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ศูนย์อนำมัยที่ 5 นครรำชสีมำ 
 
ข้อมูลทั่วไป 

กรมอนามัยได้มีค าสั่งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 5  เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2530 โดยรวมศูนย์
วิชาการต่างๆ ในส่วนกลางที่ตั้งอยู่จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ศูนย์อนามัยโรงเรียนเขต 3 ศูนย์โภชนาการเขต 3 
ศูนย์ทันตสาธารณสุขเขต 3 และศูนย์อนามัยแม่และเด็กเมืองพล จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลแม่และเด็ก  
สังกัดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 5 นครราชสีมา ที่ท าการเดิมตั้งอยู่ในบริเวณส านักงานสาธารณสุขเขต   ถนนจอม
พล   อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา  ปัจจุบัน 

ในปี 2541 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 5 ได้ย้ายที่ท าการจากส านักงานสาธารณสุขเขต ถนนจอมพล อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา มาอยู่ที่เลขที่ 177 หมู่ที่ 6 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จากการ
ปฏิรูประบบราชการ ในปี 2545  ได้รวมภารกิจของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 5 นครราชสีมา และศูนย์อนามัย
สิ่งแวดล้อม เขต 5 บางส่วนตั้งเป็นหน่วยงานใหม่  ภายใต้ชื่อ “ ศูนย์อนำมัยที่ 5 นครรำชสีมำ ”   ภายใต้การ
บริหารของผู้บริหาร  ดังนี้ 

พ.ศ. 2530 – 2538 นายแพทย์วิพูล  กระแสร์ตานนท์ 
พ.ศ. 2538 – 2542  นายแพทย์สมพร   กุศลเลิศจริยา 
พ.ศ. 2543 – 2546  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิง่เจริญชัย 
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน  นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก 
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วิสัยทัศน์ 
องค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี 

 
พันธกิจ 

1. เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  และเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย   
   เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในพื้นที่รับผิดชอบ 
2. เป็นองค์กรวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ที่สร้างองค์ความรู้และ 
   เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มวัย 
3. ผลิตองค์ความรู้  ประยุกต์  ถ่ายทอดและสาธิต 
4. พัฒนาสมรรถนะและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคีเครือข่าย   สามารถท าบทบาทหน้าที่ของตน 
   ในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงสร้ำงองค์กร 
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พื้นที่รับผิดชอบ 
 

ศูนย์อนามัยที่5 นครราชสีมา ดูแลรับผิดชอบจังหวัดในพ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพท่ี 9 มีพ้ืนที่โดยรวม
เท่ากับ 51,790.26 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 4 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูม ิบุรีรัมย์ และ
สุรินทร์   โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอ่ืนๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น  มหาสารคาม  และร้อยเอ็ด 
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีและสระแก้ว 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และเพชรบูรณ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 5  นครราชสีมา 
ข้อมูลพื้นฐำน 
 

จังหวัด 
พื้นที่ 

 ตร .กม.  
อ ำเภอ เทศบำล อบต. ต ำบล หมู่บ้ำน 

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 511519 .20  88 203 652 561 ,1,,4 

ที่มำ  ข้อมูลจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ 27 กรกฎาคม 2556 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  
http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp    

 

http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp%20ณ
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โครงสร้ำงประชำกร 

 
ลักษณะโครงสร้างปีรามิดประชากรเป็นรูประฆังคว่ า  สัดส่วนประชากรเพศชายกับเพศหญิงใกล้เคียงกัน  

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน  กลุ่มอายุระหว่าง 40 - 44 ปี ร้อยละ 8.61  รองลงมาอยู่ในช่วงกลุ่มอายุ 35 - 
39 ปี ร้อยละ 8.51 
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ตำรำงที ่1  แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรเขตนครชัยบุรินทร์ จ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ 

อำยุ 
ชำย หญิง เขต 9 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

95-99 ป ี 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 
 

ที่มำ: ข้อมูลประชากรกลางปี  ณ  ธันวาคม 2556   ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
http://bps.ops.moph.go.th   

 

http://bps.ops.moph.go.th/
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แผนยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้วางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ปัญหาในพื้นทีแ่ละน ากฎบัตรออตตาวา/กฎบัตรกรุงเทพ Six keys function และการบริหารจัดการภาครัฐมาเป็น
แนวคิดการจัดท า โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือ แบ่งการบริหารยุทธศาสตร์เป็น 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 1) พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 2) พัฒนาอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน 3) พัฒนาอนามัยวัย
ท างาน 4) พัฒนาอนามัยผู้สูงอายุ 5) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานตามพันธกิจ ทั้งนี้ได้รับการจัดสรร
งบประมาณปี 2558 จ านวน 17,529,191 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1)ได้รับจากกรมอนามัย จ านวน 
14,518,700 บาท (งบด าเนินงาน = 7,790,800 บาท งบโอนจากส านักต่างๆ ณ วันที่ 12 มี.ค. 58 = 1,168,500 
บาท งบลงทุน = 1,985,000 บาท รายจ่ายประจ าขั้นต่ า = 3,574,400 บาท) 2) ได้รับจากเขตบริการที่9 จ านวน
1,430,764 บาท และ3)ได้รับจาก สปสช. จ านวน 1,579,727 บาท (Node ทันตฯ =58,561 บาท โครงการ 
จ านวน 1,521,166 บาท)  
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แผนงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2558 
 ประเด็นยุทธศำสตร์พัฒนำอนำมัยแม่และเด็ก 

 
โครงกำร งบประมำณ ผลงำน ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการศึกษาตัวช้ีวัด เกณฑ์มาตรฐาน และสร้างเครื่องมือประเมินภาวะ
โภชนาการหญิงตั้งครรภ ์
หมายเหต ุ: (งบรายจ่ายอื่น) 

50,000 0 
 

ณัฐฐิรา 

2. โครงการประชุมสมัมนาการฝากครรภ์แนวใหม่และแนวทางการดแูลส่งต่อทาง
สูติกรรม เขตนครชัยบุรินทร ์
หมายเหตุ : (เงินโอนรองณัฐพร) 

200,000 200,000 
(100) 

สุจิตรา 

3. โครงการการพัฒนาอนามัยแมแ่ละเด็กเพื่อลูกเกดิรอด แม่ปลอดภัย เด็กมี
พัฒนาการสมวัย เติบโตเป็นผู้ใหญท่ี่มีคุณภาพ   
หมายเหต ุ: (เงินเขต=1,082,924บาท, เงินศอ.=100,000บาท) 

1,182,924 279,100 
(23.59) 

ตรีชฏาภรณ ์

4. โครงการเด็กปฐมวัยสูงสมส่วน สมองดี แข็งแรง 
หมายเหต ุ: (เงินโอนส านักโภชนาการ) 

30,000 0 แน่งน้อย 

รวมงบประมาณ MCH ทั้งสิ้น 
 

1,462,924 479,100 
(32.74) 

  

 
 ประเด็นยุทธศำสตร์พัฒนำอนำมัยเด็กวัยเรียนและเยำวชน 

 
โครงการ งบประมาณ ผลงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนเขตนครชัย
บุรินทร ์หมายเหต ุ: (งบสปสช.)  

280,000 280,000 
(100) 

อรพรรณ 

2. โครงการส่งเสรมิ พัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานทันตสาธารณสุข ปี2558 
หมายเหต ุ: (เงินโอนNODEทันตฯ =108,000บาท) 

108,000 40,470 
(37.47) 

รุ่งนภา 

3. โครงการส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาภาคีเครือข่าย เพื่อเด็กไทยวัยเรียนมสีุขภาพ
ด ี หมายเหตุ : (เงินศอ.) 

388,340 26,740 
(6.88) 

แน่งน้อย 

4.โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนสู่สุขภาพดีวิถีนครชัยบรุินทร ์
หมายเหต ุ: (เงินเขต=500,000บาท, เงินโอนส านักอนามัยการเจริญพันธ์ 
=86,500บาท, งบศอ.=200,000บาท) 

786,500 231,740 
(29.46) 

อรพรรณ 

5.โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแกม้ใส 
หมายเหต ุ: (เงินโอนส านักโภชนาการ=845,000บาท) 

845,000 0 
(อยู่ระหว่าง

เสนอ
โครงการ) 

แน่งน้อย 

รวมงบประมาณ SCH ทั้งสิ้น 2,407,840 578,950 
(24.04) 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์พัฒนำอนำมัยวัยท ำงำน 
 

โครงการ งบประมาณ ผลงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการ“ศูนย์เรียนรู้องค์กรตน้แบบไร้พุง”ภายใต้การสนบัสนุนงบประมาณ
จากส านักกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ  
หมายเหต ุ: (เงินโอนจาก สสส. = 220,000บาท) 

220,000 135,560 
(61.61) 

ธนิสา 

2. โครงการพัฒนาส่งเสรมิพฤติกรรมสุขภาพวัยท างาน 
หมายเหตุ : (เงินเขต=224,266บาท, เงินโอนกองออกก าลังกาย=40,000บาท,  
เงินโอนส านักโภชนาการ-ไอโอดีน=65,000บาท, เงินสปสช.-งานมะเร็ง=30,000
บาท, งบศอ.=256,300บาท) 

615,566 67,602 
(10.98) 

ศิริพร 

รวมงบประมาณ WGA ทั้งสิ้น 835,566 
 

203,162 
(24.31) 

 

 
 ประเด็นยุทธศำสตร์พัฒนำอนำมัยผู้สูงอำยุ   

 

โครงการ งบประมาณ ผลงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายแุละผู้พิการ 
พื้นที่เขตบริการสุขภาพท่ี 9 ปีงบประมาณ 2558  
หมายเหต ุ: (เงินเขต=302,750บาท, เงินโอนส านักส่งเสริมสุขภาพฯ =97,900
บาท, งบศอ.=100,000บาท) 

500,650 4,750 
(0.94) 

ศรีประภา 

รวมงบประมาณ AGE ทั้งสิ้น 500,650 4750 
(0.94) 

 

 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

 
โครงการ งบประมาณ ผลงาน ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ลดควำมเสี่ยงด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมจำกกำรจัดบริกำร    
1.โครงการพัฒนาศักยภาพภาคเีครือข่ายและคุณภาพระบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
หมายเหต ุ: (เงินเขต=108,040บาท, งบศอ.=155,060บาท) 

263,100 115,250 
(43.80) 

อารยา 

ยุทธศำสตร์พัฒนำสุขำภิบำลอย่ำงย่ังยืนสู่วิถีพอเพียง    
1.โครงการ พัฒนาการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและอนามยัสิ่งแวดล้อมส่งเสริม
การมีสุขภาพด ีเขตนครชัยบุรินทร ์
หมายเหต ุ: (เงินโอนส านักสุขาภิบาลฯ=100,000บาท, งบศอ.=230,800บาท) 

330,880 97,020 
(29.32) 

สมรัฐ 

ยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองสิทธิด้ำนสุขภำพของประชำชน    
1.โครงการพัฒนาต้นแบบด้านการใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(HIA) จากการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 

170,000 58,530 
(34.42) 

ศมกานต ์

รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 763,900 270,800 
(35.44) 
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 งำนตำมพันธกิจ แยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 

 

โครงการ งบประมาณ ผลงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการวิจัยศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมพลังอ านาจในผู้ป่วยปวดหลัง
ส่วนล่างเรื้อรัง 

31,520 31,520 
(100) 

พิมลรตัน ์

2. โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต้นแบบ ศอ.5 
หมายเหต ุ: (เงินบ ารุง=116,000บาท, เงินศอ.=483,140บาท) 

599,140 42,475 
(7.08) 

นพวรรณ 

3. โครงการเผยแพรผ่ลการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ เขตพื้นท่ีเครอืข่ายบริการ
สุขภาพท่ี 9 ครั้งท่ี 6  

80,000 0 ทพญ.
จุฑามาศ 

รวม 710,660 73,995 
(10.41) 

 

 
2. กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์และกำรวิจัย 

 
โครงการ งบประมาณ ผลงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการการติดตามประเมินผลภาพรวมการด าเนินงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี2558 

386,800 65,980 
(17.05) 

จีรวรรณ 

2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม ปี
2558 
 

110,500 0 ณิชกมล 

3. โครงการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558 106,500 32,100 
(30.14) 

นาตยาน ี

4. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์อนามัยที่ 5 
นครราชสมีา  
หมายเหต ุ: (เงินบ ารุง) 

754,200 22,990 
(3.04) 

รณชัย 

5. โครงการจัดท าแผนปฏิบตัิการศูนย์อนามัยที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ 2588 219,210 9,010 
(4.11) 

วันเฉลิม 

รวม 1,577,210 130,080 
(8.24) 
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3. กลุ่มจัดกำรควำมรู้และกำรสื่อสำรด้ำนสุขภำพ 
 

โครงการ งบประมาณ ผลงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสรมิสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
หมายเหต ุ: (เก็บจากค่าลงทะเบียน=560,000บาท) 

560,000 0 สถาพร 

2. โครงการพัฒนาสื่อสารสาธารณะเขตนครชัยบุรินทร ์
หมายเหต ุ: (เงินโอนส านักสื่อสารสาธารณะฯ 30,000บาท) 

479,000 254,300 
(53.08) 

จีรภา 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรและพฒันาองค์กรตามแนวทางHEALTH ศอ.5 1,507,080 592,068 
(39.28) 

สุทธิดา 

4. โครงการศูนยเ์รียนรู้ด้านการส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอ้ม ศอ.5 
 (D-Learning center ปี4) ปี2558  
หมายเหต ุ: (เงินบ ารุง) 

3,710,000 25,000 
(0.67) 

สถาพร 

5. โครงการการจัดการความรู้ ศูนย์อนามัยที5่ (Knowledge Mangement) ปี
2558 
 

192,600 0 เด่นนภา 

6. โครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตพื้นท่ีนคร
ชัยบุรินทร์ป3ี ประจ าป2ี558  
หมายเหต ุ: (งบสปสช.) 

1,211,166 780,380 
(64.43) 

จีรภา 

รวม 7,659,846 1,651,178 
(21.56) 
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม (รอบ 5 เดือน) 
 

งำนแม่และเด็ก 
โครงกำรประชุมสัมมนำกำรฝำกครรภ์แนวใหม่ และแนวทำงกำรดูแลส่งต่อทำงสูติกรรม เขตนครชัยบุรินทร์ 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1.1  อภิปรายการขับเคลื่อนการฝากครรภ์แนวใหม่ และแนวทางการดูแลส่งต่อทางสูติกรรม 
1.2  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานที่เป็น best practice และ Model development   
1.3  มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติการด าเนินงานสายใยรักแห่งครอบครัว 
1.4  ทบทวน CPG อนามัยแม่และเด็ก เพ่ือป้องกันและลดอัตราตายมารดาและทารก    

 
2. ปัญหำ/อุปสรรค 
 2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมและรับมอบประกาศเกียรติคุณ มีจ านวนมากเกินกว่าที่ก าหนด และไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ท าให้การบริหารจัดการประชุมเกิดความแออัดและวุ่นวาย ทั้งเรื่องสถานที่ อาหาร และเครื่องดื่ม 
 2.2 งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจาก ผู้เข้าประชุมมีจ านวนเกินกว่าที่ก าหนดมากโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
 ไม่มี 
 
4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 

ติดตามผลขับเคลื่อนการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กในเขตรับผิดชอบต่อไป 
 
 

 
ประชุม “การขับเคลื่อนการฝากครรภ์แนวใหม่และแนวทางการดูแลฯ ระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 58” 
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โครงกำรพัฒนำอนำมัยแม่และเด็กเพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย เติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
ที่มีคุณภำพ 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1.1 ชี้แจงแนวทางการจัดเก็บและการรายงานผล เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานอนามัยแม่และ
เด็ก 

1.2 ประเมินผลการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในเขตบริการสุขภาพ
ที่ 9 เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 
พรรษา 

1.3 เสริมสร้างศักยภาพผู้รับผิดชอบมาตรฐานงานอนามัยแม่แลเด็ก โดยจัดประชุมชี้แจง และให้ความรู้
เกี่ยวกับการประเมินตามมาตรฐานอนามัยแม่แลเด็ก 

1.4 อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการระหว่างกรมอนามัยและกรมสุขภาพจิต 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

1.5 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย MCHB จังหวัด และ node ในการขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังและ
แก้ปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โดยจัดประชุมท าความเข้าใจและข้อตกลงร่วมในการด าเนินงาน และการ
แก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็กระดับเขตและระดับจังหวัดจ านวน  2 ครั้ง 

1.6 ประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก อยู่ระหว่างการประเมินตนเอง 
1.7 ประเมินรับรองศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ต าบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มท่ีนมแม่, รพ.สต. อยู่ระหว่างการ

ประเมินตนเอง 
 
2. ปัญหำ/อุปสรรค 
 2.1 ผู้รับผิดชอบงานทุกระดับ มีการปรับเปลี่ยนย้ายงานบ่อย ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง การประสานงาน
ค่อนข้างติดขัด ผู้รับผิดชอบงานขาดความเชี่ยวชาญและความเข้าใจงาน ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ใหม่ค่อนข้างมาก 
 2.2 เครือข่ายมีภาระงานมาก หลายบทบาท การขับเคลื่อนงานไม่สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว 
 2.3 การขาดบุคลากรในการท างานท าให้ขีดความสามารถในการบริหารงานมีความจ ากัด ขาดประสิทธิภาพ 
 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 

การประเมินรับรองต่างๆ ควรปรับลดมาตรการที่ไม่จ าเป็น และเน้นไปที่การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม
ใหม่หรือวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบการท างานที่สามารถน าไปปรับใช้ในแต่ละพ้ืนที่ได้ 
 
4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
 4.1 ประเมินรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก  ต าบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
 4.2 ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ MCH Board 
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งำนวัยเรียนและเยำวชน 
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนทันตสำธำรณสุข ปี 2558 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1.1 จัดประชุมประสานงานเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี  4 จังหวัด ที ่ 
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา  เพ่ือให้จังหวัดประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับจังหวัด ส่งรายชื่อมาให้
ศูนย์อนามัยที่ 5 เพ่ือออกท าการตรวจประเมินประกวดคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนที่ด าเนินการอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 1 แห่ง และระดับดีมาก 1 แห่ง 

1.2 ออกประเมินผลติดตามการด าเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ตามรายชื่อที่จังหวัดคัดเลือก 
ส่งมาให้จังหวัด  ในวันที่ 21-25 ธันวาคม 2557  

 
 
 
 
 
 
 

วันที่  22  ธันวาคม  2557  ประเมินเครือข่ายโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ  
 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่  23  ธันวาคม  2557  ประเมินเครือข่ายโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่  24  ธันวาคม  2557  ประเมินเครือข่ายโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ 
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วันที่  25  ธันวาคม  2557  ประเมินเครือข่ายโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ 

งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงานในการประกวด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  21,470  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย 
เจ็ดสิบบาทถ้วน) 

1.3  เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ระดับประเทศ  วันที่  11-12   
กุมภาพันธ์  2558  ณ โรงแรมสยามริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  มอบเงินรางวัล ให้กับเครือข่าย
โรงเรียนต่างๆที่ชนะท่ี 1 ,2 ,3 ,4  ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

 รางวัลที่ 1  ได้แก่เครือข่ายเด็กไทยฟันดีลูกเจ้าพ่อวังกรูด  อ าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์    
    เงินรางวัล   7,000.-บาท 

 รางวัลที่ 2  ได้แก่เครือข่ายเด็กไทยฟันดีศรีปราสาท  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  
    เงินรางวัล    5,000.-บาท 

รางวัลที่ 3  ได้แก่เครือข่ายเด็กปราสาทหิน ถิ่นรักษ์ฟัน  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา        
    เงินรางวัล    4,000.-บาท 

รางวัลที่ 4  ได้แก่เครือข่ายพระธาตุสามหมื่น ฟันสวย ยิ้มใส อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ   
    เงินรางวัล   3,000.-บาท 

 ในงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรุงเทพมาหานคร (วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
19,000.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  และเบิกจ่ายเงินงบประมาณในโครงการเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและ
ค่ายานพาหนะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยเดินทางไปร่วมงาน 2 คน  เป็นเงินทั้งสิ้น 5,800.-บาท (ห้าพันแปดร้อยบาท
ถ้วน)  รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น  46,270.-บาท (สี่หมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ  42.84 
 
2. ปัญหำ/อุปสรรค 
 2.1 จ านวนเครือข่ายที่ทางจังหวัดส่งรายชื่อมา เพ่ือให้คณะกรรมการลงเยี่ยมส ารวจมีตั้งแต่ 6 เครือข่ายไป
จนถึง 20 เครือข่าย ซึ่งมีเครือข่ายที่ต้องเข้าเยี่ยมจ านวนมาก เวลาในการเข้าเยี่ยมจ ากัด  คณะกรรมการใช้วิธีสุ่ม
จับสลากเพ่ือเข้าเยี่ยมเพียง 2 เครือข่ายในแต่ละจังหวัด ความครอบคลุมในการเข้าเยี่ยมประเมินอาจจะยั งไม่
ครบถ้วน  
 2.2 ในการประเมินและติดตามเยี่ยมส ารวจพบว่า โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือเห็นข้อแตกต่าง จุดเด่น จุดด้อยของพ้ืนที่ที่แตกต่างกันเนื่องจากคณะทีมมาจากส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียว
ไม่มีคณะกรรมการหรือตัวแทนจากทั้ง4 จังหวัด มาร่วมเป็นกรรมการตัดสินชี้ขาด  
 2.3 ส าหรับในปีถัดไปยังขาดงบประมาณสนับสนุน ขวัญและก าลังใจในการจัดท าโรงเรียนเครือข่ายให้แก่พ้ืนที่ 
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3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 

ในปีงบประมาณ 2559 จะยังมีการจัดประกวดเครือข่ายยอดเยี่ยมและเครือข่ายดีเด่น  งบประมาณ
สนับสนุน(เงินรางวัล) จะได้เฉพาะเครือข่ายที่ชนะเลิศเป็นเครือข่ายยอดเยี่ยมและเครือข่ายดีมากเพียงอย่างละ 1 
จังหวัดเท่านั้น 
 
4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
 4.1  จัดท าโล่ และใบประกาศเกียรติคุณมอบให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,800.บาท 
    4.2  ปรับกิจกรรมเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นจัดท ารูปเล่มเรื่องเล่าการด าเนินงานเครือข่ายโรงเรียน
เด็กไทยฟันดีในเขตนครชัยบุรินทร์   เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเครือข่ายให้กับโรงเรียนและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ต่อไป 

ผลกำรประกวดเครือข่ำยเด็กไทยฟันดี 
ชนะเลิศ   จังหวัดบุรีรัมย์  
   เครือข่ายเด็กไทยฟันดีลูกเจ้าพ่อวังกรูด อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 6 โรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ 

โรงเรียนบ้านหัวช้าง   เป็นโรงเรียนแกนน า 
โรงเรียนบ้านดงยายเภา   โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม   โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก   โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ   โรงเรียนเครือข่าย  
โรงเรียนบ้านยางน้ าใส   โรงเรียนเครือข่าย 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 จ.สุรินทร์  
   เครือข่ายเด็กไทยฟันดีศรีปราสาท  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย 20 เครือข่าย ได้แก่ 

โรงเรียนบ้านโคกจ าเริญ   เป็นโรงเรียนแกนน า 
โรงเรียนบ้านตานี    โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านหนองปรือ   โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านนาครอง    โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านตะคร้อ   โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านตาเบา    โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านล าพุก   โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านตาเตียว   โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านโชค    โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านสวาย   โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านสวาย   โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท  โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านบักดอก   โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านละลมระไซ   โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนตชด.พีระยานุเคราะห์2  โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านสองสะโกม   โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านเสกกอง   โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านปลัด   โรงเรียนเครือข่าย 
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รองชนะเลิศอันดับที่ 2  จ.นครรำชสีมำ 
   เครือข่ายเด็กปราสาทหิน ถิ่นรักษ์ฟัน อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย 6 โรงเรียนเครือข่าย 
ได้แก่ 

โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) เป็นโรงเรียนแกนน า 
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน   โรงเรียนเครือข่าย  
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย  โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านดอนแซะ             โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านคล้า    โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านหวายนาโพธิ์   โรงเรียนเครือข่าย 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 3  จังหวัดชัยภูมิ  
เครือข่ายพระธาตุสามหมื่น ฟันสวยยิ้มใส ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 7 โรงเรียน
เครือข่าย ได้แก่ 

โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา  โรงเรียนแกนน า 
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม   โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฏร์บ ารุง)     โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านโนนหินแร่   โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านนาหัวแรด   โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก  โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)  โรงเรียนเครือข่าย 
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โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำภำคีเครือข่ำยเพื่อเด็กไทยวัยเรียนมีสุขภำพดี 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ทบทวน วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน 

      มีการทบทวน และวิเคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมาในเรื่องกระบวนการ
ด าเนินงานในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ข้อมูลสถานการณ์ภาวะสุขภาพเด็ก
วัยเรียน ปัจจัยความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงาน และน า
นโยบายแนวทางการด าเนินงานด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนจาก
รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และกรมวิชาการต่างๆมาจัดท าโครงการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และส่งผลต่อสุขภาพเด็กวัย
เรียนและเยาวชน 

2. ประสานงานกับบุคลากรจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      มีการประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานส่งเสริม
ป้องกันควบคุมโรคเด็กวัยเรียนและเยาวชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค ศูนย์สุขภาพจิตที่5  ส านักงานป้องกันคุมโรคที่5
นครราชสีมา ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 นครราชสีมา ศูนย์
อนามัยที5่ นครราชสีมา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัด (นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) กรมวิชาการและส านักต่างๆของกรมอนามัย และ
หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย โดยระบบหนังสือราชการและระบบที่ไม่เป็น
ทางการ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร Line และ E-mail เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกันน ามาสู่การวางแผนการปฏิบัติงานและการด าเนินงานที่ลด
ปัญหา และสามารถด าเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย 

3. การด าเนินการเป็นทีม และ 
การบูรณาการงาน 

      มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนางานอนามัยเด็กวัยเรียน(Node วัยเรียน)ระดับเขต โดย
บุคลากรที่เกี่ยวข้องจากศูนย์วิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
ส านักงานศึกษาธิการภาคท่ีเป็นตัวแทนของจังหวัด 
2. คณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ระดับเขต 

4. พัฒนาศักยภาพและภาคี
เครือข่าย 

     ได้มีการพัฒนาศักยภาพจากหน่วยงานของกรมอนามัย ได้แก่ ส านัก
โภชนาการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ และมีการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด ดังนี้ 
1. การพัฒนาศักยภาพจากหน่วยงานส่วนกลาง 
- นโยบายแนวทางการด าเนินงานและการบูรณาการการด าเนินงานในเด็กวัย
เรียนและเยาวชน และการด าเนินงานโครงการต่างๆ 
- พัฒนาเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานเด็กวัยเรียน 
- พัฒนาทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
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 2. การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 

- ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ระดมสมอง ความคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือปรับและก าหนดทิศทางการด าเนินงานในเขตนครชัยบุรินทร์จาก
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องการด าเนินงานเด็กวัยเรียนและเยาวชน ของศูนย์
วิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยเด็กวัยเรียนและจัดท าแผน Node 
วัยเรียน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในเขตนครชัยบุรินทร์ 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กวัย
เรียน 

