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การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการ เพราะการยึดมั่นดังกล่าวจะทำให้มีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยว 

ในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหน้าที่ให้จนบรรลุผลสำเร็จ และสามารถป้องกันความผิดพลาด

เสียหายอันจะเกิดแก่ตนแก่งานได้อย่างแท้จริง 
 
 

พระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งการยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง



	 ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	มีภารกิจ

ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี	 รวมถึงส่งเสริมการจัดการ

สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558	 มีกลยุทธ์ขับเคลื่อน

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมอนามัย	 ประกอบด้วย	 งานอนามัยแม่และเด็ก	 

งานอนามัยวัยเรียน	 งานอนามัยวัยรุ่นและเยาวชน	 งานอนามัยวัยทำงาน	 

งานอนามัยผู้สูงอายุ	และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม			

	 รายงานประจำปี	 2558	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 เป็นการรวบรวม

สรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ในพื้นที่	 

เขตสุขภาพที่	 9	 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และสุรินทร์	 

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการ	 

ดำเนินงานต่อไป	

คำนำ 

ศูนย์อนามัยที่  5 นครราชสีมา 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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	 กรมอนามัยได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ	 เขต	 5	 เมื่อวันที่	 13	 กันยายน	 พ.ศ.	 2530

โดยรวมศูนย์วิชาการต่างๆ	 ในส่วนกลางที่ตั้งอยู่จังหวัดนครราชสีมา	 ได้แก่	 ศูนย์อนามัยโรงเรียนเขต	 3	

ศูนย์โภชนาการเขต	3	ศูนย์ทันตสาธารณสุขเขต	3	และศูนย์อนามัยแม่และเด็กเมืองพล	จังหวัดขอนแก่น	

เป็นโรงพยาบาลแม่และเด็ก	สังกัดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ	เขต	5	นครราชสีมา	ที่ทำการเดิมตั้งอยู่ในบริเวณ

สำนักงานสาธารณสุขเขต	ถนนจอมพล	อำเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	ปัจจุบัน	

	 ในปี	2541	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต	5	ได้ย้ายที่ทำการจากสำนักงานสาธารณสุขเขต	ถนนจอมพล 

อำเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 มาอยู่ที่เลขที่	 177	 หมู่ที่	 6	 ตำบลโคกกรวด	 อำเภอเมือง	 จังหวัด

นครราชสีมา	 จากการปฏิรูประบบราชการ	 ใน	 ปี	 2545	 ได้รวมภารกิจของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต	 5	

นครราชสีมา	 และศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม	 เขต	 5	 บางส่วนตั้งเป็นหน่วยงานใหม่	 ภายใต้ชื่อ		 

“ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา”	ภายใต้การบริหารของผู้บริหาร		ดังนี้	

	 พ.ศ.	2530	–	2538	 นายแพทย์วิพูล	กระแสร์ตานนท์	

	 พ.ศ.	2538	–	2542		 นายแพทย์สมพร		กุศลเลิศจริยา	

	 พ.ศ.	2543	–	2546		 นายแพทย์สุวรรณชัย	วัฒนายิ่งเจริญชัย	

	 พ.ศ.	2547	–	ปัจจุบัน		 นายแพทย์สุเทพ	เพชรมาก	

ประวัติความเป็นมา ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

l	 2514	 ศูนย์อนามัยแม่และเด็กชนบทที่	41	เมืองพล	

l	 2532	 โรงพยาบาลแม่และเด็ก	อ.พล	

l	 2518	 ศูนย์อนามัยโรงเรียนเขต	3	

l	 2550	 ศูนย์โภชนาการเขต	3	

	 	 ศูนย์ทันตกรรมสาธารณสุขเขต	3	

l	 2503	 ศูนย์พัฒนาอนามัยเขต	3	

l	 2518	 ศูนย์สถขาภิบาลเขต	3	

	 	 ศูนย์ประปาเขต	3	

l	 2527	 ศูนย์สขาภิบาลอาหารเขต	3	

ปรับโครงสร้างกรมอนามัย พ.ศ.2532 

จากอดีต...ถึง...ปัจจุบัน 

เพื่มเป็น 12 เขต พ.ศ.2535 

l ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต	3	

l ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต	5	

ปฎิรูประบบราชการ พ.ศ.2545 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	

และสิ่งแวดล้อม	

l ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต	3	

l ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต	5	
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บทบาทหน้าที่  
  

วิสัยทัศน์ 
  

	 องค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี	

 

พันธกิจ 
   

	 	 1.	 เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 และเชื่อมประสานภาคี	 

เครือข่าย	เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในพื้นที่รับผิดชอบ	

	 	 2.	เป็นองค์กรวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ที่สร้างองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มวัย	

	 	 3.	ผลิตองค์ความรู้	ประยุกต์	ถ่ายทอดและสาธิต	

	 	 4.	 พัฒนาสมรรถนะและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคีเครือข่าย	 สามารถทำบทบาทหน้าที่

ของตน	ในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

 

บทบาทหน้าที่ 
   

	 	 1.	 ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้	 เทคโนโลยี	 ระบบกลไกมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	ตลอดจนเผยแพร่แก่ภาคีเครือข่าย	

	 	 2.	 สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ	 ให้

สามารถทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ		

	 	 3.	 ติดตาม	 ประเมินผล	 ระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 เพื่อนำไปสู่การ

กำหนดนโยบายในพื้นที่	

	 	 4.	พัฒนาสถาบันสุขภาพผู้สูงอายุ	(AAA	:	Anamai	Aging	Academy)	
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แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ปี 2558 – 2560  (Strategy Map)  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

4 
 

          
  5   . . 2558 - 2560    16   2557

5

 
3.    

 3.1    

 

 

3.2   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.2     

วัฒนธรรมองค์กร (HEALTH) 
  

 H : Health  Model   เป็นต้นแบบสุขภาพการดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น	

 E : Ethics     มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณ	ซื่อสัตย์โปร่งใส	ไม่เลือกปฏิบัติ	และไม่	

	 	 	 	 	 	 แสวงหาประโยชน์ในการทำงาน	

 A : Achievement   มุ่งผลสัมฤทธิ์	มุ่งมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย	

	 	 	 	 	 	 ผลสัมฤทธิ์	ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง	

 L : Learning    เรียนรู้ร่วมกัน 	มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานร่วมกัน	

 T : Trust     เคารพและเชื่อมั่น 	มีความเคารพในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น	

 H : Harmony    เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม	 และยอมรับผลสำเร็จ	 

	 	 	 	 	 	 ของการทำงานร่วมกัน	



9รายงานประจำปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5  นครราชสีมา 
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โครงสร้างหน่วยงาน 

 3.2  โครงสร้างกลุ่มงาน 
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อัตรากำลังบุคลากร  
	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง	 195	 คน	 โดยแบ่งตามประเภท	 ได้แก่	

ข้าราชการ	ร้อยละ	53.3	พนักงานราชการ	ร้อยละ	9.2	ลูกจ้างประจำ	ร้อยละ	10.8	พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข	ร้อยละ	16.4	และลูกจ้างเหมา	ร้อยละ	10.3	ดังแผนภูมิที่ 1 

	 ในส่วนของอายุของบุคลากร	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง	 อายุ	 31	 –	 40	 ปี	 ถึง	 

ร้อยละ	42.1	รองลงมา	ได้แก่	อายุ	41	–	50	ปี	ร้อยละ	25.6	อายุ	51	–	60	ปี	ร้อยละ	19.5	และ	อายุ	

20	–	30	ปี	ร้อยละ	12.8	ตามลำดับ	ดังแผนภูมิที่ 2 

	 ระดับการศึกษา	จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีมากที่สุด	ร้อยละ	40	รองลงมา	คือต่ำกว่า

ระดับปริญญาตรี	 ร้อยละ	 35.4	 ปริญญาโท	 ร้อยละ	 21	 และปริญญาเอก	 ร้อยละ	 1	 นอกจากนี้	 ยังมี

บุคลากรที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	ร้อยละ	2.6	ดังแผนภูมิที่ 3 

แผนภูมิที่ 1	แสดงร้อยละอัตรากำลังบุคลากร	ศูนย์อนามัยที่	5	ตามประเภทตำแหน่ง	

ที่มา	:	งานพัฒนาบุคลากร	ศูนย์อนามัยที่	5		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	=	195	

9.2
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แผนภูมิที่ 2 ร้อยละอายุของบุคลากร	ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา		

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละระดับการศึกษาของบุคลากร	ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	

ที่มา	:	งานพัฒนาบุคลากร	ศูนย์อนามัยที่	5		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	=	195	

ที่มา	:	งานพัฒนาบุคลากร	ศูนย์อนามัยที่	5		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 N	=	195	
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พื้นที่รับผิดชอบ 
	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ดูแลรับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่	 9	 มีพื้นที่โดยรวม

เท่ากับ	 51,790.26	 ตารางกิโลเมตร	 ครอบคลุม	 4	 จังหวัด	 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	

บุรีรัมย์	และสุรินทร์	โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นๆ	ดังนี้	

 ทิศเหนือ 	 	 ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น	มหาสารคาม	และร้อยเอ็ด	

 ทิศใต้ 	 	 	 ติดต่อกับจังหวัดนครนายก	ปราจีนบุรีและสระแก้ว	

 ทิศตะวันออก 	 ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ	

 ทิศตะวันตก		 	 ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี	ลพบุรีและเพชรบูรณ์	

ที่มา :	ข้อมูลประชากรกลางปี	ณ	ธันวาคม	2557	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	กระทรวงสาธารณสุข		

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

	 ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข	 จากเอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานระดับ

กระทรวงสาธารณสุข	ปี	2558	รอบที่	2	

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ที่มา	ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ณ	15	กันยายน	2558	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	

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

“ นครชัยบุรินทร์ ” 

  จังหวัด พื้นที่ อำเภอ เทศบาล อบต. ตำบล หมู่บ้าน 

   ตร.กม. 

	 นครราชสีมา	 20,493.96	 32	 90	 243	 289	 3,743	

	 ชัยภูมิ	 	 12,778.29	 16	 36	 106	 124	 1,616	

	 บุรีรัมย์	 	 10,322.89	 23	 62	 146	 189	 2,546	

	 สุรินทร์		 8,124.06	 17	 28	 144	 159	 2,121	

	 เขต		 	 51,719.20	 88	 216	 639	 761	 10,026	

“เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” 

เมืองนครราชสีมา	 ครบุรี	 เสิงสาง	 คง	 บ้านเหลื่อม	 จักราช	 โชคชัย	 หนองบุญมาก	

ด่านขุนทด	 เทพารักษ์	 	 โนนไทย	พระทองคำ	 โนนสูง	 ขามสะแกแสง	บัวใหญ่	 สีดา	

บัวลาย	 แก้งสนามนาง	 ประทาย	 โนนแดง	 	 ปักธงชัย	 วังน้ำเขียว	 พิมาย	 ห้วยแถลง	

สูงเนิน	ขามทะเลสอ	สีคิ้ว	ปากช่อง	ชุมพวง	เมืองยาง	ลำทะเมนชัย	เฉลิมพระเกียรติ	

“ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล” 

เมืองชัยภูมิ	บ้านเขว้า	คอนสวรรค์	 เกษตรสมบูรณ์	หนองบัวแดง	ภักดีชุมพล	จัตุรัส		

ซับใหญ่	 เนินสง่า	 หนองบัวระเหว	 บำเหน็จณรงค์	 เทพสถิต	 ภูเขียว	 บ้านแท่น	

แก้งคร้อ	คอนสาร			

“เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” 

เมืองบุรีรัมย์	ห้วยราช	บ้านด่าน	คูเมือง	กระสัง	นางรอง	ชำนิ	 โนนสุวรรณ	หนองกี่	

ละหานทราย	 โนนดินแดง	 ปะคำ	 ประโคนชัย	 พลับพลาชัย	 บ้านกรวด	 พุทไธสง		

บ้านใหม่ไชยพจน์	นาโพธิ์	ลำปลายมาศ	หนองหงส์		สตึก	แคนดง	เฉลิมพระเกียรติ	

“สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน 

ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม” 

เมืองสุรินทร์	เขวาสินรินทร์	ชุมพลบุรี	ท่าตูม	จอมพระ	ปราสาท	กาบเชิง	พนมดงรัก	

รัตนบุรี	โนนนารายณ์	สนม	ศีขรภูมิ	สังขะ	ศรีณรงค์	ลำดวน	บัวเชด		สำโรงทาบ	

นครราชสีมา 

 

 

 

 

ชัยภูมิ 

 

 

 

บุรีรัมย์ 

 

 

 

 

สุรินทร์ 
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โครงสร้างประชากร 
แผนภูมิที่ 4 	แสดงโครงสร้างประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่		5	นครราชสีมา	

	 ลักษณะโครงสร้างปีรามิดประชากรเป็นรูประฆังคว่ำ	 สัดส่วนประชากรเพศชายกับเพศหญิง

ใกล้เคียงกัน	 ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน	 กลุ่มอายุระหว่าง	 40	 -	 44	 ปี	 ร้อยละ	 8.56	 รองลงมา

อยู่ในช่วงกลุ่มอายุ	35	-	39	ปี	ร้อยละ	8.39	(แผนภูมิที่ 4) 
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ตารางที่ 1		แสดงจำนวนและร้อยละของประชากรเขตนครชัยบุรินทร์	จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ	

 อายุ   ชาย    หญิง    เขต 9 

   จำนวน  ร้อยละ  จำนวน  ร้อยละ  จำนวน  ร้อยละ 

	 0-4	ปี	 	 205,083	 	 6.14	 	 193,433	 	 5.72	 	 398,516	 	 5.93	

	 5-9	ปี	 	 217,750	 	 6.52	 	 204,811	 	 6.06	 	 422,561	 	 6.29	

	 10-14	ปี	 	 225,449	 	 6.75	 	 211,797	 	 6.27	 	 437,246	 	 6.51	

	 15-19	ปี	 	 263,810	 	 7.90	 	 244,294	 	 7.23	 	 496,400	 	 7.39	

	 20-24	ปี	 	 251,004	 	 7.52	 	 245,396	 	 7.26	 	 496,400	 	 7.39	

	 25-29	ปี	 	 247,788	 	 7.42	 	 235,679	 	 6.97	 	 483,467	 	 7.20	

	 30-34	ปี	 	 275,358	 	 8.25	 	 264,538	 	 7.83	 	 539,896	 	 8.04	

	 35-39	ปี	 	 285,951	 	 8.56	 	 277,397	 	 8.21	 	 563,348	 	 8.39	

	 40-44	ปี	 	 286,478	 	 8.58	 	 288,567	 	 8.54	 	 575,045	 	 8.56	

	 45-49	ปี	 	 263,007	 	 7.88	 	 273,641	 	 8.10	 	 536,648	 	 7.99	

	 50-54	ปี	 	 223,767	 	 6.70	 	 236,339	 	 6.99	 	 640,106	 	 6.85	

	 55-59	ปี	 	 171,171	 	 5.13	 	 186,081	 	 5.51	 	 357,252	 	 5.32	

	 60-64	ปี	 	 140,637	 	 4.21	 	 158,005	 	 4.68	 	 298,642	 	 4.45	

	 65-69	ปี	 	 105,029	 	 3.15	 	 121,640	 	 3.60	 	 226,669	 	 3.37	

	 70-74	ปี	 	 72,003	 	 2.16	 	 87,998	 	 2.60	 	 160,001	 	 2.38	

	 75-79	ปี	 	 53,002	 	 1.59	 	 70,424	 	 2.08	 	 123,426	 	 1.84	

	 80-84	ปี	 	 30,946	 	 0.93	 	 44,935	 	 1.33	 	 75,881	 	 1.13	

	 85-89	ปี	 	 13,988	 	 0.42	 	 22,939	 	 0.68	 	 36,927	 	 0.55	

	 90-94	ปี	 	 4,481	 	 0.13	 	 7,929	 	 0.23	 	 12,410	 	 0.18	

	 95-99	ปี	 	 1,326	 	 0.04	 	 2,257	 	 0.07	 	 3,583	 	 0.05	

	100	ปีขึ้นไป	 	 774	 	 0.02	 	 1,083	 	 0.03	 	 1,857	 	 0.03	

รวมทั้งสิ้น	 	3,338,802		 100	 	3,379,183		 100	 	6,717,985		 100	

ที่มา	 ข้อมูลประชากรกลางปี	ณ	ธันวาคม	2557	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	กระทรวงสาธารณสุข											

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

แผนภูมิที่ 5	แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ปีงบประมาณ	2557		

งบประมาณปีงบประมาณ 2557 = 16,376,530 บาท 

แผนภูมิที่ 6 	แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ปีงบประมาณ	2558		

งบประมาณปีงบประมาณ 2558 = 14,560,996 บาท 



รายงานประจำปี 2558 
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

ส่วนที่ 2 

สถานการณ์งานส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2558 
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งานอนามัยแม่และเด็ก 
ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 

เด็กพัฒนาการสมวัย 
  

สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก 
	 การตายของมารดา	 ยังคงเป็นความท้าทายสำหรับเขตสุขภาพที่	 9	 โดยตลอด	 สถานการณ์	

ปี	2558	พบเสียชีวิต	10	ราย	คิดเป็นอัตราการตายของมารดา	27.03	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	แยกเป็น

รายจังหวัด	 ดังนี้	 นครราชสีมา	 27.15	 (4	 ราย)	 ,	 บุรีรัมย์	 32.48	 (2	 ราย)	 ,	 สุรินทร์	 38.67	 (4	 ราย)	 

ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	 ส่วนจังหวัดชัยภูมิไม่มีมารดาเสียชีวิต	 เมื่อจำแนกสาเหตุพบเป็นเหตุทาง

สูติกรรม	4	ราย	คือ	การตกเลือดหลังคลอด	ในจังหวัดบุรีรัมย์	2	ราย	ภาวะครรภ์เป็นพิษ	(และไม่ได้รับ

บริการฝากครรภ์)	 ในจังหวัดสุรินทร์	 1	 ราย	 และภาวะติดเชื้อจากการทำแท้ง	 ในจังหวัดสุรินทร์	 1	 ราย	

พบเหตุจากโรคทางอายุรกรรม	4	ราย	โดยพบในจังหวัดนครราชสีมาทั้งสิ้น	ได้แก่	ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ	

(Thyrotoxicosis)	2	ราย,	หัวใจล้มเหลว	(Congestive	Heart	Failure:	CHF)	1	ราย	และความผิดปกติ

ของหลอดเลือดแดงดำ	 (Arteriovenous	Malformation:	 AVM)	 1	 ราย	ทั้งนี้การเสียชีวิตทุกรายมีการ

ประชุม	Maternal	Mortality	Conference	และรายงานตามแนวทางรายงานมารดาตาย	

	 MCH	 board	 ระดับเขตและจังหวัดทั้งเขตสุขภาพที่	 9	 มีกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหา

สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	 ได้กำหนดวิสัยทัศน์	 (วิสัยทัศน์คือ	 แม่:	 Zero	 MMR,	 ลูก:	 เด็กเขต	 9	

พัฒนาการสมวัย	 IQ	 เกิน	 100)	 มีแผนงานและโครงการ	 และจัดประชุมคณะกรรมการฯทั้งหมด	 3	 ครั้ง	

ดังนี้	

 ประชุมครั้งที่ 1		 เมื่อวันที่	8	ม.ค.58	ณ	กรีนเนอรี่	รีสอร์ท	เขาใหญ่	

 ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่	4	ก.พ.58	ณ	ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	

 ประชุมครั้งที่ 3		 เมื่อวันที่	26	พ.ค.58	ณ	ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	

  

	 ในการลดการตายของมารดาจากสาเหตุที่ป้องกันได้	 (Zero	 MMR)	 ประสานงานกับ	 service	

plan	 ระดับเขตและจังหวัด	 ส่งเสริมการฝากครรภ์แนวใหม่เขตนครชัยบุรินทร์	 กำหนดการรายงานและ

ทบทวน	 case	 เมื่อมีความเสี่ยง	 จัดทำแนวทาง	 รวมถึงระบบส่งต่อ	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ	

และช่องทางสื่อสารที่เป็นมาตรฐานตามข้อตกลงของจังหวัด	 ทำให้อัตราส่วนการตายมารดาในประเด็นที่

เป็นสาเหตุการตายโดยตรงลดลงชัดเจน	 นอกจากนี้การตกเลือดหลังคลอดทั้ง	 2	 รายที่เกิดขึ้นใน

จังหวัดบุรีรัมย์	 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่พยาบาลอย่างเข้มข้น	 มีนวัตกรรมถุงตวงเลือด

(warning-sign	 bag)	 และมีการนำไปใช้ในทุกโรงพยาบาลและช่วยเฝ้าระวังการตกเลือดระยะ

หลังคลอดได้	 อีกทั้งมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	MCH	 board	 จังหวัดได้พัฒนาเพิ่มเติมคือ	 การเพิ่มแพทย์	 
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first	 call	 และ	 second	 call	 นอกเหนือจากแพทย์เวร	 ส่วนการตายจากโรคทางอายุรกรรม	 ระหว่าง

ตั้งครรภ์และคลอด	 สัมพันธ์กับการปกปิดการตั้งครรภ์	 (unwanted	 pregnancy)	 การปกปิดโรค

ประจำตัว	 การปฺฏิเสธการรักษา	 และการมาโรงพยาบาลช้า	 แสดงถึงการขาดความตระหนักของ

ผู้รับบริการและการเข้าถึงบริการที่ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์ทุกราย	 และคุณภาพการ

ฝากครรภ์โดยเฉพาะการคัดกรองครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงทั้งทางสูติกรรมและโรคประจำตัว	 ซึ่งมีผลอย่างมาก

ต่อการวางแผนการดูแลครรภ์และการคลอดต่อไป	

	 การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์	 12	 สัปดาห์	 มีเกณฑ์เป้าหมาย	 คือไม่น้อยกว่าร้อยละ	 60	

พบว่าระดับเขตมีการฝากครรภ์เร็วร้อยละ	 35.67	 หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน	 12	 สัปดาห์มากที่สุดใน

จังหวัดนครราชสีมา	(ร้อยละ	45.34)	ถัดมาคือ	สุรินทร์	ชัยภูมิ	และบุรีรัมย์	(ร้อยละ	33.91	33.38	และ	

25.80	 ตามลำดับ)	 ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	 กระทรวงสาธารณสุข	 ซึ่งต่ำกว่าข้อมูลการ

รายงานจากการตรวจราชการ	 ทั้งนี้พบข้อมูลรายอำเภอไม่สมบูรณ์หลายอำเภอในทุกจังหวัด	 ได้แก่	

อำเภอเทพารักษ์	 บัวลาย	 สีดา	 และเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดนครราชสีมา	 อำเภอซับใหญ่	 จังหวัดชัยภูมิ	

อำเภอบ้านด่านและแคนดง	จังหวัดบุรีรัมย์	อำเภอศรีณรงค์	เขวาสินรินทร์	โนนนารายณ์	จังหวัดสุรินทร์	

และข้อสังเกตในรายอำเภอที่มีหญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์เร็วน้อยกว่าร้อยละ	 25	 หลายอำเภอเช่นกัน	

ได้แก่	อำเภอเมืองยาง	จังหวัดนครราชสีมา	อำเภอบ้านเขว้า	จังหวัดชัยภูมิ	อำเภอเมืองและหลายอำเภอ

ในจังหวัดบุรีรัมย์	 อำเภอศีขรภูมิและพนมดงรัก	 จังหวัดสุรินทร์	 ซึ่งอาจมีปัญหาในการบันทึกข้อมูล	

นอกเหนือจากการค้นหาและกระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์เข้ารับบริการฝากครรภ์เร็ว		

	 การฝากครรภ์ครบ	 5	 ครั้งคุณภาพ	 มีเป้าหมายเพื่อให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง

สภาวะครรภ์และวางแผนการดูแลรักษา	 การคลอดได้อย่างเหมาะสม	 รวมถึงการยุติการตั้งครรภ์ก่อน

กำหนดหากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ด้านสุขภาพของทารกในครรภ์และสุขภาพของมารดา	นอกจากนี้การ

ฝากครรภ์คุณภาพ	 ยังช่วยให้บุคลากรสามารถคัดกรองภาวะเสี่ยงในมารดาได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น	

ดังสถานการณ์กรณีมารดาตายข้างต้นที่มารดามีโรคทางอายุรกรรมอยู่ก่อนหรือพัฒนาขึ้นระหว่างการ

ตั้งครรภ์	 เช่น	 ครรภ์เป็นพิษ	 ซึ่งตั้งเกณฑ์เป้าหมาย	 คือ	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 60	 ของหญิงที่มาคลอด

ทั้งหมด	 ในปี	 2558	 ระดับเขตพบหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ	 5	 ครั้งคุณภาพเพียงร้อยละ	 39.56	 โดย

สูงสุดที่จังหวัดนครราชสีมา	 ร้อยละ	 61.08	 มีอำเภอหญิงตั้งครรภ์มากฝากครรภ์ได้ครบ	 5	 ครั้งคุณภาพ

มากกว่าร้อยละ	 60	 คือ	 อำเภอเสิงสาง	 ปากช่อง	 ลำทะเมนชัย	 สีดา	 ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และ

สุรินทร์	 ไม่มีอำเภอใดในทั้ง	 3	 จังหวัดผ่านเกณฑ์ร้อยละ	 60	 เลย	 (ระดับจังหวัด	 ร้อยละ	 26.71	 21.53	

และ	34.14	ตามลำดับ)	ส่วนการฝากครรภ์	8	ครั้งตามข้อตกลง	MCH	Node	เขตนครชัยบุรินทร์	พบว่า

ส่วนใหญ่ยังคงนัดฝากครรภ์ตามแนวทางเดิมซึ่งบ่อยกว่า	 8	 ครั้ง	 ซึ่งอาจเป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่และหญิง

ตั้งครรภ์ในครรภ์ความเสี่ยงต่ำ	 นอกจากนี้ยังพบว่าการบันทึกข้อมูลเข้าและการนำข้อมูลออกจากระบบ	

Hos-xp	 ยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วน	 ข้อมูลจึงยังไม่สะท้อนสถานการณ์การฝากครรภ์	 8	 ครั้งในแต่ละ

จังหวัดและเขตสุขภาพได้จริง	
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	 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์สัมพันธ์กับการคลอดก่อนกำหนด	การตายของทารกในครรภ์	และ

ทารกน้ำหนักตัวน้อย	ซึ่งทำให้เด็กเสี่ยงต่อการมีพัฒนาการล่าช้าเมื่อเติบโตขึ้น	โดยองค์การอนามัยโลกได้

นิยามภาวะโลหิตจางในหญิงอายุตั้งแต่	 15	 ปีขึ้นไป	 คือ	 เมื่อมีระดับฮีโมโกลบินต่ำกว่า	 12	 กรัม

ต่อเดซิลิตร	 หรือระดับ	 Hematocrit	 ต่ำกว่า	 36%	 ส่วนหญิงตั้งครรภ์กำหนดที่ระดับ	 11	 และ	 33	

ตามลำดับ	 ในปี	 2558	 ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	 กระทรวงสาธารณสุข	 ระดับเขต	

พบภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ร้อยละ	 3.3	 โดยความชุกต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 10	 ในทุกจังหวัดและ

สูงสุดในจังหวัดบุรีรัมย์	 คือร้อยละ	 7.1	 ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ย้อนหลัง	 ข้อมูลจากการ

ตรวจราชการรอบที่	 2	 ปีงบประมาณ	 2558	 มีความชุกของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์	 ระดับเขต

ร้อยละ	11.3	รายจังหวัดจากความชุกสูงสุด	คือ	สุรินทร์	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และนครราชสีมา	(ร้อยละ	23.1	

17.7	 17.6	 และ	 6.7	 ตามลำดับ)	 โดยข้อมูลที่ได้จากการรายงานของ	 รพ.มหาราชนครราชสีมา	 อยู่ที่

ร้อยละ	 24	 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์และสะท้อนสถานการณ์รังโรคของภาวะโลหิตจางของท้องถิ่นอีสานใต้ตาม

ระบาดวิทยาชัดเจน	 สถานการณ์เมื่อสิ้นสุดปี	 2558	 เป็นผลจากการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้วยการจ่าย

ยาเม็ดเสริมไอโอดีน	 ธาตุเหล็กและโฟลิก	 และติดตามการกินยาเม็ดในหญิงตั้งครรภ์	 โดยร้อยละ	 74.63	

ของหญิงตั้งครรภ์ในระดับเขตได้รับยาเม็ดเสริม	 และจังหวัดนครราชสีมามีความครอบคลุมสูงสุดคือ	

ร้อยละ	86.99	รองลงมาคือ	บุรีรัมย์	สุรินทร์	และ	ชัยภูมิ	(ร้อยละ	73.12	66.97	และ	64.58	ตามลำดับ)	

ดังตารางที่	 2	 โดยอำเภอบ้านกรวด	 หนองกี่	 โนนดินแดง	 บ้านด่าน	 ชำนิ	 จังหวัดบุรีรัมย์	 มีความ

ครอบคลุมในการให้ยาเม็ดเสริมสูงมากกว่าร้อยละ	 90	 ทั้งนี้ในระยะยาว	 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ	

ป้องกันภาวะโลหิตจางในกลุ่มเสี่ยง	 และส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างยั่งยืน	 เขตสุขภาพที่	 9	 ควรมี

มาตรการส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ได้รับยาเสริมธาตุเหล็กทุกราย	

 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลตัวชี้วัดที่ยังคงเป็นปัญหาในพื้นที่ 

ที่มา : จากรายงานการตรวจราชการรอบที่	 2	ปีงบประมาณ	2558	และ	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์		 

	 กระทรวงสาธารณสุข 
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	 วัยเด็กเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับชีวิต	 โดยช่วงเวลา	 3	 ปีแรกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการ

เชื่อมโยงของโครงสร้างสมอง	 และช่วงเวลา	 5	 ปีแรกนั้นสำคัญที่สุดในการพัฒนาสมองเด็ก	 เด็กแรกเกิด

ที่น้ำหนักน้อยหรือมีภาวะขาดออกซิเจนยิ่งทำให้เด็กเสี่ยงต่อการ	 มีพัฒนาการล่าช้า	 รวมถึงศักยภาพใน

การเรียนรู้หรือพัฒนาด้านอื่นๆด้อยลงไปด้วย	 ในปี	 2558	 พบว่าระดับเขต	 มีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย

กว่า	 2,500	 กรัม	 ร้อยละ	 7.8	 โดยพบสูงสุดในจังหวัดสุรินทร์	 รองลงมาคือ	 ชัยภูมิ	 นครราชสีมา	 และ

บุรีรัมย์	 (ร้อยละ	 9.4	 8.1	 7.3	 และ	 6.5	 ตามลำดับ)	 ส่วนภาวะทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนพบ	 16.3	

ต่อพันการเกิดมีชีพ	 โดยสูงสุดในจังหวัดสุรินทร์เช่นกัน	 รองลงมาคือ	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิและบุรีรัมย์	

(อัตรา	21.4	18.9	13.3	และ	11.6	ต่อพันการเกิดมีชีพตามลำดับ)	ซึ่งทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยจะลดลง

ได้หากเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามและ	 รณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์เข้ารับบริการฝากครรภ์เร็วขึ้น	 

พร้อมทั้งให้บริการโรงเรียนพ่อแม่เพิ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ	 ดูแลครรภ์ของมารดา	 

โดยเฉพาะมารดาวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการให้กำเนิดทารกน้ำหนักน้อยมากกว่ากลุ่ม	 มารดาที่อายุมากกว่า	

ส่วนภาวะทารกขาดออกซิเจนในภาพรวมเขตมีผลลัพธ์ที่ดี	 เนื่องจากมีระบบการจัดการห้องคลอดตาม

เกณฑ์ห้องคลอดคุณภาพ	 การติดตามนิเทศเฉพาะกิจระดับจังหวัดในทุกจังหวัด	 และการอบรม	 

CPR	newborn	ทุกปี		

	 ความครอบคลุมด้านการประเมินพัฒนาการ	 ปี	 2558	 มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ

ครบ	60	พรรษา	2	เมษายน	2558	จากการตรวจราชการรอบ	2	พบว่าเด็กกลุ่มอายุ	0-5	ปี	ได้รับความ

ครอบคลุมการคัดกรองร้อยละ	 83.02	 และสูงสุดคือจังหวัดสุรินทร์	 (ร้อยละ	 97.89)	 และน้อยที่สุดคือ

จังหวัดบุรีรัมย์	 (ร้อยละ	 79.54)	 เนื่องจากเก็บข้อมูลโดยเครื่องมืออนามัย	 55	 และ	 DSPM	 ทั้งนี้	 

การปฏิบัติจริงในพื้นที่และการส่งข้อมูลรวบรวมยังคงเป็นปัญหาทั้งประเทศเนื่องจากข้อมูลสำนัก

นโยบายและยุทธศาสตร์	 พบความครอบคลุมการคัดกรองระดับประเทศเพียงร้อยละ	 27.72	 และเขต

สุขภาพที่	9	เป็นลำดับที่	11	จาก	12	เขต	คือร้อยละ	22.47	โดยรายจังหวัดของเขตสุขภาพที่	9	มีความ

ครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการเฉลี่ยร้อยละ	20	เท่านั้น		

	 การสำรวจพัฒนาการเด็กอายุ	0	-	5	ปี	ในเขตนครชัยบุรินทร์	ด้วยอนามัย	55	เมื่อปี	2555	พบว่า

เด็กอายุ	0-2	ปีและ	3-5	ปี	มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ	75	และ	61.1	สอดคล้องกับการสำรวจพัฒนาการ

เด็กอายุ	 0-5	ปี	 ด้วย	DENVER	 II	 เมื่อปี	 2557	ที่พบว่าเด็กทุกกลุ่มอายุมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ	 72.8	

โดยเด็กอายุ	0-2	ปีและ	3-5	ปี	มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ	78.1	และ	66.0	ตามลำดับ	ซึ่งเมื่อวิเคราะห์

แยกรายด้านพบว่าเด็กมีพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้าด้านภาษาและ	 ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมากที่สุด	

คือร้อยละ	 19.7	 และ	 8.9	 ตามลำดับ	 แม้ว่าข้อมูลจากการตรวจราชการรอบ	 2	 ปี	 2558	 (ตรวจด้วย

อนามัย	 55	 และ	 DSPM)	 พบเด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ	 99.60	 และสูงกว่าร้อยละ	 99	 ในทั้ง	

4	 จังหวัด	 แตกต่างจากข้อมูลการสำรวจในระดับประเทศอย่างมาก	 ข้อมูลระดับประเทศและเขตตาม	 

ข้างต้นบ่งชี้ว่า	 เด็กอายุเพิ่มขึ้นกลับมีพัฒนาการล่าช้ามากขึ้น	ซึ่งเด็กอายุ	3-5	ปีนี้	 ร้อยละ	80	ได้รับการ
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ดูแลจากสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย	 เช่น	 โรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์เด็กเล็ก	 จึงถือเป็นแหล่งที่สำคัญในการ

พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ	และต้องมีการติดตามเชิงคุณภาพในการปฏิบัติในพื้นที่	

	 ทั้งนี้ในระดับเขตมีศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพร้อยละ	 80.49	 และผ่านเกณฑ์	 

ร้อยละ	 60	 ในทุกจังหวัด	 การสุ่มประเมิน	 2	 แห่งพบมีการดำเนินงานตามเกณฑ์	 แต่เด็กในศูนย์เด็กเล็ก

กลับมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ	 50	 บ่งถึงการขาดความรู้ความเข้าใจทัศนคติ	 รวมถึงติดตามการปฏิบัติ	 

ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่ผู้เลี้ยงดูเด็กทั้งพ่อ	 แม่	 ครูผู้ดูแลเด็ก	 และเจ้าหน้าที่ในสถานบริการ	 

เพื่อให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	

	 โภชนาการเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ	 การที่เด็กแรกเกิดจนถึง

อายุ	 6	 เดือนได้กินนมแม่อย่างเดียวสัมพันธ์กับการมีพัฒนาการสมวัยและสร้างภูมิคุ้มกันโรคตาม

ธรรมชาติให้เด็ก	 อีกทั้งสร้างความผูกพันในครอบครัวอีกด้วย	 ในระดับประเทศพบว่าเด็กแรกเกิดจนถึง	

6	 เดือนได้กินนมแม่อย่างเดียวร้อยละ	 74.35	 โดยเขตสุขภาพที่	 9	 เป็นลำดับที่	 8	 จาก	 12	 เขต	 และ	 

มากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเล็กน้อยคือร้อยละ	 74.78	 รายจังหวัดเรียงจากมากไปน้อยคือ	

นครราชสีมา	 บุรีรัมย์	 ชัยภูมิ	 และสุรินทร์	 (ร้อยละ	 79.70	 76.20	 70.44	 และ	 64.58	 ตามลำดับ)	 

ทั้งนี้ความท้าทายคือ	 การย้ายถิ่นฐานเข้าไปทำงานในเมืองของบิดามารดา	 การไม่สามารถเก็บและขนส่ง

น้ำนมแม่ไปเลี้ยงบุตรได้	และเด็กได้รับการเลี้ยงดูโดยผู้ที่ไม่ใช่บิดามารดา		

	 ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กแรกเกิดถึง	 2	 ปี	 มีผลต่อพัฒนาการทางสมองและ

สติปัญญา	 IQ	 ต่ำลงแบบไม่สามารถฟื้นฟูได้เมื่อเข้าสู่วัยเรียน	 อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากระดับ

ภูมิคุ้มกันต่ำอีกด้วย	 องค์การอนามัยโลกได้นิยามภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ	 6	 เดือน	 -	 5	 ปี	 คือ	 เมื่อมี

ระดับฮีโมโกลบินต่ำกว่า	 11	 กรัมต่อเดซิลิตร	 หรือระดับฮีมาโตคริตต่ำกว่า	 33%	พื้นที่ที่มีปัญหาภาวะ

โลหิตจางควรเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้งในประชากร	 เด็กทั่วไปอายุระหว่าง	 6	 เดือน	 จนถึงอายุ	

12	 เดือนเป็นอย่างน้อย	 ทั้งนี้เขตสุขภาพที่	 9	 เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาภาวะโลหิตจางแต่มีสถานการณ์การให้

ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กอายุ	6	เดือน	–	5	ปี	(ตามตัวชี้วัด)	ต่ำมาก	คือ	ร้อยละ	4.4	ในระดับเขต	และ

ร้อยละ	0.5	4.1	0.6	16.7	ในจังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์ตามลำดับ	ตารางที่	3	

	 ด้านทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย	การสำรวจปี	2555	พบเด็กอายุ	3	ปี	ร้อยละ	56.8	และอายุ	5	ปี	

ร้อยละ	 81.2	 มีประสบการณ์โรคฟันผุในฟันน้ำนม	 โดยมีฟันผุ/ถอน/อุด	 เฉลี่ย	 2.8	 และ	 4.9	 ซี่ต่อคน	

ในกลุ่มอายุ	 3	 และ	 5	 ปีตามลำดับ	 ซึ่งมีแนวโน้มการปราศจากโรคฟันผุเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	 2550	 

แต่พฤติกรรมการแปรงฟันยังไม่เหมาะสม	 เด็กที่ได้รับการแปรงฟันก่อนนอนทุกวันมีเพียงร้อยละ	 64.1	

และ	 73.6	 และไม่แปรงฟันก่อนนอนเลย	 ร้อยละ	 9.2	 และ	 8.0	 ในกลุ่มอายุ	 3	 และ	 5	 ปีตามลำดับ	 

โดยผู้ปกครองของเด็ก	 3	ปี	 ร้อยละ	46.5	ปล่อยให้เด็กแปรงฟันเอง	มีเพียงร้อยละ	21.1	ที่มีผู้ปกครอง

ช่วยดูแลการแปรงฟันให	้ นอกจากนี้ยังพบเด็ก	 3	 ปี	 หลับคาขวดนมถึงร้อยละ	 31.2	 และ	 12.8	 ในเด็ก	 

5	ปี	 และแม้ว่าโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะจัดนมจืดให้แก่เด็กแล้วก็ตาม	 เด็ก	 3	 ปี	 ร้อยละ	 72.7	 

และเด็ก	 5	 ปี	 ร้อยละ	 56.1	 ยังดื่มน้ำหวาน	 น้ำผลไม้และรับประทานขนมถุงกรุบกรอบ	 มากกว่า	 
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3	ครั้ง/สัปดาห์เมื่ออยู่ที่บ้าน	ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและมีโอกาสเกิดความผิดปกติ

ของการสบฟันในอนาคต	 แล้วยังทำให้เสี่ยงต่อการติดรสหวาน	 ภาวะอ้วนและโรคติดต่อไม่เรื้อรังต่างๆ	

ในอนาคตด้วย	

ผลการดำเนินงาน 

 โรงพยาบาลตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก	 ในปี	 2558	 มีสถานบริการครบกำหนดรับการ

ประเมินซ้ำเพื่อคงสถานะ	 (re-accredit)	 รวม	 32	 แห่ง	 ได้รับการเยี่ยมประเมินรับรองครบทุกแห่ง	

(ร้อยละ	 100)	 และเมื่อรวมผลงานสะสมโรงพยาบาลทั้งหมดที่ผ่านการประเมินระดับทองขึ้นไป	 โดยเป็น

โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป	 เขตสุขภาพที่	 9	 ผ่านทั้งสิ้น	 80	 แห่ง	 (ร้อยละ	 98.8)	 

โดยจังหวัดที่มีโรงพยาบาลผ่านการประเมินฯครบทุกแห่งคือ	นครราชสีมา	ชัยภูมิ	และสุรินทร์	

 พัฒนาการเด็ก งานอนามัยแม่และเด็ก	 ร่วมกับ	MCH	 Node	 จัดอบรมและเป็นวิทยากรอบรม

การใช้เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเด็ก	 DAIM	 รวมทั้งสิ้น	 1	 ครั้ง	 มีผู้เข้ารับการอบรม	 120	 คน	

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม	 Thaichild	 development	 ในการลงข้อมูลพัฒนาการเด็ก

โดยใช้	 DSPM	 และ	 DAIM	 จำนวน	 2	 ครั้ง	 รวมผู้เข้าประชุม	 250	 คน	 และพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในการ	 

ใช้เครื่องมือคัดกรอง	DSPM	จำนวน	4	ครั้ง	(4	จังหวัด)	จำนวน	2,200	คน	โดยมีการติดตามประเมินการ

ดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ	2558	ร่วมกับทีมนิเทศเฉพาะกิจโดยสาธารณสุขนิเทศก์	พบว่า	ศักยภาพ

ของเจ้าหน้าที่ในการประเมินพัฒนาการ	 รวมถึงระบบการดำเนินงาน	 การกำกับติดตามในทุกระดับของ

แต่ละจังหวัด	 โดยเฉพาะในระดับ	 รพ.สต.	 มีผลต่อคุณภาพการประเมินพัฒนาการเด็ก	 กระบวนการที่มี

ประสิทธิภาพ	 จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้อง	 และสามารถค้นหาเด็ก	 

ที่มีพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้าได้เพิ่มมากขึ้น		

ตารางที่ 3	แสดงข้อมูลตัวชี้วัดที่ยังเป็นปัญหาในพื้นที่	

ที่มา :	จากรายงานการตรวจราชการรอบที่	 2	ปีงบประมาณ	2558	และ	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์		 

	 กระทรวงสาธารณสุข	
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 ตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ พัฒนาจากเกณฑ์ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว	

โดยในปี	 2558	 มีตำบลเป้าหมาย	 9	 แห่ง	 ดำเนินการแล้วเสร็จ	 2	 แห่ง	 และอีก	 7	 แห่งอยู่ระหว่าง

ดำเนินการต่อเนื่องปี	 2559	 ทั้งนี้เขตสุขภาพที่	 9	 มีอำเภอเป้าหมายสะสมทั้งสิ้น	 88	 แห่ง	 (มีอย่างน้อย

หนึ่งตำบลในอำเภอผ่านเกณฑ์ตำบลฯ)	 และผ่านการประเมิน	 32	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 36.4	 โดยแต่ละ

จังหวัดมีตำบลที่ผ่านการประเมินดังนี้	นครราชสีมา	12	ตำบล	 (ร้อยละ	37.5)	ชัยภูมิ	6	ตำบล	 (ร้อยละ	

37.5)	 บุรีรัมย์	 9	 ตำบล	 (ร้อยละ	 39.1)	 และสุรินทร์	 5	 ตำบล	 (ร้อยละ	 29.4)	 ทั้งนี้เกณฑ์เป้าหมายคือ	

ร้อยละ	40	จึงต้องเร่งดำเนินการในปี	2559	ต่อไป	

 ความท้าทายที่พบในพื้นที่  

	 	 1.	 มีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยแม่และเด็กครบและครอบคลุม	 

   ทุกพื้นที่	แต่อัตราตายมารดาและพัฒนาการเด็กยังคงเกินเกณฑ์	

	 	 2.	 การบันทึกและรายงานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์และไม่สะท้อนสถานการณ์จริง	

	 	 3.	 ความตระหนัก	 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว	 รวมถึงการเข้ารับบริการของ	 

	 	 	 หญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็กยังต่ำ		

	 	 4.	 การจัดการบริการยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ	 เช่น	 การนัดฝากครรภ์		 

	 	 	 โดยเฉพาะครรภ์เสี่ยงสูง	การคัดกรองพัฒนาการ		

 

ตารางที่ 4 ข้อมูลโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กและตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลพัฒนาการ	 

	 	 เด็กดีเริ่มที่นมแม่ 
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 Best Practice จากพื้นที่ 

	 	 1.	 90	วัน	90	กล่อง	รพ.สต.หัวทะเล	อ.บำเหน็จณรงค์	จ.ชัยภูมิ	ส่งเสริมการฝากครรภ์เร็ว	 

	 	 	 และลด	LBW	

	 	 2.	 ฝากท้องชิงทอง	รพ.สีคิ้ว	อ.สีคิ้ว	จ.นครราชสีมา	ส่งเสริมการมาฝากครรภ์เร็ว	

	 	 3.	 ถุงตวงเลือด	warning	sign	bag		รพ.บุรีรัมย์	

	 	 4.	 one	province	one	labour	room	(tele-line)	จ.สุรินทร์	

	 	 5.	 หมวกปิดตาเด็กส่องไฟ	รพ.มหาราช	นครราชสีมา	

 

 แผนดำเนินงานต่อไป 

	 	 1.	 ติดตามและเสนอประเด็นการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กอื่นๆ	 เข้าสู่การดำเนินงานของ		 

	 	 	 MCH	Node	

	 	 2.	 ร่วมผลักดันและสนับสนุนทางวิชาการสนองตามนโยบาย	Zero	MMR	ของเขตสุขภาพ		

	 	 3.	 ติดตามและเร่งรัดการรายงานกรณีมารดาตาย	ให้เสร็จทันกำหนด	15	วัน	

	 	 4.	 ผลักดันและสนับสนุนระบบ	 coaching,	 manager	 ด้านพัฒนาการเด็กในพื้นที่	 โดย	 

	 	 	 ทีมหมอครอบครัวมีส่วนร่วม	

	 	 5.	 ประสานและส่งต่อข้อมูล	Node	และ	Service	Plan	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อพัฒนา	practice		 

	 	 	 guideline	และการส่งต่อเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า	

	 	 6.	 เน้นการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	 เพื่อพัฒนาการเด็กสมวัย	 โดยสร้างความตระหนัก	 

	 	 	 และเสริมความเข้มแข็งให้เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	
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งานอนามัยวัยเรียน 
เด็กไทยเติบโตสมวัย สมองดี คิดดี มีความสุข 

 

สถานการณ์สุขภาพวัยเรียน 
	 ภาวะโภชนาการในเด็กมีผลกระทบต่อพัฒนาการ	ทั้งร่างกาย	สติปัญญา	อารมณ์	และสังคม	ซึ่งใน

ระหว่าง	 พ.ศ.	 2546	 –	 2556	 พบความชุกของปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียนที่มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น	เป็นปัญหาสาธารณสุขเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการควบคุมป้องกันและแก้ไข	โดยพบว่า	5	ปีที่ผ่านมา	

เด็กไทยมีภาวะอ้วนร้อยละ	 40	 และคาดว่าในปี	 2558	 ประเทศไทยจะเข้าสู่ปัญหาภาวะเด็กอ้วนใน

สัดส่วน	1	ใน	5	และเป็นอัตราการอ้วนที่เร็วที่สุด	ในประเทศไทยสำรวจพบเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

และประถมศึกษา	 อ้วน	 ร้อยละ	 30	 และเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือวัยรุ่นอ้วน	 ร้อยละ	 80		 

นับเป็นความเสี่ยงในระยะยาวต่อปัญหาสุขภาพอื่นๆ	 เช่น	 เบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง	 โรคหัวใจ		 

โรคหลอดเลือด	 โรคที่เกี่ยวกับการหายใจ	 ทำให้คุณภาพชีวิตประชากรในอนาคตของชาติแย่ลง	 

ผลกระทบระยะสั้นที่เห็นได้ชัดคือเด็กอ้วนมีภาวะสุขภาพจิตไม่ดี	ถูกล้อเลียนหรือกลั่นแกล้ง	สิ้นเปลืองค่า

ใช้จ่ายเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียน	 เจ็บป่วยง่าย	 ขาดเรียน	 ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายหรือ

กิจกรรมสังคมในโรงเรียนบางอย่างได้	 และอาจมีอาการหยุดหายใจเวลานอน	 ส่วนพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่

เป็นสาเหตุการอ้วนที่พบบ่อยคือ	 การกินไม่ถูกต้อง	 โดยพบว่าร้อยละ	 95	 ของเด็กอ้วนเกิดจากการกิน

อาหารไม่มีประโยชน์	 เช่น	ขนมกรุบกรอบ	น้ำอัดลม	อาหารที่มีไขมันสูง	 เป็นต้น	การมีกิจกรรมทางกาย

น้อย	เช่น	นั่งนอน	ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เป็นเวลานานต่อวัน	ทำให้มวลกล้ามเนื้อไม่

ได้ใช้งาน	 นอกจากนี้พฤติกรรมการกินของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่จัดหาอาหารให้เด็ก	 โดยเฉพาะการกิน

อาหารรสหวาน	มัน	เค็ม	และไขมันสูง	ก็เป็นปัจจัยทางอ้อมที่สำคัญที่ทำให้เด็กวัยเรียนอ้วนเพิ่มขึ้นด้วย		

	 การเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนในเขตสุขภาพที่	9	โดยข้อมูลรายงานพื้นที่

พบเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน	 (เริ่มอ้วนและอ้วน)	 ภาพรวมเขตร้อยละ	 8.2	 โดยจังหวัดที่มีภาวะอ้วนเกิน

เกณฑ์และสูงสุด	คือ	นครราชสีมา	รองลงมา	ได้แก่	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	คือร้อยละ	11.1	6.9,	6.3	

และ	6.6	ตามลำดับ	(แผนภูมิที่ 7) สอดคล้องกับข้อมูลจากการตรวจราชการปี	2558	ซึ่งระดับเขตมีเด็ก

นักเรียนที่มีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วน	 ร้อยละ	 9.46	 โดยพบสูงสุดที่จังหวัดนครราชสีมาเช่นกัน	 (ร้อยละ	

10.22)	 ถัดมาคือ	 บุรีรัมย์	 ชัยภูมิ	 และสุรินทร์	 (ร้อยละ	 9.29	 7.39	 และ	 6.56)	 ส่วนข้อมูลจากระบบ

รายงาน	HDC	พบว่าเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วนระดับเขตร้อยละ	11.4	 (แผนภูมิที่ 8)	ซึ่งสูงกว่าข้อมูลจาก

การตรวจราชการและสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	โดยพบว่าในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2558	เด็กนักเรียน

มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นจากภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2557	 และเมื่อเทียบแนวโน้มรายจังหวัดพบว่า

สอดคล้องกับข้อมูลจากการตรวจราชการ	 คือ	 เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วนมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา	

รองมาคือ	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กนักเรียนในเขตสุขภาพที่	9	มีภาวะเตี้ยและ
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แผนภูมิที่ 9 ร้อยละเด็กนักเรียนมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 

	 เด็กวัยเรียนเตี้ย	 ซึ่งผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวสาเหตุมาจาก	 โครงสร้างด้านร่างกายเป็นผลให้

เตี้ยแคระแกร็นเท่านั้น	 แต่ยังมีสาเหตุอื่นอีกมากมาย	 เช่น	 ภาวะภูมิต้านทานโรคต่ำเป็นผลให้ติดเชื้อ	 

ได้ง่าย	 เจ็บป่วยบ่อย	หรือเป็นเรื้อรัง	และมีความรุนแรง	ภาวะขาดอาหารเรื้อรัง	ภาวะเตี้ยยังมีผลต่อการ

พัฒนาสมองเป็นผลให้เด็กมีสติปัญญาต่ำ	 ความสามารถในการเรียนรู้บกพร่อง	 ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม	

เฉื่อยชา	 ภาวะเตี้ย	 เป็นผลมาจากการขาดอาหารแบบเรื้อรัง	 ทำให้ได้รับพลังงานและสารอาหารไม่	 

เพียงพอ	 จากการสำรวจสถานการณ์เด็กไทย	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 2555	 จำนวน	 1,650	 คน	 พบว่า	

นักเรียนเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยร้อยละ	 8.0	 นักเรียนเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยสูงสุดคือ	 จังหวัดชัยภูมิ	 

ผอมแนวโน้มสูงขึ้น	 เด็กนักเรียนที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	 ภาพรวมเขต	 พบร้อยละ	 78.8			

(แผนภูมิที่ 9)	โดยพบสมส่วนมากที่สุดคือ	บุรีรัมย์	รองมาคือ	ชัยภูมิ	นครราชสีมา	และสุรินทร์	(ร้อยละ	

86.1	 82.6	 74.0	 และ	 72.2	 ตามลำดับ)	 แสดงให้เห็นขนาดของปัญหาที่เพิ่มขึ้นจริงและโดยเฉพาะใน

พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีภาวะอ้วนและไม่สมส่วนมากกว่าอีก	 3	 จังหวัด	 ส่วนข้อมูลจังหวัดสุรินทร์

แสดงว่าเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วนน้อยกว่าจังหวัดอื่น	แต่กลับมีภาวะเตี้ยและไม่สมส่วนมากที่สุด	

ที่มา :	HDC	กระทรวงสาธารณสุข	ณ	9	กันยายน	58	

แผนภูมิที่ 7	 ร้อยละเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน		 
	 	 ภาคการศึกษาที่	2/2557																															

แผนภูมิที่ 8	ร้อยละเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
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ร้อยละ	 12.9	 รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์ร้อยละ	 8.3	 จังหวัดนครราชสีมา	 ร้อยละ	 5.6	 และจังหวัด

บุรีรัมย์	 ร้อยละ	 5.4	 และจากการสำรวจสถานการณ์สุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์	 เดือนสิงหาคม	 2555	

จำนวน	8,433	คน	พบว่านักเรียนเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยร้อยละ	11.7	นักเรียนเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยสูงสุด

คือ	 จังหวัดสุรินทร์ร้อยละ	 16.3	 รองลงมาคือ	 จังหวัดชัยภูมิ	 ร้อยละ	 12.0	 จังหวัดนครราชสีมา	 ร้อยละ	

11.7	จังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ	10.2	และจากการสำรวจสถานการณ์สุขภาพงานส่งเสริมสุขภาพ	เขตนครชัย

บุรินทร์	เดือนกันยายน	2556	จำนวน	1,800	คน	พบเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย	ร้อยละ	9.5	(ตารางที่ 5) 

	 ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กนักเรียนเป็นอีกปัญหาสำคัญของวัยเรียน	 ซึ่งส่งผลต่อ

ความว่องไว	 เฉลียวฉลาด	 สมาธ	ิ ส่งผลต่อการเรียนรู้	 สัมพันธ์กับ	 IQ	 ที่ลดลง	 5-10	 จุด	 และทักษะทาง

ด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ต่ำกว่าเด็กที่ไม่มีโลหิตจาง	 จากรายงานสถานการณ์ของสำนักโภชนาการ	

กรมอนามัย	 ปี	 2557	พบ	ภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียน	ป.1	 ภาพรวมประเทศ	 ร้อยละ	 30.3	 โดยเขต

สุขภาพที่	 9	 พบภาวะโลหิตจางสูงเป็นอันดับที่	 2	 ของประเทศ	 คือร้อยละ	 39.6	 (จังหวัดสุรินทร์เป็น

ตัวแทนของเขต) (แผนภูมิที่ 10)	และข้อมูลรายงาน	IQ	ที่	93.10	จุด	ลดลงจากปี	2554	ที่	97.42	จุด	

จากโปรแกรมอนามัยโรงเรียน	 (School	 Health)	 ภาคการศึกษาที่	 1	 ปี	 2558	 พบว่าเด็กวัยเรียนส่วน

หนึ่งไม่ได้รับการตรวจหาภาวะซีด	 โดยได้รับการตรวจมากที่สุดคือ	 บุรีรัมย์	 รองมาคือ	 สุรินทร์	

นครราชสีมา	และ	ชัยภูมิ	(ร้อยละ	96	95	61	และ	22	ตามลำดับ)	(แผนภูมิที่ 11) จึงจำเป็นเร่งด่วนที่

ต้องส่งเสริมการตรวจคัดกรองและแก้ไขภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน	 ในระยะสั้นโดยการติดตาม

ทำความเข้าใจและประเมินการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมให้ถูกต้องโดยเฉพาะในจังหวัดชัยภูมิ	 รณรงค์

และติดตามการให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กวัยเรียนสัปดาห์ละ	 1	 ครั้ง	 และระยะยาวโดยการ

ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองและสถานศึกษา	 รวมถึง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนและจัดหาอาหารให้เด็กวัยเรียนอย่างเหมาะสม	 เพื่อให้

อนาคตของชาติสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มศักยภาพต่อไป	

	 จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่	 9	 ครั้งที่	 6	 ปี	 2555	 (สำรวจทุก	 5	 ปี)	 

ได้สำรวจเด็กชั้นประถมศึกษาจำนวน	787	คนในโรงเรียนประถมศึกษา	เขตสุขภาพที่	9	พบมีฟันผุ	ถอน

อุด	 ร้อยละ	 47.4	 โดยจังหวัดสุรินทร์สูงสุด	 ร้อยละ	 67.9	 จังหวัดบุรีรัมย์มีฟันผุถอนอุดต่ำสุด	 

ร้อยละ	 29.0	 เด็กอายุ	 12	 ปี	 มีฟันแท้ผุร้อยละ	 66.7	 โดยมีค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุดสูงถึง	 1.25	 ซี่/คน	 

ส่วนเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุดสูงถึง	 2.4	 ซี่/คน	 และฟันผุสูงสุดถึง	 17	 ซี่/คน	

นอกจากนี้ยังพบว่า	 นักเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันเพียงร้อยละ	 28.8	 แปรงฟันก่อนนอน

เป็นประจำเพียงร้อยละ	60.1	จากการตรวจนิเทศในปี	2558	และรายงานสถานการณ์โดยสำนักนโยบาย

และยุทธศาสตร์	กระทรวงสาธารณสุข	พบว่าในเขตสุขภาพที่	9	นักเรียนในโรงเรียนได้รับบริการทัตกรรม

ป้องกันและตามความจำเป็นในอัตราที่ต่ำ	(ร้อยละ	39.97)	อัตราเด็กนักเรียนที่ปราศจากฟันผุก็ยังต่ำกว่า

ที่ควร	 ข้อมูลจากโปรแกรมอนามัยโรงเรียน	 (School	 Health)	 พบว่าในภาพการศึกษาที่	 1	 ปี	 2558	

นักเรียนมีปัญหาฟันผุ	และ	เหา	มากที่สุด	คือ	จังหวัดบุรีรัมย์	ร้อยละ	28	และ	11	,	สุรินทร์	ร้อยละ	64	
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และ	13	 ,นครราชสีมา	ร้อยละ	51	และ	9	ส่วนชัยภูมิแสดงข้อมูลเป็น	0	ทั้งสิ้นจากปัญหาในการบันทึก

ข้อมูล	นอกจากนี้ยังพบเด็กนักเรียนมีปัญหาการได้ยินรวม	72	รายในจังหวัดสุรินทร์	(32	รายในโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดน)	 ซึ่งได้รับการส่งต่อเพื่อรักษาทุกราย	 ทั้งนี้ข้อมูลสุขภาพในโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน	 ยกเว้นปัญหาด้านสุขภาพผิวหนังที่พบมากกว่า	 (ร้อยละ

3-6	ของเด็กนักเรียน)		

	 จากสถานการณ์ข้างต้น	 แสดงให้เห็นว่าโรคฟันผุยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ	 อีกทั้งการบริการยังไม่

ครอบคลุมทั่วถึง	 เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันที่ไม่เหมาะสม	 หากขาดการส่งเสริม

อนามัยช่องปากตั้งแต่วัยเรียน	 ไม่ได้รับการดูแลรักษาโรคฟันผุอย่างทันท่วงที	 โรคจะลุกลามและสูญเสีย

ฟันก่อนวัยอันควร	ส่งผลต่อพัฒนาการสุขภาพการบดเคี้ยว	และการดำเนินชีวิตประจำวันในอนาคต	

	 ส่วนสถานการณ์เด็กจมน้ำของเขตสุขภาพที่	 9	 โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	 กระทรวง

สาธารณสุข	 พบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า	 15	 ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำ	 73	 ราย	 คิดเป็นอัตรา	 5.80	 ต่อแสน	

สูงกว่าอัตราการเสียชีวิตดังกล่าวในระดับประเทศ	 (อัตรา	 4.58	 ต่อแสน)	 แม้ว่าจะไม่เกินเกณฑ์ตัวชี้วัดที่

กำหนดก็ตาม	(ไม่เกิน	6.50	ต่อแสน)	

ตารางที่ 5	แสดงร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วน 

ที่มา :	จากรายงานการตรวจราชการปี	2558 
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แผนภูมิที่ 10	ร้อยละภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียน	ป.1	ปี	2557	

ที่มา :	สำนักโภชนาการ	การสำรวจ	ปี	2557	(นักเรียน	ป.1	ที่มี	Hb<	11.5	g	/dl)	
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แผนภูมิที่ 11	ร้อยละของเด็กนักเรียนที่ได้รับการตรวจภาวะซีด	(จากโปรแกรมอนามัยโรงเรียน)	

ภาคการศึกษาที่	1	ปี	2558 

ผลการดำเนินงาน 
	 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	จาก	19	ตัวชี้วัด	ภายใต้	10	องค์ประกอบ	ได้แก่	นโยบายส่งเสริมสุขภาพ

ของโรงเรียน	 การบริหารจัดการในโรงเรียน	 โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน	 การจัดสิ่งแวดล้อม

ในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ	 บริการอนามัยโรงเรียน	 สุขศึกษาในโรงเรียน	 โภชนาการและอาหารที่

ปลอดภัย	 การออกกำลังกาย	 กีฬาและนันทนาการ	 การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม	 และการ	 

ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน	 เน้นการวัดผลทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน	 

โดยตัวชี้วัดที่	 4	 คือ	 นักเรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง	 เกินเกณฑ์	 (คือเริ่มอ้วนและอ้วน)	 ไม่เกิน	 

ร้อยละ	 7,	 นักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ	 ต่ำกว่าเกณฑ์	 (คือค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย)	 ไม่เกินร้อยละ	 5,	

นักเรียนไม่มีฟันผุ	และฟันแท้ถูกถอนในชั้นประถมไม่เกินร้อยละ	45	และนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่

สัมพันธ์กับสุขภาพ	 โดยปีงบประมาณ	 2558	 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ	 สะสมรวมทั้งสิ้น	 4,075	 แห่ง	

(ร้อยละ	 99.10	 ของโรงเรียนทั้งหมด)	 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 

จำนวน	 3,988	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 97.87	 และเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	 34	 แห่ง	

ทั้งนี้จากการศึกษาโดยเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน	 พ.ศ.2550	 พบว่าเด็กแต่ละคนดื่มน้ำอัดลมเฉลี่ย	 

200	 มิลลิลิตรต่อคนต่อวัน	 และมีการจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามากกว่าโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา	 ส่วนโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสพฐ.	 ได้เลิกจำหน่ายน้ำอัดลมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ	

(ปี	2554	เขตสุขภาพที่	9	มีโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมฯ	ร้อยละ	53.85)	

	 การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ	 ในเขตสุขภาพที่	 9	 โดยสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่	 9	

ร่วมกับพื้นที่	 อบรมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ	 และ	 โครงการผู้ก่อการดีด้านการป้องกันเด็กจมน้ำ	 ส่วน

งานอนามัยวัยเรียนศูนย์อนามัยที่	5	ได้ร่วมกับกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	ดำเนินการอบรมและขยาย

ผลการอบรมครู	 ก	 ทักษะการลอยตัวในเด็กเล็ก	 การว่ายน้ำในศูนย์เด็กเล็ก	 และการสอนว่ายน้ำโดยการ

สนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
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ในภาพรวม	 การดำเนินงานการเฝ้าระวังส่งเสริมและแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพในเด็กวัยเรียนในเขต

สุขภาพที่	 9	 มีสำนักงานสาธารณสุขทั้ง	 4	 จังหวัด	 ดำเนินการบูรณาการในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 

เป็นหลัก	 ถัดมาคือโครงการพิเศษในแต่ละปีตามปัญหาที่พบและการจัดลำดับความสำคัญในพื้นที่	 

มักขาดความต่อเนื่อง	ทั้งด้านผู้รับผิดชอบหลักและงบประมาณสนับสนุน	การทำงานอนามัยวัยเรียนต้อง

อาศัยความร่วมมือของหน่วยงานอื่นนอกกระทรวงสาธารณสุขหลายส่วนราชการ	แนวโน้มปัญหาอนามัย	 

วัยเรียนจึงมีความท้าทายสูง	 ยังเป็นปัญหาสำคัญและจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในอนาคต	 ทั้งภาวะอ้วน	 ผอม	

เตี้ย	ซีด	และฟันผุ	

 

 Best Practice ในพื้นที่  

	 งานป้องกันเด็กจมน้ำ	 -	 การเชื่อมโยงงานทีมหมอครอบครัวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ	 ในจังหวัด

บุรีรัมย์	 สระว่ายน้ำเคลื่อนที่โดยเครือข่ายท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์	 และเครือข่าย

