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ค ำน ำ

ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้จัดท าโครงการ/ผลงานวิชาการต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดย
มุ่งเน้นการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ตลอดจนบูรณาการท างานร่วมกับศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 6 

รายงานฉบับนี้ รวบรวมผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งกิจกรรมโครงการต่าง ๆ และ
รวมถึงสถานการณ์สุขภาพส าคัญ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปี 2559 ศูนย์อนามัยที่ 6 ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ส าหรับประชาชนทั่วไป นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ภาคีเครือข่าย         
ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ 
รวมถึงประชาชนที่ให้การสนับสนุนข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีฉบับนี้ และให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของศูนย์อนามัยที่ 6 ตลอดปี 2559 และขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยอ านวยพร
ให้ทุกท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงเพ่ือท างาน ให้คนไทยมีสุขภาพดี
ต่อไป

ศูนย์อนำมัยที่ 6 ชลบุรี
กรมอนำมัย



สำรบัญ
หน้ำ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงำน (1-6)

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 2
 โครงสร้างหน่วยงาน 3
 อัตราก าลัง 4
 ระดับการศึกษาบุคลากร 4
 งบประมาณปี 2559 6

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป (8-10)

 พ้ืนที่รับผิดชอบ 9

 ลักษณะภูมิประเทศ 9

 เขตการปกครอง 10

 ประชากร 10

ส่วนที่ 3 สถำนกำรณ์งำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม (13-37)

สถำนกำรณ์ตำมกลุ่มวัย (14-30)

 กลุ่มสตรีมีครรภ์และเด็กปฐมวัย (0-5ปี) 14

 กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14ปี) 25

 กลุ่มวัยรุ่น 27

 กลุ่มวัยท างาน 29

 ผู้สูงอายุ 30

สถำนกำรณ์อนำมัยสิ่งแวดล้อม (33-37)

 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล 33

 ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ 34

 ด้านการด าเนินการตามข้อก าหนดท้องถิ่น 35

 ด้านมาตรฐานของสถานประกอบการด้านอาหาร 35

 ตลาดสดประเภทที่ 1 และท่ี 2 36

 ด้านการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 37



สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ

ส่วนที่ 4  โครงกำรปี 2559 (38-65)

 โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและพัฒนาการเด็กสมวัยเพ่ือเด็กไทยฉลาดแข็งแรงพร้อมเรียนรู้ 39

 โครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการ 42

 โครงการแก้ปัญหาโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน 44

 โครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ 46

 โครงการเสริมพลังเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ระดับจังหวัด 48

 โครงการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพระดับเขต 49

 โครงการคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) 51
 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตบริการสุขภาพท่ี 6 ประจ าปี 2559 54

 โครงการต าบลต้นแบบบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม 56
 โครงการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 58
 โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ 65

ส่วนที่ 5 งำนวิจัย (66-70)
 การประเมินผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธาน        67

สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
 สถานการณก์ารดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิด

ของทารกในประเทศไทย 68
 แนวทางการแจ้งตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 69
 รับรางวัลน าเสนอผลงานวิชาการดีเด่น ประจ าปี 2559 70

ส่วนที่ 6 งำนตำมพันธกิจและภำพกิจกรรม (71-80)

บรรณำนุกรม 81-83



สำรบัญภำพ
หน้ำ

แผนภูมิที่

1 จ านวนประชากรเขตสุขภาพที่ 6 พ.ศ. 2549-2558 12

2 อัตราเกิด อัตราตายและอัตราเพิ่มประชากร เขตสุขภาพท่ี 6 ปี 2549-2558 12

3 อัตราส่วนการตายมารดา เขตสุขภาพท่ี 6 ปี 2547-2559 15

4 อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบเขตสุขภาพท่ี 6 กับประเทศ 

ปี 2553-2559 16

5 อัตราการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ เปรียบเทียบเขตสุขภาพที่ 6 กับประเทศ ปี 2556-2559  16

6 อัตราหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2557-2559              17

7 อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง เปรียบเทียบเขตสุขภาพท่ี 6 กับประเทศ ปี 2553-2559        18

8 อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขากออกซิเจน เปรียบเทียบเขตสุขภาพท่ี 6 กับประเทศ ปี 2553-2559    19

9 อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เปรียบเทียบเขตสุขภาพที่ 6 กับประเทศ 

ปี 2553-2559 20

10 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน เปรียบเทียบเขตสุขภาพท่ี 6 

กับประเทศ ปี 2553-2559 21

11 พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 22

12 ระดับสิติปัญญาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 แยกรายเขตสุขภาพ        22

13 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน เขตสุขภาพท่ี 6 ปี 2559 24

14 ร้อยละของเด็กวัยเรียน มีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วน รายจังหวัดปี 2559 26

15 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน รายจังหวัด ปี 2559 26

16 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วนรายเขตสุขภาพ ปี 2559 26

17 ร้อยละปราศจากฟันผุและค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุดในเด็กอายุ 12 ปี ปี 2548-2558 27

18 อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี เปรียบเทียบเขต 6 กับประเทศ ปี 2546-2558                 28

19 สถานการณ์ประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ เขตสุขภาพท่ี 6 

ปี 2557-2559 30

20 สัดส่วนประชากรวัยเด็ก วัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุ พ.ศ. 2553-2583 31

21 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ช่วง พ.ศ. 2507-2573 32



สำรบัญตำรำง
หน้ำ

ตำรำงที่
1 ประชากรตามอายุ 12
2 ผลการส ารวจสถานการณ์ EQ เด็กไทย ปี 2559 23
3 แสดงการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทย จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 32
4 จ านวนโรงพยาบาลและปริมาณมลูฝอยติดเชื้อ แยกรายจังหวัด 33
5 การจัดการมลูฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 6 34
6 จ านวนสถานประกอบการดา้นอาหาร ที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 35
7 จ านวนและร้อยละของร้างอาหารและแผงลอยจ าหนา่ยอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT   

จ าแนกรายจังหวัด
36

8 จ านวนและร้อยละตลาดประเภทที่ 1 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดนา่ซือ้ แยกรายจังหวัด 37



1



ข้อมูลหน่วยงำน

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรธรรมำภิบำลที่มีควำมเป็นเลิศ ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม ภำยในปี 2563

พันธกิจ 
1. ขับเคลื่อนโยบำยและยุทธศำสตร์   (Policy  and  Strategy) 

2. พัฒนำ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  (Technology  transfer)

3. สร้ำงและพัฒนำรูปแบบศูนย์สำธิต (Model   development)

4. พัฒนำระบบสนับสนุนเขตสุขภำพและภำคีเครือข่ำย   (Supporter)

5. พัฒนำระบบกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน  (Regulator) 

ค่ำนิยม HEALTH 
H = Health เรำจะเป็นต้นแบบสุขภำพ 

E =  Ethic เรำท ำงำนตำมแบบอย่ำงผู้มีจริยธรรม

A = Achievement เรำปฏิบัติงำนด้วยควำมมุ่งหมำยที่ผลสัมฤทธิ์ 

L =  Learning เรำมีกำรเรียนรู้เพื่อเติบโตไปพร้อมกัน

T =  Trust เรำมีควำมเคำรพและเชื่อม่ันในกันและกัน

H =  Harmony พวกเรำทุกคนมีควำมเป็นน  ำหนึ่งใจเดียวกัน
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โครงสร้ำงหน่วยงำน ศูนย์อนำมัยที่ 6

3



อัตรำก ำลัง ศูนย์อนำมัยที่ 6
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ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า จ้างเหมาบริการ รวม

ชาย 16 6 7 3 32

หญิง 57 9 5 10 81

รวม (คน) 73 15 12 13 113

จ ำ
นว

น 
(ค

น)

จ ำนวนบุคลำกร ศูนย์อนำมัยที่ 6

แหล่งที่มา : ข้อมูลบุคลากร กลุ่มอ านวยการ ศูนย์อนามัยท่ี 6

ศูนย์อนามัยที่ 6 มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 113 คน (ชาย 32 คน ร้อยละ 28.32, หญิง 81 คน    
ร้อยละ 71.68) แบ่งเป็นข้าราชการ 73 คน (ร้อยละ 64.60) พนักงานราชการ 15 คน (ร้อยละ 13.27) 
ลูกจ้างประจ า 12 คน (ร้อยละ 10.62) และจ้างเหมาบริการ 13 คน (ร้อยละ 11.51)

ระดับกำรศึกษำบุคลำกร

ประเภทท่ัวไป
ระดับกำรศึกษำ

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

ข้ำรำชกำร 4 42 25 2

พนักงำนรำชกำร - 15 - -

ลูกจ้ำงประจ ำ 9 3 - -

จ้ำงเหมำบริกำร 10 3 - -

รวม (รำย) 23 63 25 2

ร้อยละ 20.36 55.75 22.12 1.77

แหล่งที่มา : ข้อมูลบุคลากร กลุ่มอ านวยการ ศูนย์อนามัยที่ 6
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ส าหรับการศึกษาของบุคลากรในศูนย์อนามัยที่ 6 แบ่งเป็น ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 23 ราย         
(ร้อยละ 20.36)  ระดับปริญญาตรี 63 ราย (ร้อยละ 55.75) ระดับปริญญาโท 25 ราย (ร้อยละ 22.12) และ
ระดับปริญญาเอก 2 ราย  (ร้อยละ 1.77) 

จ ำนวนบุคลำกรของศูนย์อนำมัยที่ 6 จ ำแนกตำมต ำแหน่ง

1% 2%

11%

37%

4%6%
4%

13%

11%
11%

อ ำนวยกำร

เชี่ยวชำญ

ช ำนำญกำรพิเศษ

ช ำนำญกำร

ปฏิบัติกำร

ช ำนำญงำน

ปฏิบัติงำน

พนักงำนรำชกำร

ลูกจ้ำงประจ ำ

จ้ำงเหมำบริกำร

แหล่งที่มา : ข้อมูลบุคลากร กลุ่มอ านวยการ ศูนย์อนามัยที่ 6

ศูนยอ์นำมัยที่ 6 มีจ ำนวนบุคลำกรทั งหมด 113 คน จ ำแนกเป็น
- สายงานอ านวยการ  1 คน  (1%)
- สายงานวิชาการ   62 คน  (54%) เป็นข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ 2 คน ระดับช านาญการพิเศษ 12 คน 

ระดับช านาญการ 42 คน และระดับปฏิบัติการ 5 คน
- สายงานทั่วไป 11 คน  (10%) เป็นข้าราชการระดับช านาญงาน 7 คน และระดับปฏิบัติงาน 4 คน
- พนักงานราชการ 15 คน  (13.%)
- ลูกจ้างประจ า 12 คน  (11%)
- จ้างเหมาบริการ 13 คน  (11%)
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ในปี 2559 ศูนย์อนามัยท่ี 6 ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งหมด 9,504,348.04 บาท แบ่งเป็น                
งบด าเนินงาน 9,048,348.04 บาท (ร้อยละ 95.20) งบลงทุน 68,000 บาท  (ร้อยละ 0.72) และงบรายจ่ายอื่น 
388,000 บาท (ร้อยละ 4.08) 

กำรใช้เงินงบประมำณประจ ำปี 2559

ประเภทงบ
ปี 2559

ใช้ไปร้อยละงบท่ีได้รับจัดสรร 
(บำท)

งบท่ีใช้ไป (บำท)

งบด ำเนินงำน 9,048,348.04 9,040,173.35 99.91

งบลงทุน 68,000 68,000 100.00

งบรำยจ่ำยอื่น 388,000 253,492 65.33

รวมทั งสิ น 9,504,348.04 9,046,657.14 95.18

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 9,046,657.14 บาท (ร้อยละ 95.18) แบ่งเป็น                  
งบด าเนินงาน 9,040,173.35 บาท (ร้อยละ 99.91)  งบลงทุน 68,000 บาท (ร้อยละ 100) และรายจ่ายอื่น 
253,492 บาท (ร้อยละ 65.33) 

งบประมำณ ปี 2559 
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99.91%

100%

65.33%

ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

งบด ำเนินงำน

งบลงทุน

งบรำยจ่ำยอื่น

แหล่งที่มา : กองคลัง ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ  30 กันยายน 2559

แหล่งที่มา : กองคลัง ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ  30 กันยายน 2559
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ข้อมูลทั่วไป

พื นที่รับผิดชอบ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี

ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและสระแก้ว มีพ้ืนที่ทั้งหมด 37,417 ตารางกิโลเมตร ประชากร 5,814,691 คน เป็น
พ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งทรัพยากรที่
ส าคัญของประเทศ อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันออกติด
กับประเทศกัมพูชา และทิศตะวันตกติดกับภาคกลาง

ลักษณะภูมิประเทศ
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ติดชายฝั่งทะเล 160 กิโลเมตร จังหวัด

ระยองติดฝั่งทะเล 100 กิโลเมตร จังหวัดจันทบุรี ติดชายฝั่งทะเล 80 กิโลเมตร รวมมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล 340
กิโลเมตร

พ้ืนที่ชายแดนตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา ซึ่งมีสภาพเป็นที่ราบสูง ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว มี
พ้ืนที่ติดชายแดน 170 กิโลเมตร จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ติดชายแดน 70 กิโลเมตร และจังหวัดตราดมีพื้นที่ชายแดน
130 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 370 กิโลเมตร

พ้ืนที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีแหล่งน้ าส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าบางปะกง
แม่น้ าปราจีนบุรี แม่น้ าจันทบุรี และแม่น้ าเวฬุ พ้ืนที่ราบสูงและภูเขา เป็นเขตต้นน้ า ล าธาร และเขตอนุรักษ์ ซึ่งมี
วนอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง บริเวณตอนเหนือของจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรีและระยอง
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เขตกำรปกครอง

แบ่งเขตการปกครองเป็น 69 อ าเภอ  529 ต าบล  4,819 หมู่บ้าน  มีการบริหารแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็นเทศบาลเมืองพัทยา 1 แห่ง เทศบาลนคร จ านวน 4 แห่ง  
เทศบาลเมือง 27 แห่ง  เทศบาลต าบล 189 แห่ง  และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 359 แห่ง 

ประชำกร
เขตสุขภาพที่ 6 พ.ศ. 2558 มีประชากรประมาณ 5.8 ล้านคน ประกอบด้วยประชากร

กลุ่มวัยท างานจ านวน 3,945,489 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9 ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจ านวน 
774,123 คน ร้อยละ 13.3 ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2545 (ร้อยละ 9.0)  ส่วนประชากรกลุ่มเด็ก 
0-14 ปี จ านวน 188,333 คน ร้อยละ 18.8 มีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2545 (ร้อยละ 23.3) อัตราเกิด
ของเขตสุขภาพที่ 6 ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2558 พบว่า มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ตรงข้ามกับอัตราตายที่มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน ซึ่งทั้งสองอัตราเพ่ิมและลดในปริมาณใกล้เคียงกัน ท าให้จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำลนคร/
เทศบำลเมือง

