
 

 

การทํางานทุกอยาง ยอมตองมีปญหาขอขัดของเกิดข้ึนบาง เปนเร่ืองปรกติธรรมดา 

แตเม่ือเกิดข้ึนแลว จะตองรีบปฏิบัติแกไข ไมปลอยทิ้งไวใหเกิดความเสียหายแกงานได  

ผูปฏิบัติบริหารงาน  จึงตองเอาใจใสติดตามผลการปฏิบตัิงานอยางใกลชิด  จักไดทราบ

ถึงปญหาสาเหตทุี่เกิดข้ึนและปฏิบตัิแกไขไดถูกตองทันทวงท ี
 

 

พระบรมราโชวาทในสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

เมื่อคร้ังยังทรงเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ  

ณ อาคารใหม สวนอัมพร วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๙ 
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 ศูนยอนามัยท่ี  9  นครราชสีมา  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจดานการสงเสริมให
ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดี รวมถึงสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดี  ปงบประมาณ 
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และเด็ก   งานอนามัยวัยเรียน  งานอนามัยวัยรุนและเยาวชน  งานอนามัยวัยทํางาน งานอนามัยผูสูงอายุ  
และงานอนามัยสิ่งแวดลอม   
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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 – 2560 นายแพทยเอกชัย  เพียรศรีวัชรา 
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 :  
2. บทบาทหนาที ่ 

วิสัยทัศน 
 มุงสูความเปนเลิศดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  เสริมพลังเครือขายใหประชาชนใน   
เขตสุขภาพท่ี 9 มีสุขภาพดีภายในป พ.ศ.2564 

 
พันธกิจ 
 1. ศึกษา วิจัย พัฒนา ประยุกตใช และถายทอดองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยีดานการสงเสริม
 สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม สูเครือขายและชุมชน 
 2. เสริมสรางศักยภาพ เพ่ิมขีดความสามารถและความเขมแข็ง ของภาคีเครือขายและชุมชน ดาน
 สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
 3. สนับสนนุ สงเสริม กํากับคุณภาพบริการ มาตรฐานวิชาการ และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 
 (HIA) ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากร ประเมินผล สื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดมาตรฐาน 
 5. เพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลากร ศักยภาพองคกร คุณภาพขอมูล ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
 
เปาประสงค 
 1. ประชาชน 5 กลุมวัยมีสุขภาพดีตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 2. ชุมชนมีความเข็มแข็งสามารถจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนไดอยางตอเนื่อง 
 3. ผลิตภัณฑวิชาการมีคุณภาพไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 
 4. ภาคีเครือขายใหการยอมรับรวมขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ท่ีได
 มาตรฐานอยางตอเนื่อง 
 5. การบริหารจดัการทรัพยากรมีสมรรถนะสูง โปรงใส ตรวจสอบได 
 6. ระบบการประเมินผลมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
 7. การจัดการความรูและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
 8. เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง (HPO) 
 9. บุคลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุขในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 10. ขอมูลมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
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คานิยมกระทรวงสาธารณสุข : MOPH  
 M : Mastery   เปนนายตัวเอง   : มีวินัย ใฝเรียนรู รอบรูดานสุขภาพ  
 O : Originality  เรงสรางส่ิงใหม   : กลาคิด กลาทํา พัฒนานวัตกรรม   
 P : People centered  ใสใจประชาชน   : เขาใจ เขาถึง พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน  
 H : Humility   ถอมตน ออนนอม  : มีสัมมาคารวะ เปยมน้ําใจ ใหอภัย รับฟงความ
       คิดเห็น มุงเนนสวนรวม  
 

 
 

 
วัฒนธรรมองคกรกรมอนามัย : HEALTH 
 H : Health Model  เปนตนแบบสุขภาพ  : การดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง เพ่ือเปน 
       แบบอยางแกผูอ่ืน  
 E : Ethics   มีจริยธรรม   : มีจรรยาบรรณ ซ่ือสัตยโปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ
       และไมแสวงหาประโยชนในการทํางาน  
 A : Achievement  มุงผลสัมฤทธิ์   : มุงม่ันรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหบรรลุ 
       เปาหมายผลสัมฤทธิ์ตอบสนองความตองการของ
       ลูกคาและผูเก่ียวของ  
 L : Learning   เรียนรูรวมกัน   : มุงเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือพัฒนางาน
       รวมกัน  
 T : Trust   เคารพและเช่ือม่ัน  : มีความเคารพในสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน  
 H : Harmony   เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  : มุงเนนการทางานเปนทีม และยอมรับผลสําเร็จ
       ของการ ทํางานรวมกัน  
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แผนท่ียุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

(พ.ศ.2560-2564) 

 

 

โครงสรางบริหารงาน 
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อัตรากําลังบุคลากร   

แผนภูมิท่ี 1 แสดงอัตรากําลังบุคลากร  ศูนยอนามัยท่ี 9  ตามประเภทตําแหนง 

 

 

 ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง 193 คน โดยแบงตามประเภท ไดแก 
ขาราชการ  รอยละ 54  พนักงานราชการ รอยละ 9  ลูกจางประจํา รอยละ 9 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
รอยละ 17 และลูกจางเหมา รอยละ 11 ดังแผนภูมิท่ี 1 

แผนภูมิท่ี 2  อายุและระดับการศึกษาของบุคลากร   ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  
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 ในสวนของอายุของบุคลากร ศูนยอนามัยท่ี 9  สวนใหญอยูในชวง อายุ 38-52 ป  (Gen X)  รอยละ 
48.7  รองลงมา  ไดแก อายุ 20-37 ป (Gen Y)  รอยละ 37.3  และ อายุ 53 – 60 ป  (BB)  รอยละ 13.98 
ตามลําดับ  ดังแผนภูมิท่ี 2 

 ระดับการศึกษา  จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด  รอยละ 45.51 รองลงมา คือตํ่า
กวาระดับปริญญาตรี  รอยละ 33.16 ปริญญาโท รอยละ 21.24 และปริญญาเอก รอยละ 1.03 ดังแผนภูมิท่ี 2 

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 
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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 กรปกครองสวนทอง 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) 

 

 

 

 

 

 

 

-10.00 -8.00 -6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

0-4 ป 

15-19 ป 

25-29 ป 

35-39 ป 

45-49 ป 

55-59 ป 

65-69 ป 

75-79 ป 

85-89 ป 

95-99 ป 

หญิง ชาย 

รายงานประจําป  2560  ศูนยอนามัยท่ี 9 นคราชสีมา  8 
 



 
 

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   

ผลการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  ป 2560 

งานพัฒนาอนามัยแมและเด็ก 

การพัฒนาอนามัยสตรีและเด็กปฐมวยั 
1.งานปองกันและควบคุมธาลัสซีเมีย 
 1.1 แตงตั้งคณะกรรมการจากตัวแทนของ 4 จังหวัด ประกอบดวยสูติแพทย กุมารแพทย นักเทคนิค
การแพทย พยาบาล นักวิชาการ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลแมขาย 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพ  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี  9  ศูนยอนามัยท่ี 9  และสํานักงานเขตสุขภาพ
ท่ี 9  จํานวน 32 ราย  โดยมีพญ.อรพรรณ อัศวกุล สูติแพทย โรงพยาบาลมหาราช เปนประธาน ดร.ยุพิน     
โจแปง นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา เปนเลขานุการและกรรมการ 
 1.2 จัดประชุมคณะกรรมการธาลัสซีเมียระดับเขต  จํานวน 4 ครั้ง ไดแก  

  * ครั้งท่ี 1 วันท่ี 12 มกราคม 2560  

  * ครั้งท่ี 2 วันท่ี 14 มีนาคม 2560  

  * ครั้งท่ี 3 วันท่ี 11  กรกฎาคม  2560  

  * ครั้งท่ี 4 วันท่ี 5 กันยายน 2560 

    ผลลัพธ 
 - คูมือการดําเนินงานโครงการปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย เขตสุขภาพท่ี 9 สําหรับผูปฏิบัติงาน
 - ระบบการติดตามคูสมรสเสี่ยงเขารับการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดท่ีงานเวชศาสตรมารดาและทารก
 ของโรงพยาบาลจังหวัด 

 - ระบบฐานขอมูลธาลัสซีเมียเขตสุขภาพท่ี 9 
 - การนิเทศติดตามผลการดําเนินงานโครงการปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียของแตละจังหวัด     
 ในป 2560  มีสูติแพทย  พยาบาลวิชาชีพจากหนวย MFM  และนักวิชาการจากสํานักงานสาธารณสุข
 จังหวัดรวมนิเทศดวย ซ่ึงแตกตางจากปท่ีผานมาท่ีมีทีมผูนิเทศเฉพาะศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา
 - ผลงานวิจัย เรื่องประสิทธิผลการพัฒนาระบบการใหบริการธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ  เขตสุขภาพ
 ท่ี 9 ซ่ึงนําเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี  9 ครั้งท่ี 17 ประจําป 2560        
 วันท่ี 19-20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน 
 ประเภท Oral presentation 

 1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปลผลทางหองปฏิบัติการ และการใหการปรึกษาธาลัสซีเมียแก
พยาบาลใหการปรึกษาและเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ  จัดอบรม 2 รุนๆละ 1 วัน รุนท่ี 1 วันท่ี 15 กุมภาพันธ 
2560และ รุนท่ี 2 วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560 โดยใชงบประมาณจากเขตสุขภาพท่ี 9  โดยมีผูเขารวมประชุม
จํานวน 191 ราย คิดเปนรอยละ 95.5 ของเปาหมาย  (เปาหมาย 200 ราย) โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนอบรม  
(คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เทากับ 13.2 (4.0) และคะแนนหลังอบรม เทากับ 18.1 (3.1) จากคะแนนเต็ม 25 
คะแนน  และ จากการสอบถามความพึงพอใจตอการอบรม พบผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 112 ราย         
มี 37 ราย (รอยละ 33.1) มีประสบการณการทํางานดานธาลัสซีเมียนอยกวา 1 ป และตองการใหมีการจัด
อบรม เพ่ือฟนฟูความรู ปละ 1 ครั้ง 
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 1.4 การนิเทศติดตามงานธาลัสซีเมีย โดยใชงบประมาณจากศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา        
 - วันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลสังขะ และโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร 
 - วันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลชุมพวง และโรงพยาบาลเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
 - วันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลเนินสงา และโรงพยาบาลบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 
 - วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ศูนยแลปอําเภอเมือง และโรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 
 - วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลปากชองนานา 
 ผลลัพธ 
 1. โรงพยาบาลสวนใหญยังไมปรับระบบการใหบริการ ยังมีการนัดหญิงตั้งครรภมาฟงผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการภายใน 1 เดือน ซ่ึงปจจุบันหองปฏิบัติการศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา สามารถรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะหภายใน 1 สัปดาห 
 2. หองปฏิบัติการมีการใชเครื่องมือการตรวจวิเคราะหท่ีหลากหลายยี่หอ ซ่ึงบางยี่หอไมสามารถใช
เกณฑตามคาอางอิงของประเทศในการตรวจพาหะอัลฟา-ธาลัสซีเมีย และเบตา-ธาลัสซีเมีย 
 3. หองปฏิบัติการสวนใหญไมมีระบบการควบคุมคุณภาพในการตรวจ Hb E ทําใหพบผลลบลวง 
 4. แผนกฝากครรภและแผนกหองปฏิบัติการยังขาดการติดตอประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ การ
ทํางานมีหลายข้ันตอน สงผลใหผูรับบริการทราบผลการตรวจทางหองปฏิบัติการชา ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหคู
สมรสเสี่ยงไมไดรับการตรวจวินิจฉัยกอนคลอด 
 5. โรงพยาบาลยังไมมีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 6. ผลงานวิจัย เรื่อง การตรวจกรองธาลัสซีเมีย : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ ซ่ึงนําเสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแหงชาติ ครั้งท่ี 22 วันท่ี 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน ประเภท Oral presentation 
ปจจัยความสําเร็จ   

- คณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียระดับเขต มุงม่ันตั้งใจทํางาน เพ่ือปองกันไมใหเด็ก
เกิดใหมปวยเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 9 

- เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีใหความรวมมือ และดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูนิเทศ 
- ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเขตสุขภาพท่ี 9  

ปญหาและอุปสรรค  
- เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนงานบอย 

    - เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานขาดความตระหนัก ขาดความรู ความเขาใจถึงเปาหมายหลักของการดําเนิน
โครงการปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย 
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ขอเสนอแนะ  
  - ผูบริหารระดับเขต  และระดับโรงพยาบาล   ควรใหความสําคัญกับงานปองกันและควบคุมโรคธาลัส
ซีเมีย 
   - เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานควรนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือทําใหทราบประสิทธิผลของการ
ดําเนินโครงการ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข 
ผลงานเดน/นวัตกรรม/Best Practice  

ระบบการใหบริการธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ เขตสุขภาพท่ี 9 สามารถนําไปเปนตนแบบและขยาย
ผลในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพอ่ืนได 

 

     

 
1.2 การพัฒนาศูนยเด็กเล็กตนแบบวัยเตาะแตะ 

 ตามเปาหมายผลผลิต ประจําป 2560  กําหนดใหพัฒนาศูนยเด็กเล็กเตาะแตะ  (3 เดือน- 2 ป 6 
เดือน ) ตนแบบจังหวัด ๆ ละ 1 แหง แตเนื่องจากมาตรฐานศูนยเด็กเล็กวัยเตาะแตะยังไมแลวเสร็จ           
กรมอนามัยใหใชมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติในการประเมิน ซ่ึงมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีผานการประเมิน
ตนเองและผานระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 แหง โดยรายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ พ.ศ.2560  ดังนี้ 
 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รพ.มหาราช นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 
 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รพ.ชัยภมิู  จ.ชัยภูมิ 
 3. โรงเรียนอนุบาลแสนสุข อําเภอละหานทราย  จ.บุรีรัมย 
 4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รพ.สุรินทร  จ.สุรินทร 

 ปญหาอุปสรรค 
  - เนื่องจากไมมีมาตรฐานศูนยเด็กเล็กวัยเตาะแตะท่ีจะใชในการประเมินทําใหทํางานยากเพราะตองใช
เกณฑศูนยเด็กเล็กแหงชาติในการประเมินทําใหตองทําความเขาใจกับพ้ืนท่ี 
  - ศูนยเด็กเล็กวัยเตาะแตะสวนใหญเปนของเอกชนทําใหการประสานคอนขางยาก 
  - เกณฑมาตรฐานท่ียังไมชัดเจน  ทําใหพ้ืนท่ียังไมอยากประเมินเพราะหากมีเกณฑประเมินมาตรฐาน
ใหมพ้ืนท่ีก็ตองเปลี่ยนเกณฑใหมอีกครั้ง 
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1.3 การพัฒนาตนแบบมุมเลน ลานเลน  “เลนตามรอยพระยุคลบาท” 
  - สถานท่ี มุมเลน   ไดแก คลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนยอนามัยท่ี 9  นครราชสีมา 
  - สถานท่ี ลานเลน  ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 - ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา จัดประชุมชี้แจงมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติใหกับจังหวัด และการ
ดําเนินงานมุมลานเลนตามรอยพระยุคลบาท ในวันท่ี 3 – 5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมสบาย โฮเทล อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุมเปาหมายเปนเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบงานคลินิกเด็กสุขภาพดี 
งานศูนยเด็กเล็ก และครูผูดูแลเด็ก  ในจังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรมัย  สุรินทร  ท้ังหมด  135 คน  
 - จังหวัดจัดประชุมชี้แจงพ้ืนท่ีเพ่ือใหทราบนโยบาย 
 - จังหวัดลงเยี่ยมประเมินคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
 - ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา เลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

            

รูปแบบการจัดมุมเลนในคลินิกสุขภาพเด็กดี 

 - คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ไดจัดมุมเลนตาม
รอยพระยุคลบาทใหเปนหนึ่งในมุมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมพัฒนาการสําหรับเด็ก 
 - ของเลนเปนของเลนพ้ืนบาน ของเลนภูมิปญญาทองถ่ิน มีของเลนท่ีหลากหลายชนิดและวิธีการเลน
ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับชวงอายุตามวัยกับความสามารถและความถนัดของเด็ก 
 - เนนของเลนท่ีปลอดภัยสําหรับเด็ก โดยเด็กและผูปกครองตองสามารถแลนไดอยางอิสระและเขาถึง
ไดตลอดเวลา โดยมีเจาหนาท่ีคลินิกเด็กคอยใหความรูและใหคําแนะนําในการใชท่ีสําคัญคือผูปกครองสามารถ
ยืมของเลนกลับบานได 

รูปแบบการจัดลานเลนในศูนยเด็กเล็ก 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระสัง   ไดจัดลานเลนตามรอยพระยุคลบาท ใหมีขอบเขตท่ี
ชัดเจน พ้ืนเรียบไมมีหลุม มีตนไมรมรื่น ใหเด็กไดสัมผัสและไดเรียนรูธรรมชาติ มีอากาศท่ีถายเท มีการแบง
บริเวณท่ีชัดเจน 
 - มีการใชวัสดุอุปกรณจากธรรมชาติ ภูมิปญญาทองถ่ิน เครื่องเลนมีความหลากหลายท้ังประเภทเลน
เดี่ยวและเลนกลุม เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการเด็ก  สําหรับใหเด็กไดปนปาย หอยโหน  ลื่น แกวง ทรงตัว 
ฯลฯ 
 - เปนเครื่องเลนท่ีปลอดภัย วัสดุท่ีใชไมเปนพิษ  หรือมีสารโลหะหนักเจอปนเกินกวาคามาตรฐานของ
เลนท่ีกําหนด 
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ผลการดําเนินงาน  

 1. มุมเลนตามรอยพระยุคลบาท  มุมเลนตามรอยพระยุคลบาท ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ไดจัด
ตั้งข้ึนท่ีคลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลสงเสริมอนามัยท่ี 9  จํานวนผูใชบริการ  ซ่ึงพบวามีจํานวนผูรับบริการ
เฉลี่ยวันละ 10 คน เดือนละ 200 คน ซ่ึงไดดําเนินการมาตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 มีผูรับบริการจนถึงปจจุบัน
จํานวน 1,200 คน  

 - ดานความพึงพอใจ จากการสํารวจความพึงพอใจพบวาผูรับบริการมีระดับความพึงใจอยูในระดับดี
มากท่ีรอยละ  95  
 - ดานพัฒนาการเด็ก  พบพัฒนาการสมวัยรอยละ 81.57  สงสัยวาลาชารอยละ 18.43 

 2. ลานเลนตามรอยพระยุคลบาท  การดําเนินงานลานเลนตามรอยพระยุคลบาท  ไดดําเนินงานท่ี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระสัง  อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย  จํานวนผูใชบริการเด็ก ซ่ึงมีจํานวน
ผูรับบริการคือเด็กภายในศูนยเด็กเล็กในชวงอายุ  2 ป 6 เดือน ถึง 4 ป 11 เดือน ท้ังหมดจํานวน 142 คน  
ดานพัฒนาการ พบวา เด็กท้ังหมด 142 คน มีพัฒนาการสมวัย 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 - ผูบริหารใหความสําคัญ พรอมท่ีจะสนับสนุนในทุกๆ ดานท้ังดานวิชาการ และงบประมาณในการ
ดําเนินงานทําใหสามารถดําเนินงานไดดี 
 - ผูรับผิดชอบระดับจังหวัดใหความรวมมือทําใหการทํางานดําเนินไปไดดวยดี 
ปญหา / อุปสรรคการดําเนินงาน 
 ลานเลนตามรอยพระยุคลบาท 
 - ของเลนพ้ืนบาน ของเลนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีทําจากไมมีราคาคอยขางแพงและหาซ้ือยาก 
 มุมเลนตามรอยพระยุคลบาท 
 - สถานท่ีคับแคบในวันท่ีมีคลินิกฉีดวัคซีนจะมีเด็กและผูปกครองจํานวนมาก 
 - ของเลนเลนพ้ืนบาน ของเลนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีทําจากไมมีราคาคอนขางแพงและหาซ้ือยากเพราะ
ปจจุบันจะเปนของเลนสําเร็จรูปท่ีทําจากพลาสติกซ่ึงราคาจะคอยขางถูก 
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1.4 การสํารวจพัฒนาการและพฤติกรรมการเล้ียงดูเด็กปฐมวัยของครอบครัว (Denver II ) 

เด็กปฐมวัยท่ีมีการเจริญเติบโตปกติ  และมีพัฒนาการสมบูรณทุกดานตามวัย คือ ภารกิจสําคัญของ
กรมอนามัยท่ีจะตองพัฒนา  ถายทอดองคความรู และบริการสงเสริมสุขภาพใหแกประชาชน ตลอดจน
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ  ใหมีความความรู   ความเขาใจ สนับสนุนสงเสริมใหพอ 
แม  ผูเลี้ยงดูเด็ก  สามารถอบรมเลี้ยงดูและสรางเสริมการเรียนรูใหแกเด็ก ตั้งแตเริ่มปฏิสนธิ จน แรกเกิด ถึง
อายุ 5 ป บทบาทท่ีสําคัญในการอบรมเลี้ยงดู เด็กชวงอายุดังกลาว คือ พอแม ตลอดจนบุคคลอ่ืนในครอบครัว 
หากเด็กไดรับความรัก ความอบอุน การอบรม เลี้ยงดูท่ีเหมาะสมถูกตอง ดังนั้น เพ่ือใหทราบสถานการณ
พัฒนาการและพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของครอบครัว กรมอนามัย  จึงมีการสํารวจพัฒนาการโดยใช
เครื่องมือทดสอบท่ีไดรับการยอมรับ คือแบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย DENVER II  มีการสํารวจทุก 3 ป 
ซ่ึงป 2560 พ้ืนท่ีท่ีเปนตัวแทนของเขตสุขภาพท่ี  9  ไดแก  จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร  
วัตถุประสงค 
 1. ศึกษาสถานการณพัฒนาการ การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย 
 2. ศึกษาปจจัยท่ีมี ความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
 3. ศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมพัฒนาการของผูเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
กลุมตัวอยาง 
 - เด็กอาย ุ 9 เดือน – 2  ป 11 เดือน 29 วัน  
 - เด็กอายุ  3 – 5 ป 11 เดือน 29 วัน 
 

ศูนยฯ N เด็ก 0-5  ป n= 0-2 ป n= 3-5 ป n=0-5 ป รวม 
เขต 9          800 

จังหวัดชัยภูมิ           
อําเภอคอนสวรรค 2,798 29 32 61   
อําเภอเทพสถิต 5,218 54 61 115   
อําเภอคอนสาร 3,762 39 43 82   
อําเภอซับใหญ 1,215 13 14 27   
อําเภอบานเขวา 2,672 28 32 60   

รวม 15,665 163 182 345 
 
  

จังหวัดสุรินทร           
อําเภอปราสาท 10,861 74 83 157   
อําเภอสังขะ 10,152 70 77 147   
อําเภอพนมดงรัก 3,060 21 23 44   
อําเภอชุมพลบุร ี 4,823 34 37 71   
อําเภอสนม 2,437 18 18 36   

รวม 31,333 217 238 455 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A1


 
 

ผลการดําเนินงาน 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัยและ

ความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพท่ี 9 กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุม กลุม 1 

อายุ 0-2 ป 11 เดือน 29 วัน กลุม 2 เด็กอายุ 3 ป – 5 ป จํานวนท้ังสิ้น 816 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบ 

Stratified sampling วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายขอมูลท่ัวไป ขอมูลของบิดา มารดา 

ผู เลี้ยงดูเด็ก ขอมูลดานสุขภาพมารดาและเด็ก ขอมูลดานสิ่งแวดลอมการเลี้ยงดู สวนการวิเคราะห

ความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอพัฒนาการใชสถิติวิเคราะห Multiple Logistic Regression  กําหนดระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 และคาความเชื่อม่ัน 95% CI  

ผลการศึกษา  พบวา เด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพท่ี  9 มีพัฒนาการสมวัยรวมทุกดาน รอยละ 68.4  เม่ือ

พิจารณารายดาน พบวา พัฒนาการสมวัยสูงสุดท่ีดานกลามเนื้อมัดใหญ  รอยละ 93.2 รองลงมาดานกลามเนื้อ

มัดเล็ก รอยละ 91.8 และดานสังคมและการชวยเหลือตัวเอง รอยละ 91.6  ตามลําดับ สวนพัฒนาการดาน

ภาษา  พบสมวัยต่ําสุด รอยละ 74.7 ปจจัยท่ีมีผลตอพัฒนาการเด็กในเขตสุขภาพท่ี 9 กําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 

0.05 ปจจัยดานมารดา ไดแก อายุของมารดาขณะตั้งครรภ การศึกษาของมารดา รายไดของครอบครัว  

ภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภ สวนปจจัยดานทารก ไดแก อายุครรภเม่ือคลอด น้ําหนักแรกเกิด และโรค

ประจําตัวของเด็ก 

ปญหาอุปสรรค 
 - ผูเก็บขอมูลไมเขาใจในตัวแบบสอบถาม ทําใหการเก็บขอมูลในบางขอไดขอมูลท่ีไมตรงกับความ
ตองการของผูวิจัย เชน ขอมูลเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม เพราะฉะนั้นผูวิจัยตองมีการประชุมชี้แจงใหกับผูเก็บ
ขอมูลทุกคนไดเขาใจการเก็บขอมูลใหตรงกัน 
 - การเก็บขอมูลพัฒนาการเด็กโดยการใชเครื่องมือ DENVER II  ซ่ึงเปนเครื่องมือเฉพาะท่ีผูเก็บขอมูล

ตองผานการอบรมของมหาวิทยาลัยมหิดลเทานั้น  ซ่ึงมีผูผานการอบรมคอนขางนอย  ทําใหตองใชเวลาในการ

เก็บขอมูลคอนขางนาน 

 

1.5 การดําเนินงานตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0 – 5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย แหงชาต ิ 

 ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมาไดมีการดําเนินงานตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0 – 5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย ป 2560  โดยเปนการเนนการดําเนินงานเปนแบบเชิงรุกมากกวาเชิงรับ ท่ีไมรอใหเกิดปญหา
แลวจึงแกไข ซ่ึงมีกิจกรรมสําคัญดานโภชนาการ ทันตสุขภาพ พัฒนาการ กิจกรรมทางกาย การนอน 
สุขาภิบาลอาหารและน้ํา  ตามบทบาทหนาท่ีของ Setting ตางๆ ประกอบดวย สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน และครอบครัว ซ่ึงมีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1. บุคลากรสาธารณสุขระดับตําบล เปนผูประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ และชี้แจงการประเมิน
พรอมท้ังอธิบายแบบประเมินตนเอง เพ่ือพัฒนาตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0 – 5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย ใน 5 Setting  ไดแก  
  - แบบประเมินสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ประเมินโดยบุคลากรสาธารณสุขระดับตําบล 
  - แบบประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประเมินโดยบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  - แบบประเมินศูนยเด็กเล็ก ประเมินโดยครูผูดูแลเด็ก และประเมินศูนยเด็กเล็กทุกแหง 
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  - แบบประเมินชุมชน/หมูบาน ประเมินโดยบุคลากรสาธารณสุขระดับตําบลหรือ อสม. สุมประเมินข้ัน
ต่ํา 10 ชุมชน/หมูบานของตําบลนั้นๆ หรือถาตําบลนั้นมีจํานวนชุมชน/ หมูบาน นอยกวา 10 แหง ใหประเมิน
ทุกชุมชน/ หมูบาน 
  - แบบประเมินครอบครัว  ประเมินโดยบุคลากรสาธารณสุขระดับตําบลหรือ อสม โดยคัดเลือก
ครอบครัวท่ีมีหญิงตั้งครรภทุกครอบครัว ครอบครัวท่ีมีเด็กแรกเกิดถึง อายุนอยกวา 6 เดือน ประเมินข้ันต่ํา 10 
ครอบครัว ครอบครัวท่ีมีเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ป (อายุนอยกวา 6 ป) ประเมินข้ันต่ํา 30 ครอบครัว  
   เม่ือรวบรวมแบบประเมินครอบครวัแลวใหดูกิจกรรมในแตละขอ และนับจํานวนครอบครัวท่ีประเมิน 
ถาครอบครัวทํากิจกรรมนั้นรอยละ 90 ข้ึนไป ถือวา กิจกรรมขอนั้น มีการดําเนินงาน  
  2. จัดทําแผนพัฒนา/ ปรับปรุงการดําเนินงานโภชนาการ ทันตสุขภาพ พัฒนาการ กิจกรรมทางกาย 
การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ํา พรอมท้ังนําผลการประเมินกิจกรรมท่ียังไมไดดําเนินการในแตละ Setting 
เพ่ือวางแผนรวมกันกับนักวิชาการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
  3. ดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว 
 

     
 
เกณฑการพิจารณาผลการประเมิน 
  ตําบลท่ีมีการดําเนินงานครบท้ัง 3 ขอ และมีกิจกรรมท่ีดําเนินงาน เม่ือเทียบกับกิจกรรมท้ังหมด        
5  Setting คิดคาเปนรอยละ  ซ่ึงแบงเปน 6 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน 
1 ไมผาน < รอยละ 50 
2 Basic 51- 65 
3 Fair 66 - 79 
4 Good 80 - 89 
5 Very Good 90 - 99 
6 Excellence 100 

 
  โดยในป 2560  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  ไดมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน มีการ
กําหนดพ้ืนท่ีในการดําเนินงานตาม Small Success ซ่ึงจะตองมีการดําเนินงานรอยละ 50 ของอําเภอท้ังหมด
ในเขต โดยมีจังหวัดท่ีเขารวมในการดําเนินงานคือ จังหวัดสุรินทร และชัยภูมิ แตเนื่องจากมีการชี้แจงแนว
ทางการดําเนินงานท้ัง 4 จังหวัด ถึงมีการวางแผนติดตามเยี่ยมเสริมพลังจังหวัดละ 1 ตําบล ประกอบดวย 

รายงานประจําป  2560  ศูนยอนามัยท่ี 9 นคราชสีมา  17 
 



 
 

  1. จังหวัดนครราชสีมา ตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน ภาพรวมอยูในระดับ Basic แตเม่ือแยก Setting 
พบวา ครอบครัว เรื่องการใหความรูแกครอบครัวในการดูแลหญิงตั้งครรภ และเด็ก ผานเพียง รอยละ 14.63 
  2. จังหวัดชัยภูมิ  ตําบลเจาทอง อําเภอภักดีชุมพล ภาพรวมอยูในระดับ Good แตเม่ือแยก Setting 
พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่องการจัดกิจกรรมการสงเสริมท่ีเก่ียวกับเด็กผานเพียง รอยละ 50 
 3. จังหวัดบุรีรัมย  ตําบลวังเหนือ อ.บานดาน ภาพรวมอยูในระดับ Good แตเม่ือแยก Setting พบวา 
ชุมชน ผานเพียง รอยละ 50 ซ่ึงสวนใหญเปนเรื่องการใหความรูแกชุมชน  
  4. จังหวัดสุรินทร  ตําบลตาตุม อําเภอสังขะ ภาพรวมอยูในระดับ Good แตเม่ือแยก Setting พบวา 
ชุมชน ซ่ึงสวนใหญเปนเรื่องการใหความรูแกชุมชน ผานเพียง รอยละ 73.68 
 

1.6 ศูนยเด็กเล็กแหงชาติ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนสถานท่ีดูแลและใหการศึกษาเด็กอายุระหวาง 2–5 ป เพ่ือพัฒนาเด็กใหไดรับ

ความพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ซ่ึงวัยนี้เปนวัยท่ีกาวเขาสูการพัฒนาท่ีสําคัญ 
และมีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพมากท่ีสุด โดยพัฒนาการสวนใหญของเด็กวัยนี้ข้ึนอยูกับการปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอม และเรียนรูพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ประเทศไทยพบวามีเด็กปฐมวัยในประเทศประมาณ  6 - 7 ลาน
คน และเด็กอายุ 3 - 5 ป สวนใหญรอยละ 82.5 จะไดรับการดูแลลี้ยงดูจากสถานบริการ หรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ซ่ึงมีความสําคัญตอพัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย  ศูนยเด็กเล็กท่ีไมมีความพรอมใน
การดูแล จะสงผลกระทบตอการพัฒนาสติปญญาของเด็กไทย  และจากรายงานความกาวหนาการจัดการ
เรียนรูระดับปฐมวัย ป 2551- 2552  พบปญหาการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กอายุต่ํากวา 3 ป สวนใหญ
ดอยคุณภาพ โดยเฉพาะครูพ่ีเลี้ยงเด็กหรือ ผูเลี้ยงดูเด็กขาดความรู ความเขาใจปรัชญาการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
กรมอนามัยไดมีการดําเนินงานศูนยเด็กเล็กเพ่ือใหเกิดคุณภาพ มีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องตั้งแต ป 2546 
และมีการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานเปนศูนยเด็กเล็กคุณภาพตั้งแต ป 2556 เปนตนมา ในป 2560 
เพ่ือใหมีการพัฒนางานใหครอบคลุมทุกดานจึงมีการบูรณาการระหวางกรมอนามัย กรมสุขภาพจิต           
กรมควบคุมโรค  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย   และกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือจัดทํา
มาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ  แตเนื่องจากยังไมแลวเสร็จ  จึงใหใชมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ ป 2554  
วัตถุประสงค 

 - เพ่ือพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหไดมาตรฐานคุณภาพ มุงเนนสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานศูนยเด็ก

เล็กคุณภาพ ( 3 - 5 ป ) ใหมีมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพ  จังหวัดละ 1 แหง 

 - เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหมีตนแบบศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ ( 0 - 3 ป ) ในแตละจังหวัด 

จังหวัดละ 1 แหง 

 - เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัยและมีการเรียนรูตามชวงวัย 

 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหารศูนยเด็ก ครูผูดูแลเด็กใหมีความรูทักษะในการบริหารจัดการ การอบรม

เลี้ยงดูและการสงเสริมพัฒนาการเด็กและเรียนรูของเด็กรอบดาน 

 - เพ่ือคนหาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการพัฒนาศูนยเด็กเล็กคุณภาพ 
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เปาหมาย  

- พัฒนาศูนยเด็กเล็กเตาะแตะ (3 เดือน - 2 ป 6 เดือน) ตนแบบประจําจังหวัดๆ ละ 1 แหง 4 จังหวัด 
- สงเสริมและสนับสนุนศูนยเด็กเล็ก (3 - 5 ป) ใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ 

จังหวัด ๆ ละ 1 แหง 4 จังหวัด 

หมายเหตุ เนื่องจากมีการปรับชวยอายุของการใชมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ จากเดิม 3 – 5 ป 

เปน 0 – 6 ป ทําใหการพัฒนาจัดทําตนแบบศูนยเด็กเล็กวัยเตาะแตะ ( 3 เดือน – 2 ป 6 เดือน ) จําเปนตอง

ใชมาตรฐานชาติ  และไมมีความจําเปนตองจัดทํามาตรฐานศูนยเด็กเล็กวัยเตาะแตะข้ึนใหม  โดยใหหนวยงาน

ท่ีมีศูนยเด็กเล็กภายใตการกํากับดูแล  มุงเนนสนับสนุนและสงเสริมการใชมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ 

การดําเนินงาน 

- จัดประชุมชี้แจงเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการใชมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติในวันท่ี 3-5 เมษายน 

2560 ณ หองประชุมสบาย โรงแรมสบาย โฮเทล อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุมเปาหมายเปน

เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบงานคลินิกเด็กสุขภาพดี งานศูนยเด็กเล็ก และครูผูดูแลเด็ก  ในจังหวัด

นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร  ท้ังหมด 135 คน 

- ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  ติดตามเยี่ยมประเมินศูนยเด็กเล็กแหงชาติจังหวัดละ 1 แหง 

 - ศูนยเด็กเล็กแหงชาติท่ีผานการประเมินท้ังหมด 4 แหง จังหวัดละ 1 แหง  ผลการประเมินพบวา 

- ศูนยเด็กเล็กแหงชาติท่ีผานการประเมินอยูในระดับดีมาก  2 แหง 
- ศูนยเด็กเล็กแหงชาติท่ีผานการประเมินอยูในระดับดี       2 แหง 

 รายช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุนศูนยเด็กเล็กใหมีมาตรฐานตาม

มาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ พ.ศ.2560 

ลําดับ ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงชาติ จังหวัด ผลการประเมิน 
1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดจิก   อ.สูงเนิน นครราชสีมา ระดับดีมาก 
2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เจานอก   อ.ภัคดีชุมพล ชัยภูมิ ระดับดี 
3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังเหนือ ต.วังเหนือ อ.บานดาน บุรีรัมย ระดับดีมาก 
4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขนาดมอญ ต.ตาตุม อ.สังขะ สุรินทร ระดับดี 

 

ปญหาอุปสรรค 

 - เนื่องจากเปนการเปลี่ยนเกณฑในการประเมินจากเกณฑศูนยเด็กเล็กคุณภาพเปนศูนยเด็กเล็ก

แหงชาติป 2554 ซ่ึงเปนเกณฑเดิมท่ียังไมมีการใชอยางแพรหลายทําใหจังหวัดและพ้ืนท่ียังไมเขาใจในการใช

เกณฑ 

 - พ้ืนท่ีความรวมมือนอย  เนื่องจากป 2560 กรมอนามัยใหใชเกณฑศูนยเด็กเล็กแหงชาติป 2554 ไป

กอน  โดยป 2561 จะใชเกณฑใหม  ท่ีกรมอนามัยกําลังบูรณาเกณฑรวมกับกรมวิชาการท้ังหมด ทําใหพ้ืนท่ีไม

อยากประเมิน  เพราะป 2561 ก็ตองเปลี่ยนเกณฑประเมิน 
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1.7 รูปแบบสาธิตกิจกรรมโรงเรียนพอแม 
 การจัดกิจกรรมสาธิตรูปแบบโรงเรียนพอแม  ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยท่ี 9 
นครราชสีมา   โดยจัดกิจกรรมแบงเปน 2 ระยะ  ไดแก 
 - ครั้งท่ี 1  หญิงตั้งครรภอายุครรภ < 28 สัปดาห  พรอมสามี 
 - ครั้งท่ี 2  หญิงตั้งครรภอายุครรภ  32  สัปดาห  พรอมสามี 
 ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2560 ท่ีผานมา  มีหญิงตั้งครรภพรอมสามี  เขารวมกิจกรรมโรงเรียน
พอแมของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยท่ี 9  พบวา  หญิงตั้งครรภเขารวมโครงการจํานวนท้ังสิ้น  
153 คน และสามีเขารวมกิจกรรม จํานวน 104 คน   คิดเปนรอยละ 67.97  โดยกิจกรรมโรงเรียนพอแม  
ไดแก   

 - การเรียนรูโรงเรียนพอแมในระยะตัง้ครรภ  
 - การดูแลสุขภาพคุณแมขณะตั้งครรภและโภชนาการเพ่ือลูกรัก 
 - การนวดสัมผัสรัก 
 - นมแม..รักแทท่ีแมให 

ปจจัยความสําเร็จ 
 - เจาหนาท่ีมีความมุงม่ันและตั้งใจในการพัฒนางาน  และมีการมีการทํางานเปนทีม 

 - การทํางานบริการท่ียึดผูปวยเปนศูนยกลาง ทําใหตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการอยาง 

ปญหา/อุปสรรค 

- การนัดกลุมเปาหมายเพ่ือเขารวมกิจกรรม โรงเรียนพอแมครั้งท่ี 2  มีจํานวนผูเขารวมนอยลง

เนื่องจากหญิงตั้งครรภไปฝากครรภ/คลอดท่ีอ่ืน 

 

    
  
1.8 รูปแบบสาธิตกิจกรรมออกกําลังกายในน้ําสําหรับเด็ก 
 กิจกรรมการออกกําลังกายในน้ําสําหรับทารกเปนสวนหนึ่งในงานใหบริการของคลินิกเด็กสุขภาพด ี 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา วัตถุประสงค  เพ่ือการสงเสริมพัฒนาการตามวัย
และสงเสริมโภชนาการเพ่ือลูกรักสุขภาพดี  กลุมเปาหมาย คือ เด็กอายุระหวาง 4 เดือน- 1 ป และผูปกครอง 
เปดใหบริการวันจันทรและวันศุกร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.   

สถานท่ีฝก : เรือนลําดวน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
 รูปแบบการฝก : บรรยาย สาธิต ฝกปฏิบัติจริงโดยแบงวันและสถานท่ีปฏิบัติ  ดังนี้ 
                                - วันจันทร  จัดกิจกรรม สระเล็กภายในเรือนลําดวน 
                                - วันศุกร  จัดกิจกรรม สระใหญดานนอกเรือนลําดวน 
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 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
- สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย   หลังทารกวายน้ําจะกินมาก   นอนหลับลึก ขณะหลับรางกายจะ

หลั่งฮอรโมนการเจริญเติบโตออกมามาก  ทําใหเด็กโตเร็ว  ท้ังดานความสูง น้ําหนัก และเสนรอบศีรษะ 
- พัฒนาระบบยอยอาหาร การวายน้ําเปนกิจกรรมท่ีทารกตองเพ่ิมการเผาผลาญในรางกายกาย มีการ

ชวยในการยอย การดูดซึม การเคลื่อนไหวของสําไสมากข้ึน ทําใหเรงการขับถายข้ีเทามากข้ึน อุจจาระ
เปลี่ยนเปนสีเหลืองเร็วข้ึนซ่ึงจะชวยลดอาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิดได 

- พัฒนาระบบหายใจ และสงเสริมการไหลเวียนของเลือด เม่ือทารกวายน้ําแรงดันน้ําท่ีมีตอทรวงอก
จะเพ่ิมความจุปอดมากข้ึน  การวายน้ําชวยทําใหระบบไหลเวียนของเลือดในรางกายเด็กดีข้ึน 

- กระตุนประสาทสัมผัสของทารกโดยผานทางผิวหนังในขณะท่ีทารกวายน้ําทารกมีการเคลื่อนไหว
รางกายสมดุลกัน  เปนการชวยพัฒนาทักษะดานการทรงตัวและการหยิบจับสิ่งของ  เม่ือทารกโตข้ึนจะมีการ
ตื่นตัวดานการมองเห็นและการไดยินพรอมท่ีจะรับรูสิ่งตางๆไดดียิ่งข้ึน 

- สงเสริมและกระตุนความแข็งแรงของกระดูกและกลามเนื้อผลของอุณหภูมิของน้ําชวยใหกระดูก 
กลามเนื้อแข็งแรงข้ึน  แขนขามีการเคลื่อนไหวและยืดหยุนดีข้ึน ชวยใหขอมือและขอเทาของทารกแข็งแรง  
เปนการเตรียมพรอมกอนท่ีทารกจะเริ่มหัดยืนและเดินตอไป 

- พัฒนาดานจิตใจอารมณ และสติปญญา การวายน้ําทําใหทารกเคลื่อนไหวแขนขาอยางเปนอิสระ ทํา
ใหมีความผอนคลายท้ังรางกายและจิตใจรวมท้ังยังทําใหระบบประสาทและสมองมีการทํางานสัมพันธกัน
โดยตรง นอกจากนั้นเซลยังไวตอความรูสึกสมองไวตอความรูสึกมีการพัฒนาความฉลาดไดเร็วกวาปกต ิ

การประเมินความพึงพอใจ 
 จากการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  จํานวน 18 ราย พบวา  มีความพึงพอในการเขารวม
กิจกรรมในภาพรวม ดังนี้ 

- ดานการสอนและสาธิตของเจาหนาท่ี ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  รอยละ83.97 มีความ
พึงพอใจมากรอยละ 16.16 ดานบรรยากาศเปนกันเองทําใหรูสึกผอนคลาย ไมเครียดรูสึกสนุกมีความสุขในการ
รวมกิจกรรมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  รอยละ 100   

- ดานความรูและความคิดเห็นของผูประเมินกอนเขารวมกิจกรรม  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  รอยละ 
60.5 หลังเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนเปน  รอยละ 69.68  

- ดานเนื้อหาความรูจากการจัดกิจกรรมสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได  รอยละ 77.7 เพราะ
คิดวากิจกรรมนี้สามารถกระตุนพัฒนาการดานกลามเนื้อและประสาทสัมผัสได   และหลังเขารวมกิจกรรมบุตร
หลานมีความคุนเคยกับน้ํามากข้ึน   

ปจจัยความสําเร็จ 
- ผูบริหารใหการสนับสนุนดานงบประมาณ และสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
- เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถ และมีความมุงม่ันในการพัฒนาระบบการใหมีคุณภาพ 
- กิจกรรมมีความนาสนใจ เปนรูปแบบใหมและเปนประโยชนสําหรับเด็ก ผูปกครองจึงใหความสนใจ

พาบุตรหลานมารวมกิจกรรม 

- มีการประชาสัมพันธผานชองทางอินเตอรเน็ต ในชื่อเพจเฟสบุค  Baby Excercise by HPC 9 

korat รวมกับแผนการประชาสัมพันธชองทางตางๆของหนวยงาน 
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ปญหาอุปสรรค ขอจํากัด 

1. ดานสถานท่ี  

สระเล็ก  มีขอจํากัดดานสถานท่ี ท่ีตองใชพ้ืนท่ีรวมกับผูรับบริการเรือนลําดวน พบปญหาทางดาน

กายภาพและสิ่งแวดลอม เชน การระบายอากาศไมดี   ความสวางไมเพียงพอ  เสียงดังรบกวนผูรับบริการอ่ืนๆ 

พ้ืนหองเปนกระเบื้องท่ีมีความลื่นมากเม่ือเปยกน้ํา เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดงาย 

สระใหญ - ไมมีจุดลางตัวเด็กและผูปกครองกอนลงและข้ึนจากสระ ตองใชหองน้ําแทน ซ่ึงตองเพ่ิม

ความสะอาดและความปลอดภัยจากมดแมลงท่ีอาศัยในหองน้ําเพ่ิมข้ึน  และสระน้ําไมมีหลังคา ฝนและ

แสงแดดท่ีสองมีผลตอการทํากิจกรรมในเด็ก  

2. ดานระบบน้ํา 

 - ระยะแรกท่ีเปนระบบน้ําบาดาล พบปญหาตะกอนอุดตันทอน้ําและฝกบัวไดงาย น้ําไหลชาทําใหตอง
ใชเวลาในการเตรียมน้ํารอการฝกเปนเวลานานมากข้ึน นอกจากนี้ ตะกรันท่ีเกาะภายในทอ ยังทําใหทอน้ําเกิด
การชํารุดและมีน้ําหยดตลอดเวลา และมีน้ํารั่วซึมออกมาจากเครื่องทําน้ําอุนนองพ้ืนหอง สงผลใหตองปดการ
ใหบริการชั่วคราวเพ่ือซอมแซมระบบน้ําอยูเปนประจํา 
 - ระยะตอมาเม่ือมีการเปลี่ยนเปนระบบน้ําประปา พบปญหาเรื่องคุณภาพของน้ํา น้ํามีสีเขียวขุนบาง 
เขียวใสบางและมีกลิ่นเหม็น ผูปกครองบางทานจึงไมสะดวกท่ีจะใหนําเด็กลงฝกออกกําลังกาย สงผลใหยอด
ผูรับบริการลดลงจากเดิม 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูรับบริการ 
- การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กท่ีอายุมากกวา 1ป  
- จัดหองท่ีเปนสัดสวนแยกจากการใหบริการสําหรับผูใหญ เนื่องจากกังวลเรื่องเสียงรองไหของลูกจะ

รบกวนผูรบับริการทานอ่ืน  

ขอเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
 - ปรับปรุงสถานท่ีใหมีความเหมาะสม ปลอดภัยและสะดวกมากข้ึน 

- เพ่ิมเติมกิจกรรมใหมีความหลากหลาย ตามท่ีบุคลากรไดไปอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

- มีแผนการจัดทํานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบบริการใหดียิ่งข้ึนและมีความยั่งยืนตอไป 
- สรุป วิเคราะหขอมูลการจัดกิจกรรมท่ีไดดําเนินการไปแลว เพ่ือพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมและตอ

ยอดระบบบริการในระยะตอไป 

นวัตกรรม  
          - คูมือออกกําลังกายในน้ํา สําหรับทารก “Baby excercise by HPC5” 
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1.9 รูปแบบสาธิตพัฒนารูปแบบคลินิกกระตุนพัฒนาการ 
 งานกระตุนพัฒนาการเปนสวนหนึ่งในงานใหบริการของคลินิกเด็กสุขภาพดี  โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  เปดใหบริการในชวงบายของวันพฤหัสบดี  กลุมเปาหมาย คือเด็ก
ทารกแรกเกิด – 5 ป ท่ีมีปญหาดานพฤติกรรมและพัฒนาการ  
 ขอมูลพัฒนาการเด็ก 0-5 ป (ขอมูลเดือนตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2560) พบวา เด็กไดรับการ
ประเมินพัฒนาการท้ังหมด 1,892 ราย พัฒนาการสมวัย 1,521 ราย  (รอยละ 80.39) สงสัยพัฒนาการลาชา 
371 ราย  (รอยละ 19.61) เขาคลินิกกระตุนพัฒนาการ จํานวน 16 ราย พัฒนาการกลับไปสมวัย 3 ราย      
(เขาระบบปกติ) อยูในระบบ 12 ราย ยายกลับภูมิลําเนา 1 ราย 