ครู	ก	สอนทักษะว่ายน้ำ	โดยมูลนิธิฮุก	31	และมูลนิธิสว่างเมตตาธรรม	จังหวัดนครราชสีมา	

 

 แผนการดำเนินงานต่อไป 
	 	 1.	 พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินระดับเขต	และขยายเครือข่ายผู้ประเมินจากภาคส่วนอื่นๆ	

	 	 2.	 บูรณาการงานอนามัยวัยเรียนในโรงเรียนต่างๆ	 เช่น	 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 โรงเรียน	 

	 	 	 ปลอดน้ำอัดลม	 ขนมกรุบกรอบ	 เด็กไทยแก้มใส	 เด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ	 เป็นต้น		 

	 	 	 เพื่อลดภาระงานทั้งระดับเขต	จังหวัด	และโรงเรียน	

	 	 3.	 ผลักดัน	ส่งเสริม	สนับสนุน	ให้พื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการอย่างเป็นระบบ	 

	 	 	 และต่อเนื่อง	

	 	 4.	 นิเทศติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการการเจริญเติบโตของเด็ก	

	 	 5.	 ให้คำแนะนำปรึกษาทางวิชาการด้านโภชนาการและทันตสาธารณสุข	

	 	 6.	 สร้างกระแสขับเคลื่อนสังคมและเสริมแรงจูงใจ	

	 	 7.	 สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะโรงเรียนและบุคลากรของ	 

	 	 	 โรงเรียนเอง	

 



32 รายงานประจำปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5  นครราชสีมา 

งานอนามัยวัยรุ่น 
มีทักษะชีวิต ท้องเมื่อพร้อม 

 

สถานการณ์สุขภาพวัยรุ่น 
	 ในช่วง	 12	 ปีที่ผ่านมา	 (พ.ศ.	 2543-2555)	 ภาพรวมของการเกิดในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง	

แต่อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ	 15-19	 ปี	 กลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 จากรายงานกระทรวงสาธารณสุข	

ปี	 2555	 แสดงอัตราการคลอดของวัยรุ่นกลุ่มนี้	 53.8	 ราย	 ต่อประชากรหนึ่งพันคนในวัยเดียวกัน	 เพิ่ม

จาก	31.1	ราย	 เมื่อปี	พ.ศ.2543	และมีการคลอดมากกว่าหนึ่งท้องจำนวน	15,440	ราย	 (ร้อยละ	11.9	

ของการคลอดที่เกิดจากแม่ที่อายุต่ำกว่า	20	ปี)	และมี	880	รายที่คลอดลูกซ้ำเป็นท้องที่	3	ส่วนกลุ่มเด็ก

หญิงอายุต่ำกว่า	15	ปี	มีการคลอด	3,725	รายต่อปี	หรือมากกว่า	10	รายต่อวัน	และเป็นการคลอดลูก

ซ้ำถึง	 243	 ราย	 อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า	 20	 ปีทั้งสองกลุ่ม	 สะท้อนถึงความไม่พร้อมและ

คุณภาพชีวิตของเด็กเกิดใหม่ซึ่งเป็นกำลังในอนาคตของประเทศ		

	 Node	 วัยรุ่นเขตนครชัยบุรินทร์	 บูรณาการกับงานส่งเสริมสุขภาพ	 ป้องกันควบคุมโรค	 และ

สุขภาพจิตที่ชัดเจน	 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

พัฒนาบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน	 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ เพศศึกษารอบด้าน	

การป้องกันเอดส์	 และทักษะชีวิต	 มีการจัดตั้ง	 teen	manager	 ระดับจังหวัดและอำเภอ	 พื้นที่มีการ

ดำเนินงาน	5	มาตรการ	คือ		

 มาตรการที่ 1	การบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้วัยรุ่นปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ	แอลกอฮอล์	

	 	 	 	 สารเสพติด	

 มาตรการที่ 2	มาตรการเชิงรุกสู่สถานศึกษา	

 มาตรการที่ 3 การจัดบริการที่เป็นมิตรและสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของวัยรุ่น	

 มาตรการที่ 4	มาตรการเชิงรุกสู่ชุมชน	

 มาตรการที่ 5	การบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพอำเภอ	DHS	

	 สถานการณ์ในเขตสุขภาพที่	 9	 จากรายงานการตรวจราชการปีงบประมาณ	2558	 พบอัตราการ

คลอดของวัยรุ่นอายุ	15-19	ปี	สูงสุดคือจังหวัดสุรินทร์	ถัดมาคือ	ชัยภูมิ	นครราชสีมา	และบุรีรัมย์	(อัตรา	

34.0	33.8	32.1	และ	30.5	ต่อประชากรหญิงอายุ	15-19	ปีพันคน)	โดยระดับเขต	มีอัตราคลอด	32.4	

แต่เมื่อรวมรายงานจากทั้งปีงบประมาณ	2558	ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	กระทรวงสาธารณสุข	

พบอัตราการคลอดในวัยรุ่นระดับเขตสูงถึง	 12,083	 การคลอดต่อประชากรหญิงอายุ	 15-19	 ปี	 จำนวน	

244,294	 คน	 คืออัตราการคลอด	 49.46	 ต่อประชากรหญิงอายุ	 15-19	 ปี	 พันคน	 ซึ่งสูงกว่าอัตราการ

คลอดของวัยรุ่นในระดับประเทศที่	47.93	นอกจากนี้เขตสุขภาพที่	9	ยังมีสถานการณ์การตั้งครรภ์ซ้ำ	ใน

ระดับเขตร้อยละ	17.52	โดยจังหวัดที่มีการตั้งครรภ์ซ้ำสูงสุดคือ	สุรินทร์	ถัดมาคือ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	

และชัยภูมิ	 (ร้อยละ	 18.26	 18.11	 16.74	 และ	 16.51	 ตามลำดับ)	 (แผนภูมิที่ 12)	 เขตสุขภาพ	 
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เป็นลำดับที่	 7	 ของประเทศ	 แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ซ้ำ

ยังคงเป็นความท้าทายในทุกจังหวัดและทั้งเขตสุขภาพที่	9	และเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	

	 สอดคล้องกับสถานการณ์การให้บริการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือแท้งก่อนออกจากโรงพยาบาล

ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดหรือวิธีกึ่งถาวร	 ในวัยรุ่นอายุ	 15-19	 ปี	 ที่ยังดำเนินการได้น้อยมาก	 และขาดข้อมูลที่

สมบูรณ์	ไม่เพียงพอในการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาต่อไปแทบทุกจังหวัด	(ตารางที่ 6) 

	 เครือข่ายยุติการตั้งครรภ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์	 ในเขตนครชัยบุรินทร์	 ภายใต้	 Node	 วัยรุ่น	

พบว่ามีผู้ป่วยรับบริการทั้งสิ้น	 696	 ราย	 โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุทางกายภาพและอายุมารดา	 ไม่ได้	 

คุมกำเนิด	 เศรษฐานะ	 สถานภาพหย่าร้าง	 คุมกำเนิดล้มเหลว	 และสุขภาพของทารกในครรภ์	 ส่วนมาก

มีอายุครรภ์น้อยกว่า	 12	 สัปดาห์	 (ร้อยละ	 69.9)	 โดยเป็นผู้ป่วยรับบริการที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่	 

เขตสุขภาพที่	 9	 ร้อยละ	 98.9	 และเมื่อสิ้นสุดการบริการ	 ผู้ป่วยตั้งครรภ์ต่อและได้รับบริการฝากครรภ์

ร้อยละ	 4.31	 ต้องรับบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาซ้ำร้อยละ	 5.46	 และยุติการตั้งครรภ์ซ้ำด้วยหัตถการ

ร้อยละ	0.43	

 

แผนภูมิที่ 12 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ	15-19	ปี	

และร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำของหญิงอายุ	15-19	ปี	
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ตารางที่ 6	สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการบริการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือแท้ง	
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	 โรงเรียนในเขตสุขภาพที่	 9	 มีการสอนเรื่องเพศศึกษา/พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนตามเกณฑ์	

ร้อยละ	49.24	จังหวัดที่มีการดำเนินการสูงสุด	คือ	นครราชสีมา	ร้อยละ	69.7	รองลงมา	ได้แก่	สุรินทร์	

ชัยภูมิ	 และบุรีรัมย์	 ร้อยละ	 57.5,	 54.6	 และ	 15.2	 ตามลำดับ	 (แผนภูมิที่	 13)	 โดยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมี

ความครอบคลุมต่ำ	แต่มีโรงเรียนต้นแบบการสอนเพศศึกษา	5	แห่ง	บ่งถึงศักยภาพในการขยายผลอย่าง

มีคุณภาพให้เต็มพื้นที่ต่อไป 

แผนภูมิที่ 13	ร้อยละการสอนเรื่องเพศศึกษา/พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนตามเกณฑ์ 
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	 ด้านพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น	 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รายงานเมื่อปี	 2554	พบความชุกของการ

สูบบุหรี่ในประชากรอายุ	 15	 ปีขึ้นไป	 จำนวน	 53.9	 ล้านคน	 สูบบุหรี่	 11.5	 ล้านคน	 หรือร้อยละ	 21.4	

โดยอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง	20	เท่า	(ร้อยละ	41.7	และ	2.1	ตามลำดับ)	และการดื่ม

สุราของประชากรอายุ	15-19	ปี	พบอัตราการดื่มสุราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	11.04	ในปี	2544	เป็นร้อยละ	

18.1	 ปี	 2557	 ซึ่งมีอัตราการเพิ่มสูงกว่ากลุ่มประชากรที่อายุมากกว่า	 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้หญิงมีอัตรา

การดื่มเพิ่มขึ้นขณะที่ผู้ชายมีอัตราการดื่มลดลง	 ในเขตสุขภาพที่	 9	 มีความชุกของการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ	15-19	ปี	 เพิ่มขึ้นเช่นกัน	 (ค่าเฉลี่ยจาก	12.6	 ในปี	2550	 เป็น	15.1	 ในปี	

2555)	และจังหวัดที่มีความชุกสูงสุดคือ	นครราชสีมา	ถัดมาคือ	สุรินทร์	ชัยภูมิ	และบุรีรัมย์	(17.7	15.3	

14.0	13.4	ตามลำดับ)	ข้อมูลข้างต้นแสดงว่าประชากรอายุ	15-19	ปี	มีการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น	 โดย

เฉพาะเพศหญิงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการถูกชักจูงให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้สำเร็จโดยง่าย		

	 การแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น	 –	 สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่	 4	 จังหวัดได้รับการตรวจว่า

ไม่มีการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา	 (ร้อยละ	100	โดยเกณฑ์กำหนด	

สัดส่วนการตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ	 90)	 และมีการตรวจว่าไม่มีการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาเป็นสัดส่วนสูงสุดคือ	 จังหวัดบุรีรัมย์	 รองมาคือ	 สุรินทร์	 นครราชสีมา	 และ	

ชัยภูมิ	 (ร้อยละ	100	99.87	81.39	และ	78.09	ตามลำดับ	 โดยเกณฑ์กำหนด	สัดส่วนการตรวจไม่น้อย

กว่าร้อยละ	50)	

	 พฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ	โดยพบว่าเด็กอายุ	12	ปี

ดื่มน้ำอัดลมถึงร้อยละ	 41.1	 และดื่มน้ำหวานอื่นร้อยละ	 57.7	 อมลูกอมร้อยละ	 40.3	 และกินขนม

กรุบกรอบร้อยละ	72.1	ตั้งแต่สามครั้งต่อสัปดาห์	ส่วนเยาวชนอายุ	15	ปี	ดื่มน้ำอัดลมร้อยละ	45.9	และ

น้ำหวานอื่นร้อยละ	62.4	อมลูกอมร้อยละ	42.3	และกินขนมกรุบกรอบร้อยละ	75	ทั้งนี้สถานการณ์โรค

ฟันผุในกลุ่มอายุ	12	และ	15	ปีจากการสำรวจเมื่อปี	2555	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	โดยร้อยละ	58.3	ของเด็ก

อายุ	12	ปีมีฟันผุในฟันแท้	และมีฟันผุ/ถอน/อุด	เฉลี่ย	1.6	ซี่ต่อคน	(ปี	2550	ร้อยละ	46.5	และ	1.76	ซี่

ต่อคน)	และเยาวชนอายุ	15	ปี	ร้อยละ	67.7	มีฟันผุในฟันแท้	และมีฟันผุ/ถอน/อุด	 เฉลี่ย	2.3	ซี่ต่อคน	

(ปี	 2550	 ร้อยละ	 54.8	 และ	 2.45	 ซี่ต่อคน)	 แม้จะมีการเข้าถึงบริการทันตกรรมป้องกันที่เพิ่มขึ้น	 

โดยฟันแท้ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุเพิ่มขึ้นในเด็กอายุ	 12	 ปี	 จากร้อยละ	 6.5	 เป็น	

22.1	และเยาวชนอายุ	15	ปี	จากร้อยละ	5.6	เป็น	17.0	ในปี	2550	และ	2555	ตามลำดับ	แต่การตรวจ

เฝ้าระวังและพฤติกรรมทันตสุขภาพต่ำลง	คือ	ได้รับการตรวจเฝ้าระวังร้อยละ	85	และ	37.7	ได้แปรงฟัน

ทุกครั้งหลังอาหารกลางวัน	ร้อยละ	37.0	และ	5.0	ได้แปรงฟันก่อนนอน	ร้อยละ	47.3	และ	63.5	ในเด็ก

อายุ	12	และ	15	ปีตามลำดับ	นอกจากนี้การดูแลช่องปากด้วยตนเองในเด็กวัยเรียนเมื่ออายุเพิ่มขึ้นกลับ

ลดลง	 โรงเรียนระดับมัธยมไม่มีโครงการทันตสุขภาพที่ต่อเนื่องชัดเจน	 แสดงถึงการขาดความตระหนัก

ของผู้เกี่ยวข้องในงานทันตสุขภาพโรงเรียนที่ต้องส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมสามารถดูแลสุขภาพช่องปาก

ได้ด้วยตนเอง	 รวมถึงการขาดความรู้และความเข้าใจที่ผิดของคนในครอบครัวถึงวิธีการดูแลสุขภาพ	 

ช่องปาก	จึงขาดการกระตุ้นและแบบอย่างที่ถูกต้องจากคนใกล้ชิดในครอบครัว	
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ผลการดำเนินงาน 
	 การประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	 (YFHS)	 และอำเภอ

อนามัยการเจริญพันธุ์		

	 โดยจัดในรูปแบบเวทีนำเสนอและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เมื่อวันที่	3-5	มิถุนายน	2558	ณ	โรงแรม

สบายโฮเทล	อำเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมารวมทั้งสิ้น	41	แห่ง	(อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์	29	แห่ง,	

YFHS	 12	 แห่ง)	 โดยมีผลการดำเนินงานเยี่ยมสำรวจและประเมินในปีงบประมาณ	 2558	 และผลงาน

สะสมระหว่างปี	2555-2558	ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	60	ในระดับเขตทั้งสองมาตรฐาน	แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ใน

บางจังหวัด	สำหรับมาตรฐานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์	ดังแสดงในตารางที่ 7 , แผนภูมิที่ 14 - 15 

ตารางที่ 7 ผลการประเมินรับรองมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	 (YFHS)	 และ

อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์	ปี	2555	-	2558 

30 
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แผนภูมิที่ 14		ร้อยละรพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่	9	ผ่านเกณฑ์	รพ.ตามมาตรฐาน

YFHS	ปี	2558	(ผลงานสะสม	ปี	55	-	58)	

ที่มา :	รายงานการประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น,	

ศูนย์อนามัยที่	5	ปี2555	–	2558	
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แผนภูมิที่ 15	ร้อยละอำเภอในเขตบริการสุขภาพที่	9	ผ่านเกณฑ์อำเภออนามัยเจริญพันธุ์ปี	2555-2558	

ที่มา :	รายงานการประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์,	ศูนย์อนามัยที่	5	ปี	2555	–	2558	

 การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา และเครือข่ายป้องกันการแท้งไม่ปลอดภัย	 (Teen	 UP	 care)	

จากข้อมูลที่เครือข่ายบริการและแพทย์อาสา	 (Referral	 system	 for	 Safe	 Abortion:	 R-SA)	 มีผู้

รับบริการในเครือข่ายในปีงบประมาณ	2558	รวมทั้งสิ้น	696	ราย	มีการจัดทำรายงานและสถิติโดยคณะ

อนุกรรมการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการแท้งไม่ปลอดภัย	 ซึ่งอยู่ภายใต้	 Node	 วัยรุ่น

นครชัยบุรินทร์	มีการจัดอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ถอดบทเรียนการดำเนินงานรวม	2	ครั้ง	คือ		

	 1)	 การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนเขตนครชัยบุรินทร์	

เมื่อวันที่	 24-26	 กุมภาพันธ์	 2558	ณ	 โรงแรมกรีนเนอรี่	 อำเภอปากช่อง	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยเน้น

การสนับสนุนด้านวิชาการและนโยบายให้สถานบริการสาธารณสุขจัดบริการสุขภาพตามมาตรฐาน

บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	 (YFHS)	 ,Teen	 Center	 ,	 ศูนย์พึ่งได้	 (OSCC)	 และ

ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ	 (Psycho	 Social	 clinic)	 จัดโดยงานอนามัยวัยรุ่น	 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริม

สุขภาพ	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ร่วมกับเครือข่ายศูนย์วิชาการ	 สปสช	 เขต	 9	 และองค์กร/มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง	

มุ่งผลลัพธ์ให้เกิดระบบดูแลส่งต่อและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง	 ครอบครัว/ชุมชน	 สถานศึกษา	 สถาน

บริการสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 โรงพยาบาลเข้าร่วมประชุมและเป็นเครือข่ายการยุติ

การตั้งครรภ์ด้วยยา	 จำนวน	 16	 แห่ง	 ได้แก่	 นครราชสีมา	 8	 แห่ง	 (โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่	 5	

นครราชสีมา	โรงพยาบาลเสิงสาง	โรงพยาบาลลำทะเมนชัย	โรงพยาบาลบัวใหญ่	โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม	

โรงพยาบาลครบุรี	 โรงพยาบาลห้วยแถลง	 โรงพยาบาลจักราช)	 ชัยภูมิ	 2	 แห่ง	 (โรงพยาบาลบ้านเขว้า	

โรงพยาบาลเทพสถิต)	และบุรีรัมย์	2	แห่ง	 (โรงพยาบาลห้วยราช	โรงพยาบาลสตึก)	และสุรินทร์	4	แห่ง	

(โรงพยาบาลรัตนบุรี	โรงพยาบาลศีขรภูมิ	โรงพยาบาลชุมพลบุรี	โรงพยาบาลสุรินทร์)	
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	 2)	 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการแท้งไม่

ปลอดภัย	เมื่อวันที่	8-9	กันยายน	2558	ณ	เพลาเพลินรีสอร์ท	อำเภอคูเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	โดยเน้นการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน	 ผลงาน	 และร่วมระดมสมองหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคที่พบ	 

ร่วมกัน	 จัดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์	 โรงพยาบาลห้วยราช	 และคณะอนุกรรมการ

ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการแท้งไม่ปลอดภัย	

 

	 การสนับสนุนการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 ได้ดำเนินการจัดหาและกระจายถุงยางอนามัยรวม

ทั้งสิ้น	 156,000	 ชิ้น	 (นครราชสีมา	 36,000	 ชิ้น,	 ชัยภูมิ	 40,000	 ชิ้น,	 บุรีรัมย์	 40,000	 ชิ้น,	 สุรินทร์	

40,000	ชิ้น,)	และประสานงานโครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ	ร่วมกับ	สปสช	เขต	9		

 

 ความท้าทายที่พบในพื้นที่  
	 	 1.		 อัตราการคลอดลดลงแต่การตั้งครรภ์ซ้ำยังเป็นปัญหา	

	 	 2.		 การเชื่อมโยง	 DHS	 &	 FCT	 ยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดและบทบาทหน้าที่ของทีมหมอ	 

	 	 	 ครอบครัวยังไม่ชัดเจน	

	 	 3.		 ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและทำงานร่วมกับ	Node	แม่และเด็ก,	วัยเรียน	และ		

	 	 	 Service	Plan	

	 	 4.		 หลายพื้นที่ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 เช่น	 การคุมกำเนิดวัยรุ่น	 พื้นที่เสี่ยงที่	 

	 	 	 สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	 การเปลี่ยนแปลงของสังคม	 โดยเฉพาะการมี	 

	 	 	 ส่วนร่วมกับเครือข่ายในทุกขั้นตอนเพื่อวางแผนร่วมกันอย่างรอบด้าน		

	 	 5.		 การให้บริการคุมกำเนิดหลังท้อง/แท้งยังต่ำมาก	

 

 Best Practice จากพื้นที่ 
	 	 1.	 CUP	เสิงสาง	จังหวัดนครราชสีมา	:	โครงการ	“ท้องก่อนวัย ชุมชนร่วมใจแก้ไขป้องกัน” 

	 	 2.	 อำเภอบัวใหญ่	 จังหวัดนครราชสีมา	 :	 การดูแลวัยรุ่นทั้งในและนอกระบบการศึกษา	 

	 	 	 การอบรมการพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว	 และทีมสหวิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆ	 

	 	 	 ทั้งสาธารณสุข	ครู	และ	อปท.	

	 	 3.	 อำเภอนางรอง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 :	 ภาคีเครือข่ายวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน	 โดยใช้	 

	 	 	 แผนที่ความคิดและแผนภาพโยงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงความต้องการด้านสุขภาพของ	 

	 	 	 วัยรุ่น	กลุ่มแกนนำวัยรุ่นมีกลุ่มหลายหลากทางเพศร่วม	

	 	 4.	 จังหวัดสุรินทร์	 :	 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและการลงนาม	 MOU	 ร่วมกับ	 

	 	 	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	และหัวหน้าส่วนราชการ	

	 	 5.	 อำเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	:	การจัดถนนวัฒนธรรมและปลอดแอลกอฮอล์		
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 แผนดำเนินงานต่อไป 
	 	 1.	 สำรวจความคิดเห็นเรื่องการทำแท้งในประชาชนกลุ่มต่างๆว่ามีความเห็นอย่างไร	

	 	 2.	 เร่งให้ความรู้แก่ประชาชนและนักเรียนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธ์ุ	 เรื่องเพศศึกษา	 

	 	 	 ทักษะชีวิต	การวางแผนครอบครัว	การคุมกำเนิด	

	 	 3.	 รณรงค์จรรยาบรรณสื่อในการเสนอข่าวและการแสดงต่างๆ	ที่มีผลกระทบต่อสังคมระยะยาว	

	 	 4.	 ลดการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย	

	 	 5.	 สะท้อนข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น	 ได้แก	่ ค่าเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์	 

	 	 	 ในวัยเรียน	 การใช้ถุงยางอนามัย	 การดื่มแอลกอฮอล์	 การใช้สารเสพติด	 อัตราการป่วย	 

	 	 	 ด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	แก่สถานศึกษา	และเครือข่ายในพื้นที่		
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งานอนามัยวัยทำงาน 
พฤติกรรม สุขภาพดี มีสมรรถนะ 

 

สถานการณ์สุขภาพวัยทำงาน 
	 สถานการณ์สุขภาพอนามัยวัยทำงานตามตัวชี้วัดสำคัญพบว่า	อัตราป่วยรายใหม่จากโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูงในปี	 2558	 ลดลงจากปี	 2557	 ทั้ง	 4	 จังหวัด	 โดยมีอัตราป่วยรายใหม่จาก

โรคเบาหวานต่อแสนประชากรของนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์	 ในปี	2557	 เป็น	470.4	502.0	

177.2	 359.0	 และลดลงในปี	 2558	 เป็น	 219.0	 432.0	 80.3	 218.0	 ตามลำดับ	 ส่วนอัตราการป่วย

รายใหม่จากความดันโลหิตสูงต่อแสนประชากรของนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ในปี	2257	เป็น	

552.4	1005.0	304.4	640.0	และลดลงในปี	2558	เป็น	209.0	888.0	154.3	394.0	ตามลำดับ	แม้ว่า

อัตราป่วยรายใหม่ในทั้งสองโรคในทั้ง	 4	 จังหวัดจะลดลงเมื่อเทียบปีที่ผ่านมา	 แต่อัตราป่วยสะสมของ

ทั้งสองโรคกลับมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 และสถานการณ์การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ดีผ่านเกณฑ์	 (HbA1C	 น้อยกว่า	 7%)	 พบเพียงจังหวัดเดียว	 คือ	 จังหวัด

นครราชสีมา	(ร้อยละ	41.2)	ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และ	สุรินทร์	ไม่ผ่านเกณฑ์	(ร้อยละ	21.1	33.7	

และ	 39.0	 ตามลำดับ)	 ส่วนการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตได้ดีสูงผ่านเกณฑ์	

(ต่ำกว่า	 140/90	mmHg)	 ใน	 2	 จังหวัดคือ	 นครราชสีมา	 (ร้อยละ	 82.9)	 และบุรีรัมย์	 (ร้อยละ	 88.2)	

ส่วนชัยภูมิ	(ร้อยละ	34.5)	และสุรินทร์	(ร้อยละ	24.1)	ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด		

	 ภาวะอ้วนลงพุงในประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิงของเขตสุขภาพที่	9	โดยเพศชายควร

มีรอบเอวไม่เกิน	90	เซนติเมตรและเพศหญิงไม่เกิน	80	เซนติเมตร	พบร้อยละ	28.7	โดยพบอุบัติการณ์

สูงสุดในจังหวัดชัยภูมิ	 รองมาคือ	นครราชสีมา	สุรินทร์	 และบุรีรัมย์	คือ	 ร้อยละ	36.1	29.6	25.8	และ	

25.4	ตามลำดับ	ดังแสดงในตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 แสดงร้อยละของประชาชนอายุ	15	ปีขึ้นไป	ที่มีภาวะอ้วนลงพุง	

	 สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี	2558	ของจังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	

และสุรินทร์คือ	 406	 154	 238	 และ	 97	 รายตามลำดับ	 คิดเป็นอัตรา	 15.53	 9.85	 20.00	 และ	 8.56	

ต่อแสนประชากรตามลำดับ	 คือผ่านเกณฑ์	 (ไม่เกิน	 18	 ต่อแสนประชากร)	 ใน	 3	 จังหวัดยกเว้นจังหวัด

 ตัวชี้วัด  เกณฑ์  นม.  ชย.  สร.  บร.  เขต 

ร้อยละของประชาชนอายุ	15	ปีขึ้นไป	 	 29.6	 36.1		 25.4	 25.8	 28.7	

ที่มีภาวะอ้วนลงพุง	(เพศชาย	รอบเอว	

ไม่เกิน	90	เซนติเมตร	และเพศหญิง	

รอบเอวไม่เกิน	80	เซนติเมตร)	

ชายไม่เกิน	ร้อยละ	

10	/	หญิงไม่เกิน	

ร้อยละ	40	
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สุรินทร์	 ทั้งนี้อาจพิจารณาตั้งเป้าหมายแยกพื้นที่และเทียบการลดลงจากอุบัติการณ์ในปีที่ผ่านมาของ

พื้นที่นั้นๆ	 นอกจากนี้การเกิดอุบัติเหตุมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ	 ควรได้มีการเสนอในระดับ

จังหวัดเพื่อบูรณาการกับหน่วยงานอื่นต่อไป	

	 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า	 ประชากรวัยทำงานในเขตสุขภาพที่	 9	 มีอัตราป่วยรายใหม่ของ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญลดลงในทุกจังหวัดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	 ซึ่งอาจเป็นผลจากการรณรงค์

ค้นหาและคัดกรองอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง	 ทำให้กลุ่มเสี่ยงและป่วยได้เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุข

แล้ว	 แต่สถานการณ์อัตราป่วยสะสมคือ	 จำนวนผู้ป่วยโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี	 มีภาวะอ้วน

ลงพุงมากขึ้นอีกทั้งคุณภาพการควบคุมโรคได้ดีกลับยังไม่ผ่านเกณฑ์	 ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการดำเนินการ

อย่างเข้มข้น	 เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและอัตราการเสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อน

ลดลงในระยะยาว	

	 สตรีอายุ	30-70	ปี	 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรตรวจเต้านมด้วยตนเอง	 เพื่อค้นหามะเร็งเต้านมระยะ

ต้นได้อย่างรวดเร็ว	 โดยมีเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 80	 จากโปรแกรมถันยรักษ์	 พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์เป็น

จังหวัดที่มีอัตราการตรวจเต้านมด้วยตนเองมากที่สุด	 รองมาคือ	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 และสุรินทร์	

(ร้อยละ	 93.7	 85.2	 80.3	 และ	 62.5	 ตามลำดับ)	 ในภาพรวมของเขตพบร้อยละ	 80.5	 อุบัติการณ์พบ

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจากการตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุ่มเป้าหมาย	 พบมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรวม	

361	ราย	โดยเป็นมะเร็งเต้านมระยะ	1	และ	2	ร้อยละ	60.5	ของมะเร็งทั้งหมด	สัดส่วนของมะเร็งระยะ

ต้นสูงสุดในจังหวัดนครราชสีมา	 รองมาคือ	 สุรินทร์	 ชัยภูมิและบุรีรัมย์	 (ร้อยละ	 77.6	 64.7	 53.4	 และ	

39.3	ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมด	ตามลำดับ) ดังแสดงในตารางที่ 9 

	 จากสถานการณ์ข้างต้น	 เห็นได้ว่าการตรวจเต้านมด้วยตนเองยังแตกต่างกันมากในแต่ละจังหวัด	

และยังไม่ครอบคลุมประชากรสตรีกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด	 การรณรงค์และติดตามอย่างต่อเนื่องให้สตรีกลุ่ม

เป้าหมายมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องในทุกจังหวัดจะช่วยให้การค้นหา

มะเร็งเต้านมระยะต้นมีอัตราสูงขึ้นในระยะสั้น	 ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็ว	 ได้ผลการรักษา

ที่ดี	 และในระยะยาวจะช่วยลดทรัพยากรที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย	 และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สตรีวัยทำงานรวมถึงครอบครัวด้วย	

ตารางที่ 9	อัตราการตรวจเต้านมด้วยตนเองและการค้นพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นของปี	2557	

 ตัวชี้วัด  เกณฑ์  นม.  ชย.  สร.  บร.  เขต 

ร้อยละของสตรีที่	30-60	ปีมีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง	 80	 85.2		 80.3		 62.5		 93.7		 80.5	

ร้อยละของมะเร็งเต้านมระยะที่	1	และ	2	 70	 77.6		 53.4		 64.7		 39.3		 60.5	
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ผลการดำเนินงาน 
 1. รณรงค์ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี 

	 เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายของประชาชนในภาพรวม	 งานอนามัย

วัยทำงาน	กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ	ได้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดทั้ง	4	แห่งและกองออกกำลังกาย	

กรมอนามัย	 ดำเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมการปั่นจักรยานตามโอกาสวันสำคัญต่างๆ	 โดยใน

ปีงบประมาณ	 2558	 มีการจัดกิจกรรมดังนี้	 กิจกรรมรณรงค์การออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

ณ	 เทศบาลเมืองใหม่โคกกรวด	 โดยศูนย์อนามัยที่	 5	 เมื่อวันที่	 6	 ธันวาคม	 2557	 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	

497	 คน	 กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ	 60	 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

กุมารี	 2	 เมษายน	 2558	ณ	 สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ	 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ	 เมื่อ	 

วันที่	 2	 เมษายน	 2558	 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 1,090	 คน	 และเมื่อวันที่	 7	 เมษายน	 2558	ณ	 โรงเรียน

เทศบาล	3	อำเภอโนนสูง	จังหวัดนครราชสีมา	โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรม	1,500	คน	ซึ่งมีกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในทั้ง	2	พื้นที่	และกิจกรรม

ถวายพระพรชัยมงคลและปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	 เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 83	 พรรษา	 12	 สิงหาคม	 2558	ณ	 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์	 เมื่อวันที่	 16	 สิงหาคม	 2558	 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 3,831	 คน	

ณ	 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์	 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์	 เมื่อวันที่	 16	 สิงหาคม	 2558	

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 2,583	 คนพร้อมทั้งกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสด้วย	

รวมทั้งสิ้น	 5	 ครั้ง	 ใน	 3	 โอกาสวันสำคัญ	 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น	 9,501	 คน ดังแสดงใน

ตารางที่ 10 
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2.   

ตารางที่ 10	แสดงรณรงค์ปวงประชาร่วมใจ	ปั่นสองล้อ	สู่สุขภาพดี	

	 ถือได้ว่าเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายที่มีผลกระทบกว้างมากที่สุดกิจกรรมหนึ่ง	 เป็น

นิมิตใหม่ของการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในวงกว้าง	และก่อให้เกิดเครือข่ายกิจกรรมปั่นจักรยานขึ้น		

 แผนดำเนินงานต่อไป 

	 1.	 สนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทั้ง	4	จังหวัดโดยเฉพาะตามโอกาสสำคัญต่างๆ		

	 2.	 สร้างนักกีฬาปั่นจักรยานในหน่วยงานเพื่อเป็นจุดเชื่อมกิจกรรมปั่นจักรยานและเป็นต้นแบบ	 

	 	 สุขภาพ		
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	 3.	 ขยายและกระชับความสัมพันธ์พันธมิตรปั่นจักรยานทั้งในเครือข่ายสาธารณสุขและภายนอก		

	 4.	 ประเมินผลกระทบของการรณรงค์ต่อความตระหนักรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ	 

	 	 ประชาชน	

 

 2. คลินิกไร้พุงคุณภาพ 

	 DPAC	 quality	 หรือคลินิกไร้พุงคุณภาพ	 เป็นการพัฒนาต่อยอดของเกณฑ์การดำเนินงานคลินิก	

DPAC	(Diet	and	Physical	Activity	Clinic)	 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งด้านโภชนาการและ

กิจกรรมทางกายแก่ประชาชน	 โดยเฉพาะผู้มีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน	 และ/หรือ	 ผู้ป่วยโรคติดต่อ	 

ไม่เรื้อรัง	 ทั้งที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุขเอง	 โดยการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ	 2558	 นี้บูรณาการร่วมกับเกณฑ์คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 (Non-communicable	

Disease	Clinic:	NCD	clinic)	โดยสำนักงานป้องกันและควบคุมที่	5	นครราชสีมา	ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือ	

ร้อยละสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการประเมินตนเอง	

(Self	 Assessment)	 ตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 (DPAC)	

ระดับรพศ./รพท./รพช.	 ร้อยละ	 100	 และ	 รพ.สต.	 ร้อยละ	 60	 ผลการดำเนินงานติดตามและเยี่ยม

ประเมินในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง	4	จังหวัด	มีดังนี้	

 จังหวัดนครราชสีมา มีโรงพยาบาลทั้งสิ้น	 33	 แห่ง	 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	 349	

แห่ง	 ในกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป	 ได้ประเมินตนเอง	 และผ่านการประเมินระดับจังหวัดและระดับเขต	

1	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 33.3	 กลุ่มโรงพยาบาลชุมชน	 ได้ประเมินตนเอง	 22	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 73.3	

ผ่านการประเมินระดับจังหวัด	 11	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 36.7	 และผ่านการประเมินระดับเขต	 13	 แห่ง	

คิดเป็นร้อยละ	 43.3	 ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน	

245	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 70.2	 มีตัวอย่างการดำเนินงานที่น่าชื่นชม	 ได้แก่ โรงพยาบาลด่านขุนทด	 –	

การประยุกต์กิจกรรมออกกำลังกายให้มีความน่าสนใจและสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง	 เช่น	 T25,	

300AB	และมีบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ		

 จังหวัดชัยภูมิ มีโรงพยาบาลทั้งสิ้น	 16	 แห่ง	 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	 168	 แห่ง	 

ในกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป	 มี	 1	 แห่ง	 คือโรงพยาบาลชัยภูมิ	 ยังไม่ได้ประเมินตนเองตามมาตรฐาน	 

จึงยังไม่ได้รับการประเมินระดับจังหวัดและระดับเขต	กลุ่มโรงพยาบาลชุมชน	ได้ประเมินตนเอง	14	แห่ง	

คิดเป็นร้อยละ	 93..3	 ผ่านการประเมินระดับจังหวัด	 12	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 80	 และผ่านการประเมิน

ระดับเขต	 9	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 60.0	 ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ประเมินตนเองตาม

เกณฑ์มาตรฐาน	 60	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 35.7	 และผ่านการประเมินระดับจังหวัดแล้ว	 1	 แห่ง	 คิดเป็น

ร้อยละ	0.6	มีตัวอย่างการดำเนินงานที่น่าชื่นชม	ได้แก่	โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ –	มีการดำเนินงาน

ต่อเนื่อง	 มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์	 การจัดเวที	 KM	 และเกิดนวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย	

โรงพยาบาลบ้านแท่น –	 มีการบริหารจัดการคลินิกและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพที่ดี	 และสามารถ	 

เปิดให้บริการได้ทุกวัน	
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 จังหวัดบุรีรัมย์ มีโรงพยาบาลทั้งสิ้น	 23	 แห่ง	 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	 226	 แห่ง	 

ในกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป	 มี	 1	 แห่ง	 คือ	 โรงพยาบาลบุรีรัมย์	 ได้ประเมินตนเองตามมาตรฐานแล้ว	

และอยู่ระหว่างการประเมินระดับจังหวัดและระดับเขต	 กลุ่มโรงพยาบาลชุมชน	 ได้ประเมินตนเอง	 

19	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	86.4	ผ่านการประเมินระดับจังหวัด	18	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	81.8	และผ่านการ

ประเมินระดับเขต	11	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	50.0	ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ประเมินตนเอง

ตามเกณฑ์มาตรฐาน	 76	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 36.6	 และผ่านการประเมินระดับจังหวัดแล้ว	 9	 แห่ง	 

คิดเป็นร้อยละ	 4	 มีตัวอย่างการดำเนินงานที่น่าชื่นชม	 ได้แก่	 โรงพยาบาลปะคำ –ผู้บริหารเข้าร่วม

กิจกรรมโครงการและติดตามผลการดำเนินงานเองอย่างต่อเนื่อง	 มีจัดบริการให้คำปรึกษารายบุคคลแก่

คนไข้ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาล	 ความดันโลหิต	 คนละ	 15	 นาที	 ดำเนินการโครงการเคาะประตู

บ้านผู้ป่วย	 โดยทุกรายได้รับการเยี่ยมบ้านจากทีมสหวิชาชีพ	 โรงพยาบาลคูเมือง	 -	 มีคลินิก	 DPAC	

มานานและต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นมีโครงการจากกรมอนามัย	 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะใน

งาน	 มีบุคคลต้นแบบ	 มีการจัดการสถานที่	 สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การออกกำลังกาย	 มีที่จอดจักรยาน	

และเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง	

 จังหวัดสุรินทร์ มีโรงพยาบาลทั้งสิ้น	 18	 แห่ง	 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	 210	 แห่ง	

ในกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป	 มี	 1	 แห่ง	 คือ	 โรงพยาบาลสุรินทร์	 ได้ประเมินตนเองตามมาตรฐานและ

ผ่านการประเมินระดับจังหวัดแล้ว	 และอยู่ระหว่างการประเมินระดับเขต	 กลุ่มโรงพยาบาลชุมชน	

ได้ประเมินตนเอง	15	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	88.2	ผ่านการประเมินระดับจังหวัด	11	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	

67.7	และผ่านการประเมินระดับเขต	9	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	52.9	ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน	209	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	99.5	และผ่านการประเมินระดับจังหวัด

แล้ว	22	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	10.5	การดำเนินงานที่น่าชื่นชม	คือ	การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพในระดับ

โรงพยาบาลศูนย์	 (โรงพยาบาลสุรินทร์)	 ซึ่งเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่มีความซับซ้อน	 แต่สามารถดำเนิน

งานได้อย่างต่อเนื่องและได้รับนโยบายจากผู้บริหารชัดเจน	 บุคลากรสหวิชาชีพมีส่วนร่วมในการพัฒนา

งาน	 เป็นตัวอย่างและเป็นพี่เลี้ยงแก่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด	 นอกจากนี้การขับเคลื่อนจากสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์	 ให้มีการดำเนินงานอย่างครอบคลุมพื้นที่ได้มากที่สุดใน	 4	 จังหวัดโดยเฉพาะ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เหลือเพียง	แห่งที่อยู่ระหว่างการประเมินตนเองตามมาตรฐาน	

	 ในภาพรวมระดับเขต	 เขตสุขภาพที่	 9	 มีโรงพยาบาลทั้งสิ้น	 90	 แห่ง	 และโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบล	 953	 แห่ง	 โดยมีการดำเนินงาน	 DPAC	 quality	 แล้วในทุกระดับ	 ระดับโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเข้าคลินิก	 และสามารถจัดบริการบางอย่างได้	 เช่น	 การให้

ความรู้	 เรื่องอาหาร	ออกกำลังกาย	 และมี	 Intervention	 ในชุมชน	ทั้งนี้ในกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป	

มีเพียง	 1	 แห่งที่ดำเนินงาน	 DPAC	 quality	 ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับเขต	 โดยอีกกว่าครึ่งกำลังอยู่

ระหว่างการประเมินระดับจังหวัด	 และอีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ดำเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐาน	

ส่วนกลุ่มโรงพยาบาลชุมชน	 ได้ประเมินตนเอง	 70	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 83.3	 ผ่านการประเมินระดับ
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จังหวัด	 52	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 61.9	 และผ่านการประเมินระดับเขต	 42	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 50.0	 

โดยเป็นจำนวนแห่งมากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมา(13	 แห่ง)	 และเป็นสัดส่วนมากที่สุดคือจังหวัดชัยภูมิ	

(ร้อยละ60)	 ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งสิ้น	

590	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 61.9	 และผ่านการประเมินระดับจังหวัดแล้ว	 32	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 3.4	

โดยยังไม่มีการประเมิน	DPAC	quality	ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในระดับเขต	

40 

 50.0 (13 ) 
( 60)  590 

  61.9  32   3.4 
 DPAC quality  
 
 11  DPAC (Diet and Physical Activity Clinic) 

 
( ) 
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DPAC Quality 

 
( ) 
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( ) 
  

- / (3 ) 1 (33.3) 1 (33.3) 1 (33.3)
-  (30 ) 22 (73.3) 11 (36.7) 13 (43.3)
-  (349 ) 245 (70.2) 0 0

  
- / (1 ) 0 0 0
-  (15 ) 14 (93.3) 12 (80.0) 9 (60.0)
-  (168 ) 60 (35.7) 1 (0.6) 0

  
- / (1 ) 1 (100) 0 0
-  (22 ) 19 (86.4) 18 (81.8) 11 (50.0)
-  (226 ) 76 (36.6) 9 (4.0) 0

  
- / (1 ) 1 (100) 1 (100) 0
-  (17 ) 15 (88.2) 11 (67.7) 9 (52.9)
-  (210 ) 209 (99.5) 22 (10.5) 0

 9  
- / (6 ) 3 (50.0) 2 (33.3) 1 (16.7)
-  (84 ) 70 (83.3) 52 (61.9) 42 (50.0)
-  (953 ) 590 (61.9) 32 (3.4) 0

ตารางที่ 11	แสดงการดำเนินงานคลินิก	DPAC	(Diet	and	Physical	Activity	Clinic)	
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ความท้าทายที่พบในพื้นที่  
	 1.	 ขาดการเชื่อมระหว่างชุมชนและรพ.สต.	 ควรรณรงค์/ประชาสัมพันธ์คลินิกบริการให้	 

	 	 ประชาชนทราบ	

	 2.	 การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในระดับ	 รพ.สต.	 และให้ความรู้	 3อ	 2ส	 เพื่อปรับพฤติกรรม	 ยังไม่	 

	 	 ครอบคลุม	

	 3.	 ขาดการเชื่อมระหว่าง	 DPAC	 และ	 NCD	 clinic	 ควรกำหนดแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยให้	 

	 	 ชัดเจน	

	 4.	 ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน	 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมไม่ประสบความสำเร็จในการลด	 

	 	 น้ำหนัก	

	 5.	 ขาดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่เพียงพอ	

	 6.	 ขาดเครื่องมือ	 อุปกรณ์ในการดำเนินงาน	 โดยเฉพาะอุปกรณ์พื้นฐาน	 เช่น	 Step	 test,	 

	 	 6	minute	และเครื่องวัดแรงบีบมือ	เป็นต้น	

 

Best Practice จากพื้นที่  
	 1.	 โรงพยาบาลลำปลายมาศ	จังหวัดบุรีรัมย์	

	 2.	 โรงพยาบาลหนองหงส์	จังหวัดบุรีรัมย์	

	 3.	 โรงพยาบาลบ้านแท่น	จังหวัดชัยภูมิ	

 

แผนดำเนินงานต่อไป 
	 1.	 ประสานและวางแผนการประเมิน	DPAC	quality	ร่วมกับจังหวัดตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	

	 2.	 บูรณาการการประเมินมาตรฐานร่วมกับเกณฑ์อนามัยวัยทำงานอื่นๆ	ทั้งของกรมอนามัยและ

กรมวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง	

	 3.	 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและถอดบทเรียนการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของพื้นที่	 เพื่อ

ขยายผล	

	 4.	 สะท้อนข้อมูลการดำเนินงานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณแก่ส่วนกลาง	 เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน

ต่อไป	

 

 3. มะเร็งเต้านม 
	 การรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนตรวจเต้านมด้วยตนเอง	 ภายใต้โครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จย่า	 ได้ดำเนินการเต็มพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา	 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ทุกแห่งติดตามกลุ่มเป้าหมาย	 (สตรีอายุ	 30-	 70	 ปี)	 เป็นระยะเวลา	 5	 ปี	 ซึ่งปี	 2558	 เป็นปีที่	 2	 ของ

โครงการ	มีการดำเนินงาน	ดังนี้	
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	 -	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานและอบรม	 

	 	 เชิงปฏิบัติ	 ฝึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริม	 

  สุขภาพตำบลทุกแห่ง	(ร้อยละ	100)	โดยกรมอนามัยสนับสนุนงบประมาณ	

	 -	 ติดตามสุ่มประเมินการถ่ายทอดทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง	จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล	 

	 	 ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	 (อสม.)	 โดยสุ่มอำเภอละ	 

	 	 1	 แห่ง	 ครบทั้ง	 32	 อำเภอ	 พร้อมทั้งติดตามความถูกต้อง	 ครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลใน	 

	 	 โปรแกรม	“ถันยรักษ์”	

	 -	 ติดตามการปฏิบัติและทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองของ	 อสม.	 และสตรีกลุ่มเป้าหมาย		 

	 	 และการลงข้อมูลในสมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง	ครบทั้ง	32	อำเภอ	

	 	 	 ผลการดำเนินงาน	 มีสตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ	 30-70	 ปี	 เข้าร่วมในโครงการรวม

589,117	คน	มีอัตราการตรวจเต้านมด้วยตนเองในไตรมาสที่	1-4	ปี	2557	ร้อยละ	86.82	88.03	86.63	

และ	79.32	ตามลำดับ	

  

 ความท้าทายที่พบในพื้นที่  
	 	 1.		 กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ลงข้อมูลการตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกครั้งที่ปฏิบัติ	 เนื่องจากรู้สึก	 

	 	 	 เป็นภาระ	 หรือบางรายไม่สามารถเขียน-อ่านได้	 ทำให้ได้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากการ	 

	 	 	 ปฏิบัติจริง	

	 	 2.		 กลุ่มเป้าหมายบางรายไม่ได้รับสมุดบันทึก	เนื่องจากจัดสรรไม่เพียงพอ	

 

 แผนดำเนินงานต่อไป 
	 	 1.	 ประสานส่วนกลางและพื้นที่	เพื่อจัดสรรสมุดบันทึกและติดตามกระตุ้นการปฏิบัติ	

	 	 2.	 ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามแผนของโครงการ	5	ปี	

 

 4. มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

	 มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	HPH	National	 Quality	 Criteria	 หรือ	 HPHNQC	 เป็น

เกณฑ์	 ในการพัฒนาบริการของโรงพยาบาลและสามารถติดตามระดับของการพัฒนาเมื่อเวลาผ่านไป	

โดยเทียบจากคะแนนที่ได้ในแต่ละครั้ง	 มีการกำหนดเนื้อหาเกณฑ์และระบบการให้คะแนน	 โดย

ด้านเนื้อหาใช้รูปแบบรายการเหมือน	Baldrig	Criteria	ช่วยให้ผู้อ่านสามารถแยก	Basic	Requirement	

(Item	 title),	 Overall	 Requirement,	Multiple	 Requirement	 ได้อย่างชัดเจน	 พร้อมระบุคะแนน

ของแต่ละ	 Item	 (Item	mark)	 ส่วนด้านระบบการให้คะแนน	 Scoring	 System	 ได้กำหนดคะแนนให้

แต่ละองค์ประกอบ	 ใช้แนวทางเหมือน	 Malcome	 Baldrige	 โดยองค์ประกอบ	 1-6	

ซึ่งเป็นกระบวนการ	 ใช้	 ADLI	 (Approach	 Deploy	 Learning	 Integration)	 องค์ประกอบที่	 7	 

เป็นผลลัพธ์	ใช	้LeTCI	(Level	,Trend	,	Compare	,	Integrate)		
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 การกำหนดคะแนนรวม 1000 คะแนน และมี Cut off point เพื่อแบ่งระดับดังนี้ 
  l	 คะแนน	<	350		 	 จัดเป็น	กลุ่มที่เข้าสู่กระบวนการ	HPHNQC	

  l	 คะแนน	350-499			 ระดับ	Basic	Standard	

  l	 คะแนน	500-646			 ระดับ	Gold	Standard	

  l	 คะแนน	>=659		 	 ระดับ	Premium	

		 การประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 HPHNQC	 ในปีงบประมาณ	 2558	

ได้ดำเนินการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 โดยมีโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินระดับจังหวัดเป็นต้น

แบบเป็นสถานที่นำเสนอ	 เพื่อให้โรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงได้เห็นตัวอย่างการดำเนินงานและได้มี

โอกาสในการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนกัน	 มีการจัดเวทีนำเสนอและประเมิน	 5	 ครั้ง	 จำนวน	 21	 แห่ง	

มีโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินระดับ	 Gold	 Standard	 จำนวน	 11	 แห่ง	 และผ่านการประเมินระดับ	

Basic	Standard	จำนวน	10	แห่ง	

 

 ความท้าทายที่พบในพื้นที่  
	 	 1.	 การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลไม่ได้บูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพ	 

	 	 	 บริการ	 และโรงพยาบาลบางแห่งแยกผู้รับผิดชอบหลักของเกณฑ์	 HA	 (กลุ่มการ	 

	 	 	 พยาบาล)	 และ	 HPHNQC	 (ฝ่ายเวชกรรมสังคม)	 ทำให้กระบวนการและข้อมูลผลลัพธ์	 

	 	 	 ไม่เชื่อมโยงกัน	

	 	 2.	 บุคลากรด้านการแพทย์และพยาบาลส่วนมากขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการ	 

   ส่งเสริมสุขภาพ	 เน้นการแพทย์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเชิงคลินิก	 จึงไม่ทราบความ	 

	 	 	 สำคัญและบทบาทของวิชาชีพตนเองในงานสาธารณสุข	

 

 แผนดำเนินงานต่อไป 
	 	 1.	 พัฒนาผู้ประเมินระดับเขตร่วมกับส่วนกลาง		

	 	 2.	 รวบรวมและสะท้อนข้อมูลจากการปฏิบัติงานประเมิน	 HPHNQC	 เพื่อพัฒนาเกณฑ์	 

	 	 	 ของกรมอนามัย	

	 	 3.	 ประเมินมาตรฐานต่างๆ	 ในพื้นที่แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อลดทรัพยากรและภาระ	 

   ต่อพื้นที่	

	 	 4.	 รวบรวมและถอดบทเรียนความสำเร็จของโรงพยาบาลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ	

	 	 5.	 ติดตามการเข้าร่วมงานวิจัย	 International	 Health	 Promoting	 Hospital	 

	 	 	 ของ	รพ.ศูนย์อนามัย	
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งานอนามัยผู้สูงอายุ 
ทักษะกายใจดี ไม่พึ่งพิง 80 ปียังแจ๋ว 

 

สถานการณ์สุขภาพวัยสูงอายุ 
	 ประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรโดยเฉพาะประชากรวัยสูงอายุซึ่ง

มีอัตราการเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ	 ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุ	 60	 ปีขึ้นไปเกือบ	 10	 ล้านคนหรือ

คิดเป็นร้อยละ	 15	 ความเสื่อมของสุขภาพผู้สูงอายุตามวัย	 ต้องได้รับการดูแลและฟื้นฟูในระยะยาว	

อีกทั้งความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ	 ทำให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่ำลง	 และมีค่าใช้จ่ายด้าน

สุขภาพสูงขึ้นทั้งในครัวเรือนและประเทศ		

	 เขตสุขภาพที่	9	มีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ	14.4	 (แผนภูมิที่	16)	 โดยจังหวัดนครราชสีมามีจำนวน	 

ผู้สูงอายุมากที่สุดเกือบ	 3	 แสนคน	 โดยอีก	 3	 จังหวัดมีจำนวนผู้สูงอายุน้อยกว่า	 2	 แสนคน	 แต่จังหวัด

ชัยภูมิเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดสูงที่สุดคือร้อยละ	 18.9	 แสดงถึงการรับภาระ

ในการดูแลวัยสูงอายุที่มากที่สุด	

	 การคัดกรองและแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามศักยภาพความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน

ด้วยดัชนี	 Barthel	 Activities	 of	 Daily	 Living	 index	 (Barthel	 ADL	 index)	 ช่วยให้ทราบถึงความ

สามารถและข้อจำกัดของผู้สูงอายุเพื่อวางแผนและจัดการส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสม	ทั้งในระดับบุคคล

และชุมชน	 รวมถึงการสนับสนุนบริการ	 การจัดให้มีผู้ดูแลและผู้จัดการสุขภาพผู้สูงอายุสำหรับกลุ่มพึ่งพิง	

(Care	giver	and	Care	manager)	 ในปีงบประมาณ	2558	กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายให้ดำเนิน

การคัดกรองผู้สูงอายุทุกคนทั่วประเทศ	และในระดับเขตสุขภาพ	พบว่า	ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง	ADL	

ร้อยละ	 88.5	 (แผนภูมิที่ 17)	 จำแนกเป็นผู้สูงอายุกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเอง	 ผู้อื่น	 สังคมและ	 

ชุมชนได้	 (กลุ่ม	1)	 ร้อยละ	93.4	กลุ่มที่พึ่งพาตนเองได้บ้าง	 (กลุ่ม	2)	 ร้อยละ	5.2	และกลุ่มที่ต้องพึ่งพิง

มากคือช่วยเหลือตนเองไม่ได้	 (กลุ่ม	3)	ร้อยละ	1.4	(ตารางที่ 12)	 โดยมีข้อสังเกต	คือ	สัดส่วนผู้สูงอายุ	 

กลุ่ม	1	ในจังหวัดบุรีรัมย์ค่อนข้างสูงกว่าทุกจังหวัด	คือ	ร้อยละ	96.1	ส่งผลให้กลุ่มผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเอง

ได้บ้างและไม่ได้เลยน้อยกว่าทุกจังหวัด	 (ร้อยละ	 3.3	 และ	 0.6	 ตามลำดับ)	 ในขณะที่จังหวัดที่มีสัดส่วน

ประชากรผู้สูงอายุกลุ่ม	 1	 ในจังหวัดชัยภูมิค่อนข้างต่ำกว่าทุกจังหวัด	คือ	 ร้อยละ	90.2	ผู้สูงอายุที่พึ่งพา

ตนเองได้บ้างและไม่ได้เลยสูงที่สุดคือ	จังหวัดชัยภูมิ	(ร้อยละ	7.5	และ	2.3	ตามลำดับ)	(แผนภูมิที่ 18) 
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ตารางที่  12		ร้อยละของผ้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรอง	ADL	
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แผนภูมิที่ 16 สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุในเขตนครชัยบุรินทร์ 

แผนภูมิที่ 17  การคัดกรอง	ADL	ในผู้สูงอายุ 
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แผนภูมิที่ 18	เปรียบเทียบผู้สูงอายุตามกลุ่มที่	1	-	3	

	 ปี	 2558	 กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการส่งเสริมสุขภาพ	 โดยผู้สูงอายุควรมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	 คือ	 ออกกำลังกายอย่างน้อย

สัปดาห์ละ	 3	 วัน	 ครั้งละ	 15-30	 นาที	 รับประทานผักสด	 ผลไม้สด	 เป็นประจำ	 ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ	 

8	 แก้ว	 ไม่สูบบุหรี่/ไม่สูบยาเส้น	 และไม่ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์	 ผ่านการให้สุขศึกษาทั้งภายในและนอก

สถานบริการสาธารณสุข	 การรณรงค์	 การประชาสัมพันธ์ในชุมชน	 เพื่อคงไว้ซึ่งศักยภาพและชะลอความ

เสื่อมตามอายุ	 ทั้งนี้	 จากข้อมูลรายงานพบว่าเขตสุขภาพที่	 9	 มีผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่	 

พึงประสงค์ร้อยละ	46.6	โดยสูงสุดในจังหวัดบุรีรัมย์	ถัดมาคือ	สุรินทร์	ชัยภูมิ	และนครราชสีมา	(ร้อยละ	

58.6	 45.9	 45.0	 และ	 34.8	 ตามลำดับ)	 และมีผู้สูงอายุที่ได้รับการ	 คัดกรองสุขภาพ	 5	 ด้าน	 ประกอบ

ด้วย	 เบาหวาน	 ความดัน	 สุขภาวะทางตา	 สุขภาพช่องปาก	 คัดกรองโรคซึมเศร้าการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ	

ใกล้เคียงกันในทุกจังหวัด	 โดยคัดกรองเบาหวาน/ความดันมากที่สุด	 (ร้อยละ	 72.4-88.5)	 คัดกรอง

สุขภาพช่องปากและโรคซึมเศร้าน้อยที่สุด	 (ร้อยละ	 56.7-80.8	 และ	 ร้อยละ	 60.4-80.3	 ตามลำดับ)

ดังตารางที่ 13 

	 ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ	 ดำเนินการภายใต้เกณฑ์อำเภอ	 DHS	 มีระบบการ

ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	 ซึ่งพบว่าระดับเขตมีการดำเนินงานครอบคลุมร้อยละ	 100	 ของพื้นที่	 และเกณฑ์

ตำบลที่มีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	ระดับเขตครอบคลุมสะสมร้อยละ	31.1	รวม	236	ตำบล	โดยอยู่ใน

จังหวัดนครราชสีมามากที่สุด	(70	ตำบล)	และจังหวัดสุรินทร์น้อยที่สุด	(45	ตำบล)	(ตารางที่ 13)	ซึ่งยัง

ต้องขยายให้ดำเนินงานครบทุกตำบลต่อไป	
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ตารางที่ 13 ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานผู้สูงอายุ		

 

แผนภูมิที่ 19	ตำบลที่มีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสะสม 
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แผนภูมิที่ 20	ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์ 

	 ด้านทันตสุขภาพ	 พบว่าปัญหาหลักในผู้สูงอายุยังคงเป็นการสูญเสียฟัน	 โดยร้อยละ	 91.8	 ของ

ผู้สูงอายุสูญเสียฟันจากการถอนฟันออก	 เฉลี่ยถูกถอน	 10.1	 ซี่ต่อคน	 เมื่อเทียบกับผลการสำรวจใน

ปี	 2550	 ที่พบร้อยละ	 88.0	 และเฉลี่ยถูกถอน	 9.68	 ซี่ต่อคน	 จะเห็นว่าการสูญเสียฟันมีแนวโน้มสูงขึ้น

และหากปล่อยไว้ไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมจะกลายเป็นผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปาก	 โดยระดับเขตมี

ผู้สูงอายุร้อยละ	 5.1	 ที่สูญเสียฟันทั้งปาก	 ส่วนความต้องการใส่ฟันเทียมทั้งปากพบร้อยละ	 7.7	 สูงกว่า

ระดับประเทศและระดับภาค	 ที่ผู้สูงอายุมีความต้องการใส่ฟันเทียมทั้งปากร้อยละ	 2.5	 และ	 2.0	 ลำดับ	

ซึ่งในระดับประเทศและระดับภาคมีแนวโน้มลดลงจากการรณรงค์ใส่ฟันเทียมทั้งปากมาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี	 2548	 ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฟันเหลืออยู่พบว่าร้อยละ	 66.4	 มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย	 20	 ซี่	

โดยเฉลี่ยคือมี	21.2	ซี่ต่อคน	และกว่าครึ่ง	มีฟันหลังสบกันอย่างน้อย	4	คู่สบ	(ร้อยละ51.7)	ซึ่งดีกว่าการ

สำรวจในปี	 2550	 ที่มีเพียงร้อยละ	 63.5	 ที่มีฟันแท้ใช้งานมากกว่า20ซี่และเฉลี่ย	 20.97	 ซี่ต่อคน	 ทั้งนี้

จำนวนซี่ฟันและจำนวนคู่สบมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยว	 แต่ฟันที่เหลืออยู่นี้

พบว่ามีปัญหารอยโรคและความผิดปกติในช่องปากที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล	 เพื่อป้องกันและชะลอ

ความเจ็บปวดและการสูญเสียฟันที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	อันได้แก่		

	 -	 โรคปริทันต์อักเสบระดับรุนแรงมาก	(มีร่องลึกปริทันต์ตั้งแต่	6	มม.ขึ้นไป)	ร้อยละ	10.1	

	 	 ซึ่งก่อให้เกิดการอักเสบ	ปวดบวม	ฟันโยกและการสูญเสียฟัน		

	 -	 ฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา	ร้อยละ	60.1		

	 -	 รากฟันผุ	เป็นปัญหาที่สัมพันธ์กับเหงือกร่น	ซึ่งจะพบมากที่สุดในวัยผู้สูงอายุ	ร้อยละ21.6		

	 	 	 	 	 ซึ่งปัญหาดังเป็นผลจากพฤติกรรมสุขภาพทั้งในเรื่องของการทำความสะอาดช่องปาก	 ที่พบว่า

ผู้สูงอายุแปรงฟันก่อนนอนร้อยละ	65.0	มีการใช้อุปกรณ์เสริมการแปรงฟัน	ได้แก่	ไหมขัดฟัน	แปรงซอกฟัน 

เพียงร้อยละ	 7.4	 และมีการเข้ารับบริการทันตกรรมในปี	 2558	 ผ่านมา	 ร้อยละ	 26.1	 ซึ่งสาเหตุการเข้า

รับบริการมากที่สุด	(ร้อยละ	24.8)	คือ	มีการปวดหรือเสียวฟันเกิดขึ้นแล้ว	ทำให้สูญเสียฟันในที่สุด			 	
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	 ดังนั้นผู้สูงอายุควรได้รับการสื่อสารให้ความรู้	 เพื่อให้เข้าใจและตระหนักในการดูแลสุขภาพ

ช่องปากด้วยตนเองที่ถูกต้อง	 ผ่านช่องทางที่มีผู้สูงอายุให้รับข่าวสารบ่อยที่สุด	 คือ	 สื่อโทรทัศน์	 (ร้อยละ	

35.5)	 การสื่อสารผ่านบุคลากรสาธารณสุข	 (ร้อยละ	 33.8)	 และควรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค	

เพื่อให้เข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก	 รวมทั้งการดำเนินงานรากฟันเทียมผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	

ผู้ด้อยโอกาส	 และฟันเทียมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น	 ตามโครงการพระราชดำริฯ	

และโครงการของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลแด่ผู้สูงอายุ	ปี	2558	

 

 ผลการดำเนินงาน 
 การอบรม Care Manager	จัดโดยสำนักส่งเสริมอนามัยผู้สูงอายุ	(หลักสูตร	14	วัน	กรมอนามัย)	

ประสานพื้นที่ทั้ง	4	จังหวัดเข้ารับการอบรมและมีการขยายผลต่อ	ดังนี้	

	 	 -	 นครราชสีมา	ผ่านการอบรม	5	คน		

	 	 	 ขยายผล	:	จัดอบรม	Care	Manager	ครอบคลุมทุกอำเภอรวม	80	คน	

		 	 	 จัดอบรม	Care	Giver	29	คน	และพยาบาลทีมหมอครอบครัว	194	คน	

	 	 -	 ชัยภูมิ	ผ่านการอบรม	10	คน	

	 	 	 ขยายผล	:	จัดอบรม	Care	Manager	ครอบคลุมทุกอำเภอ	

							 	 	 จัดอบรม	Care	Giver	1,600	คน	และพยาบาลวิชาชีพ	206	คน	

	 		 	 กำหนดนโยบายทุกอำเภอ	ให้มีสัดส่วนผู้สูงอายุติดเตียง	1	คน	ต่อ	ผู้ดูแล	2	คน	

	 	 -	 บุรีรัมย์	ผ่านการอบรม	10	คน	

	 	 	 ขยายผล	:	จัดอบรม	Care	Manager	80	คน	

							 	 	 จัดอบรม	Care	Giver	ตามโรคที่พบบ่อย	ครอบคลุมทุกอำเภอ		

	 	 -	 สุรินทร์	ผ่านการอบรม	10	คน	

	 	 	 ขยายผล	:	จัดอบรมนักฟื้นฟูให้แก่พยาบาลครบทุกอำเภอ	รวม	34	คน	
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 โครงการฟันเทียมพระราชทานผู้สูงอายุ ในเขตสุขภาพที่ 9 ทุกจังหวัดมีผลการดำเนินงานเกิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้	ดังนี้ 
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 การคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ	 ประสานและสนับสนุนสมุดคู่มือประจำตัวผู้สูงอายุรวม	

34,756	เล่ม	โดยแยกตามจังหวัด	ได้แก่	จังหวัดนครราชสีมา	จำนวน	8,600	เล่ม	จังหวัดชัยภูมิ	จำนวน	

9,000	เล่ม	จังหวัดบุรีรัมย์	จำนวน	9,156	เล่ม	และจังหวัดสุรินทร์	จำนวน	8,000	เล่ม	

 

 นวัตกรรม/ผลการดำเนินงานเด่น คือ	 การดำเนินงานตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	 ของ	

ต.กันทรารมย์	อ.กระสัง	จ.สุรินทร์	

	 -	 มีการดำเนินงาน	 โดยอาศัยแนวทางการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวของ	

กรมอนามัย	ซึ่งมีทั้งหมด	6	องค์ประกอบ	ได้แก่	

  l	 มีการสำรวจข้อมูล	ADL	เพื่อการจำแนกผู้สูงอายุในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ	

  l	 มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้าน	 โดยบูรณาการไปกับสมาชิกฌาปณกิจสงเคราะห์

ของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน	

  l	 มีกิจกรรมการตรวจฟัน	และส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ	

  l	 มีการอบรม	อสม.	เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน	

  l	 มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ	

  l	 มีระบบดูแลและส่งต่อผู้สูงอายุกลุ่ม	2	และ	3	 เพื่อรับการรักษาในชุมชน	โดยการมีส่วน

รวมของ	อบต.	และแกนนำชุมชน	

	 -	การดำเนินงานเริ่มจาก	สำรวจข้อมูลประชากรผู้สูงอายุทุกคนในทุกหมู่บ้าน	จำแนกผู้สูงอายุตาม

ความสามารถและความต้องการการช่วยเหลือ	 ออกเป็น	 3	 กลุ่มหลักๆ	 จากนั้นมีการคืนข้อมูลสภาพ

ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือให้ชุมชน	และผู้นำในชุมชนให้รับทราบ	ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แต่ละภาคส่วนก็จัดทำโครงการ	 กิจกรรม	 และให้บริการตามสภาพปัญหาที่ตรวจพบ	 เช่น	 รพ.สต.	

