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ศูนยอนามัยที่ 3 เปนหนวยงานสวนกลาง สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี  โดยเกิดจากการรวมสวนราชการที่เปนศูนยวิชาการของกรมอนามัย
ในระหวางป พ.ศ. 2530 – 2532  ประกอบดวย
อนามัยโรงเรียน  และศูนยอนามัยแมและเด็ก  ตั้งเปนศูนยสงเสริมสุขภาพในภาคตะวันออก 
ชื่อครั้งแรกวา  “ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 3”

     ปงบประมาณ  2545  กรมอนามัยไดปรับโครงสรางหนวยงานสังกัดกรมอนามัยขึ้น
โดยยุบศูนยอนามัยสิ่งแวดลอมและรวมงานสุขาภิบาลอาหารมาอยูกับศูนยสงเสริมสุขภาพเขต
พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อใหมเปน “ศูนยอนามัยที่ 3”  
สอดคลองกับวิสัยทัศนของกรมอนามัย  

โดยมีอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ

วิสัยทัศน 
“เปนองคกรหลกั ดานการสงเสรมิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ระดับเขต

โดยมีอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ
ดังนี้
• กําหนดและพัฒนานโยบายยุทธศาสตรและแผนงานหลักดานการสงเสริมสุขภาพและการอนามัย
สิ่งแวดลอมของประเทศ
• ศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีการบรกิารสงเสริมสุขภาพ 
ตอสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม รวมทั้งการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
• กําหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานและกฎเกณฑ
สุขภาพ  และการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
• พัฒนาระบบและกลไกเครือขายในการเฝาระวังสถานะทางสุขภาพ
สภาพแวดลอม  รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบตอสุขภาพท้ังในระดับชาติ ระดับทองถิ่น 
ระดับโครงการหรือกิจกรรม
• พัฒนาระบบกลไก  และดําเนินงานตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
• ถายทอด และพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ
จัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดลอม
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เปนหนวยงานสวนกลาง สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยูใน
โดยเกิดจากการรวมสวนราชการที่เปนศูนยวิชาการของกรมอนามัย

 ศูนยโภชนาการ ศูนยทันตสาธารณสุข  ศูนย
ตั้งเปนศูนยสงเสริมสุขภาพในภาคตะวันออก โดยตั้ง

กรมอนามัยไดปรับโครงสรางหนวยงานสังกัดกรมอนามัยขึ้น  
โดยยุบศูนยอนามัยสิ่งแวดลอมและรวมงานสุขาภิบาลอาหารมาอยูกับศูนยสงเสริมสุขภาพเขต  3 

”  โดยกําหนดวิสัยทัศนของศูนยอนามัยที่ 3  ให

โดยมีอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552  

วิสัยทัศน 
เปนองคกรหลกั ดานการสงเสรมิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ระดับเขต”

โดยมีอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552  

กําหนดและพัฒนานโยบายยุทธศาสตรและแผนงานหลักดานการสงเสริมสุขภาพและการอนามัย

ศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีการบรกิารสงเสริมสุขภาพ การจัดการปจจัยเสี่ยง
และการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม รวมทั้งการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

กําหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานและกฎเกณฑ  รวมทั้งการรับรองมาตรฐานการบริหารสงเสริม

พัฒนาระบบและกลไกเครือขายในการเฝาระวังสถานะทางสุขภาพ  พฤติกรรมสุขภาพและ
รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบตอสุขภาพท้ังในระดับชาติ ระดับทองถิ่น 

และดําเนินงานตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  และกฎหมายอื่นที่   
เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ขีดความสามารถ  และการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพการ
การอนามัยสิ่งแวดลอม  และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคี  เครือขาย และชุมชน
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• ประสานงาน รวมมือสนับสนุน และติดตามนิเทศงานหนวยงานภาครัฐ
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคีเครือขาย รวมทั้งการประสานงานระหวางประเทศ
สุขภาพ  การจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ  การอนามัยสิ่งแวดลอม
สุขภาพ
• สรางกระแสสังคมและรณรงคเผยแพรองคความรูและเทคโนโลยีการสงเสริมสุขภาพ    การจัดการ
ปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดลอม และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพในสังคม
• ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ปงบประมาณ  2556  กระทรวงสาธารณสุข
แบงเขตรับผิดชอบตามเครือขายบริการสุขภาพ  มีจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของศูนยอนามัยที่  
ชลบุรี  จํานวน  8  จังหวัด  ประกอบดวย  จังหวัดสมุทรปราการ 
ปราจีนบุรี  จังหวัดสระแกว จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง

และติดตามนิเทศงานหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกร
รวมทั้งการประสานงานระหวางประเทศ  ในดานการสงเสริม

การอนามัยสิ่งแวดลอม และการประเมินผลกระทบตอ

สรางกระแสสังคมและรณรงคเผยแพรองคความรูและเทคโนโลยีการสงเสริมสุขภาพ    การจัดการ
และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพในสังคม

ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ

กระทรวงสาธารณสุข  ไดปรับโครงสรางกระทรวงใหม โดย
แบงเขตรับผิดชอบตามเครือขายบริการสุขภาพ  มีจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของศูนยอนามัยที่  3 

จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดฉะเชิงเทรา   จังหวัด
จังหวัดระยอง  จังหวัดจันทบุรี  และ จังหวัดตราด
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จังหวัด ประชากร อําเภอ ตําบล

ชลบุรี 1,364,002 11 92

ระยอง 649,275 8 58

จันทบุรี 521,812 10 76

ตราด 222,855 7 38

สมุทรปรากา

ร

1,223,302 6 50

ฉะเชงิเทรา 685,721 11 93

ปราจีนบุรี 473,770 7 65

สระแกว 548,342 9 58

รวม 5,651,089 69 530

ขอมูลทั่วไปของจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่  

รวม 5,651,089 69 530

6.00 4.00 2.00 0.00

โครงสรางประชากร  เครือขายบริการสุขภาพที่  

ท่ีมา : สํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข

ตําบล หมูบาน
รพศ./

รพท.
รพช. รพ.สต.

687 1 11 120

441 1 8 95

690 1 11 105

261 1 6 66

405 1 5 71

892 1 9 117

658 1 6 93

731 1 6 107

4,765 8 62 774

ขอมูลทั่วไปของจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่  6

4,765 8 62 774

2.00 4.00 6.00

0-4 ป

10-14 ป

20-24 ป

30-34 ป

40-44 ป

50-54 ป

60-64 ป

70-74 ป

80-84 ป

90-94 ป

100 และมากกวา

โครงสรางประชากร  เครือขายบริการสุขภาพที่  6

สํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
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งบประมาณป 

ศอ.3 ไดรับ
งบประมาณท้ังสิ้น
13,078,000  บาท

81.33

12.55
6.10

รอยละ

งบประมาณป 2557

หมวดดําเนินงาน   
10,636,800  บาท
 (รอยละ  81.33 ) 

หมวดรายจายอื่น    
1,642,200  บาท  
(รอยละ  12.55 )

งบลงทุน
799,000  บาท  
(รอยละ  6.1)

33

รอยละ

งบดําเนินงาน

งบรายจายอ่ืน

งบลงทุน
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0.83%
2.5% 10

34
6.66%7.5%4.16%

14.16%

11.66%
8.33%

แผนภมูิแสดงจํานวนบุคลากรของศูนยอนามยัที่

                   ศูนยอนามัยท่ี 3  มีจํานวนบุคลากรท้ังหมด   
-  สายงานอํานวยการ  1  คน  (0.83%)  
- สายงานวิชาการ  64  คน  (53.33%)  เปนขาราชการระดับเชี่ยวชาญ  

ชํานาญการ  41  คน  ปฏิบัติการ  4  คน
-  สายงานท่ัวไป  14  คน  (11.66%)  เปนขาราชการระดับชํานาญงาน  
-  พนักงานราชการ  17  คน (14.16%)  
-  ลูกจางประจํา     14  คน  (11.66%) 
-  จางเหมาบริการ   10  คน (8.33%)

ท่ีมาของขอมูล  :  ขอมูล ณ วันท่ี 22 ม.ค. 2558  

10%

34.16%

อาํนวยการ

เชี�ยวชาญ

ชาํนาญการพิเศษ

ชาํนาญการ

ปฏิบติัการ

ชาํนาญงาน

ปฏิบติังาน

พนกังานราชการ

ลูกจา้งประจาํ

แผนภมูิแสดงจํานวนบุคลากรของศูนยอนามยัที่ 3   จําแนกตามตําแหนง

ลูกจา้งประจาํ

จา้งเหมาบริการ

มีจํานวนบุคลากรท้ังหมด   120 คน    จําแนกเปน 

เปนขาราชการระดับเชี่ยวชาญ  3  คน  ชํานาญการพิเศษ  12   คน  

เปนขาราชการระดับชํานาญงาน  9  คน  และปฏิบัติงาน  5  คน 

2558  กลุมอํานวยการ  ศูนยอนามัยท่ี  3  ชลบุรี
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ลําดบั วุฒิการศึกษา

ขาราชการ

1 แพทย 5

2 ทันตแพทย 2

3 ปริญญาเอก 3

4 ปริญญาโท 23

5 ปริญญาตรี 43

6 อนุปริญญา/ 4

แผนภมูิแสดงจํานวนบุคลากรของศูนยอนามยัที่

6 อนุปริญญา/
ปวส.

4

7 ปวช./มัธยม/
ประถม

-

รวม 80

              บุคลากรของศูนยอนามัยท่ี  3  ชลบุรี  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด  จํานวน  
66  คน  คิดเปนรอยละ  55   รองลงมาคือระดับปริญญาโท  จํานวน  
19.16  และระดับอนุปริญญา/ปวส.   จํานวน  

ท่ีมาของขอมูล  :  ขอมูล ณ วันท่ี 22 ม.ค. 2558  

จํานวน (คน)

พนักงาน
ราชการ

ลูกจาง 
ประจํา

จางเหมา
บริการ รวม

- - - 5

- - - 2

- - - 3

- - - 23

17 5 1 66

- 5 4 13

แผนภมูิแสดงจํานวนบุคลากรของศูนยอนามยัที่ 3   จําแนกตามระดับการศึกษา

- 5 4 13

- 3 5 8

17 13 10 120

ชลบุรี  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด  จํานวน  
รองลงมาคือระดับปริญญาโท  จํานวน  23  คน  คิดเปนรอยละ  

จํานวน  13  คน   คิดเปนรอยละ  10.83  ตามลําดับ

2558  กลุมอํานวยการ  ศูนยอนามัยท่ี  3  ชลบุรี
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สวนที่  สวนที่  
การพัฒนาองคกร 

และ 
การดําเนินงานตามคํารับรองฯ

และ 
การดําเนินงานตามคํารับรองฯ

สวนที่  สวนที่  22
การพัฒนาองคกร 

และ 
การดําเนินงานตามคํารับรองฯ

และ 
การดําเนินงานตามคํารับรองฯ
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การพัฒนาองคกร

ศูนยอนามัยท่ี  3  มีพัฒนาองคกรโดยยึดคานิยมตามหลัก  
อนามัย มีการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับคานิยมหลัก  เพ่ือเปนตนแบบสุขภาพ  โดยมีกิจกรรมการออก
กําลังกายอยางสมํ่าเสมอ   จัดงานทําบุญประจําปของศูนย การรดน้ําขอพรผูสูงอายุในวันสงกรานต 
รวมท้ังการจัดการแขงขันกีฬา เพ่ือสงเสริมการทํางานเปนทีม เปนตน    

HH  ::  Health Model (Health Model (เปนตนแบบสุขภาพเปนตนแบบสุขภาพ) ) 

EE  ::  Ethics (Ethics (มีจริยธรรมมีจริยธรรม))EE  ::  Ethics (Ethics (มีจริยธรรมมีจริยธรรม))

AA  ::  Achievement (Achievement (มุงผลสัมฤทธิ์มุงผลสัมฤทธิ)์)

การพัฒนาองคกร

มีพัฒนาองคกรโดยยึดคานิยมตามหลัก  “HEALTH”  ของกรม
อนามัย มีการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับคานิยมหลัก  เพ่ือเปนตนแบบสุขภาพ  โดยมีกิจกรรมการออก
กําลังกายอยางสมํ่าเสมอ   จัดงานทําบุญประจําปของศูนย การรดน้ําขอพรผูสูงอายุในวันสงกรานต 
รวมท้ังการจัดการแขงขันกีฬา เพ่ือสงเสริมการทํางานเปนทีม เปนตน    

LL  ::  Learning (Learning (เรียนรูรวมกันเรียนรูรวมกัน))

TT  ::  Trust (Trust (เคารพและเช่ือม่ันเคารพและเช่ือม่ัน))

HH  ::  Harmony (Harmony (การทํางานเปนทีมการทํางานเปนทีม))
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ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ ป 
จํานวนตัวช้ีวัดที่หนวยงานจัดทําคํารับรองการปฏบิัติราชการ

20
40
60
80

100
ตวัชี�วดั 1.1

ตวัชี�วดั 5

ตวัชี�วดั 6

ตวัชี�วดั 7

ตวัชี�วดั 8

ตวัชี�วดั 9

มิติภายนอกมิติภายนอก : : การประเมินประสิทธิผลการประเมินประสิทธิผล
ตัวชีวั้ดท่ี 1.1 ระดับความสําเร็จของการสนับสนนุเขตสขุภาพ
ตัวชีวั้ดท่ี 1.2 จํานวนการผลิต พัฒนา องคความรู

มิติภายในมิติภายใน : : การประเมินประสิทธการประเมินประสิทธภาพ
ตัวชีวั้ดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ
ตัวชีวั้ดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ตัวชีวั้ดท่ี 4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันปละปราบปรามการทุจริต

(100%)
มิติภายในมิติภายใน : : การพัฒนาองคกรการพัฒนาองคกร

ตัวชีวั้ดท่ี 5 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานสูระดับ
บุคคล (100%)

ตัวชีวั้ดท่ี 6 ระดับความสําเร็จของการจัดการขอมูลสนิคาและบริการ
เสีย (100%)

ตัวชีวั้ดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการรายงานขอมูลใหมีความครบถวน
(100%)

ตัวชีวั้ดท่ี 8 ระดับความสําเร็จขอการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย
ตัวชีวั้ดท่ี 9 รอยละความสําเร็จในการใหความรวมมือดําเนนิงานตามคูมือปฏิบัติงาน

สรางคุณคาและกระบวนการสนบัสนนุของกรมอนามั

ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ ป 2557
จํานวนตัวช้ีวัดที่หนวยงานจัดทําคํารับรองการปฏบิัติราชการ 9 ตัวช้ีวัด

ตวัชี�วดั 1.2

ตวัชี�วดั 2

ตวัชี�วดั 3

ตวัชี�วดั 4

ร้อยละ

ระดับความสําเร็จของการสนับสนนุเขตสขุภาพ (100%)
องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม (100%)

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ (94.22%)
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน (100%)
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันปละปราบปรามการทุจริต

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานสูระดับ

ระดับความสําเร็จของการจัดการขอมูลสนิคาและบริการ ผูรับบริการและผูมาสวนไดสวน

ระดับความสําเร็จของการรายงานขอมูลใหมีความครบถวน ถูกตอง และทันสมยั

ระดับความสําเร็จขอการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย  (92%)
รอยละความสําเร็จในการใหความรวมมือดําเนนิงานตามคูมือปฏิบัติงาน กระบวนการท่ี
สรางคุณคาและกระบวนการสนบัสนนุของกรมอนามยั   (100%)
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การบูรณาการทํางานรวมภาคีเครือขาย

ในป 2557  ศูนยอนามัยท่ี  3  มีการดําเนินงานรวมกับเขตบริการสุขภาพท่ี  
เขารวมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ป 2558  ของเขตบริการสุขภาพ   ซ่ึงศูนยอนามัยท่ี 
การใหขอมูลสถานการณงานสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม  รวมท้ังใหขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาดานการสงเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกกลุมวัย  และงานอนามัยสิ่งแวดลอมใน
เขตบริการสุขภาพ

นอกจากนี้ศูนยอนามัยท่ี  3  มีแนวคิดในการบูร
เขตบริการสุขภาพท่ี 6  รวมท้ัง  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติท่ี 
บูรณาแนวคิดการพัฒนาเมืองสุขภาพดี สู ระบบสุขภาพอําเภอ 
ประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการระบบสุขภาพอําเภอของเขตบริการสุขภาพท่ี 

และ สํานักงานหลักประกันสุขภาพท่ี 6  ระยอง 

การทํางานรวมภาคีเครือขาย

มีการดําเนินงานรวมกับเขตบริการสุขภาพท่ี  6   โดย
ของเขตบริการสุขภาพ   ซ่ึงศูนยอนามัยท่ี 3  ทําหนาท่ีใน

การใหขอมูลสถานการณงานสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม  รวมท้ังใหขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาดานการสงเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกกลุมวัย  และงานอนามัยสิ่งแวดลอมใน

มีแนวคิดในการบูรณาการงานรวมกับศูนยวิชาการ ใน
รวมท้ัง  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติท่ี 6  ระยอง  โดยเฉพาะการ 

แนวคิดการพัฒนาเมืองสุขภาพดี สู ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS)  โดยการเสนอแนวคิด และ มีการ
ประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการระบบสุขภาพอําเภอของเขตบริการสุขภาพท่ี 6  ศูนยวิชาการ  

ระยอง 
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สวนที่ สวนที่ 
ผลการดาํเนินงาน
สงเสริมสขุภาพสงเสริมสขุภาพ

สวนที่ สวนที่ 33
ผลการดาํเนินงาน
สงเสริมสขุภาพ

12

สงเสริมสขุภาพ



กลุมแมและเด็ก

ศูนยอนามัยท่ี  3   มีกิจกรรมการดําเนินงานภายในป  
สงเสริมสุขภาพ    การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  การประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสายใย
รักแหงครอบครัว  และ ตําบลนมแม  นอกจากนี้ยังมีการวิจัยสถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตบริการ
สุขภาพท่ี 6  โดยมีผลการดําเนินดังนี้   

จังหวัด โรงพยาบาล ประเมินใหม

ชลบุรี แหลมฉบงั

รพ. ม.บูรพา

บานบงึ

ระยอง บานฉาง

ผลการประเมิน  โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวประเมินใหมและประเมินซํ้าป  

จันทบุรี นายายอาม

แหลมสิงห

แกงหางแมว

ทาใหม

มะขาม

ฉะเชิงเทรา แปลงยาว

บางน้ําเปร้ียว

บานโพธิ์

ปราจนีบุรี นาดี

สมุทรปราการ สมุทรปราการ

บางพลี /

ตราด เกาะชาง /

มีกิจกรรมการดําเนินงานภายในป  2557   โดยการเยี่ยมพัฒนางาน
สงเสริมสุขภาพ    การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  การประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสายใย
รักแหงครอบครัว  และ ตําบลนมแม  นอกจากนี้ยังมีการวิจัยสถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตบริการ

