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ค ำน ำ 
 
 เอกสารประกอบการประชุมเรื่องการรับการตรวจนิเทศและติดตามผลการด าเนินงานกรมอนามัย 
ระดับกระทรวง รอบที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2558 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (รอบ 9 เดือน) ในโอกาสที่ นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร 
รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะทีมนิเทศงานกรมอนามัย ได้เดินทางมาตรวจนิเทศและติดตามผลการ
ด าเนินงานกรมอนามัย ระดับกระทรวง รอบที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2558 ที่ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โดยเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่ งานอนามัยแม่และเด็ก  งานอนามัย- 
วัยเรียน งานอนามัยวัยรุ่น งานอนามัยวัยท างาน งานอนามัยผู้สูงอายุ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานตาม
พันธกิจ ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา  

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ขอขอบคุณ นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้อ านวยการศูนย์
อนามัยที่ 5  คณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงานทุกฝ่าย ที่กรุณาให้ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ
แนวทางการด าเนินงาน การอ านวยการด้านการรวบรวมข้อมูล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มงานที่
ร่วมด าเนินการจนเอกสารฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

 
 
 
                                                                 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย 

                                                      ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
                                                                             สิงหาคม 2558 
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สารบัญ 
 

ค าน า 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 

ผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (รอบ 9 เดือน)  

 งานอนามัยแม่และเด็ก  

 งานอนามัยวัยเรียน  

 งานอนามัยวัยรุ่น  

 งานอนามัยวัยท างาน  

 งานอนามัยผู้สูงอายุ  

 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  

 งานตามพันธกิจ  

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  

 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย  

 กลุ่มจัดการความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาพ  

  
  

 



บทสรุปผู้บริหาร 

ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ด าเนินการตามบทบาทและภารกิจ  โดยการน าของ
ผู้อ านวยการ ทีมบริหาร ผลงานในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา มีการพัฒนาระบบการสื่อสาร สร้างคลังความรู้  website 
พัฒนาเครือขา่ยสื่อมวลชน เชิดชูสื่อบุคคลต้นแบบ เพ่ือให้เขา้มามีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน 
มีการน าเสนอผลงานวิชาการ/นวตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม (CQI)  

การด าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการเชื่อมโยงระบบบริการคุณภาพงานกับพ้ืนที่ โดยผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนของเขตสุขภาพ  ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับเขต  ชี้ ชวน ช่วย เชียร์  โดยเฉพาะงานแม่และเด็กใน
สถานบริการสู่ปฐมภูมิ MCH Board/node ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความตระหนักในการแก้ไขปัญหาผ่านกลไก
ต่างๆที่มีเกิดการจัดการแนวใหม่ เช่น  one province one labor room , First call second call เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาแม่ตาย มีระบบการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียดีขึ้น ตลอดจนการเร่งรัดตามนโยบายกระทรวงใน
การพัฒนาระบบ/ศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพร้อมกับมีการติดตามประเมินผล ซึ่ง
ยังพบว่า เครื่องมือ DSPM ที่น ามาใช้ใหม่ยังไม่เหมาะสมกับการใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กลุ่มวัยเรียนทุกจังหวัดได้
ด าเนินงานโดยการบูรณาการในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นกิจกรรมหลัก รองลงมาจะเป็นโครงการพิเศษในแต่ละ
พ้ืนที่ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจคัดกรองสุขภาพ พัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส และส ารวจภาวะสุขภาพเด็กนักเรียน ซึ่งพบว่างบประมาณที่ได้รับล่าช้า นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาเรื่องการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดวัยเรียนในพ้ืนที่  จึงควรมีการจัดท าตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องและส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ และไม่มีความซับซ้อน ในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่น ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นนคร
ชัยบุรินทร์(Nodeวัยรุ่น) และแพทย์อาสา Teen UP Care ระดับเขต ใช้กลไกพัฒนาคุณภาพบริการ เป้าหมาย
คุณภาพตามมาตรฐาน YFHS และอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์พบว่า ทีมประเมินระดับเขตและกรมไม่เพียงพอ ศูนย์
จึงด าเนินการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่ พบว่า มีหลายอ าเภอที่ด าเนินการได้อย่างเข้มแข็ง  
ตลอดจนงานต่อเนื่องเรื่องชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน จากความร่วมมือของเขตสุขภาพ ได้รับมอบภารกิจจากผู้ตรวจ
ราชการให้ขับเคลื่อนองค์กรไร้พุง  HEALTH MODEL ในกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งเขต ท าให้หน่วยงาน
สาธารณสุขมีการตื่นตัวและขับเคลื่อนองค์กรของตนเองเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน  ได้ร่วมกับเครือข่าย
คณะกรรมการ node พัฒนาระบบตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในภาพทั้งเขต ตลอดจนติดตามสนับสนุนการ
ด าเนินงาน Care manager/ Care giver แต่ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ความสับสนเกณฑ์การคัดกรองและพัฒนาทักษะ
กายใจ 

ด าเนินโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่ง โดยสร้างการมีส่วนร่วม  นอกจากนี้ ด าเนินกิจกรรมสร้าง
กระแส สุดยอดส้วม บ้านสะอาดอนามัยดีชีวีเป็นสุข มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลในเขตทั้งสิ้น 89 
แห่งถึงร้อยละ 96.6   โดยใช้ใช้กลไกคณะอนุกรรมการสาธารณสุขทุกจังหวัดในการขับเคลื่อน ออกข้อก าหนด 
เร่งรัดการก าจัดเหตุร าคาญ มลภาวะสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมยังพบว่า ยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพความสามารถ
ด้านสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ/การเฝ้าระวังของท้องถิ่นเทศบาล 



   โดยสรุป สิ่งทีศู่นย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา และส่วนกลางกรมอนามัย ควรมีการพัฒนาต่อไป คือ 
1. ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภาพระหว่างส่วนกลางและศูนย์เขต สามารถวัดได้ชัดเจน 

ส่งผลต่อสถานะสุขภาพ และควรมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดทีมี่การเพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว  
2. ควรมีการบูรณาการระหว่างกรม กระทรวงร่วมกัน เช่น แนวทางปฏิบัติ เครื่องมือการวัด การเก็บ

ข้อมูลในโปรแกรมการให้บริการ หรือใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเท่านั้น 
3. ผลจากการตรวจราชการพบว่า ปัญหาด้านบุคลากรที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขาดความเข้าใจ มีตัวชี้วัด

จ านวนมาก ขาดความชัดเจน การบริหารงาน PP ในภาพรวมCUP ดังนั้น ควรสนับสนุนจังหวัด
และอ าเภอ Coaching พ้ืนที่ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ FCT พร้อมทั้งร่วมกับเขตสุขภาพในการ
พัฒนาระบบอ าเภอสุขภาพต่อไป 

4. พัฒนาภาคีเครือข่าย ระบบการสื่อสาร การจัดการความรู้/งานวิจัยในพ้ืนที่ นวัตกรรม/แนว
ปฏิบัติที่ดี  เพ่ือขยายต่อยอด empowerment  และการเชิดชูเกียรติพ้ืนที่ต่อไป 

 



 

 

 

 

 

งานอนามัยแม่และเด็ก 



เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558  รอบที่ 3  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

ผลการด าเนินิาาิดาาิการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส่นงาลดดลานส(รรน (9(เนดืนิ)( 
าาินิาสยสลสงลลอเนด็ก 

 
่ถาิการณ์ 
 

ราสการภานสูล เนป้าหสาส ิครราช่ีสา ่ขรนิทร์  ขรีรยสส์ ชยสาูสน 

นยตราตาสสารดา  ไม่เกิน 15  ต่อ
แสนการเกิดมีชีพ 

27.15 

(4 ราย) 

25.26 

(2 ราย) 

32.48 

(2 ราย) 

0 

การฝากครรา์กงนินาสข
ครรา์(12 ่ยปดาห์ 

ร้อยละ 60 65.22 38.48 78.47 33.0 

การฝากครรา์(5 ครย้า
ตาสเนกณฑ์ 

ร้อยละ 60 57.83 36.9 59.66 27.97 

หญนาตย้าครรา์ไดารย สา
เนส็ดเน่รนสไนโนดีิ(ธาตข
เนหล็กลลอโฟลนก 

ร้อยละ  100 84.63 39.43 100 62.17 

หญนาตย้าครรา์ทีงสีาาดอ
โลหนตจาา 

ไมเ่กินร้อยละ 10 6.65 23.12 17.59 17.74 

MCH Board รอดย จยาหดยดเนภาสลภ็า(สีกลไกใิการเนฝ้ารอดยาลลอลกาปัญหา่ขภาาแนิาสยสลสงลลอเนด็ก 
 การด าเนินงานขับเคลื่อน MCH Board ระดับเขต เป็นการขับเคลื่อนโดย Node อนามัยแม่และเด็ก 
ซึ่งมีจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาร่วมด าเนินงานและสนับสนุน 
ซึ่งทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 มีการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็ก โดยผ่านกลไก MCH 
Board มีระบบการก ากับ ติดตามเยี่ยมรพช. โดยรพศ. มีวาระการประชุมทุก 3 เดือน เพ่ือขับเคลื่อนและ
ติดตามการด าเนินการแกไ้ขปัญหาอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินิาาิ   
การปรอเนสนิรย รนา 
 1. โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ในปีงบประมาณ 2558  มีโรงพยาบาลที่ครบ re-
accredit  ทั้งหมด 32 โรงพยาบาล และได้ด าเนินการประเมินครบทุกโรงพยาบาลแล้ว ส่วนโรงพยาบาลที่ยัง
ไม่ผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2557  คือ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา และโรงพยาบาลเทพสถิต 
ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและได้ลงเยี่ยมประเมินซ้ า และรายงานข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง
พิจารณา และมีความเห็นให้ผ่านการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กแล้ว 
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 2. ต าบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ เป้าหมายร้อยละ 40 (สะสม) มีทั้งหมด 9 ต าบล ใช้วิธีการสุ่ม
ประเมิน แบ่งออกเป็นจังหวัดชัยภูมิ  2  แห่ง  บุรีรัมย์ 2 แห่ง  สุรินทร์ 2  แห่ง และนครราชสีมา  3 แห่ง  ซึ่ง
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2 แห่งที่จังหวัดชัยภูมิ โดยผ่านการประเมินแบบมีเงื่อนไข และที่เหลืออีก 7 แห่ง
ก าลังด าเนินการ 
การจยดปรอชขส  

 1. การขับเคลื่อนการฝากครรภ์แนวใหม่และแนวทางการดูแลส่งต่อทางสูติกรรมเขตนครชัยบุรินทร์  
ระหว่างวันที่ 7  - 8  มกราคม  2558  ณ ห้องประชุม เดอะกรีนเนอรี่  รีสอร์ท  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   
 2. การจัดการความรู้งานอนามัยแม่และเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่  9   ระหว่างวันที่  5–8  
พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง  จ.ตรัง 
 

ปัญหาลลอนขป่รรค 
 

1. เครือข่ายมีภาระงานมาก หลายบทบาท การขับเคลื่อนงานไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การขาดบุคลากรในการท างาน ท าให้ขีดความสามารถในการบริหารงานมีขีดจ ากัดเช่นเดียวกัน 

และการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานฝากครรภ์ คลอด หลังคลอด คลินิก นมแม่ และคลินิกสุขภาพเด็กดีทุกปี 
3. การมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามก็จะส่งผลเสียต่อผู้รับบริการ 
4. ในบางพ้ืนที่หญิงตั้งครรภ์มีการย้ายถิ่นค่อนข้างสูง  ท าให้การฝากครรภ์คุณภาพไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
5. การดึงรายงาน 43 แฟ้ม ได้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง 
 

ภานเน่ินลิอ/่นงาทีงตานาการภนรย การ่ิย ่ิขิจาก่งดิกลาา 
 

การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ควรปรับลดการประเมินต่างๆ แต่สิ่งที่ควรเน้นคือการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูล การคืนข้อมูลให้พ้ืนที่ และการเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อให้พื้นที่น ากลับไปแก้ไขปัญหา 
ปรับปรุงการท างานตามบริบท 
 การด าเนินงานหรือโครงการใดๆ ควรให้เวลาที่เหมาะสมที่พ้ืนที่จะสามารถด าเนินการได้ สิ่งที่คิดกับ
สิ่งที่ปฏิบัติมันต่างกันอย่างสิ้นเชิง  เพราะงานตามมาตรฐานต่างๆไม่สามารถท าได้ส าเร็จภายในระยะเวลา
อันรวดเร็วได้ การด าเนินงานทุกอย่างต้องใช้เวลาทั้งสิ้น   
 

ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 
1. การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ 
2. ความตระหนักในปัญหาของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการ

หาทางแก้ไขปัญหาผ่านกลไกต่างๆที่มี  เช่น  one province one labor room จ.สุรินทร์, First call 
second call จ.บุรีรัมย์ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาแม่ตาย, การปรับปรุงต่อเติมอาคาร NICU รพ.มหาราช 
นครราชสีมา เป็นต้น 
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3. การ empowerment  และการเชิดชูเกียรติให้ก าลังใจ 
4. ผู้บริหารให้การสนับสนุน และนิเทศก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด 

 
 

Best Practice/Good Model ใิแ้ืิทีง 
 

1. 90 วัน 90 กล่อง  รพ.สต.หัวทะเล  อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ส่งเสริมการฝากครรภ์เร็วและ 
    ลด LBW 

 2. ฝากท้องชิงทอง  รพ.สีคิ้ว  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  ส่งเสรมิการมาฝากครรภ์เร็ว 
 3. ถุงตวงเลือด warning sign bag  รพ.บุรีรัมย์ 
 4. one province one labor room   (tele-line)  จ.สุรินทร์ 
 5. หมวกปิดตาเด็กส่องไฟ รพ.มหาราช นครราชสีมา 
 6. นวัตกรรม “ระบบการนัดหญิงตั้งครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ” (รพ.ชัยภูมิ) 
 7. การให้บริการฝากครรภ์โดยเจ้าหน้าที่ห้องคลอด แบบองค์รวม (รพ.แก้งคร้อ) 
 
 

่นงาทีงจอด าเนินิการตงนไป 
1. ด าเนินงานประเมินมาตรฐานให้เสร็จสิ้นตามแผนงานโครงการ   
2. จัดประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขตร่วมกับ Node อนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ ๙  

พร้อมกับการจัดประชุม MCH  board วันที่ ๑-๒  กันยายน ๒๕๕๘ 
3. จัดประชุมการให้การปรึกษาแบบคู่งานธาลัสซีเมียปลายเดือนสิงหาคม 
4. จัดท ารายงานสรุป วิเคราะห์ และคืนข้อมูลให้พ้ืนที่ 
5. เตรียมข้อมูลเพ่ือท าแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559  
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ผลการด าเนินิาาิดาาิการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส่นงาลดดลานส(รรน (9(เนดืนิ)( 
าาินิาสยสลสงลลอเนด็ก 

 
่ถาิการณ์ 
 

 เด็กเป็นทรัพยากรส าคัญของสังคม เด็กจึงต้องมีพัฒนาการเต็มศักยภาพเพ่ือให้สามารถเติบโตอย่างมี
คุณภาพและมีความสุข สามารถสร้างสรรค์ และท าประโยชน์ต่อสังคม จากการส ารวจข้อมูลพัฒนาการเด็ก 0 
-5 ปี เขตนครชัยบุรินทร์ ปี 2555 โดยใช้เครื่องมืออนามัย 55 พบว่าเด็ก 0-2 ปี และเด็ก 3-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 75 และ 61.1 และจากการส ารวจข้อมูลพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ของส านักส่งเสริมสุขภาพ กรม
อนามัย ปี 2557 โดยใช้เครื่องมือ DENVER II พบว่า เด็กทุกกลุ่มอายุมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 72.8 และเมื่อ
แยกตามอายุ 0-2 ปี และอายุ 3-5 ปี พบว่าพัฒนาการสมวัยร้อยละ 78.1 และ 66.0 ตามล าดับ จากข้อมูลท า
ให้เห็นว่าพัฒนาการเด็กจะล่าช้าเพ่ิมมากขึ้นเมื่อเด็ก มีอายุที่มากขึ้นด้วย ซึ่งเมื่อแยกเป็นรายด้านเด็กที่ มี
พัฒนาการสงสัยว่าล่าด้านภาษา และด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัวมากที่สุด ร้อยละ 19.7 และ 8.9 
ตามล าดับ และในเขตนครชัยบุรินทร์ ( โดยสุ่มตรวจในจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนเขต ) 
พบว่าเด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 74.9 แต่ข้อมูลจากการตรวจราชการรอบ 2 ปี 2558 เขตนครชัยบุรินทร์ 
โดยการใช้เครื่องมืออนามัย 55 และ DSPM พบว่าเด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 95.25 ซึ่งมีความแตกต่าง
จากข้อมูลการส ารวจในระดับประเทศ ซึ่งจากการติดตามของเขตสุขภาพที่ 9  ระหว่างเดือน เมษายน – 
เดือนกรกฎาคม 2558 เรื่องการด าเนินงานพัฒนาการเด็กในการใช้เครื่องมือ DSPM ในการประเมิน พบว่า 
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการประเมินพัฒนาการ รวมถึงระบบการด าเนินงาน การก ากับ ติดตาม ในทุกระดับ
ของแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะในระดับของ รพ.สต. มีผลต่อการประเมินพัฒนาการเด็ก ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือใน
การประเมินพัฒนาการเด็กชนิดใด ถ้าศักยภาพเจ้าหน้าที่ หรือระบบการด าเนินงาน การก ากับ ติดตามมี
ประสิทธิภาพ จะท าให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้อง และสามารถค้นหาเด็กที่มี
พัฒนาการสงสัยว่าล่าช้าได้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลในระดับประเทศจะเห็นได้ว่าพัฒนาการล่าช้าจะพบใน
กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 3 – 5 ปี ได้มากขึ้น ซึ่งร้อยละ 80 เป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลจากสถานรับเลี้ยงเด็ก
ปฐมวัย เช่น โรงเรียนอนุบาล หรือศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งถือเป็นแหล่งที่ส าคัญในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ จาก
ข้อมูลการตรวจราชการรอบ 2 ปี 2558 พบว่ามีศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพร้อยละ 80.49 
(รายงานจากจังหวัด ปี 2557)ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ แต่เมื่อมีการสุ่มประเมินศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพจากระดับเขต ปี 2558 จ านวน 2 แห่ง พบว่า ศูนย์เด็กเล็กมีการด าเนินงานตามเกณฑ์ แต่จะพบ
ปัญหามากในเรื่องการประเมินพัฒนาการเด็ก ซึ่งพบพัฒนาการเด็กสมวัยเพียงร้อยละ 50 เท่านั้น ซึ่งแตกต่าง
จากข้อมูลที่ได้จากครูผู้ดูและเด็กเช่นกัน ซึ่งการประเมินพัฒนาการเด็กถือเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากจะท าให้
สามารถทราบถึงศักยภาพเด็กแต่ละคน และสามารถจัดกิจกรรม หรือให้ค าแนะน าแก่ผู้เลี้ยงดูเด็กได้อย่า ง
ถูกต้อง ซึ่งจากข้อมูลที่พบจะเห็นได้ว่าผู้เลี้ยงดูเด็กทั้งในส่วนของพ่อแม่ ครูผู้ดูแลเด็ก หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ใน
สถานบริการ ควรเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องพัฒนาการเด็ก เพ่ือให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
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จากข้อมูลการตรวจติดตามการด าเนินงานแม่และเด็กเขตสุขภาพท่ี 9  พ.ศ. 2558 พบว่า 
 

ล าดย  ราสการภานสูล เนป้าหสาส ิส. ชส.  ร. ่ร. เนภต 

1 เด็กแรกเกิดจนถึงอายุต่ า
กว่า 6 เดือนกินนมแม่
อย่างเดียว  

ร้อยละ 50 70.21 68.16 62.32 59.31 65.30 

2 เด็ก 18 และ 30 เดือน
ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการทุกคน 

รอ้ยละ 100 87.20 97.45 79.54 97.89 83.02 

3 ร้อยละของเด็กมี
พัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 85 99.57 99.52 89.22 97.79 95.25 

4 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ 

ไม่ น้ อ ย ก ว่ า
ร้อยละ 60 

79.61 86.34 82.57 75.32 80.49 

                                                       (ท่ีมา : รายงานการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2558) 
 
 
ผลการด าเนินิาาิ   
1.(การด าเนินิาาิ(“โคราการ่งาเน่รนสแยฒิาการเนด็กเนฉลนสแรอเนกีสรตน่สเนด็จแรอเนทแรยติราช่ขดาฯ(เนภต
่ขภาาแทีง(9(ิครชยส ขรนิทร์”( 
     1.1 เข้าร่วมการอบรมเพ่ือเป็นครู ก เรื่องการใช้เครื่องมือ DSPM และ DAIM 
  1.2 ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ของเขตสุขภาพฯ  
  1.3 ติดตามการด าเนินการโครงการฯ ร่วมกับเขตสุขภาพฯ รอบที่ 1 ในเดือน เมย. -พค. 58 
เพ่ือประเมินปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของพ้ืนที่ในการใช้เครื่องมือ DSPM และ DAIM  
  1.4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาการเด็กในระดับจังหวัด และ
ระดับเขต 
  1.5 ร่วมจัดท าแนวทางการด าเนินงานเรื่องพัฒนาการเด็กของเขตสุขภาพฯ  
  1.6 ติดตามการด าเนินการโครงการฯ รอบที่ 2 ในเดือน มิย.-กค 2558 เพ่ือประเมินทักษะ
การใช้เครื่องมือของเจ้าหน้าที่ ระบบการด าเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของพื้นที่ในการ
ใช้เครื่องมือ DSPM และ DAIM   
  1.7 เขตฯ มีการอบรมการใช้โปรแกรม Thaichild และน าฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ใส่ในโปรแกรม
ท าให้ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ 
  1.8 พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กใน ศพด. โดยผู้รับผิดชอบงานจังหวัด 
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2.(การด าเนินิาาิศูิส์เนด็กเนล็กคขณาาแ 
   2.1 จัดท าแผนร่วมกับผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดในการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ระดับเขต 
   2.2 สุ่มประเมินรับรองศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ และต าบลนมแม่ แบบบูรณาการ จ านวน 9 
แห่ง ซึ่งประเมินแล้วจ านวน 2 แห่ง ของจังหวัดชัยภูมิ โดยผ่านการประเมิน 1 แห่ง และก าลังปรับปรุงแก้ไข 
1 แห่ง และอีก 7 แห่ง อยู่ในช่วงด าเนินการ 
 

ปัญหาลลอนขป่รรค 
แยฒิาการเนด็ก 

    1. Templet ตัวชี้วัดเรื่องพัฒนาการเด็กมีการเก็บข้อมูลในระดับกระทรวง และระดับ
จังหวัด ซึ่งใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการเก็บข้อมูล  
    2. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ทักษะในการประเมินพัฒนาการ โดยเฉพาะในระดับ รพ.สต. 
   3. ภาระงานในการบันทึกข้อมูลเด็กท่ีได้รับการประเมินพัฒนาการเด็ก เนื่องจากต้องบันทึก
ข้อมูล 2 โปรแกรม 
   4. การบูรณาการงานระหว่างกรมในกระทรวงฯ ยังขาดการด าเนินงานอย่างจริงจัง ท าให้
เป็นปัญหาต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น เรื่องเครื่องมือกระตุ้น เรื่องการเก็บตัวชี้วัด 
 

(ศูิส์เนด็กเนล็ก 
    1. การปรับเปลี่ยนเครื่องมือประเมินพัฒนาการ ท าให้ครูผู้ดูแลเด็กเกิดความสับสน รวมถึง
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ หรือการจัดหาเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการเด็ก  
    2. อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินฯศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการเด็ก เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน 
   3. ควรมีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของครูผู้ดูแลเด็กใน ศพด. โดยวางแผนร่วมกัน
ระหว่าง CUP กับ รพ.สต. เพ่ือให้เกิดทักษะ และความม่ันใจ 
 
ภานเน่ินลิอ/่นงาทีงตานาการภนรย การ่ิย ่ิขิจาก่งดิกลาา 
 

1. การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ควรปรับลดการประเมิน  เน้นการวิเคราะห์ข้อมูล การ
คืนข้อมูลให้พ้ืนที่ และให้การเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อให้พ้ืนที่น ากลับไปแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการท างาน
ตามบริบทในแต่ละพ้ืนที ่
   2. CUP ควรมีการวางแผนระบบการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
เพ่ือให้เกิดทักษะ และความม่ันใจ  
   3. ควรมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลในโปแกรมการให้บริการใน รพ.จาก อนามัย 55 เป็น DSPM 
เพ่ือลดภาระงาน หรือท าข้อตกลงในการใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง 
     4. ควรปรับเปลี่ยนเครื่องมือในการเก็บตัวชี้วัดพัฒนาการสมวัยให้เป็นเครื่องมือเดียวกัน เพื่อ
ลดภาระงานของพ้ืนที่ 
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ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 
1. ผู้บริหารในระดับเขต และระดับจังหวัดให้การสนับสนุนในการด าเนินการต่างๆ เช่น การ

ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการ WCC เพ่ือให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณ ์ 
   2. มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ท าให้มีข้อมูลด้านวิชาการ และความชัดเจนใน
การด าเนินงาน  
   3. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับ รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
   4. มีการจัดท าแนวทางการส่งต่อเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการอย่างชัดเจน โดยแบ่งการ
ท างานเป็น NODE ซึ่งเอ้ือต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ และการเดินทางของผู้ป่วย 
   5. การท างานร่วมกันจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ สสจ. รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. รวมถึง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ และ อสม. ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนิน 
   6. การด าเนินงานทีมข้อมูลของจังหวัดที่รวดเร็ว ในการน าข้อมูลเด็กกลุ่มเป้าหมายให้กับ
พ้ืนที่ ท าให้สามารถรู้ถึงข้อมูลของตนเอง และติดตามเด็กได้ครอบคลุมมากขึ้น  
   7. รพ.จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ มีการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่าง และมีแนวทางชัดเจนท าให้มี
การด าเนินในระดับอ่ืนๆ ร่วมด้วย 
   8. มีการจัดตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับที่ชัดเจน และมีการจัดท าระบบพ่ีเลี้ยงในทุกระดับ 
โดยเฉพาะระดับ รพ.สต. และศูนย์เด็กเล็ก  
 
 

Best Practice/Good Model ใิแ้ืิทีง 
 

แยฒิาการเนด็ก 
   1. ศูนย์อนามัยที่  5 มีการจัดท าแบบประเมินพัฒนาการเด็ก DSPM, DAIM ส าหรับ
เจ้าหน้าที ่และครูผู้ดูแลเด็ก 

  2. แบบการให้บริการ WCC จังหวัดบุรีรัมย์ (รวมเรื่องวัคซีน และการตรวจฟัน)  
 
 

่นงาทีงจอด าเนินิการตงนไป 
 

 1. ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ มีด าเนินงานการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
2. ติดตามผลการด าเนินงานเรื่องพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการน าข้อมูลมา

วิเคราะห์ และสรุป เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานตามปัญหาที่พบต่อไป 
 
  



 

 

 

 

 

งานอนามัยวัยเรียน 
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ผลการด าเนินิาาิดาาิการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส่นงาลดดลานส(รรน (9(เนดืนิ)( 
าาินิาสยสดยสเนรีสิ 

 
่ถาิการณ์ 
 

ตยดชี้ดยด เนป้าหสาส ่ถาิการณ์ 
ิส. ชส.  ร. ่ร. เนภต 

รอดย กรอทรดา(((((((((((((((((((((((((
1.รานสลอเนด็กิยกเนรีสิ(รนาสข(5-
14(ปี)(สีาาดอนาดิ(รเนรนงสนาดิ
ลลอนาดิ) 

               
ไม่เกิน      

ร้อยละ 10 

 

11.09 

 

6.94 

 

6.30 

 

6.10 

 

7.61 

รอดย เนภต่ขภาาแ 
1.รานสลอโราเนรีสิทีงเนภาารงดส
โคราการโราเนรีสิ่งาเน่รนส
่ขภาาแ 

             
ร้อยละ 95 

         
99.27 

(1504/1493) 

       
98.40 

(810/797) 

      
98.62 

(943/930) 

         
100 

(855/855) 

          
99.10  

(4112/4075) 

2.รานสลอภนาโราเนรีสิทีง
ผงาิ(KPI (รอดย จยาหดยดทขก
ดาาิ 

ร้อยละ 40 0 80.62 
(810/653) 

0 0 14.80 
(4112/653) 

รอดย จยาหดยด : 1. รานสลอภนาโราเนรีสิจยดกนจกรรส่งาเน่รนส่ขภาาแชงนาปากลลอิยกเนรีสิใิโราเนรีสิไดารย  รนการทยิตกรรส
ป้นากยิลลอรยกษาตาสคดาสจ าเนป็ิ 
1.1(รานสลอภนาโราเนรีสิจยด
กนจกรรสฯ 
1.2(รานสลอภนาเนด็กิยกเนรีสิ(
ป.1(ลลอ(ป.6(ทย้าหสดใิ
โราเนรีสิไดารย การ่งาเน่รนส
ป้นากยิ่ขภาาแชงนาปาก 
1.3(รานสลอภนาเนด็กิยกเนรีสิ
ปราศจากฟัิผข 

ร้อยละ 50 

ร้อยละ 100 

 

               
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

- 

74.86 

 

         
54.17 

100 

38.78        

 

             
- 

100 

- 

 

      
44.57 
(2557) 

100 

30.69 

 

        
37.8 

(2555) 

 

2.รานสลอภนาเนด็กิยกเนรีสิสี
่งดิู่ารอดย ดีลลอรูปรงาา่ส
่งดิ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

74.02 82.57 

 

86.10 

 

72.16 

 

78.71 

3. ิยกเนรีสิชย้ิ(ป.1 
3.1(ไดารย การตรดจ่าสตา
ลลอการ(ไดาสนิ 

ร้อยละ 100 92.59 100 - 56.35  

3.2(กรณีเนด็กิยกเนรีสิสีคดาส
ผนดปกตนทาา่าสตาลลอหรืน
การไดาสนิตานาไดารย การ
ชงดสเนหลืนลกาไภ 
 

ร้อยละ 80 100 100 - 100  

 



เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558  รอบที่ 3  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

   โราเนรีสิทีงผงาิการปรอเนสนิสาตรฐาิโราเนรีสิ่งาเน่รนส่ขภาาแ 
โราเนรีสิ ิครราช่ีสา ชยสาูสน  ขรีรยสส์ ข่รนิทร์ เนภต 

1.(โราเนรีสิทย้าหสด 1,504 810 943 855 4,112 

2.(โราเนรีสิผงาิการ
ปรอเนสนิสาตรฐาิ 

1,476 727 930 855 3,988 

รอดย ทนาลดา 83 53 146 106 388 

รอดย เนานิ 200 110 77 174 561 

รอดย ทนา 1,176 555 701 570 3,002 

รอดย เนแชร 17 9 6 5 27 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((หสาสเนหตข  ข้อมูลจากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบ 2/2558 
  