     ได้มีการประสานงานผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ขอข้อมูล
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เป็นของรัฐบาลและเอกชน และ
ผลการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนา
ฐานข้อมูลภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนอยู่ในช่วงของการประสานงานและศึกษา
ระบบข้อมูล21แฟ้ม/43แฟ้ม และHosxp หรือโปรแกรมที่จังหวัดใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการระดมสมองพัฒนาระบบรายงาน
ให้ได้ข้อมูลจริง และมีความเข้าใจที่ตรงกันต่อไป 

6. การประเมินรับรองมาตรฐาน
และประเมินเพ่ือประกวดโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

1. มีการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรแบบ
ยั่งยืน(ประเมินซ้ า) ที่โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ระหว่างรอ
เอกสารปรับแก้ไข 
2. ประเมินเพ่ือประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับเขต ที่
โรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนบัวเชดวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
ผลการประเมินเพ่ือประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับเขต คือ 
โรงเรียนบัวเชดวิทยา และจะท าการประเมินเพ่ือประกวดฯ ระดับประเทศใน
วันที่ 17 มีนาคม 2558 โดยคณะกรรมการจากส่วนกลาง 
3. แจ้งผลการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรที่
ผ่านการประเมินฯ ถึงส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือด าเนินการแจ้งผลการ
ประเมินไปยังโรงเรียน ดังนี้ 
    1. นครราชสีมา 
        - โรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงาม อ าเภอปากช่อง 
        - โรงเรียนบ้านโนนตาล  อ าเภอสูงเนิน 
    2. ชัยภูมิ 
        - โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
    3. บุรีรัมย์ 
        - โรงเรียนบ้านหัวช้าง อ าเภอสตึก 
    4. สุรินทร์ 
        - โรงเรียนบัวเชดวิทยา อ าเภอบัวเชด 
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2. ปัญหำ/อุปสรรค 
 ข้อมูลด้านภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนทั้งในภาพรวมของจังหวัดและเขต ยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเนื่องจาก 

1. ตัวชี้วัดเด็กวัยเรียนมีการเปลี่ยนแปลง มีตัวชี้วัดใหม่เพ่ิมขึ้น ระบบรายงาน 43 แฟ้มและระบบ
ฐานข้อมูลของจังหวัดยังไม่สามารถดึงข้อมูลออกมาได้ในบางจังหวัด 

2. ในระดับจังหวัดระหว่างผู้ดูแลระบบข้อมูลกับผู้รับผิดชอบงานขาดการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความ
ถูกต้อง มีการสื่อสารท าความเข้าใจในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลน้อยมากและยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน 

3. คู่มือในการด าเนินงานและประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้การสนับสนุนยังไม่เพียงพอ 
 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
 ส านักวิชาการที่ก าหนดตัวชี้วัดหรือมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด ต้องก าหนด Templat ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและมีการประสานงานท าความเข้าใจ พัฒนาระบบ วิธีการจัดเก็บข้อมูลกับ สนย. และถ่ายทอดให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานระดับต่างๆได้เข้าใจ และสามารถบันทึกข้อมูลได้จริง ดึงข้อมูลได้ ยึดปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั้ง
ประเทศ 
 
4. ส่งท่ีจะด ำเนินกำรต่อไป 
 1. ประชุมระดมสมองเพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเด็กวัยเรียนที่เป็นแนวทางเดียวกัน และได้ข้อมูลที่
มีคุณภาพ 
     - พัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด 
     - ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยโรงเรียนในการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพนักเรียน (School Health) 
     - ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยเด็กวัยเรียน (Node วัยเรียน) 
 2. จัดท าฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตนครชัยบุรินทร์ 
 3. พัฒนาศักยภาพโดยการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
 4. ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้องขอ 
 5. ด าเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส (งบประมาณจาก สสส.) 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการ 
              - ประชุมคณะท างาน 
     - อบรมเชิงปฏิบัติการ 
     - ติดตามการด าเนินงาน/สรุปต้นแบบนวัตกรรม 
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โครงกำรส่งเสริมสุขภำพวัยรุ่นและเยำวชนสู่สุขภำพดีวิถีนครชัยบุรินทร์ 
กิจกรรม : เยี่ยมเสริมพลังเพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการวัยรุ่นตามมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น และเยาชน
แบบบูรณาการ (YFHS และอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ (RHD)           
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินฯ และการจัดเก็บข้อมูลวัยรุ่นตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข  แก่
ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นระดับจังหวัด (24 ตุลาคม 2557) 

2. ชี้แจงแนวทางการการประเมิน จังหวัดขอรับการประเมิน YFHS ปี 58 จ านวน 17 แห่ง  และประเมิน 
RHD ปี 58 จ านวน 37 แห่ง  

3. สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

2. ปัญหำ/อุปสรรค 
ทีมประเมินระดับเขตมีการโอนย้ายท าให้บุคลากรไม่เพียงพอ 
 

3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
 ไม่มี 
 

4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินรับรองระดับเขตฯ และระดับจังหวัด 
2. ประสานคณะกรรมการประเมินรับรองและนัดหมายวันเวลาการประเมิน 
3. ประเมินรับรองแบบเยี่ยมเสริมพลัง และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินรับรองตามมาตรฐาน 
4. สรุปผลการประเมินรับรองฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐาน YFHS/อ าเภออนามัยเจริญพันธุ์  และการจัดเก็บข้อมูลวัยรุ่นตาม
ตัวชี้วัด แก่ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นระดับจังหวัด (24 ตุลาคม 2557) 
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กิจกรรม : เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ให้บริการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับเขต 
2. ก าหนดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนเขตนครชัยบุรินทร์ 
3. พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ส าหรับวัยรุ่นและ

เยาวชนเขตนครชัยบุรินทร์  วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่  อ าเภอปากช่อง  จังหวัด
นครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุม  150 คน 

 

2. ปัญหำ/อุปสรรค 
งบประมาณไม่เพียงพอ 
 

3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
ขอสนับสนุนงบประมาณจากเขตสุขภาพท่ี 9 และ สปสช.เขต 9 
 

4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
1. สรุปการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนเขตนครชัยบุรินทร์  
2. จัดท าท าเนียบเครือข่าย 

 

 
 
พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนเขต

นครชัยบุรินทร์  วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่  อ าเภอปากช่อง 
 
กิจกรรม : ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมหรือ Best Practice ในการส่งเสริมป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการแท้งที่ไม่ปลอดภัย 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

จัดท าแผนการด าเนินงานร่วมกับจังหวัด เพื่อคัดเลือกพ้ืนที่ ที่มีนวัตกรรมเด่นหรือ  Best Practice ในการ
ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการแท้งที่ไม่ปลอดภัยในวัยรุ่นและเยาวชน (26 ก.พ. 
58) 

 

2. ปัญหำ/อุปสรรค 
ไม่มี 

3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
ไม่มี 
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4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 

1. ก าหนดเกณฑ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมเด่น หรือ Best Practice 
2. เยี่ยมเสริมพลังและคัดเลือกนวัตกรรมเด่น หรือ Best Practice 
3. จัดท าสื่อวีดีทัศน์เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน 
4. จัดท าสมุดเล่มเล็ก เพ่ือเผยแพร่นวัตกรรมเด่น หรือ Best Practice 

 
กิจกรรม : การขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น และ ส่งเสริมป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการแท้งที่ไม่ปลอดภัย 

1. Teen UP Care 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ตั้งคณะกรรมการแพทย์อาสาระดับเขตลงนามโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 
ซึ่งมีผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่เป็นประธาน 

2. ประชุมเครือข่ายแพทย์อาสา Teen UP Care  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มค. 58 ณ ห้องประชุม
พฤกษาธร ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นแพทย์อาสาและผู้ด าเนินงานในคลินิก teen up 
care จ านวน 45 คน 

3. ก าหนดแผนการขับเคลื่อนระดับเขต 
 

2. ปัญหำ/อุปสรรค 
ไม่มี 

3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
ไม่มี 

4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
1. เยี่ยมเสริมพลังเครือข่าย Teen UP Care 4 จังหวัด         
- นครราชสีมา  (รพ.ขามสะแกแสง) 
- จังหวัดชัยภูม ิ(รพ.แก้งคร้อ) 
- บุรีรัมย์ (รพ.พลับพลาชัย) 
- สุรินทร์ (รพ.โนนนารายณ์ ร่วมกับ รพ.รัตนบุรี) 
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์

ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนเขตนครชัยบุรินทร์ ณ เพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ (สิงหาคม 2558) 
3. ก าหนดการประชุม 6 เดือน/ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

ประชุมเครือข่ายแพทย์อาสา Teen UP Care ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มค. 58 ณ ห้องประชุมพฤกษาธร 
 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
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2. คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นนครชัยบุรินทร์(Node วัยรุ่น) 

1. ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นนครชัยบุรินทร์ (Node วัยรุ่น) ลงนามโดยผู้ตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน 
2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นนครชัยบุรินทร์ (Node วัยรุ่น)  ในวันที่ 23 มกราคม 2558 

ณ ห้องประชุมพฤกษาธร ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
3. ก าหนดแผนการขับเคลื่อนระดับเขต 

2. ปัญหำ/อุปสรรค 
ไม่มี 

3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
ไม่มี 

4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
1. ติดตามประเมินผลและ ช่วยชี้เป้าการด าเนินงาน 
2. ก าหนดการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นนครชัยบุรินทร์ (Node วัยรุ่น)  ในวันที่ 23 มกราคม 2558 
ณ ห้องประชุมพฤกษาธร ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

 
 
กิจกรรม : งานศึกษาวิจัย : ร่วมกับส านักอนามัยเจริญพันธุ์ในการเฝ้าระวังแท้งในประเทศไทย 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

จัดอบรมการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังแท้งในประเทศไทย ร่วมกับส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  กรมอนามัย 
จังหวัดนครราชสีมา : เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 34 
แห่ง ณ ห้องประชุมพฤกษาธร ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา วันที่ 14มกราคม 2558 ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 95 คน 
2. ปัญหำ/อุปสรรค 

ไม่มี 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 

ไม่มี 
4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 

จัดอบรมเฝ้าระวังแท้งฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ณ ห้องประชุม
โรงแรมเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 
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งำนวัยท ำงำน 
โครงกำร “ศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง” ภำยใต้กำรสนับสนุนงบประมำณ จำกส ำนักกองทุนสนับสนุนกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

การด าเนินงานตามโครงการฯ นั้น แบ่งการด าเนินงานเป็น 2 รอบ คือ รอบแรก เป็นศูนย์การเรียนรู้
องค์กรต้นแบบไร้พุง จ านวน 8 แห่ง ซึ่งด าเนินการในช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 และรอบสอง 
ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2558 (อยู่ในระหว่างด าเนินการ) เป็นการด าเนินงานในองค์กรขยาย จ านวน 
12 แห่ง โดยมีองค์กรพ่ีเลี้ยงจากรอบแรกให้ค าแนะน าการด าเนินงาน ดังนั้นจึงมีศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้
พุง ที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการฯ จ านวน 20 องค์กร ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตำรำงท่ี 1 รำยชื่อศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 
ล ำดับ ชื่อองค์กร อ ำเภอ จังหวัด 

1 รพ.โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 
2 รพ.ปักธงชัย ปักธงชัย นครราชสีมา 
3 ชมรม อสม.รพ.ปักธงชัย ปักธงชัย นครราชสีมา 
4 รพ.สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 
5 รพ.จัตุรัส จัตุรัส ชัยภูมิ 
6 รพ.สต.ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 
7 ชมรมผู้สูงอายุหนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ 
8 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ 
9 รพ.สต. โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ 
10 รพ.สต.บ้านธาตุ ภูเขียว ชัยภูมิ 
11 โรงเรียนวัดไชยสมพร นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 
12 อบต.ศรีสว่าง นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 
13 กศน.นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 
14 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์ 
15 รพ.สต.เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ 
16 รพ.สต.หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 
17 รพ.สังขะ สังขะ สุรินทร์ 
18 รพ.ชุมพลบุรี   ชุมพลบุรี สุรินทร์ 
19 บ้านโนนทองหลาง ต.ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 
20 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตั้งถาวร  ชุมพลบุรี สุรินทร์ 

 
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง  เมื่อวันที่ 

26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเรือนล าดวน ส าหรับการเยี่ยมนิเทศติดตามการด าเนินงานขององค์กรไร้พุง 
ศูนย์ฯ ได้เยี่ยมติดตามองค์กรพ่ีเลี้ยงและองค์กรขยาย ดังนี้ 
 
 



26 

ตำรำงท่ี 2 กำรเยี่ยมนิเทศติดตำมงำนศูนย์เรียนรู้องค์กรไร้พุง 
วันที่ ชื่อองค์กรต้นแบบไร้พุง อ ำเภอ จังหวัด 

21 ม.ค.2558 - ชมรมผู้สูงอายุหนองบัวใหญ่ 
- รพ.สต.ละหาน 

จัตุรัส ชัยภูมิ 

23 ม.ค.2558 หจก.ตั้งถาวร ชุมพลบุรี สุรินทร์ 
26 ม.ค.2558 รพ.สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 
27 ม.ค.2558 รพ.ปักธงชัย ปักธงชัย นครราชสีมา 
28 ม.ค.2558 รพ.สต. โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ 
29 ม.ค.2558 รพ.สต.บ้านธาตุ ภูเขียว ชัยภูมิ 
13  ก.พ.2558 -อบต.ศรีสว่าง 

-กศน.นาโพธิ์ 
นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 

16  ก.พ. 2558 -รพ.สต.หนองชัยศรี 
-รพ.สต.เมืองฝ้าย 

หนองหงส์ บุรีรัมย์ 

 
ประเด็นในการเยี่ยมติดตาม เป็นการให้ค าแนะน าการด าเนินงานและมอบสื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 

มุ่งเน้นการจัดการน้ าหนักตามหลัก 3 อ. และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลดภาระโรควิถีชีวิต 
 
2. ปัญหำ/อุปสรรค 

ส่วนกลำง  - การโอนงบประมาณล่าช้า ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามก าหนด 
   - การสนับสนุนสื่อเพ่ือการด าเนินงานตามโครงการฯ มีน้อย/ล่าช้า  
   - โปรแกรมออนไลน์ไม่สามารถใช้งานได้ ท าให้พ้ืนที่ต้องส่งข้อมูลหลายขั้นตอน 

ศูนย์ฯ  - เปลี่ยนนักวิชาการผู้รับผิดชอบงาน ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
การประสานงาน และความเข้าใจในกระบวนงานของโครงการฯ 

องค์กร/พื้นที่  - ส านักงานสาธารณสุขบางจังหวัดเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้องค์กร 
ไร้พุง ท าให้ขาดความต่อเนื่อง และขาดการติดตาม 
- องค์กรไร้พุงพ่ีเลี้ยงบางแห่งไม่ขยายต่อ เนื่องจากภาระงานประจ า ท าให้ต้องหา 
องค์กรไร้พุงแห่งใหม่ ซึ่งท าให้การด าเนินงานล่าช้า และปัญหาในการถ่ายทอดงาน 

 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 

1. ส่วนกลางควรมีระบบสนับสนุนและติดตามงานที่รัดกุม และเป็นรูปแบบที่ชัดเจน 
 2. สื่อสนับสนุนในการด าเนินงานตามโครงการฯ เพราะบางครั้งสื่อที่ปริ้นออกจากอินเตอร์เนตไม่ชัด 
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4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 

1. รวบรวมข้อมูลสรุปรายงานองค์กรพ่ีเลี้ยง ทั้ง 8 แห่ง 
 2. ก ากับติดตามและให้การสนับสนุนองค์กรขยาย ทั้ง 12 แห่ง 

3. เยี่ยมประเมินศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ร่วมกับส านักโภชนาการ ระหว่างวันที่ 24-27 มี.ค.58  
   ณ หจก.ตั้งถาวร อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ และ กศน.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 4. ถอดบทเรียนและสรุปการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง 8 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การออกก าลังกาย ไลน์แดนซ์ ของชมรมผู้สูงอายุหนองบัวใหญ่   กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หจก.ตั้งถาวร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ลดพุง ลดโรค” ด้วยหลัก 3 อ. ของ รพ.สีคิ้ว 
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กิจกรรมการออกก าลังกาย 3 กลุ่มวัย (วัยเรียน, วัยท างาน, ผู้สูงอายุ) และมอบงบสนับสนุนพร้อมสื่อ รพ.สต.โอโล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรม“การจัดการน้ าหนักในศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พงุ รพ.สต.หนองชัยศรี และ รพ.สต.เมืองฝ้าย”จ.บุรีรัมย์ 
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โครงกำรพัฒนำส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพวัยท ำงำน 
กิจกรรมที่ 1 ประเมินรับรองตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1.1 ประสานพื้นที่ผ่านทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 4 แห่ง ส าหรับโรงพยาบาลที่ครบ Re-
accreditในปี 2558 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีจ านวน 13 แห่ง  จังหวัดสุรินทร์จ านวน 3 แห่ง 
จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 5 แห่ง จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 5 แห่ง 

1.2 ประชุมผู้ประเมินเพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน HPHNQC และระดับการให้
คะแนนแบบ ADLI และ LeTCI ในแต่ละองค์ประกอบ 

1.3 เสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้กรรมการพิจารณาตัดสินเกณฑ์มาตรฐาน HPHNQC 
1.4 ส่งและแนะน าการใช้โปรแกรม On Line ประเมินตนเองของ HPHNQC ให้กับพ้ืนที่ 

2. ปัญหำ/อุปสรรค 
2.1 ปัญหาการประสานกับพ้ืนที่ในการนัดวันที่จะเข้าตรวจประเมินล่าช้า ไม่ค่อยตอบรับ ไม่พร้อมที่จะให้
เข้าประเมิน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย การส่งเอกสารประเมินตนเองช้า 
2.2 ใช้เกณฑ์ประเมินเป็นมาตรฐานใหม่ ไม่คุ้นเคย ต้องใช้เวลาท าความเข้าใจ และต้องท าความเข้าใจ 
ชี้แจงให้ผู้ประเมินด้วยกันทราบ ท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 

มีแหล่งข้อมูลที่ โรงพยาบาล ศูนย์ฯผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงและสามารถเอาไปเป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้ 
 
4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 

4.1 เลือกพ้ืนที่ ที่มีผลงานเด่น ให้ถอดบทเรียนความส าเร็จเพ่ือรวมเล่มในหนังสือที่กรมจะจัดพิมพ์ 
4.2  ก าหนดเวลาร่วมกับพื้นที่เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ 
4.3  ก าหนดตารางการออกประเมินของโรงพยาบาลที่ครบ Re-accredit ของจังหวัดนครราชสีมา 
4.4  ประชุมผู้ประเมิน ในวันที่ 18 มีนาคม2558  เพ่ือชี้แจงผู้ประเมิน ให้ได้รับทราบเกณฑ์ประเมินใหม่     

 และเตรียมการรับการประเมินจากกรมอนามัยของศูนย์อนามัยที่ 5 

กิจกรรม 2 ประเมินประสิทธิผลการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1.1 ได้จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานและจัดอบรมการฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับรพสต. ครบร้อยละ  100 (จ านวน  390 แห่ง) จัดโดย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา ใช้งบประมาณของกรมอนามัย 

1.2 ติดตามการถ่ายทอดทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองของเจ้าหน้าที่ รพสต.ให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) โดยสุ่มประเมินในระดับ รพสต.อ าเภอละ 1 แห่ง ครบ 32 อ าเภอ  
พร้อมทั้งติดตามความถูกต้อง ครบถ้วนของการคีย์ข้อมูล 
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1.3 สุ่มประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองของ อสม.และสตรีกลุ่มเป้าหมาย การลงสมุดบันทึกการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองครบ 32 อ าเภอ 
จ านวนสตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-70 ปี ร่วมโครงการ 589,117 คน มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองใน
ไตรมาส ที่ 1 ,2 ,3 และ4 ของปี 2557เป็นร้อยละ 86.82 , 88.03,86.63 และ79.32 
เป็นผู้ป่วยมะเร็ง  361 ราย 

อัตราการตรวจเต้านมด้วยตนเองและการค้นพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นของปี 2557 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ นม. ชย. สร. บร. เขต 

ร้อยละของสตรีที่ 30-60 ปีมีการตรวจเต้านม 
ด้วยตนเอง 

80 85.2 80.3 62.5 93.7 80.5 

ร้อยละของมะเร็งเต้านมระยะที่ 1 และ 2 70 77.6 53.4 64.7 39.3 60.5 
 
2. ปัญหำ/อุปสรรค 

2.1 การจัดการระบบข้อมูล/การคีย์ข้อมูล เกิดปัญหาการคีย์ข้อมูลไม่ทัน เพราะข้อมูลจะถูกส่งมารวมที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขเป็นผู้คีย์เพียงคนเดียว ต่อมาได้มีการประชุม
ชี้แจงงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ รพสต. สามารถคีย์ได้ ท าให้ข้อมูลเกือบเป็นปัจจุบัน มีเพียงบางพ้ืนที่(เป็นส่วนน้อย) ที่
ไม่ให้ความร่วมมือในการคีย์ข้อมูลท าให้ข้อมูลยังบกพร่องอยู่ 

2.2 การลงข้อมูลการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสมุดประจ าตัว ค่อนข้างจะเป็นภาระ ได้ข้อมูลไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง คือคนที่ตรวจเต้านมแล้วไม่ได้ลงทุกเดือน จะรวบรวมสมุดส่ง รพสต.จึงมีการบันทึก หรือบางคนไม่
สามารถบันทึกเองได้ อสม. ที่ดูแลจึงเป็นผู้ลงบันทึกในสมุดให้ 
 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 

3.1 ควรมีการประเมินผลโครงการโดยบุคคลภายนอก 
3.2 สมุดประจ าตัวการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  ในหลายๆพ้ืนที่ไม่ครบ 

 
4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 

เขียนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้ออกประเมินการตรวจเต้านมด้วยตนเองในพ้ืนที่ส่งกรมอนามัย 
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งำนวัยผู้สูงอำยุ 
โครงกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรดูแลและส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุและผู้พิกำรเขตบริกำรสุขภำพที่ , 
ปีงบประมำณ 2558  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงนโยบาย ถ่ายทอดผลงาน ก าหนดผลลัพธ์ และพัฒนาระบบข้อมูลติดตาม   
                ประเมินผล ปีงบประมาณ 2558 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

ประชุมภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในเขตบริการสุขภาพที่ 9 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ชี้แจงนโยบาย ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน การวัดผลลัพธ์ และพัฒนาระบบติดตามประเมินผล ประจ าปี
งบประมาณ 2558 โดยใช้งบประมาณ Node LTC และงบศูนย์อนามัย ดังนี้ 

1. ศูนย์อนามัยที่ 5 ชี้แจงนโยบาย น าเสนอตัวชี้วัดในระดับกระทรวง ระดับเขตสุขภาพและให้แนว
ทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558 ในงานประชุมโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะ
ยาวเขตบริการสุขภาพที่ 9 เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาวของเขต จัดโดยคณะกรรมการ Node Long Term Care ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (งบประมำณ Node LTC) 
 2. ศูนย์อนามัยที่ 5 เข้าร่วมจัดท าแผนการด าเนินงานดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการกับภาคี
เครือข่าย ในงานประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผลการด าเนินงาน Node LTC ปี 2557 และจัดท า
แผนการด าเนินงานดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เขตบริการสุขภาพที่ 9 จัดโดย Node Long Term Care ใน
วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครนายก (งบประมำณ Node LTC) 
 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ/ ผู้มีภาวะพ่ึงพิง เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบบริหาร
จัดการการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน ผ่าน Care manager และ Care giver 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
    1. ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 9 ร่วมกันจัดงานเปิดตัวสัปดาห์มอบ
ของขวัญปีใหม่ 2558 แด่ผู้สูงอายุเขตนครชัยบุรินทร์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสีมาธานี ผลการ
ด าเนินงานการคัดกรองเพ่ือจ าแนกผู้สูงอายุตามภาวะพ่ึงพิงเพ่ือจัดบริการที่เหมาะสม หน่วยบริ การละ 200 คน 
ภายในธันวาคม 2557 พบว่า ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 ทุกจังหวัด 
 2. ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในเขตบริการสุขภาพที่ 9 เพ่ือ
ขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุของเขต พัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน การวั ด
ผลลัพธ์ และพัฒนาระบบนิเทศติดตามประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 
(งบประมำณศูนยอ์นำมัยที่ 5 จ ำนวน 4,550 บำท)  
 ในระดับจังหวัดมีการประชุมชี้แจงเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานคัดกรองสุขภาพ การดูแลและส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพ่ึงพา และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดในระดับจังหวัด และมี
โครงการรองรับ 

3. ทีมงานอนามัยวัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมเป็นวิทยากรเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับ DHS ให้กับพ้ืนที่ โดยการให้ความรู้และแนวทางการประเมินและคัดกรองภาวะ
สุขภาพ ปัญหาโรคที่พบบ่อยและ Geriatric syndrome รวมถึงการพัฒนาระบบติดตามดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดย 
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ทีมสหสาขาวิชาชีพ (Home Health Care) แบบครบวงจร ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับอ าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แกนน าชมรมผู้สูงอายุ และแกนน าอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ รวม 80 คน ในวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2558 ในงานอบรมวิชาการ โครงการเสริมสร้างและดูแลผู้สูงอายุด้วยเครือข่ายบริการมาตรฐาน ของ
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการแจกสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือใช้เป็นสมุดประจ าตัวและคู่มือใน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านอีกด้วย 
 4. ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดส่งสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับภาคีเครือข่ายทั้ง 4 จังหวัด เพ่ือสนับสนุน
ระบบประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 
  
กิจกรรมที่ 3 ประชุม/ อบรมพัฒนาสมรรถนะในการด าเนินงาน นิเทศติดตาม M&E และการจัดการความรู้ ระดับ
เขต/ระดับจังหวัด (เสริมสร้างศักยภาพผู้รับผิดชอบหลักตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ต าบล LTC, วัดส่งเสริมสุขภาพ 
ระบบจัดการการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน Care manager/ Care giver) 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 มีการด าเนินงานประชุม/อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิงระยะยาวในชุมชน ในทุกจังหวัดของเขต ดังนี้ 
    1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จัดท าโครงการพลังชุมชน อาสาสมัคร ดูแลใกล้ชิด ผู้สูงอายุ คน
พิการติดเตียงที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง มีการจัดอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) หลักสูตร 18 ชั่วโมง
ให้พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 270 คน และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care 
giver) จ านวน 1,600 คน ครอบคลุมในทุกอ าเภอ ตามสัดส่วนผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงแบบ 1:2 คือผู้สูงอายุติดเตียง 
1 คน: ผู้ดูแล 2 คน (งบประมาณจาก สสจ.ชัยภูมิ และอบจ.)  
 2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดอบรมผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง
ระยะยาวในชุมชน: Care manager จังหวัดบุรีรัมย์ รวม 80 คน และมีแผนจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care giver 
ตามปัญหาโรคที่พบบ่อย 4 เรื่อง ครอบคลุมทุกอ าเภอ (งบประมาณจาก สสจ.บรีรัมย์)   

3. ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาวในชุมชน: 
Care manager ในวันที่ 1-3 เมษายน 2558 ครอบคลุมหน่วยบริการทุกอ าเภอ รวม 80 คน (งบประมาณ สสจ.
นครราชสีมา) 

5. ศูนย์อนามัยที่ 5 สนับสนุนวิชาการ วิทยากร แก่ภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการเยี่ยมบ้านในชุมชน 
 
