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

รายงานฉบับนี้ รวบรวมผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งกิจกรรมโครงการต่าง ๆ และ
รวมถึงสถานการณ์สุขภาพส าคัญ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปี 2560 ศูนย์อนามัยที่  6 ฉบับนี้                 
จะเป็นประโยชน์ส าหรับประชาชนทั่วไป นักวิชาการและผู้เก่ียวข้อง

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ภาคีเครือข่าย                     
ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง
ประชาชนที่ให้การสนับสนุนข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีฉบับนี้  และให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ของศูนย์อนามัยที่ 6 ตลอดปี 2561 และขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยอ านวยพรให้ทุกท่าน
และครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงเพ่ือท างานให้คนไทยมีสุขภาพดีต่อไป

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
กรมอนามัย



หน้ำ
ส่วนที่ 1  ข้อมูลหน่วยงำน 1-6

วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร 1
โครงสร้างหน่วยงาน 2
อัตราก าลัง 3
ระดับการศึกษาบุคลากร 4
งบประมาณปี 2560 5

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 7-10
พื้นที่รับผิดชอบ 7
ลักษณะภูมิประเทศ 7
เขตการปกครอง 8
ประชากร 9

ส่วนที่ 3 สถำนกำรณ์งำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 11-51
สถานการณ์ตามกลุ่มวัย
กลุ่มสตรีมีครรภ์และเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 12
กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี) 22
กลุ่มวัยรุ่น 24
กลุ่มวัยท างาน 26
ผู้สูงอายุ 27
สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม

การด าเนินงาน Green & Clean Hospital 31
การด าเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Community) 32
การด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ า 33

สถานการณ์คุณภาพน้ าบริโภคในครัวเรือน 37
คุณภาพน้ าบริโภคพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกจังหวัดระยอง 40
การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
ฐานข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS)
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  (EHA)

42
44
49

ส่วนที่ 4 โครงกำรปี 2560
▪ โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย 52
▪ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเติบโตเต็มศกัยภาพ 57
▪ โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่เหมาะสมกลุม่วัยรุ่น 62
▪ โครงการการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยท างานที่พึงประสงค์ในชุมชน 67
▪ โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพ 72
▪ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : เรียนรู้ เร่ืองเล่า (The story telling for learning) 75

สำรบัญ



หน้ำ
▪ โครงการประชาสัมพันธ์สุขภาพดี 4.0 77
▪ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 78
▪ โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 81
▪ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพดีชีวีมีสขุ “Health for life” 83
▪ โครงการพัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 84
▪ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนศูนย์อนามัยที่ 6 สู่ Health literacy organization 

ภายใต้ DOH 4.0
86

▪ โครงการขับเคลื่อนต าบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้แผนที่  
ทางเดินยุทธศาสตร์และเทคนิคการจัดการค่ากลาง

87

▪ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์ ภายใต้อ าเภออนามัย
การเจริญพันธุ์และบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน

89

▪ โครงการพัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 90
▪ โครงการพัฒนาคุณภาพน้ าบริโภคพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก จ.ระยอง 92
▪ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนศูนย์อนามัยที่ 6 สู่ Health literacy organization 

ภายใต้ DOH 4.0” 
96

▪ โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ 97
▪ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) 98
▪ โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 99
▪ โครงการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 101
▪ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ/พื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดลอ้มและพื้นที่ท่องเที่ยว

ในเขตบริการสุขภาพที่ 6
105

▪ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 106
▪ โครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอาหารโภชนาการ และสุขภาพเพื่อเด็กไทย

แก้มใส
107

▪ โครงการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคสู่ความเป็นเลิศ  ภาคกลาง 
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum in The Central  Part)

108

ส่วนที่ 5   งำนตำมพันธกิจและภำพกิจกรรม 110-114

บรรณำนุกรม

สำรบัญ (ต่อ)



หน้า

แผนภูมิที่
1. จ านวนบุคลากร 3
2. จ านวนบุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 6 จ าแนกตามต าแหน่ง 4
3. ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6
4. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 6
5. ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 6 9
6. จ านวนประชากรเขตสุขภาพที่ 6 พ.ศ. 2549-2558 9
7. อัตราเกิด อัตราตายและอัตราเพิ่มประชากร เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2549-2558 10
8. อัตราส่วนการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2547 – 2560 13
9. อัตราหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์คร้ังแรกก่อน 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบเขตสุขภาพที่ 6 กับประเทศ

ปี 2553-2560
14

10. อัตราการฝากครรภ์ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์ เปรียบเทียบเขตสขุภาพที่ 6 กับประเทศ ปี 2556-2560 14
11. อัตราการฝากครรภ์ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2556-2560 14
12. อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง เปรียบเทียบเขตสขุภาพที่ 6 กับประเทศ ปี 2553 – 2560 15
13. อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน เปรียบเทียบเขตสุขภาพที่ 6 กับประเทศ ปี 2553 – 2560 16
14. อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เปรียบเทียบเขตสขุภาพที่ 6 กับประเทศ 

ปี 2553 – 2560
17

15. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอยา่งน้อย 6 เดือน เปรียบเทียบเขตสุขภาพที่ 6 กับประเทศ 
ปี 2553 – 2560

18

16. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย เขตสุภาพที่ 6 ปี 2560 19
17. ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 แยกรายเขตสุขภาพ 19
18. ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2560 21
19. ร้อยละของเด็กวัยเรียน มีภาวะอ้วนและเร่ิมอ้วน รายจังหวัดปี 2560 23
20. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน รายจังหวัด ปี 2560 23
21. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วนรายเขตสุขภาพ ปี 2560 23
22. ร้อยละปราศจากฟันผุและค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุดในเด็กอายุ 12 ปี ปี 2560 24
23. อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี เปรียบเทียบเขต 6 กับประเทศ ปี 2546-2559 25
24. สถานการณ์ประชากรวัยท างานอายุ 30 - 44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ของเขตสุขภาพที่ 6  ปี 2558-2560 27
25. สัดส่วนประชากรวัยเด็ก วัยแรงงานและวัยสูงอายุ พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583 28
26. ร้อยละของ Healthy Ageing ปีงบประมาณ 2560 28
27. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ช่วง พ.ศ. 2507 – 2573 30
28. แสดงข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย(NEHIS) ปี 2560 45
29. ร้อยละของ อปท. ที่มีการน าข้อมูลเข้าระบบสาระสนเทศ (NEHIS) ปี 2558-2560 46
30. แสดงข้อมูลระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย(NEHIS) ปี 2558 – 2560 จังหวัดสระแก้ว 47
31. แสดงข้อมูลระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย(NEHIS) ปี 2558 – 2560 จังหวัดตราด 47
32. ผลการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 2560 ของเทศบาล
33. จ านวนเทศบาลที่ไม่สมัครรับการประเมิน 2560

49
49

สำรบัญภำพ



หน้า

ตำรำงที่

1. ระดับการศึกษาบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6 9

2. การใช้เงินงบประมาณประจ าปี 2560 11

3. การแบ่งเขตการปกครอง 8

4. ประชากรตามกลุ่มอายุ 10

5. ผลการส ารวจสถานการณ์ EQ เด็กไทย ปี 2560 20

6. การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทย จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 30

7. จ านวนโรงพยาบาลที่ผ่านระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก แยกรายจังหวัด 31

8. จ านวนร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT จ าแนกรายจังหวัด 34

9. จ านวนตลาดประเภทที่ 1 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ แยกรายจังหวัด 35

10. จ านวนตลาดประเภทที่ 2 ที่ได้รับการตรวจประเมิน แยกรายจังหวัด 35

11. ผลการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
รายจังหวัด

36

12. จ านวนและร้อยละคุณภาพน้ าบริโภคในครัวเรือนจ าแนกตามแหล่งน้ า 37

13. ข้อมูลทางด้านเคมีที่ไม่อยู่เกณฑ์มาตรฐานแยกตามพื้นที่ 38

14. จ านวนตัวอย่างน้ าประปา 40

15. ผลการด าเนินงานตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(EHA) ปี 2560

49

16. ส ารวจข้อมูล/ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าตรวจวิเคราะห์ และนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 92
17. รายละเอียดจ านวนตัวอย่างน้ าที่เก็บ 94

18. คุณภาพน้ าน้ าบริโภคพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก จ.ระยอง 94

สำรบัญตำรำง



ข้อมูลหน่วยงำน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรธรรมำภิบำลท่ีมีควำมเป็นเลิศ ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยส่ิงแวดล้อม ภำยในปี 2564

พันธกิจ

1. ขับเคล่ือนโยบำยและยุทธศำสตร์ (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 เรำปฏิบัติงำนด้วยควำมมุ่งหมำยท่ีผลสัมฤทธ์ิ

L = Learning เรำมีกำรเรียนรู้เพ่ือเติบโตไปพร้อมกัน

T = Trust เรำมีควำมเคำรพและเชื่อมั่นในกันและกัน

H = Harmony พวกเรำทุกคนมีควำมเป็นน  ำหน่ึงใจเดียวกัน

1



โครงสร้ำงหน่วยงำน ปี 2560
ศูนย์อนำมัยที่ 6

2
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ข้ำรำชกำร พนักงำน
รำชกำร

ลูกจ้ำงประจ ำ จ้ำงเหมำบริกำร รวม

ชำย 15 6 7 2 30
หญิง 54 9 5 6 74
รวม (คน) 69 15 12 8 104

จ ำ
นว

น 
(ค

น)

จ ำนวนบุคลำกร ศูนย์อนำมัยท่ี 6

อัตรำก ำลัง ศูนย์อนำมัยที่ 6
แผนภูมิท่ี 1 จ านวนบุคลากร

แหล่งท่ีมา : ข้อมูลบุคลากร กลุ่มอ านวยการ ศูนย์อนามัยท่ี 6 ณ 19 ธันวาคม 2559

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 104 คน (ชาย 30 คน ร้อยละ 28.85, หญิง 74 คน ร้อยละ 
71.15) แบ่งเป็นข้าราชการ 69 คน (ร้อยละ 66.35) พนักงานราชการ 15 คน (ร้อยละ 14.42) ลูกจ้างประจ า 
12 คน (ร้อยละ 11.54) และจ้างเหมาบริการ 8 คน (ร้อยละ 7.69)

ตำรำงท่ี 1 ระดับการศึกษาบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6 

ประเภทท่ัวไป
ระดับกำรศึกษำ

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

ข้ำรำชกำร 4 43 21 2

พนักงำนรำชกำร - 15 - -

ลูกจ้ำงประจ ำ 9 3 - -

จ้ำงเหมำบริกำร 5 2 - -

รวม (รำย) 18 63 21 2

ร้อยละ 17.31 60.58 20.19 1.92

แหล่งท่ีมา : ข้อมูลบุคลากร กลุ่มอ านวยการ ศูนย์อนามัยท่ี 6 ณ 19 ธันวาคม 2559
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ส าหรับการศึกษาของบุคลากรในศูนย์อนามัยที่ 6 แบ่งเป็น ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 18 ราย (ร้อยละ 17.31)    
ระดับปริญญาตรี 63 ราย (ร้อยละ 60.58) ระดับปริญญาโท 21 ราย (ร้อยละ 20.19) และระดับปริญญาเอก 2 ราย 

แผนภูมิท่ี 2  จ านวนบุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 6 จ าแนกตามต าแหน่ง

1% 1%

9%

37%

7%7%6%

14%

11%
7%

อ ำนวยกำร

เชี่ยวชำญ

ช ำนำญกำรพิเศษ

ช ำนำญกำร

ปฏิบัติกำร

ช ำนำญงำน

ปฏิบัติงำน

พนักงำนรำชกำร

ลูกจ้ำงประจ ำ

จ้ำงเหมำบริกำร

แหล่งท่ีมา : ข้อมูลบุคลากร กลุ่มอ านวยการ ศูนย์อนามัยท่ี 6  ณ 19 ธันวาคม 2559

ศูนย์อนำมัยท่ี 6 มีจ ำนวนบุคลำกรทั งหมด 104 คน จ ำแนกเป็น
- สายงานอ านวยการ  1 คน  (1%)
- สายงานวิชาการ   56 คน  (54%) เป็นข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ 1 คน ระดับช านาญการพิเศษ 9 คน 
ระดับช านาญการ 39 คน และระดับปฏิบัติการ 7 คน

- สายงานทั่วไป 13 คน  (13%) เป็นข้าราชการระดับช านาญงาน 7 คน และระดับปฏิบัติงาน 6 คน
- พนักงานราชการ 15 คน  (14%)
- ลูกจ้างประจ า 12 คน  (11%)
- จ้างเหมาบริการ 7 คน  (7%)
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งบประมำณ ปี 2560

ในปี 2560  ศูนย์อนามัยท่ี 6   ได้รับงบประมาณจัดสรรท้ังหมด  14,169,114  บาท แบ่งเป็น                
งบด าเนินงาน  13,296,534  บาท (ร้อยละ 93.84)  งบรายจ่ายอ่ืน  292,580 บาท  (ร้อยละ 2.07) 
และงบลงทุน 580,000 บาท (ร้อยละ 4.09) 

ตำรำงท่ี 2  แสดงการใช้เงินงบประมาณประจ าปี 2560

ประเภทงบ
ปี 2560

ใช้ไปร้อยละ
งบท่ีได้รับจัดสรร (บำท) งบท่ีใช้ไป (บำท)

งบด ำเนินงำน 13,296,534 12,780,679.27 96.12

งบรำยจ่ำยอ่ืน 292,580 269,941 92.26

งบลงทุน 580,000 580,000 100.00

รวมทั งสิ น 14,169,114 13,630,620.27 96.20

จากตาราง สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมท้ังส้ิน 13,630,620.27 บาท (ร้อยละ 95.18) 
แบ่งเป็น งบด าเนินงาน 12,780,679.27  บาท (ร้อยละ 96.12) งบรายจ่ายอ่ืน  292,580 บาท        
(ร้อยละ 92.26)  และงบลงทุน  580,000 บาท (ร้อยละ 100.00) 
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แหล่งท่ีมา : กองคลัง ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ  29 กันยายน 2560

93.84

2.07 4.09

ร้อยละของงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร

งบด ำเนินงำน
งบรำยจ่ำยอื่น
งบลงทุน

96.12

92.26

100

ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

งบด ำเนินงำน
งบรำยจ่ำยอื่น
งบลงทุน

แผนภูมิท่ี 3  ร้อยละของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

แผนภูมิท่ี 4  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
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ข้อมูลท่ัวไป

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ศูนย์อนามัยท่ี 6 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ไ ด้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและสระแก้ว มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 37,417 ตารางกิโลเมตร ประชากร 5,929,282 คน เป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ                     
ท่ีส าคัญในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก มีแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งทรัพยากรท่ีส าคัญของประเทศ อาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา และทิศตะวันตกติดกับ
ภาคกลาง

ลักษณะภูมิประเทศ
พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ติดชายฝ่ังทะเล 160 กิโลเมตร จังหวัดระยองติดฝ่ัง

ทะเล 100 กิโลเมตร จังหวัดจันทบุรี ติดชายฝ่ังทะเล 80 กิโลเมตร รวมมีพ้ืนท่ีติดชายฝ่ังทะเล 340 กิโลเมตร
พ้ืนท่ีชายแดนตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา ซ่ึงมีสภาพเป็นท่ีราบสูง ไ ด้แก่ จังหวัดสระแก้ว มี พ้ืนท่ี                     

ติดชายแดน 170 กิโลเมตร จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนท่ีติดชายแดน 70 กิโลเมตร และจังหวัดตราดมีพ้ืนท่ีชายแดน 130 กิโลเมตร 
รวมท้ังส้ิน 370 กิโลเมตร

พ้ืนท่ีราบลุ่มประมาณร้อยละ 70 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด มีแหล่งน้ าส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าปราจีนบุรี 
แม่น้ าจันทบุรี และแม่น้ าเวฬุ พ้ืนท่ีราบสูงและภูเขา เป็นเขตต้นน้ า ล าธาร และเขตอนุรักษ์ ซ่ึงมีวนอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง 
บริเวณตอนเหนือของจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรีและระยอง
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เขตการปกครอง
แบ่งเขตการปกครองเป็น 69 อ าเภอ  529 ต าบล  4,819 หมู่บ้าน  มีการบริหารแบบองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  จ าแนกเป็นเทศบาลเมืองพัทยา 1 แห่ง เทศบาลนคร จ านวน 4 แห่ง  เทศบาลเมือง 27 แห่ง  เทศบาลต าบล 189 แห่ง  
และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 359 แห่ง

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 
 

ประชากร
เขตสุขภาพท่ี 6 พ.ศ. 2560 มีประชากรประมาณ 5.9 ล้านคน ประกอบด้วยประชากรกลุ่มวัยท างาน      

15-59 ปี จ านวน 3,999,142 คน คิดเป็นร้อยละ 67.4 ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไปจ านวน 838,435 คน ร้อยละ 14.14
ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2545 (ร้อยละ 9.0)  ส่วนประชากรกลุ่มเด็ก 0-14 ปี จ านวน 1,091,703 คน ร้อยละ 18.4 มี
แนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2545 (ร้อยละ 23.3) อัตราเกิดของเขตสุขภาพท่ี 6 ต้ังแต่ปี 2545 ถึง 2559 พบว่า มีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อย ตรงข้ามกับอัตราตายท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอัตราการเกิดลดลง แต่อัตราตายเพ่ิมข้ึน ท าให้อัตราการเพ่ิมประชากรลดลง
เล็กน้อยในปท่ีีผ่านมา

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีเกิดข้ึนก่อให้เกิดปรากฏการณ์ส าคัญท่ีมีต่อสังคมอย่างมาก นั่นคือ การ
มีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก สัดส่วนผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ลักษณะการพ่ึง พิงทางเศรษฐกิจประชากรวัยต่าง ๆ 
เปล่ียนไป เดิมมีประชากรวัยเด็กท่ีต้องพ่ึงพิงประชากรวัยแรงงานมากกว่าผู้สูงอายุ แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมี ผู้สูงอายุท่ีพ่ึง พิง
ประชากรวัยแรงงานมากกว่าเด็ก การท่ีเด็กเกิดใหม่แต่ละปีลดน้อยลงท าให้สามารถมุ่งเน้นท่ีคุณภาพเด็กเกิดใหม่ โดยเฉพาะงาน
อนามัยแม่และเด็กได้มากย่ิงข้ึน ท าอย่างไรให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการ
เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เช่นเดียวกับประชากรวัยเด็ก เป็นวัยศึกษาเล่าเ รียนมีแนวโน้มลดลง สามารถเน้นคุณภาพและ
การศึกษาของเด็กได้ดีข้ึน ให้เด็กเจริญเติบโตตามวัย IQ ดี EQ เด่น มีทักษะในการด าเนินชีวิตก้าวผ่านไปสู่ผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ

ประชากรวัยแรงงานแม้มีแนวโน้มท่ีไม่เปล่ียนแปลงมากนัก แต่เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ท่ีสุดในขณะนี้  และ
ความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจของประเทศมีเพ่ิมข้ึน ดังนั้นสุขภาพและศักยภาพของประชากรวัยแรงงานจะต้องดี เพ่ือ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และเก้ือหนุนประชากรวัยสูงอายุท่ีเ พ่ิม ข้ึนและอายุยืนข้ึน ส่วนประชากร
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สังคมไทยก าลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ มาตรการและโครงการท่ีจะเป็นสวัสดิการให้ประชากรสูงอายุ 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองชีวิตความเป็นอยู่ท่ัวไปหรือเร่ืองสุขภาพอนามัย จะต้องพัฒนาให้ทันกับการเพ่ิมอย่างรวดเร็วของประชากร
สูงอายุในอนาคต 

ตำรำงท่ี 3  การแบ่งเขตการปกครอง
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แผนภูมิท่ี 5  ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพท่ี 6

แผนภูมิท่ี 6  จ านวนประชากรเขตสุขภาพท่ี 6 พ.ศ. 2549 – 2559 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ มกราคม 2560
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แผนภูมิท่ี 7  อัตราเกิด อัตราตายและอัตราเพ่ิมประชากร เขตสุขภาพท่ี 6 ปี 2549 – 2559

ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ตำรำงท่ี 4 ประชากรตามกลุ่มอายุ 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

อัตราเกิด 16.0 15.7 15.5 15.1 14.5 15.3 15.5 14.7 15.0 14.0 12.9

อัตราตาย 6.0 6.0 6.0 5.9 6.0 6.1 6.1 6.7 7.0 6.9 7.1

อัตราเพิ่ม 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06
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18.0

ประชำกร
เขต 6

ประเทศ (ปี 2559)
ปี 2545 ปี 2559

กลุ่มอำยุ 0-14 ปี 23.3 18.4 17.3

กลุ่มอำยุ 15-59 ปี 67.7 67.4 65.5

กลุ่มอำยุ 60 ปีขึ นไป 9.0 14.1 14.9

ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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สถานการณ์งานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยส่ิงแวดล้อม
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สถำนกำรณ์งำนส่งเสรมิสุขภำพ

กลุ่มสตรีมีครรภ์และเด็กปฐมวัย (0-5ปี)

อนามัยแม่และเด็กมีความส าคัญมาก เพราะการเกิดนอกจากจะมีความส าคัญแล้ว 5 ปีแรก
ก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน  เด็ก ๆ ต้องการเลี้ยงดูและเอาใจใส่   ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยแม่และเด็กกล่าวว่า 
หญิงต้ังครรภ์ควรฝากครรภ์ต้ังแต่เนิ่น ๆ หรือภายใน 12 สัปดาห์แรกของการต้ังครรภ์ และควรฝากครรภ์ครบ 
5 ครั้งตามเกณฑ์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่ควรปฏิบัติ   เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย        
6 เดือน การดูแลหลังคลอดทั้งมารดาและทารก 3 ครั้งตามเกณฑ์ และการตรวจพัฒนาการลูกน้อยเพ่ือการ
เจริญเติบโตสมวัย เป็นต้น

พ.ศ. 2547 ประเทศไทยประกาศนโยบาย “ฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธ์ิ” เพ่ือกระตุ้นหญิง
ต้ังครรภ์ฝากครรภ์เร็วขึ้นภายใน 12 สัปดาห์แรกของการต้ังครรภ์ และฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
นอกจากนี้ยังผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์                             
ที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน1 กรมอนามัยโดยส านักส่งเสริม
สุขภาพ    ได้ร่วมมือระหว่างนักวิชาการของส านักส่งเสริมสุขภาพและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการผลิต
นวัตกรรมเก่ียวกับอนามัยแม่และเด็ก เช่น มุมนมแม่ในสถานประกอบการเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน มิสนมแม่  ต าบลพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่  อาสาสมัครสาธารณสุขนมแม่             
(อสม.นมแม่) เครือข่ายนมแม่ ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ และโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยมัยแม่และเด็ก ซ่ึง
ก าหนด 4 เป้าหมาย  1) อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดน้อยกว่า 25 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ 
2) ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่มากกว่าร้อยละ 7.0 หรือต่ ากว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.5
3) อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนร้อยละ 50 หรือมากกว่าปีก่อนร้อยละ 2.5
4) ร้อยละ 85.0 เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย

อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำ (Maternal mortality ratio) 
มารดาตาย คือ การตายเนื่องจากการคลอดและภาวะแทรกซ้อนในการต้ังครรภ์ (ภายใน

6 สัปดาห์หลังคลอด) ข้อมูลจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า อัตราส่วนการตาย
มารดามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จาก 7.2 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในปี 2559 เป็น 22.7 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ในปี 2560 ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด (ไม่เกิน 15 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 
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แผนภูมิท่ี 8  อัตราส่วนการตายมารดา เขตสุขภาพท่ี 6 ปี 2547 – 2560

ท่ีมา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560

กำรฝำกครรภ์ (Antenatal Care, ANC) และกำรดูแลหลังคลอด (Perinatal Care, PNC)
การบริการฝากครรภ์ การคลอด หลังคลอด เป็นบริการพ้ืนฐานที่ส าคัญด้านสาธารณสุข โดยมี

เป้าหมาย เพ่ือลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เป็นภารกิจที่หน่วยบริการทุกระดับให้ความส าคัญ โดยเน้นคุณภาพการ
ให้บริการและให้ความรู้ในการดูแลครรภ์แก่สตรี ต้ังแต่ฝากครรภ์ครั้งแรก คลอด และหลังคลอด เพ่ือลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพของแม่ โดยส่งเสริมสุขภาวะของแม่ให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  เตรียม
ความพร้อมในการเป็นแม่และการเลี้ยงดูลูกต่อไป การฝากครรภ์องค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization, WHO) ก าหนด 4 ครั้งตามเกณฑ์ ต่อมาก าหนดเป็น 5 ครั้งตามเกณฑ์ ทั้งนี้เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์
ฝากครรภ์เร็วขึ้น หมายถึงฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์แรกของการต้ังครรภ์ส่งผลดีทั้งเด็กในครรภ์และหญิง
ต้ังครรภ์ นอกจากนี้หลาย ๆ ประเทศยังคงยึดหลัก 4 ครั้งตามเกณฑ์ เพ่ือเปรียบกับนานาประเทศ เนื่องจาก
ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ท าให้การฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ไม่สามารถปฏิบัติได้1

สถานการณ์การฝากครรภ์ของเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า หญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ืออายุ
ครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ในปี 2560 ร้อยละ 49.5 และฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ พบว่าอัตราการฝากครรภ์
ครบ 5 ครั้ง ในปี 2560 เป็นร้อยละ 37.3 ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) และ
ทุกจังหวัดยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กรมก าหนด 
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แผนภูมิท่ี 9 อัตราหญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์คร้ังแรกก่อน 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบเขตสุขภาพท่ี 6 กับประเทศ ปี 2553-2560 
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ปรเทศ เขต 6

ท่ีมา : - ปี 2553-2558 จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด,
- ปี 2560 จาก HDC ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560
- ข้อมูลประเทศจากรายงานประจ าปีส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560

แผนภูมิท่ี 11 อัตราการฝากครรภ์ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์ เขตสุขภาพท่ี 6 ปี 2556-2560
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ท่ีมา :  - Health Data Center ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560

แผนภูมิท่ี 10  อัตราการฝากครรภ์ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์ เปรียบเทียบเขตสุขภาพท่ี 6 กับประเทศ ปี 2556-2560
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ประเทศ เขต 6

ที่มา : - ปี 2556-2558 จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ปี 2560 จาก HDC ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
- ข้อมูลประเทศ จาก HDC ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
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ภำวะโลหิตจำงของหญิงตั งครรภ์ (Anemai pregnant women)
ภาวะโลหิตจางเป็นภาวะผิดปกติของเลือดที่พบบ่อยที่สุดในหญิงต้ังครรภ์ และเป็นปัญหาสาธารณสุขของ

ประเทศที่ก าลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย2 สาเหตุของภาวะโลหิตจางที่พบบ่อยในสตรีต้ังครรภ์ ได้แก่ การขาด
สารอาหารโดยเฉพาะสารอาหารที่ส าคัญ คือ ธาตุเหล็กโฟเลต โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ( Iron Deficiency)
เป็นโรคโลหิตจางชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด ร้อยละ 80 ของโรคโลหิตจางในสตรีต้ังครรภ์ ซึ่งเกิดจากการรับประทาน
อาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอ หรือธาตุเหล็กที่สะสมไว้ก่อนต้ังครรภ์ไม่เพียงพอ หรือเกิดจากการเสียเลือดเรื้อรังจาก
พยาธิปากขอ3 และจากการส ารวจขององค์การอนามัยโลก ที่พบว่า ประชากรทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน
51.5 ล้านคนที่มีภาวะขาดธาตุเหล็ก ในจ านวนนี้เป็นหญิงต้ังครรภ์ร้อยละ 754 ภาวะโลหิตจางในขณะต้ังครรภ์เป็น
สาเหตุท าให้เพ่ิมอัตราการเจ็บป่วยและอัตราตายของมารดาเพ่ิมขึ้น จากการติดเชื้อ การตกเลือด และภาวะหัวใจ
ล้มเหลว การแท้งบุตร การคลอดก่อนก าหนด และทารกน้ าหนักแรกเกิดน้อย5-8 และปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะโลหิต
จางในสตรีต้ังครรภ์ ได้แก่ ไตรมาสที่ฝากครรภ์ครั้งแรก โดยพบว่าสตรีกลุ่มที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกในไตรมาสสอง มี
ความชุกของภาวะโลหิตจางสูงที่สุด9-11

แนวทางการป้องกันในกลุ่มหญิงต้ังครรภ์ไม่ให้มีภาวะโลหิตจางนั้น กรมอนามัยได้มีนโยบายให้หญิงต้ังครรภ์
ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก หรือยาเม็ดเสริมไอโอดีนส าหรับรับประทาน 1 เม็ดต่อวัน ต้ังแต่ฝากครรภ์ครั้งแรก
จนกระทั่งครบ 6 เดือนของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในกรณีที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนและยา
เม็ดเสริมธาตุเหล็กทุก ๆ 6 สัปดาห์จนครบ 6 เดือนของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่1

สถานการณ์ภาวะโลหิตจางของหญิงต้ังครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 6 ต้ังแต่ปี 2553 ถึง 2557 พบว่า มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 16.6 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 22.9 ในปี 2557 และเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 17.9 ในปี 2560
เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ พบว่า ภาวะโลหิตจางของหญิงต้ังครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศเป็น
ปีแรก ซ่ึงถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการแก้ไขเร่งด่วน

แผนภูมิท่ี 12  อัตราหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะโลหิตจาง เปรียบเทียบเขตสุขภาพท่ี 6 กับประเทศ ปี 2553 – 2560 

16.6

18.1 18.2
22.7 22.9

16.2 17.2

17.8520.6

45.2
41.3 39 40

20.9 18.6

16.96

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

เขต 6 ประเทศ

ที่มา - ประเทศปี 2553-2557 รายงานประจ าปี ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย,ปี 2558-2560 จาก HDC วันที่ 8 ธันวาคม 2560
เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2553-2558 จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด , ปี 2560 จาก Health Data Center วันที่ 8 ธันวาคม 2560
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ภำวะกำรขำดออกซิเจนของทำรกแรกเกิด (Birth Asphyxia)

ภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด หมายถึงภาวะที่ประกอบด้วย เลือดขาดออกซิเจน (hypoxemia)
คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง (hypercapnia) และภาวะกรดจาก เมตาบอลิซึม หรือจากไม่มีการระบายอากาศที่
ปอด (ventilation) และปริมาตรเลือดที่ผ่านปอด (pulmonary perfusion) น้อย หรือมีไม เพียงพอ หลังจาก
การคลอด ส่งผลใหอ้วัยวะที่ส าคัญ ขาดออกซิเจนไปหล่อเลี้ยง ท าใหเ้กิดการสูญเสียหน้าที่และเสื่อม ประสิทธิภาพ
ของอวัยวะนั้นๆ และเกิดความพิการต่างๆ ทางสมอง ตามมา เช่น Epilepsy, Mental Retardation, Cerebral
Palsy และ Learning Disabilities หรือเป็นผลให้ทารกเสียชีวิต น า ไป สู่ความสูญเสียของครอบครัวและสังคม12,13

การเกิดภาวะการขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด เกิดจากหลายสาเหตุและสาเหตุหนึ่งเกิดจากทารกน้ าหนักแรก
คลอด น้อยกว่า 2,500 กรัม ทารกคลอดก่อน 37 สัปดาห1์4 อายุมารดาขณะต้ังครรภ์ ความถี่ของการต้ังครรภ์ หรือ

ภาวะโภชนาการของหญิงต้ังครรภ์เป็นต้น 1 ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยการบริการฝากครรภ์ และคลอด
อย่างมีคุณภาพ

สถานการณ์ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดของเขตสุขภาพที่ 6 ในปี 2560 มีอัตราการขาดออกซิเจน
ในทารกแรกเกิดลดลง เม่ือเทียบ 3 ปีย้อนหลังในปี 2558 - 2560 เป็น 29.8 , 29.5 , 27.6 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่กรมอนามัยต้ังไว้ อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนไม่เกิน 25.0 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ กรมอนามัยโดย
ส านักส่งเสริมสุขภาพพยายามลดภาวะการขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด โดยก าหนดเป็นมาตรฐานหนึ่งในสี่ของ
การเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งต้องมีภาวการณ์ขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิดน้อยกว่า 25
ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ เม่ือพิจารณารายจังหวัด พบว่า อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนสูงสุดคือจังหวัด
ระยอง (39.3 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ) รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรีและฉะเชิงเทรา (31.9 และ 29.6 ต่อ 1,000
การเกิดมีชีพ)

แผนภูมิท่ี 13   อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน เปรียบเทียบเขตสุขภาพท่ี 6 กับประเทศ ปี 2553 – 25601

ท่ีมา  - ประเทศ จากรายงานประจ าปี ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
- เขต จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
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ทำรกแรกเกิดน  ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 กรัม (Low birth weight (<2,500 g))

ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยตามค าจ ากัดความขององค์การอนามัยโลก หมายถึงทารกที่มีน้ าหนัก
แรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ซึ่งอาจจะเป็นทารกคลอดก่อนก าหนดหรือทารกคลอดครบก าหนด แต่มีน้ าหนักตัว
น้อยกว่าปกติ15,16 ทารกในกลุ่มนี้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตในระยะขวบปีแรกและมีโอกาส เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้
บ่อยกว่าทารกแรกเกิดน้ าหนักปกติ เช่น การส าลักน้ าคร่ า ภาวะขาดออกซิเจน ภาวะหายใจล าบาก การตกเลือดใน
ช่องสมอง เป็นต้น16-19ท าให้พบอัตราตายหรือพิการ ปัญหาทุพโภชนาการและพัฒนาการล่าช้าในทารกกลุ่มนี้ได้สูง
กว่าปกติ20 สาเหตุของทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย ส่วนใหญ่เกิดจากอายุของมารดาขณะต้ังครรภ์ จ านวนครั้งการ
ต้ัง ครรภ์ อายุครรภ์เม่ือแรกคลอด ภาวะโภชนาการมารดา น้ าหนักแม่เพ่ิมขึ้นน้อยกว่า 10 กิโลกรัม และการไม่
ฝากครรภ์หรือฝากครรภ์คุณภาพน้อยกว่า 4 ครั้ง21 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ เช่น แม่ติดสารเสพติด ด่ืมชา กาแฟ 
สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ์ ชักขณะต้ังครรภ์ เลือดออกทางช่องคลอด1

สถานการณ์ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยของเขตสุขภาพที่ 6 ต้ังแต่ปี 2553 ถึง 2560 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
จากร้อยละ 9.3 ปี 2553 ลดเหลือร้อยละ 6.3 ในปี 2560 สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัย
ก าหนดให้ไม่เกิน ร้อยละ 7.0 และเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ พบว่า ข้อมูลใกล้เคียงกัน ถือเป็นประเด็นท้าทายที่
สามารถด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายได้ส าเร็จ

แผนภูมิท่ี 14  อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เปรียบเทียบเขตสุขภาพท่ี 6 กับประเทศ ปี 2553 – 2560
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ท่ีมา - ประเทศปี 2553-2556 รายงานประจ าปี ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
- ปี 2557-2560 จาก Health Data Center ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560
- เขต ปี 2553-2559 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ปี 2560 จาก Health Data Center ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560
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กำรเลี ยงลูกด้วยนมแม่ (Exclosive Breast Feeding for 6 months)

ประเทศไทยสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาตามค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก และอดีต
ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกก าหนดอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาอย่างเดียวอย่างน้อย 4 เดือน ปัจจุบันก าหนด
6 เดือน1 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจท าให้มารดาต้องออกไปท างานนอกบ้าน ดังนั้นกรมอนามัยจึงมีนโยบายให้สถานที่
ท างานต่าง ๆ มีมุมนมแม่ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายกลวิธีเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย
6 เดือน เช่น ต าบลพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ มิสนมแม่ อาสาสมัครสาธารณสุขนมแม่ (อสม.นมแม่) โรงพยาบาล
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายนมแม่ และกรมอนามัยร่วมกับศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยร่วมมือกันผลักดัน
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง

สถานการณ์อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ต้ังแต่ปี 2553 – 2560
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 55.5 ปี 2553 เพ่ิมเป็นร้อยละ 64.9 ในปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ พบว่า
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนของเขตสุขภาพสูงกว่าประเทศเล็กน้อย

แผนภูมิท่ี 15  อัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน เปรียบเทียบเขตสุขภาพท่ี 6 กับประเทศ ปี 2553 – 2560
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ท่ีมา  - ประเทศ ปี 2553-2559 จากรายงานประจ าปี ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ปี 2560 จาก Health Data Center ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560
- เขต ปี 2553-2559 จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปี 2560 จาก Health Data Center ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560
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พัฒนำกำรสมวัย  (Under 5 years old Child Development)
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เด็กที่มีคุณภาพ จะต้อง                  

เป็นเด็กที่มีการเจริญเติบโต และพัฒนาการสมบูรณ์ทุกด้านตามวัย การอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ ต่างๆ                
ที่เด็กได้รับในช่วงวัยนี้จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาการเด็กเป็นอย่างยิ่ง จากการส ารวจสถานการณ์พัฒนาการ       
เด็กปฐมวัย ของศูนย์อนามัยที่ 6 พบว่า เด็กแรกเกิดถึง 5 ปีในเขตสุขภาพที่ 6 มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 96.1                     
ในปี 2560 สงสัยเด็กมีพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 10.3 และมีการติดตามพัฒนาการเด็ก ร้อยละ 61.6 

แผนภูมิท่ี 16  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย เขตสุขภาพท่ี 6 ปี 2560 
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ควำมครอบคลุม พัฒนำกำรสมวยั

สงสัยล่ำช้ำ ได้รับกำรติดตำม

ท่ีมา : Health Data Center ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2560

แผนภูมิท่ี 17 ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 แยกรายเขตสุขภาพ
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ผลส ำรวจสถำนกำรณ ์IQ เด็กไทย ปี 2559

รูปภำพท่ี 1 แผนท่ีประเทศไทยแสดงการเปล่ียนแปลงของ IQ เฉล่ีย เด็กวัยเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการส ารวจ
ปี พ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2559

Mean IQ ภาพรวมท้ัง
ประเทศ = 98.23

(ต่ ากว่าเป้าหมายท่ี 100)

IQ>100 12 จังหวัด(ร้อยละ16)

IQ=100 30 จังหวัด(ร้อยละ39)

IQ<100 35 จังหวัด(ร้อยละ45)

ตำรำงท่ี 4 ผลการส ารวจสถานการณ์ EQ เด็กไทย ปี 2559
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กำรเจริญเติบโตของเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี  (Under 5 years old Child Growth)

การเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กเป็นเครื่องบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ใน
ประเทศที่ พัฒนาแล้ว ภาวะโภชนาการของเด็กจะมีแนวโน้มในด้านภาวะโภชนาการเกิน และโรคอ้วน 22 ส่วนสูง
ของเด็กในประเทศเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เนื่องจากเด็กได้มีการเติบโตเต็มศักยภาพแล้ว23,24 ต่าง
จากเด็กใน ประเทศที่ก าลังพัฒนาส่วนสูงของเด็กยังเพ่ิมได้อีกมากหากได้รับอาหารและการเลี้ยงดูอย่างดี  ภาวะ
ทุพโภชนาการโดยเฉพาะในขวบปีแรกของชีวิต เป็นปัจจัยส าคัญที่ขัดขวางพัฒนาการและสติปัญญาของเด็ก 
ส่งผลให้เรียนรู้ช้า เฉื่อยชา สติปัญญาต่ า ภูมิต้านทานโรคบกพร่องท าให้เจ็บป่วยบ่อย เป็นเวลานาน และรุนแรง 
และยังมีผลเสียเม่ือโตเป็นผู้ใหญ่ มีโอกาสที่จะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ มากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดเรื้อรัง และโรคมะเร็งในวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากร่างกายเคยชิน
กับการได้รับอาหารปริมาณน้อยในวัยเด็ก เม่ือเป็นผู้ใหญ่จึงมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปที่จะเกิดภาวะโภชนาการ
เกินและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ง่ายกว่าคนทั่วไป225

