


ศูนย์อนามัยท่ี  ๓  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจด้านการ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี  รวมถึงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การมีสุขภาพดี  มีการด าเนินงานตาม  ๗  ยุทธศาสตร์กรมอนามัย  ประกอบด้วย  การพัฒนา
อนามัยแม่และเด็ก  การลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น  การลดภาวะโรคอ้วนคนไทย  
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  และงานตามพันธกิจ/งานพัฒนา
องค์กร

รายงานประจ าปี  ๒๕๕๕  ศูนย์อนามัยท่ี  ๓  ชลบุรี  เป็นการรวบรวมผลการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการด าเนินงานต่อไป

      ศูนย์อนามัยท่ี  ๓  ชลบุรี
กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข



ส่วนที ่๑ ข้อมูลทั่วไป หน้า
•  ประวตัคิวามเปน็มา   ๒
•  พ้ืนที่รบัผดิชอบ   ๒
•  พันธกิจ   ๓
•  อัตราก าลังคน   ๔ - ๗
•  งบประมาณและการเบกิจา่ย   ๘ - ๙

•  การด าเนนิงานตามตัวชี้วัด กพร.   ๑๐

ส่วนที ่๒ การด าเนินงานสง่เสริมสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

•  การพัฒนาอนามัยแมแ่ละเดก็   ๑๒ - ๑๖
•  การลดปัจจัยเสี่ยงเดก็วัยเรียนและวัยรุ่น   ๑๗
•  การลดภาวะโรคอ้วนคนไทย   ๒๑ - ๒๖
•  การส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ   ๒๗ – ๒๙
•  งานทนัตสาธารณสขุ   ๓๐ - ๓๑
•  การพัฒนาอนามัยสิง่แวดลอ้ม   ๓๒ - ๓๘

•  งานตามพันธกิจ / งานพัฒนาองคก์ร   ๓๙ - ๕๐

ส่วนที ่๓ งานวิจัย / วิชาการ

•  ภาวะโภชนาการและแบบแผนการบริโภคอาหารของนักเรียน   ๕๒ - ๕๓
    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖   ในเขตสาธารณสุขที่ ๓ และ ๙
•  ภาวะสุขภาพอนามัย พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย   ๕๔ - ๕๕ 
    ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่  ๓  และ  ๙
•  รสจืด  ยืดชีวิต (Low  salt  to  be  Long  life)   ๕๖
•  ผลส ารวจภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียนภาคตะวันออก   ๕๗ - ๕๘
•  ส ารวจความคิดเห็น ความรู้ พฤติกรรมเสี่ยง และการเข้าถึงบริการ   ๕๙
    สุขภาพของวัยรุ่นในภาคตะวันออก
•  การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ าในโรงเรียน   ๖๐
•  ส ารวจสถานการณ์การด าเนนิงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ๖๑

 



ส่วนที่  ๑  
ข้อมูลทั่วไป

๑



ประวัติศูนย์อนามัยที่ ๓ ชลบุรี

ศูนย์อนามัยที่  ๓  สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เกิดจากการรวมศูนย์วิชาการของ
กรมอนามัยระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๒ โดยใช้ชื่อครั้งแรกว่า  “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต  ๒” และต่อมามี
การขยายเขตเพ่ิมข้ึนจึงเปลี่ยนเป็น  “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต  ๓”

ปี ๒๕๔๕    กรมอนามัยปรับโครงสร้างหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย     โดยยุบศูนย์อนามัย
สิ่งแวดล้อม   และรวมงานสุขาภิบาลอาหารมาอยู่กับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๓      พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น  
“ศูนย์อนามัยที่ ๓”

ปี ๒๕๔๘ มีการเปลี่ยนแปลงเขตนิเทศงานของผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ ๓  
ได้รับผิดชอบพื้นที่เขต  ๓  และเขต  ๙    ประกอบด้วย  ๙  จังหวัด  คือ   ชลบุรี   ระยอง   จันทบุรี   ตราด  
ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา  สระแก้ว  นครนายก  และสมุทรปราการ

ปี ๒๕๕๒  กรมอนามัยได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างศูนย์อนามัยที่ ๓  เป็น  ๖  กลุ่ม  คือ  
๑) กลุ่มอ านวยการ      ๒) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย       ๓) กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                
๔)  กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ       ๕) กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม         ๖) กลุ่มจัดการความรู้และ                           
จัดการศึกษาด้านสุขภาพ  เพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้น าองค์ความรู้  
นโยบาย มาตรฐาน  กฎหมาย  ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ได้รับการคุ้มครองและบริการตามสิทธิประโยชน์ขั้นพ้ืนฐาน  

๒



นพ.บุญแสง  บุญอ านวยกิจ
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๓

๓

พันธกิจ

๑. พัฒนา  ผลักดัน  และสนับสนุนให้เกิดนโยบายและกฎหมายที่จ าเป็นในด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ

๒. ผลิต  พัฒนาองค์ความ  และนวัตกรรม  เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทย

๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับ
เครือข่าย  รวมไปถึงการผลักดันและสนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและกฎหมาย  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ

๔. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง  ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ระบบการเฝ้าระวัง  การก ากับ  ติดตามและประเมินผล  เพ่ือน ามาสู่การพัฒนานโยบาย  
กฎหมาย  และระบบงานอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ



อัตราก าลังบุคลากร

สายงานวิชาการ

ระดับ / จ านวน (คน) ระดับการศึกษา

เชี่ยวชาญ ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ ปฏิบัติการ ตรี โท เอก

แพทย์   ๖  คน ๑ ๑ ๔ ๕ ๑
ทันตแพทย ์ ๒  คน ๑ ๑ ๑ ๑
เทคนิคการแพทย์ 
๑ คน

๑ ๑

เภสัชกร  ๒  คน ๒ ๒
พยาบาลวิชาชีพ                 
๒๘ คน

๒๕ ๓ ๒๔ ๔

นักวิชาการสาธารณสุข 
๒๔  คน

๑ ๗ ๑๕ ๑ ๑๐ ๑๓ ๑

นักโภชนาการ  
๒  คน

๒ ๒

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  ๑  คน

๑ ๑

นักจัดการงานทั่วไป  
๑ คน

๑ ๑

ข้าราชการ  สายงานวิชาการ  ๖๗  คน

๔



สายงานทั่วไป
ระดับ / จ านวน (คน) ระดับการศึกษา

ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ต่ ากว่าป.ตรี ป.ตรี ป.โท

จพ.โสตทัศนศึกษา  ๒  คน ๑ ๑ ๒

จพ.ธุรการ  ๒  คน ๑ ๑ ๒

จพ.พัสดุ  ๑  คน ๑ ๑

จพ.การเงินและบัญชี  ๒  คน ๒ ๑ ๑

จพ.ทันตสาธารณสุข  ๑  คน ๑ ๑

จพ.เภสัชกรรม  ๒  คน ๑ ๑ ๑ ๑

จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์   ๒  คน ๒ ๑ ๑

พยาบาลเทคนิค  ๒  คน ๒ ๒

ข้าราชการ  สายงานทั่วไป  ๑๔  คน

๕



ต าแหน่ง จ านวน (คน)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒

นักประชาสัมพันธ์ ๑

บรรณารักษ์ ๑

นักวิชาการพัสดุ ๑

นักวิชาการการเงินและบัญชี ๑

นิติกร ๑

นักวิชาการสาธารณสุข (สิ่งแวดล้อม) ๒

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑

นักทรัพยากรบุคคล ๑

ครูพ่ีเลี้ยง ๑

พนักงานราชการ  ๑๒  คน

ลูกจ้างประจ า  ๑๔  คน
ต าแหน่ง จ านวน (คน)

พนักงานพิมพ์ดีด  ส.๓ ๙

พนักงานขับรถยนต์  ส.๒ / ส.๑ ๓ / ๑

พนักงานสถานที่ ๑

๖



จ้างเหมาบริการ  ๑๕  คน

ต าแหน่ง จ านวน (คน)

นักวิชาการสาธารณสุข ๑

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ๕

พนักงานขับรถยนต์ ๒

เจ้าหน้าที่เลี้ยงดูเด็ก ๒

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑

แม่ครัว ๑

ซักผ้า นึ่งเครื่องมือแพทย์ ๑

บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงของศูนย์อนามัยที่  ๓  
- ข้าราชการสายงานวิชาการ ๖๗ คน  
- สายงานท่ัวไป ๑๔ คน
-  พนักงานราชการ ๑๒ คน  
-  ลูกจ้างประจ า ๑๔ คน  
-  จ้างเหมาบริการ ๑๕ คน 

รวมทั้งสิน้ ๑๒๒ คน

ที่มาข้อมูล  :  กลุ่มอ านวยการ  ศอ.๓  ณ  วันท่ี   ๒๒  ตลุาคม ๒๕๕๕

๗



ศูนย์อนามัยที่ ๓   ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๕

ที่มาข้อมูล  :  กลุ่มอ านวยการ  ศอ.๓  ณ  วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕

จ านวน และ ร้อยละของงบประมาณแยกรายหมวด

หมวดค่าตอบแทน

หมวดอุดหนุน

หมวดรายจ่ายอื่น

หมวดงบลงทุน๘๐.๔๕%

๖.๐๔%๘.๓๖%

๕.๑๕%

๑๔,๑๕๓,๐๐๐ บาท

๙๐๖,๒๐๐ บาท

๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท
๑,๐๖๒,๑๑๕ บาท

งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๗,๕๙๑,๓๑๕  บาท

๘



ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

หมวดค่าตอบแทน

หมวดอุดหนุน

หมวดรายจ่ายอื่น

หมวดงบลงทุน

๗๙.๙๕%๙๙.๒๘%

๑๐๐% ๑๐๐%

ที่มาข้อมูล  :  กลุ่มอ านวยการ  ศอ.๓  ณ  วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕

๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐,๐๐๐

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

๙



ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด กพร.

