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สวนท่ี  1   

บทนํา 

1. ประวัติความเปนมา  

กรมอนามัยไดมีคําสั่งจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพ เขต 5  เม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2530 โดยรวม
ศูนยวิชาการตางๆ ในสวนกลางท่ีตั้งอยูจังหวัดนครราชสีมา ไดแก ศูนยอนามัยโรงเรียนเขต 3 ศูนยโภชนาการ
เขต 3 ศูนยทันตสาธารณสุขเขต 3 และศูนยอนามัยแมและเด็กเมืองพล จังหวัดขอนแกน เปนโรงพยาบาลแม
และเด็ก  สังกัดศูนยสงเสริมสุขภาพ เขต 5 นครราชสีมา ท่ีทําการเดิมตั้งอยูในบริเวณสํานักงานสาธารณสุขเขต   
ถนนจอมพล   อําเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา  ปจจุบัน 

ในป 2541 ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 5 ไดยายท่ีทําการจากสํานักงานสาธารณสุขเขต ถนนจอมพล 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มาอยูท่ีเลขท่ี 177 หมูท่ี 6 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
จากการปฏิรูประบบราชการ ใน ป  2545  ไดรวมภารกิจของศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 5 นครราชสีมา และ
ศูนยอนามัยสิ่งแวดลอม เขต 5 บางสวนตั้งเปนหนวยงานใหม  ภายใตชื่อ ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา  

วันท่ี 3 ธันวาคม 2558 มีการปรับเปลี่ยนชื่อหนวยงานเพ่ือใหสอดรับการพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ เขต
สุขภาพท่ี 9 ภายใตชื่อ “ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา” 

ภายใตการบริหารของผูบริหาร  ดังนี้ 

พ.ศ. 2530 – 2538 นายแพทยวิพูล  กระแสรตานนท 
พ.ศ. 2538 – 2542  นายแพทยสมพร   กุศลเลิศจริยา 
พ.ศ. 2543 – 2546  นายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิง่เจริญชัย 
พ.ศ. 2547 – 2558  นายแพทยสุเทพ  เพชรมาก 
พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน นายแพทยเอกชัย  เพียรศรีวัชรา 
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2. บทบาทหนาที ่ 

วิสัยทัศน 
องคกรหลักดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี 
 

พันธกิจ 
1. ผลิต  ประยุกต  ถายทอด  สาธิต  องคความรูและเทคโนโลยีดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม 
2. ออกแบบระบบ  และผลักดันใหเกิดนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
3. สนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหแกภาคีเครือขาย  สามารถทําบทบาทหนาท่ีของตน  ในระบบ 

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

 
บทบาทหนาท่ี 

1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรู  เทคโนโลยี  ระบบกลไกมาตรฐานการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี  ตลอดจนเผยแพรแกภาคีเครือขาย 
2. สนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแกทองถ่ินและภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของทุกระดับ  ใหสามารถ
ทําตามบทบาทหนาท่ีของตนเองในระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
3. ติดตาม  ประเมินผล  ระบบการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปสูการกําหนด
นโยบายในพ้ืนท่ี 
4. พัฒนาสถาบันสุขภาพผูสูงอายุ (AAA : Anamai Aging Academy) 
 

วัฒนธรรมองคกร (HEALTH) 

H : Health  Model   เปนตนแบบสุขภาพการดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพ่ือเปนแบบอยางแกผูอ่ืน 

E : Ethics   มีจริยธรรม  มีจรรยาบรรณ ซ่ือสัตยโปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และไมแสวงหา

ประโยชนในการทํางาน 

A : Achievement   มุงผลสัมฤทธิ์ มุงม่ันรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย   

ผลสัมฤทธิ์   ตอบสนองความตองการของลูกคาและผูเก่ียวของ 

L : Learning    เรียนรูรวมกัน  มุงเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนางานรวมกัน 

T : Trust    เคารพและเช่ือม่ัน  มีความเคารพในสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน 

H : Harmony   เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  มุงเนนการทํางานเปนทีม  และยอมรับผลสําเร็จ

ของการทํางานรวมกัน 
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แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร ป 2558 – 2560  (Strategy Map)  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  

 

บุคลากรมีความเชี�ยวชาญในแต่
ละด้านอย่างมืออาชีพ
S : พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ/
สมรรถนะ
KPI :บุคลากรมีทักษะ/สมรรถนะ
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สาธารณสุขทุกระดับสนับสนุน
วิชาการและบริการ
S : พัฒนาเทคโนโลยี (นวัตกรรม) 
เป�นศูนยก์ารเรียนรู่ สส.&สล.
KPI : สธ.ทุกระดับสามารถสนับสนุน
วิชาการและบริการตามมาตรฐานงาน
สส. สล 

หน่วยงานนอกสธ.NGOมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื�อง 
S : จัดทําโครงการแบบมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการ
KPI :หน่วยงาน นอก สธ. NGO สามารถ
ดําเนินงานขับเคลื�อนแผนงานแบบบูรณา
การ

สื�อมวลชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อย่างทั�วถึงและต่อเนื�อง
S : เผยแพร่ข้อมูลและความรู้ด้าน สส.&สล.
แก่ภาคีเครือข่ายและประชาชน
KPI : สื�อมวลชนสามารถเผยแพร่ข้อมูล  
สื�อสาร  และประชาสัมพันธด้์านสส. สล.อย่าง
มีประสิทธภิาพ

การวิจัย/ เทคโนโลยี/และ
นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และ อนามัยสิ�งแวดล้อมมีความ
เหมาะสมในบรบิทของชุมชน
S : สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที�เป�นองค์
ความรู้และสามารถนําไปใชป้ระโยชน์
ในพื�นที�
KPI :องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย/
เทคโนโลย/ีและนวัตกรรมด้านสส.&
สล.และสามารถนําไปใช้ได้เหมาะสม
กับบริบท

กระบวนการเฝ�า
ระวังด้านสุขภาพ
และอนามัย
สิ�งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพ
S : พัฒนาระบบเฝ�า
ระวังด้านสส.&สล.

KPI : ระบบเฝ�าระวัง
ด้านสส.&สล.ที�มี
ประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศ 
การสื�อสารสังคม
มีประสิทธภิาพ
S : พัฒนาทักษะใน
การสื�อสารสาธารณะ/
ความเสี�ยง
KPI :จํานวนข่าวสาร
ด้าน สส.&l]”ที�ได้
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธม์ี
ประสิทธภิาพ

การพัฒนาภาคี
เครือข่ายมี
ประสิทธิภาพ
S : พัฒนาคณุภาพ
บริการ/ประเมิน
รับรองอย่างต่อเนื�อง
KPI : ระบบบริการ/
ประเมินรับรองมี
คุณภาพ

ระบบการติดตาม
ประเมินผลมีประสทิธิภาพ
(แบบเสริมพลัง
(M&EE&L) และประเมิน
รับรองมาตรฐาน)
S : พัฒนาคุณภาพบริการ/
ประเมินรับรองอย่างต่อเนื�อง

KPI : การติดตาม
ประเมินผลแบบบูรณาการ
ที�มีประสทิธิภาพ

ชุมชนมีการสื�อสาร
สาธารณะ(สงัคม)
S : จัดตั�งเครือข่ายการ
สื�อสารความเสี�ยงในชมุชน
KPI : การจัดตั�งเครือข่าย
การดําเนินงานกระจาย
ข่าวสารในชุมชนด้าน 
สส.&สล. ระดับอําเภอ

ชุมชนมรีะบบการเฝ�าระวัง
สภาวะสุขภาพ
S : สนับสนุนให้มกีารสร้างทีมแกน
นําเฝ�าระวังสภาวะสุขภาพและอนามัย
สิ�งแวดล้อมในชุมชนโดยชมุชน
KPI :ชุมชนมีเครือข่ายเฝ�าระวังด้าน
สส.&สล.อย่างมีประสิทธภิาพ

ชุมชนมีแผนงาน/โครงการ
ของตนเอง
S : ส่งเสริมให้ชมุชนมโีครงการ
พัฒนาด่าน สส.&สล.โดยชุมชน
KPI :ชุมชนสามารถดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการด้านสส.&สล.
ของตนเองแบบมีส่วนร่วมและ
สอดคล้องกับป�ญหาของท้องถิ�น

ชุมชนมีนโยบายสาธารณะ/
มาตรการทางสังคม
S : กําหนดนโยบายสาธารณสุข/
มาตรการทางสังคมด้าน สส.&
สล.โดยชมุชน
KPI : : ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะและ
มาตรการทางสังคมด้านสส.&สล.
 

การจัดการความรู้ 
(KM) และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
อย่างต่อเนื�อง
S : พัฒนาระบบการ
จัดการคลังความรู้ด้าน 
สส.&สล.
KPI : กระบวนการ
จัดการความรู้ที�มี
ประสิทธภิาพ 

อปท.สนับสนุนทรัพยากรอย่าง
เพียงพอและต่อเนื�อง
S : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน อปท.
เพื�อให้สามารถดําเนินงาน สส.&สล.
และให้มกีารจัดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในพื�นที�
KPI : อปท.ดําเนินงานด้าน สส.&สล.

1.1

2.1

3.33.23.1

2.62.52.42.32.2

3.4

4.1 4.3 4.4 4.5

แผนที่ทางเดนิยุทธศาสตร การพัฒนางานสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม         
 ศูนยอนามัยที่ 5  ภายในป พ.ศ. 2558 - 2560  กําหนดเมื่อ  16  ตุลาคม 2557

ชุมชนมชีมรม/แหล่ง
เรียนรู้
S : ส่งเสริมการแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ ด้าน สส.& สล. ใน
ชุมชนและระหว่างชุมชน
KPI : ชมรม/แหล่งเรียนรู้
ด้านสส.&สล. มี
ประสิทธภิาพ

4.2

พัฒนาฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพและเป�นป�จจบุนั
S : พัฒนาฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพและเป�นป�จจุบัน
KPI :ระบบฐานข้อมูลที�มี
ประสิทธิภาพ

แหล่งการเรียนรู/้สาธิตด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามยัสิ�งแวดล้อมที�เป�น
ต้นแบบ
S : พัฒนาแหลง่เรียนรู้และศนูย์สาธิตให้
ก้าวหน้าและทันสมัย
KPI :ศูนย์เรียนรูแ้ละสาธติด้าน สส.& 
สล.และเป�นแหลง่ศึกษาดงูาน

องค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรและ
บรรยากาศในการทํางานที�ดี
S : ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กร
KPI : บุคลากรสามารถปฏิบัตติาม
วัฒนธรรมองค์กรตามเกณฑ์
(HEALTH) 1.2 1.3 1.4
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โครงสรางบริหารงาน 
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อัตรากําลังบุคลากร   

แผนภูมิท่ี 1 แสดงอัตรากําลังบุคลากร  ศูนยอนามัยท่ี 9  ตามประเภทตําแหนง 

 

 

 

 

 

 

 

 ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง 197 คน  โดยแบงตามประเภท ไดแก 
ขาราชการ  รอยละ 52.3  พนักงานราชการ รอยละ 9.13  ลูกจางประจํา รอยละ 9.13  พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข  รอยละ 17.25  และลูกจางเหมา รอยละ 12.19 ดังแผนภูมิท่ี 1 

แผนภูมิท่ี 2  อายุของบุคลากร ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  

 

 

 

 

 

 ในสวนของอายุของบุคลากร ศูนยอนามัยท่ี 9  สวนใหญอยูในชวง อายุ 38-52 ป  (Gen X)  รอยละ 
48.22  รองลงมา  ไดแก อายุ 20-37 ป (Gen Y)  รอยละ 36.54  และ อายุ 53 – 60 ป  (BB)  รอยละ 15.22 
ตามลําดับ  ดังแผนภูมิท่ี 2 

 แผนภูมิท่ี 3  ระดับการศึกษาของบุคลากร  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 ระดับการศึกษา  จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด  รอยละ 44.67 รองลงมา คือต่ํา
กวาระดับปริญญาตรี  รอยละ 33.5 ปริญญาโท รอยละ 20.81 และปริญญาเอก  รอยละ 1.01  ดังแผนภูมิท่ี 3 

52.3

9.13

17.25

9.13
12.19

ขาราชการ พนักงานราชการ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางประจํา

ลูกจางเหมา

0

20

40

60

20 - 37 ป 
(gen Y)

38 - 52 ป 
(gen X)

53 - 60 ป 
(BB)

36.54
48.22

15.22

33.5

44.67

20.81

1.01

<ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ดูแลรับผิดชอบจังหวัดในพ้ืนท่ีเครือขายบริการสุขภาพท่ี 9 มีพ้ืนท่ี
โดยรวมเทากับ 51,790.26 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 4 จังหวัด ซ่ึงประกอบดวยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย และสุรินทร   โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดอ่ืนๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดขอนแกน  มหาสารคาม และรอยเอ็ด 
ทิศใต   ติดตอกับจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีและสระแกว 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดสระบุรี ลพบุรีและเพชรบูรณ 

 
 

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 

 

 
 
 

ท่ีมา :   ขอมูลประชากรกลางป  ณ  ธันวาคม 2559   สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข   
http://bps.ops.moph.go.th 

ขอมูลสถานบริการสาธารณสุข  จากเอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง
สาธารณสุข ป 2559  รอบท่ี 1  
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ขอมูลพ้ืนฐาน 

จังหวัด 
พืนที 

ตร.กม. 
อําเภอ เทศบาล อบต. ตําบล หมูบาน 

นครราชสีมา 20,493.96 32 90 243 289 3,743 

ชัยภูมิ 12,778.29 16 36 106 124 1,616 

บุรีรัมย 10,322.89 23 62 146 189 2,546 

สุรินทร 8,124.06 17 28 144 159 2,121 

เขต  51,719.20 88 216 639 761 10,026 

ท่ีมา   ขอมูลจํ านวนองค กรปกครองส วนทอง ถ่ิน  กรมส ง เสริมการปกครองทอง ถ่ิน   กระทรวงมหาดไทย  
http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp    

 

“ นครชัยบุรินทร ” 

นครราชสีมา 

“เมืองหญิงกลา ผาไหมดี หมีโคราช ปราสาทหิน ดินดานเกวียน" 

เมืองนครราชสีมา  ครบุรี  เสิงสาง  คง  บานเหลือม  จักราช  โชคชัย  หนองบุญมาก  ดานขุนทด  
เทพารักษ  โนนไทย  พระทองคํา  โนนสูง  ขามสะแกแสง  บัวใหญ  สีดา  บัวลาย  แกงสนามนาง  
ประทาย  โนนแดง  ปกธงชัย  วังน้ําเขียว  พิมาย  หวยแถลง  สูงเนิน  ขามทะเลสอ  สีค้ิว  ปากชอง  
ชุมพวง  เมืองยาง  ลําทะเมนชัย  เฉลิมพระเกียรติ 

ชัยภูมิ 
"ชัยภูมิ เมืองผูกลา พญาแล " 

เมืองชัยภูมิ  บานเขวา  คอนสวรรค  เกษตรสมบูรณ  หนองบัวแดง  ภักดีชุมพล  จัตุรัส  ซับใหญ  
เนินสงา  หนองบัวระเหว  บําเหน็จณรงค เทพสถิต  ภูเขียว  บานแทน  แกงครอ  คอนสาร   

บุรีรัมย 

"เมืองปราสาทหิน ถินภูเขาไฟ ผาไหมสวย รวยวัฒนธรรม" 

เมืองบุรีรัมย  หวยราช  บานดาน  คูเมือง  กระสัง  นางรอง  ชํานิ  โนนสุวรรณ  หนองกี  ละหาน
ทราย  โนนดินแดง  ปะคํา  ประโคนชัย  พลับพลาชัย  บานกรวด  พุทไธสง  บานใหมไชยพจน     
นาโพธิ์  ลําปลายมาศ  หนองหงส  สตึก  แคนดง  เฉลิมพระเกียรติ 

สุรินทร 

"สุรินทรถินชางใหญ ผาไหมงาม ประคําสวย รํารวยปราสาท ผักกาดหวาน ขาวสารหอม งาม
พรอมวัฒนธรรม" 

เมืองสุรินทร  เขวาสินรินทร  ชุมพลบุรี  ทาตูม  จอมพระ  ปราสาท  กาบเชิง  พนมดงรัก  รัตนบุรี  
โนนนารายณ  สนม  ศีขรภูมิ  สังขะ  ศรีณรงค   ลําดวน  บัวเชด  สําโรงทาบ 
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โครงสรางประชากร 

แผนภูมิท่ี 4  แสดงโครงสรางประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสมีา 

 

 

ท่ีมา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

รวบรวมโดย: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  กระทรวงสาธารณสุข 

 

ลักษณะโครงสรางปรามิดประชากรเปนรูประฆังคว่ํา  สัดสวนประชากรเพศชายกับเพศหญิงใกลเคียง
กัน  ประชากรสวนใหญอยูในวัยทํางาน  กลุมอายุระหวาง 40 - 44 ป รอยละ 8.40  รองลงมาอยูในชวงกลุม
อายุ 45 - 49 ป   รอยละ 8.21 (แผนภูมิท่ี 4) 
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ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนและรอยละของประชากรเขตนครชัยบุรินทร จําแนกตามกลุมอายุและเพศ 
 

กลุมอายุ ชาย หญิง รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

0-4 ป 194,363 5.81 183,602 5.41 377,965 5.61 

5-9 ป 210,193 6.28 198,456 5.84 408,649 6.06 

10-14 ป 219,084 6.55 206,107 6.07 425,191 6.31 

15-19 ป 244,117 7.29 227,525 6.70 471,642 6.99 

20-24 ป 252,596 7.55 243,373 7.17 495,969 7.36 

25-29 ป 241,024 7.20 228,972 6.74 469,996 6.97 

30-34 ป 259,528 7.75 249,037 7.33 508,565 7.54 

35-39 ป 279,093 8.34 271,319 7.99 550,412 8.16 

40-44 ป 282,608 8.44 283,819 8.36 566,427 8.40 

45-49 ป 271,989 8.13 281,388 8.29 553,377 8.21 

50-54 ป 236,511 7.07 251,215 7.40 487,726 7.23 

55-59 ป 191,280 5.71 208,765 6.15 400,045 5.93 

60-64 ป 147,807 4.42 164,830 4.85 312,637 4.64 

65-69 ป 118,525 3.54 137,142 4.04 255,667 3.79 

70-74 ป 78,507 2.35 94,740 2.79 173,247 2.57 

75-79 ป 58,144 1.74 75,592 2.23 133,736 1.98 

80-84 ป 36,414 1.09 50,690 1.49 87,104 1.29 

85-89 ป 16,911 0.51 26,028 0.77 42,939 0.64 

90-94 ป 5,935 0.18 9,538 0.28 15,473 0.23 

95-99 ป 1,845 0.06 2,780 0.08 4,625 0.07 

100 ปข้ึนไป 705 0.02 977 0.03 1,682 0.02 

รวม 3,347,179 100.00 3,395,895 100.00 6,743,074 100.00 
 

ท่ีมา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

รวบรวมโดย: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  กระทรวงสาธารณสุข 
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สวนท่ี  2 

สถานการณงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ป 2559 

งานอนามัยแมและเด็ก 
 เขตสุขภาพท่ี 9 สถานการณอัตราสวนการตายของมารดายังคงเปนปญหาดานสาธารณสุขท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี     
ในสวนของ ป  2559  พบอัตราสวนการตายของมารดา 22.1 ตอการเกิดมีชีพแสนคน  จากเปาหมายไมเกิน 15 ตอ
การเกิดมีชีพแสนคน (แผนภูมิท่ี 4) โดยเม่ือรายจังหวัด พบวาในเขตสุขภาพท่ี 9  จ.บุรีรัมยสามารถดําเนินงานได
ตามเปาหมายท่ีกําหนด คือ 14.15 ตอแสนการเกิดมีชีพ ในสวนจังหวัดอ่ืนๆ ยังมีการดําเนินงานไมบรรลุตาม
เปาหมายท่ีกําหนด  ไดแก นครราชสีมา 24.49  ชัยภูมิ 23.3  และสุรินทร 24.92  โดยสาเหตุการเสียชีวิตสวนใหญ
ของมารดาเกิดจาก  Directed cause รอยละ 64 ท่ีเหลือเปน Indirected cause รอยละ 36 (แผนภูมิท่ี 5)   ท้ังนี้
การเสียชีวิตทุกรายของมารดามีการประชุม Maternal Mortality Conference และมีการรายงานตาม
แนวทางรายงานมารดาตายตามมาตรฐานท่ีกําหนด   โดย MCH board ระดับเขตและจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 9 
ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว  มีการวางแผนในการเฝาระวังและแกปญหาสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กในการลดการตายของมารดาจากสาเหตุท่ีปองกันได (Zero MMR)  ประสานงานกับ service plan ระดับเขต
และจังหวัด สงเสริมการฝากครรภแนวใหมเขตนครชัยบุรินทร  กําหนดการรายงานและทบทวน case เม่ือมีความ
เสี่ยง จัดทําแนวทาง  รวมถึงระบบสงตอ       การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ และเพ่ิมชองทางสื่อสารท่ีเปน
มาตรฐานตามขอตกลงของจังหวัด 

 แผนภูมิท่ี 4  แสดงอัตราสวนการตายมารดาเขตสุขภาพท่ี 9 เปรียบเทียบกับภาพระดับประเทศ 
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แผนภูมิท่ี 5 แสดงอัตราสวนการตายมารดาเขตสุขภาพท่ี 9  ป 2559 

 

 การฝากครรภครั้งแรกกอนอายุครรภ 12 สัปดาห มีเกณฑเปาหมาย คือไมนอยกวารอยละ 60 พบวา
ระดับเขตมีการฝากครรภกอนอายุครรภ 12 สัปดาห รอยละ 45.6 หญิงตั้งครรภฝากครรภกอน 12 สัปดาห
มากท่ีสุดไดแก จังหวัดสุรินทร  รอยละ 48.49  รองลงมาคือ นครราชสีมา บุรีรัมย และชัยภูมิ  รอยละ 47.1  
รอยละ 45.2  และ 39.35  ตามลําดับ (แผนภูมิท่ี 6)    

การฝากครรภครบ 5 ครั้งคุณภาพ มีเปาหมายเพ่ือใหสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะครรภ
และวางแผนการดูแลรักษา การคลอดไดอยางเหมาะสม รวมถึงการยุติการตั้งครรภกอนกําหนดหากมีขอบงชี้
ทางการแพทยดานสุขภาพของทารกในครรภและสุขภาพของมารดา นอกจากนี้การฝากครรภคุณภาพ ยังชวย
ใหบุคลากรสามารถคัดกรองภาวะเสี่ยงในมารดาไดครบถวนยิ่งข้ึน  เกณฑเปาหมาย คือ ไมนอยกวารอยละ 60 
ภาพรวมเขตสุขภาพท่ี 9 พบหญิงตั้งครรภฝากครรภครบ 5 ครั้งคุณภาพยังต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด  รอยละ 
56.8 โดยสูงสุดท่ีจังหวัดบุรีรัมยและนครราชสีมา รอยละ 66.5 และรอยละ 65.2  สวนจังหวัดสุรินทรและ
ชัยภูมิ ยังไมผานเกณฑตามเปาหมายท่ีกําหนด รอยละ 49.9 และ 35.9 ตามลําดับ (แผนภูมิท่ี 6) 
งทารกในครรภ และทารกน้ําหนักตัวนอย ซ่ึงทําใหเด็กเสี่ยงตอการมีพัฒนาการลาชาเม่ือเติบโตข้ึน โดยองคการ
อนามัยโลกไดนิยามภาวะโลหิตจางในหญิงอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป คือ เม่ือมีระดับฮีโมโกลบินต่ํากวา 12 กรัมตอ
เดซิลิตร หรือระดับ Hematocrit ต่ํากวา 36% สวนหญิงตั้งครรภกําหนดท่ีระดับ 11 กรัมตอเดซิลิตร และ 
33% ตามลําดับ โดยผลการดําเนินงานป 2559 พบภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภภาพรวมเขต รอยละ 16.4 
จากเปาหมายไมเกินรอยละ 10  รายจังหวัดจากความชุกสูงสุด คือ สุรินทร บุรีรัมย  ชัยภูมิ และนครราชสีมา 
รอยละ 21.3 20.7 12.9 และ 11.3 ตามลําดับ (แผนภูมิท่ี 6)    

 การไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ  สารไอโอดีน เปนสวนประกอบสําคัญในการสราง
ฮอรโมนจากตอมไทรอยด  ในมารดาท่ีตั้งครรภจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในรางกาย ทําใหตองมีการ
ใชสารไอโอดีนเพ่ิมมากข้ึน  ถารางกายมารดาขาดไอโอดีน  อาจจะมีผลตอพัฒนาการทางรางกายและทาง
สมองของทารก  สําหรับการดําเนินงานป 2559 พบวาหญิงตั้งครรภในเขตสุขภาพท่ี 9 ไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน  
รอยละ 81.1  พบวาจังหวัดนครราชสีมามีหญิงต้ังครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีนสูงสุด  รอยละ 91.7  รองลงมา 
คือบุรีรัมย รอยละ 85.7  ชัยภูมิและสุรินทร  รอยละ 70.7 และ 70.5 ตามลําดับ (แผนภูมิท่ี 6)    
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แผนภูมิท่ี 6 แสดงรอยละการฝากครรภ  ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ และการไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน   

เขตสุขภาพท่ี 9  ป 2559 

 

วัยเด็กถือเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับชีวิต  โดยเฉพาะชวงเวลา 5 ปแรกนั้นสําคัญท่ีสุดในการพัฒนา
สมองรวมถึงพัฒนาการในๆ ทุกดานของเด็ก  จากการประเมินพัฒนาการของเด็ก ป 2559  พบวา เด็กไดรับ
การคัดกรองพัฒนาการคอนขางนอย ภาพรวมประเทศเพียงรอยละ 26.14  ในสวนของเขตสุขภาพท่ี 9 รอยละ 
22.81 พบวาเด็กมีพัฒนาการสมวัย  ภาพรวมประเทศและภาพรวมเขตสุขภาพท่ี 9 รอยละ 92.33 และ 92.12 
นอกจากนี้    พบเด็กท่ีสงสัยพัฒนาการลาชาคอนขางนอยมาก  เพียงรอยละ 7.67 และ 7.88 ซ่ึงถือวาต่ํากวา
เปาหมายท่ีกําหนดไวคือตองพบเด็กท่ีสงสัยพัฒนาการลาชา  รอยละ 20  โดยเด็กกลุมท่ีสงสัยพัฒนาลาชา
ไดรับการกระตุนและติดตามภายใน 30 วัน  ภาพรวมประเทศและเขตสุขภาพท่ี 9 ยังคอนขางนอย  เพียงรอย
ละ 48.27 และ 34.89  

สวนในชวงของการรณรงคของเขตสุขภาพท่ี 9 วันท่ี 4-8 กรกฎาคม 2559 พบวาเด็กไดรับการคัด
กรองพัฒนาการ  รอยละ 81.41  จากการคัดกรองชวงรณรงคดังกลาว  พบวาเด็กมีพัฒนาการสมวัย รอยละ 
80.67  สงสัยพัฒนาการลาชา รอยละ 19 และไดรับการติดตามกระตุนพัฒนาการภายใน  30 วัย  รอยละ 
32.42  (แผนภูมิท่ี 7)    
 ผลการดําเนินงานคัดกรองพัฒนาการรายจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 9  พบวา  เด็กปฐมวัยอายุ 9 , 18 , 30 
และ 42 เดือน  โดยการคัดกรองดวย DSPM ( Developmental Surveillance and Promotion Manual)  ป 
2559  พบวา จังหวัดท่ีมีการคัดกรองไดสูงสุดคือ บุรีรัมย  รอยละ 42.17 รองลงมาคือ สุรินทร นครราชสีมา และ
ชัยภูมิ      รอยละ 18.6  17.87 และ 11.39 ตามลําดับ (แผนภูมิท่ี 8)    

 ในสวนของเด็กท่ีไดรับการคัดกรองแลวสงสัยพัฒนาการลาชา ยังพบคอนขางนอยทุกจังหวัด ไดแก 
นครราชสีมา  รอยละ 14.05  สุรินทร รอยละ 12.62  ชัยภูมิ รอยละ 9.76 และ บุรีรัมย รอยละ 1.62  โดยจาก
เปาหมายท่ีกําหนดไวควรมีการคัดกรองแลวพบเด็กสงสัยพัฒนาการลาชาอยางนอยรอยละ 20  (แผนภูมิท่ี 9)         
สําหรับในสวนของเด็กกลุมดังกลาวหลังไดรับการกระตุนติดตามภายใน 30 วัน ภาพรวมเขตสุขภาพท่ี 9 รอยละ 
34.89 จังหวัดบุรีรัมย  รอยละ 62.02 สุรินทร รอยละ 38.02 นครราชสีมา รอยละ 29.14 และชัยภูมิ  รอยละ 7.75     
(แผนภูมิท่ี 10)   ท้ังนี้  เด็กกลุมดังกลาวหลังไดรับการกระตนติดตามแลวเด็กมีพัฒนาการสมวัย  ภาพรวมเขตป 
2559  รอยละ 92.12 โดยทุกจังหวัดดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว คือ รอยละ 85 ไดแก บุรีรัมย  
ชัยภูมิ  สุรินทร และนครราชสีมา รอยละ 98.38  90.24 87.38 และ 85.95 ตามลําดับ (แผนภูมิท่ี 11)        
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แผนภูมิท่ี 7 แสดงรอยละของพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย ป 2559 

 

แผนภูมิท่ี 8 แสดงรอยละการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช DSPM เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2559 

 

แผนภูมิท่ี 9 แสดงรอยละเด็กปฐมวัย พัฒนาการสงสัยวาลาชา โดยใช DSPM เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2559 
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แผนภูมิท่ี 10 แสดงรอยละเด็กปฐมวัย พัฒนาการสงสัยวาลาชา ไดรับการติดตามภายใน 30 วัน เขตสุขภาพท่ี 9 ป 

2559 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 11 แสดงรอยละเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย หลังไดรับการกระตุนติดตาม เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2559 
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 ภาวะโภชนาการเปนอีกปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการเติบโตอยางเต็มศักยภาพของเด็กปฐมวัย สําหรับ        
ป 2559  การดําเนินงานคัดกรองภาวะโภชนาการเด็ก  0-5 ป  เขตสุขภาพท่ี 9 รอยละ 63.16 จังหวัดนครราชสีมา      
คัดกรองไดสูงสุด  รอยละ 75.81  รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย  สุรินทร และชัยภูมิ  รอยละ  63.66  55.16 และ 
45.58 ตามลําดับ (แผนภูมิท่ี 12)  สําหรับเด็ก 0-5 ป มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน  จากเปาหมาย  รอยละ 
51  ภาพรวมการดําเนินงานเขตสุขภาพท่ี 9 รอยละ 50.7 จังหวัดนครราชสีมา รอยละ 52.24  ชัยภูมิ  รอยละ 
52.26  สุรินทร      รอยละ 51.62 และบุรีรัมย 48.54 (แผนภูมิท่ี 13)   

แผนภูมิท่ี 12 แสดงรอยละเด็ก 0-5 ป ไดรับการคัดกรองภาวะโภชนาการ เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2559 

 

แผนภูมิท่ี 13 แสดงรอยละเด็ก 0-5 ป มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2559 
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 ศูนยเด็กเล็กถือเปนแหลงท่ีสําคัญในการพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ  จึงตองมีการติดตามเชิงคุณภาพใน
การปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี  สําหรับการดําเนินงานศูนยเด็กเล็กคุณภาพมีแนวโนมท่ีดี  สถานการณการ
ดําเนินงาน ป 2557 – 2559 ภาพรวมเขตสุขภาพท่ี 9  รอยละ 79.4  79.5  และ 75.93 ตามลําดับ  โดยในสวนของ
ป 2559 จังหวัดท่ีมีศูนยเด็กเล็กคุณภาพสูงสุดคือจังหวัดชัยภูมิ  รอยละ87.92  รองลงมา คือ  บุรีรัมย  
นครราชสมีา  สุรินทร  รอยละ 83.46  82.24  และ 51.45 ตามลําดับ (แผนภูมิท่ี 14)   

แผนภูมิท่ี 14 แสดงรอยละศูนยเด็กเล็กคุณภาพ เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2557 - 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป 2559  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 



16 
 

งานอนามัยวัยเรียน 

 ภาวะโภชนาการในเด็กมีผลกระทบตอพัฒนาการ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม ซ่ึงพบ
ความชุกของปญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียนท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  โดยเปนปญหาสาธารณสุขเรงดวนท่ี
ตองดําเนินการควบคุมปองกันและแกไขอยางจริงจัง  สําหรับสถานการณเด็กนักเรียนท่ีมีภาวะเริ่มอวนและอวน          
จากเปาหมายท่ีกําหนดไวไมเกิน รอยละ 10  ภาพรวมเขตสุขภาพท่ี 9 รอยละ 11.97 โดยจังหวัดท่ีมีเด็กนักเรียน      
เริ่มอวนและอวนสูงสุด คือจังหวัดนครราชสีมา รอยละ 14.38  และสุรินทร รอยละ 13.3  (แผนภูมิท่ี 15)  ในสวน
ของจํานวนอําเภอท่ีมีโรงเรียนมีเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอวนและอวน > รอยละ 10 ภาพรวมเขตสุขภาพท่ี 9 จํานวน 
53 แหง  ไดแก  นครราชสีมา 28 แหง  ชัยภูมิ 14 แหง  บุรีรัมย 7 แหง  และสุรินทร 4 แหง (แผนภูมิท่ี 16)   
 รอยละของเด็กนักเรียนมีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน เขตสุขภาพท่ี 9 อยูท่ีรอยละ 68.89  โดย
จังหวัดท่ีมีเด็กนักเรียนมีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวนมากท่ีสุด คือ ชัยภูมิ  รอยละ74.02  รองลงมา คือ 
บุรีรัมย สุรินทร  และนครราชสีมา รอยละ 67.5  66.9  และ 66.89 ตามลําดับ (แผนภูมิท่ี 17)   

แผนภูมิท่ี 15 แสดงรอยละเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอวนและอวน  เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2559 

 

แผนภูมิท่ี 16 แสดงจํานวนอําเภอท่ีมีโรงเรียนมีเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอวนและอวน > รอยละ 10 

 เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2559 
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แผนภูมิท่ี 17  แสดงรอยละเด็กนักเรียน  สูงดี  สมสวน  เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2559 

 

 ปญหาทางสุขภาพชองปากเปนปญหาทางสาธารณสุขสําคัญท่ีทําลายสุขภาพของประชาชน   โดยโรค
ในชองปากท่ีพบมาก  และเปนปญหาสาธารณสุขอันดับแรกในวัยเรียน คือ โรคฟนผุ จากผลการสํารวจสภาวะ  
ทันตสุขภาพระดับเขตและประเทศ  ป 2556-2560  พบวา เด็ก 12 ป มีฟนแทผุภาพรวมเขตสุขภาพท่ี 9 มีแนวโนม
ดีข้ึน     ป 2556-2559   รอยละ 60.2  58.4  50.8 และ รอยละ 50.1 ตามลําดับ 
 จากสถานการณป 2559  พบวาจังหวัดท่ีพบเด็ก 12 ป มีฟนแทผุสูงสุด คือ จังหวัดสุรินทร  รอยละ 59.9  
รองลงมา คือ ชัยภูมิ  บุรีรัมย  และนครราชสีมา  รอยละ 49.5  50.3 และ 40.9 ตามลําดับ  จากเปาหมายท่ี
กําหนดไว  ไมเกิน รอยละ 50 (แผนภูมิท่ี 18)   

แผนภูมิท่ี 18  แสดงรอยละเด็ก 12 ป  มีฟนแทผุ เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2556 - 2559 
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งานอนามัยวัยรุน 

 สถานการณอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ภาพรวมประเทศ  ปงบประมาณ 2556 -2558  
พบอัตราการคลอดมีชีพของวัยรุนอายุ 15 - 19 ป   อัตรา 51.7  48.24 และ 45.20 ตามลําดับ  ในสวนของ
เขตสุขภาพท่ี 9 พบอัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ป อัตรา 52.7 49.48 และ 47.02 ตามลําดับ           
จากเปาหมายไมเกิน 42 ตอพันประชากรอายุ 15 - 19 ป (แผนภูมิท่ี 19)   

 ป 2559 ในสวนของการดําเนินงานเขตสุขภาพท่ี 9  พบอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป  
สูงสุดคือจังหวัดบุรีรัมย 49.6  รองลงมา คือจังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ และสุรินทร อัตรา 48.3  46.5 และ  
42.1    (แผนภูมิท่ี 20)   

แผนภูมิท่ี 19 แสดงอัตราการคลอดมีชีพในหญิง 15-19 ป ภาพรวมประเทศ ป 2556 - 2558 

 
 