จัดอบรม	 Care	 giver	 โดยขอรับการสนับสนุนวิชาการ	 จาก	 รพช.	 และของบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนสุขภาพตำบล	และอบต.	นอกจากนั้นยังจัดให้บริการสุขภาพ	และเยี่ยมติดตามดูแลที่บ้าน	ในกลุ่ม

ติดบ้าน	 ติดเตียง	 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 ได้แก่	 พยาบาล	 กายภาพบำบัด	 แพทย์แผนไทย	 

ทันตสาธารณสุข	
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	 -	 ในปีงบประมาณ	 2558	 นี้ทั้งในส่วนของ	 รพ.กระสัง	 และ	 รพ.สต.กันทรารมย์	 ได้รับโควต้าให้

บุคลากรจำนวน	5	คน	เข้ารับการอบรม	Care	manager	หลักสูตร	14	วัน	จากกรมอนามัย	และได้รับ

งบประมาณจาก	 สปสช.	 จำนวน	 200,000	 บาท	 ให้ดำเนินการอบรม	 Care	 giver	 และจัดระบบดูแล

ผู้สูงอายุระยะยาวในภาพรวมของอำเภอ	

	 -	กิจกรรมที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว	คือ	ชมรมผู้สูงอายุ	และ

โรงเรียนผู้สูงอายุ	ซึ่งในตำบลกันทรารมย์	 ได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่อง	3	แห่ง	 โดยเป็นการรวมตัวของ

ผู้สูงอายุหมู่บ้านใกล้เคียงกัน	 เช่น	 หมู่	 7	 และหมู่	 8	 รวมตัวกันเป็นชื่อโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านกะโลง-

หนองขอน	 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกวันพระวัด	 เนื้อหาการเรียนการสอน	 เกิดจากตามความ

ต้องเรียนรู้ร่วมกันของผู้สูงอายุ	 เช่น	 การทำดอกไม้จันทน์	 การทำกระเป๋าจากหลอดกาแฟ	 การทอเสื่อ	

การเรียนภาษาอังกฤษ	 การเรียนภาษาไทย	 เป็นต้น	 โดยทาง	 รพ.สต.และ	 อบต.	 มีหน้าที่สนับสนุน

วิชาการและวิชาชีพ 

	 -	ในระดับตำบล	มีคณะทำงานจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ	และเอกชน	ทั้งในกระทรวงและนอก

กระทรวงสาธารณสุข	 เช่น	 รพช.	 รพ.สต.	 อบต.	 กำนัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 แกนนำภาคประชาชน	 วัด	 โรงเรียน	

สภาสาขาผู้สูงอายุ	 และพัฒนาสังคม	 โดยมี	 Focal	 point	 หลักๆ	 อยู่ที่	 รพ.สต.	 และ	 อบต.	 ซึ่งสมาชิก

ส่วนใหญ่จะเป็นแกนนำประชาชนในทุกหมู่บ้าน	

	 -	 ภาคีเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน	 และตำบล	 จัดกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุในรายที่

ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิต	หรือช่วยเหลือค่าทำศพ	

	 -	 อบต.	 และผู้ใหญ่บ้านจะทำงานร่วมกับชุมชน	 รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ/	 ผู้พิการ	

จัดกิจกรรมให้ผู้อายุในวันสำคัญ	 สร้างเสริมให้ชุมชนตระหนักในเรื่องของความกตัญญู	 การตอบแทน

บุพการี	 นอกจากนั้น	 อบต.และผู้ใหญ่บ้าน	 ยังทำหน้าที่ติดตามการดำเนินโครงการทุกโครงการในชุมชน

ให้เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุ	

	 -	 ผู้นำชุมชน	 ได้แก่	 นายก	 อบต.	 กำนัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 ต้องเป็นต้นแบบด้าน

สุขภาพให้กับชาวบ้าน	 เช่น	 มีโครงการลดเหล้า	 ลดบุหรี่	 ของกำนัน	 ผู้ใหญ่	 เพื่อเป็นต้นแบบให้ลูกบ้าน

ปฏิบัติตาม	

	 -	 มีระบบการดูแลระยะสุดท้ายสำหรับผู้สูงอายุ	 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระสงฆ์ประจำ

หมู่บ้านมาให้ธรรมะ	และสวดมนต์ต่อชะตาให้	

	 -	ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน	ทั้งผู้บริหาร	ผู้ปฏิบัติงาน	แกนนำในชุมชน	 เป็นกลไก

สำคัญที่ทำให้การดำเนินทุกโครงการ/กิจกรรม	ประสบความสำเร็จ	
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 แผนการดำเนินงาน  
	 -	 สนับสนุนให้มีการขยายพื้นที่การดำเนินงานตำบลด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่

ใกล้เคียงในครอบคลุมทุกตำบล	 และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	 เพื่อการ

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามบริบทของพื้นที่ต่อไป	

	 -	 ติดตามผลการศึกษาวิจัย	“มาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งในระบบของ รพ.สต. 

และ รพช.”	จากสำนักอนามัยผู้สูงอายุ	กรมอนามัย	เพื่อถ่ายทอดสู่พื้นที่	เพื่อให้ทุกพื้นที่มีมาตรฐานและ

แนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป	
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งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

สถานการณ์งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

	 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นการดำเนินงานจัดการสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์	รวมถึง

คุณภาพชีวิต	ทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 เคมี	ชีวภาพ	และสังคม	 โดยการใช้ทฤษฎี

และการดำเนินงานเพื่อประเมิน	 ตรวจสอบ	 ควบคุม	 ป้องกันปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่จะมีผล

กระทบต่อสุขภาพเพื่อให้มนุษย์มีสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ	 และ

สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	 ขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ครอบคลุมหลาย

ประเด็น	 สำหรับสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมของเขตสุขภาพที่	 9	 ปีงบประมาณ	 2558	 แยกเป็นราย

ประเด็น	ดังนี้				

 1. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล 

  1.1 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 

มูลฝอยติดเชื้อเป็นมูลฝอยที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสถานบริการสาธารณสุข	 เป็นมูลฝอยที่มีการปนเปื้อน

ของเชื้อโรคหากมีการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 สถานการณ์

ภาพรวมมูลฝอยติดเชื้อในเขตสุขภาพที่	 9	 มีมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นปริมาณ	 2,581.4	 ตัน/ปี	 โดยจังหวัด

นครราชสีมาเป็นแหล่งก่อให้เกิดปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมากที่สุด	 ปริมาณ	 1,172.9	 ตัน/ปี	 (46%)	

รองลงมา	คือ	สุรินทร์	บุรีรัมย์	และชัยภูมิ	ก่อให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อปริมาณ	621.3	(24%),	468.8	(18%)	

และ	318.4	(12%)	ตัน/ปี	ตามลำดับดังแผนภูมิที่ 21 

แผนภูมิที่ 21	สัดส่วนและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในเขตสุขภาพที่	9	แยกรายจังหวัด	

                      ที่มา : รายงานการตรวจราชการรอบ	2,	2558 
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	 เปรียบเทียบปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเชื้อแยกรายประเภทโรงพยาบาล	พบว่า	 ส่วนใหญ่มูลฝอย

ติดเชื้อมาจากโรงพยาบาลศูนย์มากที่สุด	 ปริมาณ	 1,334.9	 ตันต่อปี	 โดยมาจากจังหวัดนครราชสีมามาก

ที่สุด	ปริมาณ	568.6	ตันต่อปี	รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์	บุรีรัมย์	และจังหวัดชัยภูมิ	ในปริมาณ	432.0,	

198.2,	และ	136.1	ตันต่อปี	ตามลำดับ	ส่วนโรงพยาบาลชุมชุนเป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อรองลงมา

ในปริมาณ	1,062.3	ตันต่อปี	โดยมาจากจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด	ปริมาณ	525.1	ตันต่อปี	รองลงมา	

คือ	 จังหวัดบุรีรัมย์	 จังหวัดชัยภูมิ	 และจังหวัดสุรินทร์	 ปริมาณ	 200.7,	 182.3	 และ	 154.2	 ตันต่อปี	 

ตามลำดับ	ส่วนโรงพยาบาลทั่วไป	พบว่า	มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น	ปริมาณ	184.2	ตันต่อปีโดยมา

จากจังหวัดนครราชสีมา	 ปริมาณ	 79.2	 ตันต่อปี	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ปริมาณ	 69.9	 ตันต่อปี	 และ	 จังหวัด

สุรินทร์	ปริมาณ	35.1	ตันต่อปี ดังตารางที่ 14 

ตารางที่ 14 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในเขตสุขภาพที่	9	แยกตามประเภทของโรงพยาบาลและรายจังหวัด 
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ที่มา : รายงานการตรวจราชการรอบ	2	ปีงบประมาณ	2558 

  1.2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย 

	 	 	 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย	 พบว่า	 โรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย	 จำนวน	 87	 แห่ง	 คิดเป็น

ร้อยละ	 97.75	 พิจารณาแยกรายจังหวัด	 พบว่า	 จังหวัดนครราชสีมา	 และจังหวัดบุรีรัมย์	 มีโรงพยาบาล

จัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายทุกโรงพยาบาล	 คิดเป็น	 ร้อยละ	 100.0	 ส่วนจังหวัดสุรินทร์	 และ

จังหวัดชัยภูมิ	 จัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย	 ร้อยละ	 94.12	 และ	 93.75	 ตามลำดับ	

ดังแผนภูมิที่ 22 

แผนภูมิที่ 22	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย	

ที่มา :	รายงานการตรวจราชการรอบ	2,	2558 
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	 ส่วนโรงพยาบาล	 ที่ส่งกำจัดมูลฝอยติดเชื้อนอกโรงพยาบาล	 มีการควบคุม	 กำกับ	 การเก็บ	 ขน	

และกำจัดที่ถูกต้อง	พบว่า	 โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดที่มีการส่งกำจัด

มูลฝอยติดเชื้อนอกโรงพยาบาล	 จำนวน	 87	 แห่ง	 มีการควบคุมกำกับ	 การเก็บ	 ขน	 และกำจัดที่ถูกต้อง

ทุกแห่ง	คิดเป็นร้อยละ	100	ดังแผนภูมิที่ 23 

แผนภูมิที่ 23	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

นอกโรงพยาบาล	มีการควบคุมกำกับ	การเก็บ	ขน	และกำจัดที่ถูกต้อง	

ที่มา : รายงานการตรวจราชการรอบ	2,	2558	

 2. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health 

Accreditation; EHA) 

	 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการ	 พัฒนาให้เกิดระบบคุณภาพ

ของระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบทั้งองค์กรทำให้

องค์กรเกิดการเรียนรู้มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและบทบาทหน้าที่ขององค์กร

ปกครองท้องถิ่นตาม	 พ.ร.บ.การสาธารณสุข	 พ.ศ.2535	 และ	 พ.ร.บ.การกระจายอำนาจ	 พ.ศ.	 2542	 

ได้มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิและสุขภาพประชาชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินงานด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายทั้งสองฉบับมาอย่างต่อเนื่อง	 และในปี	 2557	 กรมอนามัยร่วมกับกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นได้เริ่มนำเครื่องมือบริหารจัดการคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ไปใช้กับ

เทศบาลนคร	 เทศบาลเมืองและขยายผลไปที่เทศบาลตำบลในปี	 2558	 ระบบ	 EHA	 ประกอบด้วย	 

9	 ระบบหลัก	 (20	 ประเด็นย่อย)	 ได้แก่	 1)	 ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร	 2)	 ระบบการจัดการ

คุณภาพน้ำบริโภค	 3)	 ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล	 4)	 ระบบการจัดการมูลฝอย	 5)	 ระบบการรองรับ

ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ	 6)	 ระบบการจัดการเหตุรำคาญ	 7)	 ระบบการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ	8)	ระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	และ	9)	ระบบการบังคับใช้กฎหมาย	
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	 สถานการณ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 (EHA)	 ในเขตสุขภาพที่	 9	 พบว่า	

มีจำนวนเทศบาลทุกระดับที่ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย	 1	 ด้าน	

จาก	4	ระบบหลักได้แก่	1)	ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร	2)	ระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค	3)	

ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล	 4)	 ระบบการจัดการมูลฝอย	 จำนวน	 109	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 50.5	 จาก

จำนวนเทศบาลทั้งหมด	216	แห่ง	โดยมีเทศบาลเข้าร่วมโครงการทั้งหมด	161	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	74.5	

พิจารณาแยกรายจังหวัด	 พบว่า	 จังหวัดชัยภูมิมีการดำเนินงานผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการ

อนามัยสิ่งแวดล้อมมากที่สุด	 ร้อยละ	 69.4	 รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์	 จังหวัดบุรีรัมย์	 และจังหวัด

นครราชสีมา	ร้อยละ	67.9,	61.3	และ	30.0	ตามลำดับ	ดังแผนภูมิที่	24	นอกจากนี้ยังมีเทศบาลที่ผ่าน

การประเมินในระดับเกียรติบัตรรับรอง	จำนวน	20	แห่ง	สาเหตุที่เทศบาลส่วนใหญ่	 ไม่ผ่านการประเมิน

คือ	 เทศบาลบางแห่งยังไม่เข้าใจรูปแบบและเงื่อนไขการประเมิน	 EHA	 และไม่พร้อมสำหรับการประเมิน	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเป็นกลไกหลักในการประเมิน	 จึงควร

ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมและพัฒนาโดยศูนย์อนามัยที่	 5	

นครราชสีมา	ทำหน้าที่พัฒนาครู	ก.ระดับจังหวัด	ตลอดจนร่วมประเมินในระดับเกียรติบัตร	

แผนภูมิที่ 24	เทศบาลทุกระดับมีระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน	

ที่มา : รายงานการตรวจราชการรอบ	2,	2558	
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 3. ตลาดสดน่าซื้อ 
	 ตลาดสดน่าซื้อ	หมายถึง	ตลาดประเภทที่	 1	ที่มีโครงสร้างมั่นคง	แข็งแรง	สะอาด	ถูกสุขลักษณะ	

มีการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์การพัฒนายกระดับครบ	 3	 ด้าน	 คือด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	

(Environmental	 Health)	 ด้านความปลอดภัยอาหาร	 (Food	 Safety)	 และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	

(Consumer	Protection)	

	 สถานการณ์การพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ	 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่	 9	 จากรายงานการตรวจราชการ	 

รอบ	2	ปีงบประมาณ	2558	พบว่า	ภาพรวมของเขต	มีจำนวนตลาดสดทั้งหมด	116	แห่ง	มีการพัฒนา

ตลาดสดจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 จำนวน	 104	 แห่ง	 คิดเป็น	 ร้อยละ	 89.6	 แยกเป็นมาตรฐานระดับดี	 

(3	ดาว)	จำนวน	74	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	63.8	มาตรฐานระดับดีมาก	(5	ดาว)	จำนวน	30	แห่ง	คิดเป็น

ร้อยละ	25.9	พิจารณาแยกรายจังหวัดพบว่า	จังหวัดบุรีรัมย์มีการพัฒนาตลาดสดผ่านมาตรฐานตลาดสด

น่าซื้อมากที่สุด	 ร้อยละ	 100.0	 รองลงมา	 คือ	 จังหวัดนครราชสีมา	 จังหวัดชัยภูมิ	 และจังหวัดสุรินทร์	 

ร้อยละ	89.6,	88.5,	และ	72.7	ตามลำดับ	ดังตารางที่ 15 
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ตารางที่ 15 จำนวนและร้อยละตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 

ที่มา : รายงานการตรวจราชการรอบ	2	ปีงบประมาณ	2558 

 4. ร้านอาหารและแผงลอยผ่านมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good 

Taste) 

	 อาหารถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว	 ถ้าหากจัดบริการ	 

ไม่ปลอดภัยจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ	 การดำเนินการโครงการอาหาร

สะอาด	 รสชาติอร่อยเป็นการกระตุ้นมาตรการในการควบคุมกำกับ	 และตรวจสอบดูแลสถานที่ปรุง	

ประกอบ	 จำหน่ายอาหาร	 อันได้แก่	 ร้านจำหน่ายอาหาร	 และแผงลอยจำหน่ายอาหาร	 ข้อมูลจาก	 

การตรวจราชการรอบที่	 2	 ปีงบประมาณ	 2558	 พบว่า	 ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด	 รสชาติอร่อย	 (Clean	 Food	 Good	 Taste)	 ร้อยละ	 89.5	 

แยกเป็นผ่านมาตรฐานร้านอาหาร	 ร้อยละ	 92.1	 แผงลอย	 ร้อยละ	 88.5	 พิจารณารายจังหวัดพบว่า	
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จังหวัดนครราชสีมา	 มีร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอยผ่านมาตรฐานมากที่สุด	 ร้อยละ	 90.5	 รองลงมา	

คือจังหวัดสุรินทร์	 จังหวัดบุรีรัมย์	 และจังหวัดชัยภูมิ	 ร้อยละ	 89.5,	 87.7	 และ	 86.2	 ตามลำดับ  

ดังแผนภูมิที่ 25 

แผนภูมิที่ 25	ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐานอาหารสะอาด	รสชาติอร่อย	(CFGT) 

ที่มา :	รายงานการตรวจราชการรอบ	2,	2558 

 5. การดำเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด (อสธจ.) 

	 การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	

พ.ศ.2535	 มีเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อน	 การส่งเสริม	 สนับสนุนและกำกับดูแลการดำเนินงานตาม

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในการคุ้มครอง	 ดูแล

สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน	 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับบทบาทของ

กระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทำหน้าที่ควบคุม	 กำกับการดำเนินงาน

ด้านสุขภาพ	(Health	Regulator)	รวมถึงการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการสาธารณสุข

ในส่วนกลางกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในระดับพื้นที่ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำไปสู่การลดปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	สำหรับในพื้นที่เขตสุขภาพที่	9 

มีกระบวนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกคณะอนุกรรมการ

สาธารณสุข	 (อสธจ.)	 ตั้งแต่ปี	 2557	 มีมติที่ประชุมในการขับเคลื่อน	 ทั้งการจัดการฐานข้อมูลการ

ร้องเรียนจัดการเหตุรำคาญ	 การออกเทศบัญญัติ/ข้อกำหนดท้องถิ่นจากรายงานการตรวจราชการรอบที่	 2 

ปีงบประมาณ	2558	พบว่าสถานการณ์การดำเนินงาน	อสธจ.	แยกรายจังหวัด	ดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16	การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	ปี	2558 

จังหวัด 

 

 

นครราชสีมา	

 

 

 

 

ชัยภูมิ	

การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

ประเด็นปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่นำเข้า

พิจารณาและคณะอนุกรรมการมีมติ  

1.	สถานการณ์การออกข้อกำหนดท้องถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย	

2.	การจัดการเหตุรำคาญเสียงดังจากสถานบันเทิง	ชอย.30	กันยา	

3.	 ให้เทศบาลทุกแห่ง	สมัครเข้าร่วมพัฒนาระบบบริการอนามัย	

	 สิ่งแวดล้อม	(EHA)		

4.	การควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูลในท้องถิ่นของตนเอง	

1.	สรุปรายงานเหตุรำคาญทุกอำเภอรายไตรมาส	

2.	ส่งเสริมให้เทศบาลทุกแห่งเข้าร่วมพัฒนาระบบบริการอนามัย	

	 สิ่งแวดล้อม	(EHA)	

3.	 ให้อปท.ทุกแห่งจัดทำสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม	

4.	 เร่งรัด	อปท.เพื่อปรับปรุงตลาดสดประเภท	1	ที่ไม่ได้มาตรฐาน	

	 ตลาดสดน่าซื้อ	

5.	 เร่งรัดการออกเทศบัญญัติ/ข้อกำหนดท้องถิ่น	ที่เป็นปัญหาของ	

	 จังหวัด	ปี	2558		จำนวน	2	เรื่อง	ได้แก่	

	 5.1	 การประกอบกิจการ	การตาก	การสะสมและขนถ่ายมัน	

	 	 สำปะหลัง	

	 5.2	 กิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ	

6.	การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	

	 6.1	 ให้โรงพยาบาลทุกแห่งเป็นแหล่งรับมูลฝอยติดเชื้อจากสถาน	

	 	 พยาบาลสัตว์	

			6.2	 ให้	อปท.ออกข้อกำหนดเพื่อควบคุมการจัดการมูลฝอย	

	 	 ติดเชื้อ	

7.	รณรงค์ลด	ละ	เลิก	การใช้ภาชนะที่ทำจากโฟมในหน่วยงาน	

	 ราชการในจังหวัดทุกระดับ		

8.	แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม		

	 อสธจ.	

 

จำนวนครั้งที่จัด

ประชุมอสธจ. 

3	

 

 

 

 

3	
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จังหวัด 

 

 

บุรีรัมย์	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุรินทร์	

 

 

จำนวนครั้งที่จัด

ประชุมอสธจ. 

3	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3	

 

การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

ประเด็นปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่นำเข้า

พิจารณาและคณะอนุกรรมการมีมติ  

1.	 	แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนข้อสั่งการมติ	อสธจ.	

2.	สนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของ	

	 จังหวัด	ได้แก่	1)	การจัดทำแผนกำจัดขยะมูลฝอย		2)	ควบคุม	 	

	 การกำจัดสิ่งปฏิกูลจากรถดูดส้วมของ	อปท.		3)	การจัดการ	

	 มูลฝอยติดเชื้อในคลินิกเอกชน	คลินิกสัตว์	4)	การพัฒนาถนน	

	 อาหารปลอดภัย	5)	การแต่งตั้งคณะทำงานตาม	พ.ร.บ.สธ.2535		

	 6)	การจัดทำแผนป้องกันผลกระทบที่เกิดจากโรงไฟฟ้าชีวมวล			

	 7)	การจัดทำแผนป้องกันผลกระทบที่เกิดจากโรงงานยางพารา	

	 ไทยฮั้ว		8)	การจัดการข้อร้องเรียนผลกระทบที่เกิดจากเสา	

	 สัญญาณโทรศัพท์มือถือและ		9)	การรณรงค์	No	Foam	

3.	ส่งเสริมให้	อปท.มีการบังคับใช้กฎหมายโดย	แจ้งให้	อปท.ทุก	

	 แห่งเร่งรัดในการออกข้อกำหนดท้องถิ่น	

1.	เร่งรัดอปท.เพื่อปรับปรุงตลาดสดประเภท	1	ที่ไม่ได้มาตรฐาน	

	 ตลาดสดน่าซื้อ4	แห่งโดยเชิญเทศบาลมาชี้แจงแผนพัฒนา	

2.	สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของจังหวัด		

	 ประกอบด้วย	

	 2.1	 ให้นายอำเภอและท้องถิ่นจังหวัดเข้มงวดกับเจ้าของประปา	 

	 	 หมู่บ้านที่คุณภาพน้ำประปายัง	ไม่ผ่านมาตรฐาน	

	 2.2	 บูรณาการการแก้ปัญหาผลกระทบจากโรงโม่หิน	โดยให้	

	 	 เสนอ	ผวจ.สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมป้องกัน/	

	 	 แก้ปัญหา	

	 2.3	 ให้เทศบาลทุกแห่งสมัครเข้าร่วมโครงการ		EHA	

	 2.4	 ส่งเสริมอปท.ให้ออกข้อกำหนดท้องถิ่น		(มี	อปท.ออกข้อ	

	 	 บัญญัติอย่างน้อย	1	เรื่องแล้วร้อยละ	99.42)	

	 2.5	 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ	

	 	 สุขภาพ	(สำรวจแล้ว	71	แห่งร้อยละ	41.27	จะแล้วเสร็จ	

	 	 ภายใน	ก.ย.58)	

ที่มา :	รายงานการตรวจราชการรอบ	2	ปีงบประมาณ	2558 
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 6. การพัฒนาส้วมสาธารณะ 
	 ข้อมูลจากการรายงานผลการพัฒนาส้วมสาธารณะของจังหวัดในเขตสุขภาพที่	 9	 ปี	 2553-2558	

ภาพรวมเขต	พบว่า	มีส้วมผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	44.88	พิจารณารายจังหวัด	พบว่า	ในแต่ละจังหวัดการ

พัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้ง	 4	 จังหวัด	 โดยในปี	 2553	 จังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	

บุรีรัมย์	 และสุรินทร์	 มีส้วมผ่านมาตรฐาน	 ร้อยละ	 33.92	 41.42	 16.35	 และ	 37.01	 ตามลำดับ	 

ในปี	 2558	 ส้วมสาธารณะผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น	 ร้อยละ	 44.29	 71.84	 32.42	 และ	 42.16	 

ตามลำดับ	 ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมของเขตมีส้วมสาธารณะผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้นจาก	 ร้อยละ	 31.05	 

ในปี	2553	เป็น	ร้อยละ	44.88	ในปี	2558	แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับเป้าหมายความสำเร็จตามแผน

แม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย	 ระยะที่	 3	 (พ.ศ.	 2556-2559)	 และผลงานในระดับประเทศ	พื้นที่เขต

สุขภาพที่	 9	 และรายจังหวัดมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายและผลงานในระดับประเทศทุกปี	

ยกเว้นจังหวัดชัยภูมิที่มีผลการดำเนินงานในปี	 2558	 สูงกว่าผลงานในระดับประเทศและระดับเขต	 

ดังแผนภูมิที่ 26 

แผนภูมิที่ 26	ร้อยละของส้วมสาธารณะที่ผ่านมาตรฐาน	HAS	แยกรายจังหวัด	ปี	2553-2558 
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	 วิเคราะห์รายประเภทสถานบริการสาธารณะในภาพรวม	พบว่า	 สถานบริการสาธารณะที่มีส้วม

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างน้อย	(ไม่ถึงร้อยละ	50)	คือ	ร้านอาหาร	วัดส่งเสริมสุขภาพ	สถานที่ราชการ	

ปั๊มน้ำมัน	 และตลาดสด	 ซึ่งมีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 เพียงร้อยละ	 19.98	 35.90	 40.64	 46.27	 และ	

46.43	 ตามลำดับ	 ส่วนประเภทสถานบริการสาธารณะที่มีการพัฒนาส้วมสาธารณะได้ตามเป้าหมายการ

พัฒนาส้วมปี	2558	คือ	โรงพยาบาล	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ห้างสรรพสินค้า	แหล่งท่องเที่ยว	

และสวนสาธารณะ	 โดยมีส้วมผ่านมาตรฐาน	 ร้อยละ	 100.00	 97.38	 96.30	 91.67	 และ	 90.48	 

ตามลำดับ	ดังแผนภูมิที่ 27 

แผนภูมิที่ 27	ร้อยละของส้วมที่ผ่านมาตรฐาน	HAS	แยกรายประเภทสถานบริการ	ในเขตสุขภาพที่	9 



รายงานประจำปี 2558 
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

ส่วนที่ 3 

ผลงานเด่นเขตนครชัยบุรินทร์ 
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 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน “ผู้ปกครอง ชุมชน อุ่นใจ บริการใกล้-ไกล ปลอดภัย 

ลดปัจจัยเสี่ยงปัญหาสุขภาพ”	 โดยการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับผู้ปกครอง	 ท้องถิ่น	 ประชาชนในพื้นที่

โดยการมีเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน	คือ	นักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถบริการของโรงเรียนจำนวน	

5	 เส้นทาง	 ไม่เกิดปัญหาระหว่างเดินทาง	 ไม่เกิดอุบัติเหตุ	 ไม่หนีโรงเรียน	 ไม่มีการพัวพันยาเสพติด	 

การพนัน	 และชู้สาว	 และนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกคน	 

ผู้ขับขี่ทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่และใส่หมวกนิรภัยกันครบทุกคนทั้งอำเภอ	

สุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับประเทศปี 2558 

เส้นทางสร้างเด็กวัยเรียนสู่ ดี เก่ง มีสุข 

	 ตามแนวทางการพัฒนานัก เรียน	

ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของนักเรียน

และบุคลากรในโรงเรียน	 รวมทั้งผู้ปกครอง

และชุมชนเพื่อให้เกิดสุขภาวะในเด็กนักเรียน	

เครือข่ายเขตสุขภาพที่	 9	 ได้ขับเคลื่อน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 โดยมีโรงเรียน

เข้าร่วมโครงการและสามารถพัฒนากิจกรรม

ด้านสุขภาพจนผ่านการประเมินรับรองเป็น

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นทุกปีอย่าง

ต่อเนื่อง	 ดังเช่นในปี	 2558	 โรงเรียน

บัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 

เป็นตัวแทนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ

เพชรระดับเขตเข้าประกวดได้รางวัลสุดยอด

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับ

ประเทศปี 2558 

	 บทเรียนที่เด่นชัดของโรงเรียนบัวเชดวิทยา	 โรงเรียนมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	

เน้นการสร้างทีมงานและการกระจายอำนาจในการบริหาร	 ส่งเสริมให้มีการร่วมคิด	 ร่วมทำ	 ควบคุม

คุณภาพทั้งภายในและภายนอก	บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ	 เกิดนวตกรรมเด่น

ในโรงเรียน	ได้แก่ 
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	 2.	 แกนนำเด็กไทยทำได้	 มีโครงงานสุขภาพของนักเรียนบูรณาการในสาระการเรียนรู้วิชา

วิทยาศาสตร์ในการลดปัญหาสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรือชุมชน	 คือ	 “โครงงานแก๊ส

ชีวภาพ” ผลการทดลองในระยะเวลา	 1	 เดือน	 ทุกสัปดาห์	 ในหนึ่งสัปดาห์จะใช้แก๊สได้เฉลี่ย	 3	 ชั่วโมง	

53	นาที	ประมาณ	681.44	กรัม	หรือคิดเป็นเงินได้ประมาณ	15.11	บาทเป็นอีกวิธีหนึ่งในการกำจัดสาร

อินทรีย์	 ลดแก๊สมีเทน	 (CH
4
)	 ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก	 ลดรายจ่ายการในครัวเรือนในการใช้แก๊สหุงต้ม	 

ใช้เป็นพลังงานทดแทน 

	 3.	 จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในโรงเรียน	“โครงการ หุ่นสวย ด้วยมือเรา”	 เกิดจาก

ปัญหาภาวะโภชนาการที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ซึ่งเป็นปัญหาต่อเด็กวัยเรียน	ซึ่งมีกิจกรรมที่ดำเนินการเช่น	

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ	 โรงทานผัก	 สัปดาห์ละ	 1	 วัน	 ออกกำลังกายพิชิตหุ่นสวย	 การรณรงค์

ลดหวานมันเค็ม	นักเรียนปั่นจักรยานเติมอากาศให้น้ำ	

 

ก้าวต่อไปที่ยั่งยืน 
	 1.	นักเรียนได้รู้วิถีสุขภาพ	จะเกิดการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีต่อไป		

	 2.	 โรงเรียน	 ผู้ปกครอง	 ท้องถิ่น	 โรงพยาบาลหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรต่างๆ	 ที่มีส่วนร่วม

ระดมความคิด	 ระดมทรัพยากรและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	 ในการพัฒนา	 เกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งตาม

แนวคิด/การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ	

	 3.	 ผู้บริหาร	 บุคลากรในโรงเรียน	 เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้และสาธิตในเขตนครชัยบุรินทร์	 ขยาย

ในพื้นที่อื่นๆ	ต่อไป	
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4 ภาคีหลักในชุมชน สู่อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น 
 

	 ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาของจังหวัดนครราชสีมาและของอำเภอเสิงสาง																			

ซึ่งพบการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงเป็นอันดับที่	3	ของจังหวัดใน	พ.ศ.	2557	(อัตรา	58	ต่อ	1,000	ประชากร)											

อายุของวัยรุ่นที่คลอดน้อยลง	 และมีการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นสูงขึ้น	 นอกจากนี้ยังพบภาวะแทรกซ้อนใน

มารดาวัยรุ่นคือ	 คลอดก่อนกำหนด	 ตกเลือดหลังคลอด	 และส่งผลกระทบต่อทารกแรกคลอดคือ	

น้ำหนักตัวน้อย	 และภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด	 อำเภอเสิงสางได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริม

อนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นจังหวัดนครราชสีมา	

พ.ศ.	 2555-2559	 และใช้เครื่องมือในการดำเนินงานระดับอำเภอ	 คือ	 “มาตรฐานอำเภออนามัยการ

เจริญพันธุ์”	 โดยการมีส่วนร่วมของ	 4	 ภาคีหลักคือ	 ครอบครัว/ชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

สถานศึกษา	และสถานบริการสาธารณสุข	

	 เครือข่ายบริการสุขภาพ	อำเภอเสิงสาง	จังหวัดนครราชสีมา	ได้มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในวัยรุ่นโดยการ

มีส่วนร่วมของ	 4	 ภาคีหลักคือ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สถานศึกษา	 ครอบครัว/ชุมชน	 และสถาน

บริการสาธารณสุข	และคืนข้อมูลสู่พื้นที่โดยระบุสถานการณ์สุขภาพของวัยรุ่นได้ชัดเจนโดยเฉพาะปัญหา

การตั้งครรภ์	 ในวัยรุ่นระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	 ส่งผลให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านเกิด

ความตระหนักถึง	ขนาดของปัญหาและความรุนแรงของปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	และมีความต้องการ

แก้ไขปัญหา	 โดยการทำประชาคมหมู่บ้านซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการระดมความคิดเห็นของประชาชน

ในหมู่บ้าน	 เพื่อแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาสุขภาพของตนเองเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล	สถานศึกษา	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

	 จากการมองปัญหาในระดับหมู่บ้านและตำบลนำมาสู่การกำหนดนโยบายการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ	 ซึ่งมีนายอำเภอเป็นผู้ผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงาน	 

มีการแต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนทั้งระดับอำเภอ

และระดับตำบลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการอบรมแกนนำวัยรุ่น/

เยาวชน	 อบรมการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว	 รวมถึงจัดพื้นสร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่น	 เช่น	 ฟิตเนส	

สวนสาธารณะ	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	ส่งเสริมให้วัยรุ่นเป็นดีเจให้ความรู้เรื่องเพศและสุขภาพวัยรุ่นผ่านวิทยุ

ชุมชน	 ระดับครอบครัว/ชุมชน	 มีเครือข่ายผู้ปกครองในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น	 แล้วนำ

ปัญหามาสู่เวทีพูดคุยหารือระดับหมู่บ้านและตำบลสถานศึกษามีการสอนเพศศึกษา	 นักเรียนสามารถให้

คำปรึกษาและส่งต่อบริการรวมถึงสามารถเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่นแก่โรงเรียนอื่นได้	มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์	ให้สามารถเรียนต่อได้	รวมถึงมีการดูแล

ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคม	 สถานบริการสาธารณสุข	 จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น

และเยาวชน	 บูรณาการการทำงานร่วมกับ	 OSCC	 ยาเสพติด	 OHOS	 โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง	 

เพศสัมพันธ์	 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม	 มีการจัดบริการสุขภาพที่หลากหลาย	 เช่น	 สมาธิบำบัด	 นวดบำบัด
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คลายเครียด	 หัวเราะบำบัด	 ดนตรีบำบัด	 การให้การปรึกษา	 มีการทำ	 case	 management	 

มีชมรม	 To	 be	 number	 one	 ในสถานประกอบการ	 รวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่าง	 

ต่อเนื่องจนสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบ	 และศึกษาดูงานให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่และต่างประเทศ																			

จากการดำเนินงานดังกล่าว	 ทำให้สามารถลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 และลดการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น												

ของอำเภอเสิงสางลงได้	และเพิ่มการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นและภาคีเครือข่ายในชุมชนทุกระดับ	

 

บทเรียนที่ได้รับ 
	 การแก้ปัญหาสุขภาพวัยรุ่นหากเริ่มต้นจาก	เจ้าของปัญหาเห็นว่าเป็นปัญหาและต้องการแก้ไขจะมี

โอกาสในการแก้ไขสำเร็จสูงมาก	 และหากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่

อย่างจริงจังและต่อเนื่องจะทำให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น	 ดังนั้นเพื่อให้เจ้าของ

ปัญหาได้มองเห็นปัญหาที่ชัดเจนจำเป็นต้องได้รับข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและเชื่อมโยงทุกมิติของระบบ

สุขภาพ	 โดยใช้เครื่องมือจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน	 เช่น	 “การจัดทำประชาคมสุขภาพใน

ระดับหมู่บ้าน”	 ซึ่งประชาชนมีความเข้าใจและสามารถเข้าร่วมได้ง่ายเนื่องจากอยู่ในหมู่บ้าน	 ไม่ต้อง

เดินทาง	และคุ้นเคยกับผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านทุกกลุ่ม	และเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่ายแต่ละระดับโดยใช้	“มาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์”		

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
	 ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือ	 การมีข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องสามารถเชื่อมโยงปัญหาสุขภาพได้อย่าง

ชัดเจน	 การเลือกใช้เครื่องมือในการจัดการสุขภาพในชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

ประชาชน	 (ประชาคมหมู่บ้าน)	 สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ	 และการมีมาตรฐานใน

การดำเนินงานเพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติ	
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ความภาคภูมิใจ 
	 1.	 รางวัลชนะเลิศด้านชุมชมและเครือข่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่น	HACC	นครชัยบุรินทร์	

	 2.	 รองชนะเลิศอันดับที่	1	“การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”	งานสุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพอำเภอ	(DHS)	

นครชัยบุรินทร์	

	 3.	 รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่	3	คลินิกวัยรุ่น	สสจ.นครราชสีมา	

	 4.	 นำเสนอผลงานจัดนิทรรศการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 CUP	

เสิงสาง	“ชุมชนเครือข่าย”	ในงาน	HA	National	Forum	ครั้งที่	16		

	 5.	 นำเสนอผลงานการบูรณาการ	 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสู่ระบบสุขภาพอำเภอ	 (DHS)	 ในการ

ประชุม	Teen	Up	Care	เขตสุขภาพที่	9	นครชัยบุรินทร์	
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 เป้าหมายของการส่งเสริมสุขภาพคือการ

ทำให้เกิดนโยบายต่อการส่งเสริมสุขภาพและสร้าง

พันธมิตร	 ต้องอาศัยความร่วมมือทางนโยบายจาก

ทุกระดับ	 เขตสุขภาพที่	 9	 ได้ขับเคลื่อนบุคคล/

องค์กรต้นแบบสุขภาพ	 (Health	Model)	 เพื่อให้

ผู้บริหาร/บุคลากรสาธารณสุข	 เขตนครชัยบุรินทร์	

เป็นผู้นำด้านสุขภาพมีรอบเอวและBMI	 อยู่ใน

เกณฑ์ปกติ	 มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	 มีการ

บริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม	 สามารถจัดการน้ำหนักและดูแลสุขภาพของตนด้วย

หลักการ	 3อ.	 2ส.	 อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดภาระโรควิถีชีวิต	 โดยประกาศนโยบายสาธารณะ

บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ	(Health	Model)	ในหน่วยงานทุกแห่ง	จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ

ผู้บริหารเขต	ณ	วันที่	22	เมษายน	2558	เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด	ขับเคลื่อนการสร้างบุคคลต้นแบบด้าน

สุขภาพในองค์กรของตนเอง	 เป็นผลให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีกระบวนการสร้างทักษะลดพุงให้บุคลากร	

ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการใช้แรงกาย	 สื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือน	 เน้นอาหารเพื่อ

สุขภาพ	 มีการจัด	 Healthy	 Break	 ในการจัดประชุมต่างๆ	 เรียนรู้และต่อยอด	 จนเกิดนวัตกรรมการ

การดูแลสุขภาพทั้งองค์กรต้นแบบดีเด่น	 19	 แห่งและบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ	 ระดับผู้บริหารเขต	

ต้นแบบด้านสุขภาพดีเด่นทุกจังหวัดและอยู่ในหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ	 ในพื้นที่ทั้ง	 4	 จังหวัด	 รวม	

483	คน	

สามารถจัดการน้ำหนักและดูแลสุขภาพของตนด้วย

นโยบายสาธารณะ Health model 

บุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 
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	 จากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายหน่วยงานศูนย์วิชาการ

ระดับเขต	 และหน่วยงานระดับจังหวัดได้แก่	 สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด	 โรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง	

ยกเว้นโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก่อนและหลังจัดกิจกรรมตามข้อคำถาม	 20	 ข้อกรมอนามัย	

พบว่า	 พฤติกรรมการออกกำลังกายสัปดาห์ละ	 5	 วัน	 หรือสัปดาห์ละ	 5	 ครั้งและออกกำลังกายวันละ	

30	นาทีเป็นประจำน้อยที่สุดเพียงร้อยละ	15.3	และ	16.6	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	19.5	และ18.4	ตามลำดับ	

ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง	พบอ้วนลงพุงจากการวัดรอบเอวก่อนและหลังเฉลี่ยลดลง

ร้อยละ	3.29	ดัชนีมวลกายท้วมและอ้วนก่อนและหลังลดลงร้อยละ	1.20	

ก้าวต่อไปให้ยั่งยืน 
	 1.	 การดำเนินงานที่ผ่านมา	 แม้จะเป็นช่วง

เวลาสั้นแต่ทำให้แต่ละหน่วยงานได้มีตื่นตัว	 สื่อสาร

สาธารณะ	 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภาพต่างๆ	

บุคลากรส่วนมากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง	

เขตสุขภาพที่	 9	 จึงควรสร้างพันธะสัญญาบุคคล

ต้นแบบ“สุขภาพดี	 ไม่มีพุง”ต่อไป	 เพื่อส่งเสริมสุข

ภาพตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สู่ประชาชน

อย่างต่อเนื่อง	

	 2.	ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ	ควรสนับสนุน

การให้มีหรือพัฒนา	 คน	 สถานที่	 บรรยากาศ	 

สิ่งอำนวยความสะดวก	 ในสำนักงาน	 เพื่อให้เอื้อต่อ

การมีกิจกรรมการออกกำลังกาย	 ดนตรี	 อุปกรณ์

ดูแลสุขภาพ	 และรูปแบบโปรแกรมที่จะใช้ประโยชน์

ในการดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่	 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ	

สร้างความสุขในการทำงาน		

	 3.	 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสาธิต	 Health	

Model	 ให้สามารถสร้างสุขภาพที่ดี	 และเป็นต้น

แบบที่ดีต่อผู้รับบริการในการดูแลสุขภาพเองใน

พื้นที่	
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 โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ	60	พรรษา	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ	 60	พรรษา	 2	 เมษายน	 2558	 โดยการส่งเสริมการ

สร้างส้วมสุขอนามัยให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีส้วมสำหรับใช้งานตามมาตรฐาน	 ส่งเสริมให้

นักเรียนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

และมีสุขอนามัยที่พึงประสงค์	 และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย	 ท้องถิ่น	 และชุมชนในการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน	 ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารอย่างเข้มแข็งและ

ยั่งยืน	 รวมถึงการประกาศเกียรติคุณ	 กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	 

เขตพื้นที่ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	จำนวน	8	แห่ง	

	 การดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 เริ่มจากการสำรวจสถานการณ์ด้านโภชนาการ	

สุขอนามัย	ทันตสุขภาพ	การออกกำลังกาย	อนามัยเจริญพันธุ์	รวมทั้งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	น้ำบริโภค	

และส้วมในโรงเรียนเพื่อทราบสถานการณ์เบื้องต้น	 จากนั้นได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่

กลุ่มเป้าหมาย	ซึ่งประกอบด้วย	ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	และเครือข่าย

อื่นๆ	 เชิญชวนภาคีสนับสนุนและบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ	 ในส่วนของศูนย์ฯได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคี	

เพื่อนำเงินมาสมทบทุนการสร้าง/ปรับปรุงส้วมให้กับโรงเรียน	 ดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามความ

ก้าวหน้าของโครงการในโรงเรียนเป้าหมาย	พร้อมสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	

โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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	 ความสำเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงส้วมให้ได้มาตรฐานเกิดภาพที่ชัดเจนและบรรลุเป้าหมาย	 

ในโรงเรียน	จำนวน	4	แห่ง	ประกอบด้วย		

	 1.	โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ	อ.ละหานทราย	จ.บุรีรัมย์		

	 2.	โรงเรียนบ้านตาตุม	อ.สังขะ	จ.สุรินทร์		

	 3.	โรงเรียนบ้านรุน	อ.บัวเชด	จ.สุรินทร์		

	 4.	โรงเรียนบ้านโคกแสลง	อ.พนมดงรัก	จ.สุรินทร์		

	 ความสำเร็จของโรงเรียนทั้ง	 4	 แห่ง	 มีบทเรียนความสำเร็จที่ต่างกัน	 คือ	 โรงเรียนบ้านรุนแสดงให้

เห็นถึงความร่วมมือจากศิษย์เก่า	 โรงเรียนบ้านตาตุมและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ	 แสดงให้เห็นถึงความ

เข้มแข็งของผู้บริหารโรงเรียน	 โรงเรียนบ้านโคกแสลงแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน	

แต่อย่างไรก็ตามความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือ	 และความเข้มแข็งของภาคีหน่วยงานโรงเรียน	

หน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่	องค์กรปกครองท้องถิ่น	ผู้นำชุมชม	และประชาชน	ที่มีการประสาน

การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีเอกภาพ	ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์	ทั้งนี้	โรงเรียนบ้าน

โคกแสลง	 อ.พนมดงรัก	 จ.สุรินทร์	 เป็นโรงเรียนแห่งที่	 60	 ที่เป็นพื้นที่เปิดตัวโครงการสุขอนามัย

เฉลิมพระเกียรติ	ฯ	 ในวันที่	 26	มีนาคม	2558	 เป็นโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ส้วมสุขอนามัยฯ	โดยภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน	
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โรงเรียนบ้านตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์   
( เป้าหมาย ซ่อมแซมส้วมให้ได้มาตรฐาน ) 

 ภาพส้วมก่อนปรับปรุง 

ภาพส้วมหลังการปรับปรุง 
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โรงเรียนโคกแสลง ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 
( เป้าหมาย สร้างส้วมใหม่ จำนวน 4 ห้อง หญิง 2 ห้อง ชาย 2 ห้อง ) 

 ภาพส้วมก่อนปรับปรุง 

ภาพส้วมหลังการปรับปรุง 
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 ภาพส้วมก่อนปรับปรุง 

ภาพส้วมหลังการปรับปรุง 

โรงเรียนบ้านรุน 
อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
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โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
เป้าหมาย  ซ่อมแซมห้องส้วม จำนวน 4 จุด ให้ได้มาตรฐาน 

 ภาพส้วมก่อนปรับปรุง 

ภาพส้วมหลังการปรับปรุง 
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ศูนย์ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
 

	 ศูนย์ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 เป็นศูนย์ห้องปฏิบัติการที่เปิดให้

บริการเกี่ยวกับการตรวจหาปริมาณและชนิดของฮีโมโกลบิน	 (Hb	 Typing)	 การตรวจหาความผิดปกติ

ของยีนอัลฟ่า-ธาลัสซีเมีย	 ทั้งชนิด	 SEA	 (South	 East	 Asia)	 และชนิดไทย	 (Thai)	 และตรวจหาความ

ผิดปกติของยีนเบต้า-ธาลัสซีเมีย	 (Beta-thalassemia	mutation)	 โดยเครื่องมือที่ทันสมัย	 และตรวจ

วิเคราะห์โดยทีมนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านธาลัสซีเมีย		

	 ศูนย์ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 นอกจากจะเปิดให้บริการสำหรับ	 

ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่	 5	 แล้วยังเปิดให้บริการแก่โรงพยาบาลเครือข่าย	 4	 จังหวัด	

ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และสุรินทร	์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งหมดประมาณ	

50	 โรงพยาบาล	 ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในหญิงมีครรภ์	 เพื่อป้องกันเด็ก

เกิดใหม่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง	3	ชนิด	ได้แก่	Hb	Bart’s	hydrops	fetalis	Homozygous	 

β-thalassemia	 และ	β0	 -thalassemia	 /	 HbE	 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ซึ่งการให้บริการเป็นแบบ	Fast	tract	เมื่อโรงพยาบาลเครือข่ายส่งตัวอย่าง

เลือดหญิงตั้งครรภ์และสามีเพื่อตรวจหาปริมาณและชนิดของฮีโมโกลบิน	 ถ้าตัวอย่างเลือดใดสงสัยเป็น

พาหะอัลฟ่า-ธาลัสซีเมีย	 หรือเบต้า-ธาลัสซีเมีย	 ทางศูนย์ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย	 ศูนย์อนามัยที่	 5	

จะตรวจวิเคราะห์ระดับดีเอ็นเอให้เลย	 โดยคู่สมรสไม่ต้องถูกเจาะเลือดใหม่	 และสามารถทราบผลการ

ตรวจวิเคราะห์ภายในระยะเวลา	 1	 สัปดาห์ทางเว๊ปไซด์	 www.labhpc5.com	 ซึ่งผลการดำเนินงานที่

ผ่านมาในช่วงปี	 2555-2558	 (ตารางที่ 17)	 โดยมีคู่สมรสเสี่ยงเข้ารับการวินิจฉัยก่อนคลอด

ณ	หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์	 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	 (ตารางที่ 18) สำหรับ

ระบาดวิทยาของยีนธาลัสซีเมียในจังหวัดนครราชสีมา	(ตารางที่ 19) 
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2555 2556 2557 2558 

1.  ( ) 3392 3734 3783 4491 15400
2. 73 94 88 91 346
   - Hb Bart’s hydrops fetalis 14 13 15 24 66
   - Homozygous -thalassemia 2 0 2 1 5

   -  -thalassemia/HbE 57 81 71 66 275
 
 
 
 18   

  2555-2558 
 

  
2555 2556 2557 2558 
38 59 88 74 259

- Hb Bart’s hydrops fetalis 18 30 44 44 136
- Homozygous -thalassemia - - - - -

ตารางที่ 17 สรุปผลการดำเนินงานตรวจวิเคราะห์	ศูนย์ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย	ศูนย์อนามัยที่	5	

นครราชสีมาตั้งแต่ปีงบประมาณ	2555-2558	
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ตารางที่ 18	สรุปผลการดำเนินงานตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด	หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์	

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2555-2558 

แหล่งที่มา : หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

ตารางที่ 19	ระบาดวิทยาของยีนธาลัสซีเมีย	จังหวัดนครราชสีมา 
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ดังนั้นทุกๆ	 10,000	 ของการตั้งครรภ์โอกาสที่จะมีเด็กเกิดใหม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง	

จำนวน	14	ราย	แบ่งเป็น	

	 -	 เสี่ยงต่อการเกิดโรค	Homozygous	β–thalassemia		 จำนวน	0.06	ราย	

	 -	 เสี่ยงต่อการเกิดโรค	Hb	Bart’s	hydrops	fetalis	 	 จำนวน	4.02	ราย	

	 -	 เสี่ยงต่อการเกิดโรค	β0–thalassemia/HbE	 	 	 จำนวน	10.0	ราย	

 

	 ปี	 2557	 ศูนย์ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้ศึกษาการกระจายตัว

ของยีนอัลฟ่า-ธาลัสซีเมีย	 เบต้า-ธาลัสซีเมีย	 และฮีโมโกลบิน	 อี	 ใน	 4	 จังหวัด	 เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน

ตุลาคม	 2555	 –	 เดือนมกราคม	 2557	 โดยการนำข้อมูลมา	 plot	 การกระจายตัวของยีนด้วยโปรแกรม	

Quantum	GIS	 ซึ่งจำนวนข้อมูลของแต่ละจังหวัด	 มีดังนี้	 คือ	 จังหวัดนครราชสีมา	 จำนวน	4,095	 ราย	

จังหวัดชัยภูมิ	 จำนวน	 975	 ราย	 จังหวัดบุรีรัมย์	 จำนวน	 1,459	 ราย	 และจังหวัดสุรินทร์	 จำนวน	

1,424	ราย ดังแสดงตามรูปภาพที่ 1- 4 
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รูปภาพที่ 1 แสดงการกระจายตัวของยีนอัลฟ่า-ธาลัสซีเมีย	เบต้า-ธาลัสซีเมีย	และฮีโมโกลบิน	อี	ในพื้นที่

จังหวัดนครราชสีมา	(จำนวน	4,095	ราย) 

รูปภาพที่ 2	แสดงการกระจายตัวของยีนอัลฟ่า-ธาลัสซีเมีย	เบต้า-ธาลัสซีเมีย	และฮีโมโกลบิน	อี	ในพื้นที่

จังหวัดชัยภูมิ	(จำนวน	975	ราย) 
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รูปภาพที่ 3 แสดงการกระจายตัวของยีนอัลฟ่า-ธาลัสซีเมีย	เบต้า-ธาลัสซีเมีย	และฮีโมโกลบิน	อี	ในพื้นที่

จังหวัดบุรีรัมย์	(จำนวน	1,459	ราย) 

รูปภาพที่ 4 แสดงการกระจายตัวของยีนอัลฟ่า-ธาลัสซีเมีย	เบต้า-ธาลัสซีเมีย	และฮีโมโกลบิน	อี	

ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	(จำนวน	1,424	ราย) 
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	 นอกจากการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียแล้ว	 ศูนย์ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย	

ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ยังมีการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 เพื่อพัฒนางาน	 มีการสอน	 ฝึกอบรม	

ให้คำปรึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่นักเทคนิคการแพทย์	 และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ	 เช่น

แพทย์	พยาบาล	เป็นต้น	ซึ่งผลงานการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา	ได้แก่	

 ปี 2554	ศึกษาวิจัยเรื่อง	Screening	for	the	prevention	of	thalassemia	on	community	

basis	supported	by	village	health	volunteers		

 ปี 2555 ศึกษาวิจัยเรื่อง	β–thalassemia	mutation	 and	β0-thalassemia	 deletion

	in	Nakhon	Chai	Bu	Rin	area,	northeast	of	Thailand	และเรื่อง	Factors	affecting	the	missed	

interpretation	 of	 thalassemia	 and	 hemoglobinopathies	 screening	 at	 community	

hospitals,	Nakhon	Chai	Bu	Rin	area	of	northeast	Thailand		

 ปี 2556 ศึกษาวิจัยเรื่อง	 Perception	 about	 thalassemia	 in	 the	 general	 population	

of	Nakhon	Chai	Bu	Rin	area,	northeast	of	Thailand	 	

 ปี 2557 ศึกษาวิจัยเรื่อง	 1)	 The	 effectiveness	 of	 a	 thalassemia	 prevention	 and	

control	program	at	Nakhon	Ratchasima	province	2)	 เรื่อง	The	distribution	of	 the	 three	

target	 thalassemia	 genes	 through	GIS	 visualization	 for	 thalassemia	management	 Case	

study:	 Nakhon	 Chai	 Bu	 Rin	 area,	 Northeast	 of	 Thailand	 และ	 3)	 เรื่อง	 The	 efficacy	 of	

Immunochromatographic	 strip	 test	 for	 screening	 of	β-thalassemia	 1	 carriers	

at	community	hospitals	and	referral	laboratory	centers	

การรายงานผลทาง www.labhpc5.com 
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ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

ส่วนที่ 4 

ผลการดำเนินงาน 

ส่งเสริมสุขภาพ 

และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2558 
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ผลการดำเนินงาน 

 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 

	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน	 ได้จัดประชุมเพื่อ

ชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก	 เมื่อวันที่	 10	 มีนาคม	

2558	โดยมีกำหนดการรายงานข้อมูลปกติทุก	6	เดือน	ส่วนรายงานมารดาตายให้ส่งรายงาน	ก1	ภายใน	

1	 เดือน	หรือ	7	 วันหลัง	MM	conference	และได้ชี้แจง	Template	 เพิ่มเติมในส่วนข้อมูลที่สำคัญแก่

เจ้าหน้าที่	IT	จังหวัด	และ	CIO	เขตสุขภาพที่	9	คือ	1)	หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ	

8	ครั้งตามเกณฑ์นครชัยบุรินทร์	2)	หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน	3)	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์

ที่มีภาวะโลหิตจางความเข้มข้นของเลือด	ฮีโมโกลบินต่ำกว่า	11	กรัมต่อเดซิลิตร		

 

 2. การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย MCH Board จังหวัด และ Node ในการขับเคลื่อนกลไก

เฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 

	 การประชุมคณะกรรมการ	 MCH	 board	 ระดับเขต	 ดำเนินการขับเคลื่อนโดย	 MCH	 Node	 

ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและ	 

ลงนามโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่	 9	 กำหนดการประชุมทุก	 3	 เดือน	 

โดยกำหนดวิสัยทัศน์การดำเนินงาน	 MCH	 Node	 คือ	 1)	 ส่วนมารดา	 Zero	 MMR	 2)	 ส่วนเด็ก	 

นครชัยบุรินทร์พัฒนาสมวัย	 IQ	 เกิน	 100	 โดยมีแผนงาน/โครงการ	 และจัดประชุมคณะกรรมการ	

ทั้งหมด	4	ครั้ง	ดังนี้	

	 -	ประชุมครั้งที่	1	 เมื่อวันที่	8	ม.ค.58	 ณ	กรีนเนอรี่	รีสอร์ท	เขาใหญ่	

	 -	ประชุมครั้งที่	2	 เมื่อวันที่	4	ก.พ.58	 ณ	ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	

	 -	ประชุมครั้งที่	3	 เมื่อวันที่	26	พ.ค.58	 ณ	ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	

	 -	ประชุมครั้งที่	4	 เมื่อวันที่	2	ก.ย.	58	 ณ	โรงแรมสีมาธานี	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	

งานอนามัยแม่และเด็ก 
การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 

เพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย 

เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 
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 3. การอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการระหว่างกรมอนามัยและกรม

สุขภาพจิต 

	 การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถคัดกรอง	ประเมิน	และกระตุ้นพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาระบบบริการคลินิกกระตุ้น

พัฒนาการเด็กใน	 สถานบริการสาธารณสุขเพื่อให้เด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามพัฒนาการอย่าง

ต่อเนื่อง	 โดยมี	 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่	 9	 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมดังกล่าวแล้ว	 มีการจัดระบบ

บริการคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กและใช้ฐานข้อมูลในการติดตามให้บริการเด็กกลุ่มเสี่ยงอย่างมี

มาตรฐาน	 และมีศักยภาพในการจัดบริการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย	 กลุ่มเสี่ยงอย่าง

มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง	รวมทั้งผู้ดูแลเด็กมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้		

 

 4. การประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก และตำบล

พัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ 

	 	 4.1	 โรงพยาบาลตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก	 ในปี	 2558	 มีสถานบริการครบกำหนด

รับการประเมินซ้ำเพื่อคงสถานะ	(re-accredit)	รวม	32	แห่ง	ได้รับการเยี่ยมประเมินรับรองครบทุกแห่ง	

(ร้อยละ	 100)	 และเมื่อรวมผลงานสะสมโรงพยาบาลทั้งหมดที่ผ่านการประเมินระดับทองขึ้นไป	 โดยเป็น

โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป	 เขตสุขภาพที่	 9	 ผ่านทั้งสิ้น	 80	 แห่ง	 (ร้อยละ	 98.8)	 โดย

จังหวัดที่มีโรงพยาบาลผ่านการประเมินรับรองครบทุกแห่ง	คือ	นครราชสีมา	ชัยภูมิ	และสุรินทร์	
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  4.2 ตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ 

พัฒนาจากเกณฑ์ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่ง

ครอบครัว	โดยในปี	2558	มีตำบลเป้าหมาย	9	แห่ง	

ดำเนินการแล้วเสร็จ	 2	 แห่ง	 และอีก	 7	 แห่ง		 

อยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องปี	 2559	 ทั้งนี้	 เขต

สุขภาพที่	9	มีอำเภอเป้าหมายสะสมทั้งสิ้น	88	แห่ง	 

(มีอย่างน้อยหนึ่งตำบลในอำเภอผ่านเกณฑ์)	 และ

ผ่านการประเมิน	32	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	36.4	โดย

แต่ละจังหวัดมีตำบลที่ผ่านการประเมิน	 ดังนี้	

นครราชสีมา	 12	 ตำบล	 (ร้อยละ	 37.5)	 ชัยภูมิ

6	 ตำบล	 (ร้อยละ	 37.5)	 บุรีรัมย์	 9	 ตำบล	 (ร้อยละ	

39.1)	และสุรินทร์	5	ตำบล	(ร้อยละ	29.4)	

บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
	 1.	 การประสานงานต้องรวดเร็วและชัดเจน	 พร้อมทั้งมีการทบทวนความเข้าใจให้ตรงกัน

ทั้งสองฝ่าย	

	 2.	 การเตรียมแผนสำรองสำหรับความเสี่ยง	 นอกเหนือการคาดหมายที่อาจเกิดขึ้นได้	 เช่น	 เรื่อง

จำนวนผู้เข้าประชุม	วิทยากร	สถานที่จัดงาน	งานราชการสำคัญเร่งด่วนที่เข้ามาแทรกกะทันหัน	เป็นต้น	

	 3.	การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	เช่น	การบริหารงบประมาณ	การบริหารกำลังคน	เป็นต้น	

	 4.	 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบการดำเนินงาน	 เพื่อให้เห็น

ทิศทาง	ช่วยเสนอแนะเพื่อการพัฒนา	ปรับปรุงแก้ไข	

	 5.	ข้อมูลที่ถูกต้อง	แม่นยำ	ทำให้การทำงานน่าเชื่อถือ	ดูดีมากขึ้น	

	 6.	 การศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก	และต้องกล้าแสดง

ความคิดเห็น	เสนอแนะและซักถาม		

	 7.	 การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน	 คือ	 การทำให้พื้นที่มองเห็นปัญหา	 และหาทางในการแก้ไขด้วยตัวเอง	

ดำเนินการภายใต้บริบทของตนเองและทรัพยากรที่มี	
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ปัจจัยความสำเร็จ 
	 1.		ผู้บริหารให้การสนับสนุน	

	 2.	 เป็ นตั ว ชี้ วั ดที่ ส ำคัญของกระทรวง

สาธารณสุข	 และได้รับความสนใจและกำกับติดตาม

จากผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง	

	 3.	 พื้นที่/จังหวัด	 มีความตื่นตัวในการแก้ไข

ปัญหา	 และร่วมระดมความคิดเพื่อหาทางแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน	 เช่น	 one	 province	 one	 labor	

room	จ.สุรินทร์	เป็นต้น	

	 4.	 ผู้รับผิดชอบงานมีความกระตือรือร้นในการทำงาน	

	 5.	 การประสานงานที่มีความต่อเนื่อง	 มิตรภาพระหว่างผู้รับผิดชอบงานอย่างพี่น้อง	 มีการพูดคุย

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	

	 6.	ความยืดหยุ่นในการทำงานไม่ตึงเครียดจนเกินไป		

 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
	 1.	ทีมประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก	มีภารกิจหลายด้าน	การกำหนดเวลาที่ตรง

กันค่อนข้างลำบาก	 แก้ไขโดยการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีและเริ่มลงเยี่ยมประเมินไม่เกิน	 

ไตรมาสที่	2	

	 2.	 การมีราชการสำคัญเร่งด่วนแทรกในกำหนดการที่วางไว้ตั้งแต่แรก	 ทำให้การดำเนินงานต้อง

เลื่อนกำหนด	และเกิดความล่าช้า	

	 3.	 ข้อมูลรายงานล่าช้า	 แก้ไขโดยการชี้แจงการเก็บข้อมูลแก่จังหวัดตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	 และมี

ติดตามอย่างต่อเนื่อง	

	 4.	 งบประมาณในการจัดประชุมบานปลาย	แก้ไขโดยการบริหารจัดการงบประมาณที่มีทั้งหมดให้

สามารถถัวเฉลี่ยได้	

	 5.	 ความผิดพลาดในการสื่อสาร	 บางครั้งเกิด

ความเข้าใจผิดในขั้นตอนการทำงาน	 แก้ไขได้โดย

การไม่รีบเร่งในการส่งสาร	 น้ำเสียงชัดเจนไม่เร่งรีบ	

และทวนย้อนความเข้าใจให้ตรงกันทั้งสองฝ่ายเพื่อ

ป้องกันความผิดพลาด	
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
	 1.	 การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กดำเนินการได้ผลสำเร็จต้องผลักดันและขับเคลื่อนผ่าน	MCH	

Board	ระดับจังหวัด	ระดับเขต	และ	service	plan	ด้านสูติกรรม	

	 2.	Intervention	ในการลดการตายของมารดา	คือ	การพัฒนาระบบและการ	พัฒนาคนในการ

ดูแลภาวะฉุกเฉินและแทรกซ้อนทางสูติกรรม	 โดยต้องอบรมทีมงานทางสูติกรรมให้มีความเชี่ยวชาญ	

สามารถแก้ไข	 รักษาภาวะเสี่ยงและวิกฤติได้อย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการตายที่ป้องกันได้	 เช่น	 PPH	

และ	PIH	ให้มีการอบรมอย่างสม่ำเสมอปีละ	3	-	4	ครั้ง	โดยซ้อมและสร้างสถานการณ์สมมุติ	และมีการ

ประเมินศักยภาพของทีมอย่างสม่ำเสมอ	

การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการฝากครรภ์แนวใหม่และ 

แนวทางการดูแลส่งต่อทางสูติกรรมเขตนครชัยบุรินทร์ 
 

	 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก	 เขตบริการสุขภาพที่	 9	 ได้กำหนดทิศทางการ

พัฒนาโดยสนับสนุนองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง	 มีการ

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	 ค้นหา	 best	 practice	 และ	Model	 development	 ขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานมาตรฐานการฝากครรภ์และห้องคลอดคุณภาพ	 พัฒนาระบบส่งต่อ	 และ	 กำหนด	 CPG	

(Clinical	 practice	 guideline)	 เกี่ยวกับสาเหตุการตายหลักของมารดาและทารกปริกำเนิด	 เพื่อเป็น

แนวทางแก่เครือข่ายในการดูแลและส่งต่อสตรีตั้งครรภ์	 ในการลดอัตราตายและอัตราทุพลภาพของ

มารดาและทารกปริกำเนิดตั้งแต่ปี	 2556	 แต่ยังมิได้มีการทบทวนหรือพัฒนาแนวทาง	 เชิดชูเกียรติภาคี

เครือข่าย	 รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานที่ได้ผล	 เพื่อนำมาปรับกระบวนการดำเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป	ทั้งนี้	การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ		

	 1)	ทบทวน	CPG	(Clinical	practice	guideline)	เกี่ยวกับระบบส่งต่อในเขตสุขภาพที่	9			

	 2)	ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานฝากครรภ์แนวใหม่ที่ได้ผล		

	 3)	เชิดชูเกียรติเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก	

	 กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก	 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

	 โรงพยาบาลศูนย์	 หรือ	 โรงพยาบาลทั่วไป	 โรงพยาบาลชุมชนที่เป็น	 Node	 และ	 คณะกรรมการพัฒนา

เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก	 เขตบริการสุขภาพที่	 9	 จำนวน	 90	 คน	 ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก	

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 รพ.มหาราชนครราชสีมา	 รพ.ชัยภูมิ	 รพ.บุรีรัมย์	 และ

รพ.สุรินทร์	
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สรุปผลการประชุมดังนี้ 
 1) ทบทวน CPG (Clinical practice guideline) เกี่ยวกับการส่งต่อทางสูติกรรม	 กำหนด

ประเด็นปัญหาการส่งต่อคือ	 Prenatal	 diagnosis,	 Risk	 severe	 obstetrics	 hemorrhage	 เช่น	

Placenta	previa	totalis,	HELLP	Syndrome,	Pregnancy	with	cervical	or	ovarian	malignancy	

และ	 Serious	 medical	 complication	 ส่วนการส่งต่อระหว่างจังหวัดในเขตสุขภาพที่	 9	 คือ	

รพ.มหาราชนครราชสีมา	รพ.ชัยภูมิ	รพ.บุรีรัมย์	และรพ.สุรินทร์	

	 ส่วนในจังหวัดนั้นมีการกำหนดประเด็นปัญหาที่ส่งต่อคือ	 Twins	 with	 TTTs	 or	 MCMA	 ,	

Placenta	 previa,	 Preterm	 or	 PROM	ที่	 Estimate	 Fetal	Weight	 (EFW)	 น้อยกว่า	 1500	 กรัม,	

Eclampsia	 or	 HELLP,	 ตกเลือดคลอดที่	 vital	 signs	 ไม่เสถียร	 ,	 Pregnancy	 with	 Ca.	 

ovary/Ca.	cervix	,	Serious	medical	complication,	รายที่ต้อง	PPN	บางราย	

 จังหวัดนครราชสีมา	 ส่งมาที่	 รพศ.หรือโรงพยาบาลที่เป็น	 Node	 คือ	 รพ.มหาราชนครราชสีมา			

รพ.เทพรัตน์	รพ.พิมาย	รพ.บัวใหญ่	รพ.ครบุรี	รพ.โชคชัย	รพ.ปากช่อง	รพ.โนนไทย	และรพ.ด่านขุนทด	

 จังหวัดชัยภูมิ ส่งมาที่	รพศ.หรือโรงพยาบาลที่เป็น	Node	คือ	รพ.ชัยภูมิ	รพ.แก้งคร้อ	รพ.ภูเขียว	

รพ.บำเหน็จณรงค์	รพ.หนองบัวแดง	และรพ.จัตุรัส		

 จังหวัดบุรีรัมย์	 ส่งมาที่	 รพศ.หรือโรงพยาบาลที่เป็น	 Node	 คือ	 รพ.บุรีรัมย์	 รพ.ลำปลายมาศ					

รพ.นางรอง	รพ.สตึก	และรพ.ละหานทราย	

 จังหวัดสุรินทร์ ส่งมาที่	 รพศ.หรือโรงพยาบาลที่ เป็น	 Node	 คือ	 รพ.สุรินทร์	 รพ.สังขะ	

รพ.ปราสาท	รพ.ท่าตูม	รพ.ศีขรภูมิ	และรพ.รัตนบุรี	

 

 2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานฝากครรภ์แนวใหม่ที่ได้ผล	 จากการที่เขต

สุขภาพที่	9	ได้ทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อลดมารดาตายโดยพุ่งเป้าหมายที่การฝากครรภ์คุณภาพ

นั้น	มีวิธีการดำเนินงานที่น่าสนใจคือ	การส่งเสริมภาวะโภชนาการสตรีมีครรภ์ด้วยนมกล่องรสจืด	90	วัน	

90	กล่อง	ที่	 ต.หัวทะเล	อ.บำเหน็จณรงค์	 จ.ชัยภูมิ	 ภายใต้กรอบแนวคิด	 ลดจำนวน	ทารกน้ำหนักน้อย	 
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ที่เป็นปัญหาสุขภาพในหมู่บ้าน	 โดยมีองค์ความรู้ด้านวิชาการรองรับคือ	 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิด

ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย	 (ธราธิป,	 2557	 ภาวะคลอดก่อนกำหนดของประเทศไทย)	 คือ	 คลอดก่อน

กำหนด	 มารดาอายุน้อยกว่า	 20	 ปี	 ภาวะโภชนาการในมารดา	 มารดามีน้ำหนักขึ้นน้อยขณะตั้งครรภ์	

หรือ	 จากภาวะโภชนาการไม่ดีก่อนการตั้งครรภ์	 รวมทั้งขาดสารอาหารที่สำคัญคือ	 ธาตุเหล็กและ

ไอโอดีน	ส่งผลให้	แท้ง	คลอดก่อนกำหนด	และทารกน้ำหนักน้อย	

	 วิธีดำเนินการมีลักษณะเรียบง่าย	 ไม่ยุ่งยาก	 โดยการนำของปราชญ์ชาวบ้านและหมออนามัย	

ดำเนินงานโดย	 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	 ต.หัวทะเล	 ได้รับสนับสนุน	 งบประมาณ	

จาก	 อบต.หัวทะเล	 120,000	บาทต่อปี	 เพื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนมกล่องแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มา

ฝากครรภ์ก่อน	 12	 สัปดาห์	 ดำเนินการตั้งแต่ปี	 2552	 เป็นต้นมา	 เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานพบว่า	

ร้อยละของการฝากครรภ์ก่อน	 12	 สัปดาห์	 อยู่ในระดับที่น่าพอใจคือร้อยละ	 75.2,	 84.6,	 63.4,	 72.3,	

และ	71.1	ในปี	2552-2556	ตามลำดับ	และพบทารกแรกคลอดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เท่ากับร้อยละ	2.8,	

2.8,	1.4,	2.9,	และ	4.4	ตามลำดับ	

	 นอกจากนี้	ยังมีการถ่ายระดับนโยบายหลักการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กในเขตสุขภาพที่	9 

คือ	 Zero MMR และ พัฒนาการสมวัย ไอคิวเกิน 100	 รวมทั้งพิจารณาระบบข้อมูลที่ส่งผล

ต่อมารดาตายและพัฒนาการเด็ก	 จำนวน	 19	 ตัวชี้วัด	 นอกเหนือจากตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข	

ดังนี้	

	 	 1.		 อัตราส่วนมารดาตาย	(ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)	

	 	 2.		 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ	5	ครั้งตามเกณฑ์	

	 	 3.		 หญิงตั้งครรภ์ได้รับฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ	12	สัปดาห์		

	 	 4.	 ร้อยละของบริการ	ANC	คุณภาพ	

	 	 5.		 ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ	

	 	 6.		 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับบริการดูแลครบ	3	ครั้งตามเกณฑ์	

	 	 7.		 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน	150	-200	ไมโครกรัม	ธาตุเหล็ก	

	 	 	 60	มิลลิกรัม	และโฟเลต	400	ไมโครกรัม	

	 	 8.	 MCH	Board	ระดับจังหวัดมีกลไกการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	

	 	 9.		 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย	

	 	 10.		ร้อยละของความครอบคลุมเด็กอายุ	18,30	เดือนได้รับการคัดกรองพัฒนาการทุกคน		

	 	 11.		ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ	

	 	 12.		อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด(ต่อการเกิดมีชีพ	1,000	คน)	

	 	 13.		อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่า	2,500	กรัม	(LBW)	

	 	 14.		ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า	6	เดือนมีค่าเฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียว		

	 	 15.		ร้อยละเด็ก	0-5	ปี	มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	
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	 	 16.		ร้อยละของเด็กปฐมวัย	(3	ปี)	มีปัญหาฟันน้ำนมผุ	

	 	 17.		ร้อยละของบริการ	WCC	คุณภาพ	

	 	 18.		ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	

	 	 19.		ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลนมแม่	

 3) การเชิดชูเกียรติเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก 

เด็กปฐมวัยสูงดี สมส่วน สมองดี แข็งแรง 
  

	 โครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักโภชนาการ	กรมอนามัย	เพื่อติดตามการดำเนินงาน

และสนับสนุนวิชาการในการบริการด้านโภชนาการกับสถานบริการ	 ศูนย์เด็กเล็ก	 และชุมชน	 การ

นำข้อมูลในการติดตามการดำเนินงานมาใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง	 เสนอแนะ	 และพัฒนาการ

ดำเนินงานต่อไป	

ผลการดำเนินงาน  
	 1.	 มีการติดตามการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง	 ส่งเสริมภาวะโภชนาการ	 โดยการบูรณาการ

กิจกรรมในโครงการส่งเสริม	 สนับสนุน	 พัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อเด็กไทยสุขภาพดี	 โครงการพัฒนา

โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส	การดำเนินงานศูนย์

เด็กเล็กคุณภาพ	 คลินิกเด็กดี	 โรงเรียนส่งเสริมสุข

ภาพ	และการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	

	 2.	 ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมการใช้

โปรแกรมการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กอายุแรก

เกิด–18	ปี	ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	ครูผู้ดูแลเด็กใน

ศูนย์เด็กเล็ก	 และครูที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังการ

เจริญเติบโตเด็กในโรงเรียน	
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	 3.	 สนับสนุนแผ่นโปรแกรมการเฝ้าระวังการ

เจริญเติบโตเด็กอายุแรกเกิด	 –	 18	 ปี	 ให้เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข	 ครูผู้ดูแลเด็ก	 และโรงเรียนเพื่อนำไปใช้

ในการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กที่เป็นรายบุคคล	

ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองเด็ก	และเป็นข้อมูลในการ

ดำเนินงาน	
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งานอนามัยวัยเรียน 
การส่งเสริม สนับสนุน 

พัฒนาภาคีเครือข่าย 

เพื่อเด็กไทยวัยเรียนมีสุขภาพดี 
 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

	 1.	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	ระดับความคิด	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	วิธีการดำเนินงาน	

ระหว่างนักวิชาการของศูนย์วิชาการ	(ศูนย์สุขภาพจิตที่	9	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา	

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ	 เขต	 9	 นครราชสีมา)	 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	

ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และสุรินทร์	 เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายรับทราบแนวทางการดำเนินงานโดย

ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน	 (ร่าง)	 ในเขตนครชัยบุรินทร์	 และมีการ

บูรณาการดำเนินงานทั้งในระดับศูนย์วิชาการ	 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนำไปวางแผนขับเคลื่อน

การดำเนินงานต่อไป	 พร้อมกับมีการระดมความคิด	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำมาสู่แนวทางการดำเนิน

งานแบบมีส่วนร่วม	

	 2.	 ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยเด็กวัยเรียน	 (Node	 วัยเรียน)	 โดยได้รับงบสนับสนุน

จากเขตสุขภาพที่	 9	 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินงานร่วมกัน	 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ส่งผล

ต่อภาวะสุขภาพที่เป็นปัญหา	 และยังขาดการให้สำคัญในการดำเนินงานในระดับจังหวัดและพื้นที่	

พร้อมกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในระดับเขตสุขภาพที่	 9	 และสำนักงานสาธารณสุขนำไป	 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัดต่อไป	

	 3.	 ประชุมสรุปความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยวัยเรียน	 โดยคณะกรรมการ	

Node	 วัยเรียน	 ในเวทีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่	 4	 การสร้างเสริมสุขภาพและการมี	 

ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพ	 และ

ประชาชนพึ่งตนเองได้	 โดยท่านสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่	 9	 เป็นประธาน	 โดยมีวัตถุประสงค์	

รายงานผลการดำเนินงานของ	Node	วัยเรียนในเขตนครชัยบุรินทร์	 แนวทางที่จะต้องดำเนินการต่อโดย

ให้	Node	วัยเรียนระดับเขตและจังหวัดร่วมระดมความคิดและวางแผนร่วมกันแบบมีส่วนร่วม	

	 4.	 พัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัดในเขต	 

นครชัยบุรินทร์ในประเด็น	 แนวทางและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานในแต่ละระดับ	 เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจและเป็นมาตรฐานเดียวกัน	 และสามารถไปชี้แจงและถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้	 

อย่างถูกต้อง	และขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้กับโรงเรียนได้	
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	 5.	 ประชุมเชิงปฏิบัติการ	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	 และการ

คัดเลือกเพื่อประกวดระดับเพชรสุดยอด	 ระดับ

ประเทศ	ณ	 โรงเรียนบัวเชดวิทยา	 จังหวัดสุรินทร์	 

ผู้เข้าร่วมประชุม	 ผู้รับผิดชอบงานเด็กวัยเรียนจาก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 4	 จังหวัด	 และ

โรงเรียนที่เตรียมพร้อมสู่การพัฒนาเป็นโรงเรียนส่ง

เสริมสุขภาพระดับเพชร	

	 6.	 ร่วมประชุมวิชาการ	 การพัฒนาสุขภาพ

เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนส่งเสริม	 

สุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	 6	และการมอบใบประกาศ

เกียรติคุณและโล่เชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนส่งเสริม	 

สุขภาพระดับเพชรและระดับเพชรระดับประเทศ	

	 7.	 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การตรวจ

คัดกรองสุขภาพ	 และการดูแลปัญหาที่พบบ่อยใน

เด็กวัยเรียน	 ที่จังหวัดบุรีรัมย์	 กลุ่มเป้าหมายเป็น

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานเด็กวัยเรียน	 ของสำนักงานสาธารณสุข	 อำเภอ	 โรงพยาบาล	 และ	 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง	 จำนวน	 270	 คน	 วิธีการอบรมประกอบด้วยการบรรยาย	

สาธิตและฝึกปฏิบัติ	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นความสำคัญ	มีความรู้	 และเกิดทักษะ	สามารถนำไป

ปฏิบัติงานได้	 จากการประเมินความพึงพอใจ	 ของผู้เข้ารับการอบรม	 มีความพึงพอใจระดับมาก	 และ

ต้องการให้มีการอบรมฟื้นฟูให้กับเจ้าหน้าที่อีก	 เนื่องจากไม่ได้รับการอบรมมานานแล้ว	 มีการเปลี่ยนผู้

รับผิดชอบบ่อย	 และมีบุคลากรที่บรรจุใหม่ที่ยังไม่มีองค์ความรู้	 ความเข้าใจ	 และทักษะในการตรวจคัด

กรองสุขภาพเด็กนักเรียน		

	 8.	สำรวจภาวะสุขภาพเด็กนักเรียนในประเทศไทย	(WHO)	จำนวน	2	จังหวัด	ได้แก่	นครราชสีมา	

บุรีรัมย์	 จำนวน	 3	 โรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี	 โรงเรียนวัดสุทธจินดา	 และโรงเรียนนิภาศิริ	

นักเรียน	440	คน	และรวบรวมส่งสำนักส่งเสริมสุขภาพเรียบร้อยแล้วเพื่อดำเนินการต่อไป	

 

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล ตามระบบรายงาน 43 แฟ้ม 
	 1.	 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 การจัดเก็บข้อมูลภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนตามตัวชี้วัด	 ตามระบบ

รายงาน	 43	 แฟ้ม	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละจังหวัด	 การนำออกข้อมูล

ในแต่ละจังหวัด	 ทำความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด	 ปัญหาอุปสรรค	 และการระดมความ

คิดพิจารณาการจัดเก็บข้อมูลตาม	 Template	 เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บต่อไป	 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม	
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ประกอบด้วย	 ผู้รับผิดชอบงาน	 ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานเด็กวัยเรียน	 และงาน	 IT	 ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบการ	 

จัดเก็บข้อมูลและการนำออกข้อมูลของเด็กวัยเรียน	

	 2.	ปรับแก้ไข	Template	ในบางตัวชี้วัด	และยึดปฏิบัติในเขตสุขภาพที่	9	ซึ่ง	IT	ของจังหวัด	และ	

Node	ข้อมูลระดับเขตกำลังพัฒนาระบบรายงานการจัดเก็บข้อมูล	

	 3.	 ศึกษาระบบการจัดเก็บข้อมูลภาวะสุขภาพนักเรียนทั้งที่ เป็นตัวชี้วัดและที่ เกี่ยวข้อง	

ในโปรแกรม	Hos	XP	และระบบรายงาน	43	แฟ้ม	กับงาน	 IT	ของจังหวัด	และผู้บันทึกข้อมูลในระดับ

พื้นที่	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจขั้นตอนในการบันทึก	และนำออกข้อมูลนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการ

พัฒนาและสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป	

 

การส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
	 1.	 ประสานงาน	 ให้คำปรึกษา	 คำแนะนำ	 เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยเด็กวัยเรียน

กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในระดับจังหวัด	อำเภอ	และตำบล	ด้วยวิธีการต่างๆ	 เช่น	หนังสือราชการ	

จดหมายอีเลคทรอนิกส์	 line	 โทรศัพท์	 ทั้งในหน่วยงานสาธารณสุข	 และหน่วยงานสายการศึกษาระดับ

โรงเรียน	 ในเรื่องการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 การแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน	

การควบคุมโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	 การจัดทำกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ

แก้ไขปัญหาเด็กอ้วนในนักเรียนและโครงการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี	เป็นต้น	

	 2.	 ร่วมเป็นวิทยากร	 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน	 ในเรื่องการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา

ภาวะอ้วน	 เพื่อเด็กไทยสุขภาพดีในระดับจังหวัดและอำเภอ	 การพัฒนาระบบข้อมูลเด็กวัยเรียน	

การขับเคลื่อนระบบการจัดอาหารในโรงเรียนและชุมชน	 โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์	

และสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์	 โภชนาการกับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน	 โภชนาการและ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารของเด็กนักเรียนที่มีภาวะอ้วน	 การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและ

การใช้โปรแกรมการเฝ้าระวังเด็กอายุ	 0-18	 ปี	 ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 ผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่

ภาวะเด็กอ้วนเกินมากกว่าร้อยละ	10		

	 3.	 จัดหา	 จัดทำ	 และจัดสรรสื่อและเอกสารในการดำเนินงานให้กับภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน

อนามัยเด็กวัยเรียนให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย	

	 4.	ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี	

 

การประเมินรับรองมาตรฐาน/การคัดเลือกเพื่อประกวด/ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
	 1.	 การประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรแบบยั่งยืน	 (ประเมินซ้ำ)	

จำนวน	2	โรงเรียน	คือ	โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	อำเภอลำปลายมาศ	จังหวัดบุรีรัมย์	และโรงเรียน

เบงท่าลาด	 อำเภอชุมพลบุรี	 จังหวัดสุรินทร์	 ผลการประเมินรับรองฯ	 ไม่ผ่าน	 รอปรับปรุงและแก้ไข

เอกสาร	
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	 2.	 การประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	 จำนวน	 1	 โรงเรียน	 ได้แก่	

โรงเรียนบ้านข่อย	 อำเภอพุทไธสง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ผลการประเมินผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริม	 

สุขภาพระดับเพชร	

	 3.	 การคัดเลือก	 เพื่อประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	 ระดับจังหวัด	 โดยการจัดตั้ง

คณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อประกวด	 1	 คณะกรรมการ	 ประกอบด้วย	 นักวิชาการที่เกี่ยวข้องจาก

ศูนย์วิชาการ	 (ศูนย์อนามัยที่	 5	 ศูนย์สุขภาพจิตที่	 9)	 และนักวิชาการจากสำนักงานศึกษาภาค	 8	 และ

ทำการคัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	ระดับจังหวัด	2	โรงเรียน	จาก	2	จังหวัด	คือ	โรงเรียน

หนองข่อยตะเคียนงาม	 อำเภอปากช่อง	 จังหวัดนครราชสีมา	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษา	 และโรงเรียนบัวเชดวิทยา	 อำเภอบัวเชด	 จังหวัดสุรินทร์	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาให้เหลือเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	 ระดับเขต	 จำนวน	 1	 โรงเรียน	 ผลการ

คัดเลือก คือ	โรงเรียนบัวเชดวิทยา	

	 4.	 ร่วมกับคณะกรรมการจากกรมอนามัยทำการคัดเลือกเพื่อประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ระดับเพชร	 ระดับประเทศ	 ที่โรงเรียนบัวเชดวิทยา	 อำเภอบัวเชด	 จังหวัดสุรินทร์	 ผลการคัดเลือกได้รับ

คัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับประเทศ	ปี	2558	

	 5.	 ประชุมเชิงปฏิบัติการ	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	 และการคัดเลือก

เพื่อประกวดระดับเพชรสุดยอด	ระดับประเทศ	ณ	โรงเรียนบัวเชดวิทยา	จังหวัดสุรินทร์	ผลการคัดเลือก

ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับประเทศ	ปี	2558	

	 6.	 จัดทำป้ายและมอบป้ายเชิดชูเกียรติ	 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	 ระดับเขต	 1	 ป้าย	

ให้กับโรงเรียนบัวเชดวิทยา 
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การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส  
 

	 โครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)		

โดยสำนักโภชนาการ	 กรมอนามัย	 ดำเนินการโอนเงินมายังศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 เพื่อใช้ในการ

ดำเนินงานพัฒนาภาคีเครือข่ายจังหวัดและโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส	ในเขตสุขภาพที่	9	เจริญรอย

ตามพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	โดยการน้อมนำรูปแบบที่ดีด้านการ

จัดการอาหาร	 โภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่าครบวงจรในโครงการตามพระราชดำริฯ	 มาปฏิบัติ

และพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส	โดยมุ่งคุณลักษณะเด็กไทยแก้มใสที่พึงประสงค์	ดังนี้	

	 1.	 มีความรู้ด้านเกษตร	สหกรณ์	อาหาร	โภชนาการ	และสุขภาพ	

	 2.	 มีทักษะด้านเกษตร	สหกรณ์	อาหาร	โภชนาการ	และสุขภาพ	

	 3.	 มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	เหมาะสมตามวัย	

	 4.	 มีโภชนาการสมวัย	สุขภาพดี	

	 5.	 มีผลการเรียนดี	

	 6.	 มีจิตสาธารณะ	
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ตารางที่ 20 	โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส	ในเขตสุขภาพที่	9	

จำนวนทั้งหมด	74	โรงเรียน	ดังนี้	

ผลการดำเนินงาน  
	 1.	 ร่วมประชุมกับคณะทำงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากส่วนกลาง	 เพื่อรับทราบแนวทางการ

ดำเนินงาน	การประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ	การคัดเลือกโรงเรียน	และ

การจัดเวทีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ	และพัฒนาข้อเสนอโครงการเด็กไทยแก้มใสของโรงเรียน	

	 2.	 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในระดับส่วนกลางเขต	จังหวัด	(Training	for	

the	trainer)		

	 3.	 ประชุมคณะทำงานโครงการเด็กไทยแก้มใส	 ประกอบด้วย	 ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่

เกี่ยวข้องของศูนย์อนามัยที่	 5	 ผู้รับผิดชอบโครงการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 4	 จังหวัด	 และ

ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 4	 จังหวัด	 เพื่อระดมความคิดในการกำหนด

หลักสูตร	 การสรรหาวิทยากร	 ผู้เข้าอบรม	 ระยะเวลาสถานที่การอบรม	 ให้การอบรมดำเนินการไปตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ	

	 4.	 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงาน	

“โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส”	 จำนวน	 3	 รุ่น	 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	 426	 คน	

ดังนี้	

 จังหวัด  อำเภอที่มีโรงเรียน  แยกตามสังกัด  รวม 

  เข้าร่วม สพฐ.  อปท.  สช. 

นครราชสีมา		 4		 11		 1		 -		 12	

ชัยภูมิ			 7		 11		 -		 -		 11	

บุรีรัมย์		 12		 25		 1		 1		 27	

สุรินทร์		 10		 24		 -		 -		 24	

รวม	4	จังหวัด		 33		 71		 2		 1		 74	
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  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	 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	 ผู้รับผิดชอบโครงการเด็กไทยแก้มใส	 จากสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต	 ผู้บริหารโรงเรียน	 และครูที่รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการพัฒนา

โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส	 ในการอบรมฯ	 ประกอบด้วย	 การบรรยายเนื้อหาวิชาการ	 การสาธิต	 

ฝึกปฏิบัติ	 จากการประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรมฯ	 อยู่ในระดับมาก	 และการนำไปใช้ประโยชน์

ต่อการดำเนินงานในระดับมากเช่นกัน	 ซึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	สพป.	วิทยากร	และผู้เข้ารับการอบรม	

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน 
	 ควรมีการขยายโรงเรียนที่เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสเพิ่มในปีต่อๆ	 ไป	 และควรขยายลงสู่

ศูนย์เด็กเล็กเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทั้งระบบในพื้นที่ทำงานและตัวเด็ก	 โดยเริ่มต้นจากเด็กก่อนวัยเรียน

ถึงระดับโรงเรียน	 การอบรมนอกจากการบรรยาย	 ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ	 ควรมีการศึกษาดูงานที่

เป็นการเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง	 และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้จริง	 ระยะเวลาการอบรม

น้อยไปควรเพิ่มให้มาก	 ประมาณ	 1	 สัปดาห์	 เพื่อให้วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเต็มที่	

ละเอียด	ครอบคลุมและครบถ้วน		ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้	ความเข้าใจ	และเกิดทักษะอย่างเต็มที่	

รูปแบบการจัดอบรมในครั้งต่อไปควรจะเป็นการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และควรมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานร่วมกันอย่างน้อยปีละ	2-3	ครั้งทั้งในระดับจังหวัด	เขต	ประเทศ	ควร

มีข้อมูลความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสขึ้นในเวบไซต์ของแต่ละ

ระดับ	 มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการพร้อมมีผู้ประสานงานระหว่าง

โรงเรียน	 กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 และกระทรวงศึกษา	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน	 
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มีการจัดสรรงบประมาณให้ทุกปี	 เพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรมและการดำเนินงาน	 เนื่องจากโรงเรียนมี	 

งบประมาณน้อย	 และควรมีการสนับสนุนเรื่องเอกสารให้เพียงพอ	 ต่อเนื่อง	 รวมถึงองค์ความรู้ที่เป็น	 

แผ่นซีดี	 ซึ่งภาพรวมในการจัดอบรมอยู่ในระดับดีมาก	 สำหรับวิทยากรให้ความรู้ควรบรรยายให้เห็นเป็น	 

รูปธรรม	สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงาน	ไม่อ้างอิงวิชาการมากไป	
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งานอนามัยวัยรุ่นและเยาวชน 
การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและ 

เยาวชนสู่สุขภาพดีวิถีนครชัยบุรินทร์ 

 การพัฒนาศักยภาพ Teen manager ระดับเขต และระดับจังหวัด	มีการบูรณาการขับเคลื่อน

งานวัยรุ่นผ่าน	 NODE	 วัยรุ่น	 โดยนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน	 กิจกรรมมี

การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นนครชัยบุรินทร์	 (Node	 วัยรุ่น)	 ในส่วนของจังหวัด	 

จัดกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 จัดบริการเชิงรุก	 โดยริเริ่มระบบบริการนำร่อง-ระบบสมาชิก/	 Mobile	 Clinic	

บริการยาคุม	 ยาฉีด	 ยาฝัง	 ถุงยางอนามัย	 และสร้างเครือข่ายร้านขายยา	พื้นที่นำร่องจังหวัดละ	 2	 แห่ง	 

การพัฒนาระบบบริการที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งด้านสุขภาพ	 การศึกษา	 และด้านสังคม	 โดยความมี	 

ส่วนร่วมและการตัดสินใจของตัววัยรุ่น	 (OSCC)	 ขับเคลื่อนประเด็นสู่สาธารณะและการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ความเสี่ยง	 โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ	 ถึงรากของปัญหาวัยรุ่น	 ตระหนักถึงความเสี่ยง

ด้านสุขภาพและเข้าถึงบริการ	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	 อปท.ในการสนับสนุนทรัพยากร

อย่างเหมาะสม	 และเปิด	“พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน”	 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานวัยรุ่น

แบบบูรณาการ	 (ครอบครัว/โรงเรียน/ชุมชน/ท้องถิ่น/สถานประกอบการ)	 สนับสนุนให้เกิดองค์กร

สุขภาพปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลงานประเพณี	

	 การเยี่ยมเสริมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการวัยรุ่นตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร

สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนแบบบูรณาการ	3	กรมวิชาการ	และมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์	

	 ประชุมชี้แจงมาตรฐานการประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน		

ฉบับบูรณาการ	 มาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์	 และแนวทางการประเมินรับรอง	 สนับสนุน	 

สื่อ	 อุปกรณ์	 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานตาม

มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	 และมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์	

วันที่	3	-	5	มิถุนายน	2558	ณ	โรงแรมสบายโฮเทล	จังหวัดนครราชสีมา	โดยนำเสนอผลการดำเนินงาน

อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์	 จำนวน	 30	 แห่ง	 และนำเสนอผลการดำเนินงาน	 YFHS	 จำนวน	 12	 แห่ง	

โดยผู้นำเสนอประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สถานศึกษา	 ครอบครัว/ชุมชน		 

โรงพยาบาล	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	และตัวแทนวัยรุ่น/เยาวชน	ดังนี้ 
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ตารางที่ 21	แสดงรายชื่ออำเภอที่นำเสนอผลการดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์	และโรงพยาบาล

ดำเนินงานมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนแบบบูรณาการ	ดังนี้	

   รายชื่ออำเภอนำเสนอ RHD 

นครราชสีมา	 1.	 อำเภอเสิงสาง		

	 	 2.	 อำเภอบัวใหญ่	

	 	 3.	 อำเภอแก้งสนามนาง	

	 	 4.	 อำเภอคง	

	 	 5.	 อำเภอชุมพวง	

	 	 6.	 อำเภอครบุรี	

	 	 7.	 อำเภอปากช่อง	

	 	 8.	 อำเภอปักธงชัย	

	 	 9.	 อำเภอโชคชัย	

	 	 10.	 อำเภอพิมาย	

  11.	 อำเภอด่านขุนทด	

	 	 12.	 อำเภอจักราช	

	 	 13.	 อำเภอลำทะเมนชัย	

	 	 14.	 อำเภอพระทองคำ	

	 	 15.	 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	

	 	 16.	 อำเภอโนนสูง	

	 	 17.	 อำเภอโนนไทย	

	 	 18.	 อำเภอขามสะแกแสง	

	 	 19.	 อำเภอประทาย	

	 	 20.	 อำเภอห้วยแถลง	

	 	 21.	 อำเภอหนองบุญมาก	
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	 	 22.	 อำเภอโนนแดง	

	 	 23.	 อำเภอวังน้ำเขียว	

	 	 24.	 อำเภอเมืองยาง	

 ชัยภูมิ	 1.	 อำเภอเทพสถิต	

 บุรีรัมย์	 1.	 อำเภอหนองหงส์	

	 	 2.	 อำเภอแคนดง	

	 	 3.	 อำเภอนาโพธิ์	

	 	 4.	 อำเภอนางรอง	

	 	 5.	 อำเภอหนองกี่	

    

   รายชื่อโรงพยาบาลนำเสนอ YFHS 

 นครราชสีมา	 1.	 โรงพยาบาลสีคิ้ว	

	 	 2.	 โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม	

	 	 3.	 โรงพยาบาลสีดา	

	 	 4.	 โรงพยาบาลบัวลาย	

	 	 5.	 โรงพยาบาลเทพารักษ์	

	 	 6.	 โรงพยาบาลขามทะเลสอ	

 ชัยภูมิ	 1.	 โรงพยาบาลภูเขียว	

	 	 2.	 โรงพยาบาลจัตุรัส	

 บุรีรัมย์	 1.	 โรงพยาบาลโนนดินแดง	

	 	 2.	 โรงพยาบาลบ้านกรวด	

 สุรินทร์	 1.	 โรงพยาบาลศีขรภูมิ	

	 	 2.	 โรงพยาบาลจอมพระ	
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 การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ให้บริการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและอนามัยการ

เจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	 โดยการวิเคราะห์ความต้องการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้ให้บริการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ	และอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	กำหนดหลักสูตรใน

การเพิ่มพูนศักยภาพของผู้ให้บริการและ	 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนเขตนครชัยบุรินทร์	 วันที่	 24-26	

กุมภาพันธ์	2558	ณ	โรงแรมกรีนเนอรี่	อำเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	
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 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมหรือ Best Practice ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการแท้งที่ไม่ปลอดภัยในวัยรุ่นและเยาวชน	 ดำเนินการในระดับเขต	

จังหวัด	และอำเภอ	และเยี่ยมเสริมพลังและคัดเลือกนวัตกรรมเด่นหรือ	Best	Practice	จัดทำสื่อวีดีทัศน์

และเอกสารเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน	

บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
	 แนวคิดการบูรณาการ	ที่นำมาใช้ในการดำเนินงาน	คือ	การนำวิชา	ข้อมูลสถานการณ์วัยรุ่นในเขต

หรือศาสตร์ต่างๆ	 เชื่อมโยงกันภายใต้หัวข้อเดียวกัน	 ส่งเสริมความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้สุขภาพใน

ลักษณะองค์รวม	 เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง	 และมีลักษณะใกล้เคียงกับชีวิตจริง	 ช่วยให้ทำงานร่วมกัน	 หรือ

ประสานงานร่วมกันอย่างมีความสุข	 ส่งเสริม	 และสนับสนุนให้ได้คิดวิธีการหรือนำเทคนิคใหม่ๆ	 มาใช้	

ประหยัดงบประมาณ	บุคลากร	อุปกรณ์	และการบริหารจัดการ	และลดขั้นตอนการทำงาน	

 

ปัจจัยความสำเร็จ 
	 1.	 ผู้ประเมินมีความเชื่อมั่นและเข้าใจตรงกันในเรื่องการประเมินแบบบูรณาการ	 มีการวางแผน				

คิดกระบวนการเรียนรู้	 และมีการประเมินผลร่วมกัน	 ยึดผู้รับประเมินเป็นศูนย์กลางให้ผู้รับการประเมิน

สามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองและได้ลงมือปฏิบัติจริง	 เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงกันมาก

กว่าที่จะเกิดจากมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งเท่านั้น	และควรนำข้อมูล	ทรัพยากร	และต้นทุนมาร่วมกัน	

	 2.	 ภาคีเครือข่ายให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานวัยรุ่นในพื้นที่	 ประกาศนโยบายการทำงานโดย	 

ผู้บริหาร	 ทำให้ง่ายต่อการขับเคลื่อนงานทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ	 เกิดความเข้มแข็ง	 ได้รับการ

สนับสนุนทั้ง	คน	เงิน	ของ	อย่างต่อเนื่อง	และสามารถเป็นต้นแบบการดำเนินงานวัยรุ่นให้แก่พื้นที่อื่นๆได้	

	 3.	 การวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในศูนย์ฯ	 เครือข่ายระดับเขต

	ส่งผลให้มีการดำเนินงานตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	

 

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน 
	 ทีมประเมินระดับเขตและระดับกรมไม่เพียงพอ	 ควรจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินให้มี

จำนวนเพิ่มมากขึ้น	พร้อมทั้งให้เกิดความเชี่ยวชาญในการประเมิน	เป็นที่ยอมรับในระดับเขต	
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ลำดับ  ชื่อองค์กร อำเภอ จังหวัด 

	 1	 รพ.โนนสูง	 	 โนนสูง	 นครราชสีมา	

 2	 รพ.ปักธงชัย	 	 ปักธงชัย	 นครราชสีมา	

	 3	 ชมรม	อสม.รพ.ปักธงชัย	 ปักธงชัย	 นครราชสีมา	

	 4	 รพ.สีคิ้ว	 	 สีคิ้ว	 นครราชสีมา	

	 5	 รพ.จัตุรัส	 	 จัตุรัส	 ชัยภูมิ	

	 6	 รพ.สต.ละหาน		 จัตุรัส	 ชัยภูมิ	

	 7	 ชมรมผู้สูงอายุหนองบัวใหญ่	 จัตุรัส	 ชัยภูมิ	

	 8	 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียว	 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	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	ตั้งถาวร		 ชุมพลบุรี	 สุรินทร์	

	 การดำเนินงานตามโครงการฯ	 แบ่งการดำเนินงานเป็น	 2	 รอบ	 คือ	 รอบแรก	 เป็นศูนย์การเรียนรู้

องค์กรต้นแบบไร้พุง	 จำนวน	 8	 แห่ง	 ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือน	 ตุลาคม	 2557	 -	 มกราคม	 2558	 และ

รอบสอง	ในช่วงเดือนมกราคม	–	พฤษภาคม	2558	เป็นการดำเนินงานในองค์กรขยาย	จำนวน	12	แห่ง	

โดยมีองค์กรพี่เลี้ยงจากรอบแรกให้คำแนะนำการดำเนินงาน	 ดังนั้น	 ในปีงบประมาณ	 2558	 จึงมี	 

ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง	ที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการฯ	จำนวน	20	องค์กร	ดังแสดง	 

ในตารางที่ 22 

งานอนามัยวัยทำงาน 
ศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 

ตารางที่ 22 รายชื่อศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้ยแบบไร้พุง 
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ผลการดำเนินงาน 
	 1.	 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงแก่องค์กรต้นแบบนำร่องทั้ง	 

8	 แห่ง	 และผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้องค์กรไร้พุงระดับจังหวัด	 เมื่อวันที่	 26	 กันยายน	 2557	 

ณ	ห้องประชุมเรือนลำดวน	ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	

	 2.	 เทศติดตามการดำเนินงานขององค์กรไร้พุง	ทั้งองค์กรนำร่องและองค์กรขยาย	ดังแสดงตารางที่ 23 

ตารางที่ 23 การเยี่ยมนิเทศติดตามงานศูนย์เรียนรู้องค์กรไร้พุง	

  วันที่ ชื่อองค์กรต้นแบบไร้พุง อำเภอ จังหวัด 

	 21	ม.ค.2558	 -	ชมรมผู้สูงอายุหนองบัวใหญ่	

	 	 	 -	รพ.สต.ละหาน	 จัตุรัส	 ชัยภูมิ	

	 23	ม.ค.2558	 -	หจก.ตั้งถาวร	 ชุมพลบุรี	 สุรินทร์	

	 26	ม.ค.2558	 -	รพ.สีคิ้ว	 สีคิ้ว	 นครราชสีมา	

	 27	ม.ค.2558	 -	รพ.ปักธงชัย	 ปักธงชัย	 นครราชสีมา	

	 28	ม.ค.2558	 -	รพ.สต.	โอโล	 ภูเขียว	 ชัยภูมิ	

	 29	ม.ค.2558	 -	รพ.สต.บ้านธาตุ	 ภูเขียว	 ชัยภูมิ	

	 13		ก.พ.2558	 -	อบต.ศรีสว่าง	

	 	 	 -	กศน.นาโพธิ์	 นาโพธิ์	 บุรีรัมย์	

	 16		ก.พ.	2558	 -	รพ.สต.หนองชัยศรี	

	 	 	 -	รพ.สต.เมืองฝ้าย	 หนองหงส์	 บุรีรัมย์	

	 3.	 กำกับติดตามและให้การสนับสนุนองค์กร

ขยาย	ทั้ง	12	แห่ง		

	 4.	 เยี่ยมประเมินศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบ	 

ไร้พุง	 ร่วมกับสำนักโภชนาการ	 วันที่	 24	 เมษายน	

2558	ณ	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอำเภอนาโพธิ์	จังหวัดบุรีรัมย์	(กศน.นาโพธิ์)	

	 	 -	 คัดเลือกและประสานศูนย์การเรียนรู้

องค์กรต้นแบบไร้พุง	 ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม

เชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง	มุ่งสู่สุขภาพดี	ปี	2558	

ณ	 โรงแรมนารายณ์	 ถนนสีลม	 เขตบางรัก	 กรุงเทพมหานคร	 เมื่อวันที่	 13-14	 กรกฎาคม	 2558	 โดยมี

องค์กรฯ	 เข้าร่วม	 จำนวน	 2	 แห่ง	 ได้แก่	 หจก.ตั้งถาวรโฮมมาร์ท	 อ.ชุมพลบุรี	 จ.สุรินทร์	 และ	

ชมรมขยับกาย	สบายชีวี	รพ.สต.โอโล	อ.ภูเขียว	จ.ชัยภูมิ	

 

เชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง
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ปัญหาและอุปสรรค 
	 1.	 การสนับสนุนสื่อเพื่อการดำเนินงานตาม

โครงการฯ	ยังมีน้อย	

	 2.	 โปรแกรมออนไลน์ไม่สามารถใช้งานได้	

ทำให้พื้นที่ต้องส่งข้อมูลหลายขั้นตอน	

	 3.	 ผู้รับผิดชอบงานองค์กรไร้พุงทั้งระดับเขต,	

ระดับจังหวัดและระดับพื้นที่	 มีการปรับเปลี่ยนหรือ

โยกย้ายทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน	

การประสานงาน	และความเข้าใจในกระบวนงานของโครงการ	

 

ปัจจัยความสำเร็จ 
	 1.	มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการฯ		

	 2.	ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทุกระดับ	ทำให้สามารถดำเนินงานได้ลุล่วง	

	 3.	ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน	ทำให้การประสานงานสะดวก	และเป็นกันเอง	

	 4.	การบูรณาการกับงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	งานคลินิกไร้พุง	(DPAC),	คลินิกโรคเรื้อรัง	(NCD	Clinic)	

เป็นต้น	 และการมีนโยบาย	 เรื่อง	 HEALTH	MODEL	 ของเขตสุขภาพ	 ทำให้หน่วยงานสาธารณสุขมีการ

ตื่นตัวและขับเคลื่อนองค์กรของตนเอง	 เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ	 รวมถึงการดูแลน้ำหนักตัวและ

รอบเอวด้วย	

 

Best Practice Model ในพื้นที่ 
	 1.	 ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง	

	 	 บริษัทตั้งถาวรโฮมมาร์ท	อ.ชุมพลบุรี		

	 	 จ.สุรินทร์	

	 2.	 ชมรมขยับกาย	สบายชีวี	รพ.สต.โอโล		

	 	 อ.ภูเขียว	จ.ชัยภูมิ	
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DPAC Quality 
	 การดำเนินงาน	 นิเทศ	 ติดตาม	 	 โดยใช้การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของ	 DPAC	 Quality	

ร่วมกับ	 NCD	 Clinic	 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 นครราชสีมา	 ในเขตสุขภาพที่	 9	 จำนวน

ทั้งหมด	18	แห่ง	ดังตารางที่ 24 

 

ตารางที่ 24	แสดงรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการนิเทศติดตามมาตรฐาน	DPAC	Quality	

ลำดับ  วันที่ โรงพยาบาล อำเภอ จังหวัด ผลการประเมิน 

	 1	 27	ม.ค.2558	 เกษตรสมบูรณ์	 เกษตรสมบูรณ์	 ชัยภูมิ	 ไม่ผ่าน	

	 2	 27	ม.ค.2558	 คอนสาร	 คอนสาร	 ชัยภูมิ	 ผ่าน	

	 3	 28	ม.ค.2558	 ภูเขียว	 ภูเขียว	 ชัยภูมิ	 ไม่ผ่าน	

	 4	 28	ม.ค.2558	 บ้านแท่น	 บ้านแท่น	 ชัยภูมิ	 ผ่าน	

	 5	 29	ม.ค.2558	 ภัคดีชุมพล	 ภัคดีชุมพล	 ชัยภูมิ	 ไม่ผ่าน	

	 6	 21	เม.ย.2558	 ปะคำ	 ปะคำ	 บุรีรัมย์	 ไม่ผ่าน	

	 7	 21	เม.ย.2558	 โนนดินแดง	 โนนดินแดง	 บุรีรัมย์	 ไม่ผ่าน	

	 8	 22	เม.ย.2558	 บ้านกรวด	 บ้านกรวด	 บุรีรัมย์	 ผ่าน	

	 9	 22	เม.ย.2558	 เฉลิมพระเกียรติ	 เฉลิมพระเกียรติ	 บุรีรัมย์	 ไม่ผ่าน	

	 10	 27	เม.ย.2558	 คูเมือง	 คูเมือง	 บุรีรัมย์	 ผ่าน	

	 11	 27	เม.ย.2558	 ชำนิ	 ชำนิ	 บุรีรัมย์	 ไม่ผ่าน	

	 12	 28	เม.ย.2558	 ลำปลายมาศ	 ลำปลายมาศ	 บุรีรัมย์	 ผ่าน	

	 13	 28	เม.ย.2558	 หนองหงส์	 หนองหงส์	 บุรีรัมย์	 ผ่าน	

	 14	 12	พ.ค.2558	 ลำทะเมนชัย	 ลำทะเมนชัย	 นครราชสีมา	 ไม่ผ่าน	

	 15	 12	พ.ค.2558	 ชุมพวง	 ชุมพวง	 นครราชสีมา	 ไม่ผ่าน	

	 16	 14	พ.ค.2558	 ด่านขุนทด	 ด่านขุนทด	 นครราชสีมา	 ผ่าน	

	 17	 14	พ.ค.2558	 ขามทะเลสอ	 ขามทะเลสอ	 นครราชสีมา	 ไม่ผ่าน	

	 18	 15	พ.ค.2558	 บัวใหญ่	 บัวใหญ่	 นครราชสีมา	 ไม่ผ่าน	

ผลการดำเนินงาน 
	 1.	 ชี้แจงเกณฑ์มาตรฐาน	 DPAC	Quality	 ที่เป็นมาตรฐานใหม่ที่ปรับใช้ในปีงบประมาณ	 2558

	ให้พื้นที่รับผิดชอบทราบ	

	 2.	 ประสานกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 9	 นครราชสีมา	 เพื่อวางแผนการประเมินรับรอง

มาตรฐานร่วมกัน	

	 3.	ประสานพื้นที่และลงเยี่ยมประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน	DPAC	Quality		

	 4.	รายงานผลการดำเนินงานให้กับกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	กรมอนามัย	เพื่อรับทราบ	



116 รายงานประจำปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5  นครราชสีมา 

ปัญหาและอุปสรรค 
	 มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ใช้ประเมินในระยะเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็ว	 เนื่องจากใน

ปีงบประมาณ	 2557	 ได้เพียงแค่ปูพรมให้พื้นที่	 มีการจัดตั้งคลินิกไร้พุงในสถานบริการสาธารณสุข	 

ทุกแห่งถึงระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเท่านั้น	 ยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์ในการดำเนินงาน

เชิงคุณภาพ	 แต่ปีงบประมาณ	 2558	 ก็มีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดเรื่อง	 DPAC	 Quality	 ส่งผลให้พื้นที่

ดำเนินการได้ไม่สมบูรณ์ตามเกณฑ์เท่าที่ควร	

 

ปัจจัยความสำเร็จ 
	 1.	 มีการบูรณาการกับงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 มาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

แห่งชาติ	นโยบาย	Health	Modelของผู้ตรวจราชการเขต	9		

	 2.	 เป็นการพัฒนาต่อยอดจากคลินิกไร้พุงที่เป็นมาตรฐานของปีงบประมาณที่แล้ว	 ในโรงพยาบาล

ที่รับการประเมินแต่	 ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 DPAC	 Quality	 ที่ตัดคะแนนผ่านที่ร้อยละ	 70	 เป็น

คะแนนที่ค่อนข้างสูง	แต่การดำเนินการของพื้นที่มีการพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยๆ	

 

Best Practice Model ในพื้นที่ 
	 โรงพยาบาลลำปลายมาศ	 โรงพยาบาลหนองหงส์	 จังหวัดบุรีรัมย์	 และโรงพยาบาลบ้านแท่น	

จังหวัดชัยภูมิ	
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การเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม 
  

	 ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมให้กับสตรีไทย	 โดยได้

ดำเนินการให้สตรีอายุ	 35	 ปีขึ้นไป	 ตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุกเดือนและลงสมุดบันทึก	 เพื่อเฝ้าระวังการ

เกิดมะเร็งเต้านม	 และค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น	 มีการดำเนินงานติดตามโดยออกประเมิน

ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	 ดำเนินการครบคลุมทุกพื้นที่ใน	 32	 อำเภอๆ	 ละ	 1	

ชุมชน	นอกจากนี้	 ศูนย์อนามัยที่	 5	นครราชสีมาลงพื้นที่โดยใช้การ	 focus	group	จากคัดเลือกตัวแทน

พื้นที่	ดังตารางที่ 25 

 ลำดับ วันที่  สถานที่ อำเภอ 

	 1	 9	มี.ค.2558	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนด	 โนนสูง	

 2	 9	มี.ค.2558	 โรงพยาบาลคง	 	 คง	

	 3	 11	มี.ค.2558	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาหร่าย	 ปากช่อง	

	 4	 12	มี.ค.2558	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระกาย	 เมือง	

	 5	 12	มี.ค.2558	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยารักษ์	 เมือง	

 
ผลการดำเนินงาน 
	 1.	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับกรมอนามัยจัดอบรมครู	 ก.ให้กับเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและฝึกปฏิบัติการตรวจ

เต้านมด้วยตนเอง	จำนวน	350	แห่ง	

	 2.	 ถ่ายทอดทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง	 ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		

(อสม.)	ครบทุกหมู่บ้าน	

	 3.	 ออกประเมินร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	 ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน	 

32	อำเภอๆ	ละ	1	ชุมชน	

	 4.	ติดตามประเมินผลโดยการทำ	focus	group	ในพื้นที่ๆ	สุ่มเลือก	5	แห่ง	

	 5.	สรุปผลการดำเนินงานส่งกรมอนามัย	

 

ปัญหาและอุปสรรค 
	 โครงการวิจัยที่มีการติดตามกลุ่มเป้าหมายระยะยาว	 แต่ผลการดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดของจังหวัด		

ทำให้ตัวเลขผลของการดำเนินงานอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง	

ตารางที่ 25	พื้นที่สุ่มคัดเลือกในการติดตามประเมินผลการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง	

จังหวัดนครราชสีมา	
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ปัจจัยความสำเร็จ 
	 เป็นโครงการที่ดำเนินการเต็มพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา	 สามารถที่จะพัฒนาไปได้พร้อมๆ	 กัน	

ทั้งด้านบุคลากร	อุปกรณ์และเครื่องมือได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่	

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ 
	 	 การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติตามมาตรฐานการประเมิน	 HPHNQC	

ที่เริ่มปรับใช้เป็นปีที่	 2	 เพื่อยกระดับของมาตรฐานการประเมิน	 ในปี	 2558	 มีโรงพยาบาลที่จะหมดอายุ

การรับรองมาตรฐานจำนวน	26	แห่ง	แต่ขอรับการประเมินจำนวน	21	แห่ง	ดังตารางที่ 26 

 

ตารางที่ 26 รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ								

ปี	2558	

ลำดับ โรงพยาบาล  อำเภอ จังหวัด ผ่านการประเมินระดับ 

	 1	 โชคชัย	 โชคชัย	 นครราชสีมา	 Gold	Standard	

	 2	 ปักธงชัย	 ปักธงชัย	 นครราชสีมา	 Gold	Standard	

	 3	 เสิงสาง	 เสิงสาง	 นครราชสีมา	 Gold	Standard	

	 4	 ห้วยแถลง	 ห้วยแถลง	 นครราชสีมา	 Basic	Standard	

	 5	 หนองบุญมาก	 หนองบุญมาก	 นครราชสีมา	 Gold	Standard	

	 6	 บ้านเหลื่อม	 บ้านเหลื่อม	 นครราชสีมา	 Gold	Standard	

	 7	 สีคิ้ว	 สีคิ้ว	 	 นครราชสีมา	 Gold	Standard	

	 8	 ขามทะเลสอ	 ขามทะเลสอ	 นครราชสีมา	 Basic	Standard	

	 9	 ประทาย	 ประทาย	 นครราชสีมา	 Basic	Standard	

	 10	 พระทองคำ	 พระทองคำ	 นครราชสีมา	 Gold	Standard	

	 11	 เมืองยาง	 เมืองยาง	 นครราชสีมา	 Basic	Standard	

	 12	 แก้งสนามนาง	 แก้งสนามนาง	 นครราชสีมา	 Basic	Standard	
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 ลำดับ โรงพยาบาล  อำเภอ จังหวัด ผ่านการประเมินระดับ 

	 13	 พลับพลาชัย	 พลับพลาชัย	 บุรีรัมย์	 Gold	Standard	

	 14	 กระสัง	 กระสัง	 บุรีรัมย์	 Gold	Standard	

	 15	 หนองหงส์	 หนองหงส์	 บุรีรัมย์	 Gold	Standard	

	 16	 ละหานทราย	 ละหานทราย	 บุรีรัมย์	 Basic	Standard	

	 17	 ศูนย์บุรีรัมย์	 ศูนย์บุรีรัมย์	 บุรีรัมย์	 Gold	Standard	

	 18	 คอนสาร	 คอนสาร	 ชัยภูมิ	 Basic	Standard	

	 19	 บ้านเขว้า	 บ้านเขว้า	 ชัยภูมิ	 Basic	Standard	

	 20	 เกษตรสมบูรณ์	 เกษตรสมบูรณ์	 ชัยภูมิ	 Basic	Standard	

	 21	 ภูเขียว	 ภูเขียว	 ชัยภูมิ	 Basic	Standard	

ผลการดำเนินงาน 
	 1.	 ประสานพื้นที่ผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ทั้ง	 4	 แห่ง	 สำหรับโรงพยาบาลที่ครบ					

Re-accredit	 ในปี	 2558	 โดยจังหวัดนครราชสีมา	 มีจำนวน	 13	 แห่ง	 จังหวัดสุรินทร์	 จำนวน	 3	 แห่ง	

จังหวัดบุรีรัมย์	จำนวน	5	แห่ง	จังหวัดชัยภูมิ	จำนวน	5	แห่ง	

	 2.	 ประชุมผู้ประเมินเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน	 HPHNQC	 และ

ระดับการให้คะแนนแบบ	ADLI	และ	LeTCI	ในแต่ละองค์ประกอบ	

	 3.		เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินเกณฑ์มาตรฐาน	HPHNQC	

	 4.	 ประเมินรับรองมาตรฐาน	HPHNQC	จำนวน	5	ครั้ง	21	แห่ง	 ในวันที่	 19,	26,	29	มิถุนายน	

2,9	กรกฎาคม	2558		

	 5.	 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน	 เพื่อพิจารณาตัดสินคะแนนการประเมิน	 วันที่	 18	

กรกฎาคม	2558	

	 6.	 ส่งผลการประเมินให้กับสำนักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัยพิจารณาตัดสิน	

 

ปัญหาและอุปสรรค 
	 1.	 ปัญหาการประสานกับพื้นที่ในการนัดวันที่จะเข้าตรวจประเมินไม่ค่อยตอบรับ	 ไม่พร้อมที่จะให้

เข้าประเมิน	มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	การส่งเอกสารประเมินตนเองล่าช้า	

	 2.	คุณภาพของผู้ประเมิน	เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่ใหญ่	มีหลายองค์ประกอบ	ต้องใช้ผู้ประเมินใน

แต่ละครั้งจำนวนมาก	 และแต่ละองค์ประกอบต้องใช้ความรู้	 ความสามารถ	 และความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน	ทำให้ยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินให้ได้ดี	
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ปัจจัยความสำเร็จ 
	 1.	 เป็นการประเมินรับรองซ้ำ	 ครั้งที่	 3	 แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์และรายละเอียดการให้

คะแนนใหม่	 เมื่อได้รับการชี้แจงผู้รับการประเมินสามารถต่อยอดการพัฒนาในการดำเนินการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้ดี	

	 2.	 การประเมินรับรองมาตรฐานในแต่ละครั้ง	 ผู้เข้ารับการประเมินมีโอกาสเรียนรู้จากผู้เข้ารับการ

ประเมินจากแห่งอื่น	

 

Best Practice Model ในพื้นที่  
	 1.	การนำระบบในองค์กร	:	โรงพยาบาลลำปลายมาศ	

	 2.	การจัดการสิ่งแวดล้อม	:	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	

	 3.	การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	:	โรงพยาบาลหนองหงส์,	โรงพยาบาลจักราช		

	 4.	การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและญาติ	:	โรงพยาบาลบุรีรัมย์,	โรงพยาบาลลำปลายมาศ	

	 5.	การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	:	โรงพยาบาลห้วยราช,	โรงพยาบาลพิมาย	
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งานอนามัยผู้สูงอายุ 
การพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการดูแลและ 

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 

	 -	 ประชุมชี้แจงนโยบาย	 ถ่ายทอดผลงาน	 กำหนดผลลัพธ์	 และพัฒนาระบบข้อมูลติดตาม

ประเมินผล	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 ศูนย์อนามัยที่	 5	

นครราชสีมา	 จัดชี้แจงนโยบายการดำเนินงาน	 นำเสนอตัวชี้วัดใน

ระดับกระทรวง	 ระดับเขตสุขภาพและให้แนวทางการดำเนินงาน	 

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับ	 Node	 Long	 term	 care	 จัดทำ

แผนการดำเนินงานดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการกับ

ภาคีเครือข่าย	นอกจากนี้	 จัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงาน

ผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่	 9	 เพื่อขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุของเขต	

พัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ	 กำหนดแนวทางการ

ดำเนินงาน	 การวัดผลลัพธ์	 และพัฒนาระบบ

นิเทศติดตามประเมินผล	

	 -	 ประชุมพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพ

ผู้สูงอายุ/	 ผู้มีภาวะพึ่งพิง	 เพื่อสนับสนุนให้เกิด

ระบบบริหารจัดการการดูแลและส่งเสริมสุข

ภาพผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน	 ผ่าน	

Care	manager	 และ	 Care	 giver	 จัดประชุม

ภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในเขต

บริการสุขภาพที่	 9	 เพื่อพัฒนาระบบประเมิน

และคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ	 และจัดทำรูปแบบ

การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดในงานผู้สูงอายุ	 ทั้งใน

ระดับกระทรวง	 เขต	 และระดับจังหวัด	 ผ่าน

โปรแกรมรายงานข้อมูลของเขตสุขภาพ	 และร่วม

กับภาคีเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพที่	 9	 ร่วมกัน

จัดงานเปิดตัวสัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่	2558	แด่

ผู้สูงอายุเขตนครชัยบุรินทร์	 ในวันที่	 12	 ธันวาคม	

2557	 ณ	 โรงแรมสีมาธานี	 จ.นครราชสีมา	 จัดส่ง

สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ	 ให้กับภาคีเครือข่าย
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ทั้ง	 4	 จังหวัด	 เพื่อสนับสนุนระบบประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ	 นอกจากนี้	 ทีมงาน

อนามัยวัยผู้สูงอายุ	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลและ

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับ	 DHS	 ให้กับพื้นที่	 โดยการให้ความรู้และแนวทางการประเมินและ

คัดกรองภาวะสุขภาพ	ปัญหาโรคที่พบบ่อยและ	 Geriatric	 syndrome	 รวมถึงการพัฒนาระบบติดตาม

ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ	(Home	Health	Care)	

 - โครงการศึกษาวิจัยร่วมกับสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

	 	 1.	 โครงการวิจัย	“มาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน”		

	 	 2.	 โครงการวิจัย	“มาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

	 โครงการวิจัยทั้ง	 2	 เรื่อง	 มีรูปแบบการวิจัยแบบ	Mix	method	 คือ	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	

เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	 และการวิจัยเชิงคุณภาพ	

โดยการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา	 ในส่วนของศูนย์อนามัยที่	 5	

รับผิดชอบในส่วนของกระบวนการดำเนินการวิจัย	 ได้แก่	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอย่าง	และประสานพื้นที่ในการจัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย	

 

ปัจจัยความสำเร็จ 
	 1.	 ผู้บริหารให้ความสำคัญ	กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดระดับเขตและจังหวัด	

	 2.	 ความร่วมมือบุคลากรในองค์กร	และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง	4	จังหวัด	

 

ปัญหาและอุปสรรค 
	 1.	 ความสับสนและไม่ชัดเจนของการกำหนดตัวชี้วัดในการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ	 และการ

พัฒนาทักษะกายและใจ	ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการรายงานผลการดำเนินงาน	

	 2.	 ไม่มีการกำหนดขอบเขตในการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในแต่ละระดับของหน่วย

บริการ	

	 3.	 การบูรณาการไม่เบ็ดเสร็จ	ส่งผลการการดำเนินงานที่ซับซ้อน	เช่น	การอบรม	Care	manager	

และ	Aging	manager	

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
	 1.	องค์ความรู้	วิชาการ	และงบประมาณ	

	 2.	ความชัดเจน	ถูกต้อง	ทันเวลา	ของการกำหนดตัวชี้วัดและแนวทางดำเนินงาน	
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Best Practice Model ในพื้นที่ 
	 งานผู้สูงอายุ	 ในศูนย์อนามัยที่	 5	 เป็นที่สนใจของหน่วยงานอื่นๆ	 เช่น	 สำนักอนามัย	

กรุงเทพมหานคร	 เทศบาลจากจังหวัดอื่นๆ	 ขอเข้ามาศึกษาดูงานมากมาย	 รวมถึงหลักสูตรการอบรม

ผู้ดูแลผู้สูงอายุของ	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ก็เป็นที่สนใจจากภาคีเครือข่าย	 โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จาก

ศูนย์อนามัยที่	5	ไปจัดอบรม	Care	giver	ให้กับหลายๆ	หน่วยงาน		

	 การทำงานผู้สูงอายุ	 ดำเนินการในรูปแบบเครือข่าย	 Node	 Long	 Term	 Care	 เขตสุขภาพที่	 9	

โดยมีการพัฒนาการดูแลติดตามลงสู่ชุมชน	 และมีการพัฒนาให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่	 มีศูนย์	 LTC	 เป็น

แหล่งรวบรวมอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยให้สามารถยืมกลับไปใช้ที่บ้านได้	 สามารถเป็นที่ฝึกการดูแลผู้ป่วย

ของญาติและเจ้าหน้าที่ในการดูแลติดตามอาการ	 ก่อนจำหน่ายกลับบ้าน	 และมีการพัฒนาโปรแกรม	

COCR9	 ในการควบคุมติดตามกำกับ	 การดูแลผู้ป่วยที่ส่งกลับบ้าน	 โดยให้ทีมหมอชาวบ้าน	 FCT	 เข้าไป

เยี่ยมผู้ป่วย	 มี	 Care	manager	 เป็นผู้จัดทำแผนการดูแล	 และออกเยี่ยมโดยทีมสหวิชาชีพ	 จังหวัด

สามารถควบคุมติดตามการดำเนินงานและรู้สถานการณ์ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดของตนได้	

พื้นที่ที่มีการดำเนินงานตำบล Long Term Care ดีเด่น ครบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

   จังหวัด                  LTC 

นครราชสีมา	 1.	ตำบลดอนชมพู		อำเภอโนนสูง	

	 	 2.	ตำบลทัพรั้ง		อำเภอพระทองคำ	

	 	 3.	ตำบลจอหอ		อำเภอเมือง	

ชัยภูมิ		 1.	ตำบลโอโล	อำเภอภูเขียว	

	 	 2.	ตำบลหนองบัวใหญ่	อำเภอจัตุรัส	

	 	 3.	ตำบลโนนกอก	อำเภอเกษตรสมบูรณ์	

	 	 4.	ตำบลหัวไร่	อำเภอคอนสวรรค์	

	 	 5.	ตำบลบ้านโสก	อำเภอคอนสวรรค์	

บุรีรัมย์	 1.	ตำบลเย้ยปราสาท	อำเภอหนองกี่	

	 	 2.	ตำบลโคกสว่าง	อำเภอหนองกี่	

	 	 3.	ตำบลดอนอะราง	อำเภอหนองกี่	

	 	 4.	เทศบาลโนนดินแดง		อำเภอโนนดินแดง	

	 	 5.	ตำบลหนองขมาร	อำเภอคูเมือง	

	 	 6.	ตำบลวังเหนือ		อำเภอบ้านด่าน	

	 	 7.	ตำบลจันดุม	 อำเภอพลับพลาชัย	

	 	 8.	ตำบลหนองไม้งาม	อำเภอบ้านกรวด	

	 	 9.	ตำบลหนองบัวโคก	อำเภอลำปลายมาศ	

สุรินทร์	 1.	ตำบลทุ่งมน	อำเภอปราสาท	

	 	 2.	ตำบลสนม	อำเภอสนม	

	 	 3.	ตำบลท่าสว่าง		อำเภอเมือง	
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 พื้นที่ที่มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว LTC Center ในหน่วยบริการระดับ A/S/M และใน

หน่วยบริการระดับ F มีศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง COC Center 

   จังหวัด                  LTC 

นครราชสีมา	 1.	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา		

	 	 2	.โรงพยาบาลปากช่องนานา	

ชัยภูมิ		 1.	โรงพยาบาลชัยภูมิ	

	 	 2.	โรงพยาบาลภูเขียว		

	 	 3.	โรงพยาบาลหนองบัวระเหว		

บุรีรัมย์	 1.	โรงพยาบาลบุรีรัมย์		

	 	 2.	โรงพยาบาลนางรอง		

สุรินทร์	 1.	โรงพยาบาลสุรินทร์		

	 	 2.	โรงพยาบาลปราสาท		
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นวัตกรรมเด่น/ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น 
	 1.	 โรงเรียนผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนชมพู	 ตำบลดอนชมพ	ู อำเภอ