ตัวชีว้ัด ๓.๑ จ านวนรพ.ในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสขุที่ผ่านการประเมินกระบวนการเป็นรพ.ส่งเสริมสุขภาพผ่าน
เกณฑ์คุณภาพบูรณาการ ต่อยอด (Health Promoting Hospital plus : HPH+)

ตัวชีว้ัด ๔.๑ ร้อยละของรพ.สายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง
ตัวชีว้ัด ๔.๒ จ านวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ตัวชีว้ัด ๔.๓ จ านวนจังหวัดที่มีสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน
ตัวชีว้ัด ๔.๔ จ านวนต าบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
ตัวชีว้ัด ๔.๖ จ านวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง
ตัวชีว้ัด ๔.๗ จ านวนชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ตัวชีว้ัด ๔.๘ ระดับความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการจัดการสุขาภบิาลอาหารระดับพื้นฐาน
ตัวชีว้ัด ๔.๙ จ านวนต าบลต้นแบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
ตัวชีว้ัด ๕ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชีว้ัด ๘ ร้อยละของอัตราเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน/ภาพรวม (กรณีที่ ๒)
ตัวชีว้ัด  ๙ ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับเปา้หมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจา่ย
ตัวชีว้ัด ๙.๑ โครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตัวชีว้ัด ๙.๒ ประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมสขุภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม
ตัวชีว้ัด ๙.๔.๓ จ านวนบุคลากรและประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายเฉพาะได้รับการพัฒนาดา้นการส่งเสริมสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดลอ้ม
ตัวชีว้ัด ๙.๔.๔ พัฒนาทันตบุคลากรในโครงการฟันเทียมพระราชทาน
ตัวชีว้ัด ๙.๔.๕ จ านวนบุคลากรและประชาชนได้รับการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA
ตัวชีว้ัด  ๑๐ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ตัวชีว้ัด  ๑๑ ระดับความส าเร็จของการรายงานข้อมูลให้มีความครอบคลุม  ถูกต้อง  และทันสมัย
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ส่วนที่  ๒  
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อม

๑๑



การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
การพัฒนา “คน” อย่างมีประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์  ช่วง

ปฐมวัย และต่อเนื่องตลอดชีวิต  ปัจจัยแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม สามารถเปลี่ยนโครงสร้าง
และประสิทธิภาพการท างานของสมองมนุษย์ได้  การเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้องและตอบสนองความ
ต้องการอย่างสมดุลเป็นการวางรากฐานบุคลิกภาพของเด็กเพ่ือการป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาว  
จากการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กที่ผ่านมา  ยังคงพบปัญหาตัวชี้วัดในงานอนามัยแม่และเด็ก
หลายตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมายของกรมอนามัย   เช่น ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม
มารดาอายุน้อยกว่า  ๒๐  ปี  
ศูนย์อนามัยที่ ๓  ได้ด าเนินงานเพื่อตอบสนองการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก  ดังนี้

๑.  การพัฒนาระบบบริการให้การปรึกษาแบบคู่เพ่ือตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ส าหรับหญิง 
ตั้งครรภ์และคู่สามี

๒.  การด าเนินงานการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก และการดูแลหญิงหลัง
คลอดที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี

๓.  โครงการต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งผลการพัฒนามีดังนี้
-   ทุกจังหวัดในเขตรับผิดชอบ มีแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ต าบลนมแม่ฯ       
-   ต าบลเกาะขวางผ่านเกณฑ์มาตรฐานต าบล นมแม่เพ่ือสายใยรัก ๖ ข้อ และเป็น

พ้ืนที่รับเสด็จพระองค์เจ้าศรีรัศมิ ์พระวรชายาฯ 
-   จังหวัดจันทบุรีขยายต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว  ๒๓  ต าบล 
-   จังหวัดฉะเชิงเทราขยายต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว  ๒๒  ต าบล 
-   จังหวัดสระแก้วขยายต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว  ๑๐  ต าบล

๔.  โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน 
-   การประกวดคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับเขต คือ  ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย บางฝ้าย อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเขาไม้แก้ว  อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี 

๑๒



๑๓



จังหวดั อ าเภอ ต าบล

ระยอง เมือง ตะพง

จันทบุรี เมือง เกาะขวาง  

ตราด เขาสมิง เขาสมิง

ชลบุรี บ่อทอง ธาตทุอง

ฉะเชิงเทรา เมือง บางพระ

ปราจนีบุรี เมือง ดงขี้เหลก็

สระแก้ว โคกสูง หนองม่วง

นครนายก เมือง ศรีจุฬา

สมุทรปราการ บางพลี หนองปรือ

ต าบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์การประเมนิปี ๒๕๕๕
ศูนย์อนามัยที่ ๓ จ านวน  ๙  แห่ง

๑๔

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญ มีแผนงาน / โครงการและกิจกรรมชัดเจน 
๒. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
๓. ความเข้มแข็งของชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว และแม่อาสา
๔. การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับภาคีเครือข่ายแกนน า แม่อาสา และชุมชน
๕. การมีศูนย์นมแม่ในชุมชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
๖. มีระบบการส่งต่อข้อมูลกลับทาง  E-mail และแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน 



๑๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสายใยรักแห่งครอบครัว   
ผ่านการประเมนิ คือ 

“โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะขวาง”



โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ปี ๒๕๕๕
ประเมินใหม่และประเมินซ้ า 

ศูนย์อนามัยที่ ๓

จังหวัด โรงพยาบาล ประเมินใหม่ ประเมินซ้ า วันที่

ชลบุรี

  เกาะสีชัง / ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕

  ชลบุรี / ๒๕ พฤษภาคม๒๕๕๕

  พานทอง / ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕

  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ / ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ฉะเชิงเทรา

  ท่าตะเกียบ / ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

  บางปะกง / พฤศจิกายน ๒๕๕๕

  พุทธโสธร (เมืองฉะเชงิเทรา) / ๖ กันยายน ๒๕๕๕

ปราจนีบุรี

  ประจันตคาม / ๖ กันยายน ๒๕๕๕

  กบนิทร์บุรี / ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

  ศรีมหาโพธิ / ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕

  ศรีมโหสถ / ๔ กันยายน ๒๕๕๕

สระแก้ว   สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว / ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕

นครนายก

  ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ /    สิงหาคม ๒๕๕๕

  องครักษ์ / ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

  นครนายก / ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๕๕

สมุทรปราการ

  พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ / ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

 บางจาก / ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

 บางบ่อ / ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ระยอง  บ้านคา่ย / พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 มาบตาพุด / พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๑๖



การลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียน และวัยรุ่น

เด็กวัยเรียน และ วัยรุ่น  เป็นกลุ่มประชากรที่มีความส าคัญสูง  เนื่องจากเป็นวัยที่
จะก้าวสู่การเป็นประชากรกลุ่มวัยท างาน  ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศ  จากผลการด าเนินงาน 
ของศูนย์อนามัยที่  ๓ ยังคงพบปัญหาในกลุ่มเด็กวัยเรียน และวัยรุ่น  คือ  เด็กมีแนวโน้มอ้วนมาก
ขึ้น  รวมทั้งปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ศูนย์ฯ มีกิจกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพใน
กลุ่มเด็ก วัยเรียน  ดังนี้

          ๑.) การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ผลการด าเนินงาน ดังนี้

๑.  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย จ.ฉะเชิงเทรา
๒.  โรงเรียน ตชด. บ้านนาอิสาน จ.ฉะเชิงเทรา
๓.  โรงเรียนวัดเนินสูง จ.ปราจีนบุรี
๔.  โรงเรียนบ้านหนองเตียน จ.สระแก้ว
๕.  โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง จ.นครนายก
๖.  โรงเรียนวัดเขาไผ่  (เชี่ยววิทยาคุณ) จ.ชลบุรี
๗.  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน จ.ชลบุรี
๘.  โรงเรียนเมืองพัทยา  ๕ (บ้านเนินพัทยาเหนือ)    จ.ชลบุรี
๙.  โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน  (สวนราษฎร์บ ารุง)     จ.ตราด
๑๐.  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  (วัดตรีรัตนาราม)      จ.ระยอง
๑๑.  โรงเรียนบ้านมะเดื่อ จ.ระยอง
๑๒.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์ จ.ระยอง
๑๓.  โรงเรียนวัดคีรภีาวนาราม จ.ระยอง
๑๔.  โรงเรียนอนันต์ศึกษา จ.ระยอง

๑๗



๒.) การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร
ในปี  ๒๕๕๕ ศูนย์ฯ  ได้จัดกิจกรรมประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านส่งเสริม

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม   ในโรงเรียนสังกัด กก.ตชด. ที่ ๑๑ และ  ๑๒ จ านวน  ๑๙  แห่ง  และ
สังกัด สพป. ๒๓  แห่ง กลุ่มเป้าหมายรวม  ๓๔๐ คน  และพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ตชด.บ้านนา
อิสาน สังกัด กก.ตชด.ที่ ๑๒ เพ่ือก้าวสู่โรงเรียนระดับเพชร  โดยมีการด าเนินงาน

ผลงานเด่นด้านสุขภาพ    ได้แก่    กินดีมีสุขเติบโตสมวัย    อาหารปลอดภัยใน
โรงเรียนเรา  และ  ฟ.ฟันขาวใสด้วยขมิ้นชัน

ถอดบทเรียนผลงานเด่น
“ กินดีมีสุขเติบโตสมวัย ”    เกิดขึ้นจากการส ารวจภาวะโภชนาการนักเรียน  พบว่า

