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ศูนย์อนามัยที่  6  ชลบุรี

วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

ภายในปี  2563”  

พันธกิจ
1. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์   (Policy  and  Strategy) 
2. พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   (Technology  transfer)
3. สร้างและพัฒนารูปแบบศูนย์สาธิต (Model   development)
4. พัฒนาระบบสนับสนุนเขตสุขภาพและภาคีเครือข่าย (Supporter)
5. พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน  (Regulator) 

ค่ำนิยมองค์กร   “GIVE”  ให้ก ำลังใจซึ่งกันและกัน 
เพื่อน าไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์องค์กร

G  =  Good  governance  ยึดมั่นธรรมาภิบาล
I   =  Innovation  สร้างสรรคส์ิ่งใหม่
V  =  Volunteer จิตอาสางานองค์กร
E  =  Excellent    พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

2



พื้นที่รับผิดชอบ

ศูนย์อนามัยที่  6  ประกอบด้วย  8  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  
สระแก้ว  สมุทรปราการ  ชลบุรี   ระยอง  จันทบุรี   และ  ตราด  มี พ้ืนที่ทั้ งหมด  35,385                   
ตารางกิโลเมตร     ประชากร   5,684,573 คน    เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญในโครงการพัฒนาพ้ืนที่     
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก  มีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ  อาณาเขต       
ทิศเหนือติดต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดต่อกับ                
ประเทศกัมพูชา  และทิศตะวันตกติดกับภาคกลาง

ลักษณะภูมิประเทศ

พ้ืนที่ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก  ได้แก่   จั งหวัดชลบุรี   ติดชายฝั่ ง ทะเล                       
160  กิโลเมตร  จังหวัดระยอง  ติดชายฝั่งทะเล  100  กิโลเมตร จังหวัดจันทบุรี ติดชายฝั่งทะเล
80 กิโลเมตร รวมมีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล 340 กิโลเมตร

พ้ืนที่ชายแดนตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา  ซึ่งมีสภาพเป็นที่ราบสูง  ได้แก่  
จังหวัดสระแก้ว  มี พ้ืนที่ติดชายแดน  170 กิโลเมตร  จังหวัดจันทบุรี   มี พ้ืนที่ติดชายแดน                  
70  กิโลเมตร  และจังหวัดตราด  มีพื้นท่ีติดชายแดน  130  กิโลเมตร  รวมทั้งสิ้น  370  กิโลเมตร

พ้ืนที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ศูนย์อนามัยที่ 6  มีแหล่งน้ าส าคัญ  ได้แก่  
แม่น้ าบางปะกง  แม่น้ าปราจีนบุรี  แม่น้ าจันทบุรี  และแม่น้ าเวฬุ  พ้ืนที่ราบสูงและภูเขา เป็น เขต                  
ต้นน้ า ล าธาร และเขตอนุรักษ์  ซึ่งมีวนอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง  บริเวณตอนเหนือของจังหวัด
ปราจีนบุรี  สระแก้ว  จันทบุรี  และระยอง
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ทต. ทม. อบต. หลังคาเรือน
พื้นที่

(ตร.กม.)
ประชากร 

(คน)

ฉะเชิงเทรา 11 93 892 33 1 74 223,508 5,351 695,478 

ปราจีนบุรี 7 64 708 12 1 56 187,728 4,762 479,314

สระแก้ว 9 58 731 13 3 49 161,032 7,195.92 552,187

สมุทรปราการ 6 50 399 18 0 30 581,988 1,004.09 1,251,342 

ชลบุรี 11 92 562 45 45 52 762,583 4,363 1,364,002

ระยอง 8 58 441 30 30 37 347,044 3,552 643,649

จันทบุรี 10 76 728 42 5 34 198,292 6,338 523,702

ตราด 7 38 261 14 0 29 97,103 2,819 218,383 

รวม 69 529 4722 207 85 361 2,559,278 35,385 5,728,057 

เขตกำรปกครอง

แบ่งเขตการปกครองเป็น 69 อ าเภอ  529  ต าบล  4,722  หมู่บ้าน  2,559,278
หลังคาเรือน การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีเทศบาลต าบล  207 แห่ง   เทศบาลเมือง  85 แห่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบล  361  แห่ง

ตารางที่  1    เขตการปกครองพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่  6 

อำยคุำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย  (Life Expectancy at Birth)
จากข้อมูลรายงานการส ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร  ส านักงานสถิติแห่งชาติ  

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548– 2573  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  โดยเพิ่มขึ้น
ประมาณ  1 - 2 ปี  ทั้งเพศหญิงและชาย

แผนภูมิที่  1 กรำฟแสดงอำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ปี พ.ศ. 2548 – 2573 จ ำแนกตำมเพศ

69.9 70.59 71.93 73.28 74.62 75.96
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ประชำกร   

ในปี  2558 ศูนย์อนามัยที่  6  มีประชากรในเขตรับผิดชอบทั้งหมด  5,687,556 คน  เป็นชาย  
2,785,102 คน    หญิง  2,902,454 คน   สัดส่วนของประชากรแบ่งเป็นวัยเด็ก   (อายุ 0-14 ปี)     
จ านวน 1,094,930  คน ร้อยละ 19.25 วัยท างาน  (อายุ15 - 59 ปี)   จ านวน  3,882,392 คน  
ร้อยละ  68.26 และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จ านวน  710,234  คน  ร้อยละ  12.49

19.25

68.26

12.49

สัดส่วนประชำกร (ร้อยละ)

0-14 ปี

15-19 ปี

60 ปีขึ้นไป

แผนภูมิที่  2    สัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ

จังหวัด
กลุ่มอำยุ 

0-14 ปี 15-19 ปี 60 ปีขึ้นไป

ฉะเชิงเทรา 19.93 67.79 12.28

ปราจีนบุรี 18.61 67.04 14.35

สระแก้ว 18.61 66.51 14.89

สมุทรปราการ 18.26 69.45 12.29

ชลบุรี 20.27 68.92 10.81

ระยอง 20.56 68.74 10.70

จันทบุรี 18.49 67.80 13.71

ตราด 18.29 66.44 15.27

เขต 6 19.25 68.26 12.49

ที่มา : เอกสารประกอบการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปี 2558

ตารางที่  2 ร้อยละของประชากรทุกกลุ่มอายุ  จ าแนกรายจังหวัดปี พ.ศ. 2558
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แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างประชากรกลางปีจ าแนกตามสัดส่วน  กลุ่มอายุและเพศ 
ศูนย์อนามัยที่  6 ปี 2558

6 4 2 0 2 4 6

00-04

15-19

30-34

45-49

60-64

75-79

ร้อยละ

กล
ุ่มอ

าย
ุ

% หญิง

% ชาย

6



หมวดด ำเนินงำน   
9,736,600 บำท
(ร้อยละ  83.68 ) 

หมวดรำยจ่ำยอื่น    
302,000บำท

(ร้อยละ  2.59 )

งบลงทุน
1,596,000 บำท
(ร้อยละ 13.71)

งบประมำณทั้งสิ้น
11,634,600 บำท

83.68

2.59 13.71

ร้อยละ

งบด ำเนินงำน

งบรำยจ่ำยอื่น

งบลงทุน
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10.90%
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อ านวยการ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการพิเศษ

ช านาญการ

ปฏิบัติการ

ช านาญงาน

ปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจ า 

จ้างเหมาบริการ

แผนภูมิที่  4  แสดงจ านวนบุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 6 จ าแนกตามต าแหน่ง

ศูนยอ์นำมัยที่ 6 มีจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 110 คน  จ ำแนกเป็น 
- สายงานอ านวยการ  1  คน  (0.90%)
- สายงานวิชาการ  58  คน  (52.72%)  เป็นข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ  1  คน 

ช านาญการพิเศษ  11  คน  ช านาญการ  42  คน  ปฏิบัติการ  4  คน
- สายงานทั่วไป  11  คน  (10%) เป็นข้าราชการระดับช านาญงาน  8  คน  และปฏิบัติงาน  3  คน 
- พนักงานราชการ  16  คน (14.54%)
- ลูกจ้างประจ า     12  คน  (10.90%)
- จ้างเหมาบริการ   13  คน (11.81%)

ที่มาของข้อมูล  :  ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558  กลุ่มอ านวยการ  ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
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ล าดับ วุฒิการศึกษา
จ านวน (คน)

ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง 
ประจ า

จ้างเหมา
บริการ รวม

1 แพทย์ 4 - - - 4

2 ทันตแพทย์ 2 - - - 2

3 ปริญญาเอก 2 - - - 2

4 ปริญญาโท 25 - - - 25

5 ปริญญาตรี 37 16 4 57

6 อนุปริญญา/
ปวส.

3 - 5 9 17

7 ปวช./มัธยม/
ประถม

- - 3 - 3

รวม 73 16 8 13 110

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนบุคลากรของ ศูนย์อนามัยที่ 6 จ าแนกตามระดับการศึกษา

บุคลากรของศูนยอ์นามัยที่ 6 ชลบุรี  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด  
จ านวน  57  คน ร้อยละ  51.81 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จ านวน 25 คน  
ร้อยละ 22.72 และระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน  17 คน  ร้อยละ  15.45  ตามล าดับ

ที่มาของข้อมูล  :  ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558  กลุ่มอ านวยการ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
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1.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย
1.1 1) ร้อยละของ MCH Board 
ระดับจังหวัด มีกลไกในการเฝ้า…

1.1 2) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ

1.2 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะ
เร่ิมอ้วนและอ้วน

1.3  จ านวนโรงพยาบาลสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง…

1.4 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่
ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มี…

1.5 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม…

1.6 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง…

2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ

3 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด…

4 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
องค์การตามแนวทาง PMQA

แผนภูมิที่ 5  การด าเนินงานตามค ารับรองฯ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2558

มิติภำยนอก :  กำรประเมินประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 1.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย

1) ร้อยละของ MCH Board ระดับจังหวัด มีกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย 
แม่และเด็ก (100%)

2) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (80%)
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (100%)
ตัวชี้วัดที่  1.3  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและ    
รับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนฉบับบูรณาการ (100%)
ตัวชี้วัดที่  1.4 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ (100%)
ตัวชี้วัดที่  1.5 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  (90%)
ตัวชี้วัดที่  1.6 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ตามกฎหมาย (100%)

มิติภำยใน :  กำรประเมินประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (94.22%)
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน (100%)
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (100%)

มิติภำยใน :  กำรพัฒนำองค์กร
ตัวชี้วัดที่  5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA  (200)
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ส่วนที่ 2   

สถานการณง์านส่งเสริมสุขภาพ



สถำนกำรณ์สตรีและเด็กปฐมวัย

การแพทย์สาธารณสุขไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ประชากรแม่และเด็กเกือบทั้งหมดเข้าถึงบริการของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่อัตราส่วน
การตายมารดาของประเทศยังสูงกว่านานาชาติและไม่ได้ตามเป้าหมาย MDGsA ที่ต้องการให้ประเทศ
ต่าง ๆ ลดอัตราส่วนการตายมารดาลงเหลือ 13 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (ส านักส่งเสริมสุขภาพ, 2556) 
แม้ว่าหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะคลอดบุตรโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข แต่ข้อมูล จาก               
กรมอนามัยพบว่า การฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ระดับประเทศในปี 2557                 
เพียงร้อยละ 55.8 และจากข้อมูลส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้เกิดภาวะเสี่ยงที่ส าคัญต่อสุขภาพ เช่นภาวะแทรกซ้อนจากการ
ตั้งครรภ์ ส่งผลต่อสุขภาพของทารกที่เกิดมา ซึ่งจากข้อมูลส านักส่งเสริมสุขภาพ พบว่าร้อยละของทารก
แรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม ยังสูงกว่าเป้าหมายกรมอนามัย และเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัยลดลง นอกจากนี้เด็กไทยยังมีปัญหาด้านสติปัญญา โดยจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต เด็กไทยมี
ความฉลาดทางปัญญา (IQ) ต่ ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากล ซึ่งจากข้อมูลกรมอนามัยพบหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ระดับค่า ไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่ามาตรฐานมีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี 2554, 2555, 2556 ร้อยละ 39.9, 
46.4 และ 51.3 ตามล าดับ จากเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งมีส่วนส าคัญที่ท าให้ทารกมีสติปัญญาต่ า
กว่าเกณฑ์ที่กรมอนามัยก าหนด ดังนั้นงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กต้องได้รับการพัฒนาให้ลูก
เกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กไทยแข็งแรง ฉลาด ดี และมีความสุข