โนนสูง	จังหวัดนครราชสีมา	

	 2.	โรงเรียนผู้สูงอายุของโรงพยาบาลกันทรารมย์	ตำบลกันทรารมย์	อำเภอกระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์	

	 3.	Home	ward	ของโรงพยาบาลหนองบัวระเหว	และโรงพยาบาลภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	
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งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและ 

อนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีสุขภาพดี เขตนครชัยบุรินทร์ 
 

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม	 ส่งเสริมการมีสุขภาพดี	 เขตนครชัยบุรินทร์	 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมแก่โรงพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพที่	 9	 และสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขเป็นพื้นที่

ต้นแบบในการลดภาวะโลกร้อน	 พัฒนาส้วมสาธารณะในพื้นที่เขตสุขภาพที่	 9	 ให้ได้มาตรฐานสะอาด	

เพียงพอ	และปลอดภัย	 (Health	Accessibility	and	Safety	 :	HAS)	และส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี	ผลการดำเนินงานสรุปได้	ดังนี้	

 1.1 การพัฒนาสุขอนามัยโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 

	 โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ	 60	 พรรษา	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช

กุมารี	 เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ	 5	 รอบ	 2	 เมษายน	 2558	 จัดทำขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เนื่องในโอกาส

ทรงเจริญพระชนมายุครบ	60	พรรษา	2	เมษายน	2558	เพื่อ	(1)	ส่งเสริมการสร้างส้วมสุขอนามัยให้กับ

โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีส้วมสำหรับใช้งานตามมาตรฐาน	 (2)	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน	 ในโรงเรียน

ถิ่นทุรกันดารมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและมีสุขอนามัย

ที่พึงประสงค์	 (3)	 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย	 ท้องถิ่น	 และชุมชนในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน	 ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	 รวมถึง

ประกาศเกียรติคุณ	 โดยกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่ศูนย์

อนามัยที่	5	นครราชสีมา	จำนวน	8	โรงเรียน	ดังนี้	

	 	 1)	โรงเรียนบ้านตาตุม		ม.14	บ้านตาตุม	ต.ตาตุม	อ.สังขะ	จ.สุรินทร์	

	 	 2)	โรงเรียนบ้านตาแตรว		ม.9	บ้านตาแตรว	ต.เทพรักษา	อ.สังขะ	จ.สุรินทร์	

	 	 3)	โรงเรียนบ้านโคกแสลง		ม.7	ต.ตาเมียง	อ.พนมดงรัก	จ.สุรินทร์	

	 	 4)	โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ		ม.6	บ้านโรงเลื่อย	ต.ละหานทราย	อ.ละหานทราย	จ.บุรีรัมย์	

	 	 5)	โรงเรียนบ้านรุน		ม.7	บ้านรุน	ต.อาโพน	อ.บัวเชด	จ.สุรินทร์	

	 	 6)	โรงเรียนบ้านชำปะโต		ม.3	บ้านชำปะโต	ต.อาโพน	อ.บัวเชด	จ.สุรินทร์	

	 	 7)	โรงเรียนท่านผู้หญิงสุประภาดา		ม.7	บ้านโพธิ์ทอง	ต.ตะเคียน	อ.กาบเชิง	จ.สุรินทร์	

	 	 8)	โรงเรียนพีระยานุเคราะห์		ม.	18	บ้านโคกป่าจิก	ต.ปรือ	อ.ปราสาท	จ.สุรินทร์	
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ตารางที่ 27	 การดำเนินงานพัฒนาส้วมตามโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา	สยามราชกุมารี	

 อัน ชื่อโรงเรียน สภาพปัญหา ระดับ    การสนับสนุนที่ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน 

 ดับ   ปัญหา ส่วนกลาง ศูนย์อนามัยที่ 5  

	 1	 เฉลิมพระเกียรติ		 พื้นสกปรก	 มาก	 1.สุขภัณฑ์		 1.ประชุมหาแนวทาง	 ปรับปรุงซ่อม	

	 	 อ.ละหานทราย	 กระเบื้องแตก	 	 โถส้วม	ปูน	 การระดมทุนโดย	 แซม	ส้วม	5	จุด	

	 	 จ.บุรีรัมย์	 สุขภัณฑ์ชำรุด	 	 2.งบประมาณ	 ผ่านคณะกรรมการ	 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	

	 	 	 ไม่มีท่อระบาย	 	 จากกองทุน	 สถานศึกษา	 	

	 	 	 อากาศ	 	 กพด.	จำนวน	 /สาธารณสุขในพื้นที่		

	 	 	 	 	 50,000	บาท	 จำนวน	3	ครั้ง	

	 	 	 	 	 	 2.ลงพื้นที่ติดตาม	

	 	 	 	 	 	 ประเมินจำนวน	2	

	 	 	 	 	 	 ครั้ง	

	 	 	 	 	 	 3.สนับสนุนโถส้วม	

	 	 	 	 	 	 4	ชุด	
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 อัน ชื่อโรงเรียน สภาพปัญหา ระดับ    การสนับสนุนที่ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน 

 ดับ   ปัญหา ส่วนกลาง ศูนย์อนามัยที่ 5  

 2	 บ้านโคกแสลง	 ประตูชำรุด	 มาก	 1.สุขภัณฑ์	 1.ประชุมหาแนวทาง	

	 	 อ.พนมดงรัก		 ไม่มีท่อระบาย	 	 โถส้วม	ปูน	 การระดมทุนผ่าน	

	 	 จ.สุรินทร์	 อากาศห้องส้วม	 	 2.งบประมาณ	 คณะกรรมการ	

	 	 	 มีขนาดเล็ก	 	 จากกองทุน		 สถานศึกษาจำนวน	

	 	 	 ติดตั้งโถส้วม	 	 กพด.	จำนวน	 2	ครั้ง	

	 	 	 ไม่ปลอดภัย	 	 50,000	บาท	 2.	ติดตามประเมิน	

	 	 	 สุขภัณฑ์ชำรุด	 	 	 จำนวน	3	ครั้ง	

	 	 	 ก๊อกชำรุด	 	 	 3.สนับสนุนงบ	

	 	 	 พื้นไม่ปูกระเบื้อง	 	 	 ประมาณ	รอบที่	1	

	 	 	 	 	 	 จำนวน	30,000	บาท	

	 	 	 	 	 	 4.	สนับสนุนโถส้วม		

	 	 	 	 	 	 4	ชุด	

	 	 	 	 	 	 5.	สนับสนุนงบ	

	 	 	 	 	 	 ประมาณในการ	

	 	 	 	 	 	 ปรับปรุงเพิ่มเติม	

	 	 	 	 	 	 เพื่อการส่งมอบ	

	 	 	 	 	 	 จำนวน	30,000	บาท	

	 	 	 	 	 	 ดำเนินการสร้าง	

	 	 	 	 	 	 ส้วมใหม่จำนวน	

	 	 	 	 	 	 1	หลังจำนวน	

	 	 	 	 	 	 4	ห้อง	เสร็จใน	

	 	 	 	 	 	 เดือนกุมภาพันธ์	

	 	 	 	 	 	 2558	
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 อัน ชื่อโรงเรียน สภาพปัญหา ระดับ    การสนับสนุนที่ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน 

 ดับ   ปัญหา ส่วนกลาง ศูนย์อนามัยที่ 5  

	 3	 บ้านตาตุม	 ประตูชำรุด	 มาก	 1.สุขภัณฑ์	 1.	ประชุมหาแนว	 มีจำนวนส้วม	4		

	 	 อ.สังขะ	 ไม่มีท่อระบาย	 	 โถส้วม	ปูน	 ทางการระดมทุนผ่าน	 หลัง	ดำเนินการ	

	 	 จ.สุรินทร์	 อากาศ	 	 2.งบประมาณ	 คณะกรรมการ	 ซ่อมแซม	ปรับปรุง	

	 	 	 สุขภัณฑ์ชำรุด	 	 จากกองทุน	 สถานศึกษา	 จำนวน	2	หลัง	

	 	 	 ก๊อกชำรุด	 	 กพด.	จำนวน	 จำนวน	1	ครั้ง	 ส่วนที่เหลือจะเรี่ยไร	

   รางปัสสาวะชำรุด	 	 50,000	บาท	 2.	ติดตามประเมิน	 /จัดทำผ้าป่าเพิ่มเติม 

   ทำความสะอาด	 	 	 จำนวน	3	ครั้ง	 ซึ่งดำเนินการเสร็จ	

	 	 	 ยาก	พื้นไม่ปู	 	 	 3.	สนับสนุน	 เรียบร้อยแล้วใน	

	 	 	 กระเบื้อง	 	 	 งบประมาณ	 เดือนเมษายน	2558 

	 	 	 	 	 	 20,000	บาท	

	 	 	 	 	 	 4.	สนับสนุนโถส้วม	

	 	 	 	 	 	 4	ชุด	มีส้วมจำนวน	

	 	 	 	 	 	 4	หลัง	ดำเนินการ	

	 	 	 	 	 	 ซ่อมแซม	ปรับปรุง	

	 	 	 	 	 	 จำนวน	2	หลัง	ส่วน	

	 	 	 	 	 	 ที่เหลือจะเรี่ยไร/	

	 	 	 	 	 	 จัดทำผ้าป่าเพิ่มเติม	

	 	 	 	 	 	 ซึ่งดำเนินการเสร็จ	

	 	 	 	 	 	 เรียบร้อยแล้วใน	

	 	 	 	 	 	 เดือนเมษายน	2558	

	 4	 ท่านผู้หญิง	 ประตูชำรุด	 น้อย	 ไม่สนับสนุน	 ติดตามการดำเนินงาน	 ---	

	 	 สุประภาดา	 ขาดท่อระบาย	 	 	 ซ่อมแซมปรับปรุง	

	 	 อ.กาบเชิง	 อากาศ	

	 	 จ.สุรินทร์	 โถปัสสาวะ	

	 	 	 และก๊อกน้ำ	

	 	 	 ชำรุด	 	
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 อัน ชื่อโรงเรียน สภาพปัญหา ระดับ    การสนับสนุนที่ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน 

 ดับ   ปัญหา ส่วนกลาง ศูนย์อนามัยที่ 5  

 5	 บ้านตาแตรว	 ประตูชำรุด	 น้อย	 ไม่สนับสนุน	 ติดตามการดำเนินงาน		 ---	

	 	 อ.สังขะ	 ไม่มีท่อระบาย	 	 	 ซ่อมแซม	

	 	 จ.สุรินทร์	 อากาศ	อ่าง	และ	 	 	 การปรับปรุง	 	

	 	 	 รางปัสสาวะ	

	 	 	 ชำรุด	ก๊อกชำรุด	

	 	 	 พื้นยังไม่ปู	

	 	 	 กระเบื้อง	

	 6	 บ้านรุน		 ประตูชำรุด	 ปาน	 ไม่สนับสนุน	 1.ประชุมหาแนวทาง	 ดำเนินการเสร็จ	

	 	 อ.บัวเชด		 ไม่มีท่อระบาย	 กลาง	 	 การระดมทุนผ่านคณะ	 เรียบร้อยแล้ว	

	 	 จ.สุรินทร์	 อากาศ	ราง	 	 	 กรรมการสถานศึกษา	

	 	 	 ปัสสาวะสกปรก	 	 	 จำนวน	1	ครั้ง	

	 	 	 ทำความสะอาด	 	 	 2.	โรงเรียนเรี่ยไร	

	 	 	 ยาก	อ่างก๊อก	 	 	 งบประมาณจาก	

	 	 	 ไม่เพียงพอและ	 	 	 ศิษย์เก่า	จำนวน	

	 	 	 ชำรุด	พื้นยังไม่	 	 	 30,000	บาท	

	 	 	 ปูกระเบื้อง	 	 	 2.สนับสนุนงบ	

      ประมาณ	20,000	บาท 

	 	 	 	 	 	 3.สนับสนุนโถส้วม		

	 	 	 	 	 	 4	ชุด	

	 7	 พีระยานุเคราะห์	2	 พื้นไม่ปูกระเบื้อง	 ปาน	 ไม่สนับสนุน	 1.	ประชุมหาแนวทาง	 --- 

	 	 อ.ปราสาท		 ประตูชำรุด	 กลาง	 	 การระดมทุนผ่าน	

	 	 จ.สุรินทร์	 อ่าง	ก๊อก	ชำรุด	 	 	 คณะกรรมการ	

	 	 	 	 	 	 สถานศึกษา	

	 	 	 	 	 	 จำนวน	1	ครั้ง	

	 	 	 	 	 	 2.	โถส้วม	4	ชุด	

	 	 	 	 	 	 3.	สนับสนุน		

	 	 	 	 	 	 บประมาณ	

	 	 	 	 	 	 20,000	บาท	

	 	 	 	 	 	 จำนวน

	 	 	 	 	 	 2.

	 	 	 	 	 	 3.

	 	 	 	 	 	 บประมาณ

	 	 	 	 	 	 20,000

	 	 	 	 	 	 จำนวน

	 	 	 	 	 	 2.

	 	 	 	 	 	 3.

	 	 	 	 	 	 บประมาณ

	 	 	 	 	 	 20,000

	 	 	 	 	 	 จำนวน

	 	 	 	 	 	 2.

	 	 	 	 	 	 3.

	 	 	 	 	 	 บประมาณ

	 	 	 	 	 	 20,000

	 	 	 	 	 	 จำนวน

	 	 	 	 	 	 2.

	 	 	 	 	 	 3.

	 	 	 	 	 	 บประมาณ

	 	 	 	 	 	 20,000
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 อัน ชื่อโรงเรียน สภาพปัญหา ระดับ    การสนับสนุนที่ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน 

 ดับ   ปัญหา ส่วนกลาง ศูนย์อนามัยที่ 5  

 8	 ชำปะโต		 ประตูชำรุด	 มาก	 ไม่สนับสนุน	 1.	ประชุมหาแนวทาง	 ---	

	 	 อ.บัวเชด 	 ส้วมนั่งราบติดตั้ง	 	 	 การระดมทุนผ่าน	

	 	 จ.สุรินทร์	 ไม่มีความปลอดภัย	 	 	 คณะกรรมการ	

	 	 	 โถปัสสาวะ	 	 	 สถานศึกษา	

	 	 	 อ่างล้างมือชำรุด	 	 	 จำนวน	1	ครั้ง	

	 	 	 พื้นไม่ปูกระเบื้อง	 	 	 2.	โถส้วม	4	ชุด	

  1.2 กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ปี 2558   

	 	 จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในปี	 พ.ศ.	 2553	 จำนวน	 1,000	 คน	 เกี่ยวกับ

ส้วมสาธารณะที่มีให้บริการในสถานที่ต่างๆ	 ทั้งหมด	 12	 ประเภท	 พบว่า	 ประชาชนจะให้ความสำคัญ

เรื่องความสะอาดของส้วมสาธารณะเป็นอันดับแรก	 ร้อยละ	 86.3	 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์	

ที่มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมากและจำเป็นต้องใช้ส้วมสาธารณะ	กรมอนามัย	จึงกำหนดให้

มีกิจกรรมการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์	พร้อมกันทั่วประเทศขึ้น	ในวันที่	1-7	เมษายน	

2558	 เพื่อให้มีการทำความสะอาดและปรับปรุงส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบ	 และกระตุ้นให้

ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง	 และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ส้วมสาธารณะไทยอย่างต่อเนื่อง	โดยกรมอนามัยสนับสนุนสื่อการรณรงค์	ประกอบด้วย	เกณฑ์มาตรฐาน

ส้วมสาธารณะ	 คู่มือทำอย่างไรให้ส้วมสะอาด	 เพลงน้องส้วมขอร้อง	 และแบนเนอร	์ รณรงค์ล้างส้วม

พร้อมกัน...รับวันสงกรานต์	 	

	 	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้ดำเนินการโดยทำหนังสือขอความร่วมมือถึงสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมในระหว่างวันที่	 1	 –	 7	 เมษายน	 2558	 และ	 

คัดเลือกต้นแบบในการจัดกิจกรรมรณรงค์	จำนวน	2	แห่ง	คือ	สวนบึงบ้านหาญเทศบาลตำบลด่านขุนทด	

อำเภอด่านขุนทด	จังหวัดนครราชสีมา	และ	อุทยานแห่งชาติตาดโตน	อำเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ	
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	 	 1.3 การสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี 2558 

	 	 กิจกรรมการสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี	2558	ระดับเขต	จัดทำขึ้นเพื่อสรรหาต้นแบบปฏิบัติที่

ดีในการจัดการส้วมสาธารณะ	 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าของสถานที่เกิดความตระหนักในการพัฒนา

บำรุงส้วมให้สะอาด	 เพียงพอ	 และปลอดภัย	 พร้อมผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กร

และชุมชน	 ในการดำเนินงานทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่จะทำการคัดเลือกสุดยอดส้วม

ระดับจังหวัด	ประเภทละ	1	แห่ง	จากนั้นทางคณะกรรมการสรรหาสุดยอดส้วมระดับเขต	จะดำเนินการ

ออกติดตามและให้คะแนน	 ตลอดจนให้ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาแก่เจ้าของสถานประกอบการที่ได้

รับคัดเลือกในแต่ละประเภท	จากนั้นคณะกรรมการจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล	เอกสาร	ภาพถ่ายต่างๆ	

มาเพื่อพิจารณาตัดสิน	 และประกาศผลการสรรหา	 โดยในปี	 2558	 มีสุดยอดส้วมที่ได้รับการสรรหา		 

ดังตารางที่ 28 
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ตารางที่ 28	รายชื่อสุดยอดส้วมระดับเขต	ประจำปี	255 

ลำดับ ประเภท หน่วยงาน ที่อยู่ 

	 1	 ประถมศึกษา	 โรงเรียนบ้านไพล	 อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	

	 2	 รพ.สต.		 รพ.สต.กุดตุ้ม	 อ.	เมือง	จ.ชัยภูมิ	

	 	 รพ.สต.พลกรัง	 อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	

	 3	 สถานที่ราชการ	เทศบาล	 เทศบาลตำบลเสิงสาง		 อ.เสิงสาง	จ.นครราชสีมา	

	 4	 สถานที่ราชการ		 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่	 อ.ซับใหญ่	จ.ชัยภูมิ	

	 	 ที่ว่าการอำเภอ	 		

	 	 	 ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	 อ.เฉลิมพระเกียรติ		

	 	 	 	 จ.นครราชสีมา	

	 5	 สถานที่ราชการ	อบต.	 อบต.ในเมือง		 อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	

	 6	 สถานีขนส่ง	 สถานีขนส่งจังหวัดชัยภูมิ	 อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ	

	 7	 ตลาดสด	 ตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง	 อ.เสิงสาง	จ.นครราชสีมา	

	 8	 สวนสาธารณะ	 สวนสาธารณะเทศบาล	 อ.เสิงสาง	จ.นครราชสีมา	

	 	 	 ตำบลเสิงสาง	 	

	 9	 ร้านอาหาร	 ครัวสายฝน	 อ.เสิงสาง	จ.นครราชสีมา	

  1.4 การสรรหาที่สุดแห่งสุดยอดส้วมแห่งปี (Champ of the champ) 

	 	 การเป็นที่สุดแห่งสุดยอดส้วมแห่งปี	 คือ	 ส้วมสาธารณะที่ได้รับการดูแล	 รักษาความเป็น

มาตรฐาน	 มาอย่างยั่งยืน	 สามารถเป็นแบบอย่าง	 เป็นแหล่งเรียนรู้	 และขยายภาคีเครือข่ายการพัฒนา

ส้วมอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	2558	มีส้วมที่ได้รับคัดเลือกเป็นที่สุดแห่งสุดยอดส้วมแห่งปี	จำนวน	8	แห่ง	

ดังนี้		

	 	 1)	 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงชัยสวัสดิ์ปิโตรเลียม	(ปั๊มเชลล์)	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	

	 	 2)	 ร้านน้องหนึ่งไก่ย่าง	อ.สีคิ้ว	จ.นครราชสีมา	

	 	 3)	 สวนสาธารณะบึงบ้านหาญ	ทต.ด่านขุนทด	อ.ด่านขุนทด	จ.นครราชสีมา	

	 	 4)	 สถานีรถไฟลำปลายมาศ	อ.ลำปลายมาศ	จ.บุรีรัมย์	

	 	 5)	 โรงเรียนรัตนบุรี	อ.รัตนบุรี	จ.สุรินทร์	

	 	 6)	 โรงพยาบาลท่าตูม	อ.ท่าตูม	จ.สุรินทร์	

	 	 7)	 วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม	อ.ลำดวน	จ.สุรินทร์	

	 	 8)	 เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย	อ.คอนสาร	จ.ชัยภูมิ	
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  1.5 บ้านสะอาดอนามัยดี  ชีวีสมบูรณ์ 

	 	 กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมสุขภาพ

และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน	 และเพื่อให้เกิดการปฏิบัติใน

ระดับครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม	จึงได้จัดทำโครงการ	“บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบรูณ์”	ขึ้น	เพื่อให้

ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการสุขาภิบาลที่พักอาศัย	 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานใน

ครัวเรือน	 ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและบริเวณบ้านโดยรอบ	 

ให้ถูกต้องและเหมาะสม	ตามหลักสุขาภิบาล	รวมทั้งสร้างพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดีตลอดจนการมี

ส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านหรือชุมชน	นับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนใน

ทุกครัวเรือน	 ให้มีความใส่ใจต่อสุขภาพ	 และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี	 โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ระดับครัวเรือน	

และขยายผลสู่ชุมชน	 โดยการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์	 

จัดกิจกรรมรณรงค์	 และตรวจเยี่ยมบ้านในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	 เพื่อให้ชุมชนรู้ถึงเกณฑ์การประเมิน	

สามารถพัฒนาบ้านและชุมชนตามหลักสุขาภิบาล	 โดยได้ทำการคัดเลือกชุมชน	 จำนวน	 4	 ชุมชน	

ใน	 4	 จังหวัด	 คือ	 1)	 เทศบาลตำบลศรีขรภูมิ	 อ.ศรีขรภูมิ	 จ.สุรินทร์	 2)	 เทศบาลเมืองชุมเห็ด	 อ.เมือง		

จ.บุรีรัมย์	 3)	 ชุมชนเมืองเก่า	 เทศบาลเมืองชัยภูมิ	 อ.เมือง	 จ.ชัยภูมิ	 และ	 4)	 เทศบาลตำบลโนนแดง	

อ.โนนแดง	จ.นครราชสีมา	
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  1.6 การดำเนินการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

	 	 การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในเขต	พบว่า	 มีการจัดประชุมคณะ

กรรมการ	 ในทุกจังหวัด	 โดยทุกจังหวัดจัดประชุม	 3	 ครั้ง	 ประเด็นปัญหานำเข้าพิจารณาและคณะ

อนุกรรมการมีมติในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	 ทั้งการจัดการฐานข้อมูลการร้องเรียนจัดการเหตุ

รำคาญ	 การออกเทศบัญญัติ/ข้อกำหนดท้องถิ่น	 (รายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในข้อมูลส่วนที่	 2	

สถานการณ์งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)	

ปัจจัยความสำเร็จ 
	 1.	ตัวชี้วัด	เรื่อง	การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	ได้ถูกกำหนด	

เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงฯ	และได้รับการติดตามในเวทีผู้ตรวจราชการเขต	

	 2.	 การทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เป็นคณะอนุกรรมการสาธารณสุขได้ร่วมกัน

ขับเคลื่อนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม	

	 3.	 ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายการดำเนินพัฒนาส้วมสาธารณะในระดับพื้นที่	 การร่วมมือ	 

ผลักดันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง	 ศูนย์อนามัย	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอ	เทศบาล	และชุมชน		

	 4.	ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการพัฒนาส้วมสาธารณะ	

 

ปัญหาและอุปสรรค 
	 จากการดำเนินงานที่ผ่านมา	พบว่ามีปัญหาและอุปสรรค	ในการพัฒนาส้วม	ดังต่อไปนี้	 	 	

	 1.	 จังหวัดมีงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะค่อนข้างน้อย	 มีการดำเนิน

กิจกรรมเพียงการประกวดเท่านั้น	
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	 2.	 การจัดทำ	 MOU	 การพัฒนาส้วมสาธารณะกับหน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 กระทรวงศึกษาธิการ		

กระทรวงการท่องเที่ยว		ปั๊มน้ำมัน	ฯลฯ	มีความไม่ต่อเนื่อง	

	 3.	 การพัฒนาส้วมตามโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ	 60	 พรรษา	 สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ	5	รอบ	2	เมษายน	2558	

งบประมาณในการสนับสนุนมีจำกัด	 การระดมทุนสามารถดำเนินการเพียงส่วนหนึ่งทำให้ไม่สามารถ

ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ได้	

	 4.	 โรงเรียนเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาส้วมน้อยกว่าโครงสร้างอย่างอื่น	 เช่น	 โครงสร้าง

อาคาร	โรงอาหาร	

 

Best Practice Model ในพื้นที่ 
	 1.	 ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์	 มีระบบควบคุม

กำกับตามมาตรฐานของสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	โดยจะต้องมีการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะก่อนต่อใบอนุญาตประจำปี		

	 2.	 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อครอบคลุมทุกสถานบริการที่ได้มาตรฐาน	 ในเทศบาลนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา	

	 3.	การดำเนินงาน	อสธจ.	เชิงรุก	ในจังหวัดชัยภูมิ	โดยประธานมีเป้าหมายลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เริ่มที่

ตลาดเทศบาลเมือง	และกิจการอื่นๆ	

	 4.	 คณะทำงานตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข	 พ.ศ.2535	 จังหวัดบุรีรัมย์	 มีหน้าที่	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 

ข้อสั่งการของ	อสธจ.	และสนับสนุน	ติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

	 5.	กลไกระดับอำเภอรองรับแผนด้านสิ่งแวดล้อม	อำเภอโนนนารายณ์	จังหวัดสุรินทร์	 โดยอำเภอ

โนนนารายณ์มีกลไกระดับอำเภอรองรับแผนด้านสิ่งแวดล้อม	 ภายใต้ชื่อ	 คำสั่งคณะกรรมการด้าน	 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	มีนายอำเภอเป็นประธาน	สามารถเป็นกลไกระดับอำเภอ	รองรับมติ	อสธจ.		

	 6.	 สุดยอดส้วมระดับประเทศ	 ปี	 2558	 ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว	 คือ	 อุทยานแห่งชาติตาดโตน	

อำเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ	

	 7.	 ชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะในแต่ละจังหวัด	 คือ	 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ	 จังหวัดสุรินทร์	 

มีธนาคารขยะในชุมชน	มีโครงการผ้าป่ารีไซเคิล	กำลังก่อสร้างระบบกำจัดขยะแบบ	MBT	 เทศบาลเมือง

ชุมเห็ด	 จังหวัดบุรีรัมย์มีการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน	 เทศบาลเมืองชัยภูมิ	 มีการจัดตั้งธนาคารขยะ	 

มีการใช้น้ำหมักชีวภาพบำบัดน้ำเสีย	 เทศบาลตำบลโนนแดง	 จังหวัดนครราชสีมา	 มีการดำเนินการ

ธนาคารขยะในชุมชน	 มีการทำน้ำหมักชีวภาพในชุมชน	 มีการปลูกผักสวนครัว	 รั้วกินได้โดยใช้น้ำหมัก

ชีวภาพ	เป็นต้น	
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การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและ 

คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและคุณภาพ

ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

ระบบการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่ายทุกระดับในการพัฒนาสู่มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 และนิเทศ	 ติดตาม	 ประเมินรับรอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินการฯ	 สุ่มประเมินมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหาร	

รวมถึงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและน้ำบริโภคครัวเรือน	ผลการดำเนินงาน	ดังนี้	

 

 การประชุมขับเคลื่อนแกนนำชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารระดับเขตและระดับ

จังหวัด 
	 การประชุมคณะกรรมการแกนนำชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารระดับเขต	 มีผู้ร่วมประชุม		

ประกอบด้วย	 แกนนำชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร	 ผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยของสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน	และคณะผู้จัดการประชุม						

ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้	 ได้ดำเนินการชี้แจงทิศทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยปี	 2558	 ได้แก่		

โครงการรณรงค์ลด	ละ	เลิก	การใช้โฟมบรรจุอาหาร	เกณฑ์ในการส่งหน่วยงานเข้าร่วมประกวดโครงการ

รณรงค์ฯ	 ปี	 2558	 ชี้แจงมาตรฐานและการดำเนินงานโครงการ	“ร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี 

(Clean Food Good Taste Plus)”	 ปี	 2558	 	 และอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 “ชมรม

ผู้ประกอบการค้าอาหารนครชัยบุรินทร์กับการพัฒนาอาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”	 ซึ่งได้รับ

ความร่วมมือจากแกนนำชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารในการคัดเลือกร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ	

CFGT	 plus	 และได้รับการสนับสนุนจากภาค

เอกชน	 คือ	 บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัด	

ในการเสนอแนะทางเลือกการใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุ

อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ทดแทนการใช้

ภาชนะจากกล่องโฟมบรรจุอาหาร	 และกิจกรรม

สนับสนุนจากเครือข่ายผู้ประกอบการค้าอาหารใน

การรณรงค์เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่

เขตสุขภาพที่	9	
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 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
	 ในปีงบประมาณ	 2558	 เทศบาลในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 มีจำนวน

ทั้งสิ้น	 216	 แห่ง	 สมัครเข้าร่วมดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 จำนวน	 161	

แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	74.5	และมีต้นแบบการจัดการที่เป็น	best	practice	model	จำนวน	20	แห่ง	ดังนี้	

 

ตารางที่ 29	รายชื่อเทศบาลที่เป็นต้นแบบการจัดการที่เป็น	best	practice	model 

 รายชื่อเทศบาล Best Practice 

1.		 เทศบาลนครนครราชสีมา	 -	 การจัดการคุณภาพน้ำประปา	(ผลิตโดย	อปท.	:	EHA2001)		

	 อ.เมือง	จ.นครราชสีมา		 -	 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ	(EHA5000)		

	 	 -	 การจัดการเหตุรำคาญ	(EHA6000)		

	 	 -	 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	(EHA7000)		

	 	 -	 การออกใบอนุญาต	(EHA9003)		

	 	 -	 การออกคำสั่งทางปกครอง	(EHA9004)		

	 	 -	 การเปรียบเทียบปรับและการดำเนินคดี	

2.	 เทศบาลเมืองเมืองปัก	 -	 การจัดการเหตุรำคาญ	(EHA6000)	

	 อ.ปักธงชัย	จ.นครราชสีมา	 -	 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	(EHA7000)		

3.	 เทศบาลตำบลโคกกรวด		 -	 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด	(ตลาดสด	

	 อ.เมือง	จ.นครราชสีมา		 	 /ตลาดนัด	:	EHA1002)		

	 	 -	 การจัดการคุณภาพน้ำประปา	(ผลิตโดย	อปท.	:	EHA2001)		

	 	 -	 การจัดการมูลฝอยทั่วไป	(EHA4001)		
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 รายชื่อเทศบาล Best Practice 

4.	 เทศบาลตำบลหัวทะเล		 -	 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด	

	 อ.เมือง	จ.นครราชสีมา		 		 (ตลาดสด/ตลาดนัด	:	EHA1002)	

	 	 -	 การจัดการมูลฝอยทั่วไป	(EHA4001)		

5.	 เทศบาลตำบลด่านขุนทด	 -	 การจัดการคุณภาพน้ำประปา	

	 อ.ด่านขุนทด	จ.นครราชสีมา	 	 	(ผลิตโดยหน่วยงานอื่น	:	EHA2002	

6.	 เทศบาลตำบลสูงเนิน		 -	 การจัดการมูลฝอยทั่วไป	(EHA4001)		

	 อ.สูงเนิน	จ.นครราชสีมา		 	 	

7.	 เทศบาลตำบลชุมพวง		 -	 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด	

	 อ.ชุมพวง	จ.นครราชสีมา		 	 (ตลาดสด/ตลาดนัด	:	EHA1002)		

8.	 เทศบาลตำบลพิมาย	อ.พิมาย	 -	 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายอาหารในที่ทาง	

	 จ.นครราชสีมา		 	 สาธารณะ	(แผงลอยจำหน่ายอาหาร	EHA1003)		

9.	 เทศบาลตำบลเมืองยาง		 -	 การจัดการเหตุรำคาญ	(EHA6000)		

	 อ.เมืองยาง	จ.นครราชสีมา		 -	 การออกข้อกำหนดท้องถิ่น	(EHA9001)		

	 	 -	 การออกหนังสือรับรองการแจ้ง	(EHA9002)	

10.	เทศบาลตำบลขามสะแกแสง	 -	 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	(EHA7000)	

	 อ.ขามสะแกแสง	จ.นครราชสีมา		 	

11.	เทศบาลเมืองบุรีรัมย์		 -	 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายอาหารในที่ทาง	

	 อ.เมือง	จ.บุรีรัมย์		 	 สาธารณะ	(แผงลอยจำหน่ายอาหาร	EHA1003)		

	 	 -	 การออกข้อกำหนดท้องถิ่น	(EHA9001)		

	 	 -	 การออกหนังสือรับรองการแจ้ง	(EHA9002)		

	 	 -	 การออกใบอนุญาต	(EHA9003)		

12.	เทศบาลเมืองชุมเห็ด		 -	 การจัดการมูลฝอยทั่วไป	(EHA4001)		

	 อ.เมือง	จ.บุรีรัมย์		 	

13.	เทศบาลตำบลพนมรุ้ง		 -	 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด	(ตลาดสด/ตลาดนัด	:		

	 อ.เฉลิมพระเกียรติ	จ.บุรีรัมย์		 	 EHA1002)		

14.	เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา	 -	 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายอาหารในที่ทาง	

	 อ.เฉลิมพระเกียรติ	จ.บุรีรัมย์		 	 สาธารณะ	(แผงลอยจำหน่ายอาหาร	:	EHA1003)		

15.	เทศบาลตำบลกระสัง		 -	 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	(EHA4002)	

	 อ.กระสัง	จ.บุรีรัมย์		 		
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 รายชื่อเทศบาล Best Practice 

16.	เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ	 -	 การออกข้อกำหนดท้องถิ่น	(EHA9001)	

	 อ.โนนสุวรรณ	จ.บุรีรัมย์		

17.	เทศบาลตำบลสตึก		 -	 การจัดการมูลฝอยทั่วไป	(EHA4001)	

	 อ.สตึก	จ.บุรีรัมย์		 -	 การจัดการเหตุรำคาญ	(EHA6000)	

18.	เทศบาลเมืองชัยภูมิ		 -	 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จาหน่าย						

	 อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ		 	 และสะสมอาหาร(ร้านจำหน่ายอาหาร/โรงอาหาร/สถานที่					

	 	 	 สะสมอาหาร:	มินิมาร์ท/ซุปเปอร์มาร์เก็ต	:	EHA1001)	

19.	เทศบาลตำบลลุ่มลำชี		 -	 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายอาหารใน	

	 อ.บ้านเขว้า	จ.ชัยภูมิ		 	 ที่ทางสาธารณะ	(แผงลอยจำหน่ายอาหาร	EHA1003)	

20.	เทศบาลตำบลแก้งคร้อ	 -	 การจัดการคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด	

	 อ.แก้งคร้อ	จ.ชัยภูมิ		 		 (EHA1003)		

	 	 -	 การจัดการเหตุรำคาญ	(EHA6000)	
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 ร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี (Clean FooD GooD TaSTe PluS) 2558 
	 การดำเนินโครงการ	 “ร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี (Clean Food Good Taste 

Plus)” เริ่มดำเนินการโดยกรมอนามัย	ตั้งแต่	ปี	 2557	 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	ซึ่งในปี	 2558	สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือกร้านอาหาร	 Clean	 Food	 Good	 Taste	 เข้าร่วมโครงการ

จำนวนทั้งสิ้น	8	ร้าน	จากผลการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานฯ	ร้านอาหารทั้ง	8	ร้าน	ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานร้านอาหารไทย	ปลอดภัย	สุขภาพดี	และได้รับการรับรอง	พร้อมรับมอบป้าย	“อาหารสะอาด 

รสชาติอร่อย”	(ป้ายทอง)	เพื่อเป็นร้านอาหารต้นแบบในจังหวัดต่อไป	

 จังหวัด ชื่อร้าน ที่ตั้ง 

	นครราชสีมา	 1.ร้านสเต๊กจิ้มก๊ะแจ่ว		 2223/19	ถ.สืบศิริ	ต.ในเมือง	อ.เมือง							

	 	 	 จ.นครราชสีมา		

	 	 2.ร้านระเบียงแก้ว		 284/3	ถ.ยมราช	ต.ในเมือง	อ.เมือง		

	 	 	 จ.นครราชสีมา		

	 ชัยภูมิ	 3.ร้านดอนละนาม		 55	หมู่	1	ต.ละหาน	อ.จัตุรัส	จ.ชัยภูมิ		

	 	 4.ร้านป้าอ๊อด	2		 20/10-11	ถ.นิเวศน์รัตน์	ต.ในเมือง	อ.เมือง		

	 	 	 จ.ชัยภูมิ		

	 บุรีรัมย์	 5.ร้าน	Jimmy’s	Sport’s	Café		 479/20	ถ.จิระ	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.บุรีรัมย์		

	 	 6.ร้าน	Muang	Pizza		 514/59	ซอยหาญชนะ	ถ.จิระ	ต.ในเมือง							

	 	 	 อ.เมือง	จ.บุรีรัมย์		

	 สุรินทร์	 7.ร้านเจ้ภาสเต๊ก		 401	หมู่	12	ต.รัตนบุรี	อ.รัตนบุรี	จ.สุรินทร์		

	 	 8.ร้านอาหารโคคาสุรินทร์		 218	ถ.เทศบาล	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.สุรินทร์		

 

ตารางที่ 30	รายชื่อร้านอาหารไทย	ปลอดภัย	สุขภาพดี	(Clean	Food	Good	Taste	Plus)	
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 การดำเนินงาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean FooD GooD TaSTe)” 
	 ในปี	2558	ได้มีการสุ่มประเมินทั้งในส่วนของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	เพื่อติดตาม

ผลการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ	 โดยภาพรวมเขต	 ผ่านมาตรฐาน	 ร้อยละ	 11.9	 ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ													

ผ่านมาตรฐานมากที่สุด	 ร้อยละ	 14.3	 รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์	 จังหวัดบุรีรัมย์	 และจังหวัด

นครราชสีมา	ผ่านมาตรฐานร้อยละ	13.3	11.8	และ	10.0	ตามลำดับ	

 

ตารางที่ 31	สถานการณ์สุ่มประเมินร้านอาหาร/	แผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	CFGT	

ปี	2558	

125
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 19 4 21.1 15 0 0 34 4 11.8
 24 3 12.5 6 1 16.6 30 4 13.3

 79 15 18.9 56 1 1.8 135 16 11.9
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1)   “   (Clean Food Good Taste)” 
 15   (  SI-2)  90  
2)   “   (Clean Food Good Taste)” 

  12   (  SI-2)  90 

หมายเหตุ :	ข้อกำหนดร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน“อาหารสะอาด	รสชาติอร่อย	

(Clean	Food	Good	Taste)”		
 1)	ร้านอาหาร	ผ่านมาตรฐาน	“อาหารสะอาด	รสชาติอร่อย	(Clean	Food	Good	Taste)”	ต้องผ่านเกณฑ์
ทางด้านกายภาพ	15	ข้อ	และทางด้านชีวภาพ	(ตรวจโดยใช้ชุดทดสอบ	SI-2)	ร้อยละ	90		
	 2)	 แผงลอยจำหน่ายอาหาร	 ผ่านมาตรฐาน	 “อาหารสะอาด	 รสชาติอร่อย	 (Clean	 Food	 Good	 Taste)”	
ต้องผ่านเกณฑ์	ทางด้านกายภาพ	12	ข้อ	และทางด้านชีวภาพ	(ตรวจโดยใช้ชุดทดสอบ	SI-2)	ร้อยละ	90 
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	 จากการสุ่มประเมิน	พบว่า	ร้านอาหาร	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางกายภาพ	มากที่สุด	คือ	ข้อ	10				

มูลฝอยและน้ำเสียทุกชนิดได้รับการกำจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล	 คิดเป็นร้อยละ	 54.4	 รองลงมาคือ	

ข้อ	 11	 ห้องส้วมสำหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาด	 มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี	 และมีสบู่ใช้

ตลอดเวลา	 และข้อ	 6	 น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด	 เก็บในภาชนะที่มีฝาปิด	 ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสำหรับ

คีบหรือตักโดยเฉพาะ	 วางสูงจากพื้นอย่างน้อย	 60	 ซม.	 คิดเป็นร้อยละ	 27.8	 และ	 ร้อยละ	 20.3	

ตามลำดับ		

	 สำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหาร	 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางกายภาพ	 มากที่สุด	 คือ	 ข้อ	 9	 มีการ

รวบรวมมูลฝอย	และเศษอาหารเพื่อนำไปกำจัด	คิดเป็นร้อยละ	73.2	รองลงมา	คือ	ข้อ	6.3	ที่ตักน้ำแข็ง

มีด้ามยาว	 และข้อ	 7	 ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะ	 แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด	 2	 ครั้ง	 หรือล้างด้วย	 

น้ำไหลและอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย	60	ซม.	คิดเป็นร้อยละ	26.8	และ	ร้อยละ	10.7	

ตามลำดับ	 ซึ่งศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้ให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร	 

แก่ผู้ประกอบกิจการ	 พร้อมดำเนินการส่งข้อมูลผลการสุ่มประเมินคืนกลับพื้นที่	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่	 

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดำเนินการติดตามผลการปรับปรุงร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารให้ผ่าน

มาตรฐานต่อไป	

 

 รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 
	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้ส่งแบบสอบถามไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง	 4	 จังหวัด	 เพื่อทราบ

รายละเอียดและคัดเลือกสถานที่ปลอดโฟมตามหลักเกณฑ์พื้นที่ปลอดโฟมบรรจุอาหาร	100%	ดังนี้	

	 1.	 สถานที่ปลอดโฟม	 เช่น	 หน่วยงานราชการ	 สถาบันการศึกษา	 สถานที่เอกชน	 ตลาดสด	 

ศูนย์อาหาร	 การจัดงานมหกรรมอาหาร/เทศกาลต่างๆ	 และสถานที่ท่องเที่ยว	 (ถนนคนเดิน	 ตลาดน้ำ	

ฯลฯ)		

	 2.	 พื้นที่ตามข้อ	1.	ต้องเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารมาอย่างน้อย	3	เดือนติดต่อกัน		

	 3.	 ต้องใช้ภาชนะทดแทนโฟมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ	
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ตารางที่ 32 	สถานที่ปลอดโฟมบรรจุอาหาร	100%	ต้นแบบ	

  รายชื่อหน่วยงาน/องค์กร/ตลาดสด/ศูนย์อาหาร ฯลฯ วันที่ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโฟม       

   บรรจุอาหาร 100% 

1.	 โรงพยาบาลปราสาท	จังหวัดสุรินทร์	สวัสดิการ	ห้าม	 22	เม.ย.	52	

	 จำหน่ายอาหารหรือสินค้าที่บรรจุโฟม	100%		

	 -	 ร้านอาหารในโรงพยาบาล	ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ	

	 	 ห้ามจำหน่ายอาหารหรือสินค้าที่บรรจุโฟม	100%		

	 -	 การจัดประชุม/อบรม	อาหารโรงครัวไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร	

	 	 ให้ผู้รับบริการ	ใช้ภาชนะผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติทดแทน		

	 -	 ร้านค้าในโรงพยาบาลปราสาททั้งหมด	อาหารกลางวันที่เลี้ยง 

	 	 ผู้เข้าร่วมงาน	จะต้องบรรจุในภาชนะอื่น	ห้ามอาหารที่	

	 	 บรรจุโฟม	100%		 	

2.	 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	 17	ก.พ.	57	

3.	ตลาด	Lively	Market	อ.เมือง	จ.บุรีรัมย์	 25	ธ.ค.	57	

4.	ถนนคนเดินเซาะกราว	อ.เมือง	จ.บุรีรัมย์	 14	ก.พ.	58	

5.	ศูนย์อาหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์	 14	ก.พ.	58	

6.	ตลาดไนท์บ้านเกาะ	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	 1	ม.ค.	58	

7.	สวนอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี	จ.นครราชสีมา	 30	ธ.ค.	58	
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 การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในตลาดนัด 
	 การสุ่มตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร	 จากการ

สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจำนวน	 110	 ตัวอย่าง	 ในตลาดนัดพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	 บุรีรัมย์	 และสุรินทร์	

โดยใช้ชุดอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น	 (SI-2)	 พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 

ร้อยละ	 27.7	 และตรวจมือผู้สัมผัสอาหาร	 41	 ตัวอย่าง	 พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย		 

ร้อยละ	39.0	

ตารางที่ 33	ผลการเฝ้าระวังตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารในตลาดนัด	
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 การสุ่มตรวจสารปนเปื้อนอาหาร	 จากการเก็บตัวอย่างอาหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	

บุรีรัมย์	 และสุรินทร์	 เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน	4	ชนิด	 ได้แก่	ฟอร์มาลีน	บอแรกซ์	 สารกันรา	และสาร

ฟอกขาว	ปรากฏว่า	ตรวจพบฟอร์มาลีนมากที่สุด	ในน้ำแช่อาหารประเภทอาหารทะเล	โดยตรวจพบ	10	

ตัวอย่าง	จากตัวอย่างอาหาร	29	ตัวอย่าง	คิดเป็นร้อยละ	34.5	รองลงมาคือ	สารกันรา	2	ตัวอย่าง	จาก

ตัวอย่างอาหารทั้งหมด	16	ตัวอย่าง	 คิดเป็นร้อยละ	12.5	ส่วนสารบอแรกซ์	 และสารฟอกขาว	ตรวจไม่

พบในทุกตัวอย่าง	
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ตารางที่ 34	ผลการตรวจสารปนเปื้อนอาหารในตลาดนัด	
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หมายเหตุ	 ตัวอย่างอาหารที่พบสารปนเปื้อน		

	 	 *	 ตัวอย่างอาหารที่พบฟอร์มาลีน	 ได้แก่	 น้ำปลาแช่ปลาหมึกกรอบ	 (1)	 น้ำปลาแช่	 

คางปลาหมึก	 (1)	 น้ำปลาแช่เนื้อปลาหมึกยักษ์	 (1)	 น้ำปลาแช่ปลาหมึกกล้วย	 (2)	 น้ำปลาแช่ปลาหมึก	 

อินโด	(1)	น้ำปลาแช่ปลาหมึกอาเจนติน่า(3)	น้ำแช่กุ้งทะเล	(1)		

	 	 **	ตัวอย่างอาหารที่พบสารกันรา	ได้แก่	น้ำผักเสี้ยนดอง	(1)	น้ำแช่หน่อไม้ดอง	(1)	

 ตลาดนัด จากการลงพื้นที่สุ่มประเมินด้านกายภาพของตลาดนัดทั้ง	3	จังหวัด	คือ		

	 1)	 จังหวัดนครราชสีมา	 ได้แก่	 ตลาดเทศบาลโนนสูง	 (ตลาดเย็นจุดผ่อนผัน)	 อำเภอโนนสูง	ตลาด

นัดรถไฟ	อำเภอสีคิ้ว	ตลาดนัดโนนไทย	อำเภอโนนไทย	ตลาดนัดทัพรัง	อำเภอพระทองคำ	และตลาดนัด

บ้านหาญ	อำเภอด่านขุนทด		

	 2)	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ได้แก่	 ตลาดนัดคลองถมชานิ	 อำเภอชานิ	 และตลาดนัดคลองถมประโคนชัย	

อำเภอประโคนชัย		

	 3)	 จังหวัดสุรินทร์	 ได้แก่	 ตลาดนัดคลองถมบ้านหม้อ	 2	 อำเภอปราสาท	 ตลาดลานค้าชุมชนบ้าน

ทำนบ	อำเภอเมือง		

	 รวมทั้งสิ้น	9	แห่ง	 ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่	5	พบว่า	ตลาดนัดทั้งหมด	ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน	โดยเกณฑ์ทางกายภาพ	3	ลำดับแรกที่ไม่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด	คือ	ข้อ	10)	แผง

จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสารปนเปื้อน	4	ชนิด	ได้แก่	ฟอร์มาลิน	สารกันรา	สารบอแรกซ์	

และสารฟอกขาว	 รองลงมา	 คือ	 ข้อ	 1)	 ทะเบียนผู้ขายของในตลาด	 โดยระบุประเภทสินค้าที่จำหน่าย	

และข้อ	 3)	 บริเวณขายของประเภทอาหารสด	 ต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ	 โดยมีลักษณะพื้นเรียบ	

แข็งแรง	ไม่ลื่น	ไม่มีน้ำแข็ง	ตามลำดับ		

	 สำหรับตลาดนัดทั้ง	9	แห่ง	ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน	ศูนย์อนามัยที่	5	ได้ให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุง

แก่ผู้ดูแลตลาดนัด	 และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่	 พร้อมจัดส่งข้อมูลการสุ่มประเมินเพื่อเฝ้าระวังคืน

กลับพื้นที่เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจติดตาม	และเฝ้าระวังต่อไป	
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 น้ำบริโภค	 ปี	 2558	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ	 เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

บริโภคครัวเรือน	 ซึ่งแบ่งออกเป็น	 5	 ประเภท	 คือ	 น้ำประปา	 (ในเขตเมือง/เขตชนบท)	 น้ำฝน	 ตู้น้ำดื่ม

หยอดเหรียญ	น้ำดื่มบรรจุถัง	20	ลิตร	น้ำบริโภคผ่านเครื่องกรองน้ำ	รวมทั้งสิ้น	149	ตัวอย่าง	โดยสุ่มเก็บ

ในจังหวัดนครราชสีมา	44	ตัวอย่าง	จังหวัดชัยภูมิ	36	ตัวอย่าง	จังหวัดบุรีรัมย์	33	ตัวอย่าง	และจังหวัด

สุรินทร์	36	ตัวอย่าง	ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์จากศูนย์ห้องปฏิบัติการ	กรมอนามัย	

ตารางที่ 35	จำนวนตัวอย่างน้ำบริโภคที่สุ่มเก็บ	จำแนกตามแหล่งเก็บตัวอย่าง 
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 การศึกษาวิจัยการใช้น้ำฝนเพื่อการบริโภค

ที่ปลอดภัย	 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่ม

วิจัยและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค	 สำนักสุขาภิบาล

อาหารและน้ำ	 เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำฝนในพื้นที่

จังหวัดนครราชสีมา	และจังหวัดชัยภูมิ	ประจำปีงบประมาณ	2558	โดยสุ่มเก็บในพื้นที่หลัก	3	พื้นที่	คือ	

พื้นที่ที่พักอาศัย	 พื้นที่อุตสาหกรรม	 และพื้นที่เกษตรกรรม	 โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอยู่

ระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์จากศูนย์ห้องปฏิบัติการ	กรมอนามัย	

ตารางที่ 36	จำนวนตัวอย่างน้ำบริโภคที่สุ่มเก็บ	จำแนกตามแหล่งเก็บตัวอย่าง 
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	 จากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือน	 และโครงการศึกษาวิจัยการใช้น้ำฝนเพื่อการบริโภค

ที่ปลอดภัย	ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้ให้ข้อแนะนำแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำในการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำไปใช้

อุปโภคบริโภค	 ตลอดจนเจ้าหน้าที่	 และหน่วยงานที่ดูแลระบบประปาในพื้นที่	 โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง	

เช่น	 พื้นที่อุตสาหกรรม	 เป็นต้น	 พร้อมทั้งจัดทำข้อแนะนำและส่งผลการตรวจวิเคราะห์คืนสู่หน่วยงาน	 

รับผิดชอบในพื้นที่	 เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ผ่านมาตรฐาน	 	 และในปี	 2559	 จะดำเนินการลงพื้นที่ตรวจ

ติดตาม	 ประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่เสี่ยง	 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพ

ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป	
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ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
	 ในปีงบประมาณ	2558	ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้จัด

ประชุมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	จำนวน	4	ครั้ง	โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ	ดังนี้		

	 -	 ครั้งที่	 1	 ศูนย์อนามัยที่	 7	 อุบลราชธานี	 เป็นเจ้าภาพจัดระหว่างวันที่	 2-3	 ธันวาคม	 2557	 

ณ	 ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่	 7	 มีการทบทวนภารกิจ	 บทบาทของผู้รับผิดชอบ	 วางแผนการทำงาน

ร่วมกัน	กำหนดยุทธศาสตร์ภาคอีสาน/กำหนดวิสัยทัศน์	และทบทวนรายชื่อกรรมการชมรมฯ		

	 -	 ครั้งที่	 2	 ศูนย์อนามัยที่	 6	 ขอนแก่น	 เป็นเจ้าภาพจัดระหว่างวันที่	 26-27	 กุมภาพันธ์	 2558	 

ณ	 โรงแรมเจริญโฮเต็ล	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานด้าน	 อสธจ.	

รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์	และนวัตกรรมการดำเนินงาน		

	 -	 ครั้งที่	 3	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์	 เป็นเจ้าภาพจัดระหว่างวันที่	 25-26	 มิถุนายน	

2558	ณ	 โรงแรมทองธารินทร์	 อ.เมือง	 จ.สุรินทร์	 มีการสรุปผลการดำเนินงานรอบ	 6	 เดือน	 ทบทวน

ยุทธศาสตร์/แผนการดาเนินงาน	แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานระหว่างจังหวัด	ส่วนกลาง	และ

ระหว่างกระทรวง		

	 -	 ครั้งที่	 4	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 เป็นเจ้าภาพจัดระหว่างวันที่	 3-4	 กันยายน	 2558	 

ณ	 โรงแรมโคราชโฮเต็ล	 อ.เมือง	 จ.นครราชสีมา	 มีการสรุปผลการดำเนินงานรอบปี	 ทบทวนวิสัยทัศน์	

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานสร้างเครือข่าย	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 วางแผนการดำเนินงานปี	 2559	 และ

ส่งมอบภารกิจให้คณะกรรมการชมรมชุดใหม่		

 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Node สิ่งแวดล้อม)   
	 โดยมีการจัดประชุมจำนวน	 5	 ครั้ง	 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	

มาตรการตามตัวชี้วัดกระทรวง	เขต	จังหวัด	และประเด็นการตรวจราชการ	ประกอบด้วย		

	 1.	อสธจ.ทุกจังหวัดดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ		

	 2.	การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	(	EHA)		

	 3.	การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล		

	 4.	การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	e-waste	จังหวัดบุรีรัมย์		

	 5.	การพัฒนาระบบการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม	
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การประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (eHa) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
	 การดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และสุรินทร์	 ร่วมกับสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด	 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	 โรงพยาบาล	 ท้องถิ่นจังหวัด	 และสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	 ระหว่างเดือนพฤษภาคม	 -	 มิถุนายน	 2558	 โดยในการ

ประเมินได้ให้คำแนะนำแก่เทศบาลเพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน	 ทั้งได้

ตัวอย่างที่ดีในการจัดบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สามารถเป็นต้นแบบและที่ศึกษาดูงานได้	 ทั้งนี้	

เทศบาลที่ผ่านการประเมินในระดับเกียรติบัตรรับรอง	 จำนวน	 20	 แห่ง	 เข้ารับเกียรติบัตรรับรองในงาน	

EHA	Forum	2015			

	 ผลการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ประจำ

ปีงบประมาณ	2558		มีเทศบาลทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่	5	จำนวนทั้งสิ้น	216	แห่ง	

สมัครการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 จำนวน	 161	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	

74.5	 โดยผ่านการประเมิน	 จำนวน	 109	 แห่ง	 (ร้อยละ	 71.33)	 ไม่ผ่านการประเมิน	 จำนวน	 48	 แห่ง	

(ร้อยละ	 22.22)	 และมีการพัฒนาสู่มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 (EHA)	 1	 ใน		 

4	ด้าน	จำนวน	109	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	50.46	ของจำนวนเทศบาลทั้งหมด	โดยมีผลการดำเนินงานราย

จังหวัด	ดังนี้		

 1. จังหวัดนครราชสีมา	มีเทศบาลทั้งหมด	จำนวน	90	แห่ง	สมัครรับการประเมินรับรองคุณภาพ

ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 จำนวน	 46	 แห่ง	 (ร้อยละ	 51.11)	 ผ่านการประเมิน	 จำนวน	 31	 แห่ง	

(ร้อยละ	 67.39)	 ไม่ผ่าน	 จำนวน	 15	 แห่ง	 (ร้อยละ	 32.61)	 และมีการพัฒนาสู่มาตรฐานคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 (EHA)	 1	 ใน	 4	 ด้าน	 จำนวน	 27	 แห่ง	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	 30	 ของจำนวน

เทศบาลทั้งหมด		

 2. จังหวัดชัยภูมิ มีเทศบาลทุกระดับ	 จำนวน	 36	 แห่ง	 สมัครรับการประเมินรับรอง	 จำนวน	 

35	แห่ง	 (ร้อยละ	97.22)	ผ่านการประเมิน	จำนวน	25	แห่ง	 (ร้อยละ	71.43)	ไม่ผ่าน	จำนวน	10	แห่ง	 

(ร้อยละ	 28.57)	 และมีการพัฒนาสู่มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 (EHA)	 1	 ใน	 4	

ด้าน	จำนวน	25	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	69.44	ของจำนวนเทศบาลทั้งหมด		
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 3. จังหวัดบุรีรัมย์ มีเทศบาล	 จำนวน	 62	

แห่ง	 สมัครรับการประเมินรับรอง	 จำนวน	 54	 แห่ง	

(ร้อยละ	87.10)	ผ่านการประเมิน	จำนวน	38	แห่ง	

(ร้อยละ	 70.37)	 ไม่ผ่าน	 จำนวน	 16	 แห่ง	 (ร้อยละ	

29.63)	 และมีการพัฒนาสู่มาตรฐานคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 (EHA)	 1	 ใน	 4	 ด้าน	

จำนวน	38	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	61.29	ของจำนวน

เทศบาลทั้งหมด		

 4. จังหวัดสุรินทร์ มีเทศบาลทั้งหมด	จำนวน	

28	 แห่ง	 สมัครรับการประเมินรับรอง	 จำนวน	 26	 แห่ง	 (ร้อยละ	 92.86)	 ผ่านการประเมิน	 จำนวน	 

19	แห่ง	(ร้อยละ	73.08)	ไม่ผ่าน	จำนวน	7	แห่ง	(ร้อยละ	26.92)	และมีการพัฒนาสู่มาตรฐานคุณภาพ

ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	(EHA)	1	ใน	4	ด้าน	จำนวน	19	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	67.86	ของจำนวน

เทศบาลทั้งหมด	รายละเอียดแสดงดังตาราง	

ตารางที่ 37 ผลการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9	ระบบ 
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หมายเหตุ  *	ค่าร้อยละเปรียบเทียบกับจำนวนที่สมัคร 
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ตารางที่ 38	เทศบาลที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	1	ใน	4	ด้าน 

หมายเหตุ :	 ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	4	ด้าน	ได้แก่	1)	การจัดการสุขาภิบาลอาหาร	

	 	 	 2)	การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค	3)	การจัดการสิ่งปฏิกูล	และ	4)	การจัดการมูลฝอย		

											 	 *	ค่าร้อยละเปรียบเทียบกับจำนวนเทศบาลทั้งหมด	

	 เมื่อจำแนกระดับการผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองในระดับพื้นฐานและเกียรติบัตรรับรอง	 พบว่า	

ภาพรวมของเขตสุขภาพที่	9	ผ่านการประเมินรับรองในระดับพื้นฐาน	จำนวน	93	แห่ง	 (ร้อยละ	57.76)	

ระดับเกียรติบัตรรับรอง	จำนวน	20	แห่ง	(ร้อยละ	12.42)	ทั้งนี้		มีผลการประเมินรายจังหวัด	คือ		

	 1.	จังหวัดนครราชสีมา	ผ่านการประเมินรับรองในระดับพื้นฐาน	จำนวน	21	แห่ง	(ร้อยละ	45.65)	

ระดับเกียรติบัตรรับรอง	จำนวน	10	แห่ง	(ร้อยละ	21.74)		

	 2.	จังหวัดชัยภูมิ	ผ่านการประเมินรับรองในระดับพื้นฐาน	จำนวน	22	แห่ง	(ร้อยละ	62.86)	ระดับ

เกียรติบัตรรับรอง	จำนวน	3	แห่ง	(ร้อยละ	8.57)		

	 3.	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ผ่านการประเมินรับรองในระดับพื้นฐาน	 จำนวน	 31	 แห่ง	 (ร้อยละ	 57.41)	

ระดับเกียรติบัตรรับรอง	จำนวน	7	แห่ง	(ร้อยละ	12.96)		

	 4.	จังหวัดสุรินทร์	ผ่านการประเมินรับรองในระดับพื้นฐาน	จำนวน	19	แห่ง	(ร้อยละ	73.08)	
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ตารางที่ 39	ระดับการผ่านเกณฑ์ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	
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 EHA 
 (EHA)  

 5  “  
(Environmental Health Accreditation : EHA) / ”  24-26  
2557   .  .  

 การอบรมผู้ประเมิน eHa ระดับจังหวัดและระดับอำเภอที่เข้าร่วมดำเนินการพัฒนา

คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (eHa)  
	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้ดำเนินการจัดอบรบหลักสูตร	 “ผู้ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัย

สิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) ระดับจังหวัด/อำเภอ” ระหว่างวัน

ที่	 24-26	 ธันวาคม	 2557	ณ	 โรงแรมสบายโฮเทล	อ.เมือง	 จ.นครราชสีมา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง

แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมและแบบประเมิน	 สำหรับ

ปีงบประมาณ	 2558	 แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 

และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	 ให้มีความรู้และทักษะการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมจำนวน	 86	 คน	

ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	 จำนวน	 62	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 72	 โดยมีวิทยากรจากกลุ่มพัฒนา

อนามัยสิ่งแวดล้อม	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	 และสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	

กรมอนามัย	 กิจกรรมมีการบรรยายกรอบแนวคิดการพัฒนา	 EHA	 เนื้อหาวิชาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องกับ	 EHA	 ทั้ง	 9	 ระบบ	 20	 ประเด็นงาน	 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนา	

EHA	

 

 การพัฒนาถนนอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย เขตสุขภาพที่ 9 
	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ดำเนินการจัดประชุม	“การพัฒนาถนนอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่อง

เที่ยววิถีไทย เขตสุขภาพที่ 9”	 ระหว่างวันที่	 13–14	 มิถุนายน	 2558	ณ	 ห้องประชุมเทศบาลเมือง

บุรีรัมย์	 ถนนคนเดินเซราะกราว	 และชุมชนคัดแยกขยะ	 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	 โดยกลุ่มเป้าหมาย	

ประกอบด้วย	 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	 เจ้าหน้าที่
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 กิจกรรมมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน	ณ	 ถนน

คนเดินเซราะกราว	 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	 	 ตรวจติดตามประเมินมาตรฐานโครงการพัฒนาถนนอาหาร

ปลอดภัย	 และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 พบว่า	 การพัฒนาถนนเริ่มต้นจากการพัฒนาด้านสุขาภิบาล

อาหาร	 ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่	 ปี	 2557	 โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาล	

ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารและมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์	 ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินด้านสุขาภิบาล

อาหาร	 ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการค้าอาหารเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	 และเริ่มดำเนินการพัฒนาถนน

อาหารปลอดภัย	 (Food	 Street)	 “ถนนคนเดินเซราะกราว”	 ที่เปิดจำหน่ายในทุกวันเสาร์-อาทิตย์	

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	 สร้างแหล่งเรียนรู้ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ	สร้างรายได้

ให้กับผู้ประกอบการค้าอาหารในพื้นที่	 และส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยของประชาชน	

นอกจากนี้	 ยังได้รณรงค์การเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในถนนอาหารปลอดภัย	 และในวันที่	

13	 มิถุนายน	 2558	 มีพิธีเปิดดำเนินการ	“ถนนอาหารปลอดภัย ถนนคนเดินเซราะกราว ต.ในเมือง	

อ.เมือง	จ.บุรีรัมย์	อย่างเป็นทางการ	 โดยนายเสรี	ศรีหะไตร	ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์	 เป็นประธานใน

พิธีเปิดงาน	ในส่วนของเป้าหมายถนนอาหารปลอดภัย	ปี	2558	จังหวัดละ	1	แห่ง	ได้แก่		

	 1.	ตลาดไนท์วัดบูรณ์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา		

	 2.	ถนนคนเดินเทศบาลเมืองชัยภูมิ		ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ		

	 3.	ถนนคนเดินเซราะกราว		ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.บุรีรัมย์		

	 4.	ตลาดไนท์พลาซ่าเทศบาลเมืองสุรินทร์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.สุรินทร์		

	 ซึ่งถนนคนเดินเซราะกราว	 ต.ในเมือง	 อ.เมือง	 จ.บุรีรัมย์	 ได้รับคัดเลือกให้เป็น	“1 ใน 12 เมือง

ต้องห้าม...พลาด”	เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาในพื้นที่ต่อไป	
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ปัจจัยความความสำเร็จ  
	 1.	 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ได้ถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับเขตสุขภาพ	

และจังหวัด	ซึ่งจะมีการติดตามในการตรวจราชการ	และในการประชุมอย่างสม่ำเสมอ		

	 2.	การทำ	MOU	ร่วมกันระหว่างกรมอนามัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

	 3.	ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกระดับ		

	 4.	 การสนับสนุนชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารระดับพื้นที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/

เทศบาล		

	 5.	การสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ	เช่น	การรับมอบป้าย	Clean	Food	Good	Taste	Plus 

โดยอธิบดีกรมอนามัย	 หรือการประชาสัมพันธ์ร้านในพื้นที่	 และในระดับประเทศ	 ตลอดจนการสร้างเวที

เชิดชูเกียรติ	เป็นต้น		

 

ปัญหาและอุปสรรค  
	 1.	 ความไม่เข้าใจในรูปแบบและเงื่อนไขการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ

เทศบาลที่ขอรับการประเมินบางแห่ง	ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่พร้อมสำหรับการประเมิน		

	 2.	 ในการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 มีหลายประเด็นและต้องใช้ความรู้

ความสามารถด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ทำให้ต้องอาศัยบุคลากรในการประเมินหลายท่าน	 จึงต้องระดม

ทีมงาน	ซึ่งอาจกระทบกับกิจกรรมอื่น		

	 3.	 เนื่องจากร้านอาหารที่จะเข้าร่วมโครงการ	 Clean	 Food	 Good	 Taste	 Plus	 ต้องมีห้องน้ำ

คนพิการและทางลาดเอียงให้ผู้พิการสามารถใช้บริการได้อย่างน้อย	 1	 ห้อง	 ร้านที่ไม่มีจำเป็นจะต้อง

ลงทุนเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มภาระให้กับทางร้าน		

	 4.	 ในบางพื้นที่ยังไม่มีการจัดทำบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านการอบรม	 แต่จะรับรองใน

รูปแบบของ	“เกียรติบัตรรับรอง”	ของร้านอาหาร	โดยไม่ระบุตัวบุคคลแทน		

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา  
	 1.	 จากการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 (EHA)	 ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่จะทำให้	 EHA	 พัฒนาสู่มาตรฐานและมีความยั่งยืน	

โดยสิ่งหนึ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	 คือ	 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	 ทั้งศักยภาพ	 

ผู้ประเมินรับรองในทุกระดับ	 (เขต/จังหวัด)	 ที่ต้องให้คำแนะนำ	 ข้อเสนอแนะให้แก่ผู้รับประเมิน	 (อปท.)	