ปจจัยความสําเร็จ 

 -  ผูบริหารเห็นความสําคัญและสนับสนุนการสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตร การพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลเด็กท่ีมีปญหาพัฒนาการและพฤติกรรม จากสถาบันเด็กแหงชาติมหาราชินี 
จํานวน 2 คน 
 - จัดใหมีหองกระตุนพัฒนาการท่ีเปนสัดสวน 
 - สนับสนนุบุคลากรในการศึกษาดูงาน หนวยงานกระตุนพัฒนาการโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 

- บุคลากรในงานมีความรักใครสามัคคีกัน  ทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยดี 

ปญหาและอุปสรรค 
 - เนื่องจากบุคลากรท่ีผานการอบรมมามีการโยกยายงาน 1 คน และบางชวงเจาหนาท่ีประจําคลินิก
กระตุน  ตองไปราชการออกประเมินมาตรฐานท่ีเก่ียวของ  ตองจัดสรรใหเจาหนาท่ีประจําคลินิกเด็กซ่ึงยังไมได
รับการอบรมทําหนาท่ีแทน  ทําใหการบริการเด็กกรณีท่ีมีปญหาซับซอนอาจทําไดไมครอบคลุมทุกปญหา หรือ
อาจแกไขไมตรงตามปญหาท่ีพบ สงผลตอการสงเสริมและกระตุนพัฒนาการดานท่ีตองไดรับการแกไขได 

ขอเสนอแนะ 

 - สงเจาหนาท่ีประจําคลินิกเขารับการอบรมในหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
เด็กท่ีมีปญหาพัฒนาการและพฤติกรรม ในป 2561 เพ่ือใหการบริการเด็กท่ีมีปญหาไดรับการสงเสริมและ
กระตุนพัฒนาการไดตรงตามปญหาท่ีพบและมีความตอเนื่องในการรับบริการ 

นวัตกรรม  
 - ผลงาน CQI   ไดรับรางวัลชมเชยในงานนําเสนอผลงาน CQI ประจําป 2560 เรื่อง “แวนวิเศษบอก
เหตุสายตา”  
 - ผลงาน Infographic 2 เรื่อง ไดแก “กิน กอด เลน เลา”และ “5Q ความฉลาดในเด็กท่ีคุณสรางได” 
 - โปสเตอร 2 เรื่อง “พัฒนาการสะดุดถาไมหยุดใชสมารทโฟน”และ“เลนตามรอยพระยุคลบาท” 
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1.10 รูปแบบสาธิตพัฒนารูปแบบมุมนมแมในสถานประกอบการ 

 การดําเนินงานสถานประกอบการตนแบบการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม  มีการจัดกิจกรรมการให

ความรูแกมารดาท่ีตั้งครรภและหลังคลอดในสถานประกอบการในเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแมและการเฝาระวัง

และสงเสริมพัฒนาการลูก  นอกจากนี้สถานประกอบการมีการสนับสนุนการจัดตั้งมุมนมแมสําหรับพนักงาน  

มีแกนนําในการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการ    และจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรการ

เลี้ยงลูกดวยนมแม  เพ่ือเชิดชูเกียรติคุณแมท่ีเลี้ยงลูกดวยนมแมสําเร็จ ในสัปดาหนมแมโลกและงานวันแม 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 - สถานประกอบกิจการขาดสื่ออุปกรณในการใหความรูเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

 - มุมนมแมในสถานประกอบกิจการขาดอุปกรณในการบีบเก็บ   การเก็บรักษาน้ํานม ท่ีเหมาะสม
อยางเพียงพอ 
 

ส่ิงท่ีจะดําเนินงาน 
 - พัฒนาสื่ออุปกรณในการใหความรูเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
 - พัฒนาสถานบริการตนแบบในการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมเพ่ิม อีก 1-2 แหง ในป 2561 
 

     
 

1.11 การประเมินผลการใชคูมือ DSPM ระดับเขต 
เด็กปฐมวัยเปนวัยท่ีสําคัญเพราะเปนวัยท่ีเริ่มตนของชีวิตท่ีมีการพัฒนาในทุกดานผูท่ีมีสวนเก่ียวของไม

วาจะเปนพอแมผูปกครอง ผู เลี้ยงดูเด็กรวมไปถึงครูผูดูแลจะตองใหการอบรมเลี้ยงดูอยางใกลชิด ตองใหความ

รักรวมไปถึงตองเขาใจพัฒนาการ ในสถานการณปจจุบันเด็กอาจไมไดรับการติดตามเฝาระวังพัฒนาการจาก

แพทยหรือบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิอยางสมํ่าเสมอเนื่องจากมีผูรับบริการจํานวนมาก  ไมมีเวลา

เพียงพอ  เปนภาระงานท่ีหนักมากข้ึน   ไมมีวิธีการหรือแบบทดสอบท่ีมีความแมนยําซ่ึงอาจไมมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ   ใหกับผูปกครองและเจาหนาท่ีสาธารณสุขในการเฝาระวังพัฒนาการเด็กทําใหเด็กไทยมีพัฒนาการ

ลาชาและขาดการกระตุนพัฒนาการ เพราะถาเราวินิจฉัยไดชาเด็กเหลานี้ก็จะเสียโอกาสและสรางปญหาใหแก

ประเทศชาติ ในระยะยาวกระทรวงสาธารณสุขไดเห็นความสําคัญ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก

แรกเกิดถึง 5 ป เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 

รอบ 2 เมษายน 2558 โดยไดจัดทําคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ( Developmental  

Surveillance  and  Promotion Manual ) สําหรับผูปกครอง ครูผูดูแลเด็กเพ่ือใหผูปกครองมีสวนรวมใน

รายงานประจําป  2560  ศูนยอนามัยท่ี 9 นคราชสีมา  24 
 



 
 

การเฝาระวังพัฒนาการเด็กใหมากข้ึน และเจาหนาท่ีสาธารณสุข ไดเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ซ่ึงในเขตนครชัยบุรินทรไดมีการจัดอบรมสําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุขและไดนํามาใชอยางครอบคลุม 

รูปแบบการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  โครงการประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยโดยครอบครัวมีสวนรวม เขตสุขภาพท่ี 9 ของผูเลี้ยงดูเด็กและเจาหนาท่ีสาธารณสุขในเขตนครชัย

บุรินทร เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ในระหวางวันท่ี 1 มีนาคม 2560 – 1 พฤษภาคม 2560 

 วัตถุประสงค 

 - เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีสวนรวม เขตสุขภาพท่ี 9 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 - ไดทราบผลสําเร็จของโครงการ จุดแข็ง จุดออน ปญหาและอุปสรรค ของโครงการประเมินผลการ
ดําเนินงานสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีสวนรวม เขตสุขภาพท่ี 9 ในการพัฒนาโครงการให
บรรลุวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
 - เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงในการกําหนดนโยบาย และยุทธศาสตรเพ่ือ
การพัฒนา โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ป เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ 

ประชากรกลุมตัวอยาง 

 - บิดา มารดา  หรือผูเลี้ยงดูเด็กอายุแรกเกิด ถึง 5 ป ในจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และ

สุรินทร 

 - เจาหนาท่ีสาธารณสุข ในจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร 

 การเก็บขอมูลการใชคูมือ DSPM สําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุข และผูเลี้ยงดูเด็ก (ขอมูล represent 
เขตสุขภาพ) 
 

 

 

จังหวัด 

จํานวนกลุมตัวอยาง จํานวนอําเภอ

(จํานวนอําเภอท่ีสุม 

เพ่ือคัดกรอง

พัฒนาการเด็ก 4 

ชวงอายุ โดยเก็บ

ขอมูลในพ้ืนท่ี

เดียวกัน) 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข  

ผูปกครอง 

(คน) 

งบประมาณท่ีเขต

โอนให 

(รวมคาถายเอกสาร

แบบสอบถาม) 

รพศ/รพท/

รพช (เก็บทุก

แหงๆละ 1 

ชุด) 

รพ.สต. (แหง

ละ 1 คน) 

นครราชสีมา 33 110 170 6,260 10 

ชัยภูมิ 16 65 75 3,120 5 
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บุรีรัมย 23 75 110 4,160 7 

สุรินทร 17 75 95 3,740 6 

เขตสุขภาพ 89 325 450 17,280 28 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1. เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

1.1. ขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก 

 กลุมตัวอยางเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับพัฒนาการเด็กในระดับจังหวัด 

อําเภอและระดับตําบล โดยใชคูมือ DSPM และ DAIM ของเขตสุขภาพท่ี 9 ท้ังหมด 366 คน    

 การเปดใหบริการเก่ียวกับพัฒนาการเด็ก (WBC) โดยสวนใหญเปดใหบริการ 2 ครั้งตอเดือน (รอยละ 
49.5) รองลงมาคือ 1 ครั้งตอเดือน รอยละ 126 โดยมีจํานวนผูใหบริการเฉลี่ย 3.7 คน ซ่ึงมีจํานวนนอยสุด 1 
คนและมากสุด 50 คน ในขณะท่ีมีผูมารับบริการเฉลี่ย 41.9 คน โดยมีจํานวนนอยสุดคือ 2 คน และมากสุดคือ 
700 คน โดยสถานท่ีท่ีเจาหนาท่ีไดรับการอบรมการใชคูมือ DSPM/DAIM สวนใหญ ไดรับการอบรมจาก สสจ.
จังหวัด จํานวน 212 คน (รอยละ 67.1) รองลงมาคือ โรงพยาบาล จํานวน 61 คน (รอยละ 19.3) และ
สาธารณสุขอําเภอ จํานวน 21 คน (รอยละ 6.6) ตามลําดับ 

1.2. ขอมูลการใชคูมือ DSPM/DAIM ของเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
สถานบริการสาธารณสุขโดยสวนใหญไดรับคูมือ DSPM/DAIM คิดเปนรอยละ 98.9 แตท้ังนี้ยังมี

บางสวนท่ีไมไดรับคูมือ DSPM/DAIM การกระจาย  “คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
” พบวา คูมือถูกแจกจายไปท่ีรพ.สต.มากกวา รพช./รพท./รพศ. ซ่ึงท่ีรพ.สต. คูมือถูกแจกจายไปท่ี WBC มาก
สุดจํานวน 118 ชุด (รอยละ 81.9) ท้ังนี้  มีบางสถานบริการท่ีไมไดรับเครื่องมือ DSPM/DAIM เนื่องจากรพ.
หรือ รพช. เปนผูแจกและจัดซ้ือ   และสสจ.ไมมีสนบัสนุนให    

- ดานความเพียงพอของเครื่องมือ DSPM/DAIM พบวา  รอยละ 77.5 มีเพียงพอ    
- ดานบุคลากร  พบวา รอยละ 68.6 บุคลากรพรอมใหบริการ ในขณะท่ีอีกรอยละ 31.4 ขาด

บุคลากร โดยมีแนวทางในการจัดการ ไดแก  ขอสนับสนุนบุคลากรเพ่ิมเติม  การจัดอบรมบุคคลากรเพ่ิม  และ
นัดกลุมเปาหมายใหมาตรวจในวันท่ีบุคลากรพรอม 
 - ดานสถานท่ี พบวา รอยละ 62.3 สถานท่ีพรอมใหบริการ สวนอีก 37.7 สถานท่ีไมสะดวกในการ
ใหบริการ โดยมีแนวทางในการจัดการ ไดแก  จัดพ้ืนท่ีมุมใดมุมหนึ่ง ใหเปนสัดสวนเฉพาะ   การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการปรับปรุง กอสรางพองเพ่ือตรวจพัฒนาการโดยเฉพาะ และออกตรวจตามศูนยพัฒนาเด็ก 

- ดานอุปกรณการตรวจพัฒนาการ พบวา รอยละ 87.5 มีอุปกรณพรอมใช สวนอีก 12.2 มีอุปกรณ

แตชํารุด สวนอีก รอยละ 0.3 คือไมมีอุปกรณ ซ่ึงแนวทางในการจัดการคือ นําเสนอกองทุนเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ   

แนวทางการพัฒนา ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ไดแก 
- ควรมีการจัดอบรมเจาหนาท่ี เพ่ือชี้แจงแนวทางการประเมินและฟนฟูความรูอยางสมํ่าเสมอ 

- จัดสรรคูมือเพ่ิมเติมอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือลดปญหาคูมือไมเพียงพอตอจํานวนผูรับบริการ 
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- ควรปรับปรุงสมุดคูมือใหมีขนาดเล็กลง สะดวกตอการพกพา และเพ่ิมขนาดตัวหนังสือใหมีขนาด

ใหญข้ึนเพ่ืองายตอการอาน และใชภาษาท่ีเขาใจงาย 

- บุคลากรนอยไมเพียงพอ เจาหนาท่ีมีภาระงานมาก ควรมีการจัดสรรเพ่ิมเติม 

2. พอ แม และผูเล้ียงดูเด็ก 
2.1 ขอมูลท่ัวไปขอมูลพอแมและผูเล้ียงดูเด็กหลักท่ีบาน 
 ขอมูลของมารดา พบวา  มารดามีอายุเฉลี่ย 28.9 ป มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 

365 คน (รอยละ 61.4) และประกอบอาชีพรับจางเปนสวนใหญ จํานวน 230 คน (รอยละ 39.9)  สวนบิดา มี

อายุเฉลี่ย 31.7 ป มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 262 คน (รอยละ 59.3) และประกอบอาชีพ

รับจางเปนสวนใหญ  จํานวน 270 คน (รอยละ 62.6)  สําหรับผูดูและเด็กหลักท่ีบาน พบวา โดยสวนใหญ  

ผูดูแลหลักคือมารดา จํานวน 131 (รอยละ 37.3) รองลงมาคือ ยาย จํานวน 125 คน (รอยละ 35.6)    มี

ระดับการศึกษาประถมศึกษาจํานวน 204 คน (รอยละ 53.1) และประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ 

จํานวน 118 คน (รอยละ 31.1)  ครอบครัวมีรายไดเฉลี่ย 15,147.5 บาท โดยมีรายไดนอยสุด 1,500 บาท 

และมากสุด 150,000 บาท ซ่ึงครอบครัวรอยละ 61.8 มีรายไดเพียงพอตอความตองการ ในขณะท่ีอีกรอยละ 

31.8 มีรายไดไมเพียงพอ และครอบครัวสวนใหญไมไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ 400 

คิดเปนรอยละ 70.4  

2.2 ขอมูลมารดา 

 อายุของมารดาท่ีต้ังครรภ โดยเฉลี่ย 26.9 ป โดยมีอายุนอยสุด คือ 14 ป และมากสุดคือ 47 ป โดย
รอยละ 99.2 ของมารดาท่ีตั้งครรภมีการฝากครรภ ซ่ึงฝากครรภท่ี รพช. มากท่ีสุด จํานวน 366 ราย (รอยละ 
57.2) รองลงมาคือ คลินิก/รพ.เอกชน จํานวน 152 ราย (รอยละ 23.7) และท่ีรพ.สต. จํานวน 115 (รอยละ 
18.0) ตามลําดับ และมารดาสวนใหญเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแมระหวางฝากครรภเพียง 1 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 46.4   มารดาท่ีมีโรคประจําตัวขณะตั้งครรภ  ไดแก โรคโลหิตจาง และโรคธาลัสซีเมีย มากท่ีสุด     
โรคละ 9 ราย (รอยละ 19.2) การไดรับยาบํารุงครรภขณะตั้งครรภ พบวา สวนใหญไดรับยา Obimin-
AZ/Triferdine  จํานวน 586 ราย (รอยละ 97.7)  ซ่ึงมีจํานวน 527 ราย (รอยละ 94.8) ท่ีกินเปนประจําทุก
วัน การไดรับยาบํารุงหลังคลอด สําหรับมารดาท่ีเลี้ยงลูกดวยนมแมมานาน 6 เดือน พบวา สวนใหญไดรับยา 
Obimin-AZ/Triferdine จํานวน 396 ราย (รอยละ 77.8) ซ่ึงมีจํานวน 343 ราย (รอยละ 81.5) ท่ีกินเปน
ประจําทุกวัน  ขอมูลเก่ียวกับการคลอดบุตร พบวา อายุครรภเม่ือคลอด เฉลี่ยคือ 38.6 สัปดาห อายุครรภนอย
สุดคือ 18 สัปดาห และมากสุดคือ 45 สัปดาห  
 2.3 ขอมูลเกี่ยวกับเด็กและการเล้ียงดู 

ประวัติการคลอดของเด็ก โดยเฉลี่ยเด็กมีอายุ 1.9 ป โดยมีอายุนอยสุดคือ 22 วัน และมากสุดคือ 13 

ป เปนเพศชาย 357 ราย (รอยละ 55.4) เพศหญิง 287 ราย (รอยละ 44.6 เกณฑน้ําหนัก/อายุ เด็กมีน้ําหนัก

ตามเกณฑ จํานวน 488 (รอยละ 85.2) สวนเกณฑสวนสูง/อายุ เด็กสวนสูงตามเกณฑจํานวน 295 (รอยละ 

87.0) และเกณฑน้ําหนัก/สวนสูงเด็กสวนใหญมีรูปรางสมสวน จํานวน 468 (รอยละ 82.8) สําหรับน้ําหนักแรก

คลอด พบวามีน้ําหนักเฉลี่ย 3,026.2 กรัม มีน้ําหนักนอยสุด 800 กรัมและมากสุด 4,550 กรัม เม่ือประเมิน

ภาวะออกซิเจนแรกคลอด (Apgar score) พบวา ท่ี 1 นาที มีคาเฉลี่ยเทากับ 9 ซ่ึงมีคานอยสุด คือ 1 และมาก

ท่ีสุดคือ 10 สวนท่ี 5 นาที มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.9 ซ่ึงมีคานอยสุด คือ 1 และมากท่ีสุดคือ 10  ภาวะแทรกซอน
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หลังคลอด พบรอยละ 87.9 ไมมีภาวะแทรกซอน สวนอีก 12.1 มีภาวะแทรกซอน คือ ตัวเหลืองและสองไฟ 

มากท่ีสุด (รอยละ 78.3) รองลงมาคือ ตัวเหลืองเปลี่ยนถายเลือด และไดรับออกซิเจน ตามลําดับ สวนโรค

ประจําตัวพบวา รอยละ 96.6 ไมมีโรคประจําตัว สวนอีกรอยละ 3.5 มีโรคประจําตัว คือ G6PD มากท่ีสุด 

จํานวน 7 ราย (รอยละ 33.3) รองลงมาคือ หอบหืด และธาลัสซีเมีย ตามลําดับ 

การใหนมบุตรของมารดา พบวา โดยสวนใหญเด็กกินนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือนหรือมากกวา 

จํานวน 365 ราย (รอยละ 57.5) รองลงมาคือ กินนมแมนอยกวา 6 เดือน จํานวน 236 ราย (รอยละ 37.2) 

และกินนมผสม จํานวน 34 ราย (รอยละ 5.3) ตามลําดับ และเด็กไดรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กเม่ือ 6 เดือน

ข้ึนไป รอยละ 64.8 โดยสวนใหญเด็กไดกินเปนประจําทุกสัปดาห จํานวน 263 ราย (รอยละ 75.6)  

การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวัน พบวาเด็กสวนใหญใชสื่ออิเล็กทรอนิกสใน
การทํากิจกรรมตางๆ จํานวน 453 ราย (รอยละ 69.1) โดยมีระยะเวลาท่ีใชเฉลี่ย 2.2 ชั่วโมง/วัน  และเด็กรอย
ละ 75.3 เคยเขารวมกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ/โรงเรียนพอแม โดยเฉลี่ย 1.6 ครั้ง  

2.4 การใชคูมือ DSPM/DAIM ของผูเล้ียงดูเด็ก 
โดยสวนใหญผูเลี้ยงดูเด็กไดรับคูมือ “คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)” 

มากกวา “คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง (DAIM)” โดยไดรับคูมือ DSPM จํานวน 429 ราย 
(รอยละ 91.1) สวนคูมือ DAIM ไดรับจํานวน 42 ราย (รอยละ 8.9) โดยเหตุผลท่ีไมไดรับคูมือ คือ คูมือไม
เพียงพอ หรือ หมด และมารดาคลอดท่ีรพ.เอกชนหรือท่ีจังหวัดอ่ืน  สําหรับจุดท่ีไดรับคูมือ พบวา โดยสวน
ใหญไดรับท่ีหองหลังคลอด จํานวน 236 ราย (รอยละ 44.2) รองลงมา ไดรับท่ี รพ.สต. จํานวน 131 ราย (รอย
ละ 24.5) และท่ีหองคลอด จํานวน 88 ราย (รอยละ 16.5) ตามลําดับ ซ่ึงมีผูปกครองจํานวน 545 ราย (รอย
ละ 95.8 )ไดรับคําแนะนําการใชคูมือ DSPM/DAIM โดยมีจํานวน 497 ราย (รอยละ 87.2) ไมเคยใชคูมือ 
DSPM/DAIM และโดยสวนใหญมีการใชคูมือเพ่ือประเมินพัฒนาการ เดือนละครั้ง (รอยละ 74.5) มีการใชคูมือ
เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ เดือนละครั้ง (รอยละ 53.8) และมีการใชคูมือเพ่ือแกไขพัฒนาการเดือนละครั้ง (รอยละ 
52.6)  เม่ือมารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข จํานวน 438 ราย (รอยละ 62.8) ไดนําคูมือ DSPM/DAIM 
มาดวย สวนอีก 206 ราย (รอยละ 27.2) ไมไดนํามา เนื่องจาก ลืม ทําหาย ไมทราบวาตองนํามา และเลมมี
ขนาดใหญไป พกพาไมสะดวกจึงไมไดนํามา เปนตน ดานความเห็นของการใชหนังสือ “คูมือเฝาระวังและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”  พบวา  จํานวน 508 ราย (รอยละ 95.5) เห็นดวย เนื่องจาก ไดกระตุน
พัฒนาการลูกและทําใหทราบ และสามารถติดตามพัฒนาการของลูกได  

สําหรับปญหาในการใชคูมือ DSPM/DAIM พบปญหาเรื่องเลมใหญพกพายาก มากท่ีสุด จํานวน 150 
ราย (รอยละ 63.8) รองลงมาคือ เนื้อหาในคูมือเขาใจยาก จํานวน 45 ราย (รอยละ 19.1) และตัวหนังสือเล็ก
เกินไป จํานวน 25 ราย (รอยละ 10.6) ตามลําดับ  จึงมีผูปกครอง รอยละ 50 มีความเห็นวา ควรมีการปรับ
คูมือ ไดแก ควรรวมขอมูลพัฒนาการเขาในสมุดสีชมพู จํานวน 220 ราย (รอยละ 74.3) รองลงมาคือควรมีการ
ประชาสัมพันธและแนะนําวิธีการใชตั้งแตตั้งครรภ จํานวน 64 ราย (รอยละ 21.6) และเลมใหญเกินไป ควรทํา
ใหเล็กลงกวานี้ จํานวน 7 ราย (รอยละ 2.4) ตามลําดับ 

สื่อ/คูมือท่ีผูปกครองใชการสงเสริมพัฒนาการเด็ก ไดแก คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) มากท่ีสุด จํานวน 67 ราย (รอยละ 34.2) รองลงมาคือ หนังสือเก่ียวกับเด็ก เชน นิทาน, ก.ไก 
จํานวน 29 ราย (รอยละ 14.8) และของเลน จํานวน 27 ราย (รอยละ 13.8) ตามลําดับ 
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1.12 รูปแบบโภชนาการ 1,000 วันแรกแหงชีวิต 

 กรอบแนวคิดโครงการรูปแบบโภชนาการ 1,000 วันแรกแหงชีวิต  
 1. การขยายbest practice นม90 วัน90 กลองเพ่ือแกปญหาโภชนาการในมารดาเพ่ือลดทารกแรก
เกิดน้ําหนักนอยในพ้ืนท่ีนํารอง ตําบลหัวทะเล  อําเภอบําเน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ  
 2. แนวคิดเวชศาสตรครอบครัวในการดูแลผูปวยแบบองครวม holistic approach ครอบคลุมbio-
psycho-social  เนนการทํางานตามกรอบPIRAB เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม/collaborationของทุกหนวยงาน
4 กระทรวงหลักในพ้ืนท่ีนํารอง โดยมีกลไกหลักในการทํางาน คือ child and family care team ( CFT )ซ่ึง
ประกอบดวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข  นายอําเภอ อปท. เทศบาล พระ ปราชญชาวบาน ครู อสม.และครอบครัว  
เปาหมายการดําเนินงานป 2560 ไดกําหนดพ้ืนท่ีนํารอง ครอบคลุม 4 จังหวัด คิดเปน  57 หนวยบริการ ( 44 
รพสต. 5PCC 8 PCU)   

เปาหมายหลักเพ่ือสรางเด็กไทยแข็งแรง เกงดี มีวินัย ใฝเรียนรู และเตรียมพรอมเปนคนไทย 4.0 ตาม
นโยบายรฐับาล โดยมีวัตถุประสงคโครงการ 4 ขอ  ไดแก 

1. พัฒนาสุขภาพเด็กใหมีความสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ  ในชวง1,000 วันแรก  
2. กระตุนและสงเสริมใหครอบครัว ชุมชนและสังคม ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสตรี

ตั้งครรภและเด็ก 0-2 ป รวมท้ังสรางผูกพันระหวางเด็ก ครอบครัวและชุมชน  
3. สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายในการแกปญหาใหครอบครัว   
4. ลดความเหลื่อมล้ํา  และเพ่ิมการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐานในสตรีกอนตั้งครรภ จนถึงเด็ก 

2 ป 
กระบวนการทํางาน   

1.กําหนดใหมีการจัดตั้ง CFT ระดับเขต จังหวัด อําเภอ และ ตําบล โดยมีการกําหนดบทบาทหนาท่ี 

ของ CFT ท่ีชัดเจนในแตละระดับ โดยทีม CFT ระดับเขตและจังหวัด  มีกรรมการจาก 4 กระทรวงหลักใน 4 

จังหวัด  ( มหาดไทย / พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย /ศึกษาธิการ/ สาธารณสุข ) เพ่ือประชุมระดม

ความคิด สรางชองทางและความเชื่อมโยงกับประเพณีวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําทางสุขภาพ วิเคราะหหา

สภาพปญหาตามบริบท นํามากําหนดแนวทางการทํางาน 2 สวนท้ังการประเมิน individual/family care 

plan และการสรางคูมือมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก (SOP)   

2. ในระดับอําเภอ ทุกอําเภอมีการจัดตั้ง CFT อําเภอ ทํางานผานกลไก DHB / ทุกตําบลมีการจัดตั้ง 

CFT ตําบล ดําเนินงานในรูปแบบของการประชาคมหมูบาน กอนการเริ่มตนโครงการทุกตําบล  

3. อบรมและถายทอดคูมือ SOP เพ่ือพัฒนาศักยภาพ CFT ทุกหนวยงานในทุกประเด็นท้ัง health / 

non-health รวมถึงการเก็บขอมูล  

4. ทีม CFT ระดับเขต  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ท้ัง 4 จังหวัด 57 หนวยงาน  

ผลการดําเนินงานระดับ output 
- มีการจัดตั้ง CFT ระดับเขต จังหวัด อําเภอ ตําบล ครบทุกพ้ืนท่ีท้ัง 57 หนวยงาน  และทุกหนวยงาน 

มีกระบวนการทํางานผานประชาคม นําไปสูการ investment ของ อปท./เทศบาลท่ีเก่ียวของในการสนับสนุน 
นมจืด 90 วัน 90 กลองแกหญิงตั้งครรภในพ้ืนท่ี ครบ 100 %  
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 - มีคูมือมาตรฐานการทํางานดาน HEALTH  โดยแบงเปน 6 ระยะ  1) ระยะกอนตั้งครรภ 2) ตั้งครรภ 
คลอด 3)หลังคลอด 4) 0-6 เดือน 5) 6-12 เดือน 6) 12-24 เดือน โดยความรวมมือของศูนยวิชาการและ
โรงพยาบาลศูนย 4 จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 9 เผยแพรใหหนวยงานปฏิบัติ 1 กรกฎาคม 2560 จํานวน 1ชุด 
 - มีคูมือแนวทางการประเมิน individual /family /social care plan โดยแพทยเวชศาสตร
ครอบครัว  เผยแพรใหหนวยงานปฏิบัติ 1 กรกฎาคม 2560  จํานวน 1 ชุด 
 - มีการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือบริหารจัดการเรื่องชุดสิทธิประโยชนตามเกณฑ 

สปสช.ฉบับ 10 เพ่ือใหบริหารจัดการคลอบคลุม การสงเสริมสุขภาพเชิงรุกประเด็น สงเสริมพัฒนาการเด็ก ลด

ความพิการแตกําเนิดในการ จายยา folic iodine ferrous ท้ังมารดาและเด็ก ครอบคลุม 100 % คิดเปน 57 

หนวยงาน  โดยเริ่มดําเนินโครงการตั้งแต 1 กรกฎาคม 2560 

 * จํานวนเด็กท่ีคลอดทุกคนตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560  เปนตนไป รวม  52 คน 

 * จํานวนเด็กท่ีมีอายุ 18 เดือนหรือนอยกวา 18 เดือนทุกคน (นับตั้งแต 1 กรกฎาคม 2560) รวม  

782 คน 

 * จํานวนสตรีตั้งครรภท่ีมาฝากทองครั้งแรกทุกคน ตั้งแตวันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 รวม 67 คน 

 * จํานวนสตรีตั้งครรภท่ีฝากทองกอนวันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 แตยังไมคลอดทุกคน รวม 166 คน

 * จํานวนสตรีท่ีคลอดบุตร ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ทุกคน  รวม 50  คน 

 * จํานวนสตรีท่ีอยูกินกับสามีและวางแผนจะตั้งครรภทุกคนท่ีมีการสํารวจ  รวม 280 คน 

 ผลการดําเนินงาน ระดับ process   

 - เปดตัวโครงการ MOU รวมในเขตสุขภาพ ท้ัง 4 จังหวัดโดยผูตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 9 เปน

ประธาน  พรอมสาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพท่ี9 และ นายแพทยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัด 

มิถุนายน 2560 พรอมอบรม CFT ในประเด็น การเลี้ยงดูเด็กแบบเสริมพลังเชิงบวก และนมแม  

 - เริ่มดําเนินโครงการ 4 จังหวัด 57 หนวยงาน 1 กรกฎาคม 2560 รายงาน  กํากับติดตามผาน LINE 

 - ทีม CFT เขต นําโดย นายแพทยยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก  นิเทศ ติดตามประเมินผล 
ครบท้ัง 57 หนวยงาน ในรูปแบบ จังหวัด จังหวัดละ 1-2 ครั้ง 
 ผลการดําเนินงาน ระดับ outcome   

 - กําหนดสงมอบ เด็ก เม่ือครบ 2 ปหลังดําเนินโครงการ  คือ 1 กรกฎาคม 2562  โดยเปาหมายการ

สงมอบเด็ก 2 ปบริบูรณท่ีมีความสมบูรณดานสุขภาพและมีศักยภาพ สูงดีสมสวน ฟนน้ํานมไมผุ พัฒนาการ

สมวัย  มีวินัย  ใหแกชุมชน  

 แนวทางการดําเนินงาน ป 2561   

- ทบทวนกระบวนการทํางานประเด็นศักยภาพ CFT  และพัฒนาแนวทาง SOP ใหครอบคลุมประเด็น

สําคัญ เปาหมายยังคงเปน  57 หนวยงานเดิม เนื่องจาก การนิเทศติดตามยังพบวา การดําเนินงานในแตละ

หนวยงาน ยังดําเนินการไมครอบคลุมทุกประเด็นเนื่องจากบริบทตางกันและ CFT ระดับปฏิบัติงานยังขาด

ความรู ความเขาใจ ขาดศักยภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐาน  

แนวทางการดําเนินงานป 2562-2565  
ขยายโครงการใหครอบคลุมครบทุกพ้ืนท่ีเปาหมายในเขตสุขภาพท่ี  9 ในรูปแบบ  DHB  พรอมขยาย

แนวคิดใหครอบคลุม เด็กปฐมวัย 0 – 5  ป  โครงการเด็กอัจฉริยะแสนดี เขตสุขภาพท่ี 9  
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งานอนามัยวัยเรียน 

การสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยในเด็ก  และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 

 1. การขับเคล่ือนการดําเนินงานการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยในเด็กและเอกชน ใน

โรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.)   

 มีการประชุมโดยบูรณาการในการประชุม ระดมความคิด กําหนดแนวทาง รูปแบบการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานเด็กและวัยเรียนในโรงเรียนสังกัด ตชด.21 และโรงเรียนสังกัด สพป. บุรีรัมย เขต 4 ท่ีเปนพ้ืนท่ีถ่ิน

ทุรกันดาร 1 วัน โดยมีผูเขารวมประชุมเปนผูรับผิดชอบงานอนามัยเด็กวัยเรียนและท่ีเก่ียวของจากสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย และตํารวจตระเวนชายแดน 21 มีขอสรุป  

ดังนี้ 

 - การดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวของในการดําเนินการขับเคลื่อนสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยเด็กในถ่ินทุรกันดาร ในเขตนครชัยบุรินทร จากแผนท่ีกําหนดไววาจะเปนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหครูในโรงเรียน ตชด. และพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดารจํานวน 12 โรงเรียน ปรับเปลี่ยนเปนการพัฒนา
ศักยภาพ โดยการศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีดําเนินงานผานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร และมีการ
ดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีเปนตนแบบหรือท่ีดีๆ เพ่ือเปนการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง พรอมกับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีคิด การดําเนินงาน เพ่ือเปนการกระตุนหรือแรงเสริมใน
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
 - การเยี่ยมติดตามเสริมพลัง โดยการบูรณาการในกิจกรรมอ่ืนๆในการดําเนินงานเด็กวัยเรียน 
 

 
 2. เย่ียมติดตามและ Coaching แบบเสริมพลัง 

 ไดมีการเยี่ยมติดตามโรงเรียนในสังกัด ตชด. ท่ี 21 จํานวน 3 โรงเรียน โดยการบูรณาการกับการ

จัดเก็บขอมูล การสํารวจภาวะสุขภาพนักเรียนดวยการสอบถามพูดคุย และใหคําแนะนําเพ่ือการพัฒนาการ

ดําเนินงานดานการเฝาระวัง สงเสริม แกไขภาวะสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ กับคุณครูในโรงเรียน 

 3. การสํารวจภาวะสุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียน 

 ไดมีการเก็บขอมูลการสํารวจภาวะสุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียน ตชด.ท่ี 21 จํานวน 3 โรงเรียน      

ท่ีเปนโรงเรียนเปาหมาย โดยการสุมท่ีเปนตัวแทนใน ตชด.ท่ี 21 ไดแก 

 - ศูนยการเรียน ตชด.ทรัพยทรายทอง  ต.โคกมะมวง อ.ปะคํา  จ.บุรีรัมย 

 - ตชด.บานโคกแสลง  ต.ตาเมียง  อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร 

 - ตชด.บานตาตุม  ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร 
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กลุมเปาหมาย    
 - ครูอนามัยโรงเรียน    
 - นักเรียนชั้น ป.1-6 ทุกคนโดยแบงเปน 2 ระดับชั้น โดยแบงเปน ระดับชั้น ป.1-3 ระดับชั้น ป.4-6 
จํานวนนักเรียน : เก็บขอมูลการสํารวจท้ังหมด 234 คน เปน ป.1-3 จาํนวน 97 คน  ป.4-6 จํานวน 137 คน 
ขอมูลการเก็บขอมูล 

 - ระดับ ป.1-3 : เก็บขอมูล/ตรวจสุขภาพรางกาย/ตรวจสุขภาพชองปาก และเก็บปสสาวะเพ่ือ
วิเคราะหสารไอโอดีน 

 - ระดับ ป.4-6 : เก็บขอมูลท่ัวไป/พฤติกรรมบริโภคอาหาร/พฤติกรรมสุขภาพ/ตรวจสุขภาพรางกาย/
ตรวจสุขภาพชองปากและเก็บปสสาวะเพ่ือวิเคราะหหาปริมาณสารไอโอดีน 
 - สําหรับครู : การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ /สุขาภิบาลอาหารและน้ํา สวม และสิ่งแวดลอม 
การบันทึกขอมูล   
 การลงบันทึกขอมูลการสํารวจในโปรแกรม google drive ตามท่ีสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  
ไดจัดทํา  โดยขอมูลจะสรุปเปนภาพรวมของประเทศ  ดังนั้น ศูนยอนามัยท่ี 9 จึงตองนํามาบันทึกในโปรแกรม 
SPSS เพ่ือวิเคราะหเปนของศูนยอนามัยท่ี 9 และมีการดึงขอมูลบางสวนออก เพ่ือใชเปนขอมูลคืนใหกับพ้ืนท่ี 
 
ผลการสํารวจภาวะสุขภาพเด็กนักเรียนโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 

 

1. ปริมาณไอโอดีนในปสสาวะของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในถ่ินทุรกันดารป 2560 สังกัด กก.ตชด.21 
   

โรงเรียน จํานวน
เด็ก 

เฉลี่ย 
µg/L 

คาต่ําสุด-สูงสุด 
µg/L 

< 100µg/L >100µg/L 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

-ร.ร.ศกร.ตชด.ทรัพย
ทรายทอง ต.โคกมะมวง 
อ.ปะคํา  จ.บุรีรัมย 

104 266.23 21.8 -
1015.64 

16 15.38 88 84.61 

-ร.ร.ตชด.บานโคกแสลง 
ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก 
จ.สุรินทร 

67 239.97 29.70 - 
826.90 

10 14.98 57 85.07 

- ร.ร.ตชด.บานตาตุม    
ต.ตาตุม   อ.สังขะ   
จ.สุรินทร 

64 184.28 44.24  - 
532.61 

6 9.36 58 90.62 

รวม 235 230.16 21.8 -
1015.64 

32 13.61 203 86.38 

ผลการตรวจปริมาณไอโอดีนในปสสาวะของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัด กก.ตชด.21 จํานวน   

235  คน  พบวา  เด็กนักเรียนมีปริมาณไอโอดีนในปสสาวะในระดับ <100 µg/L จํานวน 32 คน  คิดเปนรอย

ละ 13.61 และมีปริมาณไอโอดีนในปสสาวะในระดับ >100µg/L  จํานวน 203 คน  คิดเปนรอยละ 86.38 

ดังนั้นภาวการณขาดสารไอโอดีน ยังเปนปญหาท่ีตองดําเนินการสงเสริมการบริโภคอาหารท่ีมีปริมาณสาร

ไอโอดีนในครอบครัว ชุมชน สําหรับไปโรงเรียนตองมีการสงเสริมใหมีการบริโภคน้ําเสริมไอโอดีน และใช

เครื่องปรุงท่ีเสริมไอโอดีน ประกอบอาหารกลางวันทุกวัน 
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2. สรุปปริมาณไอโอดีนในปสสาวะของเด็กนักเรียนแยกรายโรงเรียนและชัน้เรียน 
2.1 โรงเรียน ศกร.ตชด.ทรัพยทรายทอง สังกัด ตชด.21 ตําบลโคกมะมวง อําเภอปะคํา  จังหวัดบุรีรัมย 
 

 
ระดับช้ัน 

 
จํานวนเด็กท้ังหมด 

จํานวนเด็กท่ีขาดไอโอดีน 
(มีปริมาณไอโอดีนในปสสาวะ< 

100  ไมโครกรัม/ลิตร) 

 
รอยละ 

ป.1 14 4 3.84 
ป.2 14 2 1.92 
ป.3 18 3 2.88 
ป.4 14 1 0.96 
ป.5 26 4 3.84 
ป.6 18 2 1.92 
รวม 104 16 15.38 

     

 จากขอมูลการเก็บปสสาวะของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในถ่ินทุรกันดารป 2560 พบวาเด็ก

โรงเรียน ศกร.ตชด.ทรัพยทรายทอง สังกัด ตชด.21 ตําบลโคกมะมวง อําเภอปะคํา  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน 

104 คน มีเด็กท่ีขาดสารไอโอดีน (มีปริมาณไอโอดีนในปสสาวะ< 100  ไมโครกรัม/ลิตร) จํานวน 16 ราย คิด

เปนรอยละ 15.38  โดยเด็กนักเรียนมีปริมาณไอโอดีนในปสสาวะสูงสุด 1015.64  และตํ่าสุด 21.81 โดยมี

ปริมาณไอโอดีนในปสสาวะเฉลี่ยท้ังโรงเรียน  266.23  ไมโครกรัม/ลิตร 

2.2 โรงเรียน ตชด.บานโคกแสลง สังกัด ตชด.21  ตําบลตาเมียง อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร  
 

 
ระดับช้ัน 

 
จํานวนเด็กท้ังหมด 

จํานวนเด็กท่ีขาดไอโอดีน 
(มีปริมาณไอโอดีนในปสสาวะ< 

100  ไมโครกรัม/ลิตร) 

 
รอยละ 

ป.1 13 2 2.98 
ป.2 9 0 0 
ป.3 9 0 0 
ป.4 11 1 1.56 
ป.5 12 3 4.47 
ป.6 13 4 5.97 
รวม 67 10 14.98 

 

จากขอมูลการเก็บปสสาวะของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในถ่ินทุรกันดารป 2560 พบวาเด็ก
โรงเรียนตชด.บานโคกแสลง สังกัด ตชด.21  ตําบลตาเมียง อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร  จํานวน 67 คน 
มีเด็กท่ีขาดสารไอโอดีน (มีปริมาณไอโอดีนในปสสาวะ< 100  ไมโครกรัม/ลิตร) จํานวน 10 ราย คิดเปนรอย
ละ 14.98  โดยเด็กนักเรียนมีปริมาณไอโอดีนในปสสาวะสูงสุด 826.90 และต่ําสุด 29.70  โดยมีปริมาณ
ไอโอดีนในปสสาวะเฉลี่ยท้ังโรงเรียน  239.97ไมโครกรัม/ลิตร 
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2.3 โรงเรียน ตชด.บานตาตุม   สังกัด ตชด.21 ตําบลตาตุม   อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร 

 
ระดับชั้น 

 
จํานวนเด็กท้ังหมด 

จํานวนเด็กท่ีขาดไอโอดีน 
(มีปริมาณไอโอดีนในปสสาวะ

< 100  ไมโครกรัม/ลิตร) 

 
รอยละ 

ป.1 12 1 1.56 
ป.2 3 1 1.56 
ป.3 6 2 3.12 
ป.4 19 0 0 
ป.5 16 0 0 
ป.6 8 2 3.12 
รวม 64 6 9.36 

  จากขอมูลการเก็บปสสาวะของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในถ่ินทุรกันดารป 2560 พบวา          

เด็กนักเรียนโรงเรียนตชด.บานตาตุม   สังกัด กก.ตชด.21 ต.ตาตุม   อ.สังขะ  จ.สุรินทร จํานวน 64 คน มีเด็ก

นักเรียนท่ีขาดสารไอโอดีน (มีปริมาณไอโอดีนในปสสาวะ< 100 ไมโครกรัม/ลิตร) จํานวน 6 ราย   คิดเปนรอย

ละ 9.36  โดยเด็กนักเรียนมีปริมาณไอโอดีนในปสสาวะสูงสุด 532.61 และต่ําสุด 44.24  โดยมีปริมาณ

ไอโอดีนในปสสาวะเฉลี่ยท้ังโรงเรียน 184.28 ไมโครกรัม/ลิตร 

3.สรุปการสํารวจภาวะสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัด ตชด.ท่ี 21  
3.1 ขอมูลสําหรับคุณครู (จํานวน 3 โรงเรียน : 1. ทรัพยทรายทอง  2. บานโคกแสลง  3. บานตาตุม) 

 
ขอมูลสํารวจ พบ รอยละ 

สวนที่ 1 การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
1.เปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
         - ระดับทอง 
         - ไมเคยประเมิน 

 
2 
1 

 
66.7 
33.3 

2..ใชแบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน ป.5-ป.6 
         - มีและใชทุกคน 
         - มีและใชบนัทึกไมครบทุกคน 

 
2 
1 

 
66.7 
33.3 

3. การใหนักเรียนกินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 
        - ไมไดใหกิน 
        - ใหกินบางคร้ัง 
        - ใหกินทุกสัปดาห 

 
1 
1 
1 

 
33.3 
33.3 
33.3 

4. การเจาะเลือดเพื่อดูภาวะซีด 
        - ไมไดตรวจ 
        - ตรวจ 

 
2 
1 

 
66.7 
33.3 

5 การตรวจสุขภาพชองปากนักเรียน 
        -ตรวจโดยเจาหนาที่สาธารณสุข 

 
3 

 
100 

6. ตรวจสุขภาพนักเรียน   

รายงานประจําป  2560  ศูนยอนามัยท่ี 9 นคราชสีมา  34 
 



 
 

ขอมูลสํารวจ พบ รอยละ 
        - เจาหนาที่สาธารณสุข 
        - ครู/นักเรียนแกนนํา/นกัเรียน ป.5-ป.6 

2 
1 

66.7 
33.3 

7. มีการจัดกิจกรรมแปรงฟนหลังอาหาร 
        - มีแตไมเปนระบบ 
        - มีการจัดระบบแปรงฟนพรอมกันนานไมนอย 
          กวา 2 นาท ี

 
1 
2 

 
33.3 
66.7 

สวนที่ 2 สุขาภิบาลอาหารและนํ้า สวม และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
ก.นํ้า 
8. แหลงน้ําดื่มหลักของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
       - น้ําประปา 
       - เอาน้ํามาจากบาน 

 
 
2 
1 

 
 

66.7 
33.3 

9. บริการน้ําดื่มตลอดป 
      - ไมเพียงพอ 
      - เพียงพอ 

 
1 
2 

 
33.3 
66.7 

10. ปรับปรุงน้ําดื่มตลอดป 
       - ไมปรับปรุง 
       - ปรับปรุงโดยการกรอง 

 
1 
2 

 
33.3 
66.7 

11. ตรวจคุณภาพน้ําดื่ม 
      - ดวยขวดสารน้าํสีแดงและวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 
      - ไมเคย 

 
2 
1 

 
66.7 
33.3 

ข.โรงอาหาร 
12. การจัดเตรียมและบริการอาหารแกนักเรียน 
      - โรงเรียนดําเนนิการเอง 
      - ผูปกครองเปลี่ยนเวร 

 
 
2 
1 

 
 

66.7 
33.3 

13. สถานที่รับประทานอาหาร 
      - มีโรงอาหาร 
      - อาคารเอนกประสงค 

 
2 
1 

 
66.7 
33.3 

14. การเตรียม – ปรุงอาหาร 
      - บนโตะสูงจากพื้นนอยกวา 60 ซม. 
      - บนโตะสูงจากพื้นมากกวา 60 ซม. 

 
1 
2 

 
33.3 
66.7 

15.การปกปดอาหารทีสําเร็จแลว 
       -มีการปกปดวางบนโตะสงูจากพื้นนอยกวา 60 ซม. 
       -มีการปกปดวางบนโตะสงูจากพื้นมากกวา 60 ซม. 