อัตราส่วนการตายมารดา
มารดาตาย หมายถึง การตายของหญิงตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ ถึงภายใน 42 วัน หลังสิ้นสุดการ

ตั้งครรภ์ที่มีสาเหตุจากภาวการณ์ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนการตาย
มารดาของเขตสุขภาพที่ 6 กับประเทศ พบว่า ตั้งแต่ปี 2550-2555 อัตราส่วนการตายมารดาของเขตฯ 
สูงกว่าประเทศโดยตลอด แต่มีแนวโน้มลดลงจาก 21.3 ต่อเกิดมีชีพแสนคน ในปี 2550 เหลือ 18.2 ต่อ
เกิดมีชีพแสนคน ในปี 2555 (แผนภูมิท่ี 6) 

แผนภูมิที่ 6 อัตราส่วนการตายมารดาต่อเกิดมีชีพแสนคน ของเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2550-2555

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
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กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นภาวะวิกฤติหนึ่งที่มีผลกระทบด้านสุขภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทั้งต่อตัววัยรุ่นเอง ครอบครัวและสังคม ผลกระทบจากการตั้งครรภ์
จากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ท าให้เกิดภาวะเสี่ยงที่ส าคัญต่อสุขภาพ อาทิ วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี จะมี
ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์สูงกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปีสูง  โดยมีอุบัติการณ์ของโลหิตจางสูง 
ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์คลอดนานและภาวะคลอดก่อนก าหนด จากข้อมูลของส านัก
อนามัยการเจริญพันธุ์พบว่า อัตราการคลอดของมารดาอายุ 15-19 ของประเทศไทยปี 2543 เท่ากับ 
31.1 ต่อประชากรหญิง 1,000 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 53.8 ต่อประชากรหญิง 1,000 คน ในปี 2555 
ซึ่งเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นถึงกว่าร้อยละ 70 ในขณะที่ทั่วโลกรวมทั้งทวีปแอฟริกาที่เคยมีอัตราการเกิด             
มีชีพเฉลี่ยสูงที่สุดในโลกกลับมีแนวโน้มลดลง โดยเฉลี่ยถึงประมาณร้อยละ 20 นอกจากนี้อัตราการเกิด
มีชีพในกลุ่มวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 15 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากข้อมูลล่าสุดในปี 2555 พบว่า           
มีวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี คลอด 3,725 คน ซึ่งคิดเป็นจ านวนที่สูงกว่า 10 ปีที่แล้วถึง 2 เท่า (แผนภูมิที่ 2) 
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการคลอดของมารดาอายุ 15-19 ปี ระหว่างเขตสุขภาพที่ 6 กับระดับประเทศ 
ตั้งแต่ปี 2546-2556 พบว่า อัตราการคลอดของมารดาอายุ 15-19 ปี ของเขตสูงกว่าระดับประเทศ
โดยตลอด (แผนภูมิที่ 7) 

แผนภูมทิี่ 7 อัตราคลอดในมารดาอายุ 10-14 ปี กับ 15-19 ปี 
ของประเทศไทย เปรียบเทียบ พ.ศ. 2533-2555

ที่มา : ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
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แผนภูมิที่ 8  อัตราคลอดของมารดาอายุ 15-19 ปี เปรียบเทียบระหว่าง
เขตสุขภาพที่ 6 กับประเทศไทย   พ.ศ. 2546-2557

ที่มา : ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

กระแสทางสังคมไม่ควรมองว่าปัญหาแม่วัยรุ่นเป็นเพียงปัญหาที่สะท้อนถึงความเสื่อมของ
สังคมไทย แต่ควรมองและพิจารณาว่า ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ ค่านิยม และ
บรรทัดฐานทางเพศศึกษาของคนในสังคมไทยได้เปลี่ยนไป ช่องว่างระหว่างเด็กและผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อาจนับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่ง ปัญหาแม่วัยรุ่นสามารถแก้ไขได้
เพียงแค่ผู้ใหญ่ พร้อมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องยอมรับความจริงและมีข้อมูลของปัญหาที่มาก
เพียงพอ  

ปัญหาแม่วัยรุ่นจะเป็นอย่างไรในอนาคตไม่ส าคัญเท่ากับว่าสังคมไทยจะเริ่มขจัดปัญหาและ
มีทิศทางเดินไปทางใด เพราะว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้จบเพียงการเกิดของเด็กเท่านั้น แต่เป็นต้นเหตุของ
ปัญหาทางสาธารณสุข เนื่องจากแม่วัยรุ่นยังขาดวุฒิภาวะในการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ ส่งผลให้
เกิดปัญหาต่อการตั้งครรภ์และการคลอด เช่น การคลอดก่อนก าหนด การคลอดทารกน้ าหนักตัวน้อย
และการตายคลอด หากปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นโดยไม่มีมาตรการควบคุมป้องกันย่อมส่งผลเสีย
ต่อสังคมในระยะยาวยากท่ีจะแก้ไข
การฝากครรภ์

การบริการฝากครรภ์ คลอด หลังคลอด เป็นบริการพื้นฐานที่ส าคัญด้านสาธารณสุข โดยมี
เป้าหมาย เพ่ือลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เป็นภารกิจที่หน่วยบริการทุกระดับให้ความส าคัญ โดยเน้น
คุณภาพการให้บริการและให้ความรู้ในการดูแลครรภ์แก่สตรี ตั้งแต่ฝากครรภ์ครั้งแรก คลอด และหลัง
คลอด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของแม่ โดยส่งเสริมสุขภาวะของแม่ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ เตรียมความพร้อมในการเป็นแม่และการดูแลลูกต่อไป
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การฝากครรภ์เป็นการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังภาวะเสี่ยง และให้การดูแลรักษา
ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ทุกครั้ง เมื่ออายุครรภ์ไม่ เกิน           
12 สัปดาห์ ส่งผลให้แม่และทารกในครรภ์ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง แม่และ
ครอบครัวได้รับค าแนะน าการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่ แต่หญิงมี
ครรภ์ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์เท่าที่ควร จากข้อมูลการ
ฝากครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2549-2558 พบว่า หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 2549-2555 และ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ใน
ปี 2556-2558 แต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 34.7 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 49.7 ในปี 2558 
(แผนภูมิที่ 9) 

แผนภูมิที่ 9 ร้อยละหญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ปี 2549-2558
ของเขตสุขภาพท่ี 6

34.7

44.7 39.3 42.3 40.1
45.1 46.5 51.6

44.3
49.7

0

10

20

30

40

50

60

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

ร้อยละ

ภำวะโลหิตจำงในหญิงตั้งครรภ์
ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ของเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2552-2558 พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น

จากร้อยละ 13.8 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 21.6 ในปี 2558 เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ไม่เกินร้อย
ละ 10 นับว่าภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ยังเป็นปัญหาที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไข เพื่อลดภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งส่งผลต่อน้ าหนักทารกแรกเกิด

15



แผนภูมิที่ 10 ร้อยละโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2552-2558 ของเขตสุขภาพท่ี 6
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ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
ไอโอดีนมีบทบาทส าคัญต่อการเจริญของระบบประสาทของทารกตั้งแต่ในครรภ์

มารดาจนถึง  2 ขวบ หญิงตั้งครรภ์ต้องการไอโอดีนมากกว่าคนปกติ การขาดธาตุไอโอดีนเป็นสาเหตุ
ของการพร่องทางสติปัญญาที่ป้องกันได้ ไอโอดีนเป็นส่วนประกอบส าคัญของธัยรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งมี
อิทธิพลมากต่อการเติบโตด้านร่างกายและพัฒนาการของสมอง ทารกที่ขาดไอโอดีนในครรภ์ มารดา      
อาจตายในครรภ์ หรือพิการแต่ก าเนิด หากไม่ได้รับการรักษาจะมีพัฒนาการช้ากว่าอายุ ตัวเตี้ยแคระ
แกร็น การขาดไอโอดีนรุนแรงจะท าให้ทารกที่คลอดมาเสี่ยงพิการและเสี่ยงปัญญาอ่อน   จากการสุ่ม
ส ารวจระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ทั่วประเทศของส านักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่า 
หญิงตั้งครรภ์มีค่าไอโอดีนน้อยกว่ามาตรฐานแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ในปี 2554, 2555, 2556 ร้อยละ 39.9 
,46.4 และ 51.3 ตามล าดับ และลดลงในปี 2557 เหลือร้อยละ47.4 (ส านักโภชนาการ กรมอนามัย) 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของเขตบริการสุขภาพที่ 6 ที่พบหญิงตั้งครรภ์มีค่าไอโอดีนน้อยกว่ามาตรฐาน
เพ่ิมสูงขึ้น จากร้อยละ 35.8, 40.5 เป็น 44.6 ตามล าดับ และลดลงเหลือร้อยละ 37.5 ในปี 2557
(แผนภูมิที่ 6)

แผนภูมทิี่ 6  ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีค่าไอโอดีนน้อยกว่ามาตรฐาน
(Urine Iodine ≤ 150 µgm%) ปี  2556

ที่มา : ส านักโภชนาการ กรมอนามัย
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กรมอนามัย โดยส านักโภชนาการได้มีแนวทางการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางและการ
ขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ โดยมีนโยบายให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟเลทในหญิงตั้งครรภ์ 
ตั้งแต่ครั้งแรกที่มาฝากครรภ์ โดยหญิงตั้งครรภ์ทุกรายต้องได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟเลท
วันละ 1 เม็ด ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ตลอดจนหลังคลอด 6 เดือนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ในหญิงที่คลอดบุตรแล้ว และหลังคลอดยังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะ 0-6 เดือน       
หลังคลอดทุกรายจะได้รับการจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟเลท ตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่จนถึง 6 เดือน โดยมีการจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟเลท ให้หญิงหลังคลอดก่อนออกจาก
โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ และมีการประเมินอีกครั้ง เมื่อมารดากลับมาตามนัดตรวจ          
6 สัปดาห์ในคลินิกตรวจหลังคลอด

มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะยังคงได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟเลท หลังจาก
นั้นการจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟเลท จะด าเนินการในคลินิกเด็กดี โดยจะมีการจ่ายยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน เหล็ก โฟเลท ให้เฉพาะในกลุ่มมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อเนื่องไปจนครบ 6 เดือนหลังคลอด
ตลอดช่วงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ส านักโภชนาการ กรมอนามัย)

ดังนั้นควรประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์เร็วและฝากครรภ์ครบ
ตามเกณฑ์ เพ่ือจะได้รับการดูแลก่อนคลอดอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมภาวะแม่ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง 
ทั้งร่างกายและจิตใจ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  ประกอบกับให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ในเรื่องความส าคัญ
ของการกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็กและกรดโฟลิกต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเด็กในช่วงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตรในระยะ 6 เดือนหลังคลอด เพ่ือให้มีความพร้อม
ในการเป็นแม่และการเลี้ยงดูลูกต่อไป

ทำรกแรกเกิดน้ ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 กรัม
ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม หมายรวมถึง ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย

จากการคลอดก่อนก าหนด และทารกที่การเจริญเติบโตในครรภ์ชะงักงัน สาเหตุของทารกแรกเกิด
น้ าหนักน้อยส่วนใหญ่เกิดจากอายุของมารดาขณะตั้งครรภ์ อายุครรภ์เมื่อแรกคลอด ภาวะโภชนาการ
มารดา นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น แม่ติดสารเสพติด ดื่มชา กาแฟ สูบบุหรี่ ความดันโลหิต สูง           
ขณะตั้งครรภ์ เลือดออกทางช่องคลอดในระยะแรกของการตั้งครรภ์ น้ าหนักแม่เพ่ิมขึ้นน้อยกว่า           
10 กิโลกรัม เป็นต้น (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย) น้ าหนักแรกเกิดน้อยเป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ไม่
เพียงแต่บ่งชี้สภาวะโภชนาการและสุขภาพของมารดาเท่านั้น แต่ยังบ่งชี้โอกาสการเจริญเติบโต 
พัฒนาการทางสุขภาพและจิตสังคมระยะยาวของเด็กทารก การที่เด็กทารกมีน้ าหนักแรกเกิดน้อย               
(น้อยกว่า 2,500 กรัม) สะท้อนความเสี่ยงทางสุขภาพของเด็กอย่างมาก