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๔ นักเรียนมีภาวะส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ  ๑๒.๕ โรงเรียนเห็นเป็น
ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข  สาเหตุของปัญหามาจากนักเรียนขาดสารอาหารเป็นเวลายาวนาน  การ
รับประทานอาหารไม่ครบ  ๕  หมู่  และไม่ถูกสุขลักษณะ  ท าให้ร่างกายได้รับอาหารไม่เพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของร่างกาย  จากปัญหาดังกล่าวถึงแม้ว่าภาวะส่วนสูงของนักเรียนจะเป็นปัญหาที่
แก้ไขให้ประสบความส าเร็จยาก  แต่โรงเรียนก็จัดท าโครงการขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาให้ลดลงจนกว่าจะ
หมดไป

วิธีการสู่ความส าเร็จ
๑.     ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยในโรงเรียน  ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงให้กับนักเรียน
๒. โรงเรียนประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้กับความรู้ผู้ปกครอง  นักเรียน  และครู  เรื่อง

การเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามโภชนาการ  และการออกก าลังกายที่มีผลท า
ให้ร่างกายสูงขึ้น

๓. โรงเรียนจัดอาหารเสริม  เช่น  นม  ไข่  ให้กับนักเรียนที่มีปัญหา  โดยเพ่ิมเติมให้ได้มากกว่า
เด็กปกติ

๔. แจกนมผงให้กับนักเรียน  เพื่อชงดื่มท่ีบ้าน
๕.     ครูผู้รับผิดชอบติดตามผลโดยการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงให้กับนักเรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์

อายุ  (H/A)  ต่ ากว่าเกณฑ์  (ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย)  เดือนละ  ๑ ครั้ง

๑๘



ผลที่เกิดขึ้น
โรงเรียนมีการด าเนินงานโครงการอย่างสม่ าเสมอ  และติดตามผลการด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชน  อสม.  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ส่งผล
ให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย  เอาใจใส่
การออกก าลังกาย  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  และทางโรงเรียนท าการแก้ไขนักเรียนที่มี
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  ท าให้จ านวนนักเรียนที่มีส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ลดน้อยลงอย่างน่าพอใจ 

๑๙



๓).  โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดีมีอนาคต มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ระบบบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นใน รพศ. / รพท. / รพช. ผลการด าเนินงาน  พบว่า

๑.  ทุกจังหวัดมีโรงพยาบาลที่พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น และเยาวชน  
พร้อมที่จะรับรองมาตรฐานในปี  ๒๕๕๕  ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐  ทั้งในระดับโรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน เช่น โรงพยาบาลสมุทรปราการ  โรงพยาบาลตราด  โรงพยาบาลคลองใหญ่  
โรงพยาบาลบ้านฉาง  โรงพยาบาลบ้านนา  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยบูรพา  โรงพยาบาล
พุทธโสธร ฯลฯ  ส าหรับโรงพยาบาลที่ยังไม่พร้อม  เสนอแนะให้ประเมินตนเองตามคู่มือฯ  และพัฒนา               
ส่วนขาด  รวมทั้งแจ้งผลการประเมินฯให้จังหวัด  เพ่ือเป็นแนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาต่อไป

๒.  การด าเนินงานส่วนใหญ่บูรณาการเข้ากับงานเดิมที่มีอยู่เช่น  ARV  OSCC คลินิกให้
การปรึกษา  งานเอดส์  ยาเสพติด  ANC  เสนอแนะให้ทบทวนระบบบริการโดยเน้นการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น  การรักษาความลับ  และการสื่อสารทั้งภายในภายนอก

๓.  เน้นการสร้างเครือข่ายในชุมชน  เช่น  ในโรงเรียน  เสนอแนะให้พัฒนาระบบบริการ
ภายในโรงพยาบาลเพื่อเป็นฐาน  เพ่ือรับส่งต่อโรงพยาบาลที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้  ส่วนใหญ่มีปัญหา
สถานที่จัดตั้งคลินิก  บุคากรเปลี่ยนคน  ไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก  เนื่องจากเกี่ยวข้องกันหลายส่วนงาน               
ขาดการประสาน  และบูรณาการงาน  เสนอแนะให้ประเมินตนเอง  และสรุปส่วนขาด  เสนอผู้บริหาร
รวมทั้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  เพ่ือการสนับสนุน

๔.  ปัจจัยความส าเร็จ  เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น  การประสานทีมงาน  การทบทวนภารกิจ
ในการท างานร่วมกัน  การสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภายในภายนอก

๒๐



การลดภาวะอ้วนคนไทย
สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ของภาคตะวันออก ที่เป็นพ้ืนที่ของ

อุตสาหกรรม  ส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป  ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภค  
อาหารส าเร็จรูป     อาหารถุง   อาหารฟาสต์ฟู้ด    ประกอบกับการออกก าลังกายน้อยลง                 
ท าให้ประชาชนมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้น  ศูนย์อนามัยที่  ๓ ได้มีกิจกรรมการจัดอบรม  
เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการในคลินิกไร้พุง  โดยใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม   เพ่ือพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ในสถานบริการ  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  โรงพยาบาลชุมชน  ในจังหวัดชลบุรีจ านวน  ๑  วัน  และการเยี่ยมพัฒนา  
ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานคลินิกไร้พุงในจังหวัดต่างๆ จ านวน  ๙  จังหวัด

๒๑



ล าดับที่ วัน-เดือน-ปี ชื่อโรงพยาบาล จังหวดั
๑ ๖ มี.ค.๕๕ รพ.เมืองชลบุรี อ.เมือง ชลบุรี
๒ ๖ มี.ค.๕๕ รพ.สต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม ชลบุรี
๓ ๑๙ ม.ีค.๕๕ รพ.สต.หัวถนน อ.พนัสนิคม ชลบุรี
๔ ๒๒ ม.ิย.๕๕ รพ.สต.บางเกลือ อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา
๕ ๑๐ ก.ค.๕๕ รพ.สต.คลองสวน อ.บางบ่อ สมุทรปราการ

๖ ๒๓ ก.ค.๕๕
รพ.เมือสมุทรปู่เจ้าฯ (รพ.เอกชน)                            
อ.พระประแดง

สมุทรปราการ

๗ ๗ ส.ค.๕๕ รพ.สต.บ้านสามแยกด่านฯ อ.บ่อไร่ ตราด
๘ ๘ ส.ค. ๕๕ รพ.สต.บ้านหว้งโสม อ.คลองใหญ่ ตราด
๙ ๙ ส.ค.๕๕ รพ.สต.บ้านเขาดิน อ.แกลง ระยอง

๑๐ ๙ ส.ค.๕๕ รพ.สต.บ้านกร่ า อ.แกลง ระยอง
๑๑ ๒๒ ส.ค.๕๕ รพ.สต.นคิมพัฒนา อ.บ้านสร้าง ปราจนีบุรี
๑๒ ๒๓ ส.ค.๕๕ รพ.สต.ไผ่งาม ต.หนองม่วง อ.โคกสูง สระแก้ว
๑๓ ๒๓ ส.ค.๕๕ รพ.สต.หนองม่วง ต.หนองมว่ง อ.โคกสงู สระแก้ว
๑๔ ๒๓ ส.ค.๕๕ รพ.สต.บ้านทบัใหม ่ต.โนนหมากเคง็                           

อ.วัฒนานคร
สระแก้ว

๑๕ ๓๐ ส.ค.๕๕ รพ.สต.บ้านละว้า ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นครนายก
๑๖ ๓๐ ส.ค.๕๕ รพ.สต.บ้านหนองหัวลิงใน อ.ปากพลี นครนายก
๑๗ ๓๑ ส.ค.๕๕ รพ.สต.บ้านเจดียท์อง ต.ท่าช้าง อ.เมือง นครนายก
๑๘ ๓๑ ส.ค.๕๕ รพ.สต.บ้านบางนางเลก็ ต.บ้านบางนางเล็ก 

อ.องครกัษ์
นครนายก

๑๙ ๑๐ ส.ค.๕๕ รพ.สต.เนนิพระ อ.เมือง ระยอง

คลินิกไร้พุง  ที่ได้จัดตั้งและมีการด าเนนิงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  จ านวน ๑๙ แห่ง

๒๒



ปัจจัยความส าเร็จ
ผู้น าองค์กร   คือ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  ถ้าการเยี่ยมพัฒนาและติดตามที่มีผู้อ านวยการ

เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย  จะท าให้เกิดความเข้าใจ  เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการ
จัดตั้งและด าเนินการคลินิกไร้พุง  ก็จะสามารถผลักดันให้สามารถด าเนินการได้เร็วมากข้ึน

ทีมงาน  ผู้รับผิดชอบงานที่เคยด าเนินการองค์กรไร้พุง (ท าโรงพยาบาลไร้พุง)  แล้วมาด าเนินการ
ต่อในคลินิกไร้พุง  จะมีความเข้าใจและมีความส าเร็จในการด าเนินงานมากกว่า   โดยเฉพาะผู้ที่ท างานใน
คลินิกยาเสพติด หรือผ่านการอบรม/ศึกษาทางด้านจิตวิทยามาก่อน  เพราะแนวทางการด าเนินงานใน
คลินิกไร้พุงใช้แนวคิดทฤษฎีเดียวกัน

กลุ่มงาน  คลินิกไร้พุงท่ีอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนนั้น  ถ้าขึ้นอยู่ในกลุ่มงานอายุรกรรม  
หรือกลุ่มการพยาบาลจะสามารถด าเนินการได้เร็วและดีกว่า  แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มเวชกรรมครอบครัว              
จะด าเนินการได้ช้า  และแนวทางการให้บริการจะเหมือนกับระดับองค์กร/ชุมชน

ข้อเสนอแนะ
         เชิงนโยบาย

•  ก าหนดเป็นนโยบายให้สถานบริการทุกแห่งจัดตั้งและเปิดบริการอย่างจริงจังให้กับ
กลุ่มเสี่ยงสูง  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ควบคุมไม่ได้  ซึ่งจะเป็นคลินิกที่ต่อยอดจากการ      
คัดกรองประชาชนแล้วน ากลุ่มเสี่ยงสูงมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และต่อยอดคลินิก
เบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้
•  ก าหนดขอบเขตหรือบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนของคลินิกไร้พุงในโรงพยาบาลแต่ละ
ระดับ  เช่น  รพ.สต.  โรงพยาบาลชุมชน  และโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์  
และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับเขต

เพื่อพัฒนางาน
•  พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคลินิกไร้ พุง  ให้กับ ผู้ รับผิดชอบระดับจังหวัด  
ผู้รับผิดชอบระดับสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง  เยี่ยมพัฒนา  ติดตาม  และประเมินผล
การด าเนินงานให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
•  พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการในคลินิกไร้พุง  ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา  ก าหนด
กิจกรรมในการแก้ไขปัญหา  การก าหนดเป้าหมาย  การติดตามและประเมินผลของแต่
ละปัญหาได้อย่างเหมาะสม
•  สร้างและพัฒนา คู่มือ : แนวทางการให้บริการในคลินิกไร้พุง เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ
  

๒๓



ศูนย์การเรียนรู้องค์กร/ชุมชนต้นแบบไร้พุง

ล าดับ องค์กร/ชุมชนต้นแบบไร้พุง สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

๑ องค์กรต้นแบบไร้พุง        
บริษัทสึจิยา (ประเทศไทย) จ ากัด

ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง 
จ.ชลบุรี

น.ส.นภาพันธ์  หุ่นรัตนาภรณ์
โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๘๒๓๕๔๖๗

๒ ชุมชนบ้านหนองฝาแฝด อ.พานทอง  จ.ชลบุรี น.ส.จีรัฐติกร เกษมพรมณี
โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๘๖๔๑๓๕๘

๓ ชุมชนหนองสองห้อง อ.พานทอง  จ.ชลบุรี น.ส.จีรัฐติกร เกษมพรมณี
โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๘๖๔๑๓๕๘

๔ โรงเรียนบ้านเฉลิมลาภ อ. หนองใหญ่  จ.ชลบุรี นางเพ็ญพัค จันทราช
โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๗๖๒๐๓๒๒

๕ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
เสือช้าง

อ. หนองใหญ่  จ.ชลบุรี นางเพ็ญพัค จันทราช
โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๗๖๒๐๓๒๒

๖ ชุมชนคนรักสุขภาพ อ.เกาะจันทร์  จ.ชลบุรี นางสุภารัตน์ ไทยอุทิศ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๓๙๙๘๗๘๙

๗ บ้านกรอกยายชา ต.เนินพระ
อ.เมือง  จ.ระยอง

นางมรสิา สิงหเดช
โทรศัพท์ ๐๘๙ - ๑๔๑๔๒๓๙

๘ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลท่า
ใหม่

ต.ท่าใหม่ 
อ.ท่าใหม ่ จ.จันทบุรี

นางพีรยา สกุลนิยมพร

๙ ชุมชนต้นแบบไร้พุงหนองบอน ต.หนองบอน 
อ.บ่อไร่   จ.ตราด

นายพรเทพ ไวยกูล            
โทรศัพท์ ๐๘๐ - ๘๓๔๕๒๗๙

๑๐ ชุมชนต้นแบบไร้พุงโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกระเจ็ด 
หมู่ ๔

ต.บางกระเจ็ด
อ.บางคล้า                           
จ.ฉะเชิงเทรา

นางกฤษณา ปั้นศิริ
โทรศัพท์ ๐๘๔ - ๐๐๘๕๗๖๑

๑๑ ชุมชนต้นแบบไร้พุงต าบลบาง
ขนาก

ต.บางขนาก 
อ.บางน้ าเปรี้ยว  
จ.ฉะเชิงเทรา

นางกฤษณา ปั้นศิริ
โทรศัพท์ ๐๘๔ - ๐๐๘๕๗๖๑

๒๔



ล าดับ องค์กร/ชุมชนต้นแบบไร้พุง สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๒ ชุมชนต้นแบบไร้พุงต าบล                  
บางเกลือ

ต.บางเกลือ อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา

นางกฤษณา ปั้นศิริ
โทรศัพท์ ๐๘๔ - ๐๐๘๕๗๖๑

๑๓ ชุมชนต้นแบบไร้พุงโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโกรก
แก้ว

ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 
จ.ฉะเชิงเทรา

นางกฤษณา ปั้นศิริ
โทรศัพท์ ๐๘๔ - ๐๐๘๕๗๖๑

๑๔ องค์กรต้นแบบไร้พุงโรงพยาบาล
บางคล้า

ต.ปากน้ า  อ.บางคล้า 
จ.ฉะเชิงเทรา

นางกฤษณา ปั้นศิริ
โทรศัพท์ ๐๘๔ - ๐๐๘๕๗๖๑

๑๕ องค์กรต้นแบบไร้พุงโรงพยาบาล
ประจันตคาม

ต.ประจันตคาม
อ.ประจันตคาม 
จ.ปราจีนบุรี

๑๖ ชุมชนต้นแบบไร้พุงบ้านห้วยเดื่อ ต.ผักขะ
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ชื่อ น.ส.วรรณเพ็ญ ชมดง
โทรศัพท์ ๐๘๙ - ๒๔๗๘๙๘๓
email : pe-
ncil@hotmail.com

๑๗ องค์กรต้นแบบไร้พุงโรงพยาบาล
บ้านนา

ต.บ้านนา อ.บ้านนา 
จ.นครนายก

นางรุจิรา  เจดีย์
โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๓๗๗๘๑๓๒

๑๘ องค์กรต้นแบบไร้พุงโรงพยาบาล
สมุทรปราการ

๗๑ ถนน จักรพาก         
ต.ปากน้ า
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

นางเฉลิมลักขณ ์วิจิตรานนท์
โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๙๒๔๐๙๐๖

๑๙ องค์กรต้นแบบไร้พุงโรงพยาบาล
บางจาก

๓๕/๓ ม.๘ ซอยสุขสวัสดิ์ 
๗๘ ต. บางจาก 
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ

นางเฉลิมลักขณ ์วิจิตรานนท์
โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๙๒๔๐๙๐๖

๒๕



ปัญหาอุปสรรค

๑. ขาดความอดทนต่อการลดน้ าหนักและการควบคุมพฤติกรรมตนเอง
๒. การด าเนินงานในชุมชนเมืองที่มีขนาดใหญ่ ยังขาดความร่วมมือในอีกหลายส่วน

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

๑. ผู้น าและสมาชิกที่เป็นแกนน าให้ความส าคัญและความร่วมมือดี

ข้อเสนอแนะ

๑.  พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานในระดับพ้ืนที่   เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้าน ๓  อ.  โดยเฉพาะ                 
อ.อาหาร  ให้ชัดเจนตามขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของแต่ละระดับ

๒.  พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินรับรององค์กร/ชุมชนต้นแบบไร้พุง  ให้กับผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด 
สาธารณสุขอ าเภอ  ในการเยี่ยมพัฒนา  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานให้กับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

๒๖



การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

             จากสถานการณ์โครงสร้างทางประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ตัวผู้สูงอายุเองจะต้องพบ
กับปัญหาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น  ความเสื่อมตามวัย  ปัญหาทางด้านสังคม รวมทั้งโรคประจ าตัว  
ที่พบมากในผู้สูงอายุ  ได้แก่  ความดัน  เบาหวาน  ซึ่งต้องการการดูแลจากลูกหลาน  และสมาชิกใน
ครอบครัว  ที่สามารถส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ศูนย์อนามัยที่  ๓  
ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ดังนี้  

๑)  ประชุมสัมมนา “ การด าเนินงานต าบลต้นแบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ”
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุระดับจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน  และเกณฑ์การ
ประเมินฯ  และประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดและเขต  ผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย  
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของจังหวัดในเขต  ๓ และ  ๙ ร่วมกันเรียนรู้พิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงาน  และเกณฑ์การประเมิน  รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาต าบลต้นแบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว 

๒๗



ผลการประชุม  :  เครือข่ายมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานและเกณฑ์การ
ประเมิน รวมทั้งร่วมกันจัดท าข้อเสนอให้แก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของส่วนกลางเป็นข้อมูลในการ
ขยายต าบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในระยะต่อไป  

๒) ประเมินและคัดเลือกพ้ืนที่ดีเด่น  เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การพัฒนาต าบล
ต้นแบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว

วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาต าบล
ต้นแบบผู้สูงอายุระยะยาว  และรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

๒๘



สร้างแรงจูงใจภาคีเครือข่ายที่มีผลงานดีเดน่ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

          คัดเลือกจังหวัดที่มีผลการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น  เข้ารับโล่พระราชทานใน
เวทีประชุมวิชาการกรมอนามัย  จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตสาธารณสุขที่  ๓ และ  ๙
คือ    จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดฉะเชิงเทรา

         

๒๙



งานทันตสาธารณสุข
สุขภาพช่องปาก หมายถึง  ภาวะที่ปราศจากโรคในช่องปาก  เช่น  โรคเหงือก  

โรคฟัน   โรคมะเร็ง  และอ่ืนๆ  การดูแลสุขภาพในช่องปาก  จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ทารกจนถึงผู้สูงอายุ  
ผลการด าเนินงานของ ศูนย์อนามัยที่  ๓ ยังคงพบปัญหาด้านทันตสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย                    
ศูนย์อนามัยที่  ๓ และจังหวัดในเขตรับผิดชอบ  มีการด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพ  ดังนี้

•  ฟันเทียมพระราชทานทาน
   เป้าหมาย ๒,๘๕๕  ราย  ผลงาน  ๓,๓๙๖  ราย   ( ร้อยละ ๑๑๘.๙ )
•  ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
•  จ านวนชมรมปี  ๒๕๕๕  เท่ากับ  ๕๘ ชมรม
•  ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น  ๔  แห่ง
•  แหล่งเรียนรู้การพ่ึงตนเองด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  ๒  แห่ง 