 
1 
2 

 
33.3 
66.7 

16. การเก็บอาหารสด เชนเนื้อสัตว  ผักสด  
       - วางปะปนกัน 
       - เก็บแยกเปนสัดสวนในตูเย็น 
       - ซื้อเปนรายวัน 

 
1 
1 
1 

 
33.3 
33.3 
33.3 

17. ผูปรุง/ผูเสริฟอาหาร สวมผากันเปอน/หมวกคลุมผม 
       - สวมผากันเปอน ไมสวมหมวก  คลุมผม 

 
2 

 
66.7 
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ขอมูลสํารวจ พบ รอยละ 
       - ไมสวม 1 33.3 
18. การใชผลิตภัณฑเคร่ืองปรุงรสผสมไอโอดนี 
       - ใช 

 
3 

 
100 

19. ผลการตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน 
       - 30 ppm (มีปริมาณไอโอดีนเพียงพอ) 

 
3 

 
100 

ค. สวม 
20. สภาพและความสะอาดหองสวม และสุขภัณฑ 
       - สะอาด  สภาพดี พรอมใชงาน 

 
 
3 

 
 

100 
21. น้ําใชในหองสวม 
       - สะอาด เพียงพอ 
       - ไมสะอาด ไมเพียงพอ 

 
2 
1 

 
66.7 
33.3 

22. กลิ่นของหองสวม 
       - ไมมีกลิ่น 
       - มีกลิ่นเหม็นยอมรับได 

 
1 
2 

 
33.3 
66.7 

23.  การดูแลทําความสะอาดหองสวม 
       - นักเรียนเวรประจําวนัทกุวัน 

 
3 

 
100 

ง. สิ่งแวดลอม 
24. อาคารเรียน 
      - สะอาด ปลอดภัย 
      - ไมสะอาด  ปลอดภัย 

 
 
2 
1 

 
 

66.7 
33.3 

25. ที่แปรงฟน 
      - ไมมี 
      - มีแตยังไมไดมาตรฐานที่กําหนด 

 
1 
2 

 
33.3 
66.7 

26. วิธีการจัดภาระขยะมูลฝอยในโรงเรียน 
      - เผา 

 
3 

 
100 

 
3.2 ขอมูลสําหรับนักเรียน ป. 1 -3  
 - จํานวนโรงเรียนท่ีสํารวจ 3 โรงเรียน (1. ทรัพยทรายทอง  2. บานโคกแสลง  3. บานตาตุม) 

 - จํานวนนักเรียนท้ังหมด 97 คน (ชาย 48  คน หญิง  49 คน) 

 - ในชวงอายุ 6 - 9 ป 

 
ขอมูลการสํารวจ ผลการสํารวจ รอยละ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. อาศัยอยูกับ 

- พอแม 
- ปูยา 
- ลุง ปา นา อาและอ่ืนๆ 

 
58 
36 
3 

 
59.8 
37.1 
3.1 

2. ชนเผา (ตามภาษาที่พูด)   
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ขอมูลการสํารวจ ผลการสํารวจ รอยละ 
- ไทยโคราช 
- ไทยอีสาน 
- ไทยเขมร 

47 
30 
20 

48.5 
30.9 
20.6 

สวนที่ 2 ตรวจสุขภาพรางกาย 
3. ผม ศีรษะ 

- สะอาด 
- ไมสะอาด 
 มีเหา 
 มีรังแค ผมเหนียว 

 
67 
30 
28 
2 

 
69.1 
30.9 
93.3 
6.7 

ขอมูลการสํารวจ ผลการสํารวจ รอยละ 
4. มือและเล็บมือ 

- สะอาด 
- ไมสะอาด 

 
61 
36 

 
62.9 
37.1 

 มีข้ีเล็บ ดํา 16 44.4 
 เล็บ ยาว 6 16.7 
 เล็บดําและยาว 14 38.9 

5. เสื้อผา 
- สะอาด 
- ไมสะอาด 

 
82 
15 

 
84.5 
15.5 

6. รองเทา ถุงเทา 
- ใสรองเทาแตะ 
- ใสรองเทานักเรียน ถุงเทา 

 
24 
73 

 
24.7 
75.3 

 สะอาด 71 97.3 
 ไมสะอาด 2 2.7 

7. การตรวจและวัดสายตา ดวยแผนวัดสายตา 
- ปกติ 
- ผิดปกต ิ

 
88 
9 

 
90.7 
9.3 

8. การตรวจการไดยิน 
- ปกติ 
- ผิดปกต ิ

 
97 
- 

 
100 

- 
สวนที่ 3 ตรวจสุขภาพชองปาก 

9. การตรวจฟน 
- ฟนไมผ ุ
- ฟนผ ุ

 
60 
37 

 
61.9 
38.1 

 1 ซี่ 17 46 
 2 ซี่ 3 8.1 
 3 ซี่ 8 21.6 
 4 ซี่ 8 21.6 
 5 ซี่ 1 2.7 
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3.3 ขอมูลสําหรับนักเรียน ป. 4-6  
1. จํานวนโรงเรียนท่ีสํารวจ 3 โรงเรียน (1. ทรัพยทรายทอง  2. บานโคกแสลง  3. บานตาตุม) 
2. จํานวนนักเรียนท้ังหมด 137 คน (ชาย 70  คน หญิง  67 คน) 
3. ในชวงอายุ 8-13 ป 

ขอมูลการสํารวจ ผลการสํารวจ รอยละ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1.อาศัยอยูกับ 

- พอแม 
- ปูยา 
- ลุง ปา นา อาและอ่ืนๆที่ไมใช 

 
91 
40 
6 

 
66.4 
29.2 
4.4 

2.ชนเผา (ตามภาษาที่พูด) 
- ไทยโคราช 
- ไทยอีสาน 
- ไทยเขมร 

 
58 
36 
43 

 
42.3 
26.3 
31.4 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
3.ใน 1 สัปดาหนักเรียนกินอาหาร 
3.1 อาหารเชา 

  

 ไมไดกิน 4 2.9 
 กินบางวัน 58 42.3 
 กินทุกวัน 75 54.7 

3.2 อาหารกลางวัน   
 ไมไดกิน 1 0.7 
 กินบางวัน 22 16.1 
 กินทุกวัน 114 83.2 

3.3 อาหารเย็น   
 ไมไดกิน - - 
 กินบางวัน 35 25.5 
 กินทุกวัน 102 74.5 

3.4 เนื้อสัตว   
 ไมไดกิน 2 1.5 
 กินบางวัน 101 73.7 
 กินทุกวัน 24.8 24.8 

3.5 ไขไก   
 ไมไดกิน 3 2.2 
 กินบางวัน 110 80.3 
 กินทุกวัน 24 17.5 

3.6 ผัก   
 ไมไดกิน 1 0.7 
 กินบางวัน 103 75.2 
 กินทุกวัน 33 24.1 
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ขอมูลการสํารวจ ผลการสํารวจ รอยละ 
3.7 ผลไม   

 ไมไดกิน 2 1.5 
 กินบางวัน 123 89.8 
 กินทุกวัน 12 8.8 

3.8 อาหารทะเล   
 ไมไดกิน 30 21.9 
 กินบางวัน 105 76.6 
 กินทุกวัน 2 1.5 

3.9 บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป   
 ไมไดกิน 13 8 
 กินบางวัน 119 89.8 
 กินทุกวัน 5 2.2 

3.10 อาหารที่เปนแหลงธาตุเหล็ก   
 ไมไดกิน 13 9.5 
 กินบางวัน 119 86.9 
 กินทุกวัน 5 3.6 

3.11 อาหารปรุงจากเนื้อสัตว แบบดบิๆ   
 ไมไดกิน 56 40.9 
 กินบางวัน 81 59.1 
 กินทุกวัน - - 

4.นักเรียนกินขนม เคร่ืองดื่ม ลูกอม เหลาน้ี (ทั้งในวันที่อยู
บานและวันที่มาโรงเรียน 

  

4.1 นมจืด    
 ไมไดกิน 20 14.6 
 กิน 117 85.4 

4.2 นมเปร้ียว   
 ไมไดกิน 27 19.7 
 กิน 110 80.3 

4.3 นํ้าอัดลม   
 ไมไดกิน 17 12.4 
 กิน 20 87.6 

4.4 น้ําหวาน ผลไม   
 ไมไดกิน 41 29.9 
 กิน 96 70.1 

4.5 น้ําแข็งใส   
 ไมไดกิน 65 47.4 
 กิน 72 52.6 

4.6 ไอศครีม   
 ไมไดกิน 34 24.8 
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ขอมูลการสํารวจ ผลการสํารวจ รอยละ 
 กิน 103 75.2 

4.7 ขนมถุงกรุบกรอบ   
 ไมไดกิน 11 8 

 กิน 126 92 
4.8 ลูกอม ทอฟฟ   

 ไมไดกิน 63 46 
 กิน 74 54 

4.9 หมากฝร่ัง   
 ไมไดกิน 64 46.7 
 กิน 73 53.3 

5.ดื่มนํ้าเสริมไอโอดีนทุกวัน   
 ไมไดดื่ม 10 7.3 
 ดื่มบางวนั 90 65.7 
 ดื่มทุกวัน 37 27 

6.สวนใหญนักเรียนแปรงฟนในเวลา   
6.1 ตื่นนอนตอนเชา   

 ไมเคย 2 1.5 
 แปรงฟนบางวนั 37 27 
 ทุกวัน 98 71.5 

6.2 หลังอาหารกลางวัน   
 ไมเคย 11 8 
 แปรงฟนบางวนั 66 48.2 
 ทุกวัน 60 43.8 

6.3 กอนนอน   
 ไมเคย 24 17.5 
 แปรงฟนบางวนั 72 52.6 
 ทุกวัน 41 29.9 

7. แปรงฟนใชยาสีฟน   
 ใช 137 100 

8. หลังแปลงฟนกอนนอน กินอาหาร ขนม หรือไม   
 ไมเคย 25 22.1 
 แปรงฟนบางวนั 83 73.5 
 ทุกวัน 5 4.4 

สวนที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพ 
9. อาบนํ้า   

 ไมไดอาบทุกวัน 1 0.7 
 อาบทุกวันวนัละ 1 คร้ัง 34 24.8 
 อาบน้าํทุกวันวนัละ 1-2 คร้ัง 102 74.5 

10. สระผม    
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ขอมูลการสํารวจ ผลการสํารวจ รอยละ 
 ไมเคยสระ 3 2.2 
 สระทุกวัน 41 29.9 
 สระวันเวนวนั 77 56.2 
 สัปดาหละ 1-2 คร้ัง 16 11.7 

11. ใชผาเช็ดตัวหลังอาบน้าํ   
 ไมใช - - 
 ใช ระบ ุ 137 100 

             ใชของตัวเอง 126 92 
             ใชรวมกับคนอ่ืน 11 8 
12. ลางมือกอนกินอาหาร   

 ไมลาง 1 0.7 
 ลางบางคร้ัง 75 54.8 
 ลางทุกคร้ัง 61 44.5 

13. ลางมือหลักจากใชสวม   
 ไมลาง 2 1.5 
 ลางบางคร้ัง 55 40.1 
 ลางทุกคร้ัง 80 58.4 

14. ลางผลไมกอนรับประทาน   
 ไมลาง 5 3.7 
 ลางบางคร้ัง 51 37.2 
 ลางทุกคร้ัง 81 59.1 

15. ใชชอนกินอาหารกลางวนั   
 ไมใช 5 3.6 
 ใช ระบ ุ 132 96.4 

o นําชอนมาเอง 98 74.2 
o โรงเรียนจัดเตรียมชอนให 34 25.8 

16. แกวน้ําดื่ม    
 ไมมี 12 8.8 
 มี   ระบ ุ 125 91.2 

o ใชแกวน้ําสวนตัว 114 91.2 
o ใชแกวน้ํารวมกัน 11 8.8 

17. ลางแกวนํ้าดื่ม   
 ไมลาง 7 5.1 
 ลางบางวนั 42 30.7 
 ลางทุกวนั 88 64.2 

18. ดูโทรทัศน   
 ไมด ู 5 3.6 
 ดูบางวนั 40 29.2 
 ดูทุกวัน 92 67.2 
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ขอมูลการสํารวจ ผลการสํารวจ รอยละ 
19. เลนเกมสคอมพิวเตอร/เคร่ืองเลนเกมส   

 ไมเลน 39 28.5 
 เลนบางวัน 81 59.1 
 เลนทุกวัน 17 12.4 

20. เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย   
 ไมเลน 3 2.2 
 เลน  134 97.8 

21. เดินทางจากบานไปโรงเรียน   
 เดิน 22 16.1 
 ปนจักรยาน 63 46 
 รถจักรยานยนต 34 24.8 
 รถยนต 7 5.1 
 รถรับสง 11 8 

22. ใสรองเทาเมื่อออกนอกบาน   
 ไมใส 1 0.7 
 ใสบางคร้ัง 34 24.8 
 ใสทุกคร้ัง 102 24.5 

23. ขับถายอุจจาระในสวมทุกคร้ัง   
 ไมใช (บางคร้ัง) 6 4.4 
 ใช (ทุกคร้ัง) 131 95.6 

สวนที่ 4 ตรวจสุขภาพรางกาย 
24.ผม ศีรษะ 

- สะอาด 
- ไมสะอาด 
 มีเหา 
 มีรังแค ผมเหนียว 

 
82 
55 
46 
9 

 
59.85 
40.14 
33.57 
6.56 

25. ผิวหนัง   
     - สะอาด 
     - ไมสะอาด  ระบ ุ

94 
43 

68.6 
31.4 

 มีข้ีไคล 31 72.1 
 มีกลิ่นตัว 6 14 
 เกลื้อน กลาก 3 7 
 แผลพุพอง 1 2.3 
 หัด / หูด 2 4.7 

26.มือและเล็บมือ 
- สะอาด 
- ไมสะอาด 

 
84 
53 

 
61.3 
38.7 

 มีข้ีเล็บ ดํา 38 71.7 
 เล็บ ยาว 8 15.1 
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ขอมูลการสํารวจ ผลการสํารวจ รอยละ 
 เล็บดําและยาว 7 13.2 

27.เสื้อผา 
- สะอาด 
- ไมสะอาด  ระบ ุ

 
99 
38 

 
72.3 
27.7 

 เปอนมีคราบ    37 97.4 
 มีกลิ่นเหม็น 1 2.6 

28. รองเทา  
     -    ไมใสรองเทา 
     -    ใสรองเทา ระบุ   

 
5 

132 

 
3.6 
96.4 

 ใสรองเทาแตะ 27 20.5 
 ใสรองเทานักเรียน 105 79.5 
- ใสรองเทานักเรียน    

 สะอาด 67 63.8 
 ไมสะอาด 38 36.2 

29.การตรวจและวัดสายตา ดวยแผนวัดสายตา 
 ปกติ 
 ผิดปกต ิ

 
127 
10 

 
92.7 
7.3 

30.การตรวจการไดยิน 
 ปกติ 
 ผิดปกต ิ

 
135 
2 

 
98.5 
1.5 

สวนที่ 5 ตรวจสุขภาพชองปาก 
31.การตรวจฟน 

- ฟนไมผ ุ
- ฟนผ ุ ระบุจํานวนซีท่ี่ผ ุ

 
48 
89 

 
35 
65 

 1 ซี่ 31 34.8 
 2 ซี่ 29 32.6 
 3 ซี่ 17 19.1 
 4 ซี่ 5 5.6 
 5 ซี่ 5 5.6 
 6 ซี่ 1 1.1 
 7 ซี่ 1 1.1 
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3.4 ภาวะการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน  
 

ระดับ 
ชั้น 

 

จน.นร.
ที่ชั่ง
น.น./
วัดส.ส. 

สวนสงูตามเกณฑอาย ุ สวนสงูตามเกณฑน้ําหนัก 
สูง คอนขาง

สูง 
สูงตาม
เกณฑ 

คอนขาง
เตี้ย 

เตี้ย สมสวน คอนขา
งผอม 

ผอม ทวม เร่ิมอวน อวน 

ป.1-3 97 - 5 80 7 5 79 7 3 2 4 2 
ป.4-6 137 2 5 106 20 4 112 6 2 5 7 5 
รวม 234 2 10 186 27 9 119 13 5 7 11 7 

รอยละ 0.85 4.27 79.49 11.53 3.85 81.62 5.56 2.14 2.99 4.70 2.99 

 
 จากขอมูลการสํารวจการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน จํานวน 234 คน พบวา  มีสวนสูงระดับดี       
(สูง คอนขางสูง สูงตามเกณฑ) รอยละ 84.6 คอนขางเต้ียและเต้ีย รอยละ 15.4 รูปรางสมสวน รอยละ 81.6 
คอนขางผอมและผอม รอยละ 7.7 และเริ่มอวนและอวน รอยละ 7.7  ซ่ึงในภาพรวมยังพบวาปญหา เริ่มอวน
และอวน คอนขางเตี้ยและเตี้ย คอนขางผอมและผอม ยังเปนปญหาท่ีตองเรงแกไขเพ่ือใหเด็กมีภาวะ
เจริญเติบโตเต็มศักยภาพตามวัย 
 

 

ปจจัยความสําเร็จ 
 - ผูรับผิดชอบในระดับเขต จังหวัด ใหความสําคัญและมีการวิเคราะหปญหา เพ่ือนํามาวางแผน จัดทํา
โครงการสงเสรมิ สนับสนุน ตามความเหมาะสมกับบริบทและงบประมาณสนับสนุน 
 - การดําเนินงานแบบการมีสวนรวมจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ สรางสัมพันธท่ีดีแบบกัลยาณมิตร 

 

ปญหาขอเสนอแนะ 
 - ผูบริหารทุกระดับตองใหความสําคัญ ใหการสนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนกิจกรรมในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
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การสงเสริม สนับสนุน พัฒนาภาคีเครือขาย สูการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเด็กไทย 
วัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ และมีทักษะสุขภาพที่ดี 

 
 จากสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลตอวิถีชีวิตของเด็กวัยเรียนและ
เยาวชนโดยเฉพาะดานพฤติกรรมเสี่ยงจากการไดรับแบบอยางท่ีไมเหมาะสม มีคานิยม และวัฒนธรรม ตาม
กระแสสังคมท่ีไมถูกตอง นําไปสูปญหาท่ีเกิดจากตัวเด็ก ครอบครัว และสภาพแวดลอมทางสังคม เชน การมี
ภาวะโภชนาการเกิน และโรคอวน ปญหาสุขภาพชองปาก เด็กมีฟนผุ พฤติกรรมสุขภาพไมถูกตอง  การมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร  เปนตน  ดังนั้น การพัฒนาเด็กวัยเรียนและเยาวชน โดยเฉพาะดานสุขภาพ ซ่ึงเปน
ความจําเปนพ้ืนฐานสําคัญในการดํารงชีวิต หากเด็กมีพัฒนาการทางรางกาย สติปญหา และจิตใจท่ีสมบูรณ 
แข็งแรง มีทักษะสามารถแลสุขภาพตนเอง มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม และมีความพรอมในการในการ
เรียนรู สิ่งเหลานี้อยูท่ีกระบวนการจัดการ โดยมุงเนนท่ีประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษาใหสามารถเปนแกน
นําหรือศูนยกลางการพัฒนาการศึกษา ควบคูกับการสรางสุขภาพ ภายใตความรวมมือ จากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
ตั้งแตครอบครัว ชุมชน องคกรในทองถ่ิน หนวยงานสาธารณสุข 
 กรมอนามัย  จึงไดใชนโยบายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนแนวทางในการพัฒนาสุขภาพเด็กและ
เยาวชน เนื่องจากเด็กจะใชเวลาในการดํารงชีวิตสวนใหญในโรงเรียน  ดังนั้น โรงเรียนจึงควรเปนสถานท่ีท่ี
สงเสริมใหเด็กในโรงเรียน มีสุขภาวะทางกาย จิต ปญญา และสังคม โดยการสนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพบุคคล 
และการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดี และในปจจุบันไดมีการดําเนินงานแบบบูรณาการดานการ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเขาไปในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนตนแบบเด็กไทยแกมใส  
โรงเรียนเด็กไทยสุขภาพดี โรงเรียนเครือขายเด็กไทยฟนดี  โรงเรียนปลอดน้ําอัดลม การขับเคลื่อนอาหาร
กลางวันโรงเรียนและชุมชน นารักกินผลไม  เปนตน และมีการพัฒนาโรงเรียน และมีการพัฒนาโรงเรียนทุก
สังกัดใหผานกระบวนการสงเสริมสุขภาพ และมีการพัฒนาเพ่ือยกระดับของการพัฒนาเปนโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพในระดับทองไปสูระดับเพชร ซ่ึงเปนการวัดผลลัพธทางดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนและ
การจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพและความปลอดภัย  
 จากการดําเนินงานท่ีผานมาได มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานในเขตสุขภาพท่ี 9 โดยผาน
คณะกรรมการอนามัยเด็กวัยเรียน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวของ การพัฒนาระบบรายงานขอมูล 
กําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน การนิเทศงานติดตาม การประเมินรับรองและการคัดเลือกโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพท่ีเปนตนแบบ ถึงอยางไรก็ยังพบวาเด็กนักเรียนในเขตสุขภาพท่ี 9 มีปญหาภาวะสุขภาพ และมีแนวโนม
ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ ดานภาวะโภชนาการ พบวา เด็กนักเรียนท่ีมีภาวะเริ่มอวน และอวน มากรอยละ 10 จาก
ปการศึกษาท่ี 2/2556-2558  พบรอยละ 9.14, 10.98 และ 11.15 ตามลําดับ และในปการศึกษาท่ี 1/2559  
พบถึงรอยละ 12.51 (ขอมูลระบบรายงาน HDC ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2559) สําหรับภาวะโลหิตจาง จากการ
ขาดธาตุเหล็ก  จากการสํารวจป 2557 ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีจังหวัดสุรินทร พบวา มีภาวะ
โลหิตจางถึงรอยละ 39.59 (N=399/  Hb < 11.5 กรัม/ ดล.) ภาวะสุขภาพชองปากในเด็กนักเรียน (อายุ 12 
ป) จากการสํารวจ ป 2555-2557 พบวา มีฟนแทผุ ถึงรอยละ 58.9, 58.5 และ 59.3 ตามลําดับ (เปาหมาย 
รอยละ 45) นอกจากปญหาสุขภาพแลวยังพบวา บุคลากรเก่ียวของในการดําเนินงาน ยังขาดความรู ความ
เขาใจ และทักษะในการดําเนินงาน อาจเนื่องจากมีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานบอย แนวทางการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัด การประเมินมาตรฐาน มีการปรับเปลี่ยน เพ่ือยกระดับมาตรฐานใหสูงข้ึนและมีคุณภาพ พรอมกับ
ระบบขอมูลมีการจัดเก็บท่ียังไมมีคุณภาพ ทําใหสงผลการพัฒนาคุณภาพบริการและนําขอมูลมาใชวางแผนการ
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ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายการดําเนินดานการเฝาระวัง สงเสริมปองกัน แกไขปญหาสุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน  ในป 2560 จึงจัดกิจกรรมการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1.รณรงคสรางกระแสการดื่มนมเพ่ิมความสูงและเด็กไทยสายตาดี 
- ดําเนินการประสานงานผูรับผิดชอบงานสํานักโภชนาการ และสํานักสงเสริมสุขภาพ เพ่ือทําความ

เขาใจ และขอรับเอกสารในการรณรงคพรอมท่ีจะประสานงานกับผูรับผิดชอบ 4 จังหวัด  
- ประชุมผูรับผิดชอบงาน 4 จังหวัด เพ่ือชี้แจงการจัดกิจกรรมรณรงคการดื่มนม  และงบประมาณการ

สนับสนุนใหจังหวัด 4 จังหวัด  ซ่ึงท้ัง 4 จังหวัดไดรับทราบและพรอมท่ีจะดําเนินการในวันเด็กแหงชาติ คือ
วันท่ี 14 มกราคม 2560  

- สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมรณรงค 4 จังหวัดๆ ละ 10,000 บาท เพ่ือเปนคาวัสดุอาหารใน
วันรณรงคดังกลาว  

- รวมกิจกรรมรณรงคดื่มนมท้ัง 4 จังหวัด และเก็บภาพกิจกรรมรณรงค ดังนี้  
 จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินกิจกรรมรณรงค ในวันท่ี 13 มกราคม 2560  ณ โรงเรียน

ชลประทานสงเคราะห 
 จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร ดําเนินกิจกรรมรณรงค ในวันท่ี 14 มกราคม 2560 

จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินกิจกรรมรณรงค ณ สํานักงานเทศบาลภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ โดยไดรับ
เกียรติจากนางสุวิมล รัตนตรัยรักษ นายกเทศมนตรีตําบลภูเขียวเปนประธานเปดงาน 
จังหวัดบุรีรัมย  ดําเนินกิจกรรมรณรงค  ณ สนามชางอินเตอรเนชั่นแนลเซอรกิต โดยไดรับ
เกียรติจากนายอนุสรณ แกวกังวาล ผูวาราชการจังหวัดบุรีรมัย เปนประธานเปดงานและรวม
ดื่มนม 
จังหวัดสุรินทร  ดําเนินกิจกรรมรณรงค ณ สํานักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร โดยไดรับเกียรติ

 จาก นายอรรถพร สิงหชาติ ผูวาราชการจังหวัดสุรินทรเปนประธานเปดงาน 
 โดยการจัดกิจกรรมรณรงค  Love Milk Day มีวัตถุประสงค เพ่ือการสงเสริมใหเด็กวัยเรียน 

  ไดรับอาหารท่ีมีคุณคา ทางโภชนาการสูง สารอาหารท่ีครบถวน ในปริมาณและสัดสวนท่ี 
  เหมาะสมกับวัย เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการท่ีดี ท้ังรางกาย สมอง และการทํากิจกรรมตางๆ  

- กิจกรรมการรณรงค ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมกับหนวยงานสํานักงานเทศบาล 
องคการบริหารสวนจังหวัด  และโรงเรียน มีการบูรณาการกิจกรรมอ่ืนๆรวมดวย อาทิ เชน การทดสอบสายตา
เด็กนักเรียน การวัดรอบเอววัยทํางาน และกิจกรรมการออกกําลังกาย เปนตน 
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2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  กาวสูการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรตนแบบและเปนแหลง
เรียนรู             
 การพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนวทางของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ภายใตแนวคิดการมีสวนรวมของ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมท้ังผูปกครองและชุมชน เพ่ือใหโรงเรียนเปนจุดเริ่มตนและศูนยรวมของ
การพัฒนาสุขภาพในชุมชน  เปนกลยุทธท่ีกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุขไดรวมดําเนินการกับฝาย
การศึกษามาตั้งแตป 2541 กอใหเกิดผลเปนท่ีนาพอใจ โดยมีโรงเรียนเขารวมและสามารถพัฒนากิจกรรมดาน
สุขภาพจนผานการประเมินรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพ่ิมข้ึนทุกปติดตอกันเปนลําดับ เกณฑประเมิน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพท่ีใชประกอบดวย ตัวชี้วัดภายใตองคประกอบ 10 ประการ ซ่ึงสวนใหญเนนดาน
กระบวนการของกิจกรรมสงเสริมสุขภาพเพ่ือเปนทิศทางแกโรงเรียน  แตยังไมไดใหความสําคัญกับการวัดผล
ลัพธทางสุขภาพ ดังนั้น ในป 2551 กรมอนามัยจึงยกระดับเกณฑประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพข้ึนสูอีก
ระดับหนึ่ง โดยจัดทําเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ใหมีตัวชี้วัดท่ีเนนการวัดผลทาง
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน และผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการข้ึน  
การท่ีโรงเรียนจะพัฒนากิจกรรมดานสุขภาพใหบรรลุเกณฑมาตรฐานโรงเรียนระดับเพชรไดนั้น  นอกจาก
โรงเรียนตองมีความเขมแข็งสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินงานแลว  ยังอาจตองอาศัยการ
สนับสนุนจากหนวยงานตางๆ เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานดังกลาว โดยผูเขารวมอบรมจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
ประถมศึกษา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพระดับตําบลท้ัง 4 จังหวัดในเขตนครชัยบุรินทร จํานวนท้ังสิ้น 80 คน  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
 - บรรยาย “ทิศทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรในเขตพ้ืนท่ีนคร
ชัยบุรินทร” 
 - บรรยาย “การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ตามเกณฑตัวชี้วัด” 
 - แบงกลุมสาธิต/ฝกปฏิบัติ “การจัดทํารายงานอยางไร ?...ใหผานการประเมินรับรองโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพระดับเพชร” 
 - อภิปรายเรื่อง “ คิดอยางไร...ทําอยางไร...ผลท่ีไดจากการเปนเพชร” โดยมีสรุปผลการอภิปราย  
ดังนี้ 

 ผอ.ทรงศักดิ์ สิรัมย  ผูอํานวยงานโรงเรียนบานหนองหญาปลอง จังหวัดบุรีรัมย  
 กลาวถึงจุดเริ่มตนการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรของโรงเรียนหนองหญาปลอง เริ่มจาก
การเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง โดยผอ.ทรงศักดิ์ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนและให
ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพนักเรียน เพราะมองเห็นวาสุขภาพนักเรียนดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็จะดีดวย 
จึงผลักดันใหเกิดการมีสุขภาพท่ีดีรวมกันกับครูทุกคนในโรงเรียนหนองหญาปลองและไดใหนโยบายรวมกันใน
การสรางเสริมการมีสุขภาพท่ีดี ทําอยางไรใหเด็กนักเรียนแข็งแรงและมีทักษะทางการเรียนท่ีดีไปพรอมๆกัน 
โดยดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพมาโดยตลอด พัฒนาระบบและงานบันทึกขอมูลสุขภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ศึกษาเรียนรูเก่ียวกับสุขภาพ จัดการเก็บรวบรวมขอมูลดานสุขภาพใหกับนักเรียนโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรและระบบสาระสนเทศ ลดการใชกระดาษ ซ่ึงสามารถดูขอมูลหรือประมวลผลขอมูลสุขภาพ
นักเรียนผานโปรแกรมคอมพิวเตอรไดอยางสะดวกรวดเร็ว ประสบความสําเร็จในเรื่องของขอมูลสุขภาพ
นักเรียน และสามารถหาแนวทางการแกปญหาสุขภาพใหกับนักเรียนไดอยางถูกตอง มีการขอมูลมาพัฒนาหา
แนวทางการจัดการระบบสุขภาพใหกับนักเรียน โดยประยุกตไปกลับบริบทและสภาพแวดลอมของโรงเรียน  
ผอ.ทรงศักดิ์ ไดใหแนวคิดวาการทําโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรไมใชเรื่องยาก สิ่งแรกหรือกาวแรกใน
การทํางานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหมองหาปญหาใหญกอนท่ีอาจจะสงผลกระทบกับเด็กนักเรียน จัดการกับ
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ปญหาใหญกอนหลังจากนั้นคอยลงรายละเอียดกับปญหาเล็กนอยตอไป เพ่ือท่ีจะไดไมทอตอการทํางาน สราง
กําลังใจและคุณคาใหกับตัวเอง มีความตระหนักตั้งใจจริงในการทํางานสงเสริมสุขภาพ และใหใชแนวคิดของ
พอหลวง โดยครูทุกระดับจะตองเปนนักคิด วิเคราะหและวางแผนได ทําใหเกิดความสําเร็จในการแกปญหา 
การทํางานใดๆตองคิดใหรอบดาน พยายามทําใหดีท่ีสุด โดยดูบริบทและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนดวย ใชการ
สอนควบคูไปกับการปฏิบัติ โดยเริ่มท่ีตัวเราเองกอน 

 คุณครูดาวเรือง ขึงโพธิ์  ครูอนามัยจากโรงเรียนชุมชนวัดรวง จังหวัดนครราชสีมา  
 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการจัดทําโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหนักเรียนมี
สุขภาพท่ีดี   มีโอกาสไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนหนองหญาปลองในป พ.ศ. 2556 และไดแนวคิดนํามาพัฒนา
โรงเรียนชุมชนวัดรวงใหเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร การไปศึกษาดูงานทําใหเห็นถึงความสําคัญ
ของสุขภาพนักเรียน กอนท่ีจะไปศึกษาดูงานครูดาวเรือง กลาววา การทํางานในโรงเรียนมุงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมากกวาประเด็นเรื่องสุขภาพ ปจจุบันมองเนนทุกอยางรอบดานสัมพันธกัน โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพ มี
การพัฒนางานโรงเรียน แกปญหาสุขภาพรวมกันกับผูปกครอง สรางความตระหนักและใหขอมูลสุขภาพของ
เด็กนักเรียนใหกับผูปกครองไดรับทราบ โรงเรียนแจงและพูดคุยเรื่องสุขภาพอนามัยใหผูปกครองรับทราบทุก
ครั้ง และหาวิธีการ ทําอยางไรใหครูในโรงเรียนตระหนัก เพ่ือใหนักเรียนไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง ทําอยางไรให
โรงเรียนมีการบริหารจัดการสุขภาพท่ีดีในทุกภาคสวน  จากการดําเนินการโรงเรียนเด็กไทยแกมใส นักเรียน
ไดรับการดูแลสุขภาพอยางท่ัวถึงมากข้ึน  จากโปรแกรม Thai School lunch  มีการอบรมโภชนาการ การจัด
อาหาร การตักอาหารใหกับเด็กนักเรียนใหไดสัดสวน แมครัวในโรงเรียนไดรับการอบรมทุกคน  โรงเรียนได
สอนวิธีการตักอาหารท่ีถูกตองใหกับผูปกครองดวยเพ่ือนําไปปฏิบัติตอท่ีบาน  ในฐานะครู ครูดาวเรืองไดมุงเนน 
ใหนักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีโดยการสงเสริมสุขภาพอนามัยในนักเรียน และทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียน 
ซ่ึงจะสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีตามมา เด็กนักเรียนเกง ดี มีสุข 

 นางลัดดาวัลย ไชยวงศ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
  เลาถึงประสบการณการทํางานท่ีผานมา ไดทํางานในงานท่ีไมถนัดและไมเชี่ยวชาญแตดวยหัวหนา
งานมองเห็นความสามารถและคิดวางานสงเสริมเหมาะสมจึงมอบหมายใหทํางานในดานสงเสริมสุขภาพใหกับ
ในชุมชน และมองเห็นวางานท่ีทําสรางประโยชนใหกับสวนรวมไดมากมาย จึงมุงม่ันแสวงหาความรูและพัฒนา
งานใหดียิ่งข้ึน การมีแนวคิดเรื่องทําอยางไรใหผลประโยชนตางๆไดกับเด็กนักเรียนอยางแทจริง ใหเด็กเกิด
สุขภาพท่ีดี ไมใชแคทํางานเพ่ือ KPI เทานั้น แตตองทํางานใหสงผลดีและเกิดประโยชนโดยแทจริง   ไดชวย
เสริมแรงและใหการสนับสนุนทางดานความรูและวิชาการใหกับครูและโรงเรียน ตัวอยางเชน การเก็บน้ําดื่ม วิธี
เก็บ เก็บอยางไร รวมถึงเขาไปชวยตรวจประเมินและใหความรูกับครูกอน รวมถึงอํานวยความสะดวกในการ
ชวยจัดเก็บน้ําเพ่ือสงตรวจใหกับคุณครู เปนตน ตอมาไดมีการพัฒนางานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนอีกหลาย
เรื่อง เชนเรื่องสวม มาตรฐานสวม (HAS) การซอมอัคคีภัยในโรงเรียน ทําใหนักเรียนมีความรูในเรื่องอัคคีภัย 
เด็กนักเรียนทราบวิธีปฏิบัติตัวท่ีถูกตองเม่ือเกิดเหตุและเด็กนักเรียนสามารถถายทอดความรูใหกับชุมชนได   
หลักคิด ทํางานใดๆตองมีเปาหมาย และพยายามทําใหสําเร็จโดยเริ่มจากตัวเราเองกอนจึงจะสามารถถายทอด
สูผูอ่ืนได 

 นางศิริรัตน แกวประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.สุรินทร  
 ไดกลาววา การทํางานโรงเรียนเปนงานท่ีเขาถึงยาก ในเรื่องของการประสานงานหรือการใหความ
รวมมือจากครู จนกระท่ังตนเองไดรับมอบหมายหนาท่ีนี้จึงไดเขาใจวาการประสานกับคุณครูไมใชเรื่องยาก 
เพียงแตเจาหนาท่ีสาธารณสุขอาจเขาไมถูกวิธี คือ ไมไดชวยแนะแนวทางท่ีถูกตองใหกับครู ทําใหการ
ดําเนินงานท่ีผานมาไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร  จึงไดใหแนวคิดกับพ้ืนท่ีใหกับเจาหนาท่ีในเรื่องของการ
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ประเมินควรบอกแนะแนวทางท่ีถูกตองใหกับครูไดนําไปปฏิบัติและพัฒนางานสงเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนใหดี
ยิ่งข้ึน และไดใหแนวคิดเสริมพลังแกผูเขารวมประชุมวา ถึงแมไมมีองคความรูแตถามีความมุงม่ันท่ีจะทําก็
สามารถทําได เวลาทํางาน ทุกอยางคือการเรียนรู ทุกคนเปนครูของเราได ขอเพียงตระหนัก ต้ังใจจริงและนึก
ถึงผลประโยชนของเด็กนักเรียนและชุมชนเปนท่ีตั้ง เพียงเทานี้ก็สามารถบรรลุเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน
ระดับเพชรได หนวยงานสาธารณสุขพรอมขับเคลื่อนไปดวยกันกับกระทรวงศึกษาธิการ และคอยชวยสนับสนุน
องคความรูและแนวทางการดําเนินงานใหกับครูและโรงเรียน 
 - แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและวางแผน “แนวทางความสําเร็จ เพ่ือกาวสูโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร ในอนาคต” รายจังหวัด 

 
 
3.โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร 
 การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ป 2560  ไดแก 
 - จัดทําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใชเปนขอมูลอางอิงในการวิเคราะห 
และวางแผนการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในเด็กวัยเรียน ใหสอดคลองกับ
ขอมูลท่ีเปนปจจุบันและเด็กนักเรียนไดรับการสงเสริมสุขภาพใหมีพฤติกรรมท่ีพ่ึงประสงค อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 - การประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ป 2560 มี 2 จังหวัดท่ีแจงความประสงค          
ขอประเมินรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับเพชร และระดับเพชร สมัยท่ี 2 ดังนี้ 
 

จังหวัด ช่ือโรงเรียน ประเภท ผลการดําเนินงาน 
นครราชสีมา โรงเรียนบานโปงแดงน้ําฉาสามัคคี ระดับเพชร สมัยท่ี 2 ลงพ้ืนท่ีประเมินรับรองมาตรฐานฯ 

ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 
โรงเรียนบานหนองโดนรกฟา ระดับเพชร โรงเรียนไมสงรายละเอียดขอมูลท้ัง 

19 ตัวชี้วัด และโครงงานนักเรียน/
โครงการแกไขปญหา ฉบับสมบูรณ 
จึงไมสามารถลงประเมินรับรอง
มาตรฐานฯ ได 

โรงเรียนบานสวางนาดี ระดับเพชร สมัยท่ี 2 

สุรินทร โรงเรียนบานโคกจําเริญ ระดับเพชร สมัยท่ี 2 ผานการประเมินฯเปนโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยท่ี 
2 เรียบรอย 
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 - การขอรับการสนับสนุนชุดตรวจคุณภาพน้ําดื่มโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร  ดังนี้ 
 

จังหวัด ช่ือโรงเรียน ผลการดําเนินงาน 
นครราชสีมา โรงเรียนบานดอนชมพู ผลการตรวจวิเคราะหและทดสอบคุณภาพน้ํา จากศูนย

หองปฏิบัติการกรมอนามัย มี 1 พารามิเตอรท่ีไมผาน 
คือ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ผลการตรวจวิเคราะหและทดสอบคุณภาพน้ํา จากศูนย
หองปฏิบัติการกรมอนามัย มี 2 พารามิเตอรท่ีไมผาน 
คือ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 
และฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 

โรงเรียนชุมชนเสิงสาง สนับสนุนชุดเก็บตัวอยางน้ํา ใหกับโรงเรียนท่ีขอรับการ
สนับสนุนจากศูนยอนามัยท่ี 9 โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําตะคอง 

โรงเรียนวัดสระจระเข 
โรงเรียนบานโนนหวาย 
โรงเรียนบานหอกลองกระสัง 
โรงเรียนบานสวางนาด ี
โรงเรียนหนองโดนรกฟา 

บุรีรัมย โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร  
โรงเรียนบานโนนเพกา สนับสนุนชุดเก็บตัวอยางน้ํา ใหกับโรงเรียนท่ีขอรับการ

สนับสนุนจากศูนยอนามัยท่ี 9 โรงเรียนวัดโพธิ ์
โรงเรียนบานสระบัว 
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร  สมัยท่ี 2 
โรงเรียนบานจิก สนับสนุนชุดเก็บตัวอยางน้ํา ใหกับโรงเรียนท่ีขอรับการ

สนับสนุนจากศูนยอนามัยท่ี 9 โรงเรียนบานเขวา 
โรงเรียนบานหัวชาง 

สุรินทร โรงเรียนบานโคกจําเริญ ผลการตรวจวิเคราะหและทดสอบคุณภาพน้ํา จากศูนย
หองปฏิบัติการกรมอนามัย ผานทุกพารามิเตอร 
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- คัดเลือกโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ยอดเยี่ยม เพ่ือเปนตัวแทนเขต เขาประกวดระดับประเทศ  โดย
ประสานงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัด ในการคัดเลือกโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ท่ีเปน
ตัวแทนระดับจังหวัด เพ่ือคัดเลือกระดับเขต  จังหวัดละ 1 โรงเรียน 

 คัดเลือกโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับเขต ไดท่ีโรงเรียนบานโคกจําเริญ จังหวัด
สุรินทร พรอมใหการสนับสนุน ใหคําปรึกษาในการปรับพัฒนา ใหมีความพรอมและสมบูรณ 
แกคณะครูในโรงเรียนเพ่ือเตรียมรับการประกวดเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรยอด
เยี่ยม (ประเทศ)ในวันท่ี 7 มีนาคม 2560 โดยทีมจากหนวยงานสวนกลาง  

4.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู “การประเมินเพ่ือประกวดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ”  
คณะกรรมการประเมินประกวดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ป 2560 จากกรม

อนามัย ไดดําเนินการประเมินประกวดโรงเรียนบานโคกจําเริญ ตําบลตานี อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา วันท่ี 7 มีนาคม 2560 โดยมีนางศศิวิมล  ปุจฉาการ สํานัก
สงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ใหเกียรติเปนประธานคณะกรรมการประเมินฯ มีผูบริหารของหนวยงานในระดับ
พ้ืนท่ีใหการตอนรับ ซ่ึงคณะกรรมการประเมินไดเยี่ยมและชื่นชมผลสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ  โดยจุดเดนของโรงเรียนบานโคกจําเริญ คือ ผูบริหารโรงเรียน มีความตั้งใจท่ีจะพัฒนา มีความขยัน 
เขมแข็งและเปนตนแบบท่ีดี มีทีมครูท่ีพรอมจะพัฒนางานและใหความรวมมือ ตลอดจนมีเครือขายชุมชนท่ี
เขมแข็ง  สงผลใหโรงเรียนมีการพัฒนาตอเนื่องและยั่งยืน 

5. ประชุมวิชาการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ป 2560 
 การประชุมวิชาการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และประกาศเกียรติคุณโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับ
เพชร   ป 2560 ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอรพอรต  จังหวัดปทุมธานี  เพ่ือเปนแรงจูงใจให
โรงเรียนมีความมุงม่ันพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร อยางตอเนื่อง เพ่ือรวบรวมและ
เรียนรูความสําเร็จการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีดีและเผยแพรเปนแนวทาง
ใหแกโรงเรียนอ่ืน  โดยผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนท่ีไดรับประกาศเกียรติคุณและ
บุคลากรจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังฝายสาธารณสุขและฝายสถานศึกษา จํานวน 240 คน  โรงเรียนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ท่ีเขารวมการประชุมครั้งนี้  มีจํานวน 3 แหง ไดแก 

 ประเภทโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ป 2560 คือ โรงเรียนบานโคก
จําเริญ  จ.สุรินทร 

 ประเภทโรงเรียนสง เสริมสุขภาพระดับเพชร  ป 2559  คือ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  และ
โรงเรียนบานหนองมวง  จ.ชัยภูมิ 
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6. เครือขายเด็กไทยฟนดี 
 6.1 ประเมินผลติดตามการเยี่ยมสํารวจโรงเรียนเครือขาย 
 ศูนยเขตประเมินผลและคัดเลือกโรงเรียนเครือขายเด็กไทยฟนดีเขตนครชัยบุรินทรจํานวน 2  จังหวัด 
โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดจัดสงรายชื่อผลประกวดโรงเรียนเครือขายท่ีชนะเลิศระดับจังหวัดในเดือน
พฤศจกิายน 2559  โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เครือขายปราสาทหินพิมาย ฟนสวย อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร เครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนดีอําเภอเขวาสินรินทร  
                     จังหวัดสุรินทร 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมยและชัยภูมิ  ไมไดจัดสงรายชื่อเนื่องจากไมมีงบประมาณใน
การจัดทําโครงการ 

ศูนยอนามัยท่ี 9 ลงพ้ืนท่ีในวันท่ี 10 - 11 มกราคม 2560 ประเมินโรงเรียนเครือขาย โดยใชเกณฑ
ประเมินระดับประเทศ ผลการประเมินโรงเรียนเครือขายเด็กไทยฟนดีระดับเขตท่ีผานเกณฑการประกวด
ระดับประเทศ คือ 

-  โรงเรียนเครือขายระดับยอดเยี่ยม ไดแก เครือขายปราสาทหินพิมาย ฟนสวย อําเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสีมา 

-  โรงเรียนเครือขายระดับดีมาก ไดแก เครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนดีอําเภอเขวาสินรินทร จังหวัด
สุรินทร 

6.2 กิจกรรมการนําเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีระดับประเทศ      
     ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา นําเครือขายท่ีผานเกณฑการประกวดระดับยอดเยี่ยม และดีมาก 
นําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีระดับประเทศ และรับมอบโลรางวัลพรอมเงินรางวัลกับอธิบดีกรม
อนามัย ในเวทีการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข ระหวางวันท่ี 15 - 16 กุมภาพันธ 2560  ณ โรงแรมเอเชีย
แอรพอรท อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 6.3 กิจกรรมจัดทําใบประกาศ และเชิดชูเกียรติเครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนดี 
     จัดทําโลและใบประกาศเกียรติคุณในระดับศูนยเขต เพ่ือเชิดชูเกียรติใหกับโรงเรียนเครือขาย โล
จํานวน 1 ชิ้น และใบประกาศเกียรติคุณจํานวนท้ังสิ้น 33 ใบประกาศ  โดยมอบใบประกาศเกียรติคุณและโลเชิด
ชูเกียรติในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขต 
ปญหาอุปสรรค 

- จังหวัดลดบทบาทและความสําคัญในเรื่องการจัดทําโครงการเครือขายเด็กไทยวัยเรียนลง เนื่องจาก
ไมมีงบประมาณในการจัดทําโครงการใหกับพ้ืนท่ี  

- ศูนยเขตขาดงบประมาณสนับสนุนเงินรางวัลใหกับเครือขายท่ีชนะการประกวด เพ่ือเปนขวัญและ
กําลังใจใหกับเครือขายในการดําเนินงานเครือขายและขยายเครือขายตอไป 
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6. การคัดกรองสายตาในเด็กนักเรียน 
 การติดตามการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การคัดกรองสายตาในเด็กนักเรียน พบวา รูปแบบการ
อบรมพัฒนาศักยภาพรายจังหวัด ดังนี้ 
 จังหวัดนครราชสีมา  แบงการอบรมเปนโซน  มีการอบรมท้ังหมด  6 รุน  ใชเวลาอบรม 1 วัน/รุน แต
ละรุนมีผูเขารับอบรมท้ังบุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรครูอบรมพรอมกัน มีรูปแบบการอบรมเปนการ
บรรยาย และมีการฝกปฏิบัติการตรวจวัดสายตา โดยมีพยาบาลเฉพาะทางตาจาก รพ.มหาราช นครราชสีมา
เปนมีวิทยากร 

จังหวัดชัยภูมิ  อบรมท้ังหมด  5 รุน  ใชเวลาอบรม  1 วัน/รุน  มีรูปแบบการอบรมเปนการบรรยาย 
และมีการฝกปฏิบัติการตรวจวัดสายตา โดยมีแพทยเฉพาะทางตา และพยาบาลเฉพาะทางตาจาก รพ.ชัยภูมิ
เปนมีวิทยากร   
 จังหวัดบุรีรัมย  มีการจัดอบรมท้ังหมด 7 รุน ใชเวลาอบรม  1 วัน/รุน  โดยจัดอบรมบุคลากร
สาธารณสุขกอน และจึงจัดอบรมบุคลากรครูภายหลัง  มีรูปแบบการอบรมเปนการบรรยาย และการฝกปฏิบัติ
วัดสายตา จะมีบุคลากรสาธารณสุขระดับอําเภอท่ีผานการอบรมแลวเปนวิทยากรพ่ีเลี้ยงในกาอบรมบุคลากร
คร ู

จังหวัดสุรินทร  มีการจัดอบรมท้ังหมด 18 รุน ใชเวลาอบรม  1 วัน/รุน  โดยจัดอบรมบุคลากร
สาธารณสุขกอน และจึงจัดอบรมบุคลากรครูภายหลัง  มีรูปแบบการอบรมเปนการบรรยาย และการฝกปฏิบัติ
วัดสายตา จะมีบุคลากรสาธารณสุขระดับอําเภอท่ีผานการอบรมแลวเปนวิทยากรพ่ีเลี้ยงในกาอบรมบุคลากร
ครู เชนเดียวกับจังหวัดบุรีรัมย กลุมเปาหมายไดรับการอบรมฯ ท้ังหมด 6,608 คน ประกอบดวย บุคลาการสา
ธารสุขระดับอําเภอ (สสอ./ รพช.)  ระดับตําบล (รพสต.) และบุคลากรครู ไดแกครู ป.1 และครูอนามัย
โรงเรียน  ดังตาราง 

 

 

จังหวัด 

บุคลากรท่ีไดรับการอบรมพัฒนาฯ 

 

บุคลากรสาธารณสุข โรงเรียน/ ครู 

รวม 

 

จนท.ไดรับ
การอบราม

ท้ังหมด 

รพช./สสอ.
(คน) 

รพ.สต.(คน) 
จํานวน
โรงเรียน 

จํานวนครู 

 

นครราชสีมา 350  -  - 1505 1792 2,142 

 

ชัยภูมิ 218 35 183 727 890 1,108 

 
บุรีรัมย 317 64 253 754 832 1,149 

 

สุรินทร 1354 104 625 554 855 2,209 

 
รวม 2,239 203 1,061 3,540 4,369 6,608 
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ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 - มีความลาชาในการตัดแวนและการไดรับแวน  เสนอแนะใหกระจายงบประมาณการตัดแวนไปสู
พ้ืนท่ี  โดยใหโรงพยาบาลมีศักยภาพบริหารจัดการ ใหเปนทางเลือกของแตละพ้ืนท่ี 

- งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการอบรมท่ีมีขอจํากัด  เชน  มีคาเดินทางของครู แตไมมีคาเดินทาง
ของบุคลากรสาธารณสุขทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา ขอเสนอแนะคือ การเบิกคาใชจายควรเหมือนกันท้ังครู และ
สาธารณสุข  
 - แตละจังหวัดกําหนดเกณฑการวินิจฉัยสายตาผิดปกติ ไมเทากัน เชน จังหวัดชัยภูมิ ตัดท่ี 20/50 ถือ
วาสายตาผิดปกติ แตจังหวัดบุรีรัมย และนครราชสีมาใชเกณฑ 20/40 ถือวาสายตาผิดปกติ ซ่ึงจะมีผลตอการ
วิเคราะหขอมูลภาพรวม  เสนอแนะใหสํานักสงเสริมสุขภาพ ประสานงานกับสวนกลาง เพ่ือกําหนดเกณฑ และ
ทําหนังสือแจงแกศูนยอนามัย เพ่ือชี้แจงใหแกจังหวัดอยางเปนทางการตอไป  
 - ในการอบรมกลุมใหญ  การฝกปฏิบัติจะไมท่ัวถึง  เสนอแนะใหจัดอบรมเปนกลุมเล็กๆ หรือหากเปน
กลุมใหญควรมีวิทยากรกลุมท่ีเพียงพอ จึงจะฝกปฏิบัติไดท่ัวถึงมากข้ึน  