2. ปัญหำ/อุปสรรค 
 ไม่มี 
 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 

- องค์ความรู้ วิชาการ และงบประมาณ 
 - ความชัดเจน ถูกต้อง ทันเวลา ของการก าหนดตัวชี้วัดและแนวทางด าเนินงาน 
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4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 

1. ผลักดันให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพในการดูแล
ผู้สูงอายุ/ ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาวในชุมชน (เสริมสร้างศักยภาพ Care Manager, Care giver) 

2. สุ่มเยี่ยมประเมินเฉพาะกิจ เพ่ือติดตามการด าเนินงานดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับ DHS 
ของภาคีเครือข่าย (ช่วง มิถุนายน-สิงหาคม 2558) 

3. ประชุมคณะท างานและภาคีเครือข่าย ระดับเขต/จังหวัด เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2558 และเตรียมจัดท า (ร่าง) แผนการด าเนินงานในปี 2559 (ช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม 2558) 

4. ร่วมเป็นคณะท างานโครงการวิจัยของส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 
5. จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care giver 70 ชั่วโมง ให้กับภาคีเครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชี้แจงนโยบาย น าเสนอตัวชี้วดัในระดับกระทรวง ระดับเขตสุขภาพ และให้แนวทางการด าเนินงาน 
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558 แก่คณะกรรมการ Node LTC (10 ตุลาคม 57) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในเขตบริการสุขภาพท่ี 9 เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
สูงอายุของเขต ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน การวัดผลลัพธ์ และพัฒนาระบบการประเมิน/คัดกรองสุขภาพ

ผู้สูงอายุ และการนิเทศติดตามประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 
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ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 9 ร่วมกันจัดงานเปิดตัวสัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่ 2558 

แด่ผู้สูงอายุเขตนครชัยบุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสนับสนุนกิจกรรมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมแจกสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ  
เพ่ือใช้เป็นสมุดประจ าตัวและคู่มือในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน 
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งำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรสุขำภิบำลอย่ำงยั่งยืนและอนำมัยส่ิงแวดล้อมส่งเสริมกำรมีสุขภำพดี  
เขตนครชัยบุรินทร์ 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1.1 จัดท าเครื่องมือส ารวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 1.2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน ในหน่วยงาน ใน
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 150 คน ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,000 บาท โดยมีกิจกรรมใน
วันงาน ดังนี้ 
  1) ให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อนและการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพ  
                         ครบวงจร 
  2) ด าเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ (เขียวสดใส ได้กินผล) 
  3) มอบรางวัลให้แก่กลุ่มงานที่มีนโยบายด้านการประหยัดพลังงานดีเด่น ประจ าปี 2557 ได้แก่  
                        ห้องหัวหล้ากลุ่มการพยาบาล ห้องหัวหน้าพยาบาล และห้องกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  4) มอบรางวัลสุดยอดห้องท างานคัดแยกขยะ ได้แก่ เรือนล าดวน ห้องเภสัชกรรม ห้องเวชศาสตร์ 
                        ชันสูตร 
  5) มอบรางวัลสุดยอดการใช้ประโยชน์จากการจัดสรรที่ดิน ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน – คนสวนศูนย์ 
                        อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
  6) กิจกรรมท าความดีเพ่ือพ่อหลวง โดยการเขียน 1 ความดีถวายในหลวง  
 1.3 นิเทศ ติดตาม ประเมินรับรองมาตรฐานสถานบริการสาธารณะ/สุดยอดส้วม 
  1) ร่วมกับส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม คัดเลือกสุดยอดส้วมระดับประเทศ โดยในจังหวัดที่
รับผิดชอบมีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 3 แห่ง คือ เทศบาลต าบลสีคิ้ว สถานีรถไฟหินดาษ อุทยาน
แห่งชาติตาดโตน 
  2) ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมคัดเลือก Champ of the champ 
best public toilet จ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย สวนสาธารณะเขาแคน เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ปาลิโอ เขาใหญ่ สวนสาธารณะท้าวสุรนารี อ าเภอปากช่อง สวนสาธารณะบึงบ้านหาญ อ าเภอด่าน
ขุนทด ร้านอาหารน้องหนึ่งไก่ย่าง อ าเภอสีคิ้ว เทศบาลโชคชัย อ าเภอโชคชัย และ ม.วงษ์ชวลิตกุล อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
  3) ติดตามการด าเนินงานตามโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ 
ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  โรงเรียนบ้านตาตุม อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอละหานทราย จังหวัดสุรินทร์ และ โรงเรียนต ารวจตระ เวน
ชายแดนอื่นๆในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ 
  4) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบส้วมสุขอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 2 ครั้ง 
 1.4 จัดท าหนังสือถอดบทเรียนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม/ลดโลกร้อน จ านวน 2 เรื่อง จ านวน 600 
เล่ม ไวนิล 10 รายการ งบประมาณ 49,370 บาท 
 1.5 จัดท าสื่อโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดส้วมระดับเขต จ านวน 15 อัน งบประมาณ 20,250 บาท 
 1.6 จัดท ากระเป๋าผ้า จ านวน 70 ใบ งบประมาณ 3,500 บาท 
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1.7 ร่วมประชุม อสธจ. ระดับจังหวัด จ านวน 1 ครั้ง  

 1.8 กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ท าความสะอาดแห่งชาติ และล้างส้วมในวันส้วมโลก วันที่ 19 พฤศจิกายน 
2557 ณ โรงเรียนบ้านพะไล ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยนักเรียน 
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 150 คน นั้น งบประมาณ 3,750 บาท 
 
2. ปัญหำ/อุปสรรค 
 2.1 การจัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานค่อนข้างน้อย 

2.2 การจัดกิจกรรมสุดยอดส้วมระดับเขต ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
 3.1 ข้อเสนอแนะ 
  1) จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมลดโลกร้อน 
  2) แจ้งแผนการด าเนินกิจกรรมแก่จังหวัดตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
 3.2 สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 

1)  ป้ายรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ 
  2) เอกสารการด าเนินงานต่างๆ เช่น การจัดการสิ่งปฏิกูล บ้านสะอาด  
  3) เอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น สติกเกอร์ล้างมือ สติกเกอร์มาตรฐานส้วม HAS 
 
4. สิ่งท่ีจะด ำเนินกำรต่อไป 
 4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล วิเคราะห์ แปลผล สรุปเป็นรูปเล่มเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวบไซต์ 
 4.2 ด าเนินกิจกรรมพร้อมรณรงค์ และประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ห้องท างานลดโลกร้อน ห้องท างาน
คัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์จากการจัดสรรที่ดินภายในองค์กร 
 4.3 รณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานในองค์กร พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลเผยแพร่ภายในองค์กรเพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินงาน และหามาตรการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมแก่การด าเนินงานต่อไป 
 4.4 จัดรวบรวมข้อมูลคาร์บอนฟุตพรินซ์ ปี 2558 ขององค์กร หาแนวโน้มและเปรียบเทียบปริมาณการ
ปล่อยคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ขององค์กร เพื่อหาแนวทางลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ๊นซ์ต่อไป 
 4.5 ติดตามการด าเนินงานตามโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ณ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 4.6 จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบ และเปิดป้ายส้วมสุขอนามัย จ านวน 2 ครั้ง 
 4.7 จัดประชุมพัฒนาเครือข่าย พิธีมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพฯ 
 4.9 กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์/รณรงค์บ้านสะอาด 
 4.8 สรรหาสุดยอดส้วมระดับเขต ปี 2558 
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จัดท าเครื่องมือส ารวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 
 

 
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน 

 

 
นิเทศ ติดตาม ประเมินรับรองมาตรฐานสถานบริการสาธารณะ/สุดยอดส้วม 

 

 
สัปดาห์ท าความสะอาดแห่งชาติ และล้างส้วมในวันส้วมโลก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  

ณ โรงเรียนบ้านพะไล ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยและคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยส่ิงแวดล้อม 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1) จัดเตรียมชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) ส าหรับการสุ่มประเมินมาตรฐาน Clean Food Good 
Test (CFGT) ตลาดนัด ตลาดนัดน่าซื้อ แผงลอย และร้านอาหาร ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตร 
ศูนย์อนามัยที่ 5 โดยจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นเงินจ านวน 20,785.60 บาท 

2) จัดอบรม เรื่อง ผู้ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health 
Accreditation : EHA) ระดับจังหวัด/อ าเภอ ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมและแบบประเมิน 
ส าหรับปีงบประมาณ 2558 แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ให้มีความรู้และทักษะการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 86 คน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งสิ้น จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 72 กระบวนการอบรมใช้ลักษณะการบรรยาย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน โดยกลุ่ม
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากวิทยากรของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข และ
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ทั้งนี้ มีผู้สังเกตการณ์จากส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า เข้าร่วมการอบรม
ด้วย งบประมาณท่ีใช้ส าหรับการจัดอบรมและจัดท าถุงผ้าใส่เอกสาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท 

 
3) จัดประชุมคณะกรรมการแกนน าชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารระดับเขต ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 

2558 ณ ร้านอาหารโคคาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการแกนน าชมรม
ผู้ประกอบการค้าอาหารระดับเขต ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหารและน้ าจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดใน
เขตนครชัยบุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จ านวนรวมทั้งสิ้น 31 คน งบประมาณส าหรับการ
จัดประชุมและจัดท ากระเป๋าผ้าใส่เอกสาร รวมเป็นจ านวนเงิน 25,050 บาท 
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4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามนิเทศงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อมของคณะท างานสนับสนุน

เขตบริการสุขภาพ (คณะท างานสนับสนุนศูนย์อนามัยที่ 5) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ โดย
ในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนและเสนอข้อมูลจากทั้งคณะท างานสนับสนุนฯ และบุคลากรกลุ่มพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมของศูนย์ฯ พร้อมเสนอสิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง งบประมาณที่ใช้ส าหรับการจัด
ประชุม 3,400 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
5) จัดเตรียมกระเป๋าผ้าใส่เอกสารส าหรับการจัดประชุมชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณท่ีใช้ 2,400 บาท 
 

2. ปัญหำ/อุปสรรค 
2.1 ในการจัดอบรม EHA วันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 มีผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจ

เนื่องจากมีการจัดอบรมซ้อนกันหลายหน่วยงานแต่ผู้ปฏิบัติเป็นคนเดียวกัน อีกทั้งการจัดอบรมครั้งนี้ไม่มี
งบประมาณสนับสนุนค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม 

2.2 ปัญหาในการเตรียมชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) คือ เครื่องกวนสารละลาย (hotplate 
magnetic stirrer) ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ 
 

3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
3.1 คู่มือ/เอกสารประกอบการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุน

การจัดอบรมของศูนย์ฯ และจังหวัด 
3.2 วิทยากร และทีมตรวจประเมิน EHA 

 

4. สิ่งท่ีจะด ำเนินกำรต่อไป 
4.1 ร่วมชี้แจงการด าเนินงาน EHA จังหวัดในเขตนครชัยบุรินทร์ 
4.2 สุ่มประเมินเทศบาลที่มีสมัครเข้ารับการประเมิน EHA ซึ่งมีผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ 
     ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team) ในระดับเกียรติบัตรรับรอง(ร้อยละ 80) ขึ้นไป 
4.3 ประเมินมาตรฐาน Clean Food Good Test (CFGT) ร้านอาหาร แผงลอย และตลาดนัด จังหวัด 
     บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 
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โครงกำรพัฒนำต้นแบบด้ำนกำรใช้กระบวนกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ (HIA) จำกกำรก่อสร้ำงเตำเผำ
ขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1.1 ส ารวจบริเวณท่ีใช้ก าจัดขยะมูลฝอยและบริเวณท่ีจะก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือแปรรูปเป็น
พลังงาน   ณ  เทศบาลเมืองบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  วันที่  17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558   งบประมาณท่ีใช้  
2,570  บาท 

 

1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ ทักษะการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแก่
บุคลากรของ อปท. สสจ. และ สสอ. ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์  2558  ณ โรงแรมปัญจดารา  อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน 80 คน  โดยเป็นบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 28 คน  และสาธารณสุขอ าเภอ/สสจ. จ านวน 40 คน  นอกนั้นเป็นวิทยากร และผู้จัดประชุม จ านวน 12 
คน งบประมาณท่ีใช้  55,000 บาท 

 

2. ปัญหำ/อุปสรรค 
ผู้เข้าร่วมประชุม/ร่วมกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเข้าร่วมประชุมไม่ครบตามจ านวนที่ตั้งไว้ 

 

3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
3.1 วิทยากรให้ความรู้ด้าน HIA    
3.2 ร่วมศึกษาการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

 

4. สิ่งท่ีจะด ำเนินกำรต่อไป 
 4.1 ประชุมชี้แจงท้องถิ่น ผู้น าชุมชน แกนน าชาวบ้าน   
          4.2 ประชุมเชิงปฏิบตัิการ เพ่ือกลั่นกรอง (Screening)  และก าหนดขอบเขต (Scoping) ที่จะศึกษา 
          4.3 สร้างเครื่องมือที่จะใช้ท าการศึกษา และชี้แจงการใช้เครื่องมือที่จะใช้ท าการศึกษาแก่ผู้ช่วยเก็บข้อมูล 
          4.4 ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Appraisal)   โดยการเก็บตัวอย่างมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง 
ในบรรยากาศ  ก๊าซ SO2 , NOx , CO   สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) , ตรวจวัด DO , pH ของน้ าเสีย  มลพิษ
ทางเสียง  และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วยการสัมภาษณ์ประกอบแบบสอบถาม   
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งำนตำมพันธกิจ 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 

โครงกำรวิจัยศึกษำผลของโปรแกรมกำรเสริมพลังอ ำนำจในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่ำงเรื้อรัง 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 
ขั้นเตรียมกำร     
 ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ขั้นด ำเนินกำรวิจัย 

1. รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง คัดเลือก กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม   ควบคุม 
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด และลงชื่อยินยอมเพ่ือเข้าร่วมการศึกษา จ านวน 86 คน 

2. เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  ของผู้ป่วยและอาการปวดหลังก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม 

3. การด าเนินการตามข้ันตอนการรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์นิยมสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นเวลา 20 สัปดาห์ ทั้ง 2 กลุ่ม 
4. ให้การรักษาด้วยโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ติดต่อกัน 20 สัปดาห์เฉพาะกลุ่มทดลอง 
5. อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
2. ปัญหำ/อุปสรรค 

1. งานวิจัยไม่เสร็จตามก าหนดเนื่องจากมีงานประจ าหลายอย่าง 
2. ทิศทางนโยบายไม่ชัดเจนว่าจะให้เน้นงานประจ าหรืองานวิจัย 
3. การสนับสนุนด้านวิชาการจากหน่วยงานไม่เพียงพอไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมงานวิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
 การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผลงาน 

4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
     1. น าผลงานจากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในงานประจ า 
     2. ท าคู่มือการปฏิบัติตัวและการติดตามการออกก าลังกายเป็นรายบุคคล 
     3. ท า VDO การออกก าลังกายเพื่อบ าบัดอาการปวดหลังเรื้อรังใช้ในงานประจ าและการเผยแพร่ 
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โครงกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้นแบบ ศูนย์อนำมัยท่ี5 นครรำชสีมำ 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรมการด าเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้ 

1. อบรมให้การปรึกษาแบบคู่เพ่ือตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี จัดอบรมวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2558  
      ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 9 คน 
2. ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(ตามหลักสูตรของ สรพ.) ได้อบรมหลักสูตร

ผู้เยี่ยมส ารวจจ านวน 1 คนและหลักสูตร HA กับการบริการการพยาบาลจ านวน 1 คน และได้ด าเนินการ
ตามมาตรฐานเพื่อเตรียมรองรับการประเมินของหน่วยงานภายนอกในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

3. ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริ มสุขภาพสมาชิกในชมรม
ผู้สูงอายุและผู้รับบริการที่สนใจรวม 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 1 จ านวน   32  ราย ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ครั้งที่ 2 จ านวน   35  ราย งบประมาณท่ีใช้   4,750  บาท 

4. งานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  มีการพัฒนาระบบการออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และการแปลผลตรวจ
สุขภาพ โดยให้ความรู้เรื่องการแปลผลตรวจสุขภาพแก่บุคลากรในทีมตรวจสุขภา  ปรับปรุงและจัดท าสื่อ
ใบประชาสัมพันธ์ สมุดบันทึกสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพเคลื่อนในหน่วยงานที่เป็น
ลูกค้าเดิม และขยายไปสู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

       เริ่มด าเนินการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เดือน กุมภาพันธ์   ดังนี้ 
     1. ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 1 หน่วยงาน  ศาลแขวงนครราชสีมาและศาลแรงงานภาค 3 จ านวน 40 ราย 
     2. หน่วยงานเข้ามาตรวจในโรงพยาบาล 1 หน่วยงาน อบต.ตาจั่น อ.คง จ านวน 24 ราย 
5. ศูนย์เรียนรู้คลินิกไร้พุง มีบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการดังนี้  
- ให้การปรึกษารายบุคคล  ทุกวัน OPD 
- ให้การปรึกษารายกลุ่ม   ทุกวันอังคาร 09.00-12.00 น. 
- ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  เดือน มี.ค.58 – เม.ย. 58 
- พัฒนาสื่อ ศูนย์เรียนรู้คลินิกไร้พุงและปรับปรุงสถานที่  

           ผลการด าเนินงาน 

รำยกำร(ครั้ง) ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 รวม 
ฟิตเนส 672 520 441 700 596 2,929 
คลีนิกไร้พุง 49 20 18 39 29 155 
หมายเหตุ : ผู้รับบริการคลินิกอยู่ระหว่างติดตามผล  
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6.  กิจกรรมการบริหารกล้ามเนื้อตา และฟ้ืนฟูสายตาเพ่ือการมองเห็นที่ดีข้ึนแบบวิถีธรรมชาติ 
  สอนและฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายตา ขณะรอแพทย์ตรวจหน้าห้องตรวจโรคทั่วไป   
 

เดือน ปี 
เจ้ำหน้ำที่ (คน) ผู้รับบริกำร (คน) รวม 

รวมทั้งสิ้น 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

ตุลาคม 57 3 91 52 85 55 176 231 
พฤศจิกายน 57 6 26 8 14 14 40 54 
ธันวาคม 58 - - - - - - - 
มกราคม 58 0 8 5 4 5 12 17 
กุมภาพันธ์ 58 - - - - - - - 

รวม 9 125 65 103 74 228 302 
 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอน และฝึกการบริหารกล้ามเนื้อตา 
 

เดือน ปี 
ผู้รับบริกำร (คน) 

รวม 
ชำย หญิง 

ตุลาคม 57 - - - 
พฤศจิกายน 57 4* 12* 16 
ธันวาคม 58 9 15 24 
มกราคม 58 5 9 14 
กุมภาพันธ์ 58 3 6** 9 
มีนาคม 58 รอ รอ รอ 

รวม 21 42 63 
 หมำยเหตุ เครื่องหมาย   *  หมายถึง ฝึกไม่ครบตามโปรแกรม  
                  **  หมายถึง ฝึกไม่ครบตามโปรแกรม จ านวน 1 ราย และ ให้ค าปรึกษา 1 ราย 
 

 7. กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่  
แผนกฝำกครรภ์   จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่  ต.ค.- ก.พ.  2558    
ครั้งที่ 1  อายุครรภ์ต่ ากว่า 28 สัปดาห์พร้อมสามี  จัดกิจกรรม   7 ครั้ง    หญิงตั้งครรภ์เข้าร่วมโครงการ  

ทั้งหมด  54 คน  สามีเข้าร่วม  39 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.22  ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ   88.62 
ครั้งที่ 2  อายุครรภ์   32 สัปดาห์หญิงตั้งครรภ์พร้อมสามี  จัดกิจกรรม  5  ครั้ง    หญิงตั้งครรภ์เข้าร่วม

ทั้งหมด  19 คน  สามีเข้าร่วม  17 คน  คิดเป็นร้อยละ 89.47    ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ   90.12 
แผนกหลังคลอด  มารดาหลังคลอดเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  33 คน  สามีและญาติเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ   92 

คลินิกสุขภำพเด็กดี  จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่  2 ครั้ง  (ช่วงอายุ 1 -7 เดือน) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด  82  คน ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ   95 ใช้งบประมาณทั้งหมด  8,200 บาท 
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2. ปัญหำ/อุปสรรค 
2.1 การอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากหาผู้รับบริการไม่ได้และ
ผู้รับบริการไม่สะดวกในการ Admit 
2.2 การบริหารกล้ามเนื้อตา 
 1. ลักษณะกิจกรรมปรับใช้ได้กับผู้รับบริการบางกลุ่ม เช่น ตรวจสุขภาพประจ าปี ซึ่งไม่มีภาวะเจ็บป่วย แต่
ส าหรับผู้ที่มารับบริการตรวจโรคทั่วไปหรือมารักษาต่อเนื่องด้วยโรคต่าง ๆ ซึ่งมีความเจ็บป่วยทางกาย ความสนใจ
จะน้อย   
 2.  กิจกรรมการบริหารกล้ามเนื้อตา หากฝึกอย่างจริงจังต้องใช้เวลานานพอสมควร ท าให้ไม่ดึงดูดความ
สนใจ จึงปรับโปรแกรมการฝึกเพ่ือให้สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้ในระยะเวลาสั้น ไม่เกิน 15 นาที ทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม  

3.  การให้บริการในกลุ่มผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ไม่สามารถให้บริการได้ทุกครั้งไป เนื่องจากมี
หน้าที่ประจ าต้องให้บริการงานผู้ป่วยนอก (ตรวจโรคทั่วไป) และบริการส่งเสริมสุขภาพอ่ืนซึ่งหลากหลายที่ OPD 
ต้องแข่งกับเวลาอันจ ากัดของผู้รับบริการ  
 4. หากมีผู้รอรับบริการจ านวนมากจะไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติงานประจ าก่อน 

5. การที่จะนัดผู้รับบริการเข้ามารับบริการเป็นไปได้ยาก ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาของกิจกรรม และ
ผู้รับบริการ 

6. สถานที่ OPD ไม่พร้อมรองรับบริการส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลาย ซึ่งในการสอนและฝึกการบริหาร
กล้ามเนื้อตาต้องใช้สมาธิ แต่ในการปฏิบัติจริงต้องแข่งกับเสียงของผู้รับบริการ ญาติ และการซักประวัติของ
เจ้าหน้าที ่
 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 

3.1 การบริหารกล้ามเนื้อตา 
3.1 ส่งผลการวิจัย “ผลของการบริหารกล้ามเนื้อตาฯ ของเจ้าหน้าที่”  ให้ทางศูนย์อนามัยแต่ละแห่งได้ 
     รับทราบด้วย 
3.2 อบรมความรู้ เรื่อง “ตา” ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย 
3.3 ส่วนของงานวิชาการไม่มีนักวิชาการรับผิดชอบหลัก ดังนั้น ควรก าหนดให้มีนักวิชาการรับผิดชอบงาน 
     ด้วย เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
3.4 การจัดอบรมเรื่องใดก็ตาม ที่จะต้องมีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติควบคู่กันไป เพ่ือน ากลับมาด าเนินการ 
     ต่อ ควรแจ้งให้ทราบในหนังสือด้วย และควรก าหนดให้ผู้รับผิดชอบหลักเข้ารับการอบรม ไม่ส่ง 
     ตัวแทน เพื่อป้องกันปัญหาซึ่งอาจเกิดข้ึนในภายหลัง 
3.5 จัดเวทีให้นักวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน   

 
4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
1.  งานเอดส์ในอนามัยแม่และเด็ก  
   1.1  แผนการด าเนินงานนิเทศติดตามและประเมินผลโรงพยาบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เริ่มเดือนมิถุนายน 2558    

1.2 ประชุมการด าเนินงานอบรม ACC (Active Case Management for Early ART in HIV-infected 
Infants for HIV Cure) ร่วมกับกรมอนามัย กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรสาธารณสุขในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์  โรงพยาบาลละ 3 คน วันที่ 29 เมษายน 2558  
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   1.3 เตรียมการ Pre-Assessment for Validations HIV and Syphilis ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ เนื่องจาก ประเทศไทยได้รับการชี้เป้าเพ่ือขอการรับรองจากองค์การอนามัยโลก
( WHO ) ซึ่งถ้าผ่านจะเป็นประเทศแรกท่ีผ่านการรับรองฯ   ดังนั้นงาน PMTCT กรมอนามัย  จึงเตรียมการด าเนิน
ประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 โดยขอความร่วมมือคีย์ข้อมูลโปรแกรม PHIMS ปี 2556-2557 ให้ได้ข้อมูลรวม
ประเทศมากกว่า 90% (เพราะข้อก าหนดแรกท่ีจะน าข้อมูลไปใช้  คือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลต้องมากกว่า 
90%)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เตรียมการประเมินรับรองมาตรฐาน HA/HPHNQC/LA  โดยแผนการด าเนินงานมี ดังนี้ 
  2.1  HA  ก าหนดประเมินรับรองจากหน่วยงานภายนอก วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

2.2  LA  ก าหนดประเมินรับรองจากหน่วยงานภายนอก  เดือนพฤษภาคม 2558 
2.3  HPHNQC  ก าหนดขอการประเมินรับรองจากกรมอนามัย  เดือนมิถุนายน 2558 

3. ในโครงการชมรมผู้สูงอายุ จะด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินกิจกรรมประจ าปี โดยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
และการมีส่วนรวมจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
4.  ตารางออกหน่วยเคลื่อนที่ เดือนมีนาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว/ด/ป หน่วยงาน 
6 มีนาคม 2558 แปลผลตรวจ ศาลแขวงนครราชสีมา 
11 มีนาคม 2558 โรงเรียนบัวใหญ่ 
12 มีนาคม 2558 ส านักงานพัฒนาชุมชน 
13 มีนาคม 2558 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 
16 มีนาคม 2558 ต ารวจทางหลวง 
17 มีนาคม 2558 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา 
18 มีนาคม 2558 โรงเรียนโชคชัย 

                                                       

                                 

      :         PHIMS Version 3.1        5        2558
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5. การบริหารกล้ามเนื้อตา 

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดวงตา “การบริหารกล้ามเนื้อตาในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  
โรงเรียนโคกเพชรสระมโนราห์” ประมาณเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2558  ด าเนินการโดยกลุ่มงานผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสุขภาพประจ าปีเคลื่อนที ่

 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมให้การปรึกษาแบบคู่เพ่ือตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

 
 
 
 
 
 
 
 

คลินิกไร้พุง 
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บริหารกล้ามเนื้อตา 

 

 
โรงเรียนพ่อแม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชมรมผู้สูงอายุ 
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งำนตำมพันธกิจ 
กลุ่มจัดกำรควำมรู้และกำรสื่อสำรด้ำนสุขภำพ 

โครงกำรสื่อสำรสำธำรณะเพื่อกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค  เขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ปี 3  
ประจ ำปี  2558 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1.1  ประชุมชี้แจงโครงการแก่เครือข่ายสื่อสารสาธารณะ พ้ืนที่เขตนครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1 
1.2  สัมมนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะพ้ืนที่เขตนครชัยบุรินทร์ 
1.3  จัดรายการ “รู้ทันสิทธิกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 3”  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย พ้ืนที่เขตนครชัยบุรินทร์ 
 
2. ปัญหำ/อุปสรรค 

โครงการได้รับการอนุมัติล้าช้า เนื่องจาก สปสช. รอสรุปโครงการจากทุกส่วน  พิจารณางบพร้อมกัน 
 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
 ไม่มี 
 