จากสถานการณ์การด าเนินงาน การเฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพ เด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 
9 จากข้อมูลการตรวจราชการรอบ 2 พบว่า เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน (เริ่มอ้วน และอ้วน) ภาพรวมเขต ร้อย
ละ 7.61 จังหวัดที่มีภาวะอ้วนเกินเป้าหมายและสูงสุดในเขตสุขภาพที่ 9 คือ นครราชสีมา ร้อยละ 11.09 
ส าหรับจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ พบร้อยละ 6.94 6.30 และ 6.10 ตามล าดับ และพบว่ามีแนวโน้ม
ลดลงเกือบทุกจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ได้แก่ บุรีรัมย์ (9.29 : 6.30) สุรินทร์ 
(6.56 : 6.10) และชัยภูมิ (7.39 : 6.94) ยกเว้นจังหวัดนครราชสีมา มีแนวโน้มที่สูงขึ้น (10.22 : 11.09) 
นอกจากปัญหาเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วนแล้วยัง พบว่า เด็กนักเรียนในเขตสุขภาพที่ 9 มีปัญหาภาวะเตี้ยและ
ผอมเช่นกัน และมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ส่วนเด็กนักเรียนที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ภาพรวมเขต พบ
ร้อยละ 78.71 ทุกจังหวัดด าเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เด็กนักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและบริการทันตกรรมยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและผลงานต่ ากว่าเป้าหมาย และเด็กนักเรียนที่
ปราศจากฟันผุจะเป็นข้อมูลจากการส ารวจ พบว่า ยังเป็นปัญหา การตรวจวัดสายตาและการได้ยิน พบว่า 
จังหวัดบุรีรัมย์ไม่สามารถน าออกข้อมูลได้เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่การบันทึกข้อมูลยังเป็นปัญหา เด็กที่มี
ปัญหาจะได้รับการแก้ไขทุกคน การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
4075 คิดเป็นร้อยละ 99.10 แล้วผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 3988 โรงเรียน ร้อย
ละ 97.87  
 การด าเนินงานการเฝ้าระวังส่งเสริม และแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพในเด็กนักเรียนในเขตสุขภาพที่ 9 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดการด าเนินการบูรณาการในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นกิจการหลัก รองลงมา
จะเป็นโครงการพิเศษในแต่ละปีที่ ด าเนินการกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาจะยังไม่มีการด าเนินงานที่ชัดเจน 
ดังนั้น จะเห็นว่าปัญหาด้านสุขภาพของเด็กนักเรียนยังคงสภาพและมีแนวโน้มที่สูง 
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ส าหรับในส่วนการด าเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ที่จัดท าโครงการในการขับเคลื่อน 
สนับสนุนการด าเนินงานให้เด็กวัยเรียนและเยาวชนในเขตสุขภาพที่ 9 มีสุขภาพดี แข็งแรง ดังนี้ 
ผลการด าเนินิาาิ 
1.(โคราการ่งาเน่รนส(่ิย ่ิขิ(แยฒิาาาคีเนครืนภงาส(เนแืงนเนด็กไทสดยสเนรีสิสี่ขภาาแดี 
กนจกรรสทีงด าเนินิาาิ(ดยาิี้ 

1.1 การพัฒนาศักยภาพ 
- ร่วมประชุมกับหน่วยงานของกรมอนามัย ได้แก่ ส านักส่งเสริมสุขภาพ ส านักโภชนาการ 

ในงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริม 
สนับสนุน การด าเนินงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

- ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงาน ระดมความคิด และพัฒนาการ
เกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยการบูรณาการงานที่เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อสุขภาพของเด็ก
นักเรียน ให้มีความสอดคล้องกับการด าเนินงานและการประเมินมาตรฐาน 

- พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- การพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 

 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ระดับความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการ
ด าเนินงาน ระหว่างนักวิชาการของศูนย์วิชาการ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9   ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 
นครราชสีมา ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 นครราชสีมา) และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพ่ือให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายรับทราบแนวทางการด าเนินงาน โดย
ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน (ร่าง) ในเขตนครชัยบุรินทร์ และมีการบูรณาการ
ด าเนินงานทั้งในระดับศูนย์วิชาการ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน าไปวางแผนขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ต่อไป พร้อมกับมีการระดมความคิด และเปลี่ยนความคิดเห็นน ามาสู่แนวทางการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 

 ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยเด็กวัยเรียน (Node วัยเรียน) โดยได้รับงบ
สนับสนับจากเขตสุขภาพที่ 9 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาในการด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานที่
ส่งผลต่อภาวะสุขภาพที่เป็นปัญหา และยังขาดการให้ส าคัญในการด าเนินงานในระดับจังหวัดและพ้ืนที่ พร้อม
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในระดับเขตสุขภาพที่ 9 และส านักงานสาธารณสุขน าไปขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานในระดับจังหวัดต่อไป 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจคัดกรองสุขภาพ และการดูแลปัญหาที่พบ
บ่อยในเด็กวัยเรียน ที่จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานเด็กวัยเรียน 
ของส านักงานสาธารณสุข อ าเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง จ านวน 270 
คน วิธีการอบรมฯ จะประกอบด้วยการบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็น
ความส าคัญ มีความรู้ และเกิดทักษะ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้ จากการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับ
การอบรมฯ มีความพึงพอใจระดับมาก และต้องการให้มีการอบรมฟ้ืนฟูให้กับเจ้าหน้าที่อีก เนื่องจากไม่ได้รับ
การอบรมมานานแล้ว มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย และมีบุคลากรที่บรรจุใหม่ที่ยังไม่มีองค์ความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะในการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียน  

 ส ารวจภาวะสุขภาพเด็กนักเรียนในประเทศไทย(WHO) จ านวน 2 จังหวัด ได้แก่ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โรงเรียนวัดสุทธจินดา และโรงเรียน
นิภาศิร ินักเรียน 440 คน และรวบรวมส่งส านักส่งเสริมสุขภาพเรียบร้อยแล้วเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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1.2 การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล ตามระบบรายงาน 43 แฟ้ม 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเก็บข้อมูลภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนตามตัวชี้วัด ตาม

ระบบรายงาน 43 แฟ้ม เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละจังหวัด การน าออกข้อมูล
ในแต่ละจังหวัด ท าความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรค และการระดมความคิดพิจารณา
การจัดเก็บข้อมูลตาม Template เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
ผู้รับผิดชอบงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานเด็กวัยเรียน และงาน IT ที่ท าหน้าที่ดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูลและการ
น าออกข้อมูลของเด็กวัยเรียน 

- ปรับแก้ไข Template ในบางตัวชี้วัด และยึดปฏิบัติในเขตสุขภาพที่ 9 ซึ่ง IT  ของจังหวัด 
และ Node ข้อมูลระดับเขตก าลังพัฒนาระบบรายงานการจัดเก็บข้อมูล 

- ศึกษาระบบการจัดเก็บข้อมูลภาวะสุขภาพนักเรียนทั้งที่เป็นตัวชี้วัดและที่เกี่ยวข้อง  ใน
โปรแกรม Hosxp และระบบรายงาน 43 แฟ้ม กับงาน IT ของจังหวัด และผู้บันทึกข้อในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจขั้นตอนในการบันทึก และน าออกข้อมูลน าไปสู่การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและสื่อสาร
ท าความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป  

 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน สู่การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
- ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า การด าเนินงานให้ผู้รับงานเด็กวัยเรียนในระดับจังหวัด อ าเภอ 

และผู้บริหาร และครูในโรงเรียน 
- ร่วมเป็นวิทยากร เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
- จัดหา จัดท า และจัดสรรสื่อและเอกสารในการด าเนินงานให้กับภาคีเครือข่ายการ

ด าเนินงาน 
 

1.3 การประเมินรับรองมาตรฐาน/การคัดเลือกเพ่ือประกวด/ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรแบบยั่งยืน (ประเมินซ้ า) 

จ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการประเมิน
รับรองฯ รอการปรับแก้ไข 

- ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านข่อย อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ รอผลการตรวจเอกสารส านักส่งเสริมสุขภาพ และโรงเรียน
เบ่งท่าลาด อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ รอผลการปรับแก้ไขจากโรงเรียน 

- การคัดเลือก โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจากระดับจังหวัด 2 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนหนองข่อยตะเคียนงาม อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนบัวเชดวิทยา อ าเภอบัวเชด 
จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับเขต จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บัวเชดวิทยา 

- ร่วมคณะกรรมการจากกรมอนามัยท าการคัดเลือกเพ่ือประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร ระดับประเทศ ที่โรงเรียนบัวเชดวิทยา อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผลการคัดเลือกได้ รับ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับประเทศ ปี 2558 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และการ
คัดเลือกเพ่ือประกวดระดับเพชรสุดยอด ระดับประเทศ ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้าร่วม
ประชุม ผู้รับผิดชอบงานเด็กวัยเรียนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัด และโรงเรียนที่เตรียมพร้อมสู่
การพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
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- จัดท าป้ายและมอบป้ายเชิดชูเกียรติ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับเขต 1 ป้าย 
ให้กับโรงเรียนบัวเชดวิทยา 

 

2.(โคราการแยฒิาโราเนรีสิตาิล  เนด็กไทสลกาสใ่(าาสใตาโคราการเนด็กไทสลกาสใ่ 
โครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

โดยส านักโภชนาการ กรมอนามัย ด าเนินการโอนเงินมายังศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานพัฒนาภาคีเครือข่ายจังหวัดและโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ในเขตสุขภาพที่ 9 เจริญรอยตาม
พระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการน้อมน ารูปแบบที่ดีด้านการจัดการ
อาหาร โภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่าครบวงจรในโครงการตามพระราชด าริฯ มาปฏิบัติและพัฒนา
โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส โดยมุ่งคุณลักษณะเด็กไทยแก้มใสที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

1. มีความรู้ด้านเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการ และสุขภาพ 
2. มีทักษะด้านเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการ และสุขภาพ 
3. มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ เหมาะสมตามวัย 
4. มีโภชนาการสมวัย สุขภาพดี 
5. มีผลการเรียนดี 
6. มีจิตสาธารณะ 
 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ในเขตสุขภาพที่ 9 จ านวนทั้งหมด 
74 โรงเรียน ดังนี้ 

 
จยาหดยด น าเนานทีงสี

โราเนรีสิเนภาารงดส 
ลสกตาส ย่ากยด รดส 

่แฐ. นปท. ่ช. 

ิครราช่ีสา 4 11 1 - 12 

ชยสาูสน 7 11 - - 11 

 ขรีรยสส์ 12 25 1 1 27 

่ขรนิทร์ 10 24 - - 24 

รดส(4(จยาหดยด 33 71 2 1 74 

 

กนจกรรสทีงด าเนินิาาิ(ดยาิี้ 
2.1 ร่วมประชุมกับคณะท างานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากส่วนกลาง เพ่ือรับทราบแนวทางการ

ด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ การคัดเลือกโรงเรียน และการ
จัดเวทีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ และพัฒนาข้อเสนอโครงการเด็กไทยแก้มใสของโรงเรียน 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในระดับส่วนกลางเขต จังหวัด (Training for 
the trainer)  
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2.3 ประชุมคณะท างานโครงการเด็กไทยแก้มใส ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของศูนย์อนามัยที่ 5 ผู้รับผิดชอบโครงการจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัด และตัวแทนจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 4 จังหวัด เพ่ือระดมความคิดในการก าหนดหลักสูตร การสรรหา
วิทยากร ผู้เข้าอบรม ระยะเวลาสถานที่การอบรม ให้การอบรมด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.4 ด าเนินการวัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการด าเนินงาน 
“โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส” จ านวน 3 รุ่น ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 426 คน ดังนี้ 

 รุ่นที่  1  จังหวัดสุรินทร์  :  24  โรงเรียน/135  คน 
 รุ่นที่  2  จังหวัดบุรีรัมย์  :  27  โรงเรียน/163  คน 
 รุ่นที่  3  จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ  :  23  โรงเรียน/128  คน 

กลุ่มเป้าหมายในการอบรมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพช./รพ.สต. ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเป้าหมาย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ผู้รับผิดชอบโครงการเด็กไทยแก้มใส จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต ผู้บริหารโรงเรียน และครูที่รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ในการอบรมฯ ประกอบด้วย การบรรยายเนื้อหาวิชาการ การสาธิต ฝึกปฏิบัติ จาก
การประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรมฯ อยู่ในระดับพอระดับมาก และการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานในระดับมากเช่นกัน ซึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สพป. วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมฯ 
 
3.(โคราการเนด็กปฐสดยสู่าดี(่ส่งดิ((่สนาดี(ลภ็าลรา 

โครงการได้รับงบประมาณ สนับสนุน จากส านักโภชนาการ เพ่ือติดตามการด าเนินงานและสนับสนุน
วิชาการ ในการบริการด้านโภชนาการกับสถานบริการ ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน และการน าข้อมูลในการ
ติดตามการด าเนินงานมาใช้เป็นประโยชน์ในการปรับ เสนอแนะ และพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
กนจกรรสทีงด าเนินิาาิ(ดยาิี้ 

3.1 มีการติดตามการด าเนินงานในการเฝ้าระวัง ส่งเสริมภาวะโภชนาการ โดยการบูรณาการกิจกรรม
ในโครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาภาคีเครือข่ายเพ่ือเด็กไทยสุขภาพดี โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
เด็กไทยแก้มใส การด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ คลินิกเด็กดีและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

3.2 ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมการใช้โปรแกรมการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กอายุแรกเกิด – 
18 ปี ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก และครูที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต
เด็กในโรงเรียน 

3.3 สนับสนุนแผ่นโปรแกรมการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กอายุแรกเกิด – 18 ปี ให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็ก และโรงเรียนเพ่ือน าไปใช้ในการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กที่เป็นรายบุคคล ให้
ค าแนะน ากับผู้ปกครองเด็ก และเป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 
 

ปัญหาลลอนขป่รรค 
  

ปัญหา-นขป่รรค ภานเน่ินลิอ 

1 .(ผูา รย  ผน ดชน าาิตาสตย ดชี้ ดย ด าาตย ด (ใิ
หิงดสาาิสยาภาดคดาสชยดเนจิ(ลลอรงดสใิการ
ภย เนคลืงนิการด าเนินิาาิใหากย าาคีเนครืนภงาส(เนชงิ(
าาิทยิต่ขภาาแ 

1. ควรมีผู้รับผิดชอบโดยตรง และควรเป็นบุคลากร
สามารถที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงานในภาพเขต
สุขภาพที่ 9 ได้และร่วมด าเนินงานแบบบูรณาการ
งาน 
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2.(ตยดชี้ดยดดาาิ่ขภาาแเนด็กิยกเนรีสิ าาตยดช้ีดยด(สี
คดาสซย ซานิ(ไสงชยดเนจิ(ลลอไสง่นดคลานากย การ
ด าเนินิาาิภนาแ้ืิที(ไสง่งาผลตงน ข่ภาาแภนาเนด็กดยส
เนรีสิ(สีคดาสสขงาสากใิการจยดเนก็ ภานสูล(เนชงิ(
ตยดช้ีดยดทยิต่ขภาาแ(การตรดจ่าสตาลลอการไดา
สนิ(โราเนรีสิผงาิ(KPI ทขกดาาิรอดย จยาหดยด 

2. น าเสนอข้อมูลส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมีการ
จัดท าตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องและส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพไม่มีความซับซ้อน มีความชัดเจนในค านิยาม 
และการจัดเก็บ การจัดท า Template มีความชัดเจน 
และมีความหมายที่ตรงกัน 

3.(รอ  ราสาาิ(43(ลฟ้ส(ลลอโปรลกรสใิการ
จยดเนก็ ภานสูลไสง่นดคลานากย ตยดชี้ดยด 

3. มีการจัดท าระบบรายงาน 43 แฟ้ม และโปรแกรม
การจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ง่าย สะดวก 
ไม่มีความซับซ้อน พร้อมมีการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
ระบบการจัดเก็บข้อมูล ผู้น าออกข้อมูลที่เข้าใจ
ตรงกัน ในแต่ระดับ โดยส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินการ 

4. ตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยท าให้เกิดความ
สับสนกับผู้ปฏิบัติงาน 

4. ส่วนกลางไม่ควรปรับเปลี่ยนบ่อย และควรมีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับการด าเนินงาน 

5. โครงการบางโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก
ส่วนกลางไม่มีงบประมาณ สนับสนุน และมีความ
ล่าช้าในการชี้แจงการด าเนินงาน และบางโครงการมี
งบประมาณสนับสนุนแต่ล่าช้า ขาดความชัดเจน 
 

5. ส านักวิชาการจากส่วนกลาง ควรจะด าเนินการ
โครงการ และงบประมาณท่ีไวและควรอยู่ในต้น
ปีงบประมาณ เพื่อจะมีการบูรณาการงานในงานที่
เกี่ยงข้อง และชี้แจง ขับเคลื่อนการด าเนินงานได้
ทันเวลา 

6. สื่อ เอกสาร สิ่งพิมพ์ ในการสนับสนุนจาก
ส่วนกลางไม่เพียงพอ และทันต่อการด าเนินงาน 

6. สื่อ เอกสาร สิ่งพิมพ์ ควรมีการจัดสรรให้เพียงพอ 
และทันต่อการด าเนินงาน 

7. ผู้ปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
และการให้ความส าคัญด้านภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียน
จะด าเนินงานตามงานปกติที่เคยท า เช่น งานอนามัย
โรงเรียน 
 

7. ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยงข้อง ตาม   
ความเหมาะสม 

 
ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 
 

1. การให้การสนับสนุน และให้ความส าคัญจากผู้บริหารในแต่ละระดับ 
2. การท างานเป็นทีมทั้งภายในหน่วยงาน ศูนย์วิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการ ผู้รับผิดชอบงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และ

ทักษะในการด าเนินงาน พร้อมที่พัฒนาการด าเนินที่สอดคล้องปัญหา 
 



 

 

 

 

 

งานอนามัยวัยรุ่น 
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ผลการด าเนินิาาิดาาิการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส่นงาลดดลานส(รรน (9(เนดืนิ)( 
าาินิาสยสดยสรขงิ 

 
่ถาิการณ์ 
     

สถานการณ์วัยรุ่นในปัจจุบันพบว่า วัยรุ่นมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์สูงขึ้นและนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2, 5 และนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2 มีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกประมาณ
ร้อยละ 50-60  ส่งผลให้มีอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ในปี พ.ศ.
2555-2556 เท่ากับ 93.4 และ 52.2 ตามล าดับ (ข้อมูลการส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2555) มีนัก
ดื่มหน้าใหม่ที่เป็นวัยรุ่น/เยาวชน และมีการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละการตั้งครรภ์
และอัตราการคลอดในวัยรุ่นสูงขึ้นอีกด้วย  

จากข้อมูลการตรวจติดตามการด าเนินงานวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 9  ปีพ.ศ. 2558 พบว่า มีอัตราการ
คลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ15-19 ปี 1,000 คน) และร้อยละการ
ตั้งครรภ์ซ้ าของหญิงอายุ 15-19 ปี ดังตาราง 

ล าดย  ราสการภานสูล  ิส. ชส.  ร. ่ร. เนภต 

1 อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-19 ปี  

(ไมเ่กิน 50 ต่อประชากร
หญิงอายุ15-19 ปี 1,000 
คน) 

หญิงคลอด อายุ 15-19 
ปี ท้ังหมด 

86,364 40,836 61,515 45,664 234,379 

ประชากรหญิงกลางปี
อายุ 15-19 ป ี

1,754 806 1,326 1,334 5,220 

อัตราต่อพันประชากร 20.30 19.74 21.56 29.21 22.27 

2 ร้อยละของการตั้งครรภ์
ซ้ าของหญิง 

อายุ 15-19 ปี 

หญิงคลอด อายุ 15-19 
ปี ท้ังหมด 

1,754 806 1,452 1,360 5,372 

หญิงคลอดอายุ 15-19 
ปี ครรภ์ที่ 2 ข้ึนไป 

217 136 258 235 846 

ร้อยละ 12.37 16.87 17.77 17.28 15.75 

                                                                     (ท่ีมา : รายงานการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2558) 

อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนับว่าส่งผลกระทบตามมาหลายด้าน ทั้งการที่เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ์ ยิ่งมารดาอายุน้อยลงก็จะพบการเกิดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มากขึ้น และพบได้ว่าในกลุ่มวัยรุ่นมีการท า
แท้งเถื่อนมากขึ้น โดยหาข้อมูลการท าแท้งและซื้อยาทางอินเตอร์เน็ต ท าให้เกิดผลกระทบจากการท าแท้ง
ตามมามากมาย เช่น ติดเชื้อในกระแสเลือด ตกเลือด ตัดมดลูก เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพประชากรที่จะ
เติบโตในอนาคตได้ 
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โคราการ่งาเน่รนส่ขภาาแดยสรขงิลลอเนสาดชิู่ง่ขภาาแดีดนถีิครชยส ขรนิทร์(ปี(2558 

กนจกรรสทีง( 1 : เยี่ยมเสริมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการวัยรุ่นตามมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น 
และเยาชนแบบบูรณาการ (YFHS และอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ (RHD)    
ผลการด าเนินิาาิ 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตามมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาชนแบบ
บูรณาการ และมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลวัยรุ่นตามตัวชี้วัดกระทรวง
สาธารณสุข แก่ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นระดับจังหวัด วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมพฤกษาธร ศูนย์
อนามัยที่ 5 นครราชสีมา  

2. รับเรื่องขอรับการประเมิน สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินรับรองฯ วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมสบายโฮเทล 

จังหวัดนครราชสีมา 
    3.1 ประเมินมาตรฐานบริการที่ เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาชน(YFHS) ฉบับบูรณาการ 

ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 13 แห่ง (เป้าหมายร้อยละ 60/สะสม 60 แห่ง/ร้อยละ 75.95) 
    3.2 ประเมินมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ปี งบประมาณ 2558 จ านวน 29 แห่ง 

(เป้าหมายร้อยละ 60/สะสม 24 แห่ง/ร้อยละ 27.27) 
 
กนจกรรสทีง(2 : เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ให้บริการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์
ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
ผลการด าเนินิาาิ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับเขต ลงนามโดยผู้ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 9 (นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์)  

2. ก าหนดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนเขตนครชัยบุรินทร์ 
3. พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ส าหรับวัยรุ่น

และเยาวชนเขตนครชัยบุรินทร์ วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ อ าเภอปากช่อง จังวัด
นครราชสีมา 
 
กนจกรรสทีง(3 : ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมหรือ Best Practice 
ผลการด าเนินิาาิ 

1. คัดเลือกพ้ืนที่ ที่มีนวัตกรรมเด่นหรือ Best Practice ในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการแท้งที่ไม่ปลอดภัยในวัยรุ่นและเยาวชน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมกรี
นเนอรี่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

2. เยี่ยมชมพ้ืนที่ต้นแบบการด าเนินงานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน และ
อ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ ณ อ าเภอเสิงสาง วันที่ 25 มีนาคม 2558  
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าาิใิคดาสรย ผนดชน นืงิๆ 
การภย เนคลืงนิเนชนาิโส าสใิการ่งาเน่รนส่ขภาาแดยสรขงิ(ลลอ( ง่าเน่รนสป้นากยิ(ลลอลกาไภปัญหาการ

ตย้าครรา์ไสงแรานสลลอการลทาาทีงไสงปลนดายส 
ผลการด าเนินิาาิ 

1. Teen UP Care  
1.1 ตั้งคณะกรรมการแพทย์อาสา Teen UP Care ระดับเขต ลงนามโดยผู้ตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 (นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์) โดยมีผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่  (นพ.ชาญชัย 
บุญอยู่) เป็นประธาน 

1.2 ประชุมเครือข่ายแพทย์อาสา Teen UP Care  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ณ 
ห้องประชุมพฤกษาธร ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์อาสาและผู้
ด าเนินงานในคลินิก Teen UP Care จ านวน 45 คน 

1.3 ก าหนดแผนการขับเคลื่อนระดับเขต 
 
2.(คณอกรรสการแยฒิา่ขภาาแดยสรขงิิครชยส ขรนิทร์(รNode ดยสรขงิ) 
2.1 ตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นนครชัยบุรินทร์ (Node วัยรุ่น) ลงนามโดยผู้ตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 (นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์) โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
(นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร) เป็นประธาน 

2.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นนครชัยบุรินทร์ (Node วัยรุ่น)  
- ครั้งที่ 1/58 วันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมพฤกษาธร ศูนย์อนามัยการ 5 

นครราชสีมา 
- ครั้งที่ 2/58 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ อ าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา 
2.3 จังหวัดจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดบริการเชิงรุก โดยริเริ่มระบบบริการน าร่อง-ระบบสมาชิก/ 

Mobile Clinic บริการยาคุม ยาฉีด ยาฝัง ถุงยางอนามัย และสร้างเครือข่ายร้านขายยา พ้ืนที่น าร่องจังหวัด
ละ 2 แห่ง , พัฒนาระบบบริการที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และด้านสังคม โดยความมี
ส่วนร่วมและการตัดสินใจของตัววัยรุ่น (OSCC) , ขับเคลื่อนประเด็นสู่สาธารณะและการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ความเสี่ยง โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงรากของปัญหาวัยรุ่น ตระหนักถึงความเสี่ยงด้าน
สุขภาพและเข้าถึงบริการ , ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย อปท.ในการสนับสนุนทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม และเปิด "พื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับเยาวชน" , พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการด าเนินงานวัยรุ่นแบบบูรณา
การ (ครอบครัว/รร./ชุมชน/ท้องถิ่น/สถานประกอบการ) , สนับสนุนให้เกิดองค์กรสุขภาพปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในเทศกาลงานประเพณี เป็นต้น 

2.4 ก าหนดแผนการขับเคลื่อนระดับเขต 
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นนครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม/

กันยายน 2558 
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3. าาิศึกษาดนจยส(รงดสกย ่ าิยกนิาสยสเนจรนญแยิธข์ใิการเนฝ้ารอดยาลทาาใิปรอเนทศไทส(รเนก็ ภานสูล
เนดืนิ(สนถขิาสิ(ลลอ(ธยิดาคส) 

จัดอบรมการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังแท้งในประเทศไทย ร่วมกับส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  
กรมอนามัย กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง , โรงพยาบาลนอกสังกัด สป. โดยเก็บ
ข้อมูลในกลุ่มอาสาสมัครที่แท้งบุตรและเข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข ทั้งแท้งเองและเกิดจาก
การท าแท้ง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาประกอบการจัดท าแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ เป็นสาเหตุและ
ภาวะแทรกซ้อนของการท าแท้ง 

- จังหวัดนครราชสีมา : จัดอบรมฯ ณ ห้องประชุมพฤกษาธร ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา วันที่ 14 
มกราคม 2558  ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 95 คน  

- จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ : จัดอบรมฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร 
จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 30 มีนาคม 2558 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 110 คน 

 

ปัญหาลลอนขป่รรค 
  

1. ทีมประเมินระดับเขตไม่เพียงพอ (ศูนย์อนามัยที่ 5, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 5 ) 

2. ผู้ประเมินระดับกรมไม่เพียงพอ (กรมอนามัย,  กรมสุขภาพจิต และกรมควบคุมโรค) 
 

ภานเน่ินลิอ/่นงาทีงตานาการภนรย การ่ิย ่ิขิจาก่งดิกลาา 
 

1. ทีมประเมินระดับกรม ในการประเมินโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ในการประเมินให้แก่พ้ืนที่  

2. ขยายการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินฯให้ครอบคลุมและมีจ านวนเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เพียงพอ
ต่อการประเมินในพ้ืนที ่

3. ระดับกรมควรมีการบูรณาการ เกณฑ์การประเมินอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์และมาตรฐาน
บริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการประเมิน 

ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 
1. ภาคีเครือข่ายให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานวัยรุ่นในพ้ืนที่  ท าให้เกิดความเข้มแข็ง ได้รับการ

สนับสนุนทั้ง คน เงิน ของ อย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นต้นแบบการด าเนินงานวัยรุ่นให้แก่พ้ืนที่อ่ืนๆได้ 

2. การวางแผนการก าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในศูนย์ฯ เครือข่ายระดับเขต ส่งผลให้
มีการด าเนินงานตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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Best Practice/Good Model ใิแ้ืิทีง 
 

จยาหดยดิครราช่ีสา(: “ทานากงนิดยส(ชขสชสรงดสใจลกาไภป้นากยิ CUP เน่นา่าา” 

น าเนาน : นายอ าเภอให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานวัยรุ่น และประกาศเป็นนโยบายระดับอ าเภอ 
สามารถดึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นคณะท างานระดับอ าเภอ มีการท าประชาคมเกี่ยวกับปัญหา
วัยรุ่นในพ้ืนที่ วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในระดับอ าเภอ คืนข้อมูลสู่พ้ืนที่  โดยแยกสถานการณ์วัยรุ่นเป็นราย
ต าบลและให้การดูแล/แก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุม 

นาค์กรปกครนา่งดิทานาถนงิ : นายกเทศบาลต าบลเสิงสางมีจิตอาสาและให้ความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานวัยรุ่น ส่งผลให้ได้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ในการอบรมแกนน าวัยรุ่น /เยาวชน 
อบรมการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว  รวมถึงจัดพ้ืนสร้างสรรค์ส าหรับวัยรุ่น  เช่น ฟิตเนต สวนสาธารณะ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมสนับสนุนให้วัยรุ่นเป็นดีเจ ให้ความรู้เรื่องเพศ/สุขภาพวัยรุ่นผ่านวิทยุชุมชน   

ครน ครยด/ชขสชิ : ผู้น าชุมชนให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานวัยรุ่น มีเครือข่ายผู้ปกครองส าหรับ
สอดส่องดูแลวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้น าชุมชน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา
วัยรุ่นในชุมชน  

่ถาิศึกษา : บรรจุหลักสูตรการสอนเรื่องเพศในโรงเรียน นักเรียนสามารถให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือน
นักเรียนได้ มีการร่วมรณรงค์เนื่องในวันส าคัญต่างๆ มีการจัดตั้งชมรมรมกีฬา ชมรมดนตรี ชมรมจิตอาสา รับ
บริจาคเงินเพ่ือเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน มีการจัดท าผลการด าเนินงานวัยรุ่นส่งประกวดในระดับเขต/ประเทศได้ 
นักเรียนสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆในโรงเรียนและชุมชนได้ รวมถึงโรงเรียนการส่งเสริมการเรียน
ต่อและสร้างอาชีพแก่วัยรุ่นที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพ กาย จิต สังคมท่ีดี  

่ถาิ รนการ่าธารณ่ขภ : จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน บูรณาการการ
ท างานร่วมกับ OSCC ยาเสพติด OHOS โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โรคเอดส์ ศูนย์
ช่วยเหลือสังคม 1300 ให้บริการดูแลกลุ่มหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการที่โรงพยาบาล โดยแทรกกิจกรรม
และความรู้ด้านสุขภาพจิต เช่น สมาธิบ าบัด นวดบ าบัดคลายเครียด/หัวเราะบ าบัด/ดนตรีบ าบัด/ให้ค าปรึกษา 
มีการท า case management การประกวด CQI  จนสามารถเป็น พ้ืนที่ต้นแบบ /ศึกษาดูงานให้แก่
โรงพยาบาลใกล้เคียงหรือชาวต่างชาติได้(รวมถึงการจัดตั้ง To be number one ในสถานประกอบการ โดย
มีบริการให้ค าปรึกษา รับเรื่องร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาบุหรี่ สุรา ยาเสพติด มีห้องส าหรับค้นคว้าข้อมูล/ระบบ IT 
มีระบบส่งต่อในกรณีพบปัญหา เช่น ประสานต ารวจเมื่อพบปัญหายาเสพติด ประสานโรงพยาบาล /รพ.สต 
เมื่อพบวัยรุ่นตั้งครรภ์ เป็นต้น  

จยาหดยด ขรีรยสส์((: “แยฒิาคขณาาแชีดนตเนสาดชิ(กาาดู่ง...นิาสยสการเนจรนญแยิธข์น าเนานแลย แลาชยส” 

การด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนทั้งอ าเภอ อปท. ครอบครัว/ชุมชน สถานศึกษา 
สถานบริการสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้วัยรุ่น/เยาวชนมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญ
พันธุ์ที่เหมาะสม อัตราการตั้งครรภ์ อัตราการคลอด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดลง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในสังคม ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงให้ความส าคัญและมีแนวทางการด าเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์ ดังนี้ 
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น าเนาน(:  มีการท าข้อตกลงร่วมกันในชุมชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับเด็ก ประกอบด้วย
ส่วนต่างๆ ดังนี้ 

1. เมืองปลอดภัย : ลดอุบัติเหตุ ลดพื้นที่เสี่ยงและอาชญากรรม 
2. เมืองสุขภาพ : ลดเหล้า บุหรี่ ขนม น้ าอัดลม เพิ่มการออกกังกาย 
3. เมืองครอบครัว : เพ่ิมสวัสดิการครอบครัว ให้เวลาแก่ครอบครัว และลดความรุนแรงในครอบครัว  
4. เมืองเรียนรู้ : เพ่ิมโอกาส เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ เพ่ิมผลสัมฤทธิ์  
5. เมืองสิทธิเด็ก : เพ่ิมระบบเฝ้าระวัง เพ่ิมกลไกคุ้มครองดูแล และลดคดีละเมิด 
6. เมืองพ้ืนที่สร้างสรรค์ : เพ่ิมพ้ืนที่เด็ก เพ่ิมกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมจิตอาสา  
7. เมืองเด็กมีส่วนร่วม : เพ่ิมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน เพ่ิมเวทีเยาวชนวิพากษ์ 
นาค์กรปกครนา่งดิทานาถนงิ : สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นทั้ง คน เงิน ของ ในการด าเนินงานของ

