล้ว	 เช่น	 คลินิกเด็กดี		 

OPD	 เด็ก	 คลินิกวัยรุ่น	 คลินิกยาต้านไวรัสเด็ก	 คลินิกสุขภาพจิตและสาร	 เสพติด	 และมีผู้รับผิดชอบ

โดยตรงในการประสานเชื่อมโยงบริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล	
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สิ่งดีดีในพื้นที่ (Best practice model)  
อสม.ที่เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาของเด็กในชุมชนและเชื่อมโยงหน่วยบริการ 

ผังการดูแลเด็กที่มีปัญหาในชุมชน 

ด้านร่างกาย  

 

●	สาธารณสุข	

●	อปท.	

●	อสม.	

ด้านจิตใจ  

 

●	นักจิตวิทยา	

●	ชุมชน	

●	อสม.	
 

ด้านสังคม  

 

●	ครอบครัว	

●	ชุมชน	

●	ฝ่ายปกครอง	

●	อสม.	

ด้านเศรษฐกิจ  

 

●	อปท.	

●	พมจ.	

●	กาชาด	

●	แรงงานจังหวัด	

●	องค์กรเอกชน	

●	วัด 

ด้านการศึกษา  

 

●	ครู/โรงเรียน	

●	กศน.	

●	วัด 
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สิ่งดีดีในพื้นที่ (Best practice model)  
บุคลากรสาธารณสุข รพศ. รพท. รพช. สามารถจัดบริการการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล 

(case management) 

ผังการดำเนินงาน Case management ภายในหน่วยบริการ  

 

จุดแรกรับ  

 

 
Case manager / Case management Unit 

Need	assessment	

Service	plan	development	

Service	plan	implementation	

เชื่อมบริการกับหน่วยงาน

นอก รพ. 

● รบัความชว่ยเหลอื/สวสัดกิาร 

	 สังคม	เช่น	พม.	เอ็นจีโอ	

●		refer	เพื่อรับบริการที่	รพ.		

	 ไม่มี	

CAG*เอ็นจีโอ Follow up and monitoring พบปัญหา 

ให้บริการในหน่วย CM 

●	ให้การปรึกษาตามสภาพ	

	 ปัญหา	

●		ให้การศึกษาเรื่อง	HIV/AIDS	

	 การรักษา	PMTCT		

	 เพศศึกษา	

จำหน่าย  

ย้ายไปรับบริการ	รพ.อื่น/ย้ายไปคลินิกผู้ใหญ่		

ไม่มาตรวจตามนัด	>	6	เดือนและติดตามไม่ได้	

ยุติบริการเนื่องจากปัญหาได้รับการคลี่คลาย/ผู้รับบริการขอยุติบริการ/เสียชีวิต	

เชื่อมบริการกับหน่วยบริการ

ใน รพ. 

●	คลินิกที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ		

 เชน่	คลนิกิฟนั	จติเวช	นรเีวช  

	 คลินิกยาต้านผู้ใหญ่		

	 ศูนย์องค์รวม	
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 ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
 ●		 พื้นที่ดำเนินโครงการมีจำนวนมาก	คือ	43	อำเภอ	228	ตำบล	

 ●		 กลุ่มเป้าหมายมีหลากหลาย	 คือ	 เด็กอายุ	 0-18	 ปี	 ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์และเด็ก

เปราะบาง	

 ●		 บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการอบรมมีหลายระดับ	 หลายหน่วยงาน	 เช่น	 บุคลากร

สาธารณสุข	 รพศ.	 รพท.	 รพช.	 รพ.สต.	 (ทุกแผนกที่เกี่ยวข้องกับเด็กอายุ	 0-18	ปี)	 อสม.	 ครูพี่เลี้ยงเด็ก	

และเด็กเปราะบาง/เด็กติดเชื้อที่มารับบริการในโรงพยาบาล	

 ●		 หลักสูตรการอบรม	Case	management	เหมาะสมที่จะใช้กับเด็กที่ติดเชื้อเท่านั้น	แต่ถ้าใช้

กับเด็กเปราะบางต้องปรับหลักสูตร	

 ●		 แผนปฏิบัติการของกรมอนามัย	ขาดการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน		

  ◆		 ใน	1-2	ปีแรก	เป็นแผนปฏิบัติการที่ออกมารายไตรมาส	ปีที่	3(2557)	จึงเป็นแผนรายปี		

  ◆		 กิจกรรมที่ให้ดำเนินการขาดการบูรณาการ	 เช่น	 แผนการอบรม	 อสม.ออกมาก่อน

แผนการอบรม	รพ.สต.	และก่อนแผนการอบรม	รพศ.	รพท.	รพช.		

 ●		 การจัดอบรมต้องประสานผู้รับผิดชอบโครงการหลายฝ่าย	 เพื่อร่วมเป็นวิทยากร	 เช่น	 พมจ.	

NGO	และหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก	เช่น	บ้านพักฉุกเฉิน	ฯ	
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 แนวทางแก้ไข 
 ●	 ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานเอดส์ในแม่และเด็กทั้ง	 4	 จังหวัด	 และปรับแผนการอบรม

ให้สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย	

 ●		 วางแผนการอบรมให้ทันเวลา	 และแจกแผนฯให้ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ในแม่และเด็ก	 

ทั้ง	4	จังหวัด	ประสานงานและดำเนินการตามแผนฯ	

 ●		 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด	(พมจ.)	NGO	เพื่อให้เกิดการบูรณางานในพื้นที่เป้าหมาย	

 

 บทเรียนจากการทำงาน 
 ●		 เป็นโครงการที่มองปัญหาเด็กอย่างครอบคลุม	 และพัฒนาระบบการดูแลและปกป้อง

คุ้มครองเด็กอย่างรอบด้าน	 คือ	 พัฒนาระบบสุขภาพ	 ระบบปกป้องคุ้มครองทางสังคม	 และระบบชุมชน	

แต่ยังขาดการวิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็งและต้นทุนเดิมที่มีอยู่ในทั้ง	 3	 ระบบ	 และขาดการกำหนด	 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ชัดเจน	 เช่น	 ในระบบสุขภาพมีต้นทุนเดิมที่ดีแล้วคือ	 มีคลินิกยาต้านไวรัสเด็ก		 

ศูนย์พึ่งได้	 OSCC	 คลินิกวัยรุ่น	 คลินิกสุขภาพจิตและสารเสพติด	 และมีนักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา	

ที่สามารถให้การดูแลด้านจิตสังคมเพื่อให้ระบบบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 มี	 รพ.สต.	 และ	 อสม.		 

ที่ให้การดูแลเด็กในชุมชน	 ดังนั้นโครงการนี้สามารถบูรณาการเข้าสู่งานประจำได้โดยไม่ต้องจัดอบรม

มากมาย		

 ●		 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลากหลายคือ	เด็กเปราะบาง	7	กลุ่ม	และเด็กที่ได้รับผลกระทบ

จากเอดส์	ทำให้ยากต่อการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ		

 

 ข้อเสนอแนะ 
	 ควรพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี	 ทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ		 

ที่กรมอนามัยรับผิดชอบให้เข้มแข็ง	 และขยายการดูแลเด็กติดเชื้อและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์		 

ให้มีคุณภาพ	
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งานวัยเรียนและวัยรุ่น 
 
   การส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย สู่สุขภาพดี วิถีนครชัยบุรินทร์ 
 

 ผลการดำเนินงาน 
 ●	 จัดประชุม	 เรื่องพัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร

สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	 และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์	 ระดับเขต	 เมื่อวันที่	 27	 พฤษภาคม	 2557		 

ณ	 ห้องประชุมโรงแรมปัญจดารา	 อำเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 เพื่อส่งเสริมให้สถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของครอบครัว	 ชุมชน	 สถานศึกษา	 และสถานบริการสาธารณสุข	 ให้สามารถร่วมกันดำเนินการส่งเสริม	

ป้องกัน	 ตลอดจนดูแลสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน	 กลุ่มเป้าหมาย	 ประกอบ

ด้วย	 สาธารณสุขอำเภอ	 อาจารย์	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 แพทย์	 พยาบาล	 นักวิชาการสาธารณสุข	 รวมจำนวน		 

40	คน	

 ●		 จัดทำฐานข้อมูลการประเมินรับรองตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น

และเยาวชนเครือข่ายบริการสุขภาพที่	9	จำนวน	1	ฐานข้อมูล	
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 การบูรณาการโครงการ/กิจกรรมโครงการอื่น  

	 ดำเนินการบูรณาการกับ	 2	 มาตรฐาน	 คือ	 มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว	 และ

มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐานที่บูรณาการ	 และมีการประชุม

ผู้รับผิดชอบงานทั้ง	 4	 จังหวัด	 ผลจากการประชุม	 พบว่า	 จังหวัดให้ความร่วมมือเป็นทีมประเมินระดับ

เขตและพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การบูรณาการ	 และได้ส่งรายชื่อทีมประเมินระดับเขต	 แต่

ยังมีข้อจำกัดเรื่องผู้รับผิดชอบงานของเขตที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการทำให้การดำเนินต้อง

เลื่อนไป	 การดำเนินการจึงได้บูรณาการในด้านพื้นที่รับการประเมิน	 และด้านการบริหารจัดการเรื่อง

บุคลากร	และงบประมาณ	โดยมีรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้บูรณาการ	ดังนี้	

 สิ่งดีๆ ในพื้นที่ (Best practice model) 
 ●  คลินิกวัยรุ่น รพ. พลับพลาไชย จังหวัดบุรีรัมย์  

	 การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนนโยบายคณะกรรมการขับเคลื่อน“การจัดบริการสุขภาพ

และอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน”ระดับอำเภอ	 ประกอบด้วยเครือข่ายที่หลากหลาย	

ได้แก่	 นายอำเภอพลับพลาชัย	 เป็นประธาน,	 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร,	 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,	

สาธารณสุขอำเภอ,	 พัฒนาการอำเภอ,	 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย,	 โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่,	 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,	 เจ้าอาวาส,	 ผู้อำนวยการ	 

โรงพยาบาล,	 และมีหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพลับพลาชัย	 เป็นเลขานุการ	 ทำให้สามารถ

บูรณาการงานงบประมาณ	 บุคลากร	 การบริหารจัดการทรัพยากร	 และสามารถประเมินผล	 

การดำเนินงานได้ชัดเจน	

 เยี่ยมประเมินพร้อม รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว  เยี่ยมประเมินพร้อม รพ.ส่งเสริมสุขภาพ 

1.	รพ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	 1.	รพ.จักราช	จ.นครราชสีมา	

2.	รพ.	คง	จ.นครราชสีมา		 2.	รพ.โนนไทย	จ.นครราชสีมา	

3.	รพ.	โชคชัย	จ.นครราชสีมา	 3.	รพ.ขามสะแกแสง	จ.นครราชสีมา	

4.	รพ.	บ้านเหลื่อม	จ.นครราชสีมา	 4.	รพ.ประทาย	จ.นครราชสีมา	

5.	รพ.	เฉลิมพระเกียรติเมืองยาง	จ.นครราชสีมา	 5.	รพ.ชุมพวง	จ.นครราชสีมา	

6.	รพ.	พระทองคำ	จ.นครราชสีมา	 6.	รพ.วังน้ำเขียว	จ.นครราชสีมา	

7.	รพ.แคนดง	จ.บุรีรัมย์	 	 7.	รพ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	

8.	รพ.ปราสาท	จ.สุรินทร์		 8.	รพ.หนองกี่	จ.บุรีรัมย์	

	 	 9.	รพ.	โนนสูง	จ	นครราชสีมา	
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 ●  คลินิกวัยรุ่น รพ. สำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  

	 การอบรมเครือข่าย	 อสม.ให้มีความรู้เรื่องโรคติดต่อและเพศศึกษาเพื่อนำความรู้มาสอนให้กับ	 

วัยรุ่นและเยาวชนในชุมชนของตนเอง	 และมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไข

ปัญหา	มีการเชื่อมโยงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน	 โดยสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ด้าน

การให้คำปรึกษา	 (YC	 :	 Youth	 Counselor)	 และมีครูเป็นที่ปรึกษา	 เมื่อต้องการส่งต่อสามารประสาน

กับคลินิกวัยรุ่นได้โดยตรง	

 ●  คลินิกวัยรุ่น รพ. ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

	 การบริการยาและเวชภัณฑ์คุมกำเนิดที่เพียงพอโดยมีตู้หยอดถุงยางอนามัยอย่างเพียงพอมีการ

คุมกำเนิดให้วัยรุ่นหลังคลอดด้วยวิธีฝังยาคุมกำเนิดโดยไม่เสียค่าบริการทำให้อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำของ	 

วัยรุ่นลดลงอย่างชัดเจนและวัยรุ่นมีความพึงพอใจเมื่อมารับบริการ	

 ●  คลินิกวัยรุ่น รพ. คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  

	 การลดขั้นตอนการบริการสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนให้ได้รับความสะดวกในการรับบริการโดยให้

มาที่คลินิกเติมสุขก่อน	 หากมีปัญหาต้องพบแพทย์จะมีเจ้าหน้าที่พาไปรับบริการ	 กับแพทย์โดยตรง	 และ

ถ้ามีผู้รับบริการไปยังจุดอื่นๆ	ของโรงพยาบาลเช่น	ตึกผู้ป่วยใน	แพทย์สั่งการรักษาและส่งต่อผู้รับบริการ

มายังคลินิกเติมสุขให้เกิดการดูแล	ติดตามอย่างต่อเนื่อง	

 ●  คลินิกวัยรุ่น รพ. โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  

	 แกนนำวัยรุ่นในโรงเรียนให้การปรึกษาและคัดกรองสุขภาพวัยรุ่นเชื่อมโยงกับคลินิกวัยรุ่นใน	 

โรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม	

 ●  คลินิกวัยรุ่น รพ.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

	 การดูแลมารดาวัยรุ่นอย่างครบวงจร	 และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยการสร้างเครือข่ายการให้

บริการกับร้านเสริมสวยในการให้การปรึกษาเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	

 ●  คลินิกวัยรุ่น รพ. ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  

	 การให้คำปรึกษาทางเลือกแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ

มารดาวัยรุ่นที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ตามเงื่อนไขทางการแพทย์	

 ●  คลินิกวัยรุ่น รพ. บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

	 การดำเนินงานป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นตั้งแต่ต้นน้ำ	 กลางน้ำ	 และปลายน้ำ	 และการบริหาร

จัดการเครือข่ายแพทย์อาสาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และการแท้งไม่ปลอดภัย	
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 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
	 แนวคิดการบูรณาการ	ที่นำมาใช้ในการดำเนินงาน	คือ	การนำวิชาหรือศาสตร์ต่างๆ	เชื่อมโยงกัน

ภายใต้หัวข้อเดียวกัน	 ส่งเสริมความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้สุขภาพในลักษณะองค์รวม	 เกิดการเรียนรู้ที่

ลึกซึ้ง	และมีลักษณะใกล้เคียงกับชีวิตจริง	ช่วยให้ทำงานร่วมกัน	หรือประสานงานร่วมกันอย่างมีความสุข	

ส่งเสริม	และสนับสนุนให้ได้คิดวิธีการหรือนำเทคนิคใหม่ๆ	มาใช้	ประหยัดงบประมาณ	บุคลากร	อุปกรณ์	

และการบริหารจัดการ	และลดขั้นตอนการทำงาน	

	 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้การบูรณาการสำเร็จ	คือ	ผู้ประเมินมีความเชื่อมั่นและเข้าใจตรงกันในเรื่องการ

ประเมินแบบบูรณาการ	 มีการวางแผน	 คิดกระบวนการเรียนรู้	 และมีการประเมินผลร่วมกัน	 ยึดผู้รับ

ประเมินเป็นศูนย์กลางให้ผู้รับการประเมินสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองและได้ลงมือปฏิบัติจริง	

เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงกันมากกว่าที่จะเกิดจากมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งเท่านั้น	และควร

นำข้อมูล	ทรัพยากร	และต้นทุนมารวมกัน		

 ปัจจัยความประสบความสำเร็จ 
 ●		 ความร่วมมืออันดีของทีมประเมิน	

 ●		 มีที่ปรึกษาที่ดี	

 ●		 มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	

 ●		 มีงบประมาณดำเนินงานอย่างเพียงพอ	

 ●		 ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง	

 

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 ●		 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล	

 ●	 พัฒนาศักยภาพทีมประเมินอย่างต่อเนื่อง	

 ●		 พัฒนาระบบรายงานข้อมูลตัวชี้วัดต่างๆ	

 ● บูรณาการ	หรือเชื่อมการทำงานกับเครือข่ายภายนอกกรม	เช่น	สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 

ศูนย์สุขภาพจิต	
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ขั้นตอนการเยี่ยมสำรวจและประเมินรับรองโรงพยาบาลบริการสุขภาพ 

ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการพัฒนาตามมาตรฐานบริการสุขภาพ 

ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน 

Expected Output, Intermediated Outcome, Outcome ของการพัฒนาตามมาตรฐาน 
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งานวัยทำงาน 
 

   การพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน 
 

	 กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีและดำรงชีวิต

ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย	 โดยมีพันธกิจในการผลิต	 พัฒนาองค์ความรู้	 และนวัตกรรม	 ถ่ายทอด	 

องค์ความรู้	 และเทคโนโลยี	 พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ	 และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง	 รวมไป

ถึงระบบที่เกี่ยวข้อง	 โดยการกำกับ	 ติดตาม	 และประเมินผลเพื่อนำมาสู่การพัฒนานโยบาย	 กฎหมาย	

และระบบอย่างต่อเนื่อง	 และ	 มีคุณภาพ	 รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค	 องค์กรปกครอง	 

ส่วนท้องถิ่น	 และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ	 และเอกชน	 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ	 และการจัดการ

สิ่งแวดล้อม	เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนา	 ถ่ายทอดองค์ความรู้	 เทคโนโลยี	

ระบบการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	 อาทิ	 มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริม	 

สุขภาพ,	 คลินิกไร้พุง,	 ศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง,	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ,	

หมู่บ้านลดหวาน	มันเค็ม,	หมู่บ้านไอโอดีน	ร้านเมนูชูสุขภาพและร้านอาหารไร้พุง	เป็นต้น	

	 สำหรับปีงบประมาณ	 2557	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ซึ่งเป็นศูนย์วิชาการสังกัดกรมอนามัย	 มีบทบาท

หน้าที่สำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรภาครัฐ	 เอกชน	 สถานบริการสาธารณสุขและชมรม	 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร	 ให้มีกระบวนการตามมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพ	 และอนามัยสิ่งแวดล้อม	

แก่หน่วยงานเครือข่าย	 ให้ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ	การควบคุม	 ป้องกันโรค	 และการฟื้นฟู

สุขภาพแก่ประชาชน	 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานขึ้น	 โดยมีผลการ

ดำเนินงาน	ดังนี้	

 1. พัฒนาฐานข้อมูลงานออกกำลังกายและงานโภชนาการ	 จัดทำฐานข้อมูลงานออกกำลัง

กายและงานโภชนาการ	 จำนวน	 8	 ฐานข้อมูล	 โดยมีฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบออนไลน์	 2	 ฐาน	 คือ		 

ฐานข้อมูลองค์กรไร้พุงและฐานข้อมูลสวนสาธารณะ		

  ●	 ฐานข้อมูลงานออกกำลังกาย	 ได้แก่	 1)	 องค์กรไร้พุง	 2)	 คลินิกไร้พุง	 3)	 สวนสาธารณะ	

4)	ชมรมออกกำลังกาย	

  ●	 ฐานข้อมูลงานโภชนาการ	 ได้แก่	 1)	 เมนูชูสุขภาพ	 2)	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 

ด้านอาหารและโภชนาการ	4)	ไอโอดีน	3)	รพ.สต.ลดหวาน	มัน	เค็ม	

 2. พัฒนาคุณภาพบริการและประเมินรับรองตามมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพ  

  ●	 ชี้แจงและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาองค์กรตามมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพและ

ตามเกณฑ์การประเมินรับรอง		
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  ●	 ประชุมเครือข่ายเมนูชูสุขภาพ	 โดยบูรณาการงานประชุมร่วมกับกลุ่มพัฒนาอนามัย	 

สิ่งแวดล้อม	 จัดประชุมชมรมผู้ประกอบการตามการประชุมคณะกรรมการแกนนำชมรมผู้ประกอบการ

ร้านอาหารระดับเขต		

  ●	 การประเมินรับรอง	HPHNQC		

  3. พัฒนาติดตามประเมินผลด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบเสริมพลัง  

  ●	 ในปี	 2557	 กรมอนามัยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์การประเมินคลินิกไร้พุงให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยใช้หลักการการพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ	 7	 องค์ประกอบ	 เข้ามา

ร่วมในเกณฑ์การประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ	โดยในปีนี้ทางศูนย์อนามัยที่	5	ได้มีการขับเคลื่อนศูนย์การ

เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงแห่งใหม่เพิ่มอีก	11	แห่ง	ดังนี้	

  ●	 การขยายเครือข่ายคลินิกไร้พุงในสถานบริการและชุมชนระดับ	 รพศ./รพท.และ	 รพช.	

ผ่านเกณฑ์ประเมิน	 ร้อยละ	 91.4	 และคลินิกไร้พุงในสถานบริการและชุมชนระดับ	 รพ.สต.	 ผ่านเกณฑ์

ประเมิน	ร้อยละ	61.2	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น		

  ●	 ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กร	 หรือสถานบริการสาธารณสุขที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์

มาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน	 มีองค์กรที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศูนย์เรียนรู้องค์กร

ต้นแบบไร้พุงและศูนย์เรียนรู้คลินิกไร้พุงต้นแบบทั้งสิ้น	37	องค์กร	ดังนี้	

ตารางที่ 41 แสดงรายชื่อองค์กรต้นแบบไร้พุงแห่งใหม่	ปี	2557	

จังหวัด องค์กร 

	 นครราชสีมา	 -	รพ.บ้านเหลื่อม		

	 	 -	รพ.	โนนแดง		

	 ชัยภูมิ	 -	สสอ.ภูเขียว		

	 	 -	รพ.สต.บ้าน	

	 	 -	รพ.สต.	โอโล		

	 	 -	รพ.สต.หนองบัวใหญ่		

	 	 -	ชมรมผู้สูงอายุหนองบัวใหญ่	

	 บุรีรัมย์	 -	ร.ร.บ้านเพชรประชาสามัคคี		

	 	 -	ร.ร.วัดราชประชาสามัคคี	

	 สุรินทร์	 -	รพ.ลำดวน		

	 	 -	อบต.ลำดวน	
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ตารางที่ 43	แสดงรายชื่อศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง	ปี	2555	-	2556	

 4. สำรวจพฤติกรรมบริโภคไอโอดีนในหมู่บ้านไอโอดีน	 :	 ประชุมชี้แจงพื้นที่เป้าหมาย	

จ.สุรินทร์	 เก็บข้อมูลการบริโภคเกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนครัวเรือน	 และเก็บปัสสาวะเด็ก/	 

ผู้สูงอายุ	ส่งสำนักโภชนาการ	กรมอนามัย	

ตารางที่ 42	แสดงรายชื่อศูนย์เรียนรู้คลินิกไร้พุงต้นแบบ	ปี	2557	

จังหวัด 

จังหวัด 

ระดับ รพศ./รพช. 

ปี 2555 

ระดับ รพ.สต. 

ปี 2556 

	 นครราชสีมา	 -	รพ.สีคิ้ว	 -	รพ.สต.โป่งแดง	อ.ขามทะเลสอ	

	 ชัยภูมิ	 -	รพ.บำเหน็จณรงค์	 -	รพ.สต.โอโล	อ.ภูเขียว	

	 บุรีรัมย์	 -	รพ.พุทไธสง	 -	รพ.สต.เมืองฝ้าย	อ.หนองหงส์	

	 สุรินทร์	 -	รพ.ชุมพลบุรี	 -	รพ.สต.ตากูก	อ.เขวาสินรินทร์	

	 นครราชสีมา	 -	รพ.ขามสะแกแสง		 -	รพ.ด่านขุนทด	

	 	 -	รพ.ปักธงชัย		 -	รพ.โนนสูง	

	 	 -	รพ.พิมาย		 		

	 ชัยภูมิ	 -	รพ.เกษตรสมบูรณ์		 -	สนง.ประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ	

	 	 -	อบต.บ้านยาง		 -	สนง.ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ	

	 	 -	ทต.หนองบัวโคก	 -	รพ.สต.กุดตุ้ม	

	 	 -	รพ.จัตุรัส		 -	รพ.หนองบัวระเหว	

	 	 -	รพ.แก้งคร้อ		 -	รพ.คอนสวรรค์		

	 	 -	รพ.เทพสถิต		 -	รพ.คอนสาร		

	 	 -	รพ.ภักดีชุมพล		 -	สสอ.คอนสาร	 	 		

	 	 	 -	ร.ร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่	

	 บุรีรัมย์	 -	รพ.หนองหงส์		 -	ร.ร.วัดท่าเยี่ยม	

	 	 -	รพ.หนองกี่	 -	ร.ร.บ้านหนองกวางทอง	

	 	 -	รพ.ลำปลายมาศ		 		

	 สุรินทร์	 -	รพ.สังขะ		 -	รพ.กาบเชิง	

	 	 -	รพ.ปราสาท		 -	อบต.พรหมเทพ	
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 5. สนับสนุนให้เกิดสื่อนวัตกรรมด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในกลุ่มวัยเรียนและ

เยาวชน	 การประกวดภาพวาดสื่อนวัตกรรมด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในกลุ่มวัยเรียนและ

เยาวชนระดับประเทศ	ในหัวข้อ	“เด็กไทยแข็งแรง	มีสุข	ด้วยการออกกำลังกายที่เพียงพอ”	ภาพวาดของ

เด็กนักเรียนในเขตนครชัยบุรินทร์ได้รับรางวัลในระดับมัธยมศึกษา	 คือ	 รางวัลชนะเลิศอันดับที่	 2		 

นายอนุวัฒน์	 อินพู่	 โรงเรียนบุญวัฒนา	 จังหวัดนครราชสีมา	 และรางวัลชนะเลิศดีเด่นอีก	 2	 รางวัล	 คือ	

ด.ช.ปริเยช	 วงษ์ตา	 โรงเรียนบ้านปางแก	 จังหวัดนครราชสีมา	 และนางสาวศิรประภา	 จรรยาวัฒน์	

โรงเรียนบุญวัฒนา	2	จังหวัดนครราชสีมา	

 6. โรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบำบัดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง	 คัดเลือกโรงพยาบาล

ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ	ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินงาน	โดยมีคณะกรรมการ

จากสำนักโภชนาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญประเมินผลการดำเนินงาน	และผลการตัดสิน	ได้แก่		

	 	 1)		 รพ.บุรีรัมย์	เป็น	รพ.ต้นแบบระดับเขต	ขั้นดีมาก		

	 	 2)		 รพ.	 นางรอง	 สามารถพัฒนาเป็น	 รพ.ต้นแบบด้านโภชนบำบัดโรคเบาหวานและ	 

ความดันโลหิตสูง		

	 	 3)		 รพ.	สุรินทร์	ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นดี	

 6. จักรยานรวมใจผองไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2557  

  ● ครั้งที่ 1	 เมื่อวันที่	 2	 เมษายน	 2557	 เป็นการดำเนินงาน“ปั่นจักรยานรวมใจผองไทย	

สุขภาพดี	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี”	ณ	 สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว

เฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 จ.นครราชสีมาทำให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการออกกำลังกายด้วยการปั่น

จักรยานมากขึ้น	ซึ่งการจัดกิจกรรม	ปั่นจักรยานในครั้งนี้	 มีผู้เข้าร่วมงานเป็นชมรมจักรยานในจังหวัด

