รายงานประจาปี 2556 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

คานา
ศูนย์อนามัยที่4 เป็นศูนย์วิชาการของกรมอนามัยระดับเขต มีหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการในการ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนองค์กรภาคีสุขภาพทุกภาคส่วนและประชาชน
ในพื้นที่ภาคกลางตะวันตก 8 จังหวัด (ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ )ให้มพี ฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและสามารถจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
รายงานประจาปี 2556 จัดทาขึ้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของ
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ประกอบด้วย การพัฒนาองค์กร ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กรม
อนามัย และงานตามพันธกิจ และ Best Practice Models ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจาปีเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและผูส้ นใจ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
กุมภาพันธ์ 2557
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ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เริ่มต้นใช้ชื่อ ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 ราชบุรี กรมอนามัย ให้บริการแก่
ประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2512 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จทรงเปิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2512 ในระยะแรกได้แบ่ง
การบริหารงานเป็น 4 ฝุาย ได้แก่ โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย โรงพยาบาลแม่และเด็ก ฝุายส่งเสริมสุขภาพและ
ฝุายธุรการ
ปี 2530 รัฐบาลโดยสานักงานก.พ.ได้ปรับโครงสร้างใหม่และปรับตาแหน่งในรูปการกาหนดอัตรากาลัง
3 ปี มีการรวมศูนย์วิชาการสายส่งเสริมสุขภาพได้แก่ ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก ศูนย์โภชนาการ ศูนย์อนามัย
โรงเรียน ศูนย์ทันตสาธารณสุข และใช้ชื่อใหม่ว่าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 7 ราชบุรี และในปี 2534
กระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่รับผิดชอบเป็น 12 เขต และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต
4 ราชบุรี
ต่อมามีการปฏิรูประบบราชการกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาลเมื่อ 1 ตุลาคม 2545 และ
รวมงานบางส่วนของศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมมาร่วมและได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งว่า ศูนย์อนามัยที่ 4
ราชบุรี โดยมีพนื้ ที่ปฏิบัติงาน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีขอบข่ายของงานครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมดังนี้
1. อนามัย การเจริญ พั น ธุ์ ป ระกอบด้วย อนามัย แม่ และเด็ก วางแผนครอบครัว เอดส์ ( HIV/AIDS)
อนามัยวัยเรียนและเยาวชน อนามัยวัยหมดระดูและผู้สูงอายุ ครอบครัวศึกษา การมีบุตรยาก การ
แท้งบุตรมะเร็งระบบสืบพันธุ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. โภชนาการ
3. ทันตสาธารณสุข
4. ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
5. อนามัยสิ่งแวดล้อม (สุขาภิบาลทั่วไปและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ)
6. กฎหมายสาธารณสุข
7. สุขาภิบาลอาหารและน้า
8. ส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ต่างๆ เช่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น
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วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จาเป็น
การผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง

วัฒนธรรมองค์กร “ HEALTH”
“ให้เกียรติ โปร่งใส จริงใจ ซื่อสัตย์ ยืนหยัดพัฒนา คุณค่าบริการ”
1. H = Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) หมายถึงการมีพฤติกรรมตามหลักการสุขบัญญัติ
แห่งชาติโดยเฉพาะในเรื่องตรวจสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นประจาทุกปี ออกกาลัง
กายสม่าเสมอ รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ไม่เสพอบายมุขทั้งหลาย ฯลฯ
2. E = Ethics (มีจริยธรรม) หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนและ
จรรยาวิชาชีพ
3. A =Achievement and Accountability (มุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบ) หมายถึงการมุ่งทางาน ให้
บรรลุเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพทั้งระดับองค์กรและบุคคล พร้อมรับผิดชอบต่อผลงาน
4. L = Learning (เรียนรู้ร่วมกัน) หมายถึงการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ กล้าแสดงความคิดเห็นสร้าง
นวัตกรรมและมีการสรุปบทเรียน ยกระดับความรูท้ ั้งตัวบุคคลและองค์กร
5. T = Trust (เคารพและเชื่อมั่น) หมายถึง การเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เคารพให้ เกียรติและ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าจะได้รับบริการที่ดี
6. H = Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) หมายถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนงานอย่าง สร้างสรรค์
ทางานสอดคล้องเกื้อหนุนกันและกัน สื่อสารอย่างเปิดเผย โปร่งใส ทั่วถึง ทันกาล และรักษา
มิตรภาพที่ดตี ่อกัน
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กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี







กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย
กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์ อ นามั ย ที่ 4 ราชบุ รี มีบุ ค ลากรทั้ งหมด 297 คน เป็ นข้า ราชการ 150 คน พนัก งานราชการ 17 คน
ลูกจ้างประจา 48 คน ลูกจ้างชั่วคราว 62 คน จ้างเหมา 20 คน พิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ข้าราชการมีช่วง
อายุ 50 – 60 ปี มากที่สุดคือร้อยละ 50.7 ลูกจ้างประจาช่วงอายุ 50 – 60 ปี มากที่สุดคือร้อยละ 77.1 และ
ลูกจ้างชั่วคราวอยู่ในช่วงอายุ 30 – 39 ปี มากที่สุดคือร้อยละ 40.3 (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2556)
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เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 จาแนกตามวุฒิการศึกษา
จานวน

ลา
ดับ

วุฒิการศึกษา

ข้าราชการ

พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้าง
ราชการ ประจา ชั่วคราว

รวม

1

แพทย์

11

-

-

-

11

2

ทันตแพทย์

4

-

-

-

4

3

ปริญญาเอก

2

-

-

-

2

4

ปริญญาโท (ไม่รวมแพทย์,เภสัช,ทันตฯ)

21

-

-

-

21

5

ปริญญาตรี

97

16

3

10

126

6

อนุปริญญา.ปวส/
ประกาศนียบัตร (ปวช./ปวท./ม.1-3/ป.1-6)

15

1

1

15

32

-

-

44

37

81

รวม

051

07

48

62

277

7

* จ้างเหมาบริการ 20 ราย

ข้าราชการของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
จาแนกตามตาแหน่ง

อายุข้าราชการของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

ชำนำญกำร
พิเศษ, 16
ปฏิบัติงำน, 3

50.7 %

20-29 ปี, 19

12.7

ชำนำญงำน, 22

17.3

%

50-60 ปี,
76

30-39 ปี,
26

%
19.3
%

อำนวยกำร, 1

อายุเฉลี่ย 45.7 ปี (150 คน)
เชี่ยวชำญ, 2

ข้อมูล ณ 1 พฤศจิกายน 2556

ปฏิบัติกำร, 25

40-49 ปี,
29
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การบริหารงบประมาณและเงินบารุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี มีการบริหารงบประมาณ จานวน 104,934,535.60
บาท เงินนอกงบประมาณ จานวน 3,809,172.08 เงินบารุง 75,382,695.55 บาท ดังตารางต่อไปนี้
ประเภท
1.เงินงบประมาณ

ประเภทรายจ่าย

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

68,090,532.10
16,409,200.00
400,000.00
1,160,803.50
24,000.00
18,850,000.00
104,934,535.60

68,090,532.10
16,407,964.22
399,370.00
1,160,221.72
23,198.00
0.00
86,081,286.04

0.00
1,235.78
630.00
581.78
802.00
18,850,000.00
18,853,249.56

ยอดยกมา
1,722,531.41

2,086,640.67

1,264,616.90

2,544,555.18

ยอดยกมา
22,716,240.11

52,666,455.44

39,802,831.33

35,579,864.25

24,438,771.52

159,687,631.71

127,148,734.27

56,977,668.99

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเบิกแทนกัน
งบลงทุน
รวมงบประมาณ

2. เงินนอกงบประมาณ
3. เงินบารุง
รวมทั้งหมด

กราฟแสดงความก้าวหน้าการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556
ร้อยละ
120
100

แผน

99.98

ผล

80
57.69

60
40
20
0

24.94

27.14

63.63

72.68

81.83 82.27

86.64
94

68

37.58
44

20

2.97
ั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
0ผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบต
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
2556

Sep
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ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่าง
ผูอ้ านวยการศูนย์อนามัยที่ 4 กับอธิบดีกรมอนามัย ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 โดยรับมอบตัวชีว้ ัดการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน 27 ตัวชี้วัด ครอบคลุมมิติภายใน ภายนอก และศูนย์อนามัย
ที่ 4 ได้จัดพิธีลงนามตามคารับรองปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้อานวยการศูนย์ฯ กับหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดบรรลุตามเปูาหมายที่กาหนด ผลการดาเนินงานสาเร็จตามเปูาหมายเกือบทุกตัว ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่ได้
ปี 2556

มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล
ตัวชีว้ ัดที่ 1.1

ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

100

99.6

ตัวชีว้ ัดที่ 1.2

ร้อยละของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง

100

ตัวชีว้ ัดที่ 1.3

จานวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

100

100
20

ตัวชีว้ ัดที่ 1.4

ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี มีพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

100

70

ตัวชีว้ ัดที่ 1.5

ร้อยละของอาเภอที่มีตาบลผ่านเกณฑ์ตาบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะ
ยาว
ร้อยละของวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพืน้ ฐาน

100

ตัวชีว้ ัดที่ 1.7

จานวนอาเภอที่ผ่านองค์ประกอบการดาเนินงานอาเภอสุขภาพดี 80 ปี
ยังแจ๋ว

100

80
50

ตัวชีว้ ัดที่ 1.8

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(รพศ. รพท. รพช.)ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพ
ที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน

100

93

ตัวชีว้ ัดที่ 1.9
ตัวชีว้ ัดที่ 1.10

ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้าอัดลม ควบคุมน้าหวานและขนมกรุบกรอบ
จานวนองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ

100
100

90
80

ตัวชีว้ ัดที่ 1.11

จานวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง

100

100

ตัวชีว้ ัดที่ 1.12

ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีการดาเนินงานคลินกิ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
(DPAC) ตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย

100

95

ตัวชีว้ ัดที่ 1.13

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มรี ะบบ
การจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน

100

90

ตัวชีว้ ัดที่ 1.14

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มรี ะบบ
การจัดบริการน้าบริโภคระดับพืน้ ฐาน

100

100

ตัวชีว้ ัดที่ 1.6

100
100
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คะแนนที่ได้
ปี 2556

คะแนน
เต็ม

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดที่ 1.15

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานน้าประปาดื่มได้

100

100

ตัวชีว้ ัดที่ 1.16

จานวนสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี
การดาเนินกิจกรรม GREEN ครบถ้วน ทัง้ 5 กิจกรรม

100

100

ตัวชีว้ ัดที่ 1.17

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาตัวแบบด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

100

100

100

100

100

100

ตัวชีว้ ัดที่ 1.18

มิติภายนอก : การประเมินคุณภาพ
ตัวชีว้ ัดที่ 2

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัดที่ 3

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต

100

100

ตัวชีว้ ัดที่ 4

ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

100

60

ตัวชีว้ ัดที่ 5

ระดับความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับเปูาหมาย
ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย

100

100

ตัวชีว้ ัดที่ 6

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

100

100

มิติภายใน : การพัฒนาองค์การ
ตัวชีว้ ัดที่ 7

ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวชีว้ ัดและเปูาหมาย (Cascading) สู่
ระดับบุคคล

100

100

ตัวชีว้ ัดที่ 8

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการเรียนรู้ความต้องการและความ
คาดหวังรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
(C/SH) ของกรมอนามัย

100

98

ตัวชีว้ ัดที่ 9

ระดับความสาเร็จของการรายงานข้อมูลแผน/ผลการดาเนินงานโครงการและ
งบประมาณให้มีความครบถ้วน และทันสมัย

100

100

ตัวชีว้ ัดที่ 10

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย

100

98

ตัวชีว้ ัดที่ 11

ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมอนามัย

"...."