ภาคีเครือข่าย รวมทั้งการจัดตั้ง “ศูนย์พ่ึงได้” เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน มีบริการให้ค าปรึกษาโดย
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย สุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม นอกจากนี้ ท้องถิ่น
ร่วมกับชุมชน ยังมีแผนปฏิบัติการเพ่ือปลูกจิตส านึกให้เยาวชนตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  จึงมีการ
จัดตั้งและสนับสนุนให้มีการบรรจุหลักสูตรทักษะชีวิต(เอดส์และเพศศึกษา) เป็นหลักสูตรท้องถิ่นใน
สถานศึกษา เพ่ือให้ลูกหลานได้มีทักษะชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ครน ครยด/ชขสชิ :  พ่อแม่ ผู้ปกครองได้รับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม เรื่องเพศและอนามัยการ
เจริญพันธุ์อย่างครอบคลุม เพ่ือสอดส่อง ดูแล และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหลาน ดังนั้นชุมชนจึงมีแนวคิดใน
การจัดตั้ง“ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน” เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงบริการสาธารณสุขสู่ชุมชน มีบริการถุงยางอนามัย 
มีระบบดูแลช่วยเหลือ และส่งต่อในกรณีที่วัยรุ่น/เยาวชนมีปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ ไปยังสถานบริการสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

่ถาิศึกษา : มีการจัดอบรมเพศศึกษาให้แก่ครูผู้สอน และมีหลักสูตรการเรียนการสอนเพศศึกษา
รอบด้านในโรงเรียน(หลักสูตร Path) ต่อมาจึงมีการรวมกลุ่มของแกนน านักเรียนและครู ร่วมกันจัดตั้ง “กลุ่ม
เพ่ือนใจวัยรุ่น.” เพ่ือบริการให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือนๆที่มีปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาการเรียน ความรัก ติด
เกม การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัญหาสุขภาพ และปัญหาอ่ืนๆที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งมีการเชื่อมโยง
ระบบดูแลช่วยเหลือ และส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี การติดตามเยี่ยม
บ้านอย่างต่อเนื่อง 

่ถาิ รนการ่าธารณ่ขภ : มีการจัดตั้งคลินิกวัยรุ่นตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน สามารถเป็นแบบอย่างให้กับคลินิกวัยรุ่นในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ มีการให้บริการทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับ มีการจัดตั้ง “กลขงสเนแืงนิใจดยสรขงิแลย แลาชยส”  โดยขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกันผ่าน Social 
Network (Facebook) เป็นสื่อกลางในการประสานงานและด าเนินการ แกนน าวัยรุ่นได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความเชี่ยวชาญ สามารถให้ความรู้และช่วยเหลือเพ่ือนๆที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้
เป็นอย่างดี 
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 นอกจากนี้ยังมี “่าาเนด็กลลอเนสาดชิ” ที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทที่โดดเด่น ซึ่งสภาเด็กและ
เยาวชนเป็นเสมือนเวทีแห่งการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองโดยใช้หลักคุณธรรมน าชีวิต มี
การรวมกลุ่มของแกนน าเยาวชนทั้ง 6 ต าบล ซึ่งเป็นการพัฒนาสู่ความเป็นผู้น าด้านความคิด ทัศนคติ และ
บุคลิกภาพ กล้าคิด กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นคนดี เห็นคุณค่าของตนเอง มี
ภูมิคุ้มกัน ห่างไกลบุหรี่ สุรา สิ่งเสพติด การพนัน ชู้สาว สื่อลามก ความรุนแรง อบายมุขอ่ืนๆ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในสังคม จึงก่อให้เกิดแกนน าเยาวชนกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มก่อการดีเทศบาลพลับพลาชัย กลุ่มอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมมโหรีพลับพลาชัย กลุ่มตะวันฉายแสง กลุ่มเพ่ือนใจวัยรุ่น เป็นต้น 

ผลลยแธ์ทีงเนกนดจาก(Best   Practices 
1.(ท าให้เกิดเมืองน่าอยู่ส าหรับเด็กและเยาวชน 
2.(ค้นพบเยาวชนต้นแบบ(“ต้นกล้าความดีศรีพลับพลาชัย” ที่เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นได้ 

 
จยาหดยด่ขรนิทร์((: อ าเภอปราสาท และอ าเภอรัตนบุรี  มีหลักสูตรโรงเรียนเพศศึกษา ที่มีการด าเนินงานเป็น
รูปธรรม นักเรียนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนใช้ในโรงเรียน แกนน านักเรียนมีความเข้มแข็งสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่รุ่นน้องในโรงเรียนได้ จากผลการด าเนินงานพบว่าสามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศในนักเรียนได้ จนสามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบในระดับเขตและระดับประเทศ    

 

่นงาทีงจอด าเนินิการตงนไป 
 

1. จัดท ารายงาน และสรุปผลการประเมินรับรองฯ ส่งกรมอนามัยเพ่ือออกเอกสารรับรองและ
ประกาศเกียรติคุณ 

2. สรุปการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนเขตนครชัยบุรินทร์   
3. จัดท าท าเนียบเครือข่ายป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับเขต 

 
 
  



 

 

 

 

 

งานอนามัยวัยท างาน 
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ผลการด าเนินิาาิดาาิการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส่นงาลดดลานส(รรน (9(เนดืนิ)( 
าาินิาสยสดยสท าาาิ 

 
1.(าาิไนโนดีิ 
่ถาิการณ์   
 

การด าเนินงานไอโอดีนมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
1. การด าเนินงานเฝ้าระวังและติดตามภาวะขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์

, เด็กอายุ 3-5 ปี และผู้สูงอายุ ในปี 2558 การด าเนินงานในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อยู่ระหว่างพ้ืนที่แต่ละจังหวัด
รวบรวมตัวอย่างปัสสาวะ ส่วนกลุ่มเด็ก อายุ 3-5 ปี และผู้สูงอายุ อยู่ในระหว่างการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ  

2. ความครอบคลุมเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน จากระบบรายงานการสุ่มตรวจโดยส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ปีละ 1 ครั้ง ในปี 2558 พบว่าเกลือครัวเรือนมีปริมาณไอโอดีน ≥ 20 พีพีเอ็ม ได้
ร้อยละ 94.6 และทุกจังหวัดมีความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนได้มาตรฐานครัวเรือนตามที่องค์การ
อนามัยโลกก าหนดคือ ร้อยละ 90 ยกเว้นจังหวัดชัยภูมิ ที่มีความครอบคลุมเพียงร้อยละ 86.5 รายละเอียด
แสดงดังแผนภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 ร้อยละผลตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ปี 2555-2558 
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3. ติดตามการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ (มกราคม – เมษายน 2558) ข้อมูลจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 4 แห่ง โดยสอบถามจากหญิงที่มาคลอดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ทั้งหมด 2,438 คน พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน จ านวน 2,434 คน 
คิดเป็นร้อยละ 99.8 ในจ านวนนี้เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่ได้กินยาเม็ดเสริมไอโอดีนทุกครั้ง จ านวน 2,297 คน คิด
เป็นร้อยละ 94.2 และไม่ได้กินยาเสริมฯ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 โดยสาเหตุที่ไม่ได้กินยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน ระบุว่า ลืมกินยา และเป็นคนไข้ท่ีฝากครรภ์มาจากที่อ่ืน ไม่เคยมาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล (ไปท างาน
ทีอ่ื่นแล้วกลับมาคลอดที่บ้าน ไม่มีประวัติการฝากครรภ์) 

4. การด าเนินงาน “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ในปี 2554-2556 พบว่ามีชุมชน/หมู่บ้าน ที่เข้าร่วม
กระบวนการ ร้อยละ 100 และมีชุมชน/หมู่บ้านที่ผ่านการประเมินรับรองเป็น “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” 
จ านวน 9,207 แห่ง (ผลงานสะสม) คิดเป็นร้อยละ 91.7 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 จ านวนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนแยกรายจังหวัด (ตั้งแต่ ปี 2554-2558) 
 

จยาหดยด จ าิดิชขสชิ/
หสูง าาิทย้าหสด(

รลหงา) 

จ าิดิหสูง าาิทีง
เนภาารงดส

กรอ ดิการ(
“ชขสชิ/หสูง าาิ
ไนโนดีิ”(รลหงา) 

จ าิดิหสูง าาิทีง
ผงาิเนกณฑ์ 
การปรอเนสนิ 

รานสลอทีงผงาิการ
รย รนา 

ิครราช่ีสา 3,776 3,776 3,776 100 
ชยสาูสน 1,662 1,662 1,429 85.98 
 ขรีรยสส์ 2,580 2,580 2,383 92.40 
่ขรนิทร์ 2,119 2,119 1,707 80.56 

รดส 10,137 10,137 9,295 91.69 
 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร (แผนงำน/โครงกำร) 
 1. จัดประชุมประชุมชี้แจงการส ารวจข้อมูลตามโครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนแบบบูรณา
การ ปี 2558 ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และโรงพยาบาลชุมชน ที่เป็น
พ้ืนที่เป้าหมายในการเก็บข้อมูลตามโครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการ จ านวน 30 
หมู่บ้าน 

2. รวบรวมตัวอย่างปัสสาวะเด็กอายุ 3-5 ปี และผู้สูงอายุ ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 5 
นครราชสีมา และแบบส ารวจพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน พร้อมตัวอย่างเกลือครัวเรือนส่งส านัก
โภชนาการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 
 3. ก ากับติดตาม อ านวยความสะดวกและให้การสนับสนุนแก่เครือข่าย  



เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558  รอบที่ 3  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

 4. เยี่ยมประเมินชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านโคกงิ้ว ต าบลละหานทราย 
อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และ หมู่บ้านหนองทะยิง ต าบลบ้านสิงห์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งทั้ง 2 แห่ง ได้ผ่านการประเมินให้เป็นหมู่บ้านไอโอดีน 

5. ประสานงานและคัดเลือกชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน, จังหวัดไอโอดีน, งานวิจัย/นวัตกรรม, บุคลากร
ระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไอโอดีน เข้ารับการคัดเลือกระดับประเทศ ซึ่งผลการคัดเลือกพบว่ามีเครือข่าย
ได้รับรางวัล จ านวน 4 รางวัล ได้แก่ 

- รางวัลจังหวัดไอโอดีน  คือ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
- รางวัลระดับชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน คือ หมู่บ้านแพงพวย ต าบลจันดุม อ าเภอพลับพลาชัย 

จงัหวัดบุรีรัมย์ 
          - รางวัลระดับผู้บริหาร  คือ นายแพทย์วิชัย  ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา 
- รางวัลระดับผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ นางวีณา  พิทักษ์ตรัยรัตน์ ต าแหน่ง 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนทองหลาง อ าเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และ นางอรวรรณ  กลิ้งทะเล ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยทั้งหมดได้ขึ้นรับรางวัล
เชิดชูเกียรติในการประชุม   เชิงปฏิบัติการ “หมู่บ้านไอโอดีนทั่วไทย เทิดไท้ฟ้านักโภชนาการ : ก้าวผ่านความ
ท้าทายสู่ความยั่งยืน” เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน 2558 และร่วมจัดบูธนิทรรศการ 
 
ปัญหาลลอนขป่รรค 

1. คู่มือการด าเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนที่ปรับเกณฑ์ใหม่ ปี 2558 ยังไม่มีให้พ้ืนที่ 
2. ความต่อเนื่องของการด าเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ส่วนใหญ่ขาดการด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง สาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น มีนโยบายอ่ืนๆ ที่เป็นประเด็นส าคัญในแต่ละพ้ืนที่, มีการเปลี่ยนผู้น า
ชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชน เป็นต้น ท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง และขาดความยั่งยืน 

3. ชุดทดสอบเกลือครัวเรือน I-KIT ไม่เพียงพอ 
4. การส่งอุปกรณ์และงบประมาณสนับสนุนจังหวัดในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ควร

ด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือที่จังหวัดจะได้วางแผนงานและบูรณาการไปกับงานอ่ืนๆ ได้ 
  
ภานเน่ินลิอ/่นงาทีงตานาการภนรย การ่ิย ่ิขิจาก่งดิกลาา 

1. ส่วนกลางควรมีระบบสนับสนุนและติดตามงานที่รัดกุม และเป็นรูปแบบที่ชัดเจน 
2. จัดให้มีสื่อสนับสนุนในการด าเนินงานตามโครงการฯ  
3. การประสานขอข้อมูล TSH จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากจังหวัดและศูนย์เขตต้องใช้

ข้อมูลนี้ในการตรวจสอบยืนยัน ภาวะขาดสารไอโอดีนในเด็กทารกแรกเกิด เพ่ือเป็นข้อมูลสะท้อนกลับ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2558 มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงข้อมูล 
 
ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 

1. การมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสบการณ์ในการท างาน ทั้งระดับจังหวัดและพ้ืนที่  
2. ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ท าให้การประสานงานสะดวก รวดเร็ว 
3. การมีงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางให้ด าเนินงานตามโครงการฯ  
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Best Practice/Good Model ใิแ้ืิทีง 
 

นวัตกรรม “ธงไอโอดีน” ตัวช่วยกระจายเกลือเสริมไอโอดีน สู่ครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง หมู่บ้าน
แพงพวย ต าบลจันดุม อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
2.(งำนศูนยก์ำรเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 
ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงการ “ศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (งบ สสส. = 220,000.- / เบิกจ่ายไป 217,710 บาท คิดเป็น 98.9 %) และ
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ส าหรับการด าเนินงานตามโครงการฯ นั้น แบ่งการด าเนินงานเป็น 2 รอบ คือ 
รอบแรก เป็นศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง จ านวน 8 แห่ง ซึ่งด าเนินการในช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - 
มกราคม 2558 และรอบสอง ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2558 เป็นการด าเนินงานในองค์กรขยาย 
จ านวน 12 แห่ง โดยมีองค์กรพ่ีเลี้ยงจากรอบแรกให้ค าแนะน าการด าเนินงาน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2558 
จึงมีศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ที่เกิดจากการด าเนินงานตามโครงการฯ จ านวน 20 องค์กร ดังแสดง
ในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 รายชื่อศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 
ล าดย  ชืงนนาค์กร น าเนาน จยาหดยด 
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 
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กิจกรรมที่ด ำเนินกำร (แผนงำน / โครงกำร) 
 1. จัดประชุมประชุมชี้แจงการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง แก่องค์กรต้นแบบน าร่อง
ทั้ง 8 แห่ง และผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้องค์กรไร้พุงระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้อง
ประชุมเรือนล าดวน ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

2. นิเทศติดตามการด าเนินงานขององค์กรไร้พุง ทั้งองค์กรน าร่องและองค์กรขยาย ดังแสดงในตาราง
ที่ 2 
ตารางที่ 2 การเยี่ยมนิเทศติดตามงานศูนย์เรียนรู้องค์กรไร้พุง 
 

ดยิทีง ชืงนนาค์กรตาิล  ไราแขา น าเนาน จยาหดยด 
21 ส.ค.2558 - ชมรมผู้สูงอายุหนองบัวใหญ่ 

- รพ.สต.ละหาน 
จัตุรัส ชัยภูมิ 

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

- กศน.นาโพธิ์ 
นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 

16((ก.แ.(2558 - รพ.สต.หนองชัยศรี 
- รพ.สต.เมืองฝ้าย 

หนองหงส์ บุรีรัมย์ 

 
3. ก ากับติดตามและให้การสนับสนุนองค์กรขยาย ทั้ง 12 แห่ง  

 4. เยี่ยมประเมินศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ร่วมกับส านักโภชนาการ วันที่ 24 เมษายน 2558 
ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กศน.นาโพธิ์) 

5. คัดเลือกและประสานศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมเชิง
ปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ปี 2558 ณ 
โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2558 โดยมีองค์กรฯ 
เข้าร่วม จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ หจก.ตั้งถาวรโฮมมาร์ท อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ และ ชมรมขยับกาย  สบายชีวี 
รพ.สต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

 

ปัญหาลลอนขป่รรค 
1. การสนับสนุนสื่อเพ่ือการด าเนินงานตามโครงการฯ ยังมีน้อย 
2. โปรแกรมออนไลน์ไม่สามารถใช้งานได้ ท าให้พ้ืนที่ต้องส่งข้อมูลหลายขั้นตอน 
3. ผู้รับผิดชอบงานองค์กรไร้พุงทั้งระดับเขต, ระดับจังหวัดและระดับพ้ืนที่ มีการปรับเปลี่ยนหรือ

โยกย้ายท าให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน การประสานงาน และความเข้าใจในกระบวนงานของ
โครงการฯ 
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ภานเน่ินลิอ/่นงาทีงตานาการภนรย การ่ิย ่ิขิจาก่งดิกลาา 
 

1. ส่วนกลางควรมีระบบสนับสนุนและติดตามงานที่รัดกุม และเป็นรูปแบบที่ชัดเจน 
 2. สื่อสนับสนุนในการด าเนินงานตามโครงการฯ  
 3. ปรับปรุงระบบการรายงานออนไลน์ ให้สามารถใช้การได้และเป็นปัจจุบัน เพ่ือความสะดวกของ
พ้ืนที่ในการรายงานข้อมูลและสะดวกต่อการติดตามข้อมูลของกรมอนามัยและศูนย์อนามัย 
 

ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 
 

1. มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการฯ  
2. ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทุกระดับ ท าให้สามารถด าเนินงานได้ลุล่วง 
3. ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ท าให้การประสานงานสะดวก และเป็นกันเอง 
4. การบูรณาการกับงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานคลินิกไร้พุง (DPAC), คลินิกโรคเรื้อรัง (NCD Clinic) 

เป็นต้น และการมีนโยบาย เรื่อง HEALTH MODEL ของเขตสุขภาพ ท าให้หน่วยงานสาธารณสุขมีการตื่นตัว
และขับเคลื่อนองค์กรของตนเอง เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ รวมถึงการดูแลน้ าหนักตัวและรอบเอวด้วย 
 
Best Practice/Good Model ใิแ้ืิทีง 
 

1. ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง บริษัทตั้งถาวรโฮมมาร์ท อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
2. ชมรมขยับกาย สบายชีวี รพ.สต.โอโล  อ.ภูเขียว จ.ชัยภมูิ 

 
 



 

 

 

 

 

งานอนามัยผู้สูงอายุ 
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ผลการด าเนินิาาิดาาิการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส่นงาลดดลานส(รรน (9(เนดืนิ)( 
าาินิาสยสผูาู่านาสข 

 
่ถาิการณ์ 
 
 สัดส่วนของผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ คือ ความเสื่อมของสุขภาพ
ตามอายุ ซึ่งต้องได้รับการดูแลและฟ้ืนฟูในระยะยาว โดยสถานการณ์และปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุในเขตนคร
ชัยบุรินทร์มีรายละเอียด ดังนี้ 
ตาราาทีง(1 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุในเขตนครชัยบุรินทร์ 
 

ราสการภานสูล ิครราช่ีสา ชยสาูสน  ขรีรยสส์ ่ขรนิทร์ เนภต( 
จ าิดิผูาู่านาสขทย้าหสด 296,723 171,847 183,293 196,375 821,238 
่ยด่งดิผูาู่านาสขตงนปรอชากร
ทย้าหสด 

14.6 18.9 13.9 12.8 14.4 

ผูาู่านาสขทีงไดารย การคยดกรนา 
ADL (จ าิดิ, %) 

296,723 
ร100) 

112,682 
ร65.6) 

177,626 
ร96.9) 

139,554 
ร82.4) 

726,585 
ร88.5) 

ผูาู่านาสขกลขงสทีง(1 (%) 92.2 90.2 96.1 95.1 93.4 
ผูาู่านาสขกลขงสทีง(2 (%) 6.4 7.5 3.3 3.4 5.2 
ผูาู่านาสขกลขงสทีง(3 (%) 1.4 2.3 0.6 1.5 1.4 
 
ตาราาทีง(2 ร้อยละของผลงานตามตัวชี้วัด 
 

ราสการภานสูล ิครราช่ีสา ชยสาูสน  ขรีรยสส์ ่ขรนิทร์ เนภต( 
1. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์ (เป้าหมาย: ร้อยละ 30) 

34.8 45.0 58.6 45.9 46.6 

2. DHS มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (เป้าหมาย: ร้อยละ 30) 

32 อ าเภอ 
(100) 

16 อ าเภอ 
(100) 

23 อ าเภอ 
(100) 

17 อ าเภอ 
(100) 

88 อ าเภอ 
(100) 

3. ต าบลที่มีการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวสะสม (เป้าหมาย: ร้อยละ 30) 

70 ต าบล 
ร24.2) 

58 ต าบล 
ร46.8) 

63 ต าบล 
ร33.3) 

45 ต าบล 
(ร28.5) 

236 ต าบล 
ร31.1) 

4. ผู้สูงอายุได้รบัการคัดกรอง/ประเมิน 
สุขภาพทั้งกายและใจ (ร้อยละ 60) 
(*ADL+โรคที่พบบ่อย 4+Geriatric 7) 

N/A N/A N/A N/A N/A 

4.1 ได้รับคัดกรองเบาหวาน 88.5 33.9 72.4 75.7 67.6 
4.2 ได้รับคัดกรองความดัน 88.5 32.2 72.7 77.2 67.6 
4.3 ได้รับการตรวจฟัน 71.4 59.9 56.7 68.8 64.2 
4.4 ได้รับคัดกรองตา 71.4 N/A 62.6 76.8 70.3 
4.5 ได้รับคัดกรองซึมเศร้า 71.4 N/A 60.4 80.3 70.7 
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โคราการแยฒิาาาคีเนครืนภงาสดาาิการดูลลลลอ่งาเน่รนส่ขภาาแผูาู่านาสขลลอผูาแนการ 
เนภต่ขภาาแทีง(9(ปีา ปรอสาณ(2558 

 
กนจกรรสทีง(1: ประชุมชี้แจงนโยบาย ถ่ายทอดผลงาน ก าหนดผลลัพธ์ และพัฒนาระบบข้อมูลติดตาม 
                 ประเมินผลปีงบประมาณ 2558 
ผลการด าเนินิาาิ 

ประชุมภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในเขตบริการสุขภาพที่  9 เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน ชี้แจงนโยบาย ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน การวัดผลลัพธ์ และพัฒนาระบบติดตามประเมินผล 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยใช้งบประมาณ Node LTC และงบศูนย์อนามัย ดังนี้ 

1. ศูนย์อนามัยที่ 5 ชี้แจงนโยบาย น าเสนอตัวชี้วัดในระดับกระทรวง ระดับเขตสุขภาพและให้แนว
ทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558 ในงานประชุมโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาวเขตบริการสุขภาพที่ 9 เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวของเขต จัดโดยคณะกรรมการ Node Long Term Care ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รา ปรอสาณ(Node LTC) 
 2. ศูนย์อนามัยที่ 5 เข้าร่วมจัดท าแผนการด าเนินงานดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการกับ
ภาคีเครือข่าย ในงานประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผลการด าเนินงาน Node LTC ปี 2557 และ
จัดท าแผนการด าเนินงานดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  เขตบริการสุขภาพที่ 9 จัดโดย Node Long 
Term Care ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครนายก  รา ปรอสาณ(Node 
LTC) 

3. ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในเขตบริการสุขภาพที่ 9 เพ่ือ
ขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุของเขต พัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน การวัด
ผลลัพธ์ และพัฒนาระบบนิเทศติดตามประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 
รา ปรอสาณศูิส์นิาสยสทีง(5(จ าิดิ(4,750( าท)  
 
กนจกรรสทีง(2(: ประชุมพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพ่ึงพิง เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบ  
                  บริหารจัดการการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน ผ่าน Care  
                  manager และ Care giver 
ผลการด าเนินิาาิ 
    1. ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 9 ร่วมกันจัดงานเปิดตัวสัปดาห์มอบ
ของขวัญปีใหม่ 2558 แด่ผู้สูงอายุเขตนครชัยบุรินทร์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสีมาธานี ผลการ
ด าเนินงานการคัดกรองเพ่ือจ าแนกผู้สูงอายุตามภาวะพ่ึงพิงเพ่ือจัดบริการที่เหมาะสม หน่วยบริการละ 200 
คน ภายในธันวาคม 2557 พบว่า ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 ทุกจังหวัด 
 2. ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในเขตบริการสุขภาพที่ 9 เพ่ือ
พัฒนาระบบประเมินและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ และจัดท ารูปแบบการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดในงานผู้สูงอายุ 
ทั้งในระดับกระทรวง เขต และระดับจังหวัด ผ่านโปรแกรมรายงานข้อมูลของเขตสุขภาพ ในวันที่ 24 เมษายน 
2558 รา ปรอสาณศูิส์นิาสยสทีง(5(จ าิดิ(5,700( าท)  
 ในระดับจังหวัดมีการประชุมชี้แจงเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานคัดกรองสุขภาพ  การดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพ่ึงพา และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดในระดับ
จังหวัด และมีโครงการรองรับ 
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3. ทีมงานอนามัยวัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมเป็นวิทยากรเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานดูแล
และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับ DHS ให้กับพ้ืนที่ โดยการให้ความรู้และแนวทางการประเมินและคัด
กรองภาวะสุขภาพ ปัญหาโรคที่พบบ่อยและ Geriatric syndrome รวมถึงการพัฒนาระบบติดตามดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Home Health Care) แบบครบวงจร ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
ระดับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนน าชมรมผู้สูงอายุ และแกนน าอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ รวม 80 
คน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ในงานอบรมวิชาการ โครงการเสริมสร้างและดูแลผู้สูงอายุ ด้วยเครือข่าย
บริการมาตรฐาน ของ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา และอบรมอีก 2 รุ่น ในพ้ืนที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา จ านวน 180 คน ในวันที่ 14-15 และ 27-28 พฤษภาคม 2558 โดยมีการแจกสมุดบันทึก
สุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือใช้เป็นสมุดประจ าตัวและคู่มือในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านอีกด้วย 
 4. ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดส่งสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับภาคีเครือข่ายทั้ง 4 จังหวัด เพื่อสนับสนุน
ระบบประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดละ 9,200 เล่ม 
 
กนจกรรสทีง(3(:  ประชุม/ อบรมพัฒนาสมรรถนะในการด าเนินงาน นิเทศติดตาม M&E และการจัดการ 
                  ความรู้ระดับเขต/ระดับจังหวัด (เสริมสร้างศักยภาพผู้รับผิดชอบหลักตามมาตรฐานต่างๆเช่น 
                  ต าบลLTC, วัดส่งเสริมสุขภาพ ระบบจัดการการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชนCare   
                  manager/ Care giver) 
ผลการด าเนินิาาิ 
 มีการด าเนินงานประชุม/อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ที่อยู่ใน
ภาวะพ่ึงพิงระยะยาวในชุมชน ในทุกจังหวัดของเขต ดังนี้ 
 1. ศูนย์อนามัยที่ 5 คัดเลือกพ้ืนที่น าร่องในการด าเนินงานโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบ
วงจร โดยงบประมาณด าเนินงานจาก สปสช. ซึ่งพยาบาลวิชาชีพหรือนักวิชาการในพ้ืนที่ต้องได้รับการอบรม
หลักสูตร Care Manager หลักสูตร 14 วัน จากส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย ดังนี้ 
  - นครราชสีมา  ได้แก่  ศูนย์อนามัยที่ 5 จ านวน 1 คน และอ าเภอจักราช จ านวน 5 คน  

         (อบรมช่วงวันที่ 14 ธันวาคม 57 – 27 ธันวาคม 58) 
  - ชัยภูมิ   ได้แก่  อ าเภอจัตุรัส และ หนองบัวระเหว อ าเภอละ 5 คน  
                       (อบรมช่วงวันที่ 19 เมษายน 58 – 1 พฤษภาคม 58) 
  - บุรีรัมย์ ได้แก่  อ าเภอกระสัง และ ล าปลายมาศ อ าเภอละ 5 คน 
            (อบรมช่วง19 เมษายน 58 – 1 พฤษภาคม 58) 
  - สุรินทร์ ได้แก่ อ าเภอสนม และ รัตนบุรี อ าเภอละ 5 คน 
            (17 พฤษภาคม 58 – 29 พฤษภาคม 58) 
 Care Manager จะท าหน้าที่เป็นผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ท าการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
Care giver ตามสัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง และติดตามการด าเนินงานของ care giver 
    2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จัดท าโครงการพลังชุมชน อาสาสมัคร ดูแลใกล้ชิด ผู้สูงอายุ ผู้
พิการติดเตียงที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง มีการจัดอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) หลักสูตร 18 
ชั่วโมงให้พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 206 คน และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (Care giver) จ านวน 1,600 คน ครอบคลุมในทุกอ าเภอ ตามสัดส่วนผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงแบบ 1:2 
คือผู้สูงอายุติดเตียง 1 คน: ผู้ดูแล 2 คน(รา ปรอสาณจาก(่่จ.ชยสาูสน(ลลอน จ.)  
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 3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดอบรมผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะ
พ่ึงพิงระยะยาวในชุมชน: Care manager หลักสูตร 5 วัน รวม 80 คน(และมีแผนจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
Care giver ตามปัญหาโรคที่พบบ่อย 4 เรื่อง(ครอบคลุมทุกอ าเภอ(รา ปรอสาณจาก(่่จ. รีรยสส์)(  

4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรนักฟ้ืนฟูสภาพให้พยาบาลวิชาชีพครอบคลุมทุกอ าเภอๆ ละ 2 คน รวม 34 คน บริหารหลักสูตรโดย
ศูนย์สิรินธร(รา ปรอสาณจากแื้ิทีง) 

5. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กับพยาบาล
วิชาชีพ เพ่ือการเป็นนักจัดการระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครอบคลุมทั้งในระดับอ าเภอ และต าบล โดยบูรณา
การหลักสูตรของงาน Long Term Care, Palliative care และ Family Care Team เข้าด้วยกัน ซึ่งมี
พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข ได้รับการอบรมทั้งสิ้น 194 คน ในจ านวนนี้เป็นการอบรมด้วยงบ
เขต 34 คน และอบรมด้วยงบ สสจ. 160 คน (32 อ าเภอๆ 5 คน) 

6. นิเทศติดตามการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) หลักสูตร 5 วัน 
อบรมตามบริบทของพ้ืนที่ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2558 
รา ปรอสาณโคราการจากศูิส์นิาสยสทีง(5(จ าิดิ(6,620( าท) 

7. ศูนย์อนามัยที่ 5 สนับสนุนวิชาการ วิทยากร แก่ภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการเยี่ยมบ้านในชุมชน 
   
กนจกรรสทีง(4(: ประชุมคณะท างานและภาคีเครือข่าย ระดับเขต/จังหวัด เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานในรอบ9  
                 เดือน และเตรียมจัดท า (ร่าง) แผนการด าเนินงานในปี 2559 
ผลการด าเนินิาาิ 
 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน (ประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558) 

 
กนจกรรสทีง(5(: การสุ่มเยี่ยมตามมาตรฐานคุณภาพการด าเนินงานภาคีเครือข่าย ตามมาตรฐานระบบการดูแล 
                 ผู้สูงอายุระยะยาว และวัดส่งเสริมสุขภาพ  