สถานการณ์เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2560 พบว่า ร้อยละ 52.6 ยังต่ า
กว่าเป้าหมายทุกจังหวัด ตามที่กรมอนามัยก าหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

แผนภูมิท่ี 18 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน เขตสุขภาพท่ี 6 ปี 2560
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ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรำ จันทบุรี ตรำด สมุทรปรำกำร ปรำจีนบุรี สระแก้ว เขต 6

ทีมา : Health Data Center ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560
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กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี)

เด็กในวัยเรียนเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในด้านร่างกาย ซึ่งจะมีการเจริญเติบโต
อย่างสม่ าเสมอ มีการพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหว สติปัญญา เป็นต้น ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลส่งเสริม
ให้เหมาะสม ประกอบกับ เด็กในวัยนี้ ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการจัดบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ เด็กวัยเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กในวัยเรียนรู้จักดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างสมวัย
ปราศจากโรคและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

จากการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ของเขตสุขภาพ
ที่ 6 พบว่าเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 65.2 (จ านวน 286,242 คน) และภาคเรียนที่ 2  ร้อยละ 65.6 (จ านวน 
257,142 คน) จากจ านวนนักเรียนที่ได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 438,887 คน และ 391,931 คน 
ตามล าดับ เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลในปีการศึกษาเดียวกัน พบว่า เด็กวัยเรียนมีส่วนสูงดีและรูปร่างสมส่วนเพ่ิมขึ้น                  
ในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 พบร้อยละ 64.1 (จ านวน 143,468 คน) จากจ านวนนักเรียนที่ได้รับการชั่ง
น้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 223,953 คน เม่ือเปรียบเทียบปีการศึกษาจะพบว่าเด็กวัยเรียนยังไม่ถึงเกณฑ์สูง               
ดีสมส่วน ร้อยละ 66 ตามที่กรมอนามัยก าหนด แต่มีแนวโน้มเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนเพ่ิมขึ้น และเห็นได้ชัดเจน                    
ว่ากลุ่มเป้าหมายได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงคลอบคลุมมากขึ้น

ส่วนภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน ในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1  พบร้อยละ 12.7 
(จ านวน 55,799 คน) และภาคเรียนที่ 2 พบร้อยละ 11.7 (จ านวน 45,703 คน) จากจ านวนนักเรียนที่ได้รับการชั่ง
น้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 438,887 คน และ 391,931 คน ตามล าดับ สรุปได้ว่ามีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลง
เล็กน้อยในปีการศึกษาเดียวกัน ส่วนปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 พบร้อยละ 13.6 (จ านวน 40,722 คน) จาก
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 298,940 คน เม่ือเทียบปีการศึกษาจะพบว่าเด็กวัยเรียน
มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลงเล็กน้อย

องค์การอนามัยโลกแนะน าว่า การมี Physical Activity (PA) แบบแอโรบิกด้วยความหนักระดับ
ปานกลางถึงหนักมากทุกวัน อย่างน้อยวันละ 60 นาทีต่อสัปดาห์จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ การฝึกความแข็งแรง
กล้ามเนื้อร่วมด้วย อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ จะส่งผลต่อการเจริญเติบโต และหากท ากิจกรรมที่มีแรงกระแทกของ
ข้อต่อ เช่น การวิ่ง การกระโดด จะท าให้มีการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น26

การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้มีความสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองและมีทักษะสุขภาพ 
จะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถจัดการตนเองได้ ทั้งด้านการ  
บริโภคอาหาร น้ าหนักส่วนสูง การออกก าลังกาย การแปรงฟัน สุขอนามัยส่วนบุคคล และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ                
ต่อสุขภาพ ความสามารถในการดูแลสุขภาพร่วมกับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดบริการสุขภาพอนามัย
เด็กวัยเรียน จะต้องค านึงถึงคุณภาพถูกหลักสุขาภิบาล และเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัย
เรียนมีสุขภาพดีและเจริญเติบโตเต็มศักยภาพต่อไป
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แผนภูมิท่ี 19  ร้อยละของเด็กวัยเรียน มีภาวะอ้วนและเร่ิมอ้วน รายจังหวัดปี 2560
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ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรำ จันทบุรี ตรำด สมุทรปรำกำร ปรำจีนบุรี สระแก้ว เขต 6 ประเทศ

ภำคเรียนที่2/2559 ภำคเรียนที่1/2560

แผนภูมิท่ี 20  ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน รายจังหวัด ปี 2560
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แผนภูมิท่ี 21 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วนรายเขตสุขภาพ ปี 2560
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ท่ีมา : Health Data Center ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560
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แผนภูมิท่ี 22  ร้อยละปราศจากฟันผุและค่าเฉล่ียฟันผุถอนอุดในเด็กอายุ 12 ปี ปี 2560
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ท่ีมา : Health Data Center ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2560

กลุ่มวัยรุ่น

การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความส าคัญและต่ืนตัวที่จะหามาตรการป้องกันและ
แก้ไข องค์การสหประชาชาติจึงได้ก าหนดนโยบายเชิงรุก โดยก าหนดให้การลดอัตราเกิดมีชีพโดย มารดาอายุ
15-19 ปี (Adolescent birth rate) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals, MDGs) ข้อมูลล่าสุดจาก World Health Statistics 2013 ได้รายงานอัตราเกิดมีชีพเฉลี่ย
ทั่วโลกในมารดาอาย1ุ5-19 ปี ปีพ.ศ. 2549 - 2553 อยู่ที่ 48.9 ต่อประชากรหญิงในกลุ่มอายุเดียวกัน 1,000 คน26

ปัจจัยที่มีผลต่อการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น อายุเม่ือเข้าสู่วัยเริ่มหนุ่มสาว (Puberty) ทั้งเพศหญิงและเพศชายมีแนวโน้มที่
จะเข้าสู่วัยเริ่มหนุ่มสาวเร็วขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับในอดีต  โดยเพศชายจะเริ่มมีพัฒนาการทางเพศต้ังแต่อายุ
ประมาณ 9-10 ปี ในเพศหญิงตัวแปรที่ส าคัญคืออายุเฉลี่ยเม่ือเริ่มมีประจ าเดือนครั้งแรกก็มีการลดลงอย่างชัดเจน
จากประมาณ 15-16 ปีในอดีต มาอยู่ที่ประมาณ 12 ปี การศึกษาในประเทศไทยที่พบว่าอายุเฉลี่ยเม่ือเริ่มมี
ประจ าเดือน ครั้งแรกจะอยู่ในช่วง 12.1-12.5 ปี27 วัยนี้จะเริ่มมีความสนใจในเพศตรงข้าม รวมทั้งเริ่มเกิดอารมณ์
ความต้องการทา งเพศตา มธรรมชาติ ร่วม กับบริบททางสังคมในปัจจุ บันที่ มีกา รเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้ง่า ย
ความหลากหลายของสื่อ และสื่อจ านวนมากก็สามารถกระตุ้นให้วัยรุ่นเกิดอารมณ์ทางเพศ ซึ่งอาจจะชักน าไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์ได้ เพราะฉะนั้นการด าเนินการต่างๆ โดยเฉพาะการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงต้อง
ด าเนินการต้ังแต่ช่วงก่อนที่วัยรุ่นจะเข้าสู่วัยหนุ่มสาว เพ่ือให้วัยรุ่นได้มีความรู้  ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้อง 
เพ่ือที่จะสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยได้

24



พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการคุมก าเนิด มีปัจจัยจ านวนมากที่สัมพันธ์กับการต้ังครรภ์ไม่พร้อมหรือการต้ังครรภ์
โดยไม่ต้ังใจในกลุ่มวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นลักษณะส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือน หรือ
ความสัมพันธ์แบบคู่รัก แต่อย่างไรก็ตามการเกิดการต้ังครรภ์โดยไม่ได้ต้ังใจมักมีสาเหตุมาจาก 2 เรื่องคือ การมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันการต้ังครรภ์ หรือเป็นความล้มเหลวจากวิธีคุมก าเนิดที่เลือกใช้ ซ่ึงตัวแปรส าคัญได้แก่ 
จ านวนวัยรุ่นที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ และการใช้การคุมก าเนิดรวมทั้งวิธีคุมก าเนิดที่เลือกใช้ องค์การอนามัยโลกได้ท าการ
รวบรวมและวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น และได้ให้ค าแนะน าไว้ดังนี้

ป้องกันกำรตั งครรภ์เมื่ออำยุน้อยเกินไป
1) ลดการแต่งงานก่อนอายุ 18 ปี 
2) สร้างความเข้าใจและให้การดูแลช่วยเหลือเพ่ือลดการต้ังครรภ์ก่อนอายุ 20 ปี 
3) เพ่ิมการใช้การคุมก าเนิดในกลุ่มวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อการต้ังครรภ์โดยไม่ได้ต้ังใจ 
4) ลดการมีเพศสัมพันธ์โดยการบังคับขืนใจในกลุ่มวัยรุ่น

ป้องกันภำวะแทรกซ้อนด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธ์ุ
5) ลดการแท้งไม่ปลอดภัยในกลุ่มวัยรุ่น 
6) เพ่ิมการเข้าถึงบริการใน การฝากครรภ์ การคลอด รวมทั้งการดูแลหลังคลอดในกลุ่มวัยรุ่น
สถานการณ์อัตราการคลอดในวัยรุ่นของเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า มีแนวโน้มลดลงจาก 64.2 ต่อพัน

ประชากร 15-19 ปี ในปี 2553 เหลือ 28.8 ในปี 2559 เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลย้อยหลัง 5 ปีพบว่า  อัตราการคลอด
ในวัยรุ่น ของเขตสุขภาพลดลงกว่าระดับประเทศอย่างชัดเจนและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 พบว่า 
อัตราการคลอดในวัยรุ่น เป็น 29.9 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เกิน 42 
ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

แผนภูมิท่ี 23  อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี เปรียบเทียบเขต 6 กับประเทศ ปี 2546-2559 
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ท่ีมา : - ปี 2546-2559 ส านักอนามัยเจริญพันธ์ุ กรมอนามัย ณ วันท่ี 26 ธันวาคม 2560
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กลุ่มวัยท างาน

ประชากรวัยท างาน หรือวัยแรงงาน อยู่ในช่วงอายุ 15-59 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 67.4 ของประชากรทั้งหมดในเขต 6 ครอบคลุมประชากรวัยรุ่น วัยท างาน และวัยกลางคนก่อนที่จะไปสู่
วัยสูงอายุ คือก าลังส าคัญการผลิตเชิงเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม กระทบโดยตรงกับระบบสุขภาพ สาเหตุการเจ็บป่วย และการตายจากโรคไม่ติดเชื้อ และโรคอุบัติใหม่
เพ่ิมขึ้น กลยุทธ์การเสริมสร้างสุขภาพประชากรวัยท างาน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2559 เน้นการส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างองค์รวม โดยสร้างเสริม สุขภาวะคนไทยให้มี
ความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชน
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่ กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนา ระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนา
บุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและ การกระจายบุคลากร ตลอดจนการใช้มาตรฐานการเงินการคลัง
เพ่ือสุขภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

จากข้อมูลรายงานสถิติสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ในปี พ.ศ. 2558
การเจ็บป่วยด้วยโรคส าคัญของคนไทย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน

ตามล าดับ และสาเหตุที่ส าคัญของการเสียชีวิต ได้แก่ โรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด อุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถ
ระบุเจตนาและปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการตาย โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง 
โรคหัวใจ โรคปอดอักเสบและโรคอ่ืน ๆ ของปอด โรคไตอักเสบ กลุ่มอาการไตพิการ โรคเก่ียวกับตับและตับอ่อน
โรคเบาหวาน การฆ่าตัวตาย วัณโรคทุกชนิด และโรคเอดส์ ซ่ึงโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดมีมากที่สุดที่ อัตรา 98.5 
ต่อประชากรแสนคน และปัจจุบันการเจ็บป่วยของคนไทย 3 อันดับแรก เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
โรคเบาหวานตามล าดับ ซ่ึงสาเหตุของการเกิดโรคเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้านการบริโภคและออกก าลังกาย 
และการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย สัมผัสและได้รับสารพิษ สารเคมีต่าง ๆ จากการใช้ชีวิตประจ าวัน ดังนั้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในระดับ บุคคล จึงเป็นเรื่องท้าทายในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
อย่างยิ่ง

จากข้อมูลสถานการณ์ประชากรวัยท างาน 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า
จังหวัดที่ประชากรวัยท างานมีดัชนีมวลกายปกติต่ ากว่าระดับประเทศมี 3 จังหวัดคือ จังหวัดปราจีนบุรี ระยอง และ
ตราด ในปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบเขตกับประเทศ พบประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายต่ ากว่า
ระดับประเทศ 3 จังหวัด คือ จังหวัดปราจีนบุรี ร้อยละ 46 ระยอง ร้อยละ 47 และตราด ร้อยละ 47.5 ซึ่งต่ ากว่า
เกณฑ์ที่กรมอนามัยก าหนด ร้อยละของวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 54
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แผนภูมิท่ี 24 สถานการณ์ประชากรวัยท างานอายุ 30 - 44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ของเขตสุขภาพท่ี 6 ปี 2558-2560
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ผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากร ในระหว่างปี พ.ศ.2553 –พ.ศ.2583 ของประเทศ พบว่า 
สัดส่วนของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่สัดส่วนของประชากรสูงอายุ มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 13.2 ใน พ.ศ.2553 เป็นร้อยละ 32.1 ในพ.ศ.2583 และในปี พ.ศ.2560 จะเป็น                  
ปีที่คาดว่าสัดส่วนของประชากรวัยเด็กจะเท่ากันกับสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุ สาเหตุส าคัญของการเพ่ิม
สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากปัจจัยส าคัญ 2 ประการ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย ,2554) คือ (1) การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือการเกิดน้อยลง จากข้อมูลอัตราเจริญพันธุ์รวม (ตารางที่ 3 ) 
แสดง ให้เห็นว่าจ านวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ได้ลดลงเป็นล าดับ จาก 4.9 คน ต่อสตรี                 
1 คน ในปี 2517 เหลือเพียงประมาณ 1.6 คน ต่อสตรี1 คน ในปี2556 และเหลือประมาณ 1.3 คน ในปี 2576 (2) 
อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ประชากรวัยเด็กลดลงอย่างรวดเร็ว จนน ามาสู่การเพ่ิมขึ้นของสัดส่วน 
ประชากรสูงอายุซ่ึงมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย                   
ปี 2558 -2573 จะเห็นว่าภาพรวมประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์“สังคมสูงวัย” (aged society) และในอีก 10 ปี 
ข้างหน้า จะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (completed aged society) 

Healthy Ageing ผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน( Independent) ซ่ึง                  
วัดได้จากการแบ่งตามกลุ่มศักยภาพ โดยใช้ผลการคัดกรองสมรรถนะเพ่ือการดูแล ด้วย เครื่องมือ Activity of Daily 
Living (ADL) กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงได้ด าเนินการถ่ายทอดไปยัง Aging manager และผู้ปฏิบัติระดับเขต, 
จังหวัด, อ าเภอ, ต าบล ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2557 ในประเด็น การคัดกรองปัญหาส าคัญและโรคที่พบบ่อยใน
ผู้สูงอายุ คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพ่ือการดูแลตนเอง

สถานการณ์ผู้สูงอายุของเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า สัดส่วนประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จากร้อยละ 9.0 ใน พ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 14.14 ในปี พ.ศ. 2559 และจากการส ารวจปี 2559 พบว่า เขต
สุขภาพที่ 6 มีผู้สูงอายุติดบ้าน ร้อยละ 3.02 , 2.32 ผู้สูงอายุติดเตียง ร้อยละ 0.66 , 0.84  ในไตรมาสที่ 1 และ         
ไตรมาสที่ 2 ตามล าดับ  ซ่ึงมีผู้สูงอายุติดสังคมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 96.3 , 96.85 ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 
ตามล าดับ 27



แผนภูมิท่ี 25  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 านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

แผนภูมิท่ี 26  ร้อยละของ Healthy Ageing ปีงบประมาณ 2560
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ไตรมำส 3-4เม.ย.ถึง ก.ย. ไตรมำส 1-2ต.ค.ถึง ม.ีค.

ทีมา : Health Data Center ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2560

Healthy Ageing ผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน  การประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุ ไตรมาสท่ี 3-4 พบผู้สูงอายุติดสังคม (ADL 12-20 คะแนน) เพ่ิมขึ้น
จากไตรมาสที่ 1-2 เป็นร้อยละ 96.85 ไตรมาสที่ 3-4 พบผู้สูงอายุติดบ้าน (ADL 5-11 คะแนน) น้อยลง เป็นร้อย
ละ 2.32 ซ่ึงเป็นแนวโน้มที่ดีที่ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองและสามารถอยู่ด้วยตนเองในสังคมมากขึ้น แต่ใน
ผู้ป่วยติดเตียง(ADL 0-4 คะแนน) ยังมีอัตราเพ่ิมขึ้นจาก ไตรมาสท่ี 1-2 ซ่ึงพ้ืนที่ต้องด าเนินการฟ้ืนฟูผู้ป่วยติดเตียง
ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น

28



รูปภำพท่ี 2 สถานการณ์และแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2556 - 2573
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ตำรำงท่ี 5 แสดงการลดลงของภาวะเจริญพันธ์ุของประเทศไทย จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ท่ีมา : ปราโมทย์ ปราสาทกุล “สถานการณ์ผู้สูงอายุ แนวโน้ม และผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน,2556

แผนภูมิท่ี 27 อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิด ช่วง พ.ศ. 2507 – 2573

ท่ีมา : การส ารวจการเปล่ียนแปลงของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2556
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สรุปผลการด าเนินงาน Green & Clean Hospital ประจ าปี 2560

ตัวชี วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (ร้อยละ 75)
โรงพยาบาลในพ้ืนที่มีทั้งหมด 79 แห่ง โดยจากการประเมินพบว่า ผ่านระดับพ้ืนฐานขึ้นไป จ านวน                  

75 แห่ง   (ร้อยละ 94.94) และเม่ือแยกรายจังหวัดพบว่า ทุกจังหวัดผ่านตัวชี้วัด ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป และมี 6 จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
100 ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว อีก 2 จังหวัด คือ จันทบุรี ผ่านเกณฑ์                
ร้อยละ 83.33 และจังหวัดระยองผ่านเกณฑ์ร้อยละ 77.78  รายละเอียดตามตารางที่ 6

ตำรำงท่ี 6 แสดงจ านวนโรงพยาบาลท่ีผ่านระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก แยกรายจังหวัด

จังหวัด จ ำนวนโรงพยำบำลท่ี
ผ่ำนเกณฑ์ทั งหมด

จ ำนวนโรงพยำบำลท่ี
ผ่ำนเกณฑ์

ระดับพื นฐำน

จ ำนวนโรงพยำบำลท่ี
ผ่ำนเกณฑ์ระดับดี

จ ำนวนโรงพยำบำลท่ี
ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีมำก

จันทบุรี 10 3 6 1
ฉะเชิงเทรา 11 9 0 2

ชลบุรี 15 0 11 4
ตราด 7 1 4 2

ปราจีนบุรี 7 2 4 1
ระยอง 7 6 0 1

สมุทรปราการ 8 4 4 0
สระแก้ว 10 9 1 0

รวมทั งเขต 75 34 30 11

สถำนกำรณ์อนำมัยสิ่งแวดล้อม
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ผลการด าเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม (Active Community) ปี 2560