แผนภูมิท่ี 20 แสดงอัตราการคลอดมีชีพในหญิง 15-19 ป เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2556 - 2558 
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 มาตรฐานบริการท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน Youth Friendly Health Services : YFHS  
โดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสงเสริมและพัฒนา YFHS  มาอยางตอเนื่อง  โดยใชโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนฐานในการพัฒนาและเชื่อมโยงการดําเนินงานไปสูโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล  สถานศึกษาและชุมชน  สําหรับผลการดําเนินงานในเขตสุขภาพท่ี 9 ตามมาตรฐาน YFHS 
ตั้งแตป 2555 – 2559  ผลงานสะสมไดรอยละ 80.6  โดยจังหวัดท่ีมีสถานบริการผานมาตรฐานสูงสุด คือ 
จังหวัดนครราชสีมา  รอยละ 90.9  บุรีรัมย รอยละ 86.9 ชัยภูมิ  รอยละ 66.7  และสุรินทร  รอยละ 64.7 
(แผนภูมิท่ี 21)   
 มาตรฐานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ  เปนการบูรณการและเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา  ชุมชนและครอบครัว  เพ่ือแกไขปญหาอนามัย
การเจริญพันธุในวัยรุนและเยาวชน  ในสวนของเขตสุขภาพท่ี 9 ไดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกลาว
รวมกับภาคีเครือขายมาอยางตอเนื่อง  โดยป 2559 มีผลการดําเนินงานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ  รอยละ 
61.36  เม่ือดูผลการดําเนินงานรายจังหวัดพบวาจังหวัดนครราชสีมามีอําเภออนามัยการเจริญพันธุผานเกณฑ
สูงสุด  รอยละ 81.25  รองลงมา คือ บุรีรัมย  สุรินทร  และชัยภูมิ  รอยละ 65.22  41.18  และ 37.5 
ตามลําดับ (แผนภูมิท่ี 21)   
 
แผนภูมิท่ี 21 แสดงผลการดําเนินงานตามมาตรฐานงานวัยรุน YFHS และ RHD เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2555 – 2559 
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งานอนามัยวัยทํางาน 

 ภาวะอวนลงพุงในประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปท้ังเพศชายและเพศหญิงของเขตสุขภาพท่ี  9  โดยเพศ
ชายควรมีรอบเอวไมเกิน 90 เซนติเมตรและเพศหญิงไมเกิน 80 เซนติเมตร จากขอมูลสํารวจสภาวะสุขภาพ 
Rapid survey ป  2555 – 2556  พบวาประชากรเพศชายอายุ 15 ป ข้ึนไป มีภาวะอวนลงพุงรอยละ 15.3 
และ        รอยละ 16.4  สวนเพศหญิง รอยละ 46.4 และ รอยละ 48.9  โดย ป 2556  พบอุบัติการณภาวะ
อวนลงพุงสูงสุดท่ี จังหวัดชัยภูมิท้ังเพศชายและเพศหญิง คือ  รอยละ 22.3 และ รอยละ 60.4 (แผนภูมิท่ี 22)   
 ในสวนขอมูลสถานะสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป  จาก HDC ป 2559 พบวา เขตสุขภาพท่ี 9      
เพศชายมีรอบเอวเกินเกณฑมาตรฐาน  รอยละ 8.4  สวนเพศหญิง รอยละ 36.4  โดยจังหวัดท่ีพบวามี
ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไปมีรอบเอวเกิน  เพศชายคือจังหวัดนครราชสีมา  รอยละ 10.6  รองลงมาคือจังหวัด
ชัยภูมิ  รอยละ 10  สวนเพศหญิง พบสูงสุดท่ีจังหวัดชัยภูมิ  รอยละ 43.4  รองลงมา คือ  จังหวัดนครราชสีมา  
รอยละ 40.9      ในสวนขอมูลดัชนีมวลกาย  (BMI : Body Mass Index) เกณฑปกติอยูท่ี 18.5 -22.9 กก./
ตรม.  พบวา  เขตสุขภาพท่ี 9 พบประชาชนอายุ 15 ข้ึนไปมีรอบเอวเกินมาตรฐาน (ภาวะอวนและอวนมาก) 
รอยละ 21.5  โดยจังหวัดท่ีพบอุบัติการณสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา  รอยละ 24.2  รองลงมาคือจังหวัด
ชัยภูมิ รอยละ 23.7  สุรินทร  รอยละ 18.7  และบุรีรัมย  รอยละ 11.1 (แผนภูมิท่ี 23)   

 ขอมูลดัชนีมวลกายของประชาชนวัยทํางานอายุ 30-44 ป เขตสุขภาพท่ี 9  ป 2557 – 2559  พบวา    
วัยทํางานมีดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติ  (18.5 -22.9 กก./ตรม. ) รอยละ 57  53.1 และ 50.8 ตามลําดับ  
ในป 2559  จังหวัดท่ีมีดัชนีมวลกายของวัยทํางานอยูในเกณฑปกติสูงสุด คือ จังหวัดบุรีรัมย รอยละ 56.6              
รองลงมา คือ สุรินทร รอยละ 53.2 ชัยภูมิ รอยละ 48.8 และ นครราชสีมา รอยละ 48.2  (แผนภูมิท่ี 24)   

แผนภูมิท่ี 22 แสดงภาวะอวนลงพุงในประชากรอายุ 15 ป ข้ึนไป เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2555 – 2556 
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แผนภูมิท่ี 23 แสดงสถานะสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป เขตสุขภาพท่ี 9  

 
 

แผนภูมิท่ี 24 แสดงดัชนีมวลกายของวัยทํางานอายุ 30-44 ป เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2557 - 2559  
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 โรคมะเร็งระบบสืบพันธุของสตรี  ยังคงเปนปญหาสําคัญท่ีทําใหเสียชีวิตในอันดับตนๆ การคัดกรอง
เพ่ือใหสามารถคนพบมะเร็งเพ่ือการรักษาอยางทันทวงทีตั้งแตในระยะแรก  ซ่ึงถือเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญท่ีตอง
ตระหนักและสงเสริมใหสตรีกลุมเปาหมายเห็นถึงความสําคัญดังกลาว   จากขอมูลผลการสํารวจสถานะ
สุขภาพ  Rapid survey ป 2555 – 2556  พบวา  สตรีอายุ 30-60 ป เขตสุขภาพท่ี 9 ไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานม  รอยละ 82.2  และ  รอยละ 81.9  ในสวนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-
60 ป ภาพรวมเขตสุขภาพท่ี 9 รอยละ 88.6 และ  รอยละ 89.1 (แผนภูมิท่ี 25)   

แผนภูมิท่ี 25 แสดงการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม และไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เขตสุขภาพท่ี 9        
ป 2555 - 2556 
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งานอนามัยผูสูงอายุ 

 ประเทศไทยมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรโดยเฉพาะประชากรวัยสูงอายุซ่ึงมี
อัตราการเพ่ิมข้ึนเปนลําดับ  ปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไปเกือบ 10 ลานคนหรือคิดเปน
รอยละ 15 ในสวนของภาพรวมเขตสุขภาพท่ี 9 รอยละของผูสูงอายุ ป 2559 คิดเปนรอยละ 13.18   โดย
จังหวัดท่ีมีสัดสวนปะชากรผูสูงอายุสูงสุดคือจังหวัดบุรีรัมย  รอยละ 13.95  รองลงมา คือชัยภูมิ  นครราชสีมา  
และสุรินทร  คิดเปนรอยละ 13.88  13.05  และ 12.13  ตามลําดับ   

 การคัดกรองตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน  ADL : Barthel Activities  of  
Daily  Living ซ่ึงมีคะแนนเต็ม  20 คะแนน ดังนี้ 
         - ผูสูงอายุกลุมท่ี 1  ผูสูงอายุท่ีพ่ึงตนเองได ชวยเหลือผูอ่ืน ชุมชนและสังคมได (กลุมติด
สังคม) มีผลรวมคะแนน ADL   ตั้งแต  12  คะแนนข้ึนไป 
           - ผูสูงอายุกลุมท่ี 2  ผูสูงอายุท่ีดูแลตนเองไดบาง   ชวยเหลือตนเองไดบาง (กลุมติดบาน)  มี
ผลรวมคะแนน ADL  อยูในชวง  5 – 11 คะแนน 
         - ผูสูงอายุกลุมท่ี 3   ผูสูงอายุกลุมท่ีพ่ึงตนเองไมได ชวยเหลือตนเองไมได พิการ หรือทุพพล
ภาพ (กลุมติดเตียง) มีผลรวมคะแนน ADL อยูในชวง 0 -4 คะแนน 
 สําหรับเขตสุขภาพท่ี 9 ผูสูงอายุไดรับการคัดกรอง ADL รอยละ 89.8  จังหวัดท่ีคัดกรอง ADL ไดสูง
สูด คือจังหวัดบุรีรัมย  รอยละ 95.5  รองลงมา  คือ ชัยภูมิ  นครราชสีมา  และสุรินทร  รอยละ 94.28  
92.27 และ 77.18  โดยผูสูงอายุกลุมดังกลาวเปนกลุมพ่ึงพิง  ภาพรวมเขตสุขภาพท่ี 9 รอยละ 4.06  จังหวัดท่ี
มีผูสูงอายุกลุมพ่ึงพิงสูงสุด คือ  จังหวัดชัยภูมิ  รอยละ 6.36  รองลงมา คือ  สุรินทร  นครราชสีมา  และ
บุรีรัมย  รอยละ 3.88  3.84  และ 2.52 (แผนภูมิท่ี 26)   
 

แผนภูมิท่ี 26 แสดงรอยละของผูสูงอายุ และการคัดกรอง ADL เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2559 
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 ป  2559 ตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพในการดูแลผูสูงอายุระยะยาว ( LTC  :  Long  Term  Care)  
คือ มีการดําเนินงานตามองคประกอบ  6 ขอ ดังนี้ 
  1.มีระบบการประเมินคัดกรองปญหาสุขภาพ และมีขอมูลผูสูงอายุท่ีจําเปนตองไดรับการดูแล
  ชวยเหลือระยะยาว 
  2. มีชมรมผูสูงอายุผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ 
  3. มีผูจัดการการดูผูสูงอายุ (Care manager) ผูดูแลผูสูงอายุ(Care giver) หรืออาสาสมัครดูแล 
  ผูสูงอายุ 
  4. มีบริการการดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีบานท่ีมีคุณภาพ (Home Health Care)จากสถานบริการ 
  สูชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพ 
  5.  มีบริการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพในระดับตําบล 
  6. มีระบบการดูแลผูสูงอายุกลุมติดบาน  กลุมติดเตียงโดยทองถ่ิน  ชุมชน มีสวนรวมและมี
แผนการ   ดูแลผูสูงอายุรายบุคคล (Care plan) 
 ผลการดําเนินงานของเขตสุขภาพท่ี 9  ป 2559 มีจํานวนตําบลท่ีผานเกณฑ LTC  94  ตําบล  จากตําบล
เปาหมายท่ีสมัครเขารวมโครงการ  99  ตําบล  คิดเปนรอยละ 95  โดยจังหวัดชัยภูมิและสุรินทร มีตําบลท่ีสมัคร
เขารวมโครงการและผานเกณฑ LTC รอยละ 100 บุรีรัมย  รอยละ 96.3  และนครราชสีมา  รอยละ 88.9  จาก
เกณฑเปาหมาย  รอยละ 40 (แผนภูมิท่ี 27)   
  

แผนภูมิท่ี 27  แสดงผลการดําเนินงานตําบลตนแบบ Long term Care เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2559 
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งานอนามัยสิ่งแวดลอม 

 ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (EHA : Environmental Health 
Accreditation) คือ การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานใหไดมาตรฐาน  เพ่ือนําไปสูประเมินและการรับรอง
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองทองถ่ิน  โดยประกอบดวยงานหรือระบบท่ีรับรอง  
ไดแก 
  - EHA 1000 คือระบบสุขาภิบาลอาหาร 
  - EHA 2000 คือระบบคุณภาพน้ําบริโภค 
  - EHA 3000 คือระบบสิ่งปฏิกูล 
  - EHA 4000 คือระบบมูลฝอย 
  - EHA 5000 คือระบบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
  - EHA 6000 คือระบบเหตุรําคาญ 
  - EHA 7000 คือระบบภัยพิบัติและสาธารณภัย 
  - EHA 8000 คือระบบการประเมินผลกระทบตอสขุภาพ 
  - EHA 9000 คือระบบกฎหมายสาธารณสุข 
 
  เกณฑการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมประกอบดวยประเด็นตางๆ ในแต
ละหมวดซ่ึงเปนแนวทางในการบริหารจัดการท่ีจะนําไปสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศไดและเกณฑในแต
ละหมวดจะมีความเชื่อมโยงกันระหวางหมวดตางๆเพ่ือแสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการท่ีดีตองมีความ
สอดคลองและบูรณาการกันอยางเปนระบบ ซ่ึงเกณฑการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 
ประกอบดวย 7 องคประกอบ  ไดแก 
  -องคประกอบ 1 การนําองคกร เพ่ือใหองคกรสามารถกําหนดทิศทาง กํากับดูแลตนเองท่ีดี มี
การสื่อสาร ทบทวนและพัฒนาระบบ มีความรับผิดชอบตอสังคม และดําเนินการอยางมีจริยธรรม 
  -องคประกอบ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรเพ่ือใหองคกรมีแผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองตาม
เปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมของประเทศ และความตองการของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย รวมท้ังมีระบบการถายทอดเปาหมายอยางเปนระบบ 
  - องคประกอบ 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใหองคกรมี
ระบบการเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (C/SH)ดานอนามัยสิ่งแวดลอม มี
ชองทางการสื่อสาร และมีการวัดความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (C/SH) 
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
  - องคประกอบ 4 การวัดการวิเคราะหและการจัดการความรูเพ่ือใหองคกรมีระบบฐานขอมูล 
สารสนเทศดานอนามัยสิ่งแวดลอม ท่ีสามารถวัด วิเคราะหผลงาน เพ่ือรองรับการตัดสินใจดานบริหารและการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบงานในหมวดตางๆ รวมท้ังมีการจัดการความรู (KM) สนับสนุนยุทธศาสตร  
  - องคประกอบ 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหองคกรมีระบบงานและระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร และสามารถสรางความกาวหนาและตอบสนอง
ความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรได  
  - องคประกอบ 6 การจัดการกระบวนการเพ่ือใหองคกรมีกระบวนงานหรือสรางมาตรฐาน
การปฏิบัติงานท่ีตอบสนองตอภารกิจหลักและยุทธศาสตรขององคกร และมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยรวมถึง
กระบวนการสนับสนุนดวย  
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  - องคประกอบ 7 ผลลัพธการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนการประเมินผล
สัมฤทธิ์ขององคกร อันเกิดจากการพัฒนาคุณภาพจากองคประกอบตางๆ ขางตน โดยจะประเมินผลเปน4 มิติ 
คือ มิติประสิทธิผล (ผลการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม) มิติคุณภาพบริการ มิติประสิทธิภาพ และมิติ
การพัฒนาองคกร 
 การดําเนินงาน ป 2559  ในเขตสุขภาพท่ี 9 พบวา จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครเขารวม 
EHA 1000 – 4000 จํานวน 180 แหง ผานพ้ืนฐาน 124 แหง ผานเกียรติบัตรรับรอง 24 แหง  รวมผานท้ังสิ้น 
148 แหง  สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครเขารวมโครงการ EHA 1000 – 9000 จํานวน 184 แหง  
ผานพ้ืนฐาน 125 แหง  ผานเกียรติบัตรรับรอง 28 แหง  รวมผานท้ังสิ้น 153 แหง (ตารางท่ี 2)   
 เทศบาลท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม  ป 2559  ภาพรวมเขตสุขภาพ
ท่ี 9  รอยละ 70.8 โดยจังหวัดท่ีมีเทศบาลผาน EHA สูงสุด คือ ชัยภูมิ  รอยละ 88.9  รองลงมา คือบุรีรัมย 
รอยละ 88.7  สุรินทร  รอยละ 78.6  และ นครราชสีมา  รอยละ 48.6 (แผนภูมิท่ี 28)   

 
ตารางท่ี  2  แสดงผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2559 

จังหวัด จํานวน 
อปท. 

(แหง) 

รวมท้ังสิ้น EHA 1000 - 4000 รวมท้ังสิ้น EHA 1000 - 9000 

สมัคร 
(แหง) 

ผาน
พ้ืนฐาน 

(แหง) 

ผาน
เกียรติ
บัตร

รับรอง 
(แหง) 

ผาน
ท้ังสิ้น 
(แหง) 

สมัคร 
(แหง) 

ผาน
พ้ืนฐาน 

(แหง) 

ผาน
เกียรติ
บัตร

รับรอง 
(แหง) 

ผาน
ท้ังสิ้น 
(แหง) 

นครราชสมีา 90 57 32 8 40 60 33 11 44 

ชัยภูม ิ 36 36 28 4 32 36 28 4 32 

บุรีรัมย 62 60 44 10 54 61 44 11 55 

สุรินทร 28 27 20 2 22 27 20 2 22 

เขต 9 216 180 124 24 148 184 125 28 153 

 

แผนภูมิท่ี  28  แสดงรอยละของเทศบาลท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม  

 เขตสุขภาพท่ี 9 ป 2559 
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 การดําเนินงานองคกรปลอดโฟมตนแบบ มีหลักเกณฑในการประเมิน  ประกอบดวย 
 1. องคกรหรือพ้ืนท่ีมีการกําหนดนโยบาย สนับสนุนและสงเสริมการลด ละ เลิกการใชภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร   
 2. มีการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธการรณรงค   
 3. มีการเลือกใชผลิตภัณฑทดแทนโฟมท่ีปลอดภัยตอสุขภาพ    
 4. ตองเลิกการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารมาอยางนอย 3 เดือนติดตอกันในปแรก  
 การดําเนินงานองคกรปลอดโฟมในเขตสุขภาพท่ี 9 ป 2558  มีจํานวนท้ังสิ้น 7 แหง  ป 2559 มี
จํานวนรวมท้ังสิ้น 43 แหง  โดยจังหวัดท่ีมีองคกรปลอดโฟมสูงสุดคือจังหวัดสุรินทร จํานวน 21 แหง บุรีรัมย 
13 แหง นครราชสีมา 5 แหง และชัยภูมิ 4 แหง สําหรับบุคคลตนแบบดานการรณรงค ลดการใชโฟมบรรจุ
อาหารในองคกร ป 2559 เขตสุขภาพท่ี 9 มีจํานวน 3 คน6 (ตารางท่ี 30)   
 

ตารางท่ี 4  แสดงองคกรปลอดโฟม ป 2558 - 2559 เขตสุขภาพท่ี 9  

จังหวัด ป 2558 ป 2559 บุคคลตนแบบดานการ
รณรงค ลดการใชโฟม

บรรจุอาหารในองคกร ป 
2559 

องคกรปลอดโฟม (แหง) องคกรปลอดโฟม (แหง) 

นครราชสีมา 3 5 1 
ชัยภูมิ - 4 - 
บุรีรัมย 3 13 1 
สุรินทร 1 21 1 

เขต 7 43 3 
 น้ําบริโภค  หมายถึง  น้ําจากแหลงน้ําสําหรับ ใชปรุงประกอบอาหาร  ลางหนา บวนปากและแปรงฟน  
ไดแก  น้ําประปา  น้ําบอบาดาล  น้ําบอตื้น  น้ําฝน ท่ีถูกสุขอนามัย   ท้ังนี้  องคการอนามัยโลกและยูนิเซฟใหคํา
จํากัดความวา น้ําบริโภค  หมายถึง “น้ําซ่ึงไมมีสารเคมีหรือสารพิษในปริมาณท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเจือปนและ
ปราศจากกลิ่น       สีและรสท่ีไมเปนท่ียอมรับ”  โดยเกณฑคุณภาพน้ําบริโภคกรมอนามัย พ.ศ. 2543 

ขอมูล หนวยวัด คาท่ีกําหนด 
        ความเปนกรด-ดาง  (pH) 
 
        ความขุน  (Turbidity) 
        สี  (Color) 
        สารละลายท้ังหมดท่ีเหลือจากการระเหย  (TDS) 
        ความกระดาง  (Hardness) 
        ซัลเฟต  (SO=

4) 
        คลอไรด  (CI-) 
        ไนเตรท  (NO-

3 as NO-
3) 

        ฟลูออไรด  ( F-) 
        เหล็ก  (Fe) 
        แมงกานีส  (Mn) 
        ทองแดง  (Cu) 

- 
 

เอ็นทียู 
แพลตตินัมโคบอลท 

มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 

อยูระหวาง 6.5-8.5 
(Field   test) 

ไมเกิน 10 
ไมเกิน 15 

ไมเกิน 1,000 
ไมเกิน 500 
ไมเกิน 250 
ไมเกิน  250 
ไมเกิน 50 
ไมเกิน 0.7 
ไมเกิน 0.5 
ไมเกิน 0.3 
ไมเกิน 1.0 
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        สังกะสี  (Zn) 
        ตะก่ัว  (Pb) 
       โครเมียม  (Cr) 
        แคดเมียม  (Cd) 
        สารหนู  (As) 
        ปรอท  (Hg) 
        แบคทีเรียประเภทโคลิฟอรม   (Coliform  bacteria)                        
        แบคทีเรียประเภทฟคัลโคลิฟอรม (Faecal  coliform  
bacteria) 

มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
เอ็มพีเอ็น/100 

มิลลิลิตร 
 เอ็มพีเอ็น/100 
มิลลิลิตร 

ไมเกิน 3.0 
ไมเกิน 0.03 
ไมเกิน 0.05 
ไมเกิน 0.003 
ไมเกิน 0.01 
ไมเกิน 0.001 

ตองตรวจไมพบ 
ตองตรวจไมพบ 

 
หมายเหตุ      1.  คลอรีนอิสระคงเหลือ  (Residual  Free  Chlorine)  กําหนดใหมีท่ีปลายเสนทอ  0.2 – 0.5 มิลลิกรัม
ตอลิตร  เพ่ือใชในการเฝาระวังคุณภาพนํ้าประปา 
  2.  วิธีการตรวจเปนไปตามวิธีการในหนังสือ  Standard  Method  for  The Examination                        
of  Water   and  Wastewater, 20 th  ed. 
  3.  ประกาศกรมอนามัย  (29  กุมภาพันธ  2543) 

 

 การเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค  เขตสุขภาพท่ี  9  ป 2559  พบวา จากการเก็บตัวอยางน้ําบริโภค  8 
ประเภท  ภาพรวมเขตผานเกณฑ  32  ตัวอยาง จากท้ังหมด  163  ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 19.6  สําหรับประเภท
ของน้ําบริโภคตัวอยางท่ีผานเกณฑสูงสุดคือ ตูน้ําหยอดเหรียญ  รอยละ  62.5 รองลงมาคือ น้ําดื่มบรรจุถัง  รอยละ 
40 และน้ําดื่มผานเครื่องกรองน้ํา รอยละ 28.6  ในสวนประเภทตัวอยางน้ําบริโภคท่ีไมผานเกณฑเลยคือ น้ําบริโภค
ประเภทน้ําบาดาล  และน้ําบริโภคประเภทบอน้ําตื้น  จากการเก็บตัวอยางน้ําบริโภคดังกลาวพบวาพารามิเตอรท่ีไม
ผาน  ไดแก โคลิฟอรม  ฟคอลโคลิฟอรม pH ความขุน สี TDS ความกระดาง ซัลเฟต คลอไรด เหล็ก แมงกานีส 
สังกะสี6 (ตารางท่ี 5)   

 ป 2559 การเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคในพ้ืนท่ีเสี่ยงเขตสุขภาพท่ี 9 ไดแก  เหมืองโปแตช  ขยะ
อิเล็กทรอนิกส  และโรงไฟฟาชีวมวล  พบวา การเก็บตัวอยางท้ังหมด 21 ตัวอยาง  ผานมาตรฐานเพียง 1 ตัวอยาง 
คือ น้ําฝน  โดยพารามิเตอรท่ีเกินเกณฑมาตรฐานสูงสุด คือ แบคทีเรีย  รอยละ 85  ความขุน  รอยละ 28.6   
(ตารางท่ี 6)   

 การดําเนินงานตามโครงการประเมินผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการเขาสูประชาคมอาเซียน     
ป 2559  เขตสุขภาพท่ี 9 ในพ้ืนอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร จากการสุมเก็บตัวอยางน้ําผิวดินและน้ําประปา  
จํานวน 10 ตัวอยาง พบวาไมผานมาตรฐานทุกตัวอยาง พบแบคทีเรียมากท่ีสุด รองลงมาคือความขุน สี เหล็ก  
แมงกานิส และ pH ตามลําดับ (ตารางท่ี 7)   
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ตารางท่ี  5  แสดงการเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค  ป 2559  เขตสุขภาพท่ี 9 

จังหวัด ประเภทตัวอยางท่ีเก็บ (จํานวนท่ีเก็บ/จํานวนท่ีผาน) 

ประปา
เมือง 

ประปา
ชนบท 

นํ้าฝน นํ้าดื่ม
บรรจุ
ถัง 20 
ลิตร 

ตูนํ้า
หยอด
เหรียญ 

นํ้า
บริโภค
ประเภท

นํ้า
บาดาล 

นํ้า
บริโภค
ประเภท
นํ้าบอตื้น 

นํ้าดื่ม
ผาน

เครื่อง
กรองนํ้า 

รวม พารามิเตอรท่ีไมผาน 

นครราชสมีา 12/1 17/3 15/3 4/2 4/3 - 1/0 3/0 56/18 

(32.1%) 

โคลิฟอรม ฟคอลโคลิ
ฟอรม pH ความขุน 
สี TDS ความ
กระดาง ซัลเฟต 
คลอไรด เหล็ก 

ชัยภูม ิ 10/4 8/0 11/1 - 2/2 1/0 - 4/2 36/9 

(25.0%) 

โคลิฟอรม ฟคอลโคลิ
ฟอรม pH ความขุน 
สี TDS คลอไรด 
เหล็ก แมงกานีส 

บุรีรัมย 10/1 9/0 11/2 3/1 1/0 1/0 1/0 - 36/4 

(11.1%) 

โคลิฟอรม ฟคอลโคลิ
ฟอรม pH ความขุน 
สี TDS ความ
กระดาง ซัลเฟต 
คลอไรด เหล็ก 
แมงกานีส สังกะส ี

สุรินทร 9/0 7/0 9/0 3/1 1/0 1/0 5/0 - 35/1 

(2.9%) 

โคลิฟอรม ฟคอลโคลิ
ฟอรม pH ความขุน 

สี TDS ความ
กระดาง ซัลเฟต 
คลอไรด เหล็ก 

เขต 9 41/6 

(14.6%) 

41/3 

(7.3%) 

46/6 

(13%) 

10/4 

(40%) 

8/5 

(62.5%) 

3/0 

(0) 

7/0 

(0) 

7/2 

(28.6%) 

163/32 

(19.6%) 

 

 

ตารางท่ี 6  แสดงการเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคในพ้ืนท่ีเสี่ยง ป 2559  เขตสุขภาพท่ี 9 

จังหวัด พ้ืนท่ีเสี่ยง 
จํานวน

ตัวอยาง 

พารามิเตอรท่ีเกินคามาตรฐาน 

TDS Cl
-
 Bact. Mn pH Turbidity Colour 

ชัยภูม ิ เหมืองโปแตช 9 3 3 9 1 0 0 0 

บุรีรัมย ขยะอิเล็กทรอนิกส 8 1 1 6 2 0 3 1 

โรงไฟฟาชีวมวล 4 0 0 3 0 4 3 0 

รวม 21 

 

4 

(19%) 

4 

(19%) 

18 

(85%) 

3 

(14%) 

4 

(19%) 

6 

(28.6%) 

1 

(4.8%) 
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ตารางท่ี  7  แสดงการเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคตามโครงการประเมินผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอมจาก

การเขาสูประชาคมอาเซียน ป 2559  เขตสุขภาพท่ี 9 

ประเภท 
จํานวน

ตัวอยาง 

พารามิเตอรท่ีเกินคามาตรฐาน 

pH Bact Fe Mn Turbidity Colour 

น้ําผิวดิน 5 0 5 3 3 4 4 

น้ําประปา 5 2 4 0 0 3 2 

รวม 10 2 

(20%) 

9 
(90%) 

3 
(30%) 

3 

(30%) 

7 

(70%) 

6 

(60%) 

 

 คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) หมายถึง คณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งจาก
คณะกรรมการสาธารณสขุ โดยใชอํานาจตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
มอบหมายใหมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
  - เสนอความเห็นตอคณะกรรมการสาธารณสุขในการกําหนดแผนงานและมาตรการเก่ียวกับการ
สาธารณสุขดานอนามัยสิ่งแวดลอมของจังหวัดและใหความเห็นในเรื่องใดๆ เก่ียวกับการสาธารณสุข ดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย 
  - ศึกษา วิเคราะหและใหความเห็นตอคณะกรรมการสาธารณสุขในการปรับปรุงกฎหมายระเบียบ 
ขอบังคับ และคําสั่งเก่ียวกับกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
 - ใหขอเสนอแนะตอราชการสวนทองถ่ินในการออกขอกําหนดของทองถ่ิน 
 - ใหคําปรึกษาและพัฒนาศักยภาพเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุขและผูซ่ึงไดรับแตงตั้ง
จากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
  - จัดทําโครงการและประสานงานระหวางหนวยราชการและราชการสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
  - สนับสนุน ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินท่ีมีอํานาจหนาท่ี
ในการปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขดานอนามัยสิ่งแวดลอมและรายงานตอคณะกรรมการ
สาธารณสุขตามความเหมาะสม ท้ังนี้อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
  - ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานท่ี
เก่ียวของหรือวัตถุใดๆ เพ่ือใชประกอบการพิจารณา ตามมาตรา17 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
  - แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
  - ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย 
 โดยดําเนินงานจัดการปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีโดยใชรูปแบบการประชุม
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  ในการกําหนดมาตรการแนวทาง  วิธีการ  กํากับติดตามและประเมินผล
เพ่ือระดมความเห็นและพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญท่ีกําหนด ไดแก มูลฝอยติดเชื้อ 
มูลฝอยท่ัวไป  ตลาดนัด น้ําบริโภค ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ   โรงน้ําแข็ง   มาตรการทางกฎหมายการสาธารณสุข 
และพ้ืนท่ีเสี่ยงตางๆ 
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 ป 2559 เขตสุขภาพท่ี 9 ทุกจังหวัดมีการจัดประชุมรวมกันของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  
อยางนอย 1 ครั้ง (ตารางท่ี 8)  โดยมีขอสรุปประเด็นในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของจังหวัดสวนใหญ  
ไดแก การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  การออกขอกําหนดทองถ่ิน  รองลงมาเปนประเด็นเรื่องของการลดละ เลิกใช
โฟมบรรจุอาหาร  การจัดการเหตุรําคาญ และการดําเนินงานอาหารปลอดภัย (ตารางท่ี 9)   

ตารางท่ี 8  แสดงการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ป 2559  เขตสุขภาพท่ี 9 

จังหวัด แผนการประชุม ประขุมไดจริง 

นครราชสีมา 3 ครั้ง 1 ครั้ง 

ชัยภูมิ 4 ครั้ง 2 ครั้ง 

บุรีรัมย 3 ครั้ง 3 ครั้ง 

สุรินทร 3 ครั้ง 2 ครั้ง 

 

ตารางท่ี 9  แสดงสรุปประเด็นมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ป 2559  เขตสุขภาพท่ี 9 

ประเด็น จังหวัด 

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ชัยภูมิ บุรีรัมย  สุรินทร 

การออกขอกําหนดทองถ่ิน นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรรีัมย 

การลด ละ เลิก ใชโฟมบรรจุอาหาร ชัยภูมิ  บุรีรัมย 

การจัดการเหตุรําคาญ สุรินทร  บุรีรัมย 

การดําเนินงานอาหารปลอดภัย สุรินทร  ชัยภูมิ 

การดําเนินงาน EHA ชัยภูมิ 

การแตงตั้งคณะทํางานติดตามงาน ตามมติ อสธจ. สุรินทร 
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สถานการณงานอนามัยส่ิงแวดลอม 

งานอนามัยสิ่งแวดลอมเปนการดําเนินงานจัดการสิ่งท่ีจะมีผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย รวมถึง
คุณภาพชีวิต ท้ังปจจัยท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และสังคม โดยการใชทฤษฎีและ
การดําเนินงานเพ่ือประเมิน ตรวจสอบ ควบคุม  ปองกันปจจัยท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมท่ีจะมีผลกระทบตอ
สุขภาพเพ่ือใหมนุษยมีสภาวะท่ีสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และสามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมอยางมีความสุข ขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดลอม ครอบคลุมหลายประเด็น สําหรับสถานการณ
อนามัยสิ่งแวดลอมของเขตสุขภาพท่ี9  ปงบประมาณ 2558 แยกเปนรายประเด็น ดังนี้      

1. การจัดการมูลฝอยติดเช้ือในโรงพยาบาล 
1.1 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 
มูลฝอยติดเชื้อเปนมูลฝอยท่ีมีแหลงกําเนิดมาจากสถานบริการสาธารณสุข เปนมูลฝอยท่ีมีการ

ปนเปอนของเชื้อโรคหากมีการจัดการท่ีไมถูกสุขลักษณะอาจสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
สถานการณภาพรวมมูลฝอยติดเชื้อในเขตสุขภาพท่ี 9 มีมูลฝอยติดเชื้อเกิดข้ึนปริมาณ 2,581.4 ตัน/ป โดย
จังหวัดนครราชสีมาเปนแหลงกอใหเกิดปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมากท่ีสุด ปริมาณ 1,172.9 ตัน/ป  (46%) 
รองลงมา คือ สุรินทร บุรีรัมย และชัยภูมิ กอใหเกิดมูลฝอยติดเชื้อปริมาณ 621.3 (24%), 468.8 (18%)  และ 
318.4 (12%) ตัน/ป ตามลําดับดังแผนภูมิท่ี 29    

 
แผนภูมิท่ี 29 สัดสวนและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนในเขตสุขภาพท่ี 9 แยกรายจังหวัด                

                       ท่ีมา : รายงานการตรวจราชการรอบ 2, 2558 
 

 
 
เปรียบเทียบปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเชื้อแยกรายประเภทโรงพยาบาล พบวา สวนใหญมูลฝอยติด

เชื้อมาจากโรงพยาบาลศูนยมากท่ีสุด ปริมาณ 1,334.9 ตันตอป โดยมาจากจังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด 
ปริมาณ 568.6 ตันตอป รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร บุรีรัมย และจังหวัดชัยภูมิ ในปริมาณ 432.0, 198.2, และ 
136.1 ตันตอป ตามลําดับ สวนโรงพยาบาลชุมชุนเปนแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อรองลงมาในปริมาณ 1,062.3 
ตันตอป โดยมาจากจังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด ปริมาณ 525.1 ตันตอป รองลงมา คือ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัด
ชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร ปริมาณ 200.7, 182.3 และ 154.2 ตันตอป ตามลําดับ สวนโรงพยาบาลท่ัวไป 
พบวา มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดข้ึน ปริมาณ 184.2 ตันตอปโดยมาจากจังหวัดนครราชสีมา ปริมาณ 79.2 
ตันตอป จังหวัดบุรีรัมย ปริมาณ 69.9 ตันตอป และ จังหวัดสุรินทร ปริมาณ 35.1 ตันตอป ดังตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในเขตสุขภาพท่ี 9 แยกตามประเภทของโรงพยาบาลและรายจังหวัด 

จังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน 

นครราชสีมา 568.6 79.2 525.1 

ชัยภูมิ 136.1 0.0 182.3 

บุรีรัมย 198.2 69.9 200.7 

สุรินทร 432.0 35.1 154.2 

เขต 1,334.9 184.2 1,062.3 
ท่ีมา: รายงานการตรวจราชการรอบ 2 ปงบประมาณ 2558 

 
1.2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย พบวา โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 87 แหง คิดเปนรอยละ 97.75 พิจารณาแยกราย
จังหวัด พบวา จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย มีโรงพยาบาลจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายทุก
โรงพยาบาล คิดเปน รอยละ 100.0 สวนจังหวัดสุรินทร และจังหวัดชัยภูมิ จัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย 
รอยละ 94.12 และ 93.75 ตามลําดับ ดังแผนภูมิท่ี 30 

 
แผนภูมิท่ี 30 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย 

ท่ีมา : รายงานการตรวจราชการรอบ 2, 2558 
 

 
 

สวนโรงพยาบาล ท่ีสงกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนอกโรงพยาบาล มีการควบคุม กํากับ การเก็บ ขน และ
กําจัดท่ีถูกตอง พบวา โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมดท่ีมีการสงกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อนอกโรงพยาบาล จํานวน 87 แหง มีการควบคุมกํากับ การเก็บ ขน และกําจัดท่ีถูกตองทุกแหง คิดเปนรอย
ละ 100   ดังแผนภูมิท่ี 31 

 
 
 

เปาหมาย : รอยละ 100 
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แผนภูมิท่ี 31 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีสงกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนอก

โรงพยาบาล  มีการควบคุมกํากับ การเก็บ ขน และกําจัดท่ีถูกตอง 
ท่ีมา :รายงานการตรวจราชการรอบ 2, 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดลอม (Environmental Health Accreditation; EHA) 