     

 
7. กุกนอยละเลง/เมนูผัก 
 - ประสานงานกับสํานักโภชนาการ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัด เพ่ือทําการคัดเลือก 
เมนูผักอรอย..กุกนอยละเลงครัว  ตามเกณฑคัดเลือกจังหวัดละ 1 โรงเรียนๆ ละ 3 เมนู ประกอบดวย อาหาร
ชุด อาหารจานเดียว และอาหารวาง  และสงรายชื่อโรงเรียนพรอมสวนประกอบอาหารวิธีประกอบอาหารและ
รูปภาพอาหาร มายังศูนยอนามัยท่ี 9 เพ่ือดําเนินการตอไป  
 - จัดทําเกณฑการคัดเลือก เกณฑสนับสนุนการคัดเลือก และเกณฑการใหรางวัลพรอมแจงให
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัดทราบ 
 - ทําการคัดเลือกเมนูผักอรอย...กุกนอยละเลงครัว ท่ีโรงเรียนบานผือ (ประชาพัฒนา) จังหวัดสุรินทร 
เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
 - แจงผลการคัดเลือกเมนูผักอรอย...กุกนอยละเลงครัวใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานัก
โภชนาการ 
 - รวมประชุมเวทีวิชาการในงานขับเคลื่อนงานอนามัยเด็กวัยเรียน การประกวด เมนูผักอรอย...กุก
นอยละเลงครัว/เชิดชูเกียรติใหโรงเรียน กับ นักโภชนาการ ในวันท่ี 15-16 กุมภาพันธ 2560  โดยทางโรงเรียน
บานผือ (ประชาพัฒนา) จังหวัดสุรินทร ไดรางวัลชัยเลิศ ระดับประเทศ 
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8. คณะกรรมการ Node วัยเรียนเขตสุขภาพท่ี 9 
 ครั้งท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ Node วัยเรียน วันท่ี 1 ธันวาคม 2559  ณ หองประชุมศูนยอนามัยท่ี 
9 นครราชสีมา การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพวัย
เรียนทราบนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อน และแนวทางการดําเนินงานอนามัยเด็กวัยเรียน ป 2560 และ
สถานการณภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียน  ซ่ึงผูเขารวมประชุมประกอบดวย นักวิชาการจาก สคร./สบส./สสจ./
สพป. และกองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดน21 จํานวน 30 คน โดยมี นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา 
ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา เปนประธาน Node วัยเรียน สรุปสาระสําคัญของการประชุม ดังนี ้
 แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 2560-2579 (ดานสาธารณสุข) 
 4 Excellence Strategies ภายใตแผน 20 ป  
 ประเด็นยุทธศาสตรกรมอนามัย (Strategic Issues) 
 ตัวชี้วัดกระทรวง 4 ตัวชี้วัด ไดแก 

 เด็กนักเรียน อายุ6-14 ป สูงสมสวน (เปาหมาย 66%) 
 เด็กอายุ 12 ป สูงเฉลี่ยตามเกณฑ(เปาหมายป 2564 ชาย 166 ซม.หญิง 159 ซม.) 
 เด็กนักเรียนอายุ 7-14 ป มีสมรรถภาพทางกายผานเกณฑ (เปาหมาย 80%) 
 เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม : พฤติกรรมบริโภค/การออกกําลังกาย/ทันต

สุขภาพ (เปาหมาย 80%) 
 5 กลยุทธในการพัฒนาเด็กวัยเรียน CIPO : chief integrate program officer วัยเรียน (เด็กไทย

เติบโตสมวัย ไมอวน/มีสติรูคิด/มีทักษะชีวิตสามารถจัดการภาวะสุขภาพตนเอง/ลดการเสียชีวิตกอน
วัยอันควร/ตอบสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู) 

 สถานการณภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียน (จากฐานขอมูล HDC) 
ปญหาท่ียังมีในเขตสุขภาพท่ี 9 

 ภาวะสุขภาพนักเรียน: โลหิตจาง/อวน เตี้ย ผอม สายตาผิดปกติ ระดับ IQ 
 การดําเนินงานยังขาดการบูรณาการ 
 ระบบขอมูล : การเชื่อมโยงขอมูลระบบ Hosxp/JHCIS 
 การสื่อสารในระดับพ้ืนท่ียังไมถึงระดับพ้ืนท่ี 
 บุคลากรในพ้ืนท่ียังขาดความเขาใจและเชื่อมโยงการดําเนินงาน เชน การแกไขปญหาโรคอวน
ตางคนตางทํา ไมมีการบูรณาการรวมกัน 

 ครั้งท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการ Node วัยเรียนวันท่ี 20 เมษายน 2560  ณ หองประชุมโรงแรมสตาร
เวลล  บาหลี  จังหวัดนครราชสีมา 
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สาระสําคัญของการประชุม ดังนี้ 
   2.1 ผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกัน ควบคุมโรคอาหารเปนพิษในโรงเรียนของกรมควบคุมโรค 
: ผลการดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนาความรวมมือในการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอทางอาหาร
และน้ําในโรงเรียน ปงบประมาณ 2560 ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา ดังนี้ 
   - การพัฒนาศักยภาพครู : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการเฝาระวัง ปองกันโรค
อาหารเปนพิษในโรงเรียน  
   - การสอบสวนเหตุการณระบาดโรคอาหารเปนพิษ : เหตุการณระบาดท่ีสําคัญในชวงปลายเดือน
พฤศจิกายน ถึงตนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 2 เหตุการณ คือ  

  1) เหตุการณอาหารเปนพิษในโรงเรียนพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาจํานวน 5 โรงเรียน เกิดข้ึนในชวง 
ระหวางวันท่ี 27 พฤศจกิายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมจํานวนผูปวย 516 ราย ไดสงตรวจ Rectal swab 
culture ท้ังหมด17 คน พบผลบวกของสารพันธุกรรมโนโรไวรัส  6 ราย 

  2) เหตุการณอาหารเปนพิษในนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายปฏิบัติธรรมวัดแหงหนึ่ง ตําบลโชคนา 
สาม อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ระหวางวันท่ี 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมจํานวน 17 ราย โดยตัวอยาง 
Rectal swab จํานวน 12 ราย สงตรวจท่ีศูนยวิทยาศาสตรการแพทยนครราชสีมา และใชชุดตรวจ SI-2 
ตรวจสอบหาเชื้อข้ันตนจากมือแมครัวและภาชนะ จํานวน 26 ตัวอยาง ใหผลบวกตอเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย 
ท้ังหมด 
 2.2 ผลการดําเนินงานสุขภาพจิต : ขอมูลสรุปผลการคัดกรองและดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหา
พฤติกรรม อารมณตามแนวทางท่ีกําหนด รอบ 6 เดือนแรก เขตสุขภาพท่ี9 ป 2560 พบวา เด็กนักเรียน ป.1 
ท้ังหมด 4,576 ราย มีนักเรียนท่ีเสี่ยง/มีปญหาไดรับการชวยเหลือตามแนวทางท่ีกําหนด ภาพรวมของเขต 
จํานวนท้ังหมด 1,037 ราย คิดเปนรอยละ 99  และขอมูลสรุปผลการดําเนินงานโครงการสรางเสริมสุขภาพจิต
เด็กไทยวัยเรียน ซ่ึงมี 3 กิจกรรม ดังนี้ 
       - ประชุมผูบริหารท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน เพ่ือนําเสนอขอมูลปญหา
และรวมหาแนวทางการดําเนินงานเชิงนโยบาย (Policy Brief : ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาสติปญญาเด็กวัย
เรียน) 
      - อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําเสริมสรางสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุน โรงเรียนคูเครือขาย  เขต
สุขภาพท่ี 9  ปงบประมาณ 2560 
      - พัฒนาและผลิตสื่อสนับสนุนสุขภาพจิตเด็ก 
 2.3 สถานการณสุขภาพวัยเรียน/ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนแรก และแผน/กิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการขับเคลื่อนแกไขปญหาสุขภาพ 
   จังหวัดนครราชสีมา  นําเสนอขอมูลตามตัวชี้วัดของจังหวัด 3 ตัวชี้วัด ไดแก เด็ก ป.1 ไดรับการ
ตรวจสายตาและมีการสงตอ/ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพท่ีมีการยกระดับ และเด็กนักเรียนสูงดีสมสวน เนื่องจาก
มีการจัดทําแผนลาชากวาปท่ีผานมา กิจกรรมท่ีดําเนินงานในชวง 6 เดือนแรก คือ เด็ก ป.1 ไดรับการตรวจ
สายตาและมีการสงตอ ชวงเปดเทอมจะมีการแจกแวนใหกับเด็กท่ีมีสายตาผิดปกติ/ ออกติดตาม กระตุนการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และชี้แจงใหพ้ืนท่ีบันทึกขอมูลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพลงในโปรแกรม 
Hosxp/ เด็กอวน เตี้ย ผอม จากการตรวจราชการขอมูลจะสูงกวาทุกจังหวัด มีปญหาระบบขอมูล ซ่ึงจังหวัดมี
แผนการแกไขในชวงกลางป 
   จังหวัดชัยภูมิ การดําเนินงานบูรณาการไปกับทุกงาน สําหรับการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพเนนการปรับทัศนคติของผูอํานวยการโรงเรียน โดย รร.สส. จะเปนระดับไหนก็ไดไมจําเปนตองเปน
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ระดับทอง อยากเขาไปในเวทีการประชุมระดับเขตของผูบริหารโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเสนอขอมูล
เก่ียวกับงานอนามัยวัยเรียน และควรนํา รร.สส. เขาไปบูรณาการรวมกับโครงการเด็กไทยแกมใส สวนงานทันต
ฯจะมีการสุมโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม 
   จังหวัดบุรีรัมย  ผลการดําเนินงาน อวน เตี้ย ผอม สูงดีสมสวน ในภาพรวมของจังหวัดไมเกินเกณฑ 
แตเม่ือลงไปดูจริงๆ พบวาเกณฑเกิน ในเดือน พ.ค. มีแผนติดตาม Thai school lunch/ ติดตาม รร.สส. ท่ีจะ
ผานเกณฑ 6 โรงเรียน ซ่ึงไดทําหนังสือขอสนับสนุนชุดตรวจน้ํา จากศูนยอนามัยท่ี9 จํานวน 6 โรงเรียน/ 
ติดตามโรงเรียนเด็กไทยแกมใส มีท้ังหมด 26 โรงเรียน มีผลการดําเนินงานเดนๆ จํานวน 6 โรงเรียน เปนเพียง
การติดตามผานทาง line group ยังไมไดลงพ้ืนท่ี/ จัดประชุมใหกับเจาหนาท่ี เพ่ือปรับกลยุทธ การประเมิน 
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ติวใหระดับอําเภอ/ มีการเจาะเลือด เด็กนักเรียน ป.1 ทุกโรงเรียน เพ่ือดูภาวะซีด/ 
เดือนสิงหาคม 2560 ถอดบทเรียน “เลี้ยงดูเด็กท่ีมีภาวะสูง” ใหแตละอําเภอทําการบาน/ จัดอบรม Smart 
kid coacher ใหกับเจาหนาท่ีระดับอําเภอ แตไมครบท้ัง 100 โรงเรียน ท่ีประชุมเสนอใหจัดอบรมนํามาบูรณา
การรวมกับของศูนยฯ สําหรับในสวนของงานทันตฯ ขอมูลจะใชผลงานของป 59 ซ่ึงขอมูลในระบบ HDC จะ
เปนกลุมอายุ เปนปญหาทําใหจํานวนขอมูลไมเทากัน สวนการสํารวจสภาวะสุขภาพชองปากแหงชาติ ครั้งท่ี 8 
กลุมเปาหมายในเขตสุขภาพท่ี9 คือ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุรินทร นอกจากนี้ยังเสนอใหมีการ
ขับเคลื่อนงานเครือขายเด็กไทยฟนดีใหมีการกําหนดนโยบายชัดเจนในระดับเขต 
   จังหวัดสุรินทร ทําแผนบูรณาการรวมกับ สพม. เขต 3 โดยสพม. จะจัดอบรมเรื่อง เด็กไทยสุขภาพ
ดี กลุมเปาหมาย 85 โรงเรียน ซ่ึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรสนับสนุนเปนวิทยากร ในสวนของขอมูล
งานอนามัยวัยเรียนดําเนินงานโดยการติดตามงานในระบบ Hosxp 

  
 
9. อบรมบุคลากรแบบบูรณาการงานอนามัยเด็กวัยเรียน 

ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเด็กไทย
วัยเรียน สูงดีสมสวน แข็งแรง ฉลาด จํานวน 4 รุน ไดแก 

รุนท่ี 1 วันท่ี 29-30 พฤษภาคม 2560  ณ หองประชุมนาโพธิ์ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
รุนท่ี 2 วันท่ี 1-2 มิถุนายน 2560  ณ หองประชุมภูเขียว  โรงแรมชัยภูมิปารค  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
รุนท่ี 3 วันท่ี 5-6 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมบาหลี 3 สตารเวลล บาหลี รีสอรท อ.เมือง จ.

นครราชสีมา 
รุนท่ี 4 วันท่ี 8-9 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมราชาวดี สวนปารีสอรท อ.เมือง จ.สุรินทร 

รูปแบบของการอบรม ประกอบดวย 
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1. การบรรยาย โดยมีหัวขอการบรรยาย ดังนี้ 
1.1 การขับเคลื่อนนโยบาย สงเสริมเด็กไทย สูงดีสมสวน แข็งแรง ฉลาด   
1.2 การเฝาระวัง คัดกรอง สงตอ และแกไขปญหาภาวะสุขภาพเด็กไทยวัยเรียน 
1.3 กินพอดี ตักพอเหมาะ ไมมีอวน 
1.4 อานฉลาก อยางฉลาด ฉลาดเลือก ฉลาดกิน 
1.5 ออกกําลังกายอยางไรใหปลอดภัย สนุก พิชิตอวน เพ่ิมสูง และมหกรรมกระโดด โลดเตน 
1.6 การเฝาระวัง ภาวะสุขภาพจิตเด็กนักเรียน และระบบการดูแล สงตอ 

2. แบงฐานฝกปฏิบัติ  
2.1  การออกกําลังกาย กระโดด โลดเตน พิชิตอวน เพ่ิมสูง  
2.2. การคิดพลังงาน อาน   ฉลากเครื่องดื่ม นม อานฉลากขนมกรุบกรอบ 
2.3  ตักพอดี กินพอเหมาะ ไมมีอวน 

3. เวทีอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดการ แกไขปญหาเด็กอวน 
4. แบงกลุมระดมความคิด มีการวางแนวทาง และพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ดังนี้ 

4.1 การเฝาระวัง คัดกรอง สงตอ แกไขปญหาภาวะโภชนาการ 
 มีแนวทางการจัดอบรมครูอนามัยในโรงเรียน เรื่อง การชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง เมนูอาหาร 

การตักอาหาร  
 มีการคัดกรองเด็กอวนโดยครูอนามัย และสงตอโรงพยาบาล   
 ติดตามพฤติกรรมทุก 1 เดือน การชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง การอานฉลาก 

 4.2 การปองกัน แกไขภาวะโลหิตจาง   
 คัดกรองภาวะโลหิตจางโดยเจาะเลือดตรวจ HCT ในนักเรียน ป. 1 ทุกคน และมีการ

ปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองโลหิตจางในบางจังหวัด 
 ทรัพยากรบุคคลนอย ภาระงานมาก ระบบการสงตอไปยังโรงพยาบาลไมชัดเจน ขาด

การ ประสานแนวทางการทํางาน (ขอมูล และวิธีการทํางาน) ระหวางโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลกับโรงพยาบาล  

 ผูปกครองไมใหเจาะเลือดเด็ก หรือเด็กไมยินยอมใหเจาะเลือด  
 ไมเขาใจถึงความครอบคลุมในการรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กของเด็กนักเรียน 

เนื่องจากมีนักเรียนบางคนกินยาเม็ดไมได และมีบางจังหวัด ยังไมมีการเจาะเลือด และ
ไมมีการแจกยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กใหแกนักเรียนตามแนวทางการปฏิบัติ 

4.3 การคัดกรองสายตา และการสงตอ 
 อุปกรณตรวจไมเพียงพอ โดยเฉพาะในนักเรียนชั้นอนุบาล รวมท้ังแผนตรวจ E – Chart 

ไมเพียงพอ  
 การใหขอมูลดานงบประมาณกับเจาหนาท่ียังไมชัดเจน ไมทราบวามาจากสวนใด ทําให

ปญหาสายตาเด็กยังไมไดรับการแกไข  
 ระบบการคียขอมูลยังไมชัดเจน 

4.4 การคัดกรองภาวะสุขภาพจิต 
 กรณีท่ีพบปญหา  

 ผูปกครองไมยอมรับผลการประเมิน กรณีพบนักเรียนกลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา
กิจกรรมในโรงเรียนไมตอเนื่อง  
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 ขาดการกระตุนท้ังจากครู และเจาหนาท่ีสาธารณสุข แกไขโดย (1)ใชเทคนิคการพูดคุย
กับผูปกครอง 

 การแกไขโดย  
 วางแผนการตรวจคัดกรองกอนปดภาคเรียนท่ี 1  
 จัดทําแผนกิจกรรมใหชัดเจน มีการติดตามเปนระยะ  
 ประเมินซํ้าหลังจากนักเรียนไดรับการแกไขปญหาแลว (แผน) 
 ศึกษา วางรูปแบบกิจกรรมการเฝาระวังและการกระตุนในนักเรียนแตละกลุม 
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียนโดยครู ดูแลเอาใจใสนักเรียนกลุมเสี่ยง  
 กลุมมีปญหา ใหแรงเสริมโดยการชื่นชม ใหเพ่ือนคูหู (Buddy) ดูแล และทําใหเด็กไม

รูสึกเปนคนแปลก 

  

10. โชปา แอนด ไชปาเกมส  ลดเรียน  เพ่ิมรู สูอาเซียน 
 รวมประชุมชี้แจง ทําความเขาใจ ประสานหนวยงานทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงศูนยอนามัยท่ี 9 
นครราชสีมา รวมกับผูรับผิดชอบงานอนามัยเด็กวัยเรียนและงานออกกําลังกายของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 9 ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และชี้แจงแนวทางการดําเนินงานใหกับผูรับผิดชอบงาน
และผูเก่ียวของในระดับอําเภอ และขอความรวมมือผูรับผิดชอบงานใหการสนับสนุน ขับเคลื่อน ประชาสัมพันธ 
และติดตามการจัด “มหกรรมกระโดดโลดเตน เลนสนุก เพ่ือเด็กไทยสูงสมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี ป 2560” 
ซ่ึงมีโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม ภาพรวมในเขตสุภาพท่ี 9 จํานวน 298 โรงเรียน โดยแยกเปนรายจังหวัด ดังนี้ 
 จังหวัดนครราชสีมา จํานวน  122  โรงเรียน 
 จังหวัดชัยภูมิ  จํานวน    41  โรงเรียน 
 จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน    70  โรงเรียน 
 จังหวัดสุรินทร  จํานวน    65  โรงเรียน 
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11. การสํารวจพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงคเด็กวัยเรียน 
กิจกรรมนี้ดําเนินงานในภาพของประเทศ ท้ัง 12 เขตสุขภาพๆ ละ 2 จังหวัด และ กทม. สําหรับเขต

นครชัยบุรินทร จังหวัดเปาหมาย ไดแก จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร (จังหวัดละ 4 โรงเรียน/ 4 
อําเภอ) เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสัมภาษณพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเด็กวัยเรียน ทําเฉพาะกลุมเปาหมายอายุ 9-
10 ป และ 12 ป (ป.4 และ ป. 6) กลุมตัวอยางละ 40 คน ตอโรงเรียน ผลการสํารวจวิเคราะหแยกเปนสวนๆ 
ดังนี้ 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 
กลุมตัวอยางท่ีทําการสํารวจ เปนเพศชาย รอยละ 50.3 เพศหญิง รอยละ 49.7 อายุอยูระหวาง 9-12 

ป ผลจากการชั่งน้ําหนัก และวัดสวนสูง พบวา เด็กนักเรียนกลุมเปาหมายมีภาวะโภชนาการสูงดีสมสวน คิด
เปนรอยละ 72.96 เริ่มอวนและอวน คิดเปนรอยละ 17.75 คอนขางผอมและผอม คิดเปนรอยละ 9.28 จาก
ขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาปญหาเรื่องอวน และผอม ยังคงเปนปญหาในพ้ืนท่ีซ่ึงสอดคลองกับขอมูลท่ีไดจาก
การตรวจราชการ 

สวนท่ี 2 : พฤติกรรมทันตสุขภาพ (สํารวจเฉพาะในเด็กนักเรียน ป.4)  
 นักเรียนกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการแปรงฟน ชวงเวลาตื่นนอนตอนเชา หลังอาหารเชา หลังอาหาร
กลางวัน และกอนนอนโดยแปรงทุกวัน คิดเปนรอยละ 73.4, 18.1, 26.3 และ 42.5 ตามลําดับ ซ่ึงในการแปรง
ฟนแตละครั้ง ประมาณ 2 นาที (รอยละ 30.3) และมากกวา 2 นาท่ี (รอยละ 20.3) จะเชื่อมโยงกับการ
พฤติกรรมด่ืมน้ําอัดลม สัปดาหละ1-3 วัน สูงถึงรอยละ 51.9 ดื่มน้ําผลไม น้ําหวาน นมปรุงแตงรส รอยละ 
53.1 กินลูกอม รอยละ 43.1 และกินขนมถุงกรุบกรอบ รอยละ 41.6 เนื่องจากการสํารวจครั้งนี้ไมไดทําการ
ตรวจฟน จึงไมสามารถหาความสัมพันธของสาเหตุการเกิดฟนผุ วามีความสัมพันธกับพฤติกรรมทันตสุขภาพ
หรือไม 

สวนท่ี 3 : พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
การบริโภคอาหารของกลุมเปาหมาย มีผลตอการเจริญเติบโต เพราะเด็กวัยเรียนตองไดรับสารอาหาร

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับวัย การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารในสัปดาหท่ีผานมา 
พบวา นักเรียน บริโภคอาหารเชา อาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารวางระหวางม้ือทุกวัน คิดเปนรอยละ 
55.8, 63.75, 66.6 และ33.6 ตามลําดับ และมีพฤติกรรมดานอ่ืนๆ ดังนี้ 

ประเด็นคําถามพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร รอยละ 
1. ม้ือกลางวันเม่ือวาน/วันนี้ นักเรียนกินเนื้อสัตว 
2. ม้ือกลางวันเม่ือวาน/วันนี้ นักเรียนกินผัก 
3. เม่ือวานนี้(ท้ังวัน) นักเรียนกินไข 
4. เม่ือวานนี้(ท้ังวัน) นักเรียนกินนม (นอกเหนือจากท่ีโรงเรียนจัดให) 
   4.1 ชนิดนมจืด 
   4.2 นมพรอง/ขาดมันเนย 
   4.3 นมปรุงแตงรส เชน นมเปรี้ยว นมช็อคโกแลต 
   4.4 โยเกิรต 
5. ในสัปดาหท่ีผานมา นักเรียนไมกินอาหารท่ีเปนแหลงธาตุเหล็ก  
6. ในสัปดาหท่ีผานมา นักเรียนไมกินอาหารทะเล 
7. ในสัปดาหท่ีผานมา นักเรียนกินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กท่ีโรงเรียนแจกให 
8. ในสัปดาหท่ีผานมา นักเรียนไมกินอาหารประเภทเนื้อสัตวก่ึงสุกก่ึงดิบ 

79.05 
86.70 
67.65 
77.05 
47.20 
3.45 
29.85 
7.62 
31.9 
33.9 
12 

67.05 
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9. ในสัปดาหท่ีผานมา นักเรียนกินขนมหวาน น้ําหวาน น้ําอัดลม 1-3 วัน หลัง 6 โมงเย็น  42.5 

 จากขอมูลขางตน จะเห็นวา อาหารท่ีเปนแหลงธาตุเหล็ก และอาหารทะเล กลุมเปาหมายมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ตํ่ากวารอยละ 50 รวมท้ังการกินยาเสริมธาตุเหล็ก มีเพียงรอยละ 12 ซ่ึงอาจสงผลตอการ
เกิดภาวะซีดได ดังนั้น โภชนาการจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีสุดตอรางกายคนจํานวนมากเขาใจและมีความคิดวาอาหาร
ใดก็ตามหากรับประทานแลวรูสึกอ่ิมนับวาเปนอาหารท่ีเพียงพอตอความตองการของรางกายซ่ึงความจริงแลว
ไมใช รางกายจะอยูอยางมีความสุขและแข็งแรงตองไดรับอาหารท่ีมีท้ังปริมาณและคุณภาพท่ีถูกตองและ
เพียงพอตอความตองการของรางกาย 

เด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพเปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาสังคม ภาวะโภชนาการของเด็กเปนดัชนี
บงชี้ท่ีดีของภาวะสุขภาพโดยรวมของเด็ก และภาวะโภชนาการท่ีดีเปนตนทุนสําคัญท่ีสงเสริมใหเด็กเติบโตได
เต็มศักยภาพ 

สวนท่ี 4 : พฤติกรรมอนามัยสวนบุคคล 
 จากการสัมภาษณนักเรียนกลุมเปาหมายเรื่องพฤติกรรมอนามัยสวนบุคคล พบวา สวนใหญมี
พฤติกรรมการอาบน้ํา วันละ 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 74.35 สระผมทุกวัน คิดเปนรอยละ 32.2 และใน 1 
สัปดาหมีการดูแลเล็บมือ เล็บเทา ใหสั้นและสะอาดอยูเสมอ สวนใหญ 2 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 36.7 
และมีพฤติกรรมดานอ่ืนๆ ดังนี้ 

 นักเรียนสวมใสเสื้อผาท่ีซักสะอาดและเปลี่ยนทุกวัน   คิดเปนรอยละ 92.65 
 นักเรียนใชผาปดปากปดจมูกทุกครั้งท่ีไอหรือจาม   คิดเปนรอยละ 46.1 
 นักเรียนลางมือดวยสบู กอนกินอาหาร ทุกครั้ง   คิดเปนรอยละ 53 
 นักเรียนลางมือดวยสบู หลังการใชสวม ทุกครั้ง   คิดเปนรอยละ 75.15 
 นักเรียนใชชอนกลางเม่ือกินอาหารรวมกับคนอ่ืนทุกครั้ง  คิดเปนรอยละ 55.65 
 นักเรียนใชแกวน้ําสวนตัวท่ีโรงเรียนทุกครั้ง    คิดเปนรอยละ 56.45 
 นักเรียนขับถายอุจจาระในสวมทุกครั้ง    คิดเปนรอยละ 88.95 
 นักเรียนขับถายอุจจาระทุกวัน     คิดเปนรอยละ 47.95 

 จากขอมูลขางตน จะเห็นวาพฤติกรรมบางเรื่อง กลุมเปาหมายมีการปฏิบัติเพียงรอยละ 50 ควรให
ความรูและฝกทักษะใหเด็กนักเรียนมีความตระหนักในการปฏิบัติเพ่ือใหมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค จะชวยใน
การปองกันควบคุมโรคและการแพรระบาดของโรคได 

สวนท่ี 5 : กิจกรรมทางกาย 
 ในสัปดาหท่ีผานมา กลุมเปาหมายนักเรียนทํากิจกรรมทางกายจนรูสึกเหนื่อยหรือหอบ คิดเปนรอยละ 
94.25 โดยกิจกรรมทางกายท่ีทําสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก วิ่งเลน/วิ่งไลจับ รอยละ 50.9 ฟุตบอล รอยละ 35 
และกระโดด รอยละ 34.05 ตามลําดับ ซ่ึงทําทุกวัน คิดเปนรอยละ 41.45 ระยะเวลาท่ีทํากิจกรรมทางกายวัน
ละ 60 นาทีข้ึนไป มีเพียงรอยละ 25.75  

สวนท่ี 6 : พฤติกรรมดานอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
 อนามัยสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธระหวางสุขภาพอนามัยของคนกับสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบๆตัว หาก
อนามัยสิ่งแวดลอมดี ไมมีมลพิษ สภาพแวดลอมมีความปลอดภัย ยอมดีตอผูอยู จึงควรใสใจดูแลปองกันมิให
เกิดโรคภัยไขเจ็บ หรืออุบัติเหตุ จากการสํารวจ พบวา กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมท้ิงขยะลงถังขยะทุกครั้ง คิด
เปนรอยละ79.5 และคัดแยกขยะกอนท้ิงทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 41.1 นักเรียนสวมหมวกกันน็อค ขณะขับข่ี 
ซอนทายรถจักรยานยนต ทุกครั้งเพียงรอยละ 15 และไมเคยสวมหมวกกันน็อคเม่ือขับข่ี ซอนทาย
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รถจักรยานยนต ถึงรอยละ 31.8 สําหรับการวายน้ํา เด็กกลุมเปาหมายท่ีสํารวจ วายน้ําเปน คิดเปนรอยละ 
47.95 วายน้ําไมเปนแตสามารถลอยตัวโดยไมใชอุปกรณได คิดเปนรอยละ 19.85 และวายน้ําไมเปน คิดเปน
รอยละ 32.2 จากขอมูลดังกลาว ควรเนนรณรงค สรางความตระหนักเรื่องของการสวมหมวกกันน็อค และ
สงเสริมสนับสนุนใหเด็กวัยเรียนมีทักษะการวายน้ําและรูจักจุดเสี่ยงท่ีเปนอันตราย โดยบูรณาการไปในการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในชวงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 
 
ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 

- ปรับปรุงแผนงานสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ใหดําเนินการเชิงรุกและสามารถแกไขปญหาเด็กวัย
เรียนในแตละจังหวัดตามบริบทของพ้ืนท่ีมากข้ึน โดยเนน ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนใหสามารถดําเนินงาน
ไดดวยตนเอง รวมท้ังควรมีบทบาทท่ีสําคัญในการสงเสริมใหเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค เพ่ือลด
ปจจัยเสี่ยงและโอกาสในการเปนโรคอวนในเด็กวัยเรียน 

- คนหามาตรการ และนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพในการทําใหเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงคเพ่ิมสูงข้ึน ท้ังนี้อาจพัฒนาจากงานประจําเปนงานวิจัยท่ีมีระบบการประเมินผลท่ีถูกตองแมนยํา 

- เพ่ิมคุณภาพการคัดกรองเด็กภาวะเริ่มอวนและอวน> รอยละ10 และจัดการน้ําหนักเด็กกลุมเสี่ยง
ไดรับการตรวจ obesity sign และสงตอเขาระบบ Service plan และคลินิก DPAC โดยเฉพาะการแจงผลการ
คัดกรองและแนวทางการปฏิบัติตัวของเด็กกลุมเสี่ยงและกลุมปกติ ท้ังนี้ควรพัฒนาตัวชี้วัดดานคุณภาพ 
(quality indicators) เพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานของโครงการและจัดสรรงบประมาณ นอกเหนือจาก

ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (process indicators) เชน จํานวนโรงเรียนท่ีมีเด็กภาวะเริ่มอวนและอวน> รอยละ

10 มีการคัดกรองและจัดการน้ําหนัก, จํานวนบุคลากรสาธารณสุขและผูท่ีเก่ียวของไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
เปนตน 

- ควรมีระบบการติดตาม ประเมินและเยี่ยมเสริมพลัง อยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาตอยอดในสิ่งท่ีดีและ
ปรับปรุงแกไขในสวนท่ียังเปนปญหาอยู เพ่ือใหการดําเนินงานในปตอๆไปมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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งานอนามัยวัยรุนและเยาวชน 

การสงเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสมสําหรับวัยรุน เขตนครชัยบุรินทร 

วัยรุน เปนวัยท่ีมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากเปนระยะท่ีมีการเปลี่ยนผานของชวงวัย จากวัยเด็กสูวัยผูใหญ                
และมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ทําใหวัยรุนไทยตองเผชิญกับ
ปญหาตางๆ เชน ใชสารเสพติด ด่ืมแอลกอฮอล ทะเลาะวิวาท ใชความรุนแรง ปญหาโภชนาการ ทันตกรรม 
รวมถึงปญหาการตั้งครรภเม่ืออายุนอยและการแทงท่ีไมปลอดภัยดวย จากสถานการณของประเทศไทย พบวา 
พ.ศ.2553  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ป ตอประชากรหญิงอายุ15-19 ป พันคน เทากับ 53.4 ซ่ึง
เปนอัตราสูงท่ีสุดในรอบ 10 ปท่ีผานมา และมีแนวโนมลดลงเหลืออัตรา 44.3 ใน พ.ศ.2558 เขตสุขภาพท่ี 9 
พบอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป พันคน ตั้งแตพ.ศ.2553-2558 
ในอัตรา 49.2 53.9 54.4 52.7 49.5 และ 46.8 ตามลําดับ ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาอัตราการคลอดใน
วัยรุนของเขตสุขภาพท่ี 9 มีแนวโนมลดลงเชนเดียวกันกับสถานการณ ของประเทศ  

การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนท่ีผานมา ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา           
ไดสงเสริมใหโรงพยาบาลจัดบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน(YFHS) โดยมีโรงพยาบาลผาน
มาตรฐาน YFHS สูงถึง 74 แหง หรือรอยละ 80.6 ของโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ท้ังหมดในเขตสุขภาพท่ี 9 สวนอําเภอมีการดําเนินงานตามมาตรฐานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ(RHD) ตั้ง 
เปาหมายท่ีรอยละ 75 ผลการดําเนินงานผานเกณฑรอยละ 61.36 ต่ํากวาเปาหมาย และมีการขับเคลื่อนการ
งานผานคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพวัยรุนเขตสุขภาพท่ี 9 (Nodeวัยรุน)โดยเปนพ่ีเลี้ยงในการดําเนินงาน และ
นิเทศติดตามอยางตอเนื่อง จากการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนอยางจริงจัง                
ทําใหพบขอมูลหญิงอายุ 10-14 ป มีแนวโนมตั้งครรภสูงข้ึนและมีการตั้งครรภซํ้าในหญิงอายุนอยกวา 20 ป
สูงข้ึนดวย วัยรุนหญิงท่ีตัดสินใจตั้งครรภตอไมไดรับการฝากครรภตามเกณฑคุณภาพทําใหเกิดความเสี่ยงตอ      
การคลอดกอนกําหนด ทารกน้ําหนักตัวนอย หลังคลอดไมสามารถเลี้ยงดูบุตรใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดเนื่องจาก
ไมมีรายได เกิดการหยาราง และขาดโอกาสในการศึกษาตอ สวนวัยรุนหญิงท่ีตัดสินใจไมตั้งครรภตอยังเขาไมถึง
บริการสุขภาพท่ีเปนมิตรทําใหเกิดการแทงท่ีไมปลอดภัยรุนแรงถึงสูญเสียชีวิต  

จากสถานการณดังกลาว จึงควรเรงสรางความรวมมือทุกภาคสวนใหทํางานบูรณาการกันอยางแทจริง 
ไดแก กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนใหโรงพยาบาลจัดบริการสุขภาพท่ีเปนมิตร สงเสริมการมีสวนรวมของ
ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษาในการปองกันแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
พัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางพอแมผูปกครองกับวัยรุน, กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
จัดสวัสดิการสังคม ฝกอาชีพใหวัยรุนท่ีตั้งครรภหรือหลังคลอด จัดหาครอบครัวทดแทน,กระทรวง ศึกษาธิการ
จัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาใหแกนักเรียน เพ่ิมโอกาสในการศึกษาตอ ดูแล ชวยเหลือ และสงตอหนวย 
งานท่ีเก่ียวของ และกระทรวงมหาดไทยสงเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุของวัยรุน ในปพ.ศ.2560 ไดมี
พระราชบัญญัติปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ซ่ึงกําหนดบทบาทหนาท่ีของแตละกระทรวงท่ี
เก่ียวของอยางชัดเจนและมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือบูรณาการและขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด  

ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา เห็นความสําคัญในปญหาดังกลาว จึงจัดทําโครงการสงเสริมพฤติกรรม
อนามัยการเจริญพันธุท่ีเหมาะสมสําหรับวัยรุนเขตนครชัยบุรินทร ปงบประมาณ 2560 เพ่ือลดอัตราการคลอด
ในวัยรุน ลดอัตราการตั้งครรภซํ้า สงเสริมการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรตามสิทธิอนามัยการเจริญพันธุใน
วัยรุน พัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่องเพศสําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุขและแกนนําวัยรุน สรางการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขายในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนและปองกันพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพของ
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วัยรุนอ่ืนๆ อันจะสงผลตอการพัฒนาวัยรุนอยางเต็มศักยภาพเพ่ือกาวสูวัยทํางานท่ีมีคุณภาพ  โดยมีการจัด
กิจกรรม  ดังนี้ 
1.พัฒนาศักยภาพวิทยากรในการจัดอบรมเรื่องเพศคยุไดในครอบครัว”( ครู ก ) 
 กลุมเปาหมาย : พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข ผูรับผิดชอบงานวัยรุนในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย และ  สุรินทร จํานวน 100 คน  ณ โรงแรมสบายโฮเทล อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันท่ี 14 -16 
ธันวาคม 2560  โดยมีกิจกรรม  ไดแก 

- บรรยาย สถานการณสุขภาพวัยรุน และนโยบายการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวัยรุน  
        พรบ.ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559 และบทบาทคณะอนุกรรมการฯ ระดับ      
        จังหวัด 
 - ฝกปฏิบัติการเปนวิทยากรกระบวนการการจัดการอบรมเรื่องเพศคุยไดในครอบครัว  
 - จัดกิจกรรมการเปนวิทยากรกระบวนการ 3 กิจกรรม คือ  
   * กิจกรรมมองผานภาพ เปนการคนหาตัวเอง 
   * กิจกรรมยอนรอย เปนการเรียนรูความคิดและพฤติกรรมของวัยรุนในอดีต 
   * กิจกรรมเลือกขาง เปนการดึงทัศนคติในการมองเรื่องเพศในวัยรุนและใหแสดงความคิดเห็น     
                     ยอมรับความคิด และแกไขปญหาความขัดแยง 
    - บรรยาย “เทคนิคการสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุน” 
 - บรรยาย “พัฒนาการของมนุษยตามชวงวัยและกลไกการปองกันตนเอง (Defense mechanism) ” 
 - ฝกปฏิบัติวิทยากรการการะบวนการจัดการอบรมเรื่องเพศคุยไดใน  
   * เทคนิคการสื่อสารเชิงบวก และการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว             
   * หกเหลี่ยมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ   
   * การปองกันการตั้งครรภ การคุมกําเนิด  ผลกระทบจากการทําแทงในวัยรุน และแนวทาง
   การชวยเหลือ 
     - บรรยาย “วัยรุนไทยสูงสมสวน สมองดี ดวยโภชนาการ”  
 - แบงกลุมตามจังหวัด จัดทําแผนการดําเนินงานอบรมครู ข เรื่องเพศคุยไดในครอบครัวแบบบูรณาการ
ระดับจังหวัดและพ้ืนท่ี นําเสนอโดย ตัวแทน 4 จังหวัด 
 - บรรยาย “แนวทางการประเมินรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุน  พ.ศ. 2560”
 - บรรยาย “แนวทางการประเมินรับรองมาตรฐานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ พ.ศ. 2560” 

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนนิงาน 
- กลุมเปาหมายไมสามารถเขารวมการอบรมตามจํานวนท่ีกําหนด  เนื่องจากจัดอบรมชวงเดียวกันกับ
กรมสุขภาพจิต  จึงตองปรับชวงเวลาการจัดอบรมเพ่ือใหไดกลุมเปาหมายตามกําหนด 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
- ความรวมมือจาก CT วัยรุน และทีมงานท่ีเก่ียวของในการจัดการอบรม 
- การสื่อสารท่ีดี การประชาสัมพันธ และการประสานงานท้ังภายใน และภายนอกองคกร  
- การสนับสนุนจากผูบริหาร 
- การเตรียมทีมงานเพ่ือกําหนดกระบวนการใหมีความชัดเจนกอนเริ่มจัดการอบรมใหเขาใจองค
ความรูและทักษะท่ีเก่ียวของในการอบรม 
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แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 - สนับสนุนผูอบรม (ครู ก) นําความรูท่ีไดไปจัดการอบรมเรื่องเพศคุยไดในครอบ ในครอบครัว (ครู ข) 
 ในพ้ืนท่ี เพ่ือใหวัยรุนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุท่ีเหมาะสม 
 - สนับสนุนสื่อใหพ้ืนท่ีในการดําเนินงานติดตามผลการดําเนินงานระดับจังหวัด 
 
 

 

 

 

 

 

2. การถอดบทเรียนการบูรณาการ การจัดบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน” 
 กลุมเปาหมาย  ผูรับผิดชอบการจัดบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชนและภาคี
เครือขายท่ีดําเนินงาน จํานวน 78 คน   มีกิจกรรม  ไดแก บรรยายความสําคัญ ประโยชนและคุณคาของการ
ถอดบทเรียน   เทคนิค/วิธีการ และกระบวนการถอดบทเรียน  Work shop ฝกทักษะรายกลุมดาน
กระบวนการถอดบทเรียน การดําเนินงาน YFHS ในพ้ืนท่ีเขตนครชัยบุรินทร  ฝกปฏิบัติการสรุปบทเรียนการ
ดําเนินงาน YFHS และแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องเลาดีๆ ของกลุม  
 ปญหา/อุปสรรค 
 - จัดการประชุมลาชากวาท่ีกําหนด เนื่องจาก วิทยากรอบรมไมสามารถกําหนดเวลาตามชวงดังกลาวได  
จึงเลื่อนการจัดอบรมใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
 ปจจัยความสําเร็จ 
 - การวิเคราะหความตองการขอมูลของพ้ืนท่ีเพ่ือการขับเคลื่อนตอ 
 - วิทยากรมีความรูความสามารถในการกระบวนการถอดบทเรียน 
 - การคัดเลือกกลุมเปาหมายในการถอดบทเรียนเปนกลุมท่ีมีความสําเร็จในการดําเนินงานและกลุมท่ีอยู
ระหวางการพัฒนา 
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3.ประชุมคณะอนุกรรมการ ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด 
 กลุมเปาหมาย คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด  โดยมีการ
จัดกิจกรรม  ไดแก  การเรงรัดและสนับสนุนการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด  สนับสนุนการจัดประชุมอนุกรรมการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน   สนับสนุนสื่อ อุปกรณ ขอมูลความรูท่ีเก่ียวของในการประชุม  และสรุป
รายงานการประชุมของแตละจังหวัดและจัดสงรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ใหกรมอนามัย 

ปญหา/อุปสรรค 
 - การแตงตั้งและประชุมคณะอนุกรรมการปองกันการตั้งครรภในวัยรุนลาชา 

ปจจัยความสําเร็จ 
 - มีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 - ความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการปองกันการตั้งครรภใน
วัยรุน 

แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 - สนับสนุน/ผลักดันใหมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
จังหวัดนครราชสีมา 
 - สนับสนุนใหมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ จังหวัดละ 2 ครั้งตอป 
 

 
4. การประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS 
 กลุมเปาหมาย โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอําเภอในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร  โดยมีการจัดกิจกรรม  ไดแก 
 - ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และอําเภอ 
 อนามัยการเจริญพันธุระดับเขตและจังหวัด วันท่ี 20-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบางแสนเฮริเทจ     
จังหวัดชลบุรี    
 - ชี้แจงมาตรฐานและแนวทางการประเมินรับรอง แกผูรับผิดชอบงานระดับจังหวัด วันท่ี 24 กุมภาพันธ
2560 ณ หองประชุมชั้น 1 สํานักงานสาธารณสุขชัยภูมิ 
 - สนับสนุนสื่อ อุปกรณ และองคความรูท่ีเก่ียวของแกภาคีเครือขาย 
 - รับเรื่องขอรับการประเมินรับรอง  ประสานคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองและนัดวันประเมิน
 - เยี่ยมสํารวจและประเมินรับรองตามมาตรฐาน 
 - สรุปผลการประเมินรับรองและจัดทํารายงาน 
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ปญหา/อุปสรรค 
 - รพ.ท่ีผานการประเมิน รับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุน พัฒนางานไมตอเนื่อง 

แนวทางแกไข 
 - เยี่ยมพัฒนาและเสริมพลัง โรงพยาบาลท่ียังไมขอรับการประเมินรับรองคลินิกวัยรุน  
 - ติดตามความตอเนื่องการ ดําเนินงานของคลินิกวัยรุน โดยเฉพาะรพ.  ท่ีครบประเมินรับรองซํ้าใหคง
คุณภาพการบริการตามมาตรฐาน 

ปจจัยความสําเร็จ 
 - พ้ืนท่ีใหความสําคัญในการพัฒนางาน 
 - มีการวางแผนพัฒนางานรวมกับจังหวัดและพ้ืนท่ี 
 - มีการติดตามผลการดําเนินงาน 

แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 - เยี่ยมพัฒนาโรงพยาบาลท่ียังไมขอรับการประเมินใหมมีการประเมินตนเองเพ่ือเห็นโอกาสในกากร
พัฒนา 
 - สงเสริมการสรางนวัตกรรมในการจัดบริการท่ีเปนมิตร 
 - สงเสริมการเขาถึงบริการท่ีเปนมิตรและพัฒนาระบบการดูแลสงตอสูชุมชน 
 

   
5. ประเมินรับรองอําเภอตามมาตรฐานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ ( RHD ) 
กลุมเปาหมาย โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอําเภอในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร  โดยมีการจัดกิจกรรม  ไดแก 
 - ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และอําเภอ 
        อนามัยการเจริญพันธุระดับเขตและจังหวัด วันท่ี 20-23 ธ.ค.2559 ณ โรงแรมบางแสนเฮริเทจ    
        จังหวัดชลบุรี    
 - ชี้แจงมาตรฐานและแนวทางการประเมินรับรอง แกผูรับผิดชอบงานระดับจังหวัด วันท่ี 24 กุมภาพันธ 
2560  ณ   หองประชุมชั้น 1 สสจ.ชัยภูมิ 
 - สนับสนุนสื่อ อุปกรณ และองคความรูท่ีเก่ียวของ แกภาคีเครือขาย 
 - รับเรื่องขอรับการประเมินรับรอง  ประสานคณะกรรมการตรวจประเมินรบัรองและนัดวันประเมิน 
 - เยี่ยมสํารวจและประเมินรับรองตามมาตรฐาน 
 - สรุปผลการประเมินรับรองและจัดทํารายงาน 
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ปญหา/อุปสรรค 
 - รพ.ท่ีผานการประเมิน รับรองมาตรฐานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ พัฒนางานไมตอเนื่อง 
แนวทางแกไข 
 - เยี่ยมพัฒนาและเสริมพลัง   อําเภอท่ียังไมขอรับการประเมินอําเภออนามัยการเจริญพันธุ   
 - ติดตามความตอเนื่องการ ดําเนินงานของอําเภออนามัยการเจริญพันธุ โดยเฉพาะอําเภอท่ีครบ
ประเมินรับรองซํ้าใหคงคุณภาพการบริการตามมาตรฐาน 
ปจจัยความสําเร็จ 
 - มีการติดตามเสริมพลังอยางตอเนื่อง 
 - มีการบูรณาการกับมาตรฐานงานในพ้ืนท่ี 
แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 - ขับเคลื่อนงานอําเภออนามัยรวมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพาชีวิตอําเภอ   
 - สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในพ้ืนท่ีและแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัด 
 

 
 
6. ประชุมแกนนําวัยรุนในการส่ือสารเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุระหวางวัยรุนกับพอแม / 
ผูปกครอง 
 กลุมเปาหมาย นักเรียนแกนนาํในชั้นมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสและครู โดยมีการจัดกิจกรรม  
ไดแก 
        - สถานการณและปญหาของวัยรุนไทยในปจจุบัน 
 - กิจกรรมเรียนรูแบบมีสวนรวมเรื่อง “รูจักตัวเอง รูจักวัยรุน”จากสื่อวงลอสอนรัก                     
 - กิจกรรมเรียนรูแบบมีสวนรวม เรื่อง “การพูดคุยเรื่องเพศในวัยรุน” 
        - กิจกรรมเรียนรูแบบมีสวนรวมเรื่อง“ตามรอยวัยรุนยุคใหม”และ “กาวทันไอที” 
        - กิจกรรมเรียนรูแบบมีสวนรวมเรื่อง“ปลอดภัยไวกอน” 
   - นิทรรศการใหความรูและคําปรึกษาดานสุขภาพวัยเรียน วัยรุน  
 - ถาม-ตอบ คําถามสุขภาพ 
ปจจัยความสําเร็จ 
  - ความรวมมือจาก CT วัยรุน และทีมงานท่ีเก่ียวของในการจัดการอบรม 
  - การสนับสนุนจากผูบริหาร 
  - การเตรียมทีมงานเพ่ือกําหนดกระบวนการใหมีความชัดเจนกอนเริ่ม 
          - จัดการอบรมใหเขาใจองคความรูและทักษะท่ีเก่ียวของในการอบรม 
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แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 - แตงตั้งคณะกรรมการภาคีเครือขายYFHS  
 - สนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
 
 

 

 

 

 

