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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 



192 รายงานประจำปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5  นครราชสีมา 

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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