สถานการณ์ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ของเขตสุขภาพที่ 6 ตั้งแต่           
ปี 2549–2558 พบว่า สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 7 แต่ก็มีแนวโน้มลดลง  (แผนภูมิที่ 7) 
ถือเป็นประเด็นท้าทายที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
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แผนภูมิที่ 12 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2549 – 2558
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ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด หมายถึงภาวะที่ทารกแรกเกิดมีชีพค่าคะแนน 

Apgar ที่ 1 นาที และ 5 นาที ต่ ากว่า 7 คะแนน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 1 ระดับรุนแรงมาก 
ค่าคะแนน Apgar เป็น 0-3 คะแนน และ 2  ระดับรุนแรงน้อยถึงปานกลาง ค่าคะแนน Apgar               
เป็น 4-7 คะแนน

มีการศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนได้แก่ ปัจจัยการคลอด เช่น 
การคลอดที่ยากล าบาก ติดไหล่ทารก การคลอดที่ต้องใช้เครื่องมือ เช่น คีม เครื่องดูดสุญญากาศ 
การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การคลอดท่าก้นทางช่องคลอด ปัจจัยของทารก ทารกน้ าหนักตัวน้อย 
น้ าหนักตัวมากเกินไป ครรภ์แฝด ภาวะ fetal distress ปัจจัยของมารดา มารดามีโรคประจ าตัว มี    
น้ าเดินก่อนคลอด มารดาไม่มาฝากครรภ์ มารดาอายุมากเป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถป้องกันได้
โดยการบริการฝากครรภ์ และคลอดอย่างมีคุณภาพ สถานการณ์ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
ของเขตสุขภาพที่ 6 มีแนวโน้มลดลงจาก 47.4 ต่อ 1,000 เกิดมีชีพในปี 2549 เหลือเพียง 28.4 
ต่อ 1,000 เกิดมีชีพ ในปี 2558 (แผนภูมิที่ 13)

แผนภูมิที่ 13   อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ปี 2549 – 2558
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ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
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กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ลูกได้รับผลดีที่สุด ต้อง “เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 

หลังจากนั้นจึงให้อาหารอ่ืนตามวัย และกินนมแม่ควบคู่จนลูกอายุ 2 ปี หรือนานกว่า” ข้อมูลจากส า
นกส่งเสริมสุขภาพในปีพ.ศ. 2552 มีเด็กไทยเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น ที่ได้รับนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่
แรกคลอดถึง 6 เดือน หากต้องการเด็กที่มีคุณภาพ ต้องผลักดัน สนับสนุน และส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน จากข้อมูลของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 อัตราเลี้ยงลูกด้วย    
นมแม่ 6 เดือน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ร้อยละ 26.3 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 65.8 ปี 2558                  
(แผนภูมิที่ 14)

แผนภูมทิี่ 14   ร้อยละการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ปี 2550 – 2558
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ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

พัฒนำกำรเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เด็กที่มีคุณภาพจะต้องเป็น

เด็กท่ีการเจริญเติบโต และพัฒนาการสมบูรณ์ทุกด้านตามวัย การอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ต่าง ๆ 
ที่เด็กได้รับในช่วงวัยนี้จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาการเด็กเป็นอย่างยิ่ง จากการวิจัยสถานการณ์
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 ของศูนย์อนามัยที่ 6 พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย  
ร้อยละ 73.7 พัฒนาการสงสัยล่าช้าร้อยละ 26.3  โดยสงสัยล่าช้าด้านภาษามากที่สุดร้อยละ 22.2 
รองลงมาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านสังคมและด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ร้อยละ 10.3, 9.1 และ 7.8 
ตามล าดับ โดยเด็ก 0-2 ปี  มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 18.4  พัฒนาการล่าช้าด้านภาษามากที่สุด 
ร้อยละ 14.2  ในขณะที่  เด็ก 3-5 ปี พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 34.5 โดยพัฒนาการล่าช้า       
ด้านภาษา ร้อยละ 30.6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็ก โดยปัจจัยด้านแม่ ได้แก่ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ปัจจัยด้านเด็ก ได้แก่ การกินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ภาวะออกซิเจน
เมื่อแรกเกิด ปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ ระดับการศึกษาของผู้ดูแล อาชีพผู้ดูแล รายได้ครัวเรือน การเล่า
นิทานอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่ดี คือ การเลี้ยงดูเด็กด้วยกิจกรรม  
กิน กอด เล่น เล่า และการส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ และภาวะโภชนาการ
เด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 6 พบเด็กมีรูปร่างสมส่วนร้อยละ 70.9 มีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุร้อยละ 
82.6  เตี้ยร้อยละ 8.9
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แผนภูมิท่ี 15 พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เขตสุขภาพท่ี 6
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ที่มา : สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพท่ี 6 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

สถำนกำรณ์เด็กวัยเรียน

เด็กวัยเรียน (อายุ 6-12 ปี) เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้านร่างกาย ซึ่งจะมี
การเจริญเติบโตอย่างสม่ าเสมอ มีการพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ 
จริยธรรม พัฒนาการทางเพศ ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลส่งเสริมให้เหมาะสม ประกอบกับเด็กในวัยนี้ส่วน
ใหญ่ใช้เวลาอยู่ในโรงเรียน จึงจ าเป็นต้องมีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ในวัยเรียนมีสุขภาพดี มีการเจริญเติบโตอย่างสมวัย ปราศจากโรค เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป

ข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับสัดส่วนเด็กไทยที่มีแนวโน้มสู่ภาวะ
เป็นเด็กอ้วนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าในปี 2558 เด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทยจะกลายเป็นเด็ก
อ้วนในสัดส่วนที่สูงขึ้น เทียบระหว่างเด็กอ้วนและเด็กธรรมดาคิดเป็น 1 ใน 5 ส่วนเด็กในวัยเรียนจะมี
สัดส่วนของเด็กอ้วนอยู่ที่ 2 ใน 10 โดยเฉพาะเด็กในเมืองจะอ้วนร้อยละ 20-25 ทั้งหมดนี้นับเป็น
อุบัติการณ์โรคอ้วน ในเด็กไทยที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว จากสถิติดังกล่าวชี้ได้ว่าไทยเป็นประเทศที่มีอัตรา
โรคอ้วนในเด็กเร็วที่สุดในโลก เฉพาะระยะ 5 ปีที่ผ่านมาเด็กก่อนวัยเรียนอ้วนเพ่ิม 36% และเด็ก       
วัยเรียน 6-13 ปี อ้วนเพิ่มขึ้น 15.5%

จากข้อมูลของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2558 เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
ร้อยละ 15.13 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายกรมอนามัยท่ีก าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 10 (แผนภูมิที่ 11) หากปล่อย
ให้สถานการณ์นี้ด าเนินต่อไปโดยไม่มีการควบคุม เด็กเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อ้วนในอนาคต และ
ปัญหาที่ตามมาจากการเกิดโรคอ้วนคือ การเกิดโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และ             
หลอดเลือด ความดันโลหิตสูง และโรคอื่น ๆ 
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แผนภูมิที่ 16 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ปี 2558
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ที่มา : Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข

สถำนกำรณ์วัยท ำงำน

ประชากรวัยท างานหรือวัยแรงงาน อยู่ในช่วงอายุ 15 – 59 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.5 ของประชากรทั้งหมด ครอบคลุมประชากรวัยรุ่น วัยท างาน 
และวัยกลางคนก่อนที่จะไปสู่วัยสูงอายุ คือก าลังส าคัญการผลิตเชิงเศรษฐกิจของประเทศ ประชากร 
วัยท างานที่สุขภาพดี สามารถปฏิบัติหน้าที่หลักของตนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ไม่ขาดงานเพราะ       
การเจ็บป่วย ไม่สูญเสียเวลาสร้างผลผลิต และไม่เสียค่าใช้จ่ายกษาพยาบาล เป็นที่พ่ึงพิงของประชากร
วัยอ่ืน ๆ ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กระทบโดยตรงกับ
ระบบสุขภาพ สาเหตุการเจ็บป่วย และการตายจากโรคไม่ติดเชื้อที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งปัญหาสุขภาพเหล่านี้
ก่อให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค สูญเสียก าลังในการผลิต เป็นภาระอย่างยิ่งของ
ครอบครัวและประเทศชาติ

กลยุทธ์การสริมสร้างสุขภาพประชากรวัยท างาน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555- 2559 เน้นการส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขถาพอย่างองค์รวม 
โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะ ใน                
การดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ             
ที่เอื้อต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริม
การแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้าน
สาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร ตลอดจนการใช้มาตรฐานการเงินการ
คลังเพ่ือสุขภาพ  ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
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จากข้อมูลรายงานสถิติสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ในปี 
พ.ศ. 2557 การเจ็บป่วยด้วยโรคส าคัญของคนไทย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
และโรคเบาหวาน  ตามล าดับ สาเหตุที่ส าคัญของการเสียชีวิต ได้แก่ โรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 
อุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถระบุเจตนา  ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการตาย              
โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ โรคปอดอักเสบ  โรคอ่ืน ๆ ของปอด                  
โรคไตอักเสบ  กลุ่มอาการไตพิการ โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน  โรคเบาหวาน การฆ่าตัวตาย วัณโรค
ทุกชนิด  โรคเอดส์  ซ่ึงโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดมีมากที่สุดที่อัตรา 98.5 ต่อประชากรแสนคน

ปัจจุบันการเจ็บป่วยของคนไทย 3 อันดับแรก เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และโรคเบาหวาน  ตามล าดับ ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคเหล่านี้เป็นที่ทราบกันดีว่า เกิดจากพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมด้านการบริโภค การออกก าลังกาย  การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย สัมผัสและ
ได้รับสารพิษสารเคมีต่าง ๆ จากการใช้ชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันในระดับบุคล จึงเป็นเรื่องท้าทายในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพอย่างยิ่ง

จากข้อมูลของส านักโภชนาการ กรมอนามัยปี 2557 พบว่า ประชาชนอายุมากกว่า 
15 ปีขึ้นไปในเขตสุขภาพที่ 6 มีภาวะอ้วน และอ้วนอันตรายร้อยละ 12.2 และ 0.3 ตามล าดับ 
ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศเล็กน้อย (แผนภูมิที่ 17)

แผนภูมทิี่ 17 ร้อยละของประชาชนอายุมากกว่า 15 ปีมีภาวะอ้วนและอ้วนอันตราย ปี 2557
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ที่มา : ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
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สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุ

โครงสร้างทางอายุของประชากรแสดงด้วยสัดส่วนของประชากรในวัยต่าง ๆ เพ่ือจ าแนก
ประชากรออกเป็นกลุ่ มอายุ  3  กลุ่ ม ใหญ่  ๆ  คื อ  ประชากรวั ย เด็ ก  อายุ น้ อยกว่ า  15 ปี                        
วั ยแรงงานอายุ  15 -59  ปี  และวั ยสู งอายุ  อายุ  60  ปีขึ้ น ไป จะ เห็น ได้ ว่ า  ในระหว่ างปี 
พ.ศ. 2553 –พ.ศ. 2583 สัดส่วนของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่สัดส่วน
ของประชากรสู งอายุมีแนวโน้ม เ พ่ิมขึ้นอย่ า งต่อ เนื่ อง  จากร้อยละ 12 .9  ในพ.ศ.  2553                   
เป็นร้อยละ 32.1 ใน พ.ศ. 2583 (ตารางที่ 2)

จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553 –พ.ศ. 2583 พบว่า 
สัดส่วนของประชากรสูงอายุวัยปลายอายุ 80 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจน กล่าวคือ 
สัดส่วนของผู้สูงอายุวัยปลายจะเพ่ิมจากประมาณร้อยละ 12.7 ของประชากรสูงอายุทั้งหมดเป็นเกือบ    
1 ใน 5 ของประชากรสูงอายุ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุวัยปลายนี้ จะสะท้อนถึงการสูงอายุขึ้น
ของประชากรสูงอายุ น าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของประชากรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ
สุขภาพ เมื่อพิจารณาสัดส่วนเพศของประชากรสูงอายุ พบว่า ประชากรสูงอายุเพศหญิงมี สัดส่วน           
ร้อยละ 55.1 ในปี 2553 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 56.8 ในปี 2583 โดยเฉพาะประชากรสูงอายุวัยปลาย           
เพศหญิงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากร้อยละ 13.9 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 21.3 ในปี 2583 
เนื่องจากเพศหญิงจะมีอายุยืนยาวกว่าเพศชาย ส าหรับแนวโน้มประชากรสูงอายุไทยจะอาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลหรือเขตเมืองเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรสูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจ านวน 3.3 
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.7 เพ่ิมขึ้นเป็น 11.6 ล้านคน หรือร้อยละ 59.8 ในปี 2583 ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากแนวโน้มการเติบโตของประชากรเมืองในประเทศไทยมีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้น  และอนาคตอีก 
27 ปีข้างหน้า ในปี 2583 ประมาณว่าจะมีประชากรสูงอายุวัยปลาย หรือผู้มีอายุ 80 ปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้นอีก
เกือบเท่าตัว ซึ่งเพ่ิมเร็วกว่าผู้สูงอายุกลุ่มอ่ืน ด้วยความจริงที่ว่าคนยิ่งมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อ
การเจ็บป่วยและความพิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพ่ิมมากขึ้นในอนาคตเมื่อสังคมไทยสูงวัยมากขึ้น 
ความต้องการการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุก็จะเพ่ิมสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

ตารางที่ 4    จ านวนและอัตราส่วนร้อยของประชากรวัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ 
พ.ศ. 2513, 2533, 2553, 2573 และ 2583

ประชำกร พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2573 พ.ศ. 2583
วัยเด็ก

(ต่ ำกว่ำ 15 ปี)
15.5 ล้าน
45.1%

15.8 ล้าน
29.0%

12.7 ล้าน
19.2%

9.8 ล้าน
14.8%

8.2 ล้าน
12.8%

วัยท ำงำน
(15-59 ปี)

17.2 ล้าน
50.0%

34.7 ล้าน
63.7%

44.8 ล้าน
67.9%

38.8 ล้าน
58.6%

35.2 ล้าน
55.1%

วัยสูงอำยุ
(60 ปีขึ้นไป)

1.7 ล้าน
4.9%

4.0 ล้าน
7.3%

8.5 ล้าน
12.9%

17.6 ล้าน
26.6%

20.5 ล้าน
32.1%

ทุกกลุ่มอำยุ 34.4 ล้าน 54.5 ล้าน 66.0 ล้าน 66.2 ล้าน 63.9 ล้าน

แหล่งข้อมูล : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583, ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุซึ่งส านักงานสถิติแห่งชาติได้ท าการส ารวจมาเป็นระยะๆ 
ครั้งแรกเมื่อปี 2545 และครั้งล่าสุดเมื่อปี 2554 ได้แสดงแนวโน้มว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล าพังคน
เดียวและอยู่ตามล าพังกับคู่สมรสมีสัดส่วนสูงขึ้น จากไม่ถึงร้อยละ 10 เมื่อ 10 ปีก่อน เป็นร้อยละ 20 
จากการส ารวจครั้งล่าสุดเมื่อปี 2554 สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังในเขตเมืองหรือเขตเทศบาล
สูงกว่านอกเขตเทศบาล การอยู่ตามล าพังมีผลต่อการดูแลระยะยาว ไม่ว่าจะในเรื่องผู้ดูแลหรือระบบ
การดูแลเฝ้าระวังผู้สูงอายุ เนื่องจากเมื่ออายุสูงขึ้น ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย 
และโรคของผู้สูงอายุมักจะเป็นโรคเรื้อรังซึ่งต้องการการดูแลใกล้ชิดระยะยาว   ผลของการส ารวจ
สุขภาวะผู้สูงอายุไทยปี 2556 ภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ของส านักส่งเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 26 มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ร้อยละ 30 ทั้งนี้พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ที่ผู้สูงอายุไทยปฏิบัติตัวได้น้อยที่สุดเรียง
ตามล าดับ ได้แก่ ออกก าลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 15-30 นาทีเป็นประจ า ร้อยละ 57 ดื่มน้ า
สะอาดวันละ 8 แก้วหรือมากกว่าเป็นประจ า ร้อยละ 65 รับประทานผักและผลไม้เป็นประจ า              
ร้อยละ 66 ไม่ดื่มสุรา/เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 83 และไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 84

ปัจจัยสัมพันธ์เชิงบวกที่ส าคัญต่อการที่ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ครบทั้ง           
5 ประการ ได้แก่การจัดกรรมทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม
ในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นประจ า มีและใช้สมุดคู่มือการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงผู้สูงอายุที่มี
ฟันใช้งานมากกว่า 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ

การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ส่งผลให้ผู้สูงอายุไทยมีปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพหลาย
ประการ ที่ส าคัญที่สุด คือ ภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน ซึ่งการส ารวจนี้พบความชุกถึงร้อยละ 43    
ในเพศชาย และร้อยละ 50 ในเพศหญิง โดยปัจจัยป้องกันที่ส าคัญ ได้แก่ การออกก าลังกายเป็นประจ า
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ส่วนที่ 3   

ผลการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยส่ิงแวดล้อม



ควำมเป็นมำ

ตามท่ีรัฐบาลได้มอบค าสัญญาต่อสหประชาชาติ ในโครงการ Every Woman Every Child 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 โดยร่วมกับสหประชาชาติในการลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็ก โดย
เน้นการส่งเสริมสุขภาพ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการดูแลแม่และเด็ก เพ่ิมอัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ และการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กเชิงรุกอย่างมีส่วนร่วมร่วมชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ในการสร้างเด็กไทยแข็งแรง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      
ฉบับที่ 11 เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์   วัยเด็ก  วัยเจริญพันธุ์ 
วัยท างาน วัยผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยส่งเสริมการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและเยาวชนทุกช่วงวัย ให้
เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ขณะที่แผนยุทธศาสตร์ชาติเด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็ก
ปฐมวัย  พ.ศ. 2555-2559 ได้มีนโยบายเร่งรัดให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านตามวัย 
อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง     ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 เด็กทุกคนได้รับบริการในการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ และบริการด้านสุขภาพภายในปี 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และหญิงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน 6เดือนแรกทุกคน  ให้ได้รับไอโอดีนในอาหารอย่างเพียงพอ  ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยความรักและเมตตาอย่างสม่ าเสมอ ยุทธศาสตร์ที่ 
4 กลไกการด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการก ากับติดตามมาตรการที่แต่ละกระทรวงก าหนด เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  และมติคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ปัญหางานอนามัยแม่และเด็กในเขตสุขภาพที่ 6 จากข้อมูลรายงานในปี 2557 พบว่า 
อัตราส่วนมารดาตาย 14.5 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ถึงแม้ว่าไม่เกินเป้าหมาย (15 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)  
แต่พบว่ายังมีมารดาตาย 7 คน ด้วยสาเหตุที่สามารถป้องกันได้และมารดามีภาวะเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์
ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์    และการฝากครรภ์คุณภาพครบ                   
5 ครั้ง    ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดทั้ง 2 ตัวชี้วัด  ส่งผลให้พบภาวะผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ช้า เสี่ยง
ต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี ตับอับเสบ หรือโรคทางพันธุกรรมได้ อีกทั้งการได้รับความรู้เพ่ือการปฏิบัติ                   
ตัวระยะตั้งครรภ์ การได้รับวิตามินเสริมธาตุเหล็ก สารไอโอดีนช้า สอดคล้องกับภาวะหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า 
Urine Iodine ≤ 150 µgm% ปี 2556 ในภาพรวมของเขต ไม่เกินเป้าหมายร้อยละ 44.4 (เป้าหมาย
ร้อยละ 50) และจากผลการวิจัยของศูนย์อนามัยที่ 6 พบว่า หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริม ไอโอดีน
เพียงร้อยละ 42.5 และเด็กได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็กเพียงร้อยละ 15.2 ซึ่งส่งผลต่อภาวะโลหิตจางใน
เด็กปฐมวัยพบถึงร้อยละ 38.0 และพัฒนาการเด็กสมวัยพบเพียงร้อยละ 73.6 (ศูนย์อนามัยที่ 3
Denver II, 2557) 

โครงกำรพัฒนำงำนกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เขตสุขภำพที่ 6
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ศูนย์อนามัยที่  6 ในบทบาทของเลขานุการคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กระดับเขต 
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กระดับดับเขตอย่างเป็นรูปธรรม ในการพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ทั้งเชิงรับในสถานบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ
ถึงตติยภูมิ และเชิงรุกระดับตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ รอบด้าน 
พร้อมทั้งการก ากับ ติดตามประเมินผลให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1) เพ่ือหาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็กระดับเขต

ทั้งระบบ
2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมประเมิน ANC, WCC และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัด
3) เพ่ือนิเทศติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร
1) จัดประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กระดับเขต ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 

ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีซ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นพ.วิศิษฏ์  ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 6 เป็นประธานการประชุมฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ            
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็กระดับเขต พร้อมให้เกิดเครือข่ายงานอนามัยแม่และ
เด็กระดับเขต รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับเขต 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กระดับเขตจ านวน 35 คน

2)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมประเมิน ANC,WCC และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับ
จังหวัด เพ่ือพัฒนาทีมประเมินระดับจังหวัดให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทีม
ประเมิน ANC,WCC และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัด ๆ ละ 8 คน จ านวน 64 คน

3) นิเทศติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดทั้ง 
8 จังหวัด
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โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชร

การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเริ่มตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปีงบประมาณ 2559  
มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัย  และผ่านการประกวดโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชรระดับประเทศ   ดังรายละเอียดตามตารางที่  5

ตารางที่ 5  โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระหว่าง
ปี 2552-2559

จังหวัด โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

1.ชลบุรี 1.โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ            อ.สัตหีบ           2553                                                               
2.โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี           อ.พนัสนิคม      2554                                                     
3.โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)   อ.บ้านบึง 2555                                                      
4.โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน          อ.บางละมุง      2555                                            
5.โรงเรียนเมืองพัทยา5                 อ.บางละมุง       2555                                      
6.โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า              อ.บางละมุง       2556 

2.ระยอง 1.โรงเรียนวัดเขาส าเภาทอง 2552 และ 2556   2.โรงเรียนวัดตะพงนอก 2554                                        
3.โรงเรียนอนันต์ศึกษา 2555                      4.โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 2555                        
5.โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 2555                6.โรงเรียนชุมชนวัดวังจันทร์ 2555                                    
7.โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 2555 และ 2558   8.โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 2556  
9.โรงเรียนบ้านค่าย 2557                      10.โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 2557       
11.โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 2557                 12.โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 2557            
13.โรงเรียนวัดเกาะ (กริ่มก าพล) 2558

3.จันทบุรี 1.โรงเรียนวัดวันยาวล่าง  2552 และ 2556       2.โรงเรียนวัดเวฬุวัน 2556                               
3.โรงเรียนวัดเนินยาง (ประยูรราษฎร์วิทยาคาร) 2557 

4.ตราด 1.โรงเรียนมารดานุสรณ์วิทยา 2553 2.โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่  2555
3.โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน 2555     4.โรงเรียนบ้านคลองมะขาม  2557
5.โรงเรียนคลองขวาง 2557               6.โรงเรียนบ้านโขดทราย 2557
7.โรงเรียนวัดแหลมมะขาม 2557 8.โรงเรียนอนุบาลวัดน้ าเชี่ยว 2557
9.โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 2558
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จังหวัด
โรงเรียนผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ

ระดับเพชร
วันที่

5.สมุทรปราการ 1.โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย  อ.บางพลี 
2.โรงเรียนคลองส าโรง  อ.เมือง

4  สิงหาคม54 
24 กรกฎาคม 58 

6.ฉะเชิงเทรา 1.โรงเรียนสุเหร่าคู้
2.โรงเรียนตลาดเปร็ง (น้อยใจบุญอุทิศ) 
3.โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย
4.โรงเรียนตชด.บ้านนาอิสาน
5.โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
6.โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา
7.โรงเรียนวัดไผ่ด า(กัลยาพิริยะประชาสรรค์)

22 มีนาคม 53 / 10 กรกฎาคม 57

21 ตุลาคม 55
21 ตุลาคม 55
21 ตุลาคม 55
10 กรกฎาคม 57
24 กรกฎาคม 58
24 กรกฎาคม 58

7.ปราจีนบุรี 1.โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง อ.ประจันตคาม
2.โรงเรียนวัดเนินสูง  อ.เมือง