7.การพัฒนาเครือขาย Teen Up Care 
 รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและสรางเครือขายการทํางานใหบริการปรึกษาทางเลือก และการ
สงตอบริการยุติการตั้งครรภท่ีเขาถึงได ของเครือขายในเขตภาคเหนือ ซ่ึงจะเปนการขยายและพัฒนาการสงตอ
บริการยุติการตั้งครรภ ตั้งครรภตอ  และการคุมกําเนิดเพ่ือปองกันดูแลการตั้งครรภในวัยรุนใหเพียงพอตอ
ความตองการ และเอ้ืออํานวยใหเกิดระบบสงตอท่ีเปนรูปธรรมในระยะยาว วันท่ี 17 – 19 พฤษภาคม 2560        
ณ โรงแรมอินพีเรียลแมปง  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

   
การเฝาระวังแทงในประเทศไทย 
      สํานักอนามัยการเจริญพันธุ  กรมอนามัย  รวบรวมขอมูลการแทงในอาสาสมัคร จากโรงพยาบาลใน
เขตสุขภาพท่ี 9  ท่ีสมัครเขารวมโครงการฯ เพ่ือวิเคราะหขอมูลและเผยแพรแกภาคีเครือขาย/ผูเก่ียวของ 
อบรมแนวทางการใชคูมือการเฝาระวังการตั้งครรภแมวัยรุน (ตามความสมัครใจ) วันท่ี 2-3 มีนาคม 2560 ณ 
โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน และโรงพยาบาลสงแบบสอบถามไปยังสํานักอนามัยการเจริญพันธุ เฉพาะเดือน
เมษายน – พฤษภาคม 2560 เพ่ือวิเคราะหขอมูล 
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ขับเคล่ือน Node วัยรุน 
       - ครั้งท่ี 1/60 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยวัยรุน ( Node วัยรุน ) รวมประชุมปรึกษาหารือแนว
ทางการขับเคลื่อนงาน โครงการ 400 โรงเรียน 400 โรงพยาบาล วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงพยาบาล
บัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา   
       - ครั้งท่ี 2/6 : รวมประชุมวางแผนบูรณาการโครงการจับคูการทํางานระหวางสถานศึกษากับสถาน
บริการ (โครงการ 400 โรงเรียน 400 โรงพยาบาล) วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรมโครานารี่ คอร
ทยารด บูทิค โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา  
       - ครั้งท่ี 3/60 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยวัยรุน ( Node วัยรุน ) เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานใน
รอบป 2560  และจัดทําแผนปฏิบัติการปงบประมาณ  2561 วันท่ี 8-9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสีมาธานี 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
ปจจัยความสําเร็จ 
 - ความรวมมือของคณะกรรมการพัฒนางานวัยรุน (Cluster วัยรุน) ในการรวมทบทวนสถานการณ 
วางแผนการดําเนินงาน  รวมดําเนินการ ประเมินผล และรวมปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงาน 
 - มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอการขับเคลื่อนงานรวมกับเขตสุขภาพและ         
Node วัยรุน 
 - นิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงานทุกไตรมาส และการตรวจราชการ 
 - นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 
โอกาสพัฒนา 
 - วิเคราะหขอมูลเพ่ือชี้จุดท่ีเปนปญหา จุดเสี่ยง เชื่อมโยงระบบการดูแลสูชุมชน  
 - สอนงานและเปนพ่ีเลี้ยงในการดําเนินงานใหแกจังหวัดและอําเภอ  
 - สงเสริมการมีสวนรวมของวัยรุนและครอบครัวใหมีความฉลาดรูในการดูแลสุขภาพตนเอง 
 - สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม พรบ.ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ ใน
วัยรุน พ.ศ. 2559  

- สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการดําเนินงาน 
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งานอนามัยวัยทํางาน 

 
การสงเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงคป 2560 

 จากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2557  ในกลุมวัยทํางานพบวา  ความชุกของ
ภาวะอวน (BMI ≥25 kg/m2) ในประชากรไทยอายุ 15 ปข้ึนไปมีรอยละ 37.5 โดยเฉพาะในผูหญิงความชุก
เพ่ิมจากรอยละ 40.7 ในป 2552 เปนรอยละ 41.8 ในป 2557 สวนในผูชายเพ่ิมจากรอยละ 28.4 เปนรอยละ 
32.9 (ชายรอยละ 32.9 และหญิงรอยละ 41.8)   สวนสถานการณภาวะอวนลงพุง(รอบเอว ≥90 ซม. ในชาย 
และ ≥80 ซม. ในหญิง ) ความชุกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเชนกัน  คือ ในเพศหญิงรอยละ 45 และเพศชายรอยละ 
18.6 ในป 2552 เพ่ิมเปนรอยละ 51.3 และ 26.0 ในป 2557 ตามลําดับ  สวนความชุกของภาวะเมทาบอลิก
ซินโดรมในประชากรไทยอายุ 15 ปข้ึนไป  เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 21.1 ในป 2552 เปนรอยละ 28.9 ในป 2557 
(ผูหญิงรอยละ 32.8 และชายรอยละ 24.9)   ทางดานพฤติกรรมสุขภาพพบวา มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอมี
รอยละ 19.2 (ชายรอยละ 18.4 และหญิงรอยละ 20.0)   รอยละ 76.0 กินอาหารครบ 3 ม้ือตอวัน โดยกลุม
อายุ15-29 ป กินครบ 3 ม้ือนอยท่ีสุดคือ รอยละ 69.9  และรอยละ 25.9 กินผักและผลไมปริมาณตอวัน
เพียงพอตามขอแนะนํา (รวม ≥5 สวนมาตรฐานตอวัน) (ชายรอยละ 24.1 และหญิงรอยละ 27.6) กลุมอายุ 
30-59 ป รอยละ 29.0-30.6   
 เม่ือวิเคราะหชองวาง(gap analysis) พบวา  การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพวัยทํางานไมเปนตัวชี้วัด
ของการตรวจราชการ  ผูปฏิบัติขาดการวิเคราะหขอมูลแบบรอบดาน รวมท้ังการเชื่อมขอมูลสงเสริมสุขภาพ
และควบคุมปองกันโรคยังขาดความเชื่อมโยง  จึงดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพวัย
ทํางานท่ีพึงประสงค  ซ่ึงมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

1.การดําเนินงาน Health  Leader ในเขตนครชัยบุรินทร 
 ประชาชนวัยทํางานมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เพราะเปนกําลังหลักในการสรางรายได
ของครอบครัว เพ่ือดูแลสมาชิกท่ีเปนกลุมวัยตางๆ จากผลการสํารวจคุณภาพชีวิตคนทํางานโดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2551 พบวาคนไทยวัยทํางานเพียง 3 ใน 5 ท่ีกินอาหารม้ือหลัก
ครบ 3 ม้ือและมากกวา 1 ใน 4 งดม้ือเชาท้ังท่ีเปนม้ือสําคัญ และ รอยละ 46.5 ไมออกกําลังกายเลย และการ
สํารวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2557 โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบวาคนไทยวัยทํางาน
อายุ 15 ปข้ึนไป มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ไดแก กินผักผลไมตอวันเพียงพอตามขอแนะนํา (รวม > 5 สวน
มาตรฐานตอวัน) เพียงรอยละ 25.9 กิจกรรมทางกายเพียงพอ รอยละ 80.8 มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในเกณฑ
ปกติ (18.5 - 22.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร) เพียงรอยละ 36.43 โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 
8.9 และ รอยละ 24.7 ตามลําดับ ผลการสํารวจสภาวะสุขภาพชองปากระดับประเทศ ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2555  
โดยสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบวา คนไทยวัยทํางานแปรงฟนหลังตื่นนอนตอนเชา รอยละ 97.8 
แปรงฟนกอนเขานอน รอยละ 79.9 และใชอุปกรณเสริมรวมกับการแปรงฟนรอยละ 55.7  ผลจากการสํารวจ
ของสํานักงานสถิติแหงชาติพ.ศ. 2552 พบวาการนอนหลับของคนไทยวัยทํางาน 8.2 ชั่วโมงตอวัน (ประชากร
อายุ 10 ปข้ึนไป)  จากขอมูลประชาชนวัยทํางานอายุ 30-44 ป ในเขตสุขภาพท่ี 9  ในป 2559 มีคาดัชนีมวล
กายปกติ รอยละ 50.84  ซ่ึงลดลงจาก ป 2557 และป 2558 ท่ีมีคาดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 56.95  และ 
53.35  ตามลําดับ  โดยพฤติกรรมท้ัง 4 ดาน ดังกลาวเปนปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพของประชาชนวัยทํางาน ซ่ึง
สามารถควบคุม ปองกัน และพัฒนาใหเปนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ียั่งยืนถาวรได  
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 กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  ไดดําเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Health  Leader  ในระดับเขต  จังหวัด  และชุมชนในวันท่ี  10  มกราคม  2560 
ณ โรงแรมสบาย  โฮเทล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือมุงเนนท่ีจะยกระดับความรู 
ความเขาใจ ตลอดจนสรางทักษะในการถายทอดพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ดาน ไดแก กินอาหาร 
กิจกรรมทางกาย นอนหลับ และดูแลสุขภาพชองปากท่ีถูกตองและเหมาะสม หรือพูดสั้นๆ วา “กินดี มีแรง 
นอนพอ ฟนดี” แกบุคลากรสาธารณสุขและแกนนําสุขภาพใหมีความรูท่ีชัดเจน เพ่ือเปนครูพ่ีเลี้ยงหรือท่ี
ปรึกษาในการสรางผูนําสุขภาพ (Health Leader) ชวยทําหนาท่ีแทนกระตุนใหประชาชนวัยทํางานในชุมชน มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง จนทําใหเกิดชุมชนหุนดี สุขภาพดี และสามารถเปนตนแบบของ
การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชวยผลักดันใหคนของชุมชนมีการดูแลสุขภาพตนเองได   โดยมีผูเขา
ประชุมจํานวน 57 คน ประกอบดวย ผูรับผิดชอบจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล แกนนําสุขภาพในระดับพ้ืนท่ี บริษัทแปงมันเอ่ียม
เฮง และเจาหนาท่ีจากศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา โดยมีการบรรยายเรื่องแนวทางการดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพวัยทํางานท่ีพึงประสงคของแกนนําสุขภาพ (Health Leader) ใหบรรลุเปาหมายในป 2560 ดังนี้ 1) 
รอยละ 55 ของประชาชนวัยทํางานอายุ 30 – 44 ป ในเขตสุขภาพท่ี 9 มีดัชนีมวลกายปกติ  2) รอยละ 25 
ของ Health Leader มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 4  ดาน  บรรยายเรื่องสุขภาพฟนดีกับ 2 : 2 : 2  แปรงฟนวัน
ละ  2 ครั้ง  ครั้งละ 2 นาที และหลังจากแปรงฟนควรงดอาหาร  ขนมหวาน  และเครื่องดื่มท่ีมีรสหวาน 2 
ชั่วโมง  บรรยายเรื่องรูวิธีการนอนแบบคุณภาพ 8 เทคนิคการนอนหลับสบายเพ่ือสุขภาพรางกายท่ีดี แบงกลุม
ฝกปฏิบัติ 3 ฐาน คือ ฐาน1 กินดี   ฝกตักอาหาร  เรียนรูเรื่องอาหารแลกเปลี่ยน กินตามธงโภชนาการ  ฐาน2 
มีแรง  ฝกออกกําลังกาย บริหารกลามเนื้อลําตัว  ฐาน3 ฟนดี  ฝกทําความสะอาดฟน  ดวยการยอมสีฟน การ
ใชหลอดขูดคราบหินปูน    โดยแกนนําของชุมชนไดจัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงานสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีพึงประสงคของ  Health  Leader  เพ่ือลงดําเนินการในพ้ืนรับผิดชอบของตนเองท้ัง  6  แหง  ดังนี้ 
 1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 
 2. โรงพยาบาลจักราช 
 3. บริษัท  แปงมันเอ่ียมเฮงอุตสาหกรรม จํากัด 
 4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลบานโนน  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 
 5. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดชุมแสง  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ 
 6. ตําบลศรีสวาง  อ.นาโพธิ์  จ.บุรีรัมย 
 7. โรงพยาบาลสนม  จ.สุรินทร 
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 ซ่ึงในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครู ก ในการสราง Health  Leader ระดับชุมชนในครั้งนี้ มีแกนนํา
ท้ังสิ้น  จํานวน 70 คนและในเดือนพฤษภาคม คณะทีมเยี่ยมเสริมพลังไดสุมลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเสริมพลังและนิเทศ
ติดตามการดําเนินงานสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานท่ีพึงประสงค (Health  Leader) ในพ้ืนท่ี  2  แหง 
ไดแก  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโนน  ตําบลโนนสําราญ  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  และ โดยมี
ผลการเยี่ยมติดตามดังนี้ 

1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโนน  ตําบลโนนสําราญ  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ   
มีการประสานการดําเนินงานโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการวางแผนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนใหพ้ืนท่ี
สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย  โดยผลักดันแผนการดําเนินงานเขาสูแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ินบูรณาการแผนและงบประมาณเขาดวยกัน และมีเปาหมายในการขยายผลสู 3 กลุมเปาหมาย คือ
โรงเรียนดอกลําดวน (รร.ผูสูงอายุ)  ผูปวยเรื้อรัง  และกลุมเสี่ยงเรื้อรังในชุมชน  โดยมีกิจกรรมคัดเลือกผูนํา
ดานสุขภาพท่ีเปนเปาหมายนิ่ง  คือ  อสม. ทําใหสามารถติดตามผลไดในการประชุมประจําเดือนและสามารถ
ขยายผลตอได  บูรณาการงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาสูงานประจํารวมกับการคัดกรองสุขภาพ  ประกาศ
นโยบายองคกรไรพุงบูรณาการงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 4 ดานเขากับงานองคกรไรพุง  มีขอตกลง
เปนเปาหมายรวมกัน และตอยอดพฤติกรรมการแปรงฟนสูศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี โดยมีสถานการณ
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคหลังจากดําเนินกิจกรรม ดังนี้ ดัชนีมวลกายระดับอวน (25-29.9) 
ลดมาเปน ดัชนีมวลกายระดับทวม (23-24.9) 3 คน คิดเปนรอยละ 9.67 โดยมีนวัตกรรมในเรื่องการลด size 
เสื้อ อยางนอย 1 size 
 2. ชุมชนบานเมืองนอย ตําบลศรีสวาง อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย  ไดบูรณาการแผนการ
ดําเนินงานกับโครงการคัดกรองสุขภาพประชาชน และโครงการสงเสริมการออกกําลังกายสําหรับประชาชนเขา
กับแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน  มีการทําประชาคมเพ่ือวิเคราะหปญหาโรคเรื้อรังท่ีพบใน
ชุมชน  ดําเนินการตรวจคัดกรอง  อบรมใหความรูแกนนําสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ  ปรับพฤติกรรมเนนเรื่อง
การออกกําลังกาย 5 วัน/สัปดาห  มีขอตกลงชุมชนในการสงเสริมสุขภาพวัยทํางานท่ีพึงประสงค ดานบุหรี่/
สุรา  อาหาร  และการออกกําลังกาย  สงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน  สรางแรงจูงใจในการออก
กําลังกายโดยใหรางวัล (เสื้อทีมออกกําลังกาย)  โดยผูนําชุมชนใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมอยาง
เขมแข็งตอเนื่อง  หลังจากการดําเนินงานไดมีการวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพท้ัง  4 ดานแยกใหเห็นพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงคของชุมชนอยางชัดเจน  โดยคิดคนนวตกรรมในเรื่องการออกกําลังกายเปนแบบ
ฉบับของตนเอง คือ แอโรบิคบาสโลป 
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 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในวันท่ี 11  
กันยายน 2560  ณ หองประชุมพฤกษาธร ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  โดยมีชุมชนท่ีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดังนี้  
 1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ขอมูลพ้ืนท่ี มี 16 ตําบล  ดําเนินการสรางแกนนํา  3 ตําบล  
ไดแก  ตําบลขามเฒา  ตําบลโนนสูง  และตําบลธารปราสาท  โดยมีผูนําท่ีเปน Health leader 4 คนท่ีไดรับ
การพัฒนาศักยภาพจากศูนยอนามัยท่ี 9  ดําเนินการในพ้ืนท่ี  เปนครู ก. แกนนําท่ีนําความรูไปจัดอบรมใหกับ
แกนนําในพ้ืนท่ี  จํานวน 30 คน  และใชแนวคิดการใหความรูโดยสอดแทรกความสนุกสนาน ไมเปนวิชาการ
มากเกินไป สรางความเชื่อม่ันใหผูเขาอบรมใหเห็นวา ตนเองนั้นมีสุขภาพท่ีดีท่ีสุดแลว ทําใหเกิดความม่ันใจใน
การท่ีจะไปเปนผูนําดานสุขภาพตอไป   คิดคนนวตกรรมนํา “ไพ” มาเปนสื่อการสอนชวยในการจํา เชน 
อาหารหวาน มัน เค็ม  คือ ไพ 6 A 6, หลักการแปรงฟน ใชไพตอง 2 ( 2 2 2 ) เปนตน   โดยมีผลการ
ดําเนินงาน   คือมีภาวะอวน ถึงอวนมาก จํานวน 17 คน ผลดัชนีมวลกายลดลง  15 คน  และมีผูรอบเอวเกิน
เกณฑลดลง 10 คน จากจํานวน 15  คน   

 
 2. โรงพยาบาลจักราช  อ.จักราช  จ.นครราชสีมา ขอมูลพ้ืนท่ี มี 8 ตําบล  109 หมูบาน 6 ชุมชน 

โดยใชทุนทางสังคมท่ีมีอยูเดิม คือ Health model  และตอยอดพัฒนาศักยภาพเปน Health leader  ใช

เครือขายจัดการดานสุขภาพท่ีเปนเลิศ  โดยไดรับรางวัล Health model ป 58-60 ระดับดี  และการ

ดําเนินงานคลินิก DPAC ระดับดีเยี่ยม (ประเมินตนเอง) ซ่ึงไดตอยอดสูการดําเนินงาน  Health  Leader ใน

พ้ืนท่ีโดยบูรณาการแผนปฏิบัติการระดับพ้ืนท่ี  ดําเนินงานรวมกับเครือขาย CUP  และโครงการสงเสริม

สุขภาพออกกําลังกายในบุคลากร   มีการถายทอดนโยบาย เสนอแผนแกผูบริหาร  จัดประชุมบุคลากร ซ่ึง

ผูบริหารใหความสําคัญโดยเปนผูแถลงนโยบายและกําหนดใหมีกิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธ  เม่ือการ

ดําเนินงานในสวนขององคกรมีความเขมแข็งแลวจึงถายทอดการดําเนินงานลงสูเครือขาย  โดยจัดอบรม  อสม. 

ในชุมชน  จัดทําทะเบียนผูนําดานสุขภาพ เพ่ือใหการทํางานไดงายข้ึนและมีกิจกรรมรวมกัน  แตงตั้ง

คณะกรรมการการทํางานดานสุขภาพ  ทําขอตกลงของชุมชนในพ้ืนท่ีของ สสอ. / รพ.สต. เนนเรื่องพฤติกรรม

ท่ีพึงประสงค 4 ดาน ใหมีรูปแบบท่ีชัดเจนข้ึนจากการประชาคมหมูบาน  โดยหลังจากการดําเนินงานผูดาน

สุขภาพและวัยทํางานท่ีไดรับการถายความรูมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเพ่ิมข้ึนดังนี้  เรื่องการบริโภครอยละ 

3.25  เรื่องการออกกําลังกายรอยละ 5.69  เรื่องการนอนรอยละ 4.87  และเรื่องสุขภาพชองปากรอยละ  

3.25 
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 3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลบานโนน  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  พ้ืนท่ีไดบูรณาการแผนการ

ดําเนินงาน HL เขากับงาน NCD และงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีมีการดําเนินการอยูแลว ซ่ึงไดมีการบูรณา

การแผนการดําเนินงานและงบประมาณเขากับกองทุนสุขภาพระดับตําบล  โดยเพ่ิมประเด็นความรูเรื่อง

สุขภาพชองปากและการนอนหลับ  ท้ังนี้ยังไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ชัยภูมิอีกทางหนึ่งดวย  โดยเริ่มจากการสํารวจพฤติกรรม ท่ีพึงประสงค 4 ดาน ในกลุม อสม. เพ่ือใหเปน

ตนแบบท่ีดี    ใชกระบวนการ DPAC  มาเปนรูปแบบในการดําเนินงาน   จัดอบรมตามแผนท่ีกําหนดไว โดยมี

พ่ีเลี้ยงหลัก คือ สสจ.ชัยภูมิ  และไดรับการอนุเคราะหวิทยากรในเรื่องโภชนาการจากโรงพยาบาลชัยภูมิ  ท้ังนี้

กลุม HL ไดรวมกันการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  คือ การลดไซสเสื้อลงอยาง

นอย 1 ไซส  มีการติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชเวทีการประชุมประจําเดือนของ อสม.  หลังจากการ

ดําเนินงาน พบ BMI ระดับอวน (25-29.9) ลดมาเปน BMI ระดับทวม (23-24.9)  3 คน คิดเปนรอยละ 9.67  

มีการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมเพ่ิมข้ึน 1) การบริโภค รอยละ 3.83  2) การออกกําลังกาย รอยละ 5.71  3) 

การนอน รอยละ 8.6  และ 4) สุขภาพชองปาก รอยละ 53.72 

 4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดชุมแสง  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  ดําเนินการ Health  

Leader  โดยมีแนวคิดวา  เจาหนาท่ีตองเปนแบบอยางดีในเรื่องพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 4 ดานกอน  จึงจะไป

พูดกับประชาชนได  ผอ. รพ.สต. จึงกําหนดใหมีกิจกรรมการออกกําลังกายใน รพ.สต. ทุกวัน 16.00 น. - 

16.30 น.  เม่ือดําเนินการในกลุมเจาหนาท่ีแลวจึงเริ่มขยายผลลงสูชุมชน  โดยเลือกท่ีกลุม อสม. โดยจัดให

ความรูในเรื่องพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ดาน แก อสม.ในการประชุมประจําเดือน   ขยายผลเพ่ิมเติมท่ีกลุม

ผูสูงอายุ โดยใชเวทีการประชุมอบรมผูสูงอายุท้ังตําบลเพ่ิมเติมความรูใน 2 พฤติกรรม คือ สุขภาพชองปากและ

การนอนซ่ึงหลังจากการดําเนินการ  มีพฤติกรรมดานการดูแลสุขภาพชองปากท่ีดีข้ึนอยางเห็นไดชัด คือเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 16.0 

 5. ตําบลศรีสวาง  อ.นาโพธิ์  จ.บุรีรัมย สถานการณ โรค NCD มีจํานวนมากข้ึน ท้ัง เบาหวาน  โรค

ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ภาวะอวน  เนื่องดวยงาน HL มาหลังจากท่ีการทําแผนงาน ของ สสจ. เสร็จสิ้นไป

แลว จึงไมสามารถหางบประมาณมาดําเนินการได  อ. นาโพธิ์ จึงไดรับคัดเลือกใหเปน อําเภอท่ีจะดําเนินงาน

เนื่องจากเปนอําเภอท่ีมีทุนทางสังคมท่ีจะสามารถดําเนินการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคได  เพราะ

เปนอําเภอท่ีชนะเลิศการเตนแอโรบิค จึงเหลือในสวนของพฤติกรรมอีก 3 เรื่อง ท่ีจะดําเนินการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพใหวัยทํางานมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค  โดยเริ่มจากวิเคราะหปญหา พฤติกรรม จาก

ขอมูลกลุมเสี่ยง จากงาน NCD ท่ีมีขอมูลชัดเจน  กําหนดขอตกลง ประชุมและรณรงค  จัดทํารายละเอียด/

กิจกรรม   ใหความรู  ตรวจคัดกรองสุขภาพซ่ึงเปนกระบวนการบูรณาการไดหลายงาน ตรวจทุก 3 เดือน  

บูรณาการ สรางแกนนําประจําครอบครัว  โดยใชหลักความรู 3 อ. 2 ส. เชิงรุก  ต้ังคณะกรรมการสหสาขา

วิชาชีพ  คือ แพทย นักโภชนาการ  และมีการติดตามประเมินผล วาผลการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม การ

ไดรับการรักษา  หลังการดําเนินงาน พบมี BMI ปกติเพ่ิมข้ึน รอยละ 1.76 และมี BMI ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดี

ข้ึน  รอยละ 19.29  โดยมีการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมเพ่ิมข้ึน 1) การบริโภค รอยละ 14.04  2) การออก

กําลังกาย รอยละ 15.79  3)การนอน รอยละ 15.79  และ 4) สุขภาพชองปาก  รอยละ 5.27 
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 6. โรงพยาบาลสนม  จ.สุรินทร  ไดรับทราบแผนการดําเนินงาน  Health  Leader ลาชาจึงตองปรับ
กิจกรรมใหผนวกงานท่ีบูรณาการได  แตเนื่องจากการดําเนินไมเปนไปตามแผน  เพราะเปนชวงขาดบุคลากร
ดานทันตกรรมทําใหการดําเนินงานลาชากวาท่ีกําหนด  จึงไดดําเนินการเก็บขอมูล ตามแบบสอบถาม
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 4 ดาน  และสรุปผลขอมูล  โดยแผนการดําเนินงานดังกลาวจะดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการตอในปงบประมาณ 2561  ซ่ึงมีกิจกรรมในเรื่องการอบรม  ใหความรูในเรื่องพฤติกรรม  4 ดาน  
คนหาบุคคลตนแบบและถอดบทเรียนตอไป 

   

 

ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงาน 

 - ภาคีเครือขายในการดําเนินงานมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการดําเนินงานทุกภาคสวน  ท้ัง
ระดับ สสจ.  สสอ.  รพ.สต. และ อสม. 
 - ผูบริหาร/ผูนําชุมชนมีวิสัยทัศนใหความสําคัญกําหนดเปนนโยบาย  และมีแนวทางปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรม 
 - การประสานงบประมาณในการดําเนินการกับเครือขาย อปท. ใหเขามามีสวนรวมในการสรางเสริม
สุขภาพชุมชน 
 - มีทีมพ่ีเลี้ยง (ครู ก.)ท่ีเอาใจใส ใหความชวยเหลือ และรวมดําเนินงานไปพรอมกัน 
 - ประชาชนใหความรวมมือในการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 

ปญหาอุปสรรค   
 - การชี้แจงแผน/แนวการดําเนินงานจากสวนกลางมีความลาชา  
 - แนวทางการประเมินติดตามผลการดําเนินงานจากสวนกลางไมมีความชัดเจน 
 - งานท่ีลงสู รพ.สต มีปริมาณคอนขางเยอะ จึงควรบูรณาการงาน HL ในโครงการจัดการสุขภาพอ่ืนๆ 
กอนลงสูพ้ืนท่ี 
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ขอเสนอแนะ 
 - การดําเนินงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค Health  Leader เปนเรื่องท่ีดี         
ถาสามารถขยายลงในทุกกลุมวัยเพ่ือเปนการแกไขปญหาตั้งแตตนน้ํา (วัยเด็ก) ทําใหเกิดความยั่งยืนของ
พฤติกรรมมากข้ึน 
 - ควรมีการสนับสนุนเรื่องสื่อพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 4 ดาน และโมเดลอาหาร 
 - ควรมีการคืนขอมูลการสํารวจสูชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีสวนในการออกกแบบการสงเสริมสุขภาพ 
สงผลตอการแกไขปญหาท่ีตรงกับพ้ืนท่ี 
 - การสงเสริมการออกกําลังกายท่ีตอเนื่อง หากมีเวทีการประกวดแขงขัน จะเปนสิ่งท่ีชวยทําใหเกิด
การรวมตัวของชุมชน และมีความตอเนื่องในการออกกําลังกายเพ่ิมมากข้ึน 
 - การติดตามประเมินผลมีความสําคัญตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ียั่งยืน 
 
ผลงานเดน/นวัตกรรม/Best Practice  
 -  นวตักรรมลดเสื้อลง 1 ไซส   

 -  บาสโลบแอโรบิคแดนซ 

 -  นวัตกรรมสื่อการสอนเรื่องหวาน มัน เค็ม  และการดูแลสุขภาพฟน  2 : 2 : 2 

     

            

2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 

 มะเร็งเตานม เปนปญหาสุขภาพท่ีสําคัญของสตรีท่ัวโลกและเปนสาเหตุของการเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง
เปนอันดับหนึ่ง ในปจจุบันมีการคาดประมาณวา ทุก 1 ใน 10 คน ของสตรีมีโอกาสเปน มะเร็งเตานมในชวงใด
ชวงหนี่งของชีวิต โดยโอกาสจะเพ่ิมมากข้ึนตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึน แมวามะเร็งเตานมจะพบมากข้ึนและเปนสาเหตุ
การเสียชีวิตก็ตาม แตก็เปนโรคท่ีสามารถรักษาใหหายไดและ การพยากรณโรคคอนขางดี ถาสามารถตรวจพบ
และใหการรักษาในระยะเริ่มแรก วิธีการดูแล เตานมจากการเปนมะเร็งท่ีไดผลดีท่ีสดุ คือ การคนหาโรคใหเร็ว
ท่ีสุด ดวยการตรวจคัดกรองความผิดปกติของเตานม ซ่ึงเปนการคนหามะเร็งเตานมในระยะแรกตั้งแต ยังไมมี
อาการ ปจจุบัน มี  วิธี ไดแก การตรวจเตานมโดยแพทยหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุข การตรวจดวยเครื่องแมมโม
แกรม (mammogram) และการตรวจเตานมดวยตนเองเปนประจําทุกเดือน   สําหรับการตรวจเตานมดวย 
ตนเองเปนวิธีการท่ีดีท่ีสตรีทุกคนสามารถทําไดงาย สะดวก ดวยสองมือของตนเอง ทําไดอยางสม่ําเสมอไม
สิ้นเปลืองเวลา และ ไมตองใชอุปกรณแพงๆ และเม่ือตรวจพบความผิดปกติจึงรีบไป พบแพทยเพ่ือตรวจ
วินิจฉัยชวยใหการรักษาไดผลดีและชวยลดอัตราการเสียชีวิตลง  กรมอนามัยจึงไดมีการศึกษาประสิทธิผลของ
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การตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีไทยอายุ  30 – 70 ป เพ่ือนําผลการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานเฝาระวังมะเร็งเตานมในพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน การศึกษานี้เปนการศึกษาไป
ขางหนาในป 2555 -2559 มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินประสิทธิผลของการ ตรวจเตานมดวยตนเอง (BSE) 
อยางสม่ําเสมอ รวมกับการใชสมุดบันทึกการตรวจเตานมดวย ตนเอง โดยข้ึนทะเบียนหญิงอายุ 30 – 70 ปใน 
21 จังหวัด ติดตามไป 5 ป เครื่องมือในการศึกษาครั้งคือสมุดบันทึกการตรวจเตานมดวย ตนเอง และระบบ
บันทึกและรายงานจากระดับบุคคลไปยังระดับตําบล อําเภอ จนถึงระดับจังหวัด  ขอมูลการตรวจเตานมดวย
ตนเองทุกไตรมาส  และผูปวยมะเร็งเตานมถูกสง Online เพ่ือมาเก็บท่ี Server ของโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาฯตานภัยมะเร็งเตานม  จํานวนท้ังหมด 1,903,718 คน ในระยะท่ี 1  และขยายผลในระยะท่ี 
2 ป 2560 กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา รวมกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ไดดําเนินโครงการ เต็มพ้ืนท่ีของจังหวัดนครราชสีมา  โดย การประชุมติดตาม
ผลการดําเนินงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันท่ี 19-20 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่    
รีสอรท เขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบงาน
มะเร็งเตานม ท่ีเขารวมประชุมไดแก จังหวัดนครราชสีมา สกลนคร รอยเอ็ด เลย อุบลราชธานี และบุรีรัมย 
สรุปผลการดําเนินงานและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหา อุปสรรคแนวทางแกไข สรุปได  ดังนี้ 
 - จัดอบรมใหกับ อสม.เรื่องการตรวจเตานม และมีการทบทวนความรูและทักษะเปนประจํา 
 - ติดตามกลุมเปาหมายเพ่ือมาตรวจเตานมทุก 3 เดือน โดย อสม.และตรวจสอบโดยเจาหนาท่ีอีกครั้ง  
 - ตรวจสอบการลงขอมูลในโปรแกรมของมูลนิธิถันยรักษ 
 - ติดตามทบทวนจากทะเบียนซ่ึงทุกท่ีจะมีทะเบียน ไดแก  
  1. ทะเบยีนคัดกรอง    
  2. ทะเบยีนผูรบับริการรายใหม   
  3. ทะเบียนการสงตอ   
  4. ทะเบียนเยี่ยมบาน    
  5. ทะเบียนเสียชีวิตจากมะเร็งเตานม 
 - สุมการประเมินขอมูล 
 - การกระตุน  เยี่ยมเสริมพลังเปนระยะๆ 
 - อบรมการใชเครื่องมือ Ultrasound 
 - พัฒนาระบบ refer ท้ังในสวนการดูผูปวยและระบบขอมูล 
ปญหาและอุปสรรค 
 - การคียขอมูลไมครบเนื่องจากมีรายการขอมูลท่ีตองบันทึกมาก  และเจาหนาท่ีสวนใหญไมไดบันทึก

ลงสมุดบันทึกการตรวจเตานมดวยตนเอง เนื่องจากคิดวาเปนภาระ 

 - ขอมูลไมข้ึนรายงาน หลังจากท่ีบันทึกเขาไปแลว ขอมูลซํ้า กลุมนอกเขต ในเขต การบันทึกขอมูล

กอนหลัง มีรายละเอียดมาก ตองใชเวลาทบทวน 

 - เครื่อง Ultrasoundและแพทย ไมเพียงพอ  ทําใหการทํา Ultrasound ลาชา 

 - สื่อตางๆ ไมเพียงพอ  สื่อท่ีจะเขาถึงชุมชนยังไมมี  และสื่อท่ีสรางความตระหนักยังมีนอย 
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แนวทางการแกปญหา 
 - จัดใหมีทีม อสม.ติดตามเยี่ยมทุกเดือน 

 - มีการบริหารจัดการขอมูลเชื่อมขอมูลตั้งแตระดับหมูบาน  ( รพ.สต. /รพช. / รพ.ศูนย) 

 - ใชการออกหนวยเคลื่อนท่ีรวมกับศัลยแพทย 

 - ใหภาคีเครือขายเขามามีสวนรวม การประสานงาน มีคําสั่งจากอําเภอ มีตารางกําหนดเวลาชัดเจนใน

 - การตรวจสอบขอมูลในโปรแกรม 

 - ใชการสุมตรวจ ประเมิน มีการติดตามขอมูลใน HosXp. ,การลงขอมูลในสมุดบันทึก และนวัตกรรม 

 - ใชชองทาง  Face book ในการทํางาน 

บทบาทระดับจังหวัด  
 - ผลักดันเปนนโยบาย หาเครือขายใหพ้ืนท่ีทํางานไดราบรื่น 

 - เปนพ่ีเลี้ยง ดูแล ใหคําปรึกษา 

 - นิเทศ /ประเมิน/ติดตาม 

 - แนะนําการลงโปรแกรม อบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีเก่ียวของ 

 - จัดเวทีใหพ้ืนท่ีไดมีโอกาสแสดงผลงาน 

บทบาทศูนยเขต 
 - ประสาน พ้ืนท่ีในเขต /สรุปผลการดําเนินงาน  

 - เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลระดับจังหวัด 

 - นิเทศ /ประเมิน/ติดตาม 

 - จัดเวทีแลกเปลี่ยนใหเกิดการระดมความคิด และสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 

บทบาทกรมอนามัย 
 - สนับสนนุงบประมาณ /สื่อ /ความรู การอบรม 

 - ประสาน ศูนยเขต ติดตามแนวทางการดําเนินงาน 

 - สนับสนุนใหเกิดชองทางการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 - สรุป  วิเคราะห หาแนวทางและวางนโยบายท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

 

     
 
 
 

  

 

รายงานประจําป  2560  ศูนยอนามัยท่ี 9 นคราชสีมา  79 
 



 
 

 การขยายผลในระยะท่ี 2  เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงานในระยะแรกไดขยายผลสูระยะท่ี 2 ขยายพ้ืนท่ี 

อ.ปราสาท จ.สุรินทร ดังนี้ 

 - ประสานผูดูแลระบบศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุรี เพ่ือปลดลอคโปรแกรมใหพ้ืนท่ีสามารถเขาสูระบบและ 
บันทึกขอมูลในระบบของโปรแกรมมูลนิธิถันยรักษ  แจง User name/Password  แกสถานบริการ 
 - อบรมเจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบงานมะเร็งเตานมและเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลของ รพ.สต./สสอ./รพช.
ของอําเภอปราสาท  โดยมี ผูรับผิดชอบงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และศูนยอนามัยท่ี 
9 นครราชสีมา  ใหคําแนะนํา  
 - ติดตามการรายงานผลการคียขอมูลในโปรแกรม 
 - ดูแลสถานบริการดานสื่อการสอน  สมุดประจําตัว  และโมเดลการตรวจเตานม  
 ผลการดําเนินงานพ้ืนท่ีอําเภอปราสาท  พบวา  อัตราการคัดกรองหญิงอายุ 30-70 ปท้ังหมด  
26,513 คน ไดรับการคัดกรอง 25,253 คิดเปนรอยละ 95.25  สวนหญิงอายุ 30-70 ท่ีเขารวมโครงการ  
ติดตามการตรวจเตานมมา 1ป ( 4 ไตรมาส) จํานวน  13,373 คน พบผูปวยมะเร็งเตานมใน Stage  2 จํานวน 
1 คน และ Stage 3  จํานวน 2 คน รวม 3 คน หรือ รอยละ 0.02  

     
       

3. ผลการดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง 

 ประเทศไทยมีสตรีอยูในชวงวัยทอง (อายุ 45-59 ป) ประมาณ 7 ลานคน (ขอมูลจาก

กระทรวงมหาดไทย ป 2557) และจากการสํารวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในผูหญิงไทย ท่ีมีอายุ   

45 - 59 ป ของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ป 2554  พบวา รอยละ 28  มีความเสี่ยงสูงตออาการ      

วัยทอง และรอยละ 48 มีโรคประจําตัว โรคท่ีพบมาก ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคระบบ

กลามเนื้อและกระดูก สตรีเม่ือเขาสูวัยทองจะพบการเปลี่ยนแปลงตออวัยวะตาง ๆ โดยเฉพาะการทํางานของ

รังไขลดลงอยางมาก สงผลใหเกิดปญหาสุขภาพตามมา โดยสามารถแบงปญหาสุขภาพออกเปน 2 กลุม คือ  

 1. อาการวัยทอง หรืออาการท่ีสัมพันธกับภาวะหมดประจําเดือน จะมีอาการรอนวูบวาบตามตัวและ
หนาอก อารมณแปรปรวน หงุดหงิด เหง่ือออกมากโดยเฉพาะเวลากลางคืน ชองคลอดแหง ผิวหนังแหง 
ปสสาวะบอย หรือกลั้นปสสาวะไมอยู นอนไมหลับ ความตองการและความรูสึกทางเพศลดลง  
 2.โรคท่ีเกิดจากความเสื่อมถอยของรางกายตามอายุ  ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะอวนลงพุง 
ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ภาวะดื้อตออินซูลิน และโรคระบบกลามเนื้อและกระดูก เปนตน 
  กระทรวงสาธารณสุข จึงใหโรงพยาบาลในสังกัดทุกแหง จัดตั้งเปนคลินิกวัยทองโดยเฉพาะ หรือบูรณา
การเขากับคลินิกสงเสริมสุขภาพอ่ืน ๆ โดยจะมีบริการใหการปรึกษากับผูท่ีมีปญหาเก่ียวกับอาการวัยทอง และ
ใหบริการตรวจรางกายท่ัวไป เชน ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจน้ําตาลในเลือด ตรวจความ
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หนาแนนของกระดูก ตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม และประเมินอาการวัยทอง หากพบวาสตรีวัยทอง
ทานใดมีอาการมากจนเปนปญหาตอการดําเนินชีวิต แพทยอาจพิจารณาใหฮอรโมนในระยะสั้น ๆ เพ่ือการ
รักษา อาการวัยทอง ไมไดเกิดกับผูหญิงทุกคน  แตเม่ือมีอาการแลว อาจเสี่ยงตอการเกิดปญหากับชีวิตคู หรือ
ครอบครัวได เนื่องจากมีอารมณแปรปรวนหงุดหงิดงาย ความตองการทางเพศลดลง  ดังนั้น การดูแลสุขภาพ
แตเนิ่นๆจึงเปนสิ่งสําคัญ  ปญหาท่ีสําคัญของสตรีวัยทอง คือ เม่ือมีอาการวัยทองแลวไมยอมรับ จึงไมไดรับการ
แกไข ซ่ึงอาจจะสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวันได ดังนั้น การดูแลสตรีท่ีมีอาการวัยทอง หรือมีปญหา
สุขภาพ ควรเปนความรวมมือของทุกฝาย ท้ังนี้ ตนเอง คนในครอบครัว เพ่ือนรอบขาง ตลอดจนบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุขทุกระดับ เพ่ือใหสตรีวัยทองเหลานี้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และกาวสูวัยสูงอายุท่ีมี
สุขภาพดี มีสถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพท่ี 9 นครราชสีมา ท่ีเปดใหบริการคลินิกวัยทอง อยางเต็ม
รูปแบบในเฉพาะ รพ.ศูนยและรพ. ประจําจังหวัดบางแหงเทานั้น ท่ีเหลือ ยังไมมีคลินิกใหบริการหรือยังไมมี
รูปแบบบริการ  แนวทางท่ีชัดเจน  
กิจกรรมการดําเนินงาน 

 - ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการสงเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

 - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขดานการสงเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง 

 - เลือกพ้ืนท่ีใน 100 ตําบลบูรณาการของกรมอนามัย หรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆตามความเหมาะสม  

 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือใหเกิดทักษะในการสงเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง  

 - เลือกกลุมเปาหมาย ประชาชน ชวงอายุ 45-59 ป อยางนอย 30 คน ประเมินสุขภาพตามแบบ  

 - ประเมินในสมุดบันทึกสุขภาพ สงเสริมสุขภาพตามแนวทาง และติดตาม 

 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีรับผิดชอบดานการสงเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง ศูนย

อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ไดดําเนินงานจัดอบรม  วันท่ี 13 มีนาคม 2560 มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 50 คน 

โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้ 

 - นโยบายการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง 

 - สุขภาพและการเปลี่ยนแปลงในประชากรวัยทอง 

 - โภชนาการ  การออกกําลังกาย ในหญิงวัยทอง 

 - รูปแบบการจัดบริการสงเสริมสุขภาพประชากรวัยทองในสถานบริการ 

 - ระดมสมองการวางแผนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพประชากรวัยทองในจังหวัดนครราชสีมา และ

เขตนครชัยบรุินทร 
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สรุปผลการประชุม 

 - บุคลากรสาธารณสุขมีความรูดานการสงเสริมสุขภาพสตรีวัยทองระดับดีเพ่ิมข้ึน จากรอยละ 8.33 

เปน รอยละ 37.50 ระดับพอใช ลดลงจาก รอยละ 54.17 เปน รอยละ 50.00 และระดับควรปรับปรุง ลดลง

จาก รอยละ 37.50 เปน รอยละ 12.50 

 - ไดแนวทางการสงเสริมสุขภาพประชากรวัยทองระดับ รพ.สต. รพ.ชุมชน และรพ.ศูนย 

 - คัดเลือกโรงพยาบาลแกงครอ   เปนสถานบริการการนํารองการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพ

ประชากรวัยทอง  ประสานผูอํานวยการโรงพยาบาลแกงครอ   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือขอ

อนุญาตการดําเนินงานพัฒนารูปแบบ  การสงเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง (คลินิกวัยทองตนแบบ) 

สรุปผลจากการดําเนินงานคลินิกวัยทองตนแบบโรงพยาบาลแกงครอ  จังหวัดชัยภูมิ   

 - ความรูกอนและหลังของการสงเสริมสุขภาพในสตรีวัยทอง รพ.แกงครอ ระดับดี เพ่ิมข้ึน จากรอยละ 

46.88 เปน รอยละ 87.50 ระดับพอใช ลดลงจาก รอยละ 28.12 เปน รอยละ 12.50 และระดับควรปรับปรุง 

ลดลงจาก รอยละ 25.00 เปน รอยละ 0 จาก จํานวนกลุมเปาหมาย 32 คน 

 - ระดับความรุนแรงของภาวะพรองฮอรโมนในสตรีวัยทอง รพ.แกงครอ จากการติดตาม 3 ครั้ง หาง

กันครั้งละ 1 เดือน จากครั้งท่ี 1 ไปครั้งท่ี 2 ผลการเปลี่ยนแปลงดีข้ึน ภาวะพรองฮอรโมนระดับรุนแรงและปาน

กลางลดลง ระดับนอยเพ่ิมข้ึน แตเม่ือติดตามตอไปครั้งท่ี 3 กลุมตัวอยาง ลดลง จาก 30 เหลือ 18 คน ไม

สามารถติดตามได ภาวะพรองฮอรโมนเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 1) 

 - เจาหนาท่ีประจําสถานบริการสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบคลินิกวัยทองจะนําแนวทางท่ีจัดทํามาใชใน

คลินิกอยางตอเนื่อง     

ตารางท่ี 1 การเปรียบระดับความรุนแรงของภาวะพรองฮอรโมนในสตรีวัยทอง โรงพยาบาลแกงครอ  จังหวัด

ชัยภูมิ    

ระดับความรุนแรงของภาวะพรองฮอรโมน 
(แบบประเมิน MRS) 

คร้ังที่ 1 
n=32 

คร้ังที่ 2  
n=30 

คร้ังที่ 3  
n=18 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระดับนอย (0-8 คะแนน) 6 18.75 12 40.00 5 24.48 

ระดับปานกลาง (9-16 คะแนน) 10 31.25 8 30.00 4 22.22 

ระดับรุนแรง ( >16 คะแนน) 16 50.00 10 30.00 9 50.00 
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4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพแหงชาติ 

 โรงพยาบาลเปนองคกรท่ีสําคัญดานสุขภาพ เปนสถานท่ี ท่ีประชาชนทุกระดับท้ังในเขตเมืองและเขต

ชนบทมีการรับรูและมารับบริการดานสุขภาพ ท้ังในยามเจ็บปวย และไมเจ็บปวย ในปจจุบันคนท่ีไมเจ็บปวย 

ซ่ึงอาจจะเปนผูท่ีมีสุขภาพปกติ หรือกลุมเสี่ยง หรือผูท่ีมีความตระหนักในการดูแลสงเสริมสุขภาพก็มาใช

บริการในโรงพยาบาลเพ่ือใหเกิดการมีสุขภาพดี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เปนกระบวนการพัฒนา

โรงพยาบาลท่ีสรางความชัดเจนในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลท่ีสามารถบูรณาการ การดําเนินงานเชิงรุก

ดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคเขากับบริบทของการรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ ใน

กลุมเปาหมายสําคัญ คือผูรับบริการและครอบครัว ผูปฏิบัติงานในทุกระดับ ประชาชนในชุมชน รวมถึงการ

จัดการดานสิ่งแวดลอมเพ่ือการมีสุขภาพดี  

 ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา มีบทบาทในการสนับสนุน องคกรภาครัฐ เอกชน สถานบริการ

สาธารณสุขและชมรมผูประกอบการรานอาหาร ใหมีกระบวนการตามมาตรฐานงานสงเสริมสุขภาพ และ

อนามัยสิ่งแวดลอม แกภาคีเครือขาย ใหครอบคลุมท้ังดานการสงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค และฟนฟู

สุขภาพ แกประชาชน จึงไดสนับสนุนใหโรงพยาบาลเขารับการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ไดพัฒนาคณะทีมประเมิน และพัฒนาผูรับผิดชอบงานใหเขาใจมาตรฐาน สามารถยกระดับข้ันการประเมินให

สูงข้ึน ในปงบประมาณ 2560 ของศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ไดมีการพัฒนาศักยภาพผูประเมิน การ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานการประเมินของจังหวัดนครราชสีมา ณ รพ.โนนสูง อ.โนนสูง จ. นครราชสีมา 

และมีการดําเนินงานการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ท้ังหมด 16 แหง (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 การเยี่ยมพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพแหงชาติ  AHPHNQC  (Advance Health Promoting 
Hospital National Quality Criteria) ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  ป 2560 

ลํา 
ดับ 

ชื่อโรงพยาบาล วันที่เย่ียมพัฒนา ประเภทการเย่ียมพัฒนา ผลการเย่ียม
พัฒนา 

1 โรงพยาบาลโนนสูง 25 เมษายน 2560 Re-accreditation ดีมาก 
2 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลมิพระเกียรติ 25 เมษายน 2560 Re-accreditation ด ี
3 โรงพยาบาลเทพารักษ 20 มิถุนายน 2560 รพ.ใหม (accreditation) ไมผาน 
4 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 23 มิถุนายน 2560 รพ.ใหม (accreditation) ด ี
5 โรงพยาบาลพิมาย 26 มิถุนายน 2560 Re-accreditation ด ี
6 โรงพยาบาลชุมพวง 27 มิถุนายน 2560 Re-accreditation ดีมาก 
7 โรงพยาบาลจักราช 6 กรกฎาคม 2560 Re-accreditation ด ี
8 โรงพยาบาลคง 7 กรกฎาคม 2560 Re-accreditation ด ี
9 โรงพยาบาลดานขุนทด 18 กรกฎาคม 2560 Re-accreditation ดีมาก 
10 โรงพยาบาลขามสะแกแสง 24 กรกฎาคม 2560 Re-accreditation ด ี
11 โรงพยาบาลโนนไทย 26 กรกฎาคม 2560 Re-accreditation ด ี
12 โรงพยาบาลวังน้าํเขียว 27 กรกฎาคม 2560 Re-accreditation ด ี
13 โรงพยาบาลปากชองนานา 2 สิงหาคม 2560 Re-accreditation ด ี
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ปญหาอุปสรรค 
 - มาตรฐานยังไมชัดเจนอยูระหวางการปรับเปลี่ยน บูรณาการใหเชื่อมโยงกับมาตรฐาน HA  