โดยในปี 2555 ศูนย์ฯ ได้รับรางวัล  “ศูนย์อนามัยดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ”

๓๐



เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดภีาคตะวันออก

• จ านวนเครือข่าย สะสม ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๑๘ เครือข่าย

• จ านวนเครือข่าย ปี  ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๑๐ เครือข่าย

• จ านวนโรงเรียนสมาชิก  ๑๔๓ โรงเรียน

• เครือข่ายฯระดับยอดเยี่ยม  ๔ แห่ง

• เครือข่ายระดับดีเด่น  ๖ แห่ง

• สภาวะปราศจากฟันผุในเด็กอายุ  ๑๒ ปี ของเครือข่ายฯ เท่ากับ ๕๗.๑ %

        เป้าหมายระดับประเทศ > ๔๕ %

       ภาพรวมการส ารวจในเขตเท่ากับ ๔๕.๒๗

                                              

   
      

   
      

   
      

   

Cluster

            

      

๓๑



ศึกษาดูงานสดุยอดส้วมระดับประเทศ

๑)  พัฒนาส้วมสาธารณะ  ประชุมระดมสมองพัฒนาส้วมสาธารณะ

งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

๓๒



ผลการด าเนินงาน

ประเภท ผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๕ 

ส้วมในแหล่งท่องเที่ยว ๔๘.๒๘ 

ส้วมในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ๕๐ 

ส้วมในร้านจ าหน่ายอาหาร ๔๑.๔๑ 

ส้วมในตลาดสด ๕๖.๒๕ 

ส้วมในโรงเรียนสังกัดสพฐ. ๕๘.๑๕ 

ส้วมในโรงพยาบาล ๙๓.๔๒ 

ส้วมในสถานที่ราชการ ๗๐.๖๖ 

ส้วมในสถานีขนส่ง ๕๐ 

ส้วมในสวนสาธารณะ ๒๘.๒๑ 

ส้วมในวัดพระพุทธศาสนา ๑๐.๓๔ 

ส้วมในห้างสรรพสินค้า ๘๘.๒๔ 

ส้วมในพ้ืนที่สาธารณะอ่ืนๆ (ส้วมริมทาง )

ของ อบต. ,เทศบาล 

๕๓.๘๕

ส้วมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๖๒.๐๔ 

๓๓



ผลการสรรหาสุดยอดส้วมระดับเขต

Setting ส้วมสาธารณะ ประเภท สุดยอดส้วมระดับเขต 

สถานศึกษา 
๑.  โรงเรียนประถมศึกษา                       

ขนาดเล็ก

โรงเรียนหนองศรีวิชัย 

จ.ปราจีนบุรี 

๒.  โรงเรียนประถมศึกษา                        

ขนาดกลาง

โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว  

จ.สระแก้ว 

๓.  โรงเรียนประถมศึกษา                             

ขนาดใหญ่

โรงเรียนบ้านคลองหลวง  

จ.สมุทรปราการ 

๔. โรงเรียนมัธยมศึกษา (เอกชน)
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 

จ.ปราจีนบุรี 

๕. สถานศึกษาสายอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  

จ.ฉะเชิงเทรา 

๓๔

Setting ส้วมสาธารณะ ประเภท สุดยอดส้วมระดับเขต 

สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ๑.  ถนนสุขุมวิท ปั๊มเข้าท่า  จ.ตราด 

๒.  ถนนบางนา - ตราด
ปั๊มเชลล์บริษัทเหนือเมฆ สาขา ๔
จ.สมุทรปราการ 

๓.  ถนน ๓๐๔ 
 ฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา

ปั๊มน้ ามันปตท.ต าบลบุพราหมณ์
จ.ปราจีนบุรี 

๔.  ถนนจันทบุรี - สระแก้ว
ปั๊มสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น
จ.สระแก้ว 

ศาสนสถาน วัดเสม็ดเหนือ  จ.ฉะเชิงเทรา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล

รพ.สต.ท่าข้าม  จ.สระแก้ว 



๓๕

Setting ส้วมสาธารณะ ประเภท สุดยอดส้วมระดับเขต 

สวนสาธารณะ 
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ
จ.ระยอง 

สถานทีร่าชการ 
(ศาลากลาง ที่ว่าการอ าเภอ 
เทศบาล อบต. อ่ืนๆ)

คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง               
จ.ระยอง 

ร้านจ าหน่ายอาหาร To-Sit bloom จ.ปราจีนบุรี 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ๑. สถานีรถไฟ สถานีรถไฟพัทยา  จ.ชลบุรี 

๒. สนามบิน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จ.สมุทรปราการ 

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
ดิสเคานต์สโตร์ 

ห้างสรรพสินค้าโลตัสปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี 

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ศูนย/์ทั่วไป อ่ืนๆ

โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
จ.ระยอง 



๒) โครงการพฒันาคุณภาพการสุขาภิบาลอาหารและน้ า

          ๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดูแลระบบประปาภายใต้
โครงการประปาดื่มได้

ศึกษาดูงานระบบประปาดื่มได้  ณ ระบบประปาเทศบาลต าบลอ่างคีรี

๓๖



๓)  โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบรโิภคในชุมชนและส่งเสริมการบริโภคน้ าฝนที่ปลอดภัย

                      ๓.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคใน
ชุมชนและส่งเสริมการบริโภคน้ าฝนที่ปลอดภัย  

๓๗



๔)  โครงการรองรับสถานการณ์ฉกุเฉนิและพิบตัิภยั

๓๘



งานตามพันธกิจ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
การประเมิน รพ.สส. เป็นการประเมินร่วมกันระหว่างศูนย์อนามัยท่ี  ๓ 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี  ๓ ชลบุรี  
ผลการด าเนินงาน   เยี่ยมส ารวจทั้งหมด  ๒๔ แห่ง  (ในสังกัด ๒๒ แห่ง นอกสังกัด ๒ แห่ง) 

๓๙



กิจกรรม
๑.  ชี้แจงและประสานแผนการเก็บข้อมูลภาคสนาม
๒.  เก็บข้อมูลภาคสนาม ๓ จังหวัด (นครนายก, ระยอง, ตราด)

ปัจจัยความส าเร็จ       ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ปัญหา / อุปสรรค       ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน
ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบาย
-  ผลักดันให้เป็นนโยบายระดับชาติ
- ผลักดันให้เป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง

เพ่ือพัฒนางาน
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต/ประเทศ

โครงการส่งเสริมสุขภาพคนไทยใส่ใจไอโอดีน

๔๐



โครงการประชุมเชิงปฏบิตัิการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏบิัตกิาร  
    ศูนย์อนามัยที่ ๓ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๔๑

การวางแผน เป็นรากฐานที่ส าคัญของการสร้างความส าเร็จในการบริหารและการจัดการ  
เพ่ือก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ   เนื่องจากเป็นกระบวนการตัดสินใจ  เพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคตของ
องค์กร   ดังนั้น ในกระบวนการท าแผน จึงต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร  เพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนขององค์กร 

ศูนย์อนามัยที่ ๓ ได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  และจัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับปีงบประมาณ  ๒๕๕๖   เพ่ือให้
เกิดภาพของการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม



โครงการท้องถิ่นร่วมใจพฒันาชุมชนอยู่ดีมสีุข

โครงการนี้ เป็นการสร้างรูปแบบการด าเนินงานการจัดท าแผนแม่บทชุมชนที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาคประชาชน ภาคีหน่วยงานราชการ  และ 
ภาคีองค์กรปกครองท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาขาเขตพ้ืนที่  (ระยอง) โดยมีวัตถุประสงค์  

๑) เพ่ือให้เกิดแผนแม่บทการพัฒนาชุมชน ที่เกิดจากความต้องการของประชาชน 
๒) เพ่ือให้เกิดช่องทางการสื่อสารความต้องการของประชาชน ไปสู่ฝ่ายบริหาร
ทางด้านการเมืองท้องถ่ิน
๓) เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นตรงตามความต้องการของ
ประชาชน
๔) เพ่ือให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมหลักท่ีด าเนินการ เป็น ๔ ขั้นตอน ประกอบด้วย
๑. ประสานและชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่ผู้บริหารเทศบาลหนองต าลึง
๒. อบรมพัฒนาสมรรถนะทีมงาน  เพ่ือเป็น Facilitator
๓. จัดประชุมชี้แจงแนวการท าแผนแม่บทพัฒนาชุมชนฯ
๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาชุมชน

ผลการด าเนินงาน
ในกระบวนการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาชุมชน  ใช้กระบวนการ  Empowerment   โดยมี

นายแพทย์พนัส พฤกษ์สุนันท์   เป็นวิทยากรหลัก และทีม Facilitator    จากศูนย์อนามัยที่ ๓                                           
คณะผู้เข้าร่วมประชุมจัดท าแผน   ประกอบด้วย ประชาชนที่เป็นแกนน าในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบล
หนองต าลึง, ภาคีหน่วยงานราชการ  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ ชลบุรี  
สาธารณสุ ขอ า เภอพานทอง    รพ .สต .หนองต าลึ ง    รพ .สต .หนองกะขะ    รพ .สต .มาบโป่ ง                              
สถานีต ารวจอ าเภอพานทอง   การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอพานทอง   และโรงเรียนชุมชนวัดหนองต าลึง 
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองต าลึง  ได้ร่วมกันวิเคราะห์ชุมชน  ก าหนดวิสัยทัศน์ชุมชนหนองต าลึง   ในปี
๒๕๕๖ - ๒๕๕๘  คือ   “ชุมชนหนองต าลึงร่วมใจสร้างสิ่งแวดล้อมดี  วิถีพอเพียง  เรียนรู้สู่สุขภาพดี ”  
สามารถท าแผนแม่บทพัฒนาชุมชน  ที่เกิดจากความต้องการ   และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   
จ านวน ๑ แผน (๖ มิติ  ๒๑ โครงการ) และได้จัดท าแผนงานที่จะด าเนินการในปี ๒๕๕๖  จ านวน                             
๑๗  โครงการ   ซึ่งแกนน าที่รับผิดชอบจะได้น าไปปฏิบัติในพื้นที่เพ่ือพัฒนาชุมชนต่อไป  