4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 

4.1 ประชุมชี้แจงโครงการแก่เครือข่ายสื่อสารสาธารณะ พ้ืนที่เขตนครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2 
4.2 ถ่ายทอดสด รายการ “รู้ทันสิทธิกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 3” นอกสถานที ่
     (กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น) 
4.3 จัดแสดงนิทรรศการ“การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
     ร่วมกับภาคีเครือข่าย 4 จังหวัด   
4.4 ประเมินผลการรับรู้ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพ แนวทางและการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักประกัน 
     สุขภาพแห่งชาติประเมินผลจากผู้ฟังที่โทรเข้ามาร่วมในรายการและจดหมายที่ส่งมาร่วมแสดงความ 
     คิดเห็นในรายการ 
4.5 ประเมินผลจากแบบส ารวจการรับรู้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ 

 
โครงกำรพัฒนำสื่อสำรสำธำรณะเขตนครชัยบุรินทร์ 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1.1 จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก 
1.2 จัดกิจกรรมรณรงค์วันทันตสาธารณสุข / วันพยาบาล 
1.3 จัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมไทย / วันพ่อแห่งชาติ 
1.4 จัดกิจกรรมรณรงค์ซ้ืออาหารวันตรุษจีน     
1.5 จัดกิจกรรมรณรงค์  เดินทางสุขใจ  ปลอดภัย  ปลอดโรค (จัดร่วมกับเขตบริการสุขภาพที่ 9) 
1.6 จัดท าหนังสือชุดความรู้ บทความด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1.7 จัดท าหนังสือสถานการณ์โครงการส าคัญประจ าปี  2558 
1.8 จัดท าชุดนิทรรศการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 



49 
 
1.9   จัดท าเอกสาร/แผ่นพับด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม(แผ่นพับหลักสูตร/แผ่นพับ   
       คลินิกนอกเวลารพ.) 
1.10 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1.11 จัดท าโปสเตอร์ความรู้&ความดี  บริเวณทางเดินรอบหน่วยงาน / โปสเตอร์น าเสนอผลงานวิชาการ 
1.12 จัดรณรงค์ปั่นจักรยานใจเกินร้อย 
1.13 จัดท าหนังสือเติมความรู้ต่อความดี 
 

2. ปัญหำ/อุปสรรค 
2.1 การรวบรวมบทความด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่ครบตามปฏิทินรณรงค์ ไม่ทันตาม

แผนงานที่ตั้งไว้   
2.2 นักวิชาการมีส่วนร่วมน้อยในการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่  ไม่กล้าออกสื่อทีวี วิทยุ และไม่ม่ันใจในการ 

เขียนข่าว,บทความส่งเผยแพร่   
2.3 ขาดการประสานงานล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรมท าให้ท างานอย่างกระชั้นชิด  และไม่มีคุณภาพ  

 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 

3.1 อยากขอสนับสนุนสื่อนิทรรศการ,สื่อความรู้ตามเทศกาลรณรงค์หรือตัวอย่างที่จะให้ศูนย์เผยแพร่ต่อ  
     จะได้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
3.2 อยากให้ส่วนกลางก าหนดธีมรณรงค์แต่ละปีให้ชัดเจน  จะให้เน้นเรื่องใด  เพื่อจะได้เผยแพร่งาน 
     ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในทิศทางเดียวกันทั้ง 12 เขต 

   
4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 

4.1 ด าเนินงานตามกิจกรรม 15 กิจกรรมที่ยังไม่ด าเนินการ ได้แก่ 
 - จัดกิจกรรมรณรงค์วันไอโอดีน 
 - จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 - กิจกรรมรณรงค์วันคาร์ฟรีเดย์ 
 - จัดกิจกรรมรณรงค์  เดินทางสุขใจ ปลอดภัย  ปลอดโรค (จัดร่วมกับเขตบริการสุขภาพที่ 9 ) 
 - จัดท าหนังสือองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 - จัดท าโปสเตอร์ความรู้&ความดี  บริเวณทางเดินรอบหน่วยงาน/โปสเตอร์น าเสนอผลงาน 
             วิชาการ 
 - จัดท าชุดนิทรรศการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 - จัดท าเอกสาร/แผ่นพับด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 - จัดท าสื่อภาพพลิกการท าความสะอาดฟันผู้สูงอายุ 
 - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 - จัดท าวีดีโอด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 - จัดท าหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกสื่อต้นแบบให้แก่เครือข่ายสื่อมวลชนในเขตบริการ 
             สุขภาพที่ 9 
 - จัดประชุมแสดงผลงาน นวัตกรรมสื่อต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค 
 - มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้ผู้ได้รับคัดเลือก (มอบในเวทีประชุมวิชาการระดับเขต) 
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- ประเมินผลความพึงพอใจของเครือข่ายต่อการด าเนินงานกิจกรรมคัดเลือกสื่อต้นแบบ 

4.2 รวบรวมผลงานขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้าน 
     สุขภาพได้อย่างเต็มที่ 
4.3 ประชุมปรึกษาหารือคณะท างานสื่อสารสาธารณะของศูนย์อนามัยที่ 5 ตามกิจกรรมที่วางแผนไว้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไปในช่วง 5 เดือน 
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

ด้วยโครงการนี้เป็นโครงการอบรมภาคีเครือข่ายโดยเก็บค่าลงทะเบียน ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 หลักสูตร คาดว่าจะ
ใช้งบประมาณจากการเก็บค่าลงทะเบียนทั้งสิ้น 560,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร ว/ด/ป 
 

ค่ำลงทะเบียน 
(บำท) 

เป้ำหมำย 
(คน) 

ค่ำใช้จ่ำย 
โดย  

ประมำณ (บำท) 

ผู้เข้ำร่วม
อบรม 
(คน) 

การให้การปรึกษาแบบคู่เพ่ือตรวจ
เลือดหาเชื้อเอชไอวี 

18–20 
กพ. 58 

2,000 40 6,000 
(จ่ายจริง) 

22 คน 

การพัฒนาพฤติกรรมเพ่ือแก้ไข
ภาวะอ้วน 

18–20 
มี.ค.58 

3,000 30 90,000 สมัคร 16 คน 

การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

8-9 
 เม.ย. 58 

1,800 50 90,000 อยู่ระหว่าง
รับสมัคร 

การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ส าหรับประชาชนทั่วไป / อสม. 

11-15 
พ.ค. 58 

2,500 
 

60 150,000 อยู่ระหว่าง
รับสมัคร 

การควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย
โรงพยาบาล 

21-22  
พ.ค. 58 

1,800 50 90,000 อยู่ระหว่าง
รับสมัคร 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขด้านการแก้ปัญหาการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

3-5  
มิย. 58  

2,500  30 75,000 อยู่ระหว่าง
รับสมัคร 

กลุ่มจัดการความรู้ได้สนับสนุนงานต่างๆ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ได้แก่ เทศบาลทุกเทศบาล 
โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  ทั้งหมดใน
เขตบริการสุขภาพที่ 9 นอกจากนี้ ยังประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ ศูนย์อนามัยที่ 5 รวมถึงแต่ละงานมีการ
ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานเป้าหมายตามเวทีต่างๆด้วย 

ในการนี้ ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาแบบคู่เพ่ือตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี รับผิดชอบโดย
งานเอดส์ในแม่และเด็ก มีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จ านวน 22 คน โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วยคะแนนคนละ 17.5 
คะแนน ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะมีผู้ลงทะเบียนมาเพียง 4 คน แต่ทางผู้จัดก็สามารถจัดได้ในงบประมาณจ ากัดและเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรในโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 

2. ปัญหำ/อุปสรรค 
 1. กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจแต่ละหลักสูตรน้อย ท าให้บางหลักสูตรอาจเลื่อนหรือยกเลิกการจัด 
 2. การเลื่อนจัดการอบรมบ่อย เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานติดภารกิจส าคัญ และวิทยากรหลักติดภารกิจ ท า 
              ให้ผู้สมัครอบรมบางส่วนยกเลิก 
 3. หลักสูตรมีความใกล้เคียงกับหน่วยงานอื่น ซึ่งจัดอบรมโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ท าให้กลุ่มเป้าหมายไม่ 
              สนใจ 

4. ช่วงเวลาการจัดอบรมอยู่ในช่วงที่กลุ่มเป้าหมายมีภารกิจส าคัญ จึงไม่สมัครเข้าอบรม 
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3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
 1. วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 2. สื่อ วัสดุ สิ่งพิมพ์ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 3. การจัดอบรมบางหลักสูตรแม้ผู้สมัครไม่ครบเป้าหมาย หากเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยงาน เห็น
ควรจัดอบรมโดยมีบุคลากรเข้าร่วม 
 
4. สิ่งท่ีจะด ำเนินกำรต่อไป 
 จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาพฤติกรรมเพ่ือแก้ไขภาวะอ้วน โดยจัดที่ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา และ 
หลักสูตรที่เหลืออีกจ านวน 5 หลักสูตร   
  

 

 

การจัดอบรมหลักสูตร การให้การปรึกษาแบบคู่เพ่ือตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี 

 
โครงกำรศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยส่ิงแวดล้อม ศอ.5 (D-Learning center ปี 4) 
 ปี 2558 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1. เปลี่ยนป้ายห้องเวชศาสตร์ชันสูตรเดือน พ.ย.57 
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2. ทบทวน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง 
3. ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  สสส. กรุงเทพมหานคร 

 
กระจก 2 ชั้น Low-E (Low Emission)  
กระจก2ชั้นเคลือบฉนวนกันความร้อน  ช่วยปกป้องรังสี
ยูวี  และลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลดความร้อนจาก
แสงแดดที่เข้าสู่ตัวอาคารได้มากถึง 95 เปอร์เซ็นต์  

 
 

ห้องประชุม 
มีห้องประชุมไว้บริการ  ให้ใช้ฟรี  สามารถท าหนังสือไป
ขอความอนุเคราะห์เข้าใช้ได้อย่างน้อยขอล่วงหน้า 3 
สัปดาห์  ซึ่งเหมาะมากที่จะประชุมกลุ่มย่อย ประมาณ 
10-50 คน  มีประมาณ 8 ห้องให้เลือกใช้  ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  
 
ลานสาละ ต้นไม้แห่งความดี 
ด้านล่างอาคาร ชั้น 1 พื้นที่ส าหรับพักผ่อนยามเช้า เที่ยง 
เย็น  เปิดโล่งรับลมเย็นตลอดวัน  เป็นที่เก็บพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบ  
ท่อน าแสง  (Light pipe) เปิดช่องให้แสงธรรมชาติส่อง
ลงมาใต้อาคารที่มืด ตัวท่อท าจากอลูมิเนียม และฟอยด์
แสงส่องผ่านกระจกใส แบบปริซึม  ต่อท่อลงมาแสงตก
กระทบเกิดการหักเหของแสง  ท าให้ได้แสงไฟฟ้าส่อง
สว่างมากๆในส่วนที่อยู่ชั้นใต้ดิน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  
และที่ส าคัญเป็นตัวที่น่าจะทดแทนแผงโซล่าเซลล์ได้ดี
และคิดว่าคุ้มทุนกว่ามาก  ลงทุนน้อย ประหยัด และได้
ประโยชน์มาก   

 
 

หิ้งสะท้อนแสง 
ภายในห้องประชุม ห้องท างานมีการออกแบบให้แสง
ธรรมชาติผ่านเข้ามาทางหน้าต่างและหิ้งสะท้อนแสง  
ช่วยลดความจ้าและความร้อนจากแสงได้มาก   
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ระเบียงเขียว  (Green Terrace) 
เส้นทางเดิน  เส้นทางสัญจรที่เชื่อมระหว่างภายในและ
ภายนอกอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ออกแบบให้มี
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชาน และระเบียงบ้านเชื่อมโยงพ้ืนที่
สวนกับพ้ืนที่ใช้สอยต่างๆ  ของทุกชั้นอาคาร  พ้ืนที่
เหล่านี้ยังเป็นต้นแบบของอาคารปลอดบุหรี่อย่าง
สมบูรณ์แบบ 
 
ความสุข 365 วัน    
โถงกลางอาคารเปิดโล่ง  สบาย รับลมรับแสงแดดจาก
ธรรมชาติ  ลดการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร  ไม่มีลิฟท์
ส าหรับคนปกติ  มองเห็นกันทุกทิศทางตั้งแต่ชั้น 1 ถึง
ชั้นดาดฟ้า  ส่งเสริมให้คนเดินออกก าลังกาย แต่ละช่วง
ชั้นมีที่พักระหว่างทาง 

 
กิจกรรมที่ก ำลังด ำเนินกำร 

1. ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้นมแม่ 
2. ติดตั้งแผงโซล่าศูนย์เรียนรู้นมแม่ ม.ค.58  
3. จัดท าระบบน้ าประปา 
4. ปรับปรุงถนนภายในหน่วยงาน   
5. ทาสีภายใน-ภายนอก  อาคารส านักงาน 

 
2. ปัญหำ/อุปสรรค 
 1. การปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ฯ ศูนย์อนามัยที่ 5 ไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย  ได้แก่  การต่อเติมปรับปรุงอาคาร
เพ่ือท าเป็นศูนย์เรียนรู้นมแม่ มูลค่า 430,000 บาท  การจ้างเหมาตกแต่งซื้ออุปกรณ์ในศูนย์เรียนรู้นมแม่  มูลค่า 
150,000 บาท เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวมีมูลค่าจ้างสูงต้องผ่านขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหลายขั้นตอน  ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานล้าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนและระยะเวลาที่ก าหนด 
 2. ขาดการเชื่อมโยงระหว่างผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ  ให้รู้ขั้นตอนการปฏิบัติในการ
ว่าจ้าง,ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความสะดวกและด าเนินการได้รวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ เพ่ือลด
ขั้นตอนการท างานให้รวดเร็ว และทันเวลา 
 3. ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมขาดการด าเนินงานต่อเนื่อง  และไม่ด าเนินงานตามแผน 
 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
 1. อยากขอสนับสนุนโมเดลอาหารตามกลุ่มวัยจากส่วนกลาง เพ่ือน ามาใช้จัดแสดงนิทรรศการให้
ประชาชนได้รับความรู้ในการเลือกรับประทานอาหาร 
 2. ให้ส่วนกลางได้จัดโปรแกรมการศึกษาดูงานในกรมอนามัย ที่มีรูปแบบศูนย์เรียนรู้ฯดีๆที่กรมอนามัยได้
จัดท าขึ้นเป็นตัวอย่าง  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพในรูปแบบเดียวกัน 
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4. สิ่งท่ีจะด ำเนินกำรต่อไป 
 1. ประชุมติดตามงานศูนย์เรียนรู้ฯ เพ่ือให้ด าเนินงานตรงตามแผนที่วางไว้ในโครงการ ได้แก่ 

1) ปรับปรุงแปลงผักสมุนไพร รั้ว ซุ้มสวนสมุนไพร (ไตรมาส2) 
2) จัดจ้างเปลี่ยนวัสดุไฟฟ้า ประเภทไฟส่องสว่าง (ไตรมาส2) 
3) จัดจ้างเปลี่ยนป้ายกล่องไฟการประชาสัมพันธ์การให้บริการ (ไตรมาส3-4) 
4) ท าหลังคาคลุมสระว่ายน้ า (ไตรมาส3-4) 
5) ท าห้องล้างตัวเด็ก หลังขึ้นจากสระว่ายน้ า (ไตรมาส3-4) 
6) จัดจ้างตกแต่งห้องศูนย์เรียนรู้นมแม่ 
7) จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ในศูนย์เรียนรู้นมแม่ (ไตรมาส2) 
8) ปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ (ไตรมาส1-4) 
9) ซ่อมแซม ปรับปรุง ส้วมลอยน้ า /ส้วม 5 ดาว /ส้วมส านักงาน (ไตรมาส3-4) 
10) ซ่อมแซมจักรยานเติมอากาศ  (ไตรมาส3-4) 
11) ทบทวน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง (ไตรมาส1-4) 
12) ป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน  (ไตรมาส1-4) 
13) รื้อถอน-ติดตั้งป้ายหน้าศูนย์อนามัยที่ 5 (ไตรมาส3-4) 
14) สรุปผลการด าเนินงานโครงการ (D learning center) ปี2558 (ไตรมาส 4) 

 2. ด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 14 กิจกรรม  ดังรายละเอียดในหน้า 1 
 3. ปรับกิจกรรมโครงการเพิ่ม 1 รายการ  คือ  ศูนย์เรียนรู้แพทย์ทางเลือก ใช้งบประมาณ  
              1,900,000  บาท 
 
โครงกำร “กำรจัดกำรควำมรู้ ศูนย์อนำมัยที่ 5 (Knowledge Management)” ปี 2558 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 มีการจัดการความรู้ ดังนี้ 
1.1 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ 2 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของ

เดือน ดังนี้ 
ในทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ๆมีการขออนุมัติ

ราชการเพ่ือไปอบรม หรือประชุมในเรื่องต่างๆท่ีผ่านมา น ามาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
ได้มีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้มีการประสานและร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของศูนย์อนามัยที่ 5 ในการรวบรวม ติดตามและประเมินผลการแลกเปลี่ยนในแต่ละครั้ง คือ เมื่อบุคลากรมีการขอ
อนุมัติราชการเพ่ือไปประชุมหรืออบรม หลังจากกลับมาจะต้องเขียนรายงานการไปปฏิบัติราชการในเรื่องนั้นๆ ทุก
ครั้งโดยมีผู้ที่รับผิดชอบหลักของงานพัฒนาบุคลากรเป็นผู้รวบรวม ติดตาม ซึ่งรายงานที่ได้จะน ามาจัดหมวดหมู่
ของเรื่องตามกลุ่มวัยและลักษณะงาน เพ่ือสะดวกและง่ายต่อการแลกเปลี่ยน โดยมีการจัดหมวดหมู่ดังนี้  อนามัย
แม่และเด็ก      วัยเรียน  วัยรุ่น วัยท างาน  ผู้สูงอายุ  อนามัยสิ่งแวดล้อม และงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เมื่อ
จัดหมวดหมู่เรียบร้อย จะน าเรื่องตามหมวดหมู่นั้นๆ มาจัดลงตารางกิจกรรมแลกเปลี่ยนในแต่ละเดือน และน า
ตารางดังกล่าวติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานจัดการความรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ๆไป
ปฏิบัติราชการดังกล่าวทราบ เพ่ือเตรียมท าการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันต่อไป ตามกรอบของแผนงาน
ด้านล่าง 
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และในทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริการ
ให้มีคุณภาพจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 5 ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการให้บริการ
ผู้ป่วยตามกลุ่มอาการของโรคต่างๆ รวมถึงการประเมินถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามจุดให้บริการต่างๆ
ในโรงพยาบาล เพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนร่วมกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนางานต่อไป 

1.2 การรวบรวมประเด็นความรู้ต่างๆ ตามการจัดหมวดหมู่ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ  อนามัยแม่และ
เด็กวัยเรียน  วัยรุ่น วัยท างาน  ผู้สูงอายุ  อนามัยสิ่งแวดล้อม และงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ น าขึ้น website 
ของศูนย์อนามัยที่ 5 เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  

1.3 การสนับสนุนผลงานนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ของศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมประกวดในการประชุม
วิชาการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล หรือ HACC FORUM ครั้งที่ 8 ภายใต้กิจกรรม “Imagination for 
Quality” จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ  เมื่อวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา 
 
2.ปัญหำอุปสรรค 

การด าเนินงานที่ผ่านมายังพบว่าเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นจ านวนไม่มากเท่าที่ควร 
ดังนั้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ๆไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าถึงความรู้ได้ง่าย 
คณะกรรมการจัดการความรู้จึงน าเนื้อหาที่ได้แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดในแต่ละครั้งน าขึ้น Website ขององค์กร 
เพ่ือการเรียนรู้ต่อไป 

 
3. ข้อเสนอแนะ/กำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 

ส่วนกลางควรมีการจัดตลาดนัดความรู้ปีละ 1 ครั้งอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นศูนย์กลางของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ อันจะเป็นการขยายวงกว้างของความรู้ในเรื่อง/งาน
ต่างๆเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพที่หลากหลาย 

 

คณะกรรมการ 

พฒันาบคุลากร 

• งานพฒันาบคุลากรรวบรวม ตดิตามการเขียนรายงานการไปปฏิบตัิราชการ
(ประชมุ/อบรม) 

 

คณะกรรมการพฒันา
บคุลากรและ
คณะกรรมการจดัการ
ความรู้ 

• จดัหมวดหมูข่องเร่ืองลงตารางกิจกรรมแลกเปล่ียนฯในแตล่ะเดือน ตดิบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ และแจ้งเจ้าหน้าท่ีๆไปปฏิบตัริาชการ(ประชมุ/อบรม)  เพ่ือ
เตรียมการส าหรับการแลกเปล่ียนและถ่ายทอดให้กบับคุลากรในหน่วยงาน 

คณะกรรมการ 

จดัการความรู้ 

• แลกเปล่ียนและถ่ายทอด 

 

คณะกรรมการพฒันา
บคุลากรและ
คณะกรรมการจดัการ
ความรู้ 

• ประเมินผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดในแตล่ะครัง้ 
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4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังด าเนินการต่อเนื่องไปเรื่อยๆ และในเดือนสิงหาคมของทุกปีศูนย์อนามัยที่ 5 
จะมีการจัดงานมหกรรมน าความรู้ของศูนย์อนามัย ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องภายใต้ ชื่อ งาน
มหกรรม CQI เป็นกิจกรรมที่มีการน าเสนอผลงาน/นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ภายในองค์กรที่หลากหลายจาก
กลุ่มงานต่างๆ ภายในศูนย์อนามัยที่ 5 
 

 
 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรและพัฒนำองค์กรตำมแนวทำง HEALTH ศูนย์อนำมัยที่ 5 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการออกก าลังกายนอกสถานที่ ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  7-25  พฤศจิกายน  
2557 งบประมาณท้ังสิ้น 19,000 บาท 

- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557   บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 33 คน  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล และ 
  ฟุตซอล  ณ   สนามกีฬา สสจ.นครราชสีมา   
- วันที่ 18  พฤศจิกายน 2557 บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 17 คน  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแบดมินตัน   
  ณ สนาม VS  แบดมินตัน 
- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 35 คน  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาปาเป้า  ณ สนาม 
  กีฬา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  
- วันที่ 25 พฤศจิกายน  2557 บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 12 คน  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส   
  ณ สนามกีฬา วพบ.นครราชสีมา  
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2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงสังสรรค์แบ่งปันความสุข   (วันที่  17  พฤศจิกายน 2557   ณ  

ห้องอาหารอภิรมย์  ศูนย์อนามัยที่ 5   งบประมาณ 10,580 บาท) 
    2.1 จัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับเจ้าหน้าที่เข้ารับราชการใหม่  พนักงานราชการใหม่ และเลี้ยงส่งข้าราชการ

ที่ย้ายไปปฏิบัติงานที่อ่ืน และไปช่วยราชการ  โดยร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน และท่านรองผู้อ านวยการกล่าว
ต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่และเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่   รองผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่และมอบของที่ระลึก 
ดังนี้ 
           1. นางสาวยูโก๊ะ  มารูโมโต๊ะ   ต าแหน่ง นักกิจกรรมบ าบัด  มาปฏิบัติงานศูนย์อนามัยที่ 5 ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 2 ปี  (10 พย. 57 – 5 ต.ค. 59) ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยใน 
           2. นายนิธิรัตน์ บุญตานนท์   ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  กลับมาปฏิบัติงานที่ศูนย์อนามัยที่ 5 
มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ใหม่  เจ้าหน้าที่ท่ีไปปฏิบัติงานที่อ่ืนกล่าวแสดงความรู้สึก 
  2.2  มอบรางวัลถอดรหัสแบ่งปันความรู้ดีๆจากการไปปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 
เดือนสิงหาคม 

- คุณทรงคูณ  ศรีดวงโชติ  เรื่องศึกษาดูงาน Safe Abortion    
- คุณศรีประภา  ลุนละวงค์  เรื่องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการด าเนินงานดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว ในพื้นที่ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา”  

เดือนกันยายน 
          - คุณจีรวรรณ  ชงจังหรีด  เรื่องร่วมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง
สาธารณสุข รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2557 เขตบริการสุขภาพท่ี 9  
          - คุณจีรวรรณ  ชงจังหรีด  เรื่อง การก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุขตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์    
         - คุณกันทิมา  เหมพรหมราช  เรื่อง ประชุมสรุปผลการด าเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 2557  
         - คุณศมกานต์   ทองเกลี้ยง  เรื่อง ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2557 "สร้างสรรค์งาน
วิชาการเพ่ือการปฏิรูประบบสาธารณสุข"   
เดือนตุลาคม 
         - คุณปริพัส   เนตรนี   เรื่อง Symex-Innovative Value for Clinical Diagnostics    
         - คุณรัชนี   บุญเรืองศรี  เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ    
         - คุณแสงนภา  อุทัยแสงไพศาล  เรื่องหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาการบริหารโรงพยาบาล   
         - คุณนาตยานี  เซียงหนู   เรื่องร่วมเก็บข้อมูล Rapid survey ตามโครงการประเมินผลการให้บริการ
สุขภาพของเขตบริการสุขภาพที่ 9 
  2.3 กิจกรรมเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ 
         - คุณภัทรภร   สุราเสถียรกุล    โอนย้ายไปส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านเหลื่อม 

           - คุณปิยมาภรณ์   โล่ห์ทวีมงคล    ไปช่วยราชการศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ 
           - คุณทรงคูณ   ศรีดวงโชติ       โอนย้ายไปองค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย  
           - คุณรัชนี   บุญเรืองศรี       ปฏิบัติงานที่ส านักอนามัยผู้สูงอายุ  (วันนี้ไม่ได้ร่วมงาน) 
          - คุณสุรชัย   จอกโคกกรวด   ปฏิบัติงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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3) ประชุมรักษ์สุขภาพสร้างสรรค์สันทนาการในองค์กร  (วันที่ 24 – 26  ธันวาคม  2557  ณ  
ห้องอาหารอภิรมย์  ศูนย์อนามัยที่ 5  งบประมาณ  73,910  บาท) 
             - วันที่ 24 ธันวาคม 2557   จ านวนผู้เข้าร่วม 128 คน 
             - วันที่ 25 ธันวาคม 2557  จ านวนผู้เข้าร่วม 129 คน 
             - วันที่ 26 ธันวาคม 2557 จ านวนผู้เข้าร่วม  132 คน 
กิจกรรมดังนี้ 
             - เช้า  เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมพิธีสงฆ์ ตักบาตรอาหารแห้ง และไหว้พระพุทธรูป ไหว้ศาล   ณ 
ห้องอาหารอภิรมย์ 
             - บ่าย เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีศูนย์อนามัยที่ 5 ซึ่งจัดที่สวนสราญจิตนิมิตสุขภาพ  
ประกวดเชียร์ลีดเดอร์  กองเชียร์  และแข่งขันกีฬามีดังนี้  กีฬามหาสนุก  เช่น วอลเล่ย์บอลทีมผสม ,  ปาเป้า เป็น
ต้น 
  - เย็น  รอง ผอ. เปิดงานเลี้ยงกลางคืน   จับสลากมอบรางวัลพิเศษให้แก่บุคลากร  การแสดงสีส้ม  ชื่อ
การแสดง"สาวผัวเผลอ"   มอบรางวัล 5ส  ประเภท ส านักงาน   ประเภทพ้ืนที่ขนาดเล็ก-กลาง  ประเภทพ้ืนที่
ขนาดใหญ่  การแสดงสีม่วง ชื่อการแสดง "เห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะค่ะ" ประกวดการแต่งกาย FUNNY FUNNY 
SEASON 2015 
 