ประเมินใหม ประเมินซ้ํา วันที่

/ 19  พ.ค. 2557

/ 2557

/ 4 ม.ีค. 2557

/ 2557

โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวประเมินใหมและประเมินซํ้าป  2557   ดังนี้

/ 2557

/ 2557

/ 2557

/ 2557

/ 2557

/ 23 ม.ค. 57

/ 3 เม.ย. 57

/ 18 ก.ย. 57

/ 2557

/ 18  มิ.ย. 57

2557

2557
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ปจจัยความสําเร็จ    การพัฒนางานอยางตอเนื่อง และการจัดระบบขอมูล ใหเกิดประโยชนตอเครือขาย
ปญหา/ อุปสรรค  ตอการดําเนินงาน

1.  การประเมินตองใชทีมสหสาขาวิชาชีพ  มีความยุงยากในการประสานงานภายนอกหนวยงาน           
การสรุปคาใชจายการเดินทางตองใชหนังสือสงตัวของแพทยและพยาบาลนอกพ้ืนท่ีศูนยอนามัยท่ีเปนทีม
ประเมิน  ซ่ึงใชเวลาคอนขางนาน

2.  งบประมาณมีจํากัด  ตองพยายามพัฒนาใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และชุมชน
ทองถ่ิน  เห็นความสําคัญของประโยชนจากการดําเนินงานโรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง  ตําบลนมแม 
และ  ผลักดันใหเปนบทบาทของพ้ืนท่ีในการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป
ขอเสนอแนะ

เชิงนโยบาย    บูรณาการมาตรฐานตางๆเขาดวยกัน  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  พัฒนา
ศักยภาพทีมประเมินรับรองใหมีความรูความสามารถหลากหลาย

เพ่ือพัฒนางาน
 สรางความเขมแข็งของ  MCH board  และเครือขาย
 การวิเคราะห  และ  หาสาเหตุมารดาตายอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  ดวยกระบวนการการประชุม   
MCH  Board    เพ่ือหาวิธีการปองกันสาเหตุ
 การพัฒนามาตรฐานการฝากครรภ   การทําคลอด   และ  การดูแลหลังคลอด การพัฒนามาตรฐานการฝากครรภ   การทําคลอด   และ  การดูแลหลังคลอด
 จ.ชลบุรี   มีอัตราตายต่ําอยางคงท่ี   คุณภาพบริการดี

การพัฒนางานอยางตอเนื่อง และการจัดระบบขอมูล ใหเกิดประโยชนตอเครือขาย

สาขาวิชาชีพ  มีความยุงยากในการประสานงานภายนอกหนวยงาน           
หนังสือสงตัวของแพทยและพยาบาลนอกพ้ืนท่ีศูนยอนามัยท่ีเปนทีม

งบประมาณมีจํากัด  ตองพยายามพัฒนาใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และชุมชน
ทองถ่ิน  เห็นความสําคัญของประโยชนจากการดําเนินงานโรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง  ตําบลนมแม 
และ  ผลักดันใหเปนบทบาทของพ้ืนท่ีในการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป

การมาตรฐานตางๆเขาดวยกัน  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  พัฒนา
ศักยภาพทีมประเมินรับรองใหมีความรูความสามารถหลากหลาย

และเครือขาย
การวิเคราะห  และ  หาสาเหตุมารดาตายอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  ดวยกระบวนการการประชุม   

การพัฒนามาตรฐานการฝากครรภ   การทําคลอด   และ  การดูแลหลังคลอดการพัฒนามาตรฐานการฝากครรภ   การทําคลอด   และ  การดูแลหลังคลอด
ชลบุรี   มีอัตราตายต่ําอยางคงท่ี   คุณภาพบริการดี
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การพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริฯ  
เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 

กลุมเด็กวัยเรียน และ เยาวชน

ศูนยอนามัยท่ี  3   ไดดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี   เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ  
วัตถุประสงค  เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพ  และพัฒนาแนวทางแกไขปญหาสุขภาพนักเรียน   พัฒนายกระดับ 
ใหผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในระดับท่ีสูงข้ึน  มีโรงเรียนเปาหมายตามโครงการ
พระราชดําริฯ  จํานวน  22  แหง  ซ่ึงเปนโรงเรียนในสังกัด กก
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต  1  ไดดําเนินการใน  

กิจกรรมท่ี  1   สํารวจภาวะสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  
ดานภาวะ โภชนาการของนักเรียน  พบวา  นักเรียนมีภาวะคอนขางเตี้ยและเตี้ย  รอยละ 
ผอม และ ผอม รอยละ 5.0  คอนขางอวน และ อวน  รอยละ 
นักเรียนมีภาวะเหงือกอักเสบ  รอยละ 22.4   ฟนแทผุ รอยละ 

กิจกรรมท่ี  2   การประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผานเกณฑระดับทอง  
จํานวน  20  แหง  และประเมินรับรองรักษามาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร  จํานวน  

กิจกรรมท่ี  3  การเสวนาเพ่ือหาแนวทาง  และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาสุขภาพ
จํานวน  20  แหง  และประเมินรับรองรักษามาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร  จํานวน  

กิจกรรมท่ี  3  การเสวนาเพ่ือหาแนวทาง  และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาสุขภาพ
นักเรียนอยางเปนระบบ เปนรูปธรรม  และมีความยั่งยืน  ผูรวมเสวนา ประกอบดวย   ผูรับผิดชอบงานจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี   ตราด  สระแกว  และ ฉะเชิงเทรา   กองกํากับการตํารวจ ตระเวน
ชายแดนท่ี  11  และ  12   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ผูอํานวยการโรงเรียน  ครูใหญ  ครูอนามัย  
ในเรื่อง  นักเรียนท่ีมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ  และ
มาตรการแกปญหาเบื้องตน  โดยมีกิจกรรมการสงเสริมและปองกันสุขภาพ  พัฒนาระบบสงตอ  และระบบ
ติดตาม  ชวยเหลือ  แกปญหาไดตามศักยภาพ ในระดับพ้ืนท่ี

การพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริฯ  
เมษายน 2558

ไดดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี   เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ  60  พรรษา  ในวันท่ี  2  เมษายน  2558   โดยมี 
วัตถุประสงค  เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพ  และพัฒนาแนวทางแกไขปญหาสุขภาพนักเรียน   พัฒนายกระดับ 
ใหผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในระดับท่ีสูงข้ึน  มีโรงเรียนเปาหมายตามโครงการ

แหง  ซ่ึงเปนโรงเรียนในสังกัด กก.ตชด.ท่ี 11  และ  12  และ สํานักงานเขต
ไดดําเนินการใน  3  กิจกรรม  ไดแก 

สํารวจภาวะสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  จํานวน  200  คน  
ดานภาวะ โภชนาการของนักเรียน  พบวา  นักเรียนมีภาวะคอนขางเตี้ยและเตี้ย  รอยละ 11.0  คอนขาง

คอนขางอวน และ อวน  รอยละ 8.5  ดานภาวะสุขภาพชองปาก  พบวา  
ฟนแทผุ รอยละ 38.3 

การประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผานเกณฑระดับทอง  
แหง  และประเมินรับรองรักษามาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร  จํานวน  2  แหง 

การเสวนาเพ่ือหาแนวทาง  และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาสุขภาพ
แหง  และประเมินรับรองรักษามาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร  จํานวน  2  แหง 

การเสวนาเพ่ือหาแนวทาง  และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาสุขภาพ
นักเรียนอยางเปนระบบ เปนรูปธรรม  และมีความยั่งยืน  ผูรวมเสวนา ประกอบดวย   ผูรับผิดชอบงานจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี   ตราด  สระแกว  และ ฉะเชิงเทรา   กองกํากับการตํารวจ ตระเวน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ผูอํานวยการโรงเรียน  ครูใหญ  ครูอนามัย  
โภชนาการ  และทันตสุขภาพ  ผลการเสวนา  สรุปไดวา  ควรมี

มาตรการแกปญหาเบื้องตน  โดยมีกิจกรรมการสงเสริมและปองกันสุขภาพ  พัฒนาระบบสงตอ  และระบบ
ติดตาม  ชวยเหลือ  แกปญหาไดตามศักยภาพ ในระดับพ้ืนท่ี
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สรุปผลการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผานเกณฑมาตรฐาน
โรงเรียนตามโครงการพระราชดําริฯในสังกัด กก.ตชด

การดําเนินงานสําหรับกิจกรรมประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
โดยมุงหวัง  เพ่ือใหพัฒนาโรงเรียนเปาหมายตามโครงการพระราชดําริฯ  จํานวน  
ยั่งยืนเปนโรงเรียน สงเสริมสุขภาพผานเกณฑระดับทอง  จํานวน  
มาตรฐานระดับเพชร  จํานวน       2  แหง   ซ่ึงโรงเรียนสวนใหญเคยพัฒนาโรงเรียนจนผานเกณฑ
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง ท้ัง  10   
การคงสภาพ  หรือ  รักษามาตรฐาน โดยเฉพาะดาน สิ่งแวดลอมในโรงเรียน  มาตรฐานลดลงดวย
ปจจัยหลายดาน  เชน  ขาดแคลนงบประมาณ   พฤติกรรม สุขภาพท่ีพึงประสงค  ยังไมประสบ
ผลสําเร็จ   การใหความสําคัญเอาใจใสแตละปญหา   ยังไมจริงจัง  และ เปนรูปธรรม  ณ โอกาสอัน
เปนมงคลนี้  เพ่ือสนองพระราชดําริฯ  จึงไดดําเนินโครงดังกลาวข้ึน  เพ่ือพัฒนา โรงเรียนตาม
พระราชดําริฯทุกแหง   เปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในระดับทองสูความยั่งยืน  เนื่องใน วโรกาส
พระชนมายุ  60  พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในปพุทธศักราช  

 ผลการวิเคราะห ตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง   ผลการวิเคราะห ตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง  

องคประกอบท่ี   1   :   นโยบายของโรงเรียน
• คาเฉลี่ยองคประกอบท่ี 1   
• ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน
องคประกอบท่ี  2 :  การบริหารจัดการในโรงเรียน
• คาเฉลี่ยองคประกอบท่ี 2    
• ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน
องคประกอบท่ี  3   :   โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน
• คาเฉลี่ยองคประกอบท่ี 3   
ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึนทุกตัวชี้วัด
องคประกอบท่ี  4   :   การจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ
• คาเฉลี่ยองคประกอบท่ี  4   
• ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึนทุกตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผานเกณฑมาตรฐาน
ตชด.ท่ี 11 กก.ตชด.ท่ี 12 และ สพป.สระแกวเขต 1

การดําเนินงานสําหรับกิจกรรมประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
โดยมุงหวัง  เพ่ือใหพัฒนาโรงเรียนเปาหมายตามโครงการพระราชดําริฯ  จํานวน  22  แหง สูความ
ยั่งยืนเปนโรงเรียน สงเสริมสุขภาพผานเกณฑระดับทอง  จํานวน  20  แหง   และพัฒนารักษา

แหง   ซ่ึงโรงเรียนสวนใหญเคยพัฒนาโรงเรียนจนผานเกณฑ
10   องคประกอบมาแลวท้ังสิ้น   และ  ในปจจุบัน

การคงสภาพ  หรือ  รักษามาตรฐาน โดยเฉพาะดาน สิ่งแวดลอมในโรงเรียน  มาตรฐานลดลงดวย
ปจจัยหลายดาน  เชน  ขาดแคลนงบประมาณ   พฤติกรรม สุขภาพท่ีพึงประสงค  ยังไมประสบ
ผลสําเร็จ   การใหความสําคัญเอาใจใสแตละปญหา   ยังไมจริงจัง  และ เปนรูปธรรม  ณ โอกาสอัน
เปนมงคลนี้  เพ่ือสนองพระราชดําริฯ  จึงไดดําเนินโครงดังกลาวข้ึน  เพ่ือพัฒนา โรงเรียนตาม
พระราชดําริฯทุกแหง   เปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในระดับทองสูความยั่งยืน  เนื่องใน วโรกาส

พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในปพุทธศักราช  2558 

ผลการวิเคราะห ตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง  10  องคประกอบ  ดังนี้ผลการวิเคราะห ตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง  10  องคประกอบ  ดังนี้

นโยบายของโรงเรียน
  ผานเกณฑรอยละ  98.2

ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน  ไดแก   ตัวชี้วัดท่ี  1 , 2, 3, 4  
การบริหารจัดการในโรงเรียน 

    ผานเกณฑรอยละ  96.0
ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน  ไดแก   ตัวชี้วัดท่ี 3, 4, 5   

โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน
   ผานเกณฑรอยละ  93.1

ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึนทุกตัวชี้วัด 
การจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 

   ผานเกณฑรอยละ  93.6
ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึนทุกตัวชี้วัด    
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องคประกอบท่ี  5    :   บริการอนามัยโรงเรียน
• คาเฉลี่ยองคประกอบท่ี 5   
• ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน
องคประกอบท่ี  6   :  สุขศึกษาในโรงเรียน
• คาเฉลี่ยองคประกอบท่ี  6
• ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน
 องคประกอบท่ี  7 :   โภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย
• คาเฉลี่ยองคประกอบท่ี  7
• ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน
องคประกอบท่ี  8    :  การออกกําลังกาย
• คาเฉลี่ยองคประกอบท่ี  8
• ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน
องคประกอบท่ี  9    :   การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม
• คาเฉลี่ยองคประกอบท่ี  9
• ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน
องคประกอบท่ี  10  :   การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียนองคประกอบท่ี  10  :   การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน
• คาเฉลี่ยองคประกอบท่ี  10
• ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน

บริการอนามัยโรงเรียน
   ผานเกณฑ   รอยละ  99.4

ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน  ไดแก   ตัวชี้วัดท่ี  2, 6  
สุขศึกษาในโรงเรียน

6   ผานเกณฑ  รอยละ 97.3
ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน  ไดแก   ตัวชี้วัดท่ี 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12

โภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย
7   ผานเกณฑรอยละ  90.5

ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน  ไดแก  ตัวชี้วัดท่ี  1, 2, 3, 4, 6, 8, 10  
การออกกําลังกาย  กีฬาและนันทนาการ

8   ผานเกณฑรอยละ  97.0
ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน  ไดแก   ตัวชี้วัดท่ี 1, 2, 4 ,6  

การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม
9   ผานเกณฑรอยละ  97.1

ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน  ไดแก   ตัวชี้วัดท่ี 1, 4, 5  
การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียนการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน

10   ผานเกณฑ  รอยละ   98.6
ตัวชี้วัดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน  ไดแก   ตัวชี้วัดท่ี  1, 2, 6  

17



โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร  ป 

จังหวัด โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร

ระยอง - รร.วัดชากลูกหญา  อ
- รร.วัดชุมนุมสูง  อ
- รร.วัดเนินเขาดิน  อ
- รร.บานคาย  อ

จันทบุรี - รร.วัดเนินยาง (ประยูรราษฎรวิทยา

ตราด - รร.บานคลองมะขาม  อ
- รร.คลองขวาง  อ
- รร.บานโขดทราย  อ
- รร.วัดแหลมมะขาม (กัลยาณ
- รร.อนุบาลวัดนํ้าเช่ียว  อ

สระแกว - รร.บานซับถาวร  อ
- รร.ไทยรัฐวิทยา 83 (บานหวย

ฉะเชิงเทรา - รร.วัดไผดาํ (กัลยาพิรยิะประชาสรรคฉะเชิงเทรา - รร.วัดไผดาํ (กัลยาพิรยิะประชาสรรค
- รร.หนองไมแกนวิทยา  อ

สมุทรปราการ - รร.คลองสําโรง  อ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร  ป 2557  เขตบริการสุขภาพที่ 6

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร รวม  (แหง)

อ.เมือง
อ.แกลง
อ.แกลง
อ.บานคาย

4

ประยูรราษฎรวิทยาคาร) อ.เมือง 1

อ.คลองใหญ
อ.เมือง
อ.คลองใหญ

กัลยาณกิตตวิิทยา)  อ.แหลมงอบ
อ.แหลมงอบ

5

อ.คลองหาด
บานหวยโจด)  อ.วัฒนานคร

2

กัลยาพิรยิะประชาสรรค) อ.บางนํ้าเปรี้ยว 2กัลยาพิรยิะประชาสรรค) อ.บางนํ้าเปรี้ยว
อ.แปลงยาว

2

อ.เมอืง 1

รวม 15
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โครงการสรางเสริมการมสีวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาเร่ืองเพศ                         
และอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุน  ปงบประมาณ  

              ศูนยอนามัยท่ี  3   ชลบุรี   ไดจัดทําโครงการสรางเสริมการมีสวนรวมฯ 

ดําเนินงาน  ดังนี้
                1. สรางการมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี
การตั้งครรภในวัยรุน
                2. เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางข้ันตอนการดําเนินงานสงเสริมอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุนแบบ
บูรณาการ   ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนและเยาวชน
                 โดยมีเปาประสงค  ชะลออายุการมีเพศสัมพันธในวัยรุน  สงเสริมความรับผิดชอบและการมี
เพศสัมพันธท่ีปลอดภัย  สงเสริมการตั้งครรภท่ีมีการวางแผน  และลดการตั้งครรภซํ้าในแมวัยรุน

โครงการสรางเสริมการมสีวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาเร่ืองเพศ                         โครงการสรางเสริมการมสีวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาเร่ืองเพศ                         
และอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุน  ปงบประมาณ  2557  ศูนยอนามัยที่ 3 

ชลบุรี   ไดจัดทําโครงการสรางเสริมการมีสวนรวมฯ มีวัตถุประสงคการ

สรางการมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา

เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางข้ันตอนการดําเนินงานสงเสริมอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุนแบบ
การ   ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนและเยาวชน

โดยมีเปาประสงค  ชะลออายุการมีเพศสัมพันธในวัยรุน  สงเสริมความรับผิดชอบและการมี
เพศสัมพันธท่ีปลอดภัย  สงเสริมการตั้งครรภท่ีมีการวางแผน  และลดการตั้งครรภซํ้าในแมวัยรุน
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ผลการดําเนินงาน     อําเภอท่ีผานการประเมินรับรองมาตรฐานอําเภออนามัยการเจริญพันธุในป 
ท้ังหมด  7  อําเภอ    ไดแก 

                จ.จันทบุรี                อ.เมือง 
                จ.ตราด                   อ.เมือง
                จ.ชลบุรี                   อ.สัตหีบ
                จ.ฉะเชิงเทรา             อ.บางปะกง  
                จ.ปราจีนบุรี              อ.นาดี 