นครราชสีมา	และประชาชนทั่วไปที่สนใจ	 ประมาณ	 477	 คน	 และเกิดภาคีเครือข่ายชมรมจักรยาน

สาธารณสุขขึ้นภายในจังหวัดนครราชสีมา	ดังนี้	

	 	 	 1)	 ชมรมจักรยานกองทัพภาคที่	2		

	 	 	 2)		ชมรมจักรยานกองบิน	1		

	 	 	 3)		ชมรมจักรยาน	สว.	8	นาฬิกาโคราช		

	 	 	 4)		ชมรมจักรยาน	PCS		

	 	 	 5)		ชมรมจักรยานเสือเฒ่าโคราชทวีผล		

	 	 	 6)		กลุ่มจักรยานเฟรนกรุ๊ปโคกกรวด		

	 	 	 7)		กลุ่มจักรยานสหกิจพาณิชย์	(จอหอ)		

	 	 	 8)		ชมรมจักรยานโรงพยาบาลมหาราช		

	 	 	 9)		กลุ่มจักรยานไบค์คลับ		

	 	 	 10)	ชมรมจักรยานไนท์บ้านเกาะ		

	 	 	 11)	ชมรมจักรยานจอหอโคราช		

	 	 	 12)	ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา	
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  ● ครั้งที่ 2	 ในวันที่	 12	 สิงหาคม	 2557	 งาน	 “ปั่นจักรยานรวมใจผองไทยสุขภาพดี		 

ปี	2557	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า	พระบรมราชินีนาถ”	ณ	ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	จังหวัด

นครราชสีมา	 เป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการใช้จักรยาน	 ซึ่งศูนย์อนามัยที่	 5	

นครราชสีมา	 ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน	 ทั้งชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ	 จังหวัด

นครราชสีมา	 บริษัท	 เนชั่น	 บรอดแคสติ้ง	 คอร์ปอเรชั่น	 จำกัด	 (มหาชน)	 และเทศบาลนครนครราชสีมา	

โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	 337	 คน	 ซึ่งภายในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพฟรี	 การแสดง	 

ชุดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องอาหาร	 การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการบริโภคหวาน	 มัน	 เค็ม	 และการ	 

ออกกำลังกายด้วยรูปแบบต่างๆ	 การยืดเหยียดกล้าม

เนื้อก่อนการปั่นจักรยาน	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเสริมสร้างสุขภาพ	

 

 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
 ●		 การดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ทั้งในส่วนขององค์กร

ไร้พุงและงานคลินิกไร้พุง	 (DPAC)	 ยังคงต้องดำเนินการให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง	 รวมถึงการมี	 

ทีมงานที่เข้มแข็ง	 อดทนและเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้

ระยะเวลายาวนานกว่าจะสำเร็จ	 ทั้งยังต้องมีการพัฒนาในเรื่ององค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ		 

ความชำนาญและเทคนิคต่างๆ	เพื่อให้เกิดความสำเร็จ		

 ●		 การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย	ต้องตัดสินใจชัดเจน	รวดเร็วและทำได้จริง	

 

 ปัจจัยประสบความสำเร็จ 
 ●		 ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด	อำเภอและตำบล	

 ●		 ผู้รับผิดชอบงานมีความมุ่งมั่น	 ตั้งใจและความอดทนในการทำงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่	 และเห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะส่งผลต่อสถานะ

สุขภาพและการลดลงของอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชนในอนาคต	
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   การประเมินผลโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย 
 

	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นการพัฒนากระบวนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเพื่อให้มีการ

ผสมผสานการส่งเสริมสุขภาพกับการรักษาพยาบาล	 โดยที่โรงพยาบาลไม่เพียงแต่ให้บริการทางการ

แพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพสูงแบบเบ็ดเสร็จเท่านั้น	 แต่ต้องพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรที่มีจุดเน้นเรื่อง

การส่งเสริมสุขภาพไว้ด้วยกัน	 โดยการพัฒนาโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรด้านการส่งเสริมสุขภาพ	

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ	รวมทั้งประสานงานกับ

ชุมชนในเขตรับผิดชอบ	 ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพประชาชนในชุมชนให้สามารถดูแลตนเองได้โดยมี		 

4	กลุ่มเป้าหมายหลัก	คือ	บุคลากร	ผู้รับบริการ	สิ่งแวดล้อมและชุมชน	

	 จากการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ	 กรมอนามัย	

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา	 14	 ปี	 ดังนั้น	 ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาล	 

ส่งเสริมสุขภาพ	 เพื่อนำมาพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

หรือไม่	และนำมาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	

 

 ผลการดำเนินงาน 
	 กรมอนามัย	 ทำการศึกษาเพื่อประเมินผลโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย	

โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงพยาบาลในทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 ทุกขนาด	 ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	 ในส่วนของศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 กลุ่มเป้าหมายที่กรมอนามัยคัดเลือก	 มีจำนวน		 

6	แห่ง	และศูนย์อนามัยที่	5	จะเก็บเพิ่มอีก	2	แห่ง	ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	รวมกับผลการประเมิน

รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอีกจำนวน	 15	 แห่ง	 ที่นำมาร่วมในการวิเคราะห์ผลการวิจัย

ครั้งนี้	ซึ่งอยู่ระหว่างการวิเคราะห์และเขียนสรุปผลการวิจัย	

 

 กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่เก็บข้อมูล 

 วันที่ สถานที่ 

	 10	เมษายน	2557	 โรงพยาบาลคง	จ.นครราชสีมา	

	 23	เมษายน	2557	 โรงพยาบาลลำปลายมาศ	จ.บุรีรัมย์	

	 24	เมษายน	2557	 โรงพยาบาลสูงเนิน	จ.นครราชสีมา	

	 12	พฤษภาคม	2557	 โรงพยาบาลภูเขียว	จ.ชัยภูมิ	

	 15	พฤษภาคม	2557	 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์	จ.สุรินทร์	

	 27	พฤษภาคม	2557	 โรงพยาบาลชุมพลบุรี	จ.สุรินทร์	
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 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
 ●  การเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม  

จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล	 เมื่อสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง	 ทางผู้วิจัยจะประสานเพื่อชี้แจง	 

รายละเอียดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง	 ให้เจ้าของ

พื้นที่เป็นผู้คัดเลือกให้	 ซึ่งจะมีผลต่อการวิจัยมาก	

บางพื้นที่	 ที่เลือกกลุ่มตัวอย่างดี	 จะให้ข้อมูลได้

เยอะ	 หรือการรับการถ่ายทอดจากเจ้าหน้าที่ไม่ว่า

จะเป็นการสอนให้คำแนะนำ	 การเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ฯลฯ	 จะสามารถรับการถ่ายทอดจาก	 

เจ้าหน้าที่ได้ดี	 และสามารถตอบคำถามการวิจัยได้ดี	 ส่วนบางพื้นที่	 ที่ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ	 หรือ	 

ผู้ที่ไม่ได้ให้ความสนใจกับโครงการส่งเสริมสุขภาพจะให้ข้อมูลได้ไม่มาก	 ซึ่งผู้สัมภาษณ์ต้องหาวิธีที่จะได้

ข้อเท็จจริง	อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น	หรือได้ข้อมูลที่แตกต่างจากความเป็นจริง	

 ●		 การเก็บข้อมูลจากการออกประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ		

	 	 1)	 ทราบถึงความก้าวหน้า	 การถ่ายทอด

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพลงสู่เจ้าหน้าที่	ประชาชนและ

ชุมชน		

	 	 2)		 ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยการพูดคุยจาก	 

ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง	

	 	 3)		 ทราบแนวทางที่จะสนับสนุนหรือ

จัดทำแนวนโยบายในการสนับสนุนการดำเนินงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	

 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยของกรมอนามัยที่ เป็นภาพ

ประเทศ 

 ● การใช้แบบสอบถามที่เป็นข้อคำถามเพียงอย่างเดียว	 จะทำให้ได้ข้อมูลหรือผลการวิจัยไม่

สมบูรณ์	หรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	เพราะมีข้อจำกัดบางประการที่ไม่สามารถทำให้ได้ข้อมูลทั้งหมด 

 งานวิจัยของศูนย์อนามัยที่เป็นภาพเขต 

 ●		 งานวิจัยนี้ ใช้ทั้งแบบสอบถามและวิเคราะห์จากการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ซึ่งการประเมินล่าช้าออกไป	 จึงมีผลต่องานวิจัยชิ้นนี้	 ที่ไม่สามารถแล้วเสร็จ

ตามกำหนดการได้	สามารถแก้ไขได้ที่การออกแบบการวิจัย	
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 สิ่งดีๆ ในพื้นที่ (Best practice model)	หลายๆ	พื้นที่มีกิจกรรมเด่นแต่ละด้าน	ได้แก่	

 ● รพ.ปากช่อง นานา  

	 คลินิก	DPAC	มีกิจกรรมต่างๆ	หลากหลาย	มีกลยุทธ์วิธีการมากมาย	ที่จะนำมาพัฒนา	 ชักชวน	

จูงใจให้สมาชิกมาร่วมกิจกรรม	 ให้ความร่วมมือ	 และสมาชิกเห็นผลในการปฏิบัติ	 เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทำให้ผลลัพธ์การดำเนินงานคลินิกไร้พุงอยู่ในขั้นที่น่าพึงพอใจ	

 ● รพ.ห้วยราช  

	 การบูรณาการ	 การทำงานที่เอื้อกับการ	 

ส่งเสริมสุขภาพ	ตั้งแต่เรื่องการออกแบบการปฏิบัติ

งาน	 หัวหน้า	 -	 ลูกน้อง	 มีความสุขในการทำงาน		 

สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลแก้ไข	 โดยความร่วมมือ

กันทุกฝ่าย	 มีอิสระในการคิด	 การทำ	 ผู้บริหาร

สนับสนุนจึงเกิดนวัตกรรมต่างๆ	 มากมาย	 การ	 

ส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่	 มีผู้อำนวยการเป็น	 Row	

Model	ที่ดี	 ใช้หลัก	3	อ.	 ได้อย่างสมบูรณ์	ชุมชน

เข้มแข็งขับเคลื่อนเอง	 มีผู้นำชุมชนดี	 พื้นฐานของ

ประชากรในพื้นที่ดี	 ดูแลกัน	 จึงเป็นชุมชนที่ได้รับ

รางวัลเกือบทุกเรื่องที่ส่งประกวด	 และทุกระดับ

ตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับประเทศ	

 ●  รพ.จักราช  

	 การส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่	 ทำได้

อย่างครบวงจร	 การปลูกผักปลอดสารพิษ		 

การส่งเสริมการรับประทานอาหารสุขภาพ		 

การออกกำลังกายที่หลากหลาย	รองรับ	 เหมาะสม

กับบริบทของเจ้าหน้าที่	 การปรับภูมิทัศน์	 (จักราช

สีเขียว)	 การดูแลใส่ใจในเรื่องของ	 อารมณ์	 ความ	 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อนที่สามารถดูแลจัดการได้อย่างดี	

 ●  รพ.พิมาย  

	 เรื่องชุมชน	 ชุมชนเข้มแข็ง	 มีศูนย์เรียนรู้	

ลานออกกำลังกาย	 แปลงผัก	 ฯลฯ	 ทุกอย่างครบ		 

ที่สำคัญ	ผลลัพธ์ด้านสุขภาพของคนในชุมชน	เป็นคนที่มีคุณภาพ	ทั้งความรู้	พฤติกรรม	ทำได้ดี	
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งานสูงอายุ 
 

   การพัฒนาภาคีเครือข่ายนครชัยบุรินทร์สู่การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
   ปีงบประมาณ 2557 
 

	 การพัฒนาภาคีเครือข่ายนครชัยบุรินทร์สู่

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	ปีงบประมาณ	2557	มี

วัตถุประสงค์หลัก	 เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้

ความรู้	 ความเข้าใจในการดำเนินงาน	 สนับสนุนให้

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และถ่ายทอดองค์ความรู้

และนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	

พร้อมกับคัดเลือกบุคคลและ	 องค์กร	 ต้นแบบด้าน

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ	 และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด	 ประสบการณ์ใน

การดำเนินงานระหว่างภาคีเครือข่าย	 โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายและ	 Node		 

วิชาการ	Long	Term	Care	มีประเด็นสำคัญๆ	ดังนี้	

	 1.	 จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างภาคีในช่วงเทศกาลปีใหม่	 ร่วมกับการประชุม

ชี้แจงนโยบาย	แนวทางการดำเนินงานตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	ให้กับผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับ

สำนักงานธารณสุขจังหวัดในเขตนครชัยบุรินทร์	 พร้อมกับกำหนดผลลัพธ์ของงานและเลือกพื้นที่ดำเนิน

โครงการ	

	 2.		 พัฒนาศักยภาพทีมประเมินตำบลต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	และวัดส่งเสริมสุขภาพ 

ในรูปของการศึกษาดูงาน	 พื้นที่ตำบลต้นแบบและวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น	 เพื่อเรียนรู้กระบวนการ

ดำเนินงาน	และการประเมินผลในชุมชน	พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่	12		

	 3.	 สนับสนุนวิชาการ	และเอื้ออำนวยการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวให้กับภาคีเครือข่าย		

	 4.	 ประเมินรับรองตำบลต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	 และวัดส่งเสริมสุขภาพ	 ให้กับ

พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ	และยื่นขอรับการประเมินรับรอง	 	

	 5.	 คัดเลือกบุคคลและองค์กรต้นแบบ	 ได้แก่	 ผู้สูงอายุสุขภาพดี	 80	 ปียังแจ๋ว	 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 

ดีเด่น	 อำเภอสุขภาพดี	 80	 ปียังแจ๋ว	 ตำบลต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น	 และจังหวัดที่

ให้การสนับสนุนกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระดับประเทศ		

	 6.		 นิเทศติดตามการดำเนินงาน	4	จังหวัดๆ	ละ	2	ครั้ง	
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	 7.		 ร่ ว มพั ฒน า คู่ มื อ ก า ร เ ยี่ ย ม บ้ า น	

(Home	 Health	 Care)	 และร่วมพัฒนาหลักสูตร	 

ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ	 (Care	 Manager)		 

ร่วมกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ	 กรมอนามัย	 เพื่อ

พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน	

	 8.	 ศึกษาวิจัยเรื่อง	 “การศึกษาและ

พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว”	

ร่วมกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย		

	 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก	 คือ	

สนับสนุนให้เครือข่ายในเขตมีการดำเนินงานดูแล	 

ผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ	 25	

ของตำบลทั้งหมด	 ซึ่งในเขตนครชัยบุรินทร์มีตำบล

เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นพื้นฐาน

ทั้งหมด	 246	 ตำบล	 คิดเป็นร้อยละ	 32.4	 และมี

ตำบลต้นแบบดีเด่นเป็น	 Good	model	 ด้านการ

ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจังหวัดละ	 1	 ตำบล	 และมีวัด

ส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขต	2	วัด	

 

 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
 ●	 การบริหารจัดการกำลังคนในการทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุทั้งภายในองค์กรและการ	 

ขับเคลื่อนการทำงานของภาคีเครือข่ายภายนอกองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ	 ที่ควรจัดสรรให้สมดุลตาม	 

ภาระงาน	ส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานร่วมกัน		

 ●	 เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด	

 ●		 เรียนรู้การทำงานเป็นทีมจากทีมงานนอกกลุ่มงาน	 ความเห็นอกเห็นใจกัน	 มิตรภาพที่ดี

ระหว่างเพื่อนร่วมงาน	สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน	

 

 ปัจจัยความความสำเร็จ 
 ●		 การทำงานเป็นทีม	และการให้ความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน	

 ●		 การติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ	 สัมพันธภาพที่ดีในการติดต่อประสานงานกับ

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	

 ●	 ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดี	

 ●		 ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงาน	
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 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ●		 การพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สำคัญ	 เช่น	 การตรวจ	 

คัดกรองปัญหาสุขภาพ	พฤติกรรมสุขภาพ	ตำบล	LTC	และวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์	

 ●		 ควรมีการถ่ายทอดนโยบายและกำหนดเป็นตัวชี้วัดสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เนื่องจากมีหลาย

องค์ประกอบ	และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อความสำเร็จ	

 ●		 การประเมินผลการดำเนินงานในชุมชน	ควรเน้นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ	ซึ่งชุมชนไม่มี

ส่วนในการกำหนดขั้นตอนหรือรูปแบบในการดำเนินงานนั้นเลย	

 ●		 ชุมชนที่เข้มแข็ง	 มีผู้นำท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญ	 และมีต้นทุนทางสังคมสูง	 จะดำเนินงานใน

ชุมชนได้ง่ายและประสบความสำเร็จเร็ว	
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งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

   พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพส่งเสริมสถาบันสุขภาพผู้สูงอายุ  
   ปีงบประมาณ 2557 
 

 ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	ได้ดำเนินงาน

โครงการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมที่ เอื้อต่อสุขภาพ	 

ส่งเสริมสถาบันสุขภาพผู้สูงอายุ	 เพื่อส่งเสริมการ

ดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล	

สนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขเป็นพื้นที่

ต้นแบบที่เอื้อต่อสุขภาพส่งเสริมและสิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานสรุปได้	ดังนี้	

	 1.	 การดำเนินงานศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านน้ำพี้	 อำเภอทองแสนขัน	 จังหวัด

อุตรดิตถ์	จากการเรียนรู้พบปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ	คือ	การทำงานด้วยใจ/มุ่งหวังผลประโยชน์

ในอนาคตเป็นหลัก	 มองถึงประโยชน์ถึงลูกหลาน	 การส่งเสริมคุณค่าสิ่งดีงามของเหล็กน้ำพี้	 ปลูกฝังค่า

นิยมด้านจิตใจ	 ให้ทุกคนมีจิตอาสามากกว่าการมุ่งหวังผลกำไร	 การมีประชาธิปไตยภายในกลุ่ม	 การ

พยายามดึงส่วนดี	 และศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และมีการรับฟังปัญหา	 

ทุกฝ่าย	 กำหนดให้มีการลงมติในการประชุม	 และยอมรับมติของที่ประชุม	 และมีลำดับขั้นตอนการ

พิจารณาโทษ	 อย่างเป็นลำดับขั้น	 และศูนย์อบรมเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ	 ต.คอรุม	 อ.พิชัย	 จ.อุตรดิตถ์	

จากการเรียนรู้พบปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ	 คือ	 การศึกษาหาความรู้จากผู้รู้	 และจาก

ประสบการณ์จริง	 ความมุ่งมั่นในการทำงาน	ทำงานด้วยใจ	 และการรวมกลุ่มการทำงานอย่างเป็นระบบ	

การให้ความรู้	 และสนับสนุนฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่ม	 เพื่อเป็นแกนนำและเป็นวิทยากรให้กับผู้สนใจ	

การจดทะเบียนรัฐวิสาหกิจ	 เพื่อให้เกิดความมั่นคง	 และสนับสนุนผลผลิตของสมาชิกกลุ่ม	 มีการประกัน

ราคาผลผลิตเพื่อให้สมาชิกเกิดความมั่นใจในการเข้าร่วมกลุ่ม	 และการหาความรู้ใหม่ๆ	 มาเผยแพร่	 

ในกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ	เพื่อให้เกิดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน	

	 2.	 การดำเนินงานจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร	 ในวันสำคัญ 

ซึ่งได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	สร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน	ศูนย์อนามัยที่	5	

ร่วมทำความดีถวายพ่อหลวง	ซึ่งจัดในวันที่	4	ธันวาคม	2556	จากการดำเนินกิจกรรมได้รับความร่วมมือ

จากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี	 และได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่กลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินกิจกรรม	 

ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่นภายในองค์กรจากคณะผู้บริหารศูนย์อนามัยที่	 5	 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่	 

ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร	
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	 3.	การดำเนินงานศึกษาดูงานโรงเรียนวัดสระจระเข้	อ.ด่านขุนทด	จ.นครราชสีมา	จากการศึกษา

ดูงานพบว่า	 ปัญหาเรื่องการจัดการขยะทำได้ไม่ยาก	 เพียงทุกคนให้ความร่วมมือ	 โดยใช้หลัก 3 Hs 

ประกอบด้วย 1) Head คือ ความรู้ ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง 2) Hand คือการลงมือทำ ลงมือ

ปฏิบัติอย่างจริงจัง และ 3) Heart คือทำด้วยใจ ด้วยจิตอาสา ให้ความสำคัญกับงานนั้นๆ	 การให้

ความรู้ที่ถูกต้อง	 การเข้าถึงประชาชนในชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักเรื่องการ

จัดการขยะ	 และการประสานภาคีเครือข่ายและหน่วยงานในท้องถิ่นในการร่วมช่วยแก้ปัญหาจะสามารถ

จัดการปัญหาขยะได้	

	 4.	 การดำเนินงานปรับปรุงโรงครัวศูนย์อนามัยที่	 5	 เนื่องจากโรงครัวศูนย์ฯ	 ขาดการดูแลอย่าง

เป็นระบบเป็นระยะเวลานานจึงทำให้สภาพทั้งภายในและภายนอก	 โรงครัวบางจุดชำรุดเสียหาย	 จาก

การสำรวจและเสนอการปรับปรุงโรงครัวแก่ผู้บริหารศูนย์ฯ	 และได้ดำเนินการปรับปรุงโรงครัวตามจุด

บริเวณต่างๆ	 ทำให้โรงครัวมีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ	 ซึ่งหลังจากการปรับปรุงแล้วควรจัดให้มี	 

เจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยของโรงครัวต่อไป	

    

 ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
	 การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ	 เป็นการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ	 

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	 ประชาชนผู้มารับบริการ	 และเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฯ	 เป็นการสร้างให้เกิดความ

ตระหนักในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานบริการ	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้ง	 

ทางตรงและทางอ้อม	 โดยบางกิจกรรมจะมีลักษณะของการศึกษาดูงานนอกสถานที่และนำความรู้ที่ได้

กลับมาปรับใช้ให้เหมาะสมภายในศูนย์ฯ	 ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 และ

ความปลอดภัยด้านอาหาร	 รวมถึงการให้ความรู้บุคลากรภายในองค์กร	 และการประชาสัมพันธ์สื่อความ

รู้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ	การนำความรู้ไปปรับใช้ในองค์กร	และการยกย่องเชิดชูเกียรติกลุ่มงานหรือ

เจ้าหน้าที่ที่ตระหนักและเห็นความสำคัญในการ

จัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งในการ

ดำเนินกิจกรรมต่างๆ	 เหล่านี้ต้องอาศัยพลังความ

ร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกคนของศูนย์ฯ	 ในการ	 

ผลักดันงานในแต่ละกิจกรรม	 ตลอดจนผู้บริหาร

องค์กร	 เห็นความสำคัญและร่วมขับเคลื่อนพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง	 จึงทำให้โครงการนี้มีการดำเนินงาน	

และประสบความสำเร็จ	
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 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ผู้บริหารของหน่วยงาน/องค์กร 

 ●		 ส นั น ส นุ น กิ จ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร	 

ส่งเสริมสุขภาพ	 ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้าน	 

สิ่งแวดล้อมขององค์กรตลอดจนการดำเนินการ

อื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร

ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย	 

สิ่งแวดล้อม		

 ●		 ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคล	และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่	

 ●		 สนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันด้านสิ่งแวดล้อม	 และเชิดชูเกียรติแก่กลุ่มงาน/

บุคคล	ที่มีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน	

 ●		 สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ	

และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดสถาบันส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	

 เจ้าหน้าที่ 

 ●		 พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง	 และศึกษาหาความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

อย่างเป็นระบบ	

 ●		 ปรับเปลี่ยนทัศนคติ	 สร้างความมีจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม	 เข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ที่องค์กรจัดขึ้น	และร่วมพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	

 ●	 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับคนในองค์กร	 และประชาชนด้านการจัดการ	 

สิ่งแวดล้อมที่ถูกวิธี	

 ●	 สร้างภาคีเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กร	 และภายนอกองค์กรได้แก่

องค์กร	ปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงเรียน	วัด	ชุมชน	เป็นต้น	
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   การพัฒนาการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสู่วิถีพอเพียงลดโลกร้อน 
   และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2557 
 
 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้ดำเนินงาน
โครงการพัฒนาการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสู่วิถี
พอเพียง	ลดโลกร้อนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน	 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมแก่โรงพยาบาล	 พัฒนาส้วม
สาธารณะในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่	 9	 ให้ได้
มาตรฐานสะอาด	 เพียงพอ	 และปลอดภัย	 (Health	
Accessibility	 and	 Safety;	 HAS)	 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขเป็นพื้นที่ต้นแบบในการลดภาวะโลกร้อน	พร้อมส่งเสริมภาคีเครือข่าย
ในการจัดการชุมชนเมืองให้มีสุขอนามัยที่ดี	ผลการดำเนินงานสรุปได้	ดังนี้ 
 1. การดำเนินงานโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน	ประกอบด้วย	การจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล	 การจัดการน้ำเสียในโรงพยาบาล	 โรงครัวโรงพยาบาล	 ระบบประปาใน	 
โรงพยาบาล	 เป็นอีกมาตรฐานที่โรงพยาบาลได้ดำเนินการอยู่แล้ว	 กรมอนามัยได้นำมาเรียบเรียงเป็น
มาตรฐานเพื่อให้โรงพยาบาลได้นำหลักเกณฑ์ไปใช้	ในปี	2557	ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	ได้ทำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถานการณ์โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม	 4	 ด้าน	 และจัดประชุมการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล	 มีผู้ร่วมประชุม	 ทั้งสิ้น	 จำนวน	 57	 คน	 นอกจากนี้	 ยังได้ดำเนินการ
ติดตามการดำเนินงานโดยดำเนินการร่วมกับการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	(HPHNQC) 
 2. การดำเนินงานโรงพยาบาลลดโลกร้อน 
เริ่มปี	 2553	 มุ่งเน้นพัฒนาให้ศูนย์อนามัยทุกแห่งเป็น
ศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน	 และเชิญชวนสถานบริการ
สาธารณสุขเข้าร่วมโครงการ	 ปี	 2554	 กำหนดให้	 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมทุกแห่ง	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าร่วมร้อยละ	 30	
เพื่อดำเนินงานกิจกรรม	 GREEN	 and	 CLEAN		 
ปี	 2555	 ผลักดันให้เกิดสถานบริการสาธารณสุข	 
ลดโลกร้อนต้นแบบ	 จังหวัดละ	 1	 แห่ง	 ปี	 2556	
กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขมีการดำเนินงานครบ	 5	 กิจกรรม	 GREEN	 อย่างน้อย	 20	 แห่ง	 และ		 
ปี	2557	กำหนดเป้าหมายให้สถานบริการสาธารณสุข	มีการดำเนินงานครบ	5	กิจกรรม	GREEN	เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 30	 (พื้นที่	 ศอ.5	 คิดเป็นอย่างน้อย	 14	 แห่ง)	 โดยในปี	 2557	 มีโรงพยาบาลเข้าร่วม
ดำเนินการจำนวน	80	แห่ง	มีการดำเนินกิจกรรม	GREEN	จำนวน	47	แห่ง	ส่วน	รพสต.	เข้าร่วมกิจกรรม	
จำนวน	273	ดำเนินกิจกรรม	GREEN	17	แห่ง	
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 3. การดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะ 
ดำเนินกิจกรรมหลัก	3	กิจกรรม	คือการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมรับวันสงกรานต์และ	 การจัด
กิจกรรมประกวดสุดยอดส้วมระดับเขต	 และการดำเนิน
โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ	 ซึ่งมีเป้าหมายใน
การพัฒนาส้วมในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	
ให้ได้มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานในเป้าหมายการพัฒนา
ส้วมสาธารณะ	 12	 ประเภท	 พบว่า	 ผ่านมาตรฐานเพียง	 ร้อยละ	 41.82	 ส่วนการดำเนินการโครงการ	 
สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ	ยังอยู่ในช่วงดำเนินการและขับเคลื่อนให้สำเร็จ	
 4. การดำเนินงานบ้านสะอาด อนามัยด ี ชีวีสมบูรณ ์ เพื่อรณรงค	์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและ
ทำความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล	 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้อง	 เพื่อส่งเสริมการม	ี 
สว่นรว่มพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มในหมูบ่า้น/ชมุชน	โดยศนูยอ์นามยัที	่5	ไดด้ำเนนิการในพืน้ทีเ่ทศบาลตำบลพมิาย 
จงัหวดันครราชสมีา	กจิกรรมทีด่ำเนนิการ	ไดแ้ก	่การชีแ้จง	การจดักจิกรรมรณรงค	์และการสำรวจประเมนิผล	