ผลการด าเนินิาาิ 
 1. นิเทศติดตามการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ในกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานเยี่ยม
บ้านผู้สูงอายุ ในงานปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติในวโรกาสส าคัญ เช่น 2 เมษายน 2558 และ 12 สิงหาคม 
2558 รา ปรอสาณโคราการจากศูิส์นิาสยสทีง(5(จ าิดิ(30,000( าท) 
 2. มีแผนออกเยี่ยมติดตามการด าเนินงานยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term Care) 
เขตสุขภาพท่ี 9 ประจ าปี 2558 ดังนี้ 
  - นครราชสีมา ได้แก่ รพ.มหาราชนครราชสีมา , รพ.ปากช่องนา , รพ.เทพรัตน์  (29 
กรกฎาคม 2558) 
  - ชัยภูมิ ได้แก่ รพ.ชัยภูมิ และ รพ.ภูเขียว (24 กรกฎาคม 2558)  
  - บุรีรัมย์ ได้แก่ รพ.บุรีรัมย์ และ รพ.นางรอง (3 สิงหาคม 2558)  
  - สุรินทร์ ได้แก่ รพ.สุรินทร์ และ รพ.ปราสาท (27 กรกฎาคม 2558)   
 
กนจกรรสทีง(6 :  โครงการศึกษาวิจัยร่วมกับส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย จ านวน 2 เรื่อง  

   6.1 โครงการวิจัย “มาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน”  
   6.2 โครงการวิจัย “มาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล”  
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ผลการด าเนินิาาิ 
 โครงการวิจัยทั้ง 2 เรื่องมีรูปแบบการวิจัยแบบ Mix method คือ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
สนทนากลุ่มย่อยเพ่ือรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา  

ในส่วนของศูนย์อนามัยที่ 5 รับผิดชอบในส่วนของกระบวนการด าเนินการวิจัย ได้แก่ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง และประสานพ้ืนที่ในการจัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 

1)(การดนจยสเนชนาปรนสาณ(รเนก็ ภานสูลโดสการ่ยสาาษณ์) 
กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
1. กลุ่มบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และโรงพยาบาลชุมชน  ได้แก่ 

ผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต. และ รพช. 
2. กลุ่มเครือข่ายการท างานของ รพ.สต. และ รพช. ได้แก่ ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

(สสจ.) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. กลุ่มผู้สูงอายุ  

 - ร้อยละ 25 ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ  
 - ร้อยละ 25 ผู้สูงอายุกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ที่มารับบริการใน รพช. และ รพ.สต 

           4.  Care giver ผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่ม ๓ อย่างน้อยร้อยละ 50 
 

ดนธีการด าเนินิการเนก็ ภานสูล  
  - กลุ่มเป้าหมายที่ 1 และ 2 เก็บข้อมูลโดยวิธีการส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์จากต้น
สังกัดให้บุคลากรที่เปน็กลุ่มตัวอย่าง ตอบข้อมูลการศึกษาวิจัย และส่งกลับให้ส านักอนามัยผู้สูงอายุ  
  - กลุ่มเป้าหมายที่ 3 และ 4 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้ ในพ้ืนที่
เป้าหมายโดยศูนย์อนามัยที่ 5 ด าเนินการเก็บข้อมูลทั้งหมด รายละเอียดดังนี้ 
 
 

พ้ืนที่รับผิดชอบ 
ผู้สูงอายุที่มารับบริการ 

ม.ค. - มี.ค. 2558 
ชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุกลุ่ม 3 

วันที่ลงเก็บ
ข้อมูล 

รพ. กระสัง 
(มี 15 หมู่บ้าน) 

190 คน 284 คน 7 คน 8-12 มิ.ย. 58 

รพ.สต. กันทรารมย์ 
(มี 12 หมู่บ้าน) 

51 คน 303 คน 7 คน 2-5 มิ.ย. 58 
  

- ลงเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย จากการสุ่มตัวอย่างของส านัก
อนามัยผู้สูงอายุ ในทุกหมู่บ้าน ตามวันและเวลาที่ก าหนด รา ปรอสาณด าเนินิกนจกรรสรดสทย้า่น้ิ(79,280(
 าท) 

          - การสรุปผลการศึกษา ได้แก่ การบันทึกข้อมูลดิบ การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา ใน 2 
โครงการ รวมถึงการคืนข้อมูลสะท้อนกลับให้กับพ้ืนที่ ด าเนินการโดยส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย( 
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2) การดนจยสเนชนาคขณาาแ(รโดสการ่ิทิากลขงสสงนส) 
2.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความเป็นมา รูปแบบการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง มาตรฐานบริการส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุทั้งในรพช. และ รพ.สต. โดย ดร.พวงเพ็ญ  ชั้นประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
(ด้านโภชนาการ) จากส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 

2.2 ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุใน setting ของรพ.สต. และภาคีเครือข่าย และใน setting รพช. และภาคีเครือข่าย โดยแบ่งกลุ่ม
เป็นผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และภาคีเครือข่าย ดังนี้ 

 
1.(setting ภนา(รแ.่ต. รปรอชขส(15(สนถขิาสิ(2558) 

       ผู้ร่วมวงสนทนา คือ ผู้ให้นโยบาย/ ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
   - สาธารณสุขอ าเภอกระสัง 
   - ผู้อ านวยการ รพ.สต. ในพ้ืนที่ อ. กระสัง     
   - ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุใน รพ.สต.   
      กลุ่มเครือข่ายการท างานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ประกอบด้วย        
   - นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ ผู้แทน   
   - ก านันที่มีบทบาทในงานผู้สูงอายุ    
   - ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้น าชุมชน     
   - ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข     
   - ประธานชมรมผู้สูงอายุ     
   - ผู้แทนผู้สูงอายุที่มีบทบาทในงานผู้สูงอายุของ รพช.     
 

2.(setting ภนา(รแช. รปรอชขส(16(สนถขิาสิ(2558) 
       ผู้ร่วมวงสนทนา คือ ผู้ให้นโยบาย/ ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย   
   - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย ์
   - ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ สสจ.บุรีรัมย์ 
   - ผู้อ านวยการ รพช. ในพ้ืนที่ จ. บุรีรัมย์     
   - ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุใน รพช.   
   - หัวหน้า CUP  
      กลุ่มเครือข่ายการท างานของโรงพยาบาลชุมชน (รพ.กระสัง)        
   - สาธารณสุขอ าเภอ หรือผู้แทน  
   - นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ ผู้แทน   
   - ก านันที่มีบทบาทในงานผู้สูงอายุ    
   - ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้น าชุมชน     
   - ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข     
   - ประธานชมรมผู้สูงอายุ     

 - ผู้แทนผู้สูงอายุที่มีบทบาทในงานผู้สูงอายุของ รพช.    
   2.3 ประเด็นค าถามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน ได้แก่ 

   - รพ.สต./ รพช. มีข้อมูลผู้สูงอายุทุกคนในชุมชนโดยแบ่งตาม ADL หรือไม่      
 - รพ.สต./ รพช. ได้มีการส ารวจผู้สูงอายุตามเกณฑ์มาตรฐานผู้สูงอายุพึงประสงค์หรือไม่ 

และได้น าผลการส ารวจมาวางแผนแก้ปัญหาให้ผู้สูงอายุอย่างไร 
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- รูปแบบการบริการดูแลผู้สูงอายุใน รพ.สต./ รพช. มีอะไรบ้าง เช่น การคัดกรองสุขภาพ 
การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสุขภาพ เป็นต้น 

- รพ.สต./ รพช. ได้ด าเนินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวตาม 6 มาตรการของกรมอนามัย
หรือไม่ มีรูปแบบการด าเนินงานอย่างไร 

- ระบบการส่งต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงหรือโรคเรื้อรังจาก รพ.สต./ รพช. สู่บ้านเป็น
อย่างไร 

- บุคลากรรพ.สต./ รพช. ได้รับการอบรม Care Manager หรือไม่ และได้ใช้ระบบ Care 
Manager ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

- ท่านรู้จักสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุหรือไม่ และได้น าไปใช้ในการด าเนินงานอย่างไร 
- ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
- การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
- งบประมาณในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนได้จากแหล่งใด และมีขั้นตอนการใช้

งบประมาณอย่างไร 
 2.4 สุ่มลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ในการเข้าถึงระบบบริการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ รพช. และ รพ.สต 

2.5 ขั้นตอนสรุปผลการศึกษา คือ การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและสรุปผลการสนทนากลุ่มย่อยใน 
2 โครงการ รวมถึงการคืนข้อมูลสะท้อนกลับให้กับพ้ืนที่ ด าเนินการโดยส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย(
รา ปรอสาณด าเนินิกนจกรรสรดสทย้า่น้ิ(54,040( าท) 
 
ปัญหาลลอนขป่รรค 
  

1. ความสับสนและไม่ชัดเจนของการก าหนดตัวชี้วัดในการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ และการพัฒนา
ทักษะกายและใจ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการรายงานผลการด าเนินงาน 
 2. ไม่มีการก าหนดขอบเขตในการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในแต่ละระดับของหน่วยบริการ 
 3. การบูรณาการไม่เบ็ดเสร็จ ส่งผลการการด าเนินงานที่ซับซ้อน เช่น การอบรม Care manager 
และ Aging manager 
 
ภานเน่ินลิอ/่นงาทีงตานาการภนรย การ่ิย ่ิขิจาก่งดิกลาา 
 

 1. องค์ความรู้ วิชาการ และงบประมาณ 
 2. ความชัดเจน ถูกต้อง ทันเวลา ของการก าหนดตัวชี้วัดและแนวทางด าเนินงาน 
 
ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 
 

  1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดระดับเขตและจังหวัด 
 2. ความร่วมมือบุคลากรในองค์กร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 จังหวัด 
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Best Practice/Good Model ใิแ้ืิทีง 
 
 

1. พ้ืนที่ที่มีการด าเนินงานต าบล Long Term Care ดีเด่น ครบ 6 องค์ประกอบในการด าเนินงาน 
จยาหดยด น าเนาน ต า ล 

ิครราช่ีสา อ. โนนสูง 
อ. พระทองค า 
อ. เมือง 

ต. ดอนชมพู 
ต. ทัพรั้ง 
ต. จอหอ 

ชยสาูสน อ. ภูเขียว 
อ. จัตุรัส 
อ. เกษตรสมบูรณ์ 
อ. คอนสวรรค์ 

ต. โอโล 
ต. หนองบัวใหญ่ 
ต. โนนกอก  
ต. หัวไร่/ต. บ้านโสก 

 ขรีรยสส์ อ. หนองกี่ 
 
อ. โนนดินแดง 
อ. คูเมือง 
อ. บ้านด่าน 
อ. พลับพลาชัย 
อ. บ้านกรวด 
อ. ล าปลายมาศ 

ต. เย้ยปราสาท/ต. โคกสว่าง/ 
ต. ดอนอะราง 
เทศบาลโนนดินแดง  
ต. หนองขมาร 
ต. วังเหนือ 
ต. จันดุม 
ต. หนองไม้งาม  
ต. หนองบัวโคก   

่ขรนิทร์ อ. ปราสาท 
อ. สนม 
อ. เมือง 

ต. ทุ่งมน 
ต. สนม 
ต. ท่าสว่าง 

    
      2. พ้ืนที่ที่มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว LTC Center ในหน่วยบริการระดับ A/S/M และในหน่วย
บริการระดับ F มีศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง COC Center  
                - รพ.ชัยภูม,ิ รพ.ภูเขียว และ รพ.หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
  - รพศ.บุรีรัมย์ และ รพ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
  - รพศ.สุรินทร์ และ รพ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
  - รพศ.มหาราชนครราชสีมา และ รพ.ปากช่องนานา    
      3. นวัตกรรมเด่น/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น 
  - โรงเรียนผู้สูงอายุ ของ รพ.สต.ดอนชมพู ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
  - โรงเรียนผู้สูงอายุ ของ รพ.สต.กันทรารมย์ ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 
  - Home ward ของ รพ.หนองบัวระเหว และ รพ.ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558  รอบที่ 3  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

 

่นงาทีงจอด าเนินิการตงนไป 
 

ใิชงดา(3(เนดืนิหลยา 
 1. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์การดูแลและส่งเสริมสุขภาพระยะยาวใน
ผู้สูงอายุ เขตสุขภาพท่ี 9 เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างภาคีเครือข่าย 
 2. ประชุมคณะท างานและภาคีเครือข่าย ระดับเขต/จังหวัด เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2558 และเตรียมจัดท า (ร่าง) แผนการด าเนินงานในปี 2559 (ช่วงสิงหาคม-กันยายน 2558) 
((((( ใิปีา ปรอสาณ(2559 
 1. จัดท ากิจกรรมโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และเขตสุขภาพ
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการท างานของพื้นที่ เช่น การด าเนินงานดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อ
รองรับงานของ LTC Center, ศูนย์ COC และงาน Palliative 
 2. การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุของส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย ผ่านเขตสุขภาพ เช่น การเพ่ิม
ผลิตของ Care manager และ Care giver การจัดตั้งศูนย์ดูแลพ่อแม่ การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ และการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายเพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
 



 

 

 

 

 

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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ผลการด าเนินิาาิดาาิการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส่นงาลดดลานส(รรน (9(เนดืนิ)( 
าาินิาสยส่นงาลดดลานส 

โครงการ พัฒนาการจัดการสุขาภิบาลอย่างย่ังยืนและอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีสุขภาพดี 
เขตนครชัยบุรินทร์ 

 
ผลการด าเนินิาาิตาสตยดช้ีดยด   
รานสลอ(100(ภนาโราแสา าล่ยากยดกรอทรดา่าธารณ่ขภสีการจยดการสูลฝนสตนดเนชื้นตาสกฎหสาส( 

  เขตสุขภาพที่9 มีโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งสิ้น 89 แห่ง โดยมีการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545  
ร้อยละ 96.6  แยกเป็นรายจังหวัดพบว่า จังหวัดที่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายร้อยละ 100 ได้แก่ 
จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร์ และชัยภูมิ  ร้อยละ 94.1 และ 87.5 ตามล าดับ  
ดังตารางที่ 1 
ตาราาทีง(1 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
              ตามกฎหมาย 

 

จยาหดยด  

จ าิดิโราแสา าล
ทย้าหสด(รลหงา)  

ผงาิสาตรฐาิ*  
รลหงา)  

รานสลอ  

ิครราช่ีสา  33  33  100  

ชยสาูสน  16  14  87.5  

 ขรีรยสส์  23  23  100  

่ขรนิทร์  17  16  94.1  

เนภต(9  89  86     96.6 
 
รานสลอ(100 ภนาโราแสา าล่ยากยดกรอทรดา่าธารณ่ขภ(ทีง่งาก าจยดสูลฝนสตนดเนชื้นินก(รแ.(สีการ
คด คขส(ก ากย (การเนก็ (ภิ(ลลอก าจยดทีงถูกตานา( 

ส าหรับโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งก าจัดมูลฝอยติดเชื้อนอก
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 9  ซึ่งมีทั้งหมด 87 แห่ง  มีการควบคุม ก ากับ การเก็บ ขน และก าจัดที่ถูกต้อง 
ครบทั้ง 87 แห่ง  ร้อยละ 100 ดังตารางที่ 2  
ตาราาทีง(2  ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งก าจัดมูลฝอยติดเชื้อนอก  
               รพ. มีการควบคุม ก ากับ การเก็บ ขน และก าจัดที่ถูกต้อง 

 
จยาหดยด 

จ าิดิโราแสา าล
ทย้าหสด(รลหงา) 

จ าิดิทีง่งาก าจยดินก(
รแ.(รลหงา/รานสลอ) 

((ผงาิสาตรฐาิ  
รลหงา/รานสลอ)  

ิครราช่ีสา 33 32/(96.97 32/ 100 
ชยสาูสน 16 16/ 100 16/ 100 
 ขรีรยสส์ 23 22/(95.7 22/ 100 
่ขรนิทร์ 17 17/ 100 17/ 100 
เนภต(9 89 87/ 83.2 87/ 100 
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คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย : คณะอนุกรรมการสาธารณสุขทุกจังหวัดด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนด 
 การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด พบว่า มีการจัดประชุมคณะกรรมการในทุก
จังหวัด โดยจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ จัดจ านวนจังหวัดละ 3 ครั้ง ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดชัยภูมิ จัด
ไปแล้ว จ านวนจังหวัดละ 2 ครั้ง ซึ่งประเด็นปัญหาที่น าเข้าพิจารณามีรายละเอียดดังตารางที่ 3  
 

ตารางท่ี 3 การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดแยกรายจังหวัด 
 

จังหวัด 

การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

จ านวนครั้งที่ 
จัดประชุม 

ประเด็นปัญหาที่น าเข้าพิจารณาและคณะอนุกรรมการมีมติ 

นครราชสมีา 3 1. สถานการณ์การออกข้อก าหนดท้องถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย 
2. การจัดการเหตรุ าคาญเสยีงดังจากสถานบันเทิง ซอย. 30 กันยา 
3. ให้เทศบาลทุกแห่ง สมัครเข้าร่วม EHA 
4. การควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกลูในท้องถิ่นของตนเอง 

ชัยภูม ิ 2 
(คาดว่า 

จะจัดอีก 2 ครั้ง) 

1. สรุปรายงานเหตรุ าคาญทุกอ าเภอ รายไตรมาส 
2. ส่งเสรมิให้เทศบาลทุกแห่งเข้ารว่มพัฒนาระบบบริการอนามยัสิ่งแวดล้อม (EHA) 
3. ให ้อปท.ทุกแห่ง จัดท าสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
4. เร่งรัด อปท.เพื่อปรับปรุงตลาดสดประเภท 1 ที่ไม่ไดม้าตรฐานตลาดสดนา่ซื้อ 
5. เร่งรัดการออกเทศบญัญตัิ/ข้อก าหนดท้องถิ่น ปี 58 ได้แก ่1) การประกอบกิจการ 
การตาก การสะสม และขนถ่ายมนัส าปะหลัง 2) กิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ 

บุรีรัมย ์ 2 
(เป้าหมาย 3 ครั้ง) 

1. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนข้อสั่งการมติ อสธจ. 
2. สนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัด : การจัดท าแผน
ก าจัดขยะมลูฝอย,  ควบคุมการก าจัดสิ่งปฏิกลูจากรถดูดส้วมของ อปท., การจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อในคลินิกเอกชน คลินิกสัตว,์  พัฒนาถนนอาหารปลอดภยั, การแต่งตั้ง
คณะท างานตาม พ.ร.บ.สธ. 2535,  การจัดท าแผนป้องกันผลกระทบท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้า
ชีวมวล,  การจัดท าแผนป้องกันผลกระทบที่เกดิจากโรงงานยางพาราไทยฮั้ว, การจัดการ
ข้อร้องเรียนผลกระทบท่ีเกิดจากเสาสญัญาณโทรศัพท์มือถือ, การรณรงค์ No Foam 
3. ส่งเสรมิให้ อปท.มีการบังคับใช้กฎหมาย  

สุรินทร ์ 3 1. เร่งรัด อปท.เพื่อปรับปรุงตลาดสดประเภท 1 ที่ไม่ไดม้าตรฐานตลาดสดนา่ซื้อ 4 แห่ง  
2. สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญของจังหวัด : เข้มงวดกับเจ้าของประปา
หมู่บ้านที่คุณภาพน้ าประปายังไมผ่่านมาตรฐาน, บูรณาการการแกป้ัญหาผลกระทบจาก
โรงโม่หิน, ให้เทศบาลทุกแห่งสมัครเข้าร่วมโครงการ EHA, ส่งเสริม อปท.ให้ออก
ข้อก าหนดท้องถิ่น อย่างน้อย 1 เรือ่ง, ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมลูด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
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่ถาิการณ์ 
1. กิจกรรมการพัฒนาส้วมสาธารณะ 

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐาน เพ่ือลดการเกิดโรค
ระบาด และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับประเทศ โดยเน้นการพัฒนาส้วมสาธารณะให้บรรลุเป้าหมาย 3 
เรื่อง คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) (HAS) ทั้งนี้การพัฒนาส้วมให้
ถูกหลักสุขาภิบาลจะต้องด าเนินการ 3 องค์ประกอบหลัก คือ โครงสร้าง การบริหารจัดการ และพฤติกรรม
การใช้ส้วมของประชาชน การพัฒนาส้วมได้เน้นหนักในกลุ่มสถานบริการสาธารณะ 12 ประเภท ได้แก่ 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านจ าหน่ายอาหาร ตลาดสด สถานีขนส่ง สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง สถานศึกษา 
สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ ศาสนสถาน ส้วมริมทาง ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล มีเป้าหมายความส าเร็จ
ตามแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556-2559) 5 เป้าหมาย คือ 1) ครัวเรือนใช้ส้วม
นั่งราบ ร้อยละ 90 2) สถานบริการสาธารณะมีบริการส้วมนั่งราบ ร้อยละ 100 3) ส้วมสาธารณะสะอาด 
เพียงพอ และปลอดภัย ร้อยละ 90 4) ผู้ใช้มีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้อง ร้อยละ 90 และ 5) การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 50 โดยในปี 2558 มีผลการด าเนินงานดังตารางที่ 4  

 
ตารางท่ี 4 ผลการด าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะใน 12 ประเภทสถานบริการ 
  รายการ หน่วย นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต ร้อยละ 

1 
  

แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย (100 อันดับ
ททท./กรมอุทยานแห่งชาติฯ) แห่ง 13 5 3 3 24   
- จ านวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้
มาตรฐาน HAS แห่ง 13 4 2 3 22 91.67 

2 
  

สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิงเป้าหมาย  แห่ง 91 39 16 44 190   
- จ านวนสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง
ที่ได้มาตรฐาน HAS แห่ง 40 19 16 16 91 47.89 

3 
  

ร้านอาหาร กลุ่มเป้าหมาย CFGT  แห่ง 1733 81 1258 572 3644   
- จ านวนร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน 
HAS แห่ง 457 28 175 68 728 19.98 

4 
  

ตลาดสดเป้าหมาย (โครงการตลาดสด
น่าซื้อ) แหง่ 54 29 20 8 111   

- จ านวนตลาดสด ที่ได้มาตรฐาน HAS แห่ง 18 13 9 4 44 39.64 

5 
  

โรงเรียนเป้าหมาย (สังกัด สพฐ.) แห่ง 1443 775 911 842 3971   
- จ านวนโรงเรียนทีไ่ด้มาตรฐาน HAS แห่ง 854 336 318 395 1903 47.92 
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ตารางท่ี 4 ผลการด าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะใน 12 ประเภทสถานบริการ (ต่อ) 
  รายการ หน่วย นครราชสมีา ชัยภูม ิ บุรีรัมย ์ สุรินทร ์ เขต ร้อยละ 

6 โรงพยาบาลเป้าหมาย  แห่ง 30 16 22 14 82   

  
- จ านวนโรงพยาบาลทีไ่ด้มาตรฐาน 
HAS 

แห่ง 30 16 22 14 
82 

100.00 

7 
สถานท่ีราชการ(ศาลากลาง  ที่ว่าการ
อ าเภอ เทศบาล สสจ. สสอ.สอต. ) 
เป้าหมาย    

แห่ง 366 80 98 240 
784 

  

  
- จ านวนสถานท่ีราชการที่ได้มาตรฐาน 
HAS 

แห่ง 91 34 49 102 
276 

35.20 

8 
สถานีขนส่งเป้าหมาย(สถานีขนส่งขอ
กรมการขนส่งทางบก) 

แห่ง 5 4 9 6 
24 

  

  
-  จ านวนสถานีขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
HAS 

แห่ง 5 1 8 3 
17 

70.83 

9 
สวนสาธารณะเป้าหมา (สวนสาธารณะ
น่ารื่นรมย์) 

แห่ง 18 0 3 0 
21 

  

  
 - จ านวนสวนสาธารณะทีไ่ด้มาตรฐาน 
HAS 

แห่ง 17 0 2 0 
19 

90.48 

10 
  
  
  

วัดเป้าหมาย (ส่งเสริมสุขภาพ) แห่ง 289 32 62 7 390   

-  จ านวนวัดส่งเสรมิสุขภาพที่ได้
มาตรฐาน HAS 

แห่ง 64 32 41 3 
140 

35.90 

วัดสังกดัส านักงานพระพุทธศาสนา แห่ง 1948 951 774 885 4558   

- จ านวนวัดที่ได้มาตรฐาน HAS   205 68 85 44 402 8.82 

11 
  

ห้างสรรพสินค้า เป้าหมาย  
(ห้างสรรพสินค้า /ศูนย์การค้า /  
ดิสเคาน์สโตร์) 

แห่ง 11 5 5 6 
27 

  

-  จ านวนห้างสรรพสินค้าที่ได้
มาตรฐาน HAS 

แห่ง 11 5 5 5 
26 

96.30 

12 
  

ส้วมในพื้นที่สาธารณะอื่นๆ (ส้วมรมิ
ทาง )ของ อบต. ,เทศบาล ,หน่วยงาน
ท้องถิ่น 

แห่ง 0 1 0 0 
1 

  

-  จ านวนส้วมริมทางที่ได้มาตรฐาน  
HAS 

แห่ง 0 0 0 0 
0 

0.00 

13 
  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แห่ง 350 167 226 210 953   

-  จ านวน รพ.สต. ที่ไดม้าตรฐาน HAS แห่ง 350 167 201 210 928 97.38 
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2. กิจกรรมโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-
บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  

2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างส้วมสุขอนามัยให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีส้วมส าหรับใช้งานตาม
มาตรฐาน  

3) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมและมีสุขอนามัยที่พึงประสงค์ 

4) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ท้องถิ่น และชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้าน
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงประกาศเกียรติคุณ  
โดยกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเป็นโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตพ้ืนที่ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
จ านวน 8 โรงเรียน ดังนี้ 

1. บ้านตาตุม ม.14 บ้านตาตุม ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 
2. บ้านตาแตรว ม.9 บ้านตาแตรว ต.เทพรักษา อ.สังขะ  จ.สุรินทร์ 
3. บ้านโคกแสลง ม.7 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 
4. เฉลิมพระเกียรติ ม.6 บ้านโรงเลื่อย  ต.ละหานทราย   อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
5. บ้านรุน ม.7 บ้านรุน ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 
6. บ้านช าปะโต ม.3 บ้านช าปะโต ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 
7. ท่านผู้หญิงสุประภาดา ม.7 บ้านโพธิ์ทอง ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 
8.พีระยานุเคราะห์ ม. 18 บ้านโคกป่าจิก ต.ปรือ  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
สรุปสถานการณ์แลผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ส้วมในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 

แห่ง แสดงดังตารางที่ 5  
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ตารางท่ี 5 การด าเนินงานพัฒนาส้วมตามโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ 

อัน 
ดับ 

ชื่อโรงเรียน 
สภาพปัญหา ระดับ

ปัญหา 
การสนับสนุนที่ด าเนินการแล้ว ผลการ

ด าเนินงาน ส่วนกลาง ศูนย์อนามัยที่ 5 

1 เฉลิมพระ
เกียรติ  
อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.
บุรีรัมย์
(เป้าหมาย) 

พื้นสกปรก 
กระเบื้องแตก 
สุขภณัฑ์ช ารุด ไม่
มีท่อระบาย
อากาศ 

มาก 1. สุขภัณฑ์ โถ
ส้วม ปูนและ
อื่นๆ* 
2. งบประมาณ
จากกองทุน กพด. 
จ านวน 50,000 
บาท 

1. ประชุมหาแนวทางการ
ระดมทุนโดยผ่าน
คณะกรรมการสถานศึกษา/
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี จ านวน 3 
ครั้ง 
2. ลงพื้นที่ติดตาม ประเมิน
จ านวน 2 ครั้ง 
3. สนับสนุนงบประมาณ 
20,000 บาท 
4. สนับสนุนโถส้วม 4 ชุด 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ส้วม 5 
จุดเสร็จเรียบร้อย
แล้ว 

2 บ้านโคกแสลง 
 อ.พนมดงรัก  
จ.สุรินทร์
(เป้าหมาย) 

ประตูช ารดุ ไมม่ี
ท่อระบายอากาศ 
ห้องส้วมมีขนาด
เล็ก ติดตั้งโถส้วม
ไม่ปลอดภัย 
สุขภณัฑ์ช ารุด 
ก๊อกช ารุด พื้นไม่
ปูกระเบื้อง 

มาก 1. สุขภัณฑ์ โถ
ส้วม ปูนและ
อื่นๆ* 
2. งบประมาณ
จากกองทุน กพด. 
จ านวน 50,000 
บาท 

1.ประชุมหาแนวทางการ
ระดมทุนผ่านคณะกรรมการ
สถานศึกษาจ านวน 2 ครั้ง 
2. ติดตามประเมิน จ านวน 3 
ครั้ง 
3.สนับสนุนงบประมาณ รอบ
ที่ 1 จ านวน 30,000 บาท 
4. สนับสนุนโถส้วม 4 ชุด 
5. สนับสนุนงบประมาณใน
การปรับปรุงเพิ่มเตมิ เพื่อการ
การส่งมอบ จ านวน 30,000 
บาท 

ด าเนินการสร้าง
ส้วมใหม่จ านวน 
1 หลัง จ านวน 4 
ห้อง เสร็จใน
เดือนกุมภาพันธ์
2558 

3 บ้านตาตุม 
อ.สังขะ จ.
สุรินทร์
(เป้าหมาย) 

ประตูช ารดุ ไมม่ี
ท่อระบายอากาศ 
สุขภณัฑ์ช ารุด 
ก๊อกช ารุด ราง
ปัสสาวะช ารุด 
ท าความสะอาด
ยาก พ้ืนไม่ปู
กระเบื้อง 

มาก 1. สุขภัณฑ์ โถ
ส้วม ปูนและ
อื่นๆ* 
2. งบประมาณ
จากกองทุน กพด. 
จ านวน 50,000 
บาท 

1. ประชุมหาแนวทางการ
ระดมทุนผ่านคณะกรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
2. ติดตามประเมิน จ านวน 3 
ครั้ง 
3. สนับสนุนงบประมาณ 
20,000 บาท 
4. สนับสนุนโถส้วม 4 ชุด 

มีส้วมจ านวน 4 
หลัง ด าเนินการ
ซ่อมแซม 
ปรับปรุง จ านวน 
2 หลัง ส่วนท่ี
เหลือจะเรี่ยไร/
จัดท าผ้าป่า
เพิ่มเตมิ ซึ่ง
ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วใน
เดือนเมษายน 
2558 

 



เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558  รอบที่ 3  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

ตารางท่ี 5 การด าเนินงานพัฒนาส้วมตามโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ (ต่อ) 

อัน 
ดับ 

ชื่อโรงเรียน 
สภาพปัญหา ระดับ

ปัญหา 
การสนับสนุนที่ด าเนินการแล้ว ผลการ

ด าเนินงาน ส่วนกลาง ศูนย์อนามัยที่ 5 

4 ท่านผู้หญิง 
สุประภาดา  
อ.กาบเชิง  
จ.สุรินทร ์

ประตูช ารดุ ขาด
ท่อระบาย
อากาศ โถ
ปัสสาวะ และ
ก๊อกน้ าช ารุด 

น้อย ไม่สนับสนุน ติดตามการด าเนินงานซ่อมแซม
ปรับปรุง 

- 

5 บ้านตาแตรว 
อ.สังขะ  
จ.สุรินทร ์

ประตูช ารดุ ไมม่ี
ท่อระบาย
อากาศ อ่าง และ
รางปัสสาวะ
ช ารุด ก๊อกช ารุด 
พืน้ยังไม่ปู
กระเบื้อง 

น้อย ไม่สนับสนุน ติดตามการด าเนินงานซ่อมแซม
การปรับปรุงส้วมโดยการ
สอบถามโรงเรียนระหว่างการ
เข้าเก็บตัวอย่างน้ าส่งวิเคราะห ์

- 

6 บ้านรุน  
อ.บัวเชด  
จ.สุรินทร ์

ประตูช ารดุ ไมม่ี
ท่อระบาย
อากาศ ราง
ปัสสาวะสกปรก
ท าความสะอาด
ยาก อ่างก๊อก ไม่
เพียงพอและ
ช ารุด พื้นยังไม่ปู
กระเบื้อง 

ปาน
กลาง 

ไม่สนับสนุน 1. ประชุมหาแนวทางการระดม
ทุนผ่านคณะกรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
2. สนับสนุนงบประมาณ 
20,000 บาท 
3. สนับสนุนโถส้วม 4 ชุด 

ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

7 พีระยานุ
เคราะห ์2  
อ.ปราสาท  
จ.สุรินทร ์

พื้นไม่ปูกระเบื้อง 
ประตูช ารดุ อ่าง 
ก๊อก ช ารุด 

ปาน
กลาง 

ไม่สนับสนุน 1. ประชุมหาแนวทางการระดม
ทุนผ่านคณะกรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
2. โถส้วม 4 ชุด 
3. สนับสนุน งบประมาณ 
20,000 บาท 