๔๒



สร้างพันธะสัญญาร่วมกัน

       ผ ผ  ศ     พชุมช      ผ ผ   ุ  ส ่         ผ ผ  ศ     พชุมช      ผ ผ   ุ  ส ่  

๔๓



โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ  ศูนย์อนามัยที่ ๓

การด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่  ๓   ปีงบประมาณ   
๒๕๕๕   มีการด าเนินงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก  สรุปผลการด าเนินการ  ดังนี้

๑. บริการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
งานอนามัยแม่และเด็ก  จ านวนผู้รับบริการในคลินิกรวม  ๒,๑๖๗   ราย  ดังนี้

- ANC ๙๖๘ ราย
- WBC และส่งเสริมพัฒนาการ  ๖๕๙  ราย
- คลินิกนมแม่
- Day  care ๑๓  ราย

งานวัยเรียนและวัยรุ่น         จ านวนผู้รับบริการ  ๑,๓๓๘  ราย
ผลงานการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีเชิงรุก,  คลินิกเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์,  ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย,  ส่งเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย  (ฟิตเนส)  และองค์กรไร้พุงของศูนย์อนามัยที่  ๓

งานบรกิารผู้ป่วยนอก
-  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๑,๑๐๔ ราย
-  ตรวจรักษา ๗,๑๔๗ ราย
-  คลินิกการอนามัยเจริญพันธุ์ ๔๐๒ ราย

งานทันตกรรม จ านวนผู้รับบริการ    ๘๙๔   ราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย์อนามัยที่  ๓   ผ่านการประเมินรับรอง  “ศูนย์เด็กเล็กมาตรฐานระดับ        
ดีมาก ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕”

๔๔



๒.   พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และศูนย์สาธิตรูปแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ในรอบ
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  มีหลายหน่วยงานมาศึกษาดูงาน  ศูนย์อนามัยท่ี  ๓  โดยเฉพาะ
คลินิก  DPAC ของศูนย์ฯ  เช่น  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  เทศบาลต าบลนาป่า  
และนิสิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา

๔๕



๓.  ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  โดยบุคลากรของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ  เป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตร์ ม.บูรพา  ,  โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองชลบุรี  และเทศบาลห้วยกะปิ

๔๖



๔.  ผลิต  และพัฒนานวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์อนามัยที่  ๓  ได้ส่งเสริมให้บุคลากร  มีการผลิตและพัฒนานวัตกรรม          
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ

๔๗



ศูนย์อนามัยท่ี  ๓   มีการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองค์กรหลากหลาย
ช่องทาง   เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ตลอดจนประชาสัมพันธ์งาน   และ
การสร้างภาคีเครือข่ายผ่าน   Social  network  

๔๘



ศูนย์อนามัยที่  ๓  ชลบุรี ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะ และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ชมรมจริยธรรม            
ศูนย์อนามัยที่  ๓  ชลบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาดังนี้

๑.  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เจ้าหน้าที่ทุกระดับ   สร้างความรักและความผูกพัน
ภายในองค์กร  โดยเชื่อว่า ถ้าบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและ
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมเรียนรู้ร่วมกันมุง่มั่นพฒันาสังคม
ชมรมจริยธรรม  ศูนย์อนามยัท่ี ๓

๒.  ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม   โดยปลูกฝังให้
เจ้าหน้าที่ท างาน   โดยใช้ความรู้ความสามารถตามวิชาชีพอย่างมีเหตุมีผล   ใช้งบประมาณประหยัด
คุ้มค่าและร่วมกับโครงการลดโลกร้อน    โดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยการท า
น้ าหมักชีวภาพจากเศษผัก ผลไม้  ท าเป็นน้ ายาท าความสะอาดและท าปุ๋ย  เป็นการลดรายจ่ายเพ่ิม
รายได้และรักษาสิ่งแวดล้อม

๔๙



๓. สร้างสรรค์สิ่งดีงามและร่วมพัฒนาสังคม สร้างบุคคลจิตอาสาและจิตสาธารณะ    
โดยใช้กิจกรรมผลิตน้ าหมักชีวภาพ  โดยมีผู้ร่วมบริจาคทรัพย์และเสียสละเวลาในการผลิต  เพ่ือเป็นการ
สาธิต  และจ าหน่ายในราคาถูก  เป็นรายได้เข้าชมรมจริยธรรม และบุคลากรของศูนย์ได้ถ่ายทอดการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ภาคีเครือข่าย  เพ่ือได้น าความรู้ไปพัฒนาสังคมและชุมชนของ
ตนเอง  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ

•   ผู้บริหารทุกระดับสนับสนุนให้เวลา และบุคลากรมาร่วมกิจกรรม
•  เจ้าหน้าที่สนใจกิจกรรม เห็นประโยชน์และยินดีร่วมมืออย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ
•  กิจกรรมท าให้บุคลากรมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดความเป็นมิตรร่วมมือกันท างานดีขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ
•  บุคลากรในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจท างาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
แต่หวังให้เกิดการพัฒนาจิตใจตนเองให้เกิดความสงบสุข
•  บุคลากรมีแนวคิดน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  น าความรู้ที่ได้
จากการท ากิจกรรมร่วมกันไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  ท าให้สามารถลดรายจ่าย
•  องค์กรสามารถประยุกต์นโยบาย CLEAN & GREEN มาด าเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างง่ายที่
ทุกครัวเรือนสามารถน าไปปรับใช้  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยตนเอง
•  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ศูนย์อนามัยที่ ๓ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ 

การประกวดผลงานดีเด่น 
ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

กระทรวงสาธารณสุข

๕๐



ส่วนที่  ๓
งานวิจัย / วิชาการ
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ภาวะโภชนาการและแบบแผนการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖ 
ในเขตสาธารณสุขที่ ๓ และ ๙

(Nutritional status and food consumption of school children  
in Public Health Region III and IX)

บังเอิญ  ทองมอญ*, ยุพา  ชัยเพ็ชร

ค าน า   วัยเรียนเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย  อารมณ์และสังคม  ซึ่งล้วน
มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  การรับประทานอาหารตามธงโภชนาการ เป็นปัจจัยที่ช่วยให้เด็ก
วัยเรียนมีภาวะโภชนาการดี คือ มีรูปร่างสมส่วน และมีส่วนสูงตามเกณฑ์  ส่งผลให้มีผลการเรียนดี  
ลดการเกิดโรค  ไม่ติดต่อเรื้อรัง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์   ศึกษาภาวะโภชนาการ แบบแผนการบริโภคอาหาร และ ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ 

วิ ธี ด า เ นิ น ก า ร    ชั่ ง น้ า ห นั ก   วั ด ส่ ว น สู ง   แ ล ะ  สั ม ภ า ษ ณ์ นั ก เ รี ย น                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖  จ านวน  ๒,๐๙๑   คน  จาก  ๓๖  โรงเรียน  ระหว่างเดือนมิถุนายน –
กรกฎาคม  ๒๕๕๓  วิเคราะห์ด้วยร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และไคสแควร์ 

ผลการวิจัย   นักเรียนมีภาวะผอมร้อยละ ๑๖.๑   อ้วนร้อยละ  ๑๔.๗                                     
เตี้ยร้อยละ  ๑๒.๒  ส่วนมากผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง มีรายได้น้อย พ่อแม่เป็นผู้จัดเตรียมอาหาร  
เด็กรับประทานอาหารหลักครบ  ๓  มื้อ  ส่วนมากเป็นอาหารที่มีไขมันสูง    ชอบรับประทานอาหาร
ฟาสต์ฟู้ด  ขนมกรุบกรอบ  นักเรียนได้รับอาหารหมวดผัก  ผลไม้  นม  และน้ าตาล  น้อยกว่าธง
โภชนาการก าหนด  แต่ได้รับอาหารหมวดเนื้อสัตว์  และไขมัน  มากกว่าธงโภชนาการก าหนด ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ  คือ  เพศ  ระดับชั้นเรียน อาชีพผู้ปกครอง  รายได้เฉลี่ยของครอบครัว  
วิธีการเดินทางมาโรงเรียน  จ านวนเงินที่ได้รับมาโรงเรียน  และผลการเรียน  (p-value < ๐.๐๕)

๕๒



วิจารณ์     นักเรียนมีภาวะผอมและอ้วนมากกว่าผลส ารวจระดับประเทศที่ส ารวจ
โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี ๒๕๕๐  แต่มีภาวะเตี้ยน้อยกว่าผลส ารวจ
ระดับประเทศ ชนิดของอาหารที่นักเรียนชอบสอดคล้องกับผลการศึกษาระดับประเทศ 

สรุป         ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ควรร่วมมือกัน  ในการจัดอาหาร
ให้เพียงพอต่อความต้องการของเด็กตามธงโภชนาการ  รวมทั้งส่งเสริมอาชีพให้ผู้ปกครองเพ่ือให้มี
รายได้เพียงพอในการจัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการส าหรับเด็กวัยเรียน 

ค าส าคัญ    ภาวะโภชนาการ แบบแผนการบริโภคอาหาร เด็กวัยเรียน
ที่ปรึกษา    นพ.สันทิต  บุณยะส่ง นางอัจฉรา ศรีนภาสวัสดิ์
กิตติกรรมประกาศ คุณภราดร  ศรีปะโค สสจ.ชลบุรี                               

คุณสุจิตพร  ภู่มณี สสจ.ตราด   คุณกฤษณา ปั้นศิร ิ สสจ.ฉะเชิงเทรา    คุณอัญชนีรัตน์ พรมมา  
สสจ.สระแก้ว