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมเปนกระบวนการ พัฒนาใหเกิดระบบคุณภาพของ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเปนระบบท้ังองคกรทําใหองคกรเกิดการ
เรียนรูมีการประเมินและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองทองถ่ินตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.การกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ไดมุงเนนการคุมครองสิทธิและสุขภาพ
ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมตามกฎหมายท้ังสองฉบับมาอยาง
ตอเนื่อง และในป 2557 กรมอนามัยรวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดเริ่มนําเครื่องมือบริหารจัดการ
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม ไปใชกับเทศบาลนคร เทศบาลเมืองและขยายผลไปท่ีเทศบาลตําบล
ในป 2558 ระบบ EHA ประกอบดวย 9 ระบบหลัก (20 ประเด็นยอย) ไดแก 1) ระบบการจัดการสุขาภิบาล
อาหาร 2) ระบบการจัดการคุณภาพน้ําบริโภค  3) ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล 4) ระบบการจัดการมูลฝอย 5) 
ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 6) ระบบการจัดการเหตุรําคาญ 7) ระบบการจัดการกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ 8) ระบบการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ และ 9) ระบบการบังคับใชกฎหมาย 

   สถานการณการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) ในเขตสุขภาพท่ี 9 พบวา มี
จํานวนเทศบาลทุกระดับท่ีผานการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมอยางนอย 1 ดาน จาก 4 
ระบบหลักไดแก 1) ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 2) ระบบการจัดการคุณภาพน้ําบริโภค  3) ระบบการ
จัดการสิ่งปฏิกูล 4) ระบบการจัดการมูลฝอย  จํานวน 109 แหง คิดเปนรอยละ 50.5 จากจํานวนเทศบาล
ท้ังหมด 216 แหง โดยมีเทศบาลเขารวมโครงการท้ังหมด 161 แหง คิดเปนรอยละ 74.5 พิจารณาแยกราย
จังหวัด พบวา จังหวัดชัยภูมิมีการดําเนินงานผานการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมมาก
ท่ีสุด รอยละ 69.4 รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดนครราชสีมา รอยละ 67.9, 61.3 
และ 30.0 ตามลําดับ    ดังแผนภูมิท่ี 32 นอกจากนี้ยังมีเทศบาลท่ีผานการประเมินในระดับเกียรติบัตรรับรอง 
จํานวน 20 แหง สาเหตุท่ีเทศบาลสวนใหญ ไมผานการประเมินคือ เทศบาลบางแหงยังไมเขาใจรูปแบบและ

เปาหมาย : รอยละ 100 
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เง่ือนไขการประเมิน EHA และไมพรอมสําหรับการประเมิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเปนกลไกหลักในการประเมิน จึงควรผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นถึง
ความสําคัญของการเขารวมและพัฒนาโดยศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา ทําหนาท่ีพัฒนาครู ก.ระดับจังหวัด 
ตลอดจนรวมประเมินในระดับเกียรติบัตร 

 
แผนภูมิท่ี 32  เทศบาลทุกระดับมีระบบอนามัยสิ่งแวดลอมไดมาตรฐาน 

             ท่ีมา :รายงานการตรวจราชการรอบ 2, 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ตลาดสดนาซ้ือ 
ตลาดสดนาซ้ือ หมายถึงตลาดประเภทท่ี 1 ท่ีมีโครงสรางม่ันคง  แข็งแรง  สะอาด ถูกสุขลักษณะ มี

การพัฒนาจนผานเกณฑการพัฒนายกระดับครบ 3 ดาน คือดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม (Environmental 
Health) ดานความปลอดภัยอาหาร(Food Safety)และดานการคุมครองผูบริโภค (Consumer 
Protection) 

สถานการณการพัฒนาตลาดสดนาซ้ือ ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 9 จากรายงานการตรวจราชการรอบ 2 
ปงบประมาณ 2558พบวา ภาพรวมของเขต มีจํานวนตลาดสดท้ังหมด 116 แหง มีการพัฒนาตลาดสดจนผาน
เกณฑมาตรฐาน จํานวน 104 แหง คิดเปน รอยละ 89.6 แยกเปนมาตรฐานระดับดี (3 ดาว) จํานวน 74 แหง 
คิดเปนรอยละ 63.8 มาตรฐานระดับดีมาก (5 ดาว) จํานวน 30 แหง คิดเปนรอยละ 25.9 พิจารณาแยกราย
จังหวัดพบวา จังหวัดบุรีรัมยมีการพัฒนาตลาดสดผานมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือมากท่ีสุด รอยละ 100.0 
รองลงมา คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร รอยละ 89.6, 88.5, และ 72.7 
ตามลําดับ ดังตารางท่ี 11  
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ตารางท่ี 11  จํานวนและรอยละตลาดสดท่ีผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 

จังหวัด จํานวนท้ังหมด ผานเกณฑตลาดสดนาซ้ือ รอยละ 

ระดับดี                 
(3 ดาว) 

ระดับดีมาก          
(5 ดาว) 

รวม 

นครราชสีมา 58 32 20 52 89.6 
ชัยภูมิ 26 16 7 23 88.5 
บุรีรัมย 21 19 2 21 100 

สุรินทร 11 7 1 8 72.7 
เขต 9 116 74 30 104 89.6 

ท่ีมา : รายงานการตรวจราชการรอบ 2 ปงบประมาณ 2558 
 
4. รานอาหารและแผงลอยผานมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอรอย (Clean Food Good Taste) 

อาหารถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญและมีผลกระทบตอธุรกิจการทองเท่ียว ถาหากจัดบริการไมปลอดภัย
จะทําใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรคจากอาหารและน้ําเปนสื่อ การดําเนินการโครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย
เปนการกระตุนมาตรการในการควบคุมกํากับ และตรวจสอบดูแลสถานท่ีปรุง ประกอบ จําหนายอาหาร อัน
ไดแก รานจําหนายอาหาร และแผงลอยจําหนายอาหาร ขอมูลจากการตรวจราชการรอบท่ี 2 ปงบประมาณ 
2558 พบวา รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารผานเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอรอย (Clean 
Food Good Taste) รอยละ 89.5 แยกเปนผานมาตรฐานรานอาหาร รอยละ 92.1 แผงลอย รอยละ 88.5 
พิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดนครราชสีมา มีรานจําหนายอาหารและแผงลอยผานมาตรฐานมากท่ีสุด รอย
ละ 90.5 รองลงมา คือจังหวัดสุรินทร จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดชัยภูมิ รอยละ 89.5, 87.7 และ 86.2 
ตามลําดับ ดังแผนภูมิท่ี 33 
 

แผนภูมิท่ี 33 รอยละของรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารผานมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอรอย 
(CFGT)  ท่ีมา :รายงานการตรวจราชการรอบ 2, 2558 
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5. การดําเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด (อสธจ.) 

การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535  มีเจตนารมณในการขับเคลื่อน การสงเสริม สนับสนุนและกํากับดูแลการดําเนินงานตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขของราชการสวนทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีตองปฏิบัติงานในการคุมครอง ดูแลสภาวะความเปนอยูท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน เพ่ือใหสอดคลองกับการปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขท่ี
กําหนดใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทําหนาท่ีควบคุม กํากับการดําเนินงานดานสุขภาพ (Health 
Regulator) รวมถึงการเชื่อมโยงการดําเนินงานระหวางคณะกรรมการสาธารณสุขในสวนกลางกับเจาพนักงาน
ทองถ่ินท่ีเปนผูบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขในระดับพ้ืนท่ีใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นําไปสูการลดปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 9 มีกระบวนการดําเนินงานในการ
ขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมผานกลไกคณะอนุกรรมการสาธารณสุข (อสธจ.) ตั้งแตป 2557 มีมติท่ี
ประชุมในการขับเคลื่อน ท้ังการจัดการฐานขอมูลการรองเรียนจัดการเหตุรําคาญ การออกเทศบัญญัติ/
ขอกําหนดทองถ่ินจากรายงานการตรวจราชการรอบท่ี 2 ปงบประมาณ 2558 พบวาสถานการณการ
ดําเนินงาน อสธจ. แยกรายจังหวัด ดังตารางท่ี 12 

 
ตารางท่ี 12  การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ป 2558 

จังหวัด การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

จํานวน
ครั้งท่ีจัด
ประชุม
อสธจ. 

ประเด็นปญหาดานอนามัยส่ิงแวดลอมและสุขภาพท่ีนําเขาพิจารณาและ 
คณะอนุกรรมการมีมติ  

นครราชสีมา 3 1. สถานการณการออกขอกําหนดทองถ่ินเรื่องการจัดการมูลฝอย 
2. การจัดการเหตุรําคาญเสียงดังจากสถานบันเทิง ชอย.30 กันยา 
3. ใหเทศบาลทุกแหง สมัครเขารวมพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA)  
4. การควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูลในทองถ่ินของตนเอง 

ชัยภูมิ 3 1. สรุปรายงานเหตุรําคาญทุกอําเภอรายไตรมาส 
2. สงเสริมใหเทศบาลทุกแหงเขารวมพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) 
3. ใหอปท.ทุกแหงจัดทําสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอม 
4. เรงรัด อปท.เพ่ือปรับปรุงตลาดสดประเภท 1 ท่ีไมไดมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 
5. เรงรัดการออกเทศบัญญัติ/ขอกําหนดทองถ่ิน ท่ีเปนปญหาของจังหวัด ป 2558  
จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 
   5.1 การประกอบกิจการ การตาก การสะสมและขนถายมันสําปะหลัง 
   5.2 กิจการตูน้ําหยอดเหรียญ 
6.การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
   6.1 ใหโรงพยาบาลทุกแหงเปนแหลงรับมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลสัตว 
   6.2 ให อปท.ออกขอกําหนดเพ่ือควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
7. รณรงคลด ละ เลิก การใชภาชนะท่ีทําจากโฟมในหนวยงานราชการในจังหวัดทุก
ระดับ  
8. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือติดตามการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม อสธจ. 
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บุรีรัมย 3 1. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนขอสั่งการมติ อสธจ. 

2. สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมของจังหวัด ไดแก 1) การ
จัดทําแผนกําจัดขยะมูลฝอย  2) ควบคุมการกําจัดสิ่งปฏิกูลจากรถดูดสวมของ อปท.  
3) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในคลินิกเอกชน คลินิกสัตว  4) การพัฒนาถนนอาหาร
ปลอดภัย  5) การแตงตั้งคณะทํางานตาม พ.ร.บ.สธ.2535 6) การจัดทําแผนปองกัน
ผลกระทบท่ีเกิดจากโรงไฟฟาชีวมวล  7) การจัดทําแผนปองกันผลกระทบท่ีเกิดจาก
โรงงานยางพาราไทยฮ้ัว  8) การจัดการขอรองเรียนผลกระทบท่ีเกิดจากเสาสัญญาณ
โทรศัพทมือถือและ  9) การรณรงค No Foam 
3. สงเสริมให อปท.มีการบังคับใชกฎหมายโดย แจงให อปท.ทุกแหงเรงรัดในการ
ออกขอกําหนดทองถ่ิน 

สุรินทร 3 1. เรงรัดอปท.เพ่ือปรับปรุงตลาดสดประเภท 1 ท่ีไมไดมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ4 
แหงโดยเชิญเทศบาลมาชี้แจงแผนพัฒนา 
2. สนับสนุนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญของจังหวัด ประกอบดวย 
     2.1 ใหนายอําเภอและทองถ่ินจังหวัดเขมงวดกับเจาของประปาหมูบานท่ีคุณภาพ
น้ําประปายัง ไมผานมาตรฐาน 
     2.2 บูรณาการการแกปญหาผลกระทบจากโรงโมหิน โดยใหเสนอ ผวจ.สั่งการ
หนวยงานท่ีเก่ียวของรวมปองกัน/แกปญหา 
     2.3 ใหเทศบาลทุกแหงสมัครเขารวมโครงการ  EHA 
     2.4 สงเสริมอปท.ใหออกขอกําหนดทองถ่ิน  (มี อปท.ออกขอบัญญัติอยางนอย 1 
เรื่องแลวรอยละ 99.42) 
     2.5 การสํารวจและวิเคราะหขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (สํารวจ
แลว 71 แหงรอยละ 41.27 จะแลวเสร็จภายใน ก.ย.58) 

ท่ีมา : รายงานการตรวจราชการรอบ 2 ปงบประมาณ 2558 
 
6. การพัฒนาสวมสาธารณะ 

ขอมูลจากการรายงานผลการพัฒนาสวมสาธารณะของจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 9 ป 2553-2558 
ภาพรวมเขต พบวา มีสวมผานมาตรฐาน รอยละ 44.88 พิจารณารายจังหวัด พบวา ในแตละจังหวัดการ
พัฒนาสวมใหไดมาตรฐานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนท้ัง 4 จังหวัด โดยในป 2553 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย 
และสุรินทร มีสวมผานมาตรฐาน รอยละ 33.92 41.42 16.35 และ 37.01 ตามลําดับ ในป 2558 สวม
สาธารณะผานมาตรฐานเพ่ิมข้ึนเปน รอยละ 44.29 71.84 32.42 และ 42.16 ตามลําดับ ซ่ึงสงผลใหภาพรวม
ของเขตมีสวมสาธารณะผานมาตรฐานเพ่ิมข้ึนจาก รอยละ 31.05 ในป 2553 เปน รอยละ 44.88 ในป 2558 
แตอยางไรก็ตามเม่ือเทียบกับเปาหมายความสําเร็จตามแผนแมบทพัฒนาสวมสาธารณะไทย ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2556-2559) และผลงานในระดับประเทศ พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 9 และรายจังหวัดมีผลการดําเนินงานต่ํากวา
เปาหมายและผลงานในระดับประเทศทุกป ยกเวนจังหวัดชัยภูมิท่ีมีผลการดําเนินงานในป 2558 สูงกวาผลงาน
ในระดับประเทศและระดับเขต ดังแผนภูมิท่ี 34 
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แผนภูมิท่ี 34 รอยละของสวมสาธารณะท่ีผานมาตรฐาน HAS แยกรายจังหวัด ป 2553 - 2558 

 
วิเคราะหรายประเภทสถานบริการสาธารณะในภาพรวม พบวา สถานบริการสาธารณะท่ีมีสวมผาน

เกณฑมาตรฐานคอนขางนอย (ไมถึงรอยละ 50) คือ รานอาหาร วัดสงเสริมสุขภาพ สถานท่ีราชการ ปมน้ํามัน  
และตลาดสด ซ่ึงมีสวมผานเกณฑมาตรฐาน เพียงรอยละ 19.98 35.90 40.64 46.27 และ 46.43 ตามลําดับ 
สวนประเภทสถานบริการสาธารณะท่ีมีการพัฒนาสวมสาธารณะไดตามเปาหมายการพัฒนาสวมป 2558 คือ 
โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หางสรรพสินคา แหลงทองเท่ียว และสวนสาธารณะ โดยมีสวม
ผานมาตรฐาน รอยละ 100.00 97.38 96.30 91.67 และ 90.48 ตามลําดับ ดังแผนภูมิท่ี 35 

 
แผนภูมิท่ี 35 รอยละของสวมท่ีผานมาตรฐาน HAS แยกรายประเภทสถานบริการ ในเขตสุขภาพท่ี 9 
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สวนที่  3   

ผลการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ป 2559 

 
การพัฒนาอนามัยแมและเด็ก 

 
การพัฒนาอนามัยแมและเด็กเพ่ือลูกเกิดรอด แมปลอดภัย  

เด็กมีพัฒนาการสมวัย ไอคิวเกิน 100 
ผลการดําเนินงาน 
           - การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศให มีประสิทธิภาพและเปนปจจุบัน  (บูรณา
การงบประมาณกับ CIO) ซ่ึงไดมีการพัฒนาระบบขอมูลเรื่องพัฒนาการเด็ก โดยการผลักดันเปนนโยบายเขต
สุขภาพท่ี ๙ ใหบันทึกและรายงานใน 43 แฟม ผาน Special PP พรอมท้ังมีการจัดทําแนวทางในการบันทึก
ขอมูลในระดับเขต  
   

- จัดทําคูมือ ZERO MMR ในระดับเขต ซ่ึงเปนแนวทางการดําเนินงานสําหรับผูปฏิบัติประกอบดวยการดูแล
หญิงต้ังครรภ การเขาถึงระบบฝากครรภคุณภาพ การตรวจทางหองปฏิบัติการหญิงตั้งครรภท่ีมาฝากครรภ 
การบริหารจัดก่ีระบบสงตอสาขาสูติกรรม การดูแลผูปวยวิกฤติในหองคลอดและหลังคลอด การเยี่ยมมารดา
ระยะหลังคลอด และระบบรายงานมารดาตายในเขตสุขภาพท่ี 9 ซ่ึงจัดทําเสร็จเรียบรอยและมีการจัดพิมพ 
และเผยแพรใหกับสถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพท่ี 9  
  - การพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก โดยการเยี่ยมเสริมพลังตําบล

พัฒนาการดีเริ่มท่ีนมแม ศูนยเด็กเล็กคุณภาพ และหมูบานไอโอดีน, และแหลงผลิตเกลือเสริมไอโอดีน จํานวน 

2 ตําบล คือ ตําบลโบสก อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงพบวาผานเกณฑการประเมินตําบลพัฒนาการดี

เริ่มท่ีนมแมระดับเขต  ป 2559 และตําบลตลาดแรง อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงยังไมผานเกณฑการ

ประเมินตําบลพัฒนาการดีเริ่มท่ีนมแมระดับเขต อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และมี

การวางแผนการเยี่ยมเสริมพลังของจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดสุรินทร จังหวัดละ 1 ตําบล ในเดือนตุลาคม 

2560  

 - การติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ โดยมีการติดตามเยี่ยมเสริมพลังจํานวน ๒ ครั้ง โดยบูรณาการไปกับการตรวจราชการรอบปกติ 
ซ่ึงพบวา  มีการดําเนินงานไดเปนอยางดี 4 จังหวัด ผูบริหารมีนโยบายและการสนับสนุนในทุกดานอยาง
ตอเนื่องท้ังในระดับเขต และระดับจังหวัด  ผูบริหารในระดับเขต และระดับจังหวัดใหการสนับสนุนในการ
ดําเนินการตางๆ เชน การปรับเปลี่ยนนโยบายการใหบริการ WCC เพ่ือใหเอ้ือตอการดําเนินงาน การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณ   CPM ทุกระดับ มีการติดตามเยี่ยม เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบ
ขอมูลอยางครอบคลุมและตอเนื่อง และมีการสะทอนขอมูลกลับใหพ้ืนท่ีเปนระยะ ทําใหมีการปรับเปลี่ยนและ
ปรับแกขอมูลไดทันเวลา  
 - การวิจัยการฝากครรภคุณภาพ เขตสุขภาพท่ี 9 เพ่ือศึกษาลักษณะท่ัวไปของหญิงตั้งครรภท่ีมารับ

บริการฝากครรภในโรงพยาบาลของรัฐ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปพัฒนาระบบบริการงานฝากครรภใหมีคุณภาพได
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มาตรฐาน  โดยเก็บขอมูลเก่ียวกับหญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการฝากครรภในระดับโรงพยาบาลชุมชนข้ึนไป 

จํานวนท้ังสิ้น 879 ราย ซ่ึงพบวา  หญิงตั้งครรภสวนใหญมีการวางแผนการตั้งครรภ รอยละ 61  และเปนการ

ตั้งครรภครั้งแรกรอยละ 43 โดยทราบวาตั้งครรภเม่ืออายุครรภนอยกวา 8 สัปดาห รอยละ 63 และเขารับการ

ฝากครรภครั้งแรกอายุครรภนอยกวา 12 สัปดาหมากถึงรอยละ 75  สัดสวนการฝากครรภเร็วกอนอายุครรภ 

12 สัปดาหมากกวาการฝากครรภหลังอายุครรภ 12 สัปดาหในอัตราเฉลี่ย 3:1 ซ่ึงสาเหตุท่ีทําใหหญิงตั้งครรภ

มาฝากครรภเร็วดวยเหตุผลสําคัญคือ เพ่ือยืนยันการตั้งครรภ รอยละ 34 และทราบวาการฝากครรภเร็วมี

ประโยชน รอยละ 33 นอกจากนี้ยังพบวามีความวิตกกังวลกลัวทารกในครรภอาจมีความผิดปกติ รอยละ สวน

ในกลุมท่ีมารับการฝากครรภชาอายุครรภเกิน 12 สัปดาห  เหตุผลอันดับแรก คือ ไมทราบวาตั้งครรภ มาก

ท่ีสุดรอยละ 12 ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลของการไมไดวางแผนต้ังครรภท่ีพบมากถึง  รอยละ 38.8 เหตุผล

รองลงมาคือ ไมมีเวลามาฝากครรภ รอยละ 8.83 นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอ่ืนๆ เชน ไมทราบประโยชน  ไม

สะดวกมารับบริการในวันเปดใหบริการ ไมรูข้ันตอนการฝากครรภ และลางานไมได  เม่ือสอบถามถึงสิ่งท่ีหญิง

ตั้งครรภตองการมากท่ีสุดคือ การดูแลรักษาแมและลูกในครรภใหปลอดภัย ต้ังแตการมาฝากครรภจนถึงการ

คลอดบุตรอยางปลอดภัย ตองการตรวจใหม่ันใจ  มีความปลอดภัยตลอดการตั้งครรภ และการแนะนําการดูแล

ปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ  ในหญิงตั้งครรภท่ีมีอาชีพรับจางตองการตรวจครรภใหเสร็จในชวงเชา เพราะชวงบาย

ตองกลับไปทํางาน สวนในเรื่องคาใชจายหญิงตั้งครรภตองการทราบวามีคาใชจายจํานวนเทาใดเพ่ือจะได

เตรียมตัวไดถูกตอง และหากกรณีตองจายเงินเองและมีเงินไมเพียงพอ ตองการขอผอนชําระกับทาง

โรงพยาบาล อยากใหมีโครงการสําหรับคนทองท่ีมีฐานะยากจน   นอกจากนี้ อยากใหมีการประชาสัมพันธใน

หมูบานเก่ียวกับขอมูลการฝากครรภและประโยชนของการฝากครรภดวย   

 ขอจํากัด  ขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหเปนขอมูลท่ีไดมาจากการสงแบบสอบถามไปยังโรงพยาบาลรัฐบาล

ท่ีมีผูรับบริการเขามาฝากครรภ ซ่ึงยังขาดหญิงตั้งครรภท่ีไมมาฝากครรภตามปกติ ผลการวิจัยจึงสามารถอางอิง

ไดเฉพาะผูมารับบริการในโรงพยาบาล ไมสามารถนําไปอางอิงในหญิงตั้งครรภไดท้ังหมด 

 
ปจจัยความสําเร็จ 
  1.ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารในทุกระดับ และทุกดาน 
  2.การทํางานเปนทีมของผูปฏิบัติงานอนามัยแมและเด็ก ท้ังภายในองคกร และภาคีเครือขาย 
  3. การมีท่ีปรึกษาท่ีดีและเหมาะสม เชน งานพัฒนาการเด็กมีการดําเนินการไดเปนอยางดี เนื่องจากมี
กุมารแพทยเปนท่ีปรึกษา (ภายในองคกร)  
  4.  มีนโยบายท่ีชัดเจนตั้งแตระดับกระทรวง และมีการถายทอดนโยบายลงมาเปนระดับ ทําให
สามารถดําเนินงานไดสะดวก และเรียบรอยมากข้ึน เชน พัฒนาการเด็ก 
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ปญหาและอุปสรรค 
 การดําเนินโครงการไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว เนื่องจากมีงานท่ีนอกเหนือจากแผนงานท่ีไดวางไว 
ทําใหไมสามารถดําเนินงานตามเปาหมายได โดยเฉพาะเรื่องการสุมประเมิน/ เยี่ยมเสริมพลังมาตรฐานตางๆ 
ของกรมอนามัย 
 
ขอเสนอแนะ 
  ควรมีการบูรณาการมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก ท่ีมีความเชื่อมโยงหรือเก่ียวของกันเปนมาตรฐาน
เดียวหรือรายละเอียดในมาตรฐานตางๆ ท่ีลดลง เพ่ือใหเกิดความสะดวก หรือลดภาระงานในการดําเนินงานท้ัง
ของพ้ืนท่ี และศูนยเขตตางๆ  
 
 ผลงานเดน/นวัตกรรม/Best Practice  
  1. คูมือ ZERO MMR ในระดับเขตสุขภาพท่ี ๙ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการลดอัตรา
มารดาตายในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
  2. การจัดทําแบบบันทึกการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็ก เด็กปฐมวัยท้ังสําหรับเจาหนาท่ี
สาธารณสุข และครูผูดูแลเด็ก เพ่ือใหเจาหนาท่ีสาธารณสุข และครูผูดูแลเด็กสามารถนําไปใชไดงาย  
  3. การดําเนินงานเรื่องระบบขอมูลพัฒนาการเด็ก  
  - จังหวัดสุรินทร มีการพัฒนาระบบขอมูลพัฒนาการเด็กจากระบบ 43 แฟม ใน Special PP พรอม
ท้ังมีการจัดทําแนวทางการบันทึกขอมูลพัฒนาการเด็กท่ีชัดเจน ซ่ึงตอมาไดมีการนํามาใชเปนแนวทางการ
บันทึกขอมูลในระดับเขต รวมถึง CPM ในระดับจังหวัด และระดับอําเภอไดมีการนิเทศ ติดตามการบันทึก
ขอมูลในทุกอําเภอ โดยใชระบบการ Coaching ทําใหขอมูลการคัดกรองพัฒนาการเด็กใน 4 ชวงอายุ 9, 18, 
30 และ 42 เดือนในชวงรณรงคพบเด็กพัฒนาการสงสัยวาลาชามากท่ีสุก คือรอยละ 29.06 พรอมท้ังยังมีการ
พัฒนาโปรแกรมท่ีไมใช JHCIS และ HosXP ใหสามารถบันทึกขอมูลพัฒนาการเด็ก และสามารถสงออกขอมูล
พัฒนาการเด็กไปยัง 43 แฟมของจังหวัดได  ทําใหไดขอมูลท่ีถูกตองและครบถวนมากข้ึน ซ่ึงสามารถนําวิธีการ
ดังกลาวขยายตอไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือทําใหไดขอมูลท่ีถูกตองและนาเชื่อถือมากข้ึน  
  - จังหวัดบุรีรัมย มีการจัด MM Conference ซ่ึงทําใหไดแนวทางในการดูแล และรักษาหญิงต้ังครรภ 
และมารดาขณะมาคลอดท่ีชัดเจนตามสาเหตุการตายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถนําไปใชเปนแนวทางการปฏิบัติครั้ง
ตอไป และสามารถลดการตายของมารดาไดเปนอยางดี รวมถึงในเรื่องพัฒนาการเด็ก จังหวัดบุรีรัมยมีระบบ
การติดตามเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยวาลาชา ซ่ึงสามารถติตตามไดถึงรอยละ ๙๙ โดยมีการคืนขอมูลใหกับพ้ืนท่ี
เปนระยะ และ IT ระดับจังหวัดมีการแกไขปญหารวมกับผูรับผิดชอบงาน ทําใหสารถติดตามเด็กไดอยาง
ครอบคลุม 
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การปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย 
 

ผลการดําเนินงาน 
 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใหการปรึกษาทางพันธุศาสตรธาลัสซีเมียและมาตรฐานดานการ
ปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียแกผูปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลจังหวัด มี
ผูเขารวมประชุมท้ังหมด จํานวน 36 คน แบงเปน กลุมเปาหมาย 26 คน กลุมผูจัดกิจกรรม 3 คน และกลุม
วิทยากร 7 คน โดยคะแนนเฉลี่ยของกลุมเปาหมายกอนอบรมเทากับ 38.6+3.0 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลัง
อบรม 46.3+1.1 คะแนน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโรคธาลัสซีเมียและการ
แปลผลทางหองปฏิบัติการกอนการอบรมเพ่ิมข้ึน 
 2. การนิเทศติดตามผลการดําเนินงานโครงการปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย จํานวน 7 
โรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลสุรินทร โรงพยาบาลปราสาท โรงพยาบาลบุรีรัมย โรงพยาบาลนางรอง 
โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลโชคชัย พบวา 

- เจาหนาท่ีแผนกฝากครรภยังขาดความรูในการอานและแปลผล  

- แผนกฝากครรภขาดสื่อการสอนดานธาลัสซีเมีย เชน VDO แนะนําใหใชสมุดสีชมพู 

- การเก็บขอมูลและเก็บรายงานการใหบริการยังไมครบถวน  

- ขาดการเชื่อมโยงขอมูลและประสานงานกันระหวางหนวยงาน เชน งานฝากครรภ หอง Lab 

และคลินิกโรคธาลัสซีเมียเด็ก 

- เจาหนาท่ีฝากครรภมีการเปลี่ยนงานประมาณรอยละ 30 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยังไมมีระบบติดตามเรื่องธาลัสซีเมียอยางชัดเจน  แตมีการ

ติดตามรายงานตามมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก 

 3.ประชุมติดตามผลการดําเนินงานโครงการปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียเขตสุขภาพท่ี 9 จํานวน
ท้ังหมด 6 ครั้ง ไดแก ประชุมคณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับเขตสุขภาพท่ี 9 จํานวน 1 ครั้ง ประชุม
คณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียระดับเขต เขตสุขภาพท่ี 9 จํานวนจํานวน 4 ครั้งและประชุม
เครือขายหองปฏิบัติการ เพ่ือการควบคุมและปองกันโรคธาลัสซีเมีย เขตสุขภาพท่ี 9 จํานวน 1 ครั้ง โดยใช
งบประมาณศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 9 ผลการดําเนินงาน พบวา 

- มีการขับเคลื่อนการทํางานโครงการปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในเขตบริการสุขภาพท่ี 

9 ผานทางคณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียระดับเขต เขตสุขภาพท่ี 9  

- ผูรับผิดชอบงานธาลัสซีเมียเขตสุขภาพท่ี 9 รับทราบสถานการณและปญหาการดําเนินงาน

โครงการปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย  

- เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการเขตสุขภาพท่ี 9 มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการแปลผลการตรวจ

วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ และวิธีการสงตอตัวอยางท่ีถูกตอง เหมาะสม 

 4.จัดทําคูมือการดําเนินงานโครงการปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย เขตสุขภาพท่ี 9 ทําให
ผูปฏิบัติงานมีแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน  
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ปจจัยความสําเร็จ 
 - คณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียระดับเขต  เขตสุขภาพท่ี 9 มีความเขมแข็ง มุงม่ัน 
ตั้งใจท่ีจะผลักดันการทํางานในพ้ืนท่ีใหประสบความสําเร็จ 
 - หองปฏิบัติการ ศูนยอนามัยท่ี 9 เปนหนวยรับตรวจธาลัสซีเมียใหแกโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี มีการนํา
ขอมูลมาวิเคราะห และสังเคราะห ทําใหทราบจุดออนของการดําเนินโครงการ และนําเสนอขอมูลยอนกลับ
ใหแกพ้ืนท่ี เกิดการวางแผนพัฒนาโครงการในป 2560 ตอไป 
 
ปญหาและอุปสรรค 
 - การเปลี่ยนงานของเจาหนาท่ีคลินิกฝากครรภบอย ทําใหเจาหนาท่ีขาดความรูดานการใหการปรึกษา
ธาลัสซีเมียซ่ึงถือเปนเรื่องยาก เนื่องจากเปนโรคทางพันธุกรรม ดังนั้น จึงตองมีการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ
โรคธาลัสซีเมียทุกป 
 - ขาดการประสานงานระหวางเจาหนาท่ีคลินิกฝากครรภและเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ 
 - คณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียระดับเขต ไมสามารถเขารวมประชุมไดครบทุกคน 
โดยเฉพาะสูติแพทย และผูรับผิดชอบงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทําใหขาดความรวมมือและขาด
ความตอเนื่องในการติดตามงาน 
 
ขอเสนอแนะ 
 - จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับโรคธาลัสซีเมียแกผูปฏิบัติงานดานธาลัสซีเมีย โดยเฉพาะการจัดประชุม
รวมกันระหวางคลินิกฝากครรภและหองปฏิบัติการอยางนอย ปละ 1 ครั้ง 
 - ใหมีการนําประเด็นเรื่องการปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย เขาสูประเด็นสําคัญในการประชุม
คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับเขตสุขภาพท่ี 9 
 
ผลงานเดน/นวัตกรรม/Best Practice 
 - การจัดตั้งคณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียระดับเขต เขตสุขภาพท่ี 9                  
ท่ีประกอบดวยตัวแทนของหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง 4 จังหวัด 
 - คูมือการดําเนินงานโครงการปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย เขตสุขภาพท่ี 9 
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การปองกันการถายทอดเช้ือเอชไอวีจากแมสูลูก 
 

การดําเนินโครงการปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก โดยการนิเทศการดําเนินงานการ
ปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก สรุปผลการ จํานวน 8 แหง ดังนี้ 

 
นครราชสีมา - โรงพยาบาลโชคชัย  

- โรงพยาบาลบัวใหญ  
ชัยภูมิ - โรงพยาบาลภูเขียว  

- โรงพยาบาลชัยภูมิ  
บุรีรัมย - โรงพยาบาลนางรอง 

- โรงพยาบาลบุรีรัมย 
สุรินทร - โรงพยาบาลปราสาท 

- โรงพยาบาลสุรินทร 
 
ประเด็นการนิเทศ ไดแก 1) แนวทางการใหการปรึกษา 2) แนวทางการใหยาตานไวรัสในหญิง

ตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีและเด็กท่ีคลอดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี 3) แนวทางการจัดการนมผงสําหรับเด็กท่ี
คลอดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี ระบบการตรวจเลือดเอชไอวีและซิฟลิส การตรวจ CD4 และ Viral load      
4) แนวทางการดูแลเด็กหลังคลอดอยางตอเนื่อง 5) การพัฒนาระบบงานของโรงพยาบาล 6) ปญหาอุปสรรค
ของการดําเนินงาน 

ปญหาและอุปสรรค  
 การจัดเก็บขอมูลของแตละพ้ืนท่ีไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

ขอเสนอแนะ  
 พัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาจกําหนดเปนมาตรการ

หรือนโยบายการดําเนินงานในระดับประเทศ 
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การสงเสริมสุขภาพวัยเรียน 
 

การสงเสริมสนับสนุนพัฒนาภาคีเครือขาย เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเด็กไทยวัยเรียนมี
สุขภาพดี  : การประเมินเครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนดีเขตนครชัยบุรินทร 

 
ผลการดําเนินงาน 
1.การประเมินผลติดตามการเย่ียมสํารวจโรงเรียนเครือขาย 
ศูนยอนามัยท่ี 9 ประเมินผลและคัดเลือกโรงเรียนเครือขายเด็กไทยฟนดีใน 4 จังหวัด โดยสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดไดจัดสงรายชื่อผลประกวดโรงเรียนเครือขายท่ีชนะเลิศระดับจังหวัดในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมี

รายชื่อดังนี้  

- สสจ.บุรีรัมย เครือขายหกสหายรักษฟน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย 

- สสจ.นครราชสีมา เครือขายพิมายรักษฟน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

- สสจ.ชัยภูมิ เครือขายตลาดแรงสานสายใยสูเด็กไทยฟนดี อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ 

ศูนยอนามัยท่ี 9 ประเมินโรงเรียนเครือขายโดยใชเกณฑประเมินระดับประเทศวันท่ี 12-19 เดือนมกราคม 2559   

ผลการประเมินโรงเรียนเครือขายเด็กไทยฟนดีระดับเขตท่ีผานเกณฑการประกวดระดับประเทศ 

- โรงเรียนเครือขายระดับยอดเยี่ยมไดแกเครือขายหกสหายรักษฟน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย  

- โรงเรียนเครือขายระดับดีมากไดแก เครือขายพิมายรักษฟน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

 - โรงเรียนเครือขายระดับดีไดแก เครือขายตลาดแรงสานสายใยสูเด็กไทยฟนดี อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ 

2.การแลกเปล่ียนเรียนรูภาคเีครือขายในเวทีระดับประเทศ      

 นําเครือขายท่ีผานเกณฑการประกวดระดับยอดเยี่ยมและดีมากนําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวที

ระดับประเทศและรับมอบโลรางวัลพรอมเงินรางวัลกับอธิบดีกรมอนามัยในงานประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด จ.กรุงเทพมหานคร วันท่ิ 16-17 กุมภาพันธ 2559 

3.จัดทําใบประกาศและเชิดชูเกียรติเครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนดี 
 มอบใบประกาศเกียรติคุณพรอมกรอบเพ่ือเชิดชูเกียรติใหกับโรงเรียนเครือขายและภาคีเครือขายท่ี

รวมมือใหการสนับสนุนในโครงการโรงเรียนเครือขายเด็กไทยฟนดีท้ังหมดท่ีสงประกวดในระดับเขต  
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ปจจัยความสําเร็จ 

 การมีสวนรวมของภาคีเครือขายท้ังสํานักงานสาธารณสุขและคณะครู  เครือขายโรงเรียน ชุมชน 

ผูปกครอง  ใหการตอบรับและเห็นความสําคัญและตระหนักถึงปญหาสุขภาพชองปากในเด็กนักเรียน จึงเกิด

เปนแรงผลักดันใหทุกภาคสวนรวมมือกันขับเคลื่อนโครงการเครือขายเด็กไทยฟนดี 

ปญหาอุปสรรค 
 - การประเมินและคัดเลือกเปนไปโดยคณะกรรมการจากศูนยอนามัยท่ี๙เทานั้น ขาดตัวแทนจาก
สวนกลางและตัวแทนจังหวัดในแตละจังหวัดในการรวมประเมินคัดเลือกและแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประเมิน
คัดเลือกรวมดวยเพ่ือวิเคราะหขอดีและขอเสียและนํามาเปนแนวทางในการจัดเตรียมเครือขายในปถัดไป 
- ศูนยเขตขาดงบประมาณสนับสนุนเงินรางวัลใหกับเครือขายท่ีชนะการประกวดเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ
ใหกับเครือขายในการดําเนินงานเครือขายและขยายเครือขายตอไป 
 