ตารางที่ 44	ส้วมที่ได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดส้วมระดับเขตมีจำนวนทั้งหมด	15	แห่ง	ดังนี้	

ประเภท ระดับ ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ 

	 สถานศึกษา	 ประถมศึกษา	 1.	ร.ร.หนองนาแซงวิทยา	 อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ	

	 	 	 2.	รร.หนองแจ้งน้อย	 อ.บัวใหญ่	จ.นครราชสีมา	

	 	 อาชีวศึกษา	 3.	วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่	 อ.บัวใหญ่	จ.นครราชสีมา	

	 สถานที่ราชการ	 ศาลากลาง/ที่ว่าการอำเภอ	4.	สสอ.พิมาย	 อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	

	 	 เทศบาล/อบต./	 5.	เทศบาลเมืองสีคิ้ว	 อ.สีคิ้ว	จ.นครราชสีมา	

	 	 สำนักงานเขต	

	 ห้างสรรพสินค้า	 	 6.	โฮมโปรสาขาชัยภูมิ	 อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ	

	 	 	 7.	โฮมโปรสาขาสุรินทร์	 อ.เมือง	จ.สุรินทร์	

	 โรงพยาบาล	 โรงพยาบาลชุมชน	 8.	โรงพยาบาลประทาย	 อ.ประทาย	จ.นครราชสีมา	

	 	 สถานีอนามัย/รพ.สต.	 9.	รพ.สต.ผาเบียด	 อ.คอนสาร	จ.ชัยภูมิ	

	 	 	 10.	รพ.สต.หนองแจ้งน้อย	 อ.บัวใหญ่	จ.นครราชสีมา	

	 สถานีขนส่ง	 สถานีขนส่งทางบก	 11.	สถานีรถไฟหินดาด	 อ.ห้วยแถลง	จ.นครราชสีมา	

	 ศาสนสถาน	 	 12.	วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม	 อ.วังน้ำเขียว	จ.นครราชสีมา	

	ร้านจำหน่ายอาหาร	 	 13.	บ้านไร่ปลายเนิน	 อ.สีคิ้ว	จ.นครราชสีมา	

	 แหล่งท่องเที่ยว	 	 14.	อุทยานแห่งชาติตาดโตน	 อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ	

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 	 15.	ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล	 อ.จัตุรัส	จ.ชัยภูมิ 

	 	 	 ตำบลหนองบัวโคก	
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 สิ่งดีๆ ในพื้นที่ (Best practice model) 

ปีที่ได้รับ
รางวัล 

ประเภท ระดับ ชื่อหน่วยงาน 

ตารางที่ 45 แสงผลการประกวดสุดยอดส้วมระดับประเทศ	(Best	Practice	Models)	เขตนครชัยบุรินทร์	

	 2548	 สวนสาธารณะ	 สวนสาธารณะ	 สวนสาธารณะท้าวสุรนารี	(โรงไฟฟ้าลำตะคอง)		

	 	 	 	 อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	

	 2549	 โรงพยาบาล	 โรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาลปราสาท	อ.ปราสาท	จ.สุรินทร์	

	 2550	 โรงพยาบาล	 โรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาลท่าตูม	อ.ท่าตูม	จ.สุรินทร์	

	 2551	 โรงพยาบาล	 โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป	 รพศ.สุรินทร์	อ.เมือง	จ.สุรินทร์	

	 2551	 โรงพยาบาล	 โรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาลชุมพลบุรี	อ.ชุมพลบุรี	จ.สุรินทร์	

	 2551	 สถานศึกษา	 อุดมศึกษา	 ม.วงษ์ชวลิตกุล	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	

	 2551	 แหล่งท่องเที่ยว	 แหล่งท่องเที่ยวสังกัดรัฐบาล	 วนอุทยานแห่งชาติพนมสวาย	อ.เมือง	จ.สุรินทร์	

	 2551	 สวนสาธารณะ	 สวนสาธารณะ	 สวนสาธารณะบึงบ้านหาญ	อ.ด่านขุนทด		

	 	 	 	 จ.นครราชสีมา	

	 2552	 โรงพยาบาล	 โรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาลสังขะ	อ.สังขะ	จ.สุรินทร์	

	 2552	 สถานที่ราชการ	 อบต./เทศบาล	 เทศบาลตำบลโชคชัย	อ.โชคชัย	จ.นครราชสีมา	

	 2553	 สถานีบริการ	 สถานีบริการจำหน่าย	 หจก.ชัยสวัสดิ์ปากช่อง	อ.ปากช่อง	

	 	 จำหน่ายเชื้อเพลิง	 เชื้อเพลิง	 จ.นครราชสีมา	

	 2553	 สถานีบริการ	 สถานีบริการจำหน่าย		 หจก.มานะเสริมพล	ปิโตรเลียม	

	 	 จำหน่ายเชื้อเพลิง	 เชื้อเพลิง	 อ.นางรอง	จ.บุรีรัมย์	

	 2554	 สถานศึกษา	 อาชีวศึกษา	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์	จ.สุรินทร์	

	 2554	 สถานที่ราชการ	 ศาลากลาง/ที่ว่าการอำเภอ	 สสอ.คอนสาร	อ.คอนสาร	จ.ชัยภูมิ	

	 2555	 สถานศึกษา	 ระดับมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาล	 โรงเรียนรัตนบุรี	อ.รัตนบุรี	จ.สุรินทร์	

	 2555	 แหล่งท่องเที่ยว	 แหล่งท่องเที่ยวสังกัดเอกชน	 ปาลิโอเขาใหญ่	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	

	 2555	 สวนสาธารณะ	 สวนสาธารณะ	 สวนสาธารณะเขาแคนเทศบาลเมืองปากช่อง		

	 	 	 	 อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	

	 2555	 สถานีบริการ	 สถานีบริการจำหน่าย	 หจก.มานะเสริมพล	ปิโตรเลียม	

	 	 จำหน่ายเชื้อเพลิง	 เชื้อเพลิง	 อ.ลำปลายมาศ	จ.บุรีรัมย์	

	 2555	 สถานีขนส่ง	 สถานีขนส่ง	 สถานรีถไฟลำปลายมาศ	อ.ลำปลายมาศ	จ.บรุรีมัย์	

	 2556	 สถานที่ราชการ	 อบต./เทศบาล	 เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย	อ.คอนสาร	จ.ชัยภูมิ	

	 2556	 ศาสนสถาน	 ศาสนสถาน	 วัดสุวรรณรัตน์	อ.ลำดวน	จ.สุรินทร์	

	 2556	 สถานที่ราชการ	 จังหวัด/ทั่วไป	 สถานีตำรวจเขวาสินรินทร์	อ.เขวาสินรินทร์		

	 	 	 	 จ.สุรินทร์	
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ตารางที่ 46	รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน	ครบ	5	กิจกรรม	GREEN	

สถานบริการสาธารณสุข GREEN ปี 2555-2557 จังหวัด แห่ง 

	 นครราชสีมา	 19	 ศูนย์อนามัยที่	5	รพ.โชคชัย	รพ.สีคิ้ว	รพ.แก้งสนามนาง	รพ.วังน้ำเขียว	รพ.พิมาย		

	 	 	 รพ.ขามทะเลสอ	รพ.บัวใหญ่	รพ.ชุมพวง	รพ.ปากช่องนานา	

	 	 	 รพ.สต.ตาจั่น	อ.คง	รพ.คง	รพ.จักราช	รพ.โนนไทย	รพ.โนนสูง	รพ.ประทาย		

	 	 	 รพ.ด่านขุนทด	รพ.สูงเนิน	รพ.สต.หนองน้ำแดง	อ.ปากช่อง	

	 ชัยภูมิ	 7	 รพ.สต.โคกสูง	อ.เมือง	รพ.จัตุรัส	รพ.คอนสาร	รพ.หนองบัวระเหว	รพ.เนินสง่า		

	 	 	 รพ.สต.นาเสียว	อ.เมือง	รพ.สต.หลุบโพธิ์	ต.ตลาดแร้ง	อ.บ้านเขว้า	

	 บุรีรัมย์	 8	 รพ.พุทไธสง	รพ.คูเมือง	รพ.กระสัง	รพ.นาโพธิ์	รพ.หนองกี่	รพ.ลำปลายมาศ		

	 	 	 รพ.ห้วยราช	รพ.สต.โคกล่าม	อ.ลำปลายมาศ	

	 สุรินทร์	 7	 รพ.สังขะ	รพ.ปราสาท	รพ.ท่าตูม	รพ.สุรินทร์	รพ.สนม	รพ.รัตนบุรี		

	 	 	 รพ.สต.โคกสะอาด	อ.ปราสาท		

	 เขต	 41	
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ตารางที่ 47 แสดงรายชื่อสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ	GREEN	และปีที่ผ่านการประเมิน	

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ	GREEN	

 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
 โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน 

	 จากสถานการณ์การดำเนินงานมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล	 4	 ด้าน	 ในพื้นที่	 

เขตบริการสุขภาพที่	 9	 พบว่า	 โรงพยาบาลหลายแห่งยังมีปัญหาด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่ว่า

จะเป็นปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อซึ่งยังมีการร้องเรียนของชาวบ้านในเขตจังหวัดสุรินทร์และ

จังหวัดบุรีรัมย์	 ในกรณีที่บริษัทรับกำจัดไม่กำจัดให้ถูกต้อง	 ระบบปัญหาการรายงานการจัดการน้ำเสียใน

หน่วยงาน	 การไม่รู้จักแบบฟอร์ม	 ทส	 1	 ทส	 2	 การจัดการเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารในโรงครัวของ	 

โรงพยาบาล	 หากเป็นการปรับปรุงด้านโครงสร้างจะต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุง	 ซ่อมแซม	 ซึ่งจะ

ต้องใช้เวลาในการปรับปรุง	 ด้านระบบประปาของโรงพยาบาลปัญหาจะมาจากแหล่งน้ำดิบ	 การขาดการ

บริหารจัดการที่ดี	ปัญหาเหล่านี้มีการดำเนินงานแก้ไขโดย

กลไกการดำเนินงานระบบคุณภาพของโรงพยาบาล	 เช่น	

ระบบโรงพยาบาลคุณภาพ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	

ตลอดจนมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง	 4	ด้าน	อย่างไร

ก็ตามโรงพยาบาลบางแห่งยังขาดความพร้อมทั้งในส่วน

ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน	 งบประมาณในการ

ปรับปรุงซ่อมแซม	 การขาดความเข้าใจในมาตรฐานที่	 

ถูกต้องจึงทำให้โรงพยาบาลบางแห่งไม่ได้รับการพัฒนาให้

ได้มาตรฐานตามที่ควรจะเป็น	

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ GREEN จังหวัด ปี พ.ศ. 

	 นครราชสีมา	 2553	 ศูนย์อนามัยที่	5	

	 	 2555	 รพ.โชคชัย	

	 	 2556	 รพ.พิมาย	รพ.บัวใหญ่		

	 ชัยภูมิ	 2555	 รพ.สต.โคกสูง	อ.เมือง	

	 	 2556	 รพ.คอนสาร	

	 บุรีรัมย์	 2555	 รพ.พุทไธสง	

	 	 2556	 รพ.คูเมือง		

	 สุรินทร์	 2553	 รพ.ปราสาท	

	 	 2555	 รพ.สังขะ	

	 	 2556	 รพ.สนม	
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 สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน 

	 การดำเนินงานสถานบริการสาธารณสุข

ลดโลกร้อน	 เริ่มปี	 2553	 มุ่งเน้นพัฒนาให้	 

ศูนย์อนามัยทุกแห่งเป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน	

และเชิญชวนสถานบริการสาธารณสุขเข้าร่วม

โครงการ	 ปี	 2554	 กำหนดให้โรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมทุกแห่ง	โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าร่วมร้อยละ	 30เพื่อ

ดำเนินงานกิจกรรม	 GREEN	 and	 CLEAN		 

ปี	2555	ผลักดันให้เกิดสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนต้นแบบ	จังหวัดละ	1	แห่ง	ปี	2556	กำหนด

ให้สถานบริการสาธารณสุขมีการดำเนินงานครบ	5	กิจกรรม	GREEN	อย่างน้อย	20	แห่ง	 และปี	 2557	

กำหนดเป้าหมายให้สถานบริการสาธารณสุข	 มีการดำเนินงานครบ	 5	 กิจกรรม	 GREEN	 เพิ่มขึ้น	 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	(พื้นที่	ศอ.5	คิดเป็นอย่างน้อย	14	แห่ง)		

		 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้มีการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อนและจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้ตั้งแต่	 

ปี	 2553	 พร้อมทั้งเป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานในและนอกพื้นที่	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

จัดเป็นเรื่องหนึ่งในเวทีชี้แจงงานอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเป้าหมาย	 จังหวัดนครราชสีมาจัดประชุม

ชี้แจงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทุกปีและจัดดูงาน	 ณ	 โรงพยาบาลปราสาท	 จ.สุรินทร์	 ซึ่งเป็นโรงพยาบาล	 

แห่งแรกของเขตที่เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานลดโลกร้อน	 จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะเมื่อปี	 2556	 ส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ผนวกไปกับการประเมินสถานที่ทำงาน	 

น่าอยู่	น่าทำงาน	(Healthy	Work	Place)		

	 สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน	 เป็นโครงการส่งเสริมการตระหนักรู้ของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	 จึงควรส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่องให้กับสถานบริการสาธารณสุขที่มี

การพัฒนาสู่เป้าหมาย	 GREEN	 เป็นแบบอย่างและแหล่งเรียนรู้ชุมชนและภาคี	 ซึ่งต้องอาศัยพลังความ

ร่วมมือขับเคลื่อนทั้งองค์กร	 โรงพยาบาลทุกแห่งมีการดำเนินงาน	 (กิจกรรมมาก	 น้อยตามความพร้อม)	

โดยเคลื่อนไปกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	 HPH/HA	 หากสามารถขับเคลื่อนสถานบริการ

สาธารณสุข	 GREEN	 พร้อมกันได้ในภาพรวมทั่วประเทศ	 ก้าวต่อไปในการเพิ่มมูลค่าการพัฒนา	 คือ	

Carbon	credit	

 

 ส้วมสาธารณะ 
	 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐานเพื่อลดการเกิด	 

โรคระบาด	 และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ	 โดยเน้นการพัฒนาส้วมสาธารณะให้บรรลุ

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

การพัฒนาส้วมให้ถูกหลักสุขาภิบาลจะต้องดำเนินการ	 3	 องค์ประกอบหลัก	 คือ	 โครงสร้าง	 การบริหาร
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จัดการ	 และพฤติกรรมการใช้ส้วมของประชาชน	 การพัฒนาส้วมได้เน้นหนักในกลุ่มสถานบริการ

สาธารณะ	12	ประเภท	ได้แก่	สถานที่ท่องเที่ยว	ร้านจำหน่ายอาหาร	ตลาดสด	สถานีขนส่ง	สถานีบริการ

น้ำมันเชื้อเพลิง	 สถานศึกษา	 สถานที่ราชการ	 สวนสาธารณะ	 ศาสนสถาน	 ส้วมริมทาง	 ห้างสรรพสินค้า	

โรงพยาบาล	 เป้าหมายความสำเร็จตามแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย	 ระยะที่	 3	 (พ.ศ.	 2556-

2559)	5	เป้าหมาย	คือ		

	 1)		 ครัวเรือนใช้ส้วมนั่งราบ	ร้อยละ	90		

	 2)		 สถานบริการสาธารณะมีบริการส้วมนั่งราบ	ร้อยละ	100		

	 3)		 ส้วมสาธารณะสะอาด	เพียงพอ	และปลอดภัย	ร้อยละ	90		

	 4)		 ผู้ใช้มีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้อง	ร้อยละ	90	และ		

	 5)		 การจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	ร้อยละ	50		

	 จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบมีปัญหาในการดำเนินการ	 คือ	 จังหวัดมีงบประมาณสนับสนุน

โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะค่อนข้างน้อย	 มีการดำเนินกิจกรรมเพียงการประกวด	 การรณรงค์	 มีเพียง

จังหวัดนครราชสีมาที่ได้จัดอบรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะให้กับ	 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 นอกจากนี้ในการพัฒนาส้วมสาธารณะ	 จะต้องอาศัยการดำเนินงานร่วมกับ	 

ภาคีเครือข่าย	 ที่ผ่านมามีการจัดทำ	MOU	 การพัฒนาส้วมสาธารณะกับหน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 กระทรวง

ศึกษาธิการ	 กระทรวงการท่องเที่ยว	 ปั๊มน้ำมัน	 ฯลฯ	 แต่การดำเนินกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง	 เช่น	

โครงการส้วมสุขสันต์ของกระทรวงศึกษาธิการ	

 

 บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ 
	 การดำเนินกิจกรรมบ้านสะอาด	 อนามัยดี	 ชีวีสมบูรณ์	 ภายใต้โครงการพัฒนาจัดการสุขาภิบาล

อย่างยั่งยืนสู่วิถีพอเพียง	ลดโลกร้อนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	มีวัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์	 และส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล	ส่งเสริมพฤติกรรม

สุขอนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้อง	และการมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน	ตลอดจน

สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี	 ให้ชุมชนมีการ

จัดการดูแลที่พักอาศัย	 ให้มีความสะอาด	 เป็นระเบียบเรียบร้อย	 สถานที่ปรุง-ประกอบอาหารสะอาด		 

ถูกสุขลักษณะ	 น้ำดื่ม	 น้ำใช้มีคุณภาพ	 การสุขาภิบาลพื้นฐานในครัวเรือนที่ดี	 ซึ่งในปีงบประมาณ	 2557	

ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมาได้ดำเนินการในพื้นที่นำร่องที่ชุมชนไทรแก้ว	 เทศบาลตำบลพิมาย	 อำเภอ

พิมาย	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยมีการดำเนินการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานบ้านสะอาด	 อนามัยดี		 

ชีวีสมบูรณ์	จำนวน	34	ข้อ	จากการสุ่มตรวจประเมินจำนวน	46	หลังคาเรือน	จากจำนวนทั้งหมด	141	

หลังคาเรือน	คิดเป็นจำนวนตัวอย่างร้อยละ	32.62	ของจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด	ผลการตรวจประเมิน

พบว่า	 มีจำนวนบ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง	 34	 ข้อ	 จำนวน	33	หลังคาเรือน	คิดเป็นร้อยละ	 71.7	

ของจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด	ซึ่งถือว่าชุมชนเทศบาลตำบล	พิมายผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ดังกล่าว	
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 ปัจจัยความสำเร็จ 
	 การดำเนินงานตามโครงการฯ	 เป็นโครงการส่งเสริมการตระหนักรู้ของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

แวดล้อมในสถานบริการต่างๆ	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม	 บางกิจกรรมการ

ดำเนินงานมีเพียงสำรวจข้อมูล	 และการติดตามประเมิน	 บางกิจกรรมดำเนินการส่งเสริมการยกย่อง	 

เชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่องให้กับสถานบริการที่มีการดำเนินงานสู่เป้าหมาย	 Best	 Practice	 ซึ่งในการ

ดำเนินกิจกรรมต่างๆ	 เหล่านี้ต้องอาศัยพลังความร่วมมือขับเคลื่อนทั้งของหน่วยงานเจ้าของสถานบริการ

ต่างๆ	หน่วยงานสาธารณสุข	หน่วยงานท้องถิ่น	หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีการดำเนินการ

ขับเคลื่อนในกิจกรรมต่างๆ	 ปัจจัยความสำเร็จของโครงการจึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือของเครือข่ายในการ

ผลักดันงานในแต่ละประเด็น	 ตลอดจนผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ	 ผู้รับผิดชอบงานเห็นความสำคัญ

ของกิจกรรม	จึงทำให้โครงการนี้มีการดำเนินงานและส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม	

 

 มาตรการดำเนินงานเพื่อการพัฒนา 
 1.  โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน 

  กรมอนามัย 

  ●		 ประสานการดำเนินงานในระดับ

กรม	 กระทรวงเพื่อให้มีการนำมาตรฐานอนามัย	 

สิ่งแวดล้อม	4	ด้านไปใช้ในโรงพยาบาล	

  ●  จัดทำเอกสารวิชาการเพื่อเผยแพร่

แก่เครือข่ายโรงพยาบาล	

  ●		 จัดทำฐานข้อมูลด้ านอนามัย	 

สิ่งแวดล้อม	4	ด้านในระดับประเทศ	

  ●	 จัดทำทะเบียนบริษัทเอกชนที่รับ

กำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่มีมาตรฐาน	

  ●		 ติดตาม	เฝ้าระวังการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของบริษัทเอกชน		

  ●		 เชิดชูเกียรติ	หน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง	4	ด้าน	

  ●	 จัดหลักสูตรการอบรมมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4	ด้าน	

  ศูนย์อนามัย 

  ●	 ประสานการดำเนินงานในระดับจังหวัด	โรงพยาบาลพื้นที่เขตรับผิดชอบเพื่อให้มีการนำ	

มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4	ด้านไปใช้ในโรงพยาบาล	

  ●		 จัดทำฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง	4	ด้านในระดับเขต	

  ●	 การสุ่มประเมิน	มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล	4	ด้าน	

  ●	 สนับสนุนเอกสาร	สื่อวิชาการ	เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง	4	ด้าน	
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  ●	 บูรณาการการดำเนินงานไปพร้อมๆ	กับมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

  ●		 จัดให้มีการอบรมมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล	4	ด้าน	แก่โรงพยาบาล	

  ●		 จัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4	ด้าน	ระดับ

จังหวัด	

  ●		 สุ่มประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล

มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด	 	 	

  โรงพยาบาล 

  ●		 ศึกษาหลักเกณฑ์	 มาตรฐาน	 

โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม	

  ●		 นำหลักเกณฑ์	วิชาการ	มาตรฐาน

ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการในโรงพยาบาล	

  ●		 สนับสนุนการให้องค์ความรู้แก่	 

ผู้ปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง	 4	 ด้าน	 เช่น		 

อบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านน้ำเสีย	 ขยะติดเชื้อ		 

ระบบประปา	รพ.	ตลอดจนให้ความรู้ผู้ประกอบการ	 

ค้าอาหาร	เป็นต้น	 	

 

 2.  สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน  

  กรมอนามัย 

   ●		 ขับเคลื่อนเชิงนโยบายระดับกระทรวง	

  ●		 ส่งเสริม	สร้างแรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ	

  ศูนย์อนามัย 

   ●		 สุ่มประเมิน	และร่วมกับทีมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	(HPH)	

   ●  จัดทำหนังสือและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความสำเร็จสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน 

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

   ●		 ขยายต้นแบบและสุ่มประเมินสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน	

   ●		 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความสำเร็จสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนในจังหวัด	

โรงพยาบาล/รพ.สต.	