เทศบำล
เมือง
พัทยำ

เทศบำล
ต ำบล

อบต. พื นที่ (กม2)

ฉะเชิงเทรา 11 93 892 0/1 - 33 74 5,351.00
ปราจีนบุรี 7 64 708 0/1 - 12 56 4,672.36
สระแก้ว 9 58 731 0/3 - 16 49 7,195.41
สมุทรปราการ 6 50 399 1/4 - 13 30 1,004.09
ชลบุรี 11 92 656 2/10 1 35 50 4,.363.00
ระยอง 8 58 441 1/2 - 27 37 3,551.99
จันทบุรี 10 76 731 0/5 - 40 34 6,338.00
ตราด 7 38 261 0/1 - 13 29 2,819.00
รวม 69 529 4,819 4/27 1 189 359 37416.85
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดปรากฏการณ์ส าคัญที่มีต่อสังคมอย่างมาก 
นั่นคือ การมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก สัดส่วนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ลักษณะการพ่ึงพิงทาง
เศรษฐกิจประชากรวัยต่าง ๆ เปลี่ยนไป เดิมมีประชากรวัยเด็กที่ต้องพ่ึงพิงประชากรวัยแรงงานมากกว่า
ผู้สูงอายุ แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีผู้สูงอายุที่พ่ึงพิงประชากรวัยแรงงานมากกว่าเด็ก การที่เด็กเกิดใหม่แต่
ละปีลดน้อยลงท าให้สามารถมุ่งเน้นที่คุณภาพเด็กเกิดใหม่ โดยเฉพาะงานอนามัยแม่และเด็ก ได้มากยิ่งขึ้น     
ท าอย่างไรให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเจริญเติบโตอย่าง
มีคุณภาพ เช่นเดียวกับประชากรวัยเด็ก เป็นวัยศึกษาเล่าเรียนมีแนวโน้มลดลง สามารถเน้นคุณภาพและ
การศึกษาของเด็กได้ดีขึ้น ให้เด็กเจริญเติบโตตามวัย IQ ดี EQ เด่น มีทักษะในการด าเนินชีวิตก้าวผ่านไปสู่
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

ประชากรวัยแรงงานแม้มีแนวโน้มที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในขณะนี้ 
และความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจของประเทศมีเพ่ิมขึ้น ดังนั้นสุขภาพและศักยภาพของประชากร
วัยแรงงานจะต้องดี เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และเกื้อหนุนประชากรวัยสูงอายุที่
เพ่ิมขึ้นและอายุยืนขึ้น ส่วนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สังคมไทยก าลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
มาตรการและโครงการที่จะเป็นสวัสดิการให้ประชากรสูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปหรือ
เรื่องสุขภาพอนามัย จะต้องพัฒนาให้ทันกับการเพ่ิมอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุในอนาคต 

ปิรำมิดประชำกร เขตสุขภำพที่ 6
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แผนภูมิที่ 1 จ านวนประชากรเขตสุขภาพที่ 6 พ.ศ. 2549 – 2558

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ ธันวาคม 2558

ตำรำงที่ 1 ประชากรตามกลุ่มอายุ 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ ธันวาคม 2558

แผนภูมิที่ 2 อัตราเกิด อัตราตายและอัตราเพิ่มประชากร เขตสุขภาพท่ี 6 ปี 2549 – 2558

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล้า
นค

น

ประชำกร เขต 6 ประเทศ 2558
ปี 2545 ปี 2558

กลุ่มอำยุ 0-14 ปี 23.3 18.8 18.4
กลุ่มอำยุ 15-59 ปี 67.7 67.9 67.7
กลุ่มอำยุ 60 ปีขึ นไป 9.0 13.3 13.9

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

อัตราเกิด 16.0 15.7 15.5 15.1 14.5 15.3 15.5 14.7 15.0 14.0

อัตราตาย 6.0 6.0 6.0 5.9 6.0 6.1 6.1 6.7 7.0 6.9

อัตราเพิ่ม 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

อัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพิ่ม
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สถำนกำรณ์งำนส่งเสริมสุขภำพ

สถำนกำรณ์ตำมกลุ่มวัย
• กลุ่มสตรีมคีรรภ์และเด็กปฐมวัย (0-5ปี)

อนามัยแม่และเด็กมีความส าคัญมากเพราะการเกิดนอกจากจะมีความส าคัญแล้ว 5 ปีแรก
ก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน เด็ก ๆ ต้องการเลี้ยงดูและเอาใจใส่ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยแม่และเด็กกล่าวว่า 
หญิงตั้งครรภ์ควรฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่น ๆ หรือภายใน 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ และควรฝากครรภ์
ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรปฏิบัติ เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่าง
น้อย 6 เดือน การดูแลหลังคลอดทั้งมารดาและทารก 3 ครั้งตามเกณฑ์ และการตรวจพัฒนาการลูกน้อยเพื่อ
การเจริญเติบโตสมวัย เป็นต้น

พ.ศ. 2547 ประเทศไทยประกาศนโยบาย “ฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ”์ เพ่ือกระตุ้นหญิง
ตั้งครรภ์ฝากครรภ์เร็วขึ้นภายใน 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ และฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
นอกจากนี้ยังผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน1 กรมอนามัยโดยส านักส่งเสริม
สุขภาพ ได้ร่วมมือระหว่างนักวิชาการของส านักส่งเสริมสุขภาพและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการผลิต
นวัตกรรมเก่ียวกับอนามัยแม่และเด็ก เช่น มุมนมแม่ในสถานประกอบการเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน มิสนมแม่ ต าบลพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ อาสาสมัครสาธารณสุขนมแม่ 
(อสม.นมแม่) เครือข่ายนมแม่ ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ และโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยมัยแม่และเด็ก ซึ่ง
ก าหนด 4 เป้าหมาย 1) อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดน้อยกว่า 25 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ 2) 
ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมไม่มากกว่าร้อยละ 7.0 หรือต่ ากว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.5 3) 
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนร้อยละ 50.0 หรือมากกว่าปีก่อนร้อยละ 2.5 4) 
ร้อยละ 85.0 เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย
อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำ (Maternal mortality ratio) 

มารดาตาย คือ การตายเนื่องจากการคลอดและภาวะแทรกซ้อนในการมีครรภ์ (ภายใน 6 
สัปดาห์หลังคลอด) ข้อมูลจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 6 พบว่า อัตราส่วนการตาย
มารดามีแนวโน้มลดลง จาก 32.9 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในปี 2547 เป็น 7.2 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ใน
ปี 25559 ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายท่ีกรมอนามัย (ไม่เกิน 15 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 
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แผนภูมิที่ 1  อัตราส่วนการตายมารดา เขตสุขภาพท่ี 6 ปี 2547 – 2559 
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ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

กำรฝำกครรภ์ (Antenatal Care, ANC)และกำรดูแลหลังคลอด (Perinatal Care, PNC)
การบริการฝากครรภ์ การคลอด หลังคลอด เป็นบริการพื้นฐานที่ส าคัญด้านสาธารณสุขโดย

มีเป้าหมาย เพ่ือลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เป็นภารกิจที่หน่วยบริการทุกระดับให้ความส าคัญโดยเน้นคุณภาพ
การให้บริการและให้ความรู้ในการดูแลครรภ์แก่สตรี ตั้งแต่ฝากครรภ์ครั้งแรก คลอดและหลังคลอด เพ่ือลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของแม่ โดยส่งเสริมสุขภาวะของแม่ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
เตรียมความพร้อมในการเป็นแม่และการเลี้ยงดูลูกต่อไปการฝากครรภ์องค์การอนามัยโลก (World Health
Organization, WHO) ก าหนด 4 ครั้งตามเกณฑ์ ต่อมาก าหนดเป็น 5 ครั้งตามเกณฑ์ ทั้งนี้เพ่ือให้หญิง
ตั้งครรภ์ฝากครรภ์เรว็ขึ้น หมายถึงฝากครรภภ์ายใน 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ส่งผลดีทั้งเด็กในครรภ์
และหญิงตั้งครรภ์ นอกจากนี้หลาย ๆ ประเทศยังคงยึดหลัก 4 ครั้งตามเกณฑ์ เพ่ือเปรียบกับนานาประเทศ
เนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ท าให้การฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ไม่สามารถปฏิบัติได้1

สถานการณ์การฝากครรภ์ของเขตสุขภาพท่ี 6 พบว่า หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครัง้แรก
เมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) และพบว่าทุกจังหวัดยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ยกเว้นฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
ของจังหวัดระยอง (ร้อยละ63.3)
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แผนภูมิที่ 4 อัตราหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบเขตสุขภาพท่ี 6 กับประเทศ
ปี 2553-2559 

ที่มา : - ปี 2553-2558 จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด,
- ปี 2559 จาก Health Data Center, HDC ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559
- ข้อมูลประเทศจากรายงานประจ าปีส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

แผนภูมิที่ 5 อัตราการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ เปรียบเทียบเขตสุขภาพท่ี 6 กับประเทศ ปี 2556- 2559
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เขต 6 ประเทศ

ที่มา : - ปี 2556-2558 จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ปี 2559 จาก HDC ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559
- ข้อมูลประเทศ จาก HDC ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559
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แผนภูมิที่ 6 อัตราหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ เขตสุขภาพท่ี 6 ปี 2557 – 2559             
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ที่มา : Health Data Center ณ วันท่ี 17 ตุลาคม 2559

ภำวะโลหิตจำงของหญิงตั งครรภ์  (Anemai pregnant women)
ภาวะโลหิตจางเป็นภาวะผิดปกติของเลือดท่ีพบบ่อยที่สุดในหญิงตั้งครรภ์ และเป็นปัญหา

สาธารณสุขของประเทศที่ก าลังพัฒนารวมท้ังประเทศไทย2 สาเหตุของภาวะโลหิตจางที่พบบ่อยในสตรี
ตั้งครรภ์ ได้แก่ การขาดสารอาหารโดยเฉพาะสารอาหารที่ส าคัญ คือ ธาตุเหล็กโฟเลต  โลหิตจางจากการขาด
ธาตุเหล็ก (Iron Deficiency) เป็นโรคโลหิตจางชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด ร้อยละ 80 ของโรคโลหิตจางในสตรี
ตั้งครรภ์ ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอ  หรือธาตุเหล็กท่ีสะสมไว้ก่อนตั้งครรภ์ไม่
เพียงพอ หรือเกิดจากการเสียเลือดเรื้อรังจากพยาธิปากขอ3 และจากการส ารวจขององค์การอนามัยโลก ที่
พบว่า ประชากรทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน 51.5 ล้านคนที่มีภาวะขาดธาตุเหล็ก ในจ านวนนี้เป็น
หญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 754 ภาวะโลหิตจางในขณะตั้งครรภ์เป็นสาเหตุท าให้เพ่ิมอัตราการเจ็บป่วยและอัตรา
ตายของมารดาเพ่ิมข้ึน จากการติดเชื้อ การตกเลือด และภาวะหัวใจล้มเหลว การแท้งบุตร การคลอดก่อน
ก าหนด และทารกน ้าหนักแรกเกิดน้อย5-8 และปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ 
ไตรมาสที่ฝากครรภ์ครั้งแรก โดยพบว่าสตรีกลุ่มที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกในไตรมาสสอง มีความชุกของภาวะ
โลหิตจางสูงที่สุด9-11

แนวทางการป้องกันในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ไม่ให้มีภาวะโลหิตจางนั้น กรมอนามัยได้มีนโยบาย
ให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก หรือยาเม็ดเสริมไอโอดีนส าหรับรับประทาน 1 เม็ดต่อวัน ตั้งแต่
ฝากครรภ์ครั้งแรกจนกระท่ังครบ 6 เดือนของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในกรณีที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะได้รับยา
เม็ดเสริมไอโอดีนและยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กทุก ๆ 6 สัปดาห์จนครบ 6 เดือนของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่1

สถานการณ์ภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพท่ี 6 ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2557 พบว่า มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน จากร้อยละ 16.6 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 22.9 ในปี 2557 และลดลงเหลือร้อยละ 17.2 ในปี 2559 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ พบว่า ภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพท่ี 6 ต่ ากว่าระดับประเทศ
มาโดยตลอด
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แผนภูมิที่ 7 อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง เปรียบเทียบเขตสุขภาพท่ี 6 กับประเทศ ปี 2553 – 2559
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เขต 6 ประเทศ

ที่มา - ประเทศปี 2553-2557 รายงานประจ าปี ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย,ปี 2558-2559 จาก HDC วันท่ี 17 ตุลาคม 2559
- เขตสุขภาพท่ี 6 ปี 2553-2558 จากส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด,ปี 2559 จาก Health Data Center วันท่ี 17 ตุลาคม 2559

ภำวะกำรขำดออกซิเจนของทำรกแรกเกิด (Birth Asphyxia)
ภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด หมายถึงภาวะที่ประกอบดวย เลือดขาดออกซิเจน 

(hypoxemia) คารบอนไดออกไซดในเลือดสูง (hypercapnia) และภาวะกรดจาก เมตาบอลิซึม หรือจากไม
มีการระบายอากาศที่ปอด (ventilation) และปริมาตรเลือดที่ผานปอด (pulmonary perfusion) นอย
หรือมีไมเพียงพอ หลังจากการคลอด สงผลใหอวัยวะที่ส าคัญ ขาดออกซิเจนไปหลอเลี้ยง ท า ใหเกิดการ
สูญเสียหนาทีแ่ละเสื่อม ประสิทธิภาพของอวัยวะนั้นๆ และเกิดความพิการตางๆ ทางสมอง ตามมา เชน 
Epilepsy, Mental Retardation, Cerebral Palsy และ Learning Disabilities หรือเปนผลใหทารก
เสียชีวิต น า ไป สูความสูญเสียของครอบครัวและสังคม12,13 การเกิดภาวะการขาดออกซิเจนของทารกแรก
เกิด เกิดจากหลายสาเหตุและสาเหตุหนึ่งเกิดจากทารกน้ าหนักแรกคลอด น้อยกว่า 2,500 กรัม ทารกคลอ
ดกอน 37 สัปดาห14 อายุมารดาขณะตั้งครรภ์ ความถี่ของการตั้งครรภ์ หรือภาวะโภชนาการของหญิง
ตั้งครรภ์เป็นต้น1 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยการบริการฝากครรภ์ และคลอดอย่างมีคุณภาพ 
สถานการณ์ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดของเขตสุขภาพท่ี 6 ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2557 พบว่า มีอัตรา
คงท่ี และมีอัตราสูงขึ้นในปี 2558 และ 2559 (29.8 และ 29.5 ต่อ 1,000 เกิดมีชีพ) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
กรมอนามัยตั้งไว้ อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนไม่เกิน 25.0 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ กรมอนามัยโดย
ส านักส่งเสริมสุขภาพพยายามลดภาวะการณ์ขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด โดยก าหนดเป็นมาตรฐานหนึ่ง
ในสี่ของการเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งต้องมีภาวะการณ์ขาดออกซิเจนของทารกแรก
เกิดน้อยกว่า 25 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาด
ออกซิเจนสูงสุดคือจังหวัดจันทบุรี (42.5 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ) รองลงมาคือจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี 
(31.7 และ 31.1 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ) 
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แผนภูมิที่ 8 อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน เปรียบเทียบเขตสุขภาพท่ี 6 กับประเทศ ปี 2553 – 2559   
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ที่มา  - ประเทศ จากรายงานประจ าปี ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
- เขต จากส านักงานสาธารณสขุจังหวัด