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1.  ผูตรวจราชการและเครือขายสุขภาพท่ี  6  ใหความสําคัญกับปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  ถือเปน 
ปญหาอันดับตน ๆ ท่ีมอบเปนนโยบายใหเครือขายสุขภาพระดับจังหวัด  และอําเภอ  ดําเนินการ
2.  ผูบริหารเครือขายสุขภาพระดับจังหวัด  อําเภอ  โรงพยาบาล  ใหความสําคัญในการผลักดัน  และ
ขับเคลื่อน
3. การสรางและใชแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร  การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุน  เปนเครื่องมือใน 
การขับเคลื่อน  และสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกระดับ  โดยการถายระดับแผนท่ีทางเดิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุนท้ังในแนวราบและแนวดิ่ง  ทําใหเกิดการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขายในทุกระดับ  อาทิเชน  มหาดไทยของภาคีเครือขายในทุกระดับ  อาทิเชน  มหาดไทย
ไดแก  เทศบาล  องคการบริหารสวนทองถ่ิน , สายการศึกษา  ไดแก
สังคมจังหวัด ฯลฯ  และ  ทุกหนวยงานมีแผนการดําเนินงานสงเสริมอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุน 
ครอบคลุมกิจกรรมการปองการตั้งครรภในวัยรุน

โอกาสในการพัฒนา
1. การประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทาง ขอตกลงในการดําเนินงานในแตละป

ทราบเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี
2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง  Team Reproductive  
อนามัยการเจริญพันธุในระดับศูนยเขต ไดแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานซ่ึงกันและกัน  ท่ีจะนําไปสู

การพัฒนา
3.  การพัฒนาศักยภาพผูประเมิน เพ่ือการประเมินอยางกัลยาณมิตร
4.  การสรางแรงจูงใจใหแกภาคีเครือขาย ทีมงาน
เทศบาล  โรงเรียน  สถานบริการสาธารณสุข โดยการมอบประกาศนียบัตรใหในฐานะผูสนับสนุนหรือรวม
พัฒนา  ท่ีผานมาตรฐานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ

ตนสังกัดตัวเองดวย  

อําเภอท่ีผานการประเมินรับรองมาตรฐานอําเภออนามัยการเจริญพันธุในป 2557  

เมือง ,  อ.ทาใหม
เมือง
สัตหีบ
บางปะกง  ,  อ.บานโพธิ์
นาดี 

ใหความสําคัญกับปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  ถือเปน 
ปญหาอันดับตน ๆ ท่ีมอบเปนนโยบายใหเครือขายสุขภาพระดับจังหวัด  และอําเภอ  ดําเนินการ

ผูบริหารเครือขายสุขภาพระดับจังหวัด  อําเภอ  โรงพยาบาล  ใหความสําคัญในการผลักดัน  และ

การสรางและใชแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร  การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุน  เปนเครื่องมือใน 
การขับเคลื่อน  และสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกระดับ  โดยการถายระดับแผนท่ีทางเดิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุนท้ังในแนวราบและแนวดิ่ง  ทําใหเกิดการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขายในทุกระดับ  อาทิเชน  มหาดไทย ไดแก  ผูวาราชการจังหวัด  นายอําเภอ , ทองถ่ิน  ของภาคีเครือขายในทุกระดับ  อาทิเชน  มหาดไทย ไดแก  ผูวาราชการจังหวัด  นายอําเภอ , ทองถ่ิน  

สายการศึกษา  ไดแก สถาบันการศึกษา  โรงเรียน  พัฒนา
สังคมจังหวัด ฯลฯ  และ  ทุกหนวยงานมีแผนการดําเนินงานสงเสริมอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุน 

การประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทาง ขอตกลงในการดําเนินงานในแตละป ใหผูรับผิดชอบงานระดับศูนย

ทราบเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี
Team Reproductive  ในระดับประเทศ เพ่ือผูรับผิดชอบงาน

ไดแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานซ่ึงกันและกัน  ท่ีจะนําไปสู

เพ่ือการประเมินอยางกัลยาณมิตร
ทีมงาน ในแตละองคประกอบยอย  อาทิเชน   อบต  

เทศบาล  โรงเรียน  สถานบริการสาธารณสุข โดยการมอบประกาศนียบัตรใหในฐานะผูสนับสนุนหรือรวม
พัฒนา  ท่ีผานมาตรฐานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ  เนื่องจากหนวยงานตาง ๆ ก็ถูกประเมินจากหนวยงาน

20



กลุมวัยทํางาน 

กรมอนามัย  โดยกองออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  รวมกับศูนยอนามัยท่ี  
ดําเนินโครงการจักรยานรวมใจ  ผองไทยสุขภาพดี  ปพ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสมหามงคล  วันเฉลิมพระชนมพรรษา                        
82  พรรษา  12  สิงหาคม  2557   และในวันท่ี  5  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี   ไดเขารวมปนจักรยานเทิดพระเกียรติจากวังสูวัง   โดยผูวาราชการ
จังหวัดจันทบุรีเปนประธานในพิธีเปด   เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2557  
ชีวิตเพ่ือการออกกําลังกาย  ลดคาใชจายประจําวัน  สงเสริมใหบุคลากรดานสาธารณสุขมีสมรรถภาพทาง
กายดี  และสรางความตระหนักใหประชาชนมีการเคลื่อนไหวออกแรง  ออกกําลังกายมากข้ึน  นําไปสูการ
มีสุขภาพดี  หางไกลโรคไมติดตอเรื้อรัง  

ศูนยอนามัยท่ี  3  ชลบุรี  เผยแพรองคความรูการ
ดําเนินงานศูนยการเรียนรูองคกร/ชุมชนตนแบบไรพุง  หมูบาน
ชุมชน  ลดหวาน  มัน  เค็ม  รานอาหารเมนูชูสุขภาพ  โรงพยาบาลชุมชน  ลดหวาน  มัน  เค็ม  รานอาหารเมนูชูสุขภาพ  โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพดานอาหารและโภชนาการ  และองคกรสงเสริม
เด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ  เพ่ือใหภาคีเครือขายมีความรูและ    
ความเขาใจกระบวนการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน  ไดมี         
การเยี่ยมพัฒนา  ติดตาม  และประเมินรับรององคกร
ผานเกณฑการประเมินการเปนศูนยเรียนรู  องคกร/
ไรพุง

กรมอนามัย  โดยกองออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  รวมกับศูนยอนามัยท่ี  3  ชลบุรี  
ดําเนินโครงการจักรยานรวมใจ  ผองไทยสุขภาพดี  ปพ.ศ. 2557  รณรงคปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสมหามงคล  วันเฉลิมพระชนมพรรษา                        

5  ธันวาคม  2557  ศูนยอนามัยท่ี 3   รวมกับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี   ไดเขารวมปนจักรยานเทิดพระเกียรติจากวังสูวัง   โดยผูวาราชการ
จังหวัดจันทบุรีเปนประธานในพิธีเปด   เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน

2557   เพ่ือเปนการรณรงค  สงเสริมการใชจักรยานเปนวิถี
ชีวิตเพ่ือการออกกําลังกาย  ลดคาใชจายประจําวัน  สงเสริมใหบุคลากรดานสาธารณสุขมีสมรรถภาพทาง
กายดี  และสรางความตระหนักใหประชาชนมีการเคลื่อนไหวออกแรง  ออกกําลังกายมากข้ึน  นําไปสูการ

ชลบุรี  เผยแพรองคความรูการ
ชุมชนตนแบบไรพุง  หมูบาน/

ชุมชน  ลดหวาน  มัน  เค็ม  รานอาหารเมนูชูสุขภาพ  โรงพยาบาลชุมชน  ลดหวาน  มัน  เค็ม  รานอาหารเมนูชูสุขภาพ  โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพดานอาหารและโภชนาการ  และองคกรสงเสริม
เด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ  เพ่ือใหภาคีเครือขายมีความรูและ    
ความเขาใจกระบวนการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน  ไดมี         
การเยี่ยมพัฒนา  ติดตาม  และประเมินรับรององคกร/ชุมชน                  

/ชุมชนตนแบบ 
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จังหวัด อําเภอ

ฉะเชิงเทรา บางปะกง -  ศนูยฯ 
-  ชุมชนฯ รพ

บางน้ําเปรี้ยว -  ชุมชนฯ รพ
-  ชุมชนฯ ดอนเกาะกา

บางคลา -  ชมุชนฯ ต

บานโพธิ์ -  ชมุชนฯ ต

ทาตะเกียบ -  องคกรฯ

เมือง -  ชมุชนฯ ต

จํานวนศูนยการเรียนรู  องคกร/ชุมชนตนแบบไรพุง  ป 

เมือง -  ชมุชนฯ ต

ชุมชน รวม 
(แหง)

ศนูยฯ อบต.โพรงอากาศ
ชุมชนฯ รพ.สต.บางเกลือ

2

ชุมชนฯ รพ.สต.บานสวางอารมณ
ชุมชนฯ ดอนเกาะกา

2

ชมุชนฯ ต.เสมด็เหนือ 1

ชมุชนฯ ต.ดอนทราย 1

องคกรฯ รพ.ทาตะเกียบ 1

ชมุชนฯ ต.คลองเปรง 1

ชุมชนตนแบบไรพุง  ป 2557 เขตบริการสขุภาพที่  6  

ชมุชนฯ ต.คลองเปรง 1

รวม 8
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การพัฒนางานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับเขต  ปงบประมาณ 

                ศูนยอนามัยท่ี  3   ชลบุรี    ไดนิเทศติดตามการดําเนินงานและเยี่ยมสํารวจ   เพ่ือประเมิน
รับรองมาตรฐานตามกระบวนการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  
ประชุมพิจารณาตัดสินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับศูนยอนามัย   มีคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน  
20  คน   โดยลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลแบบสอบถามโครงการวิจัย   การประเมินผลโครงการ  เปาหมายคือ
โรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
กรมอนามัย  จํานวน  6  แหง    ซ่ึงเก็บขอมูลไดครบตามเปาหมาย   มีโรงพยาบาลท่ีเปนกลุมตัวอยาง  
จํานวน  1  แหง  คือ  โรงพยาบาลบอทอง  จ.ชลบุรี   และ  โรงพยาบาลท่ีเปนกลุมเปาหมาย จํานวน     
5  แหง  ไดแก  โรงพยาบาลพุทธโสธร  จ.ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลนายายอาม  จ.จันทบุรี,   โรงพยาบาล
ปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา

ปจจัยความสําเร็จ   การพัฒนางานอยางตอเนื่อง และ จัดระบบขอมูลสารสนเทศใหเกิดประโยชนตอเครือขาย
ขอเสนอแนะ
1. เชิงนโยบาย  บูรณาการมาตรฐานตางๆในโรงพยาบาลเขา  และ  พัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองใหมี
ความรูความสามารถหลากหลาย
2. จัดทําระบบฐานขอมูลการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การจัดการสิ่งแวดลอม และกําหนดตัวชี้วัดรวม
ของโรงพยาบาล  เพ่ือเปรียบเทียบและพัฒนา รวมท้ังตัวชี้วัดตามปญหาของพ้ืนท่ีท่ีมีบริบทใกลเคียงกัน  เพ่ือ
เกิดการพัฒนาท่ีมีทิศทาง  และ  เปาหมายท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน
3. สรางเครือขายและแลกเปลี่ยนผลงาน นวัตกรรมของโรงพยาบาลตางๆ  สรางแรงจูงใจในการพัฒนาการ
สงเสริมสุขภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพอยางเปนรูปธรรม

การพัฒนางานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับเขต  ปงบประมาณ 2557

ชลบุรี    ไดนิเทศติดตามการดําเนินงานและเยี่ยมสํารวจ   เพ่ือประเมิน
รับรองมาตรฐานตามกระบวนการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  7  แหง   
ประชุมพิจารณาตัดสินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับศูนยอนามัย   มีคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน  

คน   โดยลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลแบบสอบถามโครงการวิจัย   การประเมินผลโครงการ  เปาหมายคือ
โรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  (Re-accreditation)  จาก             

แหง    ซ่ึงเก็บขอมูลไดครบตามเปาหมาย   มีโรงพยาบาลท่ีเปนกลุมตัวอยาง  
ชลบุรี   และ  โรงพยาบาลท่ีเปนกลุมเปาหมาย จํานวน     

ฉะเชิงเทรา,  โรงพยาบาลสมุทรปราการ   จ.สมุทรปราการ,   
โรงพยาบาล สัตหีบกม. 10  จ.ชลบุรี,   และ  โรงพยาบาล   บาง

การพัฒนางานอยางตอเนื่อง และ จัดระบบขอมูลสารสนเทศใหเกิดประโยชนตอเครือขาย

การมาตรฐานตางๆในโรงพยาบาลเขา  และ  พัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองใหมี

จัดทําระบบฐานขอมูลการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การจัดการสิ่งแวดลอม และกําหนดตัวชี้วัดรวม
ของโรงพยาบาล  เพ่ือเปรียบเทียบและพัฒนา รวมท้ังตัวชี้วัดตามปญหาของพ้ืนท่ีท่ีมีบริบทใกลเคียงกัน  เพ่ือ
เกิดการพัฒนาท่ีมีทิศทาง  และ  เปาหมายท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน

สรางเครือขายและแลกเปลี่ยนผลงาน นวัตกรรมของโรงพยาบาลตางๆ  สรางแรงจูงใจในการพัฒนาการ
สงเสริมสุขภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพอยางเปนรูปธรรม
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นอกจากการปะเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพแลว  ยังไดรวมประชุมชี้แจงแนวทางการ
พัฒนา  และประเมินรับรองโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
เครือขายจังหวัดระยอง  และ  จังหวัดสระแกว   โดยงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และจากการประเมิน ยังไดพบ โรงพยาบาลท่ีมีการดําเนินงาน
สิ่งแวดลอม  ในองคประกอบท่ี  3 การจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ  ไดแก โรงพยาบาลแหลมงอบ จ.ตราด   เปนโรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการโรงพยาบาลลดโลก
รอน และ โรงพยาบาลท่ีมีชุมชนเขมแข็ง  ไดแก  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว  จ
โรงพยาบาลระยอง  จ.ระยอง,  โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท   จ
แหลมสิงห  จ.จันทบุรี,   โรงพยาบาลมะขาม  จ.จันทบุรี

นอกจากการปะเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพแลว  ยังไดรวมประชุมชี้แจงแนวทางการ
พัฒนา  และประเมินรับรองโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ปงบประมาณ 2557   ใหแก  โรงพยาบาล
เครือขายจังหวัดระยอง  และ  จังหวัดสระแกว   โดยงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

การดําเนินงาน และมีการบริหารจัดการท่ีดีในดาน
การจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริม

ตราด   เปนโรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการโรงพยาบาลลดโลก
โรงพยาบาลท่ีมีชุมชนเขมแข็ง  ไดแก  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว  จ.สระแกว, 

โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท   จ.สมุทรปราการ,   โรงพยาบาล
จันทบุร,ี   และ  โรงพยาบาลแหลมงอบ  จ.ตราด
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โครงการ   “ความรวมมอืทางวิชาการ  และ  สรุปบทเรียนการดําเนนิงานดานการ
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ”   

วัตถุประสงคโครงการ  
•  เพ่ือประสานความรวมมือหนวยงานวิชาการระดับเขตในการขับเคลื่อนนโยบายดานผูสูงอายุและ
จัดทําเกณฑการคัดเลือกพ้ืนท่ีดีเดนดานการดูแลผูสูงอายุ  
•  เพ่ือสรุปบทเรียนการดําเนินงานดานผูสูงอายุของพ้ืนท่ีท่ีมีผลงานดีเดน  
กิจกรรมการดําเนนิงาน
     1)  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ ประสานความรวมมือทางวิชาการ
คัดเลือกพ้ืนท่ีดีเดน  เพ่ือประสานความรวมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ กําหนดแนวทางเพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายดานผูสูงอายุ  และจัดทําเกณฑการคัดเลือกพ้ืนท่ีดีเดนดานการดูแลผูสูงอายุ
ผูเขาประชุม ไดแก  ผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
นักวิชาการจากกรมอนามัย กรมการแพทย  ศูนยอนามัยท่ี 
ผูสูงอายุ ตั้งแตวันท่ี  30 - 31  ตุลาคม  2557  
ชลบุรี 

ความรวมมอืทางวิชาการ  และ  สรุปบทเรียนการดําเนนิงานดานการ
”   เขตบริการสุขภาพที่  6 

เพ่ือประสานความรวมมือหนวยงานวิชาการระดับเขตในการขับเคลื่อนนโยบายดานผูสูงอายุและ
จัดทําเกณฑการคัดเลือกพ้ืนท่ีดีเดนดานการดูแลผูสูงอายุ  

เพ่ือสรุปบทเรียนการดําเนินงานดานผูสูงอายุของพ้ืนท่ีท่ีมีผลงานดีเดน  

ประสานความรวมมือทางวิชาการ และจัดทําเกณฑการ
เพ่ือประสานความรวมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ กําหนดแนวทางเพ่ือ

ขับเคลื่อนนโยบายดานผูสูงอายุ  และจัดทําเกณฑการคัดเลือกพ้ืนท่ีดีเดนดานการดูแลผูสูงอายุ
ผูเขาประชุม ไดแก  ผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 8  จังหวัด  

กรมการแพทย  ศูนยอนามัยท่ี 3 และศูนยสมเด็จพระสังฆราชเพ่ือ
  โรงแรมดรากอน  บีช  รีสอรท  พัทยา  จังหวัด
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การดําเนนิงาน 
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปบทเรียนฯในพ้ืนท่ีดีเดน  ดังนี้  

1)  อําเภอสุขภาพดี “80 ปยังแจว  (ผูสูงอายุ)” อ
2)  ตําบลดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว (LTC) ต
3)  ชมรมผูสูงอายุตําบลวัดหลวง  อ.พนัสนิคม  จ
4)  วัดสงเสริมสุขภาพ : วัดสะพานสี่  ต.มาบยางพร  อ
5)  คลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลบางละมุง  อ.บางละมุง  จ

    

   

2)  ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูและสรุปบทเรียนการดําเนนิงานดานผูสูงอายุ   
(1) อําเภอสุขภาพดี  80 ปยังแจว  (ผูสูงอายุ)   (

(3)  ชมรมผูสูงอายุ  (4)  วัดสงเสริมสุขภาพ  

        วัตถุประสงค   
          เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการดําเนินงาน  ปจจัยความสําเร็จของพ้ืนท่ีท่ีมีผลงาน
ดีเดน  สรุปเปนบทเรียนในการพัฒนาและเปนตัวอยางท่ีดีแกพ้ืนท่ีอ่ืน

  

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปบทเรียนฯในพ้ืนท่ีดีเดน  ดังนี้  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ต.บางขนาก  อ.บางน้ําเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา
พนัสนิคม  จ.ชลบุรี