   ●	 กำหนดเป็นนโยบายองค์กร	 บูรณาการโรงพยาบาลลดโลกร้อนกับการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล	HPH/HA	ซึ่งต้องอาศัยพลังความร่วมมือขับเคลื่อนทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง	
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  3.  ส้วมสาธารณะ 

  ระดับประชาชน 

  ●		 ประชาชนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง	

  ●		 พัฒนาส้วมในบ้านเรือนให้มีความสะอาดได้มาตรฐาน	 และจัดให้มีส้วมนั่งราบสำหรับ	 

ผู้สูงอายุในบ้าน	

  หน่วยงานท้องถิ่น 

  ●		 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาส้วมในสถานที่บริการสาธารณะในส่วนท้องถิ่น	 

รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน	

  ●  ท้องถิ่นควรมีการเฝ้าระวังความสะอาดของห้องส้วมโดยการตรวจประเมิน	 ให้คำแนะนำ

ในการปรับปรุงส้วมในสถานประกอบการ	

  หน่วยงานสาธารณสุขระดับกรม/เขต 

  ●		 ส่งเสริมความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายต่างๆ	เช่น	จัดทำ	MOU	ระดับ	

กระทรวง	หน่วยงานต่างๆ	

  ●		 ผลักดันงานพัฒนาส้วมสาธารณะให้เป็นโครงการสำคัญและมีการดำเนินกิจกรรมการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	

  ●		 บูรณาการไปกับงานอื่นๆ	 เช่น	 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 วัดส่งเสริมสุขภาพ	 ร้านอาหาร	

CFGT	โรงพยาบาลลดโลกร้อน	สถานที่ทำงานน่าอยู่	น่าทำงาน	งานผู้สูงอายุ	

  ●		 หากลวิธี/กิจกรรมการดำเนินงานรูปแบบใหม่ๆที่สามารถกระตุ้นการทำงานในระดับ

พื้นที่ได้	และเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าของส้วมสาธารณะ	

  ●	 ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาส้วมสาธารณะในภาพรวมของประเทศ	ระดับเขต	

  ระดับจังหวัด 

  ●		 จังหวัดควรจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับส้วมสาธารณะ	 เช่น	 ส้วม	 HAS	 ในแต่ละประเภท	

ส้วมนั่งราบ	 พฤติกรรมการใช้ส้วม	 ตลอดจนมีการเฝ้าระวังมาตรฐานส้วมสาธารณะ	 โดยการสุ่มประเมิน

ส้วมที่ผ่านมาตรฐาน	HAS	เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาในระดับจังหวัด	

  ●  จังหวัดมีเป้าหมายในการพัฒนาส้วมสาธารณะทั้ง	12	ประเภทให้ได้มาตรฐาน	แต่อย่างไร

ก็ตามจังหวัดอาจจะเน้นการพัฒนาส้วมในประเภทสถานบริการที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย 

  ●		 ผลักดันการพัฒนาส้วมสาธารณะในบางประเภทเป็นตัวชี้วัดในระดับจังหวัด	

  ●		 บูรณาการไปกับงานอื่นๆ	 เช่น	 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 วัดส่งเสริมสุขภาพ	 ร้านอาหาร	

CFGT	โรงพยาบาลโลกร้อน	สถานที่ทำงานน่าอยู่	น่าทำงาน	งานผู้สูงอายุ	

  ●		 เพิ่มความต่อเนื่องในการรณรงค์โดยมีแผนการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ	ทั้งส่วนกลาง

และพื้นที่	

  ภาคีเครือข่ายอื่นๆ 

  ●		 สนับสนุนการพัฒนาส้วมสาธารณะ	และจัดกิจกรรมการพัฒนาส้วมอย่างต่อเนื่อง	
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 4.  บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ 

  หน่วยงานระดับกรม 

  ●		 หน่วยงานระดับกรมควรจัดทำเกณฑ์มาตรฐานโดยมีการบูรณาการกับกรม/กระทรวง

อื่นๆ	 ที่สามารถผลักดันโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		 

กรมการปกครอง	มีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมกัน	 เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปได้ง่าย	 ไร้รอยต่อ

และเป็นการขจัดอุปสรรคการดำเนินงาน	

  ●  มีการจัดอบรมให้กับผู้รับผิดชอบระดับศูนย์/จังหวัด	 เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน

ในพื้นที่	

  ●	 การจัดทำคู่มือ/สิ่งสนับสนุน	 ควรมีเพียงพอ	 เนื่องจากเป็นการดำเนินโครงการใหม่		 

ต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาก	

  ●		 ควรมีการเชิดชูเกียรติชุมชนที่ผ่านมาตรฐาน	

  หน่วยงานระดับศูนย์/เขต 

  ●	 	เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนหลักในพื้นที่	ร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการดำเนินงาน		

  ●		 การส่งต่อคู่มือ/สิ่งสนับสนุน	 การประสานงานกับหน่วยงานระดับกรมควรรวดเร็ว	 

เพียงพอ	เพื่อเชื่อมการดำเนินงานกับหน่วยงานระดับจังหวัด	

  หน่วยงานระดับจังหวัดและอำเภอ 

  ●	 ร่วมกับศูนย์อนามัยหลักที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานในจังหวัด	 และประสานความ	 

ร่วมมือกับศูนย์อนามัยอย่างใกล้ชิด	

  ●		 เครือข่ายที่ร่วมบูรณาการงานมีความกระตือรือร้นสูงมาก	 ตั้งแต่ระดับจังหวัด	 ระดับ

อำเภอ	 โรงพยาบาลชุมชน	 และเทศบาลเอง	 เนื่องจากเป็นเครือข่ายที่ขับเคลื่อนดำเนินงานอื่นๆ	 ของ

กระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว	มีการติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิด	มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี	

หน่วยงานระดับท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่	

  ●	 ประชาชนในพื้นที่	 มีความตื่นตัวในการพัฒนา	 เพื่อให้บ้านเรือนตนเองผ่านการประเมิน

มาก	 เนื่องจากมีความรู้สึกว่า	 นานๆ	 จะมีโครงการลักษณะนี้	 เข้าไปกระตุ้นจิตสำนึก	 และการจัดการ	 

บ้านเรือนตนเองให้สะอาด	เป็นผลดีต่อตนเอง	และคนในครอบครัว	

  ●		 อสม.ในชุมชนเข้มแข็งมาก	 มีการแบ่งพื้นที่ในการให้คำแนะนำชุมชนทั้งแบบแยกราย

ครัวเรือน	และรวมกลุ่ม	มีการประชุมเป็นระยะ	
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    พัฒนาศูนย์เรียนรู้สายใยรัก พิทักษ์ลดโลกร้อน 
 

	 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	 เริ่มมา

จากโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก	 โดยมุ่งให้ความ

สำคัญจากแม่สู่ลูก	 และได้ขยายงานโครงการจาก

โครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูกเป็นโครงการ	 

สายใยรักแห่งครอบครัว	 โดยคิดงานให้ครอบคลุม

สมาชิกในครอบครัวได้รับประโยชน์	 สร้างสาย

สัมพันธ์ระหว่างพ่อ	 แม่	 ลูก	 และสมาชิกอื่นๆ	 ใน

ครอบครัว	 ให้อยู่ร่วมกันด้วยความรัก	 ความอบอุ่น	

ความเข้าใจ	 มีความปรารถนาดีต่อกัน	 และมีความ

รับผิดชอบร่วมกันที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดีมีคุณภาพ	 โดย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	 พระวรชายา	 ในสมเด็จ	 

พระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ได้ทรงจัดตั้งโครงการ

สายใยรักแห่งครอบครัวขึ้น	ทั้งนี้	โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงรับโครงการ

สายใยรักแห่งครอบครัวไว้ในพระราชูปถัมภ์	 ซึ่งในจังหวัด

นครราชสีมา	 มีศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรัก	 

แห่งครอบครัว	 อยู่ที่บ้านหนองเม็ก	 ตำบลด่านช้าง	

อำเภอบัวใหญ่	 และทางคณะกรรมการสายใยรัก	 

แห่งครอบครัว	 จังหวัดนครราชสีมา	 ก็ได้มีแนวคิดที่

จะให้ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 

เป็นจุดเรียนรู้สรรสร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี	

โดยเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ	 ในการจัดการพลังงาน

ทางเลือก	 เพื่อที่จะนำพลังงานทางเลือกดังกล่าวมา

ใช้ในการส่งเสริมการทำการเกษตรในศูนย์เรียนรู้	

โดยการสูบน้ำมาใช้รดพืชผักที่ปลูกไว้		

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 โดยการ	 

ขับเคลื่อนงานผ่านภาคีเครือข่ายและสนับสนุนการดำเนินงานลดโลกร้อน	 จึงได้สนับสนุนงบประมาณใน

การดำเนินงานดังกล่าว	 จำนวน	 300,000	 บาท	 สำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์	 กังหันลม	 และจักรยาน	 

สูบน้ำ/ปั่นไฟ	 เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	อำเภอบัวใหญ่	จังหวัดนครราชสีมา 
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	 สำหรับจักรยานสูบน้ำ/ปั่นไฟพร้อมอุปกรณ์	 เป็นชุดผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งจากแรงคนปั่นและจาก

พลังงานแสงอาทิตย์	 (โซล่าเซลล์)	 โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะนำไปเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่	 เพื่อใช้สำหรับ

สูบน้ำไปรดต้นไม้	 สนามหญ้า	 พืชผักที่ปลูกในศูนย์เรียนรู้สายใยรัก	 และใช้กับหลอดไฟให้แสงสว่าง	 

ตอนกลางคืน 

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกต้นแบบเพิ่มอีกทางหนึ่ง	 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้า	 

ศรีรัศมิ์	 พระวรชายาฯ	 เสด็จทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระอุปถัมภ์		 

ในวันที่	3	พฤศจิกายน	2557	ณ	บ้านหนองเม็ก	ตำบลด่านช้าง	อำเภอบัวใหญ่	จังหวัดนครราชสีมา	
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   การศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 
 

	 การศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล	 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	 มี

วัตถุประสงค์	เพื่อศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล	การรับรู้ถึงผลกระทบและ

ทัศนคติของประชาชนต่อโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่	 และดูสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ

จากโรงไฟฟ้าชีวมวล	 โดยศึกษาในประชาชนที่อาศัยรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล	 ในรัศมี	 1	 กิโลเมตร	 ในพื้นที่

อำเภอเมือง	 และอำเภอปราสาท	 จังหวัดสุรินทร์	 ผลการศึกษาทั้ง	 2	 พื้นที่	 พบว่า	 ประชาชนได้รับผล

กระทบจากฝุ่นมากที่สุด	 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังมีโรงไฟฟ้าชีวมวล	 ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลง

ที่แย่ลง	 ได้แก่	 1)	ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง	2)	ด้านการใช้ประโยชน์	

ไม่สาสามารถใช้น้ำฝนดื่มกินได้	 และ	 3)	 ด้านคุณภาพชีวิต	 อาการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ	

ผิวหนัง	 ผื่นคัน	 ระคายเคืองตา	 อนึ่ง	 ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยหากจะมีการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลขึ้นอีกในพื้นที่	

ผลกระทบด้านจิตใจ	ส่วนใหญ่เป็นด้านลบ	ทั้งผลกระทบจากฝุ่นละออง	เสียงดัง	กลิ่น	น้ำบริโภค	อัคคีภัย	

ความปลอดภัย	มลพิษ	การปนเปื้อนแหล่งน้ำ	และสุขภาพของบุตรหลาน	ผลจากการศึกษาที่ได้สามารถ

ใช้เป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมการสาธารณสุขเพื่อประกอบการพิจารณาให้โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	รวมทั้งนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลในการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพ

ในระยะยาว	

	 จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมนี้	 ทางผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อ

สุขภาพ	(HIA)	เพื่อช่วยส่งเสริมให้ประชาชนอยู่รอบบริเวณโรงไฟฟ้าได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของ

ตนเอง	 ในการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการรับรู้ข้อมูลสุขภาพและ	 

สิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเอง	 ชุมชนต้องมีความตระหนักและปกป้องสภาพแวดล้อมของตนเอง	 ควบคู่ไป

กับการพัฒนาด้านพลังงาน	 และประชาชนได้คำนึงถึงการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	

ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของชุมชุมซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อชุมชนสูงสุด	

 

 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
 ●		 การใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	 (HIA)	 ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนอยู่รอบ

บริเวณโรงไฟฟ้าได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง	ในการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อม	รวมถึงการรับรู้ข้อมูลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเอง	

 ●		 ชุมชนต้องมีความตระหนักและปกป้องสภาพแวดล้อมของตนเอง	 ควบคู่ไปกับการพัฒนา

ด้านพลังงาน	

 ●		 การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน	 จะช่วยลดความขัดแย้ง

และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้	
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 ●		 การจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 ควรคำนึงถึงการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อม	 ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของชุมชุมซึ่งจะก่อให้

เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสูงสุด	

 

 ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 ●	 ผู้นำชุมชนมีความรู้และให้ความสำคัญต่องานพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	

 ●		 ประชาชนมีความตระหนักถึงบทบาท	 หน้าที่	 ความรับผิดชอบ	 และสิทธิความคุ้มครองด้าน

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	จึงให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและร่วมโครงการ	

 ●		 หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ให้ความร่วมมือ	 อำนวยความสะดวก	

และสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง	เป็นประโยชน์	แก่ผู้นำและประชาชน	ทำให้การศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่น	

  

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ●	 การศึกษาครั้งนี้	 ใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามข้อมูล	 และทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง	

ประกอบกับการเก็บฝุ่นละอองตกอย่างง่ายด้วยสติ๊กเกอร์	 เพื่อดูแนวโน้มเท่านั้น	 ข้อมูลที่ได้จึงอาจ	 

ไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควร	 ดังนั้น	 จึงควรนำเครื่องมือตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเพื่อให้ได้

ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น	

 ●		 ชุมชนควรมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเก็บเป็นข้อมูลและเฝ้าระวังทางสุขภาพ	

โดยใช้งบสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน		

 ●	 ผู้ประกอบการควรมีส่วนร่วมในโครงการฯ	 เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนโดยเฉพาะกิจกรรม

การคืนข้อมูลแก่พื้นที่	และร่วมรับฟังข้อมูลจากชุมชน	ซึ่งจะนำไปปรับปรุง/พัฒนาโรงไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษ

ให้น้อยลงมากที่สุด	
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   การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
   พ.ศ. 2535 ปี 2557 
 

	 กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 มี

บทบาทหน้าที่ในการควบคุม	 กำกับดูแล	 และ

ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของราชการ	 

ส่วนท้องถิ่นที่ เป็นกลไกดำเนินการคุ้มครอง

ประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ต่อการดำรงชีวิตของประชาชน	 และเพื่อให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	

ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้จัดทำโครงการ

พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน	 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 วัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อ

พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน	ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	ให้มีความรู้และทักษะด้าน

มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข	 2)	 เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

ข้อบัญญัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายสาธารณสุข	3)	เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติ

การให้เป็นไปตามกฎหมายสาธารณสุข	 เพื่อป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน

อย่างมีประสิทธิภาพ	เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของท้องถิ่น	

	 ในปี	2557	จัดอบรมเป็นลักษณะเก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรมคนละ	1,800	บาท	มี

กลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายสาธารณสุขในเขตนครชัยบุรินทร์	 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้แก่	 เทศบาล	 องค์การบริหารส่วนตำบล	 และเจ้าหน้าที่จาก	 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม	 จำนวน	 25	 คน	 ซึ่งได้จัดอบรมขึ้น

ระหว่างวันที่	7	 -	8	พฤษภาคม	2557	ณ	โรงแรมสบาย	อำเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	 ในการอบรม	 

มีการทดสอบระดับความรู้ก่อนและหลังการอบรม	 พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการอบรมมากกว่าก่อน

การอบรม	 ร้อยละ	 13.75	 หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมได้สำรวจแบบประเมินความพึงพอใจ	 ผู้เข้าอบรม	 

มีความพึงพอใจต่อการจัดอบรม	ร้อยละ	82.59	

 

 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
 ●		 การจัดอบรมแบบลงทะเบียน	 ทำให้ได้ผู้เข้ารับการอบรมที่มีความสนใจอย่างแท้จริง	 และ	 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรมตลอดการอบรม	

 ●		 ช่วงเวลาในการจัดอบรมไม่ตรงกับช่วงเวลาการใช้งบประมาณของ	 อปท.	 ทำให้เจ้าหน้าที่

ส่วนใหญ่ไม่สามารถมาร่วมอบรมได้	จึงได้กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ	 	
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 ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 ●		 หลักสูตรการอบรม	 ตรงกับความต้องการของพื้นที่	 ทำให้ได้รับความสนใจจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

 ●		 หัวข้อการจัดการเหตุรำคาญ	ยังคงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเสมอ		

 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ●		 วิทยากร	 ควรเป็นผู้มีความรู้ความ

สามารถทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสนใจและตอบรับ

เข้าร่วมประชุม	

 ●		 บรรยากาศสถานที่จัดประชุม	 ซึ่งอยู่

ในเมืองทำให้ไม่ดึงดูดความสนใจเท่าที่ควร		

 ●		 ความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรม

อบรม	 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ทุกคนได้มี	 

ส่วนร่วม	 เน้นประเด็นปัญหาที่พบประจำในพื้นที่

โดยร่วมกันคิดและร่วมกันทำ	 และได้ค้นหา

วิทยากรที่มีศักยภาพสูงสามารถโน้มน้าวผู้เข้ารับ

การอบรมให้สนใจฟังการบรรยายได้อย่างดี	

 ●  จากการสำรวจความต้องการฝึกอบรม

ของ	 อปท.	 สสอ.	 และ	 สสจ.	 พบว่ากฎหมายและ

เหตุรำคาญ	 ยังคงได้รับความสนใจเท่าที่ควร	

จำนวนวันที่เหมาะสมคือ	 2	 วัน	 1	 คืน	 ช่วงเวลา	 

ที่เหมาะสม	 คือ	 ธันวาคม	 กุมภาพันธ์	 และมีนาคม	 ค่าลงทะเบียนที่เหมาะสม	 1,000	 –	 1,500	 บาท	 

ต่อหลักสูตร	
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   พัฒนาระบบการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมรับการก้าวสู่ 
   ประชาคมอาเซียน 
 

	 การจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ

สุขภาพ	 เป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครอง	 

ส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ที่ต้องจัดบริการแก่ประชาชน	

โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการอนามัย	 

สิ่งแวดล้อมฯ	 จึงจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ของ	 อปท.	 ทั้งการจัดเวทีประสานความร่วมมือ

ภาคีภาครัฐ	 ผู้ประกอบการค้าอาหาร	 ประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการ	 เฝ้าระวัง

คุณภาพน้ำบริโภค	 และการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 อปท.	

(Environmental	Health	Accreditation	:	EHA)	สรุปการดำเนินงานตามโครงการฯ	ได้ดังนี้	

 1. การประเมินรับรอง EHA เทศบาล จำนวน	8	แห่ง	มีระบบงานที่เทศบาลผ่านการประเมิน

ระดับเกียรติบัตรรับรอง	ได้แก่	การจัดการมูลฝอยทั่วไป	2	แห่ง	(ทน.นครราชสีมา	กับ	ทม.	บุรีรัมย์)	การ

จัดการมูลฝอยอันตราย	 (ทน.นครราชสีมา	 กับ	 ทม.สีคิ้ว)	 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	 1	 แห่ง	

(ทน.นครราชสีมา)	การเก็บขนบำบัดสิ่งปฏิกูล	1	แห่ง	(ทน.นครราชสีมา)	การออกหนังสือรับรองการแจ้ง

และการอนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุข	 1	 แห่ง	 (ทม.เมืองปัก)	 ระบบงานที่ผ่านการประเมินระดับ	 

พื้นฐาน	ได้แก่	การจัดการมูลฝอยทั่วไป	3	แห่ง	 (ทม.สีคิ้ว	ทต.หมูสี	และทต.ใหม่)	การจัดการสุขาภิบาล

อาหาร	จำนวน	4	แห่ง	 (ทน.นครราชสีมา	ทม.บุรีรัมย์	ทม.เมืองปัก	และทม.สีคิ้ว)	 โดยระบบการจัดการ

น้ำบริโภคยังไม่มีเทศบาลใดเลยที่ผ่านการรับรอง	(ขอรับการประเมิน	จำนวน	3	แห่ง)	

 2. จัดประชุมแกนนำชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารระดับเขต 1 ครั้ง	ในการขับเคลื่อน	“ร้าน

อาหารไทย	ปลอดภัย	สุขภาพดี”	(CFGT	Plus)	จังหวัดละ	1	แห่ง	ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ผ่าน

การประเมินพร้อมรับมอบป้ายรับรองจากอธิบดีกรมอนามัย	 ส่วนนครราชสีมาร้านอาหารเป้าหมายอยู่

ระหว่างปรับปรุงห้องส้วมมาตรฐาน	HAS	จึงขอรับการประเมิน	ปี	2558	

 3. การสุ่มสำรวจสุขลักษณะของตลาดนัด 

(ตลาดประเภทที่ 2)	จำนวน	10	แห่ง	ผ่านเกณฑ์

ตลาดนัดน่าซื้อ	 3	 แห่ง	 ได้แก่	 ตลาดนัดโคกสูง	

ตำบลโคกสูง	 อำเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	

มาตรฐานระดับดีมาก	 (20	 ข้อ)	 ตลาดนัด	 

บ้านหนองคัน	 ตำบลธาตุทอง	 อำเภอภูเขียว	

จังหวัดชัยภูมิ	 ระดับดี	 (15	 ข้อ)	 และตลาดนัด

ชุมชนบ้านทำนบ	 ตำบลเทนมีย์	 อำเภอเมือง	
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จังหวัดสุรินทร์	 ระดับพื้นฐาน	 (10	 ข้อ)	 โดยข้อมูล

จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	ปี	2557 

พบว่ามีจำนวนตลาดนัดทั้งเขต	 รวม	 577	 แห่ง	

แยกเป็นจังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และ

สุรินทร์	 จำนวน	 255	 76	 188	 และ	 61	 แห่ง	 

ตามลำดับ	 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตลาดนัดน่าซื้อ	 คิดเป็น

ร้อยละ	5.2	6.6	42.6	และ	6.6	ตามลำดับ	

 4. การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค	 จากการสุ่มเก็บตัวอย่าง

ทั้งหมด	93	ตัวอย่าง	ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	ตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	

พ.ศ.2553	 กรมอนามัย	 พบว่า	 มีตัวอย่างน้ำที่ผ่านมาตรฐานเพียง	 20	 ตัวอย่าง	 คิดเป็นร้อยละ	 21.5		 

โดยเกณฑ์ที่ไม่ผ่านมากที่สุด	 3	 ลำดับแรก	 ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท	 คือ	 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย		 

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	และความเป็นกรด-ด่าง	

 

 สิ่งดีๆ ในพื้นที่ (Best practice model) 
		 จากการประเมินรับรองการคุณภาพระบบบริการ

คุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม	 (EHA)	 ด้านการจัดการ

มูลฝอยทั่วไป	(EHA	:	4100)	พบว่าเทศบาล	2	แห่ง	มีการ

จัดการมูลฝอยทั่วไปที่สามารถเป็นต้นแบบได้	 คือเทศบาล

นครราชสีมา กับ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่มีการคัดแยก

มูลฝอยตั้งแต่ชุมชน	 ตลาดจนถึงการกำจัด	 ณ	 สถานที่

กำจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล	 รวมถึงการแปลงขยะไปใช้

ประโยขน์	ส่วนอีก	1	แห่งคือเทศบาลตำบลหมูสี	อำเภอ

ปากช่องที่มีระบบจัดการและขนส่งมูลฝอยทั่วไป/

อินทรีย์ไปขายให้เอกชน	

 

 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
	 การประสานความร่วมมือการพัฒนาร่วมกันกับ

ภาคีเครือข่าย	 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน	 ทั้งการประชุม	 การคืนข้อมูลผลการสุ่มประเมินมาตรฐาน	 

สถานประกอบการอาหารปรุงจำหน่าย	 คุณภาพน้ำบริโภคพร้อมคำแนะนำการพัฒนาแก่สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด	 รวมถึงการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 (EHA)	 ที่ผู้ประเมินของ

ศูนย์อนามัยที่	 5	 ต้องพร้อมสำหรับความเป็น	 Auditor	 ในการให้คำแนะนำ/สื่อสารการพัฒนา	 EHA		 

ทั้ง	9	ระบบงานแก่	อปท.ที่เข้าร่วม		
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 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
	 การเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 (EHA)	 อปท.	 ทั้ง

การพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินรับรอง	 (Auditor)	

ของศูนย์อนามัยที่	5	และผู้ให้คำแนะนำ	(Instructor) 

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ	 ที่ต้องให้

ข้อเสนอแนะและสื่อสารคำแนะนำแก่	 อปท.	 พร้อม

เตรียมประเด็นขับเคลื่อนร่วมกันของชมรมอนามัย

สิ่ งแวดล้อมแห่งประเทศไทย	 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		

  ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 ●	 การประสานขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่

ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขกับ	 อปท.	 ในการตรวจ

ประเมินรับรอง	สุ่มประเมินมาตรฐาน	

 ●	 การสนับสนุนส่งเสริมชมรมผู้ประกอบการ

ค้าอาหารระดับพื้นที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

และเทศบาล	

 ●		 การชี้นำ	/	ชี้แนะของหน่วยงานสาธารณสุขต่อผู้บริหาร	อปท.	ในการสนับสนุน

ดำเนินงานคุณภาพระบบบริการคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม	(EHA)	

  ●	 การขับเคลื่อนชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ต้องมี

ประเด็นที่ชัดเจนอย่างน้อย	1	เรื่องในการร่วมกันขับเคลื่อนฯ	
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งานตามพันธกิจ/งานพัฒนาองค์กร 
 

   การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยอย่างครบวงจร  
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
 

	 งบประมาณปี	 2557	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้จัดทำ

โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยอย่างครบวงจร	 โดยมีตัวชี้วัดผลสำเร็จอยู่	 2	 เรื่อง

คือการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และสาธิตด้านสุขภาพ	 และ	 จำนวนผลงานวิจัย	 /	 นวัตกรรม	 /	 รูปแบบบริการ	

ซึ่งการดำเนินงานได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น	2	กิจกรรมหลัก	ได้แก่กิจกรรมตามกลุ่มอายุ	(กลุ่มแม่และเด็ก	

กลุ่มวัยทำงาน	และกลุ่มผู้สูงอายุ)	และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	โดยมีผลการดำเนินงาน	ดังนี้	

 

1. กลุ่มแม่และเด็ก  
 1. การประเมินติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย จังหวัด

นครราชสีมา	ของโรงพยาบาลที่ส่งตรวจยืนยันธาลัสซีเมียที่ศูนย์อนามัยที่	5	จำนวน	22	แห่ง	โดยศึกษา

ความคุ้มทุนของโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย	 การสำรวจความรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย

ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 และการศึกษาระบบบริการโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย		 

ผลการศึกษา	 พบว่า	 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการทั้งหมด	 11,707	 ราย	 มาฝากครรภ์ก่อนหรือ

เท่ากับ	 12	 สัปดาห์	 ร้อยละ	 49.7	 ได้รับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย	 ร้อยละ	 90.6	 มีผลการตรวจ	 

คัดกรองผิดปกติ	 ร้อยละ	 44.9	 ติดตามสามีของหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจกรองผิดปกติได้	 ร้อยละ	

72.4	 พบจำนวนคู่สมรสเสี่ยงที่มีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง	 56	 คู่	 คู่สมรสเสี่ยงได้รับการวินิจฉัย

ก่อนคลอด	 ร้อยละ	 41.2	 และจำนวนทารกที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง	 4	 ราย		 

ได้แก่โรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบิน	 อี	 จำนวน	 2	 รายและโรคฮีโมโกลบิน	 บาร์ท	 ไฮดรอบฟีทาลิส	

จำนวน	 2	 ราย	 ซึ่งทุกรายได้รับการยุติการตั้งครรภ์	 เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการทุก	 

ขั้นตอนเท่ากับ	 1,949,487	 บาท	 ถ้าเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทารก	 2	 รายที่เป็น

โรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบิน	 อี	 หากมีชีวิตอยู่ตลอดอายุขัยจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ	 3,564,000	

บาท	สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ	82.8	ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	

จำนวน	 73	 ราย	 พบว่าเจ้าหน้าที่ร้อยละ	 39.7	 ตอบคำถามได้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการแปลผลคู่เสี่ยง	 

โดยใช้ผลตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นและผลตรวจยืนยัน	มากกว่า	3	ข้อขึ้นไปในจำนวนคำถามทั้งหมด	5	ข้อ	

สำหรับระบบบริการโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลทั้ง	22	แห่งมีระบบบริการ

ที่มีความหลากหลายไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด	และสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คู่สมรสเสี่ยงไม่ได้รับ

การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด	 เกิดจากการมาฝากครรภ์ช้าและการที่มีความผิดปกติของยีนชนิดเบต้าบวก	

-ธาลัสซีเมีย	ชนิด-28	มิวเตชั่น	ซึ่งอาการไม่รุนแรง		
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 2. โรงเรียนพ่อแม่  

	 เป็นบริการที่มุ่งหวังจะพัฒนาคุณภาพพ่อแม่ให้มีความพร้อมทางด้านความรู้	 เจตคติ	 และทักษะ

ในการอบรมเลี้ยงดูลูก	 โดยเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์	 จนถึงเด็ก	 5	 ปี	 แนวทางการสอนของโรงเรียนพ่อแม่		 

มุ่งเน้นให้ความรู้	3	ระยะ	

 ระยะที่ 1 ระยะแม่ตั้งครรภ์ 

 ●  ครัง้ที	่1	ทีม่าฝากครรภ	์อายคุรรภน์อ้ยกวา่	28	สปัดาห	์ซึง่ในชว่งนีห้ญงิตัง้ครรภพ์รอ้มสามจีะ

ไดร้บัความรูเ้รือ่งบทบาทของพอ่แม	่การดแูลสขุภาพแมร่ะยะตัง้ครรภ	์การออกกำลงักายขณะตัง้ครรภ์ 

 ●		 ครั้งที่	 2	 อายุครรภ์	 32	 สัปดาห์ขึ้นไป	 หญิงตั้งครรภ์พร้อมสามี	 จะได้รับความรู้เรื่อง		 

การเตรียมตัวสำหรับการคลอด	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 การฝึกหายใจสำหรับการคลอด	 ให้ความรู้และ	 

ฝึกปฏิบัติ	พ่อในการนวดหลังแม่เมื่อเจ็บครรภ์	เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดขณะเจ็บครรภ์คลอด	

 

 

 

 

 

 

 

 ●	 ห้องคลอด	 สามี	 

มี ส่ วนร่ วม ในการ เฝ้ าคลอด	 

และช่วยนวดเพื่อบรรเทาความ

เจ็บปวดขณะเจ็บครรภ์คลอด	

  

 

 ระยะที่ 2 ระยะหลังคลอด  

	 การให้ความรู้ขณะที่แม่หลังคลอดยังพักฟื้นอยู่ใน	 

โรงพยาบาล	 จะได้รับความรู้และคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข	 ได้แก่	 การปฏิบัติตัวหลังคลอด	 การวางแผน	 

คุมกำเนิด	 การเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่	 การเลี้ยงดู

ทารกแรกเกิด		
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 ระยะที่ 3 ระยะที่พ่อแม่นำเด็กมารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี 

	 เมื่อนำเด็กมาฉีดวัคซีนจะได้รับการตรวจพัฒนาการ	

และคำแนะนำในการเลี้ยงดูเด็กทุกช่วงอายุ	 โรงเรียนพ่อแม่มี

การเชื่อมโยงกันทุกจุด	

  