ทำรกแรกเกิดน  ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 กรัม (Low birth weight (<2,500 g))

ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยตามค าจ ากัดความขององค์การอนามัยโลก หมายถึงทารกที่มี
น้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ซึ่งอาจจะเป็นทารกคลอดก่อนก าหนดหรือทารกคลอดครบก าหนด 
แต่มีน้ าหนักตัวน้อยกว่าปกติ15,16 ทารกในกลุ่มนี้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตในระยะขวบปีแรกและมี โอกาส       
เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้บ่อยกว่าทารกแรกเกิดน้ าหนักปกติ เช่น การส าลักน้ าคร่ า ภาวะขาดออกซิเจน 
ภาวะหายใจล าบาก การตกเลือดในช่องสมอง เป็นต้น 16-19ท าให้พบอัตราตายหรือพิการ ปัญหา              
ทุพโภชนาการและพัฒนาการล่าช้าในทารกกลุ่มนี้ได้สูงกว่าปกติ20 สาเหตุของทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย 
ส่วนใหญ่เกิดจากอายุของมารดาขณะตั้งครรภ์ จ านวนครั้งการตั้ง ครรภ์ อายุครรภ์เมื่อแรก คลอด         
ภาวะโภชนาการมารดา น้ าหนักแม่เพ่ิมขึ้นน้อยกว่า 10 กิโลกรัม และการไม่ฝากครรภ์หรือฝากครรภ์
คุณภาพน้อยกว่า 4 ครั้ง21 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น แม่ติดสารเสพติด ดื่มชา กาแฟ สูบบุหรี่ ความดัน
โลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ชักขณะตั้งครรภ์ เลือดออกทางช่องคลอด1

สถานการณ์ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยของเขตสุขภาพท่ี 6 ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2559 มีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อย จากร้อยละ 8.7 ปี 2553 เหลือร้อยละ 8.4 ในปี 2559 ซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัย
ก าหนดให้ไม่เกิน ร้อยละ 7.0 และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ พบว่า ข้อมูลใกล้เคียงกัน ถือเป็นประเด็น    
ทีท่้าทายที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
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แผนภูมิที่ 9 อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เปรียบเทียบเขตสุขภาพที6่ กับประเทศ ปี 2553– 2559
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เขต 6 ประเทศ

ที่มา - ประเทศปี 2553-2556รายงานประจ าปี ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ปี 2557-2558 จาก Health Data Center ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559
- เขต ปี 2553-2558 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ปี 2559 จาก Health Data Center ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559

กำรเลี ยงลูกด้วยนมแม่ (Exclosive Breast Feeding for 6 months)

ประเทศไทยสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาตามค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก และ
อดีตที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกก าหนดอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาอย่างเดียวอย่างน้อย 4 เดือน ปัจจุบัน
ก าหนด 6 เดือน1 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจท าให้มารดาต้องออกไปท างานนอกบ้าน ดังนั้นกรมอนามัยจึงมี
นโยบายให้สถานที่ท างานต่าง ๆ มีมุมนมแม่ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายกลวิธีเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน เช่น ต าบลพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ มิสนมแม่ อาสาสมัครสาธารณสุขนมแม่ (อส
ม.นมแม่) โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายนมแม่ และกรมอนามัยร่วมกับศูนย์นมแม่แห่ง
ประเทศไทยร่วมมือกันผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและ
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง

สถานการณ์อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ตั้งแต่ปี 2553 – 2559 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 55.5 ปี 2553 เพ่ิมเป็นร้อยละ 62.1 ในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 
พบว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนของเขตสุขภาพใกล้เคียงกับประเทศ
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เขต 6 ประเทศ

แผนภูมิที่ 10 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน เปรียบเทียบเขตสุขภาพท่ี 6 กับประเทศ 
ปี 2553 – 2559        

ที่มา  - ประเทศ ปี 2553-2558 จากรายงานประจ าปี ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ปี 2559 จาก Health Data Center ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559

- เขต ปี 2553-2558 จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปี 2559 จาก Health Data Center ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559

พัฒนำกำรสมวัย  (Under 5 years old Child Development)

เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เด็กที่มีคุณภาพ จะต้อง เป็น
เด็กที่มีการเจริญเติบโต และพัฒนาการสมบูรณ์ทุกด้านตามวัย การอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ ต่างๆ ที่เด็ก
ได้รับในช่วงวัยนี้จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาการเด็กเป็นอย่างยิ่ง จากการส ารวจสถานการณ์พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ของศูนย์อนามัยที่ 6 พบว่า เด็กแรกเกิด - 5 ปีในเขตสุขภาพที่ 6 มีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 
73.7 ใน พ.ศ. 2557 เป็นร้อยละ 78.7 ใน พ.ศ. 2559 และข้อมูลจากผลการด าเนินการการคัดกรองพัฒนาการ
เด็กรายจังหวัด ช่วงรณรงค์ปี 2559 พบเด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 81.1 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่กรม
อนามัยก าหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.0 
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แผนภูมิที่ 11 พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

ที่มา : * งานวิจัย, ** รณรงค์ DSPM, HDC วันที่ 17 ตุลาคม 2559
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สมวัย สงสัยล่าช้า

แผนภูมิที่  12 ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 แยกรายเขตสุขภาพ
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ผลส ำรวจสถำนกำรณ์ IQ เด็กไทย ปี 2559

รูปภำพที่ 1 แผนที่ประเทศไทยแสดงการเปลี่ยนแปลงของ IQ เฉลี่ย เด็กวัยเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ระหว่างการส ารวจปีพ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2559 

Mean IQ ภาพรวมทั้งประเทศ 
= 98.23

(ต่ ากว่าเป้าหมายที่ 100)

IQ>100 12 จังหวัด(ร้อยละ16)

IQ=100 30 จังหวัด(ร้อยละ39)

IQ<100 35 จังหวัด(ร้อยละ45)

ตำรำงท่ี 2 ผลการส ารวจสถานการณ์ EQ เด็กไทย ปี 2559
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กำรเจริญเติบโตของเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี (Under 5 years old Child Growth)

การเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กเป็นเครื่องบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ในประเทศที่ พัฒนาแล้ว ภาวะโภชนาการของเด็กจะมีแนวโน้มในด้านภาวะโภชนาการเกิน และโรคอ้วน 22

ส่วนสูงของเด็กในประเทศเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เนื่องจากเด็กได้มีการเติบโตเต็มศักยภาพแล้ว 23,24

ต่างจากเด็กใน ประเทศที่ก าลังพัฒนาส่วนสูงของเด็กยังเพ่ิมได้อีกมากหากได้รับอาหารและการเลี้ยงดูอย่างดี  
ภาวะทุพโภชนาการโดยเฉพาะในขวบปีแรกของชีวิต เป็นปัจจัยส าคัญที่ขัดขวางพัฒนาการและสติปัญญาของ
เด็ก ส่งผลให้เรียนรู้ช้า เฉื่อยชา สติปัญญาต่ า ภูมิต้านทานโรคบกพร่องท าให้เจ็บป่วยบ่อย เป็นนาน และรุนแรง 
และยังมีผลเสียเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ มีโอกาสที่จะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ มากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดเรื้อรัง และโรคมะเร็งในวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากร่างกายเคยชิน
กับการได้รับอาหารน้อยในวัยเด็ก เมื่อเป็นผู้ใหญ่จึงมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปที่จะเกิดภาวะโภชนาการเกิน
และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ง่ายกว่าคนทั่วไป225

สถานการณ์เด็กอายุ 0-5ปี สูงดีสมส่วน เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2559 พบว่า ร้อยละ 48.3 ยังต่ า
กว่าเป้าหมายกรมอนามัยที่ก าหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และพบทุกจังยังต่ ากว่าเป้าหมาย

แผนภูมิที่ 13 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5ปี สูงดีสมส่วน เขตสุขภาพท่ี 6 ปี 2559
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 กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี)

เด็กในวัยเรียนเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในด้านร่างกาย ซึ่งจะมีการเจริญเติบโต
อย่างสม่ าเสมอ มีการพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น การเคลือ่นไหว สติปัญญา เป็นต้น ซึ่งจะต้องได้รับการดูแล
ส่งเสริมให้เหมาะสม ประกอบกับ เด็กในวัยนี้ ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการ
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ เดก็วัยเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กในวัยเรียนรู้จักดูแลสุขภาพตนเองเพื่อการเจริญเติบโต
อย่างสมวัย ปราศจากโรคและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

จากการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ของเขต
สุขภาพที่ 6 พบว่าอยู่ในเกณฑ์สูงดีสมส่วนร้อยละ 64.1 (จ านวน 143,468 คน) และภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 64.7
(จ านวน 123,074 คน) จากจ านวนนักเรียนที่ได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 223,953 คน และ
190,161 คน ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในปีการศึกษาเดียวกัน พบว่า เด็กวัยเรียนมีส่วนสูงดีและรูปร่าง
สมส่วนลดลงเล็กน้อย ในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 พบร้อยละ 63.6 (จ านวน 163,344 คน) จากจ านวน
นักเรียนที่ได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 256,639 คน ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของเด็กวัยเรียนสูงดี
สมส่วนจะลดลงเล็กน้อย แต่จะเห็นได้ชัดว่ากลุ่มเป้าหมายได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงครอบคลุมมากขึ้น

ส่วนภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน ในปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 พบร้อยละ
13.6 (จ านวน 40,722 คน) และภาคเรียนที่ 2 พบร้อยละ 13.2 (จ านวน 11,725 คน) จากจ านวนนักเรียนที่
ได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 298,940 คน และ 88,704 คน ตามล าดับ สรุปได้ว่าภาวะเริ่มอ้วน
และอ้วนลดลงเล็กน้อยในปีการศึกษาเดียวกัน ส่วนปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 พบร้อยละ 14.8
(จ านวน 51,779 คน) จากจ านวนนักเรียนที่ได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 350,621 คน เมื่อเทียบ
ปีการศึกษาจะพบว่าเด็กวัยเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนเพิ่มขึ้น

องค์การอนามัยโลกแนะน าว่า การมี Physical Activity (PA) แบบแอโรบกิด้วยความหนัก
ระดับปานกลางถึงหนักมากทุกวัน อย่างน้อยวันละ 60 นาทีต่อสัปดาห์จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ การฝึกความ
แข็งแรงกล้ามเนื้อร่วมด้วย อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ จะส่งผลต่อการเจริญเติบโต และหากท ากิจกรรมที่มีแรง
กระแทกของข้อต่อ เช่น การวิ่ง การกระโดด จะท าให้มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น26

การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้มีความสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองและมีทักษะสุขภาพ
จะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ และสามารถจัดการตนเองได้
ทั้งด้านการบริโภคอาหาร น้ าหนักส่วนสูง การออกก าลังกาย การแปรงฟัน สุขอนามัยส่วนบุคคล และอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ ความสามารถในการดูแลสขุภาพร่วมกับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการ
จัดบริการสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน จะต้องค านึงถึงคุณภาพถูกหลักสุขาภิบาล และเข้าถึงบริการสุขภาพอย่าง
ทั่วถึง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีสุขภาพดีและเจริญเติบโตเต็มศักยภาพต่อไป
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แผนภูมิที่ 14 ร้อยละของเด็กวัยเรียน มีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วน รายจังหวัดปี 2559
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แผนภูมิที่ 15 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน รายจังหวัด ปี 2559
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แผนภูมิที่ 16 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วนรายเขตสุขภาพ ปี 2559
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ที่มา : Health Data Center ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559
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แผนภูมิที่ 17 ร้อยละปราศจากฟันผุและค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุดในเด็กอายุ 12 ปี ปี 2548-2558
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ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

• กลุ่มวัยรุ่น
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ท่ัวโลกให้ความส าคัญและตื่นตัวที่จะหามาตรการป้องกันและแก้ไข

องค์การสหประชาชาติจึงได้ก าหนดนโยบายเชิงรุก โดยก าหนดให้การลดอัตราเกิดมีชีพโดยมารดาอายุ 15-19 ปี
(Adolescent birth rate) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium
Development Goals, MDGs) ข้อมูลล่าสุดจาก World Health Statistics 2013 ได้รายงานอัตราเกิดมีชีพ
เฉลี่ยทั่วโลกในมารดาอายุ15-19 ปีปีพ.ศ. 2549 - 2553 อยู่ที่ 48.9 ต่อประชากรหญิงในกลุ่มอายุเดียวกัน
1,000 คน26 ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุเมื่อเข้าสู่วัยเริ่มหนุ่มสาว (Puberty) ทั้งเพศหญิงและเพศ
ชายมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่วัยเริ่มหนุ่มสาวเร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตโดยเพศชายจะเริ่มมีพัฒนาการทางเพศ
ตั้งแต่อายุประมาณ9-10 ปี ในเพศหญิงตัวแปรที่ส าคัญคืออายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มมีประจ าเดือนครั้งแรกก็มีการลดลง
อย่างชัดเจนจากประมาณ 15-16 ปี ในอดีต มาอยู่ที่ประมาณ 12 ปีการศึกษาในประเทศไทยที่พบว่าอายุเฉลี่ย
เมื่อเริ่มมีประจ าเดือนครั้งแรกจะอยู่ในช่วง 12.1-12.5 ปี27 วัยนี้จะเริ่มมีความสนใจในเพศตรงข้าม รวมทั้งเริ่ม
เกิดอารมณ์ความต้องการทางเพศตามธรรมชาติร่วมกับบริบททางสังคมในปัจจุบันที่มีการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้ง่าย
ความหลากหลายของสื่อและสื่อจ านวนมากก็สามารถกระตุ้นให้วัยรุ่นเกิดอารมณ์ทางเพศซึ่งอาจจะชักน าไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นการด าเนินการต่าง ๆ โดยเฉพาะการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงต้อง
ด าเนินการตั้งแต่ช่วงก่อนที่วัยรุ่นจะเข้าสู่วัยหนุ่มสาว เพ่ือให้วัยรุ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง
เพ่ือที่จะสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยได้