มาบยางพร  อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง
บางละมุง  จ.ชลบุรี

ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูและสรุปบทเรียนการดําเนนิงานดานผูสูงอายุ   ไดแก 
)   (2)  ตําบลดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว         

วัดสงเสริมสุขภาพ  (5)  คลินิกผูสูงอายุ

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการดําเนินงาน  ปจจัยความสําเร็จของพ้ืนท่ีท่ีมีผลงาน
ดีเดน  สรุปเปนบทเรียนในการพัฒนาและเปนตัวอยางท่ีดีแกพ้ืนท่ีอ่ืน
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ปจจัยความสําเร็จการพัฒนาพ้ืนท่ีดีเดนดานการดูแลผูสูงอายุ

    

   

อําเภอสุขภาพดี 80 ปยังแจว 
การพัฒนาอําเภอพระประแดง สูอําเภออําเภอสุขภาพดี 

  พบวา  มีปจจัยความสําเร็จ  ดังนี้

1.  มีทีมงานดี เจาหนาท่ีทุกระดับตั้งแตระดับอําเภอ ตําบลและเครือขายชุมชนท่ี
รักในพ้ืนท่ีของตนเอง พรอมท่ีจะดูแลพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเองใหดียิ่งๆข้ึน  มีการเชื่อมประสานงานกัน  
ชวยเหลือกันเปนอยางดี
2. มีทองถ่ินดี : ทุกภาคสวนเห็นความสําคัญเรื่องผูสูงอายุ รวมถึงใหการสนับสนุน
การผานนายอําเภอ ซ่ึงนับวาเปนชองทางบุคคลท่ีสําคัญท่ีชวยในการขับเคลื่อนงาน
3. มีนโยบายด:ี เม่ือมีนโยบายก็จะงายตอการดําเนินการและสั่งการแตถึงไมมียังทําตอโดย 
มีการตอยอดการดําเนินงาน  พัฒนาอยางตอเนื่อง  ไมหยุดนิ่ง จากการดําเนินงาน
4.  มีการพัฒนาตอยอดการดําเนินงาน“เมืองสุขภาพดี
5.  มีหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับผูสูงอายุและคนพิการอยูในพ้ืนท่ี
ศูนยฝกอาชีพ  ทําใหเกิดการประสานท่ีงาย  เห็นความสําคัญทําใหไดรับงบประมาณอยางตอเนื่องศูนยฝกอาชีพ  ทําใหเกิดการประสานท่ีงาย  เห็นความสําคัญทําใหไดรับงบประมาณอยางตอเนื่อง
6.  มีกระบวนการสนับสนุนดานวิชาการ  ตั้งแตการถายทอดนโยบายไปสูพ้ืนท่ี  การทําความเขาใจเก่ียวกับ
แนวทางการดําเนินงาน  การติดตามความกาวหนา 
7.  โรงพยาบาล เปนพ่ีเลี้ยงท่ีดี  มีระบบการสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุท่ีชัดเจน

ปจจัยความสําเร็จการพัฒนาพ้ืนท่ีดีเดนดานการดูแลผูสูงอายุ

ปยังแจว (ผูสูงอายุ) : อําเภอพระประแดง
การพัฒนาอําเภอพระประแดง สูอําเภออําเภอสุขภาพดี 80 ปยังแจว (ผูสูงอายุ)

ปจจัยความสําเร็จ  ดังนี้

ทีมงานดี เจาหนาท่ีทุกระดับตั้งแตระดับอําเภอ ตําบลและเครือขายชุมชนท่ีเขมแข็ง ตั้งใจทํางาน มีใจ
รักในพ้ืนท่ีของตนเอง พรอมท่ีจะดูแลพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเองใหดียิ่งๆข้ึน  มีการเชื่อมประสานงานกัน  

ทุกภาคสวนเห็นความสําคัญเรื่องผูสูงอายุ รวมถึงใหการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ โดยสั่ง
การผานนายอําเภอ ซ่ึงนับวาเปนชองทางบุคคลท่ีสําคัญท่ีชวยในการขับเคลื่อนงาน

เม่ือมีนโยบายก็จะงายตอการดําเนินการและสั่งการแตถึงไมมียังทําตอโดย อปท.
มีการตอยอดการดําเนินงาน  พัฒนาอยางตอเนื่อง  ไมหยุดนิ่ง จากการดําเนินงาน

เมืองสุขภาพด”ี  สูการพัฒนางาน “อําเภอดานผูสูงอายุ”
หนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับผูสูงอายุและคนพิการอยูในพ้ืนท่ี เชน ศูนยสมาคมคนพิการระดับจังหวัด  

ศูนยฝกอาชีพ  ทําใหเกิดการประสานท่ีงาย  เห็นความสําคัญทําใหไดรับงบประมาณอยางตอเนื่องศูนยฝกอาชีพ  ทําใหเกิดการประสานท่ีงาย  เห็นความสําคัญทําใหไดรับงบประมาณอยางตอเนื่อง
ตั้งแตการถายทอดนโยบายไปสูพ้ืนท่ี  การทําความเขาใจเก่ียวกับ

แนวทางการดําเนินงาน  การติดตามความกาวหนา และการสนับสนุนการดําเนินงานของพ้ืนท่ี
โรงพยาบาล เปนพ่ีเลี้ยงท่ีดี  มีระบบการสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุท่ีชัดเจน
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ตําบลดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว 
การพัฒนาตําบลบางขนากใหมีระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

เกิดจากปจจัยตางๆ  

1.  พ้ืนท่ีตําบลบางขนากยังคงมีลักษณะชนบท  และมีความสามัคคี  ชวยเหลือเก้ือกูล
ภาคทองถ่ินและประชาชน
2.  มีชมรมผูสูงอายุท่ีเขมแข็ง  เปนกําลังสําคัญในการเชื่อมประสาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ
พัฒนางานเพ่ือผูสูงอายุ
3.  มีกระบวนการถายทอด  ทําความเขาใจนโยบายการดําเนินงานจากหนวยงานทุกระดับ
4.  มีระบบการสนับสนุน ชวยเหลือการดําเนินงานของเจาหนาท่ีระดับตําบล
ผูสูงอายุ  และอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
5.  มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  การเสริมสรางขวัญกําลังใจแกอาสาสมัคร และชมรม
ผูสูงอายุ
6.  เจาหนาท่ีสาธารณสุขทุกระดับมีความเขมแข็ง  มุงม่ัน

ตําบลดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว (LTC)  : ตําบลบางขนาก 
มีระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุครอบคลุมผูสูงอายุทุกกลุม 

ปจจัยตางๆ  ดังนี้

ตําบลบางขนากยังคงมีลักษณะชนบท  และมีความสามัคคี  ชวยเหลือเก้ือกูลกันท้ังภาคสาธารณสุข  

ชมรมผูสูงอายุท่ีเขมแข็ง  เปนกําลังสําคัญในการเชื่อมประสาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ

กระบวนการถายทอด  ทําความเขาใจนโยบายการดําเนินงานจากหนวยงานทุกระดับ
ระบบการสนับสนุน ชวยเหลือการดําเนินงานของเจาหนาท่ีระดับตําบล ชมรม

ผูสูงอายุ  และอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  การเสริมสรางขวัญกําลังใจแกอาสาสมัคร และชมรม

เจาหนาท่ีสาธารณสุขทุกระดับมีความเขมแข็ง  มุงม่ัน
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ชมรมผูสูงอายุ  : ชมรมผูสูงอายุตําบลวัดหลวง
           การพัฒนาชมรมผูสูงอายุตําบลวัดหลวง  มีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง  
พัฒนาเปนชมรมผูสูงอายุท่ีเขมแข็ง  สามารถเปนตัวอยางท่ีดี  เกิดจากปจจัย

1.  ประธานชมรมผูสูงอายุ  เปนตัวอยางท่ีดี  ท้ังในดานความ
ทําใหไดรับความศรัทธาจากสมาชิกและชุมชน
2.  มีกิจกรรมของชมรม ฯ อยางตอเนื่อง เนนกิจกรรมการนันทนาการและเพ่ิมเติมเรื่อง
สุขภาพ ทําใหผูสูงอายุเพลิดเพลิน ไดความรูและอยากมารวมทํากิจกรรมของชมรม
3.  มีแกนนําชมรม ฯ ท่ีเสียสละ สามัคคี รักชุมชน
4.  ชมรม ฯ มีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของชมรม ฯ เพ่ือความพอใจของสมาชิก และปรับปรุง
กิจกกรม
5.  จัดทัศนศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาชมรม ฯ กับชมรมอ่ืน ๆ  ทําใหมีแนวทาง
พัฒนาชมรมฯ อยางตอเนื่อง
6.  มีการบริหารจัดการชมรม ฯ ท่ีดี มีระเบียบวินัย และความไววางใจแกคณะกรรมการ
7.  ชมรมฯใชศักยภาพของแกนนําหรือชุมชนใหสืบทอดภูมิปญญาชาวบาน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
อยางตอเนื่องอยางตอเนื่อง
8.  การคัดเลือกคณะกรรมการ คัดเลือกบุคคลท่ีเต็มใจ เสียสละ เขามารวมเปนคณะกรรมการของชมรม 
ฯ จะทําใหดําเนินงานชมรมฯไปดวยดี

ชมรมผูสูงอายุตําบลวัดหลวง
พัฒนาชมรมผูสูงอายุตําบลวัดหลวง  มีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง  ประสบความสําเร็จ  

ชมรมผูสูงอายุท่ีเขมแข็ง  สามารถเปนตัวอยางท่ีดี  เกิดจากปจจัยความสําเร็จ  ดังตอไปนี้

เปนตัวอยางท่ีดี  ท้ังในดานความมุงม่ัน ตั้งใจการดํารงตน  การดูแลสุขภาพ  

มีกิจกรรมของชมรม ฯ อยางตอเนื่อง เนนกิจกรรมการนันทนาการและเพ่ิมเติมเรื่อง
สุขภาพ ทําใหผูสูงอายุเพลิดเพลิน ไดความรูและอยากมารวมทํากิจกรรมของชมรม

มีแกนนําชมรม ฯ ท่ีเสียสละ สามัคคี รักชุมชน
ชมรม ฯ มีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของชมรม ฯ เพ่ือความพอใจของสมาชิก และปรับปรุง

จัดทัศนศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาชมรม ฯ กับชมรมอ่ืน ๆ  ทําใหมีแนวทาง

มีการบริหารจัดการชมรม ฯ ท่ีดี มีระเบียบวินัย และความไววางใจแกคณะกรรมการ
ชมรมฯใชศักยภาพของแกนนําหรือชุมชนใหสืบทอดภูมิปญญาชาวบาน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

การคัดเลือกคณะกรรมการ คัดเลือกบุคคลท่ีเต็มใจ เสียสละ เขามารวมเปนคณะกรรมการของชมรม 
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        วัดสงเสริมสขุภาพดีเดน
     การพัฒนาวัดสะพานสี่ เปนวัดสงเสริมสุขภาพท่ีมีผลงานดีเดน  

1. เจาอาวาส  เปนพระนักพัฒนามีความมุงม่ัน  ใหความสําคัญเรื่องสุขภาพและการ
ตอสุขภาพพระสงฆและชุมชน
2.  เจาหนาท่ีสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  เห็นความสําคัญและ
ประสานความรวมมือ  เปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน
3.  แกนนําชุมชน  อาสาสมัคร  มีความรักในชุมชน  มีความสามัคคีและชวยเหลือเก้ือกูล    
4.  ความศรัทธาของชุมชนท่ีมีตอเจาอาวาสท่ีเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธุชน
5.  การประเมินและวิเคราะหความเปนไปไดในการพัฒนาสูการเปนวัดสงเสริมสุขภาพ
6.  มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  การมอบโลรางวัลในเวทีระดับจังหวัด
และชุมชนในการพัฒนาเปนวัดสงเสริมสุขภาพ

วัดสงเสริมสขุภาพดีเดน: วัดสะพานสี่
วัดสงเสริมสุขภาพท่ีมีผลงานดีเดน  เกิดจากปจจัยตางๆ  ดังนี้

เปนพระนักพัฒนามีความมุงม่ัน  ใหความสําคัญเรื่องสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือ

สาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  เห็นความสําคัญและมุงม่ันในการพัฒนา  
ประสานความรวมมือ  เปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน

นําชุมชน  อาสาสมัคร  มีความรักในชุมชน  มีความสามัคคีและชวยเหลือเก้ือกูล    
ศรัทธาของชุมชนท่ีมีตอเจาอาวาสท่ีเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธุชน

การประเมินและวิเคราะหความเปนไปไดในการพัฒนาสูการเปนวัดสงเสริมสุขภาพ
รางวัลในเวทีระดับจังหวัด/ระดับประเทศ  มีสวนเสริมพลังใหแกวัด

30



    

   

คลินิกผูสงูอายุ : โรงพยาบาลบางละมงุ
             การพัฒนาคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลบางละมุง  สามารถพัฒนา
ผูสูงอายุไดครบวงจร  เกิดจากปจจัยตางๆ เหลานี้

1. นโยบายผูบริหารใหความสาํคัญกับนโยบายการพัฒนาคลินิกผูสูงอายุอยางจริงจัง
ทําใหการพัฒนาดําเนินไปไดดวยดี
2. มีทีมงานท่ีเขมแข็ง  มีแนวคิดเดียวกันในการดําเนินงาน
การดูแล
3.  มีแพทยประจําคลินิกผูสูงอายุ  ทําใหสามารถจัดบริการดูแลผูสูงอายุไดอยางมี
ตามบริบท
4.  ทีมสหวิชาชีพท่ีเขมแข็ง  ดําเนินงานท้ังเชิงรุกและเชิงรับ  

 

โรงพยาบาลบางละมงุ
บางละมุง  สามารถพัฒนาและใหบริการดูแล

นโยบายผูบริหารใหความสาํคัญกับนโยบายการพัฒนาคลินิกผูสูงอายุอยางจริงจัง

มีทีมงานท่ีเขมแข็ง  มีแนวคิดเดียวกันในการดําเนินงาน โดยมองผูสูงอายุเปนศูนยกลางใน

มีแพทยประจําคลินิกผูสูงอายุ  ทําใหสามารถจัดบริการดูแลผูสูงอายุไดอยางมีคุณภาพ  

ดําเนินงานท้ังเชิงรุกและเชิงรับ  
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จากอดีตถึงปจจุบัน การขาดสารไอโอดีนก็ยังคงเปนปญหาสุขภาพของประชาชน
เพียงแตเปลี่ยนประเด็นปญหา ท่ีผานมาปญหาการขาดสารไอโอดีนจะสะทอนดวยภาพคนเปน
โรคคอพอก โรคเออ ซ่ึงเห็นเปนรูปธรรม  แตปจจุบันนี้ปญหาการขาดสารไอโอดีนกลับมาทาทาย
เราใหมในประเด็นปญหาใหมท่ียากกวา  เม่ือเราพูดถึงปญหาการขาดสารไอโอดีน
สติปญญาดอย (ไอคิวต่ํา) จะเขาใจยากเพราะไมเห็นเปนรูปธรรมเหมือนเชนคนเปนคอพอก
เราจะทําอยางไรใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเขาใจและตระหนักถึงปญหาดังกลาว

การดําเนินงานป 2557  มุงเนนการสรางความเขาใจกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของทุก
ภาคสวน   ใหมีความตระหนัก  และเกิดกระบวนการรวมคิดรวมทําของทุกภาคสวน
รูปธรรม  ภายใตสโลแกน “เด็กไทยสมองดี  เริ่มท่ีไอโอดีน
หมูบานไอโอดีนสูจังหวัดไอโอดีนแบบบูรณาการ  
พรอมๆกับงานอ่ืนๆท่ีพ้ืนท่ีทําอยูแลว  เชน การดําเนินงานอําเภอสุขภาพดี
อําเภอเจริญพันธุ  อําเภอเขมแข็ง  หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯลฯ
ดําเนินการครอบคลุมทุกชุมชนทุกตําบลทุกอําเภอ
นโยบายการปองกันโรคขาดสารไอโอดีนในทุกๆโครงการ

สงเสริมสุขภาพคนไทย  

นโยบายการปองกันโรคขาดสารไอโอดีนในทุกๆโครงการ
คือ ประชาชนสุขภาพด ี และการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน
ประชาชนสุขภาพดี   อีกท้ังยังชวยลดความยุงยากในการทํางานของเจาหนาท่ี
งานในป 2557  จึงไดพยายามผลักดันใหพ้ืนท่ีจัดเวทีเสาวนา
หนวยงาน (ระดับอําเภอ/ตําบล)  และผูเก่ียวของทุกภาคสวนของแตละพ้ืนท่ีเขารวมรับฟง
รวมคนหาปญหา  เพ่ือจะไดรวมแกไขปญหาตอไป

ผลท่ีได    มีการขับเคลื่อนชุมชน/หมูบานไอโอดีน
 ดานชุมชนมีการตรวจเกลือบริโภคในครัวเรือน

พัฒนาเด็กเล็ก  เปนประจํา 
   กลุมหญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริม 
 กลุมหญิงหลังคลอด ไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน

ทารกไดรับไอโอดีนตอเนื่องตลอดระยะ
      ขอเสนอแนะ  เนื่องดวยไอโอดีนเปนสารอาหารสําคัญในการสรางเซลลสมอง

ตั้งแตในครรภ ดังนั้น เพ่ือปองกันภาวะพรองทางสติปญญา
สารไอโอดีนใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 

การขาดสารไอโอดีนก็ยังคงเปนปญหาสุขภาพของประชาชน
ท่ีผานมาปญหาการขาดสารไอโอดีนจะสะทอนดวยภาพคนเปน

แตปจจุบันนี้ปญหาการขาดสารไอโอดีนกลับมาทาทาย
เม่ือเราพูดถึงปญหาการขาดสารไอโอดีน มีผลทําให

จะเขาใจยากเพราะไมเห็นเปนรูปธรรมเหมือนเชนคนเปนคอพอก  แลว
เราจะทําอยางไรใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเขาใจและตระหนักถึงปญหาดังกลาว  

มุงเนนการสรางความเขาใจกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของทุก
และเกิดกระบวนการรวมคิดรวมทําของทุกภาคสวน อยางเปน

เริ่มท่ีไอโอดีน” โดยผลักดันการขับเคลื่อนชุมชน/
 นั่นคือ  ใหมีการดําเนินการเรื่อง “ไอโอดีน” ไป
การดําเนินงานอําเภอสุขภาพดี   ตําบลนมแม  

หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯลฯ  ซ่ึงงานดังกลาว จะมีการ
ดําเนินการครอบคลุมทุกชุมชนทุกตําบลทุกอําเภอ  ไมวาพ้ืนท่ีไหนดําเนินการเรื่องอะไร ก็ใหเพ่ิม
นโยบายการปองกันโรคขาดสารไอโอดีนในทุกๆโครงการ  เพราะทุกโครงการมีเปาหมายเดียวกัน