และการพัฒนาศักยภาพของผู้รับการประเมินเองที่จะต้องทำความเข้าใจในรูปแบบและเงื่อนไขการ

พัฒนาให้มีความยั่งยืนต่อไป		

	 2.	 การดำเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารร้านอาหาร	 แผงลอยจำหน่ายอาหาร	 ตลาด	 และ

เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือน	มีหลายปัจจัยที่ต้องดำเนินการเพื่อให้งานด้านสุขาภิบาลอาหารและ

น้ำประสบผลสำเร็จ	ดังนี้		
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	 	 2.1	 ด้านการสุขาภิบาลอาหาร	 ผู้ประกอบกิจการ	 ต้องพัฒนาร้านอาหารและแผงลอย

จำหน่ายอาหาร	 ให้ได้มาตรฐาน	 Clean	 Food	 Good	 Taste	 และตลาด	 ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตลาดสดน่าซื้อ	 โดยขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่	 หน่วยงาน

สาธารณสุขทุกระดับ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนร้านอาหารและแผงลอย

ในพื้นที่	 	 ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านมาตรฐาน	 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ

ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	 ตรวจแนะนำ/สุ่มประเมินมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอย		

ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดร้านอาหารเป็นร้านอาหาร	 Clean	 Food	 Good	 Taste	 Plus	 ส่งเสริมสนับสนุน

และสร้างความเข้มแข็งแก่ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร	 ออกข้อกำหนดท้องถิ่นเรื่องสถานที่จำหน่าย

อาหารและการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	 และเข้าร่วมการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ

อนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร	 (EHA1000)	 กระทรวงสาธารณสุขจัดให้มี

สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความตระหนักด้านการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยแก่ประชาชนอย่าง	 

ต่อเนื่อง		

	 	 2.2	 ด้านเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ดูแล

ระบบประปาหมู่บ้าน	ควรมีการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา	ควรมีการจัดส่งตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ	 2	 ครั้ง	 และเข้าร่วมการพัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัย

สิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค	 (EHA2000)	 นอกจากนี้	 หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ

ควรร่วมลงพื้นที่สุ่มตรวจประเมินระบบการผลิตน้ำประปา	 และผลักดันหน่วยงานรับผิดชอบระบบ

ประปาเข้าร่วมโครงการ	 “น้ำประปาดื่มได้”	 ตลอดจนการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการบริโภคน้ำ	 

ที่ปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชนในพื้นที่ต่อไป	
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การศึกษาการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวัง 

ผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย 
   

	 สถานการณ์ภาพรวมมูลฝอยในเขตบริการสุขภาพที่	 9	 มีมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ	 6,307	 ตัน/วัน	

หรือ	 ประมาณ	 2.30	 ล้านตัน	 /ปี	 โดยเกิดจากจังหวัดนครราชสีมา	 มากที่สุด	 ประมาณ	 2,692	 ตัน/วัน	

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

สุรินทร์	 1,303	 ตัน/วัน	 หรือ	 475,290	 ตัน/ปี	 	 และชัยภูมิ	 737.79	 ตัน/วัน	 หรือ	 269,292	 ตัน/ปี		

มูลฝอยที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพียงประมาณ	 731	 ตัน/วัน	 หรือ

ประมาณร้อยละ	 11.03	 ส่วนที่เหลือไม่ได้กำจัด	 หรือกำจัดแบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล	 สะสมในธรรมชาติ	

ซึ่งมูลฝอยเหล่านี้	 อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 เช่น	น้ำเสียที่เกิดจาก

น้ำชะมูลฝอยปนเปื้อนแหล่งน้ำธรรมชาติ	 	 มีกลิ่นเหม็น	 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะนำโรค	

เป็นต้น	 ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา	 เป็นพื้นที่เป้าหมายในระยะ	 1	 ปี	 ที่ต้องเร่งดำเนินการตาม	 Roadmap	

โดยเฉพาะการปิดสถานที่ทิ้งขยะแบบเทกองที่ไม่ถูกต้อง	 และการจัดการขยะใหม่ให้ถูกหลักวิชาการโดย

มุ่งสู่พลังงานโดยเน้นให้ภาคเอกชนมาลงทุนหรือดำเนินงานระบบฯ	 โดยเฉพาะเตาเผาขยะเพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้าถ้าทำได้ดีกว่าหรือถูกกว่า	 และในการศึกษาครั้งนี้ได้เปลี่ยนพื้นที่ศึกษาจากสถานที่ฝังกลบ

มูลฝอยของเทศบาลเมืองบัวใหญ่เป็นสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมา	 เนื่องจากเป็น

พื้นที่ที่มีความพร้อมมากกว่า	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการศึกษาความเสี่ยงและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก

สถานที่ฝังกลบมูลฝอย	 ผู้วิจัยจึงได้เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม	 ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรม

อนามัย	 โดยเก็บบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมา	 จำนวน	 3	 ตัวอย่าง	

ประกอบด้วย	 น้ำบาดาล	 1	 ตัวอย่าง	 ดิน	 1	 ตัวอย่าง	 และน้ำชะขยะ	 1	 ตัวอย่าง	 และเก็บบริเวณรอบๆ	

สถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาล	 จำนวน	 11	 ตัวอย่าง	 ประกอบด้วย	 น้ำผิวดิน	 2	 ตัวอย่าง	

หัวมันสำปะหลัง	 5	 ตัวอย่าง	 และตัวอย่างดิน	 4	 ตัวอย่าง	 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง	 โดยมีผลการตรวจ

วิเคราะห์	ดังนี้		

  1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล 

	 	 พบว่า	สี	ความขุ่น	ความกระด้าง	เหล็ก	แมงกานีส	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้	แคลเซียม	

คลอไรด์	 อีโคไล	 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 สูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพ

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภค		

  2. ผลการวิเคราะห์น้ำชะขยะ (Leachate) 

	 	 พบว่า	 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด	 สารแขวนลอย	 ค่าตะกอนหนัก	 บีโอดี	 (BOD)	 น้ำมัน

และไขมัน	ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น	ซัลไฟต์	และซีโอดี	(COD)	สูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง		

  3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน 

	 	 พบว่า	 ตัวอย่างน้ำผิวดินจุดที่	 1	 มีไซยาไนด์	 และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 สูงกว่า
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ค่ามาตรฐาน	ส่วนตัวอย่างน้ำผิวดินจุดที่	 2	มีค่าบีโอดี	 สูงกว่าค่ามาตรฐาน	 (เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ

น้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่	2)			

 4. ผลการวิเคราะห์โลหะหนักในหัวมันสำปะหลัง พบ	เหล็ก	แมงกานีส	แบเรียม	และอลูมิเนียม		

ในตัวอย่างหัวมันสำปะหลัง	 3	 ตัวอย่าง	 และพบเหล็ก	 แบเรียม	 และอลูมิเนียม	 ในตัวอย่างหัวมัน

สำปะหลัง	2	ตัวอย่าง	แต่ว่ายังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานของเหล็ก	แมงกานีสแบเรียม	และอลูมิเนียม

ในตัวอย่าง	(เปรียบเทียบกับมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน)		

 5. ผลการวิเคราะห์โลหะหนักในดิน 

	 พบว่า	 ตัวอย่างดินทั้ง	 5	 ตัวอย่าง	 มีเหล็กและอลูมิเนียมปนเปื้อนอยู่	 แต่ว่ายังไม่มีการกำหนดค่า

มาตรฐานของเหล็กและอลูมิเนียมในดิน	 (มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและ

เกษตรกรรม)			

	 ความเสี่ยงต่อผลกระทบทางสุขภาพ	สำหรับน้ำบาดาล	ถ้านำมาบริโภค	จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพดังนี้	

ตารางที่ 40 ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคน้ำบาดาล	

 พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

	 สี	 5	แพลตตินัม	 	 สีของน้ำทำให้น่ารังเกียจต่อการบริโภค	

	 	 โคบอลท์	 33	 แต่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง	

	 ความขุ่น	 5	เอ็นทียู	 457	 ความขุ่นของน้ำมีความสำคัญต่อปัญหาทางด้าน					

	 	 	 	 อนามัยสิ่งแวดล้อมในด้านความน่าดื่มน่าใช้		

	 	 	 	 เพราะส่วนใหญ่มนุษย์มักนิยมใช้น้ำที่ใสสะอาด			

	 	 	 	 เมื่อเห็นน้ำมีความขุ่นก็มักจะเข้าใจว่าน้ำนั้นคงได้	

	 	 	 	 รับการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก			

	 ความกระด้าง	 ไม่เกินกว่า	 1,612	 ไม่มีผลต่อสุขภาพมากนัก	แต่ถ้าบริโภคไปนานๆ	

	 ทั้งหมด	 300	mg/l	 	 อาจทำให้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะและทำให้มี	

	 	 	 	 รสเฝื่อน	

	 ปริมาณสาร	 ไม่เกินกว่า	 2,503	 เนื่องจากน้ำที่มี	TDS	สูงนั้น	แสดงถึงการมี	

	 ทั้งหมดที่	 600	mg/l	 	 แร่ธาตุละลายอยู่มาก	การบริโภคน้ำดื่มนี้อาจ	

	 ละลายได้	 	 	 ทำให้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะและการที่ในน้ำ	

	 	 	 	 มีปริมาณสารละลายทั้งหมดอยู่ระหว่าง	900-	

	 	 	 	 1,200	มิลลิกรัมต่อลิตร	จะทำให้น้ำมีรสชาติไม่ดี		

	 	 	 	 และถ้ามากกว่า	1,200	มิลลิกรัมต่อลิตร	จะ	

	 	 	 	 ทำให้รสชาติของน้ำไม่เป็นที่ยอมรับที่จะใช้ใน	

	 	 	 	 การบริโภค	
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 พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

	 เหล็ก	 ไม่เกินกว่า	 23.07	 เหล็กสามารถละลายน้ำได้ดีในที่	ๆ	มีอากาศน้อย	

	 	 0.5	mg/l	 	 และเมื่อถูกกับอากาศจะตกตะกอนเป็นสีน้ำตาล	

	 	 	 	 แดง	มีกลิ่นเฉพาะตัว	และมีรสที่ไม่พึงประสงค์			

	 	 	 	 ทำให้เป็นที่น่ารังเกียจของผู้บริโภค			

	 แมงกานีส	 ไม่เกินกว่า	 0.546	 แมงกานีสมักพบอยู่ในน้ำประปาพร้อมกับเหล็ก					

	 	 0.3	mg/l		 	 แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า	นอกจากนี้ยังอาจพบ	

	 	 	 	 แมงกานีสได้ที่ก้นอ่างเก็บน้ำซึ่งปราศจาก	

	 	 	 	 ออกซิเจน	สารประกอบแมงกานีส	เมื่อถูกกับ	

	 	 	 	 อากาศจะตกตะกอนเป็นสีดำ	ถ้าปริมาณเกิน	

	 	 	 	 มาตรฐาน	ถึงแม้จะไม่มีอาการเฉียบพลันแต่พิษ	

	 	 	 	 จะสะสมเรื้อรัง	ทำให้มีอาการของโรคจิตและ	

	 	 	 	 สายตาเสื่อม	เม็ดเลือดขาวถูกทำลาย		

	 แคลเซียม	 ไม่เกินกว่า	 455		 แคลเซียม	ถือเป็นแร่ธาตุสำคัญที่มีต่อ	

	 	 200	mg/l	 	 มนุษย์	สัตว์พืช	และสิ่งแวดล้อม	จัดเป็นแร่ธาตุ	

	 	 	 	 หลักที่เป็นส่วนประกอบในร่างกายของมนุษย์ซึ่ง	

	 	 	 	 จำเป็นมากต่อการเจริญเติบโต	โดยเป็นธาตุ	

	 	 	 	 สำคัญในการสร้างกระดูก	และฟัน	ในร่างกายคน	

	 	 	 	 เรามีปริมาณแคลเซียมประมาณ	1,200-2,000		

	 	 	 	 กรัม	ประมาณร้อยละ	99	อยู่ในกระดูก	และฟัน	

	 คลอไรด์	 ไม่เกินกว่า	 853	 ไม่มีข้อมูลที่บ่งชี้ปริมาณคลอไรด์ใน	น้ำดื่มว่าจะ	

	 	 250	mg/l	 	 เกิดผลเสียต่อสุขภาพ	ถ้า	มีปริมาณคลอไรด์ใน	 

	 	 	 	 น้ำมากกว่า	250	มิลลิกรัมต่อลิตร	จะทำให้	 

	 	 	 	 รสชาติของน้ำไม่น่าดื่ม	

	 อีโคไล	 ต้องไม่มีเลย	 พบ	 Escherichia	coli		หรือเรียกโดยย่อว่า	E.	coli		 

	 	 	 	 (อี.	โคไล)	เป็นแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์ม	เป็น	 

	 	 	 	 ตัวชี้การปนเปื้อนของอุจจาระในน้ำ	มีอยู่ตาม	 

	 	 	 	 ธรรมชาติในลำไส้ใหญ่ของสัตว์และมนุษย์		 

	 	 	 	 แบคทีเรียชนิดนี้ทำให้เกิดอาการท้องเสียบ่อย	 

	 	 	 	 ที่สุด	ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่	ทำให้ถ่ายอุจจาระ	 

	 	 	 	 เหลว	หรือเป็นน้ำ	แต่อาการมักไม่รุนแรง		
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 พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน ผลการวิเคราะห์  ความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

	 โคลิฟอร์ม	 น้อยกว่า	 38	 เป็นตัวบ่งชี้ว่าหากพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ	

	 แบคทีเรีย	 2.2	เอ็มพีเอ็น	 	 ดื่ม	ก็มีโอกาสที่เชื้อโรคระบบทางเดินอาหาร	

	 	 /100	มล.	 		 เช่น	อหิวาต์		บิด	ไทฟอยด์	ปนเปื้อนอยู่ด้วย	

	 ฟีคัลโคลิ	 น้อยกว่า	 38			 เป็นดัชนีบ่งชี้ว่าถูกปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูล	

	 ฟอร์มแบคทีเรีย	 2.2	เอ็มพีเอ็น	 		 เมื่อบริโภคน้ำเข้าไปก็อาจจะ	มีอาการท้องเสีย			

	 	 /100	มล.	 	 เนื่องจากได้รับเชื้อ	ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของโรค	 

	 	 	 	 อหิวาต์	บิด	ไทฟอยด์	ฯลฯ	

	 แต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครนครราชสีมา	 พบว่า	 สำนักงานที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณ

สถานที่	ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล	ไม่มีการใช้น้ำประปาจากบาดาลในการบริโภค	มีเพียงการนำมา

ใช้ทำความสะอาดอาคารสถานที่และใช้ในห้องน้ำห้องส้วมเท่านั้น	 จึงไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ	 

สำหรับโลหะหนักอื่นๆ	เช่น	ทองแดง	สังกะสี	ตะกั่ว	แคดเมียม	ซิลิเนียม	ปรอท	สารหนู	และ	ไซยาไนด์	

ตรวจไม่พบ	

 คุณภาพน้ำผิวดิน 
	 พบว่า	 ตัวอย่างน้ำผิวดินในสระน้ำบริเวณใกล้ๆ	 กับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล	 ตรวจ

พบไซยาไนด	์ และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 สูงกว่าค่ามาตรฐาน	 เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำใน

แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่	 2	 ซึ่งได้แก่	 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท	 และสามารถเป็น

ประโยชน์เพื่อ	

		 	 (ก)	 การอุปโภค	 และบริโภค	 โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุง

คุณภาพน้ำทั่วไปก่อน			

	 	 (ข)	การอนุรักษ์สัตว์น้ำ		

	 	 (ค)	การประมง	

	 	 (ง)	การว่ายน้ำ	และกีฬาทางน้ำ	
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ตารางที่ 41	ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการอุปโภคบริโถคน้ำผิวดิน	มีดังนี้ 

 พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

	 ไซยาไนด์	 0.005	mg/l	 <0.015	 หากได้รับไซยาไนด์เข้าสู่ร่างกาย	ไม่ว่าจะ	 

	 	 	 	 เป็นทางหายใจ	ทางการกิน	และซึมผ่าน	 

	 	 	 	 ผิวหนัง	เข้าไปปริมาณมาก	จะส่งผลกระทบ	 

	 	 	 	 ต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน	ซึ่งจะมีฤทธิ์	 

	 	 	 	 ยับยั้งการหายใจในระดับเซลล์	ทำให้เซลล์	 

	 	 	 	 ตายได้	อาจจะทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้		 

	 	 	 	 แต่ถ้าสัมผัสสาร	thiocyanate	ในระยะ	 

	 	 	 	 ยาว	อาจก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง	โดยจะมี	

    อาการแขนขาอ่อนแรง	ปวดศีรษะ	คลื่นไส้		

	 	 	 	 อาเจียน	และโรคของต่อมไทรอยด์		

	ฟีคัลโคลิฟอร์ม	 1,000		 1,600	 เป็นดัชนีบ่งชี้ว่าถูกปนเปื้อน	

	 	 เอ็มพีเอ็น/	 	 จากสิ่งปฏิกูล		เมื่อบริโภคน้ำเข้าไปก็อาจจะ	

	 	 100	มล.	 	 แบคทีเรีย	มีอาการท้องเสีย		เนื่องจากได้	

	 	 	 	 รับเชื้อ	ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของโรคอหิวาต์		 

	 	 	 	 บิด	ไทฟอยด์	ฯลฯ	

	 สำหรับไซยาไนด์	(CN)	ที่ตรวจพบในสระน้ำ	ยังสรุปไม่ได้ว่ามาจากสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของ

เทศบาล	 เนื่องจากในน้ำบาดาลบริเวณสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่นำมาทำน้ำประปานั้นตรวจไม่พบ	

อย่างไรก็ตาม	 ไซยาไนด์	 เป็นสารประกอบที่มีความเป็นพิษ	 ซึ่งเป็นอันตรายทางเคมี	 เกิดขึ้นได้ตาม

ธรรมชาติในพืชบางชนิดเช่น	มันสัมปะหลัง	สบู่ดำ	หน่อไม้	ฯลฯ	โดยอยู่ในรูปไซยาโนไกลโคไซด์ต่างๆ	กัน	

เช่น	ในมันสำปะหลัง	พบในรูปลินามาริน	และโลทอสตราลิน	ร้อยละ	80	-	90		และที่เหลือพบในรูปของ

ไซยาไนด์อิสระ	 หรือไฮโดรเจนไซยาไนด์	 โดยในพืชจะมีเอนไซม์ที่ย่อยสลายไซยาโนไกลโคไซด์ต่างๆ	 

เหล่านี้ให้เป็นไฮโดรเจน		

 

 โลหะหนักในหัวมันสำปะหลัง       

	 ตรวจพบ	เหล็ก	แมงกานีส	แบเรียม	และอลูมิเนียม	ปริมาณเล็กน้อย	ในตัวอย่างหัวมันสำปะหลัง	

3	 ตัวอย่าง	 และพบเหล็ก	 แบเรียม	 และอลูมิเนียม	 ในตัวอย่างหัวมันสำปะหลัง	 2	 ตัวอย่าง	 แต่อย่างไร

ก็ตาม	 ยังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานของเหล็ก	 แมงกานีส	 แบเรียม	 และอลูมิเนียมในตัวอย่าง	 (เปรียบ

เทียบกับมาตรฐานอาหาร	ที่มีสารปนเปื้อน)		
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ตารางที่ 42	โลหะหนักในหัวมันสำปะหลัง	

พารามิเตอร์  หน่วย ค่ามาตรฐาน   ผลการวิเคราะห์ 

    จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 

เหล็ก		 mg/kg	 		 0.032	 0.032	 0.035	 0.032	 0.032	

แมงกานีส	 mg/kg	 		 0.025	 0.013	 0.011	 ND	 ND	

ทองแดง		 mg/kg	 20	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

สังกะสี	 mg/kg	 100	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

โครเมียม	 mg/kg	 		 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

ตะกั่ว		 mg/kg	 1	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

แคดเมียม	 mg/kg	 		 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

แบเรียม	 mg/kg	 		 0.010	 0.008	 0.007	 0.006	 0.006	

เซเลเนียม	 mg/kg	 		 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

สารหนู	 mg/kg	 2	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

ปรอท	 mg/kg	 0.5	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

นิเกิล		 mg/kg	 		 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

อลูมิเนียม	 mg/kg	 		 0.040	 0.057	 0.120	 0.052	 0.030	

หมายเหตุ   เปรียบเทียบกับมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน	 	 	 	 	 	 	

															 ND	=	Not	Detected	

 สำหรับความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้  

	 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับแมงกานีสในปริมาณมาก	มีการศึกษาพบว่าระบบที่จะได้รับผล

กระทบมากที่สุด	คือ	ระบบประสาท	โดยแมงกานีสจะเข้าไปสะสมในสมองส่วน	Globus	Pallidus	ทำให้

เกิดอาการผิดปกติทางสมอง	 โดยระยะแรกจะเกิดอาการอ่อนเพลีย	ปวดศีรษะ	มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง	

เช่น	กระวนกระวาย	พูดมากผิดปกติ	เป็นต้น	อาการทางจิตนี้อาจทำให้สับสนกับคนเป็นโรคจิตเภทได้	ใน

ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะรุนแรงจะมีอาการคล้ายคนเป็นโรคพาร์กินสัน	 (parkinsonism)	 เรียกว่ากลุ่มอาการ	

manganism	คือ	ตัวสั่น	มือสั่น	พูดช้า	เคลื่อนไหวช้า	มีอาการกระตุก	และท่าเดินผิดปกติ	เป็นต้น	

	 ผลกระทบของแบเรียม	 สารประกอบของแบเรียมที่ละลายน้ำได้ทุกชนิดเป็นพิษ	 รวมทั้ง	 BaCO3	

ซึ่งละลายน้ำได้น้อยมาก	(0.002	g/100	ml	ของน้ำ	ที่	20	ํc)	เมื่อรับประทานจะสามารถละลายโดยกรด

ไฮโดรคลอริกในกระเพาะได	้ ขนาดของ	 BaCl2	 ที่ทำให้เราตายได้	 คือ	 0.8–1.0	 g	 แบเรียมอิออน	 เป็น

ตัวกระตุ้นกล้ามเนื้อเป็นพิษต่อหัวใจและทำให้เกิด	ventricular	fibrillation	ได้	
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	 อาการพิษของแบเรียม	 (และสารประกอบของแบเรียม)	 คือ	 น้ำลายมากผิดปกติ	 convulsion	

trmors	ชีพจนเต้นแรง	ความดันสูง	แขนขาเป็นอัมพาต	อุจจาระเป็นเลือด	

	 วิธีแก้พิษของสารประกอบของแบเรียมคือ	 ดื่มสารละลายของโซเดียมซัลเฟต	 (เรียกว่า

	Glauber’s	salt)	ซึ่งจะเป็น	Ba2+	ไปเป็น	BasO4	ซึ่งไม่ละลายและไม่เป็นพิษ	

	 โรคพิษอลูมิเนียม	 	 คือ	 โรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับอลูมิเนียมเข้าสู่ร่างกาย	 ส่วนใหญ่ได้รับ

อลูมิเนียมจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอลูมิเนียม	 เช่น	 การทำงานหลอมอลูมิเนียมซึ่งต้องสัมผัสกับ

ฟูมโลหะอลูมิเนียม	 ทำงานเก็บฝุ่นอลูมิเนียม	 ทำงานกับอัลลอยที่มีอลูมิเนียมผสม	 งานต่อเรือ	 รวมงาน

อิเลคโทรนิคส์ที่ใช้แผ่นเลเซอร์มิคส์ที่ทำจากสารที่มีอลูมิเนียมด้วย	และงานอื่นๆ	 ถึงแม้ว่าอลูมิเนียมจะมี

อันตรายน้อยกว่าสารปรอท	ตะกั่ว	แคดเมียม	สารหนูก็ตาม	แต่การได้รับสารประเภทนี้เป็นประจำจะเกิด

การสะสมในร่างกายและเกิดการสลายตัวที่ค่อนข้างช้ากว่าโลหะชนิดอื่น	 	 ดังนั้นทางที่ดีที่สุดควรจะหลีก

เลี่ยงการสัมผัสหรือได้รับสารที่มีอลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบ	 นอกจากนี้การกินอาหารที่มีแคลเซียม	

แมกนีเซียม	 และธาตุเหล็ก	 จะช่วยยับยั้งการดูดซึมของอลูมิเนียม	 และในอาหารที่มีซัลเฟอร์ปริมาณสูง	

เช่น	ถั่ว	หัวหอม	กระเทียม	กะหล่ำ	ไข่	จะช่วยกำจัดอลูมิเนียมออกจากร่างกายได้อีกด้วย		

	 สำหรับธาตุเหล็ก	 จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์	 มันเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนและเอ็นไซม์	

ประโยชน์หรือ	 หน้าที่ของธาตุเหล็ก	 ที่สำคัญที่สุด	 คือ	 เป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง	 ซึ่งเป็นตัวนำ

ออกซิเจนจากปอดไปสู่เซลล์ต่างๆ	 ทั่วร่างกาย	 เพื่อการทำงาน	 การใช้พลังงานของเซลล์ทุกๆ	 เซลล์ของ

ร่างกาย	 ธาตุเหล็กจึงมีความสำคัญต่อไขกระดูกในการสร้างเม็ดเลือดแดงเป็นอย่างมาก	ดังนั้นเมื่อขาด

ธาตุเหล็ก	 จะเป็นสาเหตุหลักให้เกิดภาวะซีด	 หรือภาวะโลหิตจาง	 (โลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก)	 แต่ถ้ามี

ธาตุเหล็กในร่างกายมากเกินไป	 หรือจากการเสริมธาตุเหล็กในปริมาณสูงต่อเนื่อง	 มีอันตรายสูงถึง

เสียชีวิตได้	 โดยผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย	 เช่น	 ก่อการระคายเคืองต่อเยื่อบุต่างๆ	 โดยเฉพาะเยื่อบุ

ทางเดินอาหาร	 เป็นสาเหตุให้มีเลือดออกในทางเดินอาหารได้	 ทั้งจากกระเพาะอาหารและจากลำไส้	

คลื่นไส้	 อาเจียน	 ท้องเสีย	 ปวดท้อง	 ปวดศีรษะ	 หายใจลำบาก	 อ่อนเพลีย	 วิงเวียน	 น้ำหนักลด/ผอมลง	

ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเทา	 มีผลกดภูมิคุ้มกันต้านทานโรค	 (ติดเชื้อได้ง่าย)	 และอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิด

โรคออโตอิมมูน/โรคภูมิต้านตนเอง	หรือโรคมะเร็งได้	

 

 โลหะหนักในดิน 

	 พบว่า	 ตัวอย่างดินทั้ง	 5	 ตัวอย่าง	 มีเหล็กและอลูมิเนียมปนเปื้อนอยู่	 แต่ว่ายังไม่มีการกำหนดค่า

มาตรฐานของเหล็กและอลูมิเนียมในดิน	 (มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและ

เกษตรกรรม)			
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ตารางที่ 43	โลหะหนักในดิน	

พารามิเตอร์  หน่วย ค่า  ค่า   ผลการวิเคราะห์ 

  มาตรฐาน* มาตรฐาน** จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 

เหล็ก	 mg/kg	 -	 -	 0.079	 0.032	 0.032	 0.032	 0.037	

แมงกานีส	 mg/kg	 ต้องไม่เกิน	 -	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

	 	 1800	

ทองแดง	 mg/kg	 -	 4300	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

สังกะสี	 mg/kg	 -	 7500	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

โครเมียม	 mg/kg	 ต้องไม่เกิน	 3000	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

	 	 300	 	

ตะกั่ว	 mg/kg	 ต้องไม่เกิน	 420	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

	 	 400	 	

แคดเมียม	 mg/kg	 ต้องไม่เกิน	 85	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

	 	 37	 	

แบเรียม	 mg/kg	 -	 -	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

เซเลเนียม	 mg/kg	 ต้องไม่เกิน	 100	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

	 	 390	

สารหนู	 mg/kg	 ต้องไม่เกิน	 75	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

	 	 3.9	 	

ปรอท	 mg/kg	 -	 840	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

นิเกิล	 mg/kg	 ต้องไม่เกิน	 75	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	

	 	 1600	

อลูมิเนียม	 mg/kg	 -	 -	 0.058	 0.020	 0.023	 0.026	 0.031	

 
หมายเหตุ 		 *	มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม	 	 	 	

															 **	USDA	NRCS	(2000)	 	 	 	 	 	 	 	 	

															 ND	=	Not	Detected	
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บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 
	 การคัดเลือกพื้นที่ศึกษาต้องคำนึงถึงประเด็นความขัดแย้งของคนในชุมชนเป็นสำคัญ	 เนื่องจาก

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นการพิจารณาทั้งข้อดีและข้อเสียหากประชาชนในพื้นที่มีความ

ขัดแย้งเป็นทุนเดิมหรือมีแนวโน้มจะเกิดความขัดแย้งขึ้น	 จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการฯ	 หรือ

อาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้น	 เช่น	 ในพื้นที่ของอบต.กุดจอก	 อำเภอบัวใหญ่	 ซึ่งใช้เป็นสถานที่

ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลเมืองบัวใหญ่	แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย	

  

ปัจจัยความสำเร็จ 
	 การอำนวยความสะดวกของผู้บริหารท้องถิ่น	 และความพร้อมของพื้นที่	 ในการให้การสนับสนุน

ทีมงานที่ศึกษาลงพื้นที่	 สนับสนุนข้อมูลและบุคลากร	 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการดำเนินงานให้

ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างมาก	

 

ปัญหาและอุปสรรค 
	 เนื่องจากพื้นที่ที่จะดำเนินการศึกษาในครั้งแรกยังไม่พร้อมที่จะให้เข้าไปศึกษา	จึงทำให้ต้องเปลี่ยน

สถานที่ที่จะศึกษาวิจัยใหม่	 คือ	 เปลี่ยนจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลเมืองบัวใหญ่	 เป็นสถานที่

ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมา	 จึงทำให้การดำเนินงานต่างๆ	 เป็นไปด้วยความล่าช้าและ

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้		

 

Best practice model ในพื้นที่ 
	 สถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมา	 มีการคัดแยกและการแปรรูปขยะอินทรีย์

เป็นปุ๋ยหมักและพลังงาน	โดยวิธีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน	(Anaerobic	Digestion)	รวมทั้งการ

กำจัดขยะที่เหลือจากการคัดแยกโดยวิธีการฝังกลบในพื้นที่อย่างถูกวิธี	 (Sanitary	 Landfill)	 ผลจาก

วิธีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน	 จะได้ก๊าซชีวภาพ	 ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแส

ไฟฟ้าได้	
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
	 1.	 ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการวางแผนการจัดการมูลฝอย	 เช่น	 

การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน	 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอย	 และป้องกัน

ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน			

	 2.	 ควรมีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่ใกล้กับสถานที่ฝังกลบมูลฝอย	

โดยเน้นชุมชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	

รวมทั้งพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลผลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ชุมชนทราบสถานการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	
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กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

ส่วนที่ 5 

งานวิจัย งานวิชาการ 

และนวัตกรรม 
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สถาพร เป็นตามวา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	

ศมกานต์ ทองเกลี้ยง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	

 

 บทนำ 
 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทย	 เนื่องจาก

เป็นเมืองเกษตรกรรม	 มีวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร	 เช่น	 แกลบ	 เปลือกไม้	 ชานอ้อย	 ซึ่งสามารถนำมา

เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกในการผลิตกระแสให้แก่ชุมชนได้	 และที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุน

ด้านเงินทุนแก่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก	 ทำให้มีโรงไฟฟ้าชีวมวลเข้าไปอยู่ในชุมชนมากขึ้น	 ซึ่งถ้าเป็น	 

ผู้ประกอบการมีมาตรการควบคุมและป้องกันไม่ดีพอ	 ก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและ	 

สิ่งแวดล้อม	

 วัตถุประสงค์	

	 เพื่อศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล	 การรับรู้ถึงผลกระทบและ

ทัศนคติของประชาชนต่อโรงไฟฟ้าชีวมวล	 และสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพโรงไฟฟ้า

ชีวมวลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	

 วิธีการศึกษา 
 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชาชนในรัศมี	 3	 กิโลเมตร	 ที่อาศัย

รอบโรงไฟฟ้าชีวมวล	 จำนวน	 2	 แห่ง	 ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอปราสาท	 สำหรับพื้นที่อำเภอเมือง	

ได้แก่	 พื้นที่ตำบลบุฤา ษี	 ราม	 และสลักได	 จำนวน	 262	 คน	 ส่วนอำเภอปราสาทศึกษาที่ตำบลตานี	

จำนวน	 255	 คน	 รวมทั้งสิ้น	 517	 คน	 ทำการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์	 –	 มิถุนายน	 2557	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	คือ	ความถี่		และ	ร้อยละ	

 ผลการศึกษา 
	 ผลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยโดยรอบโรงไฟฟ้าในเขต

อำเภอเมืองและอำเภอปราสาท	 จังหวัดสุรินทร์	 มีความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและ

สุขภาพของชุมชน	 เปรียบเทียบก่อนหลังมีโรงไฟฟ้าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 โดยพบว่าส่วนใหญ่เห็นว่า

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงในด้าน	 1)	 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 ได้แก่	 มีฝุ่นละอองบริเวณบ้าน	

การศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
 THe STuDY oF HealTH IMPaCT aSSeSSMenT SITuaTIon FRoM 

BIoMaSS PoWeR PlanTS In SuRIn PRoVInCe 
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(ร้อยละ	76.6)	รองลงมา	ได้แก่		มีฝุ่นละอองภายในบ้าน	(ร้อยละ	69.8)	2)	ด้านการใช้ประโยชน์	พบว่ามี

การเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงมากที่สุด	 ได้แก่	 คุณภาพน้ำดื่ม	 (น้ำฝน)	 (ร้อยละ	 89.6)	 และ	 3)	 ด้านคุณภาพ

ชีวิต	พบว่า	มีอาหารตาแดง	เคืองตา	(ร้อยละ	68.1)	อาหารทางผิวหนัง	ผื่นคัน	(ร้อยละ	67.5)	ส่วนใหญ่

ไม่เห็นด้วยหากจะมีการตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขึ้นอีกในพื้นที่	 (ร้อยละ	71.2)	และเคยมีผู้ร้องเรียนปัญหา

ที่เกิดขึ้น	(ร้อยละ	13.2)	สำหรับความเห็นต่อผลกระทบด้านจิตใจ	พบว่าส่วนใหญ่		ผลกระทบที่เกิดขึ้นมี

ผลกระทบด้านจิตใจในด้านลบทั้งผลกระทบจากฝุ่นละออง	 เสียงดัง	 กลิ่น	 น้ำบริโภค	 อัคคีภัย	 ความ

ปลอดภัย	มลพิษ	การปนเปื้อนแหล่งน้ำ	และสุขภาพของบุตรหลาน	

 สรุปและข้อเสนอแนะ 
	 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน	 เปรียบเทียบก่อนและหลังมีโรงไฟฟ้า

ชีวมวล	 ส่วนใหญ่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลง	 ในเรื่องคุณภาพอากาศด้านฝุ่นละออง	 คุณภาพน้ำดื่ม	

และโรคระบบทางเดินหายใจ	 ข้อเสนอแนะ	 ควรมีการตรวจวัดฝุ่นละอองด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์		

แล้วเชื่อมโยงกับผลการตรวจสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล	 เพื่อหาความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบสุขภาพ	
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 BACKGROUND : 

	 Thalassemia	services	for	pregnant	women	at	antenatal	care	clinic	are	available	in	

the	government	hospitals	of	Nakhon	Ratchasima	province	but	no	data	exists	regarding	

the	effectiveness	of	the	services.		

 OBJECTIVE : 

 To	 assess	 the	 effectiveness	 of	 a	 program	 for	 prevention	 and	 control	 of	

thalassemia	at	Nakhon	Ratchasima	province	during	October	2012	to	September	2013.		

 METHODS : 

	 A	 descriptive	 study	was	 conducted	 among	 22	 government	 hospitals	 that	 sent	

blood	 samples	 for	 further	 investigation	 of	 hemoglobin	 typing	 and	 PCR	 test	 at	 the	

Regional	 Health	 Promotion	 Center	 5,	 Nakhon	 Ratchasima.	 The	 information	 about	

thalassemia	 service	 system,	 know-how	 about	 thalassemia	 of	 health	 officers,	 and	 the	

reasons	to	voluntarily	participate	in	prenatal	diagnosis	(PND)	were	collected	by	health	

care	setting	reports,	a	structure	questionnaire,	and	key	informant	interviews.	Data	were	

obtained	from	the	coverage	of	each	step	of	thalassemia	services	for	pregnant	women	

and	their	spouses	and	analyzed	by	descriptive	statistics.		

 OUTCOME MEASUREMENT : 

	 1.	Thalassemia	services	system	of	government	hospitals.	

	 2.	The	cost-effectiveness	of	the	prevention	and	control	of	thalassemia	program.	

	 3.	 Thalassemia	 knowledge	 of	 health	 officers	 working	 for	 the	 prevention	 and	

control	of	thalassemia	program.		

The Effectiveness of a Thalassemia Prevention 

and Control Program at Nakhon Ratchasima Province  
 

Yupin  Jopang*, Suthep  Petchmark*, Watthanan  Tinwang*, Nopawan  Muennoy* 

* Regional Health Promotion Center 5, Nakhon Ratchasima  
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 RESULTS : 

 The	pregnant	women	who	attained	antenatal	care	clinic	were	11,707	cases	but	

only	 5,814	 (49.7%)	were	pregnant	women	with	 gestation	 age	 less	 than	12	weeks.	Of	

them,	 10,602	 cases	 (90.6%)	 were	 screened	 by	 osmotic	 fragility	 test	 and/or	 Mean	

corpuscular	 volume	 and	 dichlorophenol	 indophenols	 test	 and	 4,762	 (44.9%)	 with	

positive	 results.	 The	number	of	 the	husbands	of	 all	women	whose	 screening	 results	

were	‘positive’	was	called	up	for	the	same	screening	was	3,450	cases	(72.4%).	Fifty	six	

couples	were	a	couple	at	risk	thalassemia.	They	had	the	possibility	of	an	affected	fetus	

and	must	be	further	 investigated	by	PND,	but	only	21	pregnant	women	(41.2%)	were	

received	PND.	The	number	of	an	affected	fetuses	and	termination	were	done	 in	 four	

cases,	two	with	b-thalassemia/HbE	and	the	rest	with	hemoglobin	Bart’s	hydrops	fetalis.	

The	total	cost	of	the	project	was	1,949,487	baht	compared	with	an	estimated	cost	of	

3,564,000	baht	for	two	cases	that	would	have	survived	without	the	project.	Knowledge	

about	 laboratory	 interpretation	 of	 thalassemia	was	 not	 very	well	 known	 for	 health	

officers,	the	number	of	health	officers	having	correct	answer	more	than	three	questions	

from	 five	questions	of	 laboratory	 interpretation	 for	 thalassemia	 item	was	 29	persons	

(39.7%).	Regarding	 thalassemia	 service	 system	 in	22	 government	hospitals,	 they	were	

varied.	A	half	of	 couples	 at-risk	did	not	 receive	PND	because	most	pregnant	women	

came	for	antenatal	care	within	the	second	trimester.	Another	reason	was	that	they	had	

b	+-thalassemia	(-28	mutation	gene)	with	mild	symptom.	

 

Table  42 	Prevention	cost	of	the	program	

 Prevention services Number Price/case Cost (Baht) 

Screening	with	MCV	and	DCIP	tests	 6,213	 67	 416,271	

(pregnant	women)	

Screening	with	OF	and	DCIP	tests	 4,389	 30	 131,670	

(pregnant	women)	

Rescreening	with	MCV	test	if	OF	or	DCIP	test	 2,099	 50	 104,950	

has	a	positive	result	(pregnant	women)	 	 	

Screening	with	MCV	and	DCIP	tests	 2,838	 67	 190,146	

(their	spouses)  
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Table 43	Treatment	cost	with	birth	of		thalassemic	patients 

 Thalassemia Estimated life Treatment cost Termination Direct cost for 

 disease expectancy (case/month)  management       

  (year)   of patients 

     during life  

 Hb	Bart’s	 -	 -	 2	 -	

	 hydrops	

	 fetalis		 	

	 Beta-	 30	 4,950	 2	 3,564,000	

	 thalassemia	

	 /	HbE	 	

 Total  -  -  -  3,564,000 

 CONCLUSIONS :  

	 Cost	 effectiveness	 of	 a	 program	 for	 prevention	 and	 control	 of	 thalassemia	 is	

confirmed.	The	cost	of	 treatment	exceeded	 the	cost	of	prevention	by	a	 ratio	of	1.8.	

Thalassemia	 service	 system	 in	 22	 government	 hospitals	 were	 varied.	 Rather	 than	

following	a	national	guideline	for	thalassemia,	they	were	designed	and	operated	under	

control	of	the	administrators	or	policy	makers	of	the	organizations.		

 

Prevention services Number Price/case Cost (Baht) 

Screening	with	OF	and	DCIP	tests	 1,870	 30	 56,100	

(their	spouses)	

Rescreening	with	MCV	test	if	OF	or	DCIP	test	 778	 50	 38,900	

has	a	positive	result	(their	spouses)	

Hb	Typing	for	couples	whose	screening	 1,941	 250	 485,250	

results	were	positive	

PCR	for	Alpha-thalassemia	 1,182	 350	 413,700	

PCR	for	Beta-thalassemia	 90	 600	 54,000	

Prenatal	diagnosis	 	 21	 2,500	 52,500	

Termination	if	there	is	the	high	probability	of	 4	 1,500	 6,000	

having	thalassemia	baby		

  Total  1,949,487 
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 BACKGROUND : 
 Thailand	 has	 launched	 a	 national	 program	 for	 the	 prevention	 and	 control	 of	

thalassemia	more	 than	 a	 decade	 but	 it	 cannot	 yet	 fully	 achieve	 its	 objectives.	 The	

main	 reason	 is	 that	 the	 general	 population	 still	 lacks	 of	 knowledge	 and	 awareness	

about	the	disease.		

 OBJECTIVE : 
 To	 apply	 Geographic	 Information	 System	 (GIS)	 to	 create	 information	 of	 the	

epidemiology	of	 thalassemia	 for	 contributing	 to	 the	deeper	understanding	of	 general	

public	 and	 also	 health	 personnel	 in	 Nakhon	 Chai	 Bu	 Rin	 area	 (Nakhon	 Ratchasima,	

Chaiyaphom,	Buriram	and	Surin	provinces),	in	the	Northeast	of	Thailand.		

 METHODS : 
	 Blood	 samples	with	 positive	 results	 by	 the	 screening	 tests	 during	 a	 prevention 

and	control	program	were	referred	from	45	community	hospitals	in	Nakhon	Chai	Bu	Rin	

area	for	confirmation	of	hemoglobin	typing	to	the	Regional	Health	Promotion	Center	5,	

Nakhon	Ratchasima	during	2012,	September	to	2014,	January.	There	were	22	,	8,	8,	and	

7	 hospitals	 from	 Nakhon	 Ratchasima,	 Chaiyaphom,	 Buriram,	 and	 Surin	 province,	

respectively.	 The	 distribution	 of	 three	 forms	 of	 thalassemia	 genes	 including	 

a–thalassemia	1	,	b-thalassemia	and	HbE	gene	per	each	province	were	plotted	by	using	

Quantum	GIS	software.		

 RESULTS : 
	 A	 total	 of	 10,170	 carriers,	 6,896	 (67.8%)	were	 found	 to	 carry	 thalassemia	 gene	

causing	 severe	 thalassemia	 diseases.	 An	 interaction	 of	more	 than	 one	 thalassemia	

The Distribution of the Three Target Thalassemia 

genes through GIS Visualization for Thalassemia 

Management Case study: Nakhon Chai Bu Rin area, 

Northeast of Thailand 
 

Yupin  Jopang*, Rawiwan  Puangpruk*, Paripat  Netnee*, Vanida  Kamonsin* 

* Regional Health Promotion Center 5, Nakhon Ratchasima  
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genes	was	 also	 found.	 Nakhon	 Ratchasima,	 Chaiyaphom,	 Burirum	 and	 Surin	 province	

were	found	3,313,	875,	1,354,	and	1,356	carriers,	respectively.	Two	hundred	and	thirty	

three	a-thalassemia	1,	58	b-thalassemia	and	3,026	HbE	carriers	were	found	in	Nakhon	

Ratchasima	province.	Chaiyaphom	province	was	found	68,	15,	and	783	a-thalassemia	1,	

b-thalassemia,	and	HbE	carriers,	 respectively.	Burirum	province	was	found	79,	15,	and	

1,253	a-thalassemia	1,	b-thalassemia,	and	HbE	carriers,	 respectively	and	 the	 last	one,	

Surin	 province,	 found	 46,	 10,	 and	 1,280	 a-thalassemia	 1,	 b-thalassemia,	 and	 HbE	

carriers,	 respectively.	 All	 of	 those	 in	 each	 province	were	 plotted	 the	 distribution	 of	

gene	by	using	Quantum	GIS	software.	This	study	showed	that	GIS	visualization	was	an	

effective	 instrument	 for	mapping	 data	 that	 could	 lead	 to	 better	 understanding	 of	

thalassemia	 distribution.	 It	 that	 clearly	 illustrates	 HbE	 was	 the	 most	 prevalent	

abnormal	hemoglobin	in	this	area.	

 ConCluSIonS : 
 Nakhon	Chai	Bu	Rin	area,	northeast	of	Thailand	is	highly	frequent	of	thalassemia,	

especially	HbE.	Using	a	distribution	of	 the	three	target	thalassemia	genes	through	GIS	

visualization	makes	 it	 easier	 for	 health	 personnel	 to	 determine	 location	 of	 high	

prevalence	of	thalassemia	and	population	at	risk.	Moreover,	it	also	could	be	applied	to	

management	 of	 prevention	 and	 control	 thalassemia	 into	 three	 levels.	 First,	 an	

individual	 level,	 the	 health	 personnel	 who	 response	 the	 risk	 area	 can	 provide	

knowledge	 for	 individual	 or	 their	 family.	 It	 is	 helpful	 the	 target	 group	 to	 know	 their	

problems	and	felt	awareness	about	family	planning.	Second,	primary	health	care	unit	

or	 community	 hospital	 level,	 the	 health	 personnel	 know	 the	 epidemiology	 of	

thalassemia	gene	in	their	area	and	can	identify	location	of	high	prevalence	for	solving	

the	 problem.	 The	 last,	 a	 regional	 health	 promotion	 center	 level,	 can	 be	 used	 to	

provide	information	to	make	recommendations	on	national	policy.	
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 lIMITaTIon : 
 Data	was	carried	out	in	only	45	community	hospitals	from	those	of	87	hospitals	

(51.7%)	 of	 Nakhon	 Chai	 Bu	 Rin	 area.	 The	 area	 did	 not	 represent	 all	 community	

hospitals	and	data	from	records	kept	regularly	by	the	local	health	personnel	was	not	

transferred	to	the	system	directly.		A	point	feature	was	made	by	manual.	The	software	

of	 Quantum	GIS	 is	 needed	 to	 develop	 the	 ability	 to	 retrieve	 data	 from	 routine	 for	

supporting	health	personnel	to	manage	thalassemia	workforce.		 	 	
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 BaCKGRounD : 
	 a-thalassemia	1	gene	is	the	severe	form	of	a	–thalassemia.	Couples	with	either	of	

this	 gene	 are	 at	 risk	 for	 fetus	 development	 that	 is	 not	 compatible	with	 survival	 and	

their	maternal	often	suffer	from	complications	such	as	pre-eclampsia	and	postpartum	

hemorrhage.	 Presently,	 it	 has	 been	 demonstrated	 that	 a	 thalassemia	

immunochromatographic	 strip	 test	 (a	 Thal	 IC	 strip,	 i+Med	 Laboratories	 Company	

Limited)	might	be	an	attractive	alternative	to	identify	carriers	of	a-thalassemia	1	due	to	

convenience	 to	 use,	 cheap	 and	 less-time	 consuming.	 However,	 none	 of	 previous	

studies	has	been	tested	 in	the	primary	health	care	setting	and	the	referral	 laboratory	

centers.	

  oBJeCTIVe : 
	 To	determine	the	accuracy	of	a-Thal	IC	strip	for	screening	a-thalassemia	1	carrier	

at	5	community	hospitals	and	5	the	Regional	Health	Promotion	Centers,	Department	of	

The Efficacy of Immunochromatographic Strip 

Test for Screening of a–Thalassemia 1 carriers at 

Community Hospitals and Referral Laboratory Centers 
 

Yupin  Jopang1, Chanchai  Pinmuang-ngam2, Kunyakan Khongthai3, 

Busaba  Techachainiran4, Mattanee  Chewasateanchai5, Nirut Siriratmanawong2, 

Jintana  Pattanapongthorn6, Paripat  Netnee1, Vanida  Kamonsin1, 

Thawat Thongnoi7, Arak  Deemai8, Varangnuch  Jitpakdeebodin9, 

Jintana Uedjantuk10, 

Penpak  Chantaraporn11  

1Regional	Health	Promotion	Center	5,	Nakhon	Ratchasima,	2Regional	Health	Promotion	
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8Dankhuntod	Hospital,	9Maharat	Hospital,	10Sikhiu	Hospital,	11Sungnoen	Hospital,	

Nakhon	Ratchasima.	
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Health	 by	 using	 polymerase	 chain	 reaction	 (PCR)	 for	 a-thalassemia	 1	 (SEA	 and	 THAI	

type)	as	a	gold	standard.		

 MeTHoDS : 
	 The	 study	was	 divided	 into	 two	 protocols.	 The	 first	 protocol,	 the	 total	 of	 601	

blood	 samples	 of	 pregnant	women	 and	 their	 partners	 who	 attained	 antenatal	 care	

clinic	during	September	to	October	2014	at	5	community	hospitals,	were	screened	a-

thalassemia	1	 carrier	with	 the	 a	 -Thal	 IC	 strip	by	 technicians	of	 community	hospitals	

within	24	hours	after	blood	sample	collection.	After	that,	all	of	them	were	transferred	

to	 the	 Regional	 Health	 Promotion	 Center	 5,	 Nakhon	 Ratchasima	 for	 confirmation	 by	

PCR	 technique.	The	 second	protocol,	 the	blood	samples	consisted	of	2,027	 samples	

with	positive	results	by	the	screening	tests	during	the	prevention	and	control	program	

were	referred	from	community	hospitals	to	the	5	Regional	Health	Promotion	Centers,	

Department	of	Health	between	January	to	August,	2014.	The	samples	were	transferred	

on	various	means	of	transportations	and	were	then	tested	a-thalassemia	1	carrier	with	

the	a	-Thal	IC	strip	and	DNA	analysis	by	PCR	technique.	The	two	tests	of	each	sample	

were	separately	and	blindly	performed	by	the	two	technicians.		

 ReSulTS : 
	 The	 sensitivity,	 specificity	 and	 accuracy	 of	 the	 a	 -Thal	 IC	 strip	 for	 screening	 a-

thalassemia	1	carriers	by	the	technicians	at	the	5	community	hospitals	were	100,	75.0-

87.0,	 and	 76.3-87.4,	 respectively.	 On	 the	 other	 hand,	 the	 sensitivity,	 specificity	 and	

accuracy	with	the	same	test	that	was	performed	by	the	technicians	at	the	5	Regional	

Health	 Promotion	 Center,	 Department	 of	 Health	were	 76.2-100,	 68.3-87.2,	 and	 72.2-

88.7,	 respectively.	 It	was	 found	 that	 the	 screening	 at	 the	 Regional	Health	 Promotion	

Center,	Department	of	Health	had	 false	negative	 results.	 It	might	be	used	old	blood	

samples	and	most	of	them	were	not	handled	appropriately	due	to	transportation	by	

mail	without	ice.	In	addition,	although	the	a	-Thal	IC	strip	could	minimize	the	need	for	

PCR	 in	diagnosis	of	a-thalassemia	1	carriers	but	 it	could	not	 reduce	 the	 total	cost	of	

laboratory	testing	when	it	is	routinely	used	in	the	national	prevention	and	thalassemia	

control	program.	
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 ConCluSIonS : 
	 The	 study	 showed	 that	 the	 a	 -Thal	 IC	 strip	 could	 be	 used	 for	 screening	 a-

thalassemia	 1	 carriers	 in	 large	 populations	 due	 to	 very	 sensitive,	 no	 false	 negative	

results,	simple	protocol	and	less-time	consuming.	However,	the	blood	samples	should	

be	tested	within	24	hours	after	collection.	
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	 แนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	ทรงมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยใช้การศึกษาเป็น

หลักในการทำงานพัฒนา	 โดยเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างสมดุลกัน	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 ได้แก่	

ด้านพุทธิศึกษา	 คือ	 ความรอบรู้วิชาการที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ต่อไป	

ด้านจริยศึกษา	 คือ	 การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี	 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นมีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่	 มีสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม	 ด้านหัตถศึกษา	 คือ	 ความรู้และทักษะในการทำงาน	 มีความคิด

สร้างสรรค	์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน	 และเห็นคุณค่าของการทำงาน	 และด้านพลศึกษา	 คือ	 การมีสุขภาพ

แข็งแรง	 การกินอาหารที่ถูกต้องและการออกกำลังกายให้เหมาะสม	 รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาล	

โดยใช้หลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร				

	 การบริการอนามัยโรงเรียน	 เป็นองค์ประกอบที่	 5	 ตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 สำหรับ

โรงเรียนประถมศึกษากำหนดให้โรงเรียนจัดบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักเรียนทุกคนได้แก่	

การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ	 การตรวจสุขภาพ	 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน	 นักเรียนทุกคนที่

เจ็บป่วยเกินขอบเขตการบริการของห้องพยาบาล	 (เช่นภาวะโลหิตจาง	 คอพอก	 ฟันผุ	 โรคในช่องปาก	

ฯลฯ)	 ต้องได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษา(คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ,2556	 :	 35-40)	

ซึ่งในเขตสุขภาพที่	 9	 ได้พัฒนางานบริการอนามัยโรงเรียนในหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง	 โดย	 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับปฐมภุมิ/หมอครอบครัว	เป็นผู้รับผิดชอบหลักทำหน้าที่ดูแลสุขภาพ	

	 จากข้อมูลการวิเคราะห์สุขภาวะเด็กวัยเรียนไทยอายุ	 6-12	 ปี	 โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง

ประเทศไทย	พบว่า	 เด็กนักเรียนไทยมีโรคอ้วนเพิ่มขึ้น	 นอกจากนี้เด็กยังเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจางจากการ

ขาดธาตุเหล็ก	จากรายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย	ครั้งที่	5	พ.ศ.	2546-

2547	 พบอัตราภาวะโลหิตจางที่ตรวจโดยใช้ค่าฮีมาโตคริตสูงร้อยละ	 13.1	 และ	 26.7	 และจากการ

สำรวจร้อยละ	 30.3	 และวิเคราะห์แยกรายเขตในจังหวัดสุรินทร์พบว่า	 มีภาวะซีดถึงร้อยละ	 39.5	

ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ	 เหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 จึงเห็นว่ากิจกรรมการตรวจคัดกรองทางสุขภาพและ

การพัฒนาระบบตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน 

ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  

สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 
 

กมลรัตน์ เกตุบรรล ุ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	

ดร.ชุภาศิริ อภินันท์เดชา  วิทยาลัยนครราชสีมา	

สมรัฐ นัยรัมย ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	

แน่งน้อย ธูปแช่ม  นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	



180 รายงานประจำปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5  นครราชสีมา 

ตรวจภาวะซีดในเด็กวัยเรียนมีความสำคัญ	 เพราะการค้นพบปัญหาดังที่กล่าวมา	 นำไปสู่การดูแลสุขภาพ

เด็กอย่างรอบด้านโดยเฉพาะปัญหาภาวะโลหิตจาง	 หากเด็กได้รับการรักษาพร้อมคำแนะนำเบื้องต้นและ

ติดตามผลอย่างมีระบบจะส่งผลเชิงบวกต่อปัจจัยพื้นฐานทางด้านการศึกษา	เช่น	สมาธิ	และการคำนวณ		

	 จากการนิเทศติดตามพบว่า	 รูปแบบที่มีอยู่เดิมในการบริการอนามัยโรงเรียนของหน่วยบริการ

โรงพยาบาลในพื้นที่	ไม่ได้ตรวจหรือมีการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนครบทุกด้านและยังขาดการดูแลส่งต่อ

เพื่อรับการรักษา	 เป็นผลให้เด็กได้รับการแก้ไข/การรักษาล่าช้า	 คณะผู้วิจัยร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข

ในพื้นที่	 จึงได้ประยุกต์กระบวนการพัฒนาตามแนวคิด	 เคมมิสและ	 แมคทาคกาท	 (Kemmis	 and	

McTaggart.	1991	 :	169	–	170)	ในกระบวนการพัฒนางานแบบเป็นระบบและมีการวางแผนปรับปรุง

งานอนามัยโรงเรียน	 โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้สามารถพึ่งตนเองได้และสร้างการมีส่วนร่วมใน	

ให้บริการอนามัยเด็กวัยเรียนขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน	 อีกทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน

พื้นที่สามารถให้ความรู้	 สนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนร่วมกับครู

อนามัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่อง	 ระยะเวลาดำเนินการ	 เดือนมกราคม	 2557-

พฤษภาคม	2558	

  

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย     
	 1.	เพื่อพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาวะเด็กนักเรียนในโรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	

	 2.	เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาวะเด็กนักเรียน	ได้แก่	

		 	 2.1	ระบบการคัดกรองสุขภาพนักเรียนที่เหมาะสม	

							 	 2.2	ความครอบคลุมในการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน	

  

 วิธีดำเนินการ 
	 การวิจัยครั้งนี้ได้ประยุกต์กระบวนการพัฒนาตามแนวคิด	 เคมมิสและ	 แมคทาคกาท	 (Kemmis	

and	McTaggart.	 1991	 :	 169	 –	 170)	 ในการพัฒนาระบบบริการที่มีอยู่ในหน่วยบริการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลชุมชนที่รับผิดชอบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและเครือข่าย	 

ซึ่งตามแนวคิดคือ	 การวางแผน	 (planning)	 การปฏิบัติ	 (acting)	 การสังเกต	 (observing)	 และ

การสะท้อนการปฏิบัติการ	(reflecting)	ดังกรอบแนวคิดในการวิจัย	
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วางแผน planning 

-		สังเคราะห์ปัญหา	

-	ศึกษารูปแบบที่เหมาะสม	

-	แต่งตั้งทีม/ผู้รับผิดชอบในพื้นที่	

-	กำหนดกิจกรรม	

การสะท้อนการปฏิบัติ reflecting 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่	

ผู้บริหาร	ครูอนามัย	

ดำเนินกิจกรรม acting 

-	สร้างความเข้าใจกับครูอนามัย	

-	การตรวจคัดกรองสุขภาพ	

-	การบันทึกข้อมูล	

-	การส่งต่อเพื่อรับการรักษา	

-	ติดตามเยี่ยมงานอนามัยโรงเรียนรักษา	

การสังเกต Observing 

-	การติดตามการดำเนินงาน	

-	ผลรายงานการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม	

กระบวนการพัฒนา 

ศึกษาบริบท 

-	นโยบายเกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	

-	ระบบการเฝ้าระวังสุขภาวะเด็กของสถานบริการ	

-	ความครอบคลุมในการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียน	

-	ประเภทและวิธีการคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียน	

ผลการพัฒนา 

-	ความครอบคลุมในการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน	

-	ระบบการคัดกรองสุขภาพนักเรียน	
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การศึกษาบริบท        
	 การดำเนินงานระดับตำบล	 หน่วยงานสาธารณสุขและภาคเครือข่ายได้ร่วมกับท้องถิ่นในการ

เฝ้าระวังสุขภาพทุกกลุ่มวัย	 โดยจะมีการประชาคมหมู่บ้านปีละ	 1	 ครั้ง	 และมีการประชุมคณะกรรมการ

กองทุนสุขภาพตำบลอย่างต่อเนื่อง	 จากระดมสมองปัญหาตามกลุ่มวัย	 ในกลุ่มของวัยเรียนชั้นประถม

ศึกษา	พบว่า	เป็นปัญหาเรื่องการเรียนรู้	สมาธิสั้น	ขาดอาหาร	รูปร่างเตี้ย	ปัญหาสุขภาพฟันจากติดหวาน

กินขนมกรุบกรอบ	 ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียน	ปัญหาผิวหนัง	 กลากเกลื้อน	 เหา	 น้ำดื่ม

ยังไม่ได้คุณภาพ		ปัญหาสังคมพ่อแม่หย่าร้าง		

	 จากการประชุมร่วมทั้งผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบ	 ในระบบงานของ

หน่วยบริการสาธารณสุขและโรงเรียนพบว่า	 มีเฉพาะข้อมูลภาวะโภชนาการและทันตสุขภาพในเด็ก

นักเรียนเท่านั้น	 และศึกษาแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขอนามัยเด็กวัยเรียนของท้องถิ่น	 ส่วนใหญ่จะเป็น

แผนกว้างๆ	 เช่น	 ยุทธศาสตร์ที่มีนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน	 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	เป็นต้น		

 

 กระบวนการพัฒนา 
 1.การวางแผน (planning)  

	 	 	 ศึกษารูปแบบบริการที่มีอยู่	 ผลการจากตรวจสุขภาพเด็กมีเฉพาะเรื่องภาวะโภชนาการและ

ทันตสุขภาพ	สำรวจงานบริการทางสุขภาพที่ท่านจัดให้แก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบมีอะไรบ้าง

ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพื้นที่ในการพัฒนา	 และวางแผนร่วมกัน	 เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของ

เจ้าหน้าที่	พร้อมทั้งการเชื่อมโยงกับครูอนามัย	ผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ	พบว่า	
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ตารางที่ 44 	ผลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน	

     รายการ ตรวจทุกปี ตรวจบางปี ไม่ได้ตรวจ ไม่ได้ตรวจ 

      (ระบุระดับชั้น (ระบุระดับชั้น (และคิดว่า (แต่คิดว่า 

      ที่ตรวจ) ที่ตรวจ) ไม่จำเป็น) จำเป็น) 

 1.	วัดความดันโลหิต	(BP)	 50.0	 16.7	 16.7	 16.7	

	 2.	วัดส่วนสูงและน้ำหนัก	 100.0	 0	 0	 0	

	 3.	ตรวจตา	(วัดสายตา)	 83.3	 16.7	 0	 0	

	 4.	ตรวจหู	(ประเมินการได้ยิน)	 83.3	 16.7	 0	 0	

	 5.	ตรวจฟัน	 	 100.0	 0	 0	 0	

	 6.	ตรวจเลือด	 	

	 	6.1		Hct	หรือ	Hb	 83.3	 16.7	 0	 0	

	 	6.2		CBC	 	 16.7	 16.7	 33.3	 33.3	

	 7.	ตรวจกรุ๊ปเลือด	 66.7	 0	 0	 33.3	

	 8.	เอ็กซ์เรย์ปอด	 0	 0	 66.7	 33.3	

	 9.	ตรวจตาบอดสี	 16.7	 0	 0	 83.3	

10.		ตรวจสมรรถภาพ	 66.7	 0	 0	 33.3	

	 	ทางร่างกาย	 	

 2. การดำเนินกิจกรรม (acting) 

	 	 1.	 สร้างความรู้	ความตระหนักสุขภาพเด็กนักเรียน	โดยการนิเทศติดตาม	ส่งข้อมูลย้อนกลับ

ให้กับผู้บริหารโรงเรียน	

	 	 2.	 จัดกิจกรรมเสริมทักษะการตรวจสุขภาพ	 	 โดยประสานบุคคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม	

(training):	 โดยใช้หลักสูตรกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโรงพยาบาลรามาธิบดีระยะ	

2	 วัน	 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา	 การตรวจสุขภาพทั่วไปชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันโลหิต	 ตรวจวัด

สายตา	ตรวจการได้ยินอย่างง่าย	คัดกรองภาวะโลหิตจาง	ตรวจกรุ๊ปเลือด	เอ็กซเรย์ปอด	ตรวจตาบอดสี	

	 	 3.	 ผู้รับผิดชอบงานบริการอนามัยโรงเรียนในหน่วยบริการที่ผ่านการอบรมร่วมกับ

ทีมสหสาขา	 ออกเยี่ยมงานอนามัยโรงเรียนและวางแผนบูรณาการการตรวจสุขภาพกับครูอนามัยให้	 

ครบถ้วน	

	 	 4.	 พบเด็กที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพส่งพบแพทย์	

	 	 5.	 ส่งข้อมูลให้กับโรงเรียน	บันทึกข้อมูลในโปรแกรม	43	แฟ้มและลงใน	web	site	
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 3. การสังเกต (observing) 

	 ผลการสำรวจการให้บริการด้านการคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน	 โดยการติดตามการบันทึก