รัฐบาลปัจจุบันมุ่ง เน้นการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่ง ยืน มีนโยบายและ                        
แนวทางการด าเนินงานประสานพลังประชารัฐ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับ
พ้ืนที่ และการน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เก่ียวกับหลักการแก้ปัญหาของบ้านเมือง    
ให้ยึดหลักส าคัญ๓ ประการ คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาปฏิบัติ และมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น โดยประชาชนต้องมีความตระหนักรู้ มีส่วนร่วมและมีความสามารถจัดการปัญหา
ด้านต่างๆของตนเองได้ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมตามแนวทางประชารัฐ       
อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ถ้าหากชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมท า วิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหา ร่วมกันวางแผน 
ก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ และร่วมลงมือด าเนินการ โดยการสนับสนุนของท้องถิ่นและหน่วยงาน   
ที่เก่ียวข้อง จะท าให้ชุมชนสามารถจัดการเรื่องต่างๆได้เอง การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ เอ้ือต่อการ  
มีสุขภาพดีก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ส่งผลให้เกิดเป็น Healthy Community อันส่งผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ท าให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้
อย่า งสมดุลสอดคล้อ งกับเป้ าหมายของกา รเสริมสร้า งสุขภา พใน ระบบหลักประกันสุ ขภา พที่ กล่า วว่ า                       
“ประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวม
ได้อย่างยั่งยืน ด้วยความต้ังใจ เต็มใจ มีจิตสานึกที่ดีและมีศรัทธาในการพัฒนา” ทั้งนี้  ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ชุมชนสามารถบริหารจัดการเองได้มีความหลากหลายตามบริบทพ้ืนที่  แต่ที่ เป็นประเด็นส าคัญและมีแนวโน้ม                    
ที่จะเกิดปัญหาเพ่ิมขึ้นในชุมชน ได้แก่ ปัญหาการจัดการมูลฝอยทั่วไป  มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย สิ่งปฏิกูล 
อาหารปลอดภัย คุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค เป็นต้น

ภำพกิจกรรม
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสุขภาพ และสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ต่อการด ารงชีพของประชาชน ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมโดยกระจายอ านาจให้แก่ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จัดการ ควบคุม ดูแล และก ากับ ในเรื่องการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม การเลี้ยง
สัตว์  การประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตลาด  สถานที่จ าหน่าย สถานที่สะสมอาหาร  และ
การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามข้อก าหนดหรือมาตรฐาน แม้บทบาท
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข จะเป็นภารกิจโดยตรงของท้องถิ่นก็ตาม แต่กฎหมาย ก็ก าหนดให้หน่วยงาน
สาธารณสุขในฐานะ “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” มีบทบาทส าคัญ ในการสนับสนุนให้ค าแนะน า และปรึกษาด้าน
วิชาการแก่  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” รวมถึงการสอดส่องดูแล ในการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาความเสี่ยงต่อการได้รับบริการ ด้านอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน จากกิจการ 
ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข หมวด 7 8 และ 9 ได้แก่ ตลาด สถานที่จ าหน่าย สถานที่สะสมอาหาร และการจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ที่พบการปนเปื้อนของเชื้อโรค และสารเคมีในอาหาร ฯลฯ

ซ่ึงเขตบริการสุขภาพที่ 6 มีอัตราผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงมากอยู่ใน 10 ล าดับแรกอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ เฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและน้ า  ในสถาน
ประกอบการด้านอาหาร  เพ่ือจะได้ประเมินสถานการณ์สุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน                
พร้อมทั้งสามารถน าข้อมูลไปใช้ ในการก าหนดเครื่องมือชี้สถานการณ์ ช่วยในการตัดสินใจ และควบคุมความ
เสี่ยงของอาหารและน้ า จากสถานประกอบการด้านอาหารในพ้ืนที่ให้สะอาด ปลอดภัย และรักษามาตรฐาน        
ให้ยั่งยืนตลอดไป

สถำนกำรณ์ด้ำนมำตรฐำนของสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร
1) ร้ำนอำหำรและแผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร (ตามเกณฑ์มาตรฐาน โครงการสุขาภิบาลอาหาร

ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนเศรษฐกิจไทย (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean  Food  Good  Taste) 
จากข้อมูลการส ารวจสถานที่จ าหน่ายอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ปี 2560 ในพ้ืนที่ 8

จังหวัด พบว่า สถานที่จ าหน่ายอาหารมีจ านวนทั้งหมด 5,282 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT จ านวน 4,671 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 88.43 จังหวัดที่มีร้านจ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT มากที่สุด ได้แก่จังหวัดชลบุรี  ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 94.69 รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรปราการ  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 89.45 และใน
ส่วนของแผงลอยจ าหน่ายอาหาร มีจ านวนทั้งหมด 12,330แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT จ านวน 10,603 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 85.99 จังหวัดที่มีแผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT มากที่สุด ได้แก่จังหวัดชลบุรี  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 93.66 รองลงมาคือ จังหวัดระยอง  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 91.99  ซึ่งปัจจัย
ความส าเร็จ อยู่ที่การมีเครือข่ายท้องถิ่นที่เข้มแข็ง พัฒนาอบรมฟ้ืนฟูสม่ าเสมอ มีการตรวจสอบคุณภาพ ร้าน/แผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร และก าหนดมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย  (Clean Food Good Taste)  เป็นเกณฑ์
ในการขอ/ต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการ เป็นต้น

สถานการณ์การด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ า ปี 2560
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ตำรำงท่ี 7 แสดงจ านวนร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT จ าแนกรายจังหวัด

จังหวัด

ร้ำนอำหำร แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร
ร้ำนอำหำรและแผงลอยจ ำหน่ำย

อำหำร

จ ำนวน
ผ่ำน 

CFGT
ร้อยละ จ ำนวน

ผ่ำน 
CFGT

ร้อยละ จ ำนวน
ผ่ำน 

CFGT
ร้อยละ

ชลบุรี 1,769 1,675 94.69 2,097 1,964 93.66 3,866 3,639 94.13
ระยอง 361 310 85.87 1,562 1,437 91.99 1,923 1,747 90.84
จันทบุรี 394 332 84.26 1,276 1,109 86.91 1,670 1,441 86.29
ตรำด 142 123 86.61 645 550 85.27 787 673 85.51
สระแก้ว 348 294 84.48 1,649 1,393 84.47 1,997 1,687 84.47

ปรำจีนบุรี 489 400 81.80 1,130 945 83.63 1,619 1345 83.08
ฉะเชิงเทรำ 850 706 83.06 1,202 961 79.95 2,052 1,667 81.23

สมุทรปรำกำร 929 831 89.45 2,769 2,244 81.04 3,698 3,075 83.15
รวม 5,282 4,671 88.43 12,330 10,603 85.99 17,612 15,274 86.72

2) ตลำดประเภทท่ี 1 และตลำดประเภทท่ี 2 (ตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือและตลาดนัดน่าซ้ือ

ในปี 2560 ในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 มีการส ารวจจ านวนตลาดประเภทที่  1 และตลาด
ประเภทที่ 2  ซ่ึงพบว่าตลาดประเภทที่ 1 มีจ านวนทั้งหมด 145 แห่ง ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่า ซ้ือ 132 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 91.03 จังหวัดที่มีตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ มากที่สุด ได้แก่จังหวัดตราดและ
ฉะเชิงเทรา  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 รองลงมาคือ จังหวัดจันทบุรี  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 94.12
และจากการส ารวจตลาดประเภทที่ 2 พบว่ามีจ านวน 583 แห่ง ซึ่งจังหวัดที่มีตลาดประเภทที่  2 มากที่สุด ได้แก่ 
จังหวัดชลบุรี รองลงมาได้แก่ สระแก้วและปราจีนบุรี ตามล าดับ  ด าเนินการประเมินคุณภาพ ได้ 583 แห่ง                    
(ร้อยละ 99.31)   มีต้นแบบระดับดี รวม 5 แห่ง   ชลบุรี 2 แห่ง ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง สมุทรปราการ 1 แห่ง สระแก้ว 
1 แห่ง ซึ่งพบว่าตลาดประเภทที่ 2 ยังไม่ผ่านเกณฑ์   ตลาดนัด น่าซ้ือ เป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงควรมีการเสริมสร้าง
ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการมีส่วนร่วม เฝ้าระวัง และคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนและควรเพ่ิมการบังคับใช้
กฎหมายโดยเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้เป็นผู้ก ากับติดตาม (ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535)
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ตำรำงท่ี 8  แสดงจ านวนตลาดประเภทท่ี 1 ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ แยกรายจังหวัด

จังหวัด
จ ำนวนตลำดประเภทที่ 1 ทั งหมด 

(แห่ง)

จ ำนวนตลำดประเภทที่ 1 ที่ผ่ำนเกณฑ์ตลำดสดน่ำซื อ

ระดับดี (3 ดำว)
ระดับดมีำก(5 

ดำว)
รวมทั งสิ น ร้อยละ

ชลบุรี 45 33 7 40 88.89

ระยอง 20 15 3 18 90

จันทบุรี 17 13 3 16 94.12

ตรำด 4 4 0 4 100

สระแก้ว 14 12 1 13 92.85

ปรำจีนบุรี 10 6 2 8 80.00

ฉะเชิงเทรำ 10 10 ๐ 10 100

สมุทรปรำกำร 25 22 1 23 92.00

รวม 145 115 17 132 91.03

ตำรำง 9  แสดงจ านวนตลาดประเภทท่ี 2 ท่ีได้รับการตรวจประเมิน แยกรายจังหวัด

จังหวัด จ ำนวนตลำดประเภทท่ี 2 ทั งหมด
ในพื นท่ี

จ ำนวนตลำดประเภทท่ี 2 ท่ีได้รับ
กำรตรวจประเมินคุณภำพ

คิดเป็นร้อยละ

ชลบุรี 196 194 98.98
ระยอง 38 36 94.74
จันทบุรี 60 60 100
ตรำด 50 50 100
สมุทรปรำกำร 35 35 100
ฉะเชิงเทรำ 42 42 100
ปรำจีนบุรี 69 69 100

สระแก้ว 95 95 100

รวม 583 579 99.31

สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารในตลาดนัด อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า เนื่องจากมีตลาดนัดเกิดขึ้น
เป็นจ านวนมาก  ดังนั้นควรมีการเฝ้าระวังและตรวจแนะน าเรื่องการสุขาภิบาลตลาดอย่างสม่ าเสมอเพ่ือผลักดัน
ให้ผู้ประกอบการตลาดพัฒนาสุขลักษณะให้ผ่านมาตรฐาน และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยด้าน
อาหารแก่ผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความรู้  สามารถที่จะเลือกซ้ือ เลือกสถานที่รับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะและมีความตระหนักถึงอันตรายของโรคที่เกิดจากอาหารและน้ า เป็นสื่อ  รวมทั้งควรจะมีการ
เสริมสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนและควรเพ่ิมการ
บังคับใช้กฎหมาย   โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้เป็นผู้ก ากับติดตาม (ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535) และ
ควรมีการเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในทุกหน่วยงานและทุกระดับ เพ่ือให้มีความรู้ในเรื่องกฎกระทรวงว่า
ด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
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2. ด้ำนกำรเฝ้ำระวังสุขำภิบำลอำหำรในสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร แผงลอย และตลำดประเภทท่ี 1,2

2.1 สรุปผลกำรสุ่มเฝ้ำระวังสุขำภิบำลอำหำรในสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรและแผงลอยจ ำหน่ำย
อำหำร รำยจังหวัด (จังหวัดสุ่มเฝ้ำระวัง)

จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ได้ท าการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร  น้ าด่ืมน้ าแข็ง ภาชนะสัมผัสอาหาร 
และมือผู้สัมผัสอาหาร จ านวน  4,892 ตัวอย่าง พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จ านวน 1,362 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
27.84 โดยจ าแนกตามประเภทตัวอย่างที่พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ดังนี้

- อาหาร 1,243 ตัวอย่าง พบเชื้อ 378 ตัวอย่าง (30.41 %)
- น้ าด่ืม /น้ าแข็ง           1,397 ตัวอย่าง พบเชื้อ 338 ตัวอย่าง (24.19 %)
- มือผู้สัมผัสอาหาร          912 ตัวอย่าง พบเชื้อ 273 ตัวอย่าง (29.93 %)
- ภาชนะสัมผัสอาหาร   1,340 ตัวอย่าง พบเชื้อ 373 ตัวอย่าง (27.84 %)

ตำรำงท่ี 10 ผลการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร รายจังหวัด

จังหวัด

ตัวอย่ำงท่ีเก็บเฝ้ำระวัง

อำหำร น  ำดื่ม/น  ำแข็ง มือผู้สัมผัสอำหำร ภำชนะอุปกรณ์

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

ชลบุรี 84 14 16.67 14 2 14.28 23 3 13.04 61 15 24.59

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

จันทบุรี 264 36 13.6 973 188 19.32 97 13 13.4 195 15 7.70

ตรำด 523 84 16.06 300 31 10.33 502 64 12.75 787 156 19.82

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

ปรำจีนบุรี 38 22 57.89 0 0 0 37 6 16.22 37 27 72.97

ฉะเชิงเทรำ 90 35 38.89 17 17 100 55 37 67.27 57 37 64.61

สมุทรปรำกำร 60 25 41.67 21 20 95.24 52 30 57.69 59 9 15.25

รวม 1,243 378 30.41 1,397 338 24.19 912 273 29.93 1,340 373 27.84
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สถานการณ์คุณภาพน้ าบริโภคในครัวเรือน ปี 2560

ผลกำรด ำเนินงำน
ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่  6  จ านวน  8  จังหวัด ได้แก่  

ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  สระแก้ว  ปราจีน  ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ รวมทั้งหมด 169  ตัวอย่าง  
โดย สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าที่ครัวเรือนใช้เป็นน้ าด่ืมหลัก ครัวเรือนละ 1 ตัวอย่าง  ได้แก่ น้ าประปา น้ าฝน น้ าบ่อต้ืน  
น้ าตู้หยอดเหรียญ  น้ าถังบรรจุปิดสนิท 20  ลิตร  และน้ าบ่อบาดาล  รักษาสภาพตัวอย่างน้ าที่ อุณหภูมิ 4-10 
องศาเซลเซียสในภาชนะควบคุมอุณหภูมิ  และน าส่งตรวจวิเคราะห์ที่ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ภายใน                               
24 ชั่วโมง และน าผลวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน้ าประปาด่ืมได้ปี 2553 จ านวน 20 
พารามิเตอร์ 

1. คุณภำพน  ำบริโภคครัวเรือนจ ำแนกตำมแหล่งน  ำ
คุณภาพน้ าบริโภคในครัวเรือนในเขตชนบทจ าแนกตามแหล่งน้ า  พบว่า น้ าฝนไม่อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมาเป็นน้ าบาดาล  และน้ าประปาหมู่บ้าน ร้อยละ  83.3 
และ  69.7  ตามล าดับ (ตารางที่ 10)

แหล่งน า้บริโภค

คุณภาพน า้บริโภค

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

น า้ประปาภูมิภาค (N=32) 26 79.3 6 20.7

น า้ประปาหมู่บ้าน  (N=33)                      10 30.3 23 69.7

น า้บาดาล            (N=7) 2 16.7 5 83.3

น า้บอ่ตืน้             (N=13) 4 33.3 9 66.7

น า้ฝน                (N=2) 0 0.0 2 100.0

น า้ตู้หยอดเหรียญ    (N=74) 51 80.5 23 19.5

น า้ถังบรรจุปิดสนิท 20 ลิตร  (N=8) 5 68.9 3 31.1

(N) 169 98 58.0 71 42.0

หมำยเหต:ุ ตัวอย่างน้ า 1 ตัวอย่างอาจมีข้อมูลท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมากกว่า 1 ข้อมูล

ตำรำงท่ี 11 จ านวนและร้อยละคุณภาพน้ าบริโภคในครัวเรือนจ าแนกตามแหล่งน้ า
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2. ข้อมูลทำงด้ำนเคมีท่ีไม่อยู่เกณฑ์มำตรฐำนแยกตำมพื นท่ี

ตามล าดับส าหรับคุณภาพน้ าทางเคมีที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเม่ือพิจารณาแยกตามพ้ืนที่ พบว่า
จังหวัดระยอง  พบฟลูออไรด์ในน้ าประปา ในพ้ืนที่ต าบลทับมา อ.เมือง
จังหวัดตราด  พบเหล็ก และแมงกานีสในน้ าบาดาลในพ้ืนที่อ.คลองใหญ่ และสังกะสีในน้ าประปา

ในพ้ืนที่ อ.เมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา แมงกานีสในบ่อน้ าต้ืน  ในพ้ืนที่ อ.แปลงยาว
จังหวัดสระแก้ว  พบเหล็กและสังกะสีในน้ าบาดาล  ในพ้ืนที่ อ.วัฒนา และพบฟลูออไรด์ในน้ าบาดาล 

ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลตาพระยา
จังหวัดปราจีนบุรี  พบสังกะสีในตู้น้ าหยอดเหรียญ  ในพ้ืนที่ ต.ท่าตูม  อ.ศรีมหาโพธิ์  (ตารางที่ 11)

ตำรำงท่ี 12 ข้อมูลทางด้านเคมีท่ีไม่อยู่เกณฑ์มาตรฐานแยกตามพ้ืนท่ี

จังหวัด ข้อมูลท่ีพบ/ประเภทน  ำ พื นท่ีพบ

ระยอง ฟลูออไรด์ในน้ าประปา ประปาบ้านขนาบ ม.1 ต.ทับมา  

ตราด 1.เหล็ก และแมงกานีสในน้ าบาดาล 1.ท่าเทียบเรือชลาลัย อ.คลองใหญ่

2.สังกะสีในน้ าประปา 2..ม.6 บ้านหนองโสน อ.เมือง

ฉะเชิงเทรา แมงกานีสในน้ าบ่อต้ืน ต.หัวส าโรง  อ.แปลงยาว

สระแก้ว เหล็ก และสังกะสีในน้ าบ่อบาดาล ศาลากลางบ้าน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ฟลูออไรด์ในน้ าบาดาล เทศบาลต าบลตาพระยา จ.สระแก้ว

ปราจีนบุรี สังกะสีในตู้น้ าหยอดเหรียญ ม.2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์
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2. ข้อเสนอแนะ
2.1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยงจากน้ าบริโภคไม่สะอาดปลอดภัย การปรับปรุงคุณภาพน้ า  

ภาชนะเก็บกักน้ าด่ืมของครัวเรือน และการมีสุขอนามัยที่ถูกต้อง ทั้งการล้างมือ และระมัดระวังไม่ให้เกิดการ
ปนเปื้อนเชื้อโรคต่าง ๆ ในการเก็บ และใช้น้ าของครัวเรือน

2.2 เผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ าบริโภค แต่ละประเภทให้ประชาชนรู้  เพ่ือเป็นข้อมูลในการเลือกบริโภค
น้ าที่สะอาดปลอดภัยส าหรับครัวเรือ

2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคของครัวเรือนอย่าง
เหมาะสม และยั่งยืน 

2.4 ควรมีการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่พบ
แมงกานีส เนื่องจากถ้าร่างกายได้รับการสะสมนานๆ อาจท าให้สมองฝ่อ  มีอาการปวดหัวซึมเซา  โต้ตอบทาง
ประสาทช้า  ถ้ารุนแรงมีอาหารเอ๋อ ชักกระตุก  และเป็นอัมพาต  และในพ้ืนที่ที่พบฟลูออไรด์ ซ่ึงอาจส่งผลให้
เกิดฟันตกกระ  (> 1.5) และกระดูกผิดปกติ  (3.0-8.0)

1. สรุป
คุณภาพน้ าบริโภคในครัวเรือน  พบว่าส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทางแบคทีเรีย มากที่สุด  

รองลงมาเป็นทางกายภาพ  และทางเคมี  เม่ือพิจารณาแยกประเภทน้ าบริโภคพบว่าน้ าฝนไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทั้งหมด   รองลงเป็นน้ าบาดาล  น้ าประปาหมู่บ้าน  น้ าบ่อต้ืน  น้ าถังบรรจุปิดสนิท 20 ลิตร  
น้ าประปาภูมิภาค และน้ าตู้หยอดเหรียญ