- 

8 ช าปะโต  
อ.บัวเชด  
จ.สุรินทร ์

ประตูช ารดุ ส้วม
นั่งราบติดตั้งไม่มี
ความปลอดภัย 
โถปัสสาวะ อ่าง
ล้างมือช ารุด พื้น
ไม่ปูกระเบื้อง 

มาก ไม่สนับสนุน 1. ประชุมหาแนวทางการระดม
ทุนผ่านคณะกรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
2. โถส้วม 4 ชุด 

- 
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3. กนจกรรสลาาา่าดสแรานสกยิ...รย ดยิ่ากราิต์(ปี(2558   
  จากผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในปี พ.ศ. 2553 จ านวน 1,000 คน เกี่ยวกับ
ส้วมสาธารณะที่มีให้บริการในสถานที่ต่างๆ ทั้งหมด 12 ประเภท พบว่า ประชาชนจะให้ความส าคัญเรื่อง
ความสะอาดของส้วมสาธารณะเป็นอันดับแรก ร้อยละ 86.3 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มี
ประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวจ านวนมากและจ าเป็นต้องใช้ส้วมสาธารณะ  กรมอนามัยจึงก าหนดให้มี
กิจกรรมการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ พร้อมกันทั่วประเทศขึ้น ในที่ 1 – 7 เมษายน 
2556 เพ่ือให้มีการท าความสะอาดและปรับปรุงส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบ  และกระตุ้นให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ส้วมสาธารณะไทยอย่างต่อเนื่อง โดยกรมอนามัยสนับสนุนสื่อการรณรงค์ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ คู่มือท าอย่างไรให้ส้วมสะอาด  เพลงน้องส้วมขอร้อง และแบนเนอร์ รณรงค์ล้างส้วม          
พ ร้ อ ม กั น .. .รั บ วั น ส งก ร าน ต์  ส าม ารถ  Download ได้ จ าก  Website ข อ งก รม อน ามั ย  ที่ 
www.anamai.moph.go.th หรือ http://env.anamai.moph.go.th มีหน่วยงานร่วมรณรงค์   แจ้งผล
การจัดกิจกรรมกลับมายังกรมอนามัย จ านวน 1,075  แห่งทั่วประเทศ 
  ในส่วนของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาได้ด าเนินการโดยท าหนังสือขอความร่วมมือถึง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมในระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 
2558 และคัดเลือกต้นแบบในการจัดกิจกรรมรณรงค์ จ านวน 2 แห่ง คือ สวนบึงบ้านหาญเทศบาลต าบล
ด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ 
4. กนจกรรส่รรหา่ขดสนด่าดสลหงาปี(2558 

  กิจกรรมการสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี 2558 ระดับเขต จัดท าข้ึนเพ่ือสรรหาต้นแบบปฏิบัติที่
ดีในการจัดการส้วมสาธารณะ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าของสถานที่เกิดความตระหนักในการพัฒนาบ ารุงส้วม
ให้สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย พร้อมผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรและชุมชน ใน
การด าเนินงานทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่จะท าการคัดเลือกสุดยอดส้วมระดับจังหวัด ประเภท
ละ 1 แห่ง จากนั้นทางคณะกรรมการสรรหาสุดยอดส้วมระดับเขต จะด าเนินการออกติดตามและให้คะแนน 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในโอกาสต่อไปแก่เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละ
ประเภท จากนั้นคณะกรรมการจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร ภาพถ่ายต่างๆ มาเพ่ือพิจารณาตัดสิน 
และประกาศผลการคัดเลือก โดยในปี 2558  มีจังหวัดนครราชสีมาส่งรายงานสุดยอดส้วมระดับจังหวัดมา 
จ านวน 15 แห่ง  

5. กนจกรรสทีง่ขดลหงา่ขดสนด่าดสลหงาปี(รChamp of the champ) 
  การเป็นที่สุดแห่งสุดยอดส้วมแห่งปี คือ ส้วมสาธารณะที่ได้รับการดูแล รักษาความเป็น
มาตรฐาน มาอย่างยั่งยืน สามารถเป็นแบบอย่าง เป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายภาคีเครือข่ายการพัฒนาส้วม
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีส้วมที่ได้รับคัดเลือกเป็นที่สุดแห่งสุดยอดส้วมแห่งปี จ านวน 8 แห่ง ดังนี้  

1. สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงชัยสวัสดิ์ปิโตรเลียม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
2. ร้านน้องหนึ่งไก่ย่าง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
3. สวนสาธารณะบึงบ้านหาญ ทต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
4. สถานีรถไฟล าปลายมาศ อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
5. โรงเรียนรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 
6. โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 
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7. วัดสุวรรณรันตน์โพธิยาราม อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ 
8. เทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

6. กนจกรรสโคราการ าาิ่อนาดนิาสยสดี(ชีดี่ส ูรณ์ 
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน และเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติในระดับ
ครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท าโครงการ “บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบรูณ์” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญของการสุขาภิบาลที่พักอาศัย การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพ้ืนฐานในครัวเรือน 
ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและบริเวณบ้านโดยรอบ ให้ถูกต้องและ
เหมาะสม ตามหลักสุขาภิบาล รวมทั้งสร้างพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดีตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน นับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในทุกครัวเรือน ให้มีความ
ใส่ใจต่อสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ระดับครัวเรือน และขยายผลสู่ชุมชน โดน
การด าเนินของศูนย์อนามัยที่ได้จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ ตลอดจนตรวจเยี่ยมบ้านใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้ชุมชนทราบเกณฑ์ประเมิน และสามารถพัฒนาบ้านและชุมชน ก่อนรับการ
ประเมิน โดยได้ท าการคัดเลือกชุมชน จ านวน 4 ชุมชน ใน 4 จังหวัด คือ 1) เทศบาลต าบลศรีขรภูมิ อ.ศรีขร-
ภูมิ จ.สุรินทร์  2) เทศบาลเมืองชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 3) ชุมชนเมืองเก่า เทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ และ 4) เทศบาลต าบลโนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

7. กนจกรรสการแยฒิาศูิส์เนรีสิรูาลดโลกรานิ 
1. ด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย (4 ธันวาคม 2557) 
2. การหาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ ปี 2552-2557 ผลของการประเมิน ดังนี้ 
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3. พัฒนาส้วมองค์กร โดยการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

- ประชุมกลุ่มงานเพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาส้วม 
- ประชุมชี้แจง และอบรมผู้รับผิดชอบท าความสะอาดห้องส้วมแต่ละจุด 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบท าความสะอาดและผู้ก ากับติดตามการท าความสะอาด 
- ให้ข้อเสนอแนะ ควบคุม ก ากับติดตามในการพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐาน 

4. พัฒนาโรงครัวให้ได้มาตรฐาน 
 
ปัญหาลลอนขป่รรค 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาส้วม ดังต่อไปนี้  
 1. จังหวัดมีงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะค่อนข้างน้อย มีการด าเนินกิจกรรม
เพียงการประกวดเท่านั้น 

2. การจัดท า MOU การพัฒนาส้วมสาธารณะกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการท่องเที่ยว ปั๊มน้ ามัน ฯลฯ มีความไม่ต่อเนื่อง 

3. การพัฒนาส้วมตามโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
งบประมาณในการสนับสนุนมีจ ากัด การระดมทุนสามารถด าเนินการเพียงส่วนหนึ่งท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ได ้

4. โรงเรียนเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาส้วมน้อยกว่าโครงสร้างอย่างอ่ืน เช่น โครงสร้างอาคาร 
โรงอาหาร 

 

ภานเน่ินลิอ/่นงาทีงตานาการภนรย การ่ิย ่ิขิจาก่งดิกลาา 
 

1. ป้ายมาตรฐานส้วม HAS 
2. เอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น การล้างมือ การใช้ส้วม หรือ โปสเตอร์ สติกเกอร์ล้างมือ หนังสือ คู่มือ

บ้านสะอาด ฯลฯ 
3. งบประมาณ 

 
ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 
 

 1. ตัวชี้วัด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ได้ถูกก าหนด
เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงฯ และได้รับการติดตามในเวทีผู้ตรวจราชการเขต 

2.  การท างานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เป็นคณะอนุกรรมการ ร่วมกันขับเคลื่อนงานตามที่
ได้รับมอบหมายจากท่ีประชุม 
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3. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายการด าเนินพัฒนาส้วมสาธารณะในระดับพ้ืนที่ การร่วมมือผลักดัน
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ศูนย์อนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เทศบาล 
และชุมชน  

4. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการพัฒนาส้วมสาธารณะ  
 

Best Practice/Good Model ใิแ้ืิทีง 
 

1) จังหวัดบุรีรัมย์/สุรินทร์  มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยใช้ระบบควบคุมก ากับตามมาตรฐานของ
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  ซึ่งสถานพยาบาล (คลินิก หรือ โรงพยาบาลเอกชน) ต้อง
ได้รับการตรวจประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจรับรอง ตรวจตามมาตรฐานหลายประเด็น โดยมีการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้ออยู่ด้วย ว่ามีการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะหรือไม่ ถ้าไม่ถูกสุขลักษณะ จะไม่สามารถต่อ
ใบอนุญาตได้ เมื่อกรรมการตรวจแล้วจะมีการรับรองการตรวจ จากนั้นก็น าไปต่อใบอนุญาตประจ าปี ส าหรับ
จังหวัดนครราชสีมามีแบบอย่างการจัดการมูลฝอยติดเชื้อครอบคลุมทุกสถานบริการที่ได้มาตรฐานอยู่ที่
เทศบาลนครนครราชสีมา 

2) จังหวัดชัยภูมิมีการด าเนินงาน อสธจ. เชิงรุก โดยประธานมีเป้าหมายลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เริ่มที่
ตลาดเทศบาลเมือง และกิจการอ่ืนๆ 

3) จังหวัดบุรีรัมย์ /สุรินทร์ มีระบบควบคุมก ากับตามมาตรฐานของส านักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ โดยจะต้องมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะก่อนต่อใบอนุญาตประจ าปี 
ส าหรับจังหวัดนครราชสีมามีแบบอย่างการจัดการมูลฝอยติดเชื้อครอบคลุมทุกสถานบริการที่ได้มาตรฐานอยู่
ที่เทศบาลนครนครราชสีมา 

4) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แต่งตั้งคณะท างาน ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพ่ือท าหน้าที่ ศึกษา 
วิเคราะห์ ข้อสั่งการของ อสธจ. และสนับสนุน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5) จังหวัดสุรินทร์ โดยอ าเภอโนนนารายณ์มีกลไกระดับอ าเภอรองรับแผนด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ 
ค าสั่งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีนายอ าเภอเป็นประธาน สามารถเป็นกลไกระดับอ าเภอ 
รองรับมติ อสธจ น่าจะเป็นรูปแบบหนึ่ง ขยายผลไปอ าเภออ่ืนได้ 

6) สุดยอดส้วมระดับประเทศ ปี 2558 ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว คือ อุทยานแห่งชาติตาดโตน 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

7) แต่ละชุมชนที่สมัครเข้ารับการประเมิน มีการตื่นตัวพัฒนาบ้านพักอาศัย โดยเฉพาะการคัดแยก
ขยะจากครัวเรือน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล จนเป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะในแต่ละจังหวัด เช่น เทศบาล
ต าบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีธนาคารขยะในชุมชน มีโครงการผ้าป่ารีไซเคิล ก าลังก่อสร้างระบบก าจัดขยะ
แบบ MBT เทศบาลเมืองชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์มีการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีการ
จัดตั้งธนาคารขยะ มีการใช้น้ าหมักชีวภาพบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลต าบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา มีการ
ด าเนินการธนาคารขยะในชุมชน มีการท าน้ าหมักชีวภาพในชุมชน มีการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้โดยใช้น้ า
หมักชีวภาพ เป็นต้น 
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่นงาทีงจอด าเนินิการตงนไป 
 

 1. การจัดประชุม อสธจ. จังหวัดละ 1 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2558 
2. จัดกิจกรรมสรรหาสุดยอดส้วมระดับเขต ปี 2559 
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ 
4. การประเมินโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะระดับเขตนครชัยบุรินทร์ 
5. การประเมินชุมชนบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ ตามเกณฑ์ฯ เพ่ือรับรองมาตรฐาน 
6. การสรุปผลการประเมินและแจ้งผล ตามโครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ 
7. ประสานส่วนกลางเพ่ือเชิดชูเกียรติ ส าหรับชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
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ผลการด าเนินิาาิดาาิการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส่นงาลดดลานส(รรน (9(เนดืนิ)( 
าาินิาสยส่นงาลดดลานส 

โคราการแยฒิาศยกสาาแาาคีเนครืนภงาสลลอคขณาาแรอ   รนการนิาสยส น่งาลดดลานส 
 

่ถาิการณ์ 
     

การประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 9 เดือน ของ
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา พบว่า เทศบาลทั้งหมดในพ้ืนที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 จ านวน 216 แห่ง สมัค
รับการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 150 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.44 โดย
ผ่านการประเมินฯจ านวน 107 แห่ง (ร้อยละ 71.33) ไม่ผ่านการประเมินฯ จ านวน 43 แห่ง (ร้อยละ 28.67) 
และมีการพัฒนาสู่มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 1 ใน 4 ด้าน จ านวน 105 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 48.61 ของจ านวนเทศบาลทั้งหมด  โดยมีผลการด าเนินงานรายจังหวัด ดังนี้  จังหวัด
นครราชสีมา มีเทศบาลทั้งหมด จ านวน 90 แห่ง สมัครรับการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม จ านวน 35 แห่ง (ร้อยละ 38.89) ผ่านการประเมินฯ จ านวน 25 แห่ง (ร้อยละ 71.43) ไม่ผ่าน 
จ านวน 10 แห่ง (ร้อยละ 28.57) และมีการพัฒนาสู่มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 
1 ใน 4 ด้าน จ านวน 23 แห่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.56 ของจ านวนเทศบาลทั้งหมด  จังหวัดชัยภูมิ มีเทศบาล
ทุกระดับ จ านวน 36 แห่ง สมัครรับการประเมินรับรอง จ านวน 35 แห่ง (ร้อยละ 97.22) ผ่านการประเมินฯ 
จ านวน 25 แห่ง (ร้อยละ 71.43) ไม่ผ่าน จ านวน 10 แห่ง (ร้อยละ 28.57) และมีการพัฒนาสู่มาตรฐาน
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 1 ใน 4 ด้าน จ านวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.44 ของ
จ านวนเทศบาลทั้งหมด จังหวัดบุรีรัมย์ มีเทศบาล จ านวน 62 แห่ง สมัครรับการประเมินรับรอง จ านวน 54 
แห่ง (ร้อยละ 87.10) ผ่านการประเมินฯ จ านวน 38 แห่ง (ร้อยละ 70.37) ไม่ผ่าน จ านวน 16 แห่ง  (ร้อยละ 
29.63) และมีการพัฒนาสู่มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 1 ใน 4 ด้าน จ านวน 38 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.29 ของจ านวนเทศบาลทั้งหมด จังหวัดสุรินทร์ มีเทศบาลทั้งหมด จ านวน 28 แห่ง 
สมัครรับการประเมินรับรอง จ านวน 26 แห่ง (ร้อยละ 92.86) ผ่านการประเมินฯ จ านวน 19 แห่ง (ร้อยละ 
73.08) ไม่ผ่าน จ านวน 7 แห่ง (ร้อยละ 26.92) และมีการพัฒนาสู่มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม (EHA) 1 ใน 4 ด้าน จ านวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 67.86 ของจ านวนเทศบาลทั้งหมด 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 และ 2 
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ตารางที่ 1  การประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 

จยาหดยด 

จ าิดิเนทศ าล ผลการปรอเนสนิ 
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

สมัคร ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน  
(แห่ง) 

ร้อยละ 

ิครราช่ีสา 90 35 38.89 25 71.43 10 28.57 
ชยสาูสน 36 35 97.22 25 71.43 10 28.57 
 ขรีรยสส์ 62 54 87.10 38 70.37 16 29.63 
่ขรนิทร์ 28 26 92.86 19 73.08 7 26.92 
เนภต(9 216 150 69.44 107 71.33 43 28.67 

 
 
ตารางที่ 2 จ านวนเทศบาลที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ใน 4 ด้าน* 
 

 
จยาหดยด 

จ าิดิเนทศ าล
ทย้าหสด รลหงา) 

ผงาิ(1(ใิ(4(ดาาิ 
จ านวน (แห่ง) ร้อยละ** 

ิครราช่ีสา 90 23 25.56 
ชยสาูสน 36 25 69.44 
 ขรีรยสส์ 62 38 61.29 
่ขรนิทร์ 28 19 67.86 
เนภต(9 216 105 48.61 

หมายเหตุ  :      *  ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 2) การ
จัดการคุณภาพน้ าบริโภค 3) การจัดการสิ่งปฏิกูล และ 4) การจัดการมูลฝอย 

** ค่าร้อยละเปรียบเทียบกับจ านวนเทศบาลทั้งหมด 

 เมื่อจ าแนกระดับการผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองฯในระดับพ้ืนฐานและเกียรติบัตรรับรอง พบว่า 
ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 9 ผ่านการประเมินรับรองในระดับพ้ืนฐาน จ านวน 87 แห่ง (ร้อยละ 58) ระดับ
เกียรติบัตรรับรอง จ านวน 20 แห่ง (ร้อยละ 13.33) ทั้ งนี้มีผลการประเมินรายจังหวัด คือ จังหวัด
นครราชสีมาผ่านการประเมินรับรองในระดับพ้ืนฐาน จ านวน  15 แห่ง (ร้อยละ 42.86) ระดับเกียรติบัตร
รับรอง จ านวน 10 แห่ง (ร้อยละ 28.57) จังหวัดชัยภูมิผ่านการประเมินรับรองในระดับพ้ืนฐาน จ านวน 22 
แห่ง (ร้อยละ 62.86) ระดับเกียรติบัตรรับรอง จ านวน 3 แห่ง (ร้อยละ 8.57) จังหวัดบุรีรัมย์ผ่านการประเมิน
รับรองในระดับพ้ืนฐาน จ านวน 31 แห่ง (ร้อยละ 57.41) ระดับเกียรติบัตรรับรอง จ านวน 7 แห่ ง (ร้อยละ 
12.96) และจังหวัดสุรินทร์ผ่านการประเมินรับรองในระดับพ้ืนฐาน จ านวน 19 แห่ง (ร้อยละ 73.08) ดัง
ตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ระดับการผ่านเกณฑ์ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

 
จยาหดยด 

จ าิดิเนทศ าล ผงาิ 
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

่สยคร แื้ิฐาิ เนกีสรตน ยตรรย รนา 
จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

ิครราช่ีสา 90 35 38.89 15 42.86 10 28.57 
ชยสาูสน 36 35 97.22 22 62.86 3 8.57 
 ขรีรยสส์ 62 54 87.10 31 57.41 7 12.96 
่ขรนิทร์ 28 26 92.86 19 73.08 - - 
เนภต(9 216 150 69.44 87 58 20 13.33 

 
สถานการณ์การด าเนินงานตามแผนบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค แสดงดังตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5 

ตารางที่ 4 ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์ Clean Food Good Taste 
 

 
จยาหดยด 

ราาินาหาร ลผาลนสจ าหิงาสนาหาร ราาินาหารลลอลผาลนสจ าหิงาสนาหาร 
จ านวน ผ่าน 

CFGT 
ร้อยละ จ านวน ผ่าน CFGT ร้อยละ จ านวน ผ่าน CFGT ร้อยละ 

ิครราช่ีสา 2,907 2,759 94.9 8,405 7,480 89.0 11,312 10,239 90.5 
ชยสาสูน 366 366 90.9 796 666 83.7 1,162 1,002 86.2 
 ขรีรยสส ์ 1,288 1,141 88.6 2,629 2,296 87.3 3,917 3,437 87.7 
่ขรนิทร์ 671 584 87.0 753 690 91.6 1,424 1,274 89.5 
เนภต 5,232 4,820 92.1 12,583 11,132 88.5 17,815 15,952 89.5 

 
ตารางที่ 5 ตลาดสดประเภทที่ 1 (ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 

 
จยาหดยด 

จ าิดิตลาด 
ปรอเนาททีง(1(
ทย้าหสด รลหงา) 

จ าิดิตลาดปรอเนาททีง(1(ทีงผงาิเนกณฑ์ตลาด่ดิงาซื้น 
ระดับดี 
(3 ดาว) 

ระดับดีมาก 
(5 ดาว) 

รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

ิครราช่ีสา 58 32 20 52 89.6 
ชยสาูสน 26 16 7 23 88.5 
 ขรีรยสส์ 21 19 2 21 100 
่ขรนิทร์ 11 7 1 8 72.7 
เนภต(9 116 74 30 104 89.6 
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ผลการด าเนินิาาิ 
การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2558 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558) ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
1. จัดเตรียมชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) ส าหรับการสุ่มประเมินมาตรฐาน Clean Food 

Good Test (CFGT) ตลาดนัด ตลาดนัดน่าซื้อ แผงลอย และร้านอาหาร ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเวช
ศาสตร์ชันสูตร ศูนย์อนามัยที่ 5 โดยใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 51,956.84 บาท รายละเอียดดังนี้ 1) 
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นเงินจ านวน 20,785.60 บาท 2) ซื้อ Hot Plate Stirrer จ านวน 14,980 บาท 3) 
ซื้อ buffer 7, 10 จ านวน 1,284 บาท และ 4) ซื้อขวดผลิต SI-2  3,240 ขวด (6 กล่อง) จ านวน 14,907.24 
บาท 

2. จัดอบรม เรื่องผู้ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health 
Accreditation : EHA) ระดับจังหวัด/อ าเภอ ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.
เมือง จ.นครราชสีมา เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
แบบประเมิน ส าหรับปีงบประมาณ 2558 แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ให้มีความรู้และทักษะการตรวจประเมินและรับรอง
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 
86 คน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 72 กระบวนการอบรมใช้ลักษณะการ
บรรยาย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก
วิทยากรของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข และส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ทั้งนี้  มีผู้
สังเกตการณ์จากส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า เข้าร่วมการอบรมด้วย งบประมาณที่ใช้ส าหรับการจัดอบรม
และจัดท าถุงผ้าใส่เอกสาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท 

3. จัดประชุมคณะกรรมการแกนน าชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารระดับเขต ระหว่างวันที่ 3 -4 
กุมภาพันธ์ 2558 ณ ร้านอาหารโคคาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผู้ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้ วย 
คณะกรรมการแกนน าชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารระดับเขต ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหารและน้ าจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตนครชัยบุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จ านวนรวม
ทั้งสิ้น 31 คน งบประมาณส าหรับการจัดประชุมและจัดท ากระเป๋าผ้าใส่เอกสาร รวมเป็นจ านวนเงิน 25,050 
บาท 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามนิเทศงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อมของคณะท างาน
สนับสนุนเขตบริการสุขภาพ (คณะท างานสนับสนุนศูนย์อนามัยที่ 5) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง
ประชุมศูนย์ฯ โดยในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนและเสนอข้อมูลจากทั้งคณะท างานสนับสนุนฯ และ
บุคลากรกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์ฯ พร้อมเสนอสิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
งบประมาณท่ีใช้ส าหรับการจัดประชุม 3,400 บาท 

5. จัดเตรียมกระเป๋าผ้าใส่เอกสารส าหรับการจัดประชุมชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณท่ีใช้ 2,400 บาท 

6. สุ่มประเมินมาตรฐานร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ตลาดประเภทที่ 2 ในพ้ืนที่อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอโนนไทย อ าเภอพระทองค า และอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 
16-20 มีนาคม 2558 งบประมาณท่ีใช้ 6,670 บาท 
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7. ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและสุ่มประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ณ ถนนคนเดินเซาะกราว ตลาด
ไนท์บาซาร์ ตลาดสดน่าซื้อ ร้านอาหาร CFGT Plus และตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 
24-26 เมษายน 2558 งบประมาณท่ีใช้ 7,210 บาท 

8. ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาล ท้องถิ่นจังหวัด และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ระหว่างเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2558 ซึ่งในการประเมินได้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งให้ค าแนะน า
เทศบาลในการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน รวมถึงเห็นตัวอย่างที่ดีๆในการ
จัดบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมซ่ึงสามารถเป็นที่ศึกษาดูงานแก่ผู้อ่ืนได้ โดยงบประมาณที่ใช้ ดังนี้  

1) จังหวัดนครราชสีมา 4,560 บาท (7 พค.-9 มิย.58)   
2) จังหวัดชัยภูมิ 7,760 บาท (3-5 มิย.58)  
3) จังหวัดบุรีรัมย์ 19,860 บาท (18-22 พค.58, 26-27 พค.58)   
4) จังหวัดสุรินทร์ 28,540 บาท (18-22 พค.58, 25-29 พค.58, 2-5 มิย.58) 

9. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Node) ครั้งที่ 
1/2558 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 (งบประมาณ 7,000 บาท) และครั้งที่ 2/2558 วันที่ 15 มิถุนายน 2558 
(3,800 บาท) รวมงบประมาณที่ใช้ 10,800 บาท 

10. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาถนนอาหารปลอดภัย เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย 
เขตสุขภาพท่ี 9 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 งบประมาณท่ีใช้ 29,230 บาท 

11. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างระดับเกียรติ
บัตร (EHA Forum 2015) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 -19 
มิถุนายน 2558 งบประมาณท่ีใช้ 7,630 บาท 
 

ปัญหาลลอนขป่รรค 
 

1. ความไม่เข้าใจในรูปแบบและเงื่อนไขการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลที่ขอรับการประเมินบางแห่ง ท าให้มีความล่าช้า และไม่พร้อมส าหรับการประเมิน 

2. ในการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งมีหลายประเด็นและต้องใช้ความรู้
ความสามารถด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ท าให้ต้องอาศัยบุคลากรในการประเมินหลายท่านจึงต้องระดมทีมงาน
และอาจกระทบกับกิจกรรมอ่ืน 
 

ภานเน่ินลิอ/่นงาทีงตานาการภนรย การ่ิย ่ิขิจาก่งดิกลาา 
 

1. ชี้แจงแนวทางการประเมินให้พ้ืนที่ทราบและท าความเข้าใจอย่างใกล้ชิด 
2. แจ้งแผนการด าเนินงานให้บุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
3. คู่มือการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4. ชุดทดสอบการปนเปื้อนอาหารและน้ า 
 5. ชุดเก็บตัวอย่างน้ า 
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ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 
1. นโยบายผู้บริหาร 
2. ความใส่ใจของผู้ปฏิบัติและความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
3. การผลักดันโดยการท า MOU ร่วมกันระหว่างกรมอนามัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  
 

Best Practice/Good Model ใิแ้ืิทีง 
 

ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดบุรีรัมย์ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 
  
 

่นงาทีงจอด าเนินิการตงนไป 
 

1. สุ่มประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนน core 
team รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 

2.  ถอดบทเรียนความส าเร็จการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินิาาิดาาิการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส่นงาลดดลานส(รรน (9(เนดืนิ)( 
าาินิาสยส่นงาลดดลานส 

โคราการศึกษาการปรอเนสนิคดาสเน่ีงสาลลอเนฝ้ารอดยาผลกรอท ตงน่ขภาาแจาก่ถาิทีงฝัากล สูลฝนส 
 

่ถาิการณ์ 
   จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีปัญหาขยะสะสมวิกฤตล าดับที่ 13 ของประเทศมีสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยไม่ถูกหลัก 102 แห่ง ปริมาณขยะสะสม 460,000 ตัน โดยมีปริมาณขยะรวม 2,692 ตัน/วัน   มี 
อปท. ที่เก็บขน 136 แห่ง/1,113 ตัน/วัน (41%) และน าไปก าจัดถูกต้องเพียง 459 ตัน/วัน (17%)  จังหวัด
นครราชสีมา เป็นพ้ืนที่เป้าหมายในระยะ 1 ปี ที่ต้องเร่งด าเนินการตาม Roadmap โดยเฉพาะการปิดสถานที่
ทิ้งขยะแบบเทกองที่ไม่ถูกต้อง และการจัดการขยะใหม่ให้ถูกหลักวิชาการโดยมุ่งสู่พลังงาน โดยเน้นให้
ภาคเอกชนมาลงทุน หรือด าเนินงานระบบฯ  โดยเฉพาะเตาเผาขยะเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ถ้าท าได้ดีกว่าหรือ
ถูกกว่า ส าหรับการรวมกลุ่มพื้นที่ก าจัดขยะมูลฝอยสู่การผลิตพลังงานในจังหวัดนครราชสีมา มีจ านวน 3 ศูนย์  
ประกอบด้วย ศูนย์ที่ 1 เทศบาลเมืองปากช่อง อ.ปากช่อง ปริมาณขยะ 260 ตัน/วัน และขยะสะสม 289,000 
ตัน ศูนย์ที่ 2 เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ.บัวใหญ่  ปริมาณขยะ 250 ตัน/วัน และขยะสะสม 84,000 ตัน  และ
ศูนย์ที่ 3 เทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมืองปริมาณขยะ 600 ตัน/วัน และขยะสะสม 87,000 ตัน และใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้เลือกศูนย์ที่ 3 คือ เทศบาลนครนครราชสีมาเป็นพ้ืนที่ในการศึกษาเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความพร้อมกว่าที่อ่ืนๆ  
ผลการด าเนินิาาิ(: มีกิจกรรมที่ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ ทักษะการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
แก่บุคลากรของ อปท. สสจ. และ สสอ.  