 
2. ปัญหำ/อุปสรรค 
 ไม่มี 
 

3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
   ไม่มี 
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4. สิ่งท่ีจะด ำเนินกำรต่อไป 

4.1  จัดอบรมการเขียนขอจริยธรรมส าหรับงานวิจัย  ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2558 
  4.2  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการออกก าลังกายนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 (กีฬากรมอนามัย) 
  4.3  จัดประชุมลืบสานประเพณีไทย สงกรานต์สานใจศูนย์อนามัยที่ 5  
  4.4  จัดอบรมฝากรัก ฝากใจ ฝากไว้ในความทรงจ า 
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งำนตำมพันธกิจ 
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์และกำรวิจัย 

โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรศูนย์อนำมัยที่ 5 ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1.1 ด าเนินการจัดประชุมท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปี 2558 เมื่อเดือน ตุลาคม 2557 
ผลลัพธ์ : มีแผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติการ, รายละเอียดโครงการ และแผนการใช้เงิน ปี2558 

1.2 ด าเนินการประชุมติดตามแผนรอบ 3 เดือน  เมื่อเดือน มกราคม 2558 
ผลลัพธ์ : ผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน, ผลการใช้เงินงบประมาณ, แผนการใช้งบประมาณ(ปรับปรุง) 
 
2. ปัญหำ/อุปสรรค 

2.1 การนัดวันประชุมเพื่อติดตามงานท าได้ยากข้ึน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมติดภารกิจทาง
ราชการและลงพื้นที่ด าเนินกิจกรรมของโครงการ 

2.2 การโอนเงินงบประมาณกรมอนามัย เพ่ือใช้ในโครงการที่ส่วนกลางให้ด าเนินการ มีเข้ามาเรื่อยๆ ท า
ให้นักวิชาการวางแผนการท างานและการใช้เงินไม่ทันการณ์ (ควรมีแผนงานแผนเงินโอนให้ทราบตั้งแต่แรก) 

2.3 การโอนเงินนอกงบประมาณ (สปสช./งบเขตบริการสุขภาพที่9) ยังไม่มีเงินโอนเข้ามา ด้วยสาเหตุ
หลายฯประการ ท าให้ต้องใช้เงินของตนเองในบัญชีเงินบ ารุงบัตรมาใช้ไปพลางก่อน 
   
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 

3.1 ควรมีแผนของโครงการและงบประมาณที่ส่วนกลางให้ด าเนินการ(แผนของเงินโอน)ในภาพของกรม
อนามัยตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือใช้ในการวางแผนงานและการใช้เงินของผู้รับผิดชอบโครงการในศูนย์เขต  

3.2 ควรเพ่ิมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย ปัญหาอุปสรรค เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการ
ประชมุทางไกล Web Conference  
 
4. สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 

4.1 จัดประชุมติดตามงานรอบ 6 เดือน จะด าเนินการประชุมในวันที่ 1 เมษายน 2558 
4.2 เร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรี 
4.3 ปรึกษา/ประสานจัดหารูปแบบการจัดประชุมท าแผนยุทธศาสตร์ปี2559 กับผู้เกี่ยวข้อง ในช่วงเดือน 

พฤษภาคม 
4.4 จัดประชุมติดตามงานรอบ 9 จะจัดในเดือน มิถุนายน 
4.5 จัดประชุมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของศูนย์อนามัยที่ 5 ปีงบประมาณ 2559 ใน

เดือนกันยายน จ านวน 2 วัน (อาจจะจัดประชุมสรุปงานปีงบประมาณ 2558 (รอบ12เดือน)  1 วัน และ ประชุม
ท าแผนยุทธศาสตร์อีก 1 วัน) 
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โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ปี 2558 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1.1 การรวบรวมสถานการณ์  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ใน ปงีบประมาณ 2557  ที่ผ่านมา เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ทาง website กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และ
การวิจัย 

1.2 การจัดท ารายงานประจ าปี 2557  ศูนย์อนามัยที่ 5  เพ่ือเป็นการสรุปและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตบริการสุขภาพท่ี  9 

1.3 การจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปี 2558  
 
2. ปัญหำและอุปสรรค/ข้อจ ำกัด 

การรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์มีภาระงานในด้านอ่ืนๆ   ท าให้การสรุปผลการด าเนินงานในบางส่วนล่าช้า 
  
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
 การจัดส่งแนวทางการด าเนินงาน  การก าหนดตัวชี้วัด และรายละเอียดแจ้งให้ทางศูนย์อนามัยให้ทราบ
ในช่วงต้นปีงบประมาณ  เพื่อชี้แจงพ้ืนที่รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 
4. สิ่งท่ีจะด ำเนินกำรต่อไป 

4.1 รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด   และเผยแพร่
ข้อมูลในที่เก่ียวข้อง 

4.2 จัดท ารายงานประจ าปี 2558  ศูนย์อนามัยที่ 5 
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โครงกำรพัฒนำงำนวิชำกำรและงำนวิจัย ปีงบประมำณ 2558 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 
 กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการมีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม และกิจกรรมย่อย 21 กิจกรรม โดย
ด าเนินการในส่วนของกิจกรรมย่อย แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ  47.62 กิจกรรมที่ก าลังด าเนินการร้อยละ 52.4  
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 6 ตัว  ด าเนินการแล้ว 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50 ตัวชี้วัดที่ได้ด าเนินการแล้ว
คือ การรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานปีงบประมาณ 2550-2557 การจัดตั้งคลินิกวิจัย งานวิจัยได้รับการ
เผยแพร่ในเวทีวิชาการ 3 เรื่อง (โปสเตอร์) ส่วนกิจกรรมแบ่งเป็น 2 แบบคือ กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณและ
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ ช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาไม่ได้ใช้งบประมาณ ส่วนกิจกรรมที่บูรณาการรวมในโครงการ
อ่ืนมี 2 กิจกรรมด าเนินการแล้วบางส่วน (ภายใต้โครงการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะเขตนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม
ที่ 3 การผลิตสื่อ/พัฒนาสื่อด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (3.4 จัดท าโปสเตอร์น าเสนอผลงาน
วิชาการ) และโครงการพัฒนาบุคลากร (จัดประชุมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งจะด าเนินการในวันที่ 9-10 
มีนาคม 2558)  

2. ปัญหำและอุปสรรค 
 กิจกรรมส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือดี ส่วนกิจกรรมที่ท าไม่ได้ตามแผนเนื่องจากข้อจ ากัดของงาน
รับผิดชอบแต่ละคน วารสารออกล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนดเนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภารกิจในการด าเนินงานในส่วน
อ่ืน และขาดสภาพคล่องในการบริหารจัดการ การเบิกจ่ายงบประมาณ แต่กิจกรรมส่วนใหญ่ยังสามารถด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมายในภาพรวม  
 

3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
 ไม่มี 
4. สิ่งที่จะด าเนินการต่อไป  
 ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ดังนี้ 
ไตรมำส 2 

1. ประชาสัมพันธ์คู่มือ/แนวปฏิบัติ ในการท าวิจัยของศูนย์ ให้บุคลากรทราบทุกเดือนในเวทีคลินิกวิจัย 
2. ติดตามประเมินผลการวิจัยในหน่วยงาน โดยติดตามทั้งหมด 6 เรื่อง ซึ่งก าลังด าเนินการ 
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขอรับทุนวิจัยในและนอกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
4. อบรมพัฒนาความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเขียนจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 1 ครั้ง  
5. ฝึกฝนการตรวจทานและวิจารณ์บทความวิชาการจากผู้นิพนธ์ที่ส่งเรื่องพิจารณาลงวารสาร เดือนละ 

1 ครั้ง 
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยที่รับผิดชอบเดือนครั้ง รวม 12 ครั้ง (คลินิกวิจัย) 
7. พัฒนาเอกสารวิชาการเพ่ือการประเมินบุคคลและผลงาน (อวช.) และตรวจผลงานวิชาการก่อน

เผยแพร่ โดยแต่งตั้งการพิจารณาตามสายงานที่รับผิดชอบตามต าแหน่งงานปัจจุบัน 
8. พิจารณาผลงานวิจัย, ตรวจทานและพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวารสารวิชาการ ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์

รูปแบบต่างๆ เช่น website Facebook เป็นต้น 
9. จัดพิมพ์วารสารวิชาการให้ออกตามก าหนดเวลา 
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ไตรมำส 3 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยในฐานข้อมูลปีงบประมาณ 2558  
2. ส ารวจการฝึกอบรมด้านการวิจัย และจัดท าแผนการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน และ

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ  
3. รวบรวมและเก็บข้อมูลเตรียมท าโครงการและวางแผนในปีงบประมาณ 2559 
4.   สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอ่ืน โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมของ

หน่วยงานต่างๆ 
5.  ติดตามและรวบรวมรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน  และ

จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามก าหนดเวลา 
6. สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับต่างๆ ในประเทศและนานาชาติ และวิเคราะห์ Flow 

งานในส่วนที่ล่าช้าและวางแผนแก้ไข 
 
โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ศูนย์อนำมัยที่ 5 นครรำชสีมำ 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1.1 ด าเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา) จ านวน 1 เครื่อง ใน
วงเงิน บาท 

1.2 ด าเนินการจัดหา Software ระบบจองห้องประชุม จ านวน 1 ระบบ (อยู่ระหว่างทดสอบระบบการ
ท างานของ Software 

1.3 ตรวจรับครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการจัดสรรให้กับศูนย์เขตต่าง ๆ ของกองแผนงาน ระบบรวบรวมข้อมูล
ความต้องการของการใช้งาน 
 
2.  ปัญหำและอุปสรรค /ข้อจ ำกัด 
 2.1  ขาดก าลังคนด้านไอทีที่มีความสามารถเกี่ยวกับการเซ็ตระบบ Network มีช่วยด าเนินการเซ็ตระบบ
ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 
 2.2  ปัญหาการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตภายในศูนย์และความต้องการการใช้งานมีมากข้ึน เช่นการจอง
ช่องสัญญานของผู้ใช้งาน เช่นการเปิด line หรือ face book ไว้ตลอดเวลา 
 
3.  ข้อเสนอแนะ/สิ่งทีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
 3.1 จัดหาบุคลากรหรือจัดจ้างผู้ที่สามารถด้านระบบเครือข่าย หรือรับนักศึกษาฝึกงานด้าน ICT มาช่วยใน
การเซค็อัพระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 3.2 ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์และอุปกรณ์จากส่วนกลางเพ่ิมเติมให้ส่วนที่ยังขาด 
 
4.  สิ่งที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
 4.1  ทดลองใช้งานระบบจองห้องประชุมผ่านระบบเครือข่ายภายในศูนย์อนามัยที่ 5 
 4.2  จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามแผนงานโครงการที่ได้จัดท าไว้ในส่วนที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 
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โครงกำรกำรติดตำมประเมินผลภำพรวมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
 ปี2558 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1.1 ด าเนินการจัดประชุมรับการตรวจนิเทศและติดตามของกรมอนามัย  (รอบที่1) ในวันที่ 29 ตุลาคม 
2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 70  คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 แนวทางการท างานของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา 
 นโยบายด้านสุขภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 10 ข้อ 
 นโยบายของกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 มาตรการด าเนินงานของกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนบูรณาการอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้

แผนบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แผนควบคุมโรคและแผนคุ้มครองผู้บริโภค 
 การอภิปรายสายส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

1.2  ด าเนินการจัดประชุมรับการตรวจนิเทศและติดตามของกรมอนามัย  (รอบที่2) ในวันที่ 24 มีนาคม 58 
1.3  ลงพ้ืนที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ และบูรณาการ ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1 ดังนี้ 

 จังหวัดชัยภูมิ  ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2558 
 จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 
 จังหวัดสุรินทร์  ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2558 
 จังหวัดบุรีรัมย์  ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 

1.4 การงานพัฒนาระบบราชการ ด าเนินการ ดังนี้ 
1) ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด กพร. ผู้รับผิดชอบ 
2) จัดท ารายละเอียด  KPI Template ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
3) จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
4) ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
5) รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน 
6) รายงาน SAR  CARD ของหน่วยงาน รอบ 6, 9, 12 เดือน 
7) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในระบบ 

                  งานพัฒนาระบบราชการ  DOC  รอบ 6, 9, 12 เดือน 
8) ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานในตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
9) พัฒนา  ปรับปรุง  เผยแพร่ข้อมูลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
10) สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 
11) รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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1.5 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด าเนินการ ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
2) ทบทวนเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
3) จัดท าแผนพัฒนาองค์การ 
4) ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน  
5) ประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

          - รายงานลักษณะส าคัญขององค์กร 
          - รายงานผลการประเมินตนเองรายหมวด 

6) เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ 
7) สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 

 
2. ปัญหา/อุปสรรค 

1) กิจกรรมส่วนใหญ่ยังสามารถด าเนินการได้ตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนด แต่เนื่องจากในบาง
กิจกรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบงานทั้งในหน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลามาก
พอสมควรกว่าที่จะได้เอกสารข้อมูล เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานต่างก็มีภาระงานเยอะส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้า
กว่าก าหนด 

2) การด าเนินงาน กพร. เป็นเรื่องของการประสานงาน และรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
แต่ละกลุ่มงาน หรือบางเรื่องศูนย์ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบเอง ท าให้การประสานผลการด าเนินงานค่อนข้างเป็น
ปัญหา หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 3) การด าเนินงาน PMQA เป็นเรื่องใหญ่ที่มีปัจจัยความส าเร็จจากหลายด้าน การด าเนินงานค่อนข้างยาก 
และต้องใช้เวลาในการพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติให้ส าเร็จได้ใน 1-2 ปี 
 
3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

1) เอกสารรายละเอียดการด าเนินงาน กพร. /PMQA ในเรื่องที่ต้องด าเนินการทั้งหมด ทั้งที่ศูนย์
รับผิดชอบ และส านักต่างๆของกรมอนามัยรับผิดชอบ เพื่อประกอบการด าเนินงาน 

2) เอกสารข้อมูลย้อนกลับ หรือการคืนข้อมูลให้ศูนย์ต่างๆ ใช้ส าหรับการปรับปรุงการดเนินงานให้ดีขึ้น 
3) ผู้รับผิดชอบงานต้องการให้ส านักต่าง ๆชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน และตัวชี้วัดอย่างละเอียดและ

เข้าใจง่าย 
 
4. สิ่งที่จะด าเนินการต่อไป 
 ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ดังนี้ 
ไตรมาส 2 

1. สรุปรายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจ าปี 2558 ทั้ง 4 จังหวัด 
2. รวบรวมแบบรายงานตามแบบฟอร์ม ตก.1 และ ตก.2 (รอบที่1) ในประเด็นการตรวจราชการที่กรม

อนามัยรับผิดชอบส่งส านักผู้ตรวจเขตสุขภาพที่9 
3. สรุปรายงานการรับนิเทศของกรมอนามัย รอบที่ 2 ประจ าปี 2558 
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ไตรมาส 3 

1. เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 2-3 
เมษายน 2558 

2. จัดประชุมรับการนิเทศงานของกรมอนามัย รอบที่3 ประจ าปี 2558 
3. สรุปรายงานการรับนิเทศของกรมอนามัย รอบที่ 3 ประจ าปี 2558 
4. ด าเนินการส่งเสริม/สนับสนุนการด าเนินงานตามตัวชี้วัด กพร. PMQA ให้เกิดผลแบบเป็นรูปธรรมใน  

หน่วยงาน 
5. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน กพร./PMQA ส่งกรมอนามัย 
6. พัฒนาการด าเนินงาน กพร. /PMQA ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ไตรมาส 4 

1. ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ และบูรณาการ ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2 ช่วงเดือน
กรกฎาคม 2558 

2. สรุปรายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ประจ าปี 2558 ทั้ง 4 จังหวัด 
3. รวบรวมแบบรายงานตามแบบฟอร์ม ตก.1 และ ตก.2 (รอบที่2) ในประเด็นการตรวจราชการที่กรม

อนามัยรับผิดชอบส่งส านักผู้ตรวจเขตสุขภาพที่9 
4. เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจ าปี 2558 ช่วงเดอืนสิงหาคม 2558 

 

 
ประชุม รับการนิเทศงานของกรมอนามัย รอบที่ 1 ปี 2558 

 

 
ลงพ้ืนที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1 
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ประเด็นกำรติดตำมกำรนิเทศงำนกรมอนำมัย (รอบที่ 1) 
งำนแม่และเด็ก 
1. โครงกำรเรื่องโรคขำดสำรไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ 

ภายใต้โครงการ “พัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านัก
โภชนาการ กรมอนามัย ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การส ารวจข้อมูลตามโครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการ ปี 2558 พ้ืนที่
ด าเนินการ คือ จังหวัดชัยภูมิ   งบประมาณ 35,000 บาท (ยังไม่เบิกจ่าย) 

กิจกรรมที่ 2 การติดตามประเมินรับรอง ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ  งบประมาณ  30,000  บาท (ยังไม่เบิกจ่าย, แจ้งสนับสนุนงบฯเมื่อเดือนมกราคม 58) 

กิจกรรมที่ 3 การสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ประจ าปี 2558 
กิจกรรมที่ 4 การเก็บปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกในโรงพยาบาล 
กิจกรรมที่ 5 เก็บรวบรวมข้อมูลการได้รับยาและการกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 และ 2 อยู่ในระหว่างประสานพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการ โดยมีแผนการด าเนินงานในช่วงเดือน

เมษายน-พฤษภาคม 2558  
กิจกรรมที่ 3 การสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ได้มอบหมายให้พ้ืนที่สุ่มตรวจเกลือครัวเรือน

อ าเภอละ 300 ครัวเรือน ขณะนี้อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละแห่งจะรวบรวม
ข้อมูลส่งศูนย์อนามัยที่ 5 ภายในเดือนเมษายน 2558 

กิจกรรมที่ 4 การเก็บปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกในโรงพยาบาล โดยปกติพ้ืนที่จะ
น าส่งตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ มาวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ในเดือน
กรกฎาคม ซึ่งในเบื้องต้นได้ประสานกับนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ทราบว่ายังไม่ได้ด าเนินงาน 
เนื่องจากยังไม่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการด าเนินงานจากส านักโภชนาการ 

กิจกรรมที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูลการได้รับยาและการกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ โดยให้
เก็บข้อมูลการได้รับยาและการกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ ในเดือนมกราคม 2558 เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายในเดือนเมษายน ในขณะนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 

2. ปัญหำและอุปสรรค 
ผู้รับผิดชอบงานระดับเขตและจังหวัดมีภาระงานหลายด้าน ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 

 

3. ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
1. ส่วนกลางควรเร่งการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ หรือการเพ่ิมกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ต้น 
   ปีงบประมาณ เพ่ือศูนย์เขตฯ จะได้เตรียมการและแจ้งพ้ืนที่ให้วางแผนปฏิบัติการรองรับ 
2. ควรจัดท าสื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการฯ ให้มีมากขึ้น 
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4. สิ่งท่ีจะด ำเนินกำรต่อไป 
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การได้รับยาและการกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์, การสุ่ม
ตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน, การเก็บปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดประชุมชี้แจงการส ารวจข้อมูลตามโครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการ ปี 2558 
จังหวัดชัยภูมิ โดยจะด าเนินการภายในเดือนเมษายน 2558 
3. เยี่ยมประเมินรับรอง ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 
 

2. นโยบำยของกำรแก้ปัญหำเด็กเตี้ย 
กลุ่มแม่และเด็ก 

1. ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้มีการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่รับผิดชอบงานแม่และเด็กใน
การด าเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโต มุ่งเน้นเด็กแรกเกิด -18 ปี โดยใช้โปรแกรมการเฝ้าระวังการ
เจริญเติบโต 

2. การประเมินภาวะโภชนาการใน WCC เมื่อพบปัญหาเด็กที่เตี้ย ต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
โดยเฉพาะเด็กท่ีอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ เช่น ปู่ ยา ตา ยาย และเฝ้าระวังใน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

 เด็กแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2500 กรัม (LBW) 
 เด็กท่ีไม่อยู่กับพ่อแม่ 
 เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้า 
 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage Pregnancy) 

3. การพัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงเด็กให้มีองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและการให้อาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการส าหรับเด็ก โดยเด็กกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กค่อนข้างเตี้ย และเด็กเตี้ยจะได้รับการเฝ้าระวังด้าน
อาหารและโภชนาการ ซึ่งศูนย์เด็กเล็กได้ส่งเสริมให้มีการรับประทานนมจืดอย่างน้อย 1 กล่อง โดยกลุ่ม
เด็กเตี้ย ให้สนับสนุนนมเพ่ิมอีก 1 กล่องเป็น 2 กล่อง ส าหรับผู้ปกครองเด็ก พ่ีเลี้ยงเด็กให้ความรู้และ
แนะน าอาหารที่ให้พลังงานเพ่ิม อาหารที่มีแคลเซียมสูง ให้นม อย่างน้อย 2 กล่อง รวมเป็น 3 กล่องใน 1 
วัน (เด็กเตี้ย ได้รับ 4 กล่องใน 1 วัน)  

4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้แจ้งไปยัง อสม. ให้ติดตามการเจริญเติบโตของเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด โดยมีการ
ชั่งน้ าหนักทุกเดือน เพ่ือเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและให้ผู้ปกครองเด็กลดอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ 
ประเภทเครื่องดื่มรสหวาน อาหารกรุกรอบ โดยให้เด็กได้รับอาหารที่มีโภชนาการครบ 5 หมู่ 

5. โรงเรียนมีการด าเนินงานแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ ในองค์ประกอบที่ 7 มีการแก้ไข
ปัญหาเด็กอ้วน เตี้ย ผอม และขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

6. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. สื่อสารกับประชาชนในพ้ืนที่ผ่านหอกระจายข่าวในการดูแลเด็กต่ ากว่า 
5 ปี เพ่ือสร้างความตระหนักและรู้ถึงผลเสียของปัญหาเด็กเตี้ย เมื่อพบแล้วต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

กลุ่มวัยเรียน 
การเฝ้าระวังส่งเสริมและ แก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) ในเขตสุขภาพที่ 9 

ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยมีเป้าหมายให้เด็กวัยเรียนมีภาวะการ
เจริญเติบโต ลดอ้วน เพ่ิมสูง ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
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ระดับศูนย์อนำมัย 

1. จัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินงานกับภาคีเครือข่าย โดยผ่าน
ขบวนการ  

 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองแดง  เงิน ทอง ในองค์ประกอบที่ 6 (สุขศึกษาในโรงเรียน) 
องค์ประกอบที่ 7 (โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย) และองค์ประกอบที่ 8(การออกก าลัง
กาย กีฬาและนันทนาการ) 

 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และเพชรแบบยั่งยืนในมาตรฐานที่เป็นผลส าเร็จของการ
ด าเนินในตัวชี้วัดที่ 4 (การเจริญเติบโต) ตัวชี้วัดที่ 11 (มีโครงการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ
หรืออนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีความชุกสูงหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียนได้เป็น
ผลส าเร็จ) ตัวชี้วัดที่ 14 (มีการจัดหรือจ าหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการ ไม่หวานจัด ไม่เค็มจัดและไม่มีไขมันสูง) และตัวชี้วัดที่ 15 (มีการส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนได้บริโภคผักมื้อกลางวันตามปริมาณที่แนะน าและเพียงพอ) 

 โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส เป็นการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส ซึ่งได้น า
รูปแบบการจัดการอาหาร โภชนาการ และสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจรมาพัฒนาต่อยอด 
ขยายผล และขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในระดับเขต จังหวัด และโรงเรียน 
ตามโรงเรียนเป้าหมาย 74 โรงเรียน 

 องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ เป็นการติดตาม สนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือให้
เกิดองค์กรที่เป็นต้นแบบในการเฝ้าระวังส่งเสริมแก้ไขปัญหาโภชนาการและเป็นที่เรียนรู้กับ
องค์กรอ่ืน 

2. ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานเด็กวัยเรียนระดับจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนางานวัยเรียน (Node 
วัยเรียน) โดยเน้นเรื่องภาวะสุขภาพที่เป็นปัญหาต่อระดับสติปัญญาโดยเฉพาะภาวะโภชนาการ
ค่อนข้างเตี้ย เตี้ย ท้วม เริ่มอ้วน อ้วน และผอม ซึ่งต้องมีระบบการเฝ้าระวัง ติดตาม และด าเนินการ
แก้ไขเพ่ือให้บรรลุ ลดอ้วน เพิ่มสูง 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบเด็กวัยเรียนระดับจังหวัดและโรงเรียน เรื่องการเฝ้าระวังการ
เจริญเติบโต โดยใช้โปรแกรมการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กอายุแรกเกิด – 18 ปี เพื่อใช้ในการเฝ้า
ระวังส่งเสริมและติดตามการเจริญเติบโต 

4. เน้นมาตรการรอบโรงเรียน การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน (ครู เด็กนักเรียน แกนน านักเรียน ผู้
ประกอบอาหาร) ชุมชน และครอบครัวในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา 

5. ประเมินสถานการณ์การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กวัยเรียนกับการแก้ไขปัญหา เพ่ือทราบ
สถานการณ์ของเขตนครชัยบุรินทร์น ามาปรับกลวิธีการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของ
พ้ืนที่ต่อไป 

6. ส่งเสริมสนับสนุนและสื่อสารในการด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด/อ ำเภอ/ต ำบลและโรงเรียน 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาวัยเรียนระดับ
จังหวัด โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับต่างๆ 

2. มีการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กวัยเรียนให้ครอบคลุมทุกคน มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบโรงเรียน 
ต าบล อ าเภอ และจังหวัด มีการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามภาวะการเจริญเติบโตเรียงล าดับความส าคัญ 
ตามรายพ้ืนที่ 
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3. เด็กวัยเรียนที่มีการเจริญเติบโตที่เป็นปัญหา(ค่อนข้างเตี้ย เตี้ย เริ่มอ้วน อ้วน ค่อนข้างผอม ผอม) 

คณะกรรมการระดับจังหวัดมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาตามบริบทของพ้ืนที่ ได้แก่ เด็กที่ขาดเน้น
เสริมนม การดูแลการรับประทานอาหารในมื้อกลางวัน ให้ความรู้ ประเมินพฤติกรรมการบริโภค เพ่ือ
หาทางส่งเสริมแก้ไขในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน ส าหรับเด็กเริ่มอ้วน  อ้วน ดูแลการรับประทาน
อาหารกลางวัน ให้ความรู้ ประเมินพฤติกรรมการบริโภค เน้นการออกก าลังกาย และมีการติดตาม
ภาวะการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

4. เด็กวัยเรียนได้รับประทานยาน้ า/ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตามชุดสิทธิประโยชน์ เพ่ือควบคุมและป้องกัน
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 

5. ในกรณีที่พบเด็กมีปัญหา ควรมีระบบการส่งต่อเพ่ือการวินิจฉัยและแก้ไขต่อไป 
 
 

งานทันตสาธารณสุข 
1. โครงการพระราชด าริ “โครงการฟันเทียมพระราชทานที่เป็นของขวัญปีใหม่ 

ในพ้ืนที่เขตบริการสุขภาพท่ี 9 ได้จัดประชุม “สัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้สูงอายุปี 2558 นครชัย
บุรินทร์ กระทรวงสาธารณสุข” ณ ห้องสีมาธานีแกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 12 
ธันวาคม 2557 โดยก าหนดกิจกรรมรณรงค์ฝังรากฟันเทียม ในช่วงเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ดังนี้ 

วันที่ 12-16 มกราคม 58 จัดที่บุรีรัมย์    เปิดงาน 13 มกราคม 58     ที่ รพ.บุรีรัมย์ 
วันที่ 26-30 มกราคม 58 จัดที่นครราชสีมา    เปิดงาน 27 มกราคม 58     ที่ รพ.มหาราช 
วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 58 จัดที่สุรินทร์        เปิดงาน 18 กุมภาพันธ์ 58   ที่ รพ.สุรินทร์ 
วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 58 จัดที่ชัยภูมิ         เปิดงาน 24-25 กุมภาพันธ์    ที่ รพ.ชัยภมูิ 
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ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมพระราชทานตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย 
ทั้งเขต
(ราย) 

เป้าหมายรายจังหวัด (% ผลงาน) ผลงานทั้งเขต 
นม. ชย. บร. สร. 