4 สิงหาคม 54
21 ตุลาคม 55 

8.สระแก้ว 1.โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร  อ.อรัญประเทศ     
2.โรงเรียนบ้านหนองเตียน   อ.เมือง   
3.โรงเรียนตชด.พีระยานเุคราะห์ 1  อ.วังสมบูรณ์  
4.โรงเรียนบ้านซับถาวร   อ.คลองหาด 
5.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา83 (บ้านห้วยโจด) อ.วัฒนานคร 
6.โรงเรียนทัพราชวิทยา   อ.ตาพระยา

21 ตุลาคม 55
21 ตุลาคม 55
10 กรกฎาคม 57
24 กรกฎาคม 58
24 กรกฎาคม 58
24 กรกฎาคม 58

ตารางที่ 5  โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
ระหว่างปี 2552-2559 (ต่อ)

จังหวัด โรงเรียนทั้งหมด โรงเรียนระดับเพชร ร้อยละ
1.ชลบุรี 420 6 1.42
2.ระยอง 254 13 5.12
3.จันทบุรี 252 3 1.19
4.ตราด 139 9 6.47
5.ปราจีนบุรี 294 2 0.68
6.สระแก้ว 315 6 1.90
7.ฉะเชิงเทรา 364 7 1.92
8.สมุทรปราการ 290 2 0.69

รวม 2,336 48 2.05

ตารางที่ 6  สรุปสถานการณ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระหว่างปี 2552-2559
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ปี ผลการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ

2553 โรงเรียนสุเหร่าคู้ ฉะเชิงเทรา               ชนะเลิศประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก

2554 โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง            ชนะเลิศประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่

2555 โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย สมุทรปราการ   ติดอันดับหนึ่งในห้า

2556 ไมม่ีการประกวด

2557 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 ชลบุรี               รางวัลดีเด่นประเภทสังกัดส านักการศึกษา

2558 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง         รางวัลดีเด่นประเภทสังกัดส านักการศึกษา

ตารางที่  7  ผลการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ระหว่างปี 2553-2558

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอเพื่อกำรพัฒนำ

1.  ตัวมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบและ 19 ตัวชี้วัด ยังไม่สามารถสะท้อนถึง
ระดับภาวะสุขภาพของนักเรียนรายบุคคลและภาพรวมได้ ทางกรมอนามัยซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ดูแลสุขภาพนักเรียนจึงควรปรับมาตรฐานการด าเนินงานให้สะท้อนถึงระดับภาวะสุขภาพของนักเรียน
รายบุคคลและภาพรวม
2.  ทีมประเมินสหวิชาชีพจากภาคีเครือข่ายหลากหลายหน่วยงานเช่น ศูนย์อนามัย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นสิ่งที่ดี แต่ระบบการสนับสนุนและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ยังไม่เป็นรูปธรรม เห็นควรให้หน่วยงานระดับนโยบายก าหนดให้เป็นระเบียบปฏิบัติจากระดับกระทรวง
สู่ระดับเขตสุขภาพสู่ทุกหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจการประเมินมาตรฐานต่างๆ  ให้มีแผนบูรณาการ
และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างจริงจัง มีการติดตามประเมินผล
3.  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนและข้อมูลข่าวสารยังมีปรากฏและการ
เผยแพร่ผลการศึกษาสู่สาธารณะน้อยมาก  หน่วยงานหลักอย่างกรมอนามัยจึงควรมีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนให้มากข้ึนอย่างครบวงจร

ที่มาข้อมูล  :   นายบุญธรรม  เตชะจินดารัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
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ภำพประกอบ
กำรประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชร ของเขตสุขภำพที่ 6

โรงเรียนวัดเขำไผ่ ชลบุรี

โรงเรียนบ้ำนทุ่งส่ำย ฉะเชิงเทรำ

โรงเรียนวัดเวฬุวัน จันทบุรี

โรงเรียนอนุบำลวัดน้ ำเชี่ยว ตรำด                           โรงเรียนวัดคีรีภำวนำรำม ระยอง
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มีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เพ่ือ
ผลักดันให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน ารูปแบบที่ดีด้านการส่งเสริมโภชนาการ  และสุขภาพ
นักเรียนอย่างครบวงจร ในโครงการตามพระราชด าริฯ ไปปฏิบัติในพ้ืนที่และกิจกรรมของโรงเรียน ซึ่ง
ปี 2558  โรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 46 โรงเรียน (สังกัด สพฐ. 37 
โรงเรียน, อปท. 4 โรงเรียน, เอกชน 5 โรงเรียน) และปี 2559 พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียน
ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส จ านวน  8 โรงเรียน  

ตารางที่  8 โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส  จ าแนกตามสังกัด

โครงกำรพัฒนำโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส

จังหวัด
จ ำนวน

โรงเรียนที่ส่ง
โครงกำร

รำยชื่อโรงเรียนเป้ำหมำย

จ ำนวนโรงเรียนเป้ำหมำยจ ำแนกตำมสังกัด

สพฐ อปท เอกชน
พัฒนำเป็น
ศูนย์เรียนรู้ฯ

ชลบุรี 1 รร.วัดราษฎร์สโมสร /
2 รร.ชุมชนบ้านหนองปรือ /

ระยอง 1 รร.วัดเขาส าเภาทอง /
2 รร.บ้านมาบตาพุด / /

ตรำด 1 รร.บ้านเนินตะบก /
2 รร.ชุมชนวัดบางกระดาน (สวน

ราษฎร์บ ารุง)
/ /

3 รร.วัดแหลมมะขาม (สาขาบ้าน
แหลมทองหลาง)

/

ฉะเชิงเทรำ 1 รร.เทศบาล 1 (วัดแหลมใต้) /
2 รร. เซนต์แอนโทนี่ /
3 รร.วัดบางเกลือ (ประชารัฐบ ารุง) /
4 รร.วัดบน (ประจงนุสรณ์) /
5 รร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) /
6 รร.วัดไผ่ด า / /
7 รร.ปากคลองบางขนาก /
8 รร.วัดบึงตาหอม /
9 รร.วัดประชาบ ารุง /
10 รร.บางพะเนียง /
11 รร.ตลาดเปร็ง (น้อยใจบุญอุทิศ) /
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จังหวัด

จ ำนวน
โรงเรียนที่

ส่ง
โครงกำร

รำยชื่อโรงเรียนเป้ำหมำย
จ ำนวนโรงเรียนเป้ำหมำยจ ำแนกตำม

สังกัด

สพฐ อปท เอกชน
พัฒนำ

เป็นศูนย์
เรียนรู้ฯ

ปรำจีนบุรี 1 รร.มารีย์วิทยาศรีมโหสถ /
2 รร.เทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) /
3 รร.บ้านแหลมไผ่ /
4 รร.วัดเนินสูง /

สระแก้ว 1 รร.ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) / /
2 รร.บ้านแก้วเพชรพลอย / /
3 รร.ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร /
4 รร.อนุบาลบ้านจันทร์ /
5 รร.บ้านคลองมะนาว /
6 รร.บ้านเจริญสุข /
7 รร.บ้านสี่แยก /
8 รร.บ้านโคกเพร็ก /
9 รร.บ้านนางาม /

สมุทรปรำกำร 1 รร.แพรกษาวิเทศศึกษา / /
2 รร.ดิษลี /
3 รร.บ้านบางจาก /
4 รร.สุเหร่าบางกะสี /
5 รร.วัดสวนส้ม / /
6 รร.วัดแหลม /
7 รร.คลองส าโรง /
8 รร.ปากคลองมอญ /
9 รร.ชุมชนวัดราษฎร์บ ารุง /
10 รร.วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) / /
11 รร.วัดแค /
12 รร.อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ /
13 รร.เยาวนารีคริสเตียน /
14 รร.ศึกษาสรรค์ /
15 รร.บ้านคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์ ) /

รวม 46 37 4 5 8

ตารางที่  8 โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส  จ าแนกตามสังกัด  (ต่อ)
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ข้อค้นพบท่ีได้จำกกำรนิเทศ ติดตำมงำน
1. ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ แม่ครัวหรือผู้ประกอบอาหาร ยังไม่เข้าใจหลักการจัดการอาหาร

และโภชนาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย
2. เครื่องมือ สื่อ นวัตกรรม ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาคุณภาพอาหารมีน้อย และไม่เพียงพอ 

รวมทั้งผู้ใช้ไม่เข้าใจและไม่เห็นประโยชน์
3. โรงเรียนที่มีโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันและการเรียนรู้ของเด็ก จะจัดอาหาร

กลางวันได้หลากหลายครบ 5 หมู่ มากกว่าโรงเรียนที่ไม่มีโครงการ
4. โรงเรียนที่มีครูจบการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ หรือมีนักโภชนาการรับผิดชอบโครงการ

อาหารกลางวัน จะจัดบริการอาหารกลางวันได้คุณภาพตามมาตรฐานโภชนาการมากกว่าโรงเรียนที่ไม่มี
5. โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องโภชนาการในหลักสูตรการเรียนการสอน

ตาม 8 สาระการเรียนรู้ เด็กจะมีพฤติกรรมการกินที่ถูกหลักโภชนาการมากกว่าที่ไม่มี หรือมีแต่
ด าเนินการไม่ต่อเนื่อง

6. สหกรณ์ที่พบส่วนใหญ่ยังเป็นสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือขายอุปกรณ์การเรียน มากกว่าสหกรณ์
นักเรียนที่น าสินค้าเกษตรในโรงเรียนมาขายเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในโครงการอาหารกลางวัน

ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ
1. การประสานเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรม เช่น การท าแผนปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่าย 

จัดท าแนวทางการด าเนินงานในแต่ละระดับ
2. ก าหนดบทบาท หน้าที่ หรือภารกิจที่จะให้ภาคีเครือข่ายแต่ละระดับด าเนินการ
3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในแต่ละภาคส่วน
4. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
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โครงกำรแก้ปัญหำโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน เขตสุขภำพที่ 6

วัตถุประสงค์โครงกำร 
เพ่ือแก้ปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน ซึ่งในการด าเนินงานต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน ได้แก่ โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน ซึ่งการแก้ไขปัญหาในระดับบุคคลประกอบด้วยการซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้ความรู้หรือโภชนศึกษา  การควบคุมอาหารและการให้ค าปรึกษาทาง
โภชนาการ การฝึกวินัยในการบริโภคให้กับเด็ก การเพ่ิมการออกก าลังกาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และวิถีการด าเนินชีวิต ส าหรับการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนในระดับกลุ่มประชากร ท าได้ในสถานที่ต่างๆ 
คือ โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ในโรงเรียนเป็นสถานที่เด็กมาอยู่รวมกัน โรงเรียนสามารถสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปรับพฤติกรรม ได้แก่ การจัดบริการอาหารที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่วน
ครอบครัวเป็นสถานที่ส าคัญยิ่งในการสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคและการออกก าลังกายต่อเนื่องจาก
โรงเรียน โดยครอบครัวจะต้องรับรู้ภาวะอ้วนของลูกและร่วมมือกับโรงเรียนในการแก้ปัญหาเด็กอ้วน 
นอกจากนี้ชุมชน ควรมีหน่วยงานที่รับการส่งต่อเพ่ือรักษาเด็กอ้วนที่เป็นโรค และเมื่อกลับคืนสู่ชุมชน 
จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้เด็กมีภาวะอ้วนลดลงและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี   ไม่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ ส่งผลให้มีการสร้างผลผลิตและร่วมสร้างความมั่นคง ให้กับ
ประเทศชาติต่อไป
กิจกรรมกำรด ำเนินงำน

1. ส ารวจสถานการณ์การเจริญเติบโตและพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปทีี่ 4 - 6 ใน  4  จังหวัด ได้แก่  ชลบุรี  ระยอง  ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
834  คน  พบเด็กนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนจ านวน 137 คน (ร้อยละ 16.4)  และเด็กวัยเรียน
ที่ได้รับการคัดกรองทั้งหมด พบเด็กที่มีภาวะ Acanthosis Nigricans 95 คน (ร้อยละ 11.4)  เมื่อ
สอบถามเด็กวัยเรียน ที่มีภาวะ Acanthosis Nigricans 95  คน  พบมีประวัติครอบครัวเป็นโรคไขมัน
ในเลือดสูง 23 คน  (ร้อยละ 24.2) 

ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม โดยบริโภคทุกวัน ได้แก่  กินอาหารเช้าที่มี
กลุ่มอาหารอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าว-แป้ง และเนื้อสัตว์ หรือกลุ่มข้าว-แป้ง และนม จ านวน 
434  คน (ร้อยละ 52.0) , กินอาหารมื้อหลักวันละ 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น) จ านวน 507  คน              
(ร้อยละ 60.8) ,กินไข่ วันละ 1 ฟอง จ านวน 244 คน (ร้อยละ 29.3) , ดื่มนมรสจืดวันละ 3 แก้ว/
กล่อง ขนาด 200 มล. จ านวน 216 คน (ร้อยละ25.9)
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ได้แก่  กินขนมที่มีรสหวาน เช่น ไอติม หวานเย็น ลูกอม 
ช็อคโกแลต หมากฝรั่ง เยลลี่ ฯลฯ จ านวน 281 คน (ร้อยละ 33.7) , ดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เช่น 
น้ าอัดลม น้ าหวาน โกโก้เย็น ชาเย็น นมปั่น น้ าผลไม้ นมเปรี้ยว ฯลฯ จ านวน 326 คน (ร้อยละ 39.1) 
กินขนมขบเคี้ยว เช่น  ปลาเส้นปรุงรส มันฝรั่งทอด ขนมปังเวเฟอร์ ขนมปังแท่ง ฯลฯ จ านวน 243 คน 
(ร้อยละ29.2) พฤติกรรมการออกก าลังกาย/เล่นกีฬา อย่างน้อยวันละ 30 - 60 นาที ทุกวัน จ านวน 
272 คน (ร้อยละ32.6) การพักผ่อน นอนหลับสนิทวันละ 8-9 ชั่ วโมง จ านวน 369 คน                
(ร้อยละ 44.3)

2. ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างรูปแบบและระบบส่งต่อเด็กอ้วนทั้ง              
8  จังหวัด ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559  มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย โรงเรียนที่มีเด็ก
นักเรียนที่เริ่มอ้วนและอ้วน ≥ร้อยละ 10  จ านวน 8  แห่ง, รพ.สต. 8 แห่ง , รพช./ รพศ. 8 แห่ง , 
สสอ. 8  แห่ง,  สสจ. ทั้ง 8 จังหวัด  ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้ได้แนวทางการส่งต่อเด็กเริ่มอ้วน 
อ้วน และอ้วนอันตราย  ทั้งในระดับโรงเรียน , รพ.สต., รพช. รวมทั้งได้บทบาทการแก้ปัญหาเด็ก              
เริ่มอ้วน อ้วน และอ้วนอันตราย ของแต่ละหน่วยงาน

ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ
1. การประสานเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรม เช่น การท าแผนปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน (โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนที่เริ่มอ้วนและอ้วน)
2. การจัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น การจัดและจ าหน่าย

อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่หวานจัด มันจัด และเค็มจัด
3. โปรแกรมการจัดการแก้ปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ในภาพรวมต้อง

เหมาะสมเพียงพอต่อการส่งผลให้เด็กวัยเรียนควบคุมภาวะโภชนาการเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการแก้ปัญหาเด็กวัยเรียนที่

มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
5. สร้างความเข้าใจให้กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษา สาธารณสุข 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อจัดและบริการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน
ทางโภชนาการ

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกก าลังกาย เพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน
7. นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
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โครงกำรส่งเสริมอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ ปีงบประมำณ 2558

กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมพัฒนาและประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน ฉบับบูรณาการ และอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนตาม
เกณฑ์มาตรฐานฉบับบูรณาการ และการพัฒนาอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ตามแนวคิด DHS”
วัตถุประสงค์

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนพัฒนาอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์

2. สนับสนุนการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
3. สนับสนุนส่งเสริมการวางแผนครอบครัว
4. สนับสนุนการด าเนินงาน DHS

เป้ำหมำย
1. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 6 (สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน ร้อยละ 60
2. อ าเภอในเขตสุขภาพที่ 6 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ร้อยละ 40

กระบวนกำรด ำเนินงำน
1. พัฒนาศักยภาพทีมประเมิน โดยการประชุมชี้แจงกระบวนการการด าเนินงานของทีม

ประเมินรับรองมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับบูรณาการ และอ าเภออนามัย
การเจริญพันธุ์ 

2. ชี้แจงนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนตามเกณฑ์มาตรฐานฉบับบูรณาการ และพัฒนาอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ตามแนวคิด DHS” และชี้แจงแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
แบบบูรณาการในปีงบประมาณ 2558 ในเขตบริการสุขภาพที่ 6 ทั้ง 8 จังหวัด จ านวน 9 ครั้ง

3. เยี่ยมเสริมพลัง
3.1)  ประสานเป้าหมาย และแผนการด าเนินงานให้จังหวัด ในการกระตุ้นให้อ าเภอเห็น

ความส าคัญและด าเนินงานระบบบริการสุขภาพวัยรุ่นโดยใช้กลไกการขับเคลื่อนอ าเภออนามัยการ                  
เจริญพันธุ์ตามแนวคิดของอ าเภอสุขภาพดี (DHS)

3.2)  ทีมประเมินรับรองมาตรฐาน ฯ เขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด
เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ คณะกรรมการอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ภาคเีครือข่าย            
ทุกภาคส่วน  และถ่ายทอดองค์ความรู้สถานการณ์ ความรุนแรงปัญหาให้เกิดความตระหนักร่วม
รับผิดชอบ ดูแล ช่วยเหลือ, แนวทางในการพัฒนาอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์และระบบการบริการที่เป็น
มิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน, การพัฒนาอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ (DRH) ตามแนวคิดอ าเภอ                  
สุขภาพดี (DHS)   

3.3) ประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
ฉบับบูรณาการ และอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์
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4. วิเคราะห์ สรุป รายงานผลการประเมินรับรองอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์
5. ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมรับเกียรติบัตรเพ่ือสร้างแรงจูงใจเป็นขวัญและก าลังใจ

ให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับเขต ประเทศ

ผลกำรด ำเนินงำน
ตารางที่  9  จ านวน ร้อยละ ของโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่

ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับบูรณาการ  

จังหวัด
รพ.

(แห่ง)

ผลงานสะสม 

ปี55-57
ผลการด าเนินงานปี 58 ยอดสะสม เป้าหมายปี59

จ านวน ร้อยละ
เป้าหมา

ย
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ชลบุรี 12 7 58.3 2 2 100 9 75.0 3 100

ระยอง 9 3 33.3 2 3 100 6 66.7 3 100

จันทบุรี 12 7 58.3 2 5 100 12 100 - -

ตราด 7 1 14.29 1 5 100 6 85.71 1 100

สมุทรปราการ 6 2 33.3 2 3 100 5 83.3 1 100

ฉะเชิงเทรา 10 6 60.0 2 1 50 7 70.0 3 100

ปราจีนบุรี 7 1 14.3 2 5 100 6 85.7 1 100

สระแก้ว 9 1 11.1 1 2 100 3 33.3 6 100

รวม 72 28 38.89 14 26 100 54 75 18 100

ตารางที่  10  รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2558

จังหวัด อ าเภอ โรงพยาบาล

ชลบุรี หนองใหญ่ 1.โรงพยาบาลหนองใหญ่

บางละมุง 2.โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

ระยอง ปลวกแดง 3.โรงพยาบาลปลวกแดง

เมืองระยอง 4.โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระยอง

วังจันทร์ 5.โรงพยาบาลวังจันทร์
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จังหวัด อ าเภอ โรงพยาบาล

จันทบุรี ท่าใหม่ 6.โรงพยาบาลท่าใหม่

เขาคิชฌกูฎ 7.โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ

แก่งหางแมว 8.โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ท่าใหม่ 9.โรงพยาบาลสองพี่น้อง

ท่าใหม่ 10.โรงพยาบาลเขาสุกิม

ตราด แหลมงอบ 11.โรงพยาบาลแหลมงอบ

บ่อไร่ 12.โรงพยาบาลบ่อไร่

เกาะช้าง 13.โรงพยาบาลเกาะช้าง

คลองใหญ่ 14.โรงพยาบาลคลองใหญ่

เขาสมิง 15.โรงพยาบาลเขาสมิง

สมุทรปราการ บางพลี 16.โรงพยาบาลบางพลี

พระประแดง 17.โรงพยาบาลบางจาก

บางบ่อ 18.โรงพยาบาลบางบ่อ

ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 19.โรงพยาบาลแปลงยาว

ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 20.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ประจันตคาม 21.โรงพยาบาลประจันตคาม

ศรีมโหสถ 22.โรงพยาบาลศรีมโหสถ

ศรีมหาโพธิ 23.โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

กบินทร์บุรี 24.โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

สระแก้ว เมืองสระแก้ว 25.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

อรัญประเทศ 26.โรงพยาบาลอรัญประเทศ

รวม 26 แห่ง

ตารางที่  10  รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)
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ตารางที่  11   จ านวน ร้อยละ ของอ าเภอที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานอ าเภออนามัย
การเจริญพันธุ์

จังหวัด
อ าเภอ 

(แห่ง)

ผลงานสะสม

ปี55-57
ผลการด าเนินงาน ปี58 ยอดสะสม เป้าหมายปี59

จ านวน ร้อยละ เป้าหมาย จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ชลบุรี 11 2 18.2 2 0 0 2 18.2 9 100

ระยอง 8 1 12.5 2 2 100 3 37.5 5 100

จันทบุรี 10 8 80.0 2 2 100 10 100 - -

ตราด* 7 1 14.29 3 5 100 6 100 1 100

สมุทรปราการ 6 1 16.7 3 4 100 5 83.3 1 100

ฉะเชิงเทรา 11 3 27.3 3 1 33 4 36.4 7 100

ปราจีนบุรี 7 2 28.6 4 5 100 7 100 - -

สระแก้ว 9 0 0 3 3 100 3 33.3 6 100

รวม 69 18 26.1 22 22 100 40 58.0 29 100
หมายเหตุ * จังหวัดตราด  พ้ืนที่เกาะกูดอยู่ในความดูแลของอ าเภอเกาะช้าง

จังหวัดอ ำเภออนำมัยเจริญพันธุ์ 3  จังหวัด ได้แก่   จ.จันทบุรี  จ.ตรำด  และ  จ.ปรำจีนบุรี
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จังหวัด อ ำเภออนำมัยเจริญพันธุ์

จันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ  และ อ.แก่งหางแมว 

ตราด อ.แหลมงอบ  อ าเภอบ่อไร่  อ.เกาะช้าง   อ.คลองใหญ่  และ  อ.เขาสมิง

ระยอง อ.ปลวกแดง  และ  อ.บ้านค่าย

ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว

สมุทรปราการ อ.บางพลี  อ.เมืองสมุทรปราการ  อ.พระประแดง  และ  อ.บางบ่อ

ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี  อ.บ้านสร้าง  อ.ศรีมหาโพธิ์  อ.กบินทร์บุรี  และ              
อ.ศรีมโหสถ

สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อ.วังน้ าเย็น  และ  อ.เมืองสระแก้ว 

ตารางที่ 12  รายชื่ออ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์  รายอ าเภอ



ปัจจัยควำมส ำเร็จ
1. กระบวนการเยี่ยมพัฒนา ท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักแก่ผู้รับผิดชอบงาน และ

ภาคีเครือข่าย เพื่อให้ความส าคัญในการด าเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์
2. การผลักดัน กลไกการด าเนินงานตามมาตรการที่ 5 การบูรณาการเชื่อมโยงกับ DHS 

โดยใช้อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์  เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย ท้องถิ่น สาธารณสุข สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน โดยการน าของมหาดไทย 
(นายอ าเภอ) ในรูปของคณะกรรมการอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ระดับอ าเภอ

3. การส่งเสริมสนับสนุนและการสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายทั้งระดับจังหวัด 
อ าเภอ และพ้ืนที่

4. การบริหารจัดการข้อมูล และคืนข้อมูลให้ภาคีเครือข่ายแต่ละภาคส่วน 
5. การยกย่อง เชิดชูเกียรติ มอบโล่ เกียรติบัตร เพ่ือสร้างแรงจูงใจเป็นขวัญและก าลังใจ