2. ชี้แจงท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ตรวจวัดมลพิษทางอากาศ เช่น ก๊าซมีเทน (CH4)  ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)  สารอินทรีย์ระเหย

ง่าย (VOCs)  และเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ น้ าผิวดิน 2  ตัวอย่าง น้ าบาดาล 
1  ตัวอย่าง น้ าชะขยะ 1  ตัวอย่าง หัวมันส าปะหลัง 5  ตัวอย่าง และตัวอย่างดิน 5  ตัวอย่าง   
 

ปัญหาลลอนขป่รรค 
 
พ้ืนที่ที่จะด าเนินการศึกษาในครั้งแรกยังไม่พร้อมที่จะให้เข้าไปศึกษา จึงท าให้ต้องเปลี่ยนสถานที่ที่จะ

ศึกษาวิจัยใหม่ คือเปลี่ยนจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เป็นสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของ
เทศบาลนครนครราชสีมา(ท าให้การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด
ไว้  
 
ภานเน่ินลิอ/่นงาทีงตานาการภนรย การ่ิย ่ิขิจาก่งดิกลาา 

 
ชุดอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  
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ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 
 

  เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครราชสีมา ที่ใช้เป็นพื้นที่ในการศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
  
 

Best Practice/Good Model ใิแ้ืิทีง 
 

การฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

 
 

่นงาทีงจอด าเนินิการตงนไป 
 

สิ่งที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่ ต้องมีโครงการเข้าไปแก้ไข เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มี
ปัญหาขยะสะสมวิกฤตล าดับที่ 13 ของประเทศ  และจะต้องเร่งด าเนินการตาม Roadmap เพ่ือแก้ปัญหา
ขยะให้หมดไป  โดยการน าขยะมาเผาเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้   
ดังนั้น แนวทางการด าเนินงานในปี 2559  จึงต้องมีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง หลังจาก
สร้างโรงไฟฟ้าเสร็จแล้ว      
  
  



 

 

 

 

 

งานตามพันธกิจ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
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ผลการด าเนินิาาิดาาิการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส่นงาลดดลานส(รรน (9(เนดืนิ)( 
าาิตาสแยิธกนจ 

โราแสา าล่งาเน่รนส่ขภาาแ 
 
ผลการด าเนินิาาิ 
 

1. ผลาาิการ รนการ 
จ ำนวนผู้รับบริกำรแยกตำมงำน 

 
าาิ/กลขงสาาิ หิงดสิย  ปี(2556 ปี(2557 ปี(2558 

รต.ค.57-สน.ส.58) 

จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งหมด(ใหม่+เก่ำ)    ครั้ง 29,777 30,847 26,346 

งำนผู้ป่วยนอก ครั้ง 14,820 14,343 11,403 

งำนอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ครั้ง 6,686 6,819 4,561 

งำนคลอด คน 199 150 62 

งำนผู้ป่วยใน ครั้ง 784 694 350 

งำนตรวจสุขภำพ (ใน+นอกสถำนที่) คน 4,333 4,375 2,454( 
รเนรนงสก.แ.58) 

งำนฝำกครรภ์ ครั้ง 1,371 1,352 887 

คลินิกเด็กดี ครั้ง 2,084 2,107 1,219 

งำนฝังเข็ม ครั้ง 964 1,086 874 

งำนกำยภำพบ ำบัด ครั้ง 1,220 1,270 1,172 

งำนทันตกรรม ครั้ง 3,490 3,628 3,304 

คลินิกให้ค ำปรึกษำ ครั้ง 550 524 594 

Fitness center ครั้ง 5,147 7,511 4,799 

รพ. สำขำเดอะมอลล์ ครั้ง 13,175 12,425 9,276 
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วิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยผู้รับบริกำรรำยเดือน 
ผูารย  รนการ หิงดสิย  ปี(2556 ปี(2557 ปี(2558 

ผู้รับบริกำรทั้งหมดของ รพ. เฉลี่ยรำยเดือน ครั้ง 2481.4 2570.5 2927.3 

ผู้รับบริกำรรำยใหม่ เฉลี่ยรำยเดือน คน 665.5 658.8 886.3 

1. งำนผู้ป่วยนอก  

ผู้รับบริกำรทั้งหมด เฉลี่ยรำยเดือน ครั้ง 1,235 1,195.3 1,267 

ผู้รับบริกำรรำยใหม่ เฉลี่ยรำยเดือน คน 350.2 313.1 383.2 

2. งำนอุบัติเหตุฉุกเฉิน ครั้ง 1235 1195.3 950.3 

3. งำนผู้ป่วยใน  

ผู้ป่วยรับไว้นอนโรงพยำบำล เฉลี่ยรำยเดือน ครั้ง 65.3 57.8 38.9 

อัตรำกำรครองเตียงรวม ร้อยละ 17.39 16.25 9.77 

4. ผู้คลอด เฉลี่ยรำยเดือน คน 16.6 12.5 6.9 

5. ฝำกครรภ์ 

บริกำรฝำกครรภ์ทั้งหมด  เฉลี่ยรำยเดือน ครั้ง 114.3 112.7 98.6 

ฝำกครรภ์รำยใหม่  เฉลี่ยรำยเดือน คน 17.3 17.1 15.6 

6. ผู้รับบริกำรทัง้หมดเดอะมอลล์  เฉลี่ยรำย
เดือน 

ครั้ง 1097.9 1035.4 1030.7 

7. ผู้รับบริกำรทันตกรรมทั้งหมด เฉลี่ยรำยเดือน ครั้ง 290.8 302.3 367.1 

8. ผู้รับบริกำรนวดแผนไทยทั้งหมด  เฉลี่ยรำย
เดือน 

ครั้ง 335.3 187.3 192.7 

9. ผู้รับบริกำรกำยภำพบ ำบัดทั้งหมด เฉลี่ยรำย
เดือน 

ครั้ง 68.4 115.2 147.2 

 
2. ผลาาิเนา่ยชกรรส 

2.1 งำนบริหำรเวชภัณฑ์ 
จ ำนวนรำยกำรเวชภัณฑ์ (ณ สิ้นเดือนที่รำยงำน) 
เนดืนิ ED 

(ราสการ) 
NED 

(ราสการ) 
เนดชายณฑ์สนใชง
สา(ราสการ) 

ดย่ดขการลแทส์ 
(ราสการ) 

รดส 
(ราสการ) 

มิถุนำยน 2558 259 95 28 272 654 
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กำรจัดซื้อเวชภัณฑ์ 
ดนธีการ สูลคงา 

สาใิ ยญชี สาินก ยญชี เนดชายณฑ์สนใชงสา ดย่ดขการลแทส์ 
1. กำรจัดซื้อร่วมประมูล 111,145 31,741 - 5,746 
2. จัดซื้อบริษัทอ่ืนๆ 2,693,011.55 2,435,448.37 243,410 359,487.20 
3. รพ.อื่นๆ 40,050 25,600 - - 
4. องค์กำรเภสัชกรรม 63,957.07 - - - 
5. อ.ย. 420 - - - 
6. สนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น - - - - 
7. สปสช. 90,415.12 - - - 

รวม 2,998,998.72 2,492,789.37 243,410 365,233.20 
 
มูลค่ำคงคลังประจ ำปีงบประมำณ ณ สิ้นเดือน มิ.ย.58 

 

เนดชายณฑ์สา ดย่ดขทาาการลแทส์ 
สูลคงาสาคาคลยา 

(ณ สิ้นเดือน มิ.ย.58) 
สูลคงาการ รนโาค 
(ต.ค.57-มิ.ย.58) 

สูลคงาคาคลยา 
(ณ สิ้นเดือนมิ.ย.58) 

สูลคงาการ รนโาค 
(ต.ค.57-มิ.ย.58) 

1,089,025.18 5,919,284.71 361,237.57 438,417.98 

 
2.2 งำนบริกำรเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
กำรบริกำรผู้ป่วยนอก – ผู้ป่วยใน 
 

ล าดย  ปรอเนาทผูาป่ดส ใ ่ยงาสา(รฉ ย ) สูลคงาการ่ยงาจงาสสา(ร าท) 
สาใิ ยญชี สาินก ยญชี รดส 

1 ผู้ป่วยนอก 32,377 5,936,173 3,884,584 9,820,757 
2 ผู้ป่วยใน 1,869 164,045 18,514 182,559 

รดส 37,258 6,100,218 3,903,098 10,003,316 
กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนยำแก่ผู้ป่วย  
      (Drug Counseling) 

  ผู้ป่วยนอก         10   รำย 
  ผู้ป่วยใน             3   รำย 

กำรติดตำมปัญหำจำกกำรใช้ยำในผู้ป่วยเฉพำะรำย 
  อำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ (ADR) 
  Medication errors  ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ 
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3. ผลาาิเนดชศา่ตร์ชยิู่ตร 
3.1 กำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์งำนควบคุมและป้องกันโรคธำลัสซีเมีย 

มูลค่ำกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์งำนควบคุมและป้องกันโรคธำลัสซีเมีย 
 

โราแสา าลทีง่งาตรดจ รดส 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 566,750 
รพ.ชุมชน 278,500 
สปสช 4,483,350 

รดสเนป็ิเนานิ 5,328,600 
 
3.2 เพ่ิมช่องทำงกำรรำยงำนผลตรวจธำลัสซีเมีย ในระบบ Online โดยเข้ำไปดูผลได้ใน 
www.labhpc5.com 
3.3 แผนพัฒนำคุณภำพห้องปฏิบัติกำร กำรขอรับรองมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร Re-accreditation      
จำกสภำเทคนิคกำรแพทย์ ในวันที่ 20 ส.ค. 2558 
 

4. ผลาาิการด าเนินิโคราการ((ร2(โคราการ) 
4.1 โครงกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้นแบบศูนย์อนำมัยที่ 5 นครรำชสีมำ 

ร้อยละของกิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จและจะด ำเนินกำร  81.8 % 
4.2 โครงกำรป้องกันกำรถ่ำยทอดเชื้อเอชไอวี จำกแม่สู่ลูก  

1) ก ำกับติดตำมงำนผ่ำนโปรแกรม PHIMS v.3.1  
2) จัดอบรม “กำรให้กำรปรึกษำแบบคู่ส ำหรับหญิงตั้งครรภ์และสำมี” 
3) ร่วมกับส ำนักส่งเสริมฯ จัดประชุม “กำรจัดกำรเชิงรุกเพ่ือยุติกำรถ่ำยทอดเชื้อเอชไอวีจำก

มำรดำสูทำรก และเริ่มยำต้ำนไวรัสแก่ทำรกท่ีติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด ระดับเขต” 
4) รว่มกับส ำนักส่งเสริมฯ นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

 
5. การแยฒิารอ   รนการใหาดีสนงาภึ้ิ(รBetter Service)(4(เนรืงนา 

5.1 โรงเรียนพ่อแม่ (กำรสอนโรงเรียนพ่อแม่ ให้ควำมรู้ 3 ระยะ) 
1. ระยะตั้งครรภ์ สอน  2 ครั้ง  

   ครั้งที่ 1  น้อยกว่ำ 28 สัปดำห์ 
   ครั้งที่ 2  มำกกว่ำ 32 สัปดำห์ 
   2. ระยะหลังคลอด 1-3  วัน 
   3. ระยะที่พ่อแม่น ำเด็กมำรับบริกำรที่คลินิกเด็กดี 
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กนจกรรส จ าิดิ(รคิ) รานสลอ 

รอสอตย้าครรา์ 

ครั้งที่ 1 : อำยุครรภ์ต่ ำกว่ำ 28 สัปดำห์ 

(จัดกิจกรรม  จ ำนวน 9 ครั้ง)     

หญิงตั้งครรภ์เข้ำร่วมกิจกรรม     

สำมีเข้ำร่วมกิจกรรม  61 คน     

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร    

78 

61 

- 

- 

78.94 

89.62 

ครั้งที่ 2 : อำยุครรภ์ 32 สัปดำห์ 

(จัดกิจกรรม จ ำนวน 7 ครั้ง)     

หญิงตั้งครรภ์เข้ำร่วมกิจกรรม     

สำมีเข้ำร่วมกิจกรรม  61 คน     

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรร้อยละ    

30 

26 

- 

- 

86.66 

91.12 

รอสอหลยาคลนด 

มำรดำหลังคลอดเข้ำร่วมกิจกรรม  

สำมีและญำติเข้ำร่วมกิจกรรม 

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

57 

100 

- 

- 

- 

90 

 

5.2 Baby exercise 
1.  ผู้รับบริกำร                   จ ำนวน  119 รำย 
2.  ระดับควำมพึงพอใจ         ร้อยละ 98.5  

แผนกำรด ำเนินกำรต่อไป 
1. ปรับปรุงสถำนที่ให้มีควำมเหมำะสม   
2. เพ่ิมเติมกิจกรรมให้มีควำมหลำกหลำย 
3. มีแผนกำรจัดท ำนวตกรรมเพ่ือพัฒนำระบบบริกำรให้ดียิ่งขึ้น 
4. ประสำน มทส. ขอใช้สระว่ำยน้ ำจัดกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยแบบกลุ่ม 
5. ประชำสัมพันธ์กิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 



เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558  รอบที่ 3  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

5.3 คลินิกเด็กดีคุณภำพ 

1.  ผู้รับบริกำรวัคซีน                       จ ำนวน  1,219  ครั้ง 
2.  ตรวจพัฒนำกำรตำมวัย                จ ำนวน  1,599  ครั้ง 

แผนกำรด ำเนินกำรต่อไป 
1. เพ่ิมห้องประเมินพัฒนำกำรให้เป็นสัดส่วน 
2. พัฒนำระบบบริกำรให้ครบตำมมำตรฐำนคลินิกสุขภำพเด็กดี 

5.4 คลินิกบริหำรกล้ำมเนื้อตำ 
  กลุ่มเป้ำหมำย 

1. ผู้รับบริกำรงำนผู้ป่วยนอก 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้ำนโนนตำล ต ำบลบึงอ้อ อ ำเภอขำมทะเลสอ  

     กิจกรรมบริกำรภำยในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 
1. บริหำรกล้ำมเนื้อตำ  ขณะรอแพทย์ตรวจ  
2. บริหำรกล้ำมเนื้อตำตำมโปรแกรมกำรฝึกปฏิบัติขั้นต้น 
3. ให้ค ำปรึกษำผู้รับบริกำรด้ำนสำยตำ 

           กิจกรรมบริกำรในโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
       จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรบริหำรกล้ำมเนื้อตำแบบวิถีธรรมชำติ” กลุ่มเป้ำหมำย: 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ร.ร.บ้ำนโนนตำล ต.บึงอ้อ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ จ ำนวน  
61 คน วันด ำเนินกำร   24 มิถุนำยน 2558        
แผนกำรด ำเนินกำรต่อไป 

1. ปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกิจกรรมอบรม เช่น เพ่ิมเวลำกำรอบรม/ เลือกบำงกิจกรรม/
อบรมแกนน ำเพ่ือขยำยต่อ 

2. ประสำนงำนนักวิชำกำร น ำกิจกรรมบริหำรกล้ำมเนื้อตำไปยังโรงเรียนอ่ืนๆ 
Training center 
1.(หลยกู่ตรน รส(การดูลลผูาู่านาสข 

1. กำรจัดอบรม / กำรเป็นวิทยำกรพัฒนำภำคีเครือข่ำย  
 “โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long term care)” เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ผู้สูงอำยุและผู้ดูแลในกำรดูแลที่บ้ำน จัดโดย รพ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครรำชสีมำ กลุ่มเป้ำหมำยรุ่น
ที่1 : อสม. กลุ่มเป้ำหมำยรุ่นที่2 : ผู้สูงอำยุ  รุ่นละ 80 คน  วิทยำกรอบรม“โครงกำรกำรพัฒนำจิตใจ
ห่วงใยผู้สูงอำยุ”จัดโดยเทศบำลต.โพสะ อ่ำงทอง   วิทยำกรอบรม “โครงกำรกำรดูแลผู้ป่วยติดเตียง
และผู้พิกำรทำงกำยและกำรเคลื่อนไหว”จัดโดยเทศบำลนครนครรำชสีมำ กลุ่มเป้ำหมำย : อสม. 
จ ำนวน 100 คน  เดือนสิงหำคม 58 : ศูนย์แพทย์จอหอ, สถำนสงเครำะห์ผู้สูงอำยุโพธิ์กลำง (อบจ.
นครรำชสีมำ) 
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2. หลยกู่ตรการน รส(Couple counseling 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรให้กำรปรึกษำแบบคู่เพ่ือ ตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวี  วันที่ 

18-20 กุมภำพันธ์ 2558  จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 9 คน 
3. หลยกู่ตรการน รส( “7 าารกนจแนชนตแขา” 

จัดอบรมเรื่องกำรอบรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือแก้ไขภำวะอ้วน วันที่ 18-20 มีนำคม 
2558   จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 20 คน 

6. ผลาาิทีงเนป็ิคดาสาาคาูสนใจ  
การรย รนาคขณาาแ รนการ 

1. ผ่ำนกำรประเมินรับรองกำรคงสถำนะ HA บันไดข้ันที่ 2  
2. ผ่ำนกำรประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ(UC) 

การิ าเน่ินผลาาิดนชาการ/ิดยตกรรส 
รำงวัลชนะเลิศ Oral presentation ประเภท Prevention & Control 
นวัตกรรม  “วงล้อลูกรัก  สู่ AEC” 
กำรพัฒนำรูปแบบบริกำรในคลินิกไร้พุง   โดยใช้วงกลม 5 สีไร้พุง  
แผ่นกั้นเตียงเสริมควำมรู้ 
7 ภำรกิจพิชิตพุง 

  
  



 

 

 

 

 

งานตามพันธกิจ 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย 
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ผลการด าเนินิาาิดาาิการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส่นงาลดดลานส(รรน (9(เนดืนิ)( 
าาิตาสแยิธกนจ 

กลขงส รนหารสขทธศา่ตร์ลลอการดนจยส 
โคราการจยดท าลผิปฏน ยตนการศูิส์นิาสยสทีง5ปรอจ าปีา ปรอสาณ(2558 

 
่ถาิการณ์     
 
าาิลผิาาิ 
 ปีงบประมาณ 2558 มีทั้งสิ้น 34 โครงการ มี 33 โครงการที่อนุมัติแล้ว และมี 1 โครงการที่อยู่ใน
ขั้นตอนการขออนุมัติ (เงินนอกงบประมาณกรมอนามัย - งบสปสช.)  
 โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ กับ 1 พันธกิจ ดังนี้ 

 สขทธศา่ตร์ จ าิดิโคราการ 

1 พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 5 

2 พัฒนาอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน 5 

3 พัฒนาอนามัยวัยท างาน 3 

4 พัฒนาอนามัยผู้สูงอายุ 2 

5 พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 

6 งานพันธกิจ 16 

 รดส 34 

 
าาิา ปรอสาณ 
 ศูนย์อนามัยที่ 5 ภาพรวมได้รับงบประมาณ  20,070,822  บาท (ข้อมูล20 ก.ค.58) แบ่งเป็น
งบประมาณจ านวน 14,560,996บาท และเงินนอกงบประมาณ 5,509,826 บาท  
 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 18,882,028 บาท (ข้อมูล20 ก.ค.58) คงเหลือ 1,188,794 บาท 
แบ่งเป็นการเบิกจ่ายในงบประมาณ 14,500,792 บาท  และเบิกจ่ายในเงินนอกงบประมาณ 4,381,236 บาท  
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เนานิา ปรอสาณ(ปีา ปรอสาณ2558 
  

 ราสการ า ปรอสาณทีง
ไดารย จยด่รร

ร าท) 

ผลการ
เน นกจงาส
ร าท) 

คาเนหลืน 

1 งบด าเนินการ  - ค่าใช้จ่ายขั้นต่ า /กิจกรรม
ที่ด าเนินการประจ าปี 

3,574,400 3,574,400 - 

2 งบด าเนินการ  - ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจและงานบูรณาการ 

 8,018,900 7,958,696 60,204 

3 งบลงทุน - หมวดครุภัณฑ์ 1,985,000 1,985,000 - 

4 งบรายจ่ายอื่น (งานวิจัย) 170,000 170,000 - 

5 เงินโอนจากกรมอนามัยเพ่ิมเติม  812,696 812,696 - 

 รดสทย้า่น้ิ 14,560,996 14,500,792 60,204 

                                                                              ข้อมูลวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 
 
เนานิินกา ปรอสาณ(ปีา ปรอสาณ2558 

 ราสการ า ปรอสาณทีง
ไดารย จยด่รร

ร าท) 

ผลการ
เน นกจงาส
ร าท) 

คาเนหลืน 

1 จาก ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  2,227,476 1,367,430 860,046 

2 จาก เขตบริการสุขภาพท่ี9 2,217,350 2,075,144 142,206 

3 จาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ –สสส. 

1,065,000 938,662 126,338 

 รดสทย้า่น้ิ 5,509,826 4,381,236 1,128,590 

                                                                                ข้อมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2558 
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ผลการด าเนินิาาิ 
  โครงการนี้มีงบประมาณ 219,210 บาท ใช้ไปแล้ว 22,010 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.04 (ข้อมูล22
ก.ค.58) ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ด าเนินการไปแล้ว 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 66.66 
 1. จัดประชุมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการปี 58  จ านวน 53 คน งบประมาณ 
9,010 บาท ผลการด าเนินงานท าให้ได้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ภาพรวมของศูนย์ฯ และของแต่ละยุทธฯ, 
แผนปฏิบัติการ, แผนการใช้พัสดุ และตัวชี้วัดของกลุ่มงาน (วันที่ 16-17 ต.ค.58) 
 2. จัดประชุมติดตามงาน ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน(ต.ค.57 -มี.ค.58) จ านวน 50 คน 
งบประมาณ 6,500 บาท ผลการด าเนินงานท าให้ทราบความก้าวหน้าของแต่ละกลุ่ม ผลการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคนิคในการท างานกับพื้นท่ี (วันที่ 1 เม.ย.58) 
 3. จัดประชุมติดตามงาน ผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน  (ต.ค.57-มิ.ย.58) จ านวน 50 คน 
งบประมาณ 6,500 บาท (วันที่ 27ก.ค.58) 
 4. ประชุมสรุปงานและจัดท าแผนปี59  และประชุม SWOT ท าแผนงานปี 60  คาดว่าจะจัดรวมกัน 
2 วัน (ก าหนดไว้วันที่ 2-3 ก.ย. 58)  ณ ห้องปะชุมศูนย์อนามัยที่ 5 คาดว่าจะใช้งบประมาณ 30,800 บาท 
 

ปัญหาลลอนขป่รรค 
 

 1. การเร่งรัดการใช้งบประมาณจากส่วนกลาง ท าให้ภาพรวมเกิดการกระตุ้นให้โครงการด าเนินการ
เร็วขึ้นจากก าหนดเดิม ท าให้ผู้ท าโครงการต้องปรับตัวงานให้กระชั้นขึ้น  
 2. นโยบายและความชัดเจนของตัวชี้วัดยังมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต้อง
วางแผนการเก็บข้อมูลกันใหม่บ่อยครั้ง 

 3. การนัดวันประชุมรวมกัน ท าได้ยากข้ึนเนื่องด้วยทุกกลุ่มงานมีงานที่ต้องออกไปด าเนินการนอก
ส านักงาน 
 
ภานเน่ินลิอ/่นงาทีงตานาการภนรย การ่ิย ่ิขิจาก่งดิกลาา 

 

1. ความชัดเจนของนโยบาย, ตัวชี้วัดและงบประมาณ 
2. การเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญในการด าเนินงาน, การเผยแพร่ 
 

ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกส่วน 

 2. ความชัดเจนของนโยบาย, ตัวชี้วัดและงบประมาณ 
 

่นงาทีงจอด าเนินิการตงนไป 
 

1. ปี59 เน้นการบูรณาการกิจกรรมในโครงการ การหาเงินนอกงบประมาณจากแหล่งอื่นเพ่ิมข้ึน  
 2. เร่งการออกแผนปฏิบัติการ แผนการใช้พัสดุในโครงการ 

 3. การประชุมประสานแผนงาน, การถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัดกับจังหวัดให้เร็วขึ้น 

 4. รายงานการใช้งบประมาณในโครงการออนไลน์ 
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ผลการด าเนินิาาิดาาิการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส่นงาลดดลานส(รรน (9(เนดืนิ)( 
าาิตาสแยิธกนจ 

กลขงส รนหารสขทธศา่ตร์ลลอการดนจยส 
โคราการแยฒิารอ  ภานสูลดาาิการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส่นงาลดดลานส(ปี(2558 

่ถาิการณ์     
 

าาิภานสูล 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย  ปี 2558 รอบ 9 เดือน (ต.ค. 57- มิ.ย. 58) 

1.(ผงาิเนกณฑ์ตาสเนป้าหสาสทีงก าหิด  
ตยดชี้ดยด เนป้าหสาส ผลาาิ( 

ราาแรดสเนภต) 

ทีงสา 

1.(เนด็กสีแยฒิาการ่สดยส(รเนด็กนาสข(0-5 ปี) ร้อยละ 85 90.1 ตรวจราชการ 2/58 

2.(หญนาตย้าครรา์ไดารย ฝากครรา์ครย้าลรกกงนิหรืนเนทงากย (12(
่ยปดาห ์

ร้อยละ 60 60.2 ตรวจราชการ 2/58 

3.(เนด็กิยกเนรีสิสีาาดอเนรนงสนาดิลลอนาดิ ไม่เกิน ร้อยละ 10 8.2 ตรวจราชการ 2/58 

4.(นยตราการคลนดโดสสารดานาสข(15-19(ปี ไม่เกิน 50 /1000
ปชก. 

21.8 ตรวจราชการ 2/58 

5.(ผูาู่านาสขสีแฤตนกรรส่ขภาาแทีงแึาปรอ่าค์ ร้อยละ 30 69.8 ตรวจราชการ 2/58 

6. MCH Board รอดย จยาหดยด(สีกลไกใิการเนฝ้ารอดยาลลอ
ลกาปัญหา่ขภาาแนิาสยสลสงลลอเนด็ก 

ร้อยละ 100 100 ตรวจราชการ 2/58 

7.(ศูิส์เนด็กเนล็กคขณาาแ ร้อยละ 70 80.5 ตรวจราชการ 2/58 

8.(โราเนรีสิทีงเนภาารงดสโคราการโราเนรีสิ่งาเน่รนส่ขภาาแ ร้อยละ 95 98.6 ตรวจราชการ 2/58 

9. DHS สีรอ  การดูลลผูาู่านาสขรอสอสาดลลอผูาู่านาสขทีง
ตานาการการแึงาแนา(รLong Term Care) ดาาิ่ขภาาแ 

ร้อยละ 30 100 ตรวจราชการ 2/58 

10.(เนด็กตย้าลตงทารกลรกเนกนดจิถึานาสขตง ากดงา(6(เนดืนิ(สี
คงาเนฉลีงสกนิิสลสงนสงาาเนดีสด 

ร้อยละ 50 65.3 ตรวจราชการ 2/58 

11.(เนด็กดยสเนรีสิสี่งดิู่ารอดย ดีลลอรูปรงาา่ส่งดิ ร้อยละ 70 78.8 ตรวจราชการ 2/58 

12.(ิยกเนรีสิชย้ิ(ป.1(ไดารย การตรดจดยด่าสตาลลอการไดาสนิ(
กรณีเนด็กทีงสีคดาสผนดปกตนทาา่าสตาลลอ/หรืนการไดาสนิตานา
ไดารย การชงดสเนหลืน/ลกาไภ/่งาตงน 

ร้อยละ 80 83.6 ตรวจราชการ 2/58 
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13.(คณอนิขกรรสการ่าธารณ่ขภจยาหดยดทขกจยาหดยด
ด าเนินิาาิตาสน าิาจหิาาทีงทีงก าหิด 

ทุกจังหวัด 4(จยาหดยด ผู้รับผิดชอบงาน 

14.โราแสา าล่าสใสรยกลหงาครน ครยดผงาิเนกณฑ์รอดย 
ทนา 

ร้อยละ 95 97.5 ผู้รับผิดชอบงาน 

15.(โราแสา าล่ยากยด่ าิยกาาิปลยดกรอทรดา่าธารณ่ขภ(
ทีงผงาิเนกณฑ์การปรอเนสนิลลอรย รนาโราแสา าลตาส
สาตรฐาิ รนการ่ขภาาแทีงเนป็ิสนตรกย ดยสรขงิลลอเนสาดชิ
ฉ ย  ูรณาการ 

ร้อยละ 60 69.8 ผู้รับผิดชอบงาน 

15.(ราาินาหารลลอลผาลนสจ าหิงาสนาหารไดาสาตรฐาิ(
นาหาร่อนาด(ร่ชาตนนรงนส 

ร้อยละ 80 89.5 ผู้รับผิดชอบงาน 

16.(ตลาดปรอเนาททีง(1(ไดาสาตรฐาิ(ตลาด่ดิงาซ้ืน ร้อยละ 80 89.7 ผู้รับผิดชอบงาน 

17.(ผูาู่านาสขไดารย การคยดกรนา(ADL ร้อยละ 80 86.1 ตรวจราชการ 2/58 

  
2.(ด าเนินิการไดา(> รานสลอ(80(ภนาเนป้าหสาส 

ตยดชี้ดยด เนป้าหสาส ผลาาิ( 

ราาแรดสเนภต) 

ทีงสา 

1.(โราแสา าล่ยากยดกรอทรดา่าธารณ่ขภสีการจยดการสูล
ฝนสตนดเนชื้นตาสกฎหสาส 

ร้อยละ 100 84.3 ผู้รับผิดชอบงาน 

2.(เนทศ าลทขกรอดย สีรอ   รนการนิาสยส่นงาลดดลานสไดา
สาตรฐาิ 

ร้อยละ 50 40 ผู้รับผิดชอบงาน 

3.(ต า ลผงาิเนกณฑ์ต า ลิสลสงเนแืงน่าสใสรยกลหงาครน ครยด ร้อยละ 40 36.4 ผู้รับผิดชอบงาน 

 
3.(ด าเนินิการไดา(< รานสลอ(80(ภนาเนป้าหสาส / ไสงผงาิเนกณฑ์ 

ตยดชี้ดยด เนป้าหสาส ผลาาิ( 

ราาแรดสเนภต) 

ทีงสา 

1.(นยตรา่งดิการตาสสารดา รตงนล่ิการเนกนดสีชีแ) ไม่เกิน 15 24.9 ตรวจราชการ 2/58 

2.(การตย้าครรา์ซ้ าใิดยสรขงินาสข(15-19(ปี ไม่เกินร้อยละ 10 12.4 ตรวจราชการ 2/58 

และ R9health 

4.(เนด็กนาสข(18,30(เนดืนิ(ไดารย การคยดกรนาแยฒิาการ ร้อยละ 100 77.6 ตรวจราชการ 2/58 
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5.(หญนาตย้าครรา์ไดารย การฝากครรา์คร (5(ครย้าตาสเนกณฑ์ ร้อยละ 65 49.3 ตรวจราชการ 2/58 

6.(หญนาตย้าครรา์ทีงไดารย สาเนส็ดเน่รนสไนโนดีิ(150 -200 
ไสโครกรยส(ธาตขเนหล็ก(60 สนลลนกรยส(ลลอโฟเนลต(400 
ไสโครกรยส 

ร้อยละ 100 71.5 ตรวจราชการ 2/58 

7.(หญนาตย้าครรา์ทีงสีาาดอโลหนตจาา(คดาสเนภาสภาิภนาเนลืนด
ฮีโสโกล นิตง ากดงา(11 กรยสตงนเนดซนลนตร 

< ร้อยละ 10 11.3 ตรวจราชการ 2/58 

8.(เนด็กทีงสีชงดานาสข(9, 18, 30(ลอ(42(เนดืนิ(ไดารย การตรดจ
คยดกรนาแยฒิาการโดสใชาคูงสืน(DSPM 

ร้อยละ 100 31.4 ตรวจราชการ 2/58 

9.(เนด็กกลขงสเน่ีงสาไดารย การคยดกรนาแยฒิาการ(โดสใชาคูงสืน(
DAIM 

ร้อยละ 100 12.3 ตรวจราชการ 2/58 

 
 
ปัญหาลลอนขป่รรค 
 1. ตัวชี้วัดมีการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงทุกปี   
 2. การถ่ายทอด/ชี้แจงตัวชี้วัดจากหน่วยงานส่วนกลาง  ค่อนข้างล่าช้า   

3. ควรมีจัดท าเอกสารเป็นรูปเล่ม/ไฟล์แนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 
 

เขตนครชัยบุรินทร์มีคณะกรรมการ CIO ระดับเขต ที่พัฒนาฐานข้อมูลกลางเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 
 

่นงาทีงจอด าเนินิการตงนไป 

 

1. รวบรวม และสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 
เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง/ภาคีเครือข่าย 
 2. รวบรวมเกณฑ์การประเมินมาตรฐานต่างๆของกรมอนามัย  เพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของศูนย์
อนามัยที่ 5 
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ผลการด าเนินิาาิดาาิการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส่นงาลดดลานส(รรน (9(เนดืนิ)( 
าาิตาสแยิธกนจ 

กลขงส รนหารสขทธศา่ตร์ลลอการดนจยส 
  
าาิาาิแยฒิาดนชาการ 
ผลการด าเนินิาาิ 

กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการมีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม และกิจกรรมย่อย 20 กิจกรรม 
โดยด าเนินการในส่วนของกิจกรรมย่อย แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ  70 กิจกรรมที่ก าลังด าเนินการร้อยละ 25 
กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการร้อยละ 5  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 6 ตัว ด าเนินการแล้ว 3 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 50 ตัวชี้วัด งบประมาณท่ีใช้ไปรวม 104,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.27  
กิจกรรมหลัก 
  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ ทักษะ 
กิจกรรมทื่ 3 สนับสนุนการสร้างและพัฒนาผลงานวิจัย/ นวัตกรรม 
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย 

กิจกรรมย่อยที่ด าเนินแล้วเสร็จ 
 ทบทวนและแต่งตั้งกรรมการพัฒนาวิชาการและการวิจัย 
 แต่งตั้งท่ีปรึกษาการท าวิจัยโดย กพว. จัดผู้เชี่ยวชาญให้ 1 ท่าน/งานวิจัย 
 จัดท าแผนการวิจัยของศูนย์ ประจ าปี 2558 
 ประชาสัมพันธ์คู่มือ/แนวปฏิบัติ ในการท าวิจัยของศูนย์ฯ ให้บุคลากรทราบเดือนละ 1 ครั้ง 
 ติดตามประเมินผลงานวิจัยภายในหน่วยงาน ทุกไตรมาส 
 เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยในฐานข้อมูลปีงบประมาณ 2550-2558 
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งในและนอกหน่วยงาน แก่บุคลากรภายใน