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการคุมก าเนิดมีปัจจัยจ านวนมากที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
หรือการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจในกลุ่มวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นลักษณะส่วนบุคคลความสัมพันธ์ในครอบครัว
ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือน หรือความสัมพันธ์แบบคู่รัก แต่อย่างไรก็ตามการเกิดการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจมักมี
สาเหตุมาจาก 2 เรื่องคือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์ หรือเป็นความล้มเหลวจากวิธีคุมก าเนิด
ที่เลือกใช้ ซึ่งตัวแปรส าคัญ ได้แก่ จ านวนวัยรุ่นที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ และการใช้การคุมก าเนิดรวมทั้งวิธีคุมก าเนิด
ที่เลือกใช้องค์การอนามัยโลกได้ท าการรวบรวมและวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ
ได้ให้ค าแนะน าไว้ดังนี้2
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ป้องกันกำรตั งครรภ์เมื่ออำยุน้อยเกินไป

1) ลดการแต่งงานก่อนอายุ 18 ปี

2) สร้างความเข้าใจและให้การดูแลช่วยเหลือเพ่ือลดการตั้งครรภ์ก่อนอายุ 20 ปี

3) เพ่ิมการใช้การคุมก าเนิดในกลุ่มวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ

4) ลดการมีเพศสัมพันธ์โดยการบังคับขืนใจในกลุ่มวัยรุ่น

ป้องกันภำวะแทรกซ้อนด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์

5) ลดการแท้งไม่ปลอดภัยในกลุ่มวัยรุ่น

6) เพ่ิมการเข้าถึงบริการใน การฝากครรภ์ การคลอด รวมทั้งการดูแลหลังคลอดในกลุ่มวัยรุ่น

สถานการณอั์ตราการคลอดในวัยรุ่นของเขตสุขภาพท่ี 6 พบว่า มีแนวโน้มลดลงจาก 64.2 ต่อพัน
ประชากร 15-19 ปี ในปี 2553 เหลือ 55.6 ในปี 2558 แต่ก็ยังสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ไม่เกิน 50 ต่อพัน
ประชากร 15-19 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ พบว่า อัตราการคลอดในวัยรุ่นของเขตสุขภาพที่ 6 สูงกว่า
ระดับประเทศมาโดยตลอด และจากข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทยของส านักอนามัยการเจริญพันธ์ ปี
2557 พบว่า มีการท าแท้งเองร้อยละ 42.6 โดยร้อยละ 31.5 อายุต่ ากว่า 20 ปี และร้อยละ 38.1 มีสถานภาพ
เป็นนักเรียนและนักศึกษา

แผนภูมิที่ 18 อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี เปรียบเทียบเขต 6 กับประเทศ ปี 2546-2558
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ที่มา : ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย
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 กลุ่มวัยท ำงำน

ประชากรวัยท างาน หรือวัยแรงงาน อยู่ในช่วงอายุ 15-59 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีจ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.1 ของประชากรทั้งหมดในเขต 6  ครอบคลุมประชากรวัยรุ่น วัยท างาน และวัย
กลางคนก่อนที่จะไปสู่วัยสูงอายุ คือก าลังส าคัญการผลิตเชิงเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กระทบโดยตรงกับระบบสุขภาพ สาเหตุการเจ็บป่วย และการ
ตายจากโรคไม่ติดเชื้อ และโรคอุบัติใหม่เพ่ิมขึ้น กลยุทธ์การเสริมสร้างสุขภาพประชากรวัยท างาน ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 เน้นการส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพอย่างองค์รวม โดยสร้างเสริม สุขภาวะคนไทยให้มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนา
ความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่ กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนา ระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้าน
สาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและ         การกระจายบุคลากร ตลอดจนการใช้มาตรฐานการเงินการ
คลังเพ่ือสุขภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

จากข้อมูลรายงานสถิติสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ในปี พ.ศ. 2558 

การเจ็บป่วยด้วยโรคส าคัญของคนไทย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และ
โรคเบาหวานตามล าดับ และสาเหตุที่ส าคัญของการเสียชีวิต ได้แก่ โรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด อุบัติเหตุ 
เหตุการณ์ที่ไม่สามารถระบุเจตนาและปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการตาย โรคความดันโลหิตสูง
และโรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ โรคปอดอักเสบและโรคอ่ืน ๆ ของปอด โรคไตอักเสบ กลุ่มอาการไต
พิการ โรคเก่ียวกับตับและตับอ่อนโรคเบาหวาน การฆ่าตัวตาย วัณโรคทุกชนิด และโรคเอดส์ ซึ่งโรคมะเร็ง
และเนื้องอกทุกชนิดมีมากที่สุดที่อัตรา 98.5 ต่อประชากรแสนคน และปัจจุบันการเจ็บป่วยของคนไทย 3 
อันดับแรก เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวและโรคเบาหวานตามล าดับ ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคเกิดจาก
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้านการบริโภคและออกก าลังกาย และการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย 
สัมผัสและได้รับสารพิษ สารเคมีต่าง ๆ จากการใช้ชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันในระดับบุคล จึงเป็นเรื่องท้าทายในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพอย่างยิ่ง

จากข้อมูลสถานการณ์ประชากรวัยท างาน 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า 
จังหวัดที่ประชากรวัยท างานมีดัชนีมวลกายปกติต่ ากว่าระดับประเทศมี 3 จังหวัดคือ จังหวัดระยอง ตราด
และปราจีนบุรี
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แผนภูมิที่19 สถานการณ์ประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ของเขตสุขภาพท่ี 6 ปี 2557-2559
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• ผู้สูงอำยุ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากร ในระหว่างปี พ.ศ.2553 –พ.ศ.2583 ของประเทศ 

พบว่า สัดส่วนของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่สัดส่วนของประชากรสูงอายุ                      
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 13.2 ในพ.ศ.2553 เป็นร้อยละ 32.1ในพ.ศ.2583 และในปี
พ.ศ.2560 จะเป็นปีที่คาดว่าสัดส่วนของประชากรวัยเด็กจะเท่ากันกับสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุสาเหตุ
ส าคัญของการเพิ่มสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากปัจจัยส าคัญ 2 ประการ (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ,2554) คือ (1) การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือการเกิดน้อยลง จาก
ข้อมูลอัตราเจริญพันธุ์รวม (ตารางที่ 3) แสดงให้เห็นว่าจ านวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งมีตลอดวัยเจริญ
พันธุ์ได้ลดลงเป็นล าดับ จาก 4.9 คน ต่อสตรี1 คนในปี2517 เหลือเพียงประมาณ 1.6 คน ต่อสตรี1 คน                     
ในปี 2556 และเหลือประมาณ 1.3 คน ในปี2576(2) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ประชากรวัยเด็กลดลงอย่างรวดเร็วจนน ามาสู่การเพ่ิมขึ้นของ
สัดส่วนประชากรสูงอายุซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทยปี 2558 -2573 จะเห็นว่าภาพรวมประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์“สังคมสูงวัย” (aged society) 
และในอีก 10 ปี ข้างหน้าจะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (completed aged society) 

สถานการณ์ผู้สูงอายุของเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า สัดส่วนประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากร้อยละ 9.0 ในพ.ศ.2545 เป็นร้อยละ 13.3  ในปี พ.ศ.2558 และจากการส ารวจปี 2559 พบว่า 
เขตสุขภาพที่ 6 มีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ร้อยละ 7.2 ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศที่พบผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
ถึงร้อยละ 20

30



แผนภูมิท่ี 20 สัดส่วนประชากรวัยเด็ก วัยแรงงานและวัยสูงอายุ พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583

แหล่งข้อมูล: 1. ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส านักงานสถิติแห่งชาติ
2. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553–พ.ศ.2583  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รูปภำพที่ 2 สถานการณ์และแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2556 - 2573
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ตำรำงท่ี 3 แสดงการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทย จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ที่มา : ปราโมทย์ ปราสาทกุล “สถานการณ์ผู้สูงอายุ แนวโน้ม และผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน,2556

แผนภูมิที่ 21 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ช่วง พ.ศ. 2507 – 2573

ที่มา : การส ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2556
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สถำนกำรณ์อนำมัยสิ่งแวดล้อม
• กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื อในโรงพยำบำล

เขตสุขภาพที่ 6 มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดจ านวน 73 แห่ง มีการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย ร้อยละ 100 โดยมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากโรงพยาบาลทั้งหมดรวม 7,160
กิโลกรัมต่อวัน และพบว่าจังหวัดชลบุรีมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมากที่สุดจ านวน 2,194 กิโลกรัมต่อวัน (ร้อยละ 
30.64) รองลงมาคือจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ (ร้อยละ 15.01 และ 13.39) ตามล าดับ 
จังหวัดที่มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อน้อยที่สุดคือ จังหวัดตราด (ร้อยละ 2.50)

ตำรำงท่ี 4 จ านวนโรงพยาบาลและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ แยกรายจังหวัด

จังหวัด
จ ำนวนโรงพยำบำล

สังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข(แห่ง)

จ ำนวนเตียง
(เตียง)

จ ำนวนมูลฝอย
ติดเชื อเฉลี่ย         

(กก./เตียง/วัน)

จ ำนวนมูลฝอย
ติดเชื อเฉลี่ย      
(กก./วัน)

ร้อยละ

ชลบุรี 12 1,675 1.31 2,194 30.64
ระยอง 9 1,225 0.78 959 13.39
จันทบุรี 12 1,145 0.61 697 9.73
ตราด 7 496 0.36 179 2.50
สมุทรปราการ 6 850 1.14 970 13.55
ฉะเชิงเทรา 11 1,128 0.95 1,075 15.01
ปราจีนบุรี 7 915 0.77 707 9.87
สระแก้ว 9 681 0.56 379 5.29
รวม 73 8,115 0.88 7,160 100

กำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื อของโรงพยำบำล

การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.89 จ้างเอกชนน าไป
ก าจัด มีเพียงร้อยละ 4.11 ที่ก าจัดเองโดยการเผาในเตาเผาของโรงพยาบาล ในส่วนของบริษัทเอกชนที่
ด าเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัด พบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้บริการของบริษัทเทร็นอินเตอร์เทรด 
จ ากัด มากที่สุด ร้อยละ 50.68 รองลงมาคือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี ร้อยละ 34.25 เอกชน
ส่วนใหญ่น ามูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดโดยการเผาในเตาเผานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ .พระนครศรีอยุธยา 
และเตาเผาห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ จ.สมุทรปราการ 
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ตำรำงท่ี 5 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพท่ี 6

รำยชื่อบริษัท จ ำนวน(แห่ง) ร้อยละ

บริษัท เทร็นอินเตอร์เทรด จ ากัด 37 50.68

95.89

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี 25 34.25

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ 4 5.48

บริษัท พีรพัฒน์คลีน จ ากัด 1 1.37

บริษัท พอลลูชั่นแคร์ จ ากัด 1 1.37

บริษัท โฟรบรีท คอเปอเรชั่น จ ากัด 1 1.37

บริษัท เคซี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จ ากัด 1 1.37

ก าจัดเอง 3 4.11 4.11
รวม 73 100

ปัญหาที่พบคือ โรงพยาบาลขาดงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เช่น            
การก่อสร้าง/ปรับปรุงที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ การก่อสร้างท่อระบายน้ าจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เชื่อมต่อ
กับระบบบ าบัดน้ าเสีย ราคาถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องตามกฎกระทรวง            
มีราคาสูง  ผู้ประกอบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ยังด าเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่มีหลักเกณฑ์เฉพาะด้านการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือใช้ควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนที่

• ด้ำนผลกระทบต่อสุขภำพ (อัตรำป่วย/โรค)

จากรายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
พบว่าจ านวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 - 17 ตุลาคม 2559 พบผู้ป่วย 939529 ราย 
จาก 78 จังหวัด ซึ่งจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด อันดับแรกคือ ปราจีนบุรี (2853.43 ต่อแสน
ประชากร) จากสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ พบว่าอยู่ใน 10 อันดับแรก            
ในโรคติดต่อ และเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น  ซึ่งในเขต 6 พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษสูงสุด          
คือจังหวัดตราด คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 26.3 4 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรีและจังหวัด
ฉะเชิงเทรา คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 24.6 1 และ 17.8 2 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ โดยในปี 2559
การระบาดของโรคที่เกิดจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการระบาดของโรคดังกล่าว             
มักระบาดในกลุ่มคนที่อยู่รวมกันมากๆและรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งในพ้ืนที่บางจังหวัด เช่น จังหวัดระยอง 
สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี เป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรม มีประชาชนอาศัยอยู่จ านวนมาก 
ท าให้มีสถานประกอบการจ าหน่ายอาหารเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากส่งผลให้มีการระบาดของโรคที่เกิดจากอาหาร
และน้ าเป็นสื่อสูงขึ้นเช่นกัน
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• ด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดท้องถิ่น
การด าเนินการตามข้อก าหนดท้องถิ่นเรื่อง การจัดการสุขาภิบาลในสถานที่จ าหน่ายอาหาร พบว่า

สถานประกอบการด้านอาหาร ที่ได้รับใบอนุญาตจาก อปท. สูงสุด คือ ตลาดประเภท 1 (ร้อยละ 89) รองลงมา 
คือ ร้านอาหารและตลาดประเภท 2 (ร้อยละ 74 และร้อยละ 68 ) ตามล าดับ

ตำรำงที่ 6 จ านวนสถานประกอบการด้านอาหาร ที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ด้ำนมำตรฐำนของสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร
ร้ำนอำหำรและแผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean  Food  Good  Taste)   

จากข้อมูลการส ารวจสถานที่จ าหน่ายอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 6 
พบว่า สถานที่จ าหน่ายอาหารมีจ านวนทั้งหมด 4,917 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT จ านวน 4,396 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 89.40 ส่วนของแผงลอยจ าหน่ายอาหาร มีจ านวนทั้งหมด 12,039แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
CFGT จ านวน 10,364 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.08  ปัจจัยความส าเร็จ คือมีเครือข่ายท้องถิ่นที่เข้มแข็ง พัฒนา
อบรมฟ้ืนฟูสม่ าเสมอ มีการตรวจสอบคุณภาพร้าน/แผงลอยจ าหน่ายอาหาร และก าหนดมาตรฐานอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)  เป็นเกณฑ์ในการขอ/ต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการ 

สถานประกอบการด้านอาหาร จ านวนทั้งหมด จ านวนที่ได้รบัอนญุาต ร้อยละได้รับอนุญาต
ร้านอาหาร 3,180 2,350 74
แผงลอย 2,829 1,807 64
โรงอาหารสถานศึกษา 634 229 36
โรงอาหารโรงพยาบาล 35 14 40
ตลาดประเภท 1 174 155 89
ตลาดประเภท 2 317 214 68
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ตำรำงที่ 7 จ านวนและร้อยละร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT จ าแนกรายจังหวัด

จังหวัด

ร้ำนอำหำร แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร
ร้ำนอำหำรและแผงลอยจ ำหน่ำย