ขอเสนอแนะ/การสนับสนุนจากสวนกลาง 
 - การจัดทําโลรางวัลเชิดชูเกียรติใหกับเครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนดี จากสวนกลาง จัดทําเพียงโล
รางวัลเดียวซ่ึงไมเพียงพอตอจํานวนโรงเรียนในเครือขาย ควรจัดทําใหครบทุกโรงเรียนในเครือขายท่ีชนะการ
ประกวด 
 - สวนกลางขาดงบประมาณสนับสนุนการทํางานใหกับศูนยเขต 
 
ผลงานเดน/นวัตกรรม/Best Practice 
 - เครือขายหกสหายรักษฟนอําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย มีผลการประกวดอยูในระดับยอดเยี่ยมท้ัง 
4กิจกรรม นวัตกรรมเดน  ไดแก  โครงการBrush for mom  โครงการคูพอลูกเลิกดื่มน้ําอัดลม งดน้ําเมา
ตลอดเขาพรรษา  โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน (เด็กพิเศษมีความบกพรองทางสมอง)  ผลลัพธ/ผลกระทบดาน
ทันตสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพชองปากนักเรียนอยูในเกณฑยอดเยี่ยม การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย   
การนําและบริหารจัดการเครือขายอยูในเกณฑยอดเยี่ยมเชนเดียวกัน  
  - เครือขายพิมายรักษฟน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีนวัตกรรมเดน ไดแก morning 
brushing โครงงานถุงสุขภาพฟนดี  การจัดมหกรรมวันผักผลไม ผลลัพธ/ผลกระทบดานทันตสุขภาพจากการ
ตรวจสุขภาพชองปากนักเรียนอยูในเกณฑยอดเยี่ยม   
  การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย  การนําและบริหารจัดการเครือขายอยูในระดับดีท้ัง 2 พ้ืนท่ี   
สามารถเปนแหลงศึกษาดูงานใหกับพ้ืนท่ีเครือขายโรงเรียนอ่ืนๆไดเพ่ือเปนตนแบบแนวคิดและตอยอดนวัตกรรม
ดานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนได 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดระบบการใชขอมูลสุขภาพชองปากระดับตําบล  
จากฐานขอมูล 43 แฟม และ Health Data Center : HDC  
เพ่ือใชในการจัดทําแผนแกปญหาสุขภาพชองปากระดับตําบล 

 
ผลการดําเนินงาน 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดระบบการใชขอมูลสุขภาพชองปากระดับตําบล จากฐานขอมูล 43 
แฟม และ Health Data Center  เพ่ือพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร ในการจัดทําแผนแกปญหาสุขภาพชองปาก 
จากระบบ 43 แฟม ของกระทรวงสาธารณสุข  และพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาล ใหสามารถวางแผนแกปญหา
สุขภาพชองปากระดับตําบล จากขอมูลเชิงประจักษในระบบ 43 แฟม และ Health Data Center : HDC ของ
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือจัดทําแผนแกปญหาสุขภาพชองปากระดับตําบล  โดยทันตบุคลากรในพ้ืนท่ีเขต
สุขภาพท่ี 9 เขารวมในการอบรมท้ังสิ้น 113 คน  หลักสูตรการอบรม ประกอบดวย 

 1. การจัดขอมูลระบบ 43 แฟม และ HDC เพ่ือการวางแผนจัดบริการสุขภาพชองปาก    

 2. การลงขอมูล 43 แฟม กับงานทันตกรรม ใหมีประสิทธิภาพ 

 3. การใชเครื่องมือในโปรแกรม Qlikview เพ่ือวิเคราะหและนําเสนอขอมูล   
 4. Dental report helper ในการตรวจสอบขอมูลงานทันตกรรม 

 5. การวิเคราะหขอมูลของสถานการณของพ้ืนท่ี 

 6. ระบบบริหารจัดการ 43 แฟม สูความสําเร็จ 

 

ปญหาและอุปสรรค 

 - ทันตบุคลากรสนใจเขาอบรมจํานวนมาก แตเนื่องจากมีขอจํากัดดานงบประมาณท่ีจะตองนําจาย
คาท่ีพักใหแกผูเขาอบรม เพราะบางพ้ืนท่ีจะมีปญหาเงินบํารุงไมเพียงพอ จึงจําเปนตองคัดเลือกเฉพาะตัวแทน
จังหวัดในการเขาอบรม 

 - ระบบ Internet ของทางโรงแรม สัญญาณไมเสถียรและไมเพียงพอตอการใชงาน เนื่องจากการอบรม
เปนการอบรมเชงิปฏิบัติการท่ีใชงานคอมพิวเตอรเปนหลัก ทําใหการติดตั้งและดาวนโหลดขอมูลลาชา 
 

ขอเสนอแนะ 

 - สวนกลางควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดประชุมตอยอด เนื่องจากผูเขาอบรมเรียกรอง
ใหมีจัดการอบรมเก่ียวกับขอมูลอยางตอเนื่อง 

 - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 9 ควรจัดอบรมถายทอดความรูแกทันตบุคลากรให
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
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การสงเสริมสุขภาพวัยรุน 

 
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

 
ผลการดําเนินงาน 
 1.การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุน : มีการ

รวบรวมขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนในการติดตามผลการดําเนินงาน  กําหนดรูปแบบการวิธีการบริหารจัดการ

ขอมูล/เก็บรวบรวมขอมูล  ตรวจสอบขอมูลท่ีถูกตอง ทันสมัย และเชื่อถือได วิเคราะหขอมูล และเผยแพร

ขอมูล 

 2.การติดตามประเมินผลการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนแบบบูรณาการ     
(บูรณาการกับตําบลจัดการสุขภาพในพ้ืนท่ี 8 อําเภอ :  มีแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล กําหนด
ขอบเขตและกรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผล เลือกพ้ืนท่ีในการติดตามประเมินผล  ดําเนินการติดตาม
ประเมินผลโดยการจัดการความรู  สรุปผลการติดตามประเมินผล  จัดทํารูปเลม และเผยแพรผลการจัดการ
ความรูแกภาคีเครือขาย  
 3.การส่ือสารและตอบโตความเส่ียงดานสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุน :  วิเคราะห
สภาพปญหาการตั้งครรภในวัยรุน เพ่ือจัดทํา Infographic เผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางการสื่อสารตางๆ  
เผยแพรผานทาง Line HPC , Counseling Teen UP Care และเว็บไซตศูนยอนามัยท่ี 9  จํานวน 4 เรื่อง 
ไดแก  
 1) 7 เทคนิค เตรียมกอนคุยกับวัยรุน  
 2) 8 ทุกขเม่ือ sex ไมปลอดภัย  
 3) วัยรุนยุคใหม รูทันเพศภัย ไมทองไมคลอด จะรอดปลอดภัย  
 4) ทางเลือกเม่ือทองในวัยเรียน   
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 4.พัฒนาแนวทางการดูแลและสงตอวัยรุนตั้งครรภเพ่ือปองกันการแทงไมปลอดภัยในวัยรุน :   
ประชุมจัดทําแนวทางการดูแลสงตอวัยรุนต้ังครรภ เขตสุขภาพท่ี 9 และเยี่ยมเสริมพลังเครือขายการ
ดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 11 พ.ค. 59 ณ โรงพยาบาลสนม จังหวัดสุรินทร โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก แพทย 
เจาหนาท่ีผูใหการปรึกษาวัยรุน  ผูรับผิดชอบงานวัยรุนระดับ สสจ รพศ. รพท. รพช. รพ.สต.  จัดทําโปรแกรม
รายงานผล “การใหการปรึกษาวัยรุนตั้งครรภไมพรอม” เพ่ือบันทึกขอมูลการใหบริการ  เขตนครชัยบุรินทร 
และ เผยแพรแนวทางแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 
 

    
  
  5.เย่ียมสํารวจและประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับ
วัยรุนและเยาวชน และมาตรฐานอําเภออนํามัยการเจริญพันธุ : ประชุมชี้แจงมาตรฐานและแนวทางการ
ประเมินรับรองแกผูรับผิดชอบงานระดับจังหวัด พัฒนาศักยภาพผูประเมินรับรองฯระดับเขต และระดับจังหวัด 
สนับสนุนสื่อ อุปกรณ และองคความรูท่ีเก่ียวของ  
  

   
 
 
 6.การขับเคล่ือน Node วัยรุน : ป 2559 รวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยวัยรุน เพ่ือรวมกัน
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 - ครั้งท่ี 1/59  : นําเสนอสถานการณวัยรุน ผลการดําเนินงานวัยรุนป 58 และแผนการดําเนินงาน
   วัยรุน ป 59 วันท่ี 18 ม.ค. 59 ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ  
 - ครั้งท่ี 2/59  : ประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการบูรณาการงานวัยรุน 
   เขตนครชัยบรุินทร วันท่ี 21-22 ก.ค. 59 ณ สยามริเวอร รีสอรท จังหวัดชัยภูมิ  
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 - ครั้งท่ี 3/59 : ประชุมติดตามประเมินผลการดาเนินงาน สถานการณวัยรุนระดับเขต ผลการ 
   ตรวจราชการ และจัดทําแผนพัฒนาในป 2560 ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ  
 7.การเฝาระวังแทงในประเทศไทย : สํานักอนามัยการเจริญพันธุ รวบรวมขอมูลการแทงใน
อาสาสมัคร จากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 9 ท่ีสมัครเขารวมโครงการฯ เพ่ือวิเคราะหขอมูลและเผยแพรแก
ภาคีเครือขาย/ผูเก่ียวของ และรวมอบรมแนวทางการใชคูมือการเฝาระวังการตั้งครรภแมวัยรุน  
 ปจจัยความสําเร็จ  
 - มีงบงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
 - การขับเคลื่อนงานรวมกับเขตสุขภาพและ node วัยรุน  
 - มีการนิเทศติดตามรวมกับการตรวจราชการ  
 - การทํางานในรูปแบบ cluster ชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จมากข้ึนเนื่องจากมีบุคลากรและ
มีการบูรณาการงานรวมกัน  
 
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 
 

ปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด แนวทางแกไข 
- อัตรากําลังไมเพียงพอ เนื่องจากโครงสรางการ
ทํางานไมเ อ้ือตอการทํางานรวมกันอยางแทจริง 
ผู รั บผิ ดชอบงานหลั ก มีน อย  และ มี งานแทรก
นอกเหนือจากแผนท่ีกําหนดไว 

-บูรณาการรวมกับงานอ่ืน เชน HPH โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพแมและเด็ก 
-มอบหมายความรับผิดชอบ cluster วัยรุน เพ่ือ
รวมกันขับเคลื่อนงาน 

- การบริหารจัดการงบประมาณไมมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากการกําหนดแผนงานโครงการไมสอดคลอง
กับแผนงบประมาณของเขต 

- ปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับการโอน
งบประมาณของเขต  

- การติดตามผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ี  ขาดการ
เชื่อมประสานขอมูลของ 3 กรมวิชาการ 

- จัดทําฐานขอมูลท่ีเก่ียวของใหทราบความกาวหนา
และแนวโนมของการดําเนินงาน 
- ประสานงานกับทีมนิ เทศตรวจราชการในการ
ติดตามประเมินผลการทํางานของพ้ืนท่ี 

- มาตรฐานในการดําเนินงานมีความซํ้าซอน (YFHS 
กับ RHD) และการประเมินไมบรรลุเปาหมายท่ีตั้งวาง 
เนื่องจากพ้ืนท่ีขอรับการประเมิน แตไมสงแบบ
ประเมินมายังศูนยอนามัยตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

- สนับสนุนองคความรู วิทยากร และแนวทางการ
ดําเนินงาน แก สสจ. และอําเภอ 
- ปรับปรุงรูปแบบการประเมินรับรองรวมกับพ้ืนท่ี 
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การสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน 
 

การพัฒนาสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางาน 

 

ผลการดําเนินงาน 

1.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพแหงชาติ (HPHNQC)   

 การดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพแหงชาติตามมาตรฐานการประเมิน HPHNQC มี

โรงพยาบาลท่ีจะหมดอายุการรับรองมาตรฐานจํานวน 36 แหง  ศูนยอนามัยท่ี 9 ทําการประเมินรับรองได

จํานวน 6 แหง ท้ังหมดผานการประเมินระดับดี 5 แหง และมี Best Practice 1 แหง คือ โรงพยาบาลบัวใหญ 

2.คลินิกไรพุงคุณภาพ (DPAC Quality) ดําเนินการไดท้ังหมด 46 แหง ไดแก 

 - นคราชสีมา 18 แหง    

 - ชัยภูมิ  9 แหง 

 - บุรีรัมย  6 แหง 

 - สุรินทร  13 แหง 

3. ศูนยเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง ดําเนินการไดจังหวัดละ 2 แหง 

จังหวัด หนวยงาน 

นครราชสีมา - โรงพยาบาลชุมพวง  

- โรงพยาบาลเสิงสาง 

ชัยภูมิ - โรงพยาบาลบานแทน   

- โรงพยาบาลคอนสวรรค 

บุรีรัมย - เทศบาลบานใหมไชยพจน  

- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพลับพลาชัย 

สรุินทร - โรงเรียนบัวเชดวิทยา 

- อบต.หนองแวง อําเภอศรีณรงค 

  

 4. สวนสาธารณะเพ่ือการออกกําลังเพ่ือสุขภาพ 1 แหง ไดแก สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 

อบจ.สุรินทร 

 5. สถานประกอบกิจการดานการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (Fitness) จํานวน 2 แหง  ไดแก ฟต

เนส ศูนยอนามัยท่ี 9 และ ฟตเนส กกท. อําเภอศรีณรงค จ.สุรินทร 

 6. โรงพยาบาลตนแบบโภชนบําบัดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  จํานวน 3 แหง   ไดแก 

โรงพยาบาลภูเขียว  โรงพยาบาลชัยภูมิ  โรงพยาบาลสุรินทร 
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ปจจัยความสําเร็จ 

 - การประสานงานท่ีดีกับภาคีเครือขายระดับจังหวัด 
 - ความรวมมือรวมใจระหวางภาคีเครือขายและผูรับผิดชอบงาน 
 - การสนับสนุนท่ีเพียงพอของผูบริหาร 
 - การติดตามและกระตุนของผูรับผิดชอบงานกับภาคีเครือขายอยางสมํ่าเสมอ 
 - โรงพยาบาลท่ีขอรับการประเมินมีความเขาใจในมาตรฐาน และสามารถดําเนินการใหผาน
 มาตรฐานได 
 - ทีมประเมินระดับจังหวัด และระดับอําเภอ  สามารถชวยใหการประเมินสําเร็จไดมาก 
 

ปญหาและอุปสรรค 

 - การบริหารเวลาไมมีประสิทธิภาพ ทําใหงานลาชา 

 - ทีมประเมินไมพรอม ท้ังภาระงานและศักยภาพ 

 - การประเมินตามมาตรฐานมีความซํ้าซอนคาบเก่ียวกันหลายงาน ขาดการบูรณาการงานท่ีเก่ียวของ

 ทําใหเปนภาระกับพ้ืนท่ีท่ีรับการประเมินตองเตรียมงานหลายครั้ง 

 - ความเขาใจไมตรงกันของผูรับผิดชอบงานระดับจังหวัด ทําใหการรายงานขอมูลวัยทํางานไมเปนไป

 ในทิศทางเดียวกัน จึงไมสามารถใชขอมูลเพ่ือการวิเคราะหได เพราะฐานขอมูลคนละอยาง  

 - การขับเคลื่อนงานท่ีเก่ียวของกับหนวยงานเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนความยาก หาก

 ผูบริหารทองถ่ิน หรือเอกชนไมเห็นความสําคัญ เชน เรื่องสวนสาธารณะ และ Fitness เปนตน การ

 ขับเคลื่อนงานก็ประสบความสําเร็จไดยาก 

 - ขาดความตอเนื่องของนโยบายระดับกระทรวง กรม ทําใหพ้ืนท่ีขาดแรงกระตุนในการทํางานและ

 ผูบริหารในระดับพ้ืนท่ีไมใหความสําคัญ เพราะจะมุงการทํางานไปท่ีการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีถูก

 กําหนดเปนนโยบายจากกระทรวงหรือกรมเปนหลัก 

 - ผูรับผิดชอบงานระดับเขต ขาดทักษะในการทํางานท้ังเรื่อง การประเมินตามมาตรฐานตางๆ ดาน

 โภชนาการ/อาหาร การออกกําลังกาย เปนตน ทําใหขาดความม่ันใจในการทํางาน 

 

    
 

 

 

รายงานประจําป 2559  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 



54 
 
ขอเสนอแนะ 

 - การประสานงานท่ีดีตองประสานตามวัตถุประสงค/แผนงาน โดยพิจารณาถึงระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

 การใชเวลา วัสดุอุปกรณ กําลังคน กําลังเงิน และวิธีการสื่อสาร จะชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

 มีประสิทธิภาพ และยังสรางความกลมเกลียวและความเขาใจอันดี ทําใหเกิดการทํางานเปนทีม  

 - ควรมีการซักซอมการทํางานใหเขาใจวัตถุประสงคตรงกัน เพ่ือปองกันความผิดพลาดในการสื่อสาร

 ระหวางทีมประเมินกับผูรับผิดชอบงาน 

 - การประเมินตางๆ ควรลดข้ันตอนท่ีไมจําเปนหรือมีการบูรณาการใหเปนมาตรฐานหลักเพียง

 มาตรฐานเดียว เพ่ือความเปนเอกภาพของกรมอนามัย และเปนท่ียอมรับของหนวยงานท่ีรับการ

 ประเมิน  

 - ผูประเมินตองมีระดับหัวหนางานท่ีมีประสบการณหรือระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไปเปนหัวหนาทีม

 เพ่ือความนาเชื่อถือ 
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การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

มาตรฐานบริการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ในโรงพยาบาลชุมชนและรพ.สต.ระยะที่ 2  
ปงบประมาณ 2559  

ผลการดําเนินงาน 

 1.จัดประชุมทีมบุคลากรและเครือขายในพ้ืนท่ีเปาหมายการวิจัย เพ่ือชี้แจงคูมือการใชเกณฑมาตรฐาน 
บริการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยสรางความ
เขาใจการใชเกณฑมาตรฐานสูการปฏิบัต ิ(วันท่ี 29 มิถุนายน 2559) 
 2.ทดลองใชเกณฑมาตรฐานบริการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ในโรงพยาบาลชุมชนและในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล.  
 3.นิเทศติดตามการทดลองการใชเกณฑมาตรฐาน บริการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   
 
ปญหาและอุปสรรค 
      - พ้ืนท่ีมีความรับผิดชอบงานหลายเรื่องในคนเดียว  ทําใหการดําเนินงานลาชาและทําใหมีภาระงาน
เพ่ิม 
 
ขอเสนอแนะ 
 - เกณฑบางขอพ้ืนท่ียังคิดวาไมเหมาะกับการนํามาใช  
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การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน  

เขตนครชัยบุรินทร 

ผลการดําเนินงาน 
 1. การประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโครงการ “การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว สําหรับ
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน เขตนครชัยบุรินทร” กลุมเปาหมาย ไดแก ผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุหรือ
กรรมการ Node ผูสูงอายุจํานวน 30 คน โดยมีการชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว สําหรับ
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน เขตนครชัยบุรินทร”  
 2. การประชุมภาคีเครือขาย “การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว สําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

ในชุมชน เขตนครชัยบุรินทร” กลุมเปาหมาย ไดแก อปท. สสอ. รพช. รพศ. รพ.สต. ศูนยวิชาการ จํานวน 

500 คน  บรรยายพิเศษเรื่อง “อปท. รวมใจ ผูสูงวัยมีคุณภาพชีวิตดี” การบริหารจัดการงบประมาณในการ

ดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ การบริหารจัดการระบบการดูแลผูอยูใน

ภาวะพ่ึงพิง ของโรงพยาบาลสุรินทร  และการอภิปราย“การขับเคลื่อนการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข

สําหรับผูสูงอายุ ท่ีมีภาวะพ่ึง ในพ้ืนท่ีตําบล Long Term Care” 

 3.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผูจัดการระบบการดูแลระยะยาว (Care 

manager)  กลุมเปาหมาย ไดแก พยาบาลวิชาชีพ/ นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 360 คน ระยะเวลาใน

การจัดอบรม  จํานวน 4 รุน  ดังนี้ 

  รุนท่ี 1  จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 120 ราย  (29 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2559) 

  รุนท่ี 2  จังหวัดสุรินทร  จํานวน 80 ราย (7-8 มีนาคม 2559) 

  รุนท่ี 3  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน 80 ราย (10-11 มีนาคม 2559) 

  รุนท่ี 4  จังหวัดชัยภูมิ  จํานวน 80 ราย (17-18 มีนาคม 2559) 

 - การบรรยายสถานการณ และปญหาของผูสูงอายุเขตสุขภาพท่ี9 และแนวทางการดําเนินงาน

โครงการ“การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว สําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน เขตนครชัยบุรินทร” 

 - การบรรยายและฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) 

 - การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน 

 4. การอบรมหลักสูตรผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care manager) กลุมเปาหมาย พยาบาลวิชาชีพ 
นักวิชาการ จาก รพช./ รพ.สต. และ อปท. วันท่ี 4-15 กรกฎาคม  2559 จํานวนผูเขาอบรม 106 คน จาก
พ้ืนท่ีดําเนินการ LTC 99 ตําบล  โดยกิจกรรมการอบรมประกอบดวย  การบรรยายเนื้อหาตามคูมือแนว
ทางการฝกอบรมหลักสูตร Care Manager กระทรวงสาธารณสุข  การฝกปฏิบัติรายกลุมและรายบุคคล     
การแสดงบทบาทสมมุต ิและการศึกษาดูงาน  
 5.การนิเทศติดตามเพ่ือเย่ียมเสริมพลังโดยศูนยอนามัยท่ี 9  
    - ครั้งท่ี 1 อบต.นางรอง  โรงพยาบาลนางรอง  และ อบต.ปะคํา  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

โคกมะมวง อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย  31 สิงหาคม 2559 

 - ครั้งท่ี 2 เทศบาลตําบลจอหอ  ศูนยสุขภาพชุมชนจอหอ อําเภอเมือง  และเทศบาลตําบลโชคชัย  

โรงพยาบาลโชคชัย อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 1 กันยายน 2559 

 - ครั้งท่ี 3 โรงพยาบาลคอนสวรรค  อําเภอคอนสวรรค  และโรงพยาบาลบานแทน อําเภอบานแทน  

จังหวัดชัยภูมิ  
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 - ครั้งท่ี 4 เทศบาลเมืองสุรินทร  โรงพยาบาลสุรินทร  และ อบต.ตากูก  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลตากูก อําเภอเขวาสินรินทร  จังหวัดชัยภูมิ 

 สรุปผลการนิเทศ 
 - พ้ืนท่ี LTC ท่ีอยูในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล มีการประสานงานกับทีมหมอครอบครัว   
ทีมสหวิชาชีพ  ทีม Home health care แ ละ LTC Center ของโรงพยาบาล 
 -  ศูนยสุขภาพชุมชนจอหอ มีศูนยฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุ ใหบริการทุกวันอังคาร โดยรถของเทศบาลจะ
รับสงผูสูงอายุระหวางบานมาท่ีศูนยฯ 
 - โรงพยาบาลบานแทน บุคลากรสาธารณสุขและชุมชน จัดทําอุปกรณท่ีเปนนวัตกรรมท่ีทําจากวัสดุ
พ้ืนบานเพ่ือชวยใหผูสูงอายุสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง และเพ่ือฟนฟูสุขภาพ 
 - โรงพยาบาลคอนสวรรค  มีแนวคิดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 แหง เขารวมโครงการฯ ใน
ปงบประมาณ 2560 จัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในทุกแหง การบริหารงานโดยคณะกรรมการ 
 - เทศบาลเมืองสุรินทร บริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ โดยจายงบประมาณตาม Care 
plan แตแบงจายทุก 3 เดือน และมีการกํากับติดตาม หากผูสูงอายุเสียชีวิตจะงดจายและเก็บงบประมาณไว
เพ่ือใหผูสูงอายุท่ีจะเขารวมโครงการฯรายตอไป 
 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตากูก ยื่น Care plan ของบจากองคการบริหารสวนตําบลตากูก 
แตใหโอนงบประมาณเขาเงินบํารุงโรงพยาบาลเขวาสินรินทร  โดยทางโรงพยาบาลจัดทีมสหวิชาชีพออกมา
ใหบริการตามCare plan  
 - Care Giver ทุกคนรับทราบนโยบายงดใหคาตอบแทน  และทุกคนเต็มใจใหการดูแลผูสูงอายุแบบ
จิตอาสา 
 
 6. ประชุมถอดบทเรียน “การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงใน
ชุมชน เขตนครชัยบุรินทร”  
 - โรงพยาบาลบานแทน  อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 41 ราย (4-5 ตุลาคม 2559) 
 - องคการบริหารสวนตําบลตากูก อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร จํานวน 25 ราย (10-12 
ตุลาคม 2559) 
 - ศูนยสุขภาพชุมชนจอหอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 33 ราย  (14 ตุลาคม 2559) 
 - เทศบาลเมืองสุรินทร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร จํานวน 33 ราย (17-19 ตุลาคม 2559) 
 - เทศบาลตําบลเมืองใหมโคกกรวด อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 21 ราย (26 ตุลาคม 
2559) 
 
 7. การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู “การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว สําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงในชุมชน เขตสุขภาพท่ี 9” กลุมเปาหมาย ผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care Manager) ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ในพ้ืนท่ีเปาหมาย LTC ระยะท่ี 
1 ป พ.ศ. 2559 และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินป ในพ้ืนท่ีเปาหมาย LTC ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2560 
จํานวน 610 คน  (31 ตุลาคม 2559) กิจกรรมประกอบดวย   
 - การจัดนิทรรศการ เรื่อง“การดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง” การบรรยาย “หลักการ
และแนวคิดการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง”  
 - การบรรยาย “การบริหารจัดการระบบการดแูลระยะยาวฯ และระเบียบการเงิน” 
 - การอภิปราย “ประสบการณการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง” โดยภาคีเครือขาย
จาก เทศบาลเมืองสุรินทร  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตากูก  โรงพยาบาลบานแทน  

รายงานประจําป 2559  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 



58 
 
 
8. สรุปผลการดําเนินงานการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ปงบประมาณ 2559   
 

จังหวัด จํานวนตําบล 

ท่ีเขารวม

โครงการ 

ระยะท่ี1 

และ 2 

การจัดทํา Care plan ตําบลท่ี อปท. 

อนุมัติ Care plan 

และโอนเงิน 

ผูชวยเหลือดูแล

ผูสูงอายุ Care giver 

: CG 

จํานวนตําบล

ผานเกณฑ

LTC 

 

 

 

 

จํานวน

ผูสูงอายุท่ี

มีภาวะ

พ่ึงพิง 

จํานวน

Care 

plan 

รอยละ แหง รอยละ จํานวน สัดสวน 

CG:

ผส.พพ. 

นครราชสมีา 96 3,837 1,621 42.24 3 3.12 1053 1:3.64 32 

ชัยภูม ิ 64 3,003 1,609 53.57 31 48.43 1740 1:1.72 18 

บุรีรัมย 51 1,274 1,274 100 2 3.92 3281 1:0.38 26 

สุรินทร 47 1,774 1,774 100 12 25.53 474 1:3.74 18 

เขต 9 258 7,672 6,278 81.83 48 18.82 6548 1:1.17 94 

(36.43%) 

แหลงขอมูล : สรุปผลการดําเนินงาน Node LTC ณ 15 ธันวาคม 2559 

 

     
 

ปจจัยความสําเร็จ 
 - งบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและ
งบประมาณท่ีโอนใหพ้ืนท่ีท่ีรวมโครงการ 
 - กิจกรรมชัดเจนและดําเนินการไดตามแผน  ทําใหพ้ืนท่ีรับทราบแนวทางดําเนินงานและไดรับการ
เยี่ยมเสริมพลังจากการนิเทศติดตามงาน 
 - ผูเก่ียวของตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และปญหาผูสูงอายุของ
ประเทศ  
 - ผูเก่ียวของในพ้ืนท่ีเห็นความสําคัญและเห็นประโยชนการดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
 - การดูแลผูสูงอายุในชุมชนเปนงานท่ีสาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการมาอยาง
ตอเนื่อง 
 
ปญหาและอุปสรรค 
- ความไมชัดเจนของระเบียบการใชจายเงิน (งบประมาณดานสาธารณสุข 100,000.บาท/แหง    อัตรา
คาบริการดานสาธารณสุขเหมาจาย 5,000.บาท/ราย/ป และคาจาง Care giver)  ทําให Care manager ไม
สง Care plan ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือขอรับงบประมาณ  
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ขอเสนอแนะ 
 - กระทรวงสาธารณสุข  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทบทวนระเบียบการใชจายเงิน และจัดทําแนวทางใหพ้ืนท่ีสามารถดําเนินการไดอยางคลองตัว 
 - ศูนยอนามัย  นิเทศติดตามและแกไขปญหาใหพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 
 
ผลงานเดน/นวัตกรรม/Best Practice  
 ตําบลท่ีดําเนินงานการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง สามารถเปนตนแบบ  ไดแก 
 - องคการบริหารสวนตําบลตากูกและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตากูก อําเภอเขาสินรินทร 
จังหวัดสุรินทร  จุดเดนคือ CM บริหารจัดการใหผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพจาก
รพ.เขวาสินรินทร และใชสถานท่ีของวัดเปนศูนยฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ทุกวันอังคาร 
 - เทศบาลตําบลบานแทน และโรงพยาบาลบานแทน อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ  จุดเดน คือ การ
สรางนวัตกรรมการฟนฟูสุขภาพของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน โดยใชวัสดุท่ีมีในชุมชน 
 - เทศบาลตําบลจอหอ และศูนยแพทยชุมชนจอหอ อําเภอจอหอ จังหวัดนครราชสีมา จุดเดน คือ 
การจัดตั้งศูนยฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงภายในศูนยแพทยชุมชนจอหอ โดยเทศบาลตําบลจอหอจัด
รถรับสงผูสูงอายุจากบาน และCare giver ชวยบริหารจัดการภายในศูนยฯ 
 - อบต.ทองหลาง และรพ.สต.ทองหลาง อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย  จุดเดนคือ การ
อบรมพระเพ่ือเปนจิตอาสาในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
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การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม 
 

การพัฒนาการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ลดปจจัยเสี่ยง 

ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เขตนครชัยบุรินทร 

ผลการดําเนินงาน 
 1. การพัฒนาสุขอนามัยโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 
โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะท่ี 2 
ปงบประมาณ 2559 จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพ่ือ (1) สงเสริมการ
สรางสวมสุขอนามัยใหกับโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารใหมีสวมสําหรับใชงานตามมาตรฐาน (2) เพ่ือสงเสริมให
นักเรียน ในโรงเรียนถ่ินทุรกันดารมีพฤติกรรมการใชสวมท่ีถูกสุขลักษณะมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมและมี
สุขอนามัยท่ีพึงประสงค (3) เพ่ือสรางการมีสวนรวมกับภาคีเครือขาย ทองถ่ิน และชุมชนในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ดานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารอยางเขมแข็งและยั่งยืน รวมถึงประกาศ
เกียรติคุณ โดยกลุมเปาหมายในการพัฒนาเปนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในเขตพ้ืนท่ีศูนยอนามัยท่ี 9 
นครราชสีมา จํานวน 1 แหง คือ โรงเรียนทานผูหญิงสุประภาดา เกษมสันต อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
โดยมีการดําเนินการสรางสวมหลังใหมเสร็จสิ้นแลว และมีพิธีสงมอบและเปดปายสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 
 
  2. กิจกรรมลางสวมพรอมกัน...รับวันสงกรานต ป 2559   
 จากผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในป พ.ศ. 2553 จํานวน 1,000 คน เก่ียวกับสวม

สาธารณะท่ีมีใหบริการในสถานท่ีตางๆ ท้ังหมด 12 ประเภท พบวา  ประชาชนจะใหความสําคัญ เรื่อง ความ

สะอาดของสวมสาธารณะเปนอันดับแรก รอยละ 86.3 โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสงกรานต ท่ีมีประชาชน

เดินทางไปทองเท่ียวจํานวนมากและจําเปนตองใชสวมสาธารณะ  กรมอนามัย จึงกําหนดใหมีกิจกรรมการ

รณรงคลางสวมพรอมกัน...รับวันสงกรานต พรอมกันท่ัวประเทศข้ึน ในท่ี 1 – 7 เมษายน 2559 เพ่ือใหมีการ

ทําความสะอาดและปรับปรุงสวมสาธารณะในความรับผิดชอบ  และกระตุนใหประชาชนและนักทองเท่ียวมี

พฤติกรรมการใชสวมท่ีถูกตอง  และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาสวมสาธารณะไทยอยางตอเนื่อง โดย

กรมอนามัยสนับสนุนสื่อการรณรงค ประกอบดวย เกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะ คูมือทําอยางไรใหสวม

สะอาด  เพลงนองสวมขอรอง และแบนเนอร รณรงคลางสวมพรอมกัน...รับวันสงกรานต ศูนยอนามัยท่ี 9 

นครราชสีมา ไดดําเนินการโดยทําหนังสือขอความรวมมือถึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนท่ีรวมจัด

กิจกรรมรณรงคลางสวมในระหวางวันท่ี 1 – 7 เมษายน 2559 และดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงคลางสวม

พรอมกันรับวันสงกรานต ณ หองสวมหลังใหมของ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา โดยมีผูอํานวยการศูนยฯ 

เปนประธานในพิธี  
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 3. การสรรหาสุดยอดสวมแหงป 2559 

 กิจกรรมการสรรหาสุดยอดสวมแหงป 2559 ระดับเขต จัดทําข้ึนเพ่ือสรรหาตนแบบปฏิบัติท่ีดีในการ
จัดการสวมสาธารณะ  เพ่ือเปนการกระตุนใหเจาของสถานท่ีเกิดความตระหนักในการพัฒนาบํารุงสวมให
สะอาด  เพียงพอ  และปลอดภัย พรอมผลักดันใหเกิดความรวมมือระหวางเครือขายองคกรและชุมชน ในการ
ดําเนินงานทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนท่ีจะทําการคัดเลือกสุดยอดสวมระดับจังหวัด ประเภทละ 1 
แหง คณะกรรมการสรรหาสุดยอดสวมระดับเขต จะดําเนินการออกติดตามและใหคะแนน ตลอดจนให
ขอเสนอแนวทางการพัฒนาแกเจาของสถานประกอบการท่ีไดรับคัดเลือกในแตละประเภท  จากนั้น
คณะกรรมการจะทําการเก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร ภาพถายตางๆ มาเพ่ือพิจารณาตัดสิน และประกาศผล
การสรรหา โดยในป 2559 มีสุดยอดสวมท่ีไดรับการสรรหา จํานวน 3 แหง ดังนี้ 

1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกระฮาด อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ 

2) สถานีรถไฟหินโคน อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

3) วัดศิลาอาสน อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 

    
 

 4.การดําเนินการขับเคล่ือนคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในเขต พบวา มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด  โดยจังหวัดบุรีรัมยดําเนินการตามแผนไดเพียงจังหวัดเดียว รายละเอียดดัง
ตาราง 

จังหวัด แผนการประชุม ประขุมไดจริง 

นครราชสีมา 3 ครั้ง 1 ครั้ง 

ชัยภูมิ 4 ครั้ง 2 ครั้ง 

บุรีรัมย 3 ครั้ง 3 ครั้ง 

สุรินทร 3 ครั้ง 2 ครั้ง 
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ประเด็นปญหานําเขาพิจารณาและคณะอนุกรรมการมีมติรายละเอียด มีดังตอไปนี้ 

1) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) 
2) การออกขอกําหนดทองถ่ิน(นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร) 
3) การลดละเลิกใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (ชัยภูมิ บุรีรัมย) 
4) การจัดการเหตุรําคาญ(สุรินทร บุรีรัมย) 
5) การดําเนินงานอาหารปลอดภัย (สุรินทร ชัยภูมิ) 
6) การดําเนินงาน EHA (ชัยภูมิ) 
7) การแตงตั้งคณะทํางานติดตามงาน ตามมติ อสธจ. (สุรินทร) 

     

 5. สนับสนุนและรวมจัดการปญหาเหตุรําคาญท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพรวมกับภาคี 

ป 2559 ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ไดรับเรื่องรองเรียน จํานวนท้ังหมด 11 ครั้ง และรวมดําเนินการออก
ตรวจสอบรวม 11 ครั้ง โดยการออกตรวจสอบไดใหขอแนะนําในการแกไขปญหาเหตุรําคาญตามอํานาจหนาท่ี 
นอกจากนี้ยังไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีเหตุอุทธรณคําสั่งพนักงานทองถ่ิน รายละเอียดแสดงดัง
ตาราง 
 