 - มีความไมพอเพียงและขาดศักยภาพของผูประเมินจากศูนยอนามัย 

 - ขาดโอกาสในการพัฒนาตอยอด 

 แนวทางแกไข 
 - พัฒนาศักยภาพผูประเมินจากโรงพยาบาลชุมชน 

 - รวบรวมผลงาน นําเสนอจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 - สนับสนุนใหระดับจังหวัดขับเคลื่อนการดําเนินงานมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  

 

      
 

5. การควบคุมปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 

 ภาวะขาดสารไอโอดีนเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศ จากผลการศึกษาวิจัยท่ัวโลกพบการ

ขาดสารไอโอดีนในทุกกลุมอายุ แตการขาดสารไอโอดีนจะสงผลรายแรงในกลุมทารกตั้งแตอยูในครรภมารดา

จนถึงอายุ 3 ป โดยหญิงตั้งครรภท่ีมีขาดสารไอโอดีนแมเพียงเล็กนอย ก็จะสงผลใหทารกในครรภมีพัฒนาการ

ทางสมองไมเต็มท่ี  และอาจทําใหทารกตายในครรภ แทง หรือพิการ หากขาดสารไอโอดีนระดับปานกลางจะ

ทําใหเด็กมีสติปญญาดอย  การเรียนรูไมเต็มศักยภาพมีผลลดความเฉลียวฉลาดหรือไอคิวของเด็กไดถึง 10 - 

15 จุด และหากขาดไอโอดีนในระดับรุนแรงมาก ก็สงผลใหสมองของทารกไมสามารถพัฒนาเต็มศักยภาพ

จนถึงข้ันปญญาออนหรือท่ีเรียกกันวา "โรคเออ" นอกจากนี้ในกลุมผูใหญท่ีไมไดรับสารไอโอดีนอยางเพียงพอจะ

เกิดอาการออนเพลียเฉ่ือยชา  ทําใหความสามารถในการทํางานและการเลี้ยงดูครอบครัวลดลงตามไปดวย  
สําหรับประเทศไทยไดมีมาตรการเสริมไอโอดีนตั้งแตป 2535 แตยังพบภาวะขาดสารไอโอดีนเปนปญหา

สาธารณสุขของประเทศ 

  

14 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา 
ราชนครินทร 

4 สิงหาคม 2560 Re-accreditation ดีมาก 

15 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 10 สิงหาคม 2560 Re-accreditation ดี 

16 โรงพยาบาลคายสุรนารี  11 สิงหาคม 2560 Re-accreditation ดีมาก 
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 ในป 2560 ศูนยอนามัยท่ี 9 ไดดําเนินการเฝาระวังเกลือเสริมไอโอดีนถวนหนา โดยมีการติดตามเฝา
ระวังสถานการณเกลือครัวเรือน ระดับไอโอดีนในปสสาวะ เด็กปฐมวัย และผูสูงอายุ ตั้งแตป 2554 เปนตนมา 
ท้ังนี้ในป 2560 เขตสุขภาพท่ี 9 มีจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมยเปนพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยมีการเก็บขอมูล
พฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนและตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน  ตรวจปริมาณไอโอดีนใน
ปสสาวะเด็กปฐมวัย และผูสูงอายุ และสุมตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในหมูบานตัวอยางจํานวนจังหวัดละ 
๓๐ หมูบานรวมเปน 60 หมูบานระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 นั้น ขอมูลพฤติกรรมบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน และระดับไอโอดีนในปสสาวะอยูระหวางบันทึกขอมูล สวนผลการตรวจคุณภาพเกลือ
เสริมไอโอดีนในหมูบาน ซ่ึงองคการอนามัยโลก ไดกําหนดความครอบคลุมการใชเกลือเสริมไอโอดีน ในระดับ
ครัวเรือนจะตองมากกวารอยละ 90 ข้ึนไป พบวา 
 จังหวัดนครราชสีมา : จากการเก็บตัวอยางเกลือจํานวน 30 ตัวอยาง  พบวา เปนเกลือท่ีผลิตจาก
จังหวัดมหาสารคามเปนสวนใหญ  คิดเปนรอยละ 88.3 , ผลิตจากจังหวัดอ่ืนๆ (ปราจีนบุรี,ระยองและชัยภูมิ) 
และนครราชสีมารอยละ 10.0 และ 6.7  ตามลําดับ ในจํานวนท่ีผลิตจากจังหวัดมหาสารคาม มีปริมาณ
ไอโอดีนไมผานมาตรฐาน (นอยกวา 20 ppm.) รอยละ 8.0, มีปริมาณไอโอดีนผานมาตรฐาน (20-40 ppm.) 
รอยละ 88.0, และ ไมผานมาตรฐาน (มากกวา 40 ppm.) รอยละ 4.0 ท่ีผลิตจากจังหวัดอ่ืนๆคือ ปราจีนบุรีมี
ปริมาณไอโอดีนผานมาตรฐาน 40 ppm. สวนท่ีผลิตจากจังหวัดระยองและชัยภูมิมีปริมาณไอโอดีนไมผาน
มาตรฐานเทากันคือ 10 ppm. 
 จังหวัดบุรีรัมย : จากการเก็บตัวอยางเกลือจํานวน 30 ตัวอยาง  พบวา รอยละ 50.0 เปนเกลือท่ีผลิต
จากจังหวัดมหาสารคาม  และจากจังหวัดนครราชสีมา รอยละ 40.0  ไมทราบสถานท่ีผลิตรอยละ  6.7 และ
ผลิตจากจังหวัดสมุทรสาครรอยละ 3.3  ในจํานวนท่ีผลิตจากจังหวัดมหาสารคาม มีปริมาณไอโอดีนไมผาน
มาตรฐาน (นอยกวา 20 ppm.) รอยละ 6.7, มีปริมาณไอโอดีนผานมาตรฐาน (20-40 ppm.) รอยละ 93.3, 
และ ไมพบแหลงผลิตไมผานมาตรฐานท่ีมากกวา 40 ppm. สวนท่ีผลิตจากจังหวัดนครราชสีมานั้นพบวา มี
ปริมาณไอโอดีนผานมาตรฐาน (20-40 ppm.) รอยละ 100 และท่ีไมแจงสถานท่ีผลิตคือยี่หอบัวหลวง ไมพบ
ปริมาณไอโอดีนเลย ( ๐ ppm.) 
    ขอเสนอแนะ :  ควรเฝาระวังและสนับสนุนการผลิตและกระจายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพ  
สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการเกลือและผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน  การดําเนินงานชุมชน / 
หมูบานไอโอดีน  รวมท้ังผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีนโยบายและมาตรการการควบคุมและ
ปองกันโรคขาดสารไอโอดีน  โดยใชกลไกกองทุนสุขภาพตําบล  
 นอกจากนี้ จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 9 ไดเก็บตัวอยางเกลือครัวเสริมไอโอดีนครัวเรือน จํานวนท้ังสิ้น
113,265 ครัวเรือน พบวา ผานมาตรฐาน 20-40 ppm รอยละ 54.5  ไมผาน (นอยกวา 20 ppm) รอยละ 
3.0  ไมผาน (มากกวา 40  ppm) รอยละ 42.5 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดนครราชสีมามี
เกลือครัวเรือนท่ีผานมาตรฐาน (20-40 ppm) รอยละ 90.17 (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3  การตรวจมาตรฐานคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนครัวเรือนในเขตสุขภาพท่ี 9 ป 2560 

 
จังหวัด 

จํานวน
ครัวเรือน 

ไมผาน 
(นอยกวา 20 ppm) 

ผาน 20-40 ppm ไมผาน 
(เกิน 40 ppm) 

จํานวน
ครัวเรือน 

รอยละ จํานวน
ครัวเรือน 

รอยละ จํานวน 
ครัวเรือน 

รอยละ 

นครราชสีมา 11,682 452 3.86 10,534 90.17 696 5.95 
สุรินทร 5,486 472 8.6 3,894 71 1,120 20.4 
ชัยภูมิ 2,151 346 16.08 1,180 54.85 625 29.06 
บุรีรัมย 93,946 2,100 2.23 46,178 49.15 45,668 48.61 

เขต 113,265 3,370 3 61,786 54.5 48,109 42.5 

 
  สถานการณการดําเนินงานหมูบานไอโอดีนในเขตสุขภาพท่ี 9 พบวา ทุกหมูบานเขากระบวนการ
หมูบานไอโอดีน และผานการรับรองเกณฑหมูบานรอยละ 93.47  ท้ังนี้จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิผานการ
รับรองหมูบานไอโอดีนทุกหมูบาน/ชุมชน (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 4  ผลการดําเนินงานหมูบานไอโอดีนในเขตสุขภาพท่ี 9  

 
 

จังหวัด 
 

จํานวน
ชุมชน/
หมูบาน
ทั้งหมด 
(แหง) 

ผลการดําเนินงาน  
รอยละ 

ที่ผานการ 
รับรองฯ 

จํานวนหมูบาน 
ที่เขารวมกระบวนการ 

“ชุมชน/หมูบาน
ไอโอดีน” (แหง) 

รอยละ 
ที่เขารวม 

กระบวนการ 

จํานวนหมูบาน                         
ที่ผานเกณฑการประเมิน 

“ชุมชน/หมูบาน
ไอโอดีน”(แหง) 

นครราชสีมา 3,776 3,776 100 3,776 100 

ชัยภูมิ 1,642 1,642 100 1,642 100 

บุรีรัมย 2,580 2,580 100 2,313 89.51 

สุรินทร 2,119 2,119 100 1,720 81.17 

เขต 9 10,117 10,117 100 9,451 93.47 

 
 สวนสถานการณเฝาระวังภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภนั้น  เนื่องดวยป 2560 กรมอนามัยไม
มีงบประมาณและวัสดุอุปกรณสนับสนุนการเฝาระวังใหพ้ืนท่ี  จึงขอนําผลการเฝาระวังในป 2559 มาวิเคราะห
ขอมูลโดยพิจารณาจากระดับไอโอดีนในปสสาวะซ่ึงมาตรฐานตองไมต่ํากวา  150 ไมโครกรัมตอลิตร         
และรอยละของการท่ีมีระดับไอโอดีนนอยกวา 150 ไมโครกรัมตอลิตร  ซ่ึงตามเปาหมายองคการอนามัยโลก  
ไมเกินรอยละ 50 นั้นพบวา  หญิงต้ังครรภในเขต 9 มีภาวะขาดสารไอโอดีน  เนื่องจากพบคามัธยฐานของ
ระดับไอโอดีนในปสสาวะหญิงตั้งครรภในเขตสุขภาพท่ี 9 มาตรฐานเทากับ 104.6 ไมโครกรัมตอลิตร   และ
รอยละหญิงตั้งครรภระดับไอโอดีนในปสสาวะนอยกวา 150 ไมโครกรัมตอลิตรเทากับรอยละ 65.9 ซ่ึงสูงกวา
เปาหมายท่ีองคการอนามัยโลกกําหนด เม่ือพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดท่ีมีคามัธยฐานระดับไอโอดีนใน
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ปสสาวะสูงท่ีสุดคือ นครราชสีมา เทากับ 140.1 ไมโครกรัมตอลิตร และหญิงตั้งครรภมีระดับไอโอดีนใน
ปสสาวะนอยกวา 150 ไมโครกรัมตอลิตรเทากับรอยละ 51.8 (ตารางท่ี 5) 

ตารางท่ี 5  ระดับไอโอดีนในปสสาวะหญิงของตั้งครรภในเขตสุขภาพท่ี 9 ป 2559 

จังหวัด 
 

ระดับไอโอดีนใน
ปสสาวะ 

(ไมโครกรัมตอลิตร) 

รอยละของหญิงตัง้ครรภที่มี
ระดับไอโอดีนในปสสาวะต่ํา
กวา 150 ไมโครกรัมตอลิตร 

นครราชสีมา 140.1 51.8 
ชัยภูมิ 93.6 74.2 
บุรีรัมย 91.4 72.2 
สุรินทร 103.4 67.7 
เขต 9 104.6 65.9 

 
 เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานหมูบานไอโอดีน  คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนครัวเรือนและระดับ
ไอโอดีนในปสสาวะ พบวา การดําเนินงานหมูบานไอโอดีนผานเกณฑถึงรอยละ 93 และคุณภาพเกลือเสริม
ไอโอดีนครัวเรือน ( 20-40 ppm ) รอยละ 54.5 และ เกิน 40 ppm รอยละ 42.5 แตหญิงตั้งครรภยังมีภาวะ
ขาดสารไอโอดีน ดังนั้น มาตรการยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภจึงยังมีความจําเปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป  2560  ศูนยอนามัยท่ี 9 นคราชสีมา  87 
 



 
 

งานอนามัยผูสูงอายุ 

การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
   
1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผูจัดการระบบการดูแลระยะยาว (Care manager)  
 กลุมเปาหมาย  ไดแก พยาบาลวิชาชีพ/ นักวิชาการสาธารณสุข   รวม 334 คน 
 ระยะเวลาดําเนินการ 
  รุนท่ี 1  ระหวางวันท่ี 14 – 23 ธันวาคม 2559  จํานวน 165 คน   
  รุนท่ี 2  ระหวางวันท่ี 10 – 19 มกราคม  2560  จํานวน  169 คน   
 กิจกรรมในการจัดอบรม Care Manager  ประกอบดวย     
 - การบรรยายสถานการณ และปญหาของผูสูงอายุเขตสุขภาพท่ี9 และแนวทางการดําเนินงาน
โครงการ“การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว สําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน เขตนครชัยบุรินทร” 
 - การบรรยายและฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) 
 - การทดสอบกอนการอบรม  ระหวางการอบรม  และหลังการฝกอบรม ท้ังนี้ มีผูผานมาตรฐานการ
อบรม และไดรับเกียรติบัตร ตามมาตรฐานของหลักสูตรผูจัดการระบบการดูแลระยะยาว (Care manager)  
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน 
 

     
 

2. สนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตร “ผูดูแลผูสูงอายุ (Care giver) 
กลุมเปาหมาย  อาสาสมัครประจําครอบครัว (อส./ อสค.)เ ขตสุขภาพท่ี 9 จํานวน 1,080 คน  
ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนมกราคม 2560- สิงหาคม 2560 
กิจกรรม  
 1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรม Care  giver เพ่ือใชเปนคาจัดอาหารสําหรับผูเขารวมอบรม 
 1.1 จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 7 อําเภอ Care giver จํานวน 359 คน  พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ LTC 
ของนครราชสีมา  มีมากกวาเงินท่ีไดรับการจัดสรร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมและดําเนินการจัดอบรม care giver  ในปงบประมาณ 2560 รวมท้ังสิ้น 700 ราย 

1.2 จังหวัดสุรินทร จํานวน 15 อําเภอ Care giver จาํนวน 500 คน  
 2. การนิเทศติดตามการจัดอบรม Care giver โดยสุมประเมินการจัดอบรมของอําเภอประทายและ
อําเภอหวยแถลง จ.นครราชสีมา  พบวา  ไดดําเนินการอบรมผูดูแลผูสูงอายุโดยใชหลักสูตรการอบรมผูดูแล
ผูสูงอายุ 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย และผูเขารับการอบรมผานเกณฑการประเมินท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยอําเภอประทาย  ผานเกณฑจํานวน 37 รายและ อําเภอหวยแถลง  ผานเกณฑจํานวน 34 ราย 
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3. จัดทําทําเนียบผูดูแลผูสูงอายุท่ีผานการอบรมหลักสูตร ผูดูแลผูสูงอายุ care giver 70 ชั่วโมงของ 
กรมอนามัย  เขตนครชัยบุรินทร  

4. จัดทําเกียรติบัตรใหกับผูผานการอบรมผูดูแลผูสูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง ในพ้ืนท่ีดําเนินงานตําบล 
LTC ท่ีจัดอบรมแลวเสร็จในป 2559 ท้ังจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร ดังนี้ 

 
จังหวัด ป 2559 (ราย) ป 2560 (ราย) 

1. นครราชสีมา 1,100 85 
2. ชัยภูมิ 948 - 
3. บุรีรัมย 1,264 - 
4. สุรินทร 331 - 

รวม 3,643 85 
 

     
 
3. การนิเทศติดตามตําบล LTC เพ่ือเย่ียมเสริมพลังโดยศูนยอนามัยท่ี 9 รวมกับคณะกรรมการ Node 
Long Care เขตสุขภาพท่ี 9   
กลุมเปาหมาย:  โรงพยาบาลระดับ A – F  เขตนครชัยบรุินทร   ไดแก 
 - โรงพยาบาลเทพรัตน  จังหวัดนครราชสีมา  วันท่ี 17 สิงหาคม 2560   
 - โรงพยาบาลชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  วันท่ี 18  สิงหาคม 2560   
 ผลการดําเนินงาน 
จังหวัดนครราชสีมา 
 ในสวนของจํานวนประชากร  ท้ังประเทศ  65,729,098 คน โดยมีจํานวนผูสูงอายุท้ังประเทศ 
11,313,000 คน (รอยละ 17.21)  สําหรับจํานวนประชากร จ.นครราชสีมา 2,631,910 คน จํานวนผูสูงอายุ 
จ.นครราชสีมา 365,047 คน (รอยละ 14.22) 
กิจกรรมการดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุกลุมติดสังคม 
 - คัดกรองสุขภาพ 5 ดาน และ Geriatric Syndrome ในผูสูงอายุทุกราย 
 - การดําเนินงานจัดตั้งคลินิกสุขภาพผูสูงอายุ 
 - สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุครบทุกตําบล 
 - ติดตามการดําเนินงานชมรมผูสูงอายุอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด LTC เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 - ผูปวยเขาถึงระบบบริการดูแลผูปวยระยะยาว  (LTC) ไมนอยกวารอยละ 80  (รอยละ 86.94) 
 - มีศูนยการดูแลผูปวยระยะยาว (LTC) ในชุมชนสนับสนุนโดย อปท. (ทต.อรพิมพ  อ.ครบุรี) 
 - การจัดบริการผูปวยในบาน  (Home ward) ในโรงพยาบาลระดับ A/S/M  (จัดบริการครบทุก
 ระดับ) 
การดําเนินงาน ป 2560 

 - จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานโครงการ LTC ป 2559 เพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน  ป 
 2560 (31 ต.ค. 61) 
 - อบรมพัฒนาศักยภาพ CM จํานวน 142 คน (1-10 พ.ค.60) 
 - ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการ LTC (2 ส.ค.60) 
 - ไดรับงบสนับสนุนกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ  จ.นครราชสีมา  เพ่ือจัดหาอุปกรณ
 เครื่องชวยความพิการฟนฟูสมรรถภาพ  จํานวน  11 รายการ  ทุกโรงพยาบาล 

ขอเสนอแนะ 
 - จัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  เพ่ือไวสําหรับดูแลผูปวยติดบาน  ติดเตียง โดยองคกร
 ปกครองสวนทองถ่ิน 
 - เอกสารประกอบการเบิกจายงบประมาณของหนวยบริการท่ีจายเปนคาตอบแทนใหกับ Care Giver 
 ในแตละเดือน มีคอนขางมากทําใหเพ่ิมภาระใหกับเจาหนาท่ี  

 
จังหวัดชัยภูมิ 
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวจังหวัดชัยภูมิ 
 จังหวัดชัยภูมิมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 1,138193 คน เพศชาย 565,477 คน เพศหญิง 572,716 คน 
ผูสูงอายุ จังหวัดชัยภูมิ ป 2560 จํานวน 167,284 คน (รอยละ 14.70) 
ผลการดําเนินงานศูนยดูแลตอเนื่องระยะยาวจังหวัดชัยภูมิ 

 - แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนยดูแลรักษาตอเนื่องระยะยาว 
 - จัดประชุมคณะกรรมการ หัวหนากลุมการพยาบาล หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติ และผูท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือวางแผนจัดตั้งศูนยฯ 
 - จัดตั้งศูนยดูแลตอเนื่องระยะยาว 

 * พยาบาลวิชาชีพ ทําหนาท่ีเปน Care manager 
 * ลูกจาง (จนท.บันทึกขอมูล ฯลฯ) 

     - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม Thai COC 
     - ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลการดําเนินงานศูนยดูแลตอเนื่องระยะยาว 

ปญหาอุปสรรค   
 - อุปกรณไมเพียงพอในการใหยืม จึงไดจัดทําแผนขอสนับสนุนจาก อบจ.ชัยภูมิ 
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ผลการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในตําบล Long Term Care จังหวัดชัยภูมิ 
การดําเนินงานป 2560 

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรูและทักษะในการคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ เปาหมาย รพศ./รพช./ 
 รพ.สต./ทม. จํานวน 200 คน 8- 9 ก.พ. 60 
 - อบรมพัฒนาศักยภาพ CM ,CG  ธ.ค. 59 –มี.ค. 60 
 - สงเสริม สนับสนุน ใหพยาบาลประจําศูนยดูตอเนื่อง ไดรับการอบรม CM 
 - จัดประชุมชี้แจงแนวทางแนวทางการเบิกจายงบประมาณใหกับภาคีเครือขาย 
 - พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศผูสูงอายุ 
 - จัดทําทะเบียน CM CG 
 - เรงประสานความรวมมือและทําความเขใจกับ อปท. สมัครเขารวมโครงการตําบล LTC  ให
 ครอบคลุม 100 % (คงเหลือ 17 อปท.) 

นวัตกรรม/ผลงานเดน 
 - ระบบการดูแลตอเนื่องในชุมชนโดยใชแนวคิดการจัดหอผูปวยใน (Home Ward)รพ.หนองบัวระเหว 
 - นวัตกรรมเกาอ้ีเคลื่อนท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตกลุมติดบาน ติดเตียง รพ.คอนสาร 
 - นวัตกรรมใจแลกใจ เพ่ือลดการท้ิงขยะติดเชื้อในชุมชน รพ.ภักดีชุมพล 
 - นวัตกรรมท่ีนอนถุงน้ํายาลางไต รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
 - การดําเนินงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและโรงเรียนผูสูงอายุ ท่ีโดดเดนเปนศูนยเรียนรู/
 ศึกษาดูงาน ไดแก อําเภอจัตุรัส ภูเขียว คอนสวรรค เนินสงา 
 

   
 

4. ศึกษาดูงานการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการ  
 ทีม Cluster ผูสูงอายุศึกษาดูงานโรงพยาบาลกลวยน้ําไท 2 จังหวัดกรุงเทพฯ วันท่ี 4 เมษายน 2560 
โดยไดแนวทางการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ  ดังนี้ 

4.1 แนวทางการจัดบริการการดูแลรักษาผูสูงอายุ  
- รักษาผูปวย ผูสูงอายุ โดยมีบริการตรวจรักษาโรคท่ัวไป บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการ 

ทันตกรรม และรับผูปวยพักฟนในรพ.  
 - ศูนยดูและผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพซํ้าซอน มีบริการดูแลผูสูงอายุท่ีใหอาหารทางสายยาง  เจาะคอ 

ดูดเสมหะ มีแผลกดทับ ผูสูงอายุมีภาวะสับสน หลงลืมอัลไซดเมอร ผูสูงอายุท่ีตองการการดูแลอยางใกลชิด 
เชน โรคไต โรคหัวใจ เบาหวาน  ผูสูงอายุท่ีใสเครื่องชวยหายใจ BIPAP / CPAP 
 - ศูนยดูแลผูสูงอายุระยะสั้น ระยะยาว ดูแลระยะสั้น(Short term care) ดูแลผูสูงอายุในชวงเวลา 4 -

6 สัปดาหหรือมากกวา โดยจัดเปน Program ของการรักษาและฟนฟู และชวยเหลือในกิจวัตรประจําวัน หรือ
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การฝากดูแลผูสูงอายุในชวงท่ีญาติไมสะดวกในการดูแลท่ีบาน ชวงเทศกาลวันหยุดพิเศษตางๆ เชน ปใหม 
สงกรานต วันหยุดพักผอนของผูดูแล  
 - การดูแลระยะยาว (Long term care) โดยจัดบริการดูแลผูสูงอายุกลุมท่ีไมสามารถชวยเหลือ 

ตนเองได  หรือไมตองการพักอาศัยอยูท่ีบานเนื่องจากมีภาวะสุขภาพท่ีอาจเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ หรือญาติ 
ลูกหลานไมสามารถใหการดูแลเองได เชน กลุมผูสูงอายุอัลไซเมอร พารกินสัน หลอดเลือดสมอง ฯลฯ และ
ผูสูงอายุท่ีประสบภาวะยากลําบากอันเนื่องมาจากจากการเจ็บปวยเรื้อรัง ตองไดรับการดูแลในดาน การ
รับประทานยา การับประทานอาหาร การชวยเหลือเรื่องกิจวัตรประจําวัน 
 - ศูนยดูแลผูปวยพักฟน บริการดูแลฟกฟนกอน-หลังการผาตัด ฟกฟนกอน-หลังใหยาเคมีบําบัด  
หรือฟกฟนหลังออกจากหอง ICU 

- ศูนยดูแลผูสูงอายุรายวัน ใหบริการผูสูงอายุแบบ ไป-กลับ บริการดูแลเฉพาะรายในกรณีท่ี 
ผูสูงอายุมีปญหาพิเศษ สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของผูสูงอายุ และพัฒนาสุขภาพทางกายและใจใหกับ
ผูสูงอายุ โดยมีการจัดกิจกรรมตามความตองการและปญหาของผูสูงอายุเปนเฉพาะรายบุคคล เนนใหผูสูงอายุ
ไดมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและทํากิจกรรมตางๆตลอดท้ังวัน โดยคํานึงถึงการใหผูสูงอายุมีสวนรวมใหไดมากท่ีสุด 
เพ่ือชวยใหรางกายมีความแข็งแรงสมบูรณ และเปนกิจกรรมท่ีสรางความสนุกสนาน เชน Day Program, OT 
Program, PT Program, Alzheimer Day Program และ ADL Program เปนตน 

- การจัดกิจกรรมเพ่ือผูสูงอายุ มีการจัดกิจกรรมกลุม (Group recreation activities) ไดแก  
การจัดกิจกรรมออกกําลังกายกลุมตอนเชา กิจกรรมเกนเกมสบิงโก เลนเกมสทายปญหา แขงขันกีฬาสี หมาก
รุก หมากฮอส ฯลฯ กิจกรรมรายบุคคล (Individual recreation activities) ไดแก การวาดภาพ อาหนังสือ 
ทําอาหาร งานฝมือ ทาสี ปลูกตนไม เลนเกมสและ กิจกรรมนอกสถานท่ีไดแก ทัวรดูรถงานมอเตอรโชว ทําบุญ
ท่ีวัด ทัวรสวนหลวง ร9 เท่ียวเมืองโบราณ ชอปปงท่ีหางสรรพสินคา 

4.2 ศูนยฟนฟูกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด 

- กายภาพบําบัด หองฝกเดิน Gait Relearning therapy เครื่อง Reo Ambulator หุนยนตฝก 

เดิน, หองบําบัดรักษาดวยเครื่องไฟฟา, เครื่องอัลตราซาวด, หองดึงคอและหลัง, หองฝกการออกกําลังกายของ

กลามเนื้อ, หองฝก จักรยานปนขา อุปกรณฝกเดิน ราวบันได ราวคูขนานฝกเดิน สําหรับฝกผูปวยแตละราย ได

อยางเหมาะสม 

- กิจกรรมบําบัดหองฝกทักษะการทํางานของมือ (Hand function training) การออกแบบ  
ดัดแปลงและจัดทําอุปกรณประคอง และอุปกรณดาม (Splints and /or fabrication) มีอุปกรณตางๆท่ีใชใน
การฝกตามข้ันตอนการทํางานของแขนและมือ, หองฝกความสามารถดานความคิดความเขาใจ (Cognitive 
function training) เชนความจํา การคิดเปนเหตุเปนผล การรับรูวันเวลาสถานท่ี การคิดคํานวณ, หองฝกการ
กระตุนการเค้ียว และการกลืน (Feeding & swallowing techniques training), หองฝกทักษะการดูแล
ตนเองและกิจวัตรประจําวัน (Activities of daily living training) เชน การทานอาหาร การเคลื่อนยาย การ
แตงตัว การเขาหองน้ํา, หองสันทนาการบําบัด (Entertainment rehabilitation room) โดยใชเกมตางๆ เชน 
การเลนเกมส, การดูหนัง รองเพลง, หองฝกงานศิลปะบําบัด (Hand craft room) เชน การวาดภาพ ประดิษฐ
ดอกไมตางๆ 

4.3 ศูนยดูแลผูปวยผูสูงอายุท่ีบาน 
- ตรวจรักษาพยาบาลท่ีบาน บริการตรวจรักษาโรค ทําหัตถการตางๆท่ีบาน 
- กายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัดท่ีบาน 
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- บริการผูดูแลผูสูงอายุท่ีบาน เปนศูนยฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุ ผูปวยและเด็กท่ีบาน โดยมี 
 หลักสูตรของตนเอง หลักสูตร 1 ป (ผลิตประมาณ 400คน/ป) 
 

   

 5. จัดประชุมถอดบทเรียน  ผลงานเดน และถายวิดิทัศนผลการดําเนินงานระบบการดูแลระยะยาว
อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงเปนวิดิทัศนสรุปผลงานตําบล Long term care (80 ป สุขภาพดี ไท
คอนสวรรค)  

บทสรุปผลการดําเนินงานถอดบทเรียน 
- องคการบริหารสวนตําบลโคกม่ังงอย อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ เปนองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินนํารองของจังหวัดชัยภูมิในการวางระบบและกลไกการบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขระยะยาว
สําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง มีหนวยบริการสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบ 2 แหง ไดแก รพ.คอนสวรรค และรพ.
สต.โคกม่ังงอย รับผิดชอบประชากร 11 หมูบาน มีประชากรผูสูงอายุจํานวน 864 คน การดําเนินงานอบต.จะ
ดําเนินการผานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการบานโคกม่ังงอย รวมกับโรงพยาบาลคอนสวรรค 
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกม่ังงอย โดยไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมือ (MOU) ระหวาง
ประธานคณะกรรมการระบบสุขภาพอําเภอกับภาคีเครือขายอําเภอคอนสวรรค มีลักษณะการจัดบริการดังนี้ 
 - มีการจัดทําแผนการดูแลรายบุคคล care plan โดยผูจัดการระบบ (Care manager) จาก
โรงพยาบาลคอนสวรรคและรพ.สต.โคกม่ังงอย (ตามบันทึกขอตกลงรวมระหวางอบต.โคกม่ังงอย กองทุน
หลักประกันสุขภาพอบต.โคกม่ังงอย โรงพยาบาลคอนสวรรค และรพ.สต.โคกม่ังงอย 
 - สงแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) ใหกับกองสวัสดิการสังคม ของอบต.โคกม่ังงอย ซ่ึงเปนฝาย 
เลขานุการของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการบานโคกม่ังงอย เพ่ือเสนอประธานศูนยฯ พิจารณา
และลงนามในแบบฟอรมขอเสนอการจัดบริการ ดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง และการกําหนด
อัตราชดเชยคาบริการตามชุดสิทธิประโยชนแนบทายประกาศกองทุนฯ อปท.ป 2559 
 - ประธานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการบานโคกม่ังงอย (รับผิดชอบโดยกองสวัสดิการ 
สังคมฯ) สงแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) ใหกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในฐานะฝาย
เลขานุการของอนุกรรมการสนับสนุนบริการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและเง่ือนไขใหเปนไปตามประกาศ สปสช. 
 - คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ประชุม 
พิจารณาอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) 
 - คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.โคกม่ังงอย ประชุมรับทราบและอนุมัติการเบิก
จายเงินสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
 - ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดยกองสาธารณสุขฯ เปนหนวยงานรับผิดชอบ) จัดทําขอตกลง 
การจดัระบบบริการดูแลระยะยาวฯ ทําฎีกาเบิกจาย และเบิกจายเงินใหกับศูนยฯ (โดยมีกองคลังเปนหนวยงาน
รับผิดชอบดานการเงิน การบัญชี) 
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 - ศูนยฯ จัดซ้ือวัสดุและเบิกจายเงินคาตอบแทนใหกับ CG ตามผลการปฏิบัติงานท่ีระบุไวในแผนการ 
ดูแลรายบุคคล (Care plan) รวมถึงการติดตามประเมินผล เพ่ือสรุปรายงานตอคณะอนุกรรมการฯ 
 - คณะอนุกรรมการฯ ประชุมรับทราบรายงานผลการใหบริการดูแลระยะยาวฯ (การประเมินผลการ 
ใหบริการดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง) 
 - คณะกรรมการกองทุนฯ ประชุมรับทราบรายงานผลการใหบริการดแูลระยะยาวฯ (การประเมินผล 
การใหบริการดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง) 
 - ดานระบบขอมูลตําบลโคกม่ังงอย ทองถ่ินสนับสนุนงบประมาณในการคัดกรองสุขภาพใหกับหนวย 
บริการสาธารณสุขท้ัง 2 แหง (รพ.คอนสวรรคและรพ.สต.โคกม่ังงอย) โดยดําเนินการคัดกรองผูสูงอายุในไตร
มาสท่ี 1 ของปงบประมาณ มีการบันทึกขอมูลคัดกรองผานโปรแกรม Hos XP และสงขอมูลในระบบโปรแกรม 
HDC ของ สสจ.ขัยภูมิ จากนั้นมีการวิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูลใหอบต.โคกม่ังงอยทราบเปนราย
หมูบาน เพ่ือวางแผนการดําเนินงานท่ีเปนระบบรวมกัน นอกจากนี้ยังมีการบันทึกขอมูลสงตอและติดตาม
ผูสูงอายุภาวะพ่ึงพิงในโปรแกรม Thai COC สวนระบบการประเมินผล มีการรายงานผลการดําเนินงานทุก 1 
เดือน และรายป มีการสรุปผลงานเปนรายไตรมาสเสนอใหผูเก่ียวของรับทราบ 
 - มีการสนับสนุนชมรมผูสูงอายุบานโคกม่ังงอย มีสวนรวมบูรณาการงานกับศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผูสูงอายุและผูพิการบานโคกม่ังงอย จัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุท้ังดานการสงเสริมสุขภาพ การระดมทุน
ชวยเหลือสมาชิกผูสูงอายุเม่ือเจ็บปวยหรือเสียชีวิต 
 - ตําบลโคกม่ังงอยมีผูจัดการการดูแล (Care manager) ท่ีผานการอบรมหลักสูตรของกรมอนามัย  
จํานวน 2 ทาน และมีผูดูแลผูสูงอายุ (Care giver) จํานวน 17 ราย มีกระบวนการจัดทํา Care plan โดยทีม
หมอครอบครัวออกประเมินผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชนรวมกับเครือขายท่ีเก่ียวของ รวมประเมินปญหา
แบบองครวม และ CM นํามาเขียนแผนการดูแลรายบุคคล จากนั้นจัดทํา Care conference เพ่ือใหทีมสห
สาขาวิชาชีพวิเคราะห Care plan รวมกัน 
 - การเยี่ยมดูแลผูสูงอายุกลุมพ่ึงพิง CM และ CG วางแผนการดูแลรายสัปดาห ตามแผนในแตละกลุม
ท่ีตองดูแล  เชน รายท่ีมีปญหาไมซับซอนวางแผนการดูแล สัปดาหละ 1 วัน รายท่ีมีปญหาซับซอนดูแลสัปดาห
ละ 3-5 วัน และมีระบบการติดตามการดําเนินงาน และการบันทึกการเยี่ยมดูแลของ CG ผานทางไลนกลุม   
ทุกวัน  
 - มีการพัฒนานวัตกรรมในการดูแลผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียงโดยใชเชือกดึงรอก ฝกกําลังขา ท่ี
พ้ืนท่ี หมู 4 ตําบลโคกม่ังงอย 
 - รพ.คอนสวรรคมีการจัดตั้งธนาคารวัสดุอุปกรณเครื่องมือการแพทยในการสนับสนุนดูแลผูสูงอายุใน 
ชุมชน เชน เครื่องผลิตออกซิเจน อุปกรณทําแผล สายดูดเสมหะ ท่ีนอนลมปองกันแผลกดทับ ฯลฯ   
 - มีบริการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพโดยรพ.สต.โคกม่ังงอยจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคดานทันตกรรมผูสูงอายุ มีการใหความรูการดูแลชองปาก จัดมุมความรูใหแกผูสูงอายุ และอบรมให
ความรูแกแกนนําผูสูงอายุและอสม. นอกจากนี้ยังมีบริการทันตกรรมตามชุดสิทธิประโยชน เชน ตรวจสุขภาพ
ชองปาก ขูดหินน้ําลาย ถอนฟน เปนตน 
 อาจกลาวโดยสรุปไดวาตําบลโคกม่ังงอยมีระบบการดูแลผูสูงอายุ กลุมติดบาน กลุมติดเตียง โดย 
ทองถ่ิน ชุมชน มีสวนรวม และมีแผนการดูแลผูสูงอายุรายบุคคล (Care plan) โดยตําบลโคกม่ังงอย ได
จัดระบบการดูแลผูสูงอายุดังแผนภาพตอไปนี้ 
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ระบบการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ติดบาน ติดเตียง 
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งานทันตสาธารณสุข 

การสํารวจสภาวะทันตสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ 9 คร้ังที่ 7 

     - ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานสํารวจสภาวะทันตสุขภาพระดับเขต และสรางเครื่องมือในการ
เก็บขอมูลซ่ึงจะมีท้ังแบบตรวจ และแบบสัมภาษณ ท้ังหมด 6 กลุมอายุ  คือ 3 ป  5 ป  12 ป  15 ป  35-44 
ป  และ 60-74 ป  มีทันตบุคลากรเขารวมประชุมท้ังหมด 25 คน ณ หองจปฐ. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 
   - ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับมาตรฐานผูตรวจและผูสัมภาษณ แกทันตบุคลากรท้ัง 4 จังหวัด ท้ังหมด 
90 คน 2 วัน ณ หองประชุมพฤกษาธร ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ในวันแรกเปนการทําความเขาใจในการ
ตรวจและการลงบันทึกเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป สภาวะทันตสุขภาพ  และแบบสํารวจพฤติกรรมการดูแลทันต
สุขภาพและโภชนาการ  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจตรงกันในเกณฑการวินิจฉัยสภาวะสุขภาพชองปากและฟน  
รวมท้ังรหัสตาง ๆ ท่ีใชบันทึก (ตามเอกสารแนบ) วันท่ี 2 เปนการฝก ตรวจฟนในกลุมตัวอยาง 3 ป 5 ป 12 ป 
35-44 ป 60-74 ป  โดยตรวจกลุมตัวอยางละ 5 คน ทันตแพทยทุกคนตองตรวจกลุมตัวอยางเดียวกัน แลว
นํามาหาคา % Agreement , Kappa  เพ่ือดูความถูกตอง ความเท่ียงของผูตรวจแตละคน เทียบกับ Gold 
standard ในแตละจังหวัด 

     - วิเคราะหขอมูลและสรุปผลสํารวจสภาวะทันตสุขภาพระดับเขตและรายจังหวัด  โดยสรุปดังนี้           

 1.  ขอมูลจํานวนกลุมตัวอยาง 
ตารางท่ี 1  กลุมตัวอยางและขนาดตัวอยาง ประกอบดวย 6 กลุมอายุ รายละเอียดตามตาราง 
 

กลุมอายุ 
 

ขนาดตัวอยาง (คน) 
รวม 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร 
3 ป 587 495 451 437 1,970 

5 ป 179 163 224 208 774 

12 ป 725 777 530 724 2,756 

15 ป 362 171 412 254 1,199 

35-44 ป 462 373 582 335 1,752 

60-74 ป 543 470 436 668 2,117 
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2.  สภาวะชองปากของเด็กกลุมอายุ 3 ป และ 5 ป 

ตารางท่ี 2  รอยละของผูปราศจากโรคฟนผุ ฟนผุ ฟนถอน ฟนอุด ผูมีประสบการณโรคฟนผุ และเคลือบหลุม
รองฟนในฟนน้ํานมในฟนน้ํานม กลุมอายุ 3 ป จําแนกระดับเขตและรายจังหวัด 
 

ระดับ 
เขต/จังหวัด 

ปราศจาก
ฟนผุ

(Caries 
free) 

ฟนดี
(Cavity 
free) 

ประสบการ
ณฟนผ ุ
(ฟนผุ/

ถอน/อุด: 
dmft) 

ผุระยะ
เร่ิมตน 

(H) 

ผุชั้น
enamel 

(N) 

ฟนผ ุ
(d) 

ฟนถอน 
(m) 

ฟนอุด 
(f) 

เคลือบ
หลุม

รองฟน 

เขต 9 51.7 52.3 48.3 17.9 25.4 47.2 2.8 2.5 0.5 

นครราชสีมา 40.2 40.7 59.8 10.7 26.2 58.6 3.2 4.4 0.2 

ชัยภูมิ 57.2 58.0 42.8 29.9 19.0 41.8 2.0 1.8 0.0 

บุรีรัมย 53.2 53.9 46.8 10.9 16.2 45.5 3.8 1.6 0.4 

สุรินทร 59.3 59.7 40.7 21.3 41.0 39.6 2.1 1.6 1.6 
 

ตารางท่ี 3  รอยละของผูปราศจากโรคฟนผุ ฟนผุ ฟนถอน ฟนอุด ผูมีประสบการณโรคฟนผุ และเคลือบหลุม

รองฟนในฟนน้ํานม กลุมอายุ 5 ป จําแนกระดับเขตและรายจังหวัด 

ระดับ 
เขต/จังหวัด 

ปราศจาก
ฟนผุ

(Caries 
free) 

ฟนดี
(Cavity 
free) 

ประสบการณ
ฟนผ ุ

(ฟนผุ/ถอน/
อุด: dmft) 

ผุระยะ
เร่ิมตน 

(H)  

ผุชั้น
enamel 
   (N)  

ฟนผ ุ
(d)  

ฟน
ถอน 
(m)  

ฟน
อุด 
(f)  

เคลือบ
หลุม

รองฟน 

เขต 9 25.8 26.7 74.2 12.0 25.2 73.0 6.3 8.4 1.8 

นครราชสีมา 22.3 22.9 77.7 14.0 22.3 76.5 8.9 15.1 1.1 

ชัยภูมิ 26.4 27.6 73.6 11.7 14.7 71.8 11.0 7.4 0.0 

บุรีรัมย 31.3 32.6 68.8 2.7 19.6 67.4 2.2 4.9 0.9 

สุรินทร 22.6 23.1 77.4 20.7 41.8 76.9 4.8 7.2 4.8 
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ตารางท่ี 4  คาเฉลี่ยฟนผุเริ่มตน  ฟนผุ ถอน อุด  และ dmft ในกลุมอายุ 3 ป จําแนกระดับเขตและราย

จังหวัด 

 

ตารางท่ี 5  คาเฉลี่ยฟนผุเริ่มตน  ฟนผุ ถอน อุด  และ dmft ในกลุมอายุ 5 ป จําแนกระดับเขตและราย

จังหวัด 

  

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
เขต/จังหวัด 

คาเฉลี่ย (ซี่ตอคน) 

ผุระยะเร่ิมตน H ผุระยะ  N ผุ (d) ถอน (m) อุด (f) 
ฟนผุ/ถอน/อุด

(dmft) 

เขต 9 0.59 0.72 2.13 0.04 0.05 2.23 

นครราชสีมา 0.25 0.73 2.73 0.05 0.09 2.88 

ชัยภูมิ 1.30 0.39 1.66 0.03 0.04 1.73 

บุรีรัมย 0.31 0.35 2.21 0.05 0.02 2.29 

สุรินทร 0.53 1.44 1.78 0.03 0.04 1.85 

ระดับ 
เขต/จังหวัด 

คาเฉลี่ย (ซี่ตอคน) 

ผุระยะเร่ิมตน H ผุระยะ N ผุ (d) ถอน (m) อุด (f) 
ฟนผุ/ถอน/อุด

(dmft) 

เขต 9 0.26 0.63 3.53 0.10 0.18 3.81 

นครราชสีมา 0.31 0.45 4.06 0.13 0.35 4.54 

ชัยภูมิ 0.26 0.33 3.66 0.17 0.14 3.96 

บุรีรัมย 0.04 0.34 3.09 0.02 0.08 3.20 

สุรินทร 0.46 1.33 3.47 0.10 0.18 3.75 
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2.  สภาวะชองปากของกลุมอายุ 12 ป และ 15 ป 

ตารางท่ี 6  รอยละของผูปราศจากโรคฟนผุ ฟนผุ ฟนถอน ฟนอุด ผูมีประสบการณโรคฟนผุ และฟนดีไมมีผุ               

เคลือบหลุมรองฟน ในฟนแท กลุมอายุ 12 ป จําแนกระดับเขตและรายจังหวัด 

ระดับ 
เขต/จังหวัด 

ปราศจาก
ฟนผุ

(Caries 
free) 

ฟนดี
(Cavity 
free) 

ประสบ
การณ
ฟนผุ
(DMFT) 

ผุเร่ิมตน 
K 

ผุระยะ 
P 

ฟนผ ุ
(D) 

ถอน* 
(M) 

ฟนอุด 
(F) 

เคลือบ
หลุม

รองฟน 

เขต 9 48.2 64.8 51.8 9.9 16.6 34.2 2.7 26.7 15.6 

นครราชสีมา 40.8 54.5 59.2 14.3 24.3 45.1 3.2 27.9 22.3 

ชัยภูมิ 54.2 72.1 45.8 0.6 4.8 26.6 3.0 23.6 13.3 

บุรีรัมย 56.6 68.1 43.4 1.1 13.0 30.6 3.0 19.6 13.4 

สุรินทร 43.0 64.9 57.0 21.8 24.2 34.0 1.7 34.0 13.1 

ตารางท่ี 7  รอยละของผูมีฟนตกกระในฟนแท กลุมอายุ 12 ป จําแนกระดับเขตและรายจังหวัด 

ระดับ 
เขต/จังหวัด 

สภาวะฟนตกกระ 
ปกติ (Normal) สงสัย

(Questionable) 
นอยมาก(Very 

mild) 
นอย (mild) ปานกลาง

(moderate) 
เขต 9 97.1 1.7 0.8 0.3 0.1 

นครราชสีมา 100 0.0 0.0 0.0 0.0 
ชัยภูมิ 99.9 0.1 0.0 0.0 0.0 
บุรีรัมย 94.5 2.5 1.7 0.9 0.4 
สุรินทร 93.0 4.7 1.9 0.4 0.0 

ตารางท่ี 8  รอยละของผูปราศจากโรคฟนผุ ฟนผุ ฟนถอน ฟนอุด ผูมีประสบการณโรคฟนผุ และฟนดีไมมีผุ               

เคลือบหลุมรองฟน ในฟนแท กลุมอายุ 15 ป จําแนกระดับเขตและรายจังหวัด 

ระดับ 

เขต/จังหวัด 

ปราศจาก
ฟนผุ

(Caries 
free) 

ฟนดี
(Cavity 
free) 

ประสบ
การณ
ฟนผุ
(DMFT) 

ผุเริม่ตน 

K 

ผุระยะ 

P 

ฟนผุ 

(D) 

ถอน*  

(M) 

ฟนอุด 

(F) 

เคลือบ
หลุมรอง

ฟน 

เขต 9 40.2 52.1 59.8 8.4 20.9 46.0 5.9 29.3 12.6 

นครราชสมีา 39.8 53.9 60.2 14.9 31.5 42.5 8.8 33.7 21.0 

ชัยภูม ิ 55.0 67.8 45.0 0.0 6.4 29.8 5.8 25.1 7.0 

บุรีรัมย 33.8 46.6 61.7 1.0 15.8 52.9 3.6 22.8 6.3 

สุรินทร 33.9 48.0 66.1 16.9 24.0 50.4 5.5 36.2 14.6 
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ตารางท่ี 9  คาเฉลี่ยฟนผุเริ่มตน  ฟนผุ ถอน อุด  และ DMFT ในกลุมอายุ 12 ป จําแนกระดับเขต และราย

จังหวัด 

 

ตารางท่ี 10 คาเฉลี่ยฟนผุเริ่มตน  ฟนผุ ถอน อุด และ DMFT ในกลุมอายุ 15 ป จําแนกระดับ และราย

จังหวัด 

       
3.  สภาวะชองปากของกลุมอายุ 35-44 ป และ 60-74 ป 

ตารางท่ี 11  รอยละของผูมีประสบการณฟนผุ (DMFT)  ผุ ถอน อุด กลุมอายุ 35-44 ป จําแนกระดับเขต และ                  
รายจังหวัด 

ระดับ 
เขต/จังหวัด 

ผุเร่ิมตน 
K 

ผุชั้น 
Enamal
ระยะ P 

ฟนผ ุ
(D) 

ฟนถอน 
(M) 

ฟนที่อุด
แลว 
(F) 

ฟนผุ/ถอน/
อุด 

(DMFT) 

Cavity 
free 

เขต 9 4.2 12.4 54.2 83.0 35.3 91.7 9.7 

นครราชสีมา 9.5 22.3 53.2 82.0 30.3 90.9 10.8 

ชัยภูมิ 0.0 1.1 62.7 86.9 40.2 94.9 5.6 

บุรีรัมย 0.3 10.0 50.7 84.5 33.2 91.1 10.0 

สุรินทร 8.4 15.8 52.2 77.6 40.6 90.1 12.2 

ระดับ 

เขต/จังหวัด 

คาเฉลี่ย (ซีต่อคน) 

      ผุเริ่มตน K ผุระยะ P ผ ุ(D) ถอน* (M) อุด (F) 
ฟนผ/ุถอน/อุด

(DMFT) 

เขต 9 0.26 0.36 0.67 0.03 0.57 1.27 
นครราชสมีา 0.35 0.61 0.83 0.03 0.60 1.46 

ชัยภูม ิ 0.01 0.09 0.49 0.03 0.47 1.00 
บุรีรัมย 0.04 0.28 0.64 0.02 0.43 1.09 
สุรินทร 0.59 0.46 0.72 0.02 0.74 1.48 

ระดับ 
เขต/จังหวัด 

คาเฉลี่ย (ซี่ตอคน) 

      ผุเร่ิมตน  
         K 

ผุระยะ 
P 

ผุ 
(D) 

ถอน* 
(M) 

อุด 
(F) 

ฟนผุ/ถอน/อุด
(DMFT) 

เขต 9 0.25 0.48 0.19 0.07 0.66 1.91 
นครราชสีมา 0.38 0.79 1.00 0.17 0.83 1.94 

ชัยภูมิ 0.00 0.10 0.65 0.07 0.50 1.21 
บุรีรัมย 0.01 0.38 1.38 0.04 0.50 1.94 
สุรินทร 0.59 0.46 1.50 0.06 0.75 2.32 
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ตารางท่ี 12  รอยละของผูมีประสบการณฟนผ ุ(DMFT)   ผุ ถอน อุด กลุมอายุ 60-74 ป จําแนกระดับเขตและ
รายจังหวัด 

ระดับ 
เขต/จังหวัด 

ผุระยะ
เร่ิมตน 

(K) 

ผุชั้น
enamel 

(P) 

ฟนผ ุ
(D) 

ฟนถอน 
(M) 

ฟนที่อุด
แลว 
(F) 

ฟนผุ/ถอน/
อุด 

(DMFT) 

ฟนหัก/ถูก

กระแทก 

เขต 9 0.8 6.4 58.6 94.3 7.2 97.3 5.2 

นครราชสีมา 1.7 12.9 60.2 97.6 7.9 98.9 8.1 

ชัยภูมิ 0.0 0.4 65.5 95.1 4.9 98.3 0.0 

บุรีรัมย 0.2 5.3 53.7 94.3 5.5 96.6 3.4 

สุรินทร 1.0 6.0 55.5 91.0 9.3 95.8 7.8 

ตารางท่ี 13  คาเฉลี่ยฟนผุระยะเริ่มตน  ฟนผุ ถอน อุด  และ DMFT ในกลุมอายุ 35-44 ป จําแนกระดับเขต  
และรายจังหวัด 

 
ตารางท่ี 14  คาเฉลี่ยฟนผุระยะเริ่มตน  ฟนผุ ถอน อุด  และ DMFT ในกลุมอายุ 60-74 ป จําแนกระดับเขต 
และ รายจังหวัด 

ระดับ 
เขต/จังหวัด 

คาเฉลี่ย (ซี่ตอคน) 

      ผุเร่ิมตน  
         K 

ผุระยะ 
P 

ผุ 
(D) 

ถอน 
(M) 

อุด 
(F) 

ฟนผุ/ถอน/อุด
(DMFT) 

เขต 9 0.09 0.25 1.37 3.26 10.6 4.35 

นครราชสีมา 0.19 0.50 1.41 3.12 0.97 5.50 

ชัยภูมิ 0.00 0.01 1.64 3.45 1.35 6.44 

บุรีรัมย 0.00 0.17 1.23 3.48 0.90 5.60 

สุรินทร 0.22 0.32 1.27 2.86 1.14 5.27 

ระดับ 

เขต/จังหวัด 

เฉลี่ย

จํานวนซี่ฟน 

คาเฉลี่ย (ซีต่อคน) 

      ผุเริ่มตน  

         K 

ผุระยะ 

P 

ผ ุ

(D) 
ถอน 

(M) 
อุด 

(F) 
ฟนผ/ุถอน/อุด

(DMFT) 

เขต 9 20.79 0.01 0.12 2.12 10.76 0.16 13.05 

นครราชสมีา 19.31 0.03 0.22 2.27 12.27 0.17 14.71 

ชัยภูม ิ 20.69 0.00 0.00 2.40 11.24 0.14 13.177 

บุรีรัมย 21.26 0.00 0.08 1.79 9.76 0.10 11.65 

สุรินทร 21.75 0.02 0.13 2.02 9.87 0.22 12.11 
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ตารางท่ี 15  รอยละของผูมีสภาวะเหงือกอักเสบ โดยคิดจากระดับของโรคสูงสุดในแตละคน  ตามระดับ 
Gingival Bleeding Scores (MODIFIED) ในกลุม 35-44ป จําแนกระดับเขตและรายจังหวัด 

ระดับ 
เขต/จังหวัด 

เหงือกปกติ Bleeding Calculus Calculus with 
bleeding 

Missing 
sextant 

เขต 9 8.7 22.5 13.0 49.7 6.2 

นครราชสีมา 3.5 8.9 6.3 75.1 6.3 

ชัยภูมิ 7.8 23.6 30.6 36.2 1.9 

บุรีรัมย 15.3 24.1 9.1 44.3 7.2 

สุรินทร 5.7 37.3 9.3 38.8 9.0 

ตารางท่ี 16  รอยละของผูมีสภาวะเหงือกอักเสบ โดยคิดจากระดับของโรคสูงสุดในแตละคน  ตามระดับ 
Gingival  Bleeding Scores (MODIFIED) ในกลุม 60-74 ป จําแนกระดับเขตและรายจังหวัด 

ระดับ 
เขต/จังหวัด 

เหงือกปกติ Bleeding Calculus Calculus with 
bleeding 

Missing 
sextant 

เขต 9 3.3 7.7 8.0 27.1 53.9 

นครราชสีมา 0.0 1.5 2.4 32.8 63.4 

ชัยภูมิ 5.1 4.3 23.8 23.6 43.2 

บุรีรัมย 7.1 10.6 4.1 24.8 53.4 

สุรินทร 2.2 13.5 3.9 26.3 54.0 
 
 

ตารางท่ี 17  รอยละของผูมีสภาวะปริทันต โดยคิดจากระดับของโรคสูงสุดในแตละคน ตามระดับ Pocket             
scores (MODIFIED) ในกลุม 35-44 ป จําแนกระดับเขตและรายจังหวัด 

ระดับ 
เขต/จังหวัด 

ไมมีรองลึก  ปริทันต Pocket  
4.5 mm. 