อำหำร

จ ำนวน
ผ่ำน 

CFGT
ร้อย
ละ

จ ำนวน
ผ่ำน 

CFGT
ร้อยละ จ ำนวน

ผ่ำน 
CFGT

ร้อยละ

ชลบุรี 1,769 1,675 94.7 2,097 1,964 93.7 3,866 3,639 94.1
ระยอง 456 405 88.87 1,660 1,362 82.0 2,116 1,767 83.5

จันทบุรี 355 293 82.57 1,250 1,100 88 1,605 1,393 86.8

ตราด 260 235 90.4 743 651 87.61 1,003 886 88.3

สระแก้ว 287 241 83.94 1,496 1,258 84.1 1,783 1,499 84.1

ปราจีนบุรี 467 383 82.0 1,115 937 84.0 1,582 1,320 83.4

ฉะเชิงเทรา 513 435 84.8 1,202 961 79.91 1,715 1,396 81.4

สมุทรปราการ 810 729 90 2,476 2,131 86.1 3,286 2,860 87.04

รวม 4,917 4,396 89.4 12,039 10,364 86.1 16,956 14,760 87.7

 ตลำดประเภทท่ี 1 และตลำดประเภทท่ี 2 (ตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535) ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อและตลาดนัดน่าซื้อ

จากการส ารวจตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2  พบว่าตลาดประเภทที่ 1 มีทั้งหมด 
144 แห่ง ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ 130 แห่ง (ร้อยละ 90.3) ตลาดประเภทที่ 2 มี 585 แห่ง   
ด าเนินการประเมินคุณภาพ ได้ 581 แห่ง  (ร้อยละ 99.3)   มีต้นแบบระดับดี รวม 5 แห่ง ได้แก่ชลบุรี 2 
แห่ง ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง สมุทรปราการ 1 แห่ง และสระแก้ว 1แห่ง ซึ่งพบว่าตลาดประเภทที่ 2 ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ตลาดนัดน่าซื้อ เป็นจ านวนมาก ดังนั้นควรสร้างความตระหนักให้กับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนใน
การมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง และคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน และเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขให้เป็นผู้ก ากับติดตาม  (ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535)
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ตำรำงท่ี 8 จ านวนและร้อยละตลาดประเภทที่ 1 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ แยกรายจังหวัด

จังหวัด
จ ำนวนตลำดประเภทที่ 1 

ทั งหมด (แห่ง)

จ ำนวนตลำดประเภทที่ 1 ที่ผ่ำนเกณฑ์ตลำดสดน่ำซื อ

ระดับดี (3 ดำว)
ระดับดีมำก

(5 ดำว)
รวมทั งสิ น ร้อยละ

ชลบุรี 45 33 7 40 88.9
ระยอง 19 14 2 16 84.2
จันทบุรี 17 13 3 16 94.1
ตราด 4 4 0 4 100.0

สระแก้ว 14 12 1 13 92.9
ปราจีนบุรี 10 6 2 8 80.0
ฉะเชิงเทรา 10 10 0 10 100.0

สมุทรปราการ 25 22 1 23 92.0
รวม 144 114 16 130 90.3

• ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Environmental Health Accreditation : EHA)

การประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 

มีการด าเนินงานมาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี  เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล) มีการจัดบริการ

อนามัยสิ่งแวดล้อมและมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม       

ตามเงื่อนไขที่กรมอนามัยก าหนด อย่างน้อย 1 ประเด็น  ในประเด็นที่ 1-4 คือ การจัดการสุขาภิบาลอาหาร      

การจัดการคุณภาพน้ าบริโภค การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย ซึ่งผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA 1000)  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สมัครจ านวน 112 แห่ง (ร้อยละ 50.91) ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง จ านวน 12 แห่ง (ร้อยละ 5.5)                

ผ่านระดับพ้ืนฐาน จ านวน 76 แห่ง (ร้อยละ 34.5) ไม่ผ่านจ านวน 24 แห่ง(ร้อยละ 10.0)
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โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและพัฒนาการเดก็สมวัย 

เพ่ือเด็กไทยฉลาดแข็งแรงพร้อมเรียนรู้ 

ศูนย์อนามัยที่ 6 ในบทบาทของเลขานุการคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กระดับเขตได้จัดท า
โครงการพัฒนางานสตรีและเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 เพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการงาน
อนามัยแม่และเด็กระดับเขต และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด   ทั้งเชิงรับใน
สถานบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิ และเชิงรุกระดับตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย 
อย่างเป็นระบบรอบด้าน พร้อมทั้งการก ากับติดตามประเมินผลให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

กิจกรรม

1. จัดประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กระดับเขต

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมประเมิน ANC, WCC และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัด

3. นิเทศติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถอดบทเรียนงานอนามัยแม่และเด็ก

ผลลัพธ์

1. ประชุมกับคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กระดับเขต พบว่า ส่วนใหญ่จังหวัดจะน าปัญหาตัวชี้วัดของ
ผู้ตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขหาปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้น เช่นจังหวัดที่มีมารดาตายวิเคราะห์
แล้วพบว่า มารดาตายด้วยสาเหตุโดยอ้อมที่สามารถป้องกันได้ คือ โรคประจ าตัว และโรคทางอายุกรรม จึงมีการท า 
Dead case conference โดยการท า RCA มารดาตายและรายงานในแบบรายงาน ก.1 ทุกราย  เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดซ้ าได้ นอกจากนี้มีการวิเคราะห์ ปัญหาในเรื่องความครอบคลุมของ
การเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และการฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
ซึ่งยังไม่ครอบคลุม นอกจากนี้ยังมีการเน้นวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นด้วยวิธี
กึ่งถาวร โดยการใช้ยาฝังคุมก าเนิด และห่วงอนามัย ส่วนของข้อมูล พัฒนาการเด็กโดยเฉพาะโครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 6 ให้ความ
สนใจ ยังพบปัญหาในเรื่องความรู้และทักษะของผู้ประเมิน และผลการประเมินยังพบว่ามีล่าช้าน้อย และยังไม่
ครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด คือ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับมอบหมายจาก
สาธารณสุขนิเทศฯ ให้นิเทศติดตามและสุ่มประเมิน

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมประเมิน ANC, WCC และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 
คือทีมประเมิน ANC, WCC และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัด รวม 80 คน

3. สร้างความเข้มแข็งของทีมประเมินโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กระดับเขต 2 ทีม 
และระดับจังหวัด 6 ทีม และสร้างความเข้มแข็งทีมประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัด 8 ทีม

4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถอดบทเรียนงานอนามัยแม่และเด็ก
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กลุ่มเป้ำหมำย : ภาคีเครือข่ายแม่และเด็ก ทั้งภาครัฐและเอกชน 8 จังหวัดๆละ 10 คน/ ศูนย์วิชาการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 5 คน จ านวน 85 คน วิทยาการและทีมจัดประชุม 10 คน รวม 95 คน

กำรด ำเนินงำน : จัดประชุมวันที่ 13–15 มีนาคม 2559

ผลผลิตจำกกิจกรรม : 

1) จ านวนเครือข่ายทีมอ าเภอเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน 
จาก สสจ. รพศ./ รพท./ รพช./ สสอ./ รพ.สต./ อสม.  และศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 6 ทั้งสิ้น จ านวน 76 คน  
วิทยากรและคณะท างาน 16 คน รวมทั้งสิ้น 92 คน

2) จังหวัดที่น าเสนอรูปแบบ การค้นหาหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก ในหัวข้อเรื่อง ท าอย่างไรให้หญิงตั้งครรภ์ฝาก
ครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ จ านวน 7 จังหวัด และน าเสนอรูปแบบการค้นหาเด็กในการประเมินพัฒนาการเด็ก ใน
หัวข้อเรื่อง ท าอย่างไรให้เด็กไทยพัฒนาการสมวัย จ านวน 8 จังหวัด โดยมีทีมวิทยากรร่วมอภิปรายซักถามและ
ให้คะแนน

3) คัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นเรื่องละ 3 จังหวัด รับรางวัล 1, 2, 3 พร้อมเกียรติบัตร

4) สรุปผลการน าเสนอ ทั้ง 2 เรื่อง จากจังหวัดที่ได้รับรางวัล 

- ท าอย่างไรให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ คือ

รางวัลที่ 1 CUP วังจันทร์ จังหวัดระยอง

รางวัลที่ 2 CUP บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

รางวัลที่ 3 CUP ขลุง จังหวัดจันทบุรี

- ท าอย่างไรให้เด็กไทยพัฒนาการสมวัย คือ

รางวัลที่ 1 CUP วังจันทร์ จังหวัดระยอง

รางวัลที่ 2 รพ.สต.บ้านทาม จังหวัดปราจีนบุรี

รางวัลที่ 3 CUP หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

1. ปัจจัยภายในองค์กร ผู้บริหารเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุน ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน             
มีความเข้มแข็ง

2. เป็นนโยบายของท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 ที่ต้องการให้เกิดการขับเคลื่อน
งานอนามัยแม่และเด็กในรูปของคณะกรรมการระดับเขต 

3. ภาคีเครือข่ายคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด โดยเฉพาะสูติแพทย์และกุมารแพทย์                
ทั้ง 8 จังหวัดให้ความส าคัญ 
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ปัญหำอุปสรรค

1) กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในโครงการ

2) งบประมาณไม่สามารถถัวเฉลี่ยกับกิจกรรมอื่นๆ ได้

3) ระยะเวลาด าเนินการไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ต้องขยายเวลา

ข้อเสนอแนะ

สปสช. ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก
ระดับเขต อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือการขับเคลื่อนงานท าให้เกิดการแก้ไขปัญหางานของกลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย อย่างเป็นระบบ

ภำพกิจกรรม
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โครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการ

ศูนยอ์นามัยที่ 6 ได้ด าเนินการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนในเขตสุขภาพที่ 6 โดยสุ่มเก็บปัสสาวะ
ของหญิงตั้งครรภ์ และเก็บข้อมูลการได้รับและการกินยาเม็ดเสริมไอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพท่ี 6 จ านวน 
1,849 คน ดังนี้

ผลกำรด ำเนินงำน 

จ านวนและร้อยละของความถ่ีในการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์

จังหวัดที่
จ ำนวนหญิง
ตั งครรภ์ที่เก็บ
ข้อมูล (คน)

อำยุครรภ์
เฉลี่ยที่มำ

คลอด

ควำมถ่ีในกำรได้รับยำเม็ดเสริมไอโอดีน
ได้รับทุกครั ง ได้รับบำงครั ง ไม่ได้รับ

จ ำนวน(คน) % จ ำนวน(คน) % จ ำนวน(คน) %

ชลบุรี 544 16 481 88.42 46 8.46 17 3.12
ระยอง 158 16 153 96.84 5 3.16 0 0.00
จันทบุรี 284 16 275 96.83 8 2.82 1 0.35
ตราด 131 13 131 100 0 0.00 0 0.00
ฉะเชิงเทรา 294 14 241 81.98 10 3.40 43 14.62
ปราจีนบุรี 138 16 49 83.05 8 13.56 2 3.39
สระแก้ว รอข้อมูล
สมุทรปราการ 300 16 300 100 0 0.00 0 0.00

รวม 1,849 16 1,661 89.83 127 6.87 61 3.30

จ านวนและร้อยละของชนิดยาเม็ดเสริมไอโอดีนที่หญิงตั้งครรภ์ได้รับ

จังหวัด

จ ำนวนหญิง
ตั งครรภ์ที่
เก็บข้อมูล 

(คน)

ได้รับยำ
เม็ดเสริม
ไอดีน
(คน)

ชนิดยำเม็ดเสริมไอโอดีนที่ได้รับ
Triferdine Obimin อื่นๆ

จ ำนวน(คน) % จ ำนวน(คน) % จ ำนวน(คน) %

ชลบุรี 544 527 230 43.64 267 50.66 30 5.70
ระยอง 158 158 71 44.94 87 55.06 0 0.00
จันทบุรี 284 283 197 69.61 54 19.08 32 11.31
ตราด 131 131 131 100 0 0.00 0 0.00
ฉะเชิงเทรา 294 251 138 54.98 101 40.24 12 4.78
ปราจีนบุรี 138 138 131 94.93 7 5.07 0 0.00
สระแก้ว รอข้อมูล

สมุทรปราการ 300 300 300 100 0 0.00 0 0.0
รวม 1,849 1,788 1,198 67.00 516 28.86 74 4.14
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จ านวนและร้อยละของความถี่ในการกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน

จังหวัด
จ ำนวนหญิงตั งครรภ์ที่

ได้รับยำเม็ดเสริม
ไอโอดีน (คน)

ควำมถี่ในกำรกินยำเม็ดเสริมไอโอดีน
กินทุกวัน กินบำงวัน

จ ำนวน(คน) % จ ำนวน(คน) %
ชลบุรี 527 441 83.68 86 16.32
ระยอง 158 151 95.57 7 4.43
จันทบุรี 283 253 89.40 30 1.60
ตราด 131 129 98.50 2 1.50
ฉะเชิงเทรา 251 228 90.84 23 9.16
ปราจีนบุรี 138 132 95.65 6 4.35
สระแก้ว รอข้อมูล
สมุทรปราการ 300 300 100.0 0 0.00

รวม 1,788 1,634 91.39 154 8.61

สำเหตุที่หญิงตั งครรภ์ไม่ได้กินยำเม็ดเสริมไอโอดีน  คือ ไม่ได้รับยา
- หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับยา  เนื่องจาก ฝากครรภ์ที่คลินิก  และ No ANC
- ในรายที่ได้รับยา กินทุกราย (แต่บางรายกินทุกวัน/บางรายกินบางวัน เพราะลืม ไมอ่ยากกินกลัวอ้วน)

ภำพกิจกรรม
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โครงการแก้ปัญหาโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน 

โรคอ้วนในวัยเด็ก นับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญปัญหาหนึ่งที่จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไข 
เพ่ือป้องกันมิให้อัตราชุกเพ่ิมขึ้น ปัญหาที่ตามมาจากการเกิดโรคอ้วนคือ การเกิดโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูงและโรคอ่ืน ๆ ศูนย์อนามัยที่ 6 ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้
จัดท าโครงการแก้ปัญหาโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน เพ่ือให้เด็กวัยเรียนได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมโภชนาการและ
การออกก าลังกายเหมาะสมตามวัย น าไปสู่การมีสุขภาพดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

กิจกรรม

ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างรูปแบบและระบบส่งต่อเด็กอ้วน

ผลกำรด ำเนินงำน

ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างรูปแบบและระบบส่งต่อเด็กอ้วนทั้ง 8 จังหวัด วันที่ 9-10 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเจปาร์ค อ.เมือง จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียน
ที่เริ่มอ้วนและ อ้วน  ≥  ร้อยละ 10 จ านวน 8 แห่ง, รพ.สต. 8 แห่ง, รพช./ รพศ. 8 แห่ง, สสอ. 8 แห่ง, สสจ. 
8 จังหวัด ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้ได้แนวทางการส่งต่อเด็กเริ่มอ้วน อ้วน และอ้วนอันตรายทั้งในระดับโรงเรียน
รพ.สต., รพช. รวมทั้งได้บทบาทการแก้ปัญหาเด็กเริ่มอ้วน อ้วนและอ้วนอันตราย ของแต่ละหน่วยงาน