2555 3,315 1,130 
(93.7) 

705 
(94.2) 

768 
(97.7) 

712 
(98.0) 

 
(95.7) 

2556 3,755 1,000 
(96.3) 

958 
(81.9) 

1,147 
(88.4) 

650 
(73.4) 

 
(85.0) 

2557 4,500 1,865 
(61.9) 

725 
(80.6) 

1,020 
(72.5) 

890 
(74.5) 

 
(72.4) 

2558 
ณ วันที่ 6 มี.ค. 58 

4,032 1,602 
() 

719 
() 

896 
() 

815 
() 

 

 
ผู้สูงอายุ ได้รับการฝังรากฟันเทียมตามเป้าหมาย 
 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย 
ทั้งเขต
(ราย) 

เป้าหมายรายจังหวัด/รพ.ที่ด าเนินการ 
นม. ชย. บร. สร. 

2555 178 35 11 108 24 
2558 488 

(13แห่ง) 
180 

รพ.มหาราช 
รพ.เทพรัตน์ 
รพ.บัวใหญ่ 

90 
รพ.ชัยภูม ิ
รพ.ภูเขียว 

รพ.บ้านเขว้า 
รพ.จตุรัส 

113 
สสจ. 

รพ.บุรีรัมย์ 
รพ.ล าปลายมาศ 

105 
รพ.สุรินทร์ 
รพ.ท่าตูม 

รพ.ปราสาท 

2559 163 60 30 38 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
งานออกก าลังกาย มี 5 กิจกรรม 
1. ประเด็นของเด็กจมน้ า กลุ่มเป้าหมายมี 2 กลุ่ม คือ เด็กปฐมวัยกับเด็กวัยเรียน 
 ผลกำรด ำเนินงำน  

การด าเนินการในกลุ่มเป้าหมาย เด็กปฐมวัย การขยายเครือข่ายไปยังศูนย์เด็กเล็กในเขตนครชัยบุรินทร์ 
โดยมีการเตรียมความพร้อมโดยการพัฒนาบุคลากรในเขตพ้ืนที่ โดยการประสานงานเพ่ือให้เครือข่ายในเขตพ้ืนที่ๆ 
สนใจจะด าเนินงานในศูนย์เด็กเล็ก ได้จัดหาผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเป็นครู ก ในการฝึกเด็กเล็กให้มี
ความคุ้นเคยกับน้ า ซึ่งจะมีเครือข่ายที่เข้าร่วมจากจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยจังหวัดสุรินทร์มีการ
ด าเนินงานเรื่องเด็กจมน้ าในกลุ่มเด็กวัยเรียนมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ซึ่งทางศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาจะ
มีการสนับสนุนให้มีการขยายเครือข่ายไปท่ีศูนย์เด็กเล็ก และขยายไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป 
 

ปัญหำ/อุปสรรค 
1. ไม่มีงบประมาณการด าเนินการในการสนับสนุนการด าเนินเพื่อขยายไปยังเครือข่าย  
2. การขยายการด าเนินงานไปยังศูนย์เด็กเล็ก มีความยากล าบาก เนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุน ครู 
   ผู้ดูแลเด็กยังไม่มีความรู้ ท าให้ไม่สามารถฝึก หรือดูแลเด็กได้ 
 

ข้อเสนอแนะ/ สิ่งที่ต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน เพ่ือขยายการด าเนินงานไปยังศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน 

โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็ก เช่น งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้กับศูนย์เด็กเล็กน าร่อง 1 แห่ง/เขต 
 

สิ่งท่ีจะด ำเนินกำรต่อไป 
- ด าเนินการประชาสัมพันธ์ หรือหาศูนย์เด็กเล็กท่ีสนใจที่จะด าเนินกิจกรรม อย่างน้อย 1 แห่ง/เขต หรือ

จังหวัดละ 1 แห่ง 
- เขียนโครงการรองรับ เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน 

 
2. การบริหารกล้ามเนื้อตา (ขยายการด าเนินงานไปในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในเด็กวัยเรียน) 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1.1 สอนและฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายตา ขณะรอแพทย์ตรวจหน้าห้องตรวจโรคทั่วไป   
 

เดือน ปี 
เจ้ำหน้ำที่ (คน) ผู้รับบริกำร (คน) รวม 

รวมทั้งสิ้น 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

ตุลาคม 57 3 91 52 85 55 176 231 
พฤศจิกายน 57 6 26 8 14 14 40 54 
ธันวาคม 58 - - - - - - - 
มกราคม 58 0 8 5 4 5 12 17 
กุมภาพันธ์ 58 - - - - - - - 
มีนาคม 58 รอ รอ รอ รอ รอ รอ รอ 

รวม 9 125 65 103 74 228 302 
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1.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า สอน และฝึกการบริหารกล้ามเนื้อตา 
     โปรแกรมกำรฝึกปฏิบัติขั้นต้น 

 

สายตาปกติ สายตาสั้น และสายตาเอียง   สายตายาว หรือสายตาสูงวัย 
1. ล้างตา  
2. นวดเบ้าตา 2 รอบ  
3. ประคบสายตาด้วยอุ้งมือ 5 นาที  
4. เล่นบอล 2 ท่า ๆ ละ 50 ครั้ง  
5. โอม Exercise  1 รอบ  
6. Cat exercise 4 รอบ   
7. Inner Image 3 รอบ 
8. เทคนิคมองใกล้ ไกล 4 รอบ   

1. ล้างตา  
2. นวดเบ้าตา 2 รอบ  
3. ประคบสายตาด้วยอุ้งมือ 5 นาที  
4. เล่นบอล 2 ท่า ๆ ละ 50 ครั้ง  
5. โอม Exercise 1 รอบ  
6. OWL Eye 4 รอบ 
7. Inner Image 3 รอบ 
8. เทคนิคมองใกล้ ไกล 4 รอบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอนการมองภาพ Cat 
Exercise  

สอนการมองภาพ Inner 
Image 

ออกก าลังกายเซไตย 7 ท่า 

ฝึกปากกา 7 Step (ข้ันกลาง) นักเรียนรวมกลุ่มฝึก Cat 

Exercise 
แนะน าอาจารยส์อน

คอมพิวเตอร์  
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ปัญหำอุปสรรค 
 1.  ลักษณะกิจกรรมปรับใช้ได้กับผู้รับบริการบางกลุ่ม เช่น ตรวจสุขภาพประจ าปี ซึ่งไม่มีภาวะเจ็บป่วย 
แต่ส าหรับผู้ที่มารับบริการตรวจโรคทั่วไปหรือมารักษาต่อเนื่องด้วยโรคต่าง ๆ ซึ่งมีความเจ็บป่วยทางกาย ความ
สนใจจะน้อย   
 2. กิจกรรมการบริหารกล้ามเนื้อตา หากฝึกอย่างจริงจังต้องใช้เวลานานพอสมควร ท าให้ไม่ดึงดูดความ
สนใจ จึงปรับโปรแกรมการฝึกเพ่ือให้สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้ในระยะเวลาสั้น ไม่เกิน 15 นาที ทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม  
 
 

รอผลตรวจสุขภาพประจ าป ีรอแพทย์ตรวจ สอนโยนบอล 2 ท่า 

สอนการมองภาพ OWL สอนการมองภาพ Inner Image 
Image 

บริหารกล้ามเนื้อตาด้วยลูกปัด 

ผู้สูงอายุจ้องมองลูกปดั ทดสอบ Snellens Chart บรรยากาศ OPD 
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 3. การให้บริการในกลุ่มผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ไม่สามารถให้บริการได้ทุกครั้งไป เนื่อ งจากมี
หน้าที่ประจ าต้องให้บริการงานผู้ป่วยนอก (ตรวจโรคทั่วไป) และบริการส่งเสริมสุขภาพอ่ืน ซึ่งหลากหลายที่ OPD 
ต้องแข่งกับเวลาอันจ ากัดของผู้รับบริการ  

4. หากมีผู้รอรับบริการจ านวนมากจะไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติงานประจ าก่อน 
5. การที่จะนัดผู้รับบริการเข้ามารับบริการเป็นไปได้ยาก ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาของกิจกรรม และ

ผู้รับบริการ 
6. สถานที่ OPD ไม่พร้อมรองรับบริการส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลาย ซึ่งในการสอนและฝึกการบริหาร

กล้ามเนื้อตาต้องใช้สมาธิ แต่ในการปฏิบัติจริงต้องแข่งกับเสียงของผู้รับบริการ ญาติ และการซักประวัติของ
เจ้าหน้าที่  
 

ข้อเสนอแนะ / สิ่งท่ีต้องกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
 1. ส่งผลการวิจัย “ผลของการบริหารกล้ามเนื้อตาฯ ของเจ้าหน้าที่”  ให้ทางศูนย์อนามัยแต่ละแห่งได้
รับทราบด้วย 
 2. Update ความรู้ เรื่อง “ตา” ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย 
 3. ส่วนของงานวิชาการไม่มีนักวิชาการรับผิดชอบหลัก ดังนั้น ควรก าหนดให้มีนักวิชาการรับผิดชอบงาน
ด้วย เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

4. การจัดอบรมเรื่องใดก็ตาม ที่จะต้องมีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติควบคู่กันไป เพ่ือน ากลับมาด าเนินการ
ต่อ ควรแจ้งให้ทราบในหนังสือด้วย และควรก าหนดให้ผู้รับผิดชอบหลักเข้ารับการอบรม ไม่ส่งตัวแทน เพ่ือป้องกัน
ปัญหาซึ่งอาจเกิดข้ึนในภายหลัง 

5. จัดเวทีให้นักวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน   
 

สิ่งท่ีจะด ำเนินกำรต่อไป  
 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดวงตา “การบริหารกล้ามเนื้อตาในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 
โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา” ประมาณเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2558  ด าเนินการโดยกลุ่มงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ  
 
3. โครงการ DPAC เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ศูนย์อนามัยท าเชิงคุณภาพและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 
ระดับเครือข่ำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ได้ด าเนินการประเมินคลินิกไร้พุงร่วมกับNCD คลินิกของส านักงานป้องกันโรคที่ 5 นครราชสีมา  ณ 
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ คอนสาร ภูเขียว บ้านแท่น และโรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รวม 5 แห่ง โดย
ส่วนใหญ่ทั้ง 5 แห่ง มีผลการด าเนินกิจกรรมในคลินิก มีสถานที่เป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่มี
ความรู้ได้รับการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคที่จ าเป็นต้องให้บริการในคลินิก  ได้ผลักดันให้โรงพยาบาลที่มีความพร้อม 
ผลงานเด่นส่งเข้าขอรับการประเมิน  DPAC Quality  ส่วนที่ โรงพยาบาลซับใหญ่เป็นโรงพยาบาลใหม่ ยังไม่ทราบ
แนวทางได้เข้าไปแนะน า และท าเป็นระบบพ่ีเลี้ยงโดยผู้รับผิดชอบงาน DPAC จะเข้ามาช่วยในระยะแรก 
 

 ปัญหำ/อุปสรรค 
ในการประเมินคลินิก DPAC ไม่สะดวกท่ีจะประเมินแค่มาตรฐานเดียว ต้องบูรณาการกับมาตรฐานอ่ืนๆ 

จึงท าให้ไม่มีอิสระที่จะระบุสถานที่จะประเมิน 
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ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
1. Reward จากการด าเนินงานคลินิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  เป็นระดับๆ 
2. ก าหนดการด าเนินงานคลินิก DPAC เป็น KPI  

 
สิ่งท่ีจะด ำเนินกำรต่อ 

1. ผลักดัน,ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานบริการในระดับโรงพยาบาลชุมชุนที่ยังไม่มี DPAC Clinic ให้เปิด
บริการ ตามมาตรฐาน DPAC Quality 

2.  ผลักดัน,ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานบริการในระดับ รพสต.น ารูปแบบกิจกรรม การด าเนินการ ลงสู่ชุมขน 
3. กระตุ้นให้สถานบริการที่มีผลงานดีเด่นสมัครขอรับการประเมิน มาตรฐาน DPAC Quality 

          ออกประเมินคลินิก DPAC โดยบูรณาการร่วมกับ NCD คลินิก ดังตาราง 
 

ว/ด/ป เช้า (09.30 -12.00 น). บ่าย (13.30-16.30 น.) 

รายชื่อรพ.ที่ได้รับการสุ่มประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ จ.บุรีรัมย์ ปี2558 

21 เมย.58 รพ.บ้านกรวด รพ.โนนดินแดง 

22 เมย.58 รพ.ปะค า รพ.เฉลิมพระเกียตริ 

27 เมย.58 รพ.คูเมือง รพ.ช านิ 

28 เมย.58 รพ.ล าปลายมาศ รพ.หนองหงษ์ 

รายชื่อรพ.ที่ได้รับการสุ่มประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ  จ.นครราชสีมา ปี2558 

4 พค.58 รพ.ด่านขุดทด รพ.ขามทะเลสอ 

6 พค.58 รพ.เฉลิมพระเกียตริ รพ.จักราช 

7 พค.58 รพ.หนองบุนมาก รพ.ห้วยแถลง 

9 พค.58 รพ.ล าทะเมนชัย รพ.ชุมพวง 

10 พค.58 บัวใหญ่  

11 พค.58 วังน้ าเขียว  
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ศูนย์อนำมัยที่ 5 นครรำชสีมำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คลินิกไร้พุง (Diet Physical Activity : DPAC) หมายถึง คลินิกที่มีการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและมีการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงหรือออกก าลังกาย พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้เกิดผลการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแต่ละกลุ่มวัยอย่างถูกต้อง สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน ซึ่ง
การด าเนินงานคลินิกไร้พุง ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา (DPAC HPC5) โดยมีการด าเนินการเป็นรูปแบบที่
ชัดเจน 4 รูปแบบ(4C) ได้แก่ รายบุคคล(case) รายกลุ่ม(class) เข้าค่าย(camp) และแบบชมรม(club) 
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเน้นหลัก 3อ. คือ อ.อารมณ์  อ.อาหาร อ.ออกก าลังกาย 
 

 
1.1 ผลการด าเนินงานผู้มารับบริการคลินิกไร้พุงแบบรายบุคคลและแบบรายกลุ่ม 
1.2 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับผู้รับบริการแบบลงทะเบียน 3000 บาท 3 วัน 2 คืน จะด าเนินการ

จัดกิจกรรมวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2558 มีผู้มาลงทะเบียนไว้จ านวน 15 ราย 
1.3 การบริการฟิตเนส  Fit and Health club 5 

ผู้รับบริกำร Fitness ทั้งหมด 
 

หน่วย ปี 2555 ปี 2558  
(1 ต.ค. 55 – 30 ม.ค. 58) 

ผู้รับบริการ Fitness ทั้งหมด ครั้ง 7511 2929 
เจ้าหน้าที่                          รายใหม่ ราย 100 0 
                                      รายเก่า ครั้ง 1723 826 
ผู้รับบริการทั่วไป                 รายใหม่ ราย 1020 70 

                                      รายเก่า ครั้ง 5521 2104 
 -ชาย                              รายใหม่ ราย 585 33 

                                      รายเก่า ครั้ง 386 1370 
 -หญิง                            ราย ใหม ่ ราย 502 37 

                                     รายเก่า ครั้ง 2193 777 
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ปัญหำ/อุปสรรค 
1. การให้ค าปรึกษาผู้รับบริการคลินิกไร้พุงแบบรายบุคคลใช้ระยะเวลานาน ท าให้ผู้รับบริการบางส่วนไม่

สะดวกในการรับฟังการให้ค าปรึกษา 
2. ผู้มารับบริการบางรายที่มนี้ าหนักตัวมาก การให้ค าปรึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกิจกรรมกลุ่ม

อาจไม่ได้ผล ควรมีสหวิชาชีพต่างๆ มีส่วนช่วยในการวางแผนการรักษาดูแลอย่างเป็นระบบ  
3. ระบบการลงข้อมูลผู้รับบริการคลินิกไร้พุงเป็นการลงข้อมูลซ้ าซ้อน โดยลงข้อมูลโปรแกรมEXCEL ซึ่งใน

การให้บริการในคลินิกและลงข้อมูลการให้ค าแนะน าโปรแกรม Hosxp เพ่ือลดระยะการลงข้อมูล ควรสามารถดึง
ข้อมูลในโปรแกรม Hosxp ได้ 
 

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
1. หนังสือความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคอ้วนลงพุง เพื่อแจกส าหรับผู้มารับบริการ 
2. จัดอบรมหลักสูตร การสร้างแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
 

สิ่งท่ีจะด ำเนินกำรต่อไป 
 1. จัดเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วันที่ 18 – 20มีนาคม 2558 
 2. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ และเป็นแนวทางการด าเนินงานต่อไป  เป็นต้นแบบให้เครือข่าย 
 
4. กิจกรรมการปั่นจักรยาน ในปี 2558 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมถวำยพระพรชัยมงคล เทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 5 ธันวำคม 2555) 

โดย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด สโมสรจักรยานจังหวัด
นครราชสีมา  และภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ร่วมกันการด าเนินกิจกรรม “จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี ปี 
2558”  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช มหาราช“ เมื่อวันเสาร์ที่  6  ธันวาคม 2557  ณ เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด  
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นการรณรงค์ส่งเสริมการออกก าลังกายโดยการใช้จักรยานเพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนทั่วไปได้มีการเคลื่อนไหวออกแรงเพ่ิมมากขึ้นในชีวิตประจ าวัน  ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายและช่วย
แก้ไขปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วย  โดยการปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไปในแต่ละวัน เป็นการออก
ก าลังกายแบบแอโรบิกที่จะส่งผลให้ภาวะไขมันสะสมในกระแสเลือดลดลง ลดภาวะอ้วน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบไหลเวียนโลหิตได้อีกด้วย ได้รับเกียรติจากนายธงชัย  ลืออดุลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานใน
งานได้น าแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมงาน กล่าวถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช มหาราช  ซึ่งก่อนการปล่อยขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติไปตาม
เส้นทางการปั่นจักรยานได้มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกตัวปั่น  โดย
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาจากศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา  และเริ่มต้นเส้นทางการปั่นตั้งแต่หน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด  ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของเทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด  ได้แก่ 
ท้องฟ้าจ าลองนครราชสีมา   สวนเขาดินเฉลิมพระเกียรติ  อ่างเก็บน้ าห้วยยาง  ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ  ผ่าน
สถานที่ราชการในเขตพ้ืนที่  ได้แก่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ผ่านหมู่บ้านชุมชนต่างๆเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และกลับมาสิ้นสุดที่ส านักงาน 
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เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด  เป็นระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 12  กิโลเมตร  ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างกระแสการ
ออกก าลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้เพิ่มขึ้น ในชุมชน/หมู่บ้านตามเส้นทางการปั่นด้วย นอกจากนั้นยังมีจุดแสดง
นิทรรศการในเรื่องของอาหาร  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคหวาน มัน เค็ม  การออกก าลังกาย และการ
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการปั่นจักรยาน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมปั่น
จักรยานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ประมาณ  497 คน  

 

ปัญหำ/อุปสรรค 
 1. การรณรงค์การออกก าลังกาย ด้วยการปั่นจักรยานเป็นงานที่ต้องได้รับความร่วมมือจาก 
หลายๆหน่วยงานจึงจะประสบผลส าเร็จ มีบางหน่วยงานที่ไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งศูนย์ไม่มีอ านาจในการบังคับ  
 2. การประสานงานจากส่วนกลางล่าช้า ท าให้จังหวัดไม่ได้ก าหนดกิจกรรมไว้ในแผนงานปกติ  
จึงล าบากเรื่องงบประมาณด าเนินการ 
 

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
 1. ให้ส่วนกลางเป็นก าลังส าคัญ ในการสร้างให้เกิดกระแสการปั่นจักรยาน ชี้แจงหน่วยงานขอความ
ร่วมมือ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานแต่ควรโอนเงินผ่านศูนย์เพ่ือการบริหารจัดการและติดตาม
งานต่อไป 
 2. โปสเตอร์รณรงค์ปั้นจักรยานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส าหรับจัดนิทรรศการในวันจัดมหกรรม
การปั่นจักรยาน      
สิ่งท่ีจะด ำเนินกำรต่อ 

1. ช่วยเหลือ ประสานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์การออกก าลังกายด้วยการปั่นจักรยานครั้งต่อไป
ดังนี้ วันที่ 2 เมษายน 2558 จัดกิจกรรมทุกจังหวัด โดยได้งบจากส่วนกลาง จังหวัดละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้า
พันบาทถ้วน)  และให้ศูนย์ด าเนินการจัดงานใหญ่ 1 แห่ง ซึ่งศูนย์อนามัยเลือกจังหวัดชัยภูมิ ก าหนดให้มีทีมปั่น
จักรยาน 600 คันขึ้นไป 

2. ประสานการจัดกิจกรรมครั้งต่อๆไปในวันที่  28 ก.ค.2558 โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
1 แห่ง  จ านวน 300 คัน 

  3. ประสานจังหวัดบุรีรัมย์ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และปั่นจักรยานเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2558   จ านวน 300 คัน 

  4.  คัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบส่งเสริมการใช้จักรยานในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมวันงานรณรงค์การออกก าลังกายด้วยการปั่นจักรยาน 
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5. ฟิตเนตต้นแบบ (ศูนย์อนามัยเป็นต้นแบบในการออกก าลังกายในพ้ืนที่) 
ผลกำรด ำเนินงำน 

การออกก าลังกายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และมีผลต่อการลดหรือ
ควบคุมน้ าหนักตัว การออกก าลังกายอย่างไรให้ได้ผลดีต่อสุขภาพนั้น ควรมีการออกก าลังกายอย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอนการออกก าลังกาย และเลือกการออกก าลังก าลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย 
 Fitness เป็นสถานที่ออกก าลังกายอีหนึ่งทางเลือก ที่ประกอบไปด้านสถานที่ อุปกรณ์การออกก าลังกาย 
บุคลากรที่มีความรู้เป็นผู้ให้ค าแนะน า เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถออกก าลังกายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้เปิดบริการฟิตเนต วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 20.30 น.  วันหยุด 
เวลา 12.30 น. – 20.30 น. โดยคิดค่าบริการ 300 บาท/เดือน ซึ่งได้พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานของฟิตเนต ดังนี้ 
1. มำตรฐำนด้ำนถำนที่หรือตัวอำคำร และห้องออก ำลังกำย 
ด้านสถานที่/ตัวอาคาร และพ้ืนที่ใช้สอย 

สถานที่ตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสมและปลอดภัยตัว อาคารมีความมั่นคง แข็งแรง ตัวอาคารมีการดูแลให้มี
ความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ  มีป้ายและเครื่องบงชี้ต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าในอาคารที่เปลืองนอกเป็นโลหะมี
การติดตั้งสายดินตามมาตรฐานการไฟฟ้าและตัวตัดไฟฟ้า  มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในอาคารให้มี
ระบบการถ่ายเทอากาศอย่างเหมาะสม  สถานที่ภายในตัวอาคารมีความสูงจากพ้ืนถึงเพดาน  3 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องออกก าลังกาย 
 สถานบริการมีพ้ืนที่ที่แบ่งเป็นสัดส่วนส าหรับการติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ห้องได้แก่ 
1.ห้องฝึกสมรรถภาพหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต 2.ห้องฝึกกล้ามเนื้อ 3.ห้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อ พ้ืนที่วาง
เครื่องออกก าลังกาย มีระยะห่าง 60 เซนติเมตร และมีทางเดินร่วมระหว่าง 1.50 เมตร  ห้องออกก าลังกาย พ้ืนผิว
ปูพ้นปาเก้ มีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค และเหมาะสมกับการออกก าลังกาย 
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2. มำตรฐำนส ำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือออกก ำลังกำยต่ำงๆ 

เครื่องมือออกก าลังกายทุกเครื่องได้รับการตรวจสอบก่อนการติดตั้ง  สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพ มีการตรวจเช็คสภาพปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟและสายไฟที่ต่อกับเครื่องออกก าลังกายให้อยู่ในสภาพดีได้
มาตรฐาน มอก. และมีท่อร้อยสายไฟอย่างเรียบร้อย มีการตรวจเช็คสภาพและสอบเทียบคุณภาพของอุปกรณ์ออก
ก าลังกาย (Calibration) โดยผู้เชี่ยวชาญปีละ 1 ครั้ง เครื่องมือทุกเครื่องได้รับการติดตั้งและจัดวางตามค าแนะน า
ของผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญและมีการตรวจสอบก่อนใช้ อย่างละเอียด  สถานบริการมีการจัดท าค าแนะน าและ
เครื่องหมายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ  มีการดูแลสภาพความพร้อมใช้และรักษาความสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์
ออกก าลังกายทุกวัน  มีบุคลากรให้ค าแนะน าการใช้เครื่องมือและคอยดูแลการใช้เครื่องของผู้ใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง อุปกรณ์ท่ีช ารุด ได้มีการติดป้ายบ่งชี้ มีการวางแผนการเคลื่อนย้ายวัตถุอันตรายหรือเครื่องออกก าลังกาย
ที่ช ารุดเสียหายออกจากพ้ืนที่จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมและทดสอบการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
3. มำตรฐำนด้ำนสมำชิกและกำรบริกำรสมำชิก 
 ได้มีการตรวจสุขภาพก่อนการให้บริการและประเมินภาวะสุขภาพส าหรับสมาชิกทุกท่าน  มีการก าหนดใน
ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ  สมาชิกท่านใดที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือผิดปกติทางร่างกาย หรือมีความเสี่ยงในการ
เกิดอันตรายจากการออกก าลังกาย ได้แจ้งสมาชิกได้รับการปรึกษาแพทย์ก่อนอนุญาตให้ใช้บริการออกก าลังกาย  
การให้บริการสมาชิกใหม่ มีการแสดงรายการบริการและอัตราค่าบริการ 
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4. มำตรฐำนด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 

มีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือพลศึกษาและ
พยาบาลวิชาชีพ  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้รับการฟ้ืนฟูวิชาการ  1 ครั้งต่อปี  และผ่านการอบรมช่วยชีวิต/กู้ชีพขั้น
พ้ืนฐานโดยการจัดอบรมของหน่วยงาน ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนการออกก าลังกาย  และได้รับการอบรมด้านมี
จริยธรรมในการให้บริการ 
5. มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยและมำตรกำรกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 5.1 ระบบฉุกเฉิน 

มีเครื่องส่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย เครื่องดับเพลิงแบบหัวฉีดจ านวน 1 ถัง  มีการบันทึกผลการตรวจสอบ
สภาพเครื่องมือในระบบอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุก 6 เดือนต่อครั้ง มีทางหนีไฟ หรือ ทางออกฉุกเฉิน
และ ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดตายและมีความกว้าง  1.50 เมตร 