 

 

 

 

 

 

 

 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินการ 
 ●		 ได้รูปแบบกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	 โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยน	 เรียนรู้ใน

บรรยากาศแบบเป็นกันเอง		

 ●		 การทำงานบริการ	 ที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง	 ทำให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับ

บริการอย่างแท้จริง	 	

 

 ปัจจัยความสำเร็จ 
 ●		 ความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่	

 ●	 ศักยภาพของเจ้าหน้าที่	 เนื่องจากทีมเจ้าหน้าที่ของคลินิกฝากครรภ์	 ได้มีประสบการณ์ใน

การเรียนรู้	 และ	 ร่วมเป็นทีมประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับเขต	 ได้นำสิ่งที่เรียนรู้จาก

หน่วยงานอื่นมาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น	

 ●	 มีการร่วมปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอ	

 

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
 ●	 ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม	 และให้บริการแก่ผู้รับบริการ	 เนื่องจาก

เจ้าหน้าที่บางคนมีภารกิจต้องออกพื้นที่ร่วมกับนักวิชาการ		

  ●		 มีข้อจำกัดด้านสถานที่ให้บริการค่อนข้างคับแคบ	 ไม่เหมาะสมในการออกกำลังกายสำหรับ

หญิงตั้งครรภ์	
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2. กลุ่มวัยทำงาน 
	 พัฒนาศูนย์เรียนรู้คลินิกไร้พุง	 มีการออกแบบและ

ปรับปรุงสถานที่บริเวณตึกส่งเสริมสุขภาพเพื่อเป็นบริเวณให้

ความรู้ในการจัดกิจกรรม	 จัดทำสื่อโปสเตอร์เรื่องอาหารและ

การออกกำลังกาย	และจัดทำผังขั้นตอนการบริการคลินิกไร้พุง

และให้บริการแก่ผู้รับบริการ	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการดำเนินงาน 
	 พบว่า	 ผู้รับบริการจำนวน	 286	 ราย	 เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	 (ร้อยละ	 53.7	 และ	 46.3	

ตามลำดับ)	ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	55-64	ปี	 (ร้อยละ	33.9)	 รองลงมาอายุระหว่าง	45-54	ปี	 (ร้อยละ	

31.5)	และอายุระหว่าง	65-74	ปี	 (ร้อยละ	13.3)	อายุเฉลี่ย	53.46	ปี	อายุต่ำสุดคือ	3	ปี	อายุสูงสุดคือ	

84	ปี	อาชีพส่วนใหญ่รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	(ร้อยละ	37.1)	รองลงมาไม่ได้ทำงาน	(ร้อยละ	19.9)	และ

ข้าราชการบำนาญ	(ร้อยละ	16.1)	สิทธิการรักษาส่วนใหญ่เบิกจ่ายตรง	(ร้อยละ	64.6)	รองลงมาสิทธิการ

รักษาชำระเงิน	(ร้อยละ	16.8)	และสิทธิการรักษาประกันสังคม	(ร้อยละ	7.0)	

	 ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ	 ประเภทการออกกำลังกายส่วนใหญ่เดิน	 (ร้อยละ	 28.3)	 รองลงมา	 

วิ่งเหยาะ	(ร้อยละ	7.0)	และ	ปั่นจักรยาน	(ร้อยละ	6.6)	ระยะเวลาที่ออกกำลังกายส่วนใหญ่	30–44	นาที	

(ร้อยละ	 32.6)	 รองลงมาต่ำกว่า	 20	 นาที	 (ร้อยละ	 30.6)	 เวลาเฉลี่ยออกกำลังกายต่อสัปดาห์ส่วนใหญ่		 

7	 ครั้งต่อสัปดาห์	 (ร้อยละ	 27.6)	 รองลงมา	 3	 ครั้งต่อสัปดาห์	 (ร้อยละ	 22.1)	 การนอนหลับพักผ่อน	 

ส่วนใหญ่	8	ชั่วโมงต่อวัน	(ร้อยละ	33.9)		

	 แบบคัดกรองวงกลม	 5	 สีไร้พุง	 พบว่า	 ด้านผลตรวจร่างกายและห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ระดับ

อันตราย	 (ร้อยละ	45.5)	รองลงมาระดับเฝ้าระวัง	 (ร้อยละ	30.8)	และระดับวิกฤต	 (ร้อยละ	15.7)	ด้าน

พฤติกรรมสุขภาพส่วนใหญ่ระดับดีมาก	 (ร้อยละ	 52.2)	 รองลงระดับพอใช้	 (ร้อยละ	 19.1)	 และระดับดี	

(ร้อยละ	16.2)	
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	 การให้บริการแบ่งเป็นให้บริการเป็นรายบุคคล	ร้อยละ	95.4	และรายกลุ่มร้อยละ	4.6	 เป็นกลุ่ม

น้ำหนักเกินและโรคเรื้อรังร้อยละ	 63.2	 รองลงมาเป็นกลุ่มน้ำหนักเกิน	 ร้อยละ	 20.4	 และกลุ่มโรคเรื้อรัง	

ร้อยละ	 16.5	 การให้คำปรึกษาผู้รับบริการส่วนใหญ่	 เป็นการให้คำปรึกษาด้านการลดน้ำหนัก	 (ร้อยละ	

75.8)	 รองลงมาการให้คำปรึกษาด้านการลดความดันโลหิต	 (ร้อยละ	 51.2)	 และการให้คำปรึกษาด้าน

การลดเบาหวาน	(ร้อยละ	44.6)	

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำหนัก	90.7	กก	ลดเหลือ	85.4	กก	

Cholesterol	232	mg%	ลดลงเหลือ	178	mg%	

 

 พัฒนาหลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 เพื่อแก้ปัญหาภาวะอ้วน	 “คิดดี	 กินดี	 หุ่นดี	

ชีวีปลอดโรคา”	 ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่	 5	 ที่มีค่าดัชนีมวลกาย	 25	 กก./ม.2	 ที่สมัครใจเข้าร่วม

โครงการ	 29	 ราย	 โดยการจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 จัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและติดตามประเมินผล	ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจและมีความรู้เพิ่มขึ้น	สามารถ

ลดน้ำหนักและรอบเอวได้	 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	พบว่า	 มีพฤติกรรมด้านสุขภาพดี	 ร้อยละ	37.9	

ลดน้ำหนักได้	 ร้อยละ	 65.5	 และ	 ลดรอบเอว	 ร้อยละ	

72.4	

 การศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริม  

สุขภาพต่อการลดอาการปวดเข่าและการฟื้นคืน 

สมรรถภาพทางกายของผู้สูงวัยที่มีอาการของ  

โรคข้อเข่าเสื่อม	 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการ	 

ส่งเสริมสุขภาพต่อการลดอาการปวดเข่าและการฟื้นคืน



ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รายงานประจำปี 2557 173

สมรรถภาพทางกายของผู้สูงวัยที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม	

จำนวน	90	ราย	โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคข้อเข่าเสื่อม

ในผู้สูงอายุ	 พยาธิสภาพโรคข้อเข่าเสื่อม	 สาเหตุ	 การดูแลตนเองเพื่อ

ถนอมข้อเข่า	 การรักษา	 ผลการศึกษาพบว่า	 กลุ่มทดลองจำนวน		 

33	ราย	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	93.9	ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อายุ	

80	 ปีขึ้นไป	 ร้อยละ	 39.4	 รองลงมาอายุ	 60-79	 ปี	 ร้อยละ	 36.4		 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ	 ร้อยละ	51.5	 ข้อเข่าเสื่อมที่มีอาการทั้งสองข้าง	

ร้อยละ	 45.5	 ระยะเวลาที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม	 5-6	ปี	 ร้อยละ	 63.6	

รองลงมาเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม	2-3	ปี	ร้อยละ	24.2	การ

รักษาในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาโดยการรับประทานยา	

ร้อยละ	 51.5	 รองลงมาคือไม่ได้รักษา	 ร้อยละ	 18.2		 

การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกอื่นๆ	 เช่น	 นวดกับแพทย์

แผนไทย	 ร้อยละ	 15.2	 แหล่งที่เคยได้รับความรู้เรื่องโรค

ข้อเข่าเสื่อม	 ส่วนใหญ่	 ไม่ได้รับความรู้เรื่องโรค	 ร้อยละ	

51.5	 เคยได้รับความรู้จากแพทย์	 ร้อยละ	 15.2	 และเคย

ได้รับความรู้จากพยาบาล	 ร้อยละ	 15.2	 มาตรวจตาม

แพทย์นัดทุกครั้ง	ร้อยละ	33.3		

 บริการออกหน่วยตรวจสุขภาพเชิงรุก 

บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	 และแปลผลการตรวจ

สุขภาพ	 อย่างครบวงจร	 ให้หน่วยงานราชการ		 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	

จำนวนครั้งที่ออกหน่วยทั้งหมด	 21	 ครั้ง	 และออก	 

แปลผลทั้งหมด	 18	 ครั้ง	 รวมจำนวนหน่วยงานที่ออก

ตรวจสุขภาพทั้งหมด	61	หน่วยงาน	จำนวน	550	ราย	
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 ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด 
 ●	 งานที่กลุ่มวัยทำงานได้รับผิดชอบมีหลายงาน	 ต้องลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนใน

งานที่รับผิดชอบเพื่อวางแผนระยะเวลาการดำเนินงาน	 กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละ

กิจกรรมไม่ให้ซ้อนกัน	เพื่อให้สามารถช่วยเหลือกันได้	

 ●		 แผนการออกหน่วยตรวจสุขภาพมีการปรับเปลี่ยนจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการออกหน่วย	

 ●	 แนวทางการแปลผลตรวจสุขภาพขาดระบบที่ชัดเจน	 การพัฒนาระบบการแปลผลตรวจ

สุขภาพ	ทบทวนความรู้เรื่องผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ	โรคเรื้อรัง		

 

 สิ่งที่จะดำเนินงานต่อ  
	 พัฒนารูปแบบการตรวจสุขภาพให้ได้มาตรฐาน	 ทั้งกระบวนการตรวจและระบบการแปลผลเพื่อ

ให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพ	และการรักษา	ส่งต่ออย่างถูกต้องและเหมาะสม	

 

 บทเรียนที่ได้รับ  
  ●		 การตรวจสุขภาพเป็นการค้นหาความเสี่ยงทางด้านสุขภาพเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริม	 

สุขภาพ	 เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรค	 ดังนั้น	 จำเป็นต้องมีมาตรฐานในการตรวจวินิจฉัย	

และการให้คำแนะนำเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ	 อย่างถูกต้อง	 โดยต้องมีทีมสหสาขาวิชาชีพในการพัฒนา	 

รูปแบบบริการให้ได้มาตรฐาน	 รวดเร็ว	 มีใจบริการ	 ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง	 เพื่อผู้รับบริการ	 

เกิดความพึงพอใจ	ไว้วางใจ	และเลือกมารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	

 พัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล  

 ●		 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การบริหารกล้ามเนื้อตา	 และฟื้นฟูสายตาเพื่อการมองเห็น	 

ที่ดีขึ้นแบบวิถีธรรมชาติ”	จำนวน	4	รุ่น	ๆ	ละ	1	วัน	จำนวน	65	คน	

 ●		 การศึกษาผลของการบริหารกล้ามเนื้อตาของบุคลากรภายในหน่วยงาน	 โดยเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่งให้กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	กรมอนามัยจำนวน	40	คน		

 

 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
	 การบริหารกล้ามเนื้อตาแบบวิถีธรรมชาติ	 ผู้ฝึกต้องมีความเชื่อว่าดวงตาสามารถฟื้นฟูได้ด้วย

ตนเอง	และมีศรัทธาต่อศาสตร์วิชา	มีความอดทน	มุ่งมั่นตั้งใจ	และมีวินัยในการฝึกอย่างสม่ำเสมอ	จึงจะ

ฝึกได้สำเร็จตามโปรแกรมและระยะเวลาที่กำหนด	เนื่องจากการฝึกแต่ละครั้งใช้เวลาเป็นชั่วโมง	และต้อง

ฝึกต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานอย่างน้อย	2	สัปดาห์	
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 ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 ●		 เป็นนโยบายของผู้บริหารระดับสูงสุด		

 ●		 ความร่วมมือของบุคลากร		

 ●		 ความมุ่งมั่นในการติดตามของผู้รับผิดชอบกิจกรรม		

 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
	 ในการศึกษาผลของการบริหารกล้ามเนื้อตา

ของบุคลากรภายในหน่วยงาน	 พบปัญหาอุปสรรค	 ซึ่ง

มีข้อเสนอแนะ	และแนวทางการแก้ไขปัญหา	ดังนี้	

	 1.	 โปรแกรมการฝึกที่กรมอนามัยกำหนดให้

มีโปรแกรมเดียวซึ่งเป็นโปรแกรมรวม	 ควรกำหนด

โปรแกรมตามปัญหาของสายตา	 เช่น	 สายตาสั้น	

สายตายาว	 หรือสายตาเอียง	 เพราะรายการและวิธี

การฝึกจะแตกต่างกันออกไป	 และควรมีการทบทวน

วิธีการฝึกแต่ละรายการให้เข้าใจตรงกัน	 อย่างไรก็ตาม

การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้โปรแกรมตามที่กำหนดให้เพื่อให้

เป็นแบบเดียวกันทุกศูนย์ฯ	 เขต	 และได้ศึกษาวิธีการ

ฝึกตามเอกสารประกอบการอบรมที่ได้รับ		

	 2.	 การวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

ต้องเสียค่าใช้จ่าย	ประมาณ	100	บาท/ราย	ซึ่งหากจะ

ขอความอนุเคราะห์ก็สามารถทำได้	 แต่จะต้องเสียเวลา

ในการติดตามให้เจ้าหน้าที่มาวัดสายตา	 ซึ่งก็มาได้ไม่

พร้อมกัน	 และในระยะการทดลองตามโปรแกรมเพียง	

14	 วัน	 การวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจ	 

ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง	 แต่จะทำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลา

และงบประมาณ	และเนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงทดลอง	

ควรกำหนดเครื่องมือวิจัยให้เหมือนกันตามปัญหาของ

สายตา	 ดังนั้น	 การทดสอบการมองเห็นของการศึกษา

ครั้งนี้	จึงใช้กล่องไฟ	Snell	lens	ซึ่งเป็นตัวเลข		

	 3.		 การทดสอบการมองเห็นก่อนการทดลอง	 โดยใช้	 Snell	 lens	 นั้น	 ในผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้น	

และสายตาเอียงการมองเห็นตัวเลขอาจผิดปกติได้	ซึ่งจะถูกคัดเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง	ส่วนผู้ที่มีปัญหา

สายตายาวหรือสายตาปกติ	 ซึ่งเมื่อทดสอบการมองเห็นจะสามารถอ่านตัวเลขได้ถูกต้องทั้งหมด		 
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ไม่สามารถนำมาเป็นกลุ่มตัวอย่างได้	เนื่องจากการวัดผลอาจไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง	ดังนั้น	กลุ่มตัวอย่าง

ในการศึกษาครั้งนี้	จึงเป็นกลุ่มที่มีปัญหาการมองเห็นจากการทดสอบการมองเห็นโดยใช้	Snell	lens		

	 4.	 กลุ่มตัวอย่าง	 (กลุ่มทดลอง)	 ไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ	 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มี

สายตาปกติ	 ส่วนที่มีปัญหาสายตายาวก็ไม่สามารถนำมาเป็นกลุ่มตัวอย่างได้	 ตามปัญหาที่ได้กล่าวไว้ใน

ข้อ	3	ดังนั้น	จึงได้ขอความร่วมมือจากบุคคลทั่วไปภายนอกหน่วยงาน	จำนวน	1	คน	เป็นกลุ่มตัวอย่างให้	

	 5.		 กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ฝึกครบตามโปรแกรม	 14	 วัน	 แต่ไม่ต่อเนื่องทุกวัน	

มีบางคนที่ฝึกไม่ครบ	14	วัน	และขอถอนตัวระหว่างการฝึก	ด้วยเหตุผลต่างๆ	เช่น	ติดราชการ	ระยะเวลา

ฝึกติดต่อกันนานเกินไป	ทำให้ท้อไม่อยากฝึกต่อ	และมีภาระทางบ้าน	ซึ่งแม้ว่าจะได้จัดเตรียมสถานที่และ

อุปกรณ์ให้พร้อมกับการฝึกทั้งที่บ้าน	 ที่ทำงาน	 และกรณีไปราชการด้วยแล้ว	 รวมถึงการกระตุ้นติดตามให้

มีการฝึกอย่างต่อเนื่อง	และให้เริ่มฝึกใหม่	ก็ไม่สามารถฝึกได้ครบตามโปรแกรม	14	วันอย่างต่อเนื่อง 

 

3. กลุ่มผู้สูงอายุ 
	 โครงการเบาหวาน	 เบาใจ	 มีผู้ป่วยเบาหวานร่วม

กิจกรรม	 จำนวน	 43	 คน	 กิจกรรม	 ประกอบด้วย	 การให้

ความรู้	6	กลุ่มเรื่อง	ได้แก่		

	 1)		 โรคเบาหวาน	 ภาวะแทรกซ้อนทางตา	 ภาวะ	

hypoglycemia	-	hyperglycemia		

	 2)		 ยาเบาหวาน		

	 3)		 อาหารเบาหวาน		

	 4)		 การออกกำลังกาย		

	 5)		 ความรู้เรื่องฟัน		

	 6)		 การดูแลเท้า	และตรวจเท้า		

		 นอกจากนี้	 ยังมีกิจกรรมตรวจตา	 ที่รพ.เทพรัตน์	

นครราชสีมา	 และกิจกรรมตลาดนัด	 ขายอาหารเพื่อ

สุขภาพ	 โดยผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม

เฉลี่ยของผู้เข้าร่วมดังกล่าวอยู่ที่ระดับดี	4.5-5	ข้อเสนอแนะ

ที่ต้องปรับปรุง	 คือ	 ป้ายบอกกิจกรรม	 ขั้นตอน	 สถานที่	 สื่อ	 ประโยชน์	 การนำไปใช้	 ระยะเวลาที่ใช้ใน	 

การสอนแต่ละเรื่องน้อยไปทำให้รู้สึกเร่งรีบ	

 

 ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ  

	 การประสานงานที่ดี	และการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
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 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ●		 ควรแบ่งประเภทผู้ป่วย	 และจัดกิจกรรมที่หลากหลาย	 ให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละประเภท		 

ผู้ป่วยรายใหม่	 จัดเป็น	 Class	 ละ	 1	 ชม.	 เดือนละ	 1	 ครั้ง	 ผู้ป่วยรายเก่า	 ให้ลงทะเบียน	 ล่วงหน้า		 

ตามหัวเรื่องที่สนใจ	โดยจัด	Class	ละ	1	ชม.	2	ครั้ง/เดือน	โดยมีตารางเรื่องให้เลือกลงทะเบียนล่วงหน้า	

ผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ให้	admit	ปรับพฤติกรรม	3-7	วัน		

 ●		 การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการศึกษาเรื่องเบาหวานโดยตนเองของผู้ป่วยและญาติ	

 

 การประยกุตแ์บบจำลองการสง่เสรมิสขุภาพของเพนเดอรใ์นการสง่เสรมิสขุภาพของผูป้ว่ยปวด

หลงัสว่นลา่งเรือ้รงั ศนูยอ์นามยัที ่5 นครราชสมีา	กลุม่เปา้หมาย	ไดแ้ก	่ผูป้ว่ยปวดหลงัสว่นลา่งเรือ้รงัมาก

กวา่	3	 เดอืน	ทีม่ารบับรกิารในโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ	ศนูยอ์นามยัที	่5	นครราชสมีา	จำนวน	70	คน	

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง	 ก่อนและหลังการทดลองจัดโปรแกรม	 

สง่เสรมิสขุภาพของผูป้ว่ยปวดหลงัสว่นลา่งเรือ้รงัในดา้นการรบัรูป้ระโยชน	์ การรบัรูอ้ปุสรรคการรบัรูค้วาม

สามารถ	และการปฏบิตัพิฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของผูป้ว่ยปวดหลงัสว่นลา่งเรือ้รงั	และเพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบ

กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ	ในการเขา้โปรมแกรมสง่เสรมิสขุภาพของผูป้ว่ยปวดหลงัสว่นลา่งเรือ้รงั	ในดา้น	

การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ	 การรับรู้อุปสรรคการรับรู้ความสามารถ		 

และการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง	 ก่อนและหลังการทดลอง		 

การตดิตามผลการรกัษาทางโทรศพัทแ์ละทางจดหมาย	4	ครัง้	ตดิตอ่กนั	1	ป	ีอยูร่ะหวา่งการจดัเกบ็ขอ้มลู 

 

4. งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
 4.1 จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 ให้แก่	 เจ้าหน้าที่พยาบาล	 โรงพยาบาล	 

ส่งเสริมสุขภาพ	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง	 การประสาน

เครือข่ายการส่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อมานอนพักรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	

ประเมินแนวทางการส่งต่อ	ทบทวนระบบการส่งต่อ	และแบบฟอร์มการส่งต่อ	ทำให้เกิดเครือข่ายในการ

รับส่งต่อผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมองจากโรงพยาบาลมหาราช	นครราชสีมา	 และมีแนวทางในการ	 

รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง		

 

 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
 ● กระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสิ่งสำคัญคือผู้ดูแลต้องมีความรู้และความเข้าใจ

เกีย่วกบัการดแูลและเฝา้ระวงัโรคหลอดเลอืดสมอง	ซึง่มกัจะมสีญัญาณเตอืน	ควรดำเนนิชวีติโดยไมป่ระมาท	

เชน่	การออกกำลงักาย	การควบคมุนำ้หนกั	การเลอืกรับประทานอาหาร	และการตรวจสขุภาพประจำป ี

 ●		 ผู้ที่มีอาการเหมือนโรคสมองขาดเลือดจะต้องรีบไปโรงพยาบาล	 เพราะผลการรักษาจะขึ้น

กับระยะเวลาตั้งแต่มีอาการจนกระทั่งรักษา	หากรักษาได้เร็วผลการรักษาจะให้ผลดี	
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 ●	 เจ้าหน้าที่พยาบาลควรมีความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง	 ขั้นตอนการส่งต่อ	 เพื่อให้

สามารถดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม	

 

 ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ  

 ●  การประชาสัมพันธ์ต้องมีความทั่วถึงก่อนการอบรม	 เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญในการเข้ารับ

การอบรม	

 ●	 มีแนวทางการดูแล	ส่งต่ออย่างถูกต้องและเหมาะสม	เมื่อมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	

 

 4.2 อบรมการจัดเก็บการนำส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเก็บและนำส่งสิ่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ	 เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 ในการจัดเก็บและการนำส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการเก็บและนำส่งสิ่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ	 โดยจัดอบรมการเก็บและการนำส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่	 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ศูนย์อนามัยที่	5	และจัดทำคู่มือการเก็บและจัดทำคู่มือการเก็บและนำส่งสิ่ง

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฉบับย่อ	แบบภาพพลิก	ตั้งโต๊ะ	วางประจำ	ณ	จุดบริการทุกแผนก	

 4.3 อบรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	ผู้ช่วยเหลือ

คนไข้	พนักงานเปล	แม่บ้าน	คนงาน	คนสวน	จำนวน	49	ราย	หลังรับการอบรม	พบว่า	มีความรู้เรื่องการ

ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ในระดับผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ	98	ข้อเสนอแนะ	ควรมี

การจัดอบรมเรื่อง	standard	precaution	อย่างต่อเนื่องทุกปี		

 4.4 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ กลุ่มเป้าหมาย	

คือ	 เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้บริการผู้ป่วย	 โดยจัดอบรมการ

ช่วยฟื้นคืนชีพ	จำนวน	2	รุ่น	เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การช่วย

ฟื้นคืนชีพสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติกับ

ผู้รับบริการในการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง		 

เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ	 สามารถนำความรู้

ที่ได้จากการอบรมไป

ปฏิบัติกับผู้รับบริการ

ในการช่วยเหลือฟื้น

คืนชีพได้อย่างถูกต้อง	

ควรให้มีการอบรม	 

ปีละ	 2	 ครั้ง	 เพื่อ

ความต่อเนื่อง	
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5. งานจัดการความรู้  
 5.1 มหกรรม CQI	จัดเวทีประกวดผลงาน	โดย	

วิทยากรภายในและภายนอกร่วมตัดสิน	 โดยมีผลงาน	

CQI	มีจำนวน	21	เรื่อง	ดังนี้	

	 	 1.		 เรื่องบนเตียง	“แผ่นกั้นเสริมความรู้”	

	 	 2.		 ผมไม่เปียก	 	

	 	 3.		 สายรุ้งมหัศจรรย์	

	 	 4.		 ดนตรี	กลิ่น	และความร้อนบำบัดร่วมกับการฝังเข็ม	

	 	 5.		 มารดาอุ่นใจ...	เมื่อรู้ความเป็นไปของปากมดลูก	

	 	 6.		 Re	ไม่ดี	ดีไม่	Re	

	 	 7.		 ผ้าขาวม้าน้อย	ช่วยคุณตา	คุณยาย		

	 	 8.		 ใบสั่งยาหายไปไหน	

	 	 9.	 Service	Mind	 	

	 	 10.		ลดการใช้พลังงานคอมพิวเตอร์	โดยใช้วิธี	A2S	

	 	 11.		การลดอัตราฟิล์มเสีย	

	 	 12.		ระบบ	Check	list	ตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือก่อนการใช้งาน	

	 	 13.		Modify	to	High	Quality		

	 	 14.		การพัฒนาระบบยาเพื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนทางยา	

	 	 15.		ทารกในครรภ์ปลอดภัย	ห่างไกลจาก	DFIU	

	 	 16.		ไม่ใช่แค่ระงับ	(ปวด)	แต่จะดับที่ต้นเหตุ	 	 	 	

	 	 17.		สื่อรัก...จากลูกน้อย	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 18.		โครงการพัฒนารูปแบบการบันทึกประวัติผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ	

	 	 19.		คู่มือ	“Baby	Exercises	By	HPC5”	

	 	 20.	ท่อน้ำนมอุดตัน..ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป	

	 	 21.	7	ภารกิจ	พิชิตพุง	

  



รายงานประจำปี 2557 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 180

 5.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ		 

ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 เดือนละ	 3	 ครั้ง	 ทุกวันพฤหัสบดี	 ที่	 1,2	 และ	 3	 ของเดือน	 โดยมี	 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ดังนี้	

 ●	 Update	in	medicine	and	food		

 ●		 การปรับสูตรยาต้านไวรัสเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อ	HIV	จากแม่สู่ลูก	เพื่อ	Getting	to	Zero		

 ●	 การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการเอชไอวีเอดส์ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน	และHbA1C		

 ●		 แนวทางการดำเนินงาน	DPAC		

 ●		 ผู้ฝึกสอนอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ		

 ●		 ประสบการณ์การนำเสนองานต่างประเทศ	

 ●		 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก		

 ●		 การส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง		

 ●		 หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม		

 ●		 STROKE	ทางกายภาพบำบัด		

 ●		 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานสูงอายุ	

 ●		 ประชุมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนางานในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 UC,	

งาน	P4P	และงานสุขภาพจิต	

 ●		 การเขียนบันทึกทางการพยาบาล		

 ●	 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มวัยทำงาน		

 ●		 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มแม่และเด็ก	

 ●	 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว	ครู	ก	และ	Stroke		

 ●		 สัมมนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับชาติ		

 ●		 ธาลัสซีเมียแห่งชาติ	

 ●	 ICAAP	สัมมนาเอดส์นานาชาติ		

 ●		 Audit	chart		

 ●		 การบริหารสายตา	
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   การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
   และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2557 
 