หน่วยงาน  ประสานงาน  ให้ค าปรึกษา แก่บุคลากรภายในหน่วยงานในการยื่นเสนอขอรับทุน 
 อบรมพัฒนาความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเขียนจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 1 ครั้ง 
 ฝึกฝนการตรวจทานและวิจารณ์บทความวิชาการจากผู้นิพนธ์ที่ส่งเรื่องพิจารณาลงวารสาร  เดือนละ 

1 ครั้ง 
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยที่รับผิดชอบเดือนครั้ง รวม 12 ครั้ง 
 พัฒนาเอกสารวิชาการเพ่ือการประเมินบุคคลและผลงาน (อวช.) และตรวจผลงานวิชาการก่อน

เผยแพร่ โดยแต่งตั้งการพิจารณาตามสายงานที่รับผิดชอบตามต าแหน่งงานปัจจุบัน 
 การจัดผู้รับผิดชอบช่วยพิจารณาการขอจริยธรรมของนักวิจัยก่อนส่งกรมอนามัยและด าเนินการ

ประสานจัดส่งตามข้ันตอน 
 จัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษา 1 คลินิก ด าเนินงานเชิงรุกและเชิงรับ 
 พิจารณาผลงานวิจัย, ตรวจทานและพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวารสารวิชาการ ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์

รูปแบบต่างๆ เช่น website Facebook 
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กิจกรรมย่อยที่ก าลังด าเนินการ 
 ส ารวจความต้องการฝึกอบรมในด้านการวิจัย และจัดท าแผนการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ภายใน และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 
 รวบรวมและเก็บข้อมูลเตรียมท าโครงการและวางแผนในปีงบประมาณ 2559 
 ติดตามและรวบรวมรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน  และ

จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามก าหนดเวลา 
 สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับต่างๆ ในประเทศและนานาชาติ 
 จัดพิมพ์วารสารวิชาการให้ออกตามก าหนดเวลา 

 

กิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ด าเนินการ 
 สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอ่ืน โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมของ

หน่วยงานต่างๆ 
ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำน 

 รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานปีงบประมาณ 2550-2558 เผยแพร่บน website 
 งานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านการ สส.& สล. ได้รับการเผยแพร่ในเวทีวิชาการอย่างน้อย 6 

เรื่อง/ปี (รวม Poster presentation และ Oral presentation) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 งานวิจัยได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ  8 เรื่อง/ป ี
 บุคลากรที่ส่งเสนอผลงานต่างๆ ในเวทีทุกระดับ ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยร้อยละ 80 
 มีคลินิกวิจัยให้ค าปรึกษา 1 คลินิก 
 ท าเนียบวิทยากร/ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละยุทธศาสตร์ 1 ชุด 

 
ปัญหาลลอนขป่รรค 

1. การส่งจริยธรรมการวิจัยที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนของกระบวนการ เนื่องจากใช้ข้อมูลจากการ  
 ท างานประจ าและเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ ว่างจากงานจึงเขียนออกมาในรูปแบบงานวิจัย 

2. การให้ความส าคัญกับการท าวิจัยของนักวิชาการ ว่างจากการออกพ้ืนที่จึงด าเนินการในส่วนนี้ 
3. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่ถนัดท าวิจัย เช่น การคิดหัวข้อเรื่อง วิธีการค านวณกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น 
4. ไม่สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิจัยได้เช่น ข้อมูลเป็นลักษณะข้อมูลดิบยังไม่ได้

ผ่านการวิเคราะห์ 
 
ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 
 

1. การก าหนดกรอบเวลาของกิจกรรม 
2. การก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และการให้ความส าคัญของงานเชิงวิจัยและพัฒนา 
3. ความร่วมมือของกรรมการและนักวิจัย 
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Best Practice/Good Model ใิแ้ืิทีง 
 

ล าดย  เนรืงนา ชืงนเนจาาภนาผลาาิ ปรอเนาทผลาาิ 
 ประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตเครือข่ายบริการสุขภาพท่ี 9 (โรงแรมทองธารินทร์ วันท่ี 13-14 กรกฎาคม 2558) 

1 วงล้อลูกรัก นางอรทัย  วงศ์พิกุล poster  presentation 
2 โปรแกรมค านวณอาย ุ นายเกรียงศักดิ ์  

แสนไชย 
poster  presentation 

3 ประสิทธิผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลสัซีเมยีใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา*รางวัลที1่ 

ดร.ยุพิน  โจ้แปง oral  presentation 

 ประชุมวิชาการกรมอนามัย  สส. & สวล.  (โรงแรมมิราเคิล แกรน วันท่ี 5-7 ก.ย. 58) 

1 การศึกษาสถานการณผ์ลกระทบตอ่สุขภาพจากโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร ์

นายศมกานต ์  
ทองเกลี้ยง 

oral  presentation 

2 การพัฒนาโรงพยาบาลลดโลกร้อนจากองค์กรสู่เครือข่าย
ด้วยการจดัการความรู ้

นางสุวรรณ   
แช่มชูกลิ่น 

oral  presentation (ห้อง 
KM) 

3 จากงานประจ าสู่งานวิจัย ป้องกันเด็กไทยห่างไกลโรคธาลัสซี
เมีย 

ดร.ยุพิน  โจ้แปง oral  presentation (ห้อง 
KM) 

4 บทเรียนต าบลสุขภาพดีหญิงตั้งครรภ์รับนม 90 วัน 90 
กล่อง 

นางกมลรัตน ์  
เกตุบรรล ุ

oral  presentation (ห้อง 
KM) 

5 การพัฒนารูปแบบบริการในคลินิกไร้พุง โดยใช้วงกลม 5 ส ี
ไร้พุง 

นางสาวขวัญจรรย์ฉัตร 
รุ่งโรจน์มณีรตัน ์

poster  
 presentation (ห้อง KM) 

 ประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งท่ี 12 (ขอนแก่น วันท่ี 15-17 ก.ค. 58) 

1 แผ่นกั้นเตียงเสรมิความรู ้ นางธิฎิญาศ์ภัค   
สุขศิรินาคสกุล 

poster  presentation 

2 7 ภารกิจพิชิตพุง นางสาวนันทิชา   
แปะกระโทก 

poster  presentation 

 ประชุมวิชาการมหกรรมโรงพยาบาล HACC Forum ครั้งท่ี 8  (จ.นครราชสมีา วันท่ี 2-3 ธ.ค. 57) 

1 วงล้อลูกรัก สู่ AEC นางอรทัย  วงศ์พิกุล poster  presentation 
2 การพัฒนารูปแบบบริการในคลินิกไร้พุง โดยใช้วงกลม 5 สีไร้

พุง 
นางสาวขวัญจรรย์ฉัตร 
รุ่งโรจน์มณีรตัน ์

poster  presentation 

 
 

่นงาทีงจอด าเนินิการตงนไป 

1. ปรับรูปแบบการท างานให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานโดยรอหารือร่วมกับกรรมการ กพว. 
2. ปรับกระบวนการท าวารสารและปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ 
3. ท ามาตรฐานการท างานของชุดกรรมการ กพว ให้ชัดเจน 
4. สนับสนุนการส่งผลงานและการเขียนบทความเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
5. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการในส่วนกลางเพ่ือการประสานงานและความสะดวกรวดเร็วในการท างาน  
   เพ่ิมข้ึน 
6. ประสานงานกับ IT เพ่ือให้เวปตอบสนองต่อผู้ใช้งานและเป็นประโยชน์มากขึ้น 
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ผลการด าเนินิาาิดาาิการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส่นงาลดดลานส(รรน (9(เนดืนิ)( 
าาิตาสแยิธกนจ 

กลขงส รนหารสขทธศา่ตร์ลลอการดนจยส 
โคราการการตนดตาสปรอเนสนิผลาาแรดสการด าเนินิาาิดาาิ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส น่งาลดดลานส 

(ปีา ปรอสาณ(2558 
 

่ถาิการณ์ 
       การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่ง ในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะท าให้การ
ปฏิบัติราชการภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แก้ไขปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอ 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขและส านักตรวจและประเมินผล ร่วมกับผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการจากกรม กอง ส านักต่างๆ ได้
ด าเนินการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
โดยด าเนินการ 2 รอบ รอบที่ 1 ด าเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 และรอบที่ 
2 ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วย 2 ภารกิจ 5 ด้าน 10 หัวข้อ 13 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

1. กนจกรรส(:(การตรดจราชการลลอินเนทศาาิ 
ผลการด าเนินิาาิ 
 ด าเนินการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ด าเนินการปีละ 2 รอบ ซึ่งในเขตพ้ืนที่สุขภาพท่ี 9 
ได้ตรวจราชการและนิเทศงานเสร็จสิ้นทั้ง 2 รอบ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

รอบที่ 1 ประเมินสภาพปัญหา แผนแก้ไขปัญหา โครงสร้างระบบการท างาน การก ากับติดตามงาน
ด้านต่างๆ การบริหารจัดการและระบบข้อมูลในภาพรวมจังหวัด การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงและ
ปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการแก้ไขปัญหาไม่ประสบความส าเร็จ เพ่ือทีมตรวจราชการ
จะให้การสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเป็น
รูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง 

รอบที่ 2 ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ การแก้ไขปัญหา
สุขภาพในพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจ
ที่สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขในพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม  และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารใน
ส่วนกลาง 
 ข้อสังเกต/ข้อค้นพบ จากประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ดังนี้ 
การ รนหาราาิ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอป้นากยิโรคตาสกลขงสดยส 

1. ทุกจังหวัดนิเทศงานอ าเภอปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 เน้นประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
2. มีแผนก ากับ ติดตาม ประเมินผลระดับอ าเภอ 
3. มีระบบ Coaching อ าเภอ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 
4. ตัวชี้วัดส าหรับการก ากับ ติดตาม ประเมินผลมี 2 ลักษณะได้แก่ ตัวชี้วัด MOU และ Ranking 
5. มีสรุปผลการตรวจประเมินผลระดับอ าเภอ 

ปัญหา/ ภานเน่ินลิอ 
1.(ความเสี่ยงด้านความรู้ ความเข้าใจ จ านวนของบุคลากร ด้านตัวชี้วัดจ านวนมาก ด้านความชัดเจน

ของงบประมาณในการบริหารงาน PP ในภาพรวม จังหวัดและอ าเภอควร Coaching บุคลากรในระดับต าบล
อย่างต่อเนื่อง 
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2. จังหวัดมีระบบและกลไกการติดตาม ก ากับ ประเมินผลค่อนข้างชัดเจนทั้งการนิเทศงาน การ
ประเมินผล การ Coaching ดังนั้นเพ่ือให้ระบบมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจังหวัดและอ าเภอควรสรุปผลการ
ประเมินผลจากข้อค้นพบส าคัญในด้านบริหาร บริการ วิชาการเป็นเชิงวิชาการ (วิจัย รายงาน) เพ่ือผลักดันสู่
การก าหนดมาตรการ/แนวทาง/นโยบายของจังหวัด อ าเภอต่อไป 
การแยฒิาตาสกลขงสดยส : กลขงส่ตรีลลอเนด็ก 
1. การเฝ้าระวังพัฒนาการอายุ 0-5 ปี และการช่วยเหลือเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า 

1.1 ความครอบคลุมการตรวจพัฒนาการเด็ก 18, 30 เดือนยังด าเนินการได้ไม่ครอบคลุม 100%ทั้ง4 
จังหวัด 

1.2 ร้อยละของเด็กพัฒนาการสมวัยโดยใช้DSPMยังต่ ากว่าข้อมูลระดับประเทศปี 2557 ของข้อมูล
ส ารวจของกรมอนามัย ปี2557 

1.3 การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย พบข้อค้นพบที่เป็นปัจจัยขัดขวางพัฒนาการ
เด็กในพ้ืนที่ ที่ควรแก้ไขและจัดท าแผนตามarea based ในพ้ืนที่ คือ  
   ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ในทั้ง 4 จังหวัดยังสูงเกินเกณฑ์  
   ภาวะขาดไอโอดีน ในจังหวัดชัยภูมิ และ สุรินทร์ 

ภาวะทารกน้ าหนักน้อย กว่า2,500 กรัม ในทั้ง4 จังหวัดยังสูงกว่าเกณฑ์ 
1.4 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพผ่านเกณฑ์ทุกจังหวัดแต่ พบปัญหา คือ ครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการ

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ระดับอ าเภอ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการ พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน 6 
ด้าน 
ปัญหา/ ภานเน่ินลิอ 

เครื่องมือการตรวจ DSPM และ DAIM ที่ต้องด าเนินการทุกสถานบริการในเขต พบว่า ยังมีปัญหาใน
ประเด็นการประเมินศักยภาพของบุคลากร และบทบาทของ child project managerที่ควรมีระบบ
coaching และก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
2. ระบบและกลไกการจัดการปัญหาแม่และเด็กระดับจังหวัด 

อัตราตายมารดาเกินเกณฑ์ใน3จังหวัด มีเพียงจังหวัดชัยภูมิที่ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต แต่เมื่อวิเคราะห์
สาเหตุพบว่าสาเหตุการตายจากการคลอดและระบบการจัดการความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน ลดลงชัดเจนในจังหวัด
นครราชสีมา และสุรินทร์ ยังมีเพียงจังหวัดบุรีรัมย์ที่ยังมีปัญหาเสียชีวิตจากสาเหตุตายโดยตรงจากการตก
เลือดหลังคลอดทั้งหมด น าไปสู่การวางมาตรการที่เหมาะสม 
3. ระบบการจัดการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงและหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉิน 

ในระบบการท างานผ่านบทบาทของ FCT จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ มีระบบการท างานใน
ประเด็นฝากครรภ์คุณภาพทั้ง2 ประเด็นผ่านเกณฑ์ ส่วนจังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์ ได้ตัวเลขที่ไม่ผ่านเกณฑ์
เนื่องจากระบบการลงและดึงข้อมูลไม่ครบ ท าให้ได้ข้อมูลน้อยกว่าความเป็นจริง 
ปัญหา/ ภานเน่ินลิอ 

ประสานงานกับ ITในการน าออกข้อมูลที่ถูกต้องและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากbest practice จะ
เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 
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การแยฒิาตาสกลขงสดยส :(กลขงสเนด็กดยสเนรีสิ 
1. ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน 

ทุกจังหวัดมีข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโภชนาการที่ไม่สมส่วน รวมถึงเด็กอ้วน ซึ่งพบปัญหาเด็กอ้วนจังหวัด
นครราชสีมาเกินเกณฑ์เพียงจังหวัดเดียว และทุกจังหวัดมีการบูรณาการกับเครือข่ายได้ดีโดย เฉพาะจังหวัด
สุรินทร์ แต่ทุกจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงและระบบการส่งต่อเด็กอ้วนมารับการรักษาในคลินิกDPAC  
ปัญหา/ ภานเน่ินลิอ 

การเก็บข้อมูล 43 แฟ้ม ในการรายงานควรมีการปรับปรุงใน3จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
ชัยภูมิ 
2. การแก้ปัญหาการเสียชีวิตของเด็ก อายุต่ ากว่า 15 ปี จากการจมน้ า 

เด็กจมน้ าผ่านเกณฑ์ 4 จังหวัด ทั้ง 4 ตัวชี้วัด คือ 
1.1 จ านวนการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ลดลงร้อยละ 20  
1.2 จังหวัดมีการสนับสนุน/กระตุ้น/ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานป้องกันเด็ก

จมน้ า ตามองค์ประกอบผู้ก่อการดีระดับทองแดง (ร้อยละ 50) 
1.3 ร้อยละ 50 ของอ าเภอที่มีการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ า 
1.4 โรงเรียนมีการด าเนินงานป้องกันการจมน้ า 

ปัญหา/ ภานเน่ินลิอ 
ความต่อเนื่องและยั่งยืนของกิจกรรมระดับต าบล อ าเภอเป็นความเสี่ยงส าคัญดังนั้นอ าเภอควรเน้น

การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผ่านกระบวนการระบบจัดการสุขภาพ (DHS)    
การแยฒิาตาสกลขงสดยส :(กลขงสดยสรขงิ 
1. การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ซ้ า 

1.1 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านเกณฑ์ทุกจังหวัด 
1.2 การตั้งครรภ์ซ้ าผ่านเกณฑ์เฉพาะจังหวัดสุรินทร์ ส่วน 3 จังหวัดพบว่าเป็นหน่วยบริการที่ตั้งรับที่

ให้บริการครบวงจรจึงท าให้สถิติตั้งครรภ์ซ้ าเกินเกณฑ์ การป้องกันตนเองของเยาวชนโดยใช้ถุงยางอนามัยเมื่อ
มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดจังหวัดชัยภูมิต่ ากว่าเกณฑ์ (52.76) ส่วนนครราชสีมาไม่มีข้อมูล 
ปัญหา/ ภานเน่ินลิอ 

ควรผลักดันให้โรงเรียนก าหนดเป็นนโยบายในการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนและเป็นตัวชี้วัดร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข มีเทคนิควิธีการสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติต่อประเด็นการตั้งครรภ์วัยรุ่นส าหรับ
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 

2. การแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น 
2.1 สัดส่วนของสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจว่าไม่มีการกระท าผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ในสถานศึกษาร้อยละ 90  
2.1 ทุกจังหวัด ร้อยละ 100 นอกสถานศึกษาร้อยละ 50 

ปัญหา/ ภานเน่ินลิอ 
1. ส่วนกลางควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส เกี่ยวกับผลกระทบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ (Social Network) ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
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2. ควรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบรวมกัน ระยะยาว(แผน 
5 ปี)  โดย อาศัยการมีส่วนร่วมของราชการส่วนภูมิภาค  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดร้อยละของ
สถานที่เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เช่น ตลาด  สถานที่ราชการ  สวนสาธารณะ 
การแยฒิาตาสกลขงสดยส :(กลขงสดยสท าาาิ 
1. การป้องกันควบคุมโรค NCD และปัจจัยเสี่ยง (สุรา ยาสูบ ) 

1.1 อัตราป่วยรายใหม่ทั้งในโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ลดลงจากปีที่ผ่านมา : ผ่านเกณฑ์ทั้ง 
4 จังหวัด 

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีโดยดูจากค่าHbA1c และร้อยละของผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี  มีเพียงจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเดียวที่ผ่านเกณฑ์ใน
ทั้ง 2 ประเด็น 
ปัญหา/ ภานเน่ินลิอ 

1. ควร mapping พ้ืนที่ที่เสี่ยงและวิเคราะห์สภาพปัญหาตามหลักระบาดวิทยา (5 ระบบ5 มิติ) เพ่ือ
ทราบถึงสาเหตุหลักและควรถอดบทเรียนในพื้นที่ good practice เพ่ือพัฒนาต่อยอด  

2. เพ่ิมการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผ่านกระบวนการต าบลจัดการสุขภาพ รDHS) ให้เกิดกิจกรรม
พัฒนาด้านสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยง (3อ 2ส) และยกย่องบุคคลต้นแบบเพ่ือการพัฒนาและการขยายผล
ต่อไป 

3. พัฒนางานสร้างเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยบูรณางานคลินิก(NCD คุณภาพและคลินิกDPAC 
คุณภาพให้เชื่อมถึงครอบครัว และชุมชน โดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

4. ควรมีการวางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วย เพ่ือให้เกิดการ self care ได้ดีขึ้น และสนับสนุนในการ
ระดับน้ าตาล, ความดันโลหิต ให้เชื่อมถึงชุมชน  
2. การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อัตราตาย ไม่เกิน18 ต่อแสนประชากร 

2.1 จ.ชัยภูมิ อัตราการเสียชีวิตลดลงไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้จากฐานปี 2557 แต่อัตราตายโดยรวมน้อย 
กว่า18 ต่อแสนประชากร (8.56) 

2.2 จ.สุรินทร์ อัตราการเสียชีวิตลดลงได้ตามเป้าที่ตั้งไว้จากฐานปี2557 แต่อัตราตายโดยรวม
มากกว่า18 ต่อแสนประชากร (20) 
ปัญหา/ ภานเน่ินลิอ 

1. ควรก าหนดตัวชี้วัดเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความเสี่ยง หรือ วัดสัดส่วน ร้อยละ ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา  
2. ควรน าตัวชี้วัดนี้เข้าการตรวจบูรณาการ เพ่ือให้หน่วยงานอื่นเข้ามาด าเนินงานต่อ 

การแยฒิาตาสกลขงสดยส : กลขงสดยสู่านาสขลลอคิแนการ 
1. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ ประเมินสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 

1.1 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์5 ข้อ ผ่านเกณฑ์ทั้ง4 จังหวัด 
1.2 การคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผ่านเกณฑ์ทั้ง4 จังหวัดแต่เมื่อลงลึกเชิงคุณภาพพบว่าท าได้ดีไปถึง

ระบบการจัดการและเข้าถึงบริการในเรื่องของADL, คัดกรองตาและฟัน ส่วนประเด็นของ geriatrics ยังท าได้
ไม่ครบถ้วนทั้ง 6 กลุ่ม และขาดการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือจัดระบบการเข้าถึงบริการ 
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ปัญหา/ ภานเน่ินลิอ 
การท าแผนปีหน้าควรอ้างอิงพ้ืนฐานของข้อมูลการคัดกรองในปี2557 ในประเด็นของ geriatrics 

syndrome เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อและการรักษาท่ีเหมาะสม 
2. สถานบริการมีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร 

2.1 สถานบริการมีระบบการดูแลผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ทั้ง4 จังหวัด จากการประเมินตนเอง  
2.2 DHS มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการพึ่งพิง (LTC) ด้านสุขภาพ ผ่านทั้ง

4 จังหวัด และมีจุดเด่น ในเรื่องระบบ LTC Center และใช้โปรแกรม COCR9 ในการส่งกลับชุมชนและ
ติดตามก ากับดูแลผู้สูงอายุ 
ปัญหา/ ภานเน่ินลิอ 

กรมการแพทย์ควรสุ่ม ตรวจสอบเกณฑ์และตัวชี้วัดในสถานบริการในแต่ละระดับ 

3. บูรณาการระบบการดูแลสุขภาพคนพิการการเคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดที่พ้นระยะวิกฤต 
คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับอุปกรณ์ครบถ้วน ทั้ง4 จังหวัดและบูรณาการระบบการ

ดูแลสุขภาพ คนพิการเข้ากับLTC ได้ดีเยี่ยมทั้งระบบการรักษา subacute care การส่งต่อ รวมถึงการเยี่ยม
บ้านครบวงจร 
รอ  คด คขสป้นากยิโรค 
ระบบการควบคุมป้องกันโรคในพ้นที่ที่ได้มาตรฐาน 

1. ร้อยละ 50 ของอ าเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อส าคัญของพ้ืนที่ (ไข้เลือดออกและหัด) ผลส าเร็จ 
ไข้เลือดออก ร้อยละ 75, หัด ร้อยละ 100 

2. ร้อยละ 50 ของอ าเภอชายแดนสามารถควบคุมโรคติดต่อส าคัญของพ้ืนที่ (มือ เท้า ปากและ
อาหารเป็นพิษ) ผลส าเร็จ: ร้อยละ 100 

3. ทุกจังหวัดมีการวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในกรอบ 5 ระบบในเบื้องต้น
โดยเฉพาะระบบโรคติดต่อ โรคเอดส์ วัณโรค ส่วน 5 มิติ พบว่าการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง การ
ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติและการก าหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคยังไม่ชัดเจน  

4. ทุกจังหวัดมีความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์/ภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขในประเด็นส าคัญ
ดังนี้  

1) มีกลไกของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการฯที่ประกอบด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีการ
ประชุมฯอย่างต่อเนื่อง  

2) ในระดับอ าเภอมีการบูรณาการกับ DHS โดยมีนายอ าเภอเป็นประธานและคณะกรรมการฯที่
ประกอบด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีการประชุมฯอย่างต่อเนื่อง  

3) จัดท าคู่มือ/แนวทางในการตอบโต้สถานการณ์/ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขส าหรับภัยหรือโรคที่
เป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่ 

4) ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเช่น MERS CoV, ไข้หวัดใหญ่ระดับเขตและระดับจังหวัด  
5) จัดท ามาตรฐานการดูแลรักษาในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปกรณีเกิดการระบาด

ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ า  
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6) เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการเพ่ือตอบสนองต่อโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าในด้านบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ ระบบขนส่ง ระบบรายงาน  

จยาหดยดชยสาูสน(SRRT ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกอ าเภอดังนี้ ระดับดี 3 อ าเภอ ระดับพ้ืนฐาน 13 อ าเภอ  
จยาหดยด่ขรนิทร์(SRRT ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ ระดับดี 13 อ าเภอ ระดับพ้ืนฐาน 4 อ าเภอ  
จยาหดยดิครราช่ีสา(SRRT ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ ระดับดี 17 อ าเภอ ระดับพ้ืนฐาน 14 อ าเภอ 

อยู่ในระหว่างการพัฒนา อ.เมือง ในการบริหารจัดการแบบ Cup ในปี 2559 ร่วมกับ สคร.5  
จยาหดยด ขรีรยสส์(SRRT ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกอ าเภอดังนี้ ระดับดีเยี่ยม 1 อ าเภอ ระดับดี 14 อ าเภอ 

ระดับพ้ืนฐาน 8 อ าเภอ  
5. พัฒนาระบบควบคุมโรคในช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ และจังหวัดชายแดนให้ได้ตาม IHR 

2005 
จยาหดยด่ขรนิทร์  

1) พัฒนาสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างตามกรอบกฎอนามัยระหว่างประเทศ  
2) จัดการประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน ช่องทางเข้าออก (24 กค.)  
3) เตรียมการจัดการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับการระบาดของ MERS  
4) พัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ “ช่องจอม” ร่วมกับ สคร.5 ด้านสมรรถนะหลักด้าน การ

เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ ตามกรอบการด าเนินงานใน 12 เป้าหมาย 
ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548  
จยาหดยด ขรีรยสส์  

1) พัฒนาแผนงานโครงการ ในปัญหา 5 ประเด็น ประกอบด้วย    ขยะและพาหะน าโรค อนามัย
เจริญพันธ์ในประชากรเคลื่อนย้าย      การรักษา การประกันสุขภาพและการส่งต่อ โรคติดต่อ อาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

2) การซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินตามแนวชายแดน  
3) แผนการพัฒนาช่องทางเข้าสู่มาตรฐาน  
4) พัฒนาระบบจังหวัดคู่ขนาน  
5) พัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน(ทางบกและอากาศ) 
6) มีกรอบ MOU ส าหรับการด าเนินงาน ระหว่างประเทศ  
7) พัฒนาความร่วมมือการด าเนินงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายระดับพ้ืนที่ตามกรอบกฎอนามัย

ระหว่างประเทศ  
8) จัดตั้งกรรมการช่องทาง  
6. สนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลประชากรต่างด้าว และพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว 

(อสต.) ในการจัดการสุขภาพชุมชนและการพัฒนาคุณภาพ 
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1) ทุกจังหวัดจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มประชากรต่างด้าว (กัมพูชา ลาว พม่า) ค่อนข้างชัดเจน โดยกลุ่ม
ประกันสุขภาพร่วมกับกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรับผิดชอบด้านข้อมูลกลุ่มที่ขึ้น
ทะเบียนและสิทธิประกันสุขภาพ ส่วนกลุ่มควบคุมโรครับผิดชอบด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรค  

2) การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ในการจัดการสุขภาพชุมชนและการพัฒนา
คุณภาพ ทุกจังหวัดอยู่ในระหว่างการเตรียมการและน าเข้าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559  
ปัจจยสทีง่งาผลตงนคดาส่ าเนร็จ 

1. ความร่วมมือของหน่วยงานอ่ืนนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเช่น นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา เอกชน  
       2. ความชัดเจนของกรอบประเด็นตรวจราชการ 
       3. ความร่วมมือของศูนย์วิชาการต่างๆในเขตสุขภาพที่  9 ประกอบด้วย ศูนย์อนามัยที่  5 
นครราชสีมา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นครราชสีมา 
ภานเน่ินลิอเนชนาิโส าส 

1. เนื่องจากปัญหาของแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน ควรให้พื้นที่ตั้งตัวชี้วัดเองเพ่ิมเติมจากตัวชี้วัดที่
ก าหนดจากประเด็นหลักของการตรวจราชการโดยก าหนดกรอบแนวคิดมาจากข้อมูลปัญหาของประเทศ  

2. ตัวชี้วัดที่ก าหนดมาจากกรมวิชาการที่เกี่ยวข้องหลายกรม เช่น วัยรุ่น ผู้สูงอายุ มีจ านวนมาก ไม่มี 
templateและนิยามที่ชัดเจนในการเก็บข้อมูล  ควรมีการบูรณาการและก าหนดตัวชี้วัดร่วมกันเพ่ือให้พ้ืนที่
สามารถได้ประโยชน์จากการน าข้อมูลไปใช้อย่างแท้จริง ส่วนบางประเด็นที่ท าได้ยาก บทบาทของกรม
วิชาการควรสุ่มประเมินโดยส ารวจหรือท าวิจัยเอง เพ่ือลดภาระงานของพ้ืนที่ 

3.  การเก็บข้อมูลและรายงานผลของตัวชี้วัดที่ก าหนดเป็นประเด็นการตรวจราชการ ของกรม
วิชาการ ควรมีระบบการควบคุมก ากับติดตามที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม จากบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ของกรมวิชาการท่ีเป็นเจ้าภาพในแต่ละประเด็น   

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการการสนับสนุนการตรวจราชการ ของศูนย์อนามัย
ที่ 5 นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภาพรวมของเขต ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน 
จากสสจ. ร้อยละ 39, สสอ. ร้อยละ 20, รพ. ร้อยละ 21 และ รพ.สต. ร้อยละ 20 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 72 เพศชาย ร้อยละ 28 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 43 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 70 ระดับปริญญาโทร ร้อยละ 26  

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการ ประกอบด้วยตัวแทนจาก สสจ./สสอ./รพ. และ 
รพ.สต. ที่มีต่อการการให้บริการ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ดาาิกรอ ดิการ/ภย้ิตนิการใหา รนการ ภาพรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เรื่องการจัดให้มีการประสานแจ้งก าหนดการออก
ปฏิบัติงาน ตรวจราชการและประเด็นการตรวจราชการ ให้หน่วยรับตรวจทราบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ให้ข้อมูลเพ่ือการตรวจราชการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 3.90) มีความพึงพอใจในระดับมาก ดาาิเนจาาหิาาทีงผูา
ใหา รนการ(รทีสตรดจราชการ) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ดาาิ่นงาน าิดสคดาส่อดดกลลอ
ดาาิคขณาาแภนาการใหา รนการ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ส าหรับการให้บริการเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการตรวจราชการโดยรวม มีการด าเนินงานเป็นระบบ มีความคุ้มค่าสมประโยชน์ ต่อหน่วยรับการ
ตรวจ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x̄ = 3.70) (ตารางท่ี 1) 
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ตาราาทีง(1(ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการรายด้าน 
หยดภานการใหา รนการ รอดย คดาสแึาแนใจ 

x̄  S.D ลปลผล 

ดาาิกรอ ดิการ/ภย้ิตนิการใหา รนการ 

1. การจัดให้มีการประสานแจ้งก าหนดการออกปฏิบตัิงาน ตรวจราชการและประเด็น
การตรวจราชการ ให้หน่วยรับตรวจทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลเพื่อ
การตรวจราชการ 

3.90 0.674 มาก 

2. ก าหนดขั้นตอนการรับการตรวจราชการมีความชัดเจน เหมาะสม 3.72 0.621 มาก 

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจราชการมีความเหมาะสม 3.73 0.737 มาก 

4. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจราชการให้กับ หน่วยรับตรวจในรูปแบบ
เอกสารรายงาน การน าเสนอ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจในการน าข้อมูล ไปใช้
ปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานตามนโยบาย 

3.69 0.775 มาก 

ดาาิเนจาาหิาาทีงผูาใหา รนการ(รทีสตรดจราชการ) 

5. มีความเป็นกัลยาณมิตร สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นกันเอง 4.23 0.601 มาก 

6. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงานตรวจราชการ และงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 4.02 0.696 มาก 

7. มีความสามารถในการให้ค าปรกึษา แนะน า และให้ข้อมลูที่ถูกต้อง  
ชัดเจน ตรงกับความต้องการของหน่วยรับตรวจ 