ภำพกิจกรรม
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ปัญหำอุปสรรค

1. ตัวมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบและ19 ตัวชี้วัด ยังไม่สามารถสะท้อนถึงระดับภาวะ
สุขภาพของนักเรียนรายบุคคลและภาพรวมได้ 

2. ทีมประเมินสหวิชาชีพจากภาคีเครือข่ายหลากหลายหน่วยงานเช่น ศูนย์อนามัย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นสิ่งที่ดี แต่ระบบการสนับสนุนและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ยังไม่เป็น
รูปธรรม

3. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนและข้อมูลข่าวสารยังมีปรากฏและการเผยแพร่ผล
การศึกษาสู่สาธารณะน้อยมาก  

4. การจัดอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ แม่ครัวหรือผู้ประกอบอาหาร 
มีความเข้าใจหลักการจัดอาหารและโภชนาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและ
อาหารปลอดภัยน้อย

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

1. ควรปรับมาตรฐานการด าเนินงานให้สะท้อนถึงระดับภาวะสุขภาพของนักเรียนรายบุคคลและภาพรวม

2. ควรให้หน่วยงานระดับนโยบายก าหนดให้เป็นระเบียบปฏิบัติ จากระดับกระทรวงสู่ระดับเขตสุขภาพสู่ทุก
หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจการประเมินมาตรฐานต่างๆ ให้มีแผนบูรณาการและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างจริงจัง 
มีการติดตามประเมินผล

3. ควรมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพ เด็กวัยเรียนให้มากข้ึนอย่างครบวงจร

4. ควรจัดท าหลักสูตรการจัดอาหารและโภชนาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร
และอาหารปลอดภัย

ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ

1. การประสานเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรม เช่น การท าแผนปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่าย หรือจัดท าแนว
ทางการด าเนินงานร่วมกันแต่ละระดับ

2. ก าหนดบทบาท หน้าที่ หรือภารกิจที่จะให้ภาคีเครือข่ายแต่ละระดับด าเนินการให้ชัดเจน

3. ภาคีเครือข่ายแต่ละภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างจริงจัง

4. นิเทศติดตามการด าเนินงานแต่ละระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
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โครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ 

สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเยาวชน ได้ทวีความรุนแรงและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services 
: YFHS) รวมทั้งพัฒนากลไกการด าเนินงาน “อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์” และสนับสนุนการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น ชุมชนมีแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน เกิดการ           
บูรณาการการท างานและมีรูปแบบการด าเนินงานป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1. เยี่ยมเสริมพลังพัฒนาการพัฒนาอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ตามแนวทาง DHS และการพัฒนาบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนแบบบูรณาการ

2. ประสานงานสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับส านักอนามัยการเจริญพันธุ์และศูนย์อนามัย

ผลกำรด ำเนินงำน

โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านมาตรฐาน YFHS ร้อยละ 85.51 และอ าเภอ     
ผ่านเกณฑ์อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ร้อยละ 59.42

จังหวัด จ ำนวนรพ.ทั งหมด 
จ ำนวนรพ.ผ่ำนเกณฑ์ 

YFHS
ร้อยละ

สมุทรปรำกำร 6 5 83.3
ชลบุรี 11 9 81.8
ระยอง 9 7 77.8
จันทบุรี 12 12 100
ตรำด 7 7 100
ฉะเชิงเทรำ 10 7 70
ปรำจีนบุรี 7 7 100
สระแก้ว 7 5 71.4

เขต 69 59 85.51

ปัญหำอุปสรรค
1. ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของบุคลากรสาธารณสุข สถานศึกษา และ กลุ่มเป้าหมาย

2. ความร่วมมือ และการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การเก็บรวมรวมข้อมูล ยังไม่ครอบคลุม และ ยังไม่น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน
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ข้อเสนอแนะ

1. ทบทวนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ให้ทันสมัย สอดคล้องกับปัญหาและ
บริบทของพ้ืนที่ 

2. เร่งรัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิตให้ครอบคลุมกับกลุ่มวัยรุ่น      
ในทุกพ้ืนที่ 

3. เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ สอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่น 

4. เร่งรัดการกลไกการด าเนินงานตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อส่งเสริมการคลอดที่มีคุณภาพและการเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยควำมส ำเร็จ

1. การเยี่ยมเพ่ือพัฒนา ชี้แจงท าความเข้าใจระดับอ าเภอร่วมกันระหว่างศูนย์อนามัยกับจังหวัด

2. การสร้างและใช้ SRM เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัด /เขต 

ภำพกิจกรรม
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โครงการเสริมพลังเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6

อนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นการพัฒนาประชากร ที่เน้นด้านคุณภาพการเจริญพันธุ์ ครอบคลุมทั้ง
สุขภาพทางเพศทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เพศมิติ พฤติกรรมทางเพศ รวมถึงการแสดงบทบาททางเพศเริ่ม
พัฒนาตั้งแต่การเกิดจนสิ้นอายุขัย สอดคล้องกับนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ไทยตลอดช่วงชีวิตทุกกลุ่มวัยตั้งแต่ในครรภ์จนวาระสุดท้ายของชีวิต เพ่ือให้การด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้จัดท า “โครงการเสริมพลัง
เครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6” เพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมขับเคลื่อน
นโยบายและการด าเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์ในระดับจังหวัด พัฒนาทักษะการเยี่ยมเสริมพลังเพื่อคุณภาพ
การให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน และพัฒนาทักษะการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามแนวทางการด าเนินงาน DHS

กิจกรรม

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ระดับจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 6

2. ฝึกทักษะการเยี่ยมประเมินรับรอง YFHS และอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ตามแนวทาง DHS ภาคสนาม
ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด

ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเครือข่ายอนามัย       
การเจริญพันธุ์ระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ณ เสม็ดงาม รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก                     
นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพท่ี 6 เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายนโยบายและแนว
ทางการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยทีมขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด 8 จังหวัด                  
ในเขต นักวิชาการจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 และส านักงานควบคุมโรค จ านวน 55 คน

ภำพกิจกรรม
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โครงการพัฒนางานส่งเสริมสขุภาพระดบัเขต ปีงบประมาณ 2559

การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นสถานบริการที่
เป็นแบบอย่างของการสร้างสุขภาพในระดับองค์กร  ศูนย์อนามัยที่ 6 มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขจ านวน 73 แห่ง ซึ่งในปี 2559  มีโรงพยาบาลที่ครบวาระการประเมินซ้ าในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จ านวน 24 แห่ง  เพ่ือให้การพัฒนาตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจัดท าโครงการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพระดับเขต เพ่ือเยี่ยมประเมินรับรองโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฉบับเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ(HPHNQC) 

ผลลัพธ์

โรงพยาบาลผ่านการประเมิน จ านวน 17 แห่ง และโรงพยาบาลที่ได้รับประเมินรับรองมาตรฐานฯ     
ปีงบประมาณ 2558 ยังไม่ได้รับการพิจารณาตัดสิน 5 แห่ง รวมผ่านการประเมินฯ ทั้งหมด 22 แห่ง 

ล ำดับ โรงพยำบำล จังหวัด
1 โรงพยาบาลเกาะกูด

ตราด2 โรงพยาบาลเกาะช้าง
3 โรงพยาบาลตราด
4 โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา

5 โรงพยาบาลราชสาส์น
6 โรงพยาบาลบางคล้า
7 โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
8 โรงพยาบาลสนามชัยเขต
9 โรงพยาบาลบางปะกง
10 โรงพยาบาลพนมสารคาม
11 โรงพยาบาลแปลงยาว
12 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
13 โรงพยาบาลพุทธโสธร
14 โรงพยาบาลสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
15 โรงพยาบาลบาลพลี
16 โรงพยาบาลบางบอ่
17 โรงพยาบาลบางจาก
18 โรงพยาบาลป้อมพระจุลจอมเกล้า
19 โรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐

ชลบุรี
20 โรงพยาบาลบ่อทอง
21 โรงพยาบาลเขาสุกิม

จันทบุรี
22 โรงพยาบาลนายายอาม
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ปัญหำอุปสรรค

1. การเยี่ยมประเมินต้องใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย เพ่ือความเป็นมืออาชีพในบทบาทของผู้

ประเมิน

2. การบูรณาการงานภายใน พบว่า เวลาปฏิบัติราชการมีความทับซ้อนกัน ท าให้ไม่สามารถร่วมบูรณา

การพร้อมกันได้ 

3. การพัฒนาทีมประเมิน ควรมีเจ้าหน้าที่ร่วมฝึกและให้ความส าคัญกับบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมิน และ      
มีทีมประเมินที่ครบทุกสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โอกำสพัฒนำและข้อเสนอแนะ

จัดท าระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การจัดการสิ่งแวดล้อม ก าหนดตัวชี้วัด

ร่วมของโรงพยาบาลที่ต้องการเปรียบเทียบและพัฒนา และตัวชี้วัดตามปัญหาของพ้ืนที่เพ่ือเกิดการ พัฒนา       
ที่มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น โรงพยาบาลเห็นประโยชน์ มีแรงจูงใจในการพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม

ภำพกิจกรรม
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โครงการ คลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality)

คลินิกไร้พุง (Diet & Physical  Activity clinic : DPAC)  เป็นคลินิกคุณภาพที่แก้ไขปัญหารายบุคคล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  เป็นต้นมา  โดยเริ่มที่ศูนย์อนามัยทุกแห่งเพ่ือให้ค าปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
อาหาร (Diet) และการใช้แรงกาย/ออกก าลังกาย (Physical  Activity) ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่ต่อยอดจาก
ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือองค์กร/ชุมชนไร้พุงโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่างๆ ได้แก่  อ้วนลง
พุง (หญิงรอบเอวมากกว่า 88 ซม.  และชายรอบเอวมากกว่า 102 ซม.)  อ้วน (BMI  มากกว่า 25 กก./ม2) 
กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน (Pre-HT) กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน (Pre-DM)  ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงรายใหม่  และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 5 โรค ได้แก่  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน หัวใจ มะเร็ง  และ
หลอดเลือดสมอง  ต่อมา พ.ศ. 2554  กรมอนามัยมีนโยบายให้มีการขยายลงในสถานบริการทุกแห่งทั้งระดับ 
รพ.สต. รพ.ช รพ./ รพ.ท และได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางการประเมินคลินิกไร้พุงครั้งแรกที่
จังหวัดเชียงราย  เกณฑ์การประเมินประกอบด้วย  การบริหารจัดการ  กระบวนการให้บริการ  และการติดตาม
และประเมิน  ต่อมา พ.ศ. 2557  ก็ได้มีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) โดย
ใช้แนวคิดของ PMQA ซึ่งประกอบด้วย การน าองค์กร การวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์ การมุ่งผู้รับบริการ/
ประชาชน การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  การมุ่งเน้นทรัพยากรการจัดการกระบวนการ  และ
ผลลัพธ์การด าเนินงาน  ซึ่งเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ครั้งยังไม่ชัดเจน  ยังไม่มีการใช้มาตรฐานเดียวกัน  ทั้งระบบ
บริการและมาตรฐานการให้บริการด้วย  และมีบางประเด็นในเกณฑ์การประเมินมีความซ้ าซ้อนกับเกณฑ์การ
ประเมินองค์กร/ชุมชนไร้พุงด้วย  ส่งผลให้ รพ.ต่างๆ  สับสนเป็นอย่างมากและไม่ได้ให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เหมาะสม  หรือมีคลินิกตามตัวชี้วัดแต่ไม่ได้ให้บริการ

ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือชี้แจง พัฒนา และประเมินรับรองคลินิกไร้พุง
คุณภาพ องค์กร/ชุมชนต้นแบบไร้พุง (จังหวัดละ 1 อ าเภอ ประกอบด้วย รพ.ช และ รพ.สต. ทุกแห่ง)  เพ่ือท า
ความเข้าใจ พัฒนา ประเมินรับรอง และท าให้เกิดเครือข่ายของการท าวานระดับอ าเภอที่มีทั้ง รพ.ช และ รพ.
สต. ทุกแห่งในอ าเภอนั้น  เพื่อพัฒนาระบบบริการและมาตรฐานการให้บริการในคลินิกไร้พุงของโรงพยาบาลแต่
ละระดับต่อไป

กิจกรรม

เยี่ยมพัฒนาและประเมินรับรอง คลินิกไร้พุง องค์กร/ ชุมชนต้นแบบไร้พุง สวนสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 
ชุมชนจักรยาน

ผลกำรด ำเนินงำน

1. คลินิกไร้พุง 147 แห่ง  มีกระบวนการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ 77 แห่ง หรือร้อยละ 48.28 แบ่งเป็นคลินิกไร้
พุงระดับ รพ.ช ขึ้นไป 5 แห่ง และระดับ รพ.สต. 66 แห่ง

2. องค์กร/ชุมชนลดพุงลดโรค 147 แห่ง มีกระบวนการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ 66 แห่ง หรือร้อยละ 45.57
แบ่งเป็นองค์กรลดพุงลดโรค 1 แห่ง  และชุมชนลดพุงลดโรค 65 แห่ง
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ปัญหำอุปสรรค

1. ความซับซ้อนของคลินิก เช่น คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คลินิกส่งเสริมสุขภาพ คลินิกลดไขมัน  คลินิก 
NCD คุณภาพ  แต่มีแนวทางการให้บริการเหมือนกัน ข้อเสนอแนะ คือ แต่ละสถานบริการดูวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมายแล้วบูรณาการงานกัน

2. กลุ่มเป้าหมาย  ส่วนมากยังใช้เกณฑ์กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ อยู่ ซึ่งมีจ านวนมาก  และก็มาใช้บริการน้อย 
ข้อเสนอแนะ คือ คลินิกไร้พุง ของ รพ.สต. เน้นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรค หรือเกณฑ์ CVD Risk ที่มีปัจจัย
เสี่ยงมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ปัจจัย  และคลินิกไร้พุง ของ รพ.ช ขึ้นไป ใช้เกณฑ์ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมไม่ได้ หรือเกณฑ์ CVD Risk ที่มีความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ 30

3. ระบบการส่งต่อ ยังไม่มีการก าหนดของผู้รับบริการที่จะต้องส่งต่อและช่องทางในการส่งต่อจาก รพ.สต. ไป
ยัง รพ.ช หรือ รพ.ท/รพ.ศ และการส่งกลับ รพ.สต. เพ่ือดูแลต่อ ยกเว้น อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี

ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบำย : 

1. รพ.สต. ทุกแห่ง  ควรมีการด าเนินงานชุมชนลดพุงลดโรค  เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและพฤติกกรมเสี่ยงของ
ประชาชนในชุมชน