ผลการบันทึกข้อมูลทางweb	 site	 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของกรมอนามัย	 พบว่า	 ประเภทการตรวจ

สุขภาพที่นักเรียนรับได้	 ส่วนใหญ่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากการประเมินการเจริญเติบโตและ

การวัดสายตาการได้ยินอย่างง่ายร้อยละ	 100	 และ	 มีเพียงส่วนน้อยที่ได้รับการคัดกรองเรื่องความดัน

โลหิต	 พบว่า	 เด็กนักเรียนไม่ได้คัดกรองภาวะโลหิตจางร้อยละ	 27.8	 และตาบอดสีร้อยละ	 22.0	

กรุ๊ปเลือดร้อยละ	 64.5	 ตรวจปอดและหัวใจ	 ต่อมน้ำเหลืองและส่วนท้องร้อยละ28.3	 ข้อสังเกตยังพบว่า

ไม่ได้ตรวจเหาถึงร้อยละ3.3	

	 จากการนิเทศติดตาม	 สอบถามถึงสาเหตุที่ไม่ได้ตรวจพบว่า	 ขาดอุปกรณ์สนับสนุน	 และประเภท

การตรวจบางชนิดต้องใช้งบประมาณ	 และส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมได้ย้ายกลับไปปฏิบัติ

งานยังหน่วยบริการสาธารณสุขแห่งอื่น	

 

 4. การสะท้อนการปฏิบัติการ (reflecting)  

	 จากการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประกอบด้วยผู้อำนวยการ	 รพ.สต.	 และผู้รับผิดชอบ

งานอนามัยโรงเรียนถอดบทเรียนเข้าร่วมโครงการทั้ง	8	แห่งพร้อมกันพบว่า		

	 	 1.	 ระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่	 (หมอครอบครัว)	 ระดับตำบล	 ส่วนใหญ่จะทำงานเป็นทีม	

ในส่วนหนึ่งก็มองว่า	 นโยบายในขณะนี้	 มีตัวชี้วัดเยอะ	 เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องรับทุกงาน	 จึงต้องบริหาร

ทั้งคน	 เงิน	 ให้ครอบคลุมในหน่วยบริการที่ผู้เข้ารับการอบรมย้ายหน่วยงาน	 เจ้าหน้าที่หน่วยบริการไม่ได้

เข้ารับการอบรม	 แต่ก็การศึกษาจากคู่มือการตรวจสุขภาพนักเรียนที่ผู้เคยเข้าอบรมเก็บไว้ให้	 ซึ่งเคยได้

เรียนรู้และถือปฏิบัติในหน่วยบริการก่อนบ้างแล้ว	ไม่ใช่เรื่องยาก	

	 	 2.	ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาภัยสุขภาพนักเรียนค่อนข้างทำได้อยาก		

	 	 3.	การจัดบริการบางอย่างไม่ได้	เกิดจากการขาดอุปกรณ์คัดกรอง	ในกรณีการเจาะเลือดจะมี

ค่าใช้จ่ายมากขึ้น	 และเห็นว่าควรให้เจาะฮีมาโตคริดอย่างเดียว	 ในหน่วยบริการ	 รพ.สต.ไม่มีเครื่อง

วัดความดันโลหิตเด็กหรืออุปกรณ์บางอย่างเก่าและชำรุด		

	 จากการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนางาน	 โดยดำเนินการสอบถามผู้บริหารโรงเรียน/

ครูใหญ่ทั้งหมดในโรงเรียน	 8	 แห่งพบว่า	 ส่วนใหญ่เห็นว่าเครือข่ายสาธารณสุขระดับมีนโยบายการ

ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง	ในครึ่งหนึ่งของผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่า	งบประมาณสนับสนุน/

ไม่เพียงพอแต่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุข	 ในเรื่องบุคลากร	 ส่วนใหญ่เห็นว่ามีครู

อนามัยคนเดียวแต่มีภาระงานมากแต่มีบุคลากรสาธารณสุขเข้ามาช่วยเหลือ	 ทุกคนมีความคิดเห็นว่า	

อยากให้เด็กและชุมชนมีสุขภาพดี	 และปัจจัยแห่งความสำเร็จคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ	 

ต้องมีการบริหารจัดการร่วมกัน	
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 ผลการพัฒนา 
	 ความครอบคลุมในการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน	 โดยการตรวจสอบผลการตรวจคัดกรอง

สุขภาพเด็กนักเรียน	 พบว่าปัญหาที่พบบ่อยคือ	 ปัญหาฟันผุซึ่งพบมากที่สุดร้อยละ	 33.3	 ปัญหาที่พบ	 

รองลงมาคือ	 การได้ยินทั้งข้างซ้ายและข้างขวา	 36	 คนคิดเป็นร้อยละ	 3.9	 พบว่า	 เด็กมี	 ภาวะอ้วน	 

ร้อยละ	5.1	เด็กเตี้ยร้อยละ	22.2	และมีภาวะสมส่วนและสูงตามเกณฑ์ร้อยละ	70.8	ตรวจพบเหาในเด็ก

จำนวนทั้งสิ้นร้อยละ	16.0	มีภาวะซีดร้อยละ	0.3	

            กรอบระบบคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียนดังภาพ 

 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
	 การพัฒนาระบบการตรวจคักกรองสุขภาพเด็กนักเรียนนี้อาศัยแนวคิดของ	 เคมมิส	 และ	

แมคทาคกาท	 4	 ขั้นตอน	 เพื่อพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียน	 ผลการวิจัยพบว่า	 ก่อนการ

พัฒนารูปแบบบริการที่มีในให้บริการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน	พบว่า	เด็กนักเรียนไม่ได้ตรวจสุขภาพเด็ก

นักเรียนทุกรายและครบทุกด้าน	 หรือมีการตรวจและแปลผลไม่ถูกต้อง	 จึงขาดการส่งต่อเพื่อรับ

การรักษา	 หลังการพัฒนาการผู้ร่วมวิจัยวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนงานพัฒนาการบริการอนามัย

โรงเรียน	 และดำเนินกิจกรรมตามแผน	 โดยพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบทุกแห่ง		 

ให้ผู้ร่วมวิจัยปรับรูปแบบบริการโดยส่วนใหญ่จะทำกันเป็นทีมหน่วยเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพที่

พึงประสงค์	 ส่งผลให้มีความครอบคลุมในการให้บริการตรวจคัดกรองมากขึ้นและนักเรียนที่มีปัญหาด้าน

สุขภาพได้รับการส่งต่อเพื่อรักษา	และหน่วยบริการมีระบบบริการคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียนที่ดีขึ้น		
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 ข้อเสนอแนะ 
	 การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนมีความสำคัญ	 ควรมีการพัฒนาระบบคัดกรอง

สุขภาพเด็กนักเรียนในพื้นที่อื่นๆ	ให้ครอบคลุมต่อไป	
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	 โรคขาดสารไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ	 ทั่วโลกพบการขาดสารไอโอดีน	

ทุกกลุ่มอายุ	 แต่การขาดในระยะตั้งครรภ์จะส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองและการเจริญเติบโตของทารก

ในครรภ์		

  

 วัตถุประสงค์ : 
	 การวิจัยประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน

โรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์	 ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้ง	 

4	ด้าน	คือ	ด้านสภาพแวดล้อม	ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการและผลลัพธ์	รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและต่างๆ		

  

 วิธีดำเนินการ : 
	 ใช้หลักการของแบบจำลองซิป	 (CIpp	 model)	 โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและ	 ผู้ปฏิบัติระดับ	

จำนวน	64	และ	68	คน	ตามลำดับ,	หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ในโรงพยาบาลของรัฐบาล	เอกชน	รวมทั้ง

คลินิกเอกชน	 จำนวน	 446	 คน,	 ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์	 14	 โรงงาน	 เก็บข้อมูลระหว่างเดือน

กรกฎาคม	-	กันยายน	2558	เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร	ผู้ปฏิบัติ	และผู้ประกอบการผลิต

อาหารสัตว์	 แบบทดสอบความรู้หญิงตั้งครรภ์มีค่าความเชื่อมั่น	 0.76	 แบบทดสอบทัศนคติมีค่าความ

เชื่อมั่น	 0.78	 และ	 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการใช้เกลือ/ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนและการรับประทานยา

เม็ดเสริมไอโอดีน	สถิติที่ใช้คือ	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ต่ำสุด	และค่ามัธยฐาน		

ประเมินผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน 

โรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ ในเขตสุขภาพที่ 9 
 

PRoJeCT eValuaTIon oF THe ConTRol anD PReVenTIon oF IoDIne DeFICIenCY DISoRDeRS 

DuRInG PReGnanCY In HealTH ReGIon 9, THaIlanD 
 

สุจิตรา  สุมนนอก  นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	

ศรีประภา  ลุนละวงค์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	

จีรวรรณ  ชงจังหรีด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	

แสงนภา  อุทัยแสงไพศาล  นายแพทย์ชำนาญการ	
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 ผลการประเมิน  

	 1)	ด้านสภาพแวดล้อม	เขตสุขภาพที่	9	ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีนโดยพบภาวะขาด

สารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด	 ถึงแม้มีความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีน

มาตรฐานครัวเรือนสูงถึงร้อยละ	 94.7	 ความรู้เรื่องเรื่องโรคขาดสารไอโอดีนของประชากรอยู่ในระดับดี	

แต่พฤติกรรมการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนยังต้องปรับปรุง	 ด้านข้อเสนอเชิงนโยบายผู้บริหารประเทศ

สนับสนุนและปรับกลยุทธ์ตามผลการดำเนินงาน	และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ

โดยเฉพาะการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการเสริมไอโอดีนในเกลือบริโภค	น้ำปลา	 น้ำเกลือ

ปรุงอาหาร	 และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยถั่วเหลือง	 รวมทั้งการให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีนเป็น

มาตรการเสริมสำหรับหญิงตั้งครรภ์	

 

	 2)	ด้านปัจจัยนำเข้า	คณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติได้กำหนด	6	ยุทธศาสตร์

คือ	 การผลิตและกระจายเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ,	 การจัดทำระบบเฝ้าระวัง,การสร้างความ

เข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พันธมิตรและภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม,	

การประชาสัมพันธ์รณรงค์และการตลาดเชิงสังคมเพื่อการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง,	

การศึกษาวิจัย,	 และการใช้มาตรการเสริม	 การพัฒนานโยบายในเขตสุขภาพที่	 9	 มีการถ่ายระดับ

ยุทธศาสตร์ลงจังหวัด	 อำเภอและตำบล	 มีแผนงานรองรับระดับจังหวัดและอำเภอ	 และแผนปฏิบัติการ

ในระดับตำบลในขณะที่งบประมาณในด้านนี้โดยเฉพาะไม่เพียงพอ	 ต้องอาศัยงบประมาณจากท้องถิ่น

และดำเนินงานแบบบูรณาการ	 การขับเคลื่อนงานประสบปัญหาบุคลากรรับผิดชอบงานมีน้อยต้องรับ	 

ผิดชอบงานหลายงานโดยเฉพาะระดับตำบล	การพัฒนาศักยภาพต้องการเพิ่มเติมด้านการให้โภชนศึกษา

และสนับสนุนสื่อในคลินิกฝากครรภ์		

	 3)	 ด้านกระบวนการ	 กิจกรรมหลักของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์คือ	 การควบคุมคุณภาพ	

ณ	 สถานที่ผลิต	 สถานที่จำหน่ายและในครัวเรือน	 การเฝ้าระวังโดยตรวจสารไอโอดีนในปัสสาวะหญิง	 

ตั้งครรภ์	 รวมทั้งมาตรการเสริมโดยให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีน	 ส่วนกิจกรรมอื่นๆเช่น	 การรณรงค์นั้นส่วน

ใหญ่ดำเนินการในวันไอโอดีนแห่งชาติ	 การสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมดำเนินใน

รูปแบบของหมู่บ้านไอโอดีน	 ซึ่งในช่วงหลังของแผนต้องทบทวนเรื่องการทำงานเชิงคุณภาพ	 การศึกษา
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วิจัยดำเนินการน้อยมากส่วนใหญ่เป็นการพัฒนากระบวนการดำเนินงานและผลิตนวัตกรรม	 การเสริม

ไอโอดีนในอาหารสัตว์พบว่า	 ผู้ประกอบการเกินกว่าร้อยละ	 90	 ไม่ได้ใช้เกลือเสริมไอโอดีน	 แต่ใช้สาร

ไอโอดีนผสมในสารผสมล่วงหน้า(พรีมิกซ์)	 ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะว่า	 กรมอนามัยควรมีบทบาทในการ

ศึกษาวิจัย	 สนับสนุนวิชาการและสถานการณ์ข้อมูล	 เขตสุขภาพควรเป็นผู้กำหนดนโยบาย	 สนับสนุน

งบประมาณและประเมินผล		

	 4)	 ด้านผลผลิต	 หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เคยได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีนร้อยละ	

88.6	แหล่งข้อมูลได้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร้อยละ	65.7	

รองลงมาคือ	อาสาสมัครสาธารณสุขร้อยละ	47.5	การ

เข้าถึงแหล่งเกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนนั้นพบว่า	

หาซื้อเกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนได้ง่ายร้อยละ	

65.0	 โดยซื้อจากร้านค้าในหมู่บ้านมากที่สุดคิดเป็น

ร้อยละ	60.8	ด้านความรู้พบว่า	หญิงตั้งครรภ์มีความรู้

ในระดับดี	 ร้อยละ	 56.1	 และปานกลางร้อยละ	 39.0	

มีทัศนคติอยู่ในระดับสูงร้อยละ	 87.9	 ด้านพฤติกรรม

การใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนพบว่า	 เหตุผล

ที่ใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนประมาณครึ่ง

ต้องการพัฒนาสมองทารกมากที่สุด	 ร้อยละ	 58.7	

รองลงมาคือเพื่อป้องกันโรคคอพอกร้อยละ	 32.1	 ได้

รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนขณะตั้งครรภ์ร้อยละ	 86.5	

รับประทานยาทุกวันร้อยละ	 94.8	 ไม่ได้รับยาร้อยละ	

13.5	 เนื่องจากฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลหรือคลินิก

เอกชน	 ค่ามัธยฐานปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของ

หญิงตั้งครรภ์เท่ากับ	156	ไมโครกรัมต่อลิตร	แม้ได้รับ

ยาเม็ดเสริมไอโอดีนแล้วแต่ก็ยังพบหญิงตั้งครรภ์เกือบ

ครึ่งขาดสารไอโอดีนคือ	 ร้อยละ	 47.5	 ได้รับไอโอดีน

เพียงพอร้อยละ	 25.8	 ได้รับไอโอดีนเกินพอร้อยละ	

16.8	 และได้รับเกินขนาดร้อยละ	 9.9	 หมู่บ้าน/ชุมชน

ผ่านเกณฑ์หมู่บ้านไอโอดีนร้อยละ	 91.6	 คุณภาพเกลือ

เสริมไอโอดีน	 ณ	 แหล่งผลิตจำนวน	 9	 แห่งพบว่าได้

มาตรฐาน	 8	 แห่ง	 การสุ่มตรวจตลาดและร้านค้า

จำนวน	 336	 พบร้านผ่านมาตรฐาน	 223	 แห่งคิดเป็น
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ร้อยละ	 72.9	 ในครัวเรือนหญิงตั้งครรภ์ใช้เกลือเสริม

ไอโอดีนมาตรฐานครัวเรือน	 (มากกว่า	 20	 ppm	

ขึ้นไป)	ร้อยละ	91.3	

	 จากการศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า	 ยุทธศาสตร์

การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

ในเขตสุขภาพที่	 9	 ควรดำเนินการต่อเนื่องทุก

ยุทธศาสตร์แต่มุ่งเน้นการดำเนินงานเชิงคุณภาพ	 

โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหญิงตั้งครรภ์

โดยตรงคือ	 มาตรการยาเม็ดเสริมไอโอดีนควรขยายผล

ในโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนพร้อมสนับสนุน	 

การให้โภชศึกษาและสื่อในคลินิกฝากครรภ์	 รวมทั้ง

ระบบเฝ้าระวังภาวะไอโอดีนเกินและภาวะแทรกซ้อน

จากการได้รับสารไอโอดีนเกินขนาด	
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	 กระทรวงสาธารณสุขกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพได้เห็นชอบร่วมกันในการขับเคลื่อน

แนวทางการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคปีงบประมาณ	 2557	 ในการดำเนินงานจึงมีการ

กำหนดตัวชี้วัดเพื่อวางทิศทางการทำงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันของกรมวิชาการและติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงานด้านภาวะสุขภาพตามกลุ่มวัยให้กับหน่วยงานตัวชี้วัดหลายตัวชี้วัดที่ยังไม่

สะท้อนตามความเป็นจริงขาดความครอบคลุมที่จะสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

และการป้องกันโรคที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างแท้จริง	 เช่น	 จากการวิเคราะห์สถานการณ์	 ความสำคัญ

และสภาพปัญหาของพื้นที่	 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กในการตรวจราชการและนิเทศงานระดับ

กระทรวงสาธารณสุข	 ประจำปีงบประมาณ	 2556	 เขตนครชัยบุรินทร์	 (นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	

สุรินทร์)	 แม้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นแต่ยังเป็นปัญหาในพื้นที่และตัวเลขบางเรื่องไม่ตรงกับตัวเลขที่ได้รับ

รายงาน	 การเก็บข้อมูล	 Rapid	 survey	 เป็นการดำเนินการเก็บข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเพื่อใช้ข้อมูลพิจารณา

ร่วมกับตัวเลขต่างๆ	 ที่ได้มาจากรายงาน	 โดยแต่ละปีผู้บริหารและนักวิชาการได้สุ่มติดตามตัวชี้วัด

แตกต่างกันไปตามปัญหาที่สำคัญและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือของศูนย์วิชาการใน

เขตสุขภาพที่	9	 (ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา/สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5/	ศูนย์สุขภาพจิตที่	5)	

ตั้งแต่ในปี	 พ.ศ.	 2553	 (ภาพจังหวัด),	 2555	 (ภาพหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ),	 2556	 (ภาพเขต)	 และ	

2557(ภาพอำเภอ)	 จากการเก็บข้อมูล	 Rapid	 survey	 ปี	 2555	 เขตนครชัยบุรินทร์	 จำนวน	 98	 CUP	

พบว่าแม่ที่คลอดบุตรอายุ	 0-12	 เดือนจำนวน	 2,222	 คน	 ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน	 12	 สัปดาห์	 ร้อยละ	

53.6	ปัญหาโภชนาการในเด็กประถมจำนวน	8,433	คน	 เตี้ยและค่อนข้างเตี้ยภาพรวมเขตร้อยละ	11.7	

เริ่มอ้วนและค่อนข้างอ้วนร้อยละ	 7.3	 และในวัยทำงานอายุ	 15	 ปีขึ้นไปยังพบปัญหาภาวะอ้วนลงพุง	

และปัญหาด้านทันตกรรมในวัยผู้สูงอายุยังไม่มีตัวเลขรายงานชัดเจน	 ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลผลการ

ดำเนินงานและสภาวะสุขภาพในเขตนครชัยบุรินทร์	 (นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์)	 อย่าง

ต่อเนื่อง	 และติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ	 2557	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 จึงได้

ดำเนินการสำรวจงานด้านส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยรายตัวชี้วัดโดยการสำรวจอย่างเร่งด่วน	

(Rapid	survey)	ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้สำรวจข้อมูลปริมาณมากในช่วงระยะเวลาที่จำกัดเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไป

ใช้ในการวางแผนพัฒนางานและปรับปรุงระบบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่อไปและเพื่อเฝ้าระวัง

ปัญหาตามกลุ่มวัยอย่างต่อเนื่อง	 สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่มากยิ่งขึ้น	 ทราบแนวโน้มสถานการณ์ต่างๆ	

เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอแนะนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อไป		

 

การประเมินผลสถานะสุขภาพของเขตบริการสุขภาพที่ 9 

โดยการสำรวจแบบเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2557 
 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
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วัตถุประสงค์ 
	 เพื่อประเมินผลสถานะของประชากรในพื้นที่เขตสุขภาพที่	 9	 โดยการสำรวจแบบ	 (Rapid	

survey)	ตามตัวชี้วัดกรมอนามัยต่อไปนี้	

 l	 ร้อยละการฝากครรภ์ก่อน	12	สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์	

 l	 ร้อยละการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในเด็กแรกเกิด-ต่ำกว่า	6	เดือน	

 l	 ร้อยละของเด็กอายุ	6-12	ปี		ที่มีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติ	

 l	 ร้อยละการตั้งครรภ์ในประชากรหญิงอายุ	10-19	ปี	

 l	 ร้อยละของประชากรอายุ	15-59	ปี	ที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน	

 l	 ร้อยละประชากรอายุ	15-59	ปี	ที่มีการออกกำลังกาย	30	นาที	3	ครั้ง/สัปดาห์	

 l	 ร้อยละประชากรอายุ	60	ปี	ขึ้นไป		ที่มีฟันที่ใช้งานได้ตามมาตรฐาน	

 

ขอบเขตการศึกษา 
	 การศึกษาการดำเนินการในทุกอำเภอจำนวน	 88	 อำเภอ	 ใน	 4	 จังหวัดของเขตสุขภาพที่	 9	 คือ	

จังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์		สุรินทร์	ศึกษาประชากร	5	กลุ่ม	คือ	

	 1.	 เด็กแรกเกิด	0-12	เดือน	

	 2.	 เด็กวัยเรียน	6-12	ปี	

	 3.	 วัยรุ่น	15-19	ปี	

	 4.	 วัยทำงาน		15-59	ปี	

	 5.	 วัยสูงอายุ	60	ปีขึ้นไป	

 

พื้นที่ดำเนินการ 
	 หมู่บ้านที่เป็นตัวแทนอำเภอทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์	รวม	88	อำเภอ 

 

วิธีดำเนินการ 
	 ใช้การสำรวจ	Cross	sectional	survey	จำนวนทั้งสิ้น	88	อำเภอ	โดยการสุ่มแบบง่ายเพื่อให้ได้

หมู่บ้านที่เป็นตัวแทนอำเภอและเก็บข้อมูลตามตัวแปรทั้ง	 7	 ตัวให้ได้จำนวนตามขนาดตัวอย่าง	 ซึ่ง

แปรผันไปตามจำนวนประชากรของแต่ละอำเภอ	 หากกลุ่มตัวอย่างไม่ครบในหมู่บ้านที่สุ่มไว้ต้องเก็บ

ข้อมูลจากหมู่บ้านข้างเคียงจนได้ครบตามขนาดของอำเภอนั้นๆ	

 
ขนาดตัวอย่าง 
	 ใช้สูตรสำหรับคาดประมาณสัดส่วนในกลุ่มประชากร			n		=	 NZ2	P(1-P)	

													 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 D(N-1)+Z2P(1-P)	

	 โดยใช้ค่า	P	ในแต่ละตัวชี้วัดดังนี้	
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 ตัวชี้วัด กลุ่มประชากร ค่า P ขนาดตัวอย่าง 

ร้อยละฝากครรภ์ก่อน	12	สัปดาห์	 มารดาที่มีบุตร	0-1	ปี	 0.6	 	

ร้อยละทารกแรกเกิดถึงต่ำกว่า	6	เดือน	 เด็ก	0-1	ปี	 0.6	

กินนมแม่อย่างเดียว	 	 	

ร้อยละการตั้งครรภ์ในประชากรหญิงอายุ	10-19	ปี		 หญิง	10-19	ปี	 0.2	 	

ร้อยละเด็ก	6	-12	ปี	ที่มีภาวะโภชนาการอยู่ใน	 เด็ก	6-12	ปี	 0.8	

เกณฑ์ปกติ	 	 	

ร้อยละประชากรอายุ	15-59	ปี	ที่มีรอบเอวเกิน	 อายุ	15-59	ปี	 0.3	

มาตรฐาน	 	 	

ร้อยละประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไป	ที่มีฟันที่ใช้งาน	 อายุ	60	ปีขึ้นไป	 0.9	

ได้ตามมาตรฐาน	

ระยะเวลาดำเนินการ   
	 เดือนกรกฎาคม	2557	–		เดือนธันวาคม	2557	

 

ผลการดำเนินการ 	:		จำนวนอำเภอที่ผ่านตามเกณฑ์ตัวชี้วัด	

  เขต นม. ชย. บร. สร. 

   จำนวน (อำเภอ) 

 88  32 16 23 17 

ร้อยละการฝากครรภ์ก่อน	12	สัปดาห์	(>60)	 33	 18	 7	 8	 0	

ร้อยละทารกแรกเกิดถึง	ต่ำกว่า	6	เดือน	กินนมแม่อย่างเดียว	(>50)	 20	 8	 1	 7	 4	

ร้อยละมารดาอายุต่ำกว่า	20	ปี	คลอดบุตร	(<10)	 3	 1	 0	 1	 1	

ร้อยละเด็ก	6-12	ปี	มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	(>70)	 34	 17	 2	 9	 6	

ร้อยละเด็ก	6-12	ปี	เริ่มอ้วนและอ้วน	(<10)	 58	 14	 11	 17	 16	

ร้อยละประชากรอายุ	15-59	ปีที่มีชายรอบเอวเกินมาตรฐาน	(>90)	 32	 10	 5	 9	 8	

ร้อยละประชากรอายุ	15-59	ปีที่มีหญิงรอบเอวเกินมาตรฐาน	(>60)	 22	 8	 1	 5	 8	

ตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 		 2		ตัวชี้วัดที่ศึกษาสถานการณ์และไม่ได้ใช้เกณฑ์ในการตัดเป้าหมาย	

   l	ร้อยละประชากรอายุ	15	-59	ปี		ที่มีการออกกำลังกาย	30	นาที	3	ครั้ง/สัปดาห์	

   l	ร้อยละประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไป	ที่มีฟันที่ใช้งานได้ตามมาตรฐาน	

ขึ้นกับขนาด

ประชากร

แต่ละอำเภอ	
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	 ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาในการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด	5	อันดับแรกเมื่อคิดจากการกระจายตัว

ของปัญหาใน	88	อำเภอของเขตสุขภาพที่	9	คือ		

	 1.	 ร้อยละมารดาอายุต่ำกว่า	20	ปี	คลอดบุตร		ผ่านเกณฑ์	3	อำเภอ	(ร้อยละ	3.4	)	

	 2.	 ร้อยละทารกแรกเกิดถึง	ต่ำกว่า		6	เดือน	กินนมแม่อย่างเดียว		ผ่านเกณฑ์	20	อำเภอ	

	 	 (ร้อยละ	22.7)	

	 3.	 ร้อยละประชากรอายุ	15-59	ปีที่มีหญิงรอบเอวเกินมาตรฐาน	ผ่านเกณฑ์	22	อำเภอ	

	 	 (ร้อยละ	25)	

	 4.	 ร้อยละประชากรอายุ	15-59	ปีที่มีชายรอบเอวเกินมาตรฐาน	ผ่านเกณฑ์	32	อำเภอ	

	 	 (ร้อยละ		 36.4)	

	 5.	 ร้อยละฝากครรภ์ก่อน	12	สัปดาห์	ผ่านเกณฑ์	33	อำเภอ	(ร้อยละ	37.5)	

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย 

 ตัวชี้วัด เขต นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์  

    ร้อยละ 

ร้อยละการฝากครรภ์ก่อน	12	สัปดาห์	 57.1	 60.4	 57.7	 54.9	 51.0	

ร้อยละทารกแรกเกิดถึงต่ำกว่า	6	เดือน	กินนมแม่		 38.0	 37.1	 28.6	 45.2	 38.6	

อย่างเดียว 

อัตราการตั้งครรภ์ของหญิง	10-19	ปี	(ต่อพันประชากร)	 48	 40	 79	 47	 39	

ร้อยละมารดาอายุต่ำกว่า	20	ปี	คลอดบุตร	 17.3	 17.3	 17.5	 18.3	 15.6	

ร้อยละเด็ก	6-12	ปีมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	 65.6	 68.3	 64.2	 58.4	 67.7	

ร้อยละเด็ก	6-12	ปีมีรูปร่างเริ่มอ้วน/อ้วน	 9.6	 11.7	 9.7	 8.8	 6.5	

ร้อยละประชากรอายุ	15-59	ปีที่มีชายรอบเอวเกิน	 45.4	 45.9	 49.8	 44.7	 41.3	

มาตรฐาน	 	

ร้อยละประชากรอายุ	15-59	ปีที่มีชายรอบเอวเกิน	 16.9	 17.8	 12.9	 15.4	 12.8	

มาตรฐาน	 	

ร้อยละประชากรอายุ	15-59	ปีที่มีหญิงรอบเอวเกิน	 52.9	 59.0	 51.0	 52.4	 47.4	

มาตรฐาน	 	

ร้อยละประชากรอายุ	15-59	ปีที่มีการออกกำลังกาย	 62.1	 64.2	 54.3	 70.1	 54.0	

30	นาที	3	ครั้ง/สัปดาห์	 	 		

ร้อยละประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไปที่มีฟันที่ใช้งานได้ตาม	 47.5	 42.2	 49.5	 46.8	 56.6	

มาตรฐาน	

ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) 
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ตัวชี้วัดงานแม่และเด็ก 

ร้อยละฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์เทียบจำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ 

การฝากครรภ์ก่อน	12	สัปดาห์เฉลี่ยภาพ

รวมเขตยังไม่ผ่านเกณฑ์	โดยพบ	ร้อยละ	

57.1	ซึ่งน้อยกว่า	ปีงบประมาณ	2556	

พบร้อยละ	65.7	

	 แยกรายจังหวัดพบว่าผลการดำเนินงานมากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมาร้อยละ	 60.4	 และผ่าน

เพียงจังหวัดเดียว	พิจารณารายอำเภอพบว่า	 การฝากครรภ์ก่อน	 12	 สัปดาห์	 ภาพรวมอำเภอที่ผ่านการ

ดำเนินงานเพียงร้อยละ	41.3	ของอำเภอทั้งหมดในเขต	(88	อำเภอ)	จังหวัดที่มีผลการดำเนินรายอำเภอ

ผ่านเกณฑ์มากที่สุดไปน้อยที่สุดคือ	 จังหวัดนครราชสีมาร้อยละ	 56.2	 (18	 แห่ง)	 จังหวัดชัยภูมิ	 43.8	 

(7	แห่ง)	จังหวัดบุรีรัมย์	ร้อยละ	34.7	(8	แห่ง)	และจังหวัดสุรินทร์ไม่ผ่านทุกอำเภอ 

ร้อยละทารกแรกเกิดถึง 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 
เทียบกับจำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ 

ทารกแรกเกิดถึง	 6	 เดือนกินนมแม่อย่าง

เดียว	 ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งภาพเขตและภาพ

จังหวัด	 โดยผลการดำเนินการเฉลี่ย	 38.0	

น้อยกว่าผลการดำเนินงานสำรวจแบบเร่ง

ด่วนปีประมาณ	 2556	 และอำเภอที่ผ่าน

การดำเนินงานเพียงร้อยละ	 22.7	 (20	

แห่ง)	 จาก	 88	 อำเภอ	 ผลการดำเนินราย

อ ำ เ ภ อ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ม า ก ที่ สุ ด คื อ	 

จังหวัดนครราชสีมาร้อยละ	 25.0	 (8	 แห่ง)	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ร้อยละ	 30.4	 (7	 แห่ง)	 จังหวัดชัยภูมิ	 

ร้อยละ	6.25	(1	แห่ง)	และจังหวัดสุรินทร์	ร้อยละ	23.5	(4	แห่ง)	ตามลำดับ	

ร้อยละ 

ร้อยละ 
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(ข้อสังเกตุ) 
	 1.	 การฝากครรภ์ก่อน	 12	 สัปดาห์ผลการดำเนินงานจังหวัดสุรินทร์สูงถึงร้อยละ	 51	 เกือบ

ใกล้เคียงจังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ	 54.9	 แต่เมื่อพิจารณารายอำเภอไม่มีอำเภอใดผ่านเกณฑ์	 ดังนั้นการ

ประเมินควรดูการกระจายตัวของผลงานที่ผ่านรายอำเภอควบคู่กัน	

	 2.	ทารกแรกเกิดถึง	6	เดือนกินนมแม่อย่างเดียว	ภาพรวมเขตน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาก	และ

ถ้าดูการกระจายผลสำเร็จรายอำเภอจะเห็นว่าแต่ละจังหวัดมีอำเภอที่ผ่านเกณฑ์เพียง	 1	 ใน	 4	 ของ

จำนวนอำเภอทั้งหมด	การดำเนินงานในปีต่อไปนี้จึงควรเน้นในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง	

	 3.	ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องวัฒนธรรม	ความเชื่อ	และผู้เลี้ยงดู	ควบคู่กัน	เพราะทั้ง	2	ตัวชี้วัดเป็น

เชิงพฤติกรรมซึ่งอาจสัมพันธ์กับความเชื่อและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่และส่งผลให้ความสำเร็จในการ

ดำเนินงานลดลง	

ตัวชี้วัดงานวัยเรียน 

ร้อยละเด็ก 6-12 ปีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
เทียบกับจำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ 

	 ร้อยละเด็ก	 6-12	 ปีมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	 ภาพรวมเขตสุขภาพที่	 9	 ร้อยละ	 65.6		

มากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมาร้อยละ	 68.3	 รองลงมาคือจังหวัด	 สุรินทร์ร้อยละ	 67.7	 จังหวัดชัยภูมิ

ร้อยละ	 64.2	 และจังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ	 58.4	 ตามลำดับ	 พิจารณารายอำเภอพบว่าภาพรวมเขตผ่าน

ร้อยละ	 38.6	 (34	 แห่ง)	 จังหวัดนครราชสีมาผ่านมากที่สุดร้อยละ	 53.1	 (17	 แห่ง)	 รองลงมาคือจังหวัด

บุรีรัมย์ร้อยละ	 39.1	 (9	 แห่ง)	 จังหวัดสุรินทร์ร้อยละ	 35.2	 (6	 แห่ง)	 และจังหวัดชัยภูมิร้อยละ	 12.5	 

(2	แห่ง)	ตามลำดับ 

ร้อยละ 
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ร้อยละเด็ก 6 -12 ปี เริ่มอ้วน / อ้วน 
เทียบกับจำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ 

ข้อสังเกต 
	 1.	 การดำเนินงานในกลุ่มเด็กวัยเรียนพบว่าจังหวัดนครราชสีมาเด็กวัยเรียนส่วนสูงระดับดีและ	 

รูปร่างสมส่วนสูงที่สุดร้อยละ	 68.3	 และพบเด็กวัยเรียนอ้วน/เริ่มอ้วนพบมากที่สุดเช่นกัน	 ดังนั้นตัวชี้วัด

ทั้ง	2	ตัวนี้ควรดูควบคู่กันเพื่อเฝ้าระวังภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง	

	 2.	 จังหวัดสุรินทร์ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนแม้ว่าผลการดำเนินงานร้อยละ	 67.7	 และมี

จำนวนอำเภอผ่านเพียงร้อยละ	 35.2	 แต่พบว่าการดำเนินงานในเรื่องเด็กวัยเรียนอ้วน/เริ่มอ้วนทำได้ดี	

คือผ่านร้อยละ	94.1	ของจำนวนอำเภอทั้งหมด	

	 3.	ปัญหาเด็กวัยเรียนอ้วน/เริ่มอ้วนพบทุกจังหวัด	ดังนั้นปัญหานี้ยังเป็นปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังอย่าง

ต่อเนื่อง	

พบปัญหาโภชนาการเด็กเริ่มอ้วน

และอ้วนร้อยละ	 9.6	 พิจารณา	

รายจังหวัดพบปัญหามากที่สุด

จังหวัดนครราชสีมาร้อยละ	 11.7	

ร อ ง ล ง ม า คื อ จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ

ร้อยละ	 9.7	 จังหวัดบุรีรัมย์

ร้อยละ	 8.8	 และจังหวัดสุรินทร์

ร้อยละ	 6.5	 ตามลำดับแยก

พิจารณารายอำเภอใน	4	 จังหวัด

พบว่าเขตบริการสุขภาพที่	 9	 อำเภอส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์รวมร้อยละ	 65.9	 (58	 แห่ง)	 จังหวัดที่มีอำเภอ

ผ่านเกณฑ์มากที่สุดคือจังหวัดสุรินทร์ร้อยละ	 94.1(16	 แห่ง)จังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ	 73.9	

(17	แห่ง)	จังหวัดชัยภูมิร้อยละ	68.8	(11	แห่ง)	จังหวัดนครราชสีมาร้อยละ	43.8	(14	แห่ง)	

ร้อยละ 
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ตัวชี้วัดงานวัยรุ่น 

ร้อยละมารดาอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตร เทียบกับจำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ 

อัตราการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 10-19 ปี ต่อพันประชากร 

ร้อยละมารดาอายุต่ำกว่า	20	ปี	คลอดบุตร	

เขตสุขภาพที่	9	คือร้อยละ	17.3	โดยพบว่า

จังหวัดบุรีรัมย์มากที่สุดร้อยละ	 18.3	

จั งหวัดสุ ริ นทร์น้ อยที่ สุ ดร้ อยละ15 .6	

พิจารณารายอำเภอพบว่า	 การดำเนินงาน

ทั้งเขต	 ผ่านเพียง	 3	 อำเภอ	 โดยพบใน

จังหวัดนครราชสีมา	 จังหวัดบุรีรัมย์และ

จังหวัดสุรินทร์	 จังหวัดละ	 1	 อำเภอ	 และ

จังหวัดชัยภูมิไม่มีอำเภอผ่านเกณฑ์ 

เขตสุขภาพที่	 9	 อัตราตั้งครรภ์ของหญิง	

15-19	ปี	48	ต่อพันประชากร	ผ่านเกณฑ์	

(ไม่เกิน	50	ต่อพันประชากร)	3	จังหวัดคือ	

นครราชสีมา	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 โดยพบว่า

จั ง ห วั ด ที่ มี อั ต ร า ก า ร ตั้ ง ค ร ร ภ์	 

ในหญิง	 10-19	 ปี	 มากที่สุดคือจังหวัด

ชัยภูมิ	 79	 ต่อพันประชากร	 น้อยที่สุดคือ

จังหวัดสุรินทร์	39	ต่อพันประชากร 

48 47
3940

79

ข้อสังเกต 
	 แม้ว่านโยบายการจัดตั้งคลินิกบริการที่ เป็นมิตรกับวัยรุ่นได้ดำเนินการเกือบทุกอำเภอ	 

แต่ปัญหาในการดำเนินงานวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมยังสูงอย่างต่อเนื่อง	 ตัวเลขร้อยละมาตรการต่ำกว่า	

20	 ปี	 คลอดบุตร	 จากการสำรวจเร่งด่วนทั้ง	 4	 จังหวัดต่างกันเพียงเล็กน้อย	 แต่อัตราการตั้งครรภ์ของ

หญิงอายุ	10-19	ปี	ต่อพันประชากร	สูงมาก	(79	ต่อพันประชากร	ซึ่งตัวเลขที่บอกได้ถึงปัญหาได้ชัดเจน)	
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ตัวชี้วัดงานวัยทำงาน 

ร้อยละประชากรอายุ 15 - 59 ปี  ที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน 
เทียบกับจำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละประชากรชายอายุ 15 - 59 ปี ที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน 
เทียบกับจำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละประชากรอายุ	 15-59	 ปี	 ที่มี	 

รอบเอวเกินมาตรฐานภาพเขตร้อยละ	

45.4	 โดยพบว่าจังหวัดที่รอบเอวเกิน

มาตรฐานมากที่สุดคือจังหวัดชัยภูมิ

ร้อยละ	 49.8	 รองลงมาคือจังหวัด

นครราชสีมาร้อยละ	 45.9	 รองลงมา

จังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ	 44.7	 และจังหวัด

สุรินทร์ร้อยละ	 41.3	 แยกเพศชาย/หญิง

พบว่า	 ประชากรอาย	ุ 15-59	 ปี	 ชายที่มี

รอบเอวเกินมาตรฐานเขตสุขภาพที่	 9	

ร้อยละ	16.9	แยกรายจังหวัดที่พบปัญหา

มากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมา	 รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย์	 จังหวัดชัยภูม	ิ และจังหวัดสุรินทร์	 ร้อยละ	 17.8	

15.4	 12.9	 และ	 12.8	 ตามลำดับ	 ประชากรอายุ	 15-59	 ปี	 หญิงที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน	 เขตสุขภาพที่	 9	

ร้อยละ	 52.9	 แยกรายจังหวัดที่พบปัญหามากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมาร้อยละ	 59.0	 รองลงมาคือจังหวัด

บุรีรัมย์ร้อยละ	52.4	จังหวัดชัยภูมิร้อยละ	51.0	และจังหวัดสุรินทร์ร้อยละ	47.4	ตามลำดับ 

แยกรายอำ เภอพบว่ า เขตบริ การ

สุขภาพที่	 9	 ประชากรอายุ	 15-59	 ปี	

ชายที่มีรอบเอวเกินมาตรฐานร้อยละ	

16.9	 ผ่านเกณฑ์จำนวน	 32	 อำเภอ	

(ร้อยละ	 36.4)	 จังหวัดที่พบปัญหาชาย

อายุ	15-59	ปีที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน

สูงที่สุด	 คือ	 จังหวัดนครราชสีมา				

ร้อยละ	 17.8	 รองลงมาคือจังหวัด

บุรีรัมย์ร้อยละ	 15.4	 รองลงมาคือ

จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดชัยภูมิร้อยละ	

ร้อยละ 
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12.9	และ	12.8	ตามลำดับ	จังหวัดที่จำนวนมีอำเภอผ่านเกณฑ์มากที่สุดคือ	จังหวัดสุรินทร์	ร้อยละ	47.1	

(8	แห่ง)	จังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ	39.1(9	แห่ง)	จังหวัดนครราชสีมา	31.3	(10	แห่ง)	และจังหวัดชัยภูมิร้อย

ละ	31.3	(5	แห่ง) 

เขตสุขภาพที่	 9	 ประชากรหญิงอายุ	 

15-59	 ปี	 หญิงที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน

ร้อยละ	 52.9	 พบมากที่สุดคือจังหวัด

นครราชสีมา	 (59.0)	รองลงมาคือจังหวัด

บุรีรัมย์	 (52.4)	 จังหวัดชัยภูมิ	 (51.0)	

และจังหวัดสุรินทร์	 (47.5)	 ตามลำดับ	

จังหวัดที่จำนวนมีอำเภอผ่านเกณฑ์มาก

ที่สุดคือ	 จังหวัดสุรินทร์	 ร้อยละ	 47.1	 

(8	 แห่ง)	 จังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ	 21.7	 

(5	 แห่ง)	 จังหวัดนครราชสีมาร้อยละ	 25	

(8	 แห่ง)	 และจังหวัดชัยภูมิร้อยละ	 6.25	

(1	แห่ง) 

ข้อสังเกต 
	 1.	 ภาวะรอบเอวเกินมาตรฐานในวัยทำงาน	 15-59	 ปีมีปัญหาในกลุ่มประชากรหญิงมากกว่า

ประชากรชาย	และพบปัญหามากที่สุดที่จังหวัดนครราชสีมา	ทั้งในกลุ่มประชากรชายและหญิง	

	 2.	 จังหวัดสุรินทร์มีอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดภาวะรอบเอวเกินในกลุ่มประชากรอายุ	 15-59	 ปี	

มากที่สุด	

 

ร้อยละของประชาชนหญิงอายุ 15-59 ปี ที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน 
เทียบกับจำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ 
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	 การลงเก็บข้อมูลแบบเร่งด่วน	 (Rapid	 survey)	 เพื่อประเมินตัวชี้วัดต่างๆ	 ที่เป็นปัญหาในพื้นที่

นครชัยบุรินทร์	 หลายตัวสามารถเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามได้	 แต่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประเมิน

พัฒนาการเด็ก	 ทั้งทารกแรกเกิด	 วัยก่อนเรียนและวัยเรียนหรือการประเมินภาวะโภชนาการต้องคำนวณ	

วัน	เดือนปี	เกิด	และทราบอายุ	ก่อนเพื่อให้ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมายและเลือกประเมินพัฒนาการได้ถูก

ช่วงอายุ	 ซึ่งดำเนินการเก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง	 ในตั้งแต่ปี	 2555	 ดังนั้น	 ปีงบประมาณ	 2556	 จึงมี

แนวคิดสร้างโปรแกรมลงในมือถือเพื่อรองรับการทำงานให้สะดวกใช้งานและถูกต้อง	 แม่นยำ	 พกพา

สะดวก	 จากเดิมที่ใช้การคำนวณเด็กแต่ละคน	 ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากการใช้	 Manual	 และลดระยะ

เวลาการประเมิน		

 

 วัตถุประสงค์  
	 พัฒนาโปรแกรมคำนวณอายุเด็กให้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง	 สะดวก	 รวดเร็ว	 และเลือก

ประเมินพฤติกรรมเด็ก	0-5	ปี	ตามช่วงอายุได้ถูกต้อง		

 

 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
	 	 1.	ศึกษาขั้นตอนการคำนวณอายุเด็กด้วยระบบ	manual	ให้เข้าใจ		

	 	 2.	 เขียนโปรแกรมด้วยภาษา	JAVA	 เขียนบน	Eclipse	พร้อมกับใช้โปรแกรม	Android	SDK	

and	AVD	Manager	รันคำสั่งของโปรแกรมที่เขียน	ออกแบบปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโปรแกรม		

	 	 3.	ทดลองใช้งานและปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง		

	 	 4.	อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมก่อนเก็บข้อมูล		

	 	 5.	สรุปผลการใช้งานจริง	ติดตามประเมินผล	เพื่อพัฒนาต่อเนื่อง	

 

 วิธีการใช้งาน 
	 	 1.	ลงโปรแกรมในมือถือ	

	 	 2.	 ระบุวัน	 เดือน	ปี	ที่เก็บข้อมูล	ด้วยตัวเลข	00/00/0000	และระบุ	 วัน	 เดือน	ปี	 เกิดของ

เด็กที่เก็บข้อมูล	

โปรแกรมคำนวณอายุเด็ก 

Cal Child : CC                                                                          
 

เกรียงศักดิ์  แสนไชย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์	
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	 3.	จากนั้นเครื่องจะคำนวณ	อายุ	ออกมา	2	ลักษณะคือ	

			 	 3.1	ตัวเลขด้านบนรายงานผลเป็นจำนวน	ปี	เดือน	วัน		เช่น	1	ปี	2	เดือน	21	วัน	เป็นต้น	

	 	 3.2	ตัวเลขด้านล่างรายงานผลเป็น	เดือน	และวัน		

 

  * หมายเหตุ ช่วงอายุของการคำนวณพัฒนาการเด็กจะคิดจำนวนเป็นเดือน	เช่น	30	-36	เดือน	

 

 การดำเนินงานปรับปรุงแก้ไข 
	 ปรับแก้ไขรอบที่	1	จากปัญหาการดึงวัน	เดือน	ปี	ที่คำนวณถึงปัจจุบันจากตัวเครื่อง	

	 ปรับแก้ไขรอบที่	2	จากปัญหาอัลกอลิทึมการคำนวณของโปรแกรม	

 

 ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์ 
 l	 เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการใช้งาน	88%	

 l	 เวลาที่ใช้ในการคำนวณลดลง	100%	

 l	 ความถูกต้องของการเลือกช่วงอายุที่ประเมิน	99%	

 

 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้งาน 
 l	 โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือรุ่นที่รองรับระบบปฏิบัติการ	 Android	

version	2.1	ขึ้นไป	

 l	 ไม่ต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตในพื้นที่		

 

 การขยายผล 
	 เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่สร้างรองรับการใช้งานในการเก็บข้อมูลกรณีที่ต้องคำนวณอายุ	 ดังนั้น

โปรแกรมนี้ได้พัฒนาต่อยอดขยายผลถึงการเลือกช่วงอายุเพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก	ประมวลได้ทันทีว่า

พัฒนาการที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนที่ควรทำได้ตามการประเมินแบบ	 DSPM/	 Denver	 II	 /	

อนามัย	 55	 ซึ่งสามารถขยายผลให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กได้ดียิ่งขึ้น	 เพราะโปรแกรมสามารถ

พกพาไปได้ทุกที่	และประเมินได้ทุกเวลา		
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 วิธีการคำนวณแบบเดิม   
	 	 เช่น			 เด็กเกิดวันที่	15	ตุลาคม	2556	

							 	 	 	 วันเดือนปีที่เก็บข้อมูล		คือ	วันที่		17	กรกฎาคม	2557	

	 	 วิธีคิด	 ตั้งตัวเลขบนคือ	ปี	เดือน	วัน	ที่เก็บข้อมูล			→ 2557		07		17 

										 	 	 ตั้งตัวเลขล่าง	คือ	ปี	เดือน	วัน	ที่เด็กเกิด			 → 2556		10		15 

											 ผลลัพธ์																																 	 	 	 	 9				2		(9	เดือน	2	วัน)	

 

 คำอธิบาย 
	 การตั้งลบจะต้องลบจากด้านหลังไปหน้า	 คือ	 ลบ	 วัน	 เดือน	 ปี	 หากตัวเลขลบกันไม่ได้	 (ติดลบ)	 

ให้ยืม	ถ้าเดือนยืมปีจำยืมได้	12	เดือน	วันยืมเดือนจะได้	30	วัน	

 

 จากตัวอย่าง   
	 	 1.	วันลบกันได้เหลือ	2	

	 	 2.	เดือนลบกันไม่ได้	 (ติดลบ)	 ยืมปีมา	 1	ปีซึ่งเท่ากับ	 12	 เดือนบวกของเดิมแล้วจึงนำลบกัน

ตามปกติ	ในที่นี้	คือ	07+12	=19	จากนั้นนำไปลบตามปกติ	19-10	=9		

	 	 3.	ปีถูกยืมไป	1	ปี	ลบกันได้	0	วันลบกันได้ตามปกติ	17-15	
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	 การตั้งครรภ์	 มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ	 ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการดูแล	 และ

ควรได้รับข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตัวในระหว่างตั้งครรภ์ที่ เหมาะสม	 โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 จึงจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่	 ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์	อาการต่างๆ	ที่พบได้บ่อย	แต่บ่อยครั้งที่หญิงตั้งครรภ์	สามีและญาติ	

ลืมข้อควรปฏิบัติต่างๆ	 ดังนั้น	 เพื่อเตือนความจำในเรื่องดังกล่าว	 จึงจัดทำนวัตกรรมวงล้อลูกรักขึ้น	 

ทั้งแบบตั้งพื้น	3	ภาษา	ได้แก่	ไทย	อังกฤษ	จีน	และแบบพกพาเป็นภาษาไทย	

 

 วัตถุประสงค์  
	 1.	 เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์	สามี	ญาติ	หรือผู้ดูแลหญิงตั้งครรภ์	ทราบถึงวิธีการดูแลหญิงตั้งครรภ์และ

พัฒนาการของทารกในครรภ์			

				 2.	 เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของทารกในครรภ์ในระยะต่างๆ		

				 3.	 หญิงตั้งครรภ์และสามี	มีความพึงพอใจในการใช้วงล้อลูกรัก	ร้อยละ	85	ขึ้นไป	

 

 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
	 1.	ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานในทีม	

	 2.	วางแผนการดำเนินงาน	

	 3.	ประดิษฐ์นวัตกรรมวงล้อลูกรัก	แบบตั้งพื้นเป็นภาษาไทย		

	 4.	 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมจัดการความรู้	 ศูนย์อนามัยที่	 5	

บุคลากรและชมรมผู้สูงอายุ	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 เพื่อพัฒนาและต่อยอดของนวัตกรรมดังกล่าวให้เป็นแบบ

ตั้งพื้น	และจัดทำเป็นภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ภาษาลาว	ภาษากัมพูชา	และภาษาจีน		

 

 วิธีการดำเนินงานและการนำไปใช้ประโยชน์ 
	 การดำเนินงานจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิงต่างๆ	 และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนนำ

มาประดิษฐ์เป็นวงล้อลูกรัก	 และจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ

จัดการความรู้	 บุคลากรและภาคีเครือข่าย	 (ชมรมผู้สูงอายุ	 ศูนย์อนามัยที่	 5)	 จนเป็นที่พึงพอใจ	

วงล้อลูกรักสู่สากล 
STaY In loVe MaKe YouR FaMIlY HaPPY 

 

อรทัย  วงศ์พิกุล  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ				

สินีนารถ โรจนานุกูลพงศ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   

เด่นนภา  ปัดทุม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
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จากผู้มารับบริการ	ทั้งนี้	ยังพบว่าผู้รับบริการยังมีประเทศอื่นๆ	อีก	ดังนั้น	แผนก	ANC	จะทำการพัฒนา

นวัตกรรมดังกล่าวต่อไป	

 

 ผลการประเมินความพึงพอใจ  
	 การประเมินความพึงพอใจโดยแบบสอบถามความคิดเห็นของหญิงตั้งครรภ์	พบว่า	 หญิงตั้งครรภ์

และญาติมีความพึงพอใจต่อวงล้อลูกรักแบบตั้งพื้น	 ร้อยละ	 98	 และขนาดพกพา	 ร้อยละ	 88	 โดย

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า	 เนื้อหาดี	 อ่านเข้าใจง่าย	 มีประโยชน์ทำให้ทราบวิธีการดูแลตนเองขณะ

ตั้งครรภ์แต่มีข้อเสนอแนะเรื่องขนาดของตัวหนังสือเล็กไป	มองเห็นไม่ชัดเจน	

 

 ข้อเสนอแนะการนำไปใช้งาน 
	 การประดิษฐ์นวัตกรรมวงล้อลูกรัก	 แบบตั้งพื้นเป็นภาษาไทย	 สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการให้

สุขศึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์ได้ดี	 เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ชัดเจน	 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	

แต่ควรมีการจัดทำเป็นแบบฉบับพกพาแจกจ่ายให้กับผู้รับบริการ	 เพื่อให้สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลง	

หรือตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง	 และมีการจัดทำเป็นภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	

ภาษาลาว	 ภาษากัมพูชา	 และภาษาจีน	 เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AeC)	

โดยเฉพาะพื้นที่เขตติดต่อชายแดนลาว	 เขมร	 (จ.บุรีรัมย์	

จ.สุรินทร์)	ในพื้นที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่	9	

 

 คำอธิบาย  
	 การเก็บข้อมูลความพึงพอใจเพียงอย่างเดียว	 ไม่

สามารถยืนยันผลการใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน	 ควรมี

การเก็บข้อมูลเรื่องจำนวนครั้งการใช้งานวงล้อลูกรัก	 ใน

การป้องกันความเสี่ยงหรือเฝ้าระวังสุขภาพของหญิง	 

ตั้งครรภ์	โดยการใช้นวัตกรรม	ดังกล่าวนี้ด้วย	
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	 การตรวจภายในและการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะมีความความกลัว

และวิตกกังวล	 จากการสัมภาษณ์ผู้รับบริการที่คลินิกวางแผนครอบครัว	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	

ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 พบว่า	 ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลขณะตรวจ	 เกี่ยวกับ

วิธีการตรวจ	 ท่าทาง	 ความเจ็บปวดขณะอยู่บนเตียง	 การปิดตาด้วยผ้าทำให้ผู้รับบริการอึดอัดและ	 

ไม่สะดวกในการพูดคุย	สนทนา	สอบถาม	

 

 วัตถุประสงค์ 
	 1.	เพื่อลดความวิตกกังวลให้กับผู้ป่วยขณะรับบริการตรวจภายใน	

	 2.	เพื่อเพิ่มความรู้เรื่อง	กระบวนการตรวจภายใน	ตรวจมะเร็งปากมดลูก		

 

 เป้าหมาย  
	 1.	เพิ่มจำนวนผู้รับบริการตรวจภายใน	

	 2.	 เพิ่มเติมความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้รับบริการในเรื่อง	 กระบวนการตรวจภายใน	 การตรวจ

มะเร็งปากมดลูก	และวิธีปฏิบัติตัวขณะอยู่บนเตียง	

 

 กิจกรรมการพัฒนา 
	 -	สัมภาษณ์ผู้รับบริการเกี่ยวกับความพึงพอใจในการมารับบริการ	ปัญหาและ	ข้อเสนอแนะ	

	 -	 ประชุมปรึกษาทีมแพทย์พยาบาล	 ชมรมผู้สูงอายุ	 หารือเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการ	

	 -	จัดทำ	“แผ่นกั้นเตียงเสริมความรู้”	ให้ผู้รับบริการได้ศึกษา	ขณะรอตรวจ/ตรวจ	อยู่บนเตียง	

	 -	ประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อ	“แผ่นกั้นเตียงเสริมความรู้”  

	 -	เผยแพร่ผลความสำเร็จผ่านทางเว็บไซต์	ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	

 

 

แผ่นกั้นเตียง เสริมความรู้ 
สร้างแผ่นกั้นแทนผ้าปิดตา ได้ความรู้ ลดความอาย ง่ายในการปฏิบัติตัวขณะตรวจ 

 

ธิฏิญาศ์ภัค  สุขศิรินาคสกุล  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	

นุจรี  อั่วกลาง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
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รับบัตรคิว ชั่งน้ำหนัก  

วัดความดันโลหิต 

- ซักประวัติ 

- คัดกรอง 

- ให้คำแนะนำ 

ฟัง/สอนสาธิต 

การตรวจมะเร็งเต้านม

มะเร็งปากมดลูก 

-  ตรวจภายใน 

-  ตรวจมะเร็งปากมดลูก 

-  ตรวจเต้านม 

(ใช้แผ่นกั้นเสริมความรู้)*** 

-  ประเมินความพึงพอใจ 

รายใหม่ 

รายเก่า 

พบแพทย์ 

ชำระเงิน รับยา 

บันทึกลงคอมพิวเตอร์ 

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจภายใน/มะเร็งปากมดลูก 
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 การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง 
	 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	 จำนวน	 54	 ราย	 ต่อแผ่นกั้นเตียงเสริมความรู้	

พบว่า	ในด้านรูปลักษณ์ของผลงานพึงพอใจมาก	ร้อยละ	59.3	ด้านประโยชน์ของเนื้อหาความรู้	พึงพอใจ

มากที่สุด	 ร้อยละ	 96.3	 สามารถช่วยลดความอาย	 พึงพอใจระดับมาก	 ร้อยละ	 64.8	 สามารถช่วยลด

ความวิตกกังวล	 พึงพอใจระดับมาก	 ร้อยละ	 77.8	 การนำไปใช้	 พึงพอในระดับมากที่สุด	 ร้อยละ	 96.3	

โดยมีความพึงพอใจภาพรวม	ระดับมากที่สุด	ร้อยละ	89.9				 	 	

 

 บทเรียนที่ได้รับ  

	 การสื่อสาร	การให้ข้อมูลที่ดี	บริการที่ดี	ครบครัน	และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	คือ	หัวใจของการ

บริการ	
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	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 สังกัดกรมอนามัย	 กระทรวง

สาธารณสุข	 มีนโยบายในการเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุงด้านการส่งเสริมสุขภาพ	 เพื่อเป็นการพัฒนา

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	 จากสถานการณ์ข้อมูลภาวะสุขภาพบุคลากรจากผลการตรวจ	 

คัดกรองสุขภาพ	

 

แผนภูมิ 32	แสดงผลการเปรียบเทียบน้ำหนักและรอบเอวระหว่าง	ปี	2554	-	2557	

7 ภารกิจ พิชิตพุง 
 

นันทิชา แปะกระโทก 	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	

ขวัญจรรย์ฉัตร รุ่งโรจน์มณีรัตน์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	

สันธนี ชโลปถัมภ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	

 

	 จากผลการตรวจคัดกรองสุขภาพดังกล่าว	 ได้ดำเนินการให้ความรู้ทางรายบุคลและรายกลุ่ม	

กลุ่มเป้าหมายยังขาดความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้อย	

หรือไม่มีการเปลี่ยนเลย	 และในบางกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากความไม่เข้าใจ	 ส่งผลให้

ไม่สามารถลดน้ำหนักได้	 และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ทางทีมจึงได้คิดรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้าค่ายฝึกทักษะทางด้าน

ออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก	
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 กลุ่มเป้าหมาย: 
	 -	บุคลากรที่มีภาวะอ้วนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น	

	 -	บุคลากรที่มีภาวะอ้วนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลดน้ำหนักและรอบเอวได้	

 

 กิจกรรมพัฒนา: 
 ขั้นเตรียมการ 

	 	 -	 ประชุมทีมเพื่อค้นหาปัญหาและสาเหตุ	

	 	 -	 ทบทวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดน้ำหนัก	

	 	 -	 สรุปแนวทางและขั้นตอนในการจัดทำนวัตกรรม	CQI	“7	ภารกิจ	พิชิตพุง”	

	 	 -	 ชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติให้แก่บุคลากร	
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 ขั้นดำเนินการ 
  ภารกิจ 1 การประเมินภาวะอ้วนด้วยตนเองโดยการฝึกคำนวณค่าดัชนีมวลกายและ	 

	 	 	 	 	 วัดรอบเอว	 	

  ภารกิจ 2 	 เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอ้วน	โภชนาการ	และการออกกำลังกาย	

  ภารกิจ 3		 ฝึกคำนวณพลังงานด้วยตนเอง	

  ภารกิจ 4 	 ฝึกการกระจายพลังงาน	

  ภารกิจ 5 	 ฝึกทักษะการรับประทานอาหารอิ่มไม่อ้วน	โดยใช้หลัก	

     - เลือกเป็น :		รู้จักเลือกรับประทานอาหารพลังงานต่ำตามอาหารโซนสี	

	 	 	 	 	 	 	 	 และอาหารแลกเปลี่ยน		

     - กินเป็น :		 กินให้พอเหมาะและได้สัดส่วนธงโภชนาการ	

     - อ่านเป็น :		 รู้จักการอ่านฉลาก	ลดพลังงาน	ลดหวาน	มัน	เค็ม	

  ภารกิจ 6 	 เรียนรู้หลักการออกกำลังกายสลายพุง	และฝึกการออกกำลังกาย	

  ภารกิจ 7	 ตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จพิชิตพุง	 โดยการฝึกคำนวณเป้าหมายน้ำหนักที่	 

	 	 	 	 	 ต้องการจากค่าดัชนีมวลกาย	

 ขั้นติดตามประเมินผล 
	 	 -		นัดติดตามประเมินผล	เดือนละ	1	ครั้ง	3	เดือน	

	 	 -		 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	

	 	 -		 สรุปผลการดำเนินงาน	
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 ระยะเวลา	1	กุมภาพันธ์	–	31	พฤษภาคม	2557	

 การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง 
	 จากการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	“ 7 ภารกิจ พิชิตพุง”	ในกลุ่มบุคลากรที่มี

ภาวะอ้วนจำนวน	 29	 ราย	 พบว่า	 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 ดังตารางแสดงผลการเปรียบเทียบ

ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ	ก่อน	–หลังเข้าค่ายปรับพฤติกรรม	“7 ภารกิจ พิชิตพุง”	จะเห็นได้ว่า	ผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ดีขึ้น	 และสามารถลดน้ำหนักได้	 19	 ราย	 ร้อยละ	 65.51

	ลดรอบเอวได้	21	ร้อยละ	72.41	ดังตาราง	

  

ตารางที่ 47	แสดงพฤติกรรมก่อนและหลังเข้าค่ายปรับพฤติกรรม		“7 ภารกิจ พิชิตพุง” 

 พฤติกรรม ก่อน  หลัง 

  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ต้องรีบแก้ไข	 13	 44.82	 0	 0	

ต้องปรับปรุง	 8	 27.58	 2	 6.89	

พอใช้	 	 6	 20.68	 7	 24.13	

ดี	 	 2	 6.89	 11	 37.93	

ดีมาก	 	 0	 0	 9	 31.03	
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	 การดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 “7 ภารกิจ พิชิตพุง”	 ในกลุ่มบุคลากรที่มี

ภาวะอ้วน	จำนวน	29	ราย	ผลการดำเนินงานบุคลากรสามารถลดน้ำหนักได้	ร้อยละ	65.51	

 

 บทเรียนที่ได้รับ 
	 จากการดำเนินงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ผู้รับบริการนอกจากมีความรู้	 ความเข้าใจ	 การ

ฝึกทักษะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น	 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ถูกต้องและเหมาะสม	 ส่งผล

ให้สามารถลดน้ำหนักหนักและรอบเอวได้	 และการใช้กระบวนการกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอีก

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประสบความสำเร็จ	
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	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมา	 เปิดให้บริการคลินิกไร้พุงทุกวันพุธ				

ในกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีโรคประจำตัว	 แต่มีรอบเอวและดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน	 จากการวิเคราะห์

ข้อมูลการให้บริการงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลที่ผ่านมา	พบว่า	 3	 ใน	 5	อันดับโรคที่มารับการรักษา

สูงสุด	คือ	กลุ่มโรคเรื้อรัง	 ได้แก่	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคเบาหวาน	และโรคไขมันในเลือดสูง	ซึ่งยังไม่มี

การจัดระบบบริการในคลินิกไร้พุง	 ดังนั้น	 เพื่อทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง

และมีสุขภาวะที่ดี	คลินิกไร้พุงจึงได้พัฒนารูปแบบบริการสำหรับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว		

 

 เปรียบเทียบวิธีดำเนินการก่อนและหลังจัดการความรู้ 
	 -	 ก่อนดำเนินการจัดการความรู้ให้บริการเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีโรคประจำตัว	 แต่มีรอบเอวและ

ดัชนีมวลกายเกิน	และเปิดให้บริการเฉพาะวันพุธ		

	 -	 หลังดำเนินการจัดการความรู้	 มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง	 โดยเปิดให้บริการทุกวัน	 และพัฒนา

รูปแบบการให้บริการในกลุ่มโรคเรื้อรัง	 โดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ

ดูแลเร่งด่วน	 1	 ปัญหา	 โดยการคัดกรองและจำแนกผู้ป่วยด้วยเครื่องมือวงกลม	 5	 สีไร้พุง	 (ปรับมาจาก

เครื่องมือปิงปอง	 7	 สีในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง)	 ใช้ผลตรวจร่างกาย	 ได้แก่	 ดัชนีมวลกาย	

ความดันโลหิต	 รอบเอว	 ผลและตรวจห้องปฏิบัติการ	 ได้แก	่ ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร	 ระดับ

น้ำตาลในเลือดเฉลี่ยสะสม	 และระดับไขมันในเลือด	 ประเมินพฤติกรรมการบริโภคตามเกณฑ์ของกรม