ให้จังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ์ อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ภาคีแต่ละภาคส่วนตามองค์ประกอบ
ของอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ คือท้องถิ่น โรงเรียน ชุมชน และ โรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับบูรณาการ

6. การสร้างเครือข่าย และช่องทางการสื่อสารระหว่างภาคีที่รับผิดชอบประชากรกลุ่ม
วัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 6  ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Group line, Web page, Facebook

ข้อเสนอแนะ/โอกำสในกำรพัฒนำ
1. พัฒนาทีมบูรณาการ 
- ประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทาง ข้อตกลง ในการด าเนินงานบูรณาการให้ผู้รับผิดชอบ

งานทราบเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง  Team Reproductive ในระดับประเทศเพ่ือ

ผู้รับผิดชอบงานอนามัยการเจริญพันธุ์ในระดับศูนย์เขตได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การด าเนินงานซึ่ง
กันและกัน  ที่จะน าไปสู่การพัฒนา 

2. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพวัยรุ่น
- ผลักดัน ขยายผลการด าเนินงานให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
- เยี่ยมประเมิน/รับรอง มาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์
- พัฒนาหลักสูตรการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ
- การนิเทศติดตามเฉพาะกิจกลุ่มวัยรุ่นแบบบูรณาการ
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต 
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ภาพประกอบการเยี่ยมส ารวจและประเมินรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับบูรณาการ และ  อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์
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ควำมส ำคัญของปัญหำ
สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุร้อยละ 95 มีความเจ็บป่วยด้วยโรคและมีปัญหาสุขภาพ 

มีเพียง   ร้อยละ 5 ที่มีสุขภาพแข็งแรง ผู้สูงอายุ 1 ใน 2 อ้วนและเป็นโรคอ้วน และมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์เพียง ร้อยละ 26 ผู้สูงอายุร้อยละ 7.7 อาศัยอยู่คนเดียว ร้อยละ 16 อยู่ล าพังกับคู่สมรส 
จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว  กระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความส าคัญการดูแลผู้สูงอายุ โดยพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มภาวะพึ่งพิง   และสนับสนุนให้มีผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Care manager) และมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ    (Care giver)  ในชุมชน ที่สามารถ
จัดบริการด้านสุขภาพและบริการด้านสังคมที่มีคุณภาพ ให้แก่ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต

วัตถุประสงค์   
เพ่ือสนับสนุนให้มีผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว   (Care manager)    และอาสาสมัครดูแล

ผู้สูงอายุ (Care giver)  ในชุมชน  

กลุ่มเป้ำหมำย  
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ     ในพ้ืนที่น าร่อง 8 จังหวัด 11 อ าเภอ  

ได้แก่   อ.พระประแดง  อ.บางน้ าเปรี้ยว  อ.พนมสารคาม  อ.ศรีมหาโพธิ์  อ.เมืองสระแก้ว  อ.วังน้ าเย็น               
อ.เมืองระยอง  อ.บางละมุง  อ.มะขาม    อ.นายายอาม  และ  อ.เขาสมิง
กิจกรรม

1) ประสานจังหวัดคัดเลือกพ้ืนที่น าร่อง จังหวัดละ 1 อ าเภอๆ ละ 1 - 3 ต าบลเข้าร่วมโครงการ
2) สนับสนุนให้เจ้าหน้าสาธารณสุขระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล เข้ารับการอบรมหลักสูตร     

Care manager โดยกรมอนามัย และคัดเลือกผู้ดูแลผู้สูงอายุตามคุณสมบัติที่ก าหนด เข้ารับ 
การอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมง

3) จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในชุมชน  
4) Care manager และ Care giver ร่วมกันจัดบริการและให้การดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพ    

และสังคม
5) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยาว ของพ้ืนที่น าร่อง                     

11 อ าเภอ

กำรพัฒนำศักยภำพผู้ดูแลผู้สูงอำยุ  (Care giver) เขตสุขภำพที่ 6
ภำยใต้โครงกำรส ำคัญ  ตำมนโยบำยรัฐบำลและของขวัญปีใหม่ 2558
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ผลผลิต 
1)  ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ผ่านการอบรมตามหลักสูตร Care manager จ านวน 60 คน
2) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมง ในชุมชน จ านวน 

362 คน
3)  บทเรียนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

ผลลัพธ์
1)  ผู้สูงอายุกลุ่มภาวะพ่ึงพิงในชุมชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2) บทเรียนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สู งอายุฯ  สามารถใช้ เป็นแนวทางการขับเคลื่อน                      

ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 6 ต่อไป 

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
(Care giver) หลักสูตร 70  ชั่วโมง
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ควำมส ำคัญของปัญหำ
การให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ถือว่ามีความส าคัญต่อสุขภาพของผู้มารับบริการ  โดยเฉพาะ

หน่วยบริการสุขภาพระดับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ซึ่งมีภารกิจส าคัญใน
การส่งเสริมสุขภาพและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  การก าหนดมาตรฐานเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับ
บุคลากรผู้ให้บริการ จึงเป็นสิ่งจ าเป็น  เพื่อให้การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
กรมอนามัยและศูนย์อนามัยที่ 3, 5, 9 และ 11  จึงเห็นควรศึกษามาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดบริการที่ได้มาตรฐาน 
ต่อไป 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา

1. การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความต้องการด้านบริการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
พื้นที่วิจัย

1.  โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางขนาก อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระยะเวลำ  
ปีงบประมาณ  2558 – 2559

กิจกรรมด ำเนินงำน ปี 2558
1.  ประสานพ้ืนที่/ตรียมพื้นท่ีเพ่ือการศึกษาวิจัย
2. การศึกษาเชิงคุณภาพ  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ               

ในโรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล”  
3.  การศึกษาเชิงปริมาณ  จัดท าแผนการสุ่มข้อมูลเชิงปริมาณ/เก็บรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุ/นิเทศ

ติดตาม
กลุ่มเป้ำหมำย

1.  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและเครือข่ายที่เก่ียวข้อง โรงพยาบาลชุมชน
จ านวน 30 คน

2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล   อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  จ านวน 30 คน

3. ผู้สูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ชมรม
ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง  ในพื้นที่โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา

กำรศึกษำมำตรฐำนกำรสง่เสริมสุขภำพผู้สูงอำยุในโรงพยำบำลชุมชน
และโรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพต ำบล
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ผลผลิต
ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  รวมทั้งข้อมูลความต้องการด้านบริการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
ที่สามารถใช้เป็นแนวทางการจัดท ามาตรฐานฯ ต่อไป

ภำพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล”  
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ควำมเป็นมำ
โรคขาดสารไอโอดีนมีผลกระทบต่อประชากรทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกที่อยู่ใน

ครรภ์มารดาจนถึง 3 ปี   หากขาดสารไอโอดีนจะท าให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ลดความเฉลียวฉลาด 
และสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย เนื่องจากมารดาได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอขณะ
ตั้งครรภ์ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
และเพ่ือขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศ จะต้องบูรณาการและได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในระดับกระทรวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และ
ตระหนักถึงความส าคัญของไอโอดีนและการใช้เกลือ หรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนเพ่ือป้องกัน โรค             
ขาดสารไอโอดีน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์

1)  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เรื่องไอโอดีน ตระหนักถึงความส าคัญของไอโอดีน
2) เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคและสามารถเลือกซื้อเกลือเสริม ไอโอดีน                   

ทีม่ีคุณภาพ
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร

1) ส ารวจความครอบคลุมการใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในครัวเรือน 2 จังหวัด   คือ 
จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี ผลการส ารวจพบว่า ประชาชนมีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนและ
ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 93

2) ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อน “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” เพ่ือพัฒนาคุณภาพสู่          
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน โดยขับเคลื่อนงานร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานการขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกอ าเภอ

3) ถ่ายท าวิดีทัศน์ อ าเภอไอโอดีน 1 แห่ง ที่อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

กำรส่งเสริมสุขภำพคนไทย ใส่ใจไอโอดีน
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วัตถุประสงค์
1.เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์และปัญหาคุณภาพน้ าบริโภคครัวเรือนที่อาจเกิดผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชนเป็นการกระตุ้นให้สังคมเกิดความสนใจในปัญหาและมีการป้องกัน ควบคุม และ
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าบริโภคให้สะอาดปลอดภัย

2.เพ่ือส่งเสริมระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคในระดับพ้ืนที่
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร

1.ส ารวจข้อมูลสภาพแวดล้อม  โดยการใช้แบบสอบถามครัวเรือนและสุ่มเก็บตัวอย่างน้ า     
ส่งตรวจ
เป้ำหมำย

1.ครัวเรือนในพ้ืนที่ 8 จังหวัด
2.น้ าบริโภค และแหล่งน้ าธรรมชาติที่ประชาชนใช้บริโภคครอบคลุมครัวเรือนในพ้ืนที่เมือง 

และเขตชนบท
ผลกำรด ำเนินงำน

ด าเนินการส ารวจข้อมูลสภาพแวดล้อมและเก็บตัวอย่างน้ าบริโภค น้ าประปา น้ าบ่อ  ตู้น้ า
หยอดเหรียญ ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ตราด  ฉะเชิงเทรา  และ ปราจีนบุรี จ านวน 138 ตัวอย่าง
ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จโครงกำร

1.มีข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ าบริโภคของครัวเรือนในระดับพ้ืนที่ 
2.ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์น้ าบริโภคในพ้ืนที่ ส่วนมากผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งได้มีการ

ส่งเสริมระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคในระดับพ้ืนที่

โครงกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำบริโภคครัวเรือนและตู้น้ ำหยอดเหรียญ ปี 2558
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โครงกำรส่งเสริมกำรใช้น้ ำฝนเพ่ือกำรบริโภคที่ปลอดภยั ประจ ำปี 2558

วัตถุประสงค์
1.เพ่ือประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ าฝนตามเกณฑ์คุณภาพน้ าบริโภคกรมอนามัย 2553 ใน

พ้ืนที่ 4 ประเภท ได้แก่ พื้นที่การจราจรหนาแน่น พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่ที่อยู่อาศัย
2.เพ่ือประเมินความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้น้ าฝนเป็นแหล่งน้ าเพ่ือบริโภค

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร
1.ประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ าฝน และด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าฝนกลางหาวและน้ าฝนจาก

ภาชนะท่ีรองรับ
เป้ำหมำย

1.ครัวเรือนในพื้นท่ี จังหวัดชลบุรี
ผลกำรด ำเนินงำน

ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าฝนจากภาชนะท่ีรองรับในพื้นที่เสี่ยงจากอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี 
จ านวน 10 ตัวอย่าง
ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จโครงกำร

1.มีข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ าฝนในพื้นท่ี 
2.ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์น้ าฝนในพื้นท่ี ส่วนมากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งได้มีการให้ความรู้

และปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในการใช้น้ าฝนเป็นแหล่งน้ าเพื่อบริโภค
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รณรงค์ปวงประชำร่วมใจ  ปั่นสองล้อสู่สุขภำพดีเฉลมิพระเกียรติ  
60  พรรษำ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงเฉลิม                  
พระชนมพรรษา  60 พรรษา     ในวันที่  2 เมษายน  2558 กระทรวงสาธารณสุข    โดยกรมอนามัย
จึงจัดท าโครงการรณรงค์ปวงประชาร่วมใจ  ปั่นสองล้อสู่สุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ   60 พรรษา         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  และเป็นการเสริมสร้างความตระหนัก  ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากร
สาธารณสุข  และประชาชนทั่วไป  ให้หันมาใช้จักรยานเป็นวิถีชีวิตเพ่ือการออกก าลังกาย

การด าเนินโครงการในครั้งนี้  ได้เลือกการเพ่ิมกิจกรรมทางกาย  โดยใช้จักรยานในการเดินทาง  
และการออกก าลังกายเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปและบุคลากรสาธารณสุขมีสุขภาพ
ที่ดี  การปั่นจักรยานเป็นการออกก าลังกายแบบแอโรบิค หากท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องนาน 30 นาที ขึ้น
ไปในทุกวัน  จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวม  และพอเพียงที่จะป้องกันโรคต่างๆ เช่น  โรคหัวใจ  
โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  และโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่  เมื่อถีบจักรยานอย่างถูกต้องและเป็น
จังหวะต่อเนื่อง  จะช่วยลดแรงกระแทกบริเวณหัวเข่า  ข้อเท้า  กล้ามเนื้อกระชับ กระดูกแข็งแรง  
โดยเฉพาะระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจ  รวมทั้งการเป็นต้นแบบทางด้านสุขภาพให้กับ
หน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ  และเอกชน  ตลอดจนประชาชนทั่วไป
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รณรงค์ป่ันสองล้อ  สู่สุขภำพดี
เฉลิมพระเกียรติ  83  พรรษำ  สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ  พระบรมรำชินีนำถ