ท่ี เรื่อง สถานท่ี ผลการตรวจสอบ การดําเนินการ 

1 รานไกยางตนตอ ยางไก
กอเหตุรําคาญ 

ชุมชนตรอกตีเหล็ก 
ทน.นครราชสีมา 

รานดังกลาวกอเหตุ
รําคาญจริง 

แจง ทน.นครราชสีมา
ควบคุมเหตุรําคาญ 

2 รานชัยยงค เลี้ยงสุนัข
จํานวนมาก กอความ
รําคาญดานเสียงดัง 

ทน.นครราชสีมา รานดังกลาวกอเหตุ
รําคาญจริง 

แจง ทน.นครราชสีมา
ควบคุมเหตุรําคาญ 

3 น้ําชะมูลฝอย ทต.ชุมพล
บุรี ไหลลงแหลงน้ําดิบ
ผลิตประปาหมูบาน 

ทต.ทุงศรีชุมพล น้ําชะมูลฝอยไหลลงสู
แหลงน้ําดิบผลิตประปา
จริง 

แนะนําให ทต.ทุงศรีชุมพล 
ทําหนังสือหารือตอ ทสจ.
สุรินทร เพ่ือหาทางแกไขให
ถูกสขุลักษณะ 
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ท่ี เรื่อง สถานท่ี ผลการตรวจสอบ การดําเนินการ 

4 ผลกระทบจากท่ีท้ิงมูล
ฝอยภายใตงบประมาณ
โครงการตําบลละ 5 
ลาน 

บานเมืองใหมมอญ  
อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ  

การดําเนินการมี
งบประมาณกอสรางไม
พอ และไมมีงบจัดการ  
อาจกอผลกระทบฯ 

แนะนําใหหมูบานฯ เสนอ
โครงการลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจะ
เปนประโยชนตอสวนรวม 

5 ท่ีท้ิงขยะ ทต.รัตนบุรี 
จัดการไมถูกสุขลักษณะ 
กอความรําคาญตอผู
อาศัยโดยรอบ 

ทต.ไผ อ.รัตนบุรี  
จ.สุรินทร 

การจัดการไมถูกหลัก
สุขลกัษณะ กอเหตุ
รําคาญจริง 

นําเขาหารือในเวที
คณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร
เพ่ือหาทางออกรวมกัน 

6 ทน.นครราชสีมามีคําสั่ง 
จพถ. ใหรานอาหาร
กระตายขาวซีฟูด แกไข
ปญหาเหตุรําคาญดาน
กลิ่นรบกวน 

ทน.นครราชสีมา 1.ไมมีใบอนุญาต 
2.เห็นเหตุรําคาญ 
3.ยังไมมีการแกไข
ปญหาท่ีตรงประเด็น 

แจง ศกม.เพ่ือรวบรวมเรื่อง
ทําสํานวนประกอบการ ยก
รางคําวินิจฉัยอุทธรณเสนอ
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข 

7 รพ.นางรองปลอยน้ําท้ิง
ลงบอสํารองน้ําดิบ 
กปภ.นางรอง 

รพ.นางรอง จ.
บุรีรัมย 

1.ไมพบปลอยลงบอ
สํารอง 
2.คุณภาพน้ําท้ิงได
มาตรฐาน 

แจงสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม 

8 กิจการฟารมสุกรกอเหตุ
รําคาญ 

อบต.กาเกาะ 
อ.เมือง จ.สุรินทร 

1.ไมมีใบอนุญาต 
2.กอเหตุรําคาญ 

ใหคําแนะนําดานวิชาการ 
อบต.กาเกาะ เพ่ือ
ดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ี 

9 อบต.ละหาน อ.จัตุรัส 
ชย มีคําสั่ง จพถ.ให
ผูประกอบการฟารมสุกร
แกไขเหตุรําคาญ ดาน
กลิ่น 

อบต.ละหาน 
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 

1.ไมมีใบอนุญาต 
2.เปนเหตุรําคาญ 
3.มีการแกไขปญหา อยู
ระหวางการเฝาระวัง 

แจง ศกม.เพ่ือรวบรวมเรื่อง
ทําสํานวนประกอบการ ยก
รางคําวินิจฉัยอุทธรณเสนอ
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข 

10 กระชังปลาในอางเก็บน้ํา
ลําปะทาว ทําให
คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม 

บานพีพวน ต.เกายา
ดี อ.แกงครอ  
จ.ชัยภูมิ 

ไมพบวาแหลงน้ําเสื่อม
โทรม 

แจงสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม 

11 อาหารในตลาดนัดเซฟ
วัน 

เทศบาลนคร
นครราชสีมา 

ไมเปนเหตุรําคาญ รายงานกรม 
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6. การพัฒนาศูนยเรียนรูลดโลกรอน 

 - รวมกับ อบจ.นครราชสีมา รวมพลังลดโลกรอน สงเสริมการลดขยะดวยการคัดแยกขยะเชื้อเพลิง  

สงบริษัท TPI  โพลีน เพ่ือนําไปเปนเชื้อเพลิง 

 - คณะศึกษาดูงานหมูบานเขาดินวนา ตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องการจัดการ
ขยะ วันท่ี 25 มกราคม 2559 
 - องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ มาศึกษาดูงาน การจัดการขยะเพ่ือลดโลกรอน จํานวน 6 รุน 
1,800 คน  โดยมีกิจกรรมใหความรู 5 ฐาน (ฐานท่ี 1 น้ําหมักมหัศจรรย พลังไสเดือน/ฐานท่ี 2 กองเงินกอง
ทอง/ฐานท่ี 3 Bio gas/ฐานท่ี 4 Bike for All /ฐานท่ี 5 เศรษฐกิจพอเพียง) 
 - คํานวณปริมาณคารบอนฟุตพริ๊นท ระหวางป 2552-2558 ผลของการประเมินในหนวยกิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในปงบประมาณ 2558 หนวยงานปลอยคารบอนฟุตพริ้นท รวม 346,180 
กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ลดลงจากป 2557 จํานวน 61,625 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา คิดเปนรอยละ 15.11 รายละเอียดดังภาพ 

 
 

 
 

ปจจัยความสําเร็จ 
 - การทํางานแบบบูรณาการของหนวยงานท่ีเปนคณะอนุกรรมการสาธารณสุขไดรวมกันขับเคลื่อน
งานตามท่ีไดรับมอบหมายจากท่ีประชุม 
 - ความรวมมือของภาคีเครือขายการดําเนินพัฒนาสวมสาธารณะในระดับพ้ืนท่ี การรวมมือผลักดัน
ระหวางหนวยงานสวนกลาง ศูนยอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เทศบาล 
และชุมชน  
 - ผูบริหารเห็นความสําคัญของการพัฒนาสวมสาธารณะ 
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ปญหาและอุปสรรค 
 - จังหวัดมีงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาสวมสาธารณะคอนขางนอย มีการดําเนินกิจกรรม
เพียงการประกวดเทานั้น  
 - การจัดทํา MOU การพัฒนาสวมสาธารณะกับหนวยงานตางๆ เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การทองเท่ียว ปมน้ํามัน ฯลฯ มีความไมตอเนื่อง 
 - โรงเรียนเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาสวมนอยกวาโครงสรางอยางอ่ืน เชน โครงสรางอาคาร 
โรงอาหาร 
 
Best Practice Model ในพ้ืนท่ี 
 - สุดยอดสวมระดับประเทศ 2 ประเภท คือ สวมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา และ สวมสถานีขนสงจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   
 - อสธจ. จังหวัดสุรินทร ท่ีมีคณะติดตามงานในระดับอําเภอ (อสธอ.)  
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การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายและสงเสริมคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 
 
ผลการดําเนินงาน 

 1. จัดเตรียมชุดทดสอบโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI-2) สําหรับการสุมประเมินมาตรฐาน Clean Food 
Good Test (CFGT) ตลาดนัด ตลาดนัดนาซ้ือ แผงลอย และรานอาหาร ณ หองปฏิบัติการกลุมงานเวชศาสตร
ชันสูตร ศูนยอนามัยท่ี 9 และจัดซ้ือชุดทดสอบยาฆาแมลง  

 2. จัดประชุมชมรมอนามัยสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนยอนามัยท่ี9 
นครราชสีมา รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมชมรมอนามัยสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันท่ี 26-27 สิงหาคม 2559 ณ เทพสถิตวิลล รีสอรท อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
เพ่ือรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม  

 3. การสุมประเมินมาตรฐานรานอาหาร/แผงลอย/ตลาดสด/ตลาดนัด/ถนนอาหารปลอดภัย/และ
คัดเลือกสถานประกอบการตนแบบ 4 จังหวัด 
 3.1 สุมประเมินมาตรฐานรนอาหาร/แผงลอย/ตลาดสด/ตลาดนัด/ถนนอาหารปลอดภัย 
 - สุมประเมินเฝาระวังดานสุขาภิบาลอาหารรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร ท่ีผานเกณฑการ
รับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste ป 2559 พบวา จังหวัดนครราชสีมาสุมประเมิน 39 แหง ผาน
มาตรฐานคิดเปนรอยละ 12.82 จังหวัดบุรีรัมยสุมประเมิน 53 แหง ผานมาตรฐานคิดเปนรอยละ 35.85 และ
จังหวัดสุรินทร สุมประเมิน 35 แหง ผานมาตรฐานคิดเปนรอยละ 2.85 รวมท้ัง 3 จังวัดสุมประเมินรวมท้ังสิ้น 
127 แหง ผานมาตรฐานคิดเปนรอยละ 19.69 ตามลําดับ 
 - สุมประเมินการปนเปอนสารเคมี (สารบอแรกซ สารฟอรมาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา) ใน

ตลาดนัด จํานวน 6 แหง ไดแก นครราชสีมา 1 ตลาด บุรีรัมย 3 ตลาด และสุรินทร 2 ตลาด จํานวนรวมท้ังสิ้น 

52 ตัวอยาง พบสารปนเปอน คือ ฟอรมาลิน จํานวน 8 ตัวอยาง ในอาหารประเภทอาหารทะเลซ่ึงอาหารท่ีพบ

มากท่ีสุด คือ ปลาหมึกอะเจนตินา จํานวน 4 ตัวอยาง ปลาหมึกกรอบจํานวน 2 ตัวอยาง และปลาหมึกกลวย

จํานวน 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 15.39 

 - สุมประเมินรับรองตลาดสด ผานเกณฑรับรองมาตรฐานตลาดสด นาซ้ือ จํานวนรวมท้ังสิ้น 13 แหง 
พบวา ตลาดสดผานเกณฑการรับรองมาตรฐานฯ ระดับ 5 ดาวจํานวน 3 แหง ตลาดสดผานเกณฑการรับรอง
มาตรฐานฯ ระดับ 3 ดาว 9 แหง ตลาดสดท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไขใหผานเกณฑมาตรฐานฯ อีก 1 แหง 
 3.2 คัดเลือกและสนับสนุนกิจกรรม “ถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสด นาซ้ือ” เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียววิถีไทย ป 2559 ศูนยอนามัยท่ี 9 ไดรวมดําเนินโครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาด นาซ้ือ วิถี
ไทย ณ “ถนนคนเดินเซราะกราว” โดยมีผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย เปนประธานเปดโครงการ และมีหนวยงาน
ราชการอ่ืนๆเขารวมพิธีเปดงาน ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ในวันท่ี 13 ธันวาคม 
2558 
 3.3 คัดเลือกสถานประกอบการตนแบบ 4 จังหวัด ป 2559 ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการฯ และ

ประสานการดําเนินงานอยางตอเนื่องใหแก หนวยงานสาธารณสุขจังหวัด หนวยงานสาธารณสุขอําเภอ ในการ

คัดเลือกสถานประกอบการเขารวมโครงการ ซ่ึงในปนี้มีสถานประกอบกิจการท่ีผานเกณฑมาตรฐานฯ เขารวม

โครงการจํานวน 3 แหง  

 3.4 คัดเลือกองคกร/บุคคลตนแบบดานการลด ละเลิก การใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ป 2559 
ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการฯ และประสานการดําเนินงานอยางตอเนื่องใหแกหนวยงานสาธารณสุข
จังหวัด เพ่ือประสานหนวงงานรับผิดชอบในพ้ืนท่ีซ่ึงได แก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลศูนย 
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โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มหาวิทยาลัย ตลอดท้ังองคกรเอกชน ในการรวมโครงการ 
รวมท้ังสิ้น 43 หนวยงาน พรอมท้ังคัดเลือกบุคคลตนแบบดานการณรงค การลด ละเลิก การใชภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร จํานวน 3 ทาน ไดแก นายแพทยโกเมนทร  ทิวทอง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร นายก
มล เรืองสุขศรีวงศ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย และนายจีระศักด์ิ คาระวิวัฒนา ประธานชมรมผูประกอบการ
คาอาหาร จังหวัดนครราชสีมา  
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รณรงควันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย “คัดแยกขยะท่ีตนทาง ลดโรคราย 
คลายโลกรอน” มีการจัดกิจกรรมรวมกับเทศบาลตําบลเมืองใหมโคกกรวด ในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 ณ บาน
เดื่อ หมูท่ี 8 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 5. ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
โรงพยาบาล และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด โดยในการประเมินไดใหคําแนะนําแก
เทศบาลเพ่ือพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐาน ผลการประเมินฯ ดังนี้ เทศบาลท้ังหมดใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยอนามัยท่ี 9 จํานวนท้ังสิ้น 216 แหง สมัครับการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 184 แหง คิดเปนรอยละ 85.19 โดยผานการประเมินฯจํานวน 153 แหง (รอยละ 
83.15) ไมผานการประเมินฯ จํานวน 31 แหง (รอยละ 16.85) และมีการพัฒนาสูมาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) 1 ใน 4 ดาน จํานวน 148 แหง คิดเปนรอยละ 68.5 ของจํานวนเทศบาล
ท้ังหมด โดยมีผลการดําเนินงานรายจังหวัด ดังนี้ จังหวัดนครราชสีมา มีเทศบาลท้ังหมด จํานวน 90 แหง 
สมัครรับการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 60 แหง (รอยละ 66.67) ผาน
การประเมินฯ จํานวน 44 แหง (รอยละ 73.33) ไมผาน จํานวน 16 แหง (รอยละ 26.67) และมีการพัฒนาสู
มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) 1 ใน 4 ดาน จํานวน 40 แหง ซ่ึงคิดเปนรอยละ 
44.44 ของจํานวนเทศบาลท้ังหมด  จังหวัดชัยภูมิ มีเทศบาลทุกระดับ จํานวน 36 แหง สมัครรับการประเมิน
รับรองครบทุกแหง (รอยละ 100) ผานการประเมินฯ จํานวน 32 แหง (รอยละ 91.43) ไมผาน จํานวน 3 แหง 
(รอยละ 8.57) และมีการพัฒนาสูมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) 1 ใน 4 ดาน 
จํานวน 32 แหง คิดเปนรอยละ 88.89 ของจํานวนเทศบาลท้ังหมด จังหวัดบุรีรัมย มีเทศบาล จํานวน 62 แหง 
สมัครรับการประเมินรับรอง จํานวน 61 แหง (รอยละ 98.39) ผานการประเมินฯ จํานวน 55 แหง (รอยละ 
90.16) ไมผาน จํานวน 6 แหง (รอยละ 9.84) และมีการพัฒนาสูมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอม (EHA) 1 ใน 4 ดาน จํานวน 54 แหง คิดเปนรอยละ 87.1 ของจํานวนเทศบาลท้ังหมด จังหวัด
สุรินทร มีเทศบาลท้ังหมด จํานวน 28 แหง สมัครรับการประเมินรับรอง จํานวน 27 แหง (รอยละ 96.42) ผาน
การประเมินฯ จํานวน 22 แหง (รอยละ 81.48) ไมผาน จํานวน 5 แหง (รอยละ 18.52) และมีการพัฒนาสู
มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) 1 ใน 4 ดาน จํานวน 22 แหง คิดเปนรอยละ 78.57 
ของจํานวนเทศบาลท้ังหมด รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1 และ 2 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 9 ระบบ 

จังหวัด 

จํานวนเทศบาล ผลการประเมิน 

ท้ังหมด 
(แหง) 

สมัคร ผาน ไมผาน 
จํานวน 
(แหง) 

รอยละ 
จํานวน 
(แหง) 

รอยละ* 
จํานวน  
(แหง) 

รอยละ* 

นครราชสีมา 90 60 66.67 44 73.33 16 26.67 
ชัยภูมิ 36 36 100 32 88.89 4 11.11 
บุรีรัมย 62 61 98.39 55 90.16 6 9.84 
สุรินทร 28 27 96.43 22 81.48 5 18.52 
เขต 9 216 184 85.19 153 83.15 31 16.85 

หมายเหตุ  * คารอยละเปรยีบเทียบกับจํานวนเทศบาลท่ีสมัครรับการประเมิน 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนเทศบาลท่ีผานการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 1 ใน 4 
ดาน* 

จังหวัด 
จํานวนเทศบาล
ท้ังหมด (แหง) 

ผาน 1 ใน 4 ดาน 

จํานวน (แหง) รอยละ** 

นครราชสีมา 90 40 44.44 
ชัยภูมิ 36 32 88.89 
บุรีรัมย 62 54 87.1 
สุรินทร 28 22 78.57 
เขต 9 216 148 68.52 

 หมายเหตุ  :  *  ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 4 ดาน ไดแก 1) การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 2) การจัดการ 
  คุณภาพนํ้าบริโภค 3) การจัดการสิ่งปฏิกูล และ 4) การจัดการมูลฝอย 
  ** คารอยละเปรียบเทียบกับจํานวนเทศบาลท้ังหมด 

 เม่ือจําแนกระดับการผานเกณฑการประเมินรับรองฯในระดับพ้ืนฐานและเกียรติบัตรรับรอง (รับรอง
ผล 3 ป ต้ังแต 2557-2559) พบวา ภาพรวมของเขตสุขภาพท่ี 9 ผานการประเมินรับรองในระดับพ้ืนฐาน 
จํานวน 125 แหง (รอยละ 57.87) ระดับเกียรติบัตรรับรอง จํานวน 28 แหง (รอยละ 12.96) ท้ังนี้มีผลการ
ประเมินรายจังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมาผานการประเมินรับรองในระดับพ้ืนฐาน จํานวน 33 แหง (รอยละ 
36.67) ระดับเกียรติบัตรรับรอง จํานวน 11 แหง (รอยละ 12.22) จังหวัดชัยภูมิผานการประเมินรับรองใน
ระดับพ้ืนฐาน จํานวน 28 แหง (รอยละ 77.78) ระดับเกียรติบัตรรับรอง จํานวน 4 แหง (รอยละ 11.11) 
จังหวัดบุรีรัมยผานการประเมินรับรองในระดับพ้ืนฐาน จํานวน 44 แหง (รอยละ 70.97) ระดับเกียรติบัตร
รับรอง จํานวน 11 แหง (รอยละ 17.74) และจังหวัดสุรินทรผานการประเมินรับรองในระดับพ้ืนฐาน จํานวน 
20 แหง (รอยละ 71.42) ระดับเกียรติบัตรรับรอง จํานวน 2 แหง (รอยละ 7.14) ดังตารางท่ี 3 ท้ังนี้ จากผล
การดําเนินงานมีตนแบบการจัดการท่ีเปน best practice ตั้งแตป 2557-2559 จํานวนรวม 28 แหง โดย best 
practice สําหรับ ป 2559 มีจํานวน 9 แหง  
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ตารางท่ี 3 ระดับการผานเกณฑประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 

จังหวัด 

จํานวนเทศบาล ผาน 

ท้ังหมด 
(แหง) 

สมัคร พ้ืนฐาน เกียรติบัตรรับรอง 
จํานวน 
(แหง) 

รอยละ* 
จํานวน 
(แหง) 

รอยละ* 
จํานวน 
(แหง) 

รอยละ* 

นครราชสีมา 90 60 66.67 33 36.67 11 12.22 
ชัยภูมิ 36 36 100 28 77.78 4 11.11 
บุรีรัมย 62 61 98.39 44 70.97 11 17.74 
สุรินทร 28 27 96.43 20 71.43 2 7.14 
เขต 9 216 184 85.19 125 57.87 28 12.96 

หมายเหตุ  * คารอยละ เปรียบเทียบกับจํานวนเทศบาลท้ังหมด 

 การดําเนินงานรายประเด็นงาน พบวา ประเด็นงานท่ีมีการสมัครรับการประเมินมากท่ีสุด 5 ลําดับ
แรก ไดแก ลําดับท่ี 1 การจัดการมูลฝอยท่ัวไป (EHA4001) ลําดับท่ี 2 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานท่ี
จําหนายและสะสมอาหาร (รานอาหาร/โรงอาหาร/สถานท่ีสะสมอาหาร : มินิมารท/ซุปเปอรมาเก็ต ; 
EHA1001) ลําดับท่ี 3 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (ตลาดสด/ตลาดนัด ; EHA1002) ลําดับท่ี 4 การ
จัดการสิ่งปฏิกูล (EHA3002) และลําดับท่ี 5 การจัดการคุณภาพน้ําประปา (ผลิตโดย อปท. ; EHA2001) 
สําหรับประเด็นงานท่ีผานการประเมินมากท่ีสุด 5 ลําดับ ไดแก ลําดับท่ี 1 การจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
(EHA4001) ลําดับท่ี 2 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานท่ีจําหนายและสะสมอาหาร (รานอาหาร/โรง
อาหาร/สถานท่ีสะสมอาหาร : มินิมารท/ซุปเปอรมาเก็ต ; EHA1001) ลําดับท่ี 3 การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
ในตลาด (ตลาดสด/ตลาดนัด ; EHA1002) ลําดับท่ี 4 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในท่ีทางสาธารณะ (แผง
ลอยจําหนายอาหาร ; EHA1003) และลําดับท่ี 5 การจัดการคุณภาพน้ําประปา (ผลิตโดย อปท. ; EHA2001) 
และ การจัดการคุณภาพตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ/น้ําดื่มบรรจุขวด (EHA2003) ตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ประเด็นงานท่ีสมัครและผานมากท่ีสุด 5 ลําดับแรก 

ลําดับ

ท่ี 

สมัครรับการประเมินมากท่ีสุด ผานการประเมินมากท่ีสุด 

ประเด็นงาน จํานวนเทศบาล (แหง) ประเด็นงาน จํานวนเทศบาล (แหง) 

1 EHA4001 124 EHA4001 93 

2 EHA1001 77 EHA1001 57 

3 EHA1002 35 EHA1002 26 

4 EHA3002 32 EHA1003 21 

5 EHA2001 29 EHA2001 และ EHA2003 18 
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 6.จัดทําหนังสือ “เรื่องเลาความสําเร็จ EHA นครชัยบุรินทร” โดยการรวบรวมผลการดําเนินงานของ
เทศบาลท่ีผานการประเมินในระดับเกียรติบัตรรับรอง จํานวน 10 เรื่อง จาก 8 เทศบาล ไดแก เทศบาลนคร
นครราชสีมา เทศบาลตําบลสูงเนิน เทศบาลตําบลเมืองยาง เทศบาลตําบลแกงครอ เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
เทศบาลตําบลสตึก เทศบาลตําบลพนมรุง และ เทศบาลตําบลกระสัง 
 

    
 
 7. จัดอบรมทีมประเมิน EHA ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับจังหวัด ระหวาง
วันท่ี 14-15 มกราคม 2559 ณ โรงแรมปญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีผูเขาอบรมเปนทีมประเมิน 
EHA ระดับจังหวัด และผูจัด รวม 49 คน ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดอบรมในภาพรวมระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.43 

 8. จัดประชุมคณะกรรมการคุมครองสุขภาพในพ้ืนท่ีเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดลอม (Node สิ่งแวดลอม
และสุขภาพ) เพ่ือขับเคลื่อนแผนงานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 9 เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม การดําเนินงานคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.)การจัดทําสถานการณสิ่งแวดลอมและสุขภาพดวยระบบสารสนเทศอนามัย
สิ่งแวดลอม (NEHIS) และการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม  

 9. สงเสริมและติดตามเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคเพ่ือรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงอนามัย

สิ่งแวดลอมของประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 2559 โดยลงพ้ืนท่ีสุมเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค 

(น้ําประปา (เขตเมือง/ชนบท) น้ําดื่มบรรจุถัง 20 ลิตร น้ําดื่มตูน้ําหยอดเหรียญ น้ําบาดาล น้ําบอตื้น น้ําดื่มผาน

เครื่องกรองน้ํา และน้ําฝน) ในเขตพ้ืนท่ีนครชัยบุรินทร ดังแสดงในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ผลการเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคในพ้ืนท่ีนครชัยบุรินทร 

จังหวัด 
ประเภทตัวอยางท่ีเก็บ (ตัวอยาง)  

ประปา

เมือง 

ประปา

ชนบท 
น้ําฝน 

น้ําดื่มบรรจุ    

ถัง 20 ลิตร 

ตูน้ําดื่มหยอด

เหรียญ 

น้ําบริโภค ; 

น้ําบาดาล 

น้ําบริโภค ; 

น้ําบอตื้น 

น้ําดื่มผานเครือ่ง

กรองน้ํา 
รวม หมายเหตุ 

นครราชสมีา 13 7 11 3 4 - - 2 40 รอผลการตรวจ

วิเคราะหจาก

หองปฏิบัติการ

กรมอนามัย 

ชัยภูม ิ 9 4 7 - 6 1 - - 27 

บุรีรัมย 8 4 9 2 1 - 1 - 25 

สุรินทร 6 1 5 3 - 1 - - 16 

รวม 36 16 32 8 11 2 1 2 108  

 

จากการลงพ้ืนท่ี พบวา ประปาชุมชนเม่ือดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาเบื้องตนสวนใหญ “ไมพบ

ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ําท่ีปลายเสนทอ (ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในเสนทอตองไมนอยกวา 0.2 

มก./ลิตร)” และมีการสูบน้ําดิบปลอยลงสูระบบเสนทอโดยตรงโดยไมผานการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

ผลการตรวจวัดคา pH ในน้ําฝนเบื้องตน พบวา น้ําฝนท่ีมีการกักเก็บเกิน 1 ป จะมีคา pH เปนกรด (pH ต่ํา

กวา 6.5) และเบส (pH มากกวา 8.5) ซ่ึงไมเหมาะสมแกการบริโภคของประชาชน และประชาชนไมมีการ

ปรับปรุงคุณภาพกอนนําไปบริโภค เชน การตมเพ่ือฆาเชื้อโรค เปนตน ประชาชนยังขาดความรูเรื่องการบริโภค

น้ําท่ีสะอาด ตลอดจนวิธีการกักเก็บน้ําฝนท่ีถูกวิธี 

 

ปจจัยความสําเร็จ 
 - นโยบายจากการประสานความรวมมือของหนวยงานสวนกลางและนําสูการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอยาง
จริงจัง รวมถึงการสนับสนุนของผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - ความรวมมือขอตกลง (MOU) ระหวางกรมอนามัยและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 - ความรวมมือของภาคีเครือขายในการทํางานท้ังในสวนของหนวยของกระทรวงสาธารณสุข องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน ตลอดท้ังผูประกอบการคาอาหาร 
 - ความรวมมือกันของหนวยงานภาครัฐทุกภาคสวน ความตอเนื่องของการดําเนินงานในพ้ืนท่ี การ
สรางภาคีเครือขายระหวางหนวยงานภาครัฐและผูประกอบการ รวมถึงการเชิดชูเกียรติแกองคกรตนแบบ 
 - ความตอเนื่องของการรวมรณรงค ใหเปนพ้ืนท่ีปลอดโฟม 100 % ของหนวยงานรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
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ปญหาและอุปสรรค 
 - ความไมเขาใจและไมพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะท่ีไมมีผูรับผิดชอบงานดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมโดยตรง 
 - ทีมประเมินรับรอง/เจาหนาท่ีสุมตรวจไมเพียงพอ และความไมตอเนื่องของการตรวจประเมิน  
 - ผูประกอบการบางรายยังขาดความตระหนักในการรักษามาตรฐานดานการสุขาภิบาลอาหาร 
 - หนวยงานทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ “ถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสด นาซ้ือ” ยังขาดความพรอม 

ความชัดเจนของนโยบาย และขาดบุคลากรในการดําเนินงานในทองถ่ิน 

 - ผูประกอบการสวนใหญยังเขาไมถึงขอมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการ และความสําคัญของการเขา

รวมโครงการ รวมท้ังชองทางในการติดตามขอมูลขาวสารของประชาชนในการรับบริการจากรานตนแบบยังมี

นอยและเขาถึงไดยาก 

 - ประชาชนยังขาดความตระหนักในเรื่องอันตรายของการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร      

 - บุคลากรผูดูแลระบบประปาหมูบาน ขาดทักษะในการดูแลระบบประปา และขาดความตระหนักใน

เรื่องการบํารุงรักษาระบบประปาใหสามารถใชงานไดตามปกติ บุคลากรผูดูแลระบบประปาของเทศบาลไม

เพียงพอ และขาดทักษะในการดูแลระบบ 

 - ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญยังขาดความรูในเรื่องการกักเก็บ และรักษาคุณภาพน้ําบริโภค (ประเภท

น้ําฝน) และไมมีการปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนนําไปบริโภค 

 - พบมีการสูบจายน้ําดิบเขาสูระบบเสนทอโดยตรง โดยไมผานการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

 
ขอเสนอแนะ 
 - สนับสนุนและผลักดันให อปท.ทุกแหงเขารวมการพัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 
 - จัดใหมีเวทีเพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติอยางตอเนื่อง 
 - ควรสรางความตระหนักใหกับผูประกอบกิจการคาอาหารในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร 
 - เพ่ิมชองทางการสื่อสารดานอาหารปลอดภัยใหประชาชนไดรับทราบและเขาถึงไดโดยงาย รวมท้ัง

การสื่อสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เชน ท่ีตั้งราน เมนูชูสุขภาพ เพ่ือเปนทางเลือกใหผูบริโภคและสรางขวัญกําลังใจแก

ผูประกอบการ 

 - หนวยงานรับผิดชอบในพ้ืนท่ีเพ่ิมความถ่ีในการตรวจประเมิน และสรางภาคีเครือขายรวมในการ
ทํางานในพ้ืนท่ี 
 - พัฒนารานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารใหไดมาตรฐาน Clean Food Good Taste โดยขอ
คําแนะนาจากเจาหนาท่ีจากทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
 - ตองการสื่อประชาสัมพันธโครงการ และสิ่งสนับสนุน เชน ชุดกันเปอน เปนตน 
 - ควรมีการประชาสัมพันธ “ถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสด นาซ้ือ” ท่ีผานมาตรฐานอยาง
ตอเนื่องเพ่ือเปนแนวทางใหพ้ืนท่ีอ่ืนดําเนินการ และเปนการสรางแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจแกผูประกอบการและ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
 - จัดใหมีการประชาสัมพันธโครงการอยางตอเนื่องและท่ัวถึงแกผูประกอบการ เชน ประชาสัมพันธใน
เวทีการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการ จัดทําสื่อเอกสารแนะนํา เปนตน 
 - ผลักดันหนวยงานภายใตกระทรวงสาธารณสุขท่ียังไมเขารวมโครงการลดละเลิกภาชนะโฟมบรรจุ

อาหาร ใหเขารวมโครงการท้ังหมด เพ่ือเปนแบบอยางใหกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืนๆในพ้ืนท่ี 

 - จัดใหมีการอบรมผูดูแลระบบประปา 
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 - ใหความรูเก่ียวกับน้ําอุปโภคบริโภค ประเภทน้ําประปา และการปรับปรุงคุณภาพน้ําบริโภคเบื้องตน

แกประชาชนอยางตอเนื่อง 

 - มีการตรวจติดตามเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคครัวเรือนอยางตอเนื่อง และมีการควบคุม กํากับ การ

ดําเนินงานเรื่องการจัดการคุณภาพน้ําบริโภคขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ผลงานเดน/นวัตกรรม/Best Practice 
 - เทศบาลท่ีผานการประเมิน EHA ระดบัเกียรติบัตรรับรอง ปงบประมาณ 2559 จํานวน 9 แหง ไดแก    
1) เทศบาลตําบลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  2) เทศบาลเมืองบุรีรัมย อ.เมือง จ.บุรีรัมย  3) เทศบาลเมือง
นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย  4) เทศบาลตําบลละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย  5) เทศบาลตําบล
กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย  6) เทศบาลตําบลปะคํา อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย  7) เทศบาลตําบลดอนอะราง อ.หนอง
ก่ี จ.บุรีรัมย  8) เทศบาลตําบลบัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร  และ  9) เทศบาลตําบลลําดวนสุรพินท อ.ลําดวน 
จ.สุรินทร 
 - ตนแบบถนนอาหารปลอดภัยและตลาด นาซ้ือ วิถีไทย ณ “ถนนคนเดินเซราะกราว” และตลาดไนท
พลาซา อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
 - รานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน “รานอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี (Clean Food Good Taste 

Plus)” ป 2559 ไดแก 1) รานคิดถึง เบเกอรรี อ.เมือง จ.บุรีรัมย  2) รานครัวบานลิล อ.เมือง จ.บุรีรัมย  และ      

3) ราน “กรีน เทอร เรส” อ.เมือง จ.สุรินทร 

 - องคกรปลอดโฟมตนแบบ ประจําป 2559 ซ่ึงเปนหนวยงานในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 5 แหง 

ชัยภูมิ 4 แหง บุรีรัมย 13 แหง และสุรินทร 21 แหง ตามลําดับ รวมท้ังสิ้น จํานวน 43 หนวยงาน และบุคคล

ตนแบบจํานวน 3 ทาน ไดแก นายแพทยโกเมนทร ทิวทอง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร            

นายกมล  เรืองสุขศรีวงศ  นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย และนายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา ประธานชมรม

ผูประกอบการคาอาหาร จังหวัดนครราชสีมา 

 - ระบบประปาผานการรับรองมาตรฐานประปาด่ืมได กรมอนามัย ประจําป 2559 จํานวน 3 แหง คือ     

1) การประปาสวนภูมิภาคสาขาโนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  2) การประปาสวนภูมิภาคจัตุรัส สาขาหนอง

บัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  และ 3) การประปาสวนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย อ.เมือง จ.บุรีรัมย  
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การประเมินผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

ผลการดําเนินงาน  
 1. จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา  รวมท้ังขอบเขตการศึกษาและข้ันตอนการเก็บขอมูล
แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกาบ
เชิง    เทศบาลตําบลกาบเชิง  โรงพยาบาลกาบเชิง  อบต.ดาน  และรพ.สต.ดาน เปนตน เพ่ือใหทราบ
วัตถุประสงคและ  รวมกําหนดประเด็นผลกระทบท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีและรวมกําหนดแนวทาง/แผนการเก็บขอมูล
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม   ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกาบเชิง ในวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559   
 2. เก็บขอมูลตามเครื่องมือท่ีพัฒนาข้ึนท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในพ้ืนท่ีศึกษา ไดแก 
 1) เก็บตัวอยางดานสิ่งแวดลอมและสงวิเคราะหตัวอยางทางหองปฏิบัติการ ไดแก น้ําประปา และน้ํา
ผิวดิน จํานวน 10 ตัวอยาง พบวาไมผานมาตรฐานทุกตัวอยาง โดยพบแบคทีเรียมากท่ีสุด รองลงมาคือความ
ขุน สี เหล็ก แมงกานีส และ pH ตามลําดับ  
 2) เก็บขอมูลการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกร โดยการสัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
งานดานอนามัยสิ่งแวดลอมของ อบต.ดาน  และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร   
 3) เก็บขอมูลการเตรียมการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการเขาสูประชาคม
อาเซียน โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูบริหาร  ไดแก นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สุรินทร และปลัดองคการบริหารสวนตําบลดาน  
 4) เก็บขอมูลการรับรูและความคาดหวังตอการเตรียมการของภาครัฐจากประชาชน โดยการสัมภาษณ 
และการประชุมกลุม (Community consult meeting)  โดยมีกลุมเปาหมายคือ ผูนําชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และตัวแทนประชาชน  
 5) จัดประชุมเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงาน และคืนขอมูล พรอมท้ังรับฟงความคิดเห็นตอการ
เตรียมการรองรับผลกระทบจากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมีกลุมเปาหมาย ๒ กลุม คือ ประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหความรูและขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความตระหนัก ความเขาใจเรื่องผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการเขาสูประชาคมอาเซียน และเจาหนาท่ี  เพ่ือใหขอเสนอแนะตอการเตรียมการ
ในระดับพ้ืนที  ณ รพ.สต.ดาน และสสอ.กาบเชิง  จังหวัดสุรินทร  วันท่ี 12-13 กันยายน 2559  
 สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นประชาชน 
 - ผลดีจากการพัฒนาจุดผานแดน จะมีเขตอุตสาหกรรมเขามาทําใหชาวบานมีงานทํา 
 - ผลเสียจากการพัฒนาจุดผานแดน คือ ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน กําจัดไมทัน มีปญหาเรื่องควันจาก
เตาเผาขยะ ปญหาน้ําเสีย จากการซักผามือสอง ซ่ึงยังพบวามีการแอบซักผามือสองอยูบาง  
 ความคาดหวังตอหนวยงานรัฐตอการจัดการปญหา 
 - ปญหาขยะและน้ําเสีย ควรมีหนวยงานท่ีเก่ียวของเขามาดูแล ปรับปรุงระบบใหดีข้ึน ไมใหเกิดผล
กระทบตอสุขภาพของประชาชน 
 - ปญหาแรงงานชาวกัมพูชา ท่ีทํางานในตลาด ควรดูแลใหถูกกฎหมาย ไมใหมีการเอารัดเอาเปรียบ
พอคา แมคาฝงไทย  
 - เจาหนาท่ีรัฐควรปรามปรามปญหายาเสพติด การลักลอบหาของปาและตัดไมทําลายปา 
 - ควรยกเลิกพาสปอรตใหชาวกัมพูชาสามารถอยูในพ้ืนท่ีได 7 วัน แตควรทําแบบวันตอวัน   
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การพัฒนาบริเวณจุดผานแดน  มีผลกระทบกับการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม ดังนี้  
 - ปญหาดานน้ําเสีย เนื่องจากทุกหนวยงาน ท้ังรัฐ เอกชน สรางอาคารบานเรือน ตลาด รานอาหาร 
อาคารพาณิชย โดยไมมีระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา  
 - ปญหาการจัดการดานกฎหมาย   ในพ้ืนท่ีท่ีทับซอนกันระหวาง อบต. และ อบจ.   
 - การไมรวมมือพัฒนาแกปญหาอยางจริงจัง ตางฝายตางแกปญหากันเอง  สวนภาคเอกชน ก็มุง
เฉพาะผลประโยชน ไมรวมมือกับภาครัฐในการปองกันแกไขปญหาอยางจริงจัง  
 - หนวยงานราชการในพ้ืนท่ีมีหลายหนวยงาน แตไมประสานการทํางานในการจัดการสิ่งแวดลอม ทํา
ใหประชาชนชาวตําบลดานไดรับผลกระทบ  
 - ปญหาดานการสื่อสาร และการบังคับใชกฎหมายกับคนตางดาว/ตางชาติ  
 
ขอเสนอตอการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม  สําหรับพ้ืนท่ีจุดผานแดน  
 - สนับสนุนใหมีการจัดการตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535  
 - มีการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง  
 - มีการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ  
ขอเสนอเชิงนโยบาย  
- ควรมีการจัดการขยะท่ีไดมาตรฐาน  มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมขนาดใหญ เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาอยาง
ครอบคลุม มีการเฝาระวังคุณภาพในแหลงน้ําและทางอากาศ  
 

ปจจัยความสําเร็จ 
 - ผูบริหารและเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานสาธารณสุข ใหความสําคัญ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานตามโครงการ รวมท้ังอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตางๆ   
 - ผูนําชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี ตางใหความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณเปนอยางดี  
 
 

ขอเสนอแนะ 
 - หนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีควรมีการจัดทําฐานขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอม และสนับสนุนให
เกิดระบบเฝาระวังสิ่งแวดลอม เชน น้ําบริโภค/อุปโภค ในพ้ืนท่ีจุดผานแดน 
 

   
 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป 2559  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 



76 
 

การศึกษารูปแบบการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ  

กรณี การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช   

เทศบาลตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 

ผลการดําเนินงาน 

เปนการศึกษาตามข้ันตอนของการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (HIA)  ซ่ึงประกอบไปดวย 5 ข้ันตอน  โดยมี
ผลการศึกษาดังนี้  
    1) การกล่ันกรอง โดยไดจัดประชุมเพ่ือรับทราบขอมูลเบื้องตน และรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
รวมท้ังขอมูลท่ัวไป สิ่งคุกคามสุขภาพ ผลกระทบตอปจจัยกําหนดสุขภาพ และกลุมผูไดรับผลกระทบจากราน
รับซ้ือของเกา  
 2) กําหนดขอบเขตการศึกษา โดยการจัดประชุมผูเก่ียวของและผูมีสวนไดเสียในพ้ืนท่ี  ซ่ึงสามารถ
สรุปขอบเขตการศึกษาไดดังนี้ ประชากรท่ีศึกษาไดแกผูประกอบกิจการรับซ้ือของเกาจํานวน 3 ราย และ
ประชาชน ในพ้ืนท่ีท่ีคาดวาอาจไดรับผลกระทบจากรานรับซ้ือของเกา หมูท่ี 1, 2, 3  เก็บขอมูลโดยการสํารวจ
และสัมภาษณผูประกอบกิจการรานรับซ้ือของเกา วันท่ี 28 เม.ย.2559 และสัมภาษณประชาชนท่ีอาศัยอยูใกล
รานรับซ้ือของเกาในเขตเทศบาลตําบลสุรนารี ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 1 - 14 พ.ค. 
2559   
 3) การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผลการศึกษา
พบวา ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูใกลรานรับซ้ือของเกาตอบวาไดรับผลกระทบ รอยละ 17.4  สําหรับผลกระทบ
ตอสุขภาพดานรางกาย ไดแก ทําใหเกิดฝุนละออง กลิ่นเหม็น ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรค
ระบบทางเดินหายใจ คิดเปนรอยละ 24.9 สวนผลกระทบตอสุขภาพดานจิตใจ ไดแก กังวลใจวาอาจเกิดไฟไหม
จากรานรับซ้ือของเกาท่ีอยูใกลชุมชน รอยละ 37.1 กังวลวารานรับซ้ือของเกาจะเปนแหลงสะสมเชื้อโรค สัตว
และแมลงนําโรค รอยละ 35.9 ผลกระทบทางดานสังคม ไดแก การท่ีรานรับซ้ือของเกาตั้งอยูใกลชุมชนทําใหมี
การสรางอาชีพหรือเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน รอยละ 84.1 การคัดแยกขยะมูลฝอยไปขายทําใหครอบครัวมี
รายไดเพ่ิมข้ึน รอยละ 82.0 สําหรับกิจการรานรับซ้ือของเกาท้ัง 3 แหง พบวา สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญยังไมถูก
สุขลกัษณะ เชน ไมมีมาตรการเพ่ือปองกันเหตุรําคาญท่ีอาจสงผลกระทบตอสภาพความเปนอยูของผูพักอาศัย
ในบริเวณใกลเคียง วางวัตถุหรือสิ่งของชํารุดใชแลวหรือเหลือใชไมเปนระเบียบและวางสูงเกินไปจนอาจ
กอใหเกิดอันตรายได บางแหงสภาพพ้ืนยังเปนพ้ืนดินและมีน้ําขัง ไมมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่อง
ดับเพลิงตามกฎหมายท่ีกําหนด เปนตน สวนผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา พบวาอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําประปาดื่มได 1 ตัวอยาง จากท้ังหมด 4 ตัวอยาง โดยคาท่ีเกินมาตรฐาน คือ โคลิฟอรมแบคทีเรีย และฟคัล
โคลิฟอรมแบคทีเรีย สวนรายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ 21 กลุมโรค ของประชาชนท่ีมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยางใหญ ต.สุรนารี ตั้งแตป พ.ศ. 2556-2558 พบวา ในแตละป โรคระบบ
ไหลเวียนเลือดมีประชาชนมารับบริการมากท่ีสุด  
 4)  การจดัทํารายงานและขอเสนอแนะ  เปนการรวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูลผลการ ศึกษา
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากรานรับซ้ือของเกา เพ่ือจัดทําเปนรายงานผลการศึกษา  โดยไดจัดประชุมผูมีสวนได
สวนเสียและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําเสนอขอมูลผลการศึกษาในพ้ืนท่ี และรับฟงขอคิดเห็น ขอหวงกังวล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับผลกระทบตอสุขภาพ รวมท้ังขอเสนอแนะและมาตรการลดผลกระทบจากรานรับซ้ือของเกา
เพ่ือผลักดันใหเกิด ขอตกลงรวมกันในการกําหนดนโยบาย หรือโครงการเก่ียวกับรานรับซ้ือของเกา  
 5) การติดตามตรวจสอบและประเมินผล เปนข้ันตอนท่ีเทศบาลตําบลสุรนารี นํามาตรการดาน
สุขลักษณะท่ีไดจากเวทีรับฟงความคิดเห็น ประกอบกับหลักเกณฑทางวิชาการ และแบบประเมินความเสี่ยง
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ดานอนามัยสิ่งแวดลอม (checklist) ไปพิจารณาประกอบการตราเทศบัญญัติเพ่ือควบคุมกิจการการสะสมวัตถุ
หรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช (รานรับซ้ือของเกา)  และเม่ือเทศบัญญัติมีผลบังคับใชแลว เทศบาล
ตําบลสุรนารี ตองมีหนาท่ีในการติดตามตรวจสอบตั้งแตกอนใหใบอนุญาต กอนตอใบอนุญาต และระหวาง
ประกอบกิจการ เพ่ือใหผูประกอบกิจการรานรับซ้ือของเกาในพ้ืนท่ีปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะอยาง
เครงครัด  
  
ปจจัยความสําเร็จ 

 - ผูบริหารและทีมงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เห็นความสําคัญของกระบวนการ HIA และมี
สวนรวมในทุกข้ันตอนตามกระบวนการศึกษาการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (HIA) 
 - ผูประกอบการ ประชาชนในพ้ืนท่ี และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตางใหความรวมมือ รวมท้ัง
อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล และการจัดประชุม    
 

ขอเสนอแนะ 

- เนื่องจากการประเมินผลกระทบตอสุขภาพเปนกระบวนการเรียนรูทางสังคมท่ีทําใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมกัน  
พิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในอนาคตรวมกัน  ดังนั้น  หนวยงานท่ีเก่ียวของจึงควรเปด
โอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพิจารณาแนวทางในการลดผลกระทบตางๆเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลอยาง
รอบดาน เพ่ือประกอบ การตัดสนิใจหรือกําหนดมาตรการในการคุมครองสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะกลุมคน
เปราะบาง 
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การเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม 

ในพ้ืนที่เสี่ยงเขตนครชัยบุรินทร 
 

ผลการดําเนินงาน 

          ผลการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีเส่ียง 

 1.การเฝาระวังคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีเส่ียงตอสุขภาพจากฝุนละอองจากโรงไฟฟาชีวมวล    
โดยการเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10)  ดวยเครื่อง MiniVol TAS Air Sampler 
ตลอด 24 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 5 วัน  ระหวางวันท่ี 8-13 กุมภาพันธ  2559  ท่ีอําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 
และ ระหวางวันท่ี 7-12 มีนาคม 2559  ท่ีอําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร   พบวา ผลการตรวจวัดฝุนละออง
ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน จากโรงไฟฟาชีวมวล ในจังหวัดบุรีรัมย ปริมาณฝุนท่ีวัดไดสูงสุดอยูท่ี 0.038  
mg/m3 และต่ําสุดอยูท่ี 0.012  mg/m3   สวนท่ีจังหวัดสุรินทร ปริมาณฝุนท่ีวัดไดสูงสุดอยูท่ี 0.111 mg/m3 

และต่ําสุดอยู ท่ี 0.012  mg/m3  ซ่ึงท้ังสองแหงมีปริมาณฝุนท่ีต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด นั่นคือ คาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ในเวลา 
24 ชั่วโมง ไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
2. การเฝาระวังคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีเส่ียงจากฝุนละอองท่ีเกิดจากการแกะสลักหิน/ตัดแตงหิน  
ณ รพ.สต.หนองน้ําใส อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันท่ี 25-30 มกราคม 2559 พบวา ผลการ
ตรวจวัดฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ท่ีเกิดจากการแกะสลักหิน/ตัดแตงหิน ปริมาณฝุนท่ีวัดไดสูงสุด
อยู ท่ี 0.088  mg/m3 และต่ําสุดอยู ท่ี 0.025  mg/m3   ซ่ึงต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด นั่นคือ คาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ในเวลา 
24 ชั่วโมง ไมเกิน 0.12 mg/m3   
 3. การเฝาระวังคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีเส่ียงตอสุขภาพจากการทําเหมืองโปแตช  โดยการเก็บ
ตัวอยางฝุนละอองเพ่ือใชเปน Baseline Data  กอนท่ีเหมืองจะเปดดําเนินการ  ณ องคการบริหารสวนตําบล
บานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ  ระหวางวันท่ี 25-30 เมษายน  2559  พบวา ผลการตรวจวัด
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน บริเวณท่ีจะทําเหมืองโปแตช ปริมาณฝุนท่ีวัดไดสูงสุดอยูท่ี 0.086 
mg/m3 และต่ําสุดอยูท่ี 0.012 mg/m3   ซ่ึงตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมกําหนด นั่นคือ คาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง ไมเกิน 0.12 
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  สําหรับฝุนละอองรวม (TSP) วัดได 0.012 mg/m3  ท้ังสองวัน  ซ่ึงต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด นั่นคือคาเฉลี่ยฝุนละอองรวมหรือฝุน
ละอองขนาดไมเกิน 100 ไมครอน (TSP) ในเวลา 24 ชั่วโมง ไมเกิน 0.33 mg/m3 
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4.การเฝาระวังคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีเส่ียง 
 

จังหวัด  พ้ืนท่ีเส่ียง  
จํานวน

ตัวอยาง  

         พารามิเตอรท่ีเกินคามาตรฐาน  

TDS  Cl
-
  Bact.  Mn  pH  Turbidity  Colour  

ชัยภูมิ เหมืองโปแตช  9  3  3  9  1  0  0  0  

บุรีรัมย  ขยะ

อิเล็กทรอนิกส  
8  1  1  6  2  0  3  1  

โรงไฟฟาชีวมวล  4  0  0  3  0  4  3  0  

 รวม  21  4  4  18  3  4  6  1  

หมายเหตุ : เก็บน้ําตรวจท้ังหมด 21 ตัวอยาง ผานมาตรฐานน้ําประปาดื่มได 1 ตัวอยาง คือน้ําฝน  สวน

ตัวอยางน้ําท่ีไมผานมาตรฐาน พบวา แบคทีเรียเกินคามาตรฐานมากท่ีสุด 18 ตัวอยาง รองลงมาคือความขุน 6 

ตัวอยาง 

 
ปจจัยความสําเร็จ 
 - การอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางดีท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงาน
ทางดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  รวมท้ังประชาชนท่ีใหความรวมมือในการติดตั้งเครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองใน
บริเวณบาน  
 

ปญหาและอุปสรรค 

 - สภาพดินฟาอากาศท่ีไมเอ้ืออํานวย เชน มีฝนตกจากพายุฤดูรอน ทําใหคาท่ีวัดได ไมสะทอนถึง

ปญหาท่ีแทจริง เปนตน  

 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการเฝาระวังอยางตอเนื่องทุกปอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะชวงฤดูหนาว และฤดูรอน  
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การพัฒนาองคกร 

 

การพัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ เขตพ้ืนที่นครชัยบุรินทร ป 4 ประจําป 2559 
 

ผลการดําเนินงาน 

 1. การพัฒนาเครือขายสื่อสารสาธารณะ  มีการชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน  วางแผนการเผยแพร

ขอมูลขาวสารดานสุขภาพและสิทธิหลักประกันสุขภาพ รวมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด

นคราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย,สุรินทร  และการติดตามติดตามผลการดําเนินงานการจัดรายการรูทันสิทธิกับ 

สปสช. ป 4   

 2. จัดเวทีสัมมนาเครือขายสื่อสารสาธารณะ พ้ืนท่ีเขตนครชัยบุรินทร โดยนําเสนอสถานการณดาน
สุขภาพ / การรับรูขอมูลดานหลักประกันสุขภาพ / “บริหารจัดการดี ภาคีมีสวนรวม” ในงานสื่อสารดาน
สุขภาพ/“กลยุทธการสื่อสารดานสุขภาพแนวใหมกับการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย” แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการดําเนินงานเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพและสิทธิหลักประกันสุขภาพ และศึกษาดูงานหนวย
รับเร่ืองรองเรียนอ่ืนที่เปนอิสระจากผูถูกรองเรียน มาตรา 50 (5) และ“การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน” เทศบาล
ศรีขรภูมิ อําเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร      
 3. การจัดรายการรูทันสิทธิกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ป 4 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย  

 4. สรุปเรื่องเลาจากผูฟงรายการ “การใชสิทธิในหลักประกันสุขภาพ   จากการสัมภาษณจากผูท่ีใช
สิทธิในหลักประกันสุขภาพ โดยเครือขาย สวท. 4 แหง ไดทําการสัมภาษณประชาชน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแทจริง
ดานการใชสิทธิในหลักประกันสุขภาพและการดูแลสุขภาพ 

                           

      
 
ขอเสนอแนะ 

 - ควรขยายเครือขายสื่อสารสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน เชน วิทยุชุมชน  อสม.  
 - ควรมีการพัฒนาความสัมพันธของภาคีเครือขายสื่อสารสาธารณะอยางตอเนื่องทุกป  
 - การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีนครชัยบุรินทร  ทําใหเครือขายไดเห็นตัวอยางดีๆในพ้ืนท่ีและชวยเผยแพร
ตอไป 
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การจัดการความรู ศูนยอนามัยที่ 9 (Knowledge Management) 
 

ผลการดําเนินงาน 

 1. สรางคลังความรู และเผยแพรความรูดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม มีการรวบรวมสิ่ง

ดีๆ (Best Practice) ในพ้ืนท่ีนครชัยบุรินทร โดยแยกตามกลุมวัย ดังนี้ งานอนามัยแมและเด็ก งานวัยเรียน 

งานวัยรุน  งานวัยทํางาน  งานผูสูงอายุ  งานอนามัยสิ่งแวดลอม  และงานสื่อสารสาธารณะ 
2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู   มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกรรวม 10 คร้ัง  จํานวน 11 เร่ือง 
  3. มีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เขตนครชัยบุรินทร  1 
เรื่อง คณะกรรมการฯ ไดทําการถอดบทเรียนการดําเนินงาน Long Term Care จังหวัดสุรินทร เพ่ือถอด
บทเรียนสิ่งดีๆ (Best Practice) และไดผลิตรูปเปนรูปเลม เรื่อง “การบริหารจัดการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
และการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงท่ีดีของหนวยงานภาครัฐและชุมชน : จากนโยบายสูการปฏิบัติ” และ
เผยแพรทางเว็บไซตศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา และเผยแพรทางเว็บไซตศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
 4. จัดงานมหกรรมนําเสนอผลงานวิชาการ/นวัตกรรม หรือมหกรรม CQI (Continuous Quality 
Improvement)  ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรศูนยอนามัยท่ี 9  มีการ
ถายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู  อันจะกอใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรู การมีสวนรวม ตลอดจนการสราง
ความสัมพันธท่ีดีของบุคลากรภายในองคกร โดยมีผลงานเขารวมนําเสนอจํานวน 18 เรื่อง และมีการวิพากษ
จากกรรมการผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงมีผลงานไดรับรางวัล ดังนี ้
  - รางวัลท่ี 1 Thalassemia Lab “SMART” กวาใคร...ตองศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
โดย งานหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร 
  - รางวัลท่ี 2 “วงลอสอนรัก” โดย งานคลินิกวัยรุน 
  - รางวัลท่ี 3 การพัฒนาระบบรายงานผลการใหการปรึกษาวัยรุนตั้งครรภไมพรอมผาน
เครอืขายอินเตอรเน็ต โดย งานอนามัยวัยรุน 
 5. สนับสนุนใหมีการสงผลงานวิชาการ/นวัตกรรมเขารวมนําเสนองานประชุมวิชาการ นําเสนอผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรม หรือมหกรรม CQI (Continuous Quality Improvement) ดานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม (ใชงบประมาณจากงาน HRD และงานสื่อสารสาธารณะ) 
- นําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจําป HA National Forum คร้ังที่ 17 ในหัวขอเร่ือง กลองตองตากับการ
แกปญหาความครบถวนของขอมูลสงตอ  
    - จากการจัดมหกรรม CQI 2558 เพื่อใหบุคลากรภายในหนวยงานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในการคิดคนและ
ผลิตนวัตกรรมสําหรับการใชประโยชนในงาน ทําใหมีผลงาน สงเขารวมเสนอผลงานในการประชมุวิชาการ Northeast 
Regional HA forum คร้ังที่  13 : คุณภาพในทุกลมหายใจ (Enjoy Quality Every Moment) ประจําป 2559 
จํานวน 2 ผลงาน ไดแก 

    - การพัฒนาระบบยาเพื่อชวยลดความคลาดเคลื่อนในการจัดยา (phase II)  โดยงานเภสัชกรรม 

 - ชั้นวางถาดพิมพปาก (Impression Tray) มหัศจรรย โดยงานทันตกรรม 
 6. คณะกรรมการ KM รวมกับคณะกรรมการตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  ไดดําเนินการถอด
บทเรียนในพ้ืนท่ีท่ีมีผลงานเดนในการดําเนินงานดังกลาว ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2559 ณ สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และผลิตเปนรูปเลมเอกสาร “ตามรอยตําบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ 
เขตนครชัยบุรินทร เพชรเม็ดท่ี 1 ตําบลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ” ใชงบประมาณจากโครงการตําบลจัดการสุขภาพ 
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ปจจัยความสําเร็จ  
- คณะกรรมการKM มีผูนําท่ีมีองคความรู มีภาวะผูนําและเขมแข็ง และสามารถนําพาคณะกรรมการได 
คณะกรรมการมีความพรอมในการดําเนินงาน และผูบริหารใหความสําคัญกับงาน KM 
 
ขอเสนอแนะ   
 - ควรจัดอบรมทักษะเพ่ือพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องของการจัดการความรู 
(Knowledge Management) ตรงกันทุกคน 
 - การคัดเลือกคณะกรรมการจัดการความรู ควรมีตัวแทนมาจากทุกกลุมวัย 
 -  บุคลากรในองคกรควรใหความสําคัญและรวมมือกับงาน KM อยางนอย 1 เวที เชน เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในองคกร เปนตน 
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การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง HEALTH 
 

ผลการดําเนินงาน 
 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

 1.จัดทําแผนพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรตามความตองการของหนวยงาน และความ
ตองการของบุคลากร ปงบประมาณ 2559 (Individual Development) 
      ศูนยอนามัยท่ี 9  มีขาราชการจํานวน 95 คน  พนักงานราชการจํานวน 18 คน  ขาราชการใน
หนวยงานท่ีมีการจัดทําแผนการพัฒนาความรู/ทักษะ/สมรรถนะ รอยละ 75.8  และพนักงานราชการใน
หนวยงานท่ีมีการจัดทําแผนการพัฒนาความรู/ทักษะ/สมรรถนะ(แผนพัฒนารายบุคคล)รอยละ 77.8 
ขาราชการและพนักงานราชการพัฒนาดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอยละ 58.1 ซ่ึงบุคลากร
ไดรับการพัฒนารายบุคคลนอยกวารอยละ 80 บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางนอย 10วัน/คน/ป จํานวน 37 
คน คิดเปนรอยละ 3.2 สาเหตุท่ีบุคลากรไดรับการพัฒนาต่ํากวารอยละ 80 ดังนี้ 1) ประเด็นท่ีตองการพัฒนา
ของบุคลากรบางทานไมสอดคลองกับงานท่ีทํา/ความตองการขององคกร 2) วิธีการพัฒนาสวนใหญของ
บุคลากรเนนการอบรม และบุคลากรไมไดรับการอบรมตามแผนพัฒนา  บุคลากรควรเลือกวิธีการพัฒนาตนเอง
โดยวิธีอ่ืนๆ เชน E-learning , การศึกษาดวยตนเอง , On the job training เปนตน 
 2.ทําแผนการศึกษาของบุคลากร 
  - จัดทําแผนการศึกษาตอ ปงบประมาณ 2559 – 2563 
  - จัดทําแผนอบรมระยะสั้น ปงบประมาณ 2559 – 2563   เชน หลักสูตรผูบริหาร
สาธารณสุขระดับกลาง-ตน , หลักสูตรนักบริหารการแพทยและสาธารณสุขระดับสูง , Mini MM   
  - ดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลการศึกษาของขาราชการ 
  - ดําเนินการทําแผนอบรมระยะสั้น ระยะเวลา 3 – 4 เดือน  ปงบประมาณ 2559 – 2563 
 3. คัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเดน ประจําป 2558 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรรวมกันคัดเลือก
บุคลากรศูนยอนามัยท่ี 9 ท่ีมีประวัติและผลการปฏิบัติงานดีเดนเขารับการคัดเลือกเปนคนดีศรีอนามัยดีเดน ป 
2558 
 4. สนับสนุนและสงเสริมบุคลากรเขารับการอบรม/ประชุมเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ ตามวิชาชีพและ
งานท่ีรับผิดชอบ   สนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู และสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนา
ความรู  โดยวิธี On the job training  ถายทอดความรู  สอนงาน และ E-learning 
5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบอินโฟกราฟก การทําสื่อ/สไลดนําเสนอผลงานวิชาการดานสุขภาพ รุนท่ี 1-
2 เปนการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสื่อสาร นอกเหนือจากบทความเพราะผูอานสวนใหญตองการรับ
ขอมูลในเวลาท่ีจํากัด Infographics จึงตอบโจทยคนรุนใหม เพราะสวยงาม ดูงาย ไมตองใชเวลาเยอะ และ
แชรหาคนอ่ืนไดรวดเร็ว 
 
 กิจกรรมพัฒนาองคกร 
 1. สงเสริมบุคลากรใหปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกร โดยบุคลากรปฏิบัติตามนโยบาย HEALTH กรม
อนามัย 
  1.1 จัดทําแนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร (HEALTH) ประกาศคุณธรรมประจํา
หนวยงาน เม่ือวันท่ี 18 มี.ค. 59 และจัดทํา Infographics คุณธรรมประจําหนวยงาน  
  1.2 เผยแพรประชาสัมพันธ ใหบุ คลากรปฏิบัติ ตามวัฒนธรรมองคกร (HEALTH) 
ประชาสัมพันธทางเสียงตามสายเวลา 9.30 น.  
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  1.3 ประชุมเสนทางสูความสําเร็จองคกรตนแบบไรพุง  เม่ือวันท่ี  29 ก.พ. 59, 24 มี.ค. 59 
บุคลากรเขารวมการประชุม 60 คน กิจกรรมประกอบไปดวย การใหความรูเรื่องโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรม 
"Metabolic Syndrom" การวิเคราะหผลสุขภาวะสุขภาพรายบุคคล การสาธิตอาหารเพ่ือสุขภาพ 
  1.4 ประชุมสงเสริมสุขภาพบุคลากรตามกลุมวัย  เม่ือวันท่ี 25 ธ.ค. 58  บุคลากรเขารวม
ประชุม 105 คน  ประชุมการสรางความตระหนักใหเจาหนาท่ี ดูแลและสงเสริมสุขภาพของตนเอง  เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางเหมาะสมและยั่งยืน , พัฒนากระบวนการเพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถวิเคราะหภาวะ
สุขภาพของตนเองได และสนับสนุน/สงเสริมและดําเนินการเพ่ือไปสูเปาหมายของวัฒนธรรมองคกร HEALTH 
 2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการออกกําลังกายนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 1 จัดเม่ือวันท่ี 17-18  ธ.ค. 58 
ณ ศูนยอนามัยท่ี 9 และวันท่ี 19 ธ.ค.58  ณ สสจ.นครราชสีมา บุคลากรเขารวม 26 คน กิจกรรมดังนี้ 
บรรยายกฎกติกาและประโยชนของกีฬา     เปตอง สาธิตและฝกปฏิบัติการเลนกีฬาเปตอง , บรรยายกฎกติกา
และประโยชนของกีฬาปงปอง สาธิตและฝกปฏิบัติการเลนกีฬาปงปอง และบรรยายกฎกติกาและประโยชน
ของกีฬาปาเปา สาธิตและฝกปฏิบัติการเลนกีฬาปาเปา 
 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการออกกําลังกายนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 2  วันท่ี 19 – 21 ม.ค. 59  ณ 
สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  จ.ตรัง บุคลากรเขารวม 20 คน  กิจกรรมดังนี้  การบรรยายรูปแบบการออก
กําลังกาย วิธีการออกกําลังกายประเภทตางๆ และการเลือกการอกําลังกายใหเหมาะสม , กิจกรรมกลุมสัมพันธ
สรางสัมพันธภาพ ,ประโยชนและวัตถุประสงคการออกกําลังกาย แบงกลุมการฝกปฏิบัติการออกกําลังกาย 
จํานวน 7 ประเภท ,กิจกรรมกลุมสัมพันธ สรางทีมงาน สานพลัง สามัคคี ,แนวทางการสงเสริมการออกกําลัง
กาย ลดอวน ลดพุง ,การสรางสุขภาพเพ่ือเปนองคกรสุขภาวะ ,กิจกรรมกลุมสัมพันธ คิดเปนระบบ รวมพลัง
สมทบและสรางสรรค 
 4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการเลี้ยงสังสรรคแบงปนความสุข   วันท่ี 15 ธ.ค. 58  ณ  หองประชุม
พฤกษสาธร  บุคลากรเขารวมประชุม 100 คน   กิจกรรมดังนี้  ดําเนินการประกาศประกาศนโยบาย Healthy 
Workplace  และชี้แจงหลักเกณฑ Healthy Workplace , ดําเนินการสรางกระบวนการสรางสุขในองคกร  
กลาวถึงความเปนมาขององคกรสรางสุข  นําเสนอ Timeline กิจกรรมองคกรสรางสุขท่ีดําเนินการในป 2559  
โดยคณะทํางานองคกรสรางสุขเปนผูขับเคลื่อน ทดลองทํากิจกรรมและขยายผลกิจกรรม , บรรยายหัวขอ 
“ทําไมจึงตองมีจิตปญญาในองคกร” , บรรยายหัวขอ “ทําไมจึงตองมีจิตปญญา    ในองคกร” , บรรยายหัวขอ 
“ตนไมแหงการสื่อ” หลังจากการการประชุมคณะทํางานองคกรสรางสุขนัดประชุม Core team    เพ่ือ
ขับเคลื่อนกิจกรรม เดือนละ 1 ครั้ง 
 5. ประชุมรักษสุขภาพ สรางสรรคสันทนาการในองคกร     จัดประชุมเม่ือวันท่ี 4-5 ม.ค. 59 ณ หอง
ประชุมพฤกษสาธร  บุคลากรเขารวมประชุม 120 คน กิจกรรมดังนี้  ดําเนินการชี้แจงนโยบายแนวทางการ
กาวสูความเปน HEALTH และประกาศคุณธรรมประจําหนวยงาน ,  บรรยาย หัวขอองคกรตนแบบดานการ
สรางสรรคสันทนาการและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูองคกรตนแบบดานการสรางสรรคสันทนาการ 
 6.  ประชุมสืบสานประเพณีไทย สงกรานตสานใจศูนยอนามัยท่ี 9 ประชุมเม่ือวันท่ี 12 เม.ย. 59 ณ 
หองอาหารอภิรมย  บุคลากรเขารวมการประชุม 105 คน  กิจกรรมดังนี้  บรรยายการสืบสานประเพณีไทยกับ
การนํามาใชกับองคกร , บรรยายการสงเสริมวัฒนธรรมไทย...กับการนํามาใชในการทํางาน  , บรรยายธรรม 
หัวขอเรื่อง “การเจริญสมาธิเพ่ือการทํางานดวยพุทธวจน”  และฝกปฏิบัติ 
 7. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทํางานจากผูเกษียณสูผูปฏิบัติ  ณ  หองประชุมพฤกษสาธร  
เม่ือวันท่ี 28-29 ก.ย. 59  บุคลากรเขารวมการประชุม 150 คน กิจกรรมดังนี้ บรรยายเรื่องแนวนโยบายการ
ทํางานเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Change) สูองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล  , แลกเปลี่ยนเรียนรู 
หัวขอ “วัฒนธรรมองคกร HEALTH และแนวทางการสงเสริมคุณธรรมประจํา” , แลกเปลี่ยนเรียนรูหัวขอ 
“มองขางหลังอยางมีคุณคา มองขางหนา อยางภาคภูมิใจ” , แลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะ ประสบการณจากการ
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ทํางาน “งานเล็กหรืองานใหญ   ทําอยางไรใหมีศักดิ์   มีคนรัก และไววางใจ” , แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง 
“เสนทางการพัฒนาจิตดวยโปรแกรมสรางสุข” 
 8. ประชุมสรางชีวิตใหมีสุขกับการมีสวนรวมกับชุมชน  ณ วัดหนองรังกา  เม่ือวันท่ี 25 มี.ค.59  
บุคลากรเขารวมประชุม 100 คน  กิจกรรมดังนี้  บุคลากรเขารวมโครงการบรรพชาอุปสมบทและอบรม
เยาวชนภาคฤดูรอนท่ีวัดหนองรังกา , บรรยายหัวขอ ความสําคัญของการสรางชีวิตใหมีความสุขกับการมีสวน
รวมกับชุมชน , ความสําคัญของการเขารวมกิจกรรมทางศาสนากับชุมชนและฝกปฏิบัติ 
 
ปจจัยความสําเร็จ 
  - คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและบุคลากรใหความรวมมือในการเปนสวนหนึ่งขับเคลื่อนกิจกรรมใน
โครงการ 
 
ปญหาและอุปสรรค 
แผนพัฒนารายบุคคล 
  - บุคลากรศูนยอนามัยท่ี 9 ยังไมเขาใจและไมเห็นความสําคัญของการทําแผนพัฒนารายบุคคล  ซ่ึง
บุคลากรเลือกหลักสูตรในการพัฒนาตนเองไมสอดคลองกับความตองการของศูนยและงานท่ีทํา  หัวหนากลุม
งานควรมีบทบาทในการพิจารณาหลักสูตรของบุคลากรในกลุมงานอยางแทจริง 
  - บุคลากรสวนใหญเลือกวิธีการพัฒนาโดยการอบรม  พบวาบุคลากรไมไดรับการพัฒนาตามท่ีลงใน
แผนดังกลาว  จึงทําใหผลการพัฒนาบุคลากรไมถึงรอยละ 80  และทําใหผลการประเมินตนเองตัวชี้วัดท่ี 4.4 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  ของ กพร.     
คาคะแนนต่ํากวาเกณฑ  บุคลากรควรเลือกวิธีการพัฒนาตนเองโดยวิธีอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากการอบรม เชน     
E-learning , การศึกษาดวยตนเอง , On the job training  เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
  ศูนยอนามัยท่ี 9 ควรกําหนด Training Need ของศูนยฯ กอนการทําแผนพัฒนารายบุคคล เพ่ือให
แผนพัฒนารายบุคคลสอดรับความตองการหนวยงาน 
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตนแบบศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา 
 

การพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก 
1. หลักสูตรโรงเรียนพอแมฉบับใหม 
 กรมอนามัยไดมีการจัดทําโรงเรียนพอแม ซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมกลุมแบบมีสวนรวม โดยแบงเปน 3 
ระยะ คือ ระยะต้ังครรภ ระยะหลังคลอด และระยะเลี้ยงดูบุตร 0-5 ป โดยเนนการมีสวนรวมของครอบครัว
และญาติ เพ่ือการเรียนรูรวมกันระหวางครอบครัว การรวมแสดงความคิดเห็น การลงมือทําจากการฝกปฏิบัติ
ภายใตบรรยากาศท่ีเปนกันเอง เกิดการเรียนรูอันจะนําไปสูความรูท่ีถูกตอง สอดคลองกับทัศนคติ  และนําไป
ปรับใชในชีวิตประจําวันในการดูแลสุขภาพตั้งแตในระยะตั้งครรภ หลังคลอด จนกระท่ังเติบโตเปนเด็กนอยท่ีมี
ความแข็งแรง รูปรางสมสวน มีพัฒนาการทางรางกายและอารมณท่ีดี กาวไปสูโลกกวางไดอยางมีคุณภาพ
ตอไป (คูมือโรงเรียนพอแม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2558) ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ไดเห็น
ความสําคัญของการจัดกิจกรรมโรงเรียนพอแมเพ่ือใหหลักสูตรโรงเรียนพอแมมีเนื้อหาท่ีครอบคลุม เนนการ
เรียนรูรวมกันในระหวางครอบครัว ท้ังการรวมแสดงความคิดเห็น การลงมือทําจากการฝกปฏิบัติภายใต
บรรยากาศท่ีเปนกันเอง เกิดการเรียนรูอันจะนําไปสูความรูท่ีถูกตอง จึงไดปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการ
ดําเนินกิจกรรมโรงเรียนพอแมใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีในเขตนครชัยบุรินทร 
สําหรับเนื้อหาในหลักสูตรโรงเรียนพอแมฉบับใหม ประกอบไปดวย หัวขอการเรียนรูในโรงเรียน สาระการ
เรียนรู แผนภูมิกิจกรรมการเรียนรูโรงเรียนพอแม กิจกรรมการเรียนรูในระยะตั้งครรภชวงอายุครรภนอยกวา 
28 สัปดาห การตรวจเลือดในหญิงตั้งครรภ ทันตสุขภาพเพ่ือลูกรักโภชนาการเพ่ือลูกรัก สรางสมองลูกดวยรัก 
การออกกําลังกายในหญิงตั้งครรภ กิจกรรมการเรียนรูในระยะตั้งครรภชวงอายุครรภมากกวา 32 สัปดาห นวด
สัมผัสรัก การเตรียมคลอดและอาการผิดปกติท่ีตองมาพบแพทย การเลี้ยงลูกดวยนมแม (นมแม...รักแทท่ีแม
ให) กิจกรรมการเรียนรูในระยะหลังคลอดนมแม....แมทําได การดูแลสุขภาพแมหลังคลอด การนวดสัมผัสทารก 
และการเลานิทาน อาบน้ําทารก กิจกรรมการเรียนรูในระยะเลี้ยงดูบุตรเด็กกอนอายุ 2 เดือน อายุ 4-6 เดือน 
อายุ 9 เดือน-1 ป และอายุ 2-3 ป 
 