	 ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	ในฐานะกรมวิชาการ	มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนองค์ความรู้

ให้แก่ภาคีเครือข่าย	 การฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้สามารถดำเนินงานให้

เป็นไปตามมาตรฐาน	 ในปี	 2557	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมโดยเก็บ	 

ค่าลงทะเบียน	 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข	บุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	

อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและผู้ที่สนใจ	 ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่	 9	 ให้สามารถดำเนินงาน

ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผลการดำเนินงานจัดอบรม	ได้แก่		

	 1.		 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการเด็ก	

 

 

 

  

  

  

 

	 2.	 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการเพื่อ

แก้ไขภาวะอ้วน	

 

 

 

 

 

 

  

	 3.		 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ	
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	 4.	 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเรื่องการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข	พ.ศ.2535		

 

  

 

 

 

  

 

 

 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
 ●		 การสำรวจความต้องการการฝึกอบรมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม	 ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำหลักสูตรด้านการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ	เช่น	ช่วงเวลาที่ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถเข้าอบรมได้	ค่าใช้จ่ายที่

เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรม	 ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารการอบรม	 และช่องทางการติดต่อกับ

หน่วยงานผู้จัด		

 ●		 การสนองความต้องการการอบรม	ต้องดำเนินการอย่างทันท่วงที	

 ●		 ผู้บังคับบัญชามีส่วนสำคัญในการเข้ารับการอบรมของกลุ่มเป้าหมาย	

 

 ปัจจัยความสำเร็จ 
 ●		 การประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง	

 ●	 การประสานงานและอำนวยความสะดวกตั้งแต่การสมัคร	จนเสร็จสิ้นการอบรม	



ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รายงานประจำปี 2557 183

   การติดตามประเมินผลภาพรวมการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 
   และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2557 
 

	 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข	 ได้จัดทำแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน	 ระดับกระทรวง

กระทรวงสาธารณสุข	 ประจำปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2557	 เพื่อเป็นทิศทางในการติดตาม	 กำกับ	 และ	 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนภูมิภาค	ประกอบด้วย	2	ภารกิจ	5	หัวข้อ	19	ประเด็น

การตรวจราชการโดยกระทรวงสาธารณสุข	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการ	 

ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	 (คตก.)	 4	 คณะ	 ซึ่งคณะผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพ	 

ที่	9	ได้ดำเนินการตามแผนการตรวจราชการฯ	รอบที่	1	และรอบที่	2	 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ทั้งนี้รายงาน

สรุปข้อค้นพบและประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญจากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	 ประจำ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	ในภาพรวม	สรุปได้	ดังนี้	

 

 คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
 1.  กระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

	 ทุกจังหวัดมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา	 เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพและ	 

ป้องกันโรคให้	ครอบคลุมทั้ง	5	กลุ่มวัย	ได้แก่	สตรีและเด็ก	0-5	ปี	เด็กวัยเรียน	6-14	ปี	วัยรุ่น/นักศึกษา	

15-21	 ปี	 วัยทำงาน	 15-59	 ปี	 ผู้สูงอายุและผู้พิการ	 ซึ่งพบว่าจังหวัดสุรินทร์ใช้ข้อมูลจากการนิเทศงาน

รอบแรก	 และข้อมูลที่ดูเชิงลึกของแต่ละกลุ่มวัยนำมาวิเคราะห์ปัญหาใหม่อีกครั้ง	 ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์	 

พบว่าภายหลังการนิเทศงานกรณีปกติรอบที่	 1	 ได้นำข้อมูลมาปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์	 และตัวชี้วัด

ของการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่มากยิ่งขึ้น	 หลังจากวิเคราะห์	 หลังจากได้แผนงาน	 /	

โครงการแล้วจะดำเนินการชี้แจงและประสานแผนให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามารับฟังและรับรู้ถึงกิจกรรมที่จะ

ดำเนินการในพื้นที่	 ในส่วนงบประมาณนั้นจังหวัดจะทำการจัดสรรงบประมาณสำหรับการแก้ไขปัญหาใน

พื้นที่	(P&P	Area	base)	และ	สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ	(PPD)	ตามสภาพปัญหาที่แต่ละพื้นที่

ได้วิเคราะห์		

	 สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลนั้นพบว่าแต่ละจังหวัดจะนำข้อมูลของพื้นที่เข้าสู่ระบบศูนย์

ข้อมูลกลาง	(Data	center)	ซึ่งจะทำการตรวจสอบความครบถ้วน	ความถูกต้อง	ความทันเวลาของข้อมูล

ก่อนนำเข้าระบบ	 เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์สภาพปัญหา	 และใช้ในการกำกับติดตามของจังหวัด	

และอำเภอ	(จังหวัดจะแบ่งเขตพื้นที่ให้ผู้นิเทศงานระดับจังหวัดเข้านิเทศ	กำกับ	ติดตามการดำเนินงาน)	

	 การควบคุม	 กำกับ	 ติดตามและประเมินผล	 จะแบ่งโซนรับผิดชอบ	 โดยแต่งตั้งรองนายแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ	 เป็นผู้ควบคุม	 กำกับ	 ดูแล	 นอกจากนี้ยังมีการ	 

ติดตามผลการดำเนินงานในเวทีการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขทุกเดือน		
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 2. กระบวนการของการดำเนินงานและผลลัพธ์ภาวะสุขภาพตามกลุ่มวัย (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับกรมอนามัย) 

	 	 2.1	 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็ก	(0-5	ปี)	

   ●	 อัตราส่วนมารดาตาย	(ไม่เกิน15	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)		 	

	 	 	 เขตบริการสุขภาพที่	 9	 อัตราส่วนมารดาตาย	 (ไม่เกิน15	 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)	 ยัง

คงเป็นปัญหาในพื้นที่	 เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดอื่นๆที่อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้อัตราส่วนมารดาตายมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น	อาจเนื่องมาจากยังมีหลายตัวชี้วัดที่พื้นที่ยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย

ที่กำหนด	ซึ่งต้องมาพิจารณาทบทวนข้อมูลและหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป	

   ●	 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย	(ไม่น้อยกว่า≤	ร้อยละ	85)	

	 	 	 จาก	 Data	 center	 ของจังหวัด	 ยกเว้นนครราชสีมาใช้ข้อมูลจาก	 HosXP	 ผลการ	 

คัดกรองพัฒนาการเด็กที่ได้จากคลินิกสุขภาพเด็กดี	 (WCC)	 และศูนย์เด็กเล็ก	 ด้วยอนามัย	 55	 โดย	 

เขตบริการสุขภาพที่	9	พบว่า	เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ	92.31	มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ	7.69	ซึ่ง

ตามหลักวิชาการควรพบเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยประมาณร้อยละ	 30	 ทั้งนี้จากข้อมูลความครอบคลุม

ในการคัดกรองพัฒนาการพบว่า	 เป้าหมาย	 431,951	 คน	 ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	 340,759	 คน		 

คิดเป็นร้อยละ	 78.89	 มีเด็กที่ยังไม่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการร้อยละ	 21.11	 ส่งผลให้ค้นพบเด็กที่มี

พัฒนาการล่าช้าได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น	

	 	 2.2	 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน	(5-14ปี)	

   ●	 เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วนภายในปี	2560	ไม่เกินร้อยละ	15	

	 	 	 ผลการสำรวจร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ	 6-12	 ปีที่มีภาวะอ้วนยังไม่เกินเป้าหมายที่

กระทรวงกำหนด	 (ไม่เกินร้อยละ	 15)	 โดยมีภาพรวมของเขตเท่ากับร้อยละ	 7.54	 และเท่ากับ	 ร้อยละ	

8.73,	7.39,	5.79	และ	1.88	 ในจังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	ตามลำดับ	ทั้งนี้	 เมื่อ

เปรียบเทียบข้อมูลจากการสำรวจปี	 2555-2556	 พบนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน	 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 คือ		 

ร้อยละ	 7.3	 และ	 7.4	 ตามลำดับ	 โดยปี	 2555-2556	พบเด็กอ้วนที่นครราชสีมามากที่สุด	 รองลงมาคือ

ชัยภูมิ	 แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ	 สุรินทร์มีเด็กอ้วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 4.2	 ในปี	 2555	 เป็นร้อยละ	 7.9		 

ในปี	2556	

	 	 2.3	 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น	(15-19ปี)	

   ●	 อัตราการคลอดในมารดาอายุ	15	–	19	ปี	

	 	 	 จากการตรวจราชการพบว่าอัตราการคลอดมารดาอายุ	 15-19	 ปีเท่ากับ	 17.87,	

10.14,	 13.67,	 และ	 19.6	 ต่อพันประชากร	 ในนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์และสุรินทร์	 ตามลำดับ	 ใน

ภาพรวมของเขต	 อัตราการคลอดมารดาอายุ	 15-19	 ปีเท่ากับ	 30.33	 ต่อพันการเกิดมีชีพ	 จาก

สถานการณ์ดังกล่าวอาจทำนายแนวโน้มในอนาคตน่าจะเกิน	50	ต่อพันประชากร	
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 3.  กระบวนการและผลลัพธ์ของการดำเนินงานปัญหาสุขภาพในพื้นที่ 

	 จังหวัดนครราชสีมา	 :	 ได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา	 มีการประชุมผู้รับผิดชอบ

งาน	 โดยให้ผู้รับผิดชอบงานรวบรวม	 สรุปวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพได้	 ดังนี้	 วัณโรค,	 โรคไข้เลือดออก,	

Leptospirosis,	 โรคมือเท้าปาก,	 มะเร็ง,	 โรคระบบทางเดินหายใจ	 /	 ปอดบวม	 เมื่อได้ปัญหาสุขภาพ	 

ดังกล่าว	นำมาวิเคราะห์	ตามขนาดความรุนแรง	สอดคล้องนโยบาย	การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย		

	 จังหวัดชัยภูมิ	:	ได้นำเสนอปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่คือ	โรคติดต่อ	อาหารปลอดภัย	และปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้ได้กำหนดประเด็นของ	 โรคติดต่อ	 คือ	 ไข้เลือดออก	 และเอดส์	 เป็นประเด็นที่ให้

ความสำคัญเป็นอันดับแรก	

	 จังหวัดบุรีรัมย์	 :	 ได้นำเสนอปัญหาของจังหวัด	 คือ	 ปัญหาการสูบบุหรี่/สารเสพติด	 และ	 

โรคไข้เลือดออก	เป็นประเด็นที่ให้ความสำคัญในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา	

	 จังหวัดสุรินทร์	 :	 ได้นำเสนอปัญหาของจังหวัด	คือ	 โรคฟันผุในเด็กวัยเรียน	และผู้พิการด้านการ

มองเห็น/ด้านการได้ยิน	เป็นประเด็นที่ให้ความสำคัญในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา		

 

 คณะที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมประชาชน

สามารถเข้าถึงบริการได้ 
 1. การฝากครรภ์คุณภาพ 

	 ทุกจังหวัดได้พัฒนาในหน่วยบริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง	

ซึ่งพบว่า	ทุกจังหวัดมีโรงพยาบาลผ่าน	ANC	คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ยกเว้นจังหวัดสุรินทร์มีเพียง

ร้อยละ	64.3	ทั้งนี้พบว่าเป็นโรงพยาบาลใหม่	อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบคุณภาพ	

 2.  การบริการ Well Child Clinic (WCC) คุณภาพ 

 โรงพยาบาลระดับ	M1	M2	ในเขต	จากการแสดงข้อมูลเชิงปริมาณ	พบว่า	WCC	ของโรงพยาบาล

ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์คุณภาพเกินร้อยละ	 70	 ยกเว้นจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นโรงพยาบาลที่เปิดใหม่	 ทั้งนี้		 

ทีมประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละโรงพยาบาล	 แต่ต่าง	 

กันไปตามบริบทของพื้นที่	

 3.  ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 

	 มีการดำเนินงานขับเคลื่อนร่วมไปกับโครงการตำบลนมแม่	 โครงการประกวดศูนย์เด็กเล็กระดับ

จังหวัด	 การชี้แจงการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งมีคณะกรรมการการประเมิน	 

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพในระดับอำเภอ/จังหวัด	 ที่มีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน	 

ที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี้ยังมีการอบรมเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	 อย่างไรก็ตามครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความ

เข้าใจในการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยอนามัย	 55	 (เดิมใช้อนามัย	 49)	 และยังขาดอุปกรณ์ในการ	 

ชั่งน้ำหนัก	วัดส่วนสูงในศูนย์เด็กเล็กบางแห่ง	
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 4.  การพัฒนาระบบบริการทันตกรรม 

	 งานตามแผนพัฒนาระบบบริการทันตกรรมตามเป้าหมายตัวชี้วัด	 ร้อยละรพ.สต./ศสม.ที่ให้

บริการสุขภาพช่องปากได้ตามเกณฑ์คุณภาพร้อยละ	45	 เขตบริการสุขภาพที่	 9	มี	หน่วยบริการปฐมภูมิ

ที่มีการให้บริการสุขภาพช่องปากได้ตามเกณฑ์คุณภาพ	 คิดเป็นร้อยละ	 54.5	 จังหวัดที่มีการจัดบริการ

สุขภาพช่องปากครอบคลุมมากที่สุด	คือ	บุรีรัมย์	(ร้อยละ	62.8)	น้อยที่สุด	คือ	ชัยภูมิ	(ร้อยละ	41.8)	

 

 คณะที่ 4 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 1.  ระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

	 จำนวนตลาดประเภทที่	 2	 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด	 พ.ศ.2551	 ได้รับการ

ติดตามประเมินคุณภาพ	 ซึ่งกำหนดไว้	 5	 ขั้นตอน	 ผลการดำเนินงานพบว่าจังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	

สุรินทร์	 มีการดำเนินการครบทั้ง	 5	 ขั้นตอน	 คือกำหนดผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ	 มีแผนติดตามประเมิน

คุณภาพระดับอำเภอ/จังหวัด	จัดทำฐานข้อมูลตลาดประเภทที่	 2	ตรวจแนะนำ	และแจ้งผลการประเมิน

แก่อปท.	 ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่	 4	 และ	 5	 โดยมีจำนวนตลาดประเภทที่	 2	

ทั้งเขต	รวม	577	แห่ง	แยกตามจังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	เป็น	252	76	188	และ	

61	แห่งตามลำดับ	

	 ผลการตรวจประเมินตลาดประเภทที่	2	จังหวัดนครราชสีมา	และสุรินทร์	จำนวนตลาดประเภท

ที่	2	ทั้งหมด	252	และ	61	แห่ง	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ	13	และ	4	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	5.2	

และ	6.6	เป็นระดับพื้นฐาน	ดี	และดีมาก	จำนวน	12,	4	และ	1	แห่ง	ตามลำดับ	ส่วนชัยภูมิไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานทั้ง	76	แห่ง		

 2.  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภค 

	 ทุกจังหวัดมีการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดทั้ง	 5	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 กำหนดให้กลุ่ม/ฝ่าย/งาน

อนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ	 จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

ตาม	พ.ร.บ.การสาธารณสุข	 พ.ศ.2535	 ในระดับจังหวัดและอำเภอ	 กำหนดช่องทางร้องเรียนหลายช่อง

ทาง	คือ	โทรศัพท์	หนังสือ	เว็บไซต์	จดหมาย	ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่	ประสานกับ	อปท.	และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง	พร้อมให้คำแนะนำแนวทาง	วิธีการแก้ไข	ปรับปรุง	ระงับเหตุรำคาญ	

เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นออกคำสั่ง/คำแนะนำแก่ผู้ก่อเหตุรำคาญ	ติดตามผลความก้าวหน้าการแก้ไข

ปัญหาข้อร้องเรียน	 และจัดทำสรุปข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญ	 โดยปัญหาข้อร้องเรียน

ด้านเหตุรำคาญ	 จำนวน	 54	 เรื่อง	 แบ่งเป็นประเภทข้อร้องเรียนได้	 63	 เรื่อง	 พบว่าเป็นเรื่องกลิ่นเหม็น

มากที่สุด	จำนวน	30	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	47.6	รองลงมาเป็นเรื่องฝุ่นละออง/เขม่า/ควัน	น้ำเสีย	เสียงดัง	

และอื่นๆ(ลักลอบทิ้งมูลฝอย	 ความชุกชุมของแมลงวัน	 ความสั่นสะเทือน)	 ร้อยละ	 22.2	 15.9	 7.9	 และ	

4.8	 ตามลำดับ	 โดยจังหวัดชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และสุรินทร์	 ได้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สาธารณสุข	 และ	 อปท.	 ปีเว้นปี	 นับแต่ปี	 2552	 ส่วนนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครั้งสุดท้าย

เมื่อปี	2552	
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 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
 ●		 แนวทางการการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข	

 ●	 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	

 ●		 การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพตามกลุ่มวัย	

 ●		 การวางแผน/เตรียมความพร้อม	 ทั้ง	 คน	 เงิน	 ของ	 เป็นสิ่งสำคัญของการขับเคลื่อนงานให้

สำเร็จตาม	เป้าหมายที่ตั้งไว้	

 

 ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 ●		 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน	และวางแผนการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมชัดเจน	

 ●		 การประสานขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกต่อเนื่อง

สม่ำเสมอ	

 ●		 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	

 ●		 งบประมาณเพียงพอ	

 ●		 ผู้บริหารให้การสนับสนุนทุกด้าน	

 ●	 มีการทำงานเป็นทีม	และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

 

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 ●	 ควรมีการแต่งตั้งคณะทีมตรวจราชการ

และนิเทศงานของหน่วยงาน	 และกำหนดบทบาทหน้า

อย่างชัดเจน	

 ●		 ควรมีการประชุมคณะทีมตรวจราชการ

และนิเทศงานของหน่วยงาน	 เพื่อเตรียมความพร้อม

ด้านวิชาการ	ด้านการบริหาร	และสนับสนุนก่อนมีการ

ออกตรวจราชการและนิเทศงานแต่ละรอบ	

 ●	 หลังการตรวจราชการและนิเทศงาน

แต่ละจังหวัด	 ควรมีการสรุปบทเรียนที่ ได้และ	 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในทีม	 เพื่อรับทราบถึงผลลัพธ ์

ปัญหาที่พบ	 และแนวทางที่จะพัฒนาแก้ไข	 หรือข้อ

เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานรับการตรวจ	

 ●	 ควรมีการประเมินผลการตรวจราชการ

และนิเทศงาน	 (ก่อน/ระหว่าง/หลัง)	 เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานในครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
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   การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะเพื่อการส่งเสริมป้องกันโรค 
   เขตนครชัยบุรินทร์ ปี 2557 
 

	 ก า ร สื่ อ ส า ร ส า ธ า รณะด้ า นสุ ข ภ าพ	

(Health	 Communication)	 เพื่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน	 ถือได้ว่าเป็น

กลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมป้องกันโรค	 เนื่องจากใน

ยุคปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน	

ประชาชนให้ความสนใจและติดตามความเคลื่อนไหว

เหตุการณ์ต่างๆ	ตลอดเวลา	การสื่อสารธารณะจึงมี

อิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	

 เครือข่ายสื่อสารสาธารณะ	 เขตนครชัยบุรินทร	์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ	 

เขต	 9	 นครราชสีมา	 ได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารธารณะเพื่อการส่งเสริมป้องกันโรค		 

เขตนครชัยบุรินทร	์ ป	ี 2557	 ขึ้น	 เพื่อให้เครือข่ายสื่อสารสาธารณะมีแนวทางการสื่อสารด้านสุขภาพที่	 

ถกูตอ้ง	 เหมาะสมตรงกบัขอ้เทจ็จรงิ	 โดยจดัใหม้กีารสมัมนาเครอืขา่ยสือ่สารสาธารณะ	 วนัที	่ 3–4	มนีาคม	

2557	 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 เขตนครชัยบุรินทร	์	 

จงัหวดัละ	217	ตอน	 

	 จากผลการสำรวจการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในเขตนครชัยบุรินทร์	 พบว่าช่องทาง	

การรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ประชาชนได้รับ	 3	 อันดับแรกคือ	 1)	 โทรทัศน์/เคเบิ้ลทีวี	 2)	 แพทย์/

พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	3)	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำประจำหมู่บ้าน	 ในรอบ	6	 เดือนที่ผ่าน

มา	 กลุ่มตัวอย่างได้รับฟังรายการ	 “รู้ทันสิทธิกับ	 สปสช.”	 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	

เขตนครชัยบุรินทร์	 คิดเป็นร้อยละ	 41.9	 และมีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับว่ามีประโยชน์ต่อ

การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน	 จะเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทย	ก็ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง		

	 การใช้สื่อท้องถิ่น	เครือข่ายภาคประชาชน	การ

ทำให้ชุมชนเข้าใจกันเองและสามารถเป็นคนสื่อสาร	 

ได้เอง	 จะทำให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชนได้	 

มากยิ่งขึ้น	 การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายสื่อสาร

สาธารณะ	 เป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	

เพื่อให้เกิดการสื่อสารสาธารณะที่มีพลังและมีชีวิตชีวา	

ส่งผลให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้าน

การส่งเสริมสุขภาพและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพที่เหมาะสมต่อไป	
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 ปัจจัยความสำเร็จ 
 ●		 เครือข่าย	 สวท.ให้ความสนใจและให้

ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

เป็นอย่างดี	

 ●		 เครือข่ายสาธารณสุขให้ความร่วมมือ

ในการสำรวจข้อมูลกับกลุ่มประชาชนในพื้นที่	

 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ 
 ●		 ควรมีการพัฒนาเครือข่ายสาธารณะ

อย่างต่อเนื่อง		

 ●		 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์	 รณรงค์	

ในประเด็นที่ประชาชนรับรู้น้อยที่สุดในแต่ละ

ประเด็น	 ตามผลการสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	

 ●		 ควรมีการสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าว

สารด้านสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง	
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   การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   ศูนย์อนามัยที่ 5 (D Learning center) ปี 2557 
 
	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้จัดทำ
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 (D	 Learning	
center)	 ปี	 2557	 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่	 4	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ	พัฒนาศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้/ศูนย์สาธิตด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม	 และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
สำหรับภาคีเครือข่าย	 และเป็นแหล่งข้อมูล	 ความรู้	 
ทางวิชาการในการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการ	 
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่คนในชุมชนหรือภาคีเครือข่าย	
	 ด้วยการดำเนินงานโครงการดังกล่าว	 เป็นการทำงานในรูปแบบของคณะทำงาน	 ผู้รับผิดชอบ
แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯเป็นผู้บริหารกิจกรรมในโครงการในส่วนที่ต้องรับผิดชอบเป็นเรื่องๆ	 ไป	 และกลุ่ม
จัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพมีหน้าที่เป็นเลขานุการฯ	 ของคณะทำงาน	 อำนวยความสะดวก
ในการเขียนโครงการรองรับ	 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้คณะทำงาน	 เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ	
ตกแต่ง	 และประสานการประชุมให้คณะทำงานได้มีการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ	
	 ซึ่งในการดำเนินงาน	ปี	 2557	มีการดำเนินงาน	กิจกรรมหลัก	ศูนย์เรียนรู้ที่ดำเนินงานตามแผน	 
ที่วางไว้ครบถ้วน	 ได้แก่	 1)	 ศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน	 2)	 ศูนย์เรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ	 
อนามัยสิ่งแวดล้อม	 (สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา)	 3)	 ศูนย์เรียนรู้คลินิกไร้พุง	 และ	 4)	 งานผลิตสื่อ	 
สิ่งพิมพ์/นิทรรศการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย	
	 ผลจากการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น	 ทำให้คณะทำงานได้มีมติร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ	 ให้แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯมีความยั่งยืน	 เป็นต้นแบบที่ดี	 มีมาตรฐาน	 และมีเครือข่ายเข้ามา	 
ศึกษาดูงาน	 โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	 
ให้ยั่งยืนต่อไป	คณะทำงานมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา	ดังนี้		
	 1.	 กำหนดผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ให้ชัดเจนจากกลุ่มงาน	 เปลี่ยนเป็นบุคคล	 เพื่อง่ายต่อการ
ประสาน	กำกับ	ติดตามงาน	
	 2.		 กิจกรรมที่บูรณาการใช้เงินร่วมกันในโครงการต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้		
	 3.		 มีการประชุม/หารือ/วางแผนร่วมกันเดือนละ	 1	 ครั้ง	 และทุกครั้งที่นัดประชุมคณะทำงาน
ทุกท่านต้องเข้าร่วมประชุม	ถ้าติดภารกิจให้ส่งตัวแทนเพื่อปรึกษาหารือ	
	 4.		 การอำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ	
	 5.		 ผู้บริหารต้องตัดสินใจได้ในทันที	เมื่อคณะทำงานได้สรุปผลการประชุมให้ทราบและผู้บริหาร
ต้องสั่งการให้ดำเนินงานในส่วนนั้นๆ		
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 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
	 การประสานงาน/การบูรณางาน	 จัดทำร่วมกัน
เป็นสิ่ งสำคัญและจำเป็นอย่ างมากที่ จะทำให้ งาน	 
ศูนย์เรียนรู้ฯ	 ประสบความสำเร็จ	 การจะให้ศูนย์เรียนรู้ฯ	
เกิดความยั่งยืนต้องมีการวางแผนระยะวาง	การคาดการณ์
ล่วงหน้าและมีแนวทางการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง	 และ
พัฒนาปรับปรุง	ในส่วนที่ชำรุด	เสียหาย	และผู้รับผิดชอบ
แต่ละศูนย์เรียนรู้ต้องมีการประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าในการเข้ามาศึกษาดูงาน	 เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้ก้าวหน้า	ต่อไป	
 
 ปัจจัยความสำเร็จ 
 ●		 การดำเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ	ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาในแผนการดำเนินงานที่วางไว้		
 ●	 การเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ	 ของคณะ
ทำงานอย่างต่อเนื่องและร่วมกันสรุปปัญหาและทางแก้ไข
ปัญหาและดำเนินการตามมติ	
 ●		 การได้รับคำแนะนำจากผู้บริหาร	 การระบุ
ความต้องการในการจัดทำงานศูนย์เรียนรู้ที่ชัดเจน	
 ●	 การประสานงาน/การดำเนินการตาม
ระเบียบแผนพัสดุเป็นไปตามตามระเบียบการจัดซื้อ	 
จัดจ้าง		
 
 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 การดำเนนิงานศนูยเ์รยีนรูฯ้	ทีเ่ครอืขา่ยและประชาชน	มคีวามสนใจมากทีส่ดุ	คอื	ศนูยเ์รยีนรูน้มแม	่
ซึง่เปน็สิง่ใหมแ่ละเปน็รปูแบบศนูยเ์รยีนรูท้ีม่ปีระโยชน	์ประชาชน/เครอืขา่ยดา้นสขุภาพ/หนว่ยงานเอกชน/
สถานประกอบการสามารถเขา้มาศกึษาดงูานและนำไปทำเปน็ตน้แบบได	้และทางศนูยอ์นามยัที	่5	สามารถ
ทีจ่ะหาเครอืขา่ยเพิม่ไดอ้กีในการเปน็ผูใ้หค้ำแนะนำในการจดัตัง้ศนูยน์มแมใ่หแ้ก	่ธนาคาร,	หา้งสรรพสนิคา้	
บรษิทัเอกชน	 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	 เพราะหนว่ยงานเหลา่นีพ้รอ้มทีจ่ะจดัสวสัดกิารใหแ้กพ่นกังาน	
และสง่เสรมิใหพ้นกังานเลีย้งลกูดว้ยนมแม	่ เมือ่ลกูกนินมแม	่ ลกูไมป่ว่ย	 แมก่ไ็มต่อ้งหยดุงานเพือ่ไปดแูลลกู	
หนว่ยงานไมเ่สยีผลประโยชน	์ดงันัน้	จงึควรดำเนนิงานในรปูแบบเชงิรกุ	ไดแ้ก	่การออกหาลกูคา้	หนว่ยงาน
เครอืขา่ยทีเ่ปน็เปา้หมาย	เสนอสนิคา้	เปน็ผูใ้หข้อ้มลู	เสนอรปูแบบ/ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั/และรว่มสนบัสนนุ
ขอ้มลูดา้นวชิาการ	ผลกัดนัใหเ้กดิศนูยน์มแมท่ีถ่าวร	และเกดิประโยชนต์อ่ภาคเีครอืขา่ย	
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   การจัดการความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 5 (Knowledge Management) ปี 2557 
 