สงเสริมสุขภาพคนไทย  ใสใจไอโอดนี

นโยบายการปองกันโรคขาดสารไอโอดีนในทุกๆโครงการ  เพราะทุกโครงการมีเปาหมายเดียวกัน
และการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน ก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีสงเสริมให

อีกท้ังยังชวยลดความยุงยากในการทํางานของเจาหนาท่ี  ดังนั้นการดําเนิน
จึงไดพยายามผลักดันใหพ้ืนท่ีจัดเวทีเสาวนา  โดยเชิญผูบริหารทุกระดับทุก

และผูเก่ียวของทุกภาคสวนของแตละพ้ืนท่ีเขารวมรับฟง รวมคิด 
เพ่ือจะไดรวมแกไขปญหาตอไป 

หมูบานไอโอดีน   โดยมีกิจกรรมดังนี้
ดานชุมชนมีการตรวจเกลือบริโภคในครัวเรือน/รานคา/รานอาหาร/โรงเรียน/ศูนย

 100% ตลอดการตั้งครรภ
ไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 100% เปนเวลา 6 เดือน เพ่ือให 

ทารกไดรับไอโอดีนตอเนื่องตลอดระยะ 6 เดือนท่ีเลี้ยงลูก
เนื่องดวยไอโอดีนเปนสารอาหารสําคัญในการสรางเซลลสมอง

เพ่ือปองกันภาวะพรองทางสติปญญา  จึงควรมีมาตรการเฝาระวังการขาด
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สวนที่ สวนที่ 
ผลการดําเนินงาน
อนามัยส่ิงแวดลอมอนามัยส่ิงแวดลอม

สวนที่ สวนที่ 44
ผลการดําเนินงาน
อนามัยส่ิงแวดลอมอนามัยส่ิงแวดลอม
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การประเมนิความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม   เพ่ือควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ

              ศูนยอนามัยท่ี  3  ชลบุรี ไดจัดประชุมโดยมีวัตถุประสงค
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการนําเครื่องมืออยางงาย 
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ  เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ
ผลกระทบตอกระทบตอสุขภาพจากกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  มีผูเขารวมประชุมเปนผูบริหาร 
เจาหนาท่ีขององคกรปกครองทองถ่ิน  และนักวิชาการสาธารณสุข  จาก  
ปราจีนบุรี   ฉะเชิงเทรา นครปฐม   สุพรรณบุรี   และ  เพชรบุรี  จํานวน  

การประเมนิความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม   เพ่ือควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ไดจัดประชุมโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการนําเครื่องมืออยางงาย (Check list) ไปประยุกตใชในการควบคุม
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ  เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535   ในการควบคุมปองกัน
ผลกระทบตอกระทบตอสุขภาพจากกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  มีผูเขารวมประชุมเปนผูบริหาร / 
เจาหนาท่ีขององคกรปกครองทองถ่ิน  และนักวิชาการสาธารณสุข  จาก  5  จังหวัด   ไดแก   
ปราจีนบุรี   ฉะเชิงเทรา นครปฐม   สุพรรณบุรี   และ  เพชรบุรี  จํานวน  69  คน
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พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ศูนยอนามัยที่

              เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  ศูนยอนามัยท่ี  
ดําเนินงานตามโครงการ   ดังนี้  

1. การพัฒนาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหไดมาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

        ครอบคลุม  4 ดาน
          -  ดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ
          -  การรายงานการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียตาม ม
          -  สถานท่ีประกอบอาหารผูปวยไดมาตรฐานดานสขุาภิบาลอาหาร
          -  ระบบประปา รพ.ผานเกณฑน้ําประปาดื่มได
ผลการดําเนินงาน    ตรวจประเมินโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง   พบวา ผานเกณฑ
ท้ัง  4 ดาน  รอยละ  45

2.      พัฒนา อปท. ใหมีคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 
            - ดานการสุขาภิบาลอาหาร
          - ดานคุณภาพน้ําบริโภค          - ดานคุณภาพน้ําบริโภค
          -  ดานการจัดการมูลฝอย
          -  ดานการจัดการสิง่ปฏิกูล
ผลการดําเนินงาน    ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 
22  แหง  ผานเกณฑมาตรฐาน  จํานวน  22 แหง

พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ศูนยอนามัยที่ 3 ปงบประมาณ 2557

เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  ศูนยอนามัยท่ี  3  ชลบุรี มีกิจกรรมท่ีได

การพัฒนาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหไดมาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

ดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ
การรายงานการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียตาม ม.80
สถานท่ีประกอบอาหารผูปวยไดมาตรฐานดานสขุาภิบาลอาหาร

ผานเกณฑน้ําประปาดื่มได
ตรวจประเมินโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง   พบวา ผานเกณฑ

ใหมีคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 4 ดาน   ไดแก

ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 4 ดาน  จํานวน  
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3. การพัฒนาสวมสาธารณะ เขต 3   ไดประเมินมาตรฐานสวมสาธารณะ
อนามัย ท่ี  3   ผานเกณฑ   รอยละ  41

4. พัฒนาตลาดนัดนาซ้ือตนแบบ เยี่ยมพัฒนา และ ตรวจประเมินตลาดนัดนาซ้ือตามมาตรฐาน   
ผานเกณฑ  จํานวน   6   แหง

5.      ดําเนินงานตาม พรบ.การสาธารณสุข  พ.ศ.

ไดประเมินมาตรฐานสวมสาธารณะ ในเขตพ้ืนท่ีของศูนย

เยี่ยมพัฒนา และ ตรวจประเมินตลาดนัดนาซ้ือตามมาตรฐาน   

2535  
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 “แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน

                 ศูนยอนามัยท่ี  3   ชลบุรี  ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดยมีวัตถุประสงค
พรอมในการปรับแผนพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดและภาคกลาง  ใหรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือใหผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะ และประสบการณ
จากการดําเนินงาน   มีผูเขารวมประชุม  ไดแก  เจาหนาท่ีจากสาธารณสุขจังหวัดในภาคกลาง  เจาหนาท่ี
ศูนยอนามัยท่ี 1 – 4 และเจาหนาท่ีจากสวนกลาง  จํานวน 

แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน”

ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความ
พรอมในการปรับแผนพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดและภาคกลาง  ใหรองรับการเขาสู

เพ่ือใหผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะ และประสบการณ
จากการดําเนินงาน   มีผูเขารวมประชุม  ไดแก  เจาหนาท่ีจากสาธารณสุขจังหวัดในภาคกลาง  เจาหนาท่ี

และเจาหนาท่ีจากสวนกลาง  จํานวน 35  คน
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พัฒนามาตรฐานอนามัยสิง่แวดลอมในโรงพยาบาล

ปงบประมาณ 

 ศูนยอนามัยท่ี  3  จัดทําโครงการโดย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   เจาหนาท่ีโรงพยาบาล   และเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   มี
ความรูความเขาใจตอแนวทางการดําเนินงานพัฒนามาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดลอม   โรงพยาบาลสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมไดมาตรฐาน  
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ   การจัดการน้ําเสีย   การสุขาภิบาลอาหาร   และ  การจัดการระบบประปาของ
โรงพยาบาล
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ  ไดมาตรฐานทางวิชาการ  
สอดคลองกับกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ปกครองพิเศษ  กทม.  และพัทยา)   และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ
เพ่ิมเติม พ.ศ.2550
                  ผลการดําเนินงาน   ไดมีการจัดประชุมชี้แจงการดําเนินอนามัยสิ่งแวดลอมโรงพยาบาล    
มีผูรับผิดชอบงานท้ังในสวนของ  สสจ.  สสอ.  และ รพ
และ  การติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม  และ  การติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม  
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน  30 แหง  ผานการประเมิน ท้ัง   

พัฒนามาตรฐานอนามัยสิง่แวดลอมในโรงพยาบาล  และองคกรปกครองสวนทองถิน่  

ปงบประมาณ 2557

จัดทําโครงการโดยมีวัตถุประสงคโครงการ   ดังนี้   เพ่ือใหเจาหนาท่ี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   เจาหนาท่ีโรงพยาบาล   และเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   มี
ความรูความเขาใจตอแนวทางการดําเนินงานพัฒนามาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดลอม   โรงพยาบาลสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมไดมาตรฐาน  4 ดาน   ไดแก   การ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ   การจัดการน้ําเสีย   การสุขาภิบาลอาหาร   และ  การจัดการระบบประปาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ  ไดมาตรฐานทางวิชาการ  
สอดคลองกับกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (พ.ร.บ.เทศบาล / พ.ร.บ.อบต. /พ.ร.บ.เขต

และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ  ฉบับแกไข

ไดมีการจัดประชุมชี้แจงการดําเนินอนามัยสิ่งแวดลอมโรงพยาบาล    
และ รพ.  8  จังหวัด   เขารวมประชุม  จํานวน 110 คน  

และ  การติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม  4  ดานของโรงพยาบาลในสังกัดและ  การติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม  4  ดานของโรงพยาบาลในสังกัด
แหง  ผานการประเมิน ท้ัง   30 แหง   คิดเปนรอยละ  45 
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ปจจัยความสําเร็จ
       ผูบริหารในพ้ืนท่ีท้ังในสวนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อําเภอ  และ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลตางใหความสําคัญในการพัฒนางานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ท้ัง  4  ดาน  คื อ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  การจัดการน้ําเสีย  การสุขาภิบาลอาหาร  และ  การ
จัดการระบบประปาของโรงพยาบาล   ทําใหโรงพยาบาลมีผลการดําเนินงานผานการประเมินเกิน
เปาหมายรอยละ 30 

ขอเสนอแนะ
                  เชิงนโยบาย     การดําเนินงาน  ถาผูบริหารใหความสําคัญก็จะจะผลักดันใหเปน
นโยบาย  ทําใหใหการดําเนินงานสําเร็จ

ผูบริหารในพ้ืนท่ีท้ังในสวนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ  และ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลตางใหความสําคัญในการพัฒนางานดานอนามัยสิ่งแวดลอม

อ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  การจัดการน้ําเสีย  การสุขาภิบาลอาหาร  และ  การ
จัดการระบบประปาของโรงพยาบาล   ทําใหโรงพยาบาลมีผลการดําเนินงานผานการประเมินเกิน

เชิงนโยบาย     การดําเนินงาน  ถาผูบริหารใหความสําคัญก็จะจะผลักดันใหเปน
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การเฝาระวังคุณภาพน้ําในพ้ืนทีโ่ครงการอางเกบ็น้าํคลองหลวง
ปงบประมาณ  

ศูนยอนามัยท่ี  3 จัดทําโครงการโดย
ผลกระทบตอสุขภาพจากการอุปโภคและบริโภคน้ํา
สิ่งแวดลอมของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการอางเก็บน้ําคลองหลวง
สํารวจพ้ืนท่ี/เก็บตัวอยางน้ําประปาและตูน้ําหยอดเหรียญ
น้ําฝน น้ําบอตื้น บอบาดาล น้ําถัง 20 ลิตร)  ในพ้ืนท่ีกอสรางโครงการอางเก็บน้ําคลองหลวง
ธร  จํานวน  69 ตัวอยาง  พบวา  คุณภาพน้ําไมอยูในเกณฑมาตรฐานดานกายภาพ
ขุน  สี  ความเปนกรด – ดาง  ดานเคมี  ไดแก
จํานวน  63 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ  91.3 และอยูในเกณฑมาตรฐาน
เปนรอยละ  8.7 นอกจากนี้  ยังมีการสํารวจขอมูลสถานการณการบริโภคน้ําในพ้ืนท่ี
ตัวอยาง 

การเฝาระวังคุณภาพน้ําในพ้ืนทีโ่ครงการอางเกบ็น้าํคลองหลวงรัชชโลธร  จ.ชลบุรี  
ปงบประมาณ  2557

จัดทําโครงการโดยมีวัตถุประสงคโครงการเพ่ือเฝาระวังปองกัน
ผลกระทบตอสุขภาพจากการอุปโภคและบริโภคน้ํา  และเพ่ือจัดทําฐานขอมูลสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการอางเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลธร  จังหวัดชลบุรี  ไดมีการ

เก็บตัวอยางน้ําประปาและตูน้ําหยอดเหรียญ  ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา  (น้ําประปา 
ในพ้ืนท่ีกอสรางโครงการอางเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโล

คุณภาพน้ําไมอยูในเกณฑมาตรฐานดานกายภาพ  ไดแก  ความ
ไดแก  ความกระดาง  เหล็ก  แมงกานีส  และแบคทีเรีย  

และอยูในเกณฑมาตรฐาน  จํานวน  6 ตัวอยาง   คิด
ยังมีการสํารวจขอมูลสถานการณการบริโภคน้ําในพ้ืนท่ี  จํานวน  340
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สวนที ่สวนที ่
ผลงานวิชาการผลงานวิชาการ

สวนที ่สวนที ่55
ผลงานวิชาการผลงานวิชาการ
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โครงการวิจัย   การพัฒนากระบวนการลดหวาน มนั เค็ม ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ          

พ้ืนที่เขต 3 และ 9  

                  ศูนยอนามัยท่ี  3   ชลบุรี   ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมติดตามความกาวหนา   ผลการดาํเนินงาน  
และ  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูปจจัยแหงความสําเร็จความกาวหนายั่งยืนของโรงพยาบาลตนแบบ
ลดหวาน  มัน  เค็ม  จํานวน  6  แหง   ไดแก   โรงพยาบาลสมุทรปราการ  จ
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร   จ.ปราจีนบุรี    โรงพยาบาลบางปะกง   จ
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท   จ.สมุทรปราการ   โรงพยาบาลแหลมสิงห  จ
และ  โรงพยาบาลขลุง  จ.จันทบุรี ท้ังนี้  เขตบริการสาธารณสุขท่ี 
8   จังหวัด   ไดแก   ชลบุรี   ระยอง  จันทบุรี   ตราด   ฉะเชิงเทรา   สมุทรปราการ   ปราจีนบุรี  
และ  สระแกว   มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด และ  สระแกว   มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด 
4  แหง   โรงพยาบาลท่ัวไป  4  แหง  และ  โรงพยาบาลชุมชน  

การพัฒนากระบวนการลดหวาน มนั เค็ม ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ          

  ปงบประมาณ 2557

ชลบุรี   ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมติดตามความกาวหนา   ผลการดาํเนินงาน  
และ  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูปจจัยแหงความสําเร็จความกาวหนายั่งยืนของโรงพยาบาลตนแบบ

แหง   ไดแก   โรงพยาบาลสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ   
ปราจีนบุรี    โรงพยาบาลบางปะกง   จ.ฉะเชิงเทรา    

สมุทรปราการ   โรงพยาบาลแหลมสิงห  จ.จันทบุรี  
ท้ังนี้  เขตบริการสาธารณสุขท่ี 6 ประกอบดวย                               

จังหวัด   ไดแก   ชลบุรี   ระยอง  จันทบุรี   ตราด   ฉะเชิงเทรา   สมุทรปราการ   ปราจีนบุรี  
และ  สระแกว   มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด 68 แหง   เปนโรงพยาบาลศูนย  

ควรพิศ  สายภัทรานุสรณ
ทรรศนีย  โสรัจธรรมกุล

วรสิา  คุณากรธํารง
เสาวลักษณ  ทวมเจริญ

และ  สระแกว   มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด 68 แหง   เปนโรงพยาบาลศูนย  
แหง  และ  โรงพยาบาลชุมชน  60  แหง   

42



                  จากการเยี่ยมติดตามความกาวหนา  พบวา  การจัดบริการอาหารของโรงพยาบาล    
การประกอบอาหารเพ่ือบริการอาหารแกผูรับบริการ 
มี   4  แบบ    ไดแก 
1.  ไมไดประกอบอาหารใหผูรับบริการเลย  จํานวน  
2.  จางเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารใหกับผูรับบริการ

มาจากขางนอกโรงพยาบาล จํานวน  3  แหง  และ
ท้ังหมด 4 แหง

3.  ประกอบอาหารใหกับผูรับบริการโดยเจาหนาท่ีแผนกโภชนาการ
จํานวน  52  แหง 

4.  จางเหมาบุคคลภายนอก  และเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลประกอบอาหารใหกับผูรับบริการ  โดย
แยกเปน  2 ครัว  ครัวของบุคคลภายนอกประกอบอาหารใหกับคนไข   ครัวของเจาหนาท่ี 
โรงพยาบาลประกอบอาหารใหกับเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลเอง   จํานวน  

 
                   ดานบุคลากรท่ีเปนนักโภชนาการ/โภชนากร  ของโรงพยาบาล    พบวา
1.  ไมมีนักโภชนาการ/โภชนากรเลย   จํานวน  27 
ระยอง  4  แหง   จันทบุรี   6  แหง   ตราด  6  แหง  ฉะเชิงเทรา  
ปราจีนบุรี   2  แหง   และ  สระแกว   2   แหงปราจีนบุรี   2  แหง   และ  สระแกว   2   แหง
2.  มีนักโภชนาการ/โภชนากร  จํานวน 41  แหง 
                  การประสานงานเครือขายโรงพยาบาลลดหวาน  มัน  เค็ม  ระดับจังหวัด  ระดับเขต 
ระดับเขต    ใชแอพพลิเคชั่นไลน   สําหรับแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  และ  ปรึกษาการปฏิบัติงานตางๆ
ระดับจังหวัด   ผูรับผิดชอบงานของสาธารณสุขจังหวัดเปนหลักในการติดตอประสานงาน

ผลงานเดน     โรงพยาบาลมีรูปแบบ/นวัตกรรมเดนจํานวนมาก   เชน   น้ําสมุนไพรไมใสน้ําตาล    
แผนรองถาดอาหารใหความรู   นโยบายรานคาปลอดน้ําหวานน้ําอัดลม  สูตรอาหารอาหารสุขภาพ
สําหรับเจาหนาท่ี   เปนตน   

จากการเยี่ยมติดตามความกาวหนา  พบวา  การจัดบริการอาหารของโรงพยาบาล    
การประกอบอาหารเพ่ือบริการอาหารแกผูรับบริการ (คนไข และ/หรือเจาหนาท่ี)  ของโรงพยาบาล   

จํานวน  8  แหง 
จางเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารใหกับผูรับบริการ  จํานวน  7  แหง  โดยประกอบอาหาร

และ เขามาประกอบอาหารในครัวของโรงพยาบาล 

ประกอบอาหารใหกับผูรับบริการโดยเจาหนาท่ีแผนกโภชนาการ/โรงครัวของโรงพยาบาลเอง

จางเหมาบุคคลภายนอก  และเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลประกอบอาหารใหกับผูรับบริการ  โดย
ครัว  ครัวของบุคคลภายนอกประกอบอาหารใหกับคนไข   ครัวของเจาหนาท่ี 