       
 
2.การเล้ียงลูกดวยนมแม 
 การเลี้ยงลูกดวยนมแม ประกอบดวยกิจกรรมยอยท่ีจัดข้ึนท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ดังนี้  
 2.1 การพัฒนารูปแบบศูนยการเรียนรูนมแม โดยการจัดตั้งคลินิกนมแมในโรงพยาบาล และบริการให
คําปรึกษาทางสื่อสังคมออนไลน เชน ไลนเฟสบุค เพ่ือใหผูรับบริการเขาถึงไดงาย และมีการจัดทํา Fact Sheet 
เรื่อง “นมแมดีท่ีหนึ่ง ลูกฉลาด แข็งแรง สมวัย”   จากการประเมินผลพบวา มีผูรับบริการท่ีคลินิกนมแม
จํานวน 108 ราย ซ่ึงมีจํานวนมากข้ึนกวาเดิม สําหรับบริการใหคําปรึกษาพบวา มีการจัดตั้งไลนกลุมชื่อ 
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“คลินิกนมแมเพ่ือลูกรัก” ซ่ึงมีสมาชิก จํานวน 47 ราย ใหความสนใจสอบถาม ปรึกษาปญหาการเลี้ยงลูกดวย
นมแมผานสื่อชองทางนี้  
 2.2 บริการคลินิกนมแมคุณภาพพบวา มีผูรับบริการปรึกษาปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแม จํานวน 318 
ราย ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ทอน้ํานมอุดตัน (รอยละ 42.45) รองลงมาคือ น้ํานมนอย (รอยละ 22.64) 
ปญหาเหลานี้สงผลใหการเลี้ยงลูกดวยนมแมไมสําเร็จ ทําใหแมขาดกําลังใจ ถอดใจในการท่ีจะเลี้ยงลูกดวยนม
แม เม่ือไมสามารถแกปญหาไดก็จะหยุดใหนมแมในท่ีสุด และปญหาท่ีตามมาหากไมไดรับการแกไขกรณีทอ
น้ํานมอุดตัน คือ เตานมอักเสบ และเกิดฝตามมาได ซ่ึงผลจากการใหบริการคลินิกนมแมทําใหมีหนวยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน รวมจํานวน 2 แหง มาขอศึกษาดูงาน เพ่ือนําไปพัฒนารูปแบบการใหบริการคลินิกนมแมใน
หนวยงาน  
 2.3 บริการธนาคารน้ํานมแม ใหบริการรับฝากเก็บ และรับบริจาคน้ํานมแม ซ่ึงพบวาจํานวน
ผูรับบริการฝากเก็บน้ํานมเพ่ิมข้ึน โดยมีการฝากเก็บ จํานวน 2,412 ถุง และถอนน้ํานม จํานวน 1,201 ถุง 
น้ํานมคงเหลือในธนาคาร จํานวน 1,211 ถุง จากการดําเนินงานนี้ สงผลใหมารดาเห็นถึงความสําคัญของการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม เนื่องจากชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัว (ลดภาระคาใชจายในการซ้ือนมผง ประมาณ 
4,000 บาท/เดือน/ครอบครัว) และบุตรไดรับสารอาหารท่ีมีประโยชน สุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บปวยบอย  
 2.4 สถานประกอบการตนแบบการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม จัดข้ึนเพ่ือใหมารดาท่ีตองทํางาน
นอกบานมีโอกาสเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางตอเนื่อง โดยจัดข้ึนท่ีสถานประกอบการแหงหนึ่งในเขตเทศบาล
ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมประกอบไปดวย การใหความรูแกมารดาท่ีตั้งครรภ
และหลังคลอด จํานวน 50 คน ในวันท่ี 7-8 กรกฎาคม 2559 และการสนับสนุนใหมีการจัดตั้งมุมนมแมใน
สถานประกอบการ โดยจัดเวลาสําหรับบีบเก็บน้ํานมใหกับพนักงาน จากการสอบถามพนักงานท่ีเขารับการ
อบรม พบวา กิจกรรมท่ีจัดข้ึนทําใหพนักงานไดมีโอกาสเลี้ยงลูกดวยนมแมนานข้ึน ซ่ึงชวยประหยัดคาใชจายใน
การซ้ือนมผง และสงผลดีตอสุขภาพบุตร สําหรับผลท่ีนายจางจะไดรับในการจัดตั้งมุมนมแม คือ ลดคาใชจาย
สวัสดิการในการรักษาพยาบาล ลดอัตราการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ซ่ึงจะสงผลในทางบวกตอปริมาณ
และคุณภาพในการผลิต 
 2.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม  โดยการจัดอบรมใหความรูเรื่อง
การเลี้ยงลูกดวยนมแมแกบุคลากรและนักศึกษาพยาบาลฝกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวม
จํานวน 51 คน เนื้อหาการอบรมประกอบดวย สถานการณการเลี้ยงลูกดวยนมแม กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา
ของการสรางและหลั่งน้ํานม และกลไกการดูดนมแม สวนประกอบและคุณคาของน้ํานม แนวปฏิบัติการแกไข
ปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแมในระยะตั้งครรภ ระยะหลังคลอด และการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง
ตอเนื่อง หลักเกณฑวาดวยการตลาดอาหารทดแทนนมแม และฝกทักษะการจัดทาใหนมและการใหลูกอม
หัวนม ซ่ึงจากการประเมินผลโดยใชแบบทดสอบความรูกอนและหลังการอบรม พบวา ผูเขารับการอบรมมี
ความรูเพ่ิมข้ึนโดยคาคะแนนเฉลี่ยกอนการอบรม เทากับ 14.5 คะแนน และหลังการอบรม เทากับ 19 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน 
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3. กิจกรรมโรงเรียนพอแม 
 3.1 โรงเรียนพอแมกอนคลอด 2 ครั้ง/เดือน รวม 20 ครั้ง จัดกิจกรรมโรงเรียนพอแมเดือนละ 2 ครั้ง 
ดังนี้ 
 - ครั้งท่ี 1 สําหรับหญิงต้ังครรภท่ีมีอายุครรภตํ่ากวา 28 สัปดาห และสามีซ่ึงมีผูเขารวมโครงการ 
จํานวน 258 คน เปนหญิงตั้งครรภ 142 คน และสามี 116 คน (รอยละ 81.69)  
 - ครั้งท่ี 2 สําหรับหญิงตั้งครรภท่ีมีอายุครรภ 32 สัปดาห และสามีซ่ึงมีผูเขารวมโครงการ จํานวน 76 
คน เปนหญิงตั้งครรภ 46 คน และสามี 30 คน (รอยละ 71.42) 
 มีนวัตกรรม มี 3 ชิ้นงาน ประกอบดวย ไมโครโฟนลูกรัก (สงเสริมระบบประสาทการไดยิน) โมเดล
สังเกตการดิ้น (ทราบลักษณะและความเสี่ยงจากการดิ้น) และผังยาหญิงตั้งครรภ (ใหทราบชนิดและวิธีการ
รับประทานยา) จากการประเมินผลหลังทดลองใชเปนระยะเวลา 3 เดือน  พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
รอยละ 94  โดยเฉพาะผังยาหญิงตั้งครรภ ซ่ึงทําใหเห็นภาพชัดเจนวาตองรับประทานยาอะไรบาง อยางไร 
สําหรับขอเสนอแนะในการปรับปรุง คือ ไมโครโฟนสายยาวเกินไป   
 

     
 
 3.2 โรงเรียนพอแมหลังคลอดและออกกําลังกายเด็กในน้ํา  
โรงเรียนพอแมหลังคลอดมีการจัดกิจกรรม 2 สวน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมโรงเรียนพอแม และการ
จัดทําสื่อเรียนรูโรงเรียนพอแม   
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู  ไดจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนพอ
แม จํานวน 4 เรื่อง ไดแก การสงเสริมพัฒนาการเด็ก โภชนาการอาหารตามวัย การดูแลฟน และของเลนตาม
วัย โดยมีกลุมเปาหมายคือพอแมและผูดูแลเด็กอายุ 0-5 ป กิจกรรมจัดข้ึนในวันท่ี 2 มีนาคม 2559 และ 8 
มิถุนายน 2559 สวนการจัดทําสื่อเรียนรูฯ ไดทําการผลิตสื่อ จํานวน 3 ชุด ไดแก ของเลนนี้ท่ีหนูชอบ โมเดล
อาหารสําหรับลูกนอย และภาพพลิกโภชนาการเรื่องลูกรัก  และตุกตาฟนสวย  จากการประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการท่ีมีตอสื่อการเรียนรูโรงเรียนพอแม จํานวน160 คน พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจรอยละ 
98.14 โดยมีความพึงพอใจตอสื่อการเรียนรู “ของเลนนี้ ท่ีหนูชอบ” มากท่ีสุด รอยละ 98.14 โดยเห็นวาสื่อมี
ประโยชนตอการเรียนรู รอยละ 98.14 รองลงมาคือ ทําใหมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน รอยละ 96.28 และ
รูปแบบของสื่อนาเรียนรูรอยละ 94.82 โดยขอเสนอแนะของพอแมและผูดูแลเด็ก คือ ตองการฝกทําของเลน
สําหรับเด็ก 1-2 ป ฝกทําอาหารจากวัตถุดิบจริง และตองการใหเพ่ิมตัวอยางอาหารท่ีมีธาตุเหล็กสูง  เพ่ือเปน
ทางเลือก ซ่ึงจากขอเสนอแนะดังกลาวทางผูรับผิดชอบงานจะนําไปปรับปรุง 
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 - การออกกําลังกายในน้ํา จัดข้ึนสําหรับเด็กอายุ 4-9 เดือน มีเด็กเขารับบริการจํานวน 142 ราย จาก
การประเมินความพึงพอใจของพอแม ผูปกครอง และครอบครัว โดยการตอบแบบสอบถาม พบวา รอยละ 
96.28 มีความพึงพอใจในภาพรวม โดยมีขอเสนอแนะ คือ ตองการใหจัดกิจกรรมสําหรับเด็กท่ีอายุมากกวา 1 
ป ดวย และจัดหองท่ีเปนสัดสวน โดยแยกสวนบริการเด็กและผูใหญ เนื่องจากวิตกกังวลเกรงวาเสียงรองไหของ
ลูกตนจะรบกวนผูรับบริการทานอ่ืน จากขอเสนอแนะดังกลาวผูรับผิดชอบจะไดจะนําไปปรับปรุง กิจกรรมนี้มี
สื่อมวลชนจากชอง CTH และ KCTV ใหความสนใจ โดยไดเชิญบุคลากรไปใหความรูเก่ียวกับกิจกรรมการออก
กําลังกายในน้ํา จํานวน 2 ครั้ง 
  

     
 
 3.3 การพัฒนาสื่อเสริมพัฒนาการเด็ก 
 การพัฒนาสื่อเสริมพัฒนาการเด็ก โดยการจัดซ้ือหนังสือความรูเรื่องตาง ๆ เชน สอนลูกใหเปน
อัจฉริยะ เพ่ิมพลังสมองใหลูกรัก รูจริงโรคกรรมพันธุ พอแมทุกคนทําได และเด็กพิเศษชวยไดไมยาก ฯลฯ รวม
จํานวน 40 รายการ และไดจัดทํามุมความรูสําหรับผูปกครอง ณ บริเวณจุดคัดกรองของคลินิก เพ่ือให
ผูปกครองท่ีสนใจไดอานเพ่ิมความรูในระหวางรอตรวจ 
 

          
 
 3.4 สัปดาหรณรงควันแม  
กิจกรรมรณรงค ประกอบดวย การจัดนิทรรศการวันแม การประกวดคุณหนูนมแม และการประกวดหนูนอย
สุขภาพดี จัดข้ึนระหวางวันท่ี 8-12 สิงหาคม 2559 มีประชาชนเขารวมงาน จํานวน 70 คน กิจกรรมการ
ประกวด มีดังนี้  
-  การประกวดคุณหนูนมแม โดยการมอบรางวัลสําหรับแมท่ีสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมไดสําเร็จ จํานวน 28 
รางวัล แบงเปน 3 ประเภทรางวัล ดังนี้  
    (1) เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน มีผูไดรับรางวัล จํานวน 8 คน  
    (2) เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน และตอเนื่องไปจนเด็กอายุ 1 ป มีผูไดรับรางวัล  
จํานวน 17 คน  
 (3) เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน และตอเนื่องไปจนเด็กอายุ 2 ป มีผูไดรับรางวัล จํานวน 3 
 คน 
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- การประกวดหนูนอยสุขภาพดี โดยการแขงคลานและแขงกินผัก ดังนี้ 
   (1) แขงคลาน สําหรับเด็กอายุ 7-9 เดือน มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 10 ครอบครัว แบงรางวัลเปน 
5 รางวัล ไดแก รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศลําดับท่ี 1 รองชนะเลิศลําดับท่ี 2 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล 
   (2) แขงกินผัก สําหรับเด็กอายุตั้งแต 3 ป มีเด็กเขารวมกิจกรรมจํานวน 15 คน แบงรางวัลเปน 5 
รางวัล ไดแก รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศลําดับท่ี 1 รองชนะเลิศลําดับท่ี 2 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล 
 

      
 
 

การพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพสายตาในเด็กวัยเรียน 
ตรวจคัดกรองภาวะสายตานักเรียน  
 - การตรวจคัดกรองภาวะสายตานักเรียน ดําเนินการในโรงเรียนระดับประถมศึกษาแหงหนึ่ง ในเขต
เทศบาลตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาทําการตรวจคัดกรองเม่ือวันท่ี 16-18 ธันวาคม 2558 
นักเรียนท่ีเขารับการตรวจคัดกรองเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 จํานวนท้ังสิ้น 94 คนการคัด
กรองประกอบดวย การทดการมองเห็นโดยใช Snellen Chart การทดสอบตาเขเหล และการทดสอบการ
มองเห็นสี  ผลการคัดกรองตาภาพรวม พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 พบความผิดปกติจากการคัด
กรอง รอยละ 20 ไมแนใจผลการตรวจ รอยละ 12 โดยพบความผิดปกติในการทดสอบความสามารถในการ
มองเห็นมากท่ีสุด รอยละ 11 รองลงมาคือ การทดสอบตาเข เหล รอยละ 6  โดยนักเรียนท่ีพบความผิดปกติ
จากการทดสอบความสามารถในการมองเห็นมากท่ีสุดคือ นักเรียนชั้น ป.3 รอยละ 4 พบความผิดปกติจากการ
ทดสอบการมองเห็นสีมากท่ีสุดในนักเรียนชั้น ป.1 รอยละ 2 สวนการทดสอบตาเข เหล พบความผิดปกติมาก
ท่ีสุดในนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 จํานวนเทากัน คือ รอยละ 2 ไมแนใจผลการตรวจตาเข เหล มากท่ีสุดใน
นักเรียนชั้น ป.2 รอยละ 5 
 - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การบริหารกลามเนื้อตาเพ่ือการมองเห็นท่ีดีข้ึนในเด็กวัยเรียน”
แบงเปน 2 สวน ไดแก การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการบริหารกลามเนื้อตาเฉพาะกลุม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารกลามเนื้อตาเพ่ือการมองเห็นท่ีดีข้ึนในเด็กวัยเรียน” จัดเม่ือวันท่ี 
22-25 ธันวาคม 2558 ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 กิจกรรมประกอบดวย การใหความรูภาคทฤษฎี
เรื่องโรคทางตา ไดแก สายตาสั้น ตาบอดสี สายตาข้ีเกียจ และตาเข ตาเหล และการฝกภาคปฏิบัติ ไดแก ฝก
บริหารกระดูกไขสันหลังและสะบักดวยหลักเซไตย ฝกบริหารกลามเนื้อตา ไดแก ลางตา นวดบริเวณเบาตา 
ประคบสายตาดวยอุงมือ โยนลูกบอล มองภาพแมว โอม และวงกลมสีดํา ปากกา 7 ข้ันตอน และการสปาตา  
จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนใน3 ดาน คือ ดานสาระและกิจกรรม ดานกระบวนการจัดอบรม 
และดานความพึงพอใจโดยรวม พบวา นักเรียนท่ีเขารับการอบรม มีจํานวนท้ังสิ้น 45 คน มีผูตอบ
แบบสอบถาม รอยละ 53 สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 71 และเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 6มากท่ีสุด รอย
ละ 50โดยพบวา ความพึงพอใจตอการจัดอบรมโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 4.27 เม่ือแยก
เปนรายดานพบวา ดานสาระและกิจกรรมอยูในระดับมากคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 4.37 และดานกระบวนการ
จัดอบรมอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 4.53 
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การบริหารกลามเนื้อตาเฉพาะกลุม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีพบความผิดปกติ ความเสี่ยง 
หรือไมแนใจผลการคัดกรองโดยนํานักเรียนกลุมดังกลาวมาเขารับการฝกปฏิบัติการบริหารกลามเนื้อตาตาม
โปรแกรมรวมจํานวน 17 คน เริ่มฝกตั้งแตวันท่ี 4-22 มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 19 วัน (วันปกติ 14 วัน/
วันหยุด 5 วัน) นักเรียนท่ีสามารถเขารวมกิจกรรมไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
4-5 จํานวน 12 คน สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 5 คน เขารวมกิจกรรมไดสูงสุดเพียง 5 วัน ผล
ท่ีไดจากการบริหารกลามเนื้อตา แบงขอมูลไดเปน 3 สวน คือ จํานวนวันเฉลี่ยในการฝก อาการขณะฝก และ
ความรูสึกภายหลังการฝกพบวา  
 (1) นักเรียนท่ีมีจํานวนวันในการฝกมากท่ีสุดอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 รอยละ 91.1 และนอย
ท่ีสุดอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 24.2 ฝกในวันปกติมากท่ีสุดในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
รอยละ 97.9 สวนวันหยุดมีการฝกมากท่ีสุดในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 รอยละ 80   
 (2) ระหวางการฝกปฏิบัติแตละรายการไดประเมินอาการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามความรูสึกของนักเรียน
เอง โดยนักเรียนท่ีไดรับการประเมินเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-5 เนื่องจากมีระยะการฝกตอเนื่อง 
สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไมไดประเมินเนื่องจากมีระยะเวลาการฝกสั้น เพียง 1 สัปดาห  
จากการประเมินอาการโดยการสอบถามนักเรียนพบวามีอาการปวดศีรษะจากการฝกนวดเบาตา Cat 
Exercise, Inner Image, Omm ปากกา 7 step และลูกปด ปวดตาจากการฝก Cat Exercise ปากกา 7 
step และลูกปด แสบตาจากการลางตา เจ็บตาจากการลางตาและเพงมองลูกปด เวียนศีรษะจากการฝก 
Omm ปวดหัวค้ิวจากการฝกนวดเบาตาและ Inner Image ปวดคอจากการฝก Omm และรอนหนาจากการ 
สปาตา โดยพบวานักเรียนมีอาการปวดศีรษะจากการฝกมองภาพ Cat Exercise มากท่ีสุดรอยละ 58 ปวดตา
จากการฝกปากกา 7 Step และลูกปดมากท่ีสุด จํานวนเทากันคือ รอยละ 25 รองลงมาคือ Cat Exercise รอย
ละ 17 แสบตาจากการลางตามากท่ีสุด รอยละ 33 เจ็บตาจากการลางตา และเพงมองลูกปดมากท่ีสุดจํานวน
เทากัน คือ รอยละ 8 วิงเวียนศีรษะจากการมองภาพ Omm มากท่ีสุดรอยละ 8 ปวดหัวค้ิวจากการนวดเบาตา 
และมองภาพ Inner Image มากท่ีสุด จํานวนเทากัน คือ รอยละ 8 ปวดคอจากการมองภาพ Omm มากท่ีสุด 
รอยละ 67 และรอนหนาจากการสปาตามากท่ีสุด รอยละ 67 สําหรับการประคบสายตาดวยอุงมือ และการ
โยนบอล ไมพบวามีอาการ  
 (3) ลักษณะความรูสึกของนักเรียน พบวา ไมชอบการฝกโยนบอลมากท่ีสุด รอยละ 75 ลักษณะการ
โยนบอลท่ีไมชอบคือ รูปตัวยูคว่ํา รองลงมาคือ การฝก Inner Image และสปาตา จํานวนเทากันคือ รอยละ 
67 เบื่อการลางตามากท่ีสุด รอยละ 42 ไมควรฝกลูกปดมากท่ีสุด รอยละ 58 รองลงมาคือ ประคบตาดวยอุง
มือ รอยละ 33 และควรตัดท้ิงมากท่ีสุด คือ Cat Exercise รอยละ 33  
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การพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพวัยรุน 
พัฒนาคลินิกวัยรุนตามมาตรฐาน YFHS 
-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับแกนนําเยาวชน/ เครือขายวัยรุน ดําเนินการจัดตั้งศูนยเรียนรูในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพศูนยอนามัยท่ี 9 กิจกรรมประกอบดวย 
 (1) การจัดคลินิกบริการ สื่อความรู 
 (2) ประเมินตนเองตามมาตรฐาน YFHS 
 (3) นวัตกรรมดานการสงเสริมสุขภาพวัยรุน 1 เรื่อง “วงลอสอนรัก: การเปลี่ยนแปลงวัย TEEN” สง
เขาประกวด มหกรรม CQI ป 2016 ของหนวยงานและไดทดลองใชในกลุมนักเรียน ซ่ึงจะนําไปขยายผลตอ  
- จัดทําแผนพับประชาสัมพันธคลินิกวัยรุน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธไมได
ดําเนินการ เนื่องจากเปลี่ยนไปผลิตสื่อ “วงลอสอนรกั: การเปลี่ยนแปลงวยั TEEN” แทน 
 
พัฒนารูปแบบการใหบริการการปรึกษาวัยรุนและครอบครัว 
 การพัฒนารูปแบบการใหบริการการปรึกษาวัยรุนและครอบครัว โดยการจัดทําแนวทางการใหบริการ
ผูรับบริการคลินิกวัยรุนศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  
 
จัดอบรม/ การสอนเรื่องเพศศึกษาแกวัยรุนและผูปกครอง 
 ดําเนินการจัดอบรมเรื่อง “เพศคุยไดในครอบครัว” หลักสูตร 1 วันกลุมเปาหมายเปนนักเรียน ครู 
และผูปกครอง โรงเรียนโคกกรวด ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมจัดข้ึนในวันท่ี 19 
สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมชั้น 3 ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา มีผูเขาอบรม จํานวน 104 คน ผลการ
ประเมินผลความพึงพอใจตอการจัดอบรม พบวา ผูเขารับการอบรม รอยละ 88.62 มีความพึงพอใจตอการจัด
อบรม 
วิจัยเรื่อง “การศึกษาสถานการณการใหบริการ Safe Abortion ศูนยอนามัยท่ี 9 และเขตสุขภาพท่ี 9” 
 คลินิกวัยรุน ไดดําเนินการวิจัย จํานวน 1 เรื่อง ชื่อหัวขอวิจัย “การศึกษาสถานการณการตั้งครรภไม
พึงประสงคในคลินิกวัยรุน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา” ซ่ึงไดดําเนินการเสร็จ
สิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว และไดนําไปเผยแพรในรูปแบบโปสเตอร ในเวทีประชุมวิชาการกรมอนามัย และ
ประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ ป 2559 
 
ผลงานเดน ประกอบดวย 2 ผลงาน ดังนี้  
 (1) นวัตกรรมดานการสงเสริมสุขภาพวัยรุน เรื่อง “วงลอสอนรัก: การเปลี่ยนแปลงวัย TEEN” ไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานมหกรรม CQI ป 2016 ศูนยอนามัยท่ี 9  
 (2) วิจัยเรื่อง “สถานการณการตั้งครรภไมพึงประสงคในคลินิกวัยรุนโรงพยาบาล 
สงเสริมสุขภาพศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา” ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานประชุมวิชาการอนามัย
การเจริญพันธ 
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การพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน 
1. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูถอดบทเรียนเรื่อง“ลดน้ําหนักอยางไรประสบความสําเร็จ”  
 - การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ ไดวางแผนนําผูรับบริการท่ีมีผลการตรวจผิดปกติ ไดแก ระดับน้ําตาล
ในเลือด ไขมันในเลือดความดันโลหิต และดัชนีมวลกายตั้งแตระดับเกิน ซ่ึงสามารถควบคุมไดสําเร็จมาเขากลุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู แตไมไดดําเนินการเนื่องจากกลุมเปาหมายนอย และไมสะดวกเขารวมกิจกรรม อยางไรก็
ตาม ไดมีการดําเนินงานและติดตามผลการใหคําปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานอาหารและการออก
กําลังกายอยางตอเนื่อง ผลการดําเนินงานมี ดังนี้ ผูรับบริการคลินิกไรพุง จํานวนท้ังสิ้น 238 ราย เปนเพศหญิง
มากท่ีสุดรอยละ 55 เพศชาย รอยละ 45 ชวงอายุ 45-59 ป พบมากท่ีสุด รอยละ 55 รองลงมาคือ ชวงอายุ
ตั้งแต 60 ป รอยละ 28 ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ น้ําหนักเกิน รอยละ 77 รองลงมา คือ ไขมันในเลือดเกิน            
เบาหวาน และความดันโลหิตสูง รอยละ 55, 48 และ 39 ตามลําดับ    
 จากการติดตามประเมินผลผูรับบริการท่ีมาเขาคลินิกตามนัด จํานวน 119 ราย พบวา มีปญหาน้ําหนัก
เกิน รอยละ 82 รองลงมา คือ เบาหวาน ไขมันในเลือดเกิน และความดันโลหิตสูง  รอยละ 58, 54 และ 49 
ตามลําดับ ผูท่ีมีน้ําหนักเกินและสามารถลดน้ําหนักได มีจํานวน 49 ราย คิดเปนรอยละ 50 รองลงมา คือ 
น้ําหนักคงท่ี และน้ําหนักเพ่ิมข้ึน รอยละ 32 และ 18 ตามลําดับ  
 ผูรับบริการท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน มีจํานวนท้ังสิ้น 345 ราย ไดรับคําปรึกษา จํานวน 114 ราย คิด
เปนรอยละ 33 ในจํานวนผูท่ีไดรับคําปรึกษานี้มาเขาคลินิกไรพุงตามนัด รอยละ 61 ซ่ึงจากการติดตามระดับ
น้ําตาลในเลือด พบวา สวนใหญควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมได รอยละ 60 สวนท่ีควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดไดดีมีเพียงรอยละ 12 
 
2. จัดอบรมลงทะเบียน “การใหบริการคลินิกไรพุงคุณภาพ”  
 จัดทําโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือแกไขภาวะอวน: 7 
ภารกิจพิชิตพุง” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเรื่องการการลดน้ําหนักดวย
หลัก 3 อ และสามารถลดน้ําหนักตัวได กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรสาธารณสุข และผูมีน้ําหนักเกินเกณฑ รวม
จํานวน 30 คน เก็บคาลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท จัดอบรมเม่ือวันท่ี 27-29 เมษายน 2559 ณ หองประชุม
พฤกษสาธร ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  
กิจกรรมประกอบดวย การทดสอบความรูกอนการอบรม วัดสวนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต และ
วิเคราะหมวลรางกาย โดยแบงเปน 7 ภารกิจ ดังนี้ 
 ภารกิจท่ี 1 ประเมินภาวะสุขภาพ แปลผลตรวจวิเคราะหมวลรางกาย เปอรเซ็นตไขมัน และสอนการ
คํานวณ BMI ดวยตนเอง  
 ภารกิจท่ี 2 ตั้งเปาหมายการลดน้ําหนัก และคํานวณเปาหมายหมายการลดน้ําหนัก  
 ภารกิจท่ี 3 ฝกการคํานวณพลังงานท่ีตองการตอวัน 
 ภารกิจท่ี 4 ฝกการกระจายอาหารตอม้ือ ฝกการจัดอาหารตัวอยางตอม้ือ 
 ภารกิจท่ี 5 บรรยายโรคอวนกับปญหาสุขภาพ และแนวทางลดความอวน ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 
(Stage of Change) กลุมสัมพันธพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ 
 ภารกิจท่ี 6 ฝกปฏิบัติการออกกําลังกายแอโรบิก ฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
 ภารกิจท่ี 7 บรรยายโภชนาการกับการลดน้ําหนัก อาหารแลกเปลี่ยน อาหารโซนสี การอานฉลาก
โภชนาการ สันทนาการสรางสุข แนวทางการดําเนินงานคลินิกไรพุงเสนทางสูความสําเร็จ เทคนิคการลดและ
ควบคุมน้ําหนัก และทดสอบความรูหลังการอบรม  
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 ผลการดําเนินการ พบวา ผูเขารับการอบรมมีจํานวน 37 คน (จากองคกรปกครองสวนทอง จํานวน 3 
คน สถานศึกษา จํานวน 7 คน และหนวยงานสาธารณสุข จํานวน 27 คน ไดรับความรูตามหลักสูตร 7 ภารกิจ
พิชิตพุง โดยผลการทดสอบความรูภายหลังการอบรม พบวา มีคาเฉลี่ยคะแนนเพ่ิมข้ึน รอยละ 56.48 
สําหรับการประเมินความพึงพอใจมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 28 คน พบวา มีความพึงพอใจภาพรวม รอย
ละ 92.13 ความพึงพอใจระบบบริการรอยละ 90.1 ความพึงพอใจตอเนื้อหาและรูปแบบการอบรมรอยละ 
91.9 ความพึงพอใจตอวิทยากร รอยละ 94.4 โดยมีขอเสนอแนะคือ เพ่ิมจํานวนวันอบรม เพ่ิมกิจกรรมฝก
ปฏิบัติ ใชรูปแบบการเขาคาย หรือจัดนอกสถานท่ี และวิทยากรควรถายทอดเนื้อหาใหตอเนื่องกัน สวน
หลักสูตรท่ีสนใจในครั้งตอไป คือ การควบคุมอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกกําลังกาย และการ
ดําเนินงานคลินิกไรพุง (DPAC) 
 จากการติดตาม ทางแฟนเพจและเฟสบุกของศูนยอนามัยท่ี 9 พบวา ผูเขารับการอบรมสามารถลด
น้ําหนักไดสําเร็จจํานวน 2-3 คน มีผูสนใจติดตามเฟสบุกของศูนยอนามัยท่ี 9 เพ่ิมข้ึน โดยเปนผูสนใจใหม 
จํานวน 30-40 คน 
 นอกจากนี้ยังพบวา ผูเขารับการอบรมไดใหความสนใจนําไปขยายผลตอ โดยไดเชิญคณะผูจัดเปน
วิทยากรพรอมจัดการอบรมใหกับบุคลากรในหนวยงานของตน จํานวน 6 แหง ๆ ละ 1 ครั้ง รวมจํานวน 6 ครั้ง  
ไดแก วัดในชุมชนจอหอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนสุรนารีวิทยา สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย โดยสองแหงแรกใชสถานท่ีของศูนยอนามัย
ท่ี 9 สวนแหงอ่ืนใชสถานท่ีของหนวยงานตนเอง จากการประเมินผล พบวา ผูเขารับการอบรมจํานวนท้ังสิ้น 
176 คน มีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน โดยจากผลทดสอบความรูพบวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนการอบรมเทากับ
12.78 คะแนน หลังการอบรมเทากับ 18.39 คะแนน 
 

     
 

การพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
1.จัดอบรมบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง “การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ”  
 การอบรมบุคลากรสาธารณสุขฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการดูแลสุขภาพผู
สูงอาย กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขตนครชัยบุรินทร เนื้อหาการอบรม
ประกอบดวย สถานการณผูสูงอายุกับประเด็นปญหา หลักการพ้ืนฐานการบริหารจัดการการพยาบาลดูแล 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ทรัพยากรสังคมสําหรับการบริหารจัดการและการใชใหเปนประโยชน เรียนรูเทคนิค
การสัมภาษณในระบบ การคนพบผูเปนเปาหมาย การชวยเหลือ และการรับรูสถานการณ การรับรูเหตุการณ 
Intake Work ความเขาใจเก่ียวกับการประเมิน การประเมินสภาพตาม International Classification of 
Functioning, Disabilities and Health (ICF) Typology of aged with Illustration (TAI) ฝกปฏิบัติจาก
กรณีตัวอยาง ความเขาใจประเด็นปญหาการดํารงชีวิตกับข้ันตอนการดูแลชวยเหลือ สิทธิผูสูงอายุตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมายแรงงานท่ีควรรู บทบาทและจริยธรรมของ Care Manager การศึกษาดูงานและ
ปฏิบัติงานจริงในสถานบริการและชุมชน และการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 
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2. จัดอบรมผูสูงอายุ ญาติ และผูดูแล 
 การจัดอบรมดังกลาวฯ ไดดําเนินการตามหลักสูตรผูดูแลผูสูงอายุ 70 ชั่วโมง ของกรมอนามัย (Care 

Giver) กลุมเปาหมาย คือ อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ (อสม.) พนักงานดูแลผูสูงอายุ และ

ผูดูแลผูสูงอายุ โดยจัดอบรม จํานวน 3 รุน วัตถุประสงคของการอบรม เพ่ือใหผูดูแลผูสูงอายุ มีความรู ความ

เขาใจ เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยผูสูงอายุ และปฏิบัติตอผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ เตรียมการรองรับ

ระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวในทองถ่ิน ชุมชน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือขายท่ี

ทํางานดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว    

เนื้อหาการอบรม ประกอบดวย ความจําเปนของการดูแลผูสูงอายุ แนวคิดเก่ียวกับผูสูงอายุ ภาวะวิกฤติกับการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน การชวยเหลือเบื้องตน การใชยา สุขภาพจิต การดูแลตนเองเพ่ือคลายเครียด สิทธิ

ผูสูงอายุตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแรงงานท่ีควรรู บทบาทและจริยธรรมของผูดูแลผูสูงอายุ โรคท่ีพบบอยใน

ผูสูงอายุ การดูแลชวยเหลือผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตนเองไมได เนื่องจากชราภาพ หรือมีปญหาระบบทางเดิน

อาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบขับถาย และระบบอวัยวะสืบพันธุ การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การจัด

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ภูมิปญญาชาวบานกับการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ และการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ

ผูสูงอายุ  

3. พัฒนาศูนยการเรียนรูดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
 การพัฒนาศูนยการเรียนรูฯ อยูในระหวางการพัฒนา โดยเริ่มดําเนินการจัดต้ังคลินิกผูสูงอายุท่ีแผนก
ผูปวยนอก กลุมเปาหมายในระยะแรก คือ ผูสูงอายุท่ีมีโรคเรื้อรังเบาหวาน และความดันโลหิตสูง กําหนดจัด
กิจกรรมทุกวันศุกร กิจกรรมประกอบดวย การซักประวัติ เจาะเลือด ตรวจเทาในผูปวยเบาหวาน คัดกรอง
ปญหาสุขภาพ ติดตามและบันทึกผลเลือดในสมุดบันทึกสุขภาพประจําตัวผูสูงอายุ ในรายท่ีผลเลือดผิดปกติให
ความรูเพ่ิมเติม และใหความรูเรื่องโรคตาง ๆ ผลการดําเนินงาน พบวา มีการจัดกิจกรรม จํานวน 19 ครั้ง 
ผูสูงอายุไดรับการคัดกรองปญหาสุขภาพ จํานวน 108 ราย ไดรับการประเมินปญหา 3 ดาน คือ ภาวะสมอง
เสื่อม ขอเขาเสื่อม และการหกลม โดยดานท่ีไดรับการประเมินมากท่ีสุด คือ ภาวะสมองเสื่อม รอยละ 46 
รองลงมาคือ ขอเขาเสื่อม และการหกลม จํานวนเทากันคือ รอยละ 27 ซ่ึงปญหาสุขภาพท่ีพบจะไดนํามาวาง
แผนการดูแลตอไป สําหรับในระยะตอไป ไดวางแผนประเมินภาวะแทรกซอนในผูสูงอายุท่ีมีโรคเรื้อรัง และ
จัดระบบสงตอผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพดังกลาว เพ่ือใหไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสม 
4. ศึกษาดูงาน 
 การศึกษาดูงานมีวัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ มี
การศึกษาดูงาน 3 ครั้ง ณ สถานท่ีตาง ๆ ดังนี้ 
 (1) วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558: ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร ผูศึกษาดูงาน จํานวน 9 คน  
 (2) วันท่ี 18 ธันวาคม 2559: ณ ศูนยเรียนรูปราชญชาวเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา ผูศึกษาดูงาน จํานวน 5 คน  
 (3) ศูนยสุขภาพและสหคลินิกริมลีฟวิ่ง จังหวัดนครราชสีมา ผูศึกษาดูงาน จํานวน 10 คน 
 สิ่งท่ีไดจากการศึกษาดูงาน คือ ไดเรียนรูหลักการจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพโดยใช
หลักธรรมะแนวคิดการใชปราชญชาวบาน โดยการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงและระบบการจัดบริการการดูแล
ผูสูงอายุ ซ่ึงสามารถนํามาวางแผนในการพัฒนาศูนยดูแลผูสูงอายุตอไป 
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5.การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือการสงเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมผูสูงอายุเขมแข็ง ศูนยอนามัยท่ี 9 
 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เ พ่ือการสงเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมผูสูงอายุเขมแข็งฯ มี
วัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนารูปแบบการบริการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ กิจกรรมแบงเปน 2 สวน ดังนี้  
 (1) กิจกรรมภายในชมรมผูสูงอายุ จัดข้ึนเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง รวมท้ังสิ้น 12 ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม 
จํานวนประมาณ 40 คน/ครั้ง กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน ไดแก การประชุมและแตงตั้งคณะทํางาน การศึกษาดู
งานเศรษฐกิจพอเพียงท่ีอําเภอวังน้ําเขียว การตรวจสุขภาพประจําป การออกกําลังกายปองกันโรคกระดุกพรุน 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับผูสูงอายุ เทศกาลปใหมไทยและวันผูสูงอายุ การปรับปรุงสวนสมุนไพร ธรรมกับผูสูง
วัย (วัดบานไร) อาหารท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ การออกกําลังกายดวยไมพอง ยางยืด และสรุปการดําเนินงาน
กิจกรรม นอกจากนี้ในทุกวันพุธ จิตอาสาของชมรมจะมารวมกันรองเพลง ประสานเสียง ขับกลอม ณ ศาลา
ขางสหกรณรานคาศูนยอนามัยท่ี 9 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธของสมาชิกภายในชมรม และแลกเปลี่ยน
เรียนรูในเรื่องตาง ๆ รวมจํานวน 9 ครั้ง  โดยเจาหนาท่ีและผูรับบริการสามารถเขารวมกิจกรรมได 
จากการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกชมรมผูสูงอายุ พบวา สมาชิกสวนใหญตองการทํากิจกรรมรวมกัน ณ 
ศูนยอนามัยท่ี 9 มากท่ีสุด เนื่องจากบรรยากาศและสถานท่ีเหมาะสม ผูบริหารและเจาหนาท่ีใหความเปน
กันเอง และใหความรวมมือในการทํากิจกรรม ขอเสนอแนะของสมาชิก คือ ตองการใหมีกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ เชน การออกกําลังกายยืดเหยียดกอนการรองเพลง ฯลฯ อยางไรก็ตาม งานชมรมผูสูงอายุไดมีการวาง
แผนการดําเนินงานเพ่ือขยายผลสูชุมชนตอไป 
 (2) การเปนแหลงศึกษาดูงาน มีหนวยงานมาขอศึกษาดูงานผูสูงอายุจํานวน 3 ครั้ง ดังนี้  
     - องคการบริหารสวนตําบลชองลม อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร จํานวน 200 ราย   
     - องคการบริหารสวนตําบลแหลมประดู จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 250 คน 
     - ศูนยบริการสาธารณสุข 3 บางซ่ือ จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 81 ราย 
    จากการเปนแหลงศึกษาดูงาน ไดวางแผนนําไปพัฒนารูปแบบและระบบท่ีเอ้ือตอการศึกษาดูงาน
ตอไป 
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6. การพัฒนาแนวทางการบําบัดรักษาและการสงเสริมสุขภาพในผูปวยปวดหลังสวนลางเรื้อรัง 
 การวิจัยเรื่อง “พัฒนาแนวทางการบําบัดรักษาและการสงเสริมสุขภาพในผูปวยปวดหลังสวนลาง
เรื้อรัง” เปนการวิจัยตอเนื่องซ่ึงไดดําเนินการมาตั้งแตป 2557 โดยในป 2559 นี้เปนการจัดทํารายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณในรูปแบบ File Electronic ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการเรียบเรียง และจัดเรียงเนื้อหา สรุป
ผลการวิจัยไดพอสังเขป ดังนี้ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการประยุกตแบบจําลองการสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพของเพนเดอร ในการลดการกลับมาปวดหลังซํ้าในระยะยาว ใชรูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง มีการสุม
ตัวอยางเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม วัดผลกอนและหลังการทดลอง และมีการติดตามการกลับมาปวดหลัง
ซํ้าตอเปนระยะเวลา 12 เดือน ประชากรคือ ผู ท่ีมีอาการปวดหลังสวนลางเรื้อรังท่ีเขารับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2558 
จํานวน 68 คน โดยนําเขากลุมทดลอง จํานวน 33 คน และกลุมควบคุม จํานวน 35 คน  
กลุมตัวอยางทดลอง จะไดรับการรักษาดวยวิธีกายภาพบําบัดนวดแผนไทย และเขารวมโปรแกรมสงเสริม
สุขภาพเปนระยะเวลา 20 สัปดาห สวนกลุมควบคุมจะไดรับรักษาดวยวิธีกายภาพบําบัดและนวดแผนไทย เปน
ระยะเวลา 20 สัปดาห และจะไดรับความรูเรื่องอาการปวดหลังและการออกกําลังกาย จํานวน 1 ครั้ง 
 ผลการศึกษา พบวา รอยละ 74 ของกลุมควบคุมมีอาการกลับมาปวดหลังซํ้าภายในระยะเวลา 1 ป 
ซ่ึงมากกวากลุมทดลองซ่ึงมีเพียง รอยละ 39 สวนกลุมท่ีไมมีอาการกลับมาปวดหลังซํ้าในกลุมทดลองมากกวา
กลุมควบคุมคือ รอยละ 61 
 ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ เห็นวา ควรนําโปรแกรมการประยุกตฯ นี้ไปใชควบคูกับการรักษา
ของแพทย เพ่ือลดอัตราการกลับเขารักษาซํ้าดวยอาการปวดหลังเรื้อรัง 

   
 

การพัฒนาคุณภาพบริการดานการสงเสริมสุขภาพ 
การพัฒนาคุณภาพบริการผูปวยใน 
1. การคัดกรองภาวะผูสูงอายุท่ีนอนในโรงพยาบาล 
 ผูสูงอายุท่ีนอนโรงพยาบาล มีจํานวนท้ังสิ้น 108 ราย ไดรับการคัดกรองปญหาสุขภาพ จํานวน 98 
ราย กิจกรรมคัดกรองประกอบดวยการประเมิน 5 เรื่อง ไดแก ปญหาสุขภาพผูสูงอายุ  ความสามารถในการทํา
กิจวัตรประจําวัน (ADL) ภาวะซึมเศรา (2Q) ขอเขาเสื่อม และการคัดกรองตาผลการประเมิน มีดังนี้ 
 (1) ปญหาสุขภาพผูสูงอายุ พบปญหาดานการหลงลืม และการนอนไมหลับมากท่ีสุด จํานวนเทากัน 
คือ 65 ราย คิดเปนรอยละ 46.33 และ 66.33 ตามลําดับ รองลงมาคือ การมองเห็น 56 ราย รอยละ 57.14 
การไดยิน 42 ราย รอยละ 42.86 ปวดเขา 38 ราย รอยละ 38.8 การกลืน 23 ราย รอยละ 32.65 ปสสาวะ
เล็ด/ราด 21 ราย รอยละ 21.43 การหกลม 19 ราย รอยละ 19.39  และเบื่อหนาย 18 ราย รอยละ 18.37 
ตามลําดับ สําหรับผูสูงอายุท่ีไดรับการตรวจฟน มีเพียง 23 ราย คิดเปนรอยละ 23.47 
 (2) ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน (ADL) พบวา สวนใหญอยูในกลุมติดสังคม ซ่ึง พ่ึงตนเอง
ได ชวยเหลือผูอ่ืน ชุมชน และสังคมได จํานวน 62 ราย รองลงมาคือ กลุมติดบาน ซ่ึงสามารถดูแลตนเองได
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บาง ชวยเหลือตนเองไดบาง จํานวน 24 ราย และกลุมติดเตียง ซ่ึงพ่ึงตนเองไมได ชวยเหลือตนเองไมได พิการ 
หรือทุพพล จํานวน 12 ราย ตามลําดับ 
 (3) ภาวะซึมเศรา (2Q) พบมีปญหาภาวะซึมเศรา (2Q = Positive) จํานวน 8 ราย  
 (4) ขอเขาเสื่อม พบมีอาการขอเขาเสื่อม จํานวน 23 ราย ไดสอนการบริหารขอเขาเสื่อมเบื้องตน และ
แนะนําพบแพทยเฉพาะทาง  
 (5) การคัดกรองตา ไดรับการคัดกรอง จํานวน 53 ราย ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ตาพรามัว มองไมชัด  
จากผลการคัดกรอง ไดนํามาวางแผนจัดกิจกรรมตามปญหาสุขภาพท่ีพบ โดยภายหลังการจําหนาย ไดวางแผน
นัดผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพ มาเขารวมกิจกรรมกลุมของโรงพยาบาลตามแผนการจัดกิจกรรมของแผนก
ผูปวยนอก 
  
พัฒนาคุณภาพบริการคลินิกโรคเรื้อรัง (NCD) 
1. พัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังแบบองครวม โดยทีมสหวิชาชีพ 
   การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง มีวัตถุประสงคเ พ่ือ พัฒนาระบบการดูแลผูปวย
โรคเบาหวาน และประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลผูปวยโรคเบาหวานแผนกผูปวยนอกกิจกรรมแบงเปน 
2 สวน คือ การอบรมบุคลากรเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน การคัดกรองภาวะแทรกซอน 
ตา ไต และเทา รายละเอียดมีดังนี้ 

(1) การอบรมบุคลากร เรื่อง “การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน” จัดข้ึนใน 

วันท่ี 14-15 มีนาคม 2559 มีผูเขารับการอบรม จํานวน 53 คน เนื้อหาการอบรมประกอบดวย  

ความรูเรื่องโรคเบาหวานและภาวะแทรกซอน ยาท่ีใชในผูปวยเบาหวาน อาหารเบาหวาน การออกกําลังกาย 

การตรวจเทา และแนวทางการดูแลผูปวยเบาหวานในคลินิก ผลการทดสอบความรูกอนและหลังเขารับการ

อบรม พบวา ผูเขารับการอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน โดยกอนเขาอบรมมีคาเฉลี่ยคะแนน เทากับ 14.18 คะแนน 

หลังเขาอบรมมีคาเฉลี่ยคะแนน 27.56 คะแนน   

(2) การใชแถบสีพิชิตเบาหวาน มีวัตถุประสงคเพ่ือ คัดกรองภาวะแทรกซอนทางตา ไต 

และเทา และประเมินระดับความรุนแรงของภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน จํานวน 345 ราย ผลการคัด
กรองและการประเมิน มีดังนี้  
    ทางตา ไดรับการติดตามการตรวจจอประสาทตาจํานวน 156 ราย ผลการตรวจพบวาสวนใหญไมพบ
เบาหวานข้ึนตารอยละ 92.95 สําหรับผูท่ีมีเบาหวานข้ึนตาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 3.21 
รองลงมาคือ ระดับเล็กนอยรอยละ 2.56 สวนในระดับรุนแรงและระดับรุนแรงมากมีจํานวนเทากัน คือ รอยละ 
0.64 
     ทางไต ไดรับการตรวจโปรตีนในปสสาวะ (Microalbumin) จํานวน 227 ราย พบวา สวนใหญพบ
โปรตีนรั่วในปสสาวะ 20 มิลลิกรัม/วัน รอยละ 47.14 รองลงมาคือ พบโปรตีนรั่วในปสสาวะมากกวา 50 
มิลลิกรัม/วัน รอยละ 35.24 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา เริ่มมีภาวะไตเสื่อมในระยะแรก สําหรับผูท่ีไมมีโปรตีนรั่วใน
ปสสาวะ คือ ใหผลลบ (Negative) พบรอยละ 17.86  
    ทางเทา ไดรับการทดสอบปลายประสาทเทาโดยใช Monofilament (10 gram) จํานวน 229 ราย พบวา 
สวนใหญมีความเสี่ยงในระดับต่ํา (Low risk ) รอยละ 90.39  สวนความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate 
risk) ระดับสูง (High risk) และระดับรนุแรง (Very high risk) พบ   รอยละ 6.11, 2.35 และ 0.94 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละการคัดกรองภาวะแทรกซอนทางตา ไต และเทาในผูปวยเบาหวาน 
 

ประเภทการคัดกรอง/ 

ระดับความเส่ียง 

ระดับภาวะแทรกซอน แถบสี จํานวน 

 

รอยละ 

1. จอประสาทตา   156  

    No DR                ไมมีเบาหวานข้ึนตา  145 92.95 

    Mild NPDR เบาหวานข้ึนตาระดับเล็กนอย  4 2.56 

    Moderate NPDR เบาหวานข้ึนตาระดับปานกลาง  5 3.21 

    Severe NPDR เบาหวานข้ึนตาระดับรุนแรง  1 0.64 

    PDR เบาหวานข้ึนตาระดับรุนแรงมาก  1 0.64 

2. ไต    227  

    0 ไมมีโปรตีนรั่ว  40 17.86 

    20 เริ่มมีโปรตีนรั่วเล็กนอย  107 47.14 

    ≥ 50 ไตเสื่อมระยะเริ่มแรก  80 35.24 

3. เทา   229  

    Low risk             ระดับต่ํา  207 90.39 

    Moderate risk ระดบัปานกลาง  14 6.11 

    High risk          ระดับสูง  6 2.62 

    Very high risk     ระดบัรุนแรง  2 0.87 

    Ulcer เกิดแผลท่ีเทา  - - 

 
 
 ผลของการใชแถบสีพิชิตเบาหวาน พบวา ผูปวยเบาหวานท่ีไดรับคําปรึกษา เรื่องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดานอาหารและการออกกําลังกาย และไดรับการตรวจระดับน้ําตาลสะสม (HbA1c) มีจํานวน 57 
ราย โดยพบวาระดับน้ําตาลสะสมของผูปวยเบาหวานกอนและหลังการใชแถบสีพิชิตเบาหวาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางท่ี 2 
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โดยกอนใชแถบสีพิชิตเบาหวาน ผูปวยเบาหวานมีระดับน้ําตาลสะสมสวนใหญอยูในระดับควบคุมไดนอย (แถบ
สีเหลือง) รอยละ 40.35 รองลงมาคือ ระดับควบคุมไดดี (แถบสีเขียว) และควบคุมไมได (แถบสีแดง) จํานวน
เทากัน คือรอยละ 29.82 และหลังการใชแถบสีพิชิตเบาหวานผูปวยเบาหวานมีระดับน้ําตาลสะสมสวนใหญอยู
ในระดับควบคุมไดดี รอยละ 66.66 ดังตารางท่ี3 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบระดับน้ําตาลสะสม(HbA1c) กอนและหลังการใชแถบสีพิชิตเบาหวาน 
 

รายการตรวจ 
กอนเขากิจกรรม (n=57) หลังเขากิจกรรม (n=57) 

P-value 
M SD M SD 

HbA1c 7.62 ±1.34 6.71 ±1.07 < .01* 

*P<.05 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของระดับน้ําตาลสะสม(HbA1c) กอนและหลังการใชแถบสีพิชิตเบาหวาน 
 

ระดับน้ําตาลสะสม 

(HbA1c) 
แถบสี 

กอน  หลัง 

จํานวน 

(n=57) 

รอยละ จํานวน 

(n=57) 

รอยละ 

6.5 - 6.9 (ควบคุมไดดี)  17 29.82 38 66.66 

7.0-7.9(ควบคุมไดนอย)  23 40.35 11 19.30 

≥8 (ควบคุมไมได)  17 29.82 8 14.04 

 
 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจตอการใชแถบสีพิชิตเบาหวาน พบวา  ผูรับบริการสวนใหญมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมตอการใชแถบสีพิชิตเบาหวานอยูในระดับมาก รอยละ 4.16 โดยสวนใหญมี
ความพึงพอใจดานการแปลผลเลือด และภาวะสุขภาพท่ีชัดเจนและเขาใจงายรอยละ 85.71 โดยเห็นวาแถบสี
ชวยใหสามารถวิเคราะหและเฝาระวังสุขภาพของตนเองได ทราบถึงระดับอันตราย มองเห็นปญหาของตนเอง 
และชวยใหการแปลผลเลือดเขาใจงายข้ึน โดยเม่ือเปรียบเทียบความเขาใจผลเลือดกอนและหลังการใชแถบสี
พิชิตเบาหวานพบวา ผูรับบริการทุกคนมีความเขาใจเพ่ิมข้ึน ขอเสนอแนะของผูรับบริการท่ีมีตอการใชแถบสี
พิชิตเบาหวาน คือ ตัวหนังสือเล็กเกินไป บางแถบสีมีโทนสีใกลเคียงกันทําใหจําแนกสีไดไมชัดเจน  
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จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางทีมสหวิชาชีพ  
 การแลกเปลี่ยนรูระหวางทีมสหวิชาชีพ ไดําเนินการโดยการจัดประชุมคณะทํางานท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานในคลินิกโรคไมติดตอเรื้อรัง มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามการดําเนินงาน หาแนวทางการดําเนินงาน 
และการแกไขปญหารวมกัน โดยจัดประชุมจํานวน 2 ครั้ง สาระการประชุมมี ดังนี้ 
 (1) ครั้งท่ี 1  การประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพโรคไมติดตอเรื้อรัง ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน  2558 ณ  
หองประชุมมิตรภาพ ชั้น 1 ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา โดยไดแนะนําทีมท่ีปรึกษาและคณะกรรมการทีมสห
สาขาวิชาชีพโรคไมติดตอเรื้อรัง ชี้แจงวัตถุประสงคหนาท่ีความรับผิดชอบ และแผนดําเนินโครงการ 
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมในคลินิกโรคไมติดตอเรื้อรัง เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการดูแลรักษา
ผูปวยโรคเรื้อรัง และพัฒนาระบบบริการผูปวยโรคเรื้อรัง โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบคือ กําหนดเปาหมาย
และตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง พัฒนารูปแบบและแนวทางการดูแลรักษาผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรังท่ีมีมาตรฐาน เผยแพรความรู และแนวทางการดูแลรักษาผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังสูการปฏิบัติ 
จัดทําสื่อ อุปกรณ และจัดหาสถานท่ีการเรียนรูสําหรับผูปวยโรคไมติดเรื้อรัง ออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือ
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
สําหรับแผนดําเนินการฯ ไดกําหนดกิจกรรม วัน เดือน ปท่ีจัดกิจกรรม และผูรับผิดชอบ โดยกิจกรรมประกอบ
ไปดวย การทบทวนแนวทางการดําเนินงาน การตรวจทานแผนการสอน จัดทําแบบทดสอบความรูกอนและ
หลังเขารับการอบรม แบบประเมินผลการประชุม การเตรียมการจัดอบรม การเตรียมเนื้อหาวิชาการ เชน 
โรคเบาหวานและภาวะแทรกซอนยาเบาหวานอาหารเบาหวาน การออกกําลังกายในผูปวยเบาหวานการตรวจ
คัดกรองเทาในผูปวยเบาหวานการดูแลชองปากในผูปวยเบาหวานสรุป Flow Chart การคัดกรองแถบสีพิชิต
เบาหวาน การคัดกรองเบาหวาน ตา ไต และเทาการลงบันทึกและการวิเคราะหขอมูลในระบบ Hos XP และ
สรุปแนวทางสูการปฏิบัติ  
 (2) ครั้งท่ี 2 การประชุม AAR ทีมสหสาขาวิชาชีพโรคไมติดตอเรื้อรังในวันท่ี 21 มีนาคม 2559 ณ 
คลินิกฝงเข็ม โดยไดมีการแจงผลทดสอบความรู แนวทางการคัดกรองผูปวยเบาหวานรายใหม และแนวทาง
การใหคําปรึกษาโดยใชแถบสีพิชิตเบาหวานดังนี้ 
ผลทดสอบการอบรมเรื่อง “การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังเบาหวาน” ซ่ึงจัดข้ึนในวันท่ี 14-
15 มีนาคม 2559 พบวา ผูเขารับการอบรม จํานวน 53 คน มีคาเฉลี่ยคะแนนเพ่ิมข้ึน โดยกอนการอบรมมี
คาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 14.18 คะแนน และหลังการอบรมมีคาเฉลี่ยคะแนน เทากับ 27.56 คะแนน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และรายกิจกรรมอยูในระดับมาก  
สําหรับแนวทางการคัดกรองผูปวยเบาหวานรายใหม และแนวทางการใหคําปรึกษาโดยใชแถบสีพิชิตเบาหวาน 
สามารถขอดูแนวทางไดท่ีคลินิกโรคเรื้อรัง นอกจากแนวทางดังกลาวแลวยังไดวางแผนจัดทําสื่อการสอน สื่อ
ความรู และสื่อสาธิตเรื่องโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซอนการดูแลเทาและการบริหารเทาในผูปวยเบาหวาน ยา
เบาหวาน การดูแลชองปากในผูปวยเบาหวาน อาหารควบคุมระดับน้ําตาล และการออกกําลังกายในผูปวย
เบาหวาน และไดวางแผนจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ (Health promotion) ไดแก การออกกําลังกายตา (Eye 
Exercise) การออกกําลังกายดวยบอล (Ball Exercise) การออกกําลังกายยืดหยุน (Elastic Exercise) การ
ออกกําลังกายมือและเทา (Hand-Foot Exercise) การออกกําลังกายสมอง (Brain Exercise) และการตรวจ
เตานม ในการเก็บรวบรวมขอมูล จะประกอบดวย การประเมินแนวทางการใชแถบสีพิชิตเบาหวาน การ
ประเมินการตรวจเทา ชองปาก และตา และจัดทําสรุปวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการดําเนินงาน 
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การตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
 การตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ คนหาภาวะสุขภาพของผูรับบริการ โดยใหบริการ
สงเสริมสุขภาพ ปองกัน และรักษาโรค กลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรในหนวยงานราชการ หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3,000 ราย กิจกรรมประกอบดวย การใหบริการตรวจ
สุขภาพประจําป และการแจงผลการตรวจสุขภาพรายบุคคลแบบครบวงจร  ดังนี้ 
 การตรวจสุขภาพประจําป มีหนวยงานขอรับบริการ รวมจํานวนท้ังสิ้น 31 แหง ประกอบดวย
หนวยงานราชการ จํานวน 29 แหง หนวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 1 แหง และหนวยงานเอกชน จํานวน 1 
แหง เริ่มออกหนวยตรวจสุขภาพระหวางเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง เดือนสิงหาคม 2559 รวมจํานวน 22 ครั้ง 
มีผูรับบริการจํานวน 1,686 ราย และแจงผลตรวจสุขภาพ จํานวน 19 ครั้ง    ผลการดําเนินงาน พบวา 
ผูรับบริการสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 1,031 คน คิดเปนรอยละ 61 เพศชาย จํานวน 655 คน คิดเปนรอย
ละ 39 สวนใหญมีอายุตั้งแต 35 ป รอยละ 84 อายุนอยกวา 35 ป มีเพียงรอยละ 16 สวนใหญมีอาชีพรับ
ราชการ สิทธิการรักษาสวนใหญไดจากการเรียกเก็บจากหนวยงานราชการรองลงมา คือ การชําระเงินสด การ
ใชสิทธิ์เบิกจายตรง การเรียกเก็บจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสิทธิประกันสังคม ตามลําดับ 
 

      
 
จัดอบรมฟนฟูความรูเรื่อง “การควบคุมและปองกันการติดเช้ือ”  
 การจัดอบรมดังกลาวฯ มีวัตถุประสงคเ พ่ือ ใหบุคลากรสามารถปองกันการติดเชื้อและการ
แพรกระจายเชื้อในโรงพยาบาลได กลุมเปาหมายคือ บุคลากรทุกคนท่ีปฏิบัติงานในกลุมโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ เนื้อหัวขอการอบรมประกอบดวย วงจรการติดเชื้อ การแพรกระจายเชื้อ โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ปจจัยท่ีทําใหเกิดความไวตอการรับเชื้อ ผลกระทบของการติดเชื้อในโรงพยาบาล มาตรฐานการปองกันการ
แพรกระจายเชื้อ (Standard Precautions) แนวปฏิบัติในการปองกันการแพรกระจายเชื้อแบบมาตรฐาน การ
ทําความสะอาดมือ การใชอุปกรณปองกันรางกาย และการจัดการอุปกรณท่ีใชกับผูปวย แบงการอบรม
ออกเปน 2 รุน ๆ ละ 1 วัน จัดการอบรมในวันท่ี 15-16 สิงหาคม 2559 จํานวนผูเขารับการอบรม 128 คน  
ผลการดําเนินงาน พบวา ผูเขารับการอบรมมีจํานวนท้ังสิ้น 83 คน คาเฉลี่ยคะแนนกอนการอบรม เทากับ 8.1 
คะแนน หลังการอบรมเพ่ิมข้ึนเปน 10.1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จากการประเมินการนําความรู
ไปใชในการปฏิบัติงาน และการประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบทดสอบ พบวา ผูเขารับการอบรมเห็นวา
ความรูท่ีไดรับนําไปใชในการปฏิบัติงานได รอยละ 87.95  ผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา ผูเขารับการ
อบรมสวนใหญมีความพึงพอใจตอวิทยากร รอยละ 96.38 รองลงมาคือ พึงพอใจตอรูปแบบการจัดอบรม และ
พึงพอใจตอความรูท่ีไดรับ รอยละ 95.67 และ 94.20 ตามลําดับ    
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จัดอบรมฟนฟูความรูเรื่อง “การซอมแผนอุบัติเหตุหมูและการชวยฟนคืนชีพ” 
 การจัดอบรมดังกลาวฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ฟนฟูความรูเรื่องการซอมแผนอุบัติเหตุหมูและการชวยฟน
คืนชีพใหกับบุคลากรในโรงพยาบาล กลุมเปาหมายคือ บุคลากรท่ีใหบริการผูปวย แบงการอบรมเปน 2 รุนๆ 
ละ 1 วันจัดข้ึนในวันท่ี 15-16 กุมภาพันธ 2559 สาระการอบรมประกอบไปดวย การทดสอบความรูกอนและ
หลังการอบรม บรรยายความรูภาคทฤษฎีและฝกปฏิบัติการชวยเหลือชีวิตข้ันสูงสําหรับผูใหญ ตามแนวทาง
ปฏิบัติการกูชีวิต ค.ศ. 2015 (Basic Life Support: BLS and Advanced Cardiovascular Life Support: 
ACLS 2015) และสอนการใชเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) 
โดยวิทยากรจากองคกรแพทย การประเมินผลการอบรม ประกอบไปดวยการประเมิน 3 ดาน ไดแก ดานผูเขา
รับการอบรม ดานวิทยากร และดานเครื่องมือ อุปกรณ ดานผูเขารับการอบรม พบวา บุคลากรโรงพยาบาลทุก
คนไดรับการอบรมตามหลักสูตร มีความกระตือรือรนในการเขาอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใน
ภาคปฏิบัตินั้น มีขอท่ีตองนําไปปรับปรุง เชน การเคลื่อนยายผูปวยในบางทายังไมถูกวิธี เจาหนาท่ีออกรับเหตุ
ไมสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เปนตน ดานวิทยากร พบวา วิทยากรมีเทคนิคและวิธีการในการ
ถายทอดความรูใหเขาใจงาย สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และดานเครื่องมืออุปกรณ พบวา เครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณในรถสงตอไมพรอมใชงาน ซ่ึงจะไดนําไปปรับปรุงแกไขตอไป อยางไรก็ตามบุคลากรมีความม่ันใจมาก
ข้ึนในการท่ีจะปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ และสามารถวางแผนการทํางานเปนทีมและเตรียมความพรอม เพ่ือ
รองรับสถานการณฉุกเฉินไดอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

   
 
จัดอบรมฟนฟูความรูเรื่อง “การซอมแผนอัคคีภัย” 
 การจัดอบรมฟนฟูความรูเรื่องดังกลาวฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ฟนฟูความรูเก่ียวกับการซอมแผนอัคคีภัย 
กลุมเปาหมายคือ บุคลากรทุกคน แบงการอบรมออกเปน 2 รุน ๆ ละ 1 วัน จัดอบรมในวันท่ี 14-15 
กรกฎาคม 2559 การอบรมมีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนื้อหาภาคทฤษฎี ประกอบดวย ประเภทเพลิงไหม 
ประเภทถังดับเพลิง สารเคมีท่ีใช วิธีการใชถังดับเพลิง การตรวจสอบถังดับเพลิง การระงับเหตุเพลิงไหม 
แผนการหนีไฟขององคกร ในภาคปฏิบัติไดสรางสถานการณจําลองเหตุเพลิงไหมท่ีถังแกส เพ่ือใหบุคลากรได
ฝกทักษะการใชถังดับเพลิง เชน วิธีการเขาระงับเหตุ การฉีดสารเคมีดับเพลิง และการปดวาลวแกส เปนตน 
สําหรับการฝกซอมแผนอัคคีภัย วางแผนดําเนินงานในปงบประมาณตอไป เนื่องจากเปนชวงรอยตอการใช
งบประมาณ  จากการประเมินผล พบวา บุคลากรใหความสนใจเขารวมกิจกรรม รอยละ 82 และจากการ
สังเกตการฝกปฏิบัติ พบวา บุคลากรทุกคนมีทักษะและสามารถเขาระงับเหตุเพลิงไหมไดอยางถูกตอง ภายหลัง
การอบรมไดกําหนดความรับผิดชอบในการตรวจสอบถังดับเพลิง โดยใหตรวจสอบทุก 3 เดือน ซ่ึงจากการ
ติดตาม พบวา รอยละ 23 ถังดับเพลิงใชการไมได และรอยละ 20 ไมไดตรวจสอบถังดับเพลิง สําหรับถัง
ดับเพลิงท่ีใชการไมได ไดมีการแกไขตามความเหมาะสม คือ เปลี่ยนถังดับเพลิง และเติมน้ํายาเคมีและไดกํากับ 
ติดตามใหมีการตรวจสอบถังดับเพลิงตามท่ีกําหนด 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะทางการพยาบาล 
 การพัฒนาสมรรถนะพยาบาล โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 
เครื่องมือประเมิน กับผลลัพธความปลอดภัยในผูปวย” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ สามารถสรางเครื่องมือประเมินสมรรถนะ และนําเครื่องมือไปใชเพ่ือ
ความปลอดภัยในการดูแลผูปวยได” กลุมเปาหมายคือ พยาบาลวิชาชีพทุกคนท่ีปฏิบัติงานกลุมโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ หัวขอการอบรมประกอบดวย สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพกับผลลัพธความปลอดภัยในผูปวย 
การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ แบงกลุมทํา Workshop การสรางเครื่องมือ และการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมินสมรรถนะ การนําเครื่องมือประเมินสมรรถนะไปใชในการพัฒนาคุณภาพ 
และการวิพากษนําเสนอการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะ จัดอบรมระหวางวันท่ี 28-29 มกราคม 2559 
ผลการจัดอบรม พบวา ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 
สามารถนําความรูไปสรางเครื่องมือเพ่ือประเมินสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในแผนกตนเองได ถึงแมจะยังไม
ครบถวนสมบูรณ อยางไรก็ตาม แตละแผนกไดมีการนําเสนอเครื่องมือประเมินฯ และปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 
 
การรับเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและรับรองโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ 
 วัตถุประสงคเพ่ือ รับรองคุณภาพสถานพยาบาลแบงการดําเนินงานเปน 2 สวน ดังนี้  
 (1) การประเมินหนวยรับสงตอไดรับการประเมินโดยผูแทนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เขต 9 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2559 ผลการประเมิน ผานการรับรองการเปนหนวยรับสงตอ   
 (2) การประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เพ่ือธํารงบันไดข้ันท่ี 2 ไดรับการประเมิน เม่ือวันท่ี 25 
สิงหาคม 2559 ซ่ึงผลการประเมินผานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ข้ันท่ี 2 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2559 
(หมดอายุการรับรอง วันท่ี 26 กันยายน 2560) ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินรับรองไดมีขอเสนอแนะใน
ประเด็นตาง ๆ ซ่ึงคณะทํางานไดนํามาปรับปรุงและแกไข เพ่ือรองรับการประเมินในปตอไป  

 
ผลงานเดน ผานการคัดเลือกการนําเสนอผลงาน CQI จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้  
   (1) ระดับจังหวัด เรื่อง Tray พิมพปากมหัศจรรย 
   (2) ระดับประเทศเรื่อง กลองตองตา กับปญหา Out Lab 

 
 
 

 
 
  

 

รายงานประจําป 2559  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 



105 
 

การพัฒนารูปแบบบริการเพ่ือการสงเสริมสุขภาพรอบดานในศูนยการคา 

 - การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและสมรรถนะในการพัฒนาคุณภาพบริการและการสงเสริมสุขภาพ
การอบรมฟนฟูความรูดานเวชปฏิบัติท่ัวไป กรณีโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สาระการอบรม
ประกอบดวย การพัฒนาและทิศทางการควบคุมปองกันและรักษาโรคเรื้อรัง บทบาทพยาบาลวิชาชีพในการ
ขับเคลื่อนงานควบคุมปองกันโรคฯ การจัดการรายกรณีผูปวย แนวทางการดูแลรักษาผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 
การดูแลผูปวยเบาหวานท่ี  PCU ภาวะแทรกซอนเบาหวานเฉียบพลัน  แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การให
คําปรึกษากับแรงจูงใจในผูปวยเรื้อรัง การเรียนรูแบบมีสวนรวม เรื่อง แนวทางเวชปฏิบัติในการประเมินผูปวย
โรคเรื้อรังท่ีมีปญหากระดูกและกลามเนื้อ ภาวะแทรกซอนเรื้อรัง การดูแลเทาและการเลือกรองเทาท่ีเหมาะสม 
ปญหาการใชยาในผูปวยโรคเรื้อรัง อาหารแลกเปลี่ยนในผูปวยท่ีมีภาวะแทรกซอน อาหารสําหรับผูปวยโรค
เรื้อรัง เสวนา เรื่อง Non communicable Diseases Care (Life style disease) และการพยาบาลผูสูงอายุท่ี
มีปญหาโรคเรื้อรัง 

 - จัดทําเอกสารความรู และจัดหาสื่ออุปกรณสําหรับสาธิตและถายทอดความรู  โดยผลิตสื่อเรื่อง
เพศศึกษา ในรูปแบบไวนิล  และโปสเตอร สื่อไวนิลไดจัดทําในรูปแบบชุดนิทรรศการ จํานวน 1 ชุด แบงเปน 6 
เรื่องยอย ไดแก เพศคุยไดในครอบครัว บันได 9 ข้ัน สูการเปดใจคุยกันเรื่องเพศ แนวทางการใหความรูเรื่อง
เพศศึกษาแกลูก เพศคุยไดคุยงาย และทําไมเราตองคุยเรื่องเพศกับลูก สําหรับสื่อโปสเตอร ผลิตจํานวน 5 เรื่อง 
ไดแก เสนทางการคุยเรื่องเพศ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ รูไวหางไกลโรคทางเพศสัมพันธ วัยรุนไมทองไดม้ัย! 
และพฤติกรรมตอไปนี้วัยรุนคิดวาเสี่ยงหรือไม...อยางไร 

 - จัดกิจกรรม “พูดคุยเรื่องเพศกับวัยรุน” ในวันวาเลนไทน มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรูความ
เขาใจเรื่องเพศศึกษาแกวัยเรียน วัยรุน เยาวชน และครอบครัว และประชาสัมพันธกิจกรรมการใหบริการ
คลินิกวัยรุน ของศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  กลุมเปาหมายคือ นักเรียน วัยรุน เยาวชน ครอบครัว และ
ประชาชนท่ัวไป กิจกรรมจัดข้ึนระหวาง วันท่ี 12-15 กุมภาพันธ 2559  ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ     
ศูนยอนามัยท่ี 9 สาขาเดอะมอลล ภายใตโครงการสื่อสารดี สุขภาพดี ป 2559 กิจกรรม ประกอบดวย การจัด
นิทรรศการใหความรูเรื่องเพศ ไดแก เพศคุยไดในครอบครัว พฤติกรรมเสี่ยงวัยรุน วัยรุนไมทอง และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ บริการใหคําปรึกษา รายบุคคล รายกลุม และครอบครัว ตอบปญหารับของรางวัล และแจก
ถุงยางอนามัย   ผลการดําเนินงาน พบวา ผูสนใจเขาชมนิทรรศการ ประกอบดวย เยาวชน วัยเรียน วัยรุน 
และประชาชน โดยกลุมวัยเรียนวัยรุนมีการรับแจกถุงยางอนามัยและของรางวัล ประมาณ 50 ราย กลุม
ประชาชนท่ัวไปรวมตอบปญหารับของรางวัล ประมาณ 150 ราย นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจาก
สื่อมวลชนทองถ่ินเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมผานทางโทรทัศน  ผลท่ีไดจากการจัดกิจกรรม ทําใหเกิด
แนวคิด แนวปฏิบัติ ในการจัดบริการสําหรับวัยรุน จะเห็นไดวากลุมวัยรุนใสใจสุขภาพตนเองมากข้ึน สังเกตได
จาก การใหความสนใจเขาชมนิทรรศการ  การใชบริการทันตกรรม บริการปรึกษาปญหาดานสุขภาพ และการ
ขอรับแจกถุงยางอนามัย นอกจากนี้ยังพบวา ผูปกครองมีความเขาใจ มีทัศนคติท่ีดี และเปดใจพูดคุยเรื่อง
เพศศึกษามากข้ึน โดยมีการนําบุตรหลานมาขอรับบริการคุมกําเนิด และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
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