3.93 0.868 มาก 

ดาาิ่นงาน าิดสคดาส่อดดก 

8. การจัดให้มีช่องทางในการติดตอ่ ประสานงานการตรวจราชการ ได้หลายวิธ ีเช่น 
โทรศัพท ์แฟกซ ์ไปรษณีย ์E-mail  line face book เป็นต้น 

3.65 0.821 ปานกลาง 

9. การจัดให้มีเอกสารต่างๆที่เอื้อต่อการปฏิบตัิงานของหน่วยรับตรวจ เช่น แผนปฏิบัติ
การตรวจราชการ ในเขตตรวจราชการสุขภาพท่ี 9 ประจ าปีงบประมาณ 2558 

3.56 0.808 ปานกลาง 

10. ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการจากช่องทางการสื่อสาร ต่างๆ 
 

3.63 0.774 ปานกลาง 

ดาาิคขณาาแภนาการใหา รนการ 

11. การใหบ้ริการตรงกับความต้องการของหน่วยรับตรวจ 3.64 0.772 ปานกลาง 

12. การให้บริการเกี่ยวกับการสนบัสนุนการตรวจราชการโดยรวม มีการด าเนินงาน
เป็นระบบ มีความคุ้มค่าสมประโยชน์ ต่อหน่วยรับการตรวจ 

3.70 0.745 มาก 
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ปัญหาลลอนขป่รรค 

1. รูปแบบของการตรวจราชการเปลี่ยนตามนโยบายของผู้ตรวจแต่ละท่าน 
2. มีการปรับทีมตรวจราชการของศูนย์อนามัยที่ 5 เพื่อให้ตอบสนองนโยบายของผู้ตรวจราชการ ซึ่ง

ส่งผลให้มีปัญหาเรื่องของการส่งต่อข้อมูลระหว่างทีมเก็บข้อมูล กับทีมตรวจราชการ เนื่องจากทีมเก็บข้อมูล
จะได้แต่ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบงาน ไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล ท าให้ไม่
เห็นภาพความเชื่อมโยงของงาน 

3. ควรมีการวางระบบการจัดทีมตรวจราชการ ปี 2559 เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการบริหารเรื่อง คน เงิน ของ  
 
ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 
 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ โดยก าหนดให้เป็นงานหลักท่ีศูนย์อนามัยต้องปฏิบัติ และมีงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงาน 

2. ประธานทีมตรวจราชการ (พญ.วีณา มงคลพร) ให้ความส าคัญร่วมออกตรวจราชการทั้ง 4 จังหวัด 
3. ทีมตรวจราชการมีความสามารถในการให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชดัเจน  
4. สัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมสนับสนุนการตรวจราชการ และผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัด 
 
2.(กนจกรรส(: การรย การตรดจินเนทศลลอตนดตาสผลการด าเนินิาาิ(กรสนิาสยส 

ผลการด าเนินิาาิ 

 ด าเนินการจัดประชุมรับการตรวจนิเทศและติดตามผลการด าเนินงาน กรมอนามัย จ านวน 3 รอบ 
ดังนี้ 
รน  ดยิ/เนดืนิ/ป ี ทีสินเนทศ 

จากกรสนิาสยส 

่ารอ่ าคยญภนาการปรอชขส 

1 วันท่ี 29 ตุลาคม 58 จ านวน 23 คน มอบนโยบายทิศทางการดาเนินงานกรมอนามัย และช้ีแจงกรอบวงเงิน
การจัดสรรงบประมาณเป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการ 
ด าเนินงาน และรายละเอียดตัวช้ีวัดการดาเนินงานตามการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ที่กรมอนามัยรับผิดชอบแก่หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค ให้มีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (รายละเอียดตามเอกสารที่สรุป
รายงานการประชุมครั้งท่ี 1) 

2 วันท่ี 24 มีนาคม 58 จ านวน 14 คน ติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามตามการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่กรมอนามัยรับผิดชอบ  นโยบาย
ส าคัญที่เร่งรัด งานตามพันธกิจของกรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
และรับรู้ปัญหาอุปสรรค  ข้อจ ากัดในด้านต่างๆ  ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จระดับผลผลิต และผลลัพธ์ของหน่วยงาน รวมถึงการให้
ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทางานให้
สอดรับกับสถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขทั้งในระดับอ าเภอ และจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ(รายละเอยีดตามเอกสารที่สรุปรายงานฯครั้งท่ี 2) 
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3 วันท่ี 21 สิงหาคม58 ส่วนกลางยังไม่แจ้ง - ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน และประเด็นปัญหา/อุปสรรค/
ปัจจัยความส าเร็จจากการด าเนินงานท่ีผ่านมา                               
- แผนงาน/แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559                                                                              
- ตรวจเยี่ยมพื้นท่ี ท่ีมีปัญหาจากการด าเนินงานตามพันธกิจของกรม
อนามัย ในพื้นที่เทศบาลอ าเภอสีคิว้ จังหวัดนครราชสมีา เรื่องปัญหา
ตลาด (อยูร่ะหว่างเตรียมข้อมูล ส าหรับท่ีจะจดัประชุมในช่วงวัน
ดังกล่าว) 

 

ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมการนิเทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  ในรอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2557 
 จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมการนิเทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ในรอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2557  จ านวน 23 คน พบว่า ภาพรวมของความรู้และความเข้าใจอยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 69.6 และมีความรู้และความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 30.4 ส าหรับรูปแบบที่เหมาะสมใน
การนิเทศงานครั้งต่อไป พบว่า ร้อยละ 52.2 คิดว่ารูปแบบ web conference เหมาะสมมากที่สุด รองลงมา
คือ รูปแบบ web conference และการประชุมที่หน่วยรับตรวจ ร้อยละ 21.7 
  

ปัญหาลลอนขป่รรค/ภานเน่ินลิอ 

1. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่5 มีภาระงานมากในช่วงระยะเวลาที่กรมมานิเทศงาน ท าให้ผู้รับผิดชอบ
งานในบางกลุ่มงานไม่ได้อยู่รับนิเทศงาน ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ซึ่งบางครั้งไม่สามารถตอบค าถามของผู้มา
นิเทศงานจากส่วนกลางได้ 

2. ทีมผู้นิเทศจากส่วนกลาง ควรน าองค์ความรู้วิชาการใหม่ๆ ที่สามารถใช้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ เป็น
แนวทางท่ีเป็นรูปธรรม และสามารถน าไปใช้ได้จริงในพ้ืนที่ 

3. ส่วนกลางควรจัดเป็นรูปแบบการประชุมทางไกล Web Conference แทนการลงมาเยี่ยมพ้ืนที่ 
4. รูปแบบการมานิเทศงานของส่วนกลาง ควรมีความคุ้มค่าสมประโยชน์ ต่อหน่วยรับการตรวจ 

  
ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 
 

1. การวางแผนกิจกรรม และการประสานงานที่มีระบบ 
2. ความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีของผู้รับผิดชอบงานทุกคน 
3. ผู้บริหารให้ความส าคัญและมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
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3. กนจกรรส(:(การตนดตาสผลการด าเนินิาาิ(กแร./PMQA 
ผลการด าเนินิาาิ 

ตัวชี้วัด กพร. มีทั้ง หมด 5 ตัวชี้วัด  คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน แต่เนื่องจากตัวชี้วัดที่ 4 
ตัวชี้วัดเรื่องความโปร่งใสก าหนดเกณฑ์มาให้ด าเนินการ แต่ไม่ได้ก าหนดระดับคะแนนให้ เนื่องจากกรมแจ้งให้
ด าเนินการตามเกณฑ์และประเมินคะแนนเป็นภาพกรม (ทุกศูนย์ได้คะแนนเท่ากับคะแนนกรม)  คะแนนจึง
ลดลง เหลือศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ด าเนินงานประเมิน 900 คะแนน  ผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน 
ณ 30 มิถุนายน 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้คะแนน 768 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.3 แยกตาม
มิติได้ดังนี้ 

  
ประเด็นการ
ประเมินผล                               ตัวชีว้ัด 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้รับ 

สนตนาาสินก( 

การประเมินประสิทธิผล 1 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์และภารกจิหลักของหน่วยงาน  500 436.2 

สนตนาาสใิ 

การประเมิประสิทธิภาพ 2  ร้อยละความส าเรจ็ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 100 92.5 

3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยดั
พลังงาน 

100 80 

4 ระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 100 รอคะแนน 

การพัฒนาองค์การ 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง 
PMQA 

200 79.5 

คอลิิเนต็สรดส 900 768 

 

กิจกรรมการด าเนินงานที่ด าเนินการตามแผนงานโครงการ ได้แก่ การจัดประชุมชี้แจงค ารับรอง
รายงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ดังนี้ 

1) การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด กพร. ผู้รับผิดชอบ วันที่ 15 มกราคม 2558 
           2) จัดท ารายละเอียด  KPI Template ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
           3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน 

 4) รายงาน SAR  CARD ของหน่วยงาน รอบ 6, 9, 12 เดือน 
 5) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในระบบDOC รอบ 

6, 9, 12 เดือน 
 6) ขับเคลื่อนการด าเนินงานในตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการแต่ละข้อตามเกณฑ์การประเมิน 

ร่วมด าเนินงานในบางประเด็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายกลุ่มงาน 
 7) พัฒนา ปรับปรุง  เผยแพร่ข้อมูลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่เวปไซต์ของหน่วยงาน กลุ่ม

บริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย   
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ปัญหาลลอนขป่รรค/ภานเน่ินลิอ 

1. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน กพร./PMQA คือ การขาดเวทีการประชุมชี้แจงทีมร่วมกันของ
แต่ละกลุ่มงานตามความรับผิดชอบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตรวจสอบผลการด าเนินงานร่วมกัน ซึ่งเกิดขึ้น
ได้ค่อนข้างยาก เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบมีภาระงานค่อนข้างมาก ไม่ได้อยู่ในที่ท างาน หรือเวลาว่างของ
ผู้รับผิดชอบแต่ละท่านไม่ตรงกัน ท าให้ไม่สามารถรวมกลุ่มเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนาดใหญ่ได้  

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการที่คล่องตัว และบรรลุตามเป้าหมาย ควรด าเนินการ ดังนี้ 
          1) การจัดเวทีย่อยตามตัวชี้วัดทุกเดือน กรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ ให้มอบหมายผู้แทนเข้า
ประชุมและส่งงานทุกสิ้นเดือน 
          2) จัดเวทีใหญ่ร่วมกันของแต่ละกลุ่มงานไตรมาสละครั้งก่อนการสรุปผลเพื่อลงรายงานกรม 
          3) มีการมอบรางวัลให้กับกลุ่มงานที่ผลการด าเนินงานดีเด่นหรือได้ล าดับที่ 1 ของทุกไตรมาส 
     
ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 
     การด าเนินงาน กพร. /PMQA ให้ประสบความส าเร็จ ต้องประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญในหลากหลาย
มิติ ทั้งตัวบุคคล นโยบายองค์กร  และสิ่งสนับสนุนในการด าเนินงานต่าง ๆ ดังนี้  

1. การชี้แจงรายละเอียดและแจกแจงความส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานให้ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่ม
งานรับทราบ และเข้าใจถึงบทบาทและความส าคัญในการด าเนินงาน                                                  

2. การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน องค์กร ให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด กพร. / PMQA และการด าเนินงานที่เน้นประสิทธิผลตามตัวชี้วัดนั้น ๆ 

3. มีการลงนามตามค ารับรอง กพร. ปี 2558 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและต่อเนื่องใน
องค์กร  

4. มีระบบการติดตามประเมินผล (External audit) และควบคุมโดยผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น และมี
การก าหนดเป็นเกณฑ์การประเมินผลงานประจ าปี หรือการสร้างแรงจูงใจในการด าเนินงานโดยการให้รางวัล
หรือโบนัสพิเศษ  
 
 



 

 

 

 

 

งานตามพันธกิจ 

กลุ่มจัดการความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาพ 
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ผลการด าเนินิาาิดาาิการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส่นงาลดดลานส(รรน (9(เนดืนิ)( 
าาิตาสแยิธกนจ 

กลขงสจยดการคดาสรูาลลอการ่ืงน่ารดาาิ่ขภาาแ 
 

1.(โคราการแยฒิาการ่ืงน่าร่าธารณอเนภติครชยส ขรนิทร์ 
่ถาิการณ์ 
    จากการด าเนินงานที่ผ่านในรอบปี 2557-2558 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์มีความส าคัญ
อย่างมากในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชนชนในด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่เอื้อต่อการ
มีสุขภาพดีตามกลุ่มวัย  โดยส่วนใหญ่ประชาชนจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางโทรทัศน์ เว็บไซด์ 
และเสียงตามสาย เช่นเดียวกับสื่อมวลชน  ที่รับรู้ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพไปสู่ประชาชน
ส่วนใหญ่ ทางช่องทางเว็บไซด์ อีเมล์ และโทรศัพท์  เป็นส่วนใหญ่ และเรื่องของสุขภาพที่ประชาชนและ
สื่อมวลชนสนใจมากที่สุดคือ สุขภาพผู้สูงอายุ อนามัยวัยท างาน ออกก าลังกาย โภชนาการกลุ่มวัย และเรื่อง
ของสุขภาพที่สนใจน้อยที่สุดคือ อนามัยการเจริญพันธ์ กฎหมายสาธารณสุข และสุขาภิบาลอาหารและน้ า  
 

 แนวโน้มของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในปี 2559 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จะต้องมีการ
พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน ให้มีบทบาทในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ไปสู่ประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทันต่อเหตุการณ์  และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
และชุมชนในสังคมต่อไป  

งบประมาณโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,000 บาท (อุดหนุน 30,000 บาท) ใช้จ่ายไป 
409,955.50 บาท  คงเหลือ  69,044.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.58 % 

ผลการด าเนินิาาิ 
1. พัฒนาเว็บไซด์ ศูนย์อนามัยที่ 5 
2. การเผยแพร่ข้อมูล สร้างกระแสสังคม รณรงค์ฯ 

2.1 จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลกศูนย์อนามัยที่ 5 บริเวณโรงพยาบาล 
2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์วันทันตสาธารณสุข / วันพยาบาล หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุภขาพ 
2.3 จัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมไทย / วันพ่อแห่งชาติ ปลูกต้นไม้ เก็บขยะรอบศูนย์

อนามัยที่ 5 
2.4 จัดกิจกรรมรณรงค์ซ้ืออาหารวันตรุษจีน รณรงค์ท่ีตลาดสดแม่สมบูรณ์ และตลาด 

แม่กิมเฮง จ.นครราชสีมา 
2.5 จัดกิจกรรม  ลดหวาน  มัน  เค็ม จัดประกวดส้มต าปลาร้าสุขภาพ ณ เอ็มซีซีฮอลล์ 

เดอะมอลล์ นครราชสีมา 
2.6 รณรงค์สัปดาห์ท าความสะอาดแห่งชาติ จัดรณรงค์ท่ี รร.บ้านพะไล อ.เมือง จ.

นครราชสีมา 
2.7 จัดกิจกรรมรณรงค์  เดินทางสุขใจ  ปลอดภัย  ปลอดโรค (วันปีใหม่) จัดรณรงค์ท่ีสถานี

ขนส่งแห่งใหม่นครราชสีมา 
2.8 จัดกิจกรรมรณรงค์  เดินทางสุขใจ  ปลอดภัย  ปลอดโรค (วันสงกรานต์) จัดรณรงค์

บริเวณท่ีพักริมทางหลวงล าตะคลอง 
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2.9 จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมก่อนเทศกาลสงกรานต์ รร.ตชด.โคกแสลง สุรินทร์ 
2.10 จัดกิจกรรมรณรงค์วันไอโอดีน 
2.11 จัดกิจกรรมรณรงค์การปั่นจักรยานในงานท่องเที่ยวและกีฬา ปั่น 4 อ าเภอใจเกินร้อย 

3. การผลิตสื่อ/พัฒนาสื่อด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3.1 จัดท าหนังสือชุดความรู้ บทความด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3.2 จัดท าหนังสือสถานการณ์โครงการส าคัญประจ าปี 2558 
3.4 จัดท าโปสเตอร์ความรู้&ความดี / โปสเตอร์น าเสนอผลงานวิชาการ 
3.5 จัดท าชุดนิทรรศการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3.6 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม(แผ่นพับ

หลักสูตร/แผ่นพับคลินิกนอกเวลารพ./คู่มือ) 
3.7.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3.8 จัดท าวีดีโอด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

4. การคัดเลือกสื่อต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขตสุขภาพที่ 9 จัดร่วมกับเขต 9 
4.1 จัดท าหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกสื่อต้นแบบให้แก่เครือข่ายสื่อมวลชนในเขต

สุขภาพที่ 9 
4.2 จัดประชุมแสดงผลงาน นวัตกรรมสื่อต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน

ควบคุมโรค 
4.3 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้ผู้ได้รับคัดเลือก (มอบในเวทีประชุมวิชาการระดับเขต) 
 

ปัญหาลลอนขป่รรค 
 1. นักวิชาการที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มวัย ไม่มีข้อมูลส่งให้เพ่ือขึ้นเว็บไซด์ และบางส่วนข้อมูลไม่ตรง
ตามประเด็นในการสื่อสารถึงกลุ่มเครือข่ายและประชาชน 

2. ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาเว็บไซด์ ยังมีความรู้ความสามารถในการปรับปรุงเว็บไซด์ไม่มากพอ 
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนในขั้นสูง  

3. ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซด์ไม่ได้มาท างานนี้ แต่ท างานในด้านอ่ืน ซึ่งไม่ตรงตาม
กรอบการท างาน ควรด าเนินกิจกรรมภายนอกหน่วยงาน เพราะประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่องของการล้าง
มือ 

4. ขาดการวางแผนงานร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบงานกับงานสื่อสารฯ 

ภานเน่ินลิอ/่นงาทีงตานาการภนรย การ่ิย ่ิขิจาก่งดิกลาา 
 

 1. แบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ใช้สอบถาม
เครือข่ายสื่อสาร) 
 2. แบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ใช้สอบถาม
ประชาชน) 
 3. สปอต ความรู้สั้น ความยาวไม่เกิน 30 วินาที เพ่ือใช้เผยแพร่สู่ประชาชนในระดับหมู่บ้าน 
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1. มีข้อมูลจากนักวิชาการส่งให้เพ่ือขึ้นเว็บไซด์  
2. ประสานภาคีเครือข่ายไปเข้าร่วมจัดกิจกรรม 
3. การท างานร่วมกันเป็นทีม และการประสานงานกับภาคีเครือข่ายล่วงหน้าตามแผนที่วางไว้ 
4. เครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีในการด าเนินงานด้านสื่อสารสุขภาพ 

  
 

Best Practice/Good Model ใิแ้ืิทีง 
 

1. หมอล ากลอน จังหวัดชัยภูมิ  
2. เพลงโคราช เพ่ือสุขภาพ  

 
่นงาทีงจอด าเนินิการตงนไป 

 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
2. กิจกรรมรณรงค์วันคาร์ฟรีเดย์ 
3. จัดท าหนังสือองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4. จัดท าภาพพลิกการท าความสะอาดฟันผู้สูงอายุ  
5. แสดงผลงาน นวัตกรรมสื่อต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค 
6. ประเมินผลความพึงพอใจของเครือข่ายต่อการด าเนินงานกิจกรรมคัดเลือกสื่อต้นแบบ 
7. สรุปผลการด าเนินงานโครงการและจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 

 
่นงาทีงเนป็ิปัญหาภนาแ้ืิทีง(ตานาสีโคราการเนภาาไปลกาไภ 
 1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพแก่ประชาชน ต้องลงถึงหมู่บ้าน ในหอกระจายข่าว  
 2. การให้ความรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการรับประทานอาหาร ที่ท าให้มีสุขภาพ
แข็งแรงและไม่อ้วนลงพุง   
  
่นงาทีงตานาท าตาสาารกนจทีงไดารย สน หสาส 
 1. สร้างกระแสให้ภาคีเครือข่ายและประชาชนรู้จักประชาชนศูนย์อนามัยที่ 5 
 2. การสร้างภาพลักษณ์ของศูนย์อนามัยที่ 5 ให้เป็นที่รู้จักของภาคีเครือข่ายและประชาชนให้เพ่ิมขึ้น
ในเขตนครชัยบุรินทร์ 
 3. การสร้างความสัมพันธ์ กระชับความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายสื่อสารสาธารณะเขตนครชัยบุรินทร์ 
 4. การเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าและทั่วถึงทันต่อ
เหตุการณ์  
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กลขงสจยดการคดาสรูาลลอการ่ืงน่ารดาาิ่ขภาาแ 
 

2.(โคราการแยฒิารอ  าาิ่ืงน่ารปรอชา่ยสแยิธ์(: รูาทยิ่นทธนกย (่ป่ช.(ปี(3(ปรอจ าปี(2558 
่ถาิการณ์ 
     

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมกับ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา 
เป็นหน่วยงานที่ร่วมกับดูแลและส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตพ้ืนที่นครชัยบุรินทร์ ในการท าหน้าที่เชื่อม
ประสานภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ให้เครือข่ายได้มีการสื่อสารด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสมตรงกับ
ข้อเท็จจริง และมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการส่งเสริมสุขภาพ ตามปรัชญาเขต
สุขภาพนครชัยบุรินทร์ ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2557-2560 ที่ว่าด้วย ประชาชนมีสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม 
เพ่ือประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมและสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 

งบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.เขต 9 นครราชสีมา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 570,236 บาท ใช้จ่ายไป 
549,736 บาท คงเหลือ  20,500 บาท  คิดเป็นร้อยละ 96.40 % 

ผลการด าเนินิาาิ 
1. ขออนุมัติด าเนินการเช่าเวลาวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 44 ครั้ง 
2. ขออนมุัติด าเนินการเช่าเวลาวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ 44 ครั้ง 
3. ขออนุมัติด าเนินการเช่าเวลาวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ 44 ครั้ง 
4. ขออนุมัติด าเนินการเช่าเวลาวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ 44 ครั้ง 
5. ค่าด าเนินการผลิตรายการ จังหวัดนครราชสีมา  44 ครั้ง 
6. ค่าด าเนินการผลิตรายการ จังหวัดชัยภูมิ    44 ครั้ง 
7. ค่าด าเนินการผลิตรายการ จังหวัดบุรีรัมย์   44 ครั้ง 
8. ค่าด าเนินการผลิตรายการ จังหวัดสุรินทร์  44 ครั้ง 

 

ปัญหาลลอนขป่รรค 
  

ไม่มี  
 
ภานเน่ินลิอ/่นงาทีงตานาการภนรย การ่ิย ่ิขิจาก่งดิกลาา 
 

 ไม่มี 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558  รอบที่ 3  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 
1. ท างานต่อเนื่อง มีแผนงานล่วงหน้า 
2. เครือข่ายเข้าใจในแผนการด าเนินงานชัดเจน 
3. นักจัดรายการมีความรู้/เข้าใจในข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  
 

Best Practice/Good Model ใิแ้ืิทีง 
 

 ไม่มี 
 
่นงาทีงจอด าเนินิการตงนไป 

ค่าจัดประชุมเตรียมผลิตรายการและสรุปผลงาน 2 ครั้ง 
 
่นงาทีงเนป็ิปัญหาภนาแ้ืิทีง(ตานาสีโคราการเนภาาไปลกาไภ 
 1. การสื่อสารผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 4 จังหวัด ยังเป็นที่นิยมของชาวบ้านและ
ประชาชนในเขตชนบท จึงควรอบรมนักจัดรายการวิทยุในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร  อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
 2. สื่อสิ่งพิมพ์ความรู้สุขภาพแบบสั้น เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย 4 จังหวัด 
 
่นงาทีงตานาท าตาสาารกนจทีงไดารย สน หสาส 

1. ส่งข่าวสาร สาระสุขภาพ ให้เครือข่ายวิทยุ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขต 4 จังหวัด 
 
 

 



เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558  รอบที่ 3  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

ผลการด าเนินิาาิดาาิการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส่นงาลดดลานส(รรน (9(เนดืนิ)( 
าาิตาสแยิธกนจ 

กลขงสจยดการคดาสรูาลลอการ่ืงน่ารดาาิ่ขภาาแ 
 
3.(โคราการ่ืงน่าร่าธารณอเนแืงนการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอป้นากยิโรค(เนภตแื้ิทีงิครชยส ขรนิทร์(ปี(3(( 
((((ปรอจ าปี(2558 
่ถาิการณ์ 
     

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา  เป็นหน่วยงานที่ดูแลและส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตพ้ืนที่นคร
ชัยบุรินทร์ ท าหน้าที่ในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี จึงได้
จัดท าโครงการสื่อสารสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตพ้ืนที่ นครชัยบุรินทร์ ปี3  
ประจ าปี 2558 ขึ้น เพ่ือให้เครือข่ายสื่อสารสาธารณะมีแนวทางการสื่อสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม
ตรงกับข้อเท็จจริง โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการส่งเสริมสุขภาพ ตาม
ปรัชญาเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ ฉบับที่ 2 (ปีงบประมาณ2557-2560) ที่ว่าด้วย “ประชาชนสุขภาพดี  ภาคี
มีส่วนร่วม” เพ่ือประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป  

งบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.เขต 9 นครราชสีมา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 624,870 บาท ใช้จ่ายไป 
548,620 บาท  คงเหลือ  76,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.79 % 

ผลการด าเนินิาาิ 
1. พัฒนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ 
2. ประชุมชี้แจงโครงการแก่เครือข่ายสื่อสารสาธารณะ พ้ืนที่เขตนครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1 
3. สัมมนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะพ้ืนที่เขตนครชัยบุรินทร์ 
4. จัดแสดงนิทรรศการ“การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ร่วมกับภาคีเครือข่าย 4 จังหวัด/จัดรายการสดสัญจร 4 จังหวัด 
5. ค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพเพ่ือการส่งเสริมป้องกัน

โรค 
6. ประเมินผลการรับรู้ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพ แนวทางและการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ/ประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลและแปรผล) 

ปัญหาลลอนขป่รรค 
  

ไม่มี  
 
ภานเน่ินลิอ/่นงาทีงตานาการภนรย การ่ิย ่ิขิจาก่งดิกลาา 
 

 1. งบประมาณด าเนินงานด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
 2. แผนงาน ธีมการด าเนินงานด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนในปี 2559 
 



เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558  รอบที่ 3  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 
  

1. มีแผนการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และชัดเจน 
2. เครือข่ายสื่อสารสาธารณะเข้มแข็งและเป็นหน่วยขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพที่ดี 
3. ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพมากข้ึน 

 
 

Best Practice/Good Model ใิแ้ืิทีง 
 

1. หอกระจายข่าวหมู่บ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
่นงาทีงจอด าเนินิการตงนไป 

1. ประชุมสรุปการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและชี้แจงการด าเนินงานให้ สปสช.เขต 9 นม. 
ทราบผลของโครงการ ครั้งที่ 2 

2. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.1 จัดท ารูปเล่มผลการส ารวจการรับรู้ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพแนวทางและการ  
     ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
2.2 จัดท ารูปเล่มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 
่นงาทีงเนป็ิปัญหาภนาแ้ืิทีง(ตานาสีโคราการเนภาาไปลกาไภ 
 1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในเขตชนบท เรื่องการรับประทานอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการ 
 
่นงาทีงตานาท าตาสาารกนจทีงไดารย สน หสาส 
 1. เผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนทุกช่องทาง 
 2. กระชับความสัมพันธ์กับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และยาวนาน 

 



เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558  รอบที่ 3  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

ผลการด าเนินิาาิดาาิการ่งาเน่รนส่ขภาาแลลอนิาสยส่นงาลดดลานส(รรน (9(เนดืนิ)( 
าาิตาสแยิธกนจ 

กลขงสจยดการคดาสรูาลลอการ่ืงน่ารดาาิ่ขภาาแ 
 

าาิจยดการคดาสรูา (KM) 
่ถาิการณ์ 
    งานจัดการความรู้ มีการพัฒนางาน โดยในปัจจุบันได้มีการจัดท าฐานข้อมูลขึ้น เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ผ่านมา ดังปรากฏที่หน้า website 
ศูนย์อนามัยที่ 5 ในรูปแบบของคลังความรู้ภายใต้ชื่อ “K – Center” ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อหลักดังนี้ KM 
@ HPC5, Best Practices, จดหมายข่าว,  วารสารศูนย์อนามัยที่ 5,  งานวิจัย/ผลงานวิชาการ,  บทความ
วิชาการ,  สาระสุขภาพสู่ประชาชน  และสื่อเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลเข้า
ตามลักษณะงานในแต่ละหัวข้อนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรอบ 9 เดือนที่ผ่าน
มารวมทั้งหมดจ านวน 19 ครั้ง 18 เรื่อง เพ่ือการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
ถ่ายทอดจากเจ้าหน้าที่ๆ ไปอบรม หรือประชุมมา  
ผลการด าเนินิาาิ 

งานจัดการความรู้ : มีการด าเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 มีการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อการด าเนินการตามโครงการ จ านวน 5 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 2 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรมาแล้วทั้งหมดรวม 19 ครั้ง 18 เรื่อง 
กิจกรรมที่ 3 สร้างคลังความรู้ โดยมีปรากฏที่หน้า website ศูนย์อนามัยที่ 5 ภายใต้ชื่อ “K – Center” 
กิจกรรมที่ 4 มีการถอดบทเรียนจากเจ้าหน้าที่ๆจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2558 รวม 5 ท่าน 
กิจกรรมที่ 5 จัดท าหนังสือ  150 ตอน องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจากการรวบรวมจดหมายข่าว LO  
กิจกรรมที่ 6 จัดกิจกรรมมหกรรมน าเสนอผลงานวิชาการ/นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 

      สิ่งแวดล้อม (CQI) ของศูนย์อนามัยที ่5 (อยู่ระหว่างด าเนินการ เนื่องจากกิจกรรมจะมีข้ึนใน 
      วันที่ 1 กันยายน 2558) 

กิจกรรมที่ 7 มีการสนับสนุนการส่งผลงานวิชาการ/นวัตกรรม เพื่อน าเสนอในงานประชุมวิชาการ รวมทั้งหมด  
                9 เรื่อง  
กิจกรรมที่ 8 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน (อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล เนื่องจากยังมีบางกิจกรรมที่ยัง 
                ไม่แล้วเสร็จ) 
 

ปัญหาลลอนขป่รรค 
  

บุคลากรร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้อย ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย เพราะเรื่องที่น ามาร่วมแลกเปลี่ยน
ให้ได้เรียนรู้กันนั้น ในแต่ละเรื่องล้วนมาจากการไปประชุมหรืออบรมที่ผ่านมา ของเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งเป็น
การอบรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ทั้งนี้ยังมีบางเรื่องของการประชุม/อบรม ต้องมีการจ่ายเงิน
ส าหรับการประชุม/อบรมดังกล่าว 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการนเิทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558  รอบที่ 3  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

ภานเน่ินลิอ/่นงาทีงตานาการภนรย การ่ิย ่ิขิจาก่งดิกลาา 
 

1. เจ้าหน้าที่ๆ มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้กระบวนการจัดการความรู้ (กรูรู KM ) ของศอ.5  
ควรจัดเวทีส าหรับการถ่ายทอดในเรื่องดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของขบวนการจัดการความรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร อันจะเป็นการสร้างนักจัดการความรู้หน้าใหม่ในองค์กรด้วย  
 2. การจัดท าคลังความรู้ให้ปรากฏบนหน้า website ของทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ควรเป็นข้อมูลที่
สามารถเชื่อมโยงกันได้ และมีระบบการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ 
 
ปัจจยสคดาส่ าเนร็จ 
 

การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ทุกท่าน 
 
 

Best Practice/Good Model ใิแ้ืิทีง 
 

ยังไม่พบการจัดการความรู้ที่เต็มรูปแบบทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 

 
่นงาทีงจอด าเนินิการตงนไป 
 

1. สิ่งที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่ ต้องมีโครงการเข้าไปแก้ไข  
  ควรมีโครงการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ที่เต็มรูปแบบ หรือมีการสร้างนักจัดการความรู้
ในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่อยู่ภายในตัวคนให้มีขบวนการของการสกัดความรู้ เพ่ือ
การน าไปประยุกต์ใช้ 

2. สิ่งที่ต้องท าตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
  

 



 