*Corresponding author*     บังเอิญ  ทองมอญ  bangoun@gmail.com 
ศูนย์อนามัยที่ ๓  กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข   ๔๓ หมู่ ๗   ต าบลนาป่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐  โทร. ๐-๓๘๑๔-๘๑๕๖-๘ ต่อ ๓๗      โทรสาร ๐-๓๘๑๔-๘๑๖๙
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ภาวะสุขภาพอนามัย พฒันาการและการเจริญเตบิโตของเด็กปฐมวัย                                          
ในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ เขตตรวจราชการสาธารณสขุที่  ๓  และ  ๙

(Health status, Development  and  Growth  of children in Child  development  center, 
area  of  public  health  region III and IX)

บังเอิญ  ทองมอญ* , พรธิดา  ศรีสะอาด , ปวริศา  ยอดมาลัย  กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยที่ ๓

วัตถุประสงค์    เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพอนามัย พัฒนาการ  และ  
การเจริญเติบโตของเด็กอายุ   ๒ – ๕  ปี  กับสภาพครอบครัวของเด็กปฐมวัย  ความรู้  ทัศนคติ  
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัย   พัฒนาการการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง   อสม.  ครู
พ่ีเลี้ยง   และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

วิธีการวิจัย   การศึกษาแบบภาคตัดขวาง ในเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี  ผู้ปกครอง  อสม.  ครู
พ่ีเลี้ยง และ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๒๙  แห่ง   ระหว่างเดือนพฤษภาคม - 
กรกฎาคม ๒๕๕๔

ผลการวิจัย   พบว่า  เด็กมีฟันผุเกินค่าที่ก าหนด  พัฒนาการสมวัย  และรูปร่างสมส่วน
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  เด็กส่วนมากร้อยละ ๖๘.๖  ถูกเลี้ยงโดยบิดามารดา มารดามีอายุระหว่าง ๓๐
–๓๙  ปี   การศึกษาของบิดามารดาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงอนุปริญญา   ประกอบอาชีพรับจ้าง  
รายได้ครอบครัวไม่เกิน ๑๕,๐๐๐  บาทต่อเดือน  ผู้ปกครอง  อสม.  ครูพ่ีเลี้ยงและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
มีความรู้ในระดับน้อย   ผู้ปกครองมีทัศนคติในระดับดีน้อย  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  และ อสม.  มีทัศนคติ
ปานกลาง   ครูพ่ีเลี้ยงมีทัศนคติดี    ผู้ปกครองมีพฤติกรรมปานกลาง    ความรู้และทัศนคติของ
ผู้ปกครอง   มีความสัมพันธ์กัน   แต่ไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรม   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะฟันผุ  คือ  
อายุ เด็ก   การศึกษาสู งสุดของมารดา   รายได้ครอบครัว   ระดับการผ่านเกณฑ์ประเมิน                   
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย  และ ทัศนคติของ อสม. 

๕๔



ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  คือ อายุเด็ก  อายุมารดา  รายได้ครอบครัว ภาวะฟันผุ   
และระดับการผ่านเกณฑ์ประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย  และทัศนคติของผู้ปกครอง   
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีรูปร่างสมส่วน  คือ การถูกเลี้ยงโดยบิดามารดา  น้ าหนักแรกคลอด  ระดับการ
ผ่านเกณฑ์ประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย และทัศนคติของครูพ่ีเลี้ยง 

สรุป   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครอง  อสม.  ครูพ่ีเลี้ยง  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ตลอดจนสร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ในศูนย์เด็กเล็ก เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้ปกครอง  อสม.  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   รวมทั้งเร่งรัด
การด าเนินงานของศูนย์เด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่กรมอนามัยในระดับดี
มาก  ควบคู่กับการบริการทันตกรรมให้ครอบคลุมทุกศูนย์เด็กเล็ก  เพ่ือป้องกันการเกิดฟันผุ โดยเฉพาะ
เด็กอายุ ๓  ปีที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงโดยบิดามารดา  ในครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาทต่อเดือน
และมารดาจบการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
ค าส าคัญ :  ภาวะสุขภาพ พัฒนาการเด็ก การเจริญเติบโต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ ป รึ ก ษ า     น พ . สั น ทิ ต   บุ ณ ย ะ ส่ ง    น า ง อั จ ฉ ร า  ศ รี น ภ า ส วั ส ดิ์                             
นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ

กิตติกรรมประกาศ    คุณณฐพร  ผลงาม    สสจ.ระยอง   คุณจันจิรา  ใจดี  สสจ.
จั นทบุ รี   คุณบุญ เ รื อ ง   ก ร ะแส ร์ สิ น   ส สอ . เ มื อ งป ร าจี นบุ รี    คุณศิ ร าพร   ง ามแส ง                                     
คุ ณ อ นุ ส ร ณ์    อั น ไ ธ ส ง    ส ส จ . ป ร า จี น บุ รี    คุ ณ บุ ญ ธ ร ร ม   เ ต ช ะ จิ น ด า รั ต น์                                    
คุณปาณิสรา  สิทธินาม  คุณนุชจรนิทร์   พูลสวัสดิ์   คุณรติรัตน์  พุมมา   ศูนย์อนามัยที่ ๓  
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รสจืด  ยืดชีวิต (Low  salt  to  be  Long  life)

เพ็ญศรี  กองสัมฤทธิ์*,  ยุพา ชัยเพ็ชร,  ชฎามาศ  สินสวาสดิ์, จิราพรรณ  ภักดีณรงค์.

ศูนย์อนามัยที่ ๓ ชลบุรี กรมอนามัย
กลุ่มเสี่ยงสูงความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุจากการ

บริโภครสเค็มๆ ดังนั้นการวิจัยนี้เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการลดการบริโภครสเค็มของประชาชนบ้าน
หนองยายและ (หมู่ ๔)  ต.กร่ า  อ.แกลง  จ.ระยอง 

วิธีการวิจัย     เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การด าเนินงาน ๑ ปี (ต.ค.๕๓ – ก.ย.๕๔) 
กลุ่มตัวอย่าง  เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย ๑) ผู้ร่วมวิจัยซึ่งเป็นแกนน า และ อสม.                    

๑๒ คน  ๒) ประชาชนอายุ  ๑๕ ปีขึ้นไป ๔๔๓ คน 
การด าเนินงาน ได้แก่ ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน-หลัง (จากกลุ่มตัวอย่าง ๔๔๓ คน) 

๒) การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการลดการบริโภคเค็ม (ผู้ร่วมวิจัย ๑๒ คน) ประกอบด้วย ๑) การวิเคราะห์
สถานการณ์และบริบทของชุมชน  ๒) การพัฒนาโครงการ/กิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค
ความดันโลหิตสูง   ๓) การก ากับ ติดตามและประเมินผล 

ผลการวิจัย     พบว่า
๑.  กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการลดการบริโภคเค็มที่มีการด าเนินงาน  ๖  เดือน   

ได้แก่  ๑) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์  เช่น รถประชาสัมพันธ์ อสม.บอกต่อ เวทีประชุม และเวที
ประชาคม  ๒) การลดเค็ม เติมเต็มผักผลไม้  เช่น การลดการใช้เครื่องปรุงรสในการประกอบอาหาร  ไม่
เติมน้ าปลาเวลารับประทานปิ่นโตสุขภาพ  ๓) การรวมกลุ่มออกก าลังกาย ไร้พุง ลดโรค และ   ๔) แกนน า 
และ อสม. ต้นแบบไร้พุง ลดโรค

๒.  กลุ่มตัวอย่างเป็นโรคความดันโลหิตสูง  ร้อยละ ๑๐.๓๐ เบาหวาน  ร้อยละ ๔.๐๖
และไขมันในเลือดสูง  ร้อยละ ๓.๑๖ ผลลัพธ์หลังการด าเนินงาน  ๖  เดือน  พบว่า  ไม่เติมน้ าปลาเวลา
รับประทานอาหารเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓๗.๔๐ (ก่อน ๓๓.๐๐%  หลัง ๗๐.๔๐%)  ผักมากกว่า ๖ ทัพพี/วัน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๐.๔๐ (ก่อน ๗.๐๐% หลัง ๗.๔๐%)  ผลไม้มากกว่า ๕ ส่วน/วัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒         
(ก่อน ๑๑.๕๐% หลัง ๑๓.๕๐%)  การรับประทานขนมหวานเป็นอาหารว่าง ลดลงร้อยละ ๗.๘๗                      
(ก่อน ๒๓.๑๔% หลัง ๑๕.๒๗%)  การใช้แรงกาย/การออกก าลังกายเป็นประจ า มากขึ้นร้อยละ ๒๓.๑๐  
(ก่อน ๓๖.๘๐% หลัง ๕๙.๙๑ %) การมีเส้นรอบเอวเกินในเพศหญิง ลดลงร้อยละ ๑.๑๐ (ก่อน ๖๒.๔๐% 
หลัง ๖๑.๓๐%)  และเพศชาย ลดลงร้อยละ ๗.๐๐ (ก่อน ๑๖.๘๐% หลัง ๙.๘๐%)  อ้วน ลดลงร้อยละ 
๒.๒๐  (ก่อน ๓๐.๒๐% หลัง ๒๘.๐๐%)          

ข้อเสนอแนะ  ขอให้มีการด าเนินงานต่อเนื่อง ๓ - ๕ ปี   แล้วติดตามดูว่า  ขนาดของกลุ่มปกติ   
กลุ่มเสี่ยงสูงความดันโลหิตสูง  และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

๕๖



ส ารวจภาวะสุขภาพเดก็วยัเรียนในภาคตะวันออก
(The school children health survey in the Eastern)

ศิริพร  จริยาจิรวัฒนา*, เรียมทอง วิบูลย์ศักดิ์, วรรณภา กางก้ัน, ชูชัย ทรงพุฒิ, เฉิดโฉม ศิริผล, 
ลลติา สุกแสงปัญญา