สรุปและข้อเสนอแนะ
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สถำนกำรณ์คุณภำพน  ำบริโภคพื นท่ีบริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออกจังหวัดระยอง  ปี 2560

พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก จ.ระยอง เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจหนึ่งของประเทศไทย ซ่ึง
เป็นแหล่งอุตสาหกรรม อาจมีการลักลอบปล่อยน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงแม่น้ าระยอง  ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตน้ าประปาในเขตเมืองระยอง และบ้านฉาง ท าให้คุณภาพน้ าประปาในพ้ืนที่
ดังกล่าวไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์อนามัยที่  ๖  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพน้ าบริโภคพ้ืนที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกขึ้นเพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา  รวมทั้งสนับสนุน
เครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปาบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งตะวันออกให้ได้มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กรมอนามัยได้มอบหมายให้ศูนย์อนามัยที่  6  ร่วมด าเนินการกับการประปาส่วนภูมิภาค
ในการด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าประปาพ้ืนที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง  และสาขาบ้าน
ฉางร่วมกับเจ้าหน้าที่การประส่วนภูมิภาค  เจ้าหน้าที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการ (Lab Cluster) จันทบุรีและของการ
ประปาเขต 1 ชลบุรี  รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระยอง จ านวน 4 ครั้ง   โดยส่งตัวอย่างน้ าตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรมอนามัย  จ านวน  119  ตัวอย่าง

ผลกำรด ำเนินกำร
จากการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยองและการ

ประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง  จ านวน  4  ครั้ง  โดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย  และน าผลวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน้ าประปาด่ืมได้  ปี 2553  
จ านวน  20  พารามิเตอร์  (ตารางที่  12)

ตำรำงท่ี  13  จ านวนตัวอย่างน้ าประปา

หน่วยงำน
จ ำนวนตัวอย่ำงน  ำท่ีเก็บ (ตัวอย่ำง)

รวม
ครั งท่ี1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 ครั งท่ี 4

1.กำรประปำส่วน
ภูมิภำคสำขำระยอง

16 16 16 15 63

2.กำรประปำส่วน
ภูมิภำคสำขำบ้ำนฉำง

14 14 14 14 56

รวม 30 30 30 29 119
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1.  คุณภำพน  ำประปำ

คุณภาพน้ าจากระบบประปาทั้งหมด 2 แห่ง  รวมจ านวน 119 ตัวอย่าง แยกเป็นตัวอย่างจากต้นท่อ
ระบบจ่ายน้ า 12 ตัวอย่าง  และจากบ้านผู้ใช้น้ า  107 ตัวอย่าง  พบว่า คุณภาพน้ าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
จ านวน  29 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 24.4 และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน  90 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
75.6  (ตารางที่ 13)

ตำรำงท่ี 14 คุณภาพน้ าประปาในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันออก

ผลกำรตรวจวิเครำะห์

จ ำนวนตัวอย่ำง (n=119)

ไม่อยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำน

อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน รวม

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ต้นท่อระบบจ่ำยน  ำ 2 16.7 10 83.3 12 10.1

ปลำยท่อบ้ำนผู้ใช้น  ำ 27 25.2 80 74.8 107 89.9

รวม 29 24.4 90 75.6 119 100.0

สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป

ระบบประปาที่ท าการสุ่มตัวอย่างเป็นน้ าประปาที่บริการโดยการประปาส่วนภูมิภาค ซ่ึงยังไม่ได้รับการ
รับรองเป็นน้ าประปาด่ืมได้ ระบบประปาอยู่ในสภาพใช้งานปกติ  แหล่งน้ าดิบเป็นน้ าจากน้ าผิวดิน  มีการเติมและ
การตรวจวัดคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ าประจ าทุกวัน และมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางกายภาพ  เคมี และ 
แบคทีเรียตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีการตรวจวิเคราะห์ทุกเดือน ขณะท าการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ า ตรวจพบคลอรีน
อิสระคงเหลือในน้ า ทั้ง ต้นท่อระบบจ่ายน้ า  และปลายท่อบ้านผู้ใช้น้ า แต่บางจุดพบค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ า
ต่ ากว่ามาตรฐาน (0.2-0.5 ppm)ประมาณหนึ่งในสิบ   ส าหรับคุณภาพน้ า พบว่า คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ประมาณสามในสี่  เม่ือแยกตามข้อมูลที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทาง
แบคทีเรีย  รองลงมาเป็นด้านกายภาพ 
ข้อเสนอแนะ

1. น าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาให้ได้มาตรฐานประปาด่ืมได้  
2. อบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคให้กับ อสม.และประชาชนทั่วไป ในปี 2561 ร่วมกับ สสจ. 

และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
3. การใช้ภาคประชาชนเป็นผู้เฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างง่าย จัดกิจกรรมสร้างความเชื่อม่ันใน

คุณภาพน้ าแก่ประชาชน โดยสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็ปไซต์
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การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในเขตบริการสุขภาพท่ี 6

1. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด
จังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 6 มีการก าหนดแผนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดใน

ปีงบประมาณ 2560 ไว้จังหวัดละ 2- 4 ครั้ง และทุกจังหวัดได้มีการจัดประชุมแล้วโดยจังหวัดส่วนใหญ่มีการจัด
ประชุมเป็นไปตามแผนที่วางไว้คือประมาณ 2 ครั้ง มีบางจังหวัดจัดประชุมได้ 1 ครั้ง และมี 1จังหวัดที่จัดประชุมได้ 
4 ครั้ง โดยมีผลการด าเนินการจัดประชุมจนถึง ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 ดังนี้

2. ประเด็นงำนท่ีน ำเข้ำท่ีประชุมคณะอนุกรรมสำธำรณสุขจังหวัดเพ่ือพิจำรณำ
ผลจากการด าเนินงานจัดประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 6 จังหวัดที่มี

การจัดประชุมแล้วได้มีการน าประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาในจังหวัดและที่ต้องการพัฒนาเข้าสู่ที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา สรุปได้ดังนี้

1. การหาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อจาก
สถานพยาบาลและคลินิกของเอกชนและการบังคับใช้กฎหมาย

2. การผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)

3. การติดตามการออก/ปรับปรุงข้อก าหนดท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ออกใหม่ 
4. การด าเนินงาน รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
5. การน าพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในหมวด 5 เรื่องเหตุร าคาญมาใช้เป็นมาตรการเพ่ือ

ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
6. การจัดการสิ่งปฏิกูล
7. การด าเนินการตามนโยบายจังหวัดสะอาด
8. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

3. ปัจจัยควำมส ำเร็จ
การขับเคลื่อนการประชุมมีแนวโน้มประสบผลส าเร็จมากกว่าถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นประธานฯในการประชุม 
กรรมการให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการประชุม มีการเสนอความเห็นและแนวทางด าเนินงานตาม

ประเด็นที่น าเข้า และมีการติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม

4. ปัญหำ อุปสรรค
องค์ประชุมไม่พร้อม เนื่องจากกรรมการฯ รวมทั้งผู้แทนกรรมการ ติดภารกิจ ท าให้การจัดประชุมไม่ได้

ตามแผนที่วางไว้
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนกรรมการ หากต้องมีการตัดสินใจ ผู้แทนไม่สามารถให้ค าตอบในที่ประชุมได้ 

ท าให้การด าเนินงานเป็นไปได้ล่าช้า หรือไม่สมบูรณ์
ประเด็นน าเข้าเพ่ือพิจารณา ข้อมูลน าเข้าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ไม่ได้รับความส าคัญเท่าที่ควร ถูกมองว่า

ไม่ใช่ประเด็นส าคัญที่ต้องน าเข้ามาพิจารณาในคณะอนุกรรมการฯ
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กำรด ำเนินงำนตรวจสอบข้อเท็จจริง
1. กรณีกำรอุทธรณ์ค ำส่ังเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน จ ำนวน 4 เรื่อง

1.1 บริษัท ไมด้าวัน จ ากัด อุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เทศบาลต าบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณี
มีค าสั่งให้แก้ไข/ระงับเหตุร าคาญ จากประเด็นปัญหาร้องเรียนเรื่อง กลิ่นเหม็นจากกระบวนการบ าบัดน้ าเสียและการ
รั่วซึมของน้ าเสียที่เก็บกักไว้

1.2 อุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุรี
กรณีมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทโรงฆ่าสัตว์ปีก จากประเด็นปัญหา
ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นและการปล่อยน้ าเสียเข้าสู่พ้ืนที่สวนของประชาชน

1.3 อุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง กรณีมีค าสั่งไม่อนุญาตให้
ประกอบกิจการตลาด เนื่องจากไม่เป็นไปตามเทศบัญญัติและกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด

1.4 อุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว กรณีมีค าสั่งให้ปรับปรุง
สุขลักษณะของอาคารเลี้ยงวัว และค าสั่งให้ระงับเหตุร าคาญจากการประกอบกิจการเลี้ยงวัว จากประเด็นปัญหา
ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการ

2. กรณีกำรร้องเรียน จ ำนวน 1 เรื่อง
2.1 ชาวบ้านต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ร้องเรียน บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์

(1999) จ ากัด (มหาชน) กรณีน ากากอุตสาหกรรมที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษมาฝังกลบโดยไม่ได้รับการบ าบัดให้ถูกวิธี
• สนับสนุนการด าเนินงานบังคับใช้กฎหมาย
• สนับสนุนการด าเนินงานยกร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลกุฎโง้ง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ านวน  

3 ฉบับ(กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ,การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย,มูลฝอยติดเชื้อ)
• สนับสนุนการด าเนินงานเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จังหวัดชลบุรี

จ านวน 10 เรื่อง  (เหตุร าคาญ 1 เรื่อง และประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต 9 เรื่อง)
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ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นระบบงานที่ถูกออกแบบขั้นเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูล จัดท าสารสนเทศ และสนับสนุนสารสนเทศให้แก่ผู้บริหาร หรือ ผู้เก่ียวข้องต่าง ๆ ที่ด าเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละระดับ รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป ระบบเฝ้าระวัง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาฐานข้อมูลมีระบบการด าเนินงาน ได้แก่ ระบบข้อมูล ระบบป้องกันและลดปัจจัย
เสี่ยง ระบบบริการ และระบบบริหารจัดการ ซ่ึงเน้นบูรณาการกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งหน่วยงาน
ระดับกระทรวง เขตสุขภาพ และจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านข้อมูลทั่วไปขององค์กร การ
จัดการมูลฝอยทั่วไป การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการมูลฝอยอันตราย การจัดการสิ่งปฏิกูล การสุขาภิบาล
อาหาร การจัดการน้ าบริโภค การจัดการเหตุร าคาญ การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการ
บังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข การจัดท าฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมระบบต่าง ๆ เพ่ือควบคุม ป้องกัน จัดการและแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดท าระบบ
ระบบฐานข้อมูลและวางแผนการด าเนินงาน ชี้แจงให้ค าแนะน าและร่วมวิเคราะห์ขอบเขต แนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกับผู้รับผิดชอบงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ในการจัดท าฐานข้อมูลและส ารวจในระดับจังหวัด 
อ าเภอและต าบล สนับสนุนให้จังหวัดใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
(NEHIS) การด าเนินงานของจังหวัดและด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบแล้วครบทุกจังหวัด 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนฐำนข้อมูลสถำนกำรณ์ระบบสำรสนเทศอนำมัยส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 
(National Environmental Health Information System: NEHIS)
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ส่วนท่ี 1 สถำนกำรณ์ข้อมูลอนำมัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในโปรแกรมสำรสนเทศ
อนำมัยส่ิงแวดล้อมไทย (NEHIS) ในพื นท่ีเขตสุขภำพท่ี 6 ย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมำณ 2558 – 2560)

ข้อมูลสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโปรแกรมระบบสารสนเทศอนามัย
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) ปี 2560 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 579 แห่ง มีข้อมูลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าข้อมูลเข้าโปรแกรมทั้งหมด จ านวน 130 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22 ส่วนใหญ่เป็น
ข้อมูลจากเทศบาลต าบล คิดเป็นร้อยละ 48

แผนภูมิท่ี 28 แสดงข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศอนามัยส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย(NEHIS) ปี 2560 ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 6
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ส่วนท่ี 2 สถำนกำรณ์ข้อมูลอนำมัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในโปรแกรมสำรสนเทศ
อนำมัยส่ิงแวดล้อมไทย (NEHIS) ในพื นท่ีพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก(EEC) จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรำ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2558 – 2560) (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560)

2.1 สถานการณ์ข้อมูลในระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยจังหวัดในเขตพ้ืนที่พัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ซ่ึงได้ด าเนินงานด้านฐานข้อมูลอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วต้ังแต่ปี 2558 และจากข้อมูลในโปรแกรมย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2558-
2560) พบว่า จังหวัดชลบุรี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 97 แห่ง มีการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรม NEHIS
จ านวน 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.55 จังหวัดระยอง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 67 แห่ง มีการน าเข้า
ข้อมูลในโปรแกรม NEHIS จ านวน 56 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.58 และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมด 108 แห่ง มีการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรม NEHIS จ านวน 86 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.63

แผนภูมิท่ี 29  ร้อยละของ อปท. ท่ีมีการน าข้อมูลเข้าระบบสาระสนเทศ (NEHIS) ปี 2558-2560
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ส่วนท่ี 3 สถำนกำรณ์ข้อมูลอนำมัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในโปรแกรมสำรสนเทศ
อนำมัยส่ิงแวดล้อมไทย (NEHIS) ในพื นท่ีพัฒนำเศรษฐกิจ (SEZ) จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตรำด ย้อนหลัง 
3 ปี (ปี 2558 – 2560)

3.1 จังหวัดสระแก้ว ด าเนินงานฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้ังแต่ปี 2558 และจากข้อมูลในโปรแกรมย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2558-2560) พบว่า จังหวัดสระแก้ว มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด จ านวน 65 แห่ง มีการน าข้อมูลเข้าโปรแกรม NEHIS จ านวน 56 แห่ง 
ร้อยละ 86.15

3.2 จังหวัดตรำด ด าเนินงานฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้ังแต่ปี 2558 และจากข้อมูลในโปรแกรมย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2558-2560) พบว่า จังหวัดสระแก้ว มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด จ านวน 43 แห่ง มีการน าข้อมูลเข้าโปรแกรม NEHIS จ านวน 38 แห่ง 
ร้อยละ 88.37 ดังแผนภาพที่ 31

แผนภูมิท่ี  30  แสดงข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศอนามัยส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย(NEHIS) ปี 2558 – 2560 จังหวัดสระแก้ว                   

แผนภูมิท่ี  31  แสดงข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศอนามัยส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย(NEHIS) ปี 2558 – 2560 จังหวัดตราด
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ปัญหำอุปสรรคของกำรด ำเนินงำน NEHIS
1. มีความยุ่งยากในการบันทึกข้อมูล ต้องบันทึกข้อมูลเป็นรายปี บางประเด็นต้องบันทึกซ้ าทุกครั้ง
2. ข้อมูลน าเข้ามีรายละเอียดที่เยอะ เช่น ด าเนินงานในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ า สุขาภิบาลอาหาร การบังคับใช้
กฎหมาย
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลส ารวจสถานการณ์ฯ ค่อนข้างน้อย และข้อมูลที่ได้
มักจะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
4. การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สาธารณสุข ยังด าเนินงานไม่แล้วเสร็จในวันที่กรอกข้อมูล ท าให้
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
5. ผู้ให้ข้อมูลกรอกข้อมูลเข้าระบบไม่ครบทุกประเด็น ท าให้ข้อมูลที่ มีไม่ครบถ้วน เช่น การจัดการน้ า เสียของ
โรงพยาบาล
ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำ NEHIS
1. ควรมีการพัฒนาระบบโปรแกรม NEHIS ให้เกิดความง่ายในการใช้ เช่น การบันทึกข้อมูล ระบบการน าเข้าข้อมูล 
การประมวล วิเคราะห์ข้อมูลให้ง่ายต่อการน าไปใช้ 
2. ให้มีข้อมูลที่จ าเป็น และส่งเสริมความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการขับเคลื่อนใน
ภาพรวมของประเทศ 
3. ระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เนื่องจากตัวโปรแกรมมีการเข้าถึงที่
ซับซ้อน ข้อมูลน าเข้ามีรายละเอียด ท้องถิ่นไม่ให้ความส าคัญ ข้อมูลขาดความแม่นย า 
4. การพิจารณาในคณะอนุกรรมการสาธารณสุขเป็นเพียงรับทราบข้อมูล ควรประเด็นที่เป็นมติผลักดันให้มีการ
ด าเนินงาน 

กรอบแนวคิดกำรด ำเนินงำน
ภำพท่ี 26 กรอบแนวคิดการด าเนินงานระบบฐานข้อมูลและระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
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สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมองคกรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(Environmental Health Accreditation : EHA) ประจ าป 2560 

ตำรำงท่ี 15  ผลการด าเนินงานตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(EHA) ปี 2560

แผนภูมิท่ี 32

แผนภูมิท่ี 33
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ขอดีของกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยส่ิงแวดล้อมฯ
• ท าใหการพัฒนาเปนระบบมากขึ้น
• ท าใหการด าเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน
• ท าใหเครือขายสามารถขับเคลื่อนการด าเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน
• องคกรปกครองสวนทองถิ่น บางแหงไมพรอมรับการประเมิน เพราะไมคอยเขาใจการด าเนินงาน

พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม เนื่องจากยังเปนเรื่องใหม
• ระยะเวลาในการประเมินไมเพียงพอตอการด าเนินงาน เนื่องจากเจาหนาที่ Instructor 

มีภาระหนาทีร่ับผิดชอบหลายงาน
• เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงต าแหนงหนาที่ ท าใหการด าเนินงาน

ไมมีความตอเนื่อง
• องคกรปกครองสวนทองถิ่น บางแหงยังมองวาการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย

สิ่งแวดลอม เปนเรื่องที่ยังไมส าคัญ
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กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจงการด าเนินงานกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 6 (ระดับผู้ปฏิบัติ)
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 1-2 
ธันวาคม 2559 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยใน
เขตสุขภาพที่ 6 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 120 คน

ภำพกิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH B.) 
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก วันที่ 31 มกราคม 2560 เพ่ือก าหนด
นโยบาย แนวทาง ข้อตกลงร่วมกันการด าเนินงาน การก ากับติดตามและประเมินผลระดับจังหวัดและระดับเขต โดยมี
นายแพทย์อภิชาต รอดสม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 6 ได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะการด าเนินงานอนามัย
แม่และเด็กให้กับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก MCH Board ระดับจังหวัดมีเข้าร่วมประชุมจ านวน 80 คน

ภำพกิจกรรม

โครงกำรพัฒนำระบบส่งเสริมสขุภำพสตรีและเดก็ปฐมวัย
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กิจกรรมที่ 3 : ประชุม Dead case conference/วาระฉุกเฉิน 
ผลกำรด ำเนินงำน

ประชุม Dead case conferenceณ โรงพยาบาลระยอง วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือพัฒนา
ระบบเฝ้าระวัง ป้องกันมารดาตาย 

ภำพกิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 : การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กและสร้าง
พื้นที่ต้นแบบ ร.ร.พ่อแม่ มุมเล่น และลานเล่นตามรอยฯ ในต าบลพัฒนาการเด็กดี เริ่มที่นมแม่
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กและสร้าง
พ้ืนที่ต้นแบบ ร.ร.พ่อแม่ มุมเล่น และลานเล่นตามรอยฯ ในต าบลพัฒนาการเด็กดี เริ่มที่นมแม่  วันที่ 8-9 ธันวาคม 
2560 โดยมี นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานในการเปิดการประชุมมีผู้ เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 75 คน ภำพกิจกรรม
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กิจกรรมที่ 5 : เย่ียมเสริมพลัง MCH board
กิจกรรมที่ 6 : ประเมินรับรองตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กงบ 65,000 บาท   เบิกจ่าย 23,545 บาท
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี ประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 น าทีมโดย  นพ.จิรวัฒน์ วีรกุล 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