5.2 กำรเตรียมกำรรองรับเหตุฉุกเฉิน 
 มีแผนเตรียมความพร้อมส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่ งระบุผู้ รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ของ
สถานพยาบาลใกล้เคียงไว้อย่างชัดเจน  มีการซ้อมแผนฉุกเฉินปีละ 1 ครั้ง และพนักงานทั้งหมดผ่านการฝึกซ้อม
แผนฉุกเฉินร่วมกัน และในการซ้อมทุกครั้ง มีการเขียนรายงานเพ่ือพิจารณา และมีข้อเสนอแนะในการซ้อมครั้ง
ต่อไป 

5.3 อุปกรณ์ปฐมพยำบำล 
สถานบริการตั้งภายในพ้ืนที่โรงพยาบาล มีห้องบริการตลอดเวลา จึงไม่มีการจัดให้มีตู้ยา กล่องหรือ

เครื่องมือชุดปฐมพยาบาล หากเกิดเหตุฉุกเฉินสารถเคลื่อนย้ายผู้รับบริการได้ทันที 
 

กำรบริกำรฟิตเนส Fit and Health club 5 

ผู้รับบริกำร Fitness ทั้งหมด 
 

หน่วย ปี 2555 ปี 2558 1 ต.ค. 55 
– 30 ม.ค. 58 

ผู้รับบริการ Fitness ทั้งหมด ครั้ง 7,511 2,929 
เจ้าหน้าที่                          รายใหม่ ราย 100 0 
                                      รายเก่า ครั้ง 1,723 826 
ผู้รับบริการทั่วไป                 รายใหม่ ราย 1,020 70 

                                     รายเก่า ครั้ง 5,521 2104 
 - ชาย                            รายใหม่ ราย 585 33 

                                     รายเก่า ครั้ง 386 1370 
 - หญิง                          ราย ใหม ่ ราย 502 37 

                                     รายเก่า ครั้ง 2,193 777 
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งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1. ปัญหาโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดสุรินทร์/ ปัญหาขยะอิเล็กโทรนิคจังหวัดบุรีรัมย์ 

ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล  
การรับรู้ถึงผลกระทบและทัศนคติของประชาชนต่อโรงไฟฟ้าชีวมวลในพ้ืนที่  และดูสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยศึกษาในประชาชนที่อาศัยรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล ในรัศมี 1 กิโลเมตร 
ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง และอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  

ผลการศึกษาทั้ง 2 พ้ืนที่ พบว่า ประชาชนได้รับผลกระทบจากฝุ่นมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลัง
มีโรงไฟฟ้าชีวมวล  ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลง  ได้แก่  

1) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง  
2) ด้านการใช้ประโยชน์ ไม่สาสามารถใช้น้ าฝนดื่มกินได้  
3) ด้านคุณภาพชีวิต อาการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง ผื่นคัน ระคายเคืองตา  อนึ่ง 

ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยหากจะมีการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลขึ้นอีกในพื้นที่   ผลกระทบด้านจิตใจ ส่วนใหญ่เป็นด้านลบ ทั้ง
ผลกระทบจากฝุ่นละออง เสียงดัง กลิ่น น้ าบริโภค อัคคีภัย ความปลอดภัย มลพิษ การปนเปื้อนแหล่งน้ า และ
สุขภาพของบุตรหลาน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1. ผลกำรเก็บรวบรวมตัวอย่ำงฝุ่นอย่ำงง่ำย 

โดยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและผู้เกี่ยวข้อง  จ านวน  5 พ้ืนที่ รวม 29 หลังคาเรือน (870 ตัวอย่าง) 
ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ ต. บุฤาษี อ.เมือง (หมู่ 2 และ 7 )  (ร้อยละ 77.48)   รองลงมาคือ 
ต. ราม อ. เมือง (ม. 6) (ร้อยละ 76.7)  ซึ่งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้า บริษัทมุ่งเจริญ  ไบโอแมส จ ากัด  ส่วนพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรงไฟฟ้า บริษัทแอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จ ากัด ต.ตานี  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  พบฝุ่น
ร้อยละ 40.8  บริเวณที่พบฝุ่น 3 ล าดับแรก พบบริเวณ หลังคาบ้าน หน้าบ้าน บริเวณบ้าน ตุ่มน้ า และในบ้าน 
ตามล าดับ 
2. ผลกำรเก็บข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์ 

2.1 ประชาชนที่อาศัยโดยรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้า บริษัท มุ่งเจริญ ไบโอแมส จ ากัด ในรัศมี 1 
กิโลเมตร ได้แก่ ต.ราม  ต.บุฤๅษี  ต.สลักได  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  รวม 262 ตัวอย่าง  

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน เปรียบเทียบก่อน-หลังมีโรงไฟฟ้า
ชีวมวล พบว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลง ได้แก่  

1) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ มีฝุ่นละอองภายในบ้าน (ร้อยละ 75.2) มีฝุ่นละอองใน
บริเวณบ้าน อาทิ หลังคาบ้าน ผ้าที่ตากไว้ และบนจานชาม (ร้อยละ 80.2)  

2) ด้านการใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าสาธารณะ (ร้อยละ 61.5) คุณภาพของ
น้ าใช้ เช่น ใช้ในครัวเรือน ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ า ล้างจาน เป็นต้น (ร้อยละ 67.2) คุณภาพของน้ าดื่ม (น้ าฝน) (ร้อย
ละ 90.1)  

3) ด้านคุณภาพชีวิต อาการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นหวัด (ร้อยละ 67.2) 
อาการทางผิวหนัง ผื่นคัน (ร้อยละ 70.6) อาการตาแดง เคืองตา จากฝุ่นเข้าตา (ร้อยละ 75.2) 

ความรู้สึกเดือดร้อนร าคาญจากเหตุการณ์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา  พบว่า เหตุ
ร าคาญจากกลิ่นเหม็น และเสียงดัง รู้สึกร าคาญน้อย (ร้อยละ 38.2 และ 38.5 ตามล าดับ) ส่วนเหตุร าคาญจากฝุ่น 
ควัน หรือขี้เถ้า รู้สึกร าคาญมาก (ร้อยละ 40.8)  ส่วนความรู้สึกต่อการมีโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ พบว่าส่วนใหญ่ไม่เห็น
ด้วย (ร้อยละ 69.8) ที่มีโรงไฟฟ้าพ้ืนที่ ด้านผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล พบว่ามีคนในครอบครัวได้รับผลกระทบ 
(ร้อยละ 53.4) และผลกระทบที่ได้รับคือ ฝุ่นละออง ควัน และขี้เถ้า (ร้อยละ 62.86)    การร้องเรียนเรื่องปัญหา
ผลกระทบที่เกิดจากโรงไฟฟ้าชีวมวล พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยร้องเรียน (ร้อยละ 80.5)  มีเพียงส่วนน้อยที่เคย 
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ร้องเรียน (ร้อยละ 19.5)  เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่คือฝุ่นละออง ซึ่งจะแจ้งต่อผู้ประกอบการโดยตรง  และเมื่อ
สอบถามว่า ถ้าจะมีโรงไฟฟ้าชีวมวลเกิดข้ึนอีกในพ้ืนที่  ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่เห็นด้วย (ร้อยละ 82.4) 
 ความเห็นต่อผลกระทบด้านจิตใจ พบว่าส่วนใหญ่ผลกระทบที่เกิดขึ้น มีผลกระทบต่อจิตใจในด้านลบ ไม่
ว่าจะเป็นผลกระทบจากฝุ่นละออง เสียงดัง กลิ่น น้ าบริโภค อัคคีภัย ความปลอดภัย มลพิษ การปนเปื้อนแหล่งน้ า 
และสุขภาพของบุตรหลาน  

2.2 ประชาชนที่อาศัยโดยรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท แอ๊ดวานซ์อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จ ากัด ในรัศมี 
1 กิโลเมตร  ได้แก่  ต.ตานี  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์  รวม 255 ตัวอย่าง  

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน เปรียบเทียบก่อน-หลังมีโรงไฟฟ้า
ชีวมวล พบว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลง ได้แก่ 

1) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ มีฝุ่นละอองภายในบ้าน (ร้อยละ 64.3) มีฝุ่นละอองใน
บริเวณบ้าน อาทิ หลังคาบ้าน ผ้าที่ตากไว้ และบนจานชาม (ร้อยละ 72.9) ความหนาแน่นการจราจร/ปริมาณ
รถบรรทุก (ร้อยละ63.5)  สภาพถนนช ารุดเป็นหลุม/บ่อ (ร้อยละ 54.9)  

2) ด้านการใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าสาธารณะ (ร้อยละ 51.8)  คุณภาพของน้ า
ดื่ม (น้ าฝน) (ร้อยละ 89.0)  

3) ด้านคุณภาพชีวิต เครื่องใช้ไฟฟ้า (ไฟไม่ตก) (ร้อยละ 53.7) อาการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ เป็นหวัด (ร้อยละ 52.2) อาการทางผิวหนัง ผื่นคัน (ร้อยละ 64.3)  อาการตาแดง เคืองตา จากฝุ่น
เข้าตา (ร้อยละ 60.8) 
 ความรู้สึกเดือดร้อนร าคาญจากเหตุเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า เหตุร าคาญจาก
กลิ่นเหม็น มีทั้งไม่รู้สึกร าคาญ (ร้อยละ 37.6) และร าคาญปานกลาง (ร้อยละ 36.5)  ซึ่งใกล้เคียงกันมาก เหตุ
ร าคาญเสียงดัง รู้สึกร าคาญน้อย (ร้อยละ 35.3)  ส่วนเหตุร าคาญจากฝุ่น ควัน หรือขี้เถ้า รู้สึกร าคาญมาก (ร้อยละ 
36.1)  ส่วนความรู้สึกต่อการมีโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ พบว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ 42.7) ที่มีโรงไฟฟ้าพ้ืนที่  ด้าน
ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล พบว่ามีคนในครอบครัวได้รับผลกระทบ (ร้อยละ 18.8) และผลกระทบที่ได้รับคือ 
ฝุ่นละออง (ร้อยละ 41.67)   การร้องเรียนเรื่องปัญหาผลกระทบที่เกิดจากโรงไฟฟ้าชีวมวล พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคย
ร้องเรียน (ร้อยละ 93.3)  มีเพียงส่วนน้อยที่เคยร้องเรียน (ร้อยละ 6.7)  โดยเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่คือฝุ่นละออง 
ซึ่งจะแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้าน และเมื่อสอบถามว่า ถ้าจะมีโรงไฟฟ้าชีวมวลเกิดข้ึนอีกในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ 59.6) 

ความเห็นต่อผลกระทบด้านจิตใจ พบว่าส่วนใหญ่ผลกระทบที่เกิดขึ้น มีผลกระทบต่อจิตใจในด้านลบ ไม่
ว่าจะเป็นผลกระทบจากฝุ่นละออง เสียงดัง กลิ่น น้ าบริโภค อัคคีภัย ความปลอดภัย มลพิษ การปนเปื้อนแหล่งน้ า 
และสุขภาพของบุตรหลาน  
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ผลกำรเบิก-จ่ำยงบประมำณ 
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 

ณ  วันที่ 7 ก.พ. 2558 

 
หมายเหตุ  : 1. รายงานเฉพาะงบประมาณของกรมอนามยั ไมร่วมงบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น งบเขตสุขภาพ  
                   งบ สปสช. เงินลงทะเบียน เงินบ ารุง เป็นต้น 
                2. งบไดร้ับข้อมูลจากกองคลัง 14,107,700 บาท, ข้อมูลในระบบGFMIS 12,031,700 บาท 
                   (ณ วันที่ 31 ม.ค.58) 

ผลกำรใช้งบประมำณ (ข้อมูล 12 มี.ค.58) 
       ประเภท แม่และเด็ก วัยเรียน

วัยรุ่น 
วัย

ท ำงำน 
ผู้สูงอำยุ สส. รพ. ยว. จศ. รวม 

งบด าเนินการ
+เงินโอน 

205,100 40,040 178,482 4,750 197,300 44,495 107,090 846,368 1,623,625 

งบรายจ่ายอื่น 0               0 

เงินเขต 274,000 218,440     73,500       565,940 

สปสช.   320,470 24,680         780,380 1,125,530 

เงินบ ารุง           29,500 22,990 25,000 77,490 

เก็บ
ค่าลงทะเบียน 

                0 

รวม 
479,100 578,950 203,162 4,750 270,800 73,995 130,080 1,651,748 3,392,585 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นายแพทย์ณัฐพร  วงษ์ศุทธิภากร 
รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะ 

1 

ยินดีต้อนรับ 



ประเด็นการน าเสนอ 

 ข้อมูลทั่วไป 

 ผลการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ               
สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง  



ข้อมูลทั่วไป 



องค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพดี                  

วิสัยทัศน์ 

 1. เป็นผู้อภบิาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  และเช่ือม
ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพ ในพื้นที่รับผิดชอบ  

   2. เป็นองค์กรวชิาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่สร้างองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มวัย 

 3. พัฒนาสมรรถนะและสรา้งความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายสามารถท า
บทบาทหน้าที่ของตนในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

 

พันธกิจ : 
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จากอดีต..ถึง..ปัจจุบนั 
 2514 ศูนย์อนามัยแมแ่ละเด็กชนบทที่ 41 เมืองพล 

 2532 โรงพยาบาลแมแ่ละเด็ก อ.พล 

 2518 ศูนย์อนามัยโรงเรียนเขต 3  

 2520 ศูนย์โภชนาการเขต 3 

           ศูนย์ทันตสาธารณสขุเขต 3 

 

 2503 ศูนย์พัฒนาอนามัยเขต 3 

 2518 ศูนย์สุขาภิบาลเขต 3 

           ศูนย์ประปาเขต 3 

 2527 ศูนย์สุขาภิบาลอาหารเขต 3 

 

ปรับโครงสร้างกรมอนามัย พ.ศ. 2532 

 

เพิ่มเป็น 12 เขต พ.ศ. 2535 

 

ปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 

ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3 

 

 ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 3 

 

 ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 5 

 

 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 5 

 



สุรินทร ์

ชัยภูมิ 

นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ 

6,697,370 คน 

88 อ าเภอ 

216 เทศบาล 

639 อบต. 

761  ต าบล 

ที่มา : http://dopa.go.th  

0-4 ปี

10-14 ปี

20-24 ปี

30-34 ปี

40-44 ปี

50-54 ปี

60-64 ปี

70-74 ปี

80-84 ปี

90-94 ปี

มากกว่า 100 ปี

พื้นที่รับผิดชอบ : นครชัยบรุินทร ์
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โครงสร้างศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

ผู้อ านวยการศูนย์ 

กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหาร 

ยุทธศาสตร์และการวิจัย 
กลุ่มพัฒนาการ 
ส่งเสริมสุขภาพ 

กลุ่มพัฒนา 
อนามัยส่ิงแวดล้อม 

 โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ 

กลุ่มจัดการความรู้และ 
การศึกษาด้านสุขภาพ 

• งานอนามัยแม่
และเด็ก 

• งานอนามัยวัย
เรียนและวัยรุ่น 

• งานอนามัยวัย
ท างาน 

• งานอนามัย
ผู้สูงอายุ 

• งานออกก าลัง
กาย 

• งานโภชนาการ 
• งานทันต
สาธารณสุข 
 

 

งาน HIA  
 ง านสุ ข าภิ บาล

อาหารและน ้า 
 ง านสุ ข าภิ บาล

สิ่งแวดล้อม งาน
มู ล ฝ อย แ ล ะ สิ่ ง
ปฏิกูล 
 ง า น ก ฎ ห ม า ย

สาธารณสุขและ
คุ้มครองผู้บริโภค
งานจัดการ เหตุ
ร้าคาญ 
 งานอุบัติภัยและ

ภาวะฉุกเฉิน 
 

 งานบริหารการวิจัย 
 งานแผนงานและ

งบประมาณ 
 งานประเมินผล 
 งานข้อมูล  
 งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 งานเฝ้าระวัง (MIS) 
 งานพัฒนาองค์กร 
 

 

 

 งานบริหารท่ัวไป 

 งานบริหารบุคคล 

 งานบริหาร
งบประมาณการเงิน 
และบัญชี 

 งานบริหารพัสดุ 

 งานสารบรรณ 

 งานยานพาหนะ 
 

 กลุ่มบริการและ
บริการสาธิต 

 ก ลุ่ ม บ ริ ก า ร
ทางการแพทย ์

 ก ลุ่ ม บ ริ ก า ร
พยาบาล 

 กลุ่มสนับสนุน
บริการ 

 ง า น ป ร ะ กั น
สุขภาพ 

 งานสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ ์
 งานจัดการความรู ้
 งานฝึกอบรม 
(Training center) 
 งานพัฒนา
บุคลากร 
 งานผลิตและ
พัฒนาสื่อ 
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โครงสร้างศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 



อัตราก าลัง : 195 คน 

 

 

ข้าราชการ 

103 คน 

 

-อ านวยการ 1 คน 

-เชี่ยวชาญ 3 คน (รก.ชช.1) 

-ช านาญการพิเศษ  11 คน 

-ช านาญการ  68 คน 

-ปฏิบัติการ  8  คน 

-ช านาญงาน  10 คน 

-ปฏิบัติงาน 2 คน 

พนักงานราชการ  17  คน 

ลูกจ้างประจ า  21 คน 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 34  คน 

ลูกจ้างเหมา 20 คน 
ที่มา : งานพัฒนาบุคลากร ศอ.5 

76 78

38

2
1

0

20

40

60

80

100

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก อยู่ระหว่ำงศึกษำ
ป.ตรี/โท/เอก

25

82

50
38

0

20

40

60

80

100
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บคุลากรมคีวามเชีย่วชาญในแต่
ละดา้นอยา่งมอือาชพี 
 
S : พัฒนาบคุลากรใหม้ทีกัษะ/
สมรรถนะ 
 
KPI :บคุลากรมทีกัษะ/สมรรถนะ 
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สาธารณสขุทกุระดับสนับสนุน
วชิาการและบรกิาร 
 
S : พัฒนาเทคโนโลย ี(นวัตกรรม) 
เป็นศนูยก์ารเรยีนรู ่สส.&สล. 
 
KPI : สธ.ทกุระดับสามารถสนับสนุน
วชิาการและบรกิารตามมาตรฐานงาน
สส. สล  
 
 

หน่วยงานนอกสธ.NGOมสีว่น
รว่มในการสง่เสรมิสขุภาพอยา่ง
ตอ่เนือ่ง  
 
S : จัดท าโครงการแบบมสีว่นรว่มแบบ
บรูณาการ 
 
KPI :หน่วยงาน นอก สธ. NGO สามารถ
ด าเนนิงานขับเคลือ่นแผนงานแบบบรูณา
การ 

สือ่มวลชนเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์
อยา่งท่ัวถงึและตอ่เนือ่ง 
 
S : เผยแพรข่อ้มลูและความรูด้า้น สส.&สล.
แกภ่าคเีครอืขา่ยและประชาชน 
 
KPI : สือ่มวลชนสามารถเผยแพรข่อ้มลู  
สือ่สาร  และประชาสัมพันธด์า้นสส. สล.อยา่ง
มปีระสทิธภิาพ 
 

การวจัิย/ เทคโนโลย/ีและ
นวัตกรรมดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ
และ อนามัยสิง่แวดลอ้มมคีวาม
เหมาะสมในบรบิทของชมุชน 
 
S : สนับสนุนใหเ้กดิงานวจัิยทีเ่ป็นองค์
ความรูแ้ละสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในพืน้ที ่
 
KPI :องคค์วามรูจ้ากการศกึษาวจัิย/
เทคโนโลย/ีและนวัตกรรมดา้นสส.&
สล.และสามารถน าไปใชไ้ดเ้หมาะสม
กับบรบิท 
 

กระบวนการเฝ้า
ระวังดา้นสขุภาพ
และอนามยั
สิง่แวดลอ้มมี
ประสทิธภิาพ 
 
S : พัฒนาระบบเฝ้า
ระวังดา้นสส.&สล. 
 
KPI : ระบบเฝ้าระวงั
ดา้นสส.&สล.ทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

ระบบสารสนเทศ 
การสือ่สารสงัคม
มปีระสทิธภิาพ 
 
S : พัฒนาทักษะใน
การสือ่สารสาธารณะ/
ความเสีย่ง 
 
KPI :จ านวนขา่วสาร
ดา้น สส.&l]”ทีไ่ด ้
เผยแพรแ่ละ
ประชาสัมพันธม์ี
ประสทิธภิาพ 

การพัฒนาภาคี
เครอืขา่ยมี
ประสทิธภิาพ 
 
S : พัฒนาคณุภาพ
บรกิาร/ประเมนิ
รับรองอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
KPI : ระบบบรกิาร/
ประเมนิรับรองมี
คณุภาพ 
 

ระบบการตดิตาม
ประเมนิผลมปีระสทิธภิาพ
(แบบเสรมิพลัง 
(M&EE&L) และประเมนิ
รับรองมาตรฐาน) 
 
S : พัฒนาคณุภาพบรกิาร/
ประเมนิรับรองอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
KPI : การตดิตาม
ประเมนิผลแบบบรูณาการ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 

ชมุชนมกีารสือ่สาร
สาธารณะ(สงัคม) 
 
S : จัดตัง้เครอืขา่ยการ
สือ่สารความเสีย่งในชมุชน 
 
KPI : การจัดตัง้เครอืขา่ย
การด าเนนิงานกระจาย
ขา่วสารในชมุชนดา้น 
สส.&สล. ระดับอ าเภอ 
 

ชมุชนมรีะบบการเฝ้าระวัง
สภาวะสขุภาพ 
 
S : สนับสนุนใหม้กีารสรา้งทมีแกน
น าเฝ้าระวังสภาวะสขุภาพและอนามัย
สิง่แวดลอ้มในชมุชนโดยชมุชน 
 
KPI :ชมุชนมเีครอืขา่ยเฝ้าระวังดา้น
สส.&สล.อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 

ชมุชนมแีผนงาน/โครงการ
ของตนเอง 
 
S : สง่เสรมิใหช้มุชนมโีครงการ
พัฒนาดา่น สส.&สล.โดยชมุชน 
 
KPI :ชมุชนสามารถด าเนนิงานตาม
แผนงาน/โครงการดา้นสส.&สล.
ของตนเองแบบมสีว่นรว่มและ
สอดคลอ้งกับปัญหาของทอ้งถิน่ 
 

ชมุชนมนีโยบายสาธารณะ/
มาตรการทางสงัคม 
 
S : ก าหนดนโยบายสาธารณสขุ/
มาตรการทางสังคมดา้น สส.&
สล.โดยชมุชน 
 
KPI : : ชมุชนมสีว่นรว่มในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะและ
มาตรการทางสังคมดา้นสส.&สล. 
  

การจัดการความรู ้
(KM) และการ
ถา่ยทอดองคค์วามรู ้
อยา่งตอ่เนื่อง 
 
S : พัฒนาระบบการ
จัดการคลังความรูด้า้น 
สส.&สล. 
 
KPI : กระบวนการ
จัดการความรูท้ีม่ ี
ประสทิธภิาพ  
 

อปท.สนับสนุนทรัพยากรอยา่ง
เพยีงพอและตอ่เนือ่ง 
 
S : พัฒนาศักยภาพบคุลากรใน อปท.
เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิงาน สส.&สล.
และใหม้กีารจัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ในพืน้ที ่
 
KPI : อปท.ด าเนนิงานดา้น สส.&สล. 
 
 

1.1 

2.1 

3.3 3.2 3.1 

2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 

3.4 

4.1 4.3 4.4 4.5 

แผนที่ทางเดนิยุทธศาสตร์ การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม          
 ศูนย์อนามัยที่ 5  ภายในป ีพ.ศ. 2558 - 2560  ก าหนดเมื่อ  16  ตุลาคม 2557 

ชมุชนมชีมรม/แหลง่
เรยีนรู ้
 
S : สง่เสรมิการแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้ดา้น สส.& สล. ใน
ชมุชนและระหวา่งชมุชน 
 
KPI : ชมรม/แหลง่เรยีนรู ้
ดา้นสส.&สล. มี
ประสทิธภิาพ 
 

4.2 

พัฒนาฐานขอ้มลูใหม้ี
ประสทิธภิาพและเป็นปัจจบุนั 
 
S : พัฒนาฐานขอ้มลูใหม้ี
ประสทิธภิาพและเป็นปัจจบุนั 
 
KPI :ระบบฐานขอ้มลูทีม่ี
ประสทิธภิาพ 
 

แหลง่การเรยีนรู/้สาธติดา้นสง่เสรมิ
สขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็น
ตน้แบบ 
 
S : พัฒนาแหลง่เรยีนรูแ้ละศนูยส์าธติให ้
กา้วหนา้และทนัสมัย 
 
KPI :ศนูยเ์รยีนรูแ้ละสาธติดา้น สส.& 
สล.และเป็นแหลง่ศกึษาดงูาน 

องคก์รมวีัฒนธรรมองคก์รและ
บรรยากาศในการท างานทีด่ ี
 
S : สง่เสรมิบคุลากรใหป้ฏบิตัติาม
วฒันธรรมองคก์ร 
 
KPI : บคุลากรสามารถปฏบิตัติาม
วฒันธรรมองคก์รตามเกณฑ์
(HEALTH)  1.2 

1.3 1.4 
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แผนงบประมาณ ปี 2558 
ศูนย์อนามัยที่ 5  

ข้อมูล ณ 12 มี.ค. 58 



การเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2558 

งบประมาณ ได้รับจัดสรร 
(บาท) 

เบิก – จ่าย 
(บาท) 

 งบด าเนินงาน 12,473,700 8,074,907.60 
(44.74%) 

 งบรายจ่ายอ่ืน 60,000 0 

 งบลงทุน 1,985,000 1,985,000 
(100%) 

รวมทั้งสิ้น 14,518,700 10,059,907.60 
(69.29%) 

ข้อมูล ณ 11 มี.ค. 58 12 



สถานะเงินบ ารุง 

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

ปี พ.ศ.2552 22,344,690.76 23,763,672.11 7,152,424.90

ปี พ.ศ.2553 26,150,618.20 30,469,844.35 2,833,198.75

ปี พ.ศ.2554 37,126,866.08 34,066,827.77 5,893,237.06

ปี พ.ศ.2555 50,263,707.32 39,797,584.41 16,359,359.97

ปี พ.ศ.2556 50,089,359.06 46,193,649.34 20,255,069.69

ปี พ.ศ.2557 38,266,178.32 40,590,089.32 17,931,158.69

ปี พ.ศ.2558 13,605,971.13 9,193,917.57 22,343,212.25

รายรบั รายจา่ย คงเหลอื

ข้อมูล ณ 11  มี.ค. 58 13 



ผลการด าเนินงาน 
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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งานแม่และเด็ก 

การขับเคล่ือนการฝากครรภ์แนวใหม่และแนว
ทางการดูแลและส่งต่อทางสูติกรรม            

เขตนครชัยบุรินทร์ 
 

 บูรณาการงบเขตสุขภาพจัดประชุม Node อนามัยแม่
และเด็ก เพ่ือเติมเต็มความรู้และทบทวน Guideline สู่
การน าไปใช้ในพ้ืนที่ 

 มอบโล่ต าบลนมแม่ และ รพ.ผ่านมาตรฐานอนามัยแม่
และเด็กที่ผ่านเกณฑ์ในปี 2557 โดยผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข 
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งานแม่และเด็ก 

การพัฒนาอนามัยแม่และเด็กเพ่ือลูกเกิดรอด            
แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย เติบโต

เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ 
 

 อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ
ระหว่างกรมอนามัยและกรมสุขภาพจิต 60 แห่งต้นแบบ
(งบสนับสนุนจาก สปสช. เขต 9) 

 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย MCH Board จังหวัด และ node 
ในการขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 

 พัฒนาระบบการเฝ้าระวั งพัฒนาการเด็ก การน า
เคร่ืองมือ DSPM & DAIM มาใช้ให้มีประสิทธิภาพ  
เปิดตัว kick off  2 เม.ย. 58 
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งานแม่และเด็ก 

การประเมินผลการด าเนินงานควบคุม
ป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนของหญิง

ตั้งครรภ์ในเขตบริการสุขภาพท่ี 9 
 

 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ การรับรู้
และปริมาณสารไอโอดีนที่ได้รับกับระดับไอโอดีนใน
ปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ ์

 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มารับ
บริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลของรัฐในเขตบริการ
สุขภาพที่ 9  (อยู่ระหว่างการตรวจสอบเคร่ืองมือ
จากผู้เชี่ยวชาญ) 

 



งานแม่และเด็ก 

การป้องกันเด็กจมน้ า 
 

 จัดกิจกรรม Baby Exercise By HPC 5 ในคลินิกเด็กดี 
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามัยท่ี 5 

 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงแก่หน่วยงานที่
สนใจ 

 การขยายเครือข่ายไปยังศูนย์เด็กเล็กในเขตนครชัย
บุรินทร ์ 

 การเตรียมความพรอ้มโดยการพัฒนาบุคลากรในเขต
นครชัยบุรนิทร์ 



 ประเมินรับรอง รพ.ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ต าบลพัฒนาการเด็ก
ดีเริ่มที่นมแม่  รพ.สต.และศูนยเ์ด็กเล็กคุณภาพ 

 ติดตามการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ MCH Board 

 แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารด าเนินงานที่เป็น best practice และ Model development 
ในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร ์

 ผลักดันศูนย์เด็กเล็กที่สนใจด าเนินกิจกรรมเด็กว่ายน้ า อย่างน้อย 1 แห่ง 

 

งานแม่และเด็ก 

แผนการด าเนินงานต่อไป 



งานแม่และเด็ก / วัยเรียน 

การแก้ไขปัญหาเด็กเต้ีย 
 

 ประชุมชี้แจงรับผิดชอบงานในการด าเนินงานเฝ้าระวัง
การเจริญเติบโต มุ่งเน้นเด็กแรกเกิด-18 ปี โดยใช้
โปรแกรมการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต 

 การประเมินภาวะโภชนาการใน WCC  
 การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กให้มีองค์ความรู้ในการ

เฝ้าระวังการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการที่
เหมาะสม 

 องค์กรส่งเสรมิเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ   
 โรงเรยีนเด็กไทยแก้มใส 
 ส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ 
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งานวัยเรียน 

การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาภาคีเครือข่ายเพ่ือ
เด็กไทยวัยเรียนมีสุขภาพดี 

 

 แต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
(NODE วัยเรียน  , ประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ) 

 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้พื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานในเขตนครชัย
บุรินทร ์

 พัฒนาฐานข้อมูลเด็กวัยเรยีน 
 ประเมินรับรองมาตรฐาน / ประกวดโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพระดับเพชร  
 ประเมินรับรองมาตรฐานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทย  

ฟันดี  เขตนครชัยบุรินทร ์
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งานวัยเรียน 

การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการด าเนินงาน
ทันตสาธารณสุข 

 

 จัดประชุมประสานงานเครือข่ายผู้รับผิดชอบงาน
เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันด ี

 ประเมินผลและติดตามการด าเนินงานเครือข่าย
โรงเรยีนเด็กไทยฟันดีเขตนครชัยบุรินทร ์

 ร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียน
เด็กไทยฟันด ีระดับประเทศ 

 ผลการประกวดโรงเรียนเด็กไทยฟันดีชนะเลิศ เขต
นครชัยบุรินทร์ คือ “เครือข่ายเด็กไทยฟันดีลูกเจ้าพ่อ
วังกรูด อ าเภอสตึก  จังหวัดบุรรีัมย”์  

 



• ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเด็กวัยเรียนที่เป็นแนวทาง
เดียวกัน และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ 

 จัดท าฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตนครชัยบุรินทร ์

 ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส (งบประมาณจาก สสส.) 