โรงพยาบาลประกอบอาหารใหกับเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลเอง   จํานวน  1  แหง 

โภชนากร  ของโรงพยาบาล    พบวา
27  แหง  แยกตามรายจังหวัดดังนี้   ชลบุรี  4  แหง 
แหง  ฉะเชิงเทรา  3  แหง  สมุทรปราการ 0 แหง 

แหง 
การประสานงานเครือขายโรงพยาบาลลดหวาน  มัน  เค็ม  ระดับจังหวัด  ระดับเขต 

สําหรับแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  และ  ปรึกษาการปฏิบัติงานตางๆ
ระดับจังหวัด   ผูรับผิดชอบงานของสาธารณสุขจังหวัดเปนหลักในการติดตอประสานงาน

นวัตกรรมเดนจํานวนมาก   เชน   น้ําสมุนไพรไมใสน้ําตาล    
แผนรองถาดอาหารใหความรู   นโยบายรานคาปลอดน้ําหวานน้ําอัดลม  สูตรอาหารอาหารสุขภาพ

43



ปจจัยแหงความสําเร็จ  

ความมุงม่ัน การวางแผนงาน
การสรางทีมงานและเครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  
เครือขายโรงพยาบาลทุกระดับ

ขอเสนอแนะ
1.  เชิงนโยบาย  การมอบนโยบายเรื่องโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพดานอาหารและ

โภชนาการ และตอยอดโรงพยาบาลโภชนบําบัดทางการแพทย
โรงพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน คือ นักโภชนาการยังมีไมครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแหง
ศักยภาพไมตอเนื่อง บุคลากรยาย  ลาออก  เพราะไมไดบรรจุเปนพนักงานประจํา 

2.  เพ่ือพัฒนางาน  การสรางเครือขายในการดําเนินงาน
เทคโนโลยี และนโยบายการดําเนินงานตางๆอยางรวดเร็ว
ทํางาน  และ   มีวิธีแกไขปญหาตางๆไดมากข้ึน 

ความพยายามทําใหไดตามเปาหมายแตละข้ันตอน  
การสรางทีมงานและเครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  การชวยเหลือระหวางวิชาชีพ และ

การมอบนโยบายเรื่องโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพดานอาหารและ
บําบัดทางการแพทย  เปนนโยบายท่ีดี  แตความพรอมของ

นักโภชนาการยังมีไมครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแหง  และ การพัฒนา
เพราะไมไดบรรจุเปนพนักงานประจํา 

การสรางเครือขายในการดําเนินงาน จะชวยถายทอดความรู
และนโยบายการดําเนินงานตางๆอยางรวดเร็ว  เครือขายมีเพ่ือนมีท่ีปรึกษา  มีกําลังใจ
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                      ศูนยอนามัยท่ี  3   ไดดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่องจากปงบประมาณ   
1.  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้ังในโรงเรียน  
ทองถ่ิน  ท่ีรับผิดชอบดูแลโรงเรียนดานระบบบริหารจัดการในโรงเรียน
อาหารวาง นม ขนม  และ  เครื่องดื่มในโรงเรียน   สุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
กําลังกาย   และการเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตําบล
จัดข้ึนเม่ือวันท่ี     13 – 15, 18 สิงหาคม 2557  จํานวน
โรงเรียนคลองบางปู   โรงเรียนคลองสําโรง   โรงเรียนเทศบาล
พัฒนาศักยภาพคุณครูท่ีรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน

โครงการวิจัย การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือแกปญหาภาวะอวน
ในเด็กวัยเรียน  ในปงบประมาณ 

พัฒนาศักยภาพคุณครูท่ีรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
ครูพลศึกษา   รวมท้ังตัวแทนผูปกครองมารวมใหขอคิดเห็นตอการดําเนินงาน
ลงพ้ืนท่ีศึกษาขอมูลเชิงประจักษรวมกัน   ทีมวิทยากรจากศูนยอนามัยท่ี
สมุทรปราการ   และ  โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ
ตอเนื่องจากการวิจัยในป 2556

ไดดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่องจากปงบประมาณ   2556   ดังนี้
  หนวยงานสาธารณสุข  และองคกรปกครองสวน

ท่ีรับผิดชอบดูแลโรงเรียนดานระบบบริหารจัดการในโรงเรียน  ดานการจัดอาหารกลางวัน  
สุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน   การออก

และการเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตําบล  โดยครั้งท่ี 1  
จํานวน 4 โรงเรียน  เปาหมายคือ  โรงเรียนวัดสวนสม   

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)   จังหวัดสมุทรปราการ   โดย
พัฒนาศักยภาพคุณครูท่ีรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน   ครูโภชนาการ   ครูอนามัยโรงเรียน   และ  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือแกปญหาภาวะอวน
ในเด็กวัยเรียน  ในปงบประมาณ 2557 

บังเอิญ   ทองมอญ
บุญธรรม  เตชะจินดารัตน

ยุพา  ชัยเพชร
ชูชัย  ทรงพุฒิ

พัฒนาศักยภาพคุณครูท่ีรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน   ครูโภชนาการ   ครูอนามัยโรงเรียน   และ  
รวมท้ังตัวแทนผูปกครองมารวมใหขอคิดเห็นตอการดําเนินงาน   โดยจัดอบรมท่ีโรงเรียน  

ทีมวิทยากรจากศูนยอนามัยท่ี 3  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ   วิเคราะหสิ่งท่ีตองพัฒนาในแตละโรงเรียน 
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2.  ครั้งท่ี  2   ไดเชิญวิทยากรจากสํานักโภชนาการ
สาธิตการตักอาหาร และ ฝกปฏิบัติ รวมท้ังการออกกําลังกาย
ปองกันภาวะอวน  มีวิทยากรจากกองออกกําลังกายมาใหความรูกับครู  พรอมท้ังฝกปฏิบัติ  ไดเชิญ
โรงเรียนเครือขายท่ีสนใจแกปญหาภาวะอวนในโรงเรียนมารวมกิจกรรมดวย  และ  เปนโรงเรียนท่ีเปน
เปาหมายในการประเมินโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี   ซ่ึงสํานักโภชนาการไดมอบหมายศูนยอนามัย
เปนผูเก็บรวบรวมขอมูล  จากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  พบวา  มีปญหา
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนไมเอ้ือตอการมีรูปรางสมสวน และสูงระดับดี  จึงเชิญเขามารวมอบรม  เพ่ือเปน
เครือขายรวมกับโรงเรียนเปาหมายอีก 4 โรงเรียน  ไดแก   โรงเรียนชุมชนวัดราษฎรบํารงุ   โรงเรียน
บานทองคุง   โรงเรียนวัดกลาง   และ  โรงเรียนสุเหราบางกะสี   ในการอบรมครั้งท่ี 
วันท่ี 22-23 กันยายน 2557  ณ ศูนยอนามัยท่ี 3  
โภชนาการ  และ  มีการปรับแกไข   สวนเรื่องออกกําลังกาย   มีวิทยากรจากกองออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพ   กรมอนามัย   มาใหคําแนะนํา  และ  ฝกปฏิบัติการออกกําลังกายเพ่ือสงเสริมสุขภาพ  และ
ปองกันโรคอวนสําหรับเด็กวัยเรียน  เนนการประยุกตใชอุปกรณกีฬาท่ีมีแตละโรงเรียน   ซ่ึงผูวิจัยจะมี
แผนเยี่ยมติดตามในป  2558 – 2560 ตอไป

กิจกรรมท่ีไดดําเนินการ   มีดังนี้   ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ โดยแพทย
จากศูนยอนามัยท่ี 3  รวมออกตรวจสุขภาพท้ัง 4 โรงเรียนเปาหมาย   เม่ือวันท่ี 
กันยายน 2557  เพ่ือหาปญหาทางสุขภาพท่ีอาจสงผลตอรางกาย เม่ือมีการออกกําลังกาย  ผลการ
ตรวจ  พบวา จากนักเรียนท้ังหมด 115 คน มีนักเรียน 
ภูมิแพ   ลิ้นหัวใจรั่ว  แพทยแนะนําใหออกกําลังกายเบาๆ  และ  หยุดพักเม่ือรูสึกเหนื่อย

ไดเชิญวิทยากรจากสํานักโภชนาการ  กรมอนามัย มาใหความรูเรื่องการจัดอาหาร 
รวมท้ังการออกกําลังกาย และ การจัดกิจกรรมทางกายเพ่ือ

ปองกันภาวะอวน  มีวิทยากรจากกองออกกําลังกายมาใหความรูกับครู  พรอมท้ังฝกปฏิบัติ  ไดเชิญ
โรงเรียนเครือขายท่ีสนใจแกปญหาภาวะอวนในโรงเรียนมารวมกิจกรรมดวย  และ  เปนโรงเรียนท่ีเปน
เปาหมายในการประเมินโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี   ซ่ึงสํานักโภชนาการไดมอบหมายศูนยอนามัย
เปนผูเก็บรวบรวมขอมูล  จากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  พบวา  มีปญหาภาวะการเจรญิเติบโต 
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนไมเอ้ือตอการมีรูปรางสมสวน และสูงระดับดี  จึงเชิญเขามารวมอบรม  เพ่ือเปน

โรงเรียน  ไดแก   โรงเรียนชุมชนวัดราษฎรบํารงุ   โรงเรียน
บานทองคุง   โรงเรียนวัดกลาง   และ  โรงเรียนสุเหราบางกะสี   ในการอบรมครั้งท่ี 2 นี้   จัดข้ึนเม่ือ

  โรงเรียนไดฝกการจัดอาหารใหไดคุณคาทาง
โภชนาการ  และ  มีการปรับแกไข   สวนเรื่องออกกําลังกาย   มีวิทยากรจากกองออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพ   กรมอนามัย   มาใหคําแนะนํา  และ  ฝกปฏิบัติการออกกําลังกายเพ่ือสงเสริมสุขภาพ  และ
ปองกันโรคอวนสําหรับเด็กวัยเรียน  เนนการประยุกตใชอุปกรณกีฬาท่ีมีแตละโรงเรียน   ซ่ึงผูวิจัยจะมี

กิจกรรมท่ีไดดําเนินการ   มีดังนี้   ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ โดยแพทย
โรงเรียนเปาหมาย   เม่ือวันท่ี 4, 5, 11 และ 12 

เพ่ือหาปญหาทางสุขภาพท่ีอาจสงผลตอรางกาย เม่ือมีการออกกําลังกาย  ผลการ
คน มีนักเรียน 4 คน ท่ีมีโรคประจําตัว  ไดแก   หอบหืด 

ภูมิแพ   ลิ้นหัวใจรั่ว  แพทยแนะนําใหออกกําลังกายเบาๆ  และ  หยุดพักเม่ือรูสึกเหนื่อย
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จัดทําทําเนียบนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ   เพ่ือเปรียบเทียบภาวการณเจริญเติบโต   กอนเขาโครงการ   
ระหวาง   และ  เม่ือสิ้นสุดโครงการ  เยี่ยมติดตามการดําเนินโครงการอาหารกลางวัน   โดยการรวม
จัดเตรียมอาหารกับแมครัวของโรงเรียน   สังเกตการเตรียม  การปรุง   และ  การตักเสิรฟ   พรอมท้ังให
คําแนะนํา   ผลการศึกษา  พบวา   ตองมีการปรับปรุงท้ังเรื่องการเตรียม   การหั่น   การลาง   การปรุง   
การตักเสิรฟ   ซ่ึงจะมีการติดตามอยางตอเนื่องในปตอไป   ใหความรูกับนักเรียนเรื่องการกินอาหาร  ท้ัง
การเลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม   การกินอาหารอยางมีสติไมใหอวน  แนะนําการตักอาหารใหพอเหมาะ

 

จัดทําทําเนียบนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ   เพ่ือเปรียบเทียบภาวการณเจริญเติบโต   กอนเขาโครงการ   
ระหวาง   และ  เม่ือสิ้นสุดโครงการ  เยี่ยมติดตามการดําเนินโครงการอาหารกลางวัน   โดยการรวม
จัดเตรียมอาหารกับแมครัวของโรงเรียน   สังเกตการเตรียม  การปรุง   และ  การตักเสิรฟ   พรอมท้ังให
คําแนะนํา   ผลการศึกษา  พบวา   ตองมีการปรับปรุงท้ังเรื่องการเตรียม   การหั่น   การลาง   การปรุง   
การตักเสิรฟ   ซ่ึงจะมีการติดตามอยางตอเนื่องในปตอไป   ใหความรูกับนักเรียนเรื่องการกินอาหาร  ท้ัง
การเลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม   การกินอาหารอยางมีสติไมใหอวน  แนะนําการตักอาหารใหพอเหมาะ
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บทคัดยอ
สถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัย  เขตบริการสุขภาพท่ี 

(Descriptive Study)  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และปจจัยดานแม 
ปจจัยแวดลอม  รวมท้ังปจจัยดานเด็กท่ีมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย  กลุมตัวอยางเปน
เด็กไทยอายุตั้งแต 8 เดือน 16 วันถึง 5 ป 11 เดือน 
ความสัมพันธทางสายโลหิตกับเด็ก ท่ีอาศัยในจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ และสระแกวจํานวน 
ดวยการสุมตัวอยางแบบข้ันลําดับ (Three-Stages Custer Sampling) 
จากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก  การสัมภาษณบิดา  มารดา  หรือผูดูแลเด็ก  โดยใชแบบสัมภาษณ
พัฒนาการเด็กท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  และการประเมินพัฒนาการเด็กโดยใชแบบประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย Denver II (ฉบับภาษาไทย)  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหถดถอย 

สถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตบริการสุขภาพท่ี 

พัฒนาการเด็กท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  และการประเมินพัฒนาการเด็กโดยใชแบบประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย Denver II (ฉบับภาษาไทย)  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหถดถอย 
(Binary Regression Analysis)    

ผลการวิจัย  พบวา  พัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตบริการสุขภาพท่ี 
สมวัย  รอยละ 73.7  พัฒนาการสงสัยลาชารอยละ 
33.7 รองลงมาดานกลามเนื้อมัดเล็ก  ดานสังคม  และดานกลามเนื้อมัดใหญ  รอยละ 
10.1 ตามลําดับ  นอกจากนี้ยังพบวา  เด็กเล็กมีพัฒนาการสงสัยลาชานอยกวาเด็กโต  กลาวคือ   เด็ก 
- 2 ป  มีพัฒนาการรวมสงสัยลาชา  รอยละ 18.4  โดยลาชาดานภาษามากท่ีสุด  รอยละ 
รองลงมาดานสังคม  และการชวยเหลือตนเอง  กลามเนื้อมัดเล็กและกลามเนื้อมัดใหญ  รอยละ 
10.0 และ 8.9  ตามลําดับ  สวนเด็กอายุ 3 - 5 ป  พัฒนาการรวมสงสัยลาชา รอยละ 
ดานภาษาเกือบครึ่ง  รองลงมาเปนดานกลามเนื้อมัดเล็ก  ดานสังคม  และการชวยเหลือตัวเอง  และ
กลามเนื้อมัดใหญ  รอยละ 17.8  12.5 และ 11.5 
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  คือ  
สูงกวา  จะมีลูกท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชานอยกวาแมท่ีมีการศึกษานอยกวา  

ท่ีไดทํางานหรือเปนแมบาน จะมีลูกท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชานอยกวาแมท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ๆ

วรรณภา  กางก้ัน
ศิริพร  จริยาจิรวัฒนา  

ทรรศนีย   โสรัจธรรมกุล    
ศรัชฌา   กาญจนสิงห

บทคัดยอ
สถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัย  เขตบริการสุขภาพท่ี 6  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และปจจัยดานแม 
ปจจัยแวดลอม  รวมท้ังปจจัยดานเด็กท่ีมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย  กลุมตัวอยางเปน

เดือน 29 วัน และบิดา  มารดา หรือผูดูแลท่ีมี
ความสัมพันธทางสายโลหิตกับเด็ก ท่ีอาศัยในจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ และสระแกวจํานวน 838 คน 

Stages Custer Sampling)  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
จากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก  การสัมภาษณบิดา  มารดา  หรือผูดูแลเด็ก  โดยใชแบบสัมภาษณ
พัฒนาการเด็กท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  และการประเมินพัฒนาการเด็กโดยใชแบบประเมินพัฒนาการเด็ก

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหถดถอย 

สถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตบริการสุขภาพท่ี 6

พัฒนาการเด็กท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  และการประเมินพัฒนาการเด็กโดยใชแบบประเมินพัฒนาการเด็ก
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหถดถอย 

พบวา  พัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตบริการสุขภาพท่ี 6   มีพัฒนาการ
พัฒนาการสงสัยลาชารอยละ 26.3 โดยสงสัยลาชาดานภาษามากท่ีสุด รอยละ 

รองลงมาดานกลามเนื้อมัดเล็ก  ดานสังคม  และดานกลามเนื้อมัดใหญ  รอยละ 13.8  13.1 และ
ตามลําดับ  นอกจากนี้ยังพบวา  เด็กเล็กมีพัฒนาการสงสัยลาชานอยกวาเด็กโต  กลาวคือ   เด็ก 0 

โดยลาชาดานภาษามากท่ีสุด  รอยละ 20.3  
รองลงมาดานสังคม  และการชวยเหลือตนเอง  กลามเนื้อมัดเล็กและกลามเนื้อมัดใหญ  รอยละ 13.8 

ป  พัฒนาการรวมสงสัยลาชา รอยละ 34.7  โดยลาชา
ดานภาษาเกือบครึ่ง  รองลงมาเปนดานกลามเนื้อมัดเล็ก  ดานสังคม  และการชวยเหลือตัวเอง  และ

ตามลําดับ  ปจจัยดานแม  ท่ีมีความสัมพันธกับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  คือ  ระดับการศึกษา(p=0.001)  คือ  แมท่ีมีการศึกษา
สูงกวา  จะมีลูกท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชานอยกวาแมท่ีมีการศึกษานอยกวา  อาชีพ (p=0.001)  คือ  แม