 การจัดการความรู้	ศูนย์อนามัยที่	5	ในปี	2557 

ที่ผ่านมา	 เน้นการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่กับ

งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็นสำคัญ	 ทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร	 โดยภายในองค์กรมีเวทีแลกเปลี่ยน 

ถ่ายทอดและเรียนรู้จากบุคลากรที่ไปประชุม/อบรมมา	

ส่วนภายนอกองค์กรจะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์	 ประกอบด้วย	 4	 จังหวัด	

คือ	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และสุรินทร์	 โดยมี

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรสาธารณสุขมีกิจกรรมจังหวัดละ	1	ครั้ง	ซึ่งถือเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ที่ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงระหว่างองค์กร	 หรือหน่วยงานในการใช้ประโยชน์จากความรู้	 

มาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กร	 อันเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร	 

มีการถ่ายทอด	 แลกเปลี่ยน	 และใช้ประโยชน์จากความรู้ซึ่งจะทำให้บุคลากรมีทักษะ	 สมรรถนะด้าน	 

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมืออาชีพ		

 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร  
 ●		 นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ	 โดยบุคลากรศูนย์อนามัยที่	 5	 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ	 

ศูนย์อนามัยที่	 5	 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 โดยได้ข้อสรุปร่วมกันเรื่องจัดทำนวัตกรรมการ	 

ส่งเสริมสุขภาพ	2	เรื่อง	คือ	วงล้อลูกรักทั้งแบบตั้งพื้น	และแบบพกพา	รวมถึงการเล่านิทาน	เพื่อส่งเสริม

พัฒนาการเด็กผ่านเครื่องบันทึกเสียง		

 ●		 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย	 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 และพัฒนา	 

ต่อยอดเป็นผลงานวิชาการงานประจำสู่งานวิจัย	

 ●	 การถอดบทเรียนประสบการณ์จากการปฏิบัติ งานด้านการส่งเสริมสุขภาพและ	 

อนามัยสิ่งแวดล้อม	จากผู้เกษียณอายุราชการ	

 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอก

องค์กร	 โดยบุคลากรศูนย์อนามัยที่	 5	 ร่วมกับ

บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่	 และประชาชนร่วม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และมีนวัตกรรมด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่	ได้แก่	



ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รายงานประจำปี 2557 193

 ●	 วัดส่งเสริมสุขภาพ	อำเภอสูงเนิน	จังหวัดนครราชสีมา		

 ●	 หมอลำสุขภาพจิต	 พิชิตความเศร้า	 และชมรมผู้สูงอายุจิตอาสากับการ	 ให้ใจเยี่ยมบ้าน	

อำเภอหนองบัวแดง	จังหวัดชัยภูมิ		

 ●	 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแผนที่เดินดินบนผ้าขาว	 และการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	 

ในชุมชน	อำเภอคูเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์		

 ●	 การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ	 ด้วยการเต้นกงก้า	 และการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	 

ในชุมชน	กับโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน	อำเภอสนม	จังหวัดสุรินทร์		

 

	 จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 แม้มีการ

เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพ	 และร่วม

กิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือนทั้งกิจกรรม

ภายในและภายนอกองค์กร	 แต่ด้วยภารกิจที่ต้อง

ทำงานในพื้นที่	 ทำให้จำนวนบุคลากรที่ เข้าร่วม

กิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่

ตั้งไว้	 แต่อย่างไรก็ตามได้มีการสร้างบรรยากาศในการ

เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร	 โดยมีการ

ถ่ายทำวีดีทัศน์กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ	 ที่หลากหลาย	 โดยเฉพาะกิจกรรม

ภายนอกองค์กร	 เพื่อนำมาถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้	 ให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 รวมถึง

มีการผลักดันและส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ที่ควรได้รับการเผยแพร่ให้มีเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	 และเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว	 ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 

แห่งชาติครั้งที่	 7	 เมื่อวันที่	 8	 -	 10	 กรกฎาคม	 2557	 อันจะเป็นช่องทางสำหรับการนำความรู้ที่ได้ไป	 

ต่อยอดการปฏิบัติงานต่อไป		

 ในด้านเกี่ยวกับการถอดบทเรียน	การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้	 ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีการจัดทำหนังสือ	 และวีดีทัศน์เกี่ยวกับความรู้ในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ในประเด็นที่หลากหลาย	

จากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา	 เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้บุคลากรรวมถึงผู้ที่สนใจได้มีโอกาสได้เรียนรู้

ร่วมกัน		
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 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
 ●		 การเขียนร่างหนังสือราชการต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ด้วยแบบฟอร์มและการใช้

ถ้อยคำที่ถูกต้องเหมาะสมรวมถึงการส่งหนังสือราชการต่างๆ	เพื่อขอความร่วมมือ	

 ●		 การประสานงานในการขอความร่วมมือระหว่างองค์กรในเขตพื้นที่ๆ	รับผิดชอบ	

 ●		 การถ่ายทำวีดิทัศน์	 เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	 ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ที่ต่อยอดด้วย

การฝึกเขียนสคริปสำหรับการถ่ายทำในแต่ละครั้ง	

 ●	 การสร้างเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการระหว่างองค์กร	 หรือหน่วยงาน	 ด้วยมิตรภาพ

ระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง	ทำให้ได้พี่	ได้เพื่อน	ได้น้องร่วมงานเพิ่มมากขึ้น	

 

 ปัจจัยความสำเร็จ 
 ●		 การได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี	 จาก

บุคลากรของศูนย์อนามัยที่	 5	 และบุคลากรในเขต

พื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์ที่เกี่ยวข้อง	 การให้ความ	 

ช่วยเหลือโดยเฉพาะการประสานพื้นที่สำหรับการจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว	

 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
	 ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ งใน

องค์กรและในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์อย่างต่อเนื่อง	

และหารูปแบบการจัดกิจกรรมให้หลากหลาย	เพื่อเพิ่ม

ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	
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   การพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพ สู่ความเป็นเลิศ  
   เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2557 
 

	 ปี	 2557	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 มีการจัดอบรมให้

กับบุคลากรทุกคนในหน่วยงานภายใต้โครงการ	

“พัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพ	สู่ความเป็นเลิศ	 เพื่อ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรได้มี

การพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้ามา

ติดต่องาน	 และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มารับ

บริการ	 เพื่อนำไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาก	 

ยิ่งขึ้น	 คณะทำงานสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ

สื่อสารให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	อีกทั้งการทำงาน	การ

เข้าสังคม	 การแนะนำตนเอง	 การสร้างความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะฝึกการใช้เสียงอย่างถูกต้อง	

ตลอดจนการแต่งกายในงานพิธีการ	พิธีกร	และการเป็นวิทยากรในงานต่างๆ	

	 โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์อนามัย	 ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและ	 

อนามัยสิ่งแวดล้อมและงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่มุ่งเน้นพัฒนาสุขภาพ	 หรือสุขภาวะที่คำนึงถึง

ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ	 อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดี

ขึ้น	ทั้งนี้	 การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ	จึงนับเป็นภารกิจที่บุคลากรในองค์กรต้องให้ความสำคัญ	

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนและสื่อมวลชนทั้งระดับองค์กรและ

สาธารณะ	บุคลากรศูนย์อนามัยเปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างกรมอนามัยและประชาชน	 ดังนั้น	 จึง

ต้องมีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพทั้งในเชิงสาธารณะและเชิงบริการ	 เพื่อเป็นด่านแรกในการสื่อสารกับ

ประชาชน	รวมถึงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร	เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมอนามัย	

 

 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
	 บุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก	 ถือเป็น

เรื่องที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม	 และที่สำคัญเป็นเรื่องที่

สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวของเราเอง	 ดังนั้นต้อง

หมั่นเรียนรู้	 หมั่นฝึกฝนอยู่เป็นประจำ	 เพื่อเป็นการ

พัฒนาบุคลิกของตนให้ดูดี	 สง่า	 และงดงาม	 โดยการ

พัฒนาบุคลิกภาพภายในที่หลายคนมองว่าอาจเป็น

เรื่องยาก	 แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะพัฒนา	 นั่นก็คือ	
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การคิดบวก	 การคิดในสิ่งที่ดี	 สวยงามทั้งต่อตนเองและ	 

ผู้อื่น	และการคิดดีนั้นสามารถบอกถึงสภาวะของอารมณ์

ได้เป็นอย่างดี	 การคิดดี	 ก็มักจะแสดงออกมาด้วยคำพูด	

รวมถึงกิริยาท่าทางที่ดี	 สวยงาม	 ถูกกาลเทศะตาม

สภาวการณ์	 อย่างเหมาะสม	 ส่วนบุคลิกภาพภายนอก

นั่นก็คือ	 กิริยาท่าทางต่างๆ	 มารยาททางสังคมรวมถึง

การแต่งกาย	 ควรให้สุภาพ	 สะอาด	 สวยงามและให้

เหมาะสมเช่นเดียวกัน	 บุคลากรทางด้านสาธารณสุขควรให้

ความสำคัญ	 และตระหนักในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ	 อยู่เสมออย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่

ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพ	จึงจำเป็นที่ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี	น่าเชื่อถือ	และเป็นแบบอย่างทางด้านสุขภาพ		

  

 ปัจจัยความสำเร็จ 
 ●		 ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรในหน่วยงาน	 ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายของกรมอนามัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและหน่วยงาน	

 ●		 หลักสูตรน่าสนใจ	เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถนำกลับไปพัฒนาตนเองได้		

 ●		 วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ	และมีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจตลอดระยะเวลาของการอบรม	

 ●	 บุคลากรเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่	 5	 ทุกท่านให้ความสำคัญและเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาการอบรม	

 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
	 ควรมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง	 ใน

ประเด็นที่แตกต่างกันออกไป	 และควรแบ่งการ

จัดอบรมเป็น	 2	 ช่วง	 เพื่อให้บุคลากรเข้ารับการ

อบรมได้อย่างทั่วถึง	
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   การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR CARD) ปี 2557 
 

	 ปีงบประมาณ	 2557	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 มีการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการ	 จำนวน	 9	 ตัวชี้วัด	 โดยมีผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวม	

(SAR	CARD)	ร้อยละ	94.41	ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน	ดังนี้	

ตางรางที่ 48	แสดงผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	ปี	2557	

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน รายการ 

มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล 

	 1	 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนเขตสุขภาพ	 300	คะแนน	 246.4	คะแนน	

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ 

	 2	 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	 100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 3	 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัด	 100	คะแนน	 100	คะแนน 

	 	 พลังงาน	 	

	 4	 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ		 100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 	 ปราบปรามการทุจริต	 	

มิติภายใน : การพัฒนาองค์กร 

	 5	 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจาก	 100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 	 หน่วยงานสู่ระดับบุคคล	 	

	 6	 ระดับความสำเร็จของการจัดการข้อมูลสินค้าและบริการ		 100	คะแนน	 100	คะแนน	

	 	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 	

	 7	 ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูล	ให้มีความครบถ้วน		 100	คะแนน	 80	คะแนน	

	 	 ถูกต้องและทันสมัย	 	

	 8	 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมอนามัย	 100	คะแนน	 92.1	คะแนน	

	 9	 ร้อยละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือการดำเนินงานตาม	 100	คะแนน	 100	คะแนน 

	 	 คู่มือปฏิบัติงาน	กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ	

	 	 สนับสนุนของกรมอนามัย	 	

                            ร้อยละของคะแนนที่ได้  94.4 คะแนน 
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   การดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2557 
 

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.2557	 กรมอนามัย	 กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม	 สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย	

(Flagship	Project)	ได้แก่	กลุ่มเด็กปฐมวัย	(0-5	ปี)	และสตรี	กลุ่มเด็กวัยเรียน	(5-14	ปี)	กลุ่มเด็กวัยรุ่น/

นักศึกษา	 (15	–	21	ปี)	กลุ่มวัยทำงาน	 (15	–	59	ปี)	กลุ่มผู้สูงอายุ	 (60	ปี	ขึ้นไป)	และผู้พิการ	รวมถึง

ประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	 โดยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการกำหนดตัวชี้วัด	 (KPI)	 เพื่อเป็นการ

ประเมินผลการดำเนินงานในเบื้องต้น	 และเป็นแนวทางประกอบการวางแผนการดำเนินงาน/กำหนด

นโยบายการดำเนินงานของผู้บริหาร	 วางแผนการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ	 จากผลการดำเนินงาน	 

ที่ผ่านมาพบว่า	ผลการดำเนินงานในภาพรวมของเขตยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย	ดังนี้		

	 1.	 หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ	 12	 สัปดาห์	 ร้อยละ	 59.3		 

(เป้าหมาย	ร้อยละ	60)		

	 2.		 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ	 5	 ครั้งตามเกณฑ์	 ร้อยละ	 53.3	 (เป้าหมาย		 

ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65)		

	 3.		 หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน	ร้อยละ	83.9	(เป้าหมาย	ร้อยละ	100)		

	 4.		 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจช่องปาก	ร้อยละ	64.1	(เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90)		

	 5.		 ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่า	2,500	กรัม	ร้อยละ	8.3	(เป้าหมายไม่เกิน	ร้อยละ	7)		

	 6.		 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว	 ร้อยละ	 36.4	 (เป้าหมาย	 

ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40)		

	 7.		 เด็ก	0	–	5	ปี	ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย	ร้อยละ	78.9	(เป้าหมาย	ร้อยละ	80)		

	 8.		 เด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันน้ำนมผุ	ร้อยละ	61.8	(เป้าหมาย	ไม่เกิน	ร้อยละ	57)		

	 9.	 เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่	1	ได้รับการตรวจช่องปาก	ร้อยละ	75	(เป้าหมาย	ร้อยละ	85)		

	 10.		โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม	 (ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ)	 ร้อยละ	 37.2	 (เป้าหมาย		 

ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75)		

	 11.	 รพศ./รพท./รพช.	สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	มีการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ	(DPAC)	ตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย	ร้อยละ	90.1	(เป้าหมาย	ร้อยละ	100)		

	 12.	 รพศ./รพท./รพช.	ได้มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง	4	ด้าน	ได้แก่	การจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ	 การรายงานการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตาม	 ม.80	 สถานประกอบอาหารผู้ป่วย	 

ได้มาตรฐานด้านสขาภิบาลอาหาร	ระบบการจัดการน้ำบริโภคผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้	พบว่าไม่มี

สถานบริการสาธารณสุขที่สามารถดำเนินการได้ครบทั้ง	4	ด้าน	(เป้าหมาย	ร้อยละ	30)		

	 13.	ส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	HAS	ร้อยละ	25.4	(เป้าหมาย	ร้อยละ	80)	
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ตารางที่ 49	แสดงผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย	ปี	2557	

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
นม ชย บร สร เขต 

กลุ่มเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) และสตรี 

1.		 อัตราส่วนการตายมารดา	(ต่อ	100,000	การเกิดมีชีพ)	 ไม่เกิน	15	 5.3	 0	 9.9	 38.3	 13.3	

2.		หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อนหรือ	 ไม่น้อยกว่า	 74.6	 53.4	 52.7	 50.1	 59.3	

	 เท่ากับ	12	สัปดาห์	 ร้อยละ	60		 	

3.	 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์		 ไม่น้อยกว่า	 63.8	 38.6	 49.5	 42.1	 53.3	

	 ครบ	5	ครั้งตามเกณฑ์	 ร้อยละ	65	 	

4.	 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน		 ร้อยละ	100	 99.3	 64.2	 100	 71.9	 83.9	

5.	 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจช่องปาก	 ไม่น้อยกว่า	 71.1	 67.6	 75.3	 44.4	 64.1	

	 	 ร้อยละ	90	

6.	 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ	3	ครั้ง	 ไม่น้อยกว่า	 94.6	 49.6	 67.9	 72.0	 76.1	

	 ตามเกณฑ์		 ร้อยละ	65	 	

7.	 อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด		 ไม่เกิน	25	 21.7	 14.7	 15.2	 21.6	 18.3	

	 (ต่อ	1,000	การเกิดมีชีพ)	 	

8.	 ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย	 ไม่เกิน		 9.0	 8.6	 7.9	 7.7	 8.3	

	 	 ร้อยละ	7	 	

9.	 ร้อยละของทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า	6	เดือน		 ไม่น้อยกว่า	 71.7	 53.4	 70.7	 74.5	 67.6	

	 มีค่าเฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียว	 ร้อยละ	50	 	

10.	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ไม่น้อยกว่า	 87.9	 93.3	 95.7	 64.3	 87.5	

	 ที่มีบริการ	ANC	คุณภาพ		 ร้อยละ	70	 	

11.	ร้อยละของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว	 ร้อยละ	95	 100	 93.3	 95.5	 100	 97.5	

	 ผ่านเกณฑ์ระดับทอง	 	

12.	ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรัก	 ไม่น้อยกว่า	 37.5	 37.5	 39.1	 29.4	 36.4	

	 แห่งครอบครัว	 ร้อยละ	40	 	

13.	ร้อยละของเด็ก	0-5	ปี	ได้รับการตรวจพัฒนาการ	 ไม่น้อยกว่า	 93.0	 60.6	 91.6	 59.0	 78.9	

	 ตามวัย	 ร้อยละ	80	 	

14.	ร้อยละของเด็ก	0-5	ปี	มีพัฒนาการสมวัย	 ไม่น้อยกว่า	 98.9	 88.0	 82.5	 99.7	 92.3	

	 	 ร้อยละ	85	

15.	ร้อยละของเด็ก	0-5	ปี	มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่าง	 ไม่น้อยกว่า	 87.3	 70.7	 78.8	 87.2	 81.0	

	 สมส่วน	 ร้อยละ	70	 	

16.	ร้อยละเด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันน้ำนมผุ	 ไม่เกิน	 64.5	 49.8	 62.5	 59.7	 61.8	

	 	 ร้อยละ	57	 	
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ตารางที่ 49	แสดงผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย	ปี	2557	(ต่อ)	

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
นม ชย บร สร เขต 

17.	ร้อยละเด็กอายุต่ำกว่า	3	ปี	ได้รับการตรวจช่องปาก	 ไม่น้อยกว่า		 79.8	 94.1	 84.6	 100	 87.9	

	 	 ร้อยละ	70	 	

18.	ร้อยละผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า	3	ปี	ได้รับการฝึกทักษะ	 ไม่น้อยกว่า	 71.1	 72.3	 71.9	 91.0	 76.1	

	 การแปรงฟัน	 ร้อยละ	70	 	

19.	ร้อยละเด็กอายุต่ำกว่า	3	ปี	ที่มีความเสี่ยงฟันผุ		 ไม่น้อยกว่า	 72.5	 75.1	 63.3	 76.6	 72.0	

	 ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช	 ร้อยละ	50	 	

20.	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ไม่น้อยกว่า	 87.9	 93.3	 100	 64.3	 87.5	

	 ที่มีบริการ	WCC	คุณภาพ		 ร้อยละ	70	 	

21.	ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ		 ไม่น้อยกว่า	 70.0	 64.8	 72.1	 76.1	 70.7	

	 	 ร้อยละ	70	 	

22.	ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน	 ไม่น้อยกว่า	 99	 80.7	 92	 95.2	 92.3	

	 ที่มีไอโอดีนเพียงพอ	 ร้อยละ	90	 	

กลุ่มวัยเรียน (5 - 14 ปี) 

23.	ร้อยละของเด็ก	ป.1	ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก		 ไม่น้อยกว่า	 86.0	 64.3	 68.9	 70.6	 75.0	

	 	 ร้อยละ	85	 	

24.	ร้อยละของเด็ก	ป.1	ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน	 ไม่น้อยกว่า	 46.0	 40.6	 28.1	 43.6	 40.4	

	 ในกรามแท้ซี่ที่หนึ่ง		 ร้อยละ	30	 	

25.	ร้อยละของเด็กวัยเรียน	6-14	ปี	มีส่วนสูงระดับดีและ	 ไม่น้อยกว่า	 78.1	 66.4	 79.9	 78.4	 75.7	

	 รูปร่างสมส่วน		 ร้อยละ	70	 	

26.	ร้อยละของเด็กนักเรียนเป็นภาวะอ้วน		 ไม่เกิน	 8.7	 7.4	 5.8	 6.2	 7.8	

	 	 ร้อยละ	15	 	

27.	ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม	(ควบคุมน้ำหวาน	 ไม่น้อยกว่า	 35.0	 35.2	 28.1	 55.4	 37.2	

	 และขนมกรุบกรอบ)	 ร้อยละ	75	 	

28.	โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 แห่ง	 3	 2	 3	 0	 8	

	 ระดับเพชร	 	

29.	องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ	 แห่ง	 3	 2	 1	 2	 8	

30.	อัตราการคลอดของหญิงอายุ	15-19	ปี		 ไม่เกิน	50	 37.0	 19.7	 20.4	 28.6	 30.3	

	 (ต่อ	1,000	ประชากร	หญิงอายุ	15	–	19	ปี)	 	

31.	ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุ	15-19	ปี	 ไม่เกิน	 12.5	 16.0	 17.5	 21.0	 16.7	

	 	 ร้อยละ	10	
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ตารางที่ 49	แสดงผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย	ปี	2557	(ต่อ)	

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
นม ชย บร สร เขต 

32.	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ร้อยละ	40	 85.7	 60.0	 77.3	 64.3	 74.7	

	 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น	

	 และเยาวชน	 	

33.	ร้อยละของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์	 ร้อยละ	40	 3.1	 31.3	 47.8	 41.2	 27.3	

	 อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์	 	

กลุ่มวัยทำงาน 

34.	จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม	 ศอ.ละ	1แห่ง	 0	 1	 1	 0	 2	

	 เกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ		

	 (HPHNQC)	 	

35.	จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง	(แห่งใหม่)	 แห่ง	 3	 2	 5	 4	 14	

36.	ร้อยละของสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง	

	 สาธารณสุขมีการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยน	

	 พฤติกรรมสุขภาพ	(DPAC)	ตามเกณฑ์การประเมิน	

	 ของกรมอนามัย	 	 	 	 	 	 	

		 36.1	รพศ./รพท./รพช.	 ร้อยละ	100	 76.7	 100	 100	 100	 90.1	

		 36.2	รพ.สต.	 ร้อยละ	60	 53.9	 67.9	 50.0	 74.8	 60.0	

37.	ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการตรวจคัดกรองช่องปาก	 ร้อยละ	30	 100	 31.0	 100	 18.8	 70.1	

	 ในกลุ่มวัยทำงานร่วมกับการคัดกรองเบาหวานและ	

	 ความดันโลหิตสูง	 	

38.	จำนวนโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบำบัด		 แห่ง	 0	 0	 2	 1	 3	

	 โรคเบาหวาน	และความดันโลหิตสูง	 	

กลุ่มผู้สูงอายุ 

39.	ร้อยละของผู้สูงอายุเป้าหมายที่ได้รับการใส่ฟันเทียม	 ร้อยละ	 62.3	 84.6	 73.9	 75.7	 72.3	

	 พระราชทาน	 	

40.	ร้อยละของผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยงได้รับการพัฒนาทักษะ	 ไม่เกิน	 99.8	 96.5	 98.7	 97.5	 98.6	

	 กายใจ	 ร้อยละ	80	 	

41.	ร้อยละของตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลดูแลผู้สูงอายุ		 ไม่น้อยกว่า	 27.0	 48.4	 36.0	 25.3	 32.4	

	 ระยะยาว	 ร้อยละ	25	 	

42.	จำนวนหน่วยบริการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรค	 แห่ง	 1	 1	 1	 1	 4	

	 ในช่องปากผู้สูงอายุ	
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ตารางที่ 49	แสดงผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย	ปี	2557	(ต่อ)	

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
นม ชย บร สร เขต 

43.	ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการตรวจคัดกรองสุขภาพ	 ร้อยละ	30	 100	 31.0	 100	 18.8	 70.1	

	 ช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการที่เป็นผู้สูงอายุ	

	 ร่วมกับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง	 	

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

44.	ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูก	 ร้อยละ	80	 100	 100	 100	 100	 100	

	 สุขลักษณะ	 	

45.	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข		 ร้อยละ	30	 0	 0	 0	 0	 0	

 (รพศ./รพท./รพช.)	ไดม้าตรฐานดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม	 

	 4	ด้าน	 	

	 -	จำนวน	รพ.	ทีม่กีารจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ถกูสขุลกัษณะ	 แห่ง	 15	 7	 20	 10	 52	

	 -	จำนวน	รพ.	ทีม่กีารควบคมุระบบบำบดันำ้เสยีใหท้ำงาน	 แห่ง	 26	 10	 20	 7	 63 

	 		ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	และมกีารจดัทำรายงานการเดนิ 

	 		ระบบบำบัดน้ำเสีย	ตาม	ม.80	 	

	 -	จำนวน	รพ.	ทีส่ถานประกอบอาหารผูป้ว่ยไดม้าตรฐาน	 แห่ง	 22	 11	 17	 9	 59	

	 		กรมอนามัย	 	

	 -	จำนวน	รพ.	ที่ระบบการจัดการน้ำบริโภคผ่านการ	 แห่ง	 11	 4	 14	 5	 34	

	 		รับรองน้ำประปาดื่มได้	 	

46.	ร้อยละของส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	HAS	 ร้อยละ	80	 33.5	 36.8	 26.7	 30.5	 25.4	

47.	จำนวนตลาดนัดต้นแบบ	 แห่ง	 1	 1	 0	 1	 3	

48.	จำนวน	อปท.	มคีณุภาพระบบบรกิารอนามยัสิง่แวดลอ้ม	 แห่ง	 3	 0	 1	 ไม่สมัคร	 4	

	 อย่างน้อย	1	ใน	4	ด้าน		 	 	 	 	 เข้าร่วม	

	 -	จำนวนเทศบาลที่เข้าร่วมดำเนินการผ่านเกณฑ์	 แห่ง	 3	 0	 1	 -	 4	

	 		ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร	 	

	 -	จำนวนเทศบาลที่เข้าร่วมดำเนินการผ่านเกณฑ์	 แห่ง	 1	 -	 0	 -	 1	

	 		ด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค	 	

	 -	จำนวนเทศบาลที่เข้าร่วมดำเนินการผ่านเกณฑ์	 แห่ง	 5	 -	 1	 -	 6	

	 		ด้านการจัดการมูลฝอย	 	

	 -	จำนวนเทศบาลที่เข้าร่วมดำเนินการผ่านเกณฑ์	 แห่ง	 2	 -	 -	 -	 2	

	 		ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล	
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ตารางที่ 49	แสดงผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย	ปี	2557	(ต่อ)	

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
นม ชย บร สร เขต 

49.	จงัหวดัทีม่รีะบบและกลไกการคมุครองสทิธทิางสขุภาพ	 แห่ง	 0	 0	 0	 0	 0 

	 ของประชาชนดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มครอบคลมุ	4	ดา้น	 

	 (มีคณะอนุกรรมกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด	/		

	 มีข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	/		

	 มีการรองรับภาวะฉุกเฉินทางมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มี	