งานวัยเรียน 

แผนการด าเนินงานต่อไป 
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งานวัยรุ่น 
การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนสู่สุขภาพดวีิถี

นครชัยบุรินทร์ 
 

 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินรับรองมาตรฐาน และ
การจัดเก็บข้อมูลวัยรุ่น (ปี 58 แผนประเมินรับรอง
มาตรฐาน YFHS 17 แห่ง และ RHD 37 แห่ง) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นระดับเขต 

 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ส าหรับวัยรุ่นและ
เยาวชนเขตนครชัยบุรินทร์  

 แต่งตั้งและจัดประชุมเครือข่ายแพทย์อาสา Teen UP 
Care เขตนครชัยบุรนิทร์ 

 จัดอบรมการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังแท้งในประเทศไทย 
ร่วมกับส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ 

 



 ประเมินรับรองแบบเยี่ยมเสริมพลัง และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินรับรอง
ตามมาตรฐาน YFHS และ RHD 

 จัดอบรมเฝ้าระวังแท้งฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร ์

 เยี่ยมเสรมิพลังเครือข่าย Teen UP Care 
 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและอนามัย

การเจริญพันธุส์ าหรับวัยรุ่นและเยาวชนเขตนครชัยบุรินทร์ 
 คัดเลือกนวัตกรรมเดน่ / Best Practice เขตนครชัยบุรนิทร ์

งานวัยรุ่น 

แผนการด าเนินงานต่อไป 



26 

งานวัยท างาน 

ศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พงุ 
 

 ชี้แจงพ้ืนที่เกี่ยวแนวทางคลินิก DPAC กับ NCD คลินิก 
ร่วมกับ สคร.5 

 ขยายผลการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบ
ไร้พุง เขตนครชัยบุรินทร์  (องค์กรพี่เลี้ยงและองค์กร
ขยาย จ านวน 20 แห่ง) 

 การเยี่ยมนิเทศติดตามงานศูนย์เรียนรู้องค์กรไร้พุง 
(การให้ค าแนะน า  มอบส่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
มุ่งเน้นการจัดการน้ าหนักตามหลัก 3 อ. และอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือตอ่การลดภาระโรควถิชีวีิต) 

 ขับเคล่ือนเป็นนโยบายเขตสุขภาพ MOU Health Model 
หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง 
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งานวัยท างาน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 

 ประสานพื้นที่ผ่านทาง สสจ. ส าหรับโรงพยาบาลที่
ครบ Re-accredit ใน ปี 2558 จ านวนทั้งสิ้น  26 
แห่ง 

 ประชุมผู้ประเมินเพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน HPHNQC และระดับการ
ให้คะแนนในแต่ละองคป์ระกอบ 

 แต่งตั้ง เป็นผู้กรรมการพิจารณาตัดสินเกณฑ์
มาตรฐาน HPHNQC 

 แนะน าการใช้โปรแกรม Online ประเมินตนเองของ 
HPHNQC ให้กับพื้นที่ 
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งานวัยท างาน 

ประเมินประสิทธิผลการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 

 

 ติดตามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรี อายุ 30-70 ปี  
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 589,117 คน (ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี) 

 ประสานความร่วมมือส่วนกลางและ สสจ.จัด
อบรมและเยี่ยมติดตามพื้นที่ต้นแบบ อ.ปากช่อง              
จ.นครราชสีมา 

 สุ่มประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองของ 
อสม.และสตรีกลุ่มเป้าหมาย การลงสมุดบันทึก
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  โดยสุ่มประเมินใน
ระดับ รพ.สต.อ าเภอละ 1 แห่ง  
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งานวัยท างาน 
คลินิกไร้พุง 

 

 ประเมินมาตรฐานคลินิกไร้พุงในพื้นที่จ.ชัยภูมิ จ านวน 
5 แห่ง ร่วมกับ สคร.5 พบว่า  คลินิกมีการจัดกิจกรรม  
จัดสถานที่ เป็นสัดส่วน  มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ และ
บุคลากรผ่านการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคที่จ าเป็นต้อง
ให้บริการในคลินกิ 

 การสนับสนุน  ผลักดัน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การขอรับการประเมิน  DPAC Quality  

 ก าหนดแผนการประเมินคลินิกไร้พุงในพื้นที่เขตนครชัย
บุรินทร ์

 คลินิกไร้พุง ศูนย์อนามัยที่ 5 (DPAC HPC5) มีการ
ด าเนินงาน 4 รูปแบบ (4C) ได้แก่ 1) Case : รายบุคคล 
2) Class : รายกลุ่ม 3) Camp :เข้าค่าย 4) Club : แบบ
ชมรม โดยกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเน้นหลัก 
3 อ. 
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งานวัยท างาน 
รณรงค์การออกก าลังกายด้วยการปั่น

จักรยาน 
 

 การสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์
การออกก าลังกายด้วยการปั่นจักรยาน 

 ร่วมกับเทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด  จัด
กิจกรรม “จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี ปี 
2558”เ น่ือง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 87 พรรษา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช 
มหาราช 

 เตรียมจัดกรรมรณรงค์การออกก าลังกายด้วยการ
ปั่นจักรยาน วันที่ 2 เมษายน 2558 เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทุกจังหวัด 



องค์กรต้นแบบไร้พุง 
 เยี่ยมประเมินศูนย์เรยีนรู้องคก์รต้นแบบ

ไร้พุง ร่วมกับส านักโภชนาการ 
 สรุปรายงานองค์กรพี่ เลี้ยง 8 แห่ง  

ติดตามและให้การสนับสนุนองค์กร
ขยาย 12 แห่ง 

 ถอดบทเรียนและสรุปการด าเนินงาน
ของศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 

งานวัยท างาน 

แผนการด าเนินงานต่อไป 

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ 

 ประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลที่
ครบ Re-accredit 

 ก าหนดแผนร่วมกับพ้ืนที่ เ พ่ือจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 คัดเลือกพื้นที่ Best Practice  Model 
เพ่ือถอดบทเรียนความส าเร็จ 



คลนิิกไร้พุง  
 ส่งเสริม สนับสนุนให้ รพช.ที่ยังไม่มี 

DPAC Clinic ให้เปิดบริการตาม
มาตรฐาน DPAC Quality 

 สนับสนุนให้ รพ.สต.น ารูปแบบกจิกรรม 
การด าเนินการสู่ชุมขน 

 ประเมินมาตรฐานคลินิก DPAC บูรณา
การร่วมกับ NCD สคร.5 

งานวัยท างาน 

แผนการด าเนินงานต่อไป 

รณรงค์ป่ันจักรยาน 
 ประสานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์

การออกก าลังกายด้วยการปั่นจักรยาน   
 2 เม.ย. 58 ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ ทุกจังหวัด 
 28 ก.ค. 58  
 12 ส.ค. 58 ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ  

 คัด เ ลือกพ้ืนที่ต้นแบบส่ง เสริมการใช้
จักรยาน 
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งานผู้สูงอาย ุ

การพัฒนาศักยภาพพฒันาภาคีเครือข่ายด้านการ
ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ 

 

จัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในเขต
บริการสุขภาพที่ 9 ร่วมกับ Node LTC จัดท าแผนการ
ด าเนินงานดูแลและส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ 
จัดสัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่ ปี 2558 แด่ผู้สูงอายุ เขต
นครชัยบุรนิทร์ 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในระดับ DHS ให้กับพื้นที่ 
จัดส่งสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับภาคเีครือข่าย 
 



• ผลักดันให้ สสจ.มีการด าเนนิงานพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพในการดูแลผูสู้งอายุ/ ผู้ท่ี
มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในชุมชน (Care Manager, Care giver) 

 สุ่มเยี่ยมประเมินเพ่ือติดตามการด าเนินงานดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับ 
DHS ของภาคเีครือข่าย 

 จัดอบรมหลักสูตรผูดู้แลผู้สูงอายุ Care giver 70 ชั่วโมง 

 ประชุมสรุปผลการด าเนนิงาน ปี 58 และเตรยีมจัดท าแผนการด าเนินงาน ปี 59 

งานผู้สูงอาย ุ

แผนการด าเนินงานต่อไป 
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งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและคุณภาพ

ระบบบริการงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 
 

 จัดอบรม เร่ือง ผู้ประเมินคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health 
Accreditation : EHA) ระดับจังหวัด/อ าเภอ 

 ประชุมคณะกรรมการแกนน าชมรมผู้ประกอบการ
คา้อาหารระดับเขต  

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การติดตามนิเทศงาน
สายอนามัยสิ่งแวดล้อมของคณะท างานสนับสนุน
เขตบริการสุขภาพ  

 จัดเตรียมชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) 
ส าหรับการสุ่มประเมินมาตรฐาน ร้านอาหาร/แผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร CFGT  ตลาดนัดน่าซ้ือ 
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งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
การจัดการสุขาภิบาลอย่างย่ังยืนและอนามัย

ส่ิงแวดล้อมส่งเสริมการมีสุขภาพดี 
 

 

 จัดท าเคร่ืองมือส ารวจการจัดการมูลฝอยติดเช้ือใน อปท. 
และ รพ.สต. 

 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างการมีส่วนร่วมการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน 

 นิเทศติดตาม ประเมินรับรองมาตรฐานสถานบริการ
สาธารณะ/สุดยอดส้วม 

 ร่วมประชุม อสธจ. ระดับจังหวัด 
 กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ท าความสะอาดแห่งชาติ และล้าง

ส้วมในวันสว้มโลก 
 จัดท าหนังสือถอดบทเรียนตน้แบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม/

ลดโลกร้อน   
 จัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดส้วมระดับเขต 
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งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาต้นแบบดา้นการใช้กระบวนการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) จากการ
ก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน

ไฟฟ้า  
 

 ส ารวจบริเวณที่ใช้ก าจัดขยะมูลฝอยและบริเวณที่จะ
กอ่สรา้งศูนยก์ าจัดขยะมูลฝอยเพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน 
ณ เทศบาลเมืองบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสมีา 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ ทักษะการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแก่
บุคลากรของ อปท. สสจ. และ สสอ 
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งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจาก
โรงไฟฟ้าชีวมวล 

 

 พื้นที่เป้าหมาย คือ โรงไฟฟ้าชีวมวล 2 แห่ง ใน อ.เมือง 
และ อ.ปราสาท จ.สุรินทร ์

 เพ่ือศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้า
ชีวมวล  การรับรู้ถึงผลกระทบและทัศนคติของประชาชน
ต่อโรงไฟฟา้ชวีมวลในพื้นที่ และดูสถิติเร่ืองร้องเรียน 

 การเก็บตัวอย่างฝุ่นอย่างง่ายโดย อสม. และผู้เกี่ยวข้อง  
 เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ปชช.ที่อาศัยอยู่โดยรอบ

โรงไฟฟา้ชวีมวล 
 พบวา่  มีผลกระทบท้ังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   ได้แก ่ 

ฝุ่นละออง   อาการเจ็บป่วยด้วยโรคทางระบบทางเดิน
หายใจและผิวหนัง  เป็นตน้ 



EHA 

 รว่มชีแ้จงการด าเนินงาน EHA จังหวัดในเขตนครชัยบุรนิทร์ 

 สุ่มประเมินเทศบาลที่มีสมัครเข้ารับการประเมิน EHA ซึ่งมีผลการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.(Core Team) ในระดับเกียรติบัตร
รับรอง (รอ้ยละ 80) ขึ้นไป 

 ประเมินมาตรฐาน CFGT ร้านอาหาร แผงลอย และตลาดนัด จ.บุรีรัมย์ และ 
จ.สุรินทร ์
 

 

 

งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

แผนการด าเนินงานต่อไป 



การจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน 
 รวบรวม สรุป และเผยแพร่ข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเช้ือใน อปท.และ รพ.สต. 
 รณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานในองค์กร  ห้องท างานลดโลกร้อน/คัดแยกขยะ 

และการใช้ประโยชนจ์ากการจัดสรรที่ดินภายในองค์กร 
 ติดตามการด าเนินงานตามโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ

พระเทพฯ ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  จัดพิธีมอบ และเปดิป้ายส้วมสุขอนามัย  
 กจิกรรมรณรงคล์้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ / รณรงค์บา้นสะอาด 
 สรรหาสุดยอดส้วมระดับเขต ปี 2558 

 
 

 

งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

แผนการด าเนินงานต่อไป 



HIA (จากการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ) 

 ประชุมชีแ้จงท้องถิ่น ผู้น าชุมชน แกนน าชาวบา้น   

 ประชุมเพ่ือกลั่นกรองและก าหนดขอบเขตที่จะศึกษา 

 สร้างเคร่ืองมือ / ชี้แจงการใช้เคร่ืองมือที่จะใช้ท าการศกึษาแกผู่้ช่วยเก็บข้อมูล 

 การเก็บตัวอย่างมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุน่ละออง ในบรรยากาศ  กา๊ซ SO2 , NOx , 
CO  สารอินทรยี์ระเหยง่าย (VOCs) , ตรวจวัด DO , pH ของน้ าเสีย  มลพิษทางเสียง  
และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วยการสัมภาษณป์ระกอบ
แบบสอบถาม   

งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

แผนการด าเนินงานต่อไป 
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งานตามพันธกิจ 

 จัดอบรมด้านการส่ ง เสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมแก่ภาคีเครือข่ายโดยเก็บค่าลงทะเบยีน 

 ประชุมเครือข่ายส่ือสาธารณะเขตนครชัยบุรนิทร์ 

 กิจกรรมรณรงค์ ในวั นส าคัญต่ างๆ  ได้ แก่  วั น
สิ่งแวดล้อมไทย วันล้างมือโลก วันตรุษจนี ฯ 

 ผลิตสื่อ-สิ่งพิมพ์  เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ภายในองค์กรทุกวัน
พฤหัสบดีท่ี 1 และ 3 ของเดือน 

 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ศอ. 5 (D-learning center) 

 การพัฒนาบุคลากรและองคก์รตามแนวทาง HEALTH 

 การจัดตั้งคลินกิวิจัยศูนยอ์นามัยท่ี 5 
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งานตามพันธกิจ 

รพ.ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ ศูนย์อนามัยท่ี 5  
 

 จัดอบรมให้การปรึกษาแบบคู่เพ่ือตรวจหาการติดเช้ือ  
เอชไอวี แก่บุคลากร 

 บุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (ตามหลักสูตรของ สรพ.)  

 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุและ
ผู้รับบรกิาร 

 พัฒนาระบบการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ 
 ศูนยเ์รียนรูค้ลินกิไรพุ้ง 
 การบริหารกล้ามเนื้อตา และฟื้นฟูสายตาเพ่ือการ

มองเห็นที่ดีขึ้นแบบวถิธีรรมชาต ิ
 จัดกิจกรรมโรงเรียนพอ่แม่  (ANC LR PP WCC) 
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งานตามพันธกิจ 

การบริหารกล้ามเน้ือตา  และฟ้ืนฟูสายตา
เพ่ือการมองเห็นแบบวิถีธรรมชาติ 

 

 ให้ความรู้  และฝึกปฏบิัตกิารออกก าลังกายตา ขณะ
รอแพทย์ตรวจหน้าห้องตรวจโรคทั่วไป  รพ.ส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 

 ด า เนินการตั้ ง แต่  ตุ ลาคม 2557  ถึ งปั จจุบัน                   
มีผู้รับบรกิาร 302 ราย 

 บริการให้ค าปรึกษา แนะน า และฝึกการบริหาร
กล้ามเนื้อตา 

 เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพดวงตาแก่นักเรียน
โรงเรยีนโคกเพชรสระมโนราห์ (ม.ิย. – ก.ค. 58) 



รายงานผลธาลัสซีเมียและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านวิชาการแก่ภาคีเครือข่าย 

งานตามพันธกิจ 



** นครราชสีมา : รพ.เอกชน 2 แห่ง รวมเป็น 35 แห่ง 

จังหวัด จ านวน รพ. 
ทั้งหมด 

จ านวนรพ.ที่ส่ง
ตรวจ (%) 

จ านวนคู่สมรสที่ส่ง
ตรวจ (คู)่ 

จ านวนคู่เสี่ยง 
(คู)่ 

นครราชสมีา 33 23 (69.7%) 2,210 25 คู่  
- Hb Bart’s hydrops fetalis 7 คู ่
- b-thal/Hb E 18 คู่ 

ชัยภูมิ 16 9 (56.2%) 468 12 คู ่
- Hb Bart’s hydrops fetalis 4 คู ่
- b-thal/Hb E 8 คู ่

บุรีรัมย ์ 22 9 (40.9%) 486 4 คู่ 
- b-thal/Hb E 4 คู ่

สุรินทร์ 16 8 (50.0%) 364 2 คู ่
-  Hb Bart’s hydrops fetalis 1 คู ่
- b-thal/Hb E 1 คู่ 

รวม 87 49 (56.3%) 3,528 43 คู ่
- Hb Bart’s hydrops fetalis 12 คู ่
- b-thal/Hb E 31 คู ่

ผลงาน 5 เดือน (ต.ค. 57- ก.พ. 58) 



ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
สิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุน 

จากส่วนกลาง 



ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

ประเด็น ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

แมแ่ละเด็ก -จนท.เปลี่ยนย้ายงาน ขาดความ
ต่อเน่ือง/ความเชี่ยวชาญ 

-การประเมินรับรองต่างๆ ควรปรับลด
มาตรการที่ไม่จ าเป็น และเน้นไปที่การพัฒนา
องคค์วามรู้ /นวัตกรรมที่น าไปใช้ 

ไอโอดีน -การเข้าถงึข้อมูลงานวิจัยที่ 
update ได้นอ้ย 

-ศูนย์อนามัยเป็นสมาชิกหอ้งสมุด/ หน่วยงาน
ที่รวบรวมผลการวิจัย 

ธาลัสซีเมีย -มาตรฐานระบบบริการเกี่ยวกับ
โรคธาลัสซีเมียยังไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งเขต 
-จนท.ผู้ให้การปรึกษายังขาดองค์
ความรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย 
-หญิงตั้งครรภ์ ANC ช้า ท าให้ไม่
สามารถตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 

- 



ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

ประเด็น ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

การป้องกันเด็ก
จมน้ า 

-ขาดงบประมาณสนับสนุนเพ่ือ
ขยายการด าเนินงานสู่ ศพด. 

-ควรมีงบประมาณสนับสนุน เช่น ศพด. ต้นแบบ 1 
แห่ง/เขต 

วัยเรียน -ตั วชี้ วั ด เปลี่ ยนแปลงบ่อย  
เข้าใจไมต่รงกัน 
-คู่มือการด าเนินงาน HPS ไม่
เพียงพอ 

-มี Template ที่ชัดเจน  ถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงาน
เข้าใจเป็นแนวปฏบิัติเดียวกัน 

ทันตสาธารณสุข -การลงพื้นที่เยี่ยมส ารวจไม่
ครบถว้นเนื่องจากมีจ านวนมาก 
-งบประมาณสนับสนุนพ้ืนที ่

-คว รมี ง บป ร ะ มาณสนั บ สนุ น เ ค รื อ ข่ า ย ที่
ด าเนินงานได้ยอดเยี่ยมและดีเด่น 



ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

ประเด็น ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อจ ากัด 

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการขอรับ
การสนับสนุนจากส่วนกลาง 

วัยรุ่น -ทีมประเมินระดับเขตมีการโอนย้าย/
บุคลากรไมเ่พียงพอ  

- 

องคก์รไร้พุง -การโอน งปม.ล่าช้า 
-สิ่งสนับสนุนมไีม่เพยีงพอ/ล่าช้า 
-โปรแกรมออนไลน์ไมส่ามารถใช้งานได้ 
-เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน ขาดความ
ต่อเน่ือง 

-ควรมีระบบสนับสนุนและติดตามงานที่
รัดกุม และเป็นรูปแบบที่ชัดเจน 
- สนับสนุนสื่อในการด าเนินงานเน่ืองจาก
สื่อที่ปริ้นออกจากอนิเตอร์เน็ตไม่ชัด 

HPH -เกณฑ์ประเมนิมาตรฐานใหม่ 
-พื้นที่ส่งเอกสารประเมนิตนเองลา่ช้า  

-แหล่ ง ข้ อ มู ล  ร พ . ต้ น แ บบ ใ น ก า ร
ด าเนินงาน 



ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

ประเด็น ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

มะเร็งเต้านม -การลงบันทึกข้อมูลการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองบางแห่งยังไม่
เป็นปัจจุบัน 

-การประเมินผลโครงการจากบุคคลภายนอก 
-สมุดประจ าตัวการตรวจเต้านมด้วยตนเองยังไม่
ครอบคลุม 

รณรงค์ปั่น
จักรยาน 

-ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ล่ า ช้ า 
จั ง ห วั ด ไ ม่ ไ ด้ ก า หนด ไ ว้ ใ น
กจิกรรมในแผนงานปกติ 

-สนับสนุนงบประมาณ  และสื่อรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

ผู้สูงอายุ - -องค์ความรู้ วิชาการ และงบประมาณ 
 ความชัดเจน ถูกต้อง ทันเวลา ของการก าหนด
ตัวชีว้ัดและแนวทางด าเนินงาน 



ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

ประเด็น ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

EHA -การเตรียมชุดทดสอบโคลิ
ฟ อ ร์ ม แ บ ค ที เ รี ย  ( SI-2) 
เนื่องจากเครื่องกวนสารละลาย 
(hotplate magnetic stirrer) 
ช ารุดไมส่ามารถใช้งานได้ 

-คู่มือ/เอกสารประกอบการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
สนับสนุนการจัดอบรมของศูนย์ฯ และจังหวัด 
-วิทยากร และทีมตรวจประเมิน EHA 
 

การจัดการ
สุขาภิบาล 

-กิจกรรมบางส่วนไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 

-แจ้งแผนการด าเนินงานแก่พื้นที่ตั้งแต่ต้นป ี
-สนับสนุนป้ายรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ 
-เอกสารการด าเนินงานต่างๆ เช่น การจัดการสิ่ง
ปฏิกูล / บ้านสะอาด  
-สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สติกเกอร์ล้างมือ /สติก
เกอรม์าตรฐานส้วม HAS 



ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

ประเด็น ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

HIA -ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย เ ข้ า ร่ ว ม
กระบวนการไม่ครบตามแผนที่
ก าหนด 

-วิทยากรให้ความรู้ด้าน HIA    
-ร่วมศึกษาการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

การบริหาร
กล้ามเน้ือตา 

- -การส่งผลการวิจัย “การบริหารกล้ามเนื้อตา 
ของเจ้าหน้าที”่ ใหท้างศูนย์อนามัยทราบ 

การสื่อสาร
สาธารณะ 

- -สนับสนุนสื่อนิทรรศการ,สื่อความรู้รณรงค์ตาม
เทศกาล  ตัวอย่างที่จะให้ศูนย์เผยแพร่เพ่ือเป็นไป
ในรูปแบบเดียวกัน 
-ก าหนดธีมรณรงค์แต่ละปีให้ชัดเจน  จะให้เน้น
เร่ืองใด  เพ่ือจะได้เผยแพร่งานสส.&สล.ในทิศทาง
เดียวกัน 



ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

ประเด็น ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อจ ากัด 

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจาก
ส่วนกลาง 

การฝึกอบรม - -สนับสนุนวิทยากรผู้มคีวามเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพ่ือ
ถา่ยทอดองค์ความรู้ 
- สนับสนุน สื่อ/สิ่งพมิพ ์และเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

ศูนย์การเรียนรู้ 
สส.& สล. 

- -สนับสนุนโมเดลอาหารตามกลุ่มวัย เพ่ือน ามาใช้จัดแสดง
นิทรรศการให้ประชาชนได้รับความรู้ในการเลือกรับประทาน
อาหาร 
- ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางาน 



ขอขอบคุณ 
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