ท่ีไดทํางานหรือเปนแมบาน จะมีลูกท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชานอยกวาแมท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ๆ
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ปจจัยดานเด็ก  ท่ีมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  คือ  
อยางเดียวตั้งแต 6 เดือนข้ึนไป (p=0.023)  เด็กท่ีไมไดกินนมแม  และกินนมแมอยางเดียว  นอยกวา 
6 เดือน  มีพัฒนาการสงสัยลาชาถึงรอยละ 46.9 และ 
ลาชามากกวาเด็กท่ีกินนมแมอยางเดียวตั้งแต 6 เดือนข้ึนไปถึง 
ภาวะออกซิเจนเม่ือแรกเกิด (p<0.001)  เด็กท่ีขาดออกซิเจนเม่ือแรกเกิดท่ี 
พัฒนาการสงสัยลาชามากกวารอยละ 50  และมีความเสี่ยงท่ีจะพัฒนาการลาชามากกวาเด็กท่ีภาวะ
ออกซิเจนปกติ 4 เทา และ 5.6 เทา  ตามลําดับ  ปจจัยแวดลอม  
ปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  คือ ระดับการศึกษาของผูดูแล
เด็กจะมีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวาเด็กท่ีมีผูดูแลมีการศึกษาสูง  
ผูดูแลรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  มีพัฒนาการสงสัยลาชานอยกวาเด็กท่ีมีผูดูแลอาชีพอ่ืนๆ                               
รายไดครัวเรือน (p=0.008)  เด็กท่ีอยูในครอบครัวท่ีมีรายไดมากกวา  จะมีพัฒนาการสงสัยลาชานอย
กวาเด็กท่ีอยูในครอบครัวท่ีมีรายไดนอยกวา  การเลานิทาน
ครอบครัวไมเลานิทานใหฟง  หรือเลาอยางไมมีคุณภาพ  เด็กจะมีพัฒนาการสงสัยลาชา  และมีความ
เสี่ยงตอพัฒนาการลาชามากกวาครอบครัวท่ีเลานิทานอยางมีคุณภาพ  โดยปจจัยสําคัญท่ีมีความ 
สัมพันธตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ไดแก  อาชีพแม
และ การกินนมแมอยางเดียวตั้งแต 6 เดือนข้ึนไป  และ การกินนมแมอยางเดียวตั้งแต 6 เดือนข้ึนไป  

ขอเสนอแนะ กิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการเด็กท่ีดี  คือ  การเลี้ยงดูเด็กดวย
การ กิน กอด เลน เลา  รวมท้ังการสงเสริมใหหญิงตั้งครรภไดรับประทานยาเสริมไอโอดีน 
(Triferdine)  และควรหาแนวทางหรือสรางมาตรการการใหยาน้ําเสริมธาตุเหล็กท่ีมีความครอบคลุม
มากท่ีสุด

ท่ีมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  คือ  กินนมแม
เด็กท่ีไมไดกินนมแม  และกินนมแมอยางเดียว  นอยกวา 

และ 26.4 ตามลําดับ  และมีความเสี่ยงพัฒนาการ
เดือนข้ึนไปถึง 5.1 และ 2.1 เทา  ตามลําดับ  สวน

เด็กท่ีขาดออกซิเจนเม่ือแรกเกิดท่ี 1 นาที และ 5 นาที  มี
และมีความเสี่ยงท่ีจะพัฒนาการลาชามากกวาเด็กท่ีภาวะ

ปจจัยแวดลอม  ท่ีมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็ก
การศึกษาของผูดูแล (p<0.001)  ผูดูแลท่ีมีการศึกษานอย 

เด็กจะมีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวาเด็กท่ีมีผูดูแลมีการศึกษาสูง  อาชีพผูดูแล (p=0.033)  เด็กท่ีมี
ผูดูแลรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  มีพัฒนาการสงสัยลาชานอยกวาเด็กท่ีมีผูดูแลอาชีพอ่ืนๆ                               

เด็กท่ีอยูในครอบครัวท่ีมีรายไดมากกวา  จะมีพัฒนาการสงสัยลาชานอย
การเลานิทานอยางมีคุณภาพ (p=0.003) เด็กท่ี

ครอบครัวไมเลานิทานใหฟง  หรือเลาอยางไมมีคุณภาพ  เด็กจะมีพัฒนาการสงสัยลาชา  และมีความ
เสี่ยงตอพัฒนาการลาชามากกวาครอบครัวท่ีเลานิทานอยางมีคุณภาพ  โดยปจจัยสําคัญท่ีมีความ 

อาชีพแม  รายไดครัวเรือน  ภาวะออกซิเจนท่ี  1 นาที 
ข้ึนไป  ข้ึนไป  

กิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการเด็กท่ีดี  คือ  การเลี้ยงดูเด็กดวย
การ กิน กอด เลน เลา  รวมท้ังการสงเสริมใหหญิงตั้งครรภไดรับประทานยาเสริมไอโอดีน 

และควรหาแนวทางหรือสรางมาตรการการใหยาน้ําเสริมธาตุเหล็กท่ีมีความครอบคลุม
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การวิจัยนี้  เปนวิจัยเชิงพรรณนา  เพ่ือศึกษาสภาวการณ  และปจจัยท่ีเก่ียวของกับการ
เจริญเติบโตของเด็กแรกเกิดถึง 5 ป  กลุมตัวอยางประกอบดวยเด็กแรกเกิดถึง 
หรือผูเลี้ยงดูเด็ก  ท่ีอาศัยในเขตบริการสุขภาพท่ี 6 
ข้ันตอน เก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก การชั่งน้ําหนัก และวัดสวนสูง
เด็ก เก็บขอมูลชวงกันยายน-ตุลาคม พ.ศ.2556 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติถดถอย
พหุคูณ 

ผลการวิจัยพบวา  สภาวการณการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิดถึง 
เพียงรอยละ 52.6 และการเจริญเติบโตไมดี รอยละ 
รอยละ 9.5 และความยาวแรกเกิดนอยกวา 50 เซนติเมตร รอยละ 

สภาวการณการเจริญเติบโตและปจจัยท่ีเก่ียวของของเด็กแรกเกิดถึง
ในเขตบริการสุขภาพท่ี 

รอยละ 9.5 และความยาวแรกเกิดนอยกวา 50 เซนติเมตร รอยละ 
เจริญเติบโตดี รอยละ 48.4 และการเจริญเติบโตไม ดี รอยละ 
เจริญเติบโตดีรอยละ 58.2 และการเจริญเติบโตไมดี รอยละ 
แรกเกิดถึง 2 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ  อาหารท่ีเด็กไดรับ  และสามารถอธิบายการผันแปรของ

น้ําหนักของเด็กแรกเกิดถึง 2 ป ไดรอยละ 10.4 (β
อิทธิพลตอน้ําหนักของเด็กอายุ 3-5 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  คือ  อายุมารดาและน้ําหนักแรกเกิด 

และสามารถอธิบายการผันแปรของน้ําหนักของเด็กอายุ 
ตามลําดับ; R2 = .15,  p < .01) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความยาวของเด็กแรกเกิดถึง
นัยสําคัญทางสถิติ  คือ  อายุมารดา อายุบิดา  ลําดับท่ีของบุตร 
อยางเดียว  และปจจัยท้ังหมดรวมกันอธิบายการผันแปรของความยาวของเด็กแรกเกิดถึง 

ไดรอยละ 9 (β = .197, -.183, -.545, .479 และ .
อิทธิพลตอความสูงของเด็กอายุ 3-5 ป ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ อายุมารดา และน้ําหนักแรกเกิด 

และสามารถอธิบายการผันแปรของความสูงของเด็กอายุ 
p < .05; R2 = .12,  p < .05) บุคลากรทางสุขภาพควรนําผลการวิจัยนี้เปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กเพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิดถึง 
ใหจัดการดูแลเด็กเพ่ือปองกันภาวะโภชนาการขาดและเกิน ท้ังเชิงรับและเชิงรุก

คําสําคัญ : การเจริญเติบโต ปจจัย เด็กแรกเกิดถึง 

               รัตนา     เพชรพรรณ
     จินตนา   วัชรสินธุ
     บุษรา     สุจาโน

บทคัดยอ
การวิจัยนี้  เปนวิจัยเชิงพรรณนา  เพ่ือศึกษาสภาวการณ  และปจจัยท่ีเก่ียวของกับการ

ป  กลุมตัวอยางประกอบดวยเด็กแรกเกิดถึง 5 ป และบิดา/มารดา
จํานวน 430 ราย  ไดจากการสุมตัวอยางแบบหลาย

ข้ันตอน เก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก การชั่งน้ําหนัก และวัดสวนสูง
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติถดถอย

พบวา  สภาวการณการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิดถึง 5 ป  มีการเจริญเติบโตดี               
และการเจริญเติบโตไมดี รอยละ 47.4 โดยน้ําหนักแรกเกิดนอยกวา 2,500 กรัม  

เซนติเมตร รอยละ 51.2  เด็กแรกเกิดถึง 2 ป  มีการ

สภาวการณการเจริญเติบโตและปจจัยท่ีเก่ียวของของเด็กแรกเกิดถึง 5 ป 
ในเขตบริการสุขภาพท่ี 6 

เซนติเมตร รอยละ 51.2  เด็กแรกเกิดถึง 2 ป  มีการ
และการเจริญเติบโตไม ดี รอยละ 51.6  สวนเด็กอายุ 3-5 ป  มีการ

และการเจริญเติบโตไมดี รอยละ 41.8  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอน้ําหนักของเด็ก
ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ  อาหารท่ีเด็กไดรับ  และสามารถอธิบายการผันแปรของ

β = .270, R2 = .104, p < .01)  สวนปจจัยท่ีมี
ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  คือ  อายุมารดาและน้ําหนักแรกเกิด 

และสามารถอธิบายการผันแปรของน้ําหนักของเด็กอายุ 3-5 ป ไดรอยละ 15 (β = .260 และ .228 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความยาวของเด็กแรกเกิดถึง 2 ป  อยางมี

ลําดับท่ีของบุตร จํานวนครั้งการตั้งครรภ  และนมแม
และปจจัยท้ังหมดรวมกันอธิบายการผันแปรของความยาวของเด็กแรกเกิดถึง 2 ป          

.173; p < .05; R2 = .099, P < .05) สวนปจจัยท่ีมี
ป ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ อายุมารดา และน้ําหนักแรกเกิด 

และสามารถอธิบายการผันแปรของความสูงของเด็กอายุ 3-5 ป ไดรอยละ 12 (β = .254 และ .205;           
บุคลากรทางสุขภาพควรนําผลการวิจัยนี้เปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา

รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กเพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิดถึง 5 ป โดยการชวยเหลือครอบครัว
ใหจัดการดูแลเด็กเพ่ือปองกันภาวะโภชนาการขาดและเกิน ท้ังเชิงรับและเชิงรุก

การเจริญเติบโต ปจจัย เด็กแรกเกิดถึง 5 ป    
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บทคัดยอ
                     ระบบการเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุนในภาคตะวันออก  มีวัตถุประสงคเพ่ือสราง
เครื่องมือ  และโปรแกรมการเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุน ใชสํารวจขอมูล สถานการณ ตัวชี้วัดสําคัญ
ในการเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุนในภาคตะวันออก  คือ  คุณลักษณะทางประชากร  สังคม  และ
เศรษฐกิจ  ความคิดเห็นและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  ความรูเก่ียวกับเพศสัมพันธและการคุมกําเนิด 
การเขาถึงบริการความรู การปรึกษา/บริการเก่ียวกับเรื่องเพศ  และการปองกันการตั้งครรภ  แหลง
ใหบริการวัยรุน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นม. 2 
3,360  คน  สุมตัวอยางใชวิธี  Multi-Stage cluster
กุมภาพันธ  2555  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
                      ผลการสํารวจพบวา วัยรุนสวนใหญอาศัยอยูกับครอบครัวท่ีบิดา 

 ระบบการเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุนในภาคตะวันออก

                      ผลการสํารวจพบวา วัยรุนสวนใหญอาศัยอยูกับครอบครัวท่ีบิดา 
มีคาใชจายเพียงพอ  ความคิดเห็นทางเพศ  มีความเห็นวาผูชายควรเปนผูพกถุงยางอนามัย  หากแฟน
ตองการมีเพศสัมพันธดวยสวนใหญเห็นวายังไมพรอม  ยังเรียนอยู   ปจจัยของการมีเพศสัมพันธครั้ง
ตอไปคือ  ความตองการทางเพศ  ความรัก การเก็บแตมเปนคานิยมการแขงขัน  และเห็นวา  สถาน
บันเทิงเปนแหลงชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ  เพราะเปนแหลงม่ัวสุม  มีอบายมุข  มีการแตงตัวยั่วยวน 
มีสิ่งมึนเมาสิ่งเสพติด  และบรรยากาศท่ีนําไปสูการมีเพศสัมพันธ  หากตนเอง
คิดจะตั้งครรภตอโดยจะปรึกษาพอ/แมเปนอันดับแรก  และเห็นวา  การแกปญหาการตั้งครรภไมพึง
ประสงคท่ีดีท่ีสุด  คือ  การสอนใหรูจักวิธีการคุมกําเนิด  วิธีจัดการความตองการทางเพศ                                
ดานพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  สวนใหญมีแฟนและเคยมีแฟนแลว  อัตราการมีเพศสัมพันธสูงข้ึน อายุ
การมีเพศสัมพันธครั้งแรกนอยลง (ชาย= 15.1ป หญิง
ครั้งแรกคือ  ความรัก  การอยูดวยกันสองตอสอง  โดยใชสถานท่ีท่ีบานตนเอง
เคยมีเพศสัมพันธครึ่งหนึ่ง  ใชถุงยางอนามัยปองกันการตั้งครรภและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  โดยใช
บริการจากรานขายยา  รานสะดวกซ้ือ  บางสวนใชวิธีปองกันท่ีเสี่ยงตอการตั้งครรภและโรคติดตอทาง
เพศไดสูง  เชน  การหลั่งน้ําอสุจิภายนอก  การนับระยะปลอดภัย  ใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน  และเริ่มมี
การเสพสิ่งเสพติดกอนมีเพศสัมพันธเล็กนอย  

นางวรรณดี    จันทรศิร ิ     
นางศิริพร  จริยาจิรวัฒนา

บทคัดยอ  
ระบบการเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุนในภาคตะวันออก  มีวัตถุประสงคเพ่ือสราง

เครื่องมือ  และโปรแกรมการเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุน ใชสํารวจขอมูล สถานการณ ตัวชี้วัดสําคัญ
ในการเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุนในภาคตะวันออก  คือ  คุณลักษณะทางประชากร  สังคม  และ
เศรษฐกิจ  ความคิดเห็นและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  ความรูเก่ียวกับเพศสัมพันธและการคุมกําเนิด 

บริการเก่ียวกับเรื่องเพศ  และการปองกันการตั้งครรภ  แหลง
2 และ ปวช 2  ท้ังภาครัฐและเอกชน  จํานวน                                     

cluster Sampling เก็บขอมูลเดือนมกราคม ถึง
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา

พบวา วัยรุนสวนใหญอาศัยอยูกับครอบครัวท่ีบิดา - มารดาอยูดวยกัน 

ระบบการเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุนในภาคตะวันออก

พบวา วัยรุนสวนใหญอาศัยอยูกับครอบครัวท่ีบิดา - มารดาอยูดวยกัน 
มีคาใชจายเพียงพอ  ความคิดเห็นทางเพศ  มีความเห็นวาผูชายควรเปนผูพกถุงยางอนามัย  หากแฟน
ตองการมีเพศสัมพันธดวยสวนใหญเห็นวายังไมพรอม  ยังเรียนอยู   ปจจัยของการมีเพศสัมพันธครั้ง
ตอไปคือ  ความตองการทางเพศ  ความรัก การเก็บแตมเปนคานิยมการแขงขัน  และเห็นวา  สถาน
บันเทิงเปนแหลงชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ  เพราะเปนแหลงม่ัวสุม  มีอบายมุข  มีการแตงตัวยั่วยวน 
มีสิ่งมึนเมาสิ่งเสพติด  และบรรยากาศท่ีนําไปสูการมีเพศสัมพันธ  หากตนเอง/แฟนตั้งครรภ  สวนใหญ

แมเปนอันดับแรก  และเห็นวา  การแกปญหาการตั้งครรภไมพึง
ประสงคท่ีดีท่ีสุด  คือ  การสอนใหรูจักวิธีการคุมกําเนิด  วิธีจัดการความตองการทางเพศ                                
ดานพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  สวนใหญมีแฟนและเคยมีแฟนแลว  อัตราการมีเพศสัมพันธสูงข้ึน อายุ

ป หญิง=14.9 ป) เหตุจูงใจท่ีนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
ครั้งแรกคือ  ความรัก  การอยูดวยกันสองตอสอง  โดยใชสถานท่ีท่ีบานตนเอง/บานแฟน  ในกลุมท่ี
เคยมีเพศสัมพันธครึ่งหนึ่ง  ใชถุงยางอนามัยปองกันการตั้งครรภและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  โดยใช
บริการจากรานขายยา  รานสะดวกซ้ือ  บางสวนใชวิธีปองกันท่ีเสี่ยงตอการตั้งครรภและโรคติดตอทาง
เพศไดสูง  เชน  การหลั่งน้ําอสุจิภายนอก  การนับระยะปลอดภัย  ใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน  และเริ่มมี
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 สารเสพติดท่ีวัยรุนใชมากท่ีสุด  คือ  เครื่องดื่มท่ีผสมแอลกอฮอล  มากกวาครึ่งเคยดูสื่อประเภท
ลามกจากคลิปมือถือ  ประมาณ 2 ใน 3  มีความรูเก่ียวกับเรื่องเพศสัมพันธ  และการคุมกําเนิดใน
ระดับต่ําถึงปานกลาง  สวนใหญเขาถึงและไดรับบริการความรูจากโรงเรียน  ครอบครัว  และ
เพ่ือน  แตไมเคยไดรับบริการการปรึกษา/บริการเก่ียวกับเรือ่งเพศ  และการปองกันการตั้งครรภ
เพราะคิดวาตนไมมีปญหา  มีเพียงสวนนอยท่ีเขาถึงบริการ  และเปนกลุมท่ีมีปญหา  
ขอเสนอแนะ    หนวยงานระดับจังหวัด/อําเภอ  จัดทํายุทธศาสตรหรือแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร
การปองกันการตั้งครรภของวัยรุน  เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ภาคประชาสังคม  ครอบครัว  
วัยรุน  ไดรวมกําหนดเปาหมาย  ยุทธศาสตร  กิจกรรม  วิธีการดําเนินงาน  รวมท้ังกําหนด
บทบาทในการดําเนินงานรวมกัน  และถายระดับแผนยุทธศาสตรลงพ้ืนท่ี  เพ่ือใหหนวยงานระดับ
ตําบล  ทองถ่ิน  ทองท่ี  ชุมชน  และครอบครัว  รวมท้ังวัยรุน  ไดมีสวนรวมในการสรางมาตรการ
ทางสังคม  และระบบการเฝาระวังการตั้งครรภในชุมชน  โดยชุมชน  เพ่ือชุมชน
คําสําคัญ  :  ระบบการเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุน    ในภาคตะวันออก

สารเสพติดท่ีวัยรุนใชมากท่ีสุด  คือ  เครื่องดื่มท่ีผสมแอลกอฮอล  มากกวาครึ่งเคยดูสื่อประเภท
มีความรูเก่ียวกับเรื่องเพศสัมพันธ  และการคุมกําเนิดใน

ระดับต่ําถึงปานกลาง  สวนใหญเขาถึงและไดรับบริการความรูจากโรงเรียน  ครอบครัว  และ
บริการเก่ียวกับเรือ่งเพศ  และการปองกันการตั้งครรภ