ภำพกิจกรรม

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นพ.จิราวัฒน์ วีรกุล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระปกเกล้า  จ.จันทบุรี 
หัวหน้าทีมประเมินมาตรฐานฯ พร้อมด้วย นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อ านวยการศูนย์ อนามัยที่ 6    ร่วมทีมประเมิน
มาตรฐานด้านอนามัยแม่และเด็ก เพ่ือให้โรงพยาบาลที่มีการจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพ 
ต้ังแต่ระยะต้ังแต่ครรภ์ คลอด การเลี้ยงดูบุตรอายุ 0-5 ปี โดยชุมนุมทีส่วน ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการ ซ่ึง
มุ่งหวังให้แม่-ลูกปลอดภัยจากการต้ังครรภ์และการคลอด ลูกได้รับการ เลี้ยงดูให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

ภำพกิจกรรม
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กิจกรรมท่ี 7 : ติดตามการด าเนินงาน มุมเล่นและลานเล่นตามรอยพระยุคลบาท เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 ติดตามการด าเนินงาน มุมเล่นละลานเล่นตามรอยพระยุคลบาท เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่ อ.แปลงยาว 
จ.ฉะเชิงเทรา

ภำพกิจกรรม

กิจกรรมที่ 8 : เย่ียมพัฒนาต าบลพัฒนาการเด็กดี เริ่มที่นมแม่/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ติดตามการ
ด าเนินงานเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
กิจกรรมที่ 9 : ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอนามัยแม่และเด็ก 
ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 นพ.พนิต  โล่เสถียรกิจ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 เป็นประธานพิธี
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอนามัยแม่และเด็ก และวัยท างาน  ณ โรงแรม                    
ไซมิส พัทยา เพ่ือสร้างเวทีให้ภาคีเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเด่นและนวตกรรม ซึ่งกันและกัน ต่อจากนั้น  
นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ ให้เกียรติในการบรรยาย “นโยบายและกลยุทธ์ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ บูรณาการ
แนวคิด กิน กอด เล่น เล่า  นอน เฝ้าดูฟัน” และ “พัฒนาการเด็กไทยในยุค 4.0” โดย นพ.ธีระ ศิวดุล ประธาน
คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต เขตสุขภาพที่ 6 บรรยาย “การประเมินครั้งเสี่ยง และการป้องกันการ
คลอดก่อนก าหนด” เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ให้กับผู้ เข้าร่วมประชุม การ
ประชุมครั้งนี้มีการน าเสนผลการด าเนินงานเด่นของแต่ละจังหวัดเพ่ือประกวดคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับเขต ผลการ
ตัดสินผลการด าเนินงานด้านแม่ดีเด่นรางวัลท่ี 1 ได้แก่ อ.แปลงยาว จ .ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 2 ได้แก่ อ.เขาสมิง                      
จ.ตราด และอันดับที่ 3 ได้แก่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ผลการด าเนินงานด้านเด็ก  อันดับที่ 1 มี 2 จังหวัด ได้แก่ 
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว และ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ อันดับที่ 2 ได้แก่ อ.เมือง จ.ชลบุรี 
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ภำพกิจกรรม

กิจกรรมที่ 10 : ประชุมเสริมสร้างความรู้การเลี้ยงดูเด็ก เก่ง ดี มีสุข 

ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมเสริมสร้างความรู้การเลี้ยงดูเด็ก เก่ง ดี มีสุขวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ  โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป อสม. พ่ีเลี้ยงเด็ก เจ้าหน้าที่ จ านวน 50 คน ได้รับความรู้ใน
เรื่องการดูแลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยจากการเลี้ยงดู ของเล่นตามวัย การตรวจประเมิน DSPM ส าหรับ
ผู้ปกครอง การดูแลภาวะโภชนาการในเด็ก โรงเรียนพ่อแม่ในคลินิกฝากครรภ์ และคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี

ภำพกิจกรรม
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กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน          
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการพัฒนาสุขภาพเด็ก    วัยเรียน
เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน       วัยเรียนของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนจากโรงเรียนที่
ด าเนินการแก้ปัญหาเด็กอ้วน รวม 60 คน

ภำพกิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยให้สูงดีสมส่วน 
แข็งแรง ฟันดี เขตสุขภาพที่ 6   
ผลกำรด ำเนินงำน 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการส่งเสริม
เด็กวัยเรียนเติบโตเต็มศักยภาพ เขตสุขภาพที่ 6 จ.จันทบุรี โดยมีนายแพทย์ชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรี ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขาภาพเด็กวัยเรียน ในจังหวัด
จันทบุรี ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานโดยนางวรรณดี จันทรศิริ นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) และรับฟังการบรรยาย จากแพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อ านวยการส ารนัก
โภชนาการ กรมอนามัย เรื่องนโยบายการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยสูงดี สมส่วน แข็งแรง เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานวัยเรียนในจังหวัดจันทบุรี ให้ทราบนโยบายเป้าหมายแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็กวัยเรียน และสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพให้เข้าถึงเด็กวัยเรียนให้มีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความพร้อมในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใน
จังหวัดจันทบุรี

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพเดก็วัยเรียนเติบโตเต็มศกัยภำพ
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ภำพกิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 : เย่ียมเสริมพลังและประเมินรับรอง 
ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 20 ธันวาคม 2559  ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และเครือข่าย
ที่เก่ียวข้องจาก สสอ.บางละมุง เจ้าหน้าที่จากส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาเขต 3 ชลบุรี ร่วมประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรต่อเนื่องสมัยที่ 2  ณ โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี

ภำพกิจกรรม
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วันที่ 27 มกราคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับส านักส่งเสริมสุขภาพและส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดชลบุรี ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับประเทศ ปี 2560 โรงเรียนวัดเขาไผ(่เชี่ยววิทยาคุณ) อ.
บ้านบึง จ.ชลบุรี

ภำพกิจกรรม

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 น าโดยนางควรพิศ สายภัทรานุสรณ์ นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการประเมิน และคณะ ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ลงพ้ืนที่ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ต่อเนื่อง สมัยที่ 2 ปี 2559 ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญา
นุกูล จ.ฉะเชิงเทรา ทางทีมคณะกรรมการเยี่ยมประเมินฯ ได้ลงพ้ืนที่เยี่ยมชม ผลส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ และได้ให้ข้อเสนอแนะ ชื่นชมให้ก าลังใจครู, นักเรียน และภาคีทุกภาคส่วน ที่ช่วยพัฒนาโรงเรียนให้
ก้าวสู้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรให้ส าเร็จอย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง นั้นต้องอาศัยพลังทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้องทั้งจาก บุคลากรในโรงเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนแกนน าสุขภาพ ที่จะ
ร่วมกันขับเคลื่อนกันอย่างจริงตังสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง และทางทีมประเมินหวังว่าโรงเรียนจะเป็นต้นแบบและแหล่ง
ศึกษาดูงานในเรื่องโงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ให้กับทางโรงเรียนอ่ืนต่อไป

ภำพกิจกรรม
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วันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 น าโดยนางควรพิศ สายภัทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการประเมิน และทีมประเมินร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพ้ืนที่
ประเมินรับรองโรงเรียนระดับเพชร(ใหม่) ปี 2559  ณ โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ จ.ฉะเชิงเทรา ทางทีมคณะกรรมการ
เยี่ยมประเมินฯ ได้ลงพ้ืนที่เยี่ยมชม ผลการความส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และได้ให้
ข้อเสนอแนะ ชื่นชม ให้ก าลังใจครู, นักเรียน และภาคีทุกภาคส่วน ที่ช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ให้ส าเร็จอย่างยั่งยืนต่อเนื่องนั้นต้องอาศัยพลังทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องทั้งจาก ที่จะร่วม
ขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง และทางทีมประเมินหวังว่าโรงเรียนจะเป็นต้นแบบและแหล่งศึกษาดู
งานในเรื่องโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ให้กับทางโรงเรียนอ่ืนต่อไป

ภำพกิจกรรม

วันที่ 30 มีนาคม  2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 น าโดยนางควรพิศ  สายภัทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ และทีมประเมินร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โรงพยาบาลบ่อไร่ และส านักงานพ้ืนที่เขตการศึกษา
ฯ ลงพ้ืนที่เยี่ยมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร อ.บ่อไร่ จ.ตราด ซึ่งทางโรงเรียน
ได้ด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร มาอย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา
เพเอสุขภาพชีวิตที่ดี ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรมาโดยตลอด ทางประธาน และทีม
คณะกรรมการเยี่ยมประเมินฯ ได้ลงพ้ืนที่เยี่ยมชมผลความส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้ให้
ข้อเสนอแนะ ชื่นชมให้ก าลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน, ครู, นักเรียน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ช่วยกันพัฒนา
โรงเรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ที่ยั่งยืนและเป็นต้นแบบแหล่งเรียนศึกษาดูงานแก่
โรงเรียนอ่ืนๆ อีกต่อไป
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ภำพกิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 : จัดมหกรรม “กระโดดโลดเต้นเล่นสนุกสู่เด็กไทยยุคใหม่ สูงสมส่วน แข็งแรง” 
/กุ๊กน้อยละเลงครัว
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับส านักงานสาธารณจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวด “เมนูผักอร่อย กุ๊กน้อยละเลง
ครัว” ณ ห้องประชุม สสจ.ฉะเชิงเทราเพ่ือสร้างกระแสปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้แก่เด็กวัยเรียน เรื่องการบริโภค
อาหารครบ 5 หมู่ทั้ง 3 ม้ือ โรงเรียนที่ได้ชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนบางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซ่ึงจะได้เข้า
ร่วมประกวดระดับประเทศต่อไป 

ภำพกิจกรรม
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กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานกลุ่มวัยรุ่น (บูรณาการร่วมกับการประชุมแผน
ของศูนย์อนามัยที่ 6 
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัด
สระแก้ว  ภา ยใต้พรบ . การป้อง กันและแ ก้ไขปัญหาการต้ั งคร รภ์ ในวั ยรุ่น  โดยมีน ายธรรมศัก ด์ิ รั ตนธัญญา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และนางญาณี นาคพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
เป็นเลขานุการ พร้อมคณะอนุกรรมการทั้งหมด 18 คน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของจังหวัดภายใต้พรบ.

ภำพกิจกรรม

โครงกำรส่งเสริมทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่เหมำะสมกลุม่วัยรุ่น
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วันที่ 27 มีนาคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสมุทรปราการโดยนายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน                 
นายอนันต์ พันธ์งอก รองนายแพทย์ สสจ.สมุทรปราการเป็นเลขา อนุกรรมการจ านวน 13 คน และ                                        
นางวรรณดี จันทรศิริ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) เป็นผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 6

ภำพกิจกรรม

วันที่ 5 เมษายน 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ใน วัยรุ่นปี  2559  โดยนายศิริชั ย ลิ้มส กุล นายแพทย์ส าธารณสุขจังหวัดชลบุ รี เป็นประธา น                              
นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล    หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเป็นเลขานุการ
และคณะอนุกรรมการจ านวน 17 คน และนางวรรณดี จันทรศิริ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)  
เป็นผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 6 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ภำพกิจกรรม
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กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ปี 2560 - 2564  
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต้ังครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ปี 2560-2564  วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 เพ่ือถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น และแนวทางการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ
งานจากส านักงานสาธารณสุข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ท้องถิ่น 
ในเขตสุขภาพที่ 6 จ านวน 32 คน

ภำพกิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 : เย่ียม ประเมิน รับรอง นิเทศ ติดตามมาตรฐาน YFHS, อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์
กิจกรรมที่ 5 : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรในการจัดการอบรมเรื่องเพศคุยได้
ครอบครัว (ครู ก)
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรในการจัดการอบรมเรื่องเพศคุยได้
ครอบครัว(ครู ก) เพ่ือพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้เป็นวิทยากร ในการจัดอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว (ครู ก) 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล ในจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา 
วันที่ 12-14 ธ.ค.59 มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน  42 คนวันที่ 19-21 ธ.ค.59 มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน  42 คน
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ภำพกิจกรรม

กิจกรรมที่ 6 : อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูน ย์ อนา มัยที่  6  จั ดอบรมเชิงปฏิ บั ติกา ร สื่ อสา ร เรื่ อ ง เพศระหว่า งวั ย รุ่น กับครอบครั ว                              
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนแกนน าระดับชั้นมัธยมศึกษาและโรงเรียน
ขยายโอกาส จ านวน 50 คน

ภำพกิจกรรม
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กิจกรรมที่ 7 : อบรมแกนน ามุมเพื่อนใจวัยรุ่น 
กิจกรรมที่ 8 : ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการปัญหาและการป้องกันตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในพื้นที่แบบมี
ส่วนร่วม (TEEN CARE) และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 20 มีนาคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 โดยนางวรรณดี  จันทรศิริ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านสาธารณสุข) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ และคณะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการปัญหาและป้องกัน
การต้ังครรภ์วัยรุ่นในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม (Teen Care) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของพ้ืนที่  ประกอบด้วย ราชการส่วน
ท้องถิ่น รพ.สต. รพ. สสอ. สสจ. จ านวน 51 คน ในการวิเคราะห์สถานการณ์และจัดท าแผน ปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น และให้พ้ืนที่สร้าง best practice เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตต่อไป

ภำพกิจกรรม

กิจกรรมที่ 9 : ส ารวจพฤติกรรมการบริโภคที่พึงประสงค์ของวัยรุ่น (งบจาก ส.อนามัยการเจริญพันธุ์)

กิจกรรมที่ 10 : นิเทศ/ ติดตามการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 11 : ประเมินรับรองมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
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กิจกรรมที่ 1 : ประชุม ชี้แจง แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในชุมชน
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยท างาน
ที่พึงประสงค์ในชุมชน วันที่ 25 มกราคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจและขับเคลื่อน
การด าเนินงานให้ประชาชนมีสุขภาพดี หุ่นดี ประกอบด้วย องค์กร ชุมชน ลดพุง ลดโรค คลินิกไร้พุง การสร้างและ
พัฒนาแกนน าด้านสุขภาพ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลแกนน าต่าง ๆ ทุกอ าเภอรวมทั้งสิ้น 65 คน

ภำพกิจกรรม

โครงกำรส่งเสริมพฤตกิรรมสขุภำพวัยท ำงำนทีพ่ึงประสงคใ์นชุมชน
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วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โดย ดร.เพ็ญศรี กอง
สัมฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ และ Cluster วัยท างาน ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยท างาน ที่พึงประสงค์ในชุมชน เพ่ือท าความเข้าใจและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้ประชาชนมีสุขภาพดี หุ่นดี ประกอบด้วยองค์กร ชุมชน ลดพุง ลดโรค คลินิกไร้พุง การสร้างและ
พัฒนาแกนน าด้านสุขภาพ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลแกนน าต่าง ๆ ทุกอ าเภอรวมทั้งสิ้น 30 คน

ภำพกิจกรรม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โดย
ดร.เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ และ Cluster วัยท างาน ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทาง
การด าเนินงานการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยท างาน ที่พึงประสงค์ในชุมชน เพ่ือท าความเข้าใจและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้ประชาชนมีสุขภาพดี หุ่นดี ประกอบด้วยองค์กร ชุมชน ลดพุง ลดโรค คลินิกไร้พุง การสร้างและพัฒนา
แกนน าด้านสุขภาพ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลแกนน าต่าง ๆ ทุกอ าเภอรวมทั้งสิ้น 22 คน 

ภำพกิจกรรม
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วันที่ 20 มีนาคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดย
ดร.เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  และ Cluster วัยท างานได้จัดประชุมชี้แจง

แนวทางการด าเนินงานการส่งเสริมิพฤติกรรมสุขภาพวัยท างานที่พึงประสงค์ในชุมชน เพ่ือ ท าความเข้าใจ
และขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ประชาชนมีสุขภาพดี หุ่นดี ประกอบด้วย องค์กร ชุมชน ลดพุง ลดโรค คลินิก
ไร้พุง การสร้างและพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพ, การตรวจเต้านมด้วยตนเอง, การส่งเสริมสุขภาพประชากร
วัยทอง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล รวมทั้งสิ้น 21 คน

ภำพกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 2.1 : จัดอบรมการสร้างแกนน าด้านสุขภาพ (Health Leader)
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอประจันตคามอ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 
จัดประชุมพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพ (Health Leader : HL) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือเพ่ิมพฤติกรรมดี
4 เรื่อง กินถูก กินเป็น ขยันขยับ แปรงฟันถูกวิธี 222 และนอนหลับอย่างมีคุณภาพ มีการจัดท าแผนเพ่ิม
พฤติกรรมดี 4 เรื่อง เพ่ือไปขับเคลื่อนในพ้ืนที่ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมคือ แกนน าสุขภาพต าบลดงบัง
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ประกอบด้วย สสอ. รพ.สต.ดงบัง รพ.สต.บ้านโนน ผู้ใหญ่บ้านและอสม.จ านวน 17 คน 

ภำพกิจกรรม
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วันที่ 21 มีนาคม 2560 ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดย ดร.เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ จัดประชุมพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพ (Health Leader : HL) ในวันที่    
21 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือเพ่ิมพฤติกรรมดี 4 เรื่อง กินถูก กินเป็น ขยันขยับ แปรงฟันถูกวิธี 222 และนอนหลับ
อย่างมีคุณภาพ มีการจัดท าแผนเพ่ิมพฤติกรรมดี 4 เรื่อง เพ่ือไปขับเคลื่อนในพ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นแกนน า
สุขภาพ  อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ได้แก่ รพ.สต. อสม. รวมทั้งสิ้น 26 คน

ภำพกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 2.2 : การส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทองในชุมชน  
กิจกรรมท่ี 2.3 : การด าเนินงาน AHPHNQC ของโรงพยาบาล
ผลกำรด ำเนินงำน

จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (AHPHNQC) ณ ห้องประกายพฤกษ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 6 จ านวน 50 คน

ภำพกิจกรรม
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กิจกรรมท่ี 2.4 : การอบรมให้ความรู้และทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดอบรมให้ความรู้และทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  ในวันที่  15-16 
ธันวาคม 2559 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข จ านวน  103 คน  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ลพบุรี และ
นครนายก และมีการระดมความคิดเห็นกระบวนการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
1) ความถูกต้องและสม่ าเสมอของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2) การลงข้อมูลในโปรแกรม 3)แนวคิดการบริหาร
จัดการเครื่อง Ultra  sound  และ 4) การติดตามและประเมินผลในพ้ืนที่เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไขปัญหา

ปัญหำ/อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข :
1. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบขาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและราชบุรี เนื่องจากมีการจัดประชุมห่างจากการ

จัดประชุมระดับประเทศเพียง 3 สัปดาห์ และจังหวัดก็เร่งใช้เงินให้มากที่สุด 
2. ระยะทางไกล จากจังหวัดน าร่องในภาคกลาง ส่งผลให้การเดินทางไม่สะดวก แต่ต้องจัดที่  จ .จันทบุรี

เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดถึง 60 คน

กิจกรรมท่ี 3.1 : การเย่ียมเสริมพลัง พัฒนา นิเทศ และติดตามการด าเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพวัยท างานท่ี
พึงประสงค์ในชุมชน และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
กิจกรรมท่ี 3.2 : การเย่ียม เสริมพลัง พัฒนา นิเทศ และติดตามการด าเนินงานโรงพยาบาลโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (AHPHNQC)
ผลกำรด ำเนินงำน 

วันที่  28 มีนาคม 2560 นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 6 และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ลงพ้ืนที่เยี่ยมพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ (AHPHNQC) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมี นพ.ธนบูลย์ วงศ์สิริฉัตร 
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ให้การต้อนรับ และลงพ้ืนที่เยี่ยมชุมชน โดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานอย่างอบอุ่น

ภำพกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 4 : จัดประชุมการแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพวัยท างานท่ีพึงประสงค์ใน
ชุมชน   งบ 10,500 บาท เบิกจ่าย – บาท
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กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลิกด้าน กาย-จิต-สังคม                                              
ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 9 มกราคม 2560 นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกล่าว
และลงนามแสดงเจตจ านงการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึก ความ
ซื่อสัตย์ สุจริตรวมพลังสังคมศูนย์อนามัยที่ 6 และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 90 คน

ภำพกิจกรรม

โครงกำรพัฒนำองค์กรต้นแบบด้ำนสง่เสรมิสุขภำพ
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วันที่ 12 เมษายน 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 6 และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งในช่วง เทศกาล
สงกรานต์ ต่อจากนั้นได้ร่วมพิธีรดน้ าขอพรจากผู้สูงอายุจากภาคีเครือข่ายฯ ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงและผู้อาวุโสในศูนย์
อนามัยที่ 6 เพ่ือความเป็นสิริมงคล และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยต่อไป

ภำพกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยใน
การท างาน ของศูนย์อนามัยท่ี 6 
ผลกำรด ำเนินงำน
ศูนย์อนามัยที่ 6 โดยกลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมโครงการพัฒนาองค์ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ฯ ในการ
จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในที่ท างาน และเรื่องโรคจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อยในบุคลากรสาธารณสุข
มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน  49 คน

ภำพกิจกรรม
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ครั้งที่ 2  วันที่ 26 ธันวาคม 2559  จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยในการท างานของศูนย์อนามัยที่ 6 มีการฝึกปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยผู้บริการ การ
ส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันความเสี่ยง และการฟ้ืนคืนชีพผู้รับบริการมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน  50 คน

ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท างานของศูนย์อนามัยที่ 6 (การอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย) 
โดยมีนายแพทย์อภิชาต  วัฒนโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 เป็นประธาน และ
ได้รับเกียรติจากวิทยากรสิบตรีบุญเลิศ  บุญน่วม เทศบาลต าบลนาป่า และนายรังสรรค์ เสียงเพราะ องค์กรบริหาร
ส่วนต าบลเกาะลอยบางหัก ได้บรรยายให้ความรู้ในการเกิดไฟและการดับไฟเบื้องต้น การทบทวนแผนอัคคีภัยและ
การใช้ถังดับเพลิงเป็นต้น รวมทั้งฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์และการดับไฟชนิดต่างๆ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 
67 คน

ภำพกิจกรรม

ภำพกิจกรรม
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กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ เรียงร้อย เรื่องเล่า จากการท างาน  
ผลกำรด ำเนินงำน

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
เรียนรู้ เรื่องเล่า (The storytelling for learning) เพ่ือเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ด้านการฟัง การจับ
ประเด็น พัฒนาทักษะบุคลากรในการแปลงองค์ความรู้จากเรื่องเล่า สรุปบทเรียนให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันในองค์กรและภาคีเครือข่าย มีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม
40 คน

ภำพกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาองค์กรอย่างมีความสุข”
ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 23 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ือการ
พัฒนาองค์กรอย่างมีความสุข”(ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมประกายพรึก ศูนย์อนามัยที่ 6 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการท างานอย่างไรให้มีความสุข มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และระดมสมองเพ่ือต่อยอดการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ ให้บุคลากร เก่ง ดี และมีความสุข มีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 31 คน

ภำพกิจกรรม

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร : เรียนรู้  เรื่องเล่ำ
(The storytelling for learning)
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วันที่ 15 ก.พ. 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างมีความสุข
(ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 กิจกรรมการประชุมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 6 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการท างานให้มีความสุข และมีการเล่นเกมสันทนาการส่งเสริมการคิดบวก และกิจกรรม
เรียงร้อย เรื่องเล่า ความสุข ด้วยสุนทรียสนทนา และระดมสมองเพ่ือต่อยอดการพัฒนา ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของศูนย์ให้บุคลากร เก่ง ดี และมีความสุขต่อไปมีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 39 คน

ภำพกิจกรรม

วันที่ 24 มีนาคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 น าโดยอาจารย์วรรณภา  กางก้ัน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
และการวิจัย น าทีม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กรอย่างมีความสุข แก่บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6 
ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเรียนรู้  เรื่องเล่าในเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กร” 
เพ่ือเป็นการร่วมขับเคลื่อนค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้บริบทของกรมอนามัยจึงได้ประยุกต์และ                  
บูรณาการร่วมกันระหว่างค่านิยม MOPH และวัฒนธรรมองค์กร Health ให้มีการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจนเป็น
พฤติกรรมพึงประสงค์ โดยกิจกรรมมรการให้ความรู้ เก่ียวกับ MOPH ของกระทรวง แบ่งกลุ่มระดมความคิดใน    
การ จัดท าแผนกิจกรรม เพ่ือหาแนวทางขับเคลื่อนค่านิยมวัฒนธรรมดังกล่าวสู่การปฏิบัติจนเป็นพฤติกรรม                   
พึงประสงค์สืบต่อไป

ภำพกิจกรรม
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กิจกรรมท่ี 1 : ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยส่ิงแวดล้อม

ภำพกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 2 : ลงพ้ืนท่ีเย่ียมผู้บริหารเครือข่ายสาธารณสุข 8 จังหวัด สานสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย
กิจกรรมท่ี 3 : พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เขตสุขภาพท่ี 6 และส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภำพกิจกรรม

โครงกำรประชำสัมพันธ์สุขภำพดี 4.0 เขตสุขภำพท่ี 6 ปีงบประมำณ 2560

77



กิจกรรมท่ี 1  ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยของศูนย์อนามัยท่ี 6
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย วันที่ 2 พ.ย. 2559 
เพ่ือชี้แจงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยของศูนย์อนามัยที่ 6 โดยผู้ เข้าร่วมประชุมจาก
คณะท างานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 6 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ จ านวน 50 คน

ภำพกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม ปี 2560   
ผลกำรด ำเนินงำน

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัยและคณะ  ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 6  วันที่  24 พ.ย. 2559 
เพ่ือรับทราบการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข) ของกรมสู่การปฏิบัติ
ในพ้ืนที่ระดับเขตของศูนย์อนามัยที่ 6 สื่อสารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติ ของกระทรวง ของกรม สู่การปฏิบัติ   
ในพ้ืนที่และรับทราบปัญหา อุปสรรคของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ ในการด าเนินงาน พร้อมความต้องการสนับสนุนจาก                     
กรมอนามัยและในช่วงบ่ายอธิบดีพร้อมคณะฯและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ ลงพ้ืนที่ เยี่ยม Project Manager แม่และเด็ก                  
และผู้สูงอายุของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6  โดยมีนพ.อภิชาติ ร อดสม  สาธารณสุขนิ เทศก์ เขตสุขภาพที่ 6                         
นพ.ศิรชิัย ลิ้มสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พร้อมผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก และผู้สูงอายุของจังหวัดในเขตให้ต้อนรับ

โครงกำรพัฒนำระบบกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภำพท่ี 6
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ภำพกิจกรรม 
(เย่ียมศูนย์อนามัยท่ี 6)

ภำพกิจกรรม 
(เย่ียม Project Manager)

79



กิจกรรมท่ี 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
(บูรณาการกับศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพท่ี 6)

ผลกำรด ำเนินงำน
ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับส านักงานเขตสุขภาพที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และ นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อ านวยการ
ศูนย์อนามัยที่ 6 กล่าวรายงานการประชุม ซ่ึงการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายได้ร่วมคิด ร่วม
วางแผนในการสร้างความเข้มแข็งในแต่ละระดับที่ผสมผสานสอดรับไปสู่การขับเคลื่อนบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 6 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 187 คน

ภำพกิจกรรม
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กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปล่ียนเรียนรู้และนิเทศงานกรมอนามัย”
ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ได้จัดประชุมตรวจนิเทศงานกรมอนามัย ปี 2560 
โดย มีนา ยแพทย์ อร ร ถพล   แก้วสั มฤทธิ์  ร องอธิ บ ดีกรมอนา มัย  ปร ะธา นในกา รนิ เทศงา น  พร้อมด้วย                             
นายแพทย์กิตติ  ลาภสมบัติศิริ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และคณะ ได้รับฟังรับการน าเสนอผลการ
ด าเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 6 จากนั้นทางกรมอนามัยได้มีการน าเสนอผลการนิเทศเป็นราย Cluster ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม Fin Kiss HR เพ่ือน าผลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาผลการด าเนินงานให้
ประสบผลส าเร็จปละประชาชนต่อไป

ภำพกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 2 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้และติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2560
ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560   ณ โรงแรม เดอะ กรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา โดยมี
นายแพทย์พนิต  โล่เสถียรกิจผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 เป็นประธานในการประชุมฯ ส าหรับการประชุมครั้งนี้ เป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 ของศูนย์อนามัยที่ 6 
โดยมีการน าเสนอผลการด าเนินเดือนต.ค.59 - ก.พ.60 และแผนการด าเนินงาน เดือน มี .ค.-ส.ค.2560 และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานการด าเนินงานให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 6
จ านวนผู้เข้าประชุม 40 คน

โครงกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมำณ 2560
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ภำพกิจกรรม
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กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพดีชีวีมีสุข “Health for life”
ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่องเล่าเร้าพลัง โดยมีนพ .พนิต โล่เสถียรกิจ 
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ประธานเปิดการประชุม เรื่องเล่าเร้าพลัง ความส าเร็จ โดยมีหัวข้อดังนี้

- เรื่องเล่าเร้าพลัง เรื่อง พลังการสร้างสรรค์งานวิจัย โดย คุณวรรณภา กางก้ัน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ
หัวกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 6

- เรื่องเล่าเร้าพลัง เรื่อง พลังความซ่ือสัตย์  โดยคุณสุธีร์ สุนิตย์สกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6

- เรื่องเล่าเร้าพลัง เรื่องพลังความสุขของการท างาน โดยคุณนิวรณ์  พิพัฒน์  พนักงานสถานที่ กลุ่มอ านวยการ 
ศูนย์อนามัยที่ 6

กิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าประชุม คณะผู้บริหารศูนย์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่เข้ารับฟังซ่ึง ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
ณ ห้องประชุมประกายพรึก ศูนย์อนามัยที่ 6

ภำพกิจกรรม

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรส่งเสริมสุขภำพดีชีวีมีสุข  “Health for life”
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กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม               
กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม               
ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 27 เมษายน 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ 20 ปี เขตสุขภาพที่ 6 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ .ชลบุรี โดยมี
นายแพทย์พนิต  โล่เสถียรกิจ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 6 
ได้แก่ ส านักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 6 ชลบุร,ี ศูนย์สุขาภาพจิตที่ 6 ชลบุรี, ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 6, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์, ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและศูนย์อนามัยที่ 6 เพ่ือเป็นกรอบแนว
ทางการด าเนินงานของศูนย์วิชาการและจังหวัดในการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเขตสุขภาพที่ 6 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนมีอายุยืนยาวและสุขภาพดี”

ภำพกิจกรรม

โครงกำรพัฒนำกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคสู่ควำมเป็นเลิศ 20 ปี 
เขตสุขภำพท่ี 6 (พ.ศ.2560-2579)
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กิจกรรมท่ี 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม               
ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่
ความเป็นเลิศ 20 ปี เขตสุขภาพที่ 6 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี โดยมีนายแพทย์ ศิริชัย ลิ้มสกุล  ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 6 กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่ ส านักงานควบคุมและป้องกัน
โรคที่ 6 ชลบุรี, ศูนย์สุขาภาพจิตที่ 6 ชลบุร,ี ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ , 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และศูนย์อนามัยที่ 6 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของศูนย์วิชาการและ
จังหวัดในการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของเขตสุขภาพที่ 6 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนมีอายุ
ยืนยาวและสุขภาพดี”

กิจกรรมท่ี 4 : ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ 
20 ปี เขตสุขภาพท่ี 4,5,6
กิจกรรมท่ี 5 : ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็น
เลิศ 20 ปี เขตสุขภาพท่ี 4,5,6

ภำพกิจกรรม
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กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคล่ือนศูนย์อนามัยท่ี 6 สู่ Health literacy organization ภายใต้ 
DOH 4.0  
ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน                
ศูนย์อนามัยที่ 6 สู่ Health literacy organization ภายใต้ DOH 4.0 ณ โรงแรม แซนดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท
จ.จันทบุรี โดยมีนายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่  6 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประธานในพิธีเปิดการประชุม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนแผนและกลไกการขับเคลื่อนศูนย์อนามัยที่ 
6 สู่ Health literacy organization และพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนองค์กรการพัฒนาบุคลากรสู่  DOH 4.0 รวมทั้ง
จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนของศูนย์อนามัยที่ 6 โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 6

ภำพกิจกรรม

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรขับเคลื่อนศูนย์อนำมัยท่ี 6”
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กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาค่ากลางความส าเร็จการจัดการงานพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
เขตสุขภาพท่ี 6  
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ ค้นหาค่ากลางความส าเร็จด้านการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6” เพ่ือค้นหาและจัดท าค่ากลางความส าเร็จของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมของ สสจ. อปท. โรงพยาบาลและรพ.สต จ านวน  49 คน

ภำพกิจกรรม

โครงกำรขับเคลื่อนต ำบลต้นแบบบูรณำกำรด้ำนส่งเสริมสุขภำพ 5 กลุ่มวัย
และอนำมัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้แผนท่ีทำงเดินยุทธศำสตร์และเทคนิคกำรจัดกำรค่ำกลำง ปี 2560
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กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการค่า
กลางในพ้ืนที่ต าบลต้นแบบเขตสุขภาพที่ 6   
ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 24 เมษายน 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการค่ากลาง ในพ้ืนที่ต าบลต้นแบบเขตสุขภาพที่ 6 ณ โรงแรมเมาท์เทน
บีช พัทยา กิจกรรมการประชุมดารประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ประเด็น “พิจารณาการประกาศใช้ค่ากลางการจัดการสุขาภพ 5 กลุ่มวัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6”

กิจกรรมท่ี 3 : ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ จังหวัดเชียงใหม่ นนทบุรี กรุงเทพฯ

ภำพกิจกรรม
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กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมจัดท าแผนการพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน                 
กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์                     
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้ท าการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานอนามัยการ                
เจริญพันธุ์ ภายใต้อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์และบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนในเขตสุขภาพ                   
ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนส์สปา จ.เพชรบุรี วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผู้อ านวยการส านักอนามัยการเจริญ
พันธุ์ ประธานพิธีเปิดฯ และคุณวรรณดี  จันทรศิริ รองผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รายงานถึงการด าเนินพัฒนา
อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 6 ตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญ
พันธุ์ท่ีเหมาะสมส าหรับวัยรุ่น โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ปี พ .ศ.2559 ซ่ึงเป็น               
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ภำพกิจกรรม

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำงำนอนำมัยกำรเจริญพันธ์ุ 
ภำยใต้อ ำเภออนำมัยกำรเจริญพันธ์ุและบริกำรสุขภำพท่ีเป็นมิตรส ำหรับวัยรุ่นและเยำวชน
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กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 20 ปี   
(พ.ศ.2560 - 2579)   
กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 20 ปี    
(พ.ศ.2560 - 2579)  
ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 27 เมษายน 2560  ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ  20 ปี  เขตสุขภาพที่ 6 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี  โดยมี
นายแพทย์พนิต  โล่เสถียรกิจ  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 6 
ได้แก่ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ชลบุร,ี ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 , 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์, ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และศูนย์อนามัยที่ 6 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานของศูนย์วิชากาและจังหวัดในการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของเขตสุขภาพที่ 6 เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนมีอายุยืนยาวและสุขภาพดี”

ภำพกิจกรรม

โครงกำรพัฒนำกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคสู่ควำมเป็นเลิศ 
20 ปี เขตสุขภำพท่ี 6 (พ.ศ.2560-2579)
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กิจกรรมท่ี 3 :  ประชุมเชิงปฏิบัติขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 20 ปี    
(พ.ศ.2560 - 2579) 
ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 8 พ.ค.2560 เขตสุขภาพที่ 6 ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่
ความเป็นเลิศ 20 ปี เขตสุขภาพที่ 6 โดยมี นายนายแพทยศิ์รชิัย  ลิ้มสกุล  ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 6 
ประธานพิธีเปิดประชุมฯ และนายแพทย์พนิต  โล่เสถียรกิจ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 กล่าวรายงาน การประชุม
ครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ท าจัดแผนยุทธศาสตร์ ระดับชาติด้านสาธารณสุข 20 ปี ตามนโยบาย Thailand 4.0 
ทางเขตสุขภาพที่ 6 จึงมีการขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคของเขตสุขภาพที่ 6  โดยมี
การบูรณาการร่วมมือของศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 6 , ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 
ชลบุรี, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ชลบุร,ี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ , ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัดเขตสุขภาพที่ 6 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน

ภำพกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 4 : ประชุมเชิงปฏิบัติขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 20 ปี     
เขตสุขภาพท่ี 4, 5, 6
กิจกรรมท่ี 5 : ประชุมสรุปผลการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 20 ปี  
เขตสุขภาพท่ี 4, 5, 6
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กิจกรรมท่ี 1 : ส ารวจข้อมูล/ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าตรวจวิเคราะห์ และนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน           
ผลกำรด ำเนินงำน

ล ำดับท่ี กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน

1 สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาตรวจ
วิเคราะห์ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบการ
ประปาสาขาระยอง (คร้ังท่ี1)

-ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาต้นท่อ 1 ตย. และปลายท่อ15 ตย.
รวม 16 ตย.
-คุณภาพน้ าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 14 ตย. คิดเป็นร้อยละ  87.5 
และไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 2 ตย. คิดเป็นร้อยละ  12.5  โดยข้อมูลท่ี
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ด้านแบคทีเรีย
-จุดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ศาลเจ้าแม่ไสว และรพสต.หนองตะแบก

2 สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาตรวจ
วิเคราะห์ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบการ
ประปาสาขาบ้านฉาง (คร้ังท่ี1)

-ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาต้นท่อ 2 ตย. และปลายท่อ12 ตย. 
รวม 14 ตย
-คุณภาพน้ าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 13 ตย. คิดเป็นร้อยละ  92.9 
และไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 1 ตย.คิดเป็นร้อยละ7.1 โดยข้อมูลท่ีไมอ่ยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานได้แก่ด้านแบคทีเรีย
-จุดท่ีไม่ผ่านได้แก่ 24/1 ถ. ประชากรสงเคราะห์ราษฎร์

3 สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาตรวจ
วิเคราะห์ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบการ
ประปาสาขาบ้านฉาง (คร้ังท่ี2)

-ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาต้นท่อ 2 ตย. และปลายท่อ 12 ตย. 
รวม 14 ตย
-คุณภาพน้ าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 9 ตย. คิดเป็นร้อยละ  64.3 และ
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 5 ตย.คิดเป็นร้อยละ  35.7 โดยข้อมูลท่ีไม่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ด้านแบคทีเรีย
-จุดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่  รพสต.พลา ร้านเจ๊ล าดวนของฝาก  ป้อมต ารวจพยูน
24/1 ถ.ประชากรสงเคราะห์ราษฎร์  และร้านอาหารตามส่ังวัดตากวน

4 สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาตรวจ
วิเคราะห์ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบการ
ประปาสาขาระยอง (คร้ังท่ี2)

ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาต้นท่อ 1 ตย. และปลายท่อ15 ตย. 
รวม 16 ตย
-คุณภาพน้ าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 8 ตย. คิดเป็นร้อยละ 50.0 และ
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 8 ตย.คิดเป็นร้อยละ  50.0 โดยข้อมูลท่ีไม่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ด้านแบคทีเรีย
-จุดท่ีพบแบคทีเรีย ได้แก่ โรงกรองน้ าบ้านค่าย  รพสต.ตะพง  ค่ายสุรสิงหนาท
หน่วยบริการต ารวจน้ า รพ.บ้านค่าย รพสต.หนองตะแบก วงเวียนสุนทรภู่  และ
ร้านตัดผม (รร.ท่าเรือแกลง)

ตำรำงท่ี 16 แสดงส ารวจข้อมูล/ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าตรวจวิเคราะห์ และนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพน  ำบริโภคพื นท่ีบริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก จ.ระยอง
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ล ำดับท่ี กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน

5 สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาตรวจวิเคราะห์
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบการประปาสาขา
ระยอง (คร้ังท่ี3)

-ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาต้นท่อ 1 ตย. และปลายท่อ15 ตย.
รวม 16 ตย
-คุณภาพน้ าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 11 ตย. คิดเป็นร้อย 
68.7  และไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 5 ตย.คิดเป็นร้อยละ  31.3 
โดยข้อมูลท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ด้านแบคทีเรีย
-จุดท่ีพบแบคทีเรีย ได้แก่ โรงกรองน้ าบ้านค่าย  บ้านเลขท่ี 6/1 ม.5 ต.
กร่ า  ร้านตัดผม(รร.ท่าเรือแกลง)  ค่ายสุรสิงหนาท และรพ.บ้านค่าย  

6 สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาตรวจวิเคราะห์
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบการประปาสาขาบ้าน
ฉาง (คร้ังท่ี3)

-ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาต้นท่อ 2 ตย. และปลายท่อ 12 ตย.
รวม 14 ตย
-คุณภาพน้ าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท้ังหมด คิดเป็นร้อย 100.0

7 สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาตรวจวิเคราะห์
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบการประปาสาขาบ้าน
ฉาง (คร้ังท่ี4)

-ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาต้นท่อ 2 ตย. และปลายท่อ 12 ตย. 
รวม 14 ตย
-คุณภาพน้ าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 5 ตย. คิดเป็นร้อยละ  
35.7 และไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 9 ตย.คิดเป็นร้อยละ 64.3
โดยข้อมูลท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ 
ด้านแบคทีเรีย จุดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่  ร้านรุ่งเรืองซาว  และก๋วยเต๋ียว
เป็ดมาบข่า  และด้านกายภาพ จุดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ได้แก่
รพสต.พลา ห้องสมุดประชาชน ร้านเจ๊ล าดวนของฝาก  ป้อมต ารวจพยูน
49/9 หนองแฟบึ74/11 ร้านข้าวขาหมูตลาดโสภณและร้านอาหารตามส่ัง
วัดตากวน

8 สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาตรวจวิเคราะห์
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบการประปาสาขา
ระยอง (คร้ังท่ี4)

-ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาต้นท่อ 1 ตย. และปลายท่อ14 ตย. 
รวม 15 ตย
-คุณภาพน้ าอยู่คุณภาพน้ าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท้ังหมดคิดเป็น
ร้อย 100.0

ผลกำรด ำเนินงำน

จากการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยองและการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง  จ านวน  4  ครั้ง  โดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรม
อนามัย  และน าผลวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน้ าประปาด่ืมได้  ปี 2553  จ านวน  2 0  
พารามิเตอร์ ประกอบด้วย

93



ตำรำงท่ี 17 แสดงรายละเอียดจ านวนตัวอย่างน้ าท่ีเก็บ

หน่วยงำน
จ ำนวนตัวอย่ำงน  ำท่ีเก็บ (ตัวอย่ำง)

รวม
ครั งท่ี1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 ครั งท่ี 4

1.การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระยอง

16 16 16 15 63

2.การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านฉาง

14 14 14 14 56

รวม 30 30 30 29 119

ตำรำงท่ี  18  แสดงคุณภาพน้ าน้ าบริโภคพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก จ.ระยอง

ประปำส่วนภูมิภำค

คุณภำพน  ำ

อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ไม่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

สาขาระยอง 48 76.2 15 23.8

สาขาบ้านฉาง 41 73.2 15 26.8

2) ปัจจัยควำมส ำเร็จ
- ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่าย

3) ปัญหำ/ อุปสรรค ต่อกำรด ำเนินงำน
- ปลายท่อพบปริมาณคลอรีนคงเหลือต่ า
- มีบางจุดท่อแตก ท าให้ด าเนินการเก็บไม่ได้ตามเป้าหมาย

4) ข้อเสนอแนะ
1. กิจกรรมสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพน้ าประปาแก่ประชาชน  ต้องสื่อสารให้ประชาชนได้

ทราบผ่านหลายช่องทาง  เช่น เวปไซต์
2. พัฒนาประปาด่ืมได้  การใช้ภาคประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างง่ายปี 2561 เชื่อม

กับ สสจ. รพ. สสอ. ซ่ึงดูแล อสม. ซ่ึงมีศักยภาพในการตรวจสอบคุณภาพ  การจัดอบรม อสม.เฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าบริโภค
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5) ผลงำนเด่น
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กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคล่ือนศูนย์อนามัยท่ี 6 สู่ Health literacy organization 
ภายใต้ DOH 4.0”
ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ศูนย์อนามัยที่  6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อน                   
ศูนย์อนามัยที่ 6 สู่ Health literacy organization ภายใต้ DOH 4.0” ณ โรงแรม แซนดูส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท
จ.จันทบุรี  โดยมีนายแพทย์พนิต  โล่เสถียรกิจ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุม การประชุมครั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนแผนและกลไกการขับเคลื่อนองค์การพัฒนาบุคลากรสู่  DOH 4.0 
รวมทั้งจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนของศูนย์อนามัยที่ 6 โดยผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่               
ศูนย์อนามัยที่ 6

ภำพกิจกรรม

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรขับเคลื่อนศูนย์อนำมัยท่ี 6 
สู่ Health literacy organization ภำยใต้ DOH 4.0”
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กิจกรรมท่ี 1 : อบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) 
ครั้งที่ 1 วันที่ 18-23 , วันที่ 25-30 ธ.ค.59  ครั้งที่ 2 วันที่ 22-27 ม.ค. , วันที่ 29 ม.ค.-3 ก.พ. 60
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะการดูแลผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงในชุมชน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยบริการ
สุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 จ านวน 137 คน , ครั้งที่ 2 จ านวน 160 คน

ภำพกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 2 : จัดอบรมและสนับสนุนการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 70 ชม. กรมอนามัย          

โครงกำรพัฒนำระบบดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส ำหรับผู้สูงอำยุ”

97



กิจกรรมท่ี 1 : จัดอบรมผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) หลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ      
(Care Manager) ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 6

ภำพกิจกรรม

โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้จัดกำรดูแลผู้สูงอำยุ (Care manager)

98



กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประสานแผนการด าเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อมเขตสุขภาพท่ี 6 
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมประสานแผนการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 
เพ่ือประสานแผนการด าเนินงาน พร้อมชี้แจงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กรอบการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และการใช้มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม 8 จังหวัด และศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 6 จ านวน 47 คน

ภำพกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
ผลกำรด ำเนินงำน

ประชุมพัฒนาต าบลต้นแบบด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามกรอบการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2560 โดยเน้นกระบวนการจัดท าแผนชุมชนตามบริบทของชุมชน
ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการสิ่งปฏิกูล การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร การเฝ้าระวังคุณภาพน้ า
บริโภค และกฎหมายสาธารณสุข ด าเนินการจัดประชุม 8 จังหวัด มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 398 คน

โครงกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบดำ้นกำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม
เขตสุขภำพที่ 6  ปี 2560
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ภำพกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 3 : ติดตาม/เย่ียมพัฒนา/ประเมินชุมชนต้นแบบการจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
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กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม                                           
ผลกำรด ำเนินงำน

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการด าเนินงานแล้วท่ีจังหวัดสมุทรปราการกับ
จังหวัดสระแก้ว
กิจกรรมท่ี 2: จัดท าสถานการณ์ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม  
กิจกรรมท่ี 3 : เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม  (อาหารและน้ า) 
ผลกำรด ำเนินงำน

มีการด าเนินงานเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  ที่จังหวัดสมุทรปราการ/ฉะเชิงเทรา/
ปราจีนบุรี/สระแก้ว/ระยอง/จันทบุรี/ตราด
กิจกรรมท่ี 4 : ติดตาม พัฒนา ประเมิน มาตรฐานโรงพยาบาล Green&Clean
กิจกรรมท่ี 5 : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ติดตาม ประเมินมาตรฐาน การด าเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อม      
การบังคับใช้กฎหมาย EHA/ ส้วม/ ร้านอาหาร/ ตลาด/ องค์กรปลอดโฟม/ น้ าประปา/ การจัดการส่ิงปฏิกูล
ผลกำรด ำเนินงำน

เดือนมีนาคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ลงพ้ืนที่ประเมินการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมขององ ค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (EHA) Environment Health 
Accreditation ปี 2560 ในเดือนมีนาคม 2560 ในพ้ืนที่เทศบาล ในจังหวัดชลบุรี (เฉพาะเทศบาลที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ) โดยกิจกรรมมีการตรวจประเมินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรม  มีการตรวจ
ประเมินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี โดยการน าของทีมสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเป็นผู้น าทีม
ประเมิน และมีศูนย์อนามัยเป็นผู้ให้การสนับสนุนร่วมกับทีมประเมิน เพ่ือเป็นเครื่องมือให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการประเมินองค์กรด้วยตนเองและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน ยกระดับคุณภาพ 
มาตรฐานการท างานด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อมไปสู้มาตรฐานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระบบ บริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ได้รับบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ

วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2560 ทางศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีน า
โดยนายสุธีร์ สุนิตย์สกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ พร้อมทีมประเมินฯ ได้ด าเนินการสุ่มประเมิน ติดตาม 
เยี่ยมพัฒนา มาตรฐานโรงพยาบาล Green&Clean, ชุมชนต้นแบบการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงกำรพัฒนำระบบอนำมัยสิ่งแวดล้อมในพื นท่ีเขตสุขภำพท่ี 6 ปีงบประมำณ 2560
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การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) และตรวจเยี่ยม 
เสริมพลังการด าเนินการ EHA โดยได้ท าหารสุ่มทั้งหมด 5 แห่ง ดังนี้
- วันที่ 13 มีนาคม เข้าสุ่มประเมิน G&C ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และต่อด้วยการตรวจเยี่ยม

เสริมพลังการด าเนินการ EHA ณ เทศบาลต าบลนาปรือ
- วันที่ 14 มีนาคม สุ่มประเมิน G&C ณ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี และสุ่มประเมินชุมชนต้นแบบ ณ อบต.หนอง

ก่ี (ชุมชนรัชดาป่าจิก)
- วันที่ 15 มีนาคม เข้าสุ่มประเมินชุมชนต้นแบบ ณ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (ชุมชนเซียงซือและชุมชนตรอก

ศึกษา  
ในการเยี่ยมสุ่มประเมิน เพ่ือเน้นสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินงานเพ่ือดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ Green & Clean Hospital โดยโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ที่มีมาตรฐานที่ดีต่อไป

ภำพกิจกรรม
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กิจกรรมท่ี 6 : การสนับสนุนการด าเนินงานของ อสธจ./การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน / อุทธรณ์ ด้าน อนามัย
ส่ิงแวดล้อม  
ผลกำรด ำเนินงำน

มีการด าเนินงานแล้วท่ีจังหวัดปราจีนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
กิจกรรมท่ี 7 : พัฒนาต้นแบบด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมและถอดบทเรียน 
ผลกำรด ำเนินงำน

มีการด าเนินงานแล้วท่ีจังหวัดระยอง/จันทบุรี/ตราด/ สมุทรปราการ/สระแก้ว/ปราจีนบุรี และ
ฉะเชิงเทรา
กิจกรรมท่ี 8: สนับสนุนการด าเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)
กิจกรรมท่ี 9 : จัดกิจกรรมวันอนามัยส่ิงแวดล้อมไทยงบ 
กิจกรรมท่ี 10 : พัฒนาศักยภาพผู้ให้ค าปรึกษาด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(อบรม Instructors) 
ผลกำรด ำเนินงำน

ประชุมบูรณาการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขตสุขภาพที่ 6 ณ ห้องประชุมสัตบรรณเพ่ือ                
บูรณาการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ไปในทิศทางเดียวกัน มีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 64 คน

ภำพกิจกรรม

ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม
ชัยพฤกษ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาระงาน/ กฎหมายและจัดท าเกณฑ์ 
Flow chart การรับรองผลการประเมิน EHA 3ปี เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง
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กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จัดกิจกรรมเนื่องในวันล้างมือโลก ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ภำพกิจกรรม

ภำพกิจกรรม
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กิจกรรมท่ี 1 : ส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลและสถานการณ์ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ /
พ้ืนท่ีเส่ียงมลพิษ และพ้ืนท่ีท่องเท่ียว 
กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนปฏิบัติการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีฯ 
กิจกรรมท่ี 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษ/พ้ืนท่ีเส่ียงมลพิษและชุมชนต้นแบบ 
ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 นายชาญศักด์ิ  เทพมาลี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่ง แวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ปร ะธานพิธีเปิ ดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียน รู้
การด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   (Active & Green Community and Green & Clean Hospital)         
ณ โ ร งแรม ชล อิน เตอร์  อ . เ มือง  จ .ชลบุ รี  ต่อจ า ก  นั้ น มีกา รบร รย า ย  โดยนายธนชีพ พีร ะธร ณิศร์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 5 “นโยบายและยุทธศาสตร์ Active & Green Community 
สู่ Health Literacy” ในการประชุมครั้งนี้เพ่ือให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์ในการด าเนินงานเรื่อง
กระบวนชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ภำพกิจกรรม

โครงกำรพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมในพื นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ/พื นท่ีเสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม
และพื นท่ีท่องเท่ียวในเขตบริกำรสุขภำพท่ี 6 ปี 2560
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กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานในสังกัด กก.ตชด.11 และ 12 และ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในถ่ินทุรกันดาร จ.สระแก้ว  จ.จันทบุรี
ผลกำรด ำเนินงำน

ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดสระแก้ว 
จันทบุรีและตราด กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ กก.ตชด. 11 และ 12, สพฐ. ในถิ่นทุรกันดาร
,สสจ.,สสอ. จ านวน 120 คนเพ่ือรับฟังความก้าวหน้าการด าเนิน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในพ้ืนที่โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน และได้น าเสนอนโยบายสูงดีสมส่วน และถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนาการ ตลอดจนเทคนิค
การออกก าลังกายเพ่ือเด็กสูงดีสมส่วน (จิงโจ้ FUN FOR FIT และเก้าอ้ีขยี้พุง) เพ่ือน าไปถ่ายทอดให้กับนะเรียนใน
สังกัดตชด.

ปัญหำ/อุปสรรค ที่พบคือ
- การประสานความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่กับโรงเรียนยังมีน้อย
- โรงเรียนบางโรงเรียนยังมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดอุปสรรคในการยกระดับเป็นโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพระดับเพชร จึงเกิดความย่อท้อ อีกทั้งยังขาดงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 2 : สุ่มเย่ียมเสริมพลังในพ้ืนท่ี 10 โรงเรียน ในสังกัด กก.ตชด.11 และ 12 และโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในถ่ินทุรกันดาร  
ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 16 -21 กรกฎาคม 2560 สุ่มเยี่ยมเสริมพลังในจังหวัดจันทบุรี, สระแก้ว และฉะเชิงเทรา

ภำพกิจกรรม

โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยเด็กและเยำวชนในถ่ินทุรกันดำร
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กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส เขตสุขภาพท่ี 6

ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 21-22 ก.พ.60 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส เขตสุขภาพที่ 
6  มีการด าเนินการในจังหวัดระยอง

กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานเพ่ิมทักษะการใช้โปรแกรม Thai School Lunch การ
พัฒนาฐานข้อมูลด้านอาหาร โภชนาการ สุขภาพ เกษตร และสหกรณ์ 

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ความส าเร็จในการด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 4 : จัดประกวดเมนูผักอร่อย…กุ๊กน้อยละเลงครัวเขตสุขภาพท่ี 6

ผลกำรด ำเนินงำน
วันที่ 25 มกราคม 2560 จัดประกวดเมนูผักอร่อย…กุ๊กน้อยละเลงครัวเขตสุขภาพที่ 6 มีการด าเนินการใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงกำรพัฒนำโรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรอำหำรโภชนำกำร 
และสุขภำพเพ่ือเด็กไทยแก้มใส
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25. 

กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ภาคกลาง
ผลกำรด ำเนินงำน

วันที่ 29 พ.ค. 2560 นพ.เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธีเปิดการ
ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ภาคกลา 2017 ณ โรงแรม                    
บางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมี นพ.ธเรศ  กรัษนัยรววิงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 
กล่าวรายงานถึงการจัดการประชุมครั้งนี้ ต่อจากนั้น นพ.เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้
สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนด 4 ยุทธศาสตร์สู่ความ
เป็นเลิศด้านสาธารณสุขในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขประกอบด้วยส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่
ความเป็นเลิศ บริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ และบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาลเพ่ือประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่
มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญ
ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนมีอายุยืนยาวและสุขภาพดีโดยใช้มาตรการ PIRAB ซ่ึงเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข 
และภาคีเครือข่ายเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประเทศไทย พร้อมทั้ง
ได้เยี่ยม ชมบูธนิทรรศการ Best practices ของทั้งเขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6 อีกด้วย

ภำพกิจกรรม

โครงกำรประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
สู่ควำมเป็นเลิศ  ภำคกลำง 

(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum in The Central  Part) 
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วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
เขตสุขภาพที่ 6 เป็นผู้น ากล่าว “ปฏิญญาบางแสน” ของเขตสุขภาพภาคกลาง (เขต 4 , เขต 5 , เขต 6) โดยมี
นายแพทย์พนิต  โล่เสถียรกิจ นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์พงษ์ นายแพทย์กิตติ  ลาภสมบัติ ศิริ และผู้บริหารศูนย์
วิชาการเขตสุขภาพภาคกลาง (เขต 4, เขต 5, เขต 6) ร่วมกล่าวด้วยในครั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ เขตภาคกลาง (PP&P Forum Excellence 2017) 

ต้อนรับนิสิตดูงำน

ภำพกิจกรรม
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นิเทศงำนร่วมกับผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมตรวจราชการและนอเทศงานร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

4 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดตราดและจังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณที่ใช้ 66,150 บาท

ภำพกิจกรรม

ภำพกิจกรรม

ศูนย์อนำมัยท่ี 6 เชิญชวนหญิงไทย วัย 20-34 ปี เข้ำโครงกำร 
สำวไทยแก้มแดงด้วยวิตำมินแสนวิเศษ
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บูรณำกำรร่วมกับศูนย์วิชำกำรในเขตสุขภำพท่ี 6
ศูนย์อนามัยท่ี 6  ร่วมประชุมบูรณาการงานกับศูนย์วิชาการเขตสุขภาพท่ี 6 เพื่อ

ประสานความร่วมมือและบูรณาการแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 ให้ด าเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

ภำพกิจกรรม

ภำพกิจกรรม
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ศูนย์อนำมัยท่ี 6 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “อคำเดมิค โชว์ แอนด์ แชร์ 2016”
โรงเรียนบ้ำนสวน (จ่ันอนุสรณ์) จ.ชลบุรี 

ศูนย์อนำมัยท่ี 6 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2560 
ณ โรงเรียนวัดนำเขื่อน อ.เมือง จ.ชลบุรี
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ศูนย์อนำมัยท่ี 6 ได้รับรำงวัลผลงำนวิจัยยอดเย่ียม กระทรวงสำธำรณสุข ปี 2560 
“พัฒนำกำรเด็กปฐมวัยไทย อนำคตท่ีน่ำห่วง”

นายแพทย์พนิต  โล่เสถียรกิจ  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม        
ประจ าปี 2560 โดย เรื่อง พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย พ.ศ.2557 อนาคตที่น่าห่วง” ในการประชุมวิชาการกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปี 2560 “สาธารณสุขไทย ใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0

ภำพกิจกรรม
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บุคลำกรศูนย์อนำมัยท่ี 6 รับรำงวัล “ประพฤติตนชอบด้วยควำมสุจริต”

นายสุธีร์ สุนิตย์สกุล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับรางวัลประพฤติชอบ
ด้วยความสุจริต ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2560 “สาธารณสุขไทย ใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ 
100 ปี ไทยแลนด์ 4.0”

114