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมายุ  83  
พรรษา   12  สิงหาคม  2558  นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง    สมควรที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สม
พระเกียรติ  การนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติ  83  พรรษาขึ้น  เพ่ือน้อมระลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ  ปฏิบัติบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ  เพ่ือประโยชน์
สุขของปวงชนชาวไทย  โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข

ทั้งนี้  กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย  และศูนย์อนามัยทุกเขต  พร้อมทั้งภาคีเครือข่าย   
ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการปั่นจักรยาน   โดยใช้ชื่อว่า  “Bike  For  Mom  ปั่นเพื่อแม่” เป็นการ
กระตุ้นให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า  ให้มีกิจกรรมทางกายด้วยการปั่นจักรยาน  เป็นการเพ่ิมการเคลื่อนไหว
ออกแรง  ออกก าลังกาย  ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ  นอกจากนี้การปั่นจักรยานยังเป็นอีกวิธีที่ช่วยลด
มลพิษและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  การที่ประชาชนสุขภาพดีขึ้น  พร้อมทั้งลดการใช้พลังงานจาก
น้ ามันเป็นผลดีต่อประเทศอีกด้วย
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กำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกับศูนย์วิชำกำรและเขตสขุภำพที่ 6

ปีงบประมาณ 2558    ผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี     ให้ความส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยบูรณาการกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างศูนย์วิชาการต่างๆ และ
ทีมงานของส านักงานเขตสุขภาพท่ี 6 เพ่ือให้เกิดการเชื่อมต่อ ผสมผสานงาน ลดความซ้ าซ้อนและ  
เติมเต็มการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ส่งต่อความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
กำรด ำเนินงำนร่วมกับเขตสุขภำพ 

กำรจัดท ำแผนเขตสุขภำพที่ 6
การร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กับเขตสุขภาพที่ 6 โดย                  

ศูนย์อนามัย มีโอกาสได้น าเสนอโครงการ / กิจกรรม  ที่จะด าเนินงานในปี 2558 เพ่ือให้จังหวัดได้
วางแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมของศูนย์ฯ นอกจากนี้ได้ร่วมจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาสาธารณสุขในเขตสุขภาพท่ี 6 โดยมีการประชุมบูรณาการวางแผนร่วมกันระหว่างจังหวัดในเขต 
ทั้ง 8 จังหวัด   และทีมจากศูนย์วิชาการต่างๆ   โดยมีข้อมูลน าเข้า จากสรุปผลการตรวจราชการและ
นิเทศงานฯ   ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและสรุปข้อมูลจากทีม
ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 6 การด าเนินงานกิจกรรมส าคัญต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุ ครบ 5 รอบ
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บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับศูนย์วิชำกำรและเขตสุขภำพที่ 6
ประชุมบูรณาการแผนการท างานร่วมกับเครือข่ายศูนย์วิชาการ  โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ

ระหว่างศูนย์อนามัยท่ี 6 ชลบุรีกับส านักงานป้องกันและควบคุมโรคท่ี 6 ในการประชุมแต่ละครั้งได้เชิญ
ผู้แทนจากเขตสุขภาพท่ี 6 ร่วมประชุมด้วย เพ่ือรับทราบสถานการณ์ ทิศทางการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของศูนย์วิชาการ รวมถึงการให้ความคิดเห็นต่างๆ เพ่ือเอ้ือให้เกิดการท างานที่สอดประสานกันใน
แต่ละระดับมากยิ่งขึ้น
ผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรประชุม  ดังนี้

1. เกิดสัมพันธภาพและความร่วมมือกันที่ดีมากระหว่างศูนย์วิชาการ เริ่มเห็นแนวโน้มการ
รวมตัวของศูนย์วิชาการให้เป็นหนึ่งเดียวแต่เชี่ยวชาญในคนละด้าน  ส่งผลให้การพูดคุย หาข้อตกลง
ร่วมกับเครือข่ายและเขตสุขภาพมีพลังมากขึ้น  

2. การท างานร่วมกับเขตสุขภาพที่ 6 มีแนวโน้มที่ดีข้ึน ทั้งด้านความสัมพันธ์ของทีมงาน                   
การประสานงาน การใช้ข้อมูลร่วมกันและการยอมรับบทบาทหน้าที่ของกันและกัน

3. มีการบูรณาการแผนการปฏิบัติงานร่วมกันในประเด็นส าคัญ เช่น พัฒนาการเด็ก ประเมิน
รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น

4. การร่วมคิด ร่วมพัฒนาและนิเทศงาน  มีการประชุมหารือให้ข้อเสนอแนะ  โดยบูรณาการ
งานระหว่างกันในระดับเขตเพ่ือให้ง่ายในการปฏิบัติของผู้รับผิดชอบงาน 

5. มีแนวคิดในการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 6 ในปี 2559 เพ่ือให้
เกิดขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคตามกลุ่มวัย แบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

6. มีแผนในปีงบประมาณ 2559 จะร่วมเยี่ยมเสริมสร้างสัมพันธภาพ กับเขตสุขภาพ                        
และเครือข่าย สสจ. โรงพยาบาลจังหวัดในภาพรวมของศูนย์วิชาการ  เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพของ             
ทีมศูนย์วิชาการ

ประชุมระหว่ำงศูนย์วิชำกำรเขต         
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ขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กร่วมกับเขตสุขภาพที่ 6   

ตรวจราชการและนิเทศงาน

ร่วมกับกรมสุขภาพจิต   นิเทศการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในพ้ืนที่

สานสัมพันธ์ในกระบวนการท างานกับศูนย์วิชาการและเครือข่ายจังหวัด

บูรณาการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กในภาพของเขตสุขภาพท่ี 6
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สานสัมพันธ์กับเครือข่ายศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 6

เยี่ยมสำนสัมพันธ์กับส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำลและภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ
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นางสาวทรรศนีย์  โสรัจธรรมกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
นางควรพิศ สายภัทรานุสรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ
นางวริสา คุณากรธ ารง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
นางสาวเสาวลักษณ์ ท้วมเจริญ       นักวิชาการสาธารณสุข (ส่งเสริมสุขภาพ)

กำรสังเครำะห์กำรด ำเนินงำนโรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพ ในเขตสุขภำพที่ 6
(A Synthesis of the Implementation of Health Promoting Hospital in 6th Regional Health)

บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ สังเคราะห์การด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขต

สุขภาพที่ 6 โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างปี 2555 - 2556 จ านวน 35 แห่ง
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่เยี่ยมส ารวจโรงพยาบาลและแบบรายงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2554
– มีนาคม 2557 โดยเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบรายงานประเมินตนเอง รายงานผลการเยี่ยมส ารวจและ
รายงานผลการพิจารณาตัดสิน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลกำรศึกษำ พบว่า โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด < 90 เตียง อัตราครองเตียงเฉลี่ยร้อยละ 71.6 พบอัตราป่วยด้วย
โรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด ปัจจัยน ำเข้ำ การน าองค์กรและการบริหารทรัพยากร สอดคล้องกับ
มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีความชัดเจน เรื่องวิสัยทัศน์และนโยบาย ใช้การขับเคลื่อนนโยบาย
ผ่านทีมคร่อมสายงาน ร่วมกับการสร้างแรงจูงใจและเสริมพลังบุคลากร แตย่ังขาดการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ (ร้อยละ 54.3) กระบวนกำรส่งเสริมสุขภำพ ด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานฯมากที่สุดและด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร เรื่อง ความครอบคลุมของการ
ประเมินความเสี่ยงบุคลากร และการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสุขภาพบุคลากรไม่เข้มข้น (ร้อยละ54.3
และ 45.7) มีความสอดคล้องน้อยที่สุด ผลลัพธ์ มีการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มที่ดีข้ึนในประเด็นส าคัญ ทั้ง
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการและชุมชน ยกเว้น ด้านบุคลากร พบว่า ระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือดและดัชนีมวลกายเกิน มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 62.9 และ51.4) ด้านพฤติกรรม
การออกก าลังกายทุกกลุ่มมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยมีจุดเด่น เรื่องบุคลากรสามารถเป็นวิทยากรด้านการออก
ก าลังกายและทีมบุคลากรแกนน า อสม. และเครือข่ายแกนน าชุมชนร่วมกันท างานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง
แต่พบจุดด้อย เรื่อง ร้านจ าหน่ายอาหาร ไม่ส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล และการประเมินความเสี่ยง
บุคลากรยังขาดความครอบคลุม ข้อเสนอแนะ เพิ่มกลไกบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากรในทุกระดับและการให้ความส าคัญขององค์กรพยาบาลต่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากรทีช่ัดเจน ผลักดันให้เกิดร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพ ในโรงพยาบาลทุกแห่ง เน้นการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
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พัฒนำกำรเด็กปฐมวัยประเทศไทย พ.ศ. 2557  อนำคตที่น่ำห่วง

พนิต  โล่เสถียรกิจ,  วรรณภา  กางก้ัน, กรวิกา ภู่พงศ์พันธ์กุล, 

โชติรส พันธ์พงษ,์ มลุลี แสนใจ, ถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์ และคณะ

บทคัดย่อ

ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย  โดยสุ่ม

ตัวอย่างแบบกลุ่มในเขตสุขภาพที่ 1-12 จ านวน 31 จังหวัด กลุ่มตัวอย่าง  เป็นเด็กไทยอายุ  8 เดือน                       

16 วัน  ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน รวมทั้งสิ้น 9,986 คน และบิดา มารดา หรือผู้ดูแลที่มีความสัมพันธ์ทาง

สายโลหิตกับเด็ก ด้วยสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  แบบสัมภาษณ์บิดา มารดาหรือญาติผู้ดูแลเด็ก  และ

แบบประเมินพัฒนาการ DenverII (ฉบับภาษาไทย)  เก็บข้อมูล 10 เดือน ระหว่าง เมษายน 2557 -

มกราคม 2558วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก พบว่า  เด็กปฐมวัย                 

มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าร้อยละ 27.2  สงสัยล่าช้าด้านภาษามากที่สุด  ร้อยละ 19.7  รองลงมาเป็นด้าน

กล้ามเนื้อมัดเล็ก  ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเองและด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ร้อยละ 8.9,  7.5 และ 

6.7  ตามล าดับ   ปัจจัยด้านแม่ที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก  ได้แก่ อาชีพ ภาวะแทรกซ้อน  การคลอด 

โรคประจ าตัวแม่  การฝากครรภ์คุณภาพ  อายุเมื่อตั้งครรภ์  และการได้รับยาเสริมไอโอดีนขณะตั้งครรภ์  

ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็ก เช่น  อาชีพผู้ดูแล  รายได้ครัวเรือน  การศึกษาผู้ดูแล  

การเล่นกับเด็กอย่างมีคุณภาพ  การเล่านิทานอย่างมีคุณภาพ และลักษณะครอบครัว   ปัจจัยด้านเด็กที่

ส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก  ได้แก่ ภาวะออกซิเจนแรกคลอดที่ 5 นาที  ภาวะออกซิเจนแรกคลอดที่ 1 นาที  

ภาวะโภชนาการเด็ก  อายุครรภ์แรกคลอด  น้ าหนักแรกคลอด  โรคประจ าตัว  การได้รับยาน้ า เสริม                  

ธาตุเหล็ก  และภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด  

เสนอมาตรการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ได้แก่  การสร้างกระแสสังคม  การเลี้ยงดู  ให้พ่อแม่

และผู้ดูแลเด็กเล่นและสื่อสารอย่างเหมาะสมกับอายุเสริมความเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพระบบบริการ

สุขภาพ  พัฒนาการบริหารจัดการอย่างธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ

สนับสนุนสถาบันครอบครัว  ด้วยการปกป้องทางสังคมและลดความยากจน
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