Pocket  
6mm.or more 

Missing 
sextant 

เขต 9 59.2 25.1 9.4 6.3 

นครราชสีมา 45.0 32.5 14.9 7.6 

ชัยภูมิ 91.2 4.8 2.4 1.6 

บุรีรัมย 53.1 30.1 10.0 6.9 

สุรินทร 53.7 29.0 8.4 9.0 
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ตารางท่ี 18  รอยละของผูมีสภาวะปริทันต โดยคิดจากระดับของโรคสูงสุดในแตละคน  ตามระดับ Pocket                  
scores (MODIFIED)  ในกลุม และ 60-74 ป จําแนกระดับเขตและรายจังหวัด 

ระดับ 
เขต/จังหวัด 

ไมมีรองลึก    ปริทันต Pocket  
4.5 mm. 

Pocket  
6mm.or more 

Missing sextant 

เขต 9 16.9 17.3 12.5 53.4 

นครราชสีมา 11.0 15.1 9.9 63.9 

ชัยภูมิ 22.8 11.1 23.0 43.2 

บุรีรัมย 17.9 24.3 7.8 50.0 

สุรินทร 16.8 18.9 10.2 54.2 

 ตารางท่ี 19  รอยละของผูมีฟนใชงาน 20 ซ่ี และมีคูสบฟนกราม 4 คูสบข้ึนไป ในกลุมอายุ 35-44 ป  จําแนก
ระดับเขต และรายจังหวัด 

 
ระดับ 

เขต/จังหวัด 

จํานวนฟนในชองปาก จํานวนคูสบฟนกราม 
มีฟน≥20ซี่และมี
ฟนคูสบ≥4คูสบ ไมมีฟน มีฟน   

1-19 ซี่ 

มีฟน≥20
ซี่ 

ไมมีคูสบ มี1-3 ซี่  มี≥4 คูสบ 

เขต 9 0.1 1.3 98.7 0.9 4.2 94.9 94.5 

นครราชสีมา 0.2 0.6 99.1 0.6 4.5 94.8 94.8 

ชัยภูมิ 0.0 1.3 98.7 0.5 3.5 96.0 94.9 

บุรีรัมย 0.0 1.9 98.1 1.5 4.3 94.2 94.0 

สุรินทร 0.0 0.9 99.1 0.6 4.5 94.9 94.6 

 
ตารางท่ี 20   รอยละของผูมีฟนใชงาน 20 ซ่ี และ มีคูสบฟนกราม 4คูสบข้ึนไป ในกลุมอายุ 60- 74 ป จําแนก
ระดับเขต และรายจังหวัด 

 
ระดับ 

เขต/จังหวัด 

จํานวนฟนในชองปาก จํานวนคูสบฟนกราม  

มีฟน≥20ซี่และมี
ฟนคูสบ≥4คูสบ 

ไมมีฟน มีฟน      
1-19 ซี่ 

มีฟน≥20
ซี่ 

ไมมีคูสบ มี1-3 คู
สบ 

มี≥4 คูสบ 

เขต 9 5.2 29.2 65.6 28.4 24.5 47.1 44.6 

นครราชสีมา 7.2 32.6 60.2 33.3 26.7 40.0 37.9 

ชัยภูมิ 4.7 30.6 64.7 29.1 26.2 44.7 41.5 

บุรีรัมย 4.1 28.9 67.0 24.1 24.3 51.6 46.6 

สุรินทร 4.6 25.7 69.6 26.6 21.7 51.6 50.9 
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ตารางท่ี 21  รอยละของผูมีรากฟนปกติ รากฟนผุอุด และผูไมมีเหงือกรน ในกลุมอายุ 35-44 ป จําแนกระดับ
เขต และรายจังหวัด 

 
ระดับ 

เขต/จังหวัด 

รอยละผูมีรากฟน Not recorded 
รากฟน
ปกติ 

รากฟนผุระยะ
เร่ิมแรก 

รากฟน
ผุ 

รากฟน
อุด 

ไมมีเหงือก
รน 

เขต 9 53.5 0.6 5.5 1.5 4.5 2.5 
นครราชสีมา 67.1 0.6 6.5 1.5 7.8 1.1 

ชัยภูมิ 37.0 0.0 0.8 2.9 2.7 0.3 
บุรีรัมย 43.8 0.7 6.2 0.9 2.4 0.2 
สุรินทร 69.9 1.2 8.4 1.2 5.7 11.0 

 
ตารางท่ี 22   คาเฉลี่ยของผูมีรากฟนปกติ รากฟนผุ อุด และผูไมมีเหงือกรน ในกลุมอายุ 35-44 ป  จําแนก
ระดับเขต และรายจังหวัด  

 
ระดับ 

เขต/จังหวัด 

คาเฉลี่ยรากฟน (ซี่/คน) 
Not recorded รากฟน

ปกติ 
รากฟนผุระยะ

เร่ิมแรก 
รากฟน

ผ ุ
รากฟน

อุด 
ไมมีเหงือก

รน 
เขต 9 5.1 0.01 0.10 0.03 0.06 0.05 

นครราชสีมา 6.67 0.01 0.12 0.04 0.10 0.02 
ชัยภูมิ 1.74 0.00 0.02 0.06 0.03 0.00 
บุรีรัมย 3.96 0.01 0.12 0.01 0.03 0.00 
สุรินทร 8.66 0.01 0.16 0.03 0.08 0.25 

    

ตารางท่ี 23  รอยละของผูมีรากฟนปกติ รากฟนผุ รากอุด และผูไมมีเหงือกรน ในกลุมอายุ 60-74 ป จําแนก
ระดับเขต และรายจังหวัด  

 
ระดับ 

เขต/จังหวัด 

รอยละของผูมีรากฟน 
รากฟนปกต ิ รากฟนผุระยะ

เร่ิมแรก 
รากฟนผ ุ รากฟนอุด ไมมีเหงือก

รน 
Not 

recorded 
เขต 9 87.2 1.3 23.1 1.7 0.5 9.8 

นครราชสีมา 85.1 2.6 21.4 1.1 0.2 6.3 
ชัยภูมิ 87.7 0.9 14.0 2.8 0.4 3.0 
บุรีรัมย 82.3 0.2 22.2 1.1 1.1 17.2 
สุรินทร 91.8 1.3 31.3 1.6 0.3 12.6 
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ตารางท่ี 24  คาเฉลี่ยของผูมีรากฟนปกติ รากฟนผุ รากอุด และผูไมมีเหงือกรน ในกลุมอายุ 60-74 ป  จําแนก
ระดับเขต และรายจังหวัด 

 
ระดับ 

เขต/จังหวัด 

คาเฉลี่ยรากฟน (ซี่/คน) 
รากฟนปกต ิ รากฟนผุระยะ

เร่ิมแรก 
รากฟนผ ุ รากฟนอุด ไมมีเหงือกรน 

เขต 9 10.09 0.02 0.51 0.04 0.01 
นครราชสีมา 8.58 0.04 0.38 0.03 0.00 

ชัยภูมิ 10.09 0.01 0.24 0.08 0.00 
บุรีรัมย 8.30 0.00 0.52 0.02 0.01 
สุรินทร 12.47 0.03 0.80 0.04 0.01 

4. สภาวะการใสฟนปลอม 

ตารางท่ี 25  รอยละของผูมีการใสฟนปลอมชนิดตางๆ ในขากรรไกรบน ในกลุมอายุ 35-44 ป จําแนกระดับ
เขตและรายจังหวัด 

 
ระดับ 

เขต/จังหวัด 

สภาวะการใสฟนปลอม บน 
ไมมีฟน
ปลอม 

ใส
สะพาน

ฟน 

ใสสะพาน
ฟน

มากกวา1 
ชิ้น 

ใสฟน
ปลอม

บางสวน 

ใส
สะพาน

ฟน
รวมกับ

ฟน
ปลอม

บางสวน 

ใสฟน
ปลอมทั้ง

ปาก 

Coping 
with 

complete 
denture 

เขต 9 97.7 0.3 - 1.9 - 0.1 - 

นครราชสีมา 96.5 0.6 - 2.6 - 0.2 - 

ชัยภูมิ 98.9 0.3 - 0.8 - 0.0 - 

บุรีรัมย 97.8 0.2 - 2.1 - 0.0 - 

สุรินทร 97.6 0.3 - 2.1 - 0.0 - 
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ตารางท่ี 26  รอยละของผูมีการใสฟนปลอมชนิดตางๆ ในขากรรไกรลางในกลุมอายุ 35-44 ป จําแนกระดับ
เขตและรายจังหวัด 

 
ระดับ 

เขต/จังหวัด 

สภาวะการใสฟนปลอม ลาง 
ไมมีฟน
ปลอม 

ใส
สะพาน

ฟน 

ใสสะพาน
ฟน

มากกวา1
ชิ้น 

ใสฟน
ปลอม

บางสวน 

ใสสะพาน
ฟนรวมกับ
ฟนปลอม
บางสวน 

ใสฟน
ปลอมทั้ง

ปาก 

Coping 
with 

complete 
denture 

เขต 9 99.4 0.1 0.1 0.4 - 0.1 - 

นครราชสีมา 99.6 0.0 0.0 0.2 - 0.2 - 

ชัยภูมิ 98.9 0.3 0.0 0.8 - 0.0 - 

บุรีรัมย 99.3 0.0 0.2 0.5 - 0.0 - 

สุรินทร 99.7 0.3 0.0 0.0 - 0.0 - 

 
ตารางท่ี 27  รอยละของผูมีการใสฟนปลอมชนิดตางๆในขากรรไกรบน ในกลุมอายุ 60-74 ป จําแนก ระดับ
เขตและรายจังหวัด 

 
ระดับ 

เขต/จังหวัด 

สภาวะการใสฟนปลอม บน 
ไมมีฟน
ปลอม 

ใส
สะพาน

ฟน 

ใสสะพาน
ฟน

มากกวา1
ชิ้น 

ใสฟน
ปลอม

บางสวน 

ใสสะพาน
ฟนรวมกับ
ฟนปลอม
บางสวน 

ใสฟน
ปลอมทั้ง

ปาก 

ไมตรวจ /
ตรวจไมได 

เขต 9 90.3 0.5 0.1 4.8 0.4 3.5 0.3 

นครราชสีมา 86.9 1.5 0.0 6.3 0.0 5.3 0.0 

ชัยภูมิ 87.0 0.0 0.2 6.6 1.5 4.7 0.0 

บุรีรัมย 95.6 0.2 0.2 2.3 0.2 0.2 1.1 

สุรินทร 91.8 0.3 0.0 4.0 0.1 3.4 0.3 
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ตารางท่ี 28  รอยละของผูมีการใสฟนปลอมชนิดตางๆ ในขากรรไกรลางในกลุมอายุ 60-74 ป จําแนก ระดับ
เขต และรายจังหวัด 

 
ระดับ 

เขต/จังหวัด 

สภาวะการใสฟนปลอม ลาง 
ไมมีฟน
ปลอม 

ใส
สะพาน

ฟน 

ใสสะพาน
ฟน

มากกวา1
ชิ้น 

ใสฟน
ปลอม

บางสวน 

ใสสะพาน
ฟนรวมกับ
ฟนปลอม
บางสวน 

ใสฟน
ปลอมทั้ง

ปาก 

ไมตรวจ 
ตรวจไมได 

เขต 9 93.2 0.2 0.1 3.1 0.3 3.1 - 

นครราชสีมา 91.2 0.2 0.0 3.5 0.0 5.2 - 

ชัยภูมิ 91.1 0.2 0.0 4.5 1.1 3.2 - 

บุรีรัมย 96.8 0.0 0.2 2.1 0.2 0.7 - 

สุรินทร 93.9 0.4 0.1 2.4 0.1 3.0 - 

         

5.  ความจําเปนในการใสฟนปลอม 

ตารางท่ี 29  รอยละของผูมีความจําเปนในการใสฟนปลอมชนิดตางๆ ในขากรรไกรบนและลาง ในกลุมอายุ
35-44 ป จําแนกระดับเขต และรายจังหวัด 
 

 
 

ระดับ 

เขต/จังหวัด 

ความจําเปนในการใสฟนปลอม 
ขากรรไกรบน ขากรรไกรลาง 

ไม
จําเปน
ตองใส 

ตองใส
ฟน
ปลอม 

1ชอง 

ตองใส
มากกวา 

1ชอง 

ตองใส
ฟน
ปลอม
ทั้งปาก 

ตอง
ซอม 

แซมฟน
ปลอม 

ตรวจ

ไมได 

 

ไม
จําเปน
ตองใส 

ตองใส
ฟน
ปลอม 

1ชอง 

ตองใส
มาก 

กวา 

1ชอง 

ตองใส
ฟน
ปลอม
ทั้งปาก 

ตอง
ซอมแซม
ฟนปลอม 

ตรวจ

ไมได 

 

เขต 9 75.9 13.7 9.9 0.1 0.3 0.1 64.7 18.2 16.7 0.1 0.1 0.2 

นครราชสมีา 73.6 15.6 10.4 0.0 0.4 0.0 65.6 18.6 15.8 0.0 0.0 0.0 

ชัยภูม ิ 77.2 15.3 7.2 0.0 0.0 0.3 64.9 18.2 16.1 0.0 0.0 0.8 

บุรีรัมย 74.9 13.6 10.5 0.3 0.5 0.2 62.2 20.3 17.2 0.2 0.2 0.0 

สุรินทร 79.1 9.6 11.3 0.0 0.0 0.0 67.8 14.0 17.6 0.3 0.3 0.0 
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ตารางท่ี 30  รอยละของผูมีความจําเปนในการใสฟนปลอมชนิดตางๆในขากรรไกรบนและลาง  ในกลุมอายุ                 
60-74 ป จําแนกระดับเขต และรายจังหวัด 

 
 

ระดับ 

เขต/จังหวัด 

ความจําเปนในการใสฟนปลอม 
ขากรรไกรบน ขากรรไกรลาง 

ไม
จําเปน
ตองใส 

ตองใส
ฟน
ปลอม 

1ชอง 

ตองใส
มากกวา 

1ชอง 

ตองใส
ฟน
ปลอม
ทั้งปาก 

ตอง
ซอม 

แซมฟน
ปลอม 

ตรวจ

ไมได 

 

ไม
จําเปน
ตองใส 

ตองใส
ฟน
ปลอม 

1ชอง 

ตองใส
มาก 

กวา 

1ชอง 

ตองใส
ฟน
ปลอม
ทั้งปาก 

ตอง
ซอมแซม
ฟนปลอม 

ตรวจ

ไมได 

 

เขต 9 31.3 15.3 45.6 6.1 1.1 0.7 27.9 15.2 50.8 4.7 0.9 0.6 

นครราชสมีา 25.0 16.9 40.6 7.9 2.4 1.7 21.4 16.8 52.9 5.9 1.7 1.5 

ชัยภูม ิ 27.7 15.7 49.6 6.0 0.2 0.9 27.0 16.4 50.4 5.1 0.4 0.6 

บุรีรัมย 35.8 14.2 43.8 5.5 0.7 0.0 31.0 14.2 50.0 3.9 0.7 0.2 

สุรินทร 35.9 14.4 43.6 5.1 0.9 0.1 31.7 13.8 49.9 3.9 0.6 0.1 

6.  ภาวะน้ําลายแหง (Oral dryness condition) ในกลุมผูสูงอายุ 
ตารางท่ี 34  รอยละของผูมีภาวะน้ําลายแหง ในกลุมอายุ 60-74 ป จําแนกระดับเขต และรายจังหวัด 

 
 

ระดับ 
เขต/จังหวัด 

รอยละของผูมีภาวะน้ําลายแหง 
อาการ (symptom) อาการแสดง (sign) 

เมื่อทานอาหารแหง
ตองดื่มน้ําตามทันที
บอยคร้ังเพื่อชวย

กลืน 

มีอาการลิ้น
แหงติดเพดาน
ปากบอยคร้ัง 

ปากแหง Mouth mirror sticks to buccal 
mucosa or tongue 

เขต 9 30.5 10.6 20.4 5.9 
นครราชสีมา 20.8 10.9 20.4 5.7 

ชัยภูมิ 57.4 7.7 18.3 0.4 
บุรีรัมย 15.4 7.6 15.1 4.6 
สุรินทร 29.2 14.5 25.1 10.8 
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ปจจัยความสําเร็จ 

 - มีการแตงตั้งคณะทํางานในระดับเขต ระดับจังหวัด พ้ืนท่ี และมีผูรับผิดชอบชัดเจน 

 - มีการบูรณาการแผนการใชงบประมาณจากงบเขตสุขภาพท่ี 9 (Service plan สาขาสุขภาพชอง

ปาก) งบประมาณจากศูนยอนามัยท่ี 9  และงบประมาณของจังหวัด 

 - มีการประสานงานและสื่อสารกับพ้ืนท่ีดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือควบคุม กํากับ และติดตามการ

ดําเนินงาน 

 -  ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับพ้ืนท่ี และผูปฏิบัติเห็นความสําคัญ 
และ ใหความรวมมือเปนอยางดี 

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 - ปญหาดานงบประมาณในการออกสํารวจ สภาวะทันตสุขภาพระดับจังหวัด บางจังหวัดไมไดตั้ง

งบประมาณไวทําใหขาดงบประมาณในการดําเนินงานบางสวน  ขอเสนอแนะ  ควรมีการบูรณาการ 

งบประมาณกับงานสงเสริมสุขภาพดานอ่ืนๆ หรือบริหารจัดการในรูปคณะทํางาน ดานขอมูลสารสนเทศ  

 - งบประมาณศูนยอนามัยท่ี 9  ไมเพียงพอในเรื่องการสนับสนุนดานการจัดการขอมูลท่ีเปนประโยชน  

เพ่ือสนับสนุนพ้ืนท่ี  ขอเสนอแนะ  ทําความเขาใจแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับ ใหเห็นความสําคัญของ

การจัดทําขอมูล  เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินการตอไป รวมท้ังคืนขอมูลใหแกพ้ืนท่ี เพ่ือให

นําไปใชประโยชนตอไป 

 - ทันตบุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินงานสํารวจในบางจังหวัด ทําใหการดําเนินงานลาชา ไมเปนไป

ตามแผนท่ีวางไว  ขอเสนอแนะ ปรับรูปแบบในการดําเนินงาน โดยการรวมมือจากภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี เชน 

ผูนําชุมชน  อสม. ครู  เพ่ือชวยในการเก็บขอมูลบางสวนท่ีไมมีความยุงยาก ซับซอน  เชน ขอมูลท่ัวไป เปนตน 
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งานอนามัยสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายและสงเสริมคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 

1.คณะกรรมการคุมครองสุขภาพในพ้ืนท่ีเส่ียงจากมลพิษส่ิงแวดลอม (Node ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ) 
จัดประชุมคณะกรรมการคุมครองสุขภาพในพ้ืนท่ีเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดลอม (Node สิ่งแวดลอมและ

สุขภาพ) เขตสุขภาพท่ี 9 ครั้งท่ี 1/2560 ณ โรงแรมปญจดารา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันท่ี 21 
เมษายน 2560 โดยมีผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 30 คน ประกอบดวยผูแทนจากศูนยอนามัยท่ี 9 สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคท่ี 9 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท้ัง 4 จังหวัดในเขตนครชัยบุรินทร ผูแทนจากโรงพยาบาล
มหาราช โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลบุรีรัมย โรงพยาบาลสุรินทร ในการประชุมไดหารือกันในเรื่องการ
ดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ประกอบดวย 

1. แนวทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 20 ป และเปาหมายการดําเนินงานของ NODE
สิ่งแวดลอม แบงออกไดเปน 2 ประเด็น คือ  

- Healthy  worker ดําเนินการในกิจกรรมดังตอไปนี้  เฝาระวังผูปฏิบัติงาน สื่อสารความเสี่ยง ใช
กฎหมาย แลกเปลี่ยนเรยีนรู 

- Healthy Environment ดําเนินการในกิจกรรมดังตอไปนี้ การตรวจสิ่งแวดลอมตางๆ การเฝา
ระวังดานสิ่งแวดลอม 
 2. ผลการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาพเขต 

- ตัวชี้วัดท่ี 28 การดําเนินงาน GREEN and CLEAN Hospital ในรอบ 6 เดือน เปาหมายการ
ดําเนินงาน 6 เดือน รอยละ 30 และปญหาท่ีพบจากการดําเนินงาน ขอท่ีไมผาน คือระบบน้ําเสีย (น้ําท้ิงไมผาน
มาตรฐาน) และรานอาหารยังเปนประเด็นท่ีตองพัฒนาเพ่ิมเติม 

- ตัวชี้วัดท่ี 29 รอยละของจังหวัดท่ีมีระบบการจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยาง
บูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

- การเฝาระวังคุณภาพน้ําและอากาศในพ้ืนท่ีเสี่ยง เขตนครชัยบุรินทร 
- ชุมชนเขมแข็งดานอนามัยสิ่งแวดลอม (Active community) 

3. ผลการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยในภาพเขต 
- แผนการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ภาคอุตสาหกรรม (กลุมวัยทํางาน) 
- แผนการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ภาคเกษตรกรรม (กลุมวัยทํางาน) 

4. ผลการดําเนินงานในแตละจังหวัดแตละกิจกรรม เชน การดําเนินงาน GREEN and CLEAN 
Hospital   การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ   โปรแกรม NEHIS  การดําเนินงาน EHA และการประชมุ อสธจ. 
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2.  อบรมพัฒนาศักยภาพทีมประเมิน EHA ระดับจังหวัด รุนท่ี 2  
ศูนยอนามัยท่ี 9 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมประเมิน EHA ระดับจังหวัด รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 2-3 

กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยผูเขารวมอบรมประกอบดวย
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน EHA จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล 
และเทศบาล รวมผูเขาอบรมท้ังสิ้นจํานวน 48 คน ซ่ึงผูไดรับการอบรมจะเปนทีมตรวจประเมิน EHA ในระดับ
จังหวัดตอไป โดยพบวาผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจตอการจัดอบรมในภาพรวม รอยละ 100 และมี
ขอเสนอแนะใหศูนยอนามัยท่ี 9 จัดศึกษาดูงาน ใน อปท. ท่ีมีการดําเนินงานผานการรับรองมาตรฐาน EHA 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู (สรางเสริมประสบการณ) ในกลุมผูตรวจประเมินฯ ในเขตนครชัยบุรินทรดวย 

 

   
 

 2.1 ประเมินรับรอง EHA ระดับเกียรติบัตรรับรอง 
ศูนยอนามัยท่ี 9 รวมกับทีมประเมิน EHA ระดับจังหวัดลงพ้ืนท่ีตรวจประเมิน EHA ในพ้ืนท่ีเขตนคร

ชัยบุรินทร โดยผลการดําเนินงาน ดังนี้ เทศบาลท้ังหมดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยอนามัยท่ี 9 จํานวนท้ังสิ้น 
216 แหง สมัครับการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 190 แหง คิดเปนรอย
ละ 87.96 โดยผานการประเมินฯจํานวน 164 แหง (รอยละ 75.93) ไมผานการประเมินฯ จํานวน 26 แหง 
(รอยละ 12.03) และมีการพัฒนาสูมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) 1 ใน 4 ดาน 
จํานวน 161 แหง คิดเปนรอยละ 74.54 ของจํานวนเทศบาลท้ังหมด โดยมีผลการดําเนินงานรายจังหวัด ดังนี้ 
จังหวัดนครราชสีมา มีเทศบาลท้ังหมด จํานวน 90 แหง สมัครรับการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 64 แหง (รอยละ 71.11) ผานการประเมินฯ จํานวน 47 แหง (รอยละ 52.22) ไม
ผาน จํานวน 17 แหง (รอยละ 18.89) และมีการพัฒนาสูมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 
(EHA) 1 ใน 4 ดาน จํานวน 44 แหง หรือรอยละ 48.89 ของเทศบาลท้ังหมด  จังหวัดชัยภูมิ เทศบาลทุกระดับ
จํานวน 36 แหง สมัครรับการประเมินรับรองครบทุกแหง (รอยละ 100) ผานการประเมินฯ จํานวน 34 แหง 
(รอยละ 94.44) ไมผาน จํานวน 2 แหง (รอยละ 5.56) และมีการพัฒนาสูมาตรฐานคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) 1 ใน 4 ดาน จํานวน 34 แหง (รอยละ 94.44) จังหวัดบุรีรัมย มีเทศบาล จํานวน 
62 แหง สมัครรับการประเมินรับรองครบทุกแหง (รอยละ 100) ผานการประเมินฯ จํานวน 59 แหง (รอยละ 
95.16) ไมผาน จํานวน 3 แหง (รอยละ 4.84) และมีการพัฒนาสูมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอม (EHA) 1 ใน 4 ดาน จํานวน 59 แหง (รอยละ 95.16) จังหวัดสุรินทร มีเทศบาลท้ังหมด จํานวน 
28 แหง สมัครรับการประเมินรับรองครบทุกแหง (รอยละ 100) ผานการประเมินฯ จํานวน 24 แหง (รอยละ 
85.71) ไมผาน จํานวน 4 แหง (รอยละ 14.29) และมีการพัฒนาสูมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอม (EHA) 1 ใน 4 ดาน จํานวน 24 แหง หรือรอยละ 85.71 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 64 71.11 47 52.22 17 18.89 
ชัยภูมิ 36 36 100 34 94.44 2 5.56 
บุรีรัมย 62 62 100 59 95.16 3 4.84 
สุรินทร 28 28 100 24 85.71 4 14.29 
เขต 9 216 190 87.96 164 75.93 26 12.03 

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2560 

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนเทศบาลท่ีผานการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 1 ใน 4 
ดาน* 

จังหวัด 
จํานวนเทศบาล
ท้ังหมด (แหง) 

ผาน 1 ใน 4 ดาน 

จํานวน (แหง) รอยละ 

นครราชสีมา 90 44 48.89 
ชัยภูมิ 36 34 94.44 
บุรีรัมย 62 59 95.16 
สุรินทร 28 24 85.71 
เขต 9 216 161 74.54 

หมายเหตุ : 1. *  ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 4 ดาน ไดแก 1) การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 2) 
การจัดการคุณภาพน้ําบริโภค 3) การจัดการสิ่งปฏิกูล และ 4) การจัดการมูลฝอย 
2. ขอมูล ณ 30 กันยายน 2560 

 
เม่ือจําแนกระดับการผานเกณฑการประเมินรับรองฯในระดับพ้ืนฐานและเกียรติบัตรรับรอง พบวา 

ภาพรวมของเขตสุขภาพท่ี 9 ผานการประเมินรับรองในระดับพ้ืนฐาน จํานวน 112 แหง (รอยละ 51.85) 
ระดับเกียรติบัตรรับรอง จํานวน 52 แหง (รอยละ 24.07) โดยจังหวัดนครราชสีมาผานการประเมินฯใน
ระดับพ้ืนฐาน จํานวน 28 แหง (รอยละ 31.11) ระดับเกียรติบัตรรับรอง จํานวน 19 แหง (รอยละ 21.11) 
จังหวัดชัยภูมิผานการประเมินฯระดับพ้ืนฐาน จํานวน 25 แหง (รอยละ 69.44) ระดับเกียรติบัตรรับรอง 
จํานวน 9 แหง (รอยละ 25) จังหวัดบุรีรัมยผานการประเมินฯระดับพ้ืนฐาน จํานวน 38 แหง (รอยละ 61.29) 
ระดับเกียรติบัตรรับรอง จํานวน 21 แหง (รอยละ 33.87) และจังหวัดสุรินทรผานการประเมินฯใน
ระดับพ้ืนฐาน จํานวน 21 แหง (รอยละ 75) ระดับเกียรติบัตรรับรอง จํานวน 3 แหง (รอยละ 10.71)          
ดังตารางท่ี 3 
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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 64 71.11 28 31.11 19 21.11 
ชัยภูมิ 36 36 100 25 69.44 9 25.00 
บุรีรัมย 62 62 100 38 61.29 21 33.87 
สุรินทร 28 28 100 21 75 3 10.71 
เขต 9 216 190 87.96 112 51.85 52 24.07 

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2560 
 
 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 (แผงลอย
จําหนายอาหาร;EHA1003) และลําดับท่ี 5 การจัดการคุณภาพน้ําประปา (ผลิตโดย อปท.; EHA2001) และ 
การจัดการคุณภาพตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ/น้ําดื่มบรรจุขวด(EHA2003) 
 

    
 
 2.2 ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีเหตุรองเรียนดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีเหตุรองเรียนและกรณีอุทธรณ
คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน พรอมเดินทางไปรวมประชุมคณะอนุกรรมการยกรางคําวินิจฉัยคําอุทธรณ จํานวน 2 
ครั้ง ดังนี้ 

1. การตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน พรอมเดินทางไปรวมประชุม
คณะอนุกรรมการยกรางคําวินิจฉัยคําอุทธรณ จํานวน 1 ครั้ง คือการอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
นายกเทศมนตรีตําบลดอนหวาย จังหวัดนครราชสีมา กรณีมีคําสั่งไมอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย
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ตอสุขภาพ การเลี่ยงสุนัขเพ่ือจําหนาย โดยเจาพนักงานทองถ่ินไดกลาวอางวา การดําเนินการไมเปนไปตาม
ขอบัญญัติของทองถ่ิน และใหผูอุทธรณจัดหาสถานท่ีเลี้ยงสัตวแหงใหมภายในระยะเวลา ๑๕ วัน ศูนย
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 และเดินทางไปรวมประชุมเพ่ือใหขอมูล
คณะอนุกรรมการยกรางคําวินิจฉัยคําอุทธรณ วันท่ี 8 กันยายน 2560  

2. การตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีเหตุรองเรียน จํานวน 1 ครั้ง กรณีประชาชนรอบพ้ืนท่ีโรงงานผสม
คอนกรีต หจก.ทีบีซีวิศวกรรม ตั้งอยูหมูท่ี 14 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย รองคัดคานการเปดดําเนินการ
ของโรงงาน อบต.นางรอง ซ่ึงเปนหนวยงานเจาของพ้ืนท่ี เชิญศูนยอนามัยเขาไปตรวจเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงศูนยไดตรวจวัดเสียงในสถานประกอบกิจการและพ้ืนท่ีโดยรอบ ในวันท่ี 1 กันยายน 2560 พบวาไมเกิน
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

       
 
3. คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) 

ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมาไดเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ท่ีจัดประชุมใน
แตละจังหวัดทุกครั้ง โดยในเขตมีการจัดประชุม ดังนี้ 

1. จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมจํานวน 1 ครั้ง เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2560 มีมติ 1 เรื่องคือ 
เห็นชอบใหมีการจัดการสิ่งปฏิกูลในเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

(1) เรงรัดการออกขอบัญญัติทองถ่ิน โดยใหสํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
นครราชสีมาและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา รวมกันขับเคลื่อน 

(2) เรงรัดการออกใบอนุญาตรถสูบสิ่งปฏิกูลในพ้ืนท่ีองคการปกครองทองถ่ิน โดยสํานักงาน
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา 

(3) เรงรัดการจัดทําระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลขององคการปกครองทองถ่ิน ครอบคลุมท้ัง 100% 
2. จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมจํานวน 1 ครั้ง เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 มีมติ 2 เรื่อง คือ 

(1) ขอความรวมมือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของบันทึกขอมูลในโปรแกรม NEHIS ใหเสร็จ ภายในวันท่ี 
31 สิงหาคม 2560 

(2) เห็นชอบใหอําเภอเรงรัดให อปท.มีสถานท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูลจากรถดูดสวมท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
อยางนอยอําเภอละ 1 แหง ภายในป 2561 และใหอําเภอไดเสนอแผนการดําเนินงาน และสถานท่ีกอสรางฯ 
ใหจังหวัดทราบภายใน เดือน ตุลาคม   

3. จังหวัดบุรีรัมย จัดประชุมจํานวน 3 ครั้ง ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 
และวันท่ี 13 กันยายน 2560 มีมติท้ังสิ้นจํานวน เรื่อง คือ  

(1) แจงใหเทศบาลทุกแหงดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกหลักสุขาภิบาล 
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(2) ใหสวนราชการทุกแหง โดยเฉพาะสวนราชการท่ีเปนคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเปน
องคกรปลอดโฟม 

(3) ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.
2560 

(4) ใหมีการดําเนินงานมาตรฐานรานอาหารจังหวัดบุรีรัมย โดยประยุกตจาก Clean Food 
Good Taste plus ของกรมอนามัย เพ่ือรองรับเมืองแหงการทองเท่ียวและกีฬาโลก  

(5) แผนการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย ปงบประมาณ 2561 
4. จังหวัดสุรินทร จัดประชุมจํานวน 3 ครั้ง ในวันท่ี 26 มกราคม 2560 วันท่ี  29 มีนาคม 2560 และ

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 มีมติ 8 เรื่องคือ 
(1) การจัดการสิ่งปฏิกูลเพ่ือลดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ไดแกการเขมงวดใน

การอนุญาตรถดูดสิ่งปฏิกูล ตองมีการกําจัดถูกหลักสุขาภิบาล การใหองคการปกครองสวนทองถ่ินออก
ขอบัญญัติ และประกาศใชใหถูกตองตามกฎหมายจัดตั้ง และขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุก
แหง จัดสรางระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล เพ่ือรองรับสิ่งปฏิกูลท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

(2) ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรงรัดการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม NEHIS 
(3) ให อปท.ทุกแหงออกขอกําหนดทองถ่ินตามตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

หมวด 7 กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ใหทันสมัย และประกาศใชใหถูกตองตามกฎหมายจัดตั้ง 
(4) ใหเปลี่ยนมติการดําเนินงานการจัดการสิ่งปฏิกูล จาก “ขอความรวมมือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินทุกแหง จัดสรางระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล เพ่ือรองรับสิ่งปฏิกูลท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ” เปน “ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง จัดสรางระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล เพ่ือรองรับสิ่งปฏิกูลท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ” 

(5) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจังหวัดสุรินทร ใหดําเนินการตามพนมดงรักโมเดล 
(6) การพิจารณาคัดเลือกคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ในสวนผูทรงคุณวุฒิ เนื่องจาก

หมดวาระลง 
(7) การพิจารณาความเรงดวนในการ กอสรางระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล ในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ทุกแหง เพ่ือใหแลวเสร็จภายในป งบประมาณ 2563 
(8) การพิจารณา จังหวัดสุรินทร ประสงคจัดทําระเบียบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รับผิดชอบคาใชจายในการกําจัดขยะติดเชื้อจากชุมชน จากกลุมผูติดบานติดเตียง 
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4. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูการใชโปรแกรมระบบสารสนเทศอนามัยส่ิงแวดลอมของประเทศไทย 
(NEHIS) 

ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชโปรแกรมระบบสารสนเทศอนามัย
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย (NEHIS) เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมปญจดารา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 40 คน ประกอบดวยเจาหนาท่ีจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยในท่ีประชุมไดนําเสนอ
ปญหาท่ีพบจากการทดลองใชโปรแกรมระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ดังนี้  

1. ปญหาจาก Hardware เชน บางพ้ืนท่ี network ไมเสถียร ระบบ NEHIS ทํางานผานระบบ 
Google Chrome แตบางเครื่องยังไมไดติดตั้ง เปนตน  

2. ปญหาจาก Software เชน ยังไมมีการแสดงผล (Output) ของหนวยงานในระดับ อปท. ยังไมมี
สวนของการรับขอมูลจากระบบฯอ่ืน เชน Excel file ควรปรับปรุงแกไขรูปแบบและเนื้อหารายละเอียดของ
ขอมูลสุขภาพใหม การกําหนด User name และ Password ในสวนของ อปท. ควรใชรหัสเดียวกับรหัส อปท.
ของกรมสงเสริมฯ เปนตน 

3. People ware เชน ผูใชยังไมเขาใจวิธีการใชงานท่ีถูกตอง เปนตน ผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตอโปรแกรมระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดลอมของประเทศไทย โดยผูเขารวมประชุมไดใหขอเสนอเก่ียวกับ
การใชงานระบบ ดังนี ้

3.1 ปญหาจากการใชงานระบบ 
  - ไมสามารถเขาสูระบบโดยใช user name และ password ของตนเองได ท้ังของศอ.9 และ
สสอ. ในจ.บุรีรัมยทุกแหง   
  - มีขอมูลของ รพ.สต. ในระบบ แตเม่ือคลิกในแตละอําเภอ ไมสามารถดูขอมูลได อาจ
เนื่องจากการลงขอมูลท่ีไมสมบูรณ 
  - การลบขอมูลในระดับจังหวัดสามารถดําเนินการได แตไมสามารถแกไขขอมูลได 
  - การประมวลผลออกมาเปนกราฟ ไมสามารถ copy ไปใชได 

- เม่ือลงขอมูลแลวขอมูลหายไป การประมวลผลจากระบบไมตรงกับขอขอมูลท่ีลงไป และ 
ขอมูลจากไฟล excel ท่ีเคยทดลองใช ขอมูลมีมากกวาปจจุบัน 

- ไมมีชองทางการเสนอแนะการใชงานระบบ 
- โปรแกรมใชงานเขาทีละหนา ไมจบในหนาเดียวกัน 

     3.2 ขอแสนอแนะจากการใชงานระบบ 
3.2.1 การลงขอมูล ควรใหสามารถลงแบบออฟไลนได  
3.2.2 ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเชิญผูใชงานและผูเขียนโปรแกรมเขารวมดวย 
3.3.3 เพ่ิมชองทางการเสนอแนะ/การติดตอ ในระบบ เพ่ือท่ีผูใชงานจะไดสงขอเสนอแนะ

หรือปญหาท่ีเกิดจากการใชงาน 
3.3.4 ฐานขอมูลในสวนของปเริ่มตั้งแตป พ.ศ.2540 ซ่ึงยอนหลังมากเกินไป เสนอแนะใหเริ่ม

ท่ีป พ.ศ.2558 เนื่องจากขอมูลเริ่มเก็บท่ีป พ.ศ.2559 
3.3.5 เสนอแนะใหเพ่ิมเติมคํานิยามในแบบฟอรม และปรับขอความใหเขาใจไดงาย เพ่ือ

ความเขาใจท่ีตรงกันของผูใหขอมูลในระดับตางๆ  
3.3.6 ปรับระบบ NEHIS ใหสามารถเชื่อมโยงหรือนําขอมูลจากระบบ manifest ของกรมมา

ใชประโยชนได 
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3.3.7 หลังจากปรับแบบฟอรมแลวเสนอแนะใหมีการสื่อสารหลังจากจัดทําแบบฟอรม 
3.3.8 ออกแบบโปรแกรม excel ใหสามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมได เนื่องจากในปแรก

สํารวจเปนไฟล excel เพ่ือลดภาระของเจาหนาท่ี 
3.3.9 แนะนํา อปท. ในการลงขอมูลใหถูกตอง 
3.3.10 ควรกําหนดวันท่ีในการลงขอมูลในแตละเดือน 
3.3.11 ระบบการรายงานผล 
- ควรปรับใหสามารถเลือกรายงานเปนชวงได เชน เลือกรายงาน และสามารถเลือกชวงป

พ.ศ.ไดและไมควรใหกรอกขอมูลซํ้าๆเวลาใหรายงานผลถาเปนพ้ืนท่ีเดียวกัน  
- ควรปรับใหสามารถ export ขอมูลออกมาเปนไฟล excel เพ่ือท่ีจะสามารถนําขอมูลไปใช

ประโยชนไดมากข้ึน และปจจุบันกราฟท่ีออกมาไมสามารถ copy ได ตองใชวิธีการ capture หนาจอไปใชงาน 
และไมสามารถพิมพหนาท่ีตองการได 

- ควรปรับใหสามารถประมวลผลแตละหมวดหมูของระบบขอมูลออกมาเปนภาพอําเภอและ
รายตําบล 

- การประมวลผลขอมูล เสนอแนะใหแสดงผลเปนรอยละ โดยเฉพาะกราฟวงกลม และให
แสดงความแตกตางของสีใหชัดเจน โดยเฉพาะกราฟแทง 

- ควรสามารถประมวลผลออกมาเปนท้ังกราฟ แผนท่ี ตาราง จํานวน และรอยละ 

   
  
5. ถอดบทเรียนการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ โรงพยาบาลแมขาย 

ศูนยอนามัยท่ี 9 รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ลงพ้ืนท่ีถอดบทเรียนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
โรงพยาบาลแมขาย ระหวางวันท่ี 9-29 ธันวาคม 2559 ณ โรงพยาบาลชุมชนในเขตนครชัยบุรินทร จํานวน 8 
แหง ดังนี้ จังหวัดนครราชสีมา ไดแก โรงพยาบาลดานขุนทด และโรงพยาบาลสีค้ิว จังหวัดชัยภูมิ ไดแก 
โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค และโรงพยาบาลจัตุรัส จังหวัดบุรีรัมย ไดแก โรงพยาบาลกระสัง และโรงพยาบาล
หวยราช และจังหวัดสุรินทร ไดแก โรงพยาบาลทาตูม และโรงพยาบาลสนม โดยประเด็นในการถอดบทเรียน 
ประกอบดวย แรงบันดาลใจในการพัฒนา การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ นโยบายการดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบงาน 
วิธีการท่ีทําใหสําเร็จ ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน สิ่งท่ีไดเรียนรูจากการทํางานนี้ กาวตอไปใหยั่งยืน/
ความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึน โรงพยาบาลแตละแหงมีจุดเดนท่ีแตกตางกัน  (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 จุดเดนของโรงพยาบาลท่ีดําเนินการถอดบทเรียน 

จังหวัด รพ.ท่ีถอดบทเรียน จุดเดน 

นครราชสีมา รพ.ดานขุนทด มีการอบรมใหความรูกับบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
ท้ังในสวนของบุลากรใหม และอบรมฟนฟูใหกับบุคลากรเดิมทุกป / มี
ธนาคารขยะเพ่ือรับซ้ือขยะภายในโรงพยาบาล/มีมาตรการการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อขยายไปท่ีชุมชน กรณีท่ีไปเยี่ยม/จัดภาชนะสําหรับใสเข็ม ใน
ผูปวยเบาหวานท่ีฉีดอินซูลิน  

รพ.สีค้ิว ถุงแดงท่ีใชพิมพขอความครบถวน/ตรวจติดตามการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อป
ละ 1 ครั้ง 

ชัยภูมิ รพ.บําเหนจ็ณรงค ดําเนินการในรูปแบบ คปสอ./จัดทําท่ีพักขยะติดเชื้อ สําหรับ รพ.สต. ท้ัง 
15 แหง และมีรถเก็บขยะจาก รพ.สต./รายงานผลการดําเนินงานตอ
ผูบริหารทุกเดือน รวมถึงติดตามและประเมินผล 

รพ. จตุรัส มีแผนผังการจัดเก็บมูลฝอย/ท่ีสําหรับลางตัวของผูปฏิบัติงาน 

บุรีรัมย รพ.กระสัง สุมตรวจบริษัทเอกชน ท่ีรับขยะไปกําจัด/แยกท้ิงสารคัดหลั่ง กอนนํามูล
ฝอยติดเชื้อไปท่ีจุดพัก และมีหองสําหรับแยกท้ิงสารคัดหลั่ง/รวมดําเนินงาน
กับหนวยงานเครือขาย/มีรถเก็บขยะจาก รพ.สต.  