	 ผลกระทบต่อสุขภาพ	/	ส่งเสริม	สนับสนุนให้เทศบาล	

	 ในเขตจังหวัดมีการใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบ	

 ตอ่สขุภาพเพือ่ควบคมุการประกบิกจิการทีเ่ปน็อนัตราย 

	 ต่อสุขภาพ	ตาม	พรบ.สธ.	พ.ศ.	2535)	 	

50.	จำนวนสถานบริการสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม		 แห่ง	 7	 4	 3	 1	 15	

	 GREEN	 	

51.	ร้อยละของตลาดประเภทที่	2	ตามกฎกระทรวงว่าด้วย	 ร้อยละ	80	 100	 100	 100	 100	 100	

	 สุขลักษณะของตลาด	พ.ศ.	2551	ได้รับการติดตาม	

	 ประเมินคุณภาพ	 	

52.	ร้อยละของข้อ้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญ	ตามพระราช	 ร้อยละ	80	 100	 100	 100	 100	 100	

	 บัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	ได้รับการจัดการ	

	 ตามขั้นตอนที่กำหนด	 	

ทุกกลุ่มอายุ 

53.	ร้อยละของ	รพ.สต./ศสม.	ที่ให้บริการสุขภาพช่องปาก	 ไม่น้อยกว่า	 62.0	 41.8	 6.17	 50.7	 55.8	

	 ที่มีคุณภาพ	 ร้อยละ	45	

ที่มา	:	การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข	ปี	2557	รอบที่	2	,	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ณ	30	กันยายน	2557 
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ส่วนที่ 4  
ผลงานวิจัย/งานวิชาการ 
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   การศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 
   ปีงบประมาณ 2557 
 

สถาพร เป็นตามวา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

และคณะ 

 

 ผลการเก็บรวบรวมตัวอย่างฝุ่นอย่างง่าย 
	 โดยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและผู้เกี่ยวข้อง	จำนวน	5	พื้นที่	 รวม	29	หลังคาเรือน	 (870	

ตัวอย่าง)	 ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่	 ต.บุฤา ษี	 อ.เมือง	 (หมู่	 2	 และ	 7)	 (ร้อยละ	

77.48)	รองลงมาคือ	ต.ราม	อ.เมือง	(ม.6)	(ร้อยละ	76.7)	ซึ่งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้า	บริษัท	มุ่งเจริญ	ไบโอแมส	

จำกัด	 ส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก	 โรงไฟฟ้า	 บริษัท	 แอ๊ดวานซ์	 อะโกร	 เพาเวอร์	 แพลนท์	 จำกัด	

ต.ตานี	อ.ปราสาท	จ.สุรินทร์	พบฝุ่นร้อยละ	40.8	บริเวณที่พบฝุ่น	3	ลำดับแรก	พบบริเวณ	หลังคาบ้าน	

หน้าบ้าน	บริเวณบ้าน	ตุ่มน้ำ	และในบ้าน	ตามลำดับ	

 

 ผลการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ประชาชนโดยใช้แบบสอบถาม 
 1. ประชาชนที่อาศัยโดยรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้า บริษัท มุ่งเจริญ ไบโอแมส จำกัด 

ในรัศมี	1	กิโลเมตร	ได้แก่	ต.ราม	ต.บุฤาษี	ต.	สลักได	อ.เมือง	จ.สุรินทร์	รวม	262	ตัวอย่าง	ผลการศึกษา

พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง	 (ร้อยละ	 66.8)	 อายุระหว่าง	 41-60	 ปี	 (ร้อยละ	 53.8)	

อาศัยในพื้นที่มานาน	 41	 จนถึงมากกว่า	 60	 ปี	 (ร้อยละ	 62.6)	 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม	 (ร้อยละ	 64.5)	 โดยการทำนาข้าวเป็นหลัก	 การศึกษาส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษา		 

(ร้อย	 61.8)	 ศาสนาพุทธ	 (ร้อยละ	 100)	 อาศัยอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้า	 0.5–1	 กิโลเมตร	 (ร้อยละ	 80.9)		 

ไม่มีโรคประจำตัว	(ร้อยละ	78.2)	ส่วนผู้มีโรคประจำตัวส่วนใหญ่เป็นความดัน	(ร้อยละ	31.6)	พฤติกรรม

การสูบบุหรี่ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่	 (ร้อยละ	 85.9)	 มีเพียงส่วนน้อยที่สูบบุหรี่	 โดยสูบมานาน	 6-10	 ปี		 

(ร้อยละ	28.6)		

	 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน	 เปรียบเทียบก่อน-หลังมี

โรงไฟฟ้าชีวมวล	พบว่า	การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลง	ได้แก่		

	 	 1)	 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	คือ	 มีฝุ่นละอองภายในบ้าน	 (ร้อยละ	 75.2)	 มีฝุ่นละออง

ในบริเวณบ้าน	อาทิ	หลังคาบ้าน	ผ้าที่ตากไว้	และบนจานชาม	(ร้อยละ	80.2)		

	 	 2)		ด้านการใช้ประโยชน์	 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะ	 (ร้อยละ	 61.5)	 คุณภาพ

ของน้ำใช้	 เช่น	 ใช้ในครัวเรือนซักผ้า	ถูบ้าน	อาบน้ำ	ล้างจาน	เป็นต้น	 (ร้อยละ	67.2)	คุณภาพของน้ำดื่ม	

(น้ำฝน)	(ร้อยละ	90.1)		
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	 	 3)		ด้านคุณภาพชีวิต	อาการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ	เป็นหวัด	(ร้อยละ	67.2)	

อาการทางผิวหนัง	ผื่นคัน	(ร้อยละ	70.6)	อาการตาแดง	เคืองตา	จากฝุ่นเข้าตา	(ร้อยละ	75.2)	

	 ความรู้สึกเดือดร้อนรำคาญจากเหตุเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล	 ในช่วง	 1	 ปีที่ผ่านมา	 พบว่า		 

เหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็น	 และเสียงดัง	 รู้สึกรำคาญน้อย	 (ร้อยละ	 38.2	 และ	 38.5	 ตามลำดับ)	 ส่วน	 

เหตุรำคาญจากฝุ่น	 ควัน	 หรือขี้เถ้า	 รู้สึกรำคาญมาก	 (ร้อยละ	 40.8)	 ส่วนความรู้สึกต่อการมีโรงไฟฟ้าใน

พื้นที่	 พบว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย	 (ร้อยละ	 69.8)	 ที่จะมีโรงไฟฟ้าพื้นที่	 ด้านผลกระทบจากโรงไฟฟ้า	 

ชีวมวล	 พบว่ามีคนในครอบครัวได้รับผลกระทบ	 (ร้อยละ	 53.4)	 และผลกระทบที่ได้รับคือ	 ฝุ่นละออง	

ควัน	 และขี้เถ้า	 (ร้อยละ	 62.86)	 การร้องเรียนเรื่องปัญหาผลกระทบเกิดจากโรงไฟฟ้าชีวมวล	 พบว่า		 

ส่วนใหญ่ไม่เคยร้องเรียน	 (ร้อยละ	 80.5)	 มีเพียงส่วนน้อยที่เคยร้องเรียน	 (ร้อยละ	 19.5)	 เรื่องร้องเรียน

ส่วนใหญ่คือฝุ่นละออง	 ซึ่งจะแจ้งต่อผู้ประกอบการโดยตรง	 และเมื่อสอบถามว่า	 ถ้าจะมีโรงไฟฟ้าชีวมวล

เกิดขึ้นอีกในพื้นที่	ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่เห็นด้วย	(ร้อยละ	82.4)	

	 ความเห็นต่อผลกระทบด้านจิตใจ	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ผลกระทบที่เกิดขึ้น	 มีผลกระทบต่อจิตใจใน

ด้านลบ	ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากฝุ่นละออง	 เสียงดัง	กลิ่น	น้ำบริโภค	อัคคีภัย	ความปลอดภัย	มลพิษ	

การปนเปื้อนแหล่งน้ำ	 และสุขภาพของบุตรหลาน	 และเห็นว่าคนในชุมชนไม่ได้พึงพอใจต่อรายได้เพิ่ม

มากขึ้น	เนื่องจากได้ทำงานในโรงไฟฟ้า	

 2. ประชาชนที่อาศัยโดยรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ 

จำกัด	 ในรัศมี	1	กิโลเมตร	 ได้แก่	ต.ตานี	อ.ปราสาท	จ.สุรินทร์	 รวม	255	ตัวอย่าง	ผลการศึกษาพบว่า		 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง	 (ร้อยละ	 61.2)	 อายุระหว่าง	 41-60	 ปี	 (ร้อยละ	 65.4)	 อาศัยใน	 

พื้นที่มานาน	 41-50	 ปี	 (ร้อยละ	 24.7)	 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 (ร้อยละ	 81.6)	

โดยการทำนาข้าวเป็นหลัก	การศึกษาส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษา	 (ร้อยละ	71.8)	ศาสนาพุทธ	 (ร้อยละ	

99.6)	อาศัยอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้า	0.5–1	กิโลเมตร	(ร้อยละ	67.1)	ไม่มีโรคประจำตัว	(ร้อยละ	87.8)	ส่วน

ผู้มีโรคประจำตัวส่วนใหญ่เป็นเบาหวาน	 (ร้อยละ	 35.5)	 รองลงมาคือ	 ความดัน	 (ร้อยละ	 25.81)	

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่	 (ร้อยละ	 81.2)	 มีเพียงส่วนน้อยที่สูบบุหรี่	 โดยสูบมานาน		 

6-10	ปี	(ร้อยละ	27.3)		

	 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน	เปรียบเทียบก่อน	-	หลัง

มีโรงไฟฟ้าชีวมวล	พบว่า	การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลง	ได้แก่	

	 	 1)	 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	คือ	 มีฝุ่นละอองภายในบ้าน	 (ร้อยละ	 64.3)	 มีฝุ่นละออง

ในบริเวณบ้าน	อาทิ	หลังคาบ้าน	ผ้าที่ตากไว้	และบนจานชาม	(ร้อยละ	72.9)	ความหนาแน่นการจราจร/

ปริมาณรถบรรทุก	(ร้อยละ	63.5)	สภาพถนนชำรุดเป็นหลุม/บ่อ	(ร้อยละ	54.9)		

	 	 2)		ด้านการใช้ประโยชน์	 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะ	 (ร้อยละ	 51.8)	 คุณภาพ

ของน้ำดื่ม	(น้ำฝน)	(ร้อยละ	89.0)		
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	 	 3)		ด้านคุณภาพชีวิต	 เครื่องใช้ไฟฟ้า	 (ไฟไม่ตก)	 (ร้อยละ	 53.7)	 อาการเจ็บป่วยด้วย	 

โรคระบบทางเดินหายใจ	 เป็นหวัด	 (ร้อยละ	 52.2)	 อาการทางผิวหนัง	 ผื่นคัน	 (ร้อยละ	 64.3)		 

อาการตาแดง	เคืองตา	จากฝุ่นเข้าตา	(ร้อยละ	60.8)	

	 ความรู้สึกเดือดร้อนรำคาญจากเหตุเกี่ยวกับ

โรงไฟฟ้าชีวมวล	 ในช่วง	 1	 ปีที่ผ่านมา	 พบว่า		 

เหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็น	 มีทั้งไม่รู้สึกรำคาญ		 

(ร้อยละ	37.6)	และรำคาญปานกลาง	(ร้อยละ	36.5)	

ซึ่งใกล้เคียงกันมาก	 เหตุรำคาญเสียงดัง	 รู้สึกรำคาญ

น้อย	 (ร้อยละ	 35.3)	 ส่วนเหตุรำคาญจากฝุ่น	 ควัน	

หรือขี้เถ้า	 รู้สึกรำคาญมาก	 (ร้อยละ	 36.1)	 ส่วน

ความรู้สึกต่อการมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่	พบว่า	ส่วนใหญ่

ไม่เห็นด้วย	 (ร้อยละ	 42.7)	 ที่จะมีโรงไฟฟ้าพื้นที่	

ด้านผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล	 พบว่า	 มีคน	 

ในครอบครัวได้รับผลกระทบ	 (ร้อยละ	 18.8)	 และ	 

ผลกระทบที่ได้รับคือ	 ฝุ่นละออง	 (ร้อยละ	 41.7)		 

การร้องเรียนเรื่องปัญหาผลกระทบเกิดจากโรงไฟฟ้า

ชีวมวล	 พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยร้องเรียน	 (ร้อยละ	

93.3)	 มีเพียงส่วนน้อยที่เคยร้องเรียน	 (ร้อยละ	 6.7)	

เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่คือฝุ่นละออง	 ซึ่งจะแจ้งต่อ

ผู้ใหญ่บ้าน	 และเมื่อสอบถามว่า	 ถ้าจะมีโรงไฟฟ้า	 

ชีวมวลเกิดขึ้นอีกในพื้นที่	 ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่เห็น

ด้วย	(ร้อยละ	59.6)	

	 ความเห็นต่อผลกระทบด้านจิตใจ	 พบว่า	

ส่วนใหญ่ผลกระทบที่เกิดขึ้น	 มีผลกระทบต่อจิตใจ

ในด้านลบ	 ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากฝุ่นละออง	

เสียงดัง	 กลิ่น	 น้ำบริโภค	 อัคคีภัย	 ความปลอดภัย	

มลพิษ	 การปนเปื้อนแหล่งน้ำ	 และสุขภาพของ	 

บุตรหลาน	 และเห็นว่าคนในชุมชนไม่ได้พึงพอใจต่อ	 

รายได้เพิ่มมากขึ้น	เนื่องจากได้ทำงานในโรงไฟฟ้า	
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   การประเมินติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย 
   จังหวัดนครราชสีมา 
 

ดร.ยุพิน โจ้แปง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

และคณะ 

 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบพรรณนา	 (Descriptive	 study)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ประสิทธิผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดนครราชสีมา	 ปีงบประมาณ	 2556	 ซึ่ง

ประกอบด้วยความคุ้มทุนของโครงการฯ	ความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	และระบบบริการของโครงการฯ 

	 กลุ่มเป้าหมายเป็นหญิงตั้งครรภ์และสามีที่มารับบริการฝากครรภ์	 โรงพยาบาลของรัฐจำนวน		 

22	 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา	 ตั้งแต่เดือนตุลาคม	 2555	 ถึงเดือนกันยายน	 2556	 และเจ้าหน้าที่	 

ผู้ปฏิบัติงานด้านธาลัสซีเมีย	 จำนวน	 73	 ราย	 การเลือกตัวอย่างโรงพยาบาลเป็นแบบเจาะจง	 โดยเลือก

จากโรงพยาบาลที่ส่งตัวอย่างเลือดมาตรวจยืนยันชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินที่ศูนย์อนามัยที่	 5	

นครราชสีมา	 การเก็บข้อมูลเก็บจากทะเบียนรายงาน	 แบบทดสอบความรู้ธาลัสซีเมียและแบบสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและคู่สมรสเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด		

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนาในการบรรยายลักษณะของตัวอย่าง	 ผลการศึกษา	 

พบว่าจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการทั้งหมด	11,707	 ราย	 มาฝากครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ	 12	 สัปดาห์	

ร้อยละ	49.7	 ได้รับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย	 ร้อยละ	90.6	มีผลการตรวจกรองผิดปกติ	 ร้อยละ	44.9	

ติดตามสามีของหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจกรองผิดปกติได้	ร้อยละ	72.4	พบจำนวนคู่สมรสเสี่ยงที่มีบุตร

เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง	 56	 คู่	 คู่สมรสเสี่ยงได้รับการวินิจฉัยก่อนคลอด	 ร้อยละ	 41.2	 และจำนวน

ทารกที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง	4	ราย	ได้แก่	โรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบิน	อี	

จำนวน	 2	 ราย	 และโรคฮีโมโกลบิน	 บาร์ท	 ไฮดรอบฟีทาลิส	 จำนวน	 2	 ราย	 ซึ่งทุกรายได้รับการยุติการ	 

ตั้งครรภ์	เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการทุกขั้นตอนเท่ากับ	1,949,487	บาท	ถ้าเปรียบเทียบ

กับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทารก	 2	 รายที่เป็นโรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบิน	 อี	 หากมีชีวิตอยู่

ตลอดอายุขัยจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ	3,564,000	บาท	สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ	82.8 

	 ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน	73	ราย	พบว่าเจ้าหน้าที่

ร้อยละ	 39.7	 ตอบคำถามได้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการแปลผลคู่เสี่ยงโดยใช้ผลตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นและ

ผลตรวจยืนยัน	 มากกว่า	 3	 ข้อขึ้นไป	 ในจำนวนคำถามทั้งหมด	 5	 ข้อ	 สำหรับระบบบริการโครงการ

ป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลทั้ง	 22	แห่ง	มีระบบบริการที่มีความหลากหลายไม่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน	 ทั้งจังหวัด	 และสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คู่สมรสเสี่ยงไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัย	 

ก่อนคลอด	 เกิดจากการมาฝากครรภ์ช้า	 และการที่มีความผิดปกติของยีนชนิดเบต้า	 บวก-ธาลัสซีเมีย	

ชนิด	-28	มิวเตชั่น	ซึ่งอาการไม่รุนแรง	
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   การเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับการเสริมแรงเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ 
   ก่อนวัยอันควรในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่ง  
   อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
    LIFE SKILL PROMOTION WITH REINFORCEMENT FOR SEXUAL PREMATURE PREVENTION  
    AMONG JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN CHAIYAPHUM PROVINCE 
 

จีรวรรณ ชงจังหรีด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

และคณะ 

 

	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ	 แบบกึ่งทดลอง	 (Quasi-experimental	 research	

design)	 แบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง	 (Two-group	 Pretest-Posttest	 Design)	 มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับการเสริมแรง	เพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวัยอันควร	 ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนแห่งหนึ่ง	 อำเภอเทพสถิต	 จังหวัดชัยภูมิ		 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ภาคเรียนที่	 1	

ปีการศึกษา	 2557	 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง	 อำเภอเทพสถิต	 จังหวัดชัยภูมิ	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่	 

การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 30	 จำนวน	 14	 โรงเรียน	 ทำการคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์		 

โดยทำการสุ่มมา	 2	 โรงเรียน	 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	 จำนวน	 66	 คน	 ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ	 

เก็บข้อมูลและจัดกิจกรรม	 12	 สัปดาห์	 ทำการเก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง	 โดยการจัดกิจกรรม

ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต	 เพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	 รวม	 3	 ครั้ง	 ใช้เวลารวมทั้งสิ้น		 

12	สัปดาห์	โดยใช้กลวิธีกระบวนการกลุ่มและการเสริมแรง		

	 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive)	 ได้แก่	 จำนวน	 ร้อยละ	 เปรียบเทียบ

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลอง	ด้วยสถิติ	

Paired	samples	t-test	ผลการศึกษา	สรุปเป็นหัวข้อ	ดังนี้	

 

 1.  คุณลักษณะทางประชากร  
 อายุ พบว่า	 ในกลุ่มทดลอง	 ส่วนใหญ่มีอายุ	 13	 ปี	 ร้อยละ	 69.7	 รองลงมาอายุ	 14	 ปี	 ร้อยละ	

20.83	น้อยที่สุดคืออายุ	15	ปี	ร้อยละ	3	เพศ พบว่า	ในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	60.6	

รองลงมาเป็นเพศชาย	ร้อยละ	39.4	จำนวนพี่น้อง	พบว่า	ในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีพี่น้องจำนวน	2	คน	

ร้อยละ	 51.5	 และส่วนใหญ่เป็นบุตรคนที่	 1	 ร้อยละ	 39.4	สถานภาพของครอบครัว พบว่า	 ในกลุ่ม

ทดลองส่วนใหญ่	 บิดามารดาอยู่ด้วยกัน	 ร้อยละ	 60.6	 รองลงมาคือบิดามารดาแยกกันอยู่	 ร้อยละ	 36.4	

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับใคร พบว่า	ในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่	อาศัยอยู่กับบิดามารดา	ร้อยละ	48.5	รองลงมา



ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รายงานประจำปี 2557 211

คือญาติพี่น้อง	 ร้อยละ	 30.3	 ระดับการศึกษาของบิดา พบว่า	 ในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่	 บิดาจบ

มัธยมศึกษา	ร้อยละ	51.1	รองลงมาคือ	ประถมศึกษา	ร้อยละ	21.2	ระดับการศึกษาของมารดา พบว่า	

ในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มารดาจบมัธยมศึกษา	 ร้อยละ	 54.5	 รองลงมาคือ	 ประถมศึกษา	 ร้อยละ	 24.2	

อาชีพหลักของบิดา พบว่า	 ในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่	 บิดามีอาชีพรับจ้าง	 ร้อยละ	 39.4	 รองลงมาคือ	

เกษตรกรรม	ร้อยละ	30.3 อาชีพหลักของมารดา พบว่า	ในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่	มารดามีอาชีพรับจ้าง	

ร้อยละ	 42.4	 รองลงมาคือ	 เกษตรกรรม	 ร้อยละ	 39.4	สัมพันธภาพของนักเรียนกับคนในครอบครัว   

พบว่า	ในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่	มีความรักใคร่กันดี	ร้อยละ	87.9	รองลงมาคือมีปากเสียงกันบ้างเล็กน้อย	

ร้อยละ	 12.1	 โดยส่วนรวมนักเรียนคิดว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองอบรมเลี้ยงดูอย่างไร พบว่า		 

ในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ใช้เหตุผล/มีความเข้าใจอันดีต่อกัน	 ร้อยละ	 90.9	 รองลงมาคือ	 เข้มงวดกวดขัน

มากเกินไป	 ร้อยละ	 9.1	 เมื่อนักเรียนไม่สบายใจ/เครียดนักเรียนทำอย่างไร พบว่า	 ในกลุ่มทดลอง	 

ส่วนใหญ่	 จะปรึกษาคนที่ไว้ใจ	 ร้อยละ54.5	 รองลงมาคือ	ฟังเพลง	 ร้อยละ	42.4	มีปัญหาหรือข้อสงสัย

เกี่ยวกับเรื่องเพศนักเรียนปรึกษาใคร พบว่า	 ในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่	 จะปรึกษาบิดามารดา	 ร้อยละ	

60.2	รองลงมาคือ	ครู	เพื่อนสนิท	ร้อยละ	15.2	

 

 2.  ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม 
	 หลังการทดลอง	พบว่า	เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและพฤติกรรม

ทางเพศที่เหมาะสมภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ	 ก่อนและหลังการทดลอง	 พบว่า	 ค่าเฉลี่ย

คะแนนภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 (p-value<0.05)	 ส่วนกลุ่ม

เปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 (p-value>0.05)	 และ

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ	 พบว่า	 กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ	(p-value<0.001)	

 

 3.  ทักษะชีวิตด้านความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
	 หลังการทดลอง	 พบว่า	 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมี

วิจารณญาณภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ	 ก่อนและหลังการทดลอง	พบว่า	 หลังการทดลอง

กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 (p-value>0.05)	

ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต	 (p-value>

0.05)	 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ	พบว่า	กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติ	(p-value>0.05)	

 



รายงานประจำปี 2557 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 212

 4.  ทักษะชีวิตด้านความตระหนักรู้ในตนเองและเห็นใจผู้อื่น 
	 หลังการทดลอง	 พบว่า	 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความตระหนักรู้ในตนเองและเห็นใจ	 

ผู้อื่นภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ	 ก่อนและหลังการทดลอง	 พบว่า	 หลังการทดลองกลุ่ม

ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 (p-value>0.05)	 ส่วนกลุ่ม

เปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต	 (p-value>0.05)	

และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความตระหนักรู้ในตนเองและเห็นใจผู้อื่นระหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุ่มเปรียบเทียบ	 พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	

(p-value<0.05)	

 

 5. ทักษะชีวิตด้านการเห็นคุณค่าในตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
	 หลังการทดลอง	 พบว่า	 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองและความ	 

รับผิดชอบต่อสังคมภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ	 ก่อนและหลังการทดลอง	 พบว่า	 หลังการ

ทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 (p-value<0.05)	

ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต	 (p-value>

0.05)	 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคม

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ	 พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	(p-value<0.001)	

 

 6.  ทักษะด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
	 หลังการทดลอง	 พบว่า	 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาภายใน

กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ	ก่อนและหลังการทดลอง	พบว่า	หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย

คะแนนน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 (p-value>0.05)	 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมี

ค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต(p-value>0.05)	 และเมื่อเปรียบ

เทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ	 พบว่า

กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	(p-value<0.01)	

 

 7.  ทักษะชีวิตด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
	 หลังการทดลอง	 พบว่า	 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ	 ก่อนและหลังการทดลอง	 พบว่า	 หลังการทดลอง	 

กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 (p-value>0.05)	

ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ		 
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(p-value>0.05)	 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ	 พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	(p-value>0.05)		

 

 8.  ทักษะชีวิตด้านการจัดการอารมณ์และความเครียด  
	 หลังการทดลอง	 พบว่า	 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการจัดการอารมณ์และความเครียด

ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ	 ก่อนและหลังการทดลอง	 พบว่า	 หลังการทดลองกลุ่มทดลอง	 

มีค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	(p-value<0.001)	ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ

มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 (p-value>0.05)	 และเมื่อ	 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการจัดการอารมณ์และความเครียดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	(p-value>0.05)	  

 

 9.  ความตั้งใจเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  
	 หลังการทดลอง	พบว่า	 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความตั้งใจเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวัยอันควรภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ	ก่อนและหลังการทดลอง	พบว่า	หลังการทดลอง

กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 (p-value<0.05)	 ส่วน

กลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	(p-value>0.05)	

และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความตั้งใจเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรระหว่าง	 

กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ	พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติ	(p-value>0.05)	 	
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 ข้อเสนอแนะ 
	 1.		 การเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับการเสริมแรง	 เพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	

ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนแห่งหนึ่ง	 อำเภอเทพสถิต	 จังหวัดชัยภูมิ	 มีประสิทธิผล	 

เพียงพอ	 ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม	 ทักษะชีวิตและ

ความตั้งใจส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธ์ที่เหมาะสม	

	 2.		 การใช้สื่อประกอบการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธ์	 ทักษะชีวิต	 และมีกิจกรรมที่หลากหลาย 

น่าสนใจ	 เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน	 ทำให้ผู้เรียนให้ความสนใจอยากเรียนรู้เกิดการรับรู้และเข้าใจ	 

ในกิจกรรมได้เป็นอย่างดี	

	 3.		 ควรจัดให้มีกิจกรรม	 การเรียนการสอนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธ์	 ทักษะชีวิตการป้องกัน

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทักษะชีวิตหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ของนักเรียนยังคงอยู่	ผ่านกิจกรรมต่างๆ	

	 4.		 การเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับการเสริมแรง	 เพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	

สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน	และเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อแก้ไข

ปัญหาอื่นๆ	อาทิเช่น	ปัญหาโรคเอดส์	ปัญหาเด็กติดเกม	ปัญหายาเสพติดต่างๆ	เป็นต้น	

	 5.		 ควรให้ผู้ปกครองและครูมีส่วนร่วมในกิจกรรม	 โดยให้ทางโรงเรียนและครอบครัวมีส่วนร่วม

ในการเสริมสร้างพลังและให้กำลังใจแก่นักเรียนเพื่อให้เกิดความตั้งใจในการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะ

สม	นอกจากนี้ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ครูและผู้ปกครอง	เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเข้าไปพูดคุยให้

ความรู้	เป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่นักเรียน	

	 6.		 ควรให้ความรู้วิธีการคุมกำเนิดและ

ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 ผลเสียที่จะ

เกิดขึ้นหากนักเรียนมีพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์

ที่ไม่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น	
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