2. สถานบริการทุกระดับต้องมีการด าเนินงานคลินิกไร้พุง/คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  โดยมีเป้าหมายใน
การตั้งคลินิกว่า คลินิกไร้พุงระดับ รพ.สต. เพ่ือสกัดก้ันกลุ่มเสี่ยงสูงต่างๆไม่ให้เป็นโรค  คลินิกไร้พุงระดับ รพ.ช
ขึ้นไป จะต้องชลอภาวะแทรกซ้อนต่างๆและเพ่ิมอัตราการควบคุมได้ของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

เพื่อพัฒนำงำน

1. พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมและพัฒนาการด าเนินงานองค์กร/ชุมชนลดพุงลดโรคและคลินิกไร้พุง 

ระดับจังหวัดและอ าเภอ  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจกระบวนการท างานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

2. พัฒนาคู่มือ : แนวทางการด าเนินงานทั้งองค์กร/ชุมชนลดพุงลดโรคและคลินิกไร้พุง  เพ่ือให้พ้ืนที่น าไปใช้
เป็นแนวทางการด าเนินงาน

ผลงำนเด่น พร้อมภำพประกอบ

ทั้ง 9 อ าเภอ ใน 8 จังหวัด  ถือว่ามีผลเด่นไม่แตกต่างกันมากกนัก  เช่น อ.อรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ให้ความส าคัญของการท างานทั้งระบบ  โดยมี รพ.อรัญประเทศเป็นรพ.แม่ข่าย , อ.เมือง จังหวัด
จันทบุรี เน้นอ าเภอลิขสิทธิ์โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และด าเนินการต่อในอ าเภอนี้, อ.เขาสมิง จังหวัด
ตราด ด าเนินงานทั้งชุมชนลดพุงลดโรคและคลินิกไร้พุง โดยผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่คุมไม่ได้                   
จะมี CM มาให้บริการโดยเฉพาะ  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีการบูรณาการร่วมกันทั้งการส่งเสริมสุขภาพ
และการควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เป็นต้น
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ภำพกิจกรรม

ภำพประกอบที่ 1 รพ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว        ภำพประกอบที่ 2 รพ.พระปกเกล้ำ  จ.จันทบุรี

ภำพประกอบที่ 3 รพ.สต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร   ภำพประกอบท่ี 4 รพ.สต.เขำสมิง อ.เขำสมิง จ.ตรำด
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โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตบริการสขุภาพที่ 6 ประจ าปี 2559

ประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 7 ล้านคน หรือร้อยละ 10.7 ในปี 2550 
เป็น 7.5 ล้านคน หรือร้อยละ 11.7 ในปี 2553  และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 15.0  ในปี 2557 นับว่าเป็นอัตราการ
ก้าวหน้า  สู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ที่รวดเร็วมาก จากรายการส ารวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย กระทรวงสาธารณสุข 
(2556) พบว่า มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวถึง 0.6 ล้านคน หรือร้อยละ 7.7 อยู่ล าพังกับคู่สมรส 1.3 ล้านคน  
ผู้สูงอายุไทยเพียงร้อยละ 5.0 เท่านั้นทีไม่เป็นโรคหรือมีปัญหาสุขภาพ ส่วนอีกร้อยละ 95.0 เจ็บป่วยและมี
ปัญหาสุขภาพ  โดยเป็นความดันโลหิตสูง ร้อยละ 41.0 เป็นเบาหวาน  ร้อยละ 10.0 เป็นเข่าเสื่อม ร้อยละ 9.0
เป็นโรคซึมเศร้า ร้อยละ 1.0 เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ เพียงร้อยละ 56.7 มีผู้สูงอายุเป็นผู้พิการ ร้อยละ 6.0
และเป็นผู้ป่วย นอนติดเตียง ร้อยละ 1.0 (ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 2557)

กระทรวงสาธารณสุข  จึงมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า  “ภายในทศวรรษต่อไป 
คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพ่ิมข้ึน เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอย่างยั่งยืน  ภายใน 10 ปี  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี  อานุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี” รวมทั้งยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของกระทรวงสาธารณสุข  ยุทธศาสตร์
ที่ 3 คาดหวังให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ  โดยเฉพาะระดับต าบล /อ าเภอ ซึ่งกรม
อนามัยตั้งเป้าหมายให้มีต าบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) วัดส่งเสริมสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพผ่าน
เกณฑ์ และเป็นกลไกลที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 6  ในฐานะศูนย์
วิชาการระดับเขต มีบทบาทในการสนับสนุนการด าเนินงาน  นิเทศติดตาม และประเมินรับรองมาตรฐานการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือเยี่ยมเสริมพลัง/ติดตามการด าเนินงาน
ผู้สูงอายุของเครือข่าย และเพ่ือประเมินรับรองมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

กิจกรรม

เยี่ยมเสริมพลัง/ติดตามการด าเนินงาน/ประเมินรับรอง มาตรฐานการดูแลสูงอายุระยะยาว

ผลกำรด ำเนินงำน

รอบ 1/2559 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ LTC จ านวน 88 แห่ง ผ่านเกณฑ์
จ านวน 79 แห่ง (ร้อยละ 89.7) และรอบ 2/2559 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเพ่ิมอี 109 แห่ง ปี 2559 
มี Care manager จ านวน 310 คน และ Caregiver จ านวน 3,015 คน ผู้สูงอายุได้รับการจัดท า Care plan 
ร้อยละ 72.85
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จังหวัด
จ านวน
ต าบล

จ านวน อปท.
ที่เข้าร่วมโครงการ

(แห่ง)
จ านวน 

CM
(คน)

จ านวน 
CG
(คน)

ต.LTC 
ผ่านเกณฑ์ 

(แห่ง)

ผสอ.
ที่ตรวจสอบ

สิทธ์ิ
(คน)

รอบ1/59

ผสอ.ได้รับการ
จัดท า 

Care plan 
รายบุคคล (คน)รอบ

1/59
รอบ
2/59

รวม

ชลบุรี 92 17 12 29 41 353 17 1,101 511
ระยอง 58 9 10 19 47 444 7 433 433
จันทบุรี 76 15 16 31 39 400 15 529 277
ตราด 38 8 13 21 22 181 3 152 49
สมุทรปราการ 50 7 8 15 29 314 7 926 926
ฉะเชิงเทรา 93 15 30 45 78 716 12 651 639
ปราจีนบุรี 64 8 12 20 25 210 6 318 109
สระแก้ว 58 9 8 17 29 277 9 524 432

รวม 529 88 109 197 310 2,160
79 แห่ง 
(89.7%)

4,634 คน
3,376 คน
(72.85%)

ปัญหำอุปสรรค
1. การพัฒนาศักยภาพ Care Manager ยังไม่ครอบคลุม
2. การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคมยังไม่ชัดเจน
3. การบูรณาการร่วมกันของ 4 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย
ข้อเสนอแนะ

1. ควรบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับงานทันตสาธารณสุข งานปฐมภูมิ งานสุขภาพภาคประชาชน 
งานสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และบูรณาการงาน 5 กลุ่มวัยในพื้นที่ LTC

2. จังหวัดควรมีแผนการส่งเสริมสุขภาพและจัดบริการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง ๓ กลุ่ม โดยเฉพาะ
กลุ่ม Active aging

3. ผลักดันการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและขยายต่อยอดสู่ศูนย์ 3 วัย
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โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบบูรณาการงานสง่เสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัยมีนโยบายด าเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเลือก 100 ต าบล จากต าบล Long Term Care เป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกระการท างานของกรมอนามัย โดยใช้การจัดการค่ากลางในการพัฒนาแบบ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
น าไปสู่นวัตกรรมการส่งเสริมป้องกันและจัดการสุขภาพของประชาชนในชุมชนที่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพตาม
กลุ่มวัย ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงจัดท าโครงการพัฒนาต าบลต้นแบบการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือ พัฒนาให้เป็นต าบลต้นแบบการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐ ภาพท้องถิ่นและภาคประชาชน

กิจกรรม

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาต าบลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม”

2. ประชุมจัดท าแผนสุขภาพชุมชนในต าบลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 ต าบล 
และ 1 เมืองพัทยา

3. เยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์

1. ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบลรับทราบนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาต าบลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 6 และ
ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ต าบลต้นแบบ จ านวน 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน รวม 270 คน ผลที่ได้คือ แผนพัฒนากลุ่มวัยและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

3. เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ละ 1 ครั้ง รวม 9 ครั้ง เพ่ือติดตาม ช่วยเหลือด้านวิชาการและสนับสนุนให้พ้ืนที่และ
ทีมขับเคลื่อนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

4. สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนการด าเนินงานต าบลต้นแบบบูรณาการฯ

ปัจจัยควำมส ำเร็จ

1. มีการวางแผน/กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินโครงการชัดเจน  

2. เตรียมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  ได้แก่  มีการจัดประชุมชี้แจง/การประสานท าความเข้าใจกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานอย่างต่อเนื่องในทุกข้ันตอน

3. ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ๕  กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ถือเป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่  
แต่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ และทักษะในการด าเนินงาน จึงเป็นโอกาสที่ดีในการขับเคลื่อน  
ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุข  ท้องถิ่น  และภาคประชาชนสนใจและความส าคัญในการจัดกระบวนการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่
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ภำพกิจกรรม

จัดประชุม “พัฒนาต าบลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประชุมท าแผนสุขภาพชุมชน

เยี่ยมเสริมพลัง
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โครงการพัฒนาระบบการจัดการอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เป็นหัวใจส าคัญที่กฎหมายมอบอ านาจให้ด าเนินการ
จัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมกับประชาชน  จึงเป็นเป้าหมายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปสนับสนุนการ
พัฒนา และประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การด าเนินงานของท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและประสานการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเมินระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อสุขภาพ 

กิจกรรม

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก าหนดแนวทางและประสานการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

2. ประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการรวบรวมข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. สนับสนุน ติดตาม นิเทศงาน การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  และเหตุฉุกเฉิน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการด าเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองฯ

ผลลัพธ์

1. ประชุมก าหนดแนวทางและประสานการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 
6 ปี 2559 มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 
250 คน

2. ผลการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 
ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ได้แก่ 
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทราและสระแก้ว 

ภาพกิจกรรม
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนอำหำรและน  ำ

• ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus)

ภำพกิจกรรม

ชื่อร้ำน จังหวัด
ร้านกมลชนก คอฟฟ่ีพลัส ชลบุรี
สวนอาหารสมพงศ์ สมุทรปราการ
ร้านเจ๊ตาอาหารปักษ์ใต้ ปราจีนบุรี
ร้านริมบ้านชานเมอืง ปราจีนบุรี
The Farm Resort & Restaurant ปราจีนบุรี
ร้านอาหาร ป.แกงป่า & ซีฟู๊ด สาขา 2 ระยอง
ร้านจันทรโภชนา สาขามหาราช จันทบุรี
ร้านอาหารสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น สระแก้ว
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• รณรงคล์ด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

ภำพกิจกรรม No Foam

จังหวัด จ านวนองค์กรปลอดโฟม
ชลบุรี 9
ระยอง 9
จันทบุรี 26
ตราด 4
สมุทรปราการ 90
ฉะเชิงเทรา 7
ปราจีนบุรี 34
สระแก้ว 4
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•  ถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดน่าซื้อ สนับสนุนปีท่องเที่ยววิถีไทย

จังหวัด ถนนอำหำรปลอดภัย ตลำดสดน่ำซื อ
ชลบุรี ถนนอาหารตลาดประมงท่าเรือ

พลี
ตลาดสดแม่ละออ

ระยอง ถนนอาหารดิโอโซน ตลาดสดเทศบาลบ้านค่าย
สมุทรปราการ ถนนคนเดินเทศบาลต าบล

แพรกษา
ตลาดเสริมสุข  อ.บางบ่อ

ฉะเชิงเทรา ถนนเทพคุณากร (หลังวัดโสธร 
บรรจบสายบางปะกง)

ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ปราจีนบุรี ถนนปราจีนตคาม ตลาดอุดมสุข   อ.กบินทร์บุรี
สระแก้ว ถนนอาหารสมบูรณ์โชคเมืองแกว้ ตลาดสดเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น
จันทบุรี ถนนอาหารเทศบาลสาย ๔ ตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง
ตราด ถนนอาหารซอยไร่รั้ง ตลาดสดเทศบาลเมืองตราด

ภำพกิจกรรม
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•  เฝ้ำระวังสุขำภิบำลอำหำรและน  ำ

ผลกำรเฝ้ำระวังสุขำภิบำลอำหำรในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและแผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร

จังหวัด

ตัวอย่ำงที่เก็บเฝ้ำระวัง

อำหำร น  ำดื่ม/น  ำแข็ง มือผู้สัมผัสอำหำร ภำชนะอุปกรณ์

ตรวจ ไม่ผ่ำน ร้อยละ ตรวจ ไม่ผ่ำน ร้อยละ ตรวจ ไม่ผ่ำน ร้อยละ ตรวจ ไม่ผ่ำน ร้อยละ

สระแก้ว 44 16 36.36 43 41 95.35 55 30 54.55 74 35 47.30

ตรำด 15 5 33.34 22 21 95.45 25 21 84.00 45 25 55.56

ระยอง 140 90 64.29 29 29 100 91 73 80.22 70 48 68.57

ชลบุรี 40 25 62.50 11 10 90.91 45 34 75.56 59 36 61.02

ปรำจีนบุรี 24 12 50.00 5 4 80.00 10 9 90.00 27 13 48.15

รวม 263 148 56.27 110 105 95.45 226 167 73.89 275 161 58.55

จังหวัด
สำรปนเปื้อนที่สุ่มตรวจ

สำรกันรำ สำรบอแรกซ์ สำรฟอกขำว ฟอร์มำลีน
ตรวจ ผ่ำน ตรวจ ผ่ำน ตรวจ ผ่ำน ตรวจ ผ่ำน

สระแก้ว 4 4 2 2 5 5 2 2
ตรำด 3 3 4 4 3 3 4 4

ปรำจีน 6 3 2 2 3 3 2 2
ชลบุรี 3 3 1 1 1 1 - -
รวม 16 13 9 9 12 12 8 8

ร้อยละที่ผ่ำน 81.25 100 100 100

ผลกำรสุ่มตรวจสำรปนเปื้อนในอำหำรในตลำดประเภทท่ี 1 และ 2

ภาพกิจกรรม
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• เฝ้ำระวังคุณภำพน  ำประปำและน  ำบริโภคในครัวเรือน    

ผลการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าบริโภคครัวเรือนในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 6 จ านวน 137  ตัวอย่าง พบว่า  
คุณภาพน้ าผ่านเกณฑ์  ร้อยละ  39.4   และไม่ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ  60.6  ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ทางด้านกายภาพ  ได้แก่  ความขุ่นและสี  ด้านเคมี ได้แก่ แมงกานีสและฟลูออไรด์  ส่วนด้านแบคทีเรีย ได้แก่  
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  เมื่อแยกตามแหล่งน้ า พบว่า  น้ าบาดาลไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมาเป็นน้ าบ่อตื้น  และน้ าถังบรรจุปิดสนิท 20 ลิตร และ 
น้ าประปา   (ร้อยละ  66.7 และ ร้อยละ 65.3) ตามล าดับ

ภำพกิจกรรม
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กำรพัฒนำส้วมสำธำรณะ

จ านวนส้วมสาธารณะที่ผ่านมาตรฐานส้วมสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS) แยกตามประเภท รายจังหวัด

ประเภท สป. ฉช. ปจ. สก. ชบ. รย. จบ. ตร. รวมเขต

แหล่งท่องเที่ยว 0 5 5 2 2 1 5 31 51

สถานีบริการน้ ามนัเชื้อเพลิง 8 28 40 5 75 40 15 10 221

ร้านอาหาร 70 70 55 8 170 310 27 154 864

ตลาดสด 2 3 7 1 4 16 6 1 40

สถานศึกษา/โรงเรียน 15 164 52 0 108 198 35 35 607

โรงพยาบาล 6 11 7 9 12 9 12 7 73

สถานที่ราชการ 18 13 109 0 85 90 28 55 398

สถานีขนส่งผู้โดยสาร 0 0 8 0 2 2 0 1 13

สวนสาธารณะ 0 1 0 0 2 15 2 0 20

ศาสนสถาน/วัด 11 0 27 0 54 11 22 21 146

ห้างสรรพสินค้า 4 8 8 5 17 7 5 3 57

ส้วมริมทาง 0 79 0 0 0 14 2 3 98

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 0 115 46 124 13 82 83 35 463

รวมทุกประเภท 134 497 364 154 544 795 242 356 3051

ภาพกิจกรรม
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โครงการบ้านสะอาด  อนามัยดี  ชีวีสมบูรณ์

การที่จะพัฒนาเมืองให้สะอาด รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และลดอัตรา การ
เจ็บป่วยอันเนื่องจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น ควรจะเริ่มต้นจาก “บ้าน” สมาชิกทุกคน
ในบ้านควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านให้สะอาด และขยายผลไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้เกิดจิตส านึก สาธารณะร่วมรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตน โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้ง จากภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงจัดท าโครงการบ้านสะอาด  อนามัยดี  ชีวี
สมบูรณ์ เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาและท าความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน

ผลกำรด ำเนินงำน

มีหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบในการจัดการที่พักอาศัยได้ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล จ านวน 6 แห่ง 
ดังนี้

1. บ้านมาบเหียง     ม. 10 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

2. บ้านคู้ล าพัน ม. 3    ต.คู้ล าพัน อ.ศรีมโหสถ จ.จังหวัดปราจีนบุรี

3. บ้านคลองอาราง ม. 16 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

4. บ้านโป่งล่าง       ม. 4    ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 

5. บ้านตะกาง        ม. 2 ต.ตะกาง อ.เมือง จ.ตราด

6. ชุมชนโกเบ ม. 1 ต.ปากคลอง อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ

ภาพกิจกรรม ประชาชนร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน/เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินหมู่บ้าน
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กำรประเมินผลกำรตรวจเต้ำนมด้วนตนเองของสตรีไทยภำยใต้โครงกำรสืบสำน 

พระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำต้ำนภัยมะเร็งเตำ้นม

เพ็ญศรี  กองสัมฤทธิ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ปัณฑารีย์ หิรัณย์สิริกุล ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ชมภูนุช พบประเสริฐ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เพ่ือประเมินผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 30-70 ปี  กลุ่มตัวอย่างใช้สุ่ม
หลายขั้นตอน  มี 3 กลุ่ม ได้แก่ จนท.สาธารณสุข รพ.สต. จ านวน 30 คน  อสม.เชี่ยวชาญด้านการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง จ านวน 60 คน  และสตรีอายุ 30-70 ปี จ านวน 128 คน พ้ืนที่ด าเนินการ อ.ท่าใหม่ และ อ.แก่ง
หางแมว จ.จันทบุรี  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม 1 ชุด และเต้านมเทียม 1 เต้า  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 2 ปี (เม.ย.57 – มี.ค.59) แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกพัฒนาศักยภาพ จนท.รพ.
สต. (13-14 ต.ค.57)  ระยะที่สองพัฒนาศักยภาพ อสม. (23-24 ก.พ.58) ระยะที่สามเก็บข้อมูล (เดือน ส.ค.58)  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้จ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เก่ียวกับมะเร็งเต้านมค่อนข้างดี  ยกเว้น 1) ความเสี่ยงต่อ
การเป็นมะเร็งเต้านมจะสูงเมื่ออายุที่เป็นประจ าเดือนครั้งแรกน้อย  2) การมีบุตรเมื่ออายุมากกว่า 30 ปี 
มีโอกาสมากขึ้นต่อการเป็นมะเร็งเต้านม  3) ภาวะอ้วนหรืออ้วนลงพุงการเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง        
เต้านมที่สตรีอายุ 30-70 ปี  และ อสม.เชี่ยวชาญฯ มีความรู้น้อย  เจตคติที่ดีต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
และมีเจตคติด้านลบในเรื่องของการตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมจะท าให้มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมจาก
รังสีได้  และผู้หญิงที่พบก้อนที่นมจากการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมถือว่าเป็นมะเร็งเต้านมทุกราย มีสตรีอายุ 
30-70 ปี  และ อสม.เชี่ยวชาญฯ มีการดูเต้านมและหัวนมถูกต้องเพียงร้อยละ 24.9  วิธีการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองถูกต้อง 6 ขั้นตอน ร้อยละ 25.4  มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองและลงในสมุดบันทึกทุกเดือนเพียงร้อยละ 
27.4-28.9  และมีการคล าหาต าแหน่งและจ านวนก้อนจากเต้านมเทียมได้ครบเพียงร้อยละ 2.5  โดยต าแหน่ง     
ทีค่ล าพบน้อยที่สุด คือ บริเวณไหปลาร้าและรักแร้

ข้อเสนอแนะ  1) ควรเพ่ิมการรณรงค์และประชาสัมพันธ์  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม    
ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง  และเจตคติที่ดีต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  2) การพัฒนาความรู้และ
ทักษะการดูเต้านมและหัวนม  วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 6 ขั้นตอน  อย่างถูกต้องและสม่ าเสมอทุกเดือน
ให้กับ อสม. 3) การสุ่มส ารวจสตรีอายุ 30-70 ปีเพ่ือดูความถูกต้องและสม่ าเสมอของการดูเต้านมและหัวนม  
วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  และการลงข้อมูลในสมุดบันทึกด้วย 
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สถำนกำรณ์กำรดูแลตนเองขณะตั งครรภ์ของแม่ที่มีควำมสัมพันธ์กับ
ภำวะแรกเกิดของทำรกในประเทศไทย

THE SITUATION OF MOTHERHOOD SELF-CARE AFFECT ON CONDITION 
OF THE NEWBORN IN THAILAND

ศรัชฌา กาญจนสิงห์

วรรณภา  กางกั้น

ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ที่มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะแรกเกิดของทารกในประเทศไทย เป็นการศึกษาข้อมูลจากการวิจัยสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย
มาท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่กับภาวะแรกเกิดของทารก โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและแบบสัมภาษณ์พ่อแม่ หรือผู้ดูแลเด็กที่มีความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิตกับเด็ก ในเด็กอายุ 8 เดือน 16 วัน – 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีสัญชาติไทย จ านวน 9,986 คน เก็บ
ข้อมูลเดือนเมษายน 57–มกราคม 58 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอย      
โลจสิติก

ผลการศึกษา พบว่า แม่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-35 ปี (70.1%) ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน
อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ร้อยละ 60 ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งร้อยละ 49.7 โดยใช้บริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล
ชุมชน (29.8%) ส่วนใหญ่คลอดครบก าหนด (88.9%) ด้วยวิธีคลอดปกติ (67.0%) ขณะตั้งครรภ์พบแม่มีโรค
ประจ าตัว (9%) มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ (4.8%) และติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ (0.8%) โดยขณะตั้งครรภ์
ได้รับยาบ ารุง   ร้อยละ 70.1 และแม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์เพียงร้อยละ 1.7 
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์กับภาวะแรกเกิดของทารก พบว่า การคลอด โรค
ประจ าตัวและภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารก* อายุเมื่อตั้งครรภ์ของแม่
มีความสัมพันธ์กับน้ าหนักแรกเกิดและโรคประจ าตัวของเด็ก* สถานบริการที่ฝากครรภ์และการติดเชื้อขณะ
ตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรคประจ าตัวของเด็ก* การฝากครรภ์ก่อน 12 
สัปดาห์ วิธีการคลอดและการได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด 
ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรคประจ าตัวของทารก* การฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามมีความสัมพันธ์
กับน้ าหนักแรกเกิดและภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด* และการดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์       
มีความสัมพันธ์กับน้ าหนักแรกเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรคประจ าตัวของทารก* (*=p<0.05)
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แนวทำงกำรแจ้งตำม มำตรำ 46 วรรคหนึ่ง พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 2535
The notification pursuant to Section 46 paragraph one

of the Public Health Act 2535

ทีป่รึกษำ  นายสมชาย ตู้แก้ว1

ผู้วิจัย สุธีร์ สนิตย์สกุล2 ชาญศักดิ์  เทพมาลี2 จารึก  วิริยะประเสริฐ2 สวัสดิ์  ไชยุชิต3

อารี  ควรเนตร4

หน่วยงำน 1. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย  2. ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย  

3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

บทคัดย่อ

กระบวนการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีผลต่อการบั งคับใช้
พระราชบัญญัติ  การสาธารณสุขโดยตรง ประกอบกับการศึกษาบทบาทเจ้าพนักงานสาธารณสุขยังมีน้อย ใน
การศึกษานี้   จึงศึกษาแนวทางบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานสาธารณสุขกฎหมายบัญญัติหน้าที่ในมาตรา 
46 วรรคหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ในการศึกษาวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสารในการศึกษา
ทางนิติศาสตร์ และการรวบรวมแนวปฏิบัติของการด าเนินงานในหน่วยงานราชการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 
6 ผลการศึกษาพบว่า การปกครองของประเทศอยู่ภายใต้หลักรวมอ านาจปกครอง (Centralisation) และ
กระจายอ านาจปกครอง (Decentralisation) ความสัมพันธ์ของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค              
มีความสัมพันธ์ในลักษณะบังคับบัญชา แต่หลักการกระจายอ านาจปกครอง ซึ่งรัฐมอบอ านาจปกครองให้องค์กร
อ่ืนนอกจากส่วนกลาง เพ่ือจัดบริการสาธารณสุขให้มีความอิสระ (autonomy) ในการด าเนินการจะ   ไม่อยู่ใน
บังคับบัญชาจากส่วนกลางแต่อยู่ภายใต้หลักการก ากับอยู่ภายใต้การตรวจสอบการความชอบด้วยกฎหมาย
ตามที่กฎหมายให้อ านาจ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 ได้ให้อ านาจรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติฯ จึงเป็นตัวแทนส่วนกลาง และกฎหมายให้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นและราชการส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจตามพระราชบัญญัติฯ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐมนตรีฯ กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นความสัมพันธ์แบบ
บังคับบัญชาและแบบก ากับทางปกครองตามหลักของการรวมอ านาจและกระจายอ านาจตามกรณีของภารกิจใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข และกฎหมายได้ให้อ านาจรัฐมนตรีฯ ในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และ
กฎหมายก าหนดหน้าที่ตามกฎหมายในมาตรา 46 วรรคหนึ่ง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการพิจารณาความชอบทาง
กฎหมายได้ด้วย และการแจ้งผูกพันเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินการอ านาจหน้าที่ จึงมีผลเป็นไปตามหลักการ
ก ากับทางปกครอง การแจ้งจึงจ าเป็นในการพิจารณาองค์ประกอบทางกฎหมายที่ครบถ้วนเพ่ือให้เกิดผลทาง
กฎหมาย และการรวบรวมข้อมูลแนวปฏิบัติของศูนย์อนามัยที่ 6 ในปี 2550-2558 มีการแจ้งตามกฎหมายเพียง 
2 เรื่อง และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6  มีข้อมูลที่พบการด าเนินการแจ้งตามมาตรา 46 
วรรคหนึ่งเพียง 2 จังหวัด การพัฒนาการแจ้งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญในการบังคับใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
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รับรำงวัลน ำเสนอผลงำนวิชำกำรดีเด่น 

ประจ ำปี 2559
ศูนยอ์นามัยท่ี 6 ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9 ปี 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยมี
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัยเป็นผู้มอบรางวัล

นางสาวทรรศนีย์ โสรัจธรรมกุล นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                               ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6

ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานดีเด่นอันดบัที2่    ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิชาการดีเด่นอันที่ 3 
(Poster Persentation) (Oral Presentation)
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ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “พัฒนำศักยภำพบุคลำกร 

สู่กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ศูนย์อนำมยัที่ 6

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิง่แวดล้อม ปี 2560
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ประชุมบูรณำกำรงำนวิชำกำรร่วมกับศูนย์วิชำกำรในเขตสุขภำพที่ 6
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ตรวจรำชกำรและนิเทศงำนร่วมกับผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงฯ

ประชุมสรุปผลกำรตรวจรำชกำร ปี 2559
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นิสิตแพทย์ศึกษำดูงำนศูนย์อนำมัยที่ 6
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ร่วมจัดนิทรรศกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
ณ ศูนย์ฝึกกำรอบรมกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.ชลบุรี

ร่วมปั่นจักรยำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ “เขำสอยดำว สู่ เขำชะโงก” จ.จันทบุรี

รณรงค์และจัดนิทรรศกำร
ร่วมจัดนิทรรศกำร “บูรพำ สำสุขฯ สู่กระบวนกำรเกิดที่มีคุณภำพ”
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รณรงค์ 5 ท่ำอรหันต์ ให้ขับข่ีปลอดภัย ในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2559

ร่วมใจ Big cleaning day ในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ศูนย์อนำมัยที่ 6

ร่วมกับเทศบำลเมืองชลบุรี รณรงค์ลด ละ เลิก กำรใช้โฟมบรรจุอำหำร
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ภำคีเครือข่ำยรับโล่และเกียรติบัตร
ปรำชญ์ชำวบ้ำนต้นแบบ ด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม ปี 2559

ภำคีเครือข่ำยรับโล่บุคคล และองค์กรที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมปี 2559

เครือข่ำยโรงเรียนเด็กไทยฟันดีรับโล่และเกียรติบัตร

ร้ำนอำหำรรับป้ำย Clean Food Good Taste Plus
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สำนสัมพันธ์ภำคีเครือข่ำย
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ร่วมรณรงค์วันเด็ก
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