รพ.หวยราช รายงานในเว็บโปรแกรมกํากับและขนสงมูลฝอยติดเชื้อ/รายงานตอ อปท. ท่ี
โรงพยาบาลตั้งอยู (ตช.04)/จัดทําหนังสือขออนุญาตขนยายมูลฝอยผาน
เสนทางในตําบลตางๆในเขตพ้ืนท่ีอําเภอหวยราช/รายงานตอสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย/มีรถเก็บขยะจาก รพ.สต.  

สุรินทร รพ.ทาตูม มีคณะกรรมการดําเนินงานเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ/แตงตั้งผูรับผิดชอบ
ชัดเจน/ลงขอมูลในโปรแกรมกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อเปนปจจุบัน/มี
รถเก็บขยะจาก รพ.สต.  

รพ.สนม แมบานคัดแยกขยะตั้งแตจุดกําเนิด ในกรณีท่ีพบความผิดปกติหรือท้ิงขยะ
ผิดประเภท แจงหัวหนาตึกเพ่ือดําเนินการแกไขและปองกัน 

 
6. ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล GREEN and CLEAN  Hospital 

ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ไดดําเนินการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาล GREEN and CLEAN ในเขต
สุขภาพท่ี 9 รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร จํานวน 91 แหง คิดเปน
รอยละ 100 โดยผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital ดังนี้ โรงพยาบาลท่ีผาน
มาตรฐาน ระดับพ้ืนฐาน จํานวน 50 แหง คิดเปนรอยละ 54.95 โรงพยาบาลท่ีผานมาตรฐาน ระดับ ดี จํานวน 
18 แหง คิดเปนรอยละ 19.8 โรงพยาบาลท่ีผานมาตรฐาน ระดับ ดีมาก จํานวน 12 แหง คิดเปนรอยละ 13.2  
รวมโรงพยาบาลท่ีผานมาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital ท้ังหมด จํานวน 80 แหง คิดเปนรอยละ 
87.9 แสดงขอมูลดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ผลการดําเนินงาน GREEN and CLEAN Hospital  

จังหวัด รพ.ท้ังหมด จํานวนท่ี
ตรวจประเมิน 

ผานมาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก รวม รอยละ 

นครราชสีมา 35 35 16 9 3 28 80.0 
ชัยภูมิ 16 16 10 4 0 14 87.5 
บุรีรัมย 23 23 20 1 0 21 91.3 
สุรินทร 17 17 4 4 9 17 100 
เขต 9 91 91 50 18 12 80 87.91 

           ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
 
โรงพยาบาลไดนํากระบวนการ CLEAN มาใชในการดําเนินงาน GREEN and CLEAN Hospital ในแต

ละดาน ดังนี้ 
- G : Garbage มีการคัดแยกมูลฝอยในแตละประเภท เก็บรวบรวม การเคลื่อนยายท่ีมีเสนทางคนละ

เสนทาง หรือ กําหนดระยะเวลาในการการเคลื่อนยาย ลักษณะรถท่ีเคลื่อนยายมูลฝอยท่ีใชเฉพาะกิจ สถานท่ี
พักมูลฝอยท่ีเปนสัดสวน และการกําจัดมูลฝอยแตละประเภทตามหลักวิชาการ  

- R : Restroom มีความสะอาด ท้ังในสวนของโรงพยาบาลดําเนินการเอง หรือ สวนท่ีจางเหมา
เอกชนมาทําความสะอาด มีตารางการทําความสะอาด และมีการตรวจเช็คโดยโรงพยาบาลอีกรอบ สวนใหญมี
จํานวนของหองน้ําท่ีเพียงพอสําหรับผูรับบริการ มีหองผูพิการ หญิงตั้งครรภ มีสัญญาณขอความชวยเหลือ 
และมีความปลอดภัย 

- E : Energy มีนโยบายการประหยัดพลังงาน มีผูรับผิดชอบเปนคณะทํางาน  
- E : Environment การจัดสภาพสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการสุขภาพ ปรับภูมิทัศน ปลูกผัก เพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียว  
- N : Nutrition โรงพยาบาลสวนใหญมีหลักของสุขาภิบาลอาหารในโรงครัว ใหสุขาภิบาลอาหาร

ใหกับรานอาหารในพ้ืนท่ีท่ีดูแล และมีการตรวจเฝาระวังคุณภาพน้ําเสีย น้ําอุปโภค-บริโภคอยูเสมอ 
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  7. เรื่องเดนดานอนามัยส่ิงแวดลอม 
  ป 2560 ไดจัดทําหนังสือเรื่องเดนฯจากการลงพ้ืนท่ีถอดบทเรียนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจาก
โรงพยาบาลแมขาย โดยใชชื่อหนังสือวา “16 แหลงเรียนรู การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เขตนครชัยบุรินทร” เปน
ตัวอยางในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และการเลา
เรื่องความสําเร็จจากผูรับผิดชอบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือเปนตัวอยางเผยแพรสูผูอ่ืนตอไป 
 

     
 
  8.การพัฒนาศูนยอนามัยตนแบบการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมและมูลฝอยอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ  
  ดําเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะโดยดําเนินการสํารวจและจัดทําถังคัดแยกขยะพรอมปาย
ประชาสัมพันธ และรณรงคการคัดแยกขยะอยางถูกวิธีภายในศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา และจัดปรับปรุง
ศูนยเรียนรูลดโลกรอน เพ่ือเปนแหลงศึกษาดูงานของคณะศึกษาดูงานและผูสนใจ ตลอดท้ังดําเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในศูนยฯ เพ่ือใหเอ้ือตอการทํางานของบุคลากรภายในศูนยฯ ตลอดท้ังผูมารับ
บริการตอไป 
 

   
 

9. ชมรมอนามัยส่ิงแวดลอมแหงประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชมรมอนามัยสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 

2/2560  ณ โรงแรมสกายวิว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ระหวางวันท่ี 15-16 กุมภาพันธ 2560 โดยมี
ผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 40 คน ประกอบดวยสมาชิกชมรมอนามัยสิ่งแวดลอมฯ จากศูนยอนามัย สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด และสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย โดยในการประชุมไดหารือกันในเรื่องการดําเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 
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- ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ดานสาธารณสุข 
- ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไรขยะ”ตามแนวทาง “ประชารัฐ” 
- บุรีรัมยเมืองสะอาดและการดําเนินงานชุมชนตนแบบดานการจัดการขยะ 
- การจัดการขยะของชุมชนบุลําดวนใต เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
- พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560  

กับ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เก่ียวกับการจัดการมูลฝอย 
 - อนามัยสิ่งแวดลอมเชี่ยวชาญ 
 - การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมของหนวยงานตางๆในภาคอีสาน   
 - การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด 
 - การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - ความคืบหนาการดําเนินงานตามประเด็นตางๆ เชน การพัฒนาระบบขอมูลอนามัยสิ่งแวดลอม     
การพัฒนาศักยภาพเครือขาย การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ อาหารปลอดภัย โรงไฟฟาชีวมวล พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษ และการบังคับใชกฎหมาย เปนตน  
  

     
 

ปจจัยความสําเร็จ 
 - การสนับสนุนงบประมาณจากระดับเขตสุขภาพเพ่ือดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของ เชน การจัด
ประชุมNode การอบรมทีมประเมิน เปนตน 

- นโยบายจากการประสานความรวมมือของหนวยงานสวนกลางและนําสูการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอยาง
จริงจัง รวมถึงการสนับสนุนของผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - ความรวมมือขอตกลง (MOU) ระหวางกรมอนามัยและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

- โรงพยาบาลสวนใหญมีความพรอมในการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนา GREEN and CLEAN Hospital 
โดยใชฐานเดิม คือ โรงพยาบาลลดโลกรอน , HA , HPH  
 - การตั้งคณะกรรมการ มีท้ังตั้งเปนคณะกรรมการ GREEN and CLEAN Hospital และใชทีม
คณะกรรมการ ENV ท่ีมีอยูแลว 
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ปญหา ขอเสนอแนะ 
 - การปรับเกณฑประเมินใหม ซ่ึงบางพ้ืนท่ียังไมไดมีการปรับปรุงตาม ทําใหไมผานการประเมิน 
 - ปญหาเรื่องโครงสราง เชน ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล ซ่ึงกอสรางมาพรอมกับโรงพยาบาลมี
อายุการใชงานมานาน และไมรองรับปริมาณน้ําเสียท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

- บริบทพ้ืนท่ีของโรงพยาบาลเดิมไมเอ้ือตอการ ปรับปรุง และโรงพยาบาลบางแหงอยูในระหวาง
กอสรางอาคาร เชน โรงครัว รานอาหาร สวม เปนตน 

 
ผลงานเดน/นวัตกรรม/Best Practice 
 ปงบประมาณ 2560 เทศบาลมีผลงานเดนดาน EHA จํานวน 40 แหง ซ่ึงเปนเทศบาลท่ีผานการ

ประเมินในระดับเกียรติบัตรรับรอง ดังนี้ 

ลําดับ ช่ือเทศบาล อําเภอ จังหวัด รหัสท่ีเปนผลงานเดน 

1 ทน.นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 4001, 4002, 4003, 9001 

2 ทต.โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 1002, 2001, 4001 

3 ทต.สุรนาร ี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 4001, 6000, 7000, 8000, 9001 

4 ทต.หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 2001 

5 ทต.เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 7000, 9003 

6 ทต.เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 1001, 1002 

7 ทต.ลํานางแกว ปกธงชัย นครราชสีมา 1001, 7000 

8 ทต.บอปลาทอง ปกธงชัย นครราชสีมา 2001, 4003 

9 ทต.สีมามงคล ปากชอง นครราชสีมา 1001 

10 ทต.กลางดง ปากชอง นครราชสีมา 1003, 4002 

11 ทต.ประทาย ประทาย นครราชสีมา 1002, 4003 

12 ทต.อรพิมพ ครบุรี นครราชสีมา 1001 

13 ทต.ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา 2002 

14 ทม.ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 4001 

15 ทต.ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 4001 

16 ทต.เกษตรสมบูรณ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 1003 

17 ทต.บานเปา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 1001, 1003 

18 ทต.หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 1001, 4002 

19 ทต.แกงครอ แกงครอ ชัยภูมิ 4002, 4003 

20 ทต.บานเพชร บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 2,003 

21 ทม.บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 4001, 4002, 4003 

22 ทม.นางรอง นางรอง บุรีรัมย 4002 
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ลําดับ ช่ือเทศบาล อําเภอ จังหวัด รหัสท่ีเปนผลงานเดน 

23 ทต.ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บุรีรัมย 4001, 4003, 6000, 7000, 9001 

24 ทต.ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บุรีรัมย 1001, 4002, 9001 

25 ทต.กระสัง กระสัง บุรีรัมย 1001, 9001, 9003 

26 ทต.หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย 2003 

27 ทต.โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย 4003, 9003 

28 ทต.สตึก สตึก บุรีรัมย 4003 

29 ทต.ปะคํา ปะคํา บุรีรัมย 4002, 7000 

30 ทต.ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย 6000 

31 ทต.พลับพลาชัย พลับพลาชัย บุรีรัมย 1001, 4002 

32 ทต.จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย 1001, 1003 

33 ทต.ดอนอะราง หนองก่ี บุรีรัมย 1003 

34 ทต.ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย 1003, 4002 

35 ทต.พนมรุง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย 4001, 4002, 4003 

36 ทต.บานใหมไชยพจน บานใหมไชยพจน บุรีรัมย 4002 

37 ทต.โคกเหล็ก หวยราช บุรีรัมย 4001 

38 ทต.ตลาดนิคมปราสาท บานกรวด บุรีรัมย 9001 

39 ทต.โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย 1001, 7000 

40 ทต.ทุงศรีชุมพล ชุมพลบุรี สุรินทร 4002 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 การประชุ ม เชิ งปฏิบั ติ การแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู กา รดํ า เนิน งานอนามัยสิ่ ง แวดลอม  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดข้ึนในวันท่ี 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสบาย โฮเทล อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยมี  นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา เปนประธาน 
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย กรมอนามัย ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน  ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี  ศูนยอนามัย
ท่ี 9 นครราชสีมา และศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี คณะกรรมการชมรมอนามัยสิ่งแวดลอมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 9 นครราชสีมาท้ังนี้ ไดรับเกียรติจากมหาวิทยาลัยสุรนารี สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลท่ีมีผลการดีเปนท่ีประจักษมาเปนวิทยากรใหความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ  ไดแก 
 1. พ.ร.บ.รักษาความสะอาด ป 2560 ทิศทางการนําไปใชรวมกับ พ.ร.บ.การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535
 2. อภิปราย เรื่อง เสนทางชมรมอนามัยสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 3. เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
 4. อภิปรายเรื่อง “Best Practice มูลฝอยติดเชื้อ ภาคอีสาน 
 5. อภิปรายเรื่อง “กลยุทธการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมกาวสูจังหวัดจัดการตนเอง” 
 (NEHIS/อสธจ./GREEN and CLEAN /EHA/Active community/อาหารปลอดภัย ฯลฯ)  
 6. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู วางแผน “แนวทางความสําเร็จกาวสูจังหวัดจัดการตนเอง” รายเขต
 สุขภาพท่ี 7-10  
 7. เสวนาเรื่อง “เข็มมุง และตอบโจทย ไขปญหางานอนามัยสิ่งแวดลอม 
 8. บรรยายพิเศษ “E-san Change”  
 9. การประชุมกลุม “แนวทางความสําเร็จกาวสูจังหวัดจัดการตนเอง”  
 10. มอบโลเชิดชูเกียรติ “นักริเริ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม”  

  
 
 
 
 
 
ปจ
จัย

ความสําเร็จ 
- นโยบายกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ท่ีมีแนวทางการขับเคลื่อน
งานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- ภาคีเครือขายใหความสนใจ เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู รูปแบบวิธีการ การดําเนินงานในพ้ืนท่ีตาม
บริบทของตนเอง 
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ปญหา ขอเสนอแนะ 
- จํานวนผูเขารวมประชุมนอยกวาเปาหมายท่ีกําหนด ควรประชาสัมพันธโครงการประชุมกอน

 ลวงหนา และติดตามหนวยงานเปาหมายเขารวมประชุม 
- เอกสารประกอบการประชุมลาชา ควรมีการติดตามประสานวิทยากรเพ่ือขอไฟลนําเสนออยาง

 ตอเนื่อง 
- เพ่ิมความหลากหลายของหัวขอการนําเสนอ เชน การบูรณาการ เสริมงานอาชีวอนามัยในหัวขอการ

 ประชุมแลกเปลี่ยน หรือขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมของชมรม 
 
ผลงานเดน/นวัตกรรม/Best Practice  

รางวัลนักริเริ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 3 ทาน ไดแก  
1. นางมาลา สกุล  สรรพวุธ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ หนวยงาน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ในเรื่อง การขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูล มีการแตงต้ัง
คณะทํางานจัดการสิ่งปฏิกูลจังหวัดรอยเอ็ดและการประเมินผลกระทบตอสุขภาพโรงไฟฟาชีวมวล
แบบมีสวนรวมของชุมชน(ระบาดวิทยาชุมชน, พัฒนาระบบขอมูล,การสื่อสารความเสี่ยง) 

2. นายทองพูน กลาไพรี ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ หนวยงาน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ในเรื่อง การดําเนินงานเมืองนาอยูในเขต อปท.โดยใชการมีสวนรวม
ของทุกภาค (A-I-C), ขับเคลื่อนจัดทําขอมูลสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอมของจังหวัดชัยภูมิ และ
ขับเคลื่อนใหเทศบาลทุกแหงผานกลไก อสธจ.และระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA : 
3002) 

3. นายปรีชา  ทองมูล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ หนวยงาน กลุมงาน
อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในเรื่อง การพัฒนา
คุณภาพงานอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลใหเชื่อมโยงกับ คุณภาพโรงพยาบาล (HA), พัฒนา
ระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อของ รพ.สต.เขารวมศูนยท่ีโรงพยาบาลโดยประยุกตใชอุปกรณงายๆ ลด
การแพรกระจาย และการดูแลคุณภาพน้ําบริโภคในชุมชน เสริมพลังใหทองถ่ินโดยเชื่อมโยงกับกองทุน
สุขภาพระดับพ้ืนท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานประจําป  2560  ศูนยอนามัยท่ี 9 นคราชสีมา  125 
 



 
 

การแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงานชุมชนท่ีมีศักยภาพการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอม  
ในจังหวัดนครราชสีมา 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานชุมชนท่ีมีศักยภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา ระหวางวันท่ี 7 - 8 สิงหาคม 2560 โดยสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม รวมกับ ศูนยอนามัยท่ี 9 
นครราชสีมา และ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ลงเยี่ยมเสริมพลังและถอดบทเรียนความสําเร็จ   
โดยสรุปผล  ดังนี้ 

1.ชุมชนบานดอนกลอย อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
1. นโยบายจากผูบริหารใหความสําคัญเรื่องสิ่งแวดลอม รับฟงชุมชน สนับสนุนสิ่งท่ีชุมชนรองขอเพ่ือ

ประโยชนท่ีแทจริง 
2. มีแกนนําชุนชน (ผูใหญบาน) ท่ีเขาถึงประชาชน เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมคิด รวมทําตลอด

กิจกรรม โปรงใส เปนกลาง เสมอภาคตอทุกครัวเรือน 
3. มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธแบบเนนย้ํา ใหขอมูลทุกเชาท้ังเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดลอม ทําให

ประชาชนจําไดและตั้งใจฟง พรอมสรางเครือขายผานไลนแลกเปลี่ยนขาวสาร 
4. มีกิจกรรมดาน อนามัยสิ่งแวดลอมท่ีมาจากการคิดรวมกันของคนในชุมชนเอง ท่ีเดนๆ คือ 
- การจัดการขยะ แยกขยะ เพ่ือแปรรูปขยะเปยกเปนปุยชีวภาพใชในการเกษตร และทําสวนครัวใน

 บานอยางปลอดภัย 
-การจัดการขยะ อันตรายโดยใหชุมชนนําขยะอันตรายท่ีบานรวมไวจุดกลางของชุมชนเพ่ือให อบต. 

 เก็บขนนําไปกําจัดผาน อบจ. 
-จัดทํากองทุนขยะ โดยนําขยะแหงท่ีรีไซเคิลไดมาขาย ผลกําไรหัก 10% เขากองทุนทําประโยชน

 สังคม เชน ทุนการศึกษา ฌาปนกิจ และทํากิจกรรมตางๆ เปนตน 
- การใชเศรษฐกิจ พอเพียงในการดํารงชีวิต ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไกไข เลี้ยงปลา กบ กินในบาน 

 เหลือนําไปขาย และแลกเปลี่ยนผลผลิตกับเพ่ือนบาน 
-การจัดการสารเคมี สงเสริมเกษตรกรใชน้ําหมักชีวภาพในงานเกษตรกรรม ลดการใชสารเคมี ลดการ

 ปนเปอนในสิ่งแวดลอม 
5. มีเวทีแลกเปลี่ยน ประชุมกับชาวบานอยางนอยเดือนละครั้ง สรางการเขารวมดวยเทคนิคใชวาระ

สําคัญเชน ลงทะเบียนเกษตรกร เปนวาระหลัก แลวคอยเสริมวาระดานสิ่งแวดลอมแทรกเขาไป 
6. ชุมชนมีความรักใคร กลมเกลียว สามัคคี มีจิตสํานึกรักถ่ินฐาน เกิดศรัทธาในผูนําชุมชนท่ีเขมแข็ง มี

แนวคิดอยากพัฒนา ชุมชนตนเองใหดี เนนการสรางกิจกรรมท่ีมีประโยชนในชุมชนเปนสําคัญ ไมรอ 
งบประมาณจากภาครัฐ แตอาศัยชุมชนรวมกันทํา รวมบริจาคชวยกันตามกําลังท่ีมี 
 7. ชุมชนใหแหลงทุน หรือทรัพยากรในพ้ืนท่ีตัวเองรวมกันพัฒนาสิ่งแวดลอม คิดเอง ทําเอง พอสําเร็จ 
มาบอกตอถายทอดใหเพ่ือนบานเอาไปทําตาม ตัวเองมีความสุข ชาวบานรักใครกลมเกลียวไมแขงขันกันเอง 
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2.ชุมชนตําบลบานทาลาดขาว  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
1. ผูบริหาร สาธารณสุขอําเภอมีนโยบายเรื่องสิ่งแวดลอมและลงมารวมดําเนินการอยางจริงจัง 
2. เจาหนาท่ีทุกภาคสวนท้ัง รพ.สต. , สสอ., อบต., เสียสละและรูหนาท่ี เขาถึงประชาชน สนับสนุน

ความรู เนนใหประชาชนเห็นขอดี และประโยชนของการจัดสภาพแวดลอมในชุมชน 
3. แกนนํา หรือผูนําชุมชนมีความรูความเขาใจ ถายทอด ปลูกจิตสํานึกในชุมชนตัวเองสรางจุดยืน

เดียวกัน ประชุมหารือชาวบานทุกเดือน 
4. ประชาชนในชุมชนมองเปาหมายเดียวกัน คิดจากปญหาในชุมชน เดินไปดวยกันมีความสามัคคี เริ่ม

จากตัวเองและครอบครัว เปนตนแบบ กอนบอกตอ และขยายเครือขายไปชุมชนอ่ืน 
5. สรางเครือขายการทํางานแบบพ่ีนองไมมีตําแหนง/ระดับชั้น ใหทุกสวนเสนอความเห็น ท้ังบาน วัด 

รร. สถานอนามัย (รพ.สต.)  และชุมชนเอง 
6. ทํางานแบบเขาถึงประชาชนใชการเยี่ยมบาน เคาะประตูเสริมความรู และสื่อสารทุกชองทาง เชน 

เสียงตามสายแจงขาวสาร จัดเวทีประชาคมเดือนละครั้ง เฟสบุค ไลน เปนตน 
7.ใชปจจัยหรือทุนเดิมทางสังคมนํามาใชพัฒนาชุมชนและทํากิจกรรม เชน ใชเครือญาติชวยกันทํางาน 

ใชความอุดมสมบูรณ เปนฐานดานสิ่งแวดลอม เสริมสุขภาพ เปนตน 
8. ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเปนหลักในการสรางการมีสวนรวมจากชุมชนและเครือขายในพ้ืนท่ี 
9. ตองมีความเชื่อม่ันศรัทธา ชุมชนมีความชอบพอรักใครปรองดอง และทุกสวนตอง ใหความ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันใหตนแบบสอนชุมชน 
10. อสม. เชี่ยวชาญ รวมกลุมกันทํางาน ทุกหมู (11 หมู) ทํางานไปพรอมกัน ชวยเหลือกัน ทําให

ภาพรวมชุมชนเขมแข็งมาก 

   
 
ปจจัยความสําเร็จ 
 - ผูบริหารใหความสําคัญและติดตามผลการดําเนินงานอยางจริงจัง เกิดการผลักดันลงสูพ้ืนท่ีโดย
กระบวนการของ Active Community 
 - ภาคีเครือขายทุกระดับ ตั้งแตระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลและพ้ืนท่ีมีการดําเนินงานรวมกัน มีความ
สามัคคีและพรอมจะพัฒนาชุมชนของตนเอง 
ปญหา ขอเสนอแนะ 
 - เนื่องจากพ้ืนท่ีมีผลงานและมีบริบทท่ีแตกตางกัน ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันหลายๆ พ้ืนท่ี 
อาจจัดประชุม เพ่ือเปนการขยายผล ขยายตนแบบท่ีดี 
ผลงานเดน/นวัตกรรม/Best Practice  
 - กระบวนการสรางให อสม.เปนผูท่ีกลาคิดกลาทํากลาแสดงออก ในความเปนเจาของพ้ืนท่ี การดูแล
พ้ืนท่ีเขาถึงประชาชนใชการเยี่ยมบาน เคาะประตูเสริมความรู 
 - กองทุนขยะ โดยนําขยะแหงท่ีรีไซเคิลไดมาขาย ผลกําไรหัก 10% เขากองทุนทําประโยชนสังคม 
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การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายและสรางความเขมแข็งของชุมชนดานการจัดการสิ่งปฏิกูล

อยางถูกหลักสุขาภิบาลลดปจจัยเสี่ยงโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี  

 ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ไดเห็นความสําคัญของปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ท่ีมี
ความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพ้ืนท่ี จึงไดจัดทําโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายและสรางความเขมแข็งของชุมชนดานการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางถูกหลัก
สุขาภิบาลลดปจจัยเสี่ยงโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี โดยกลุมเปาหมายประกอบดวยเจาหนาท่ีจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายดานการจัดการสิ่งปฏิกูลใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล สรางความเขมแข็งและ
ความรวมมือของชุมชนในการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางถูกหลักสุขาภิบาล ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคพยาธิใบไม
ตับ 
 ผลการดําเนินงานจัดประชุมจํานวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ณ โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย มีผูเขารวม
ประชุมจํานวน 96 คน ประกอบดวยเจาหนาท่ีภาครัฐ จํานวน 47 คน แกนนํา/อสม. จํานวน 49 คน ครั้งท่ี 2 
ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีผูเขารวมจํานวน 111 คน เจาหนาท่ีภาครัฐ จํานวน 59 คน อสม. 
จํานวน 52 คน โดยกิจกรรมดําเนินการประกอบดวย การบรรยายใหความรู การระดมความคิดเห็นในการ
แกไขปญหา ผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา ผูเขารับการอบรมไดรับความรูในเรื่องดังกลาวและมีคําม่ัน
สัญญาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการขับถายเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงอันจะกอใหเกิดโรคพยาธิ
ใบไมตับ รายละเอียดของการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 1. พ้ืนท่ีเส่ียงจังหวัดบุรีรัมย  
 สถานการณการจัดการสิ่งปฏิกูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราความชุกรอยละ 85.2 ภาคเหนือ 
รอยละ 45.6 คนไทยเปนโรคพยาธิใบไมตับ 6 ลานคน จังหวัดบุรีรัมยมีความชุกสูงสุดคือ รอยละ20 ชัยภูมิ 
รอยละ 17.6 สุรินทร รอยละ16.1 และนครราชสีมา รอยละ 4.6  อัตราตาย จํานวน 13,258 ราย (วันละ 36 
ราย / 2 ชั่วโมง ตาย 3 ราย)  ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อปท.อนุญาตใหเอกชนดําเนินการ
จัดการ    สิ่งปฏิกูล และไดออกขอบัญญัติ 157 แหง รอยละ 75.48 โดยมีสาระหลัก เชน  
      1. รถสูบสวมตองอยูในสภาพพรอมใชงานและถูกตองตามขอกําหนด  
    2. ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก   
 3. มีขอความวา “รถสูบสิ่งปฏิกูล” (ตัวอักษรสูงไมนอยกวา10 ซม.) 
 4. เลขทะเบียนใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  
 5. หมายเลขโทรศัพทไวดานขางของรถ ตัวอักษรสูงไมนอยกวา10 ซม. 
 6. สวนของรถท่ีใชบรรจุสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิดไมรั่วซึม สามารถปองกันกลิ่นและสัตวแมลงนํา   
 โรคได 
 7. ฝาถังควรอยูดานบนในสภาพท่ีใชงานไดดี ทอหรือสายท่ีใชสูบสิ่งปฏิกูลตองอยูในสภาพดี ไมรั่วซึม 
 8. มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังใสน้ํา น้ํายาฆาเชื้อโรค  
 9. ชุดปฏิบัติงานประกอบดวย เสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหุมแขง และชุดปฐมพยาบาล 
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การสนับสนุนการขับเคล่ือนงาน 
 1. พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
 - ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย เปนประธาน   
 - รองผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย 
 - ปลัดจังหวัดบุรีรัมย  
 - หัวหนาสํานักงานจังหวัดบุรีรัมย  
 - นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย  
 - โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย  
 - ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย 
 - อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย 
 - นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย   
 - นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองแก อ.สตึก  
 - ประธานอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน  
 - ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย  
 - ทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย 
 โดยมีอํานาจหนาท่ี เสนอแนะ แนะนํา จัดทําแผนงานโครงการ พิจารณารวมกลุมพ้ืนท่ี พิจารณา
กลั่นกรองโครงการ เชิญบุคคลหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือใหขอมูล กํากับ ติดตาม และประเมินผล และ
สามารถแตงตั้งคณะทํางานชวยเหลือไดตามความเหมาะสม 
 2. การใชกลไกการขับเคลื่อนผานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 20 คน  
 - ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย เปนประธาน 
 - อัยการจังหวัด  
 - ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
 - อุตสาหกรรมจังหวัด 
 - ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
 - โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
 - สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเกษตรจังหวัด 
 - ปศุสัตวจังหวัด 
 - ประมงจังหวัด 
 -  ทองถ่ินจังหวัด 
 - นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 -  นายกเทศมนตรีตําบลสตึก  
 - นายก อบต.โคกสวาง อ.หนองก่ี  
 - ประธานสภาอุตสากรรมจังหวัด  
 - ประธานหอการคาจังหวัด  
 - รศ.ดร.วารี วองโชติกุล คณะวิทยาศาสตร มรภ.บร. )  
 - นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด   
 - หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม สสจ.บุรีรัมย 
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 - ผูรับผิดชอบงานกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข สสจ.บุรีรัมย 
3. บันทึกความรวมมือ (MOU) เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 ระหวาง กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ 

และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
4. การขับเคลื่อนผานการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) โดยผลของการขับเคลื่อนมี

แผนการสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลท่ีถูกหลักสุขาภิบาล ท่ีเทศบาลตําบลสตึก โดยจะดําเนินการใน ป 2561 
งบประมาณ 7 ลานบาท ขนาด 15 ลูกบาศกเมตร/วันและการสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
เทศบาลเมือง มีแผนท่ีจะดําเนินการในป 2561 

 2. พ้ืนท่ีเส่ียงจังหวัดชัยภูมิ                                        

 โรคพยาธิใบไมตับโรคนี้ เปนสาเหตุหลักของมะเร็งทอน้ําดีในประเทศไทย ซ่ึงเกิดจากการท่ีมีพยาธิ

ใบไมตับอยูในทางเดินน้ําดีและทอ น้ําดีของตับ หรือทอน้ําดีสวนปลายท่ีอยูในตับ เจริญเปนตัวเต็มวัย ทําใหทอ

น้ําดีอักเสบเรื้อรัง และอุดตันจากตัวและไขพยาธิใบไมตับขณะนี้ในประเทศไทยมีผูติดเชื้อโรคพยาธิใบไมตับ ไม

นอยกวา  3 ลานคนและประชาชนกลุมนี้ อาจจะพัฒนาเปนโรคมะเร็งทอนํ้าดี ในระยะเวลาประมาณ  20 – 

30  ปขางหนา ปจจุบัน ผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทอนํ้าดี ปละ 14,000 - 15,000  รายการสํารวจการเกิดโรค

พยาธิใบไมตับ ป 2500 – 2557 (แสดงดังภาพท่ี 1) 

 สถานการณโรคพยาธิใบไมตับในเขตสุขภาพท่ี 9 ประกอบดวยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย 

และจังหวัดสุรินทร โดยจังหวัดชัยภูมิมีอัตราความชุกของการเกิดโรคพยาธิใบไมตับ รอยละ 7.69 เปนอันดับ 2 

ของเขตรองจากจังหวัดบุรีรัมย (ดังภาพท่ี 2) 

        
 

ภาพที่ 1 ผลสํารวจพยาธิใบไมตับในประเทศไทย พ.ศ. 2552                ภาพที่ 2 อัตราความชุกของโรคพยาธิใบไมตับ ป พ.ศ. 2559 จําแนกตามจังหวัดในเขต 9

 จังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรคพยาธิใบไมตับในหลายอําเภอ และมีพ้ืนท่ีการดําเนินงาน

แกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีถวายเปนพระราชกุศลฯ จํานวน 6 อําเภอ 8 ตําบล ป 2559-

2560 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 พ้ืนท่ีการดําเนินงานแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ถวายเปนพระราชกุศลฯ 

จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ  อําเภอ ป 2559/ตอเนื่อง ป 2560 

1 ภูเขียว ตําบลบานแกง ตําบลหนองคอนไทย 

2 ภักดีชุมพล ตําบลวังทอง ตําบลบานเจียง 

3 แกงครอ  ตําบลนาหนองทุม 

4 คอนสวรรค  ตําบลนาฮี 

5 จัตุรัส  ตําบลละหาน 

6 เกษตรสมบูรณ  ตําบลเกษตรสมบูรณ 

  รวม 6 อําเภอ  8 ตําบล  2  6

 

การควบคุมปองกันพยาธิใบไมตับ : 

 แนวทางของการควบคุมปองกันโรคพยาธิใบไมตับของจังหวัดชัยภูมิ มีดังตอไปนี้ 

1.การอบรมพนักงานจุลทรรศนากร ตรวจอุจจาระหาไขพยาธิใบไมตับ โดยวิธีตรวจ Modified Kato-

Katz   ระหวางวันท่ี 28-30 พ.ย.2559 จํานวน 8 ตําบล / 20คน 

2. มีการตรวจอุจจาระพ้ืนท่ีเปาหมาย 8 ตําบล 

3. ติดตามจายยา praziquantel  ครบทุกราย (266ราย)  

ท้ังนี้ผลของการคัดกรองพยาธิใบไมตับดวย 2 วิธี แสดงดังตารางท่ี 2 และ 3 

ตารางท่ี 2 การคัดกรองการติดพยาธิดวยการตรวจอุจจาระในประชาชน อายุ 15 ปข้ึนไปในพ้ืนท่ีใหม ป 2560   

อําเภอ ตําบล ตรวจ OV ติดเช้ือ OV 

จํานวน จํานวน รอยละ 

ภูเขียว หนองคอนไทย 462 19 4.1 

ภักดีชุมพล บานเจียง* 926 66 7.12 

แกงครอ นาหนองทุม 1028 54 5.3 

คอนสวรรค ศรีสําราญ 740 87 11.8 

จัตุรัส ละหาน** - - - 

เกษตรสมบูรณ บานยาง** - - - 

รวม 3156 226 7.16 
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ตารางท่ี 3 การคัดกรองมะเร็งทอน้ําดี ประชาชนอายุ 40 ปข้ึนไปดวยวิธีอัลตราซาวด (cascap:4/5/60) 

ลําดับ อําเภอ เปาหมาย 
(ราย) 

ผลงาน ผิดปกติ
อยางใด

อยางหนึ่ง 

สงสัย CCA สง 
CT/MRI 

พบ 
CCA 

ราย รอยละ ราย 

1 ภูเขียว 1,500 531 35.4 228 2 - - 

2 ภักดีชุมพล 1,000 1009 100.9 465 2 - - 

3 แกงครอ 1,000 1551 155.1 99 1 - - 

4 คอนสวรรค 800 505 63.1 203 8 - - 

5 เกษตรสมบูรณ 800 176 22 40 1 - - 

6 จัตุรสั 800 230 28.7 58 - - - 

7 เมืองชัยภูม ิ 200 - - - - - - 

8 หนองบัวแดง 200 22 11 5 -- - - 

9 หนองบัวระเหว 200 - - - - - - 

10 บําเหน็จณรงค 200 - - - - - - 

11 บานเขวา 200 - - - - - - 

12 เทพสถิต 200 - - - - - - 

13 คอนสาร 200 - - - - - - 

14 บานแทน 200 - - - - - - 

15 เนินสงา 200 193 96.5 6 - - - 

16 ซับใหญ 200 - - - - - - 

รวม 7,900 4217 53.37 1133 14 - - 
 
3.พ้ืนท่ีเส่ียงอําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (พ้ืนท่ีนํารองโครงการป 2559  ตําบลวังทอง) 

กลวิธีในการดําเนินงาน 
ใชกลไกการดําเนินงานผานตําบลจัดการสุขภาพโดยมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองดวยการตรวจ

อุจจาระ อัลตราซาวด โดยมีแบบลงทะเบียนซ่ึงจะขอความรวมมือใหอสม. เปนผู ดําเนินการติดตาม
กลุมเปาหมายเพ่ือนําขอมูลมาบันทึกเขาระบบกอนท่ีจะมีการตรวจคัดกรอง จากนั้นกลุมเปาหมายจํานวน 905 
คน จะไดรับตลับสําหรับใสสิ่งสงตรวจและจะนําสงสงตรวจสงคืน โดยสคร. 9 จะเปนผูทําการตรวจ สําหรับ
กลุมท่ีมีความผิดปกติจากการคัดกรองจะมีทีมทีมหมอครอบครัว เขาไปแนะนํากลุมเสี่ยง เพ่ือใหมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือชวยลดปญหา นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือใหนักเรียน
ไดเรียนรูเก่ียวกับพยาธิใบไมตับและขยายผลไปยังครอบครัวตอไป 

ดานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีเปาหมาย คือ อบต.วังทองมีการพัฒนาและปรับแผนงาน
โครงการในการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับโดยจัดทําแผนยุทธศาสตรปฏิบัติการ (SLM) การพัฒนาชุมชน
ของ อบต. วังทอง และมีการดําเนินการออกขอกําหนดทองถ่ินเก่ียวกับการจัดการสงปฏิกูล และมีการควบคุม
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การจัดการสิ่งปฏิกูล โดยข้ึนทะเบียนรถดูดสวม อบรมผูประกอบการรถดูดสวม มีการเฝาระวังการท้ิงขยะหรือ
สิ่งปฏิกูลทีไมถูกท่ี โดยการกําหนดแหลงท่ีท้ิงสิ่งปฏิกูลท่ีชัดเจน ณ พ้ืนท่ีหมูบานหวยหินฝน และกําหนดจุดหาม
ท้ิงไปพรอมๆ กัน นอกจากนี้ทางอบต. ยังมีแผนการจัดทําระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลในอีก 3 ป ขางหนา  
 

          
              

  สรุปผลการระดมกลุมแสดงความคิดเห็น 
 - การประชุม ครั้งท่ี 1 ณ โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย ไดแบงกลุมผูเขารับการอบรมเปน 4 กลุม
เพ่ือชวยกันวิเคราะหใหเห็นถึงสาเหตุของการเกิดโรค  แนวทางแกไขปญหา และผูมีท่ีสวนเก่ียวของในการแกไข
ปญหา ผลการระดมความคิด ดังนี้   
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 - การประชุม ครั้งท่ี 2  ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ไดแบงกลุมผูเขารับการอบรมเปน 4 
กลุมเพ่ือชวยกันวิเคราะหใหเห็นถึงสาเหตุของการเกิดโรค แนวทางแกไขปญหา และผูมีท่ีสวนเก่ียวของในการ
แกไขปญหา ผลการระดมความคิด ดังนี้ 
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การประเมินผล 

 การประเมินผลกิจกรรมการการประชุม ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ใชวิธีการแจกบัตรคํา จํานวน 2 แผน 
โดยมีขอคําถามจํานวน 2 ขอ คือ สิ่งท่ีไดเรียนรูจากการประชุมในครั้งนี้ และคําม่ันสัญญาเก่ียวกับการจัดการ
สิ่งปฏิกูลลดพยาธิใบไมตับ 
 

 

 
 

ปจจัยความสําเร็จ 
- การไดรับความรวมมือในการประสานงานของภาคีเครือขายในระดับจังหวัด โดยจังหวัดมีหนาท่ี

ประสานงานใหในระดับอําเภอ คัดเลือกพ้ืนท่ีนํารองในการดําเนินการ และใหขอมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลใน
ระดับจังหวัด 

- ความรวมมือของหนวยงานในระดับอําเภอประกอบดวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลใน
การประสานงานเลือกพ้ืนท่ีตําบล ประสานงานหองประชุมและเปนหนวยงานท่ีใหขอมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลใน
ระดับอําเภอ 
 - ความรวมมือของหนวยงานในระดับตําบล โดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนผูประสานงาน
แกนนําชุมชน อสม.เขารวมประชุม อีกท้ังเปนผูใหการสนับสนุนวิชาการกับแกนนําชุมชน และอสม. 
 - อปท.ท่ีใหความรวมมือในการเขารับฟงแนวทางการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับ 

ปญหา ขอเสนอแนะ 

 - พ้ืนท่ีท่ีไดคัดเลือกเพ่ือนํารองในการจัดการสิ่งปฏิกูลโดยการเชิญประชุมเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูหางไกลทําใหมี
การเดินทางไปเตรียมการกอนหนึ่งวัน สงผลใหมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน 
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ผลงานเดน/นวัตกรรม/Best Practice  

 - นวัตกรรม 4 ต. พิชิตพยาธิใบไมตับ ของอําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

 - นวัตกรรมสมุนไพรถายพยาธิ อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
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	จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  จำนวน 18 ราย พบว่า  มีความพึงพอในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม ดังนี้
	1.  ข้อมูลจำนวนกลุ่มตัวอย่าง
	ตารางที่ 1  กลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง ประกอบด้วย 6 กลุ่มอายุ รายละเอียดตามตาราง
	2.  สภาวะช่องปากของเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี และ 5 ปี
	ตารางที่ 2  ร้อยละของผู้ปราศจากโรคฟันผุ ฟันผุ ฟันถอน ฟันอุด ผู้มีประสบการณ์โรคฟันผุ และเคลือบหลุมร่องฟันในฟันน้ำนมในฟันน้ำนม กลุ่มอายุ 3 ปี จำแนกระดับเขตและรายจังหวัด
	ตารางที่ 3  ร้อยละของผู้ปราศจากโรคฟันผุ ฟันผุ ฟันถอน ฟันอุด ผู้มีประสบการณ์โรคฟันผุ และเคลือบหลุมร่องฟันในฟันน้ำนม กลุ่มอายุ 5 ปี จำแนกระดับเขตและรายจังหวัด
	ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยฟันผุเริ่มต้น  ฟันผุ ถอน อุด  และ dmft ในกลุ่มอายุ 3 ปี จำแนกระดับเขตและรายจังหวัด
	ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ยฟันผุเริ่มต้น  ฟันผุ ถอน อุด  และ dmft ในกลุ่มอายุ 5 ปี จำแนกระดับเขตและรายจังหวัด
	2.  สภาวะช่องปากของกลุ่มอายุ 12 ปี และ 15 ปี
	ตารางที่ 6  ร้อยละของผู้ปราศจากโรคฟันผุ ฟันผุ ฟันถอน ฟันอุด ผู้มีประสบการณ์โรคฟันผุ และฟันดีไม่มีผุ               เคลือบหลุมร่องฟัน ในฟันแท้ กลุ่มอายุ 12 ปี จำแนกระดับเขตและรายจังหวัด
	ตารางที่ 7  ร้อยละของผู้มีฟันตกกระในฟันแท้ กลุ่มอายุ 12 ปี จำแนกระดับเขตและรายจังหวัด
	ตารางที่ 8  ร้อยละของผู้ปราศจากโรคฟันผุ ฟันผุ ฟันถอน ฟันอุด ผู้มีประสบการณ์โรคฟันผุ และฟันดีไม่มีผุ               เคลือบหลุมร่องฟัน ในฟันแท้ กลุ่มอายุ 15 ปี จำแนกระดับเขตและรายจังหวัด
	ตารางที่ 9  ค่าเฉลี่ยฟันผุเริ่มต้น  ฟันผุ ถอน อุด  และ DMFT ในกลุ่มอายุ 12 ปี จำแนกระดับเขต และรายจังหวัด
	ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยฟันผุเริ่มต้น  ฟันผุ ถอน อุด และ DMFT ในกลุ่มอายุ 15 ปี จำแนกระดับ และรายจังหวัด
	3.  สภาวะช่องปากของกลุ่มอายุ 35-44 ปี และ 60-74 ปี
	ตารางที่ 11  ร้อยละของผู้มีประสบการณ์ฟันผุ (DMFT)  ผุ ถอน อุด กลุ่มอายุ 35-44 ปี จำแนกระดับเขต และ                  รายจังหวัด
	ตารางที่ 12  ร้อยละของผู้มีประสบการณ์ฟันผุ (DMFT)   ผุ ถอน อุด กลุ่มอายุ 60-74 ปี จำแนกระดับเขตและรายจังหวัด
	ตารางที่ 13  ค่าเฉลี่ยฟันผุระยะเริ่มต้น  ฟันผุ ถอน อุด  และ DMFT ในกลุ่มอายุ 35-44 ปี จำแนกระดับเขต  และรายจังหวัด
	ตารางที่ 14  ค่าเฉลี่ยฟันผุระยะเริ่มต้น  ฟันผุ ถอน อุด  และ DMFT ในกลุ่มอายุ 60-74 ปี จำแนกระดับเขต และ รายจังหวัด
	ตารางที่ 15  ร้อยละของผู้มีสภาวะเหงือกอักเสบ โดยคิดจากระดับของโรคสูงสุดในแต่ละคน  ตามระดับ Gingival Bleeding Scores (MODIFIED) ในกลุ่ม 35-44ปี จำแนกระดับเขตและรายจังหวัด
	ตารางที่ 16  ร้อยละของผู้มีสภาวะเหงือกอักเสบ โดยคิดจากระดับของโรคสูงสุดในแต่ละคน  ตามระดับ Gingival  Bleeding Scores (MODIFIED) ในกลุ่ม 60-74 ปี จำแนกระดับเขตและรายจังหวัด
	ตารางที่ 17  ร้อยละของผู้มีสภาวะปริทันต์ โดยคิดจากระดับของโรคสูงสุดในแต่ละคน ตามระดับ Pocket             scores (MODIFIED) ในกลุ่ม 35-44 ปี จำแนกระดับเขตและรายจังหวัด
	ตารางที่ 18  ร้อยละของผู้มีสภาวะปริทันต์ โดยคิดจากระดับของโรคสูงสุดในแต่ละคน  ตามระดับ Pocket                  scores (MODIFIED)  ในกลุ่ม และ 60-74 ปี จำแนกระดับเขตและรายจังหวัด
	ตารางที่ 19  ร้อยละของผู้มีฟันใช้งาน 20 ซี่ และมีคู่สบฟันกราม 4 คู่สบขึ้นไป ในกลุ่มอายุ 35-44 ปี  จำแนกระดับเขต และรายจังหวัด
	ตารางที่ 20   ร้อยละของผู้มีฟันใช้งาน 20 ซี่ และ มีคู่สบฟันกราม 4คู่สบขึ้นไป ในกลุ่มอายุ 60- 74 ปี จำแนกระดับเขต และรายจังหวัด
	ตารางที่ 21  ร้อยละของผู้มีรากฟันปกติ รากฟันผุอุด และผู้ไม่มีเหงือกร่น ในกลุ่มอายุ 35-44 ปี จำแนกระดับเขต และรายจังหวัด
	ตารางที่ 22   ค่าเฉลี่ยของผู้มีรากฟันปกติ รากฟันผุ อุด และผู้ไม่มีเหงือกร่น ในกลุ่มอายุ 35-44 ปี  จำแนกระดับเขต และรายจังหวัด
	ตารางที่ 23  ร้อยละของผู้มีรากฟันปกติ รากฟันผุ รากอุด และผู้ไม่มีเหงือกร่น ในกลุ่มอายุ 60-74 ปี จำแนกระดับเขต และรายจังหวัด
	ตารางที่ 24  ค่าเฉลี่ยของผู้มีรากฟันปกติ รากฟันผุ รากอุด และผู้ไม่มีเหงือกร่น ในกลุ่มอายุ 60-74 ปี  จำแนกระดับเขต และรายจังหวัด
	4. สภาวะการใส่ฟันปลอม
	ตารางที่ 25  ร้อยละของผู้มีการใส่ฟันปลอมชนิดต่างๆ ในขากรรไกรบน ในกลุ่มอายุ 35-44 ปี จำแนกระดับเขตและรายจังหวัด
	ตารางที่ 26  ร้อยละของผู้มีการใส่ฟันปลอมชนิดต่างๆ ในขากรรไกรล่างในกลุ่มอายุ 35-44 ปี จำแนกระดับเขตและรายจังหวัด
	ตารางที่ 27  ร้อยละของผู้มีการใส่ฟันปลอมชนิดต่างๆในขากรรไกรบน ในกลุ่มอายุ 60-74 ปี จำแนก ระดับเขตและรายจังหวัด
	ตารางที่ 28  ร้อยละของผู้มีการใส่ฟันปลอมชนิดต่างๆ ในขากรรไกรล่างในกลุ่มอายุ 60-74 ปี จำแนก ระดับเขต และรายจังหวัด
	5.  ความจำเป็นในการใส่ฟันปลอม
	ตารางที่ 29  ร้อยละของผู้มีความจำเป็นในการใส่ฟันปลอมชนิดต่างๆ ในขากรรไกรบนและล่าง ในกลุ่มอายุ35-44 ปี จำแนกระดับเขต และรายจังหวัด
	ตารางที่ 30  ร้อยละของผู้มีความจำเป็นในการใส่ฟันปลอมชนิดต่างๆในขากรรไกรบนและล่าง  ในกลุ่มอายุ                 60-74 ปี จำแนกระดับเขต และรายจังหวัด
	6.  ภาวะน้ำลายแห้ง (Oral dryness condition) ในกลุ่มผู้สูงอายุ
	ตารางที่ 34  ร้อยละของผู้มีภาวะน้ำลายแห้ง ในกลุ่มอายุ 60-74 ปี จำแนกระดับเขต และรายจังหวัด