อนามัย	 15	 ข้อ	 ซึ่งแบ่งเป็น	 5	 ระดับ	 คือ	 ดีมาก	 ดี	 พอใช้	 ต้องปรับปรุง	 และต้องรีบแก้ไข	 จากนั้นให้

บริการตามกระบวนการของคลินิกไร้พุง 4 รูปแบบ (4 C) ได้แก่		

	 	 1.	Case			 การให้คำแนะนำและปรึกษารายบุคคล		

	 	 2.	Class			 การจัดกลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายกลุ่ม		

	 	 3.	Camp		 การจัดเข้าค่าย		

	 	 4.	Club			 การบริการ	Fitness	/	สร้างชมรมเครือข่าย	

การพัฒนารูปแบบบริการในคลินิกไร้พุงโดยใช้วงกลม 5 สี ไร้พุง 
 

ขวัญจรรย์ฉัตร รุ่งโรจน์มณีรัตน์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	

นันทิชา แปะกระโทก  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
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 ผลการจัดการความรู้เปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินการ 
	 ก่อนดำเนินการจัดการความรู้	พบว่า	ผู้รับบริการขาดนัดมากกว่า	ร้อยละ	50.0		

	 หลังดำเนินการจัดการความรู้	 พบว่า	 ผู้รับบริการขาดนัดลดลงเหลือเพียงร้อยละ	 32.0	 โดย

กลุ่มผู้รับบริการรายบุคคล	มีดัชนีมวลกายลดลง	ร้อยละ	50.6	รอบเอวลดลง	ร้อยละ	38.6	ระดับน้ำตาล

ในเลือดดีขึ้น	ร้อยละ	75.0	ระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ยสะสม	ลดลงร้อยละ	62.0	และกลุ่มผู้รับบริการราย

กลุ่มมีน้ำหนักลดลง	ร้อยละ	75.0	รอบเอวลดลง	ร้อยละ	87.5	ดัชนีมวลการลดลง	ร้อยละ	87.5	fitness	

score	ดีขึ้น	ร้อยละ	62.5	

 

 แนวทางการต่อยอดองค์ความรู้ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
	 จัดทำสื่อในการคำนวณพลังงานและอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆให้มีความรู้	 สามารถให้

คำแนะนำแก่ผู้รับบริการได้	

 

 แนวทางการผลักดันความรู้ไปสู่ภาคีเครือข่าย/การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 
	 อบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขตนครชัยบุรินทร์	 ในการคัดกรองและจำแนกผู้รับบริการ

ด้วยวงกลม	5	สีไร้พุง	และรูปแบบการบริการคลินิกไร้พุง	4	รูปแบบ	(4	C)	



216 รายงานประจำปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5  นครราชสีมา 



217รายงานประจำปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5  นครราชสีมา 

	 กรมอนามัย	 เป็นองค์กรหลักในด้านการส่งเสริมสุขภาพ	 อนามัยสิ่งแวดล้อม	 ป้องกัน	 ควบคุมโรค	

และภัยสุขภาพของประชาชน	 ศูนย์วิชาการในส่วนภูมิภาค	 ซึ่งเป็นตัวแทนหน่วยงานหนึ่งของกระทรวง

สาธารณสุข	 จะทำอย่างไรให้ประชาชนมีสุขภาพดี	 ดังนั้น	 จึงได้มีแนวคิดบูรณาการงานของศูนย์วิชาการ	

โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่	 “ตำบลสุขภาพดี” ในปีงบประมาณ	 2556	 ซึ่งเป็นระบบและกลไก

การบริหารจัดการการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ	 ป้องกัน	 ควบคุมโรค	 และภัยสุขภาพอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผลทันสถานการณ์	 โดยการประเมินจากเกณฑ์คุณลักษณะตำบลสุขภาพดี	 

5	คุณลักษณะ	ที่กำหนดมีบทบาทในการควบคุม	ประเมินผลผล	ครอบคลุมพื้นที่	4	จังหวัด	ได้แก่จังหวัด

นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์และสุรินทร์	 ซึ่งใน	 ปี	 2556	 เป็นเพียงการประเมินตนเองให้เข้าใจปัจจัยที่

สำคัญที่ส่งผลต่องานอนามัยแม่และเด็ก	

	 ในเขตสุขภาพที่	 9	 พบว่า	 การฝากครรภ์คุณภาพที่ยังไม่ได้ตามมาตรฐานโดยเฉพาะในเรื่องของ

การฝากครรภ์ก่อน	 12	 สัปดาห์ข้อมูลปี	 2556	 เฉลี่ยร้อยละ	 47.68	 	 (เกณฑ์	 คือ	 มากกว่า	 ร้อยละ60)	

จากการสำรวจแบบเร่งด่วนปีงบประมาณ	2557	 ในหญิงหลังคลอดบุตรอายุไม่เกิน	1	ปี	จากสมุดบันทึก

สุขภาพแม่และเด็กจำนวน	6,650	รายพบเฉลี่ยในเขตร้อยละ	57.1		พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นเทียบกับทุกปี		

ซึ่งทุกจังหวัดได้ทราบปัญหาและเห็นความสำคัญ	 มีการวางแผนงาน	 และจัดกิจกรรมรองรับให้มีการ

รณรงค์เชิงรุกเพิ่มขึ้นผ่านแกนนำ	 อสม.	 และแกนนำหมู่บ้าน	 โดยสามารถดำเนินงานในรูปแบบเดียวกัน

ทำให้สามารค้นหาผู้รับบริการมากขึ้น	

	 ดังนั้น	 การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานแม่และเด็ก	 จึงยังคงดำเนินการสร้างความเข้มแข็ง

และความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง	 โดยคนในชุมชนและท้องถิ่นเข้ามาร่วม	 และกำกับ	 ติดตาม	

ประเมินผลทุกระดับอยู่ระหว่างการพัฒนา	 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นทำให้นักวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก

ค้นหาปัจจัยหรือปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา	 เพื่อสร้างความสำเร็จในการดำเนินงาน	 จึงได้

จัดการความรู้เรียนรู้การดำเนินงานในพื้นที่ตัวอย่าง	 ตำบลหัวทะเล	 อำเภอบำเหน็จณรงค์	 จังหวัดชัยภูมิ		

ในประเด็นการมีส่วนร่วมชุมชนเพื่อสุขภาพแม่และเด็กระดับปฐมภูมิ	

ตำบลสุขภาพดี หญิงตั้งครรภ์รับนม 90 วัน 90 กล่อง 
 

กมลรัตน์  เกตุบรรลุ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	

ตรีชฎาภรณ์ ภักดิ์โพธิ์ 	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		

อำพร ขยันงาน		นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	(รพ.สต.หัวทะเล	จ.ชัยภูมิ)	
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แนวทางการปฏิบัติของความรู้ 
 1. การกำหนดนโยบายแนวทางแก้ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก “พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย” 

ตำบลหัวทะเล	 อ.บำเหน็จณรงค์	 จ.ชัยภูมิ	 พบว่า	 ทารกแรกเกิด	 น้ำหนักน้อยกว่า	 2,500	 กรัม	 เป็น

ประเด็นปัญหาสำคัญของงานอนามัยแม่และเด็ก	 ซึ่งส่งผลต่ออัตราตายและอัตราป่วยของทารกมากกว่า

ทารกแรกเกิดที่น้ำหนักปกติ	 และเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศ	 แนวคิดว่าการบริการฝากครรภ์

คุณภาพ	 สามารถทำนายและป้องกันการคลอดทารกน้ำหนักน้อยในแผนกฝากครรภ์โรงพยาบาลได้	 

ดังนั้นผู้บริหารชุมชุน	 คือ	 นายกอบต.	 สภาตำบล	 กำนัน	 ผู้ใหญ่บ้านและ	 อสม.	 จึงมีนโยบายแจกนมให้

หญิงตั้งครรภ์ดื่มเป็นอาหารเสริมโดยดำเนินการเป็นโครงการ	 ในระยะเริ่มแรกที่ตำบลหัวทะเล	 มีทั้งหมด	

6	 หมู่บ้านมีการประชาคมทุกปี	 ซึ่งผู้บริหารชุมชุนจัดประชาคม	 โดยการกินข้าวเย็นด้วยกันใน	

แล้วประชุมร่วมกันจนเป็นประเพณี	มีการคืนข้อมูลผลการดำเนินงานด้านต่างๆ	สู่ชุมชน		

 2. การค้นหาปัญหาในชุมชน เพื่อจัดทำโครงการพัฒนา	 หลังจากได้ร่วมกันค้นหาปัญหาแม่และ

เด็ก	 โดยการนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์พบว่า	 หญิงตั้งครรภ์คลอดบุตรมีน้ำหนักน้อยกว่า	 2,500	 กรัม	

เป็นปัญหาหลักของชุมชน	จึงร่วมกันคิดและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	ได้เป็นโครงการแจก

นมฟรีให้หญิงตั้งครรภ์ในชุมชนทุกราย	

 3. จุดเริ่มต้นจากที่นักวิชาการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและมีอีกตำแหน่งเป็น

กรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีประธาน	 อสม.	 เป็นกรรมการสภาตำบล	 ได้ทบทวนความรู้นำเสนอ

ทางออกหลากหลายในการประชุม	 บางท่านเลือกเป็นอาหารเสริม	 ไข	่ ดีหรือไม่	 หลังจากทบทวนร่วมคิด

ร่วมคุยพบว่า	 มีความยุ่งยาก	 ประกอบกับศึกษาหาข้อมูลจากการพบว่า	 นมมีความสะดวก	 หาซื้อง่าย	 

มีแคลเซียมสูง	ตามทฤษฎีทางการแพทย์	สนับสนุนว่าการเพิ่มน้ำหนักทารกในช่วง	ภายใน	6	สำคัญที่สุด	

และกำหนด	90	วัน	 เนื่องจากคิดว่า	ส่วนใหญ่เฉลี่ยมาฝากครรภ์เร็วสุด	คือ	3	 เดือนจะได้ดื่มถึง	6	 เดือน

พอดี			

 4. การจัดการแบบมีส่วนร่วมในชุมชน	 จัดทำโครงการผ่านกองทุนสุขภาพตำบล	 แล้วจึงมีการ

แจกนม	 90	 วัน	 90	 กล่อง	 อนุมัติผ่านคณะกรรมการกองทุนฯ	 ซึ่งมีทั้งหมด	 16	 คน	 โดยมีเจ้าหน้าที่/	 

นักวิชาการ	 รพสต.	 เป็นเจ้าของโครงการคณะกรรมการจะมีการประชุมทุก	 2	 เดือน	 ดังนั้น	

ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมคือ	 ร่วมเป็นกรรมการผ่านโครงการ	 เพื่อให้เห็นกิจกรรม	 โปร่งใส	 ตรวจสอบ

ได้ตลอด	และทุกครั้งที่มีประชุมคณะกรรมการกองทุนตำบลต้องเสนอผลงานทุกครั้งที่ประชุม		

	 การจัดซื้อนม	 ก็ดำเนินการผ่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบงบกองทุนตำบล	 โดยจัดซื้อ

แต่ละครั้งๆ	 20	 คน	 1800	 กล่อง	 ถ้าหมดก็จะแจ้งอนุมัติผ่านกรรมการเช่นกันฯ	 การตั้งเป้าหมายใน	 

แผนงาน/โครงการ	80	คน/ปี				

	 ดังนั้น	 หญิงตั้งครรภ์จะต้องเข้ารับการฝากครรภ์เมื่อรู้ตัวว่าท้อง	 โดยมี	 อสม.ในหมู่บ้านชุมชนเป็น

ผู้กระตุ้น	 มาฝากครรภ์ครั้งแรก	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะสอดแทรกความรู้	 สอบถามเรื่องนมที่ได้รับ

แจกด้วย	จากบทเรียนการสนทนากลุ่มว่า	
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	 “อสม. และเข้าถึงประชาชนอยู่แล้ว เป็นที่รู้กัน เยี่ยมบ้านก็จะบอกให้มาฝากครรภ์ และอย่างเวลา

เทศกาล ชาวบ้านกลับบ้านก็จะมาฝากครรภ์” 

  “เวลามาฝากท้องแต่ละครั้งก็จะสอบถามว่า มีการแพ้นมหรือไม่ ได้ดื่มนมหรือไม่” 

	 ระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์	 มีการเชื่อมต่อระหว่าง	 รพช.และรพ.สต.	 โดยเมื่อใดมีหญิงตั้งครรภ์

ในเขตรับผิดชอบ	 โรงพยาบาลก็จะส่งต่อมารับการฝากครรภ์ที่รพ.สต.ด้วย	 “ทุกคนต้องมาฝากท้อง

ครั้งแรกที่นี่	 ประเพณีที่นี่ถ้าไปฝากท้องที่	 รพช.บำเหน็จณรงค์ๆ	 ก็จะส่งกลับมาฝากที่	 รพ.สต.”	 การมา

ฝากครรภ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	 เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจครรภ์	 เจาะเลือด	 ให้คำแนะนำในการ

ปฏิบัติตัว	ให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่	นำกลับมาตรวจครรภ์ครั้งต่อไป		

	 นอกจากนี้	ยังมีการติดตามเยี่ยมบ้าน	มีลูกจ้างที่ใช้งบจ้างจากอบต.ติดตามเยี่ยมร่วมกับ	อสม.	

 5. มีนโยบายสาธารณะในชุมชน 

 กติกาชุมชน 

									จากการถอดบทเรียนพบว่า	ชุมชนมีข้อตกลงร่วม	ใช้ชื่อเรียก	“ข้อตกลงชุมชน	9	ข้อ”	ข้อตกลง

ติดไว้ทุกครัวเรือน	 และยังกำหนดเงินจูงใจสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดบุตรแล้ว	 เมื่อลูกมีอายุครบ	 

6	เดือนก็จะได้รับเงินค่าเลี้ยงดู	บทสนทนากลุ่ม	

	 ผู้ใหญ่บ้าน	“ข้อตกลงติดไว้ทุกครัวเรือน บางบ้านเอามาเคลือบพลาสติกติดไว้เลย” 

 “ถ้าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือนให้ 1,000 บาท”  

	 นอกจากนี้ระบบการจัดการชุมชน	อาสาสมัครชุมชนจะให้ความรู้ที่มาจากสื่อ	หนังสือ	สมุดสีชมพู		

บอร์ด	นิทรรศการ	ถึงหญิงตั้งครรภ์		

	 อสม.	“นมมีส่วนช่วยให้เด็กน้ำหนักดีขึ้น และอาหารการกินก็มีส่วน” 

	 อสม.	 “มาฝากครรภ์ เจ้าหน้าที่ก็บอกได้พ่อแม่พี่น้องก็จะกระตุ้นให้มาฝากท้องจะได้รับนมมา  

การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์บางทีหญิงท้องดูจากวารสาร” 

 

 ผลการปฏิบัติตามแนวการจัดการใหม่ 

	 เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในการแก้ไขอย่างมีส่วนร่วมของ	 ในส่วนผู้รับบริการหญิงตั้งครรภ์	 

ได้มีการติดตามสอบความพึงพอใจและนำเสนอคณะกรรมการกองทุน	 พบว่า	 ชาวบ้านมีความตระหนัก	 

ช่วยกันเน้นให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์เร็ว	แม้ว่าได้รับนมเพียง	90	วัน	90	กล่องเท่านั้น	หญิงตั้งครรภ์ก็จะ

ซื้อกินจนคลอด	จนเป็นแนวปฏิบัติของชุมชุน	

 “การได้รับนมเพียง 90 วัน 90 กล่องหญิงตั้งครรภ์ทำให้มาฝากท้องเร็ว จนกลายเป็นโลโก้ของ

ตำบลหัวทะเลไปแล้ว” 
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 สถานะสุขภาพแม่และเด็ก 
	 จากการติดตามข้อมูลจากแบบรายงาน	 รบ1ต.05	 ได้ติดตามเยี่ยมหลังคลอดในตำบลหัวทะเล				

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหญิงตั้งครรภ์	ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง	20-29	ปี	ร้อยละ	55.0	มีส่วนสูงระหว่าง	

145-169	 เซนติเมตร	 มีน้ำหนักแรกรับที่มาฝากครรภ์	 42-73	 กิโลกรัม	 ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน	

12	สัปดาห์	ร้อยละ	65.0	ได้รับการแจกยาเม็ดไตรเฟอร์ดีน	ขณะอายุครรภ์มากว่า	12	สัปดาห์	ถึงร้อยละ	

80	 ได้รับการแจกนม	90	วัน	90	กล่องขณะอายุครรภ์ต่ำกว่า12	สัปดาห์	 ใกล้เคียงกับหลัง	 12	สัปดาห์	

คือร้อยละ	 55.0	 และ	 45.0	 ตามลำดับ	 และคลอดโดยวิธีคลอดปกติใกล้เคียงกับการผ่าตัดคลอด	

อายุครรภ์เมื่อคลอดครบกำหนดและส่วนใหญ่คลอดที่	 โรงพยาบาลชุมชนคือโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์	

ผู้ทำคลอดส่วนใหญ่เป็นแพทย์	 จำนวนครั้งที่มาฝากครรภ์เฉลี่ย	 5.95	 ครั้ง	 ซึ่งทำให้เห็นได้ว่า	 ฝากครรภ์

ครั้งแรกก่อน	12	สัปดาห์มีอัตราสูงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของเขตร้อยละ	65.0		

	 การดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของเครือข่าย	 มีความคุ้นเคย	 ท้องถิ่นมีการ

ติดตามสอบถาม	หากมีปัญหาอย่างไรก็จะช่วยดำเนินการแก้ไข	และมีการประชุมติดตามผลทุก	2	เดือน	

 6. ขยายวงกว้าง ต่อยอด พัฒนา  

		 จากการดำเนินงานตั้งแต่	 ปี	 2552	 ซึ่งรูปแบบการรณรงค์มาการฝากครรภ์เร็วด้วยการส่งเสริม

ภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ด้วยนมกล่องจืด	 90	 วัน	 90	 กล่องแก้ไขปัญหาภาวะทารกน้ำหนักน้อย

กว่า	2,500	กรัม	จนถึงปัจจุบันโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท้องถิ่นนั้น	 เจ้าหน้าที่/ชุมชนได้เรียน

รู้การอยู่ร่วมกัน	แบ่งงานรับภาระตามบทบาทหน้าที่	กิจกรรมที่ชุมชนยังเห็นว่ามีประโยชน์ก็จะไม่เลิกล้ม	

กลายเป็นบรรทัดฐานทางสังคม	 โดยหากมีปัญหาอื่นๆ	 ก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตำบลและ

วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป	การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นยังคงมีความยั่งยืน	แม้จะมีการเปลี่ยนนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล	 ทีมเครือข่ายตำบลก็จะยังคงเป็นคนเดิมในพื้นที่	 ทำงานร่วมกัน	 มีการวาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันจากการสนทนากลุ่ม		

	 อสม.	“ถ้าเจ้าหน้าที่มีความพร้อมและมีใจก็ทำได้ อสม.ติดตาม ภาระเพิ่ม มีจิตอาสา” 

	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 “เวลามาประชุมประจำเดือนต้องเอารายงานมาส่ง รายงานเยี่ยมบ้าน

หลังคลอด” 

	 อสม.	 “ไม่หายไปไม่ต้องสื่อสารยาก แม้แต่เด็กยังเอาไปเล่นขายของกัน ยังเอาไปพูดว่า 

ไปฝากท้องจะได้ไปรับนม” 

	 กำนัน	“ถ้านายกเปลี่ยน ก็จะเห็นชอบในเมื่อมีกรรมการเห็นชอบ” 
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ทบทวน เรียนรู้ ต่อยอดพัฒนา 
	 จากการถอดบทเรียน	 การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นยังคงมีความยั่งยืน	 แม้จะมีการเปลี่ยน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	 ทีมเครือข่ายตำบลก็จะยังคงเป็นคนเดิมในพื้นที่	 ทำงานร่วมกัน	 มีการ

วางยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกัน	 หากต้องที่จะขยายต่อที่อื่นๆ	 เครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ

ชุมชนต้องมีความพร้อม	มีใจเสียสละเพื่อชุมชนตนเอง		

	 จากการการติดตามงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยระดับอำเภอ	 จังหวัดและเขตสุขภาพ	 ทำให้

ผู้บริหารเขตบริการสุขภาพที่	 9	 มีแนวทางที่จะนำไปขยายต่อ	 สร้างเป็นนโยบายเขตในระดับตำบลอื่น	

ระดับอำเภอและจังหวัดต่อไป	

มีเครือข่าย 

คณะทำงาน 

ค้นหาปัญหา

ร่วมกัน 

การจัดการ

แบบมี 

ส่วนร่วม 

มีนโยบายข้อ

ตกลงร่วม

ของชุมชน 

จุดควบคุม 

-	ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา	ทำความเข้าใจ	

	 และผ่านรูปแบบการประชุมร่วม	

	 การพูดคุยเชิงลึก	

 

-	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล	

	 นำเสนอปัญหาและทางเลือกในการแก้	 

	 ปัญหาด้านสาธารณสุข	

 

 

 

-	เจ้าหน้าที่	อสม.	มีองค์ความรู้การให้							

	 บริการฝากครรภ์	

-	จัดซื้อ/แจกนม	90	วัน	90	กล่องโดย	

	 คณะกรรมการกองทุนฯ	

 

-	มีลงนามข้อตกลงร่วม	

-	สรุปบทเรียนการนำนโยบายสู่	

	 การปฏิบัติ	

ผลผลิต 

-	คณะกรรมการกองทุนตำบลความ			

	 สัมพันธ์ดำเนินการร่วมกัน	

-	มีประชาคมชุมชนทุกหมู่บ้านโดย	

	 คณะกรรมการกองทุนฯ	

-	มีคณะกรรมการ	

-	มีการประชุมร่วมกันกำหนดแนวทางแก้	 

	 ปัญหาการอนามัยแม่และเด็ก		

-	ทบทวนแนวทางการแก้ปัญหาเสนอ	

	 ทางเลือกในคณะกรรมการ	

-	ลงมติ	

-	จัดทำ/นำเสนอ/อนุมัติรายละเอียด	

	 โครงการฯ	

-	กำหนดเป้าหมาย	จัดซื้อผ่านคณะกรรม	

	 การกองทุนฯ	

-	ประชุมคณะกรรมการทุก	2	เดือน	

-	ประกาศข้อตลร่วม	9	ข้อ	

-	ติดประกาศนโยบายทุกครัวเรือน	

-	ติดตามดำเนินการตามข้อตกลง	

-	ติดตามประเมินผลเยี่ยมบ้าน	

กิจกรรม 
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ขยายวงกว้าง 

ต่อยอด 

การพัฒนา 

จุดควบคุม 

-	ผู้บริหารเห็นความสำคัญของสุขภาวะ	

	 แม่และเด็ก	และมีความมุ่งมั่นในการ	

	 พัฒนาต่อยอด	

-	สรุปผลเรียนสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน	 

	 ช่องทางต่างๆ	

 

ผลผลิต 

-	ยกระดับการพัฒนาตำบล	ให้เป็น	

	 แหล่งเรียนรู้ในเขต	

-	ขยายการผล	การพัฒนาสู่ตำบลอื่นๆ	

กิจกรรม 

WoRK PRoCeSS 

การกำหนดนโยบายแนวทางแก้ 

ปัญหาการอนามัยแม่และเด็ก 

การค้นหาปัญหาในชุมชน 

การจัดการแบบมี 

ส่วนร่วมในชุมชน  

ขยายวงกว้าง 

ต่อยอด พัฒนา  

มีนโยบายสาธารณะในชุมชน 

ตำบลสุขภาพดีหญิงตั้งครรภ์ 

รับนม 90 วัน 90 กล่อง 

 ผลงานสร้างคุณค่าบทเรียนในพื้นที่ 
	 จากการใช้กระบวนการจัดการความรู้มาพัฒนางานประจำทำให้ได้ผลงานวิชาการหลายเรื่อง	

ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะทำงานเป็นอย่างยิ่ง	 และเกิดแรงจูงใจในการที่จะพัฒนาต่อยอดสิ่งที่

ได้เรียนรู้ต่อไป	

	 1.	 มีประสบการณ์ทำงาน	การวางแผนยุทธศาสตร์	(Strategy	planning)	การขับเคลื่อนงานด้าน

ส่งเสริมสุขภาพแต่ละกลุ่มวัย	 งานวางแผนครอบครัว	 งานส่งเสริมสุขภาพในโรงงาน	 งานแม่และเด็ก	

MCH	 Board	 ของจังหวัด	 ผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพ	 และ	 ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

เขต	9	และติดตามงานสายส่งเสริมสุขภาพ	

	 2.	 ขับเคลื่อนการดำเนินงานปฐมภูมิ	 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากเขตสุขภาพ	 เช่น	 ตำบล

สุขภาพดี	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	
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	 3.	 งานวิจัย	

	 	 “การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในระดับปฐมภูมิ	

(พ.ศ.2552)”	

	 	 “ประเมินผลโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเขตสุขภาพที่	9”	

	 4.	 เอกสารถอดบทเรียนเผยแพร่		

	 	 “อำเภอสุขภาพดี	นวตกรรมเด่นนครชัยบุรินทร์”	

		 	 “ตำบลสุขภาพดี”	

“ตัวอย่าง” 
ข้อตกลงชุมชนตำบลหัวทะเล 

  

	 1.	 สตรีที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก		อายุครรภ์ก่อน		12	สัปดาห์	

	 2.	 มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	เดือน	

	 3.	 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล	สนับสนุนงบประมาณนมกล่องรสจืด	

	 	 แก่สตรีมีครรภ์ทุกคนๆ	ละ		90	วัน	90	กล่อง	

	 4.	 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล	สนับสนุนค่าป่วยการแก้มารดาที่	

	 	 เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาย่างเดียวครบ	6	เดือนคนละ	1,000	บาท	

	 5.	 ทุกครอบครัวดำรงตนแบบพอเพียง	เกษตรปลอดสารเคมีและรักษาบ้านเรือน	

	 	 ให้สะอาด	

	 6.	 ทุกครัวเรือนจะดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลยาเสพติด	

	 7.	 ทุกครัวเรือนจะลดละเลิกจากอบายมุข	ทั้งปวง	

	 8.	 ทุกชุมชนจะรักใคร่สามัคคีกัน	และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน	

	 9.	 ทุกครัวเรือนจะดูแลบุพการี	ปูย่า	ตายายด้วยความเคารพต่อไป	
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	 ในอดีตแต่ละวันศูนย์อนามัยที่	 5	 มีขยะที่ต้องส่งให้	 เทศบาล	 เป็นจำนวนมาก	 ในช่วงก่อนดำเนิน

การ	 พบว่ามีถังขยะหลายใบแตกร้าว	 ไม่มีฝาปิดขยะล้นและเกลื่อนตามทางเดิน	 ขาดการคัดแยกขยะ	

ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์และแหล่งพาหะนำโรคอันส่งผลต่อสุขภาพของ

ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่	 นอกจากนี้ยังขาดการเก็บข้อมูลปริมาณขยะในแต่ละวันแต่ละประเภทแต่ละแผนก/

งาน/กลุ่มงาน	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ	 สู่การปฏิบัติ	 ตั้งแต่ปี	 2548	 และจากแนวคิดการจัดการขยะ	 คือ	 การพัฒนาคนของ

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่	 5	 ก่อให้เกิดนโยบาย	 “ลดขยะ	 ลดรายจ่าย	 เพิ่มรายได้บุคลากร	 

ศูนย์อนามัยที่	 5”	 ปี	 2552	 ได้ก่อเกิดนโยบาย	 “รถขยะห้ามเข้า”	 และปี	 2553	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้

พัฒนาต่อยอดสู่นโยบายโรงพยาบาลลดโลกร้อนหรือ	GREEN	and	CLEAN	Hospital	และมีความมุ่งมั่น

พัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน	 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ลดโลกร้อนแก่ภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่	

ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	 ทั้งนี้	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้ใช้กระบวนการ

จัดการความรู้ใน	 2	 ระดับ	 คือการจัดการความรู้ภายในองค์กร	 และการจัดการความรู้กับภาคีเครือข่าย

ภายนอก	

 

 ความแตกต่างระหว่างกระบวนการก่อนและหลังจัดการความรู้ 
	 การจัดการความรู้ภายในองค์กรได้มีการเริ่มต้นอย่างจริงจังตั้งแต่	ปี	2552	โดยจัดการหลายระดับ

ตั้งแต่การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่งทั้งองค์กร	 การจัดการความรู้ในกลุ่มย่อยได้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่บ้าน

พักกลุ่มลูกจ้าง	 กลุ่มคนสวน	 กลุ่มแม่บ้านทำความสะอาดภายหลังการจัดการความรู้ภายในองค์กร	 

พบว่า	มีความแตกต่างและมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคือเจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่อง	การคัดแยกขยะและมีราย

ได้จากการขายขยะ	 เกิดผู้ปฎิบัติจัดการความรู้	 (คุณกิจ)	 และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่นได้	 

มีหลายคนหลายเรื่อง	เช่น		

	 •	 ผู้รอบรู้เรื่องขยะ	Recycle	คือ	คุณจินตนา	ยวนยี	กลุ่มแม่บ้านทำความสะอาด	

	 •	 ผู้รอบรู้เรื่องการเพิ่มมูลค่าขยะ	 Recycle	 โดยเฉพาะการประดิษฐ์ดอกไม้จากขวดพลาสติกที่	 

	 	 ใช้แล้ว	 คือคุณสันติพงษ์	 พิศตะขบ	 งานประจำคือ	 x-ray	 ได้แสดงฝีมือการถ่ายทอดความรู้แก่	 

	 	 เจ้าหน้าที่ผู้สนใจ	ผู้ที่มาศึกษาดูงาน	และสาธิตในงานแสดงนิทรรศการระดับชาติ	

การพัฒนาโรงพยาบาลลดโลกร้อน 

จากองค์กรสู่เครือข่ายด้วยการจัดการความรู้ 
 

สุวรรณ  แช่มชูกลิ่น	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญและคณะ	
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	 •	 ผู้รอบรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักธรรมชาติคือ	 คุณทศพล	 ภู่คนองศรี	 งานประจำคือ	 พนักงานขับรถ		 

	 	 เป็นผู้มีความโดดเด่นในการนำเสนอทั้งในและนอกสถานที่	 ภายหลังได้มีการถ่ายทอดให้คุณกิจ	 

	 	 เรื่องนี้เพิ่มขึ้นคือ	คนสวนอีก	5	คน	

	 •	 ผู้รอบรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ	คือ	คุณสันติพงษ์	พิศตะขบ	และคุณชัยพร	ฮุงสูงเนิน		

	 •	 ผู้รอบรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนคือคุณทศพล	ภู่คนองศรีและคุณชัยพร	ฮุงสูงเนิน	

	 •	 ผู้รอบรู้และทดลองเรื่องการผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารคือ	 คุณศมกานต์	 ทองเกลี้ยงและ	 

	 	 คุณชัยพร	ฮุงสูงเนิน	

	 •	 ผู้รอบรู้เรื่องการใช้จักรยานปั่นเติมอากาศในน้ำ	 จักรยานปั่นนำปัสสาวะ	 และอุจจาระมาใช้	 

	 	 ประโยชน์คือนายสมชาย	ถือเกาะ	

   

	 จะเห็นได้ว่า	 Tacit	 Knowledge	 แต่ละเรื่องข้างต้น	 บางเรื่องจะมีหลายคน	 เนื่องจากมีการ

ถ่ายทอดจากบุคคลสู่บุคคลภายในองค์กร	เพื่อทดแทนกันกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานหลักติดราชการ	หรือบางคน

จะทำได้หลายเรื่องเนื่องจากเป็นผู้มีความสนใจใฝ่รู้	 และบุคคลที่กล่าวมาเกือบทั้งหมดสามารถเป็น

วิทยากรทั้งภายในศูนย์เรียนรู้และได้ร่วมจัดนิทรรศการระดับประเทศมาหลายครั้ง	

 

 ผลการปฏิบัติตามแนวความรู้ใหม่ดีขึ้นกว่าวิธีเดิมอย่างไร 
 1. มีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้รับโล่ศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน	GREEN	

and	 CLEAN	 Hospital	 จากกรมอนามัยตั้งแต่	 ปี	 2553	 เป็นที่ศึกษาดูงานแก่หน่วยงานต่างๆทั้ง	 ใน	 

เขต	 และนอกเขต	 เป็นหน่วยงานแห่งแรกของประเทศที่กรมอนามัย	 จัดให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของ

ศูนย์อนามัยที่	 1-12	 จากการพัฒนาและจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง	 ทำให้จากอดีตถึงปัจจุบัน	 

ศูนย์อนามัยที่	5	 เป็นแหล่งเรียนรู้ลดโลกร้อนที่หลากหลายในด้านต่างๆ	อาทิ	นวัตกรรมการใช้ประโยชน์

จากขยะอินทรีย์	 โดยผลิตแก๊สชีวภาพ	 ปุ๋ยน้ำชีวภาพ	 น้ำยาอเนกประสงค์	 น้ำยาล้างจาน	 ปุ๋ยหมักจาก

ธรรมชาต	ิ การเลี้ยงไส้เดือน	 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากปัสสาวะ	 อุจจาระ	 การใช้ประโยชน์จาก

พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ควบคู่กับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเก็บพลังงานกลไว้ในหม้อ

แบตเตอรี่	 แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า	 กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษตามจุด/บริเวณ

ต่างๆ	 การจัดสรรที่ดินทำกิน	 ต่อยอดเป็นตลาดนัดผักปลอดสารพิษ	 รวมทั้งการคำนวณค่า	 Carbon	

footprint	ฯลฯ	

 2. การขยายผลความรู้สู่ภาคีเครือข่าย	จากการที่ศูนย์อนามัยที่	5	ได้เป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน	

ก่อให้เกิดการขยายความรู้จากบุคคล	 องค์กรสู่ภาคีเครือข่ายอย่างกว้างขวางโดยในวัน	 Earth	 Day	 

เมื่อวันที่	 22เมษายน	 2553	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้จัดกิจกรรมลดโลกร้อนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคี

เครือข่าย	 โดยร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนทำบันทึก	 MOU	 กับหน่วยงานภาครัฐ	 

ท้องถิ่นเอกชน	ประชาชน	26	เครือข่ายหน่วยงานที่	MOU	อย่างน้อย	15	หน่วยงาน	ได้ดำเนินงานตาม
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กิจกรรม	 GREEN	 มี	 4	 หน่วยงานที่ได้แบ่งปันความรู้โดยเขียนเรื่องเล่าการทำกิจกรรมของตนเอง	 

และมี	 5	 หน่วยงานที่ศูนย์ฯได้ติดตามผลการนำความรู้ไปใช้	 จนเป็นแบบอย่างที่ดีในการลดโลกร้อน	 

ในจำนวนนี้มีหน่วยงานที่สามารถขยายความรู้ไปสู่เครือข่ายอื่น	 โดยเครือข่ายที่	 MOU	 และมีการพัฒนา

ต่อเนื่องจนเป็นศูนย์เรียนรู้โรงพยาบาลลดโลกร้อนต้นแบบ	 สามารถขยายความรู้ไปทั้งจังหวัดคือ	 

โรงพยาบาลปราสาท	 จังหวัดสุรินทร์	 ต่อมาปี	 2554-2557	 ศูนย์ฯได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่	 

โรงพยาบาล	 และรพ.สต.	 ในเขต	 จนถึงปัจจุบันมีหลายโรงพยาบาล	 และรพ.สต.มีการพัฒนาต่อเนื่องจน

ผ่านมาตรฐาน	GREEN	ระดับ	รพ.ได้แก่	รพ.สุรินทร์	รพ.สังขะ	รพ.ท่าตูม	รพ.สนม	รพ.บัวใหญ่	รพ.พิมาย	

รพ.โชคชัย	 รพ.คอนสาร	 รพ.กระสัง	 ระดับ รพ.สต. ได้แก่ รพ.สต.โคกสะอาด รพ.สต.นาราดพัฒนา 

รพ.สต.ตาจั่น รพ.สต.หลุบโพธิ์ รพ.สต.โคกสูง รพ.สต.โคกล่าม	 โดยโรงพยาบาลดังกล่าว	 ได้มีการ	 

ถอดบทเรียนเป็นหนังสือเรื่องเล่าความสำเร็จ	 ทั้งยังสามารถเป็นที่ศึกษาดูงานแก่หน่วยงานอื่นๆ	 ได้	 และ

ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม	2558	กรมอนามัยโดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	และศูนย์อนามัยที่	5	ได้ถอดบท

เรียนโรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมที่จังหวัดบุรีรัมย์	 และนครราชสีมาได้แก่	 รพ..ห้วยราช	

และรพ.ประทาย		

   3. การขยายผลความรู้ในเวทีระดับชาติ: รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

	 	 -	 รางวัล Gold Award	 ประเภท	 Goodwill	 ในการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ในการ

ประชุมระดับชาติ	 โดยร่วมกับกรมอนามัย	 จัดนิทรรศการ	 Thailand	 Research	 Expo	 2010	 หัวข้อ	

ชุมชนสุขภาพดี	วิถีหนีโลกร้อน	ณ	ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ	วันที่	26-30	

สิงหาคม	2553	

		 	 -	 รางวัลผลงานดีเด่น	 ในการจัดนิทรรศการ	 การประชุมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำ	 

ปี	2553	เรื่องการจัดการขยะคือการพัฒนาคน	ณ	โรงแรมปริ๊นพาเลซ	เมื่อวันที่	8-10	กันยายน	2553		

	 	 -	 รางวัลที่ 1 การนำเสนอแบบวาจา เรื่องการพัฒนารูปแบบการลด	 Carbon	 footprint						

ศูนย์อนามัยที่	 5	 ในเวทีประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 ครั้งที่	 4	 

วันที่	17-19	สิงหาคม	2554	ณ	อิมแพค	เมืองทองธานี	

	 	 -	 รางวัลชนะเลิศ ดีเด่นอันดับที่ 2	 ในการแสดงนิทรรศการในหัวข้อโรงพยาบาล	 

ลดโลกร้อนในเวทีประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อวันที่	 10-12	 กันยายน	

2557		

 4. มีการถอดบทเรียนความรู้ในตัวคนจาก	 Tacit	 Knowledge	 เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง	 หรือ	

Explicit	 Knowledge	 จากการดำเนินงานที่ผ่านมา	 ศูนย์อนามัยที่5ได้จัดทำเอกสารความรู้เพื่อเผยแพร่

แก่ภาคีเครือข่ายแบ่งเป็น																																																									

			 	 4.1	 ความรู้ที่เกิดจากนวัตกรรม	 เช่น	 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์	 โดยผลิต

แก๊สชีวภาพ	ปุ๋ยน้ำชีวภาพ	น้ำยาอเนกประสงค์	ฯลฯ	โดยจัดทำในรูปสื่อนิทรรศการ	แผ่นพับ																																										
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	 	 4.2	ความรู้ที่เกิดจากผู้ปฎิบัติจัดการความรู้	(คุณกิจ)	ที่มี	Tacit	Knowledge	ในแต่ละเรื่องที่

มีในตัวคน	โดยการถอดบทเรียนและทำเป็น	ไฟล์เอกสาร	Explicit	Knowledge	

						 4.3	 ความรู้จากการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน	 ศูนย์อนามัยที่5	 โดยจัดทำหนังสือ	 Pocket	

book	เรื่อง	บันทึกเรื่องราว	GREEN	and	CLEAN	ศูนย์อนามัยที่	5														

				 	 4.4	 ความรู้จากการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อนของภาคีเครือข่าย	 โดยจัดทำหนังสือ	

Pocket	book	เรื่อง	เส้นทางสู่ความสำเร็จโรงพยาบาลลดโลกร้อนนครชัยบุรินทร์	
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	 โรคธาลัสซีเมียเป็นภาวะโลหิตจางที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 มีอุบัติการณ์สูงในประชากรไทย	 

เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์สายโกลบิน	อาการของโรคมีตั้งแต่โลหิตจางเล็ก

น้อยไปจนถึงรุนแรงมากหรือเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์	 สำหรับโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่เป็นปัญหา

สำคัญของสาธารณสุขไทย	 ได้แก่	 Hb	 Bart’s	 hydrops	 fetalis	 Homozygous	β-thalassemia	 

และ	β-thalassemia	 /	 HbE	 ในแต่ละปีจะมีเด็กเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงดังกล่าว	

ประมาณ	 4,253	 รายต่อปี	 และต้องเข้ารับการรักษาตลอดอายุขัย	 โดยเสียค่าใช้จ่ายประมาณ	 10,500	

บาท/คน/เดือน	หรือตลอดอายุขัยจะเสียค่าใช้จ่าย	ประมาณ	6.6	ล้านบาท/คน	ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย	ครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศ	ดังนั้น	ในปี	2550	กระทรวงสาธารณสุขจึง

ได้จัดทำแผนงานธาลัสซีเมียแห่งชาติในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย	 พ.ศ.	 2550-2554	 

ขึ้น	 เพื่อลดจำนวนเด็กเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงลงและรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคแล้วให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี	โดยมีหลักในการปฏิบัติงานดังนี้		

	 1)	การให้ความรู้แก่ประชาชน	 หน่วยงาน	 ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้	 

	 	 ตระหนักในการป้องกันโรค		

	 2)	การตรวจกรองหาผู้ที่เป็นพาหะของโรคในหญิงมีครรภ์หรือผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์		

	 3)	การให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์		

	 4)	 การวินิจฉัยก่อนคลอดสำหรับคู่สมรสที่มีความเสี่ยงต่อการให้กำเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย	 

	 	 ชนิดรุนแรง		

	 5)	 การให้ข้อมูลทางเลือกแก่คู่สมรสในกรณีที่ทราบว่าบุตรในครรภ์เป็นโรคชนิดรุนแรง	 ซึ่ง	 

	 	 โรงพยาบาล	 ของรัฐทุกแห่งต้องจัดระบบบริการป้องกัน	 ควบคุมและรักษาพยาบาล	 

	 	 โรคธาลัสซีเมียที่ได้มาตรฐาน	

 

	 ศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมาเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมอนามัยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค	มีบทบาท

ในการควบคุม	 กำกับ	 ประเมินผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในกลุ่มหญิงมีครรภ์และคู่

สมรส	ครอบคลุมพื้นที่	4	จังหวัด	ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์และสุรินทร์	นอกจากนี้	ยังได้

มีการสนับสนุนการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียให้แก่เครือข่าย	 โดยเป็นห้องปฏิบัติ

จากงานประจำสู่งานวิจัย 

ป้องกันเด็กไทยห่างไกลโรคธาลัสซีเมีย 
 

ดร.ยุพิน โจ้แปง 	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษและคณะ	
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การรับตรวจยืนยันโรคธาลัสซีเมียให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่รวมทั้งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	 

ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์งานประจำจากตัวอย่างเลือดที่ส่งมาจากโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา	พบว่า	มีเด็กเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียทุกปี	 โดยในปี	2553	-	2554	พบเด็ก

ป่วยเป็นโรค	Hb	Bart’s	hydrops	fetalis	จำนวน	3	ราย	และ	4	รายตามลำดับ	และ	β	-thalassemia	

/	HbE	จำนวน	8	รายและ	7	ราย	ตามลำดับ	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นทำให้นักเทคนิคการแพทย์พยายามค้นหา

ปัจจัยหรือปัญหาที่ส่งผลกระทบทำให้โครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียไม่ประสบความสำเร็จ	

	 จากการทบทวนกระบวนการทำงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย	 สามารถสรุป

ประเด็นหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ	ได้	3	ประเด็นหลัก	ได้แก่	

	 1)	 ด้านประชาชน		

	 2)	 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ		

	 3)	 ด้านระบบบริการของสถานบริการภาครัฐ		

 

เริ่มต้นที่เรื่องใกล้ตัว 
	 ด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์	 งานประจำคือการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ	 ดังนั้น	 เมื่อ	 

โรงพยาบาลเครือข่ายส่งตัวอย่างเลือด	 เพื่อตรวจยืนยันหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน	 (Hb	 Typing)	 

ได้สังเกตข้อมูลผลการตรวจกรองธาลัสซีเมีย	 ด้วยวิธี	 Dichlorophenol	 indolphenol	 precipitation	

(DCIP	 test)	 ที่ตรวจกรอง	 Hb	 E	 พบว่าไม่สัมพันธ์กับผลการตรวจยืนยันด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ	

(High	 Performance	 Liquid	 Chromatography;	 HPLC)	 โดยพบว่ามีผลลบปลอมและผลบวกปลอม	

ในกรณีผลบวกปลอมไม่ใช่ปัญหาของการตรวจกรองแต่ผลลบปลอมเป็นสิ่งที่ห้องปฏิบัติการต้องระวัง	

เนื่องจากแนวทางการตรวจธาลัสซีเมียเพื่อกำหนดคู่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียจะไม่ส่งตรวจ

ยืนยันถ้าผลการตรวจกรองเป็นผลลบ	 ดังนั้น	 โอกาสที่หญิงมีครรภ์ไม่ได้ตรวจยืนยันหาชนิดและปริมาณ

ฮีโมโกลบินที่เกิดจากความผิดพลาดในการตรวจกรองจะมีโอกาสให้กำเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย	 ด้วย

เหตุนี้ใน	 ปี	 2554	 งานเวชศาสตร์ชันสูตรจึงได้ทำหนังสือส่งไปยังโรงพยาบาลที่ส่งตรวจยืนยันธาลัสซีเมีย

ที่ศูนย์อนามัยที่	5	เพื่อต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจกรองธาลัสซีเมียของโรงพยาบาลเครือข่าย	โดยให้

โรงพยาบาลเครือข่าย	จำนวน	22	โรงพยาบาลส่งตัวอย่างเลือดที่มีผลการตรวจกรองเป็นลบ	ส่งมาที่ศูนย์

อนามัยที่	 5	 เพื่อตรวจยืนยันว่าเป็นลบจริงหรือไม่	 ผลการตรวจยืนยัน	 พบว่าการตรวจกรองด้วยวิธ	ี

Osmotic	fragility	(OF	test)	ให้ผลลบปลอมต่อพาหะ	β–thalassemia	1	ร้อยละ	1.1	และวิธี	DCIP	

ให้ผลลบปลอมต่อพาหะ	Hb	 E	 ร้อยละ	 7.5	 ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข	 เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้มี

เด็กเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในชุมชน	
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ค้นหาปัญหา พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย 
	 เมื่อพบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเกิดผลลบปลอมที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคธาลัสซีเมีย	งานเวชศาสตร์ชันสูตรได้ติดต่อ	บริษัทดรูไบโอ	(ไทยแลนด์)	จำกัด	ซึ่งเป็นบริษัทที่

จำหน่ายน้ำยาตรวจกรอง	 OF	 และ	 DCIP	 เพื่อหารือปัญหาที่พบในการตรวจกรองธาลัสซีเมียของ	 

โรงพยาบาลเครือข่าย	 และทางบริษัทได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจกรองธาลัสซีเมีย	 ข้อปฏิบัติและข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการตรวจทดสอบให้

แก่โรงพยาบาลเครือข่าย	 ทั้ง	 22	 แห่ง	 โดยบริษัทส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรด้วย	 ผลจากการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เรียนรู้เทคนิคการตรวจกรองธาลัสซี

เมีย	 ข้อควรระมัดระวังในการป้องกันการเกิดผลลบปลอมและผลบวกปลอม	 และบริษัทดรูไบโอ	 

(ไทยแลนด์)	 จำกัดได้มีโอกาสรับทราบความต้องการของลูกค้าในการขอให้เพิ่มน้ำยา	 Clearing	 ในการ

ทดสอบ	DCIP	เนื่องจากทางห้องปฏิบัติการต้องนำน้ำยา	Clearing	มาแบ่งใส่หลอดทดลองขนาดเล็กแล้ว

เก็บแช่แข็งไว้	 ทำให้น้ำยา	 Clearing	 มีปริมาณไม่เพียงพอตามจำนวนทดสอบที่บริษัทกำหนด	 ซึ่งบริษัท

ยินดีเพิ่มน้ำยาตามคำร้องขอของลูกค้า	 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ได้มีการจัดทำแนวทางการ

ตรวจกรองธาลัสซีเมียร่วมกัน	 เพื่อลดปัญหาการเกิดผลลบปลอมในการตรวจด้วยวิธี	 OF	 ซึ่งใช้สายตา

คนในการอ่านผล	 โดยให้โรงพยาบาลทุกแห่งใช้ค่าดัชนีเม็ดเลือดแดง	 คือ	 ค่า	 Mean	 Corpuscular	

Volume	 (MCV)	 ที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติแทน	 OF	 ซึ่งค่า	 MCV	 

มีความไวต่อพาหะ	β–thalassemia	 1	 และ	 พาหะ	β–thalassemia	 ร้อยละ	 100	 และการทดสอบ	

DCIP	 ต้องมีการควบคุมคุณภาพภายในด้วย	 อย่างไรก็ตามแนวทางการตรวจกรองธาลัสซีเมียด้วย	 MCV	

ไม่สามารถทำในโรงพยาบาลทุกแห่งได้	 เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงกว่าการตรวจกรองด้วย	 OF	 ดังนั้น	 

ผู้บริหารส่วนใหญ่จึงไม่สนับสนุนให้ดำเนินการ	

	 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้ส่งทีมงานไปเยี่ยมโรงพยาบาลเครือข่ายที่

พบว่าผลการตรวจกรองมีผลลบปลอม	 ได้มีการสอนงานและชี้แนะเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจ	 ทำให้	 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่ไปตรวจเยี่ยมเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการ

ตรวจกรองธาลัสซีเมีย	 โดยได้นำปัญหาการตรวจกรองธาลัสซีเมียมาทำเป็น	 CQI	 ของหน่วยงาน	 

ในปี	2555	และสามารถแก้ปัญหาการเกิดผลลบปลอมของการตรวจกรองธาลัสซีเมียได้	

	 ในปี	 2556	 กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมาได้มีการ

สำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมป้องกันโรคของประชาชน	 ในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์						

งานเวชศาสตร์ชันสูตรได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ	

เกี่ยวกับประเด็นหัวข้อในการที่จะสำรวจข้อมูล	 ซึ่งได้เพิ่มเติมหัวข้อเกี่ยวกับโครงการป้องกันและควบคุม

โรคธาลัสซีเมียในการสำรวจครั้งนี้ด้วย	 ผลจากการสำรวจประชาชน	 อายุมากกว่า	 15	 ปีขึ้นไป	 จำนวน	

1,203	 คน	 ใน	 19	 อำเภอ	 เขตนครชัยบุรินทร์	 พบว่าประชาชนมีการรับรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมียน้อยที่สุด	

เพียงร้อยละ	59.1	และเรื่องที่รับรู้มากที่สุดคือการป้องกันการติดเชื้อเอดส์	ถึงร้อยละ	98.0	ดังนั้นเพื่อให้
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ประชาชนมีการรับรู้เรื่องการป้องกันโรคธาลัสซีเมียเพิ่มขึ้น	 ได้มีการร่วมปรึกษาหารือกับผู้จัดรายการ	

“รู้ทันสิทธิกับ	 สปสช.”	 ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย	 ใน	 4	 จังหวัดเขตนครชัยบุรินทร์	 โดยทาง	 

ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมาได้จัดทำสคริปเกี่ยวกับการป้องกันโรคธาลัสซีเมียให้ทางสถานีวิทยุนำไป

เผยแพร่ในรายการ	ซึ่งผู้จัดรายการ	“รู้ทันสิทธิกับ	สปสช.”	ได้มีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารจากสื่อสาร

ทางเดียวเป็นสื่อสาร	 2	 ทาง	 ด้วยการให้ประชาชนที่รับฟังรายการเข้ามาตอบคำถามเกี่ยวกับการป้องกัน

โรคธาลัสซีเมีย	 มีการแจกรางวัลสำหรับผู้ร่วมรายการ	 และมีการสัมภาษณ์นักวิชาการทางโทรศัพท์	 

เกี่ยวกับการป้องกันโรคธาลัสซีเมียให้ประชาชนรับฟังด้วย	

 

 ยกย่อง เชิดชู กระตุ้นความเป็นเจ้าของ 
	 ในปี	 2556	 กรมอนามัยร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยได้จัดประชุม

สัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ	 ครั้งที่	 19	 ประจำปี	 2556	 ได้มีการยกย่องเชิดชูภาคีเครือข่ายที่

ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย	 เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติ

งานในการมุ่งมั่นทำงาน	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 ได้มีการคัดเลือกโรงพยาบาลดีเด่นที่ดำเนินโครงการอย่างครบ

วงจร	 คือ	 โรงพยาบาลมหาราช	 นครราชสีมา	 และบุคลากรดีเด่นในด้านการพยาบาลคือ	 นางสาวสุนทรี	

คงสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในคลินิกวินิจฉัยก่อนคลอด	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	และ

บุคลากรดีเด่นทางด้านห้องปฏิบัติการ	 ได้แก่	 นางสาวกรรณิการ์	 ไชยสนธิ์	 นักเทคนิคการแพทย์	 

โรงพยาบาลวังน้ำเขียว	 ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจกับผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้	 และยัง

เป็นต้นแบบสำหรับผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ	 และผลที่เกิดขึ้นกับทางศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมาคือการได้

ความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างดีกับเครือข่าย	

 

 ขยายวงกว้าง วางนโยบาย สู่การปฏิบัติ 
	 ปี	2557	งานเวชศาสตร์ชันสูตรได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ธาลัสซีเมียของโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมาที่ดำเนินการในปี	 2556	 พบว่ายังมีเด็กเกิดใหม่ป่วยเป็นโรค	 Hb	 Bart’s	 hydrops	

fetalis	 จำนวน	 8	 ราย	 และ	β-thalassemia	 /	 HbE	 จำนวน	 4	 ราย	 ซึ่งทางคณะทำงานไม่สามารถ

ประเมินประสิทธิภาพและระบุสาเหตุหรือปัญหาที่แท้จริงของโครงการได้	 ดังนั้นคณะทำงานจึงได้

วางแผนร่วมกับนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานอนามัยแม่และเด็ก	 ลงเก็บข้อมูลระบบบริการใน

โรงพยาบาลชุมชน	 จังหวัดนครราชสีมา	 จำนวน	 22	 แห่ง	 ซึ่งพบว่าระบบบริการของโรงพยาบาลทั้ง	 

22	 แห่ง	 มีความหลากหลาย	 ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด	 โดยพบหญิงมีครรภ์มาฝากครรภ์ก่อน	 

12	สัปดาห์เพียงร้อยละ	49.7	หญิงมีครรภ์ได้รับการตรวจกรองธาลัสซีเมียร้อยละ	90.6	สามารถติดตาม

สามีมาเข้ารับการตรวจกรองธาลัสซีเมีย	 ได้เพียงร้อยละ	 72.4	 มีเพียงร้อยละ	 43.8	 ได้รับการวินิจฉัย

ก่อนคลอด	ซึ่งสาเหตุที่ไม่ได้เข้ารับการวินิจฉัยก่อนคลอด	 ร้อยละ	29.7	 เกิดจากการมาฝากครรภ์ช้าและ	 

ร้อยละ	 18.5	 แท้งก่อนการนัด	 อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคธาลัสซีเมียถูกกว่าค่าใช้จ่ายใน

การรักษาพยาบาล	คิดเป็น	Benefit	:	Cost	ratio	เท่ากับ	1.8:1		
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	 จากการสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย	

จำนวน	22	ราย	และสัมภาษณ์หญิงเสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงจำนวน	48	รายพบ

ว่าในส่วนผู้ให้บริการ	 มีปัญหาเกี่ยวกับอัตรากำลังไม่พอเพียงต่อการให้บริการ	 ดังนั้นโรงพยาบาลส่วน

ใหญ่จะให้การปรึกษาเป็นรายกลุ่ม	 และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในด้านการแปลผลทางห้อง

ปฏิบัติการ	 ส่วนผู้รับบริการคิดว่าธาลัสซีเมียเป็นเรื่องที่ไกลตัว	 จะไม่ให้ความสำคัญยกเว้นรายที่คน

ภายในครอบครัวหรือมีญาติเป็นโรค	 จากปัญหาที่พบจากการศึกษาในครั้งนี้	 ทางคณะทำงานได้มีการนำ

ข้อมูลทั้งหมดนำเสนอในเวทีการประชุม	MCH	Board	 เขตนครชัยบุรินทร์	 และการประชุม	Node	 งาน

แม่และเด็กของจังหวัด	 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน	 ซึ่งในเบื้องต้น	 Node	 งานแม่และเด็กได้

ให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดใช้ค่า	 MCV	 ร่วมกับ	 DCIP	 ในการตรวจกรองธาลัสซีเมียในหญิงมีครรภ์

และสามี	 และให้มีการรณรงค์การฝากครรภ์ก่อน	 12	 สัปดาห์	 นอกจากนี้ทางคณะทำงานได้คืนข้อมูลผล

การสำรวจทั้งหมดให้แก่โรงพยาบาลทั้ง	 22	 แห่ง	 โดยใช้เวทีการประชุมงานอนามัยแม่และเด็กของ	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	 และได้มีการนำข้อมูลจากการศึกษาไปนำเสนอในเวทีการ

ประชุม	 Node	 งานแม่และเด็กของจังหวัดบุรีรัมย์	 โดยการสนับสนุนจาก	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บุรีรัมย์	

 

 สร้างปฏิสัมพันธ์ สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ 
	 ปี	 2557	 สำนักส่งเสริมสุขภาพ	 กรมอนามัยมีแนวคิดในการนำ	 Immunochromatographic	

strip	 test	 (IC	 strip)	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางคณะเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คิดค้นเพื่อใช้

ตรวจ	Hb	Bart’s	 ในกลุ่มพาหะ	β–thalassemia	1	ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่ง่าย	 ไม่ต้องใช้เครื่องมือราคา

แพงมาใช้ในโรงพยาบาลชุมชนเพื่อตรวจกรองในหญิงมีครรภ์และสามี	 แต่เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพของ	IC	strip	ในการตรวจพาหะ	β–thalassemia	1	ดังนั้น	เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับผู้บริหาร

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว	 เครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมอนามัยจึงได้ร่วมกันจัดเวทีแลก

เปลี่ยนเรียนรู้	 ผ่านทาง	 Tele-conference	 และตกลงทำการศึกษาวิจัยร่วม	 โดยศูนย์อนามัยที่	 5	

นครราชสีมาเป็นเจ้าภาพหลัก	 และเพื่อให้ผลงานวิชาการมีความน่าเชื่อถือ	 ทางคณะทำงานได้ขอความ

ร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน	 5	 แห่ง	 เข้าร่วมศึกษาวิจัยในครั้งนี้ด้วย	 โดย

ได้รับการสนับสนุน	 IC	 strip	 จำนวน	 1,000	 tests	 จากบริษัท	 i+Med	 Laboratories	 ซึ่งเป็นตัวแทน

จำหน่าย	 ผลการศึกษาพบว่า	 IC	 strip	 ที่นำมาตรวจกรองพาหะ	β–thalassemia	 1	 มีทั้งผลลบปลอม

และผลบวกปลอม	 กรณีผลลบปลอมเกิดจากทักษะการอ่านผลของผู้ปฏิบัติงาน	 เนื่องจากใช้สายตาใน

การอ่านผล	 อาจแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกปฏิบัติจากบริษัทผู้จำหน่ายก่อนที่จะ

ทำการตรวจวิเคราะห์	 กรณีผลบวกปลอมเกิดกับตัวอย่างที่มี	 Hb	 Bart’s	 อาทิเช่นพาหะ		 

β–thalassemia	 2	 ซึ่งตัวอย่างที่ให้ผลบวกทั้งหมดต้องส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี	 PCR	 ทำให้ค่าใช้จ่ายของ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางที่ไม่มี	 IC	 strip	 ไม่แตกต่างกัน	
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เพราะราคา	 IC	 strip	 มีราคาแพง	 นอกจากนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในผลการศึกษาและเพื่อขอความคิด

เห็นเชิงวิชาการจากผู้รู้หรือกูรูทางด้านธาลัสซีเมีย	 ทางคณะทำงานได้ไปนำเสนอผลงานในเวทีการ

ประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ	 ครั้งที่	 20	 ประจำปี	 2557	 ทำให้ได้มุมมองของข้อดีข้อเสีย

จากการใช้	 IC	 strip	 ในโครงการป้องกันและควบคุมธาลัสซีเมีย	 ซึ่งทางทีมผู้วิจัยได้สรุปให้ผู้บริหาร

พิจารณาเพื่อการตัดสินใจต่อการใช้	IC	strip	ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียต่อไป	

 

ทบทวน เรียนรู้ ต่อยอดพัฒนา 
	 คณะทำงานได้มีการทบทวนเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลธาลัสซีเมียของประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีการรับรู้

เรื่องโรคธาลัสซีเมียน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็นการส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ	 และผลจากการสัมภาษณ์

หญิงมีครรภ์	 ซึ่งส่วนใหญ่บอกว่าธาลัสซีเมียเป็นเรื่องไกลตัว	 ดังนั้นทางคณะทำงานจึงนำข้อมูลพาหะ

ธาลัสซีเมียที่ตรวจพบในพื้นที่	4	จังหวัดมา	plot	ลงบนแผนที่ผ่านทางระบบ	Geographic	Information	

System	 (GIS)	 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ได้นำไปเผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาชนในชุมชน	 ให้เกิดความ

ตระหนักเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว	 อาจจะเกิดขึ้นกับลูกหลานคนในครอบครัวได้	 และ

จากการที่พบว่าหญิงมีครรภ์ส่วนใหญ่มาฝากครรภ์ช้า	 ทำให้ไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด	 

ทางคณะทำงานได้ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องนี้และได้หยิบยกประเด็นปรึกษาหารือเกี่ยวกับการรายงาน

ผลทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วและถูกต้อง	ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท	Bio-Rad	Laboratories	

ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำยาตรวจ	Hb	Typing	จัดทำเว็บไซด์	www.labhpc5.com	เพื่อรายงานผลการ

ตรวจวิเคราะห์ให้แก่โรงพยาบาลเครือข่ายโดยสามารถรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ภายใน	 1	 สัปดาห์	

และมีการเผยแพร่ข้อมูลพร้อมกับตอบปัญหาทางวิชาการด้านธาลัสซีเมียให้แก่เครือข่าย	 นอกจากนี้จาก

ปัญหาการติดตามสามีมารับการตรวจกรองธาลัสซีเมียได้เพียงร้อยละ	 72.4	 และผู้ให้บริการยังขาดความ

รู้ในด้านการแปลผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ	 ทางคณะทำงานได้มีโอกาสพูดคุยร่วมแลก

เปลี่ยนเรียนรู้กับ	ดร.สนอง	สุขแสวง	อาจารย์จากสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	

ทำให้ได้แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการป้องกันและควบคุมธาลัสซีเมีย	 โดยให้มีการฝาก

ครรภ์พร้อมกันเป็นคู่และให้การปรึกษาเป็นคู่	 (Couple	 counseling)	 เพื่อลดขั้นตอนการติดตามสามี	

และในขั้นตอนการให้การปรึกษาภายหลังจากทราบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 ควรมอบหมายให้

นักเทคนิคการแพทย์	 ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์อีกสาขาหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรค

ธาลัสซีเมียเป็นผู้รับผิดชอบ	(Laboratory	counseling)	โดยตั้งชื่อแนวทางนี้ว่า	Jopang	Suksaweang	

(JS)	 Model	 ซึ่งจะได้นำโมเดลนี้ไปศึกษาในพื้นที่	 เพื่อประเมินผลและขับเคลื่อนเป็นนโยบายของ

ประเทศต่อไป	
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ผลงานสร้างคุณค่า เพิ่มชีวิตชีวาแก่คนทำงานประจำ 
	 จากการใช้กระบวนการจัดการความรู้มาพัฒนางานประจำทำให้ได้ผลงานวิชาการหลายเรื่อง	 

ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะทำงานเป็นอย่างยิ่ง	 และเกิดแรงจูงใจในการที่จะพัฒนาต่อยอดสิ่งที่

ได้เรียนรู้ต่อไป	

 ปี 2555 นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ	 ครั้งที่	 18	 

วันที่	11-13	กรกฎาคม	2555	ณ	โรงแรมริชมอนด์	จังหวัดนนทบุรี	จำนวน	2	เรื่อง	

	 	 •	 นำเสนอแบบ	 Poster	 เรื่อง	β–thalassemia	mutation	 and	β0-thalassemia		 

	 	 	 deletion	 in	Nakhon	Chai	 Bu	Rin	 area,	 northeast	 of	 Thailand	นำเสนอในการ	 

	 	 	 ประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ	ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น	

	 	 •	 นำเสนอแบบ	 Oral	 เรื่อง	 Factors	 affecting	 the	 missed	 interpretation	 of		 

	 	 	 thalassemia	 and	 hemoglobinopathies	 screening	 at	 community	 hospitals,		 

	 	 	 Nakhon	Chai	Bu	Rin	area	of	northeast	Thailand	ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น	

 ปี 2556 นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ	 ครั้งที่	 19	 

วันที่	30	ตุลาคม	–	1	พฤศจิกายน	2556	ณ	โรงแรมคุ้มภูคำ	จังหวัดเชียงใหม่	จำนวน	1	เรื่อง	

	 	 •	 นำเสนอแบบ	Poster	เรื่อง	Perception	about	thalassemia	in	the	general		

	 	 	 population	of	Nakhon	Chai	Bu	Rin	area,	northeast	of	Thailand	 	

 ปี 2557	นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ	ครั้งที่	20	วัน

ที่	17-19	ธันวาคม	2557	ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	จำนวน	3	เรื่อง	

	 	 •	 นำเสนอแบบ	Poster	เรื่อง	The	effectiveness	of	a	thalassemia	prevention	and		 

	 	 	 control	program	at	Nakhon	Ratchasima	province		

	 	 •	 นำเสนอแบบ	 Poster	 เรื่อง	 The	 distribution	 of	 the	 three	 target	 thalassemia		 

	 	 	 genes	 through	GIS	 visualization	 for	 thalassemia	management	 Case	 study:		 

	 	 	 Nakhon	Chai	Bu	Rin	area,	Northeast	of	Thailand		

	 	 •	 นำเสนอแบบ	Oral	เรื่อง	The	efficacy	of	Immunochromatographic	strip	test	for		

	 	 	 screening	of	β-thalassemia	1	carriers	at	community	hospitals	and	referral		

	 	 	 laboratory	centers	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
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