เพราะคิดวาตนไมมีปญหา  มีเพียงสวนนอยท่ีเขาถึงบริการ  และเปนกลุมท่ีมีปญหา  
อําเภอ  จัดทํายุทธศาสตรหรือแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร

การปองกันการตั้งครรภของวัยรุน  เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ภาคประชาสังคม  ครอบครัว  
วัยรุน  ไดรวมกําหนดเปาหมาย  ยุทธศาสตร  กิจกรรม  วิธีการดําเนินงาน  รวมท้ังกําหนด
บทบาทในการดําเนินงานรวมกัน  และถายระดับแผนยุทธศาสตรลงพ้ืนท่ี  เพ่ือใหหนวยงานระดับ
ตําบล  ทองถ่ิน  ทองท่ี  ชุมชน  และครอบครัว  รวมท้ังวัยรุน  ไดมีสวนรวมในการสรางมาตรการ
ทางสังคม  และระบบการเฝาระวังการตั้งครรภในชุมชน  โดยชุมชน  เพ่ือชุมชน

ระบบการเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุน    ในภาคตะวันออก
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สถานการณมารดาตายในเขตบริการสุขภาพที่ 

สถานการณการตาย  เปนตัวชี้วัดสภาวะสุขภาพประชากรท่ีสําคัญตัวหนึ่งท่ีสามารถบอกถึง
ความสําเร็จของระบบสุขภาพของประเทศและอัตราการตายของมารดา  ก็เปนเครื่องบงชี้ท่ีสําคัญ
ของงานอนามัยแมและเด็ก  เปนสิ่งท่ีสะทอนถึงความเปนอยู  การเขาถึงบริการดานสุขภาพ  ความ
เพียงพอของการบริการดานสุขภาพ  จากการตรวจราชการและนิเทศงาน  กระทรวงสาธารณสุข 
ในเขตบริการสุขภาพท่ี 6 ป 2557  พบวา  ปญหามารดาตาย  เปนปญหาหลักสําคัญท่ีจําเปนตอง
ไดรับการปองกันและแกไขอยางจริงจัง  โดยการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของ  และผลักดันให
เกิดคณะกรรมการ MCH Board ระดับเขตข้ึน  เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและแกไข
ปญหาอนามัยแมและเด็กระดับเขต  อยางไรก็ตาม  การพัฒนาและแกไขปญหาอนามัยแมและเด็ก  
จําเปนตองมีขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการวางแผนแกไขปญหา  ศูนยอนามัยท่ี 
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว  จึงรวบรวมวิเคราะหขอมูลมารดาตายในระดับเขตข้ึน  เพ่ือ
จําเปนตองมีขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการวางแผนแกไขปญหา  ศูนยอนามัยท่ี 
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว  จึงรวบรวมวิเคราะหขอมูลมารดาตายในระดับเขตข้ึน  เพ่ือ
กําหนดเปนสถานการณปญหาการตายมารดา  และหาแนวทางปรับปรุงแกไขตอไป

ผลการศึกษา  พบวา  อัตราสวนมารดาตายโดยรวมเทากับ 
จังหวัดท่ีมีอัตราสวนการตายมารดาสูงสุดคือ  ระยอง 
ชลบุรี  13.9  สวนจังหวัดท่ีไมมีมารดาตาย  คือ  ตราด  ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี และสระแกว 

เม่ือทบทวนขอมูลแบบรายงานมารดาตายและขอมูลจากการตรวจราชการฯ
มารดาตายท้ัง 7 ราย  พบวา  มารดาตายดวยสาเหตุจาก 
(42.9%)  ตั้งครรภนอกมดลูก (Ectopicpregnancy
1 ราย (16.7%)  ภาวะชักในระยะคลอดและตกเลือดหลังคลอด 
(16.7%)  และตกเลือดหลังคลอด 1 ราย (16.7%
ตั้งครรภอายุนอยกวา 19 ป 1 ราย (14.3%)  และมารดา 
30 – 36 ป  ดานการมาฝากครรภ  พบวา  มีมารดาไมไดฝากครรภ
การตั้งครรภวัยรุนและไมทราบวาตนเองตั้งครรภ มีมารดา  
มารดา 4 ราย (57.1%)  มาฝากครรภกอน  12
ครั้ง มีมารดา  3 ราย (42.9%)  ท่ีมาฝากครรภ  
(28.6 %) 

สถานการณมารดาตายในเขตบริการสุขภาพที่ 6 พ.ศ. 2557

นางสาวทรรศนีย  โสรัจธรรมกุล
นางสาวรัตนา  เพชรพรรณ

นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา
ท่ีปรึกษา พญ.ภาวิณี ธีรการณุวงศ

สถานการณการตาย  เปนตัวชี้วัดสภาวะสุขภาพประชากรท่ีสําคัญตัวหนึ่งท่ีสามารถบอกถึง
อัตราการตายของมารดา  ก็เปนเครื่องบงชี้ท่ีสําคัญ

ของงานอนามัยแมและเด็ก  เปนสิ่งท่ีสะทอนถึงความเปนอยู  การเขาถึงบริการดานสุขภาพ  ความ
เพียงพอของการบริการดานสุขภาพ  จากการตรวจราชการและนิเทศงาน  กระทรวงสาธารณสุข 

พบวา  ปญหามารดาตาย  เปนปญหาหลักสําคัญท่ีจําเปนตอง
ไดรับการปองกันและแกไขอยางจริงจัง  โดยการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของ  และผลักดันให

ระดับเขตข้ึน  เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและแกไข
ปญหาอนามัยแมและเด็กระดับเขต  อยางไรก็ตาม  การพัฒนาและแกไขปญหาอนามัยแมและเด็ก  
จําเปนตองมีขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการวางแผนแกไขปญหา  ศูนยอนามัยท่ี 3 
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว  จึงรวบรวมวิเคราะหขอมูลมารดาตายในระดับเขตข้ึน  เพ่ือ
จําเปนตองมีขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการวางแผนแกไขปญหา  ศูนยอนามัยท่ี 3 
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว  จึงรวบรวมวิเคราะหขอมูลมารดาตายในระดับเขตข้ึน  เพ่ือ
กําหนดเปนสถานการณปญหาการตายมารดา  และหาแนวทางปรับปรุงแกไขตอไป

พบวา  อัตราสวนมารดาตายโดยรวมเทากับ 14.5 ตอแสนการเกิดมีชีพ 
จังหวัดท่ีมีอัตราสวนการตายมารดาสูงสุดคือ  ระยอง 45.1  รองลงมาคือ จันทบุรี  28.72  และ

สวนจังหวัดท่ีไมมีมารดาตาย  คือ  ตราด  ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี และสระแกว 
เม่ือทบทวนขอมูลแบบรายงานมารดาตายและขอมูลจากการตรวจราชการฯ   ของ

ราย  พบวา  มารดาตายดวยสาเหตุจาก Amniotic embolism  จํานวน 3 ราย
Ectopicpregnancy)  1 ราย (16.7%)  โรคหัวใจลมเหลว (CHF)   

ภาวะชักในระยะคลอดและตกเลือดหลังคลอด (Eclampsia & PPH)  1  ราย
%)  จากประวัติของมารดา  พบวา   มีมารดาท่ี
และมารดา 6 ราย (85.7%)  มีอายุระหวาง                                  

ป  ดานการมาฝากครรภ  พบวา  มีมารดาไมไดฝากครรภ 1 ราย (14.3%)  เนื่องจากเปน
การตั้งครรภวัยรุนและไมทราบวาตนเองตั้งครรภ มีมารดา  6 ราย (85.7%)  ท่ีมาฝากครรภ  โดย

12 สัปดาห  จํานวนครั้งของการฝากครรภเฉลี่ย 3.8 
ท่ีมาฝากครรภ  5  ครั้ง  และมาฝากครรภเพียง  1  ครั้ง  2  ราย 
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ดานอายุครรภ   พบวา  มารดา  5 ราย 
1 รายท่ีอายุครรภ 33 สัปดาห (16.7%)  เม่ือพิจารณาดานการประเมินภาวะเสี่ยงตามเกณฑฯ  พบ  
มารดา 5  ราย (71.4 %)  มีความเสี่ยงควรไดรับการดูแลเชิงคุณภาพเฉพาะราย  หากวิเคราะหแยก
รายประเด็นของความเสี่ยง พบวา  มารดา  2 ราย 
2  ราย (28.6%)  และ  มี  1 รายเปนโรคความดันโลหิตสูง   ประเด็นความเสี่ยงท่ีพบในการตั้งครรภ
ปจจุบันคือ  มารดาตั้งครรภวัยรุน  มารดาตั้งครรภอายุ
ติดอยางละ 1 ราย  นอกจากนี้ยังพบวา  มีมารดา  
ตามเกณฑยังไมถูกนับวามีความเสี่ยง  เนื่องจากตามเกณฑจะประเมินวามีความเสี่ยง  เม่ือมีประวัติ
เคยแทงอยางนอย  3  ครั้งติดตอกัน

ขอสังเกต  มารดา  5 ใน 7 ราย  มีภาวะเสี่ยงระหวางตั้งครรภอยางนอย 
มารดา 4 ใน 7 ราย  มาฝากครรภเร็วกอน 12 สัปดาห และมารดาเกือบท้ังหมด 
ประสบการณการตั้งครรภมากอน  และเปนการตั้งครรภครั้งท่ี 
จากขอมูลสรุปสาเหตุการตายของมารดา 4 ใน 7 ราย  เปนเรื่องท่ีสามารถวางแผนการดูแลหญิง
ตั้งครรภเชิงคุณภาพในแตละระยะของการตั้งครรภ  และการคลอดใหมีความเฉพาะตามสภาพปญหา
ของหญิงตั้งครรภแตละราย  มารดา 2 ใน 7 ราย  มีปญหาการตกเลือดหลังคลอด  จะเห็นไดวา 
ความเสี่ยงเกิดข้ึนท้ังระยะตั้งครรภ  ระยะคลอดและหลังคลอด   ปจจัยท่ีมีสงผลตอการตายของความเสี่ยงเกิดข้ึนท้ังระยะตั้งครรภ  ระยะคลอดและหลังคลอด   ปจจัยท่ีมีสงผลตอการตายของ
มารดามาจากหลายองคประกอบ  สะทอนถึงปญหาท่ีเปนจุดออนของการดูแลเชิงคุณภาพ  ดังนั้น
เพ่ือปองกันและจัดการความเสี่ยงตอมารดาตายท่ีอาจเกิดข้ึน  การวางแผนปองกันและแกไข  จึงตอง
ดําเนินการรวมกัน  เพ่ือใหเกิดการดูแลแตละระยะอยางมีคุณภาพ  ท้ังนี้บุคลากรและผูรับบริการ  
ตองใหความสําคัญและตระหนักถึงความจําเปนอยางยิ่งในการเฝาระวังและดูแลหญิงตั้งครรภ  เพ่ือ
เปาหมาย  ลูกเกิดรอด  แมปลอดภัย  รวมกันอยางจริงจัง

ขอเสนอแนะ
ดานผูรับบริการ
•  สรางความตระหนักของวัยรุน  เรื่องความเสี่ยงของการตั้งครรภวัยรุน
ตอทารกในครรภ  และการวางแผนคุมกําเนิด
•  สรางความรับผิดชอบของหญิงตั้งครรภ  
แมเคยมีประสบการณตั้งครรภมากอน  แตความเสี่ยงของการตั้งครรภแตละครั้ง
แตกตางกัน

ราย (71.4%)  มีอายุครรภมากกวา 37 สัปดาห  มีเพียง  
เม่ือพิจารณาดานการประเมินภาวะเสี่ยงตามเกณฑฯ  พบ  

มีความเสี่ยงควรไดรับการดูแลเชิงคุณภาพเฉพาะราย  หากวิเคราะหแยก
ราย (28.6%)  มีประวัติผาทองคลอด  โรคเบาหวาน  

รายเปนโรคความดันโลหิตสูง   ประเด็นความเสี่ยงท่ีพบในการตั้งครรภ
ปจจุบันคือ  มารดาตั้งครรภวัยรุน  มารดาตั้งครรภอายุ>35 ปตั้งครรภแฝด  โรคอวน  และติดยาเสพ

ราย  นอกจากนี้ยังพบวา  มีมารดา  3  ใน 7 ราย ท่ีมีประวัติการแทง 1- 2 ครั้ง  ซ่ึง
ตามเกณฑยังไมถูกนับวามีความเสี่ยง  เนื่องจากตามเกณฑจะประเมินวามีความเสี่ยง  เม่ือมีประวัติ

ราย  มีภาวะเสี่ยงระหวางตั้งครรภอยางนอย 2  เรื่องตอราย  
สัปดาห และมารดาเกือบท้ังหมด (6 ใน 7 ราย)  มี

ประสบการณการตั้งครรภมากอน  และเปนการตั้งครรภครั้งท่ี 3 ถึง 3 ราย  และครรภท่ี 5  1  ราย  
ราย  เปนเรื่องท่ีสามารถวางแผนการดูแลหญิง

ตั้งครรภเชิงคุณภาพในแตละระยะของการตั้งครรภ  และการคลอดใหมีความเฉพาะตามสภาพปญหา
ราย  มีปญหาการตกเลือดหลังคลอด  จะเห็นไดวา 

ความเสี่ยงเกิดข้ึนท้ังระยะตั้งครรภ  ระยะคลอดและหลังคลอด   ปจจัยท่ีมีสงผลตอการตายของความเสี่ยงเกิดข้ึนท้ังระยะตั้งครรภ  ระยะคลอดและหลังคลอด   ปจจัยท่ีมีสงผลตอการตายของ
มารดามาจากหลายองคประกอบ  สะทอนถึงปญหาท่ีเปนจุดออนของการดูแลเชิงคุณภาพ  ดังนั้น
เพ่ือปองกันและจัดการความเสี่ยงตอมารดาตายท่ีอาจเกิดข้ึน  การวางแผนปองกันและแกไข  จึงตอง
ดําเนินการรวมกัน  เพ่ือใหเกิดการดูแลแตละระยะอยางมีคุณภาพ  ท้ังนี้บุคลากรและผูรับบริการ  
ตองใหความสําคัญและตระหนักถึงความจําเปนอยางยิ่งในการเฝาระวังและดูแลหญิงตั้งครรภ  เพ่ือ
เปาหมาย  ลูกเกิดรอด  แมปลอดภัย  รวมกันอยางจริงจัง

เรื่องความเสี่ยงของการตั้งครรภวัยรุน ท่ีอาจเกิดข้ึนตอตนเองและ

  ตอการฝากครรภเรว็และฝากครรภครบตามกําหนด     
แตความเสี่ยงของการตั้งครรภแตละครั้ง  มีปจจัยท่ีเก่ียวของ
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ดานบุคลากร   ควรพัฒนา/ฟนฟูทักษะของบุคลากร
•  การคนหาและเฝาระวัง  ภาวะเสี่ยงระหวางตั้งครรภ   โดยใหความสําคัญกับ
ตั้งครรภ  ประวัติครอบครัว  และการสื่อสารใหทราบความเสี่ยงแตแรก
•  การคิด  วิเคราะหภาวะผิดปกติของการคลอด  
เม่ือเกิดภาวะวิกฤตฉุกเฉินอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ
•  การจัดการภาวะชักช็อค  และการชวยฟนคืนชีพตามแนวทาง
•  การเฝาระวังและปองกันการตกเลือดหลังคลอด
•  การเนนย้ํา  การคุมกําเนิดกลุมเสี่ยงในหญิงหลังคลอดกอนกลับบาน
ดานการพัฒนาเชิงระบบ
•  สรางกระแสรณรงคใหเขาถึงหญิงตั้งครรภทุกราย
ครั้งแรกกอนอายุครรภ  12 สัปดาห  
•  พัฒนากระบวนการฝากครรภคุณภาพ  และหองคลอดคุณภาพ
•  จัดทําและกํากับใหมีการปฏิบัติตาม CPG / Guide
•  จัดระบบการใหคําปรึกษาและสงตอระหวางเครือขาย
รองรับการชวยเหลือ  เม่ือเกิดภาวะวิกฤตฉุกเฉินไดอยาง
ใหพบสูติแพทย  และมีระบบ Fast Tract โดยเฉพาะกรณีใหพบสูติแพทย  และมีระบบ Fast Tract โดยเฉพาะกรณี
•  ใชกลไกการบริหารจัดการ  กํากับ  ติดตาม  
ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  และระดับเขต  ท่ีเขมแข็ง
•  ระบบการรายงานขอมูลการตายของมารดา  ปจจุบันเปนแบบ 
มารดาตายท่ีอยูนอกสถานพยาบาล  และกรณีเปนแรงงานตางดาว  ซ่ึงควรนําขอมูลดังกลาวมาทบทวน
เพ่ือหาแนวทางบริหารจัดการและปองกันรวมดวย

ฟนฟูทักษะของบุคลากร  เรื่อง
การคนหาและเฝาระวัง  ภาวะเสี่ยงระหวางตั้งครรภ   โดยใหความสําคัญกับการศึกษาประวัติการ

ตั้งครรภ  ประวัติครอบครัว  และการสื่อสารใหทราบความเสี่ยงแตแรก
  รวมถึงการตัดสินใจ  จัดการใหการชวยเหลือ

ทันเหตุการณ
และการชวยฟนคืนชีพตามแนวทาง (CPG / Guide Line)  ท่ีกําหนด

การเฝาระวังและปองกันการตกเลือดหลังคลอด
การคุมกําเนิดกลุมเสี่ยงในหญิงหลังคลอดกอนกลับบาน  หรือตรวจหลังคลอด

สรางกระแสรณรงคใหเขาถึงหญิงตั้งครรภทุกราย  ใหมาฝากครรภทันทีท่ีรูวาตั้งครรภ  และฝากครรภ

และหองคลอดคุณภาพใหไดตามเกณฑมาตรฐานอยางจริงจัง
Guide Line  สําหรับ รพช. และ รพ.สต.

จัดระบบการใหคําปรึกษาและสงตอระหวางเครือขาย รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. ท่ีชัดเจน สามารถ
เม่ือเกิดภาวะวิกฤตฉุกเฉินไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ  ในรายท่ีเสี่ยงสงตอ

โดยเฉพาะกรณี High Risk Caseโดยเฉพาะกรณี High Risk Case
  ขับเคลื่อนงานอนามัยแมและเด็กผาน MCH Board

ท่ีเขมแข็ง
ระบบการรายงานขอมูลการตายของมารดา  ปจจุบันเปนแบบ Hospital – base  ยังไมรวมขอมูล

มารดาตายท่ีอยูนอกสถานพยาบาล  และกรณีเปนแรงงานตางดาว  ซ่ึงควรนําขอมูลดังกลาวมาทบทวน
เพ่ือหาแนวทางบริหารจัดการและปองกันรวมดวย
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