ค าน า   ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนค่อนข้างมีจ ากัด  เนื่องจากข้อมูลส่วน
ใหญ่เก็บไว้ที่โรงเรียนซึ่งเน้นการเรียนการสอนมากกว่าเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ   ดังนั้นข้อมูลจากการ
ส ารวจจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนเฝ้าระวังส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพ  เพ่ือให้เด็กวัยเรียน
เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ

วัตถุประสงค์   เพ่ือศึกษาภาวะสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
สุขภาพของเด็กวัยเรียน

วิธีด า เนินการ    ชั่ งน้ าหนัก วั ดส่ วนสู ง  และสัมภาษณ์นั ก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๑,๖๕๒  คน  และสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน ๓๐ คน จาก 
๓๐ โรงเรียน ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และ
ไค - สแควร์

ผลการวิจัย   เด็กวัยเรียนมีรูปร่างสมส่วนร้อยละ ๗๔.๐ ท้วม  เริ่มอ้วนและอ้วนร้อยละ ๑๗.๗  
ผอมและค่อนข้างผอมร้อยละ ๘.๔ เตี้ยและค่อนข้างเตี้ยร้อยละ ๕.๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเป็นโรคเหาร้อยละ  ๑๑.๒  และ  ๐.๗  ปราศจากฟันผุร้อยละ ๔๑.๙ และ ๓๗.๔  โดย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปราศจากฟันผุร้อยละ ๔๑.๘ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
ปราศจากฟันผุร้อยละ ๓๙.๐ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกิน คือ  การรับประทานอาหาร
เย็น การรับประทานอาหารว่าง การรับประทานอาหารก่อนนอน การรับประทานอาหารประเภทตับหมู 
ตับไก่ เลือดหมู เลือดไก่  เนื้อสัตว์  โรงเรียนมีกิจกรรมหรือมาตรการในเรื่องอาหารรสหวานจัด และมี
กิจกรรม หรือมาตรการในเรื่องน้ าอัดลม หรือเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย คือ การออกก าลังกาย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคเหา คือ  โรงเรียนมีการ
บูรณาการ ด้านสุขภาพกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในเรื่องเหา  และมีโครงการหรือกิจกรรมที่ป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคเหา  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุ  คือ  การรับประทานขนมถุงกรุบกรอบ ขนม
หวาน ลูกอม ทอฟฟ่ี  (p-value < ๐.๕)

๕๗



วิจารณ์   เด็กวัยเรียนมีรูปร่างสมส่วนต่ ากว่าเป้าหมายกรมอนามัย นักเรียนชายมีภาวะ
ท้วม เริ่มอ้วนและอ้วนมากกว่านักเรียนหญิง เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปราศจากฟันแท้ผุต่ ากว่า
เป้าหมายของส านักทันตสุขภาพ

ข้อเสนอแนะ   สถานศึกษาควรก าหนดเป็นนโยบายในการป้องกันปัญหาสุขภาพ  ได้แก่ 
ปัญหาภาวะโภชนาการ สุขภาพช่องปาก  โดยการส่งเสริมและบูรณาการเข้าสู่หลักสูตรการเรียน  ในทุก
ช่วงชั้นโดยเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล  ควรมีการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ  และประเมินภาวการณ์เจริญเติบโต
ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  และน ามาก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหา  โดยเฉพาะปัญหาภาวะ
โภชนาการเกินและโรคฟันผุ

๕๘



ส ารวจความคิดเห็น ความรู้ พฤติกรรมเสี่ยง
และการเข้าถึงบรกิารสุขภาพของวัยรุ่นในภาคตะวันออก

นางวรรณดี  จันทรศิริ  นักวิชาการสารธารณสุขช านาญการพิเศษ  ศูนย์อนามัยที่ ๓

๕๙

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  ความรู้ เกี่ยวกับ
เพศสัมพันธ์ และการคุมก าเนิด  และการเข้าถึงบริการความรู้  การปรึกษาบริการเกี่ยวกับเรื่องเพศ  และ
การป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นในภาคตะวันออก

วิธีด าเนินการ สัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  ๒ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ จ านวน  ๓,๓๖๐ คน  
ระหว่างเดือนมกราคม  -  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ

ผลการวิจัย พบว่า  วัยรุ่นเคยมีเพศสัมพันธ์  ร้อยละ  ๑๓.๔ อายุของการมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกเพศหญิง  ๙ ปี  เพศชาย ๑๐ ปี  จ านวนคนที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย  เพศหญิงต่ าสุด  
๑ คน  สูงสุด  ๑๒ คน  เฉลี่ย  ๑.๙ คน  เพศชายต่ าสุด  ๑ คน  สูงสุด  ๓๐ คน  เฉลี่ย  ๓.๕ สถานที่
ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  ที่บ้านตนเอง/บ้านแฟน  ร้อยละ  ๖๓.๙ และ  ๕๙.๐ ตามล าดับ  เหตุจูงใจใน
การมีเพศสัมพันธ์ คือ  ความรัก  ร้อยละ  ๓๑.๔ วัยรุ่นส่วนใหญ่มีการป้องกันการตั้งครรภ์/โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์/เอดส์  ร้อยละ  ๘๕.๔ วิธีการส่วนใหญ่ใช้ถุงยางอนามัย  ร้อยละ  ๖๒.๓ โดยซื้อจากร้านขาย
ยา และร้านสะดวกซื้อ  ร้อยละ  ๔๕.๑  และ ๓๑.๙  ตามล าดับ  ในเรื่องของความรู้พบว่า  วัยรุ่นยังมี
ความรู้เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ และการคุมก าเนิดอยู่ในระดับต่ า  ร้อยละ  ๓๙.๗ ส่วนความคิดเห็นเรื่องเพศ  
พบว่า  ผู้ชายควรพกถุงยางอนามัย  ร้อยละ  ๘๑.๕ ถ้าแฟนต้องการมีเพศสัมพันธ์ด้วย  วัยรุ่นมีความ
คิดเห็นว่ายังไม่พร้อมและยังเรียนอยู่  ร้อยละ  ๗๗.๒ ปัจจัยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งต่อไป คือ  ความ
ต้องการทางเพศ  ร้อยละ  ๔๑.๗ วัยรุ่นคิดว่าการเก็บแต้มเป็นการแข่งขัน  ร้อยละ  ๓๔.๑ สถานบันเทิงมี
ส่วนชักน าสู่การมีเพศสัมพันธ์  ร้อยละ  ๗๗.๐ เมื่อเกิดการตั้งครรภ์  วัยรุ่นส่วนใหญ่จะตัดสินใจตั้งครรภ์
ต่อ  ร้อยละ  ๗๖.๒ ถ้า  (แฟน)  ตั้งครรภ์ระหว่างเรียน  วัยรุ่นส่วนใหญ่จะปรึกษาพ่อ/แม่เป็นอันดับแรก
ร้อยละ  ๗๔.๘ และวิธีแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  คือ  การสอนให้รู้จักคุมก าเนิด                          
ร้อยละ  ๔๗.๑



การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ าในโรงเรียน

ส ารวจสถานการณ์สุขาภิบาลอาหารในโรงเรยีนประถมมัธยมศึกษา  
จ านวน  ๓๑  แห่ง พบว่า

•  โรงอาหารในโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดบัดีมากร้อยละ ๑๙.๓๕
   ส่วนที่เหลือไม่ผ่านมาตรฐานในระดบัใดเลย
•  ประเด็นที่เป็นปัญหามากทีสุ่ดคือ   ๑) ด้านการจัดการขยะ/น้ าเสีย 
 (การใช้ถังขยะที่ไม่รั่วซึมและมีฝาปิด)   ๒) การมีบ่อดกัเศษอาหาร และ ดักไขมนั  

๓) การมีท่อหรือรางระบายน้ าที่มสีภาพดี
•  จากการสุม่ตรวจอาหาร น้ า ภาชนะ  และมือผู้สัมผัสอาหาร   พบว่า 

-  อาหารมีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียร้อยละ ๒๗.๒๗
-  น้ าดื่มมีการปนเปื้อนฯ ร้อยละ ๔๒.๕๕
-  ภาชนะมีการปนเปื้อนฯ ร้อยละ ๒๕.๒๒
-  มือผู้สัมผัสอาหารมกีารปนเปื้อน ฯ ร้อยละ ๔๕.๗๔

๖๐



ส ารวจสถานการณ์การด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการออกข้อก าหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ มากที่สุดคือ ๑) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
๒) การจัดการมูลฝอย ๓) การจัดการสิ่งปฏิกูล และ ออกข้อก าหนดท้องถิ่น     
ที่น้อยที่สุดคือ  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

• การจัดการมูลฝอย เทศบาลด าเนินการเอง ร้อยละ ๙๔ ส่วนใหญ่ใช้วิธีการ     
ฝังกลบ  ส่วนขยะติดเชื้อและอันตราย มอบให้บริษัทเอกชนด าเนินการ

• การก าจัดสิ่งปฏิกูล  ส่วนใหญ่  ระบบที่ท้องถิ่นน าไปก าจัด  คือ ระบบหมัก                 
ไร้อากาศ ส่วนเอกชนน าไปก าจัดด้วยการทิ้งในที่ / ทางสาธารณะ

• การจัดการน้ าเสีย มีระบบบ าบดัน้ าเสียรวมเพียง  ร้อยละ ๑๖ และ   ใช้งานได้
ร้อยละ  ๑๑

• การจัดการเหตุร าคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่ รับเรื่อง
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ร้อยละ   ๙๗   มีการแต่งตั้งคณะท างาน  ร้อยละ ๒๗

• มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการสัตว์
แมลงน าโรค ร้อยละ ๒๗ ด้านอาหารและน้ าบริโภคร้อยละ  ๒๒

เก็บข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ระดับเทศบาลขึน้ไป
จ านวน  ๙๒  แห่ง   พบว่า

๖๑