คะแนนรวม

2,700

2,424

ร้อยละของคะแนนที่ได้

89.76
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พระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีเจตนารมณ์ที่สาคัญคือเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่าง
กว้างขวางในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกั บการดาเนินการต่างๆของรัฐ เพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองอย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะนาไปสู่การยกระดับการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เจ้าหน้าที่ ของรัฐ
ในการก้าวสู่สังคมแห่งความโปร่งใส ซึ่งต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนโดยรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐจะต้องให้การสนับสนุนและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติอย่างจริงจัง โดยคานึงถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ และเป็นที่คาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในระบบราชการ จะส่งผลให้สถานภาพทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดดี ้วย พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่รองรับ “สิทธิได้
รู้”ของประชาชนในการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและกาหนดหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัตติ าม โดยยึดหลัก “เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นรอง” ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
มีแนวทางดาเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้คอื
1. จัดสถานที่ตั้ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯพ.ศ.2540” สาหรับให้ประชาชนสืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเองได้สะดวกบริเวณห้องสมุดอาคารฝึกอบรมซึ่งได้จัดแฟูมเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลดังนีค้ ือ
แฟูมที่ 1. ผลการพิจารณาหรือคาวินจิ ฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคาสั่งที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
แฟูมที่ 2 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)
แฟูมที่ 3 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ
แฟูมที่ 4 คู่มอื หรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ หน้าที่ของเอกชน
แฟูมที่ 5 สิ่งพิมพ์ที่ได้มกี ารอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
แฟูมที่ 6 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มลี ักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทาบริการ
สาธารณะแฟูมที่ 7 มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมิติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนีใ้ ห้ ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่มาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
แฟูมที่ 8 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนดดังนี้ *ข่าวประกวดราคา *สรุปผลการประกวดราคา
แฟูมที่ 9 เอกสารวิชาการประกอบการประเมินบุคคล(อวช.)และสื่อสิ่งพิมพ์/เอกสารประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ
ของกรมอนามัย
2. นาเสนอข้อมูลทั้ง 9 แฟูม ผ่านWebsite ของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
(http://hpc4.anamai.moph.go.th/news2540/news2540.html)
3. มีคณะกรรมการฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลต่างที่ประชาชนร้องขอตามขั้นตอนและข้อกาหนดของพรบ.
4. จัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หรือ สอดแทรกเนือ้ หาเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงในหลักสูตรที่หน่วยงานจัดอยูแ่ ล้วอย่างต่อเนื่อง ตามมติของสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 มกราคม 2555 ซึ่งในปี2555 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ได้อบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารฯแก่บุคลากรของศูนย์ฯ จานวน 120 คน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เพื่อฟื้นฟู ความรู้ เกิดความเข้าใจและ
ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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สถานการณ์การปุวยและตายของมารดาและทารก เป็นตัวชี้วัดสภาวะสุขภาพประชากรและการพัฒนา
ของประเทศที่สาคัญและเป็นสากล ตามแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ.2555 -2559 ) ที่
กาหนด วิสัยทัศน์ให้ ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียง เป็นธรรม นาสู่สังคมสุข
ภาวะ พันธกิจ ได้แก่การพัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคาม
และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาไทย ประกอบกับการที่รัฐบาลไทยได้
มอบเอกสารคามั่นต่อโครงการ Every Woman Every Child ( EWEC) โดยจะร่วมกับสหประชาชาติในการลด
อัตราการเสียชีวิตในแม่และเด็ก เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ปรับปรุงคุณภาพการดูแลแม่แ ละเด็ก เพิ่มอัตราการ
เลี้ยงลูกด้ว ยนมแม่เป็นร้อยละ 60 ลดอัตราทารกแรกเกิดน้าหนักต่ากว่า 2,500 กรัมให้เหลือร้อยละ 7
สนับสนุนการให้ยาต้านไวรัสแก่มารดาที่ตดิ เชื้อเอชไอวี โดยลดการติดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูกเหลือร้อยละ 1.5
ภายในปี 2558 ประกอบกับประเทศไทยให้ความสาคัญกับเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ( Millenium
Development Goal – MDG) ที่มีแนวคิดเรื่องการพัฒนาคน ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือสุขภาพสตรีมีครรภ์ โดยมี
เปูาหมายลดอัตราส่วนการตายของมารดาให้เหลือ 15: 100,000 ของทารกเกิดมีชีพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขที่ให้บริการ
อนามัยแม่และเด็กในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีคุณภาพภายใต้โครงการโรงพยาบาล
สายใยรักแห่งครอบครัว ผลักดันให้คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด (Maternal and Child Health
Board ) ดาเนินการติดตาม ควบคุมกากับการให้บริการอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง

ผลการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กในปี2556ภายใต้แผนสุขภาพสตรีและทารก แผนเด็กอายุ
0-2ปีและอายุ3-5ปี ในบทบาทของศูนย์วิชาการได้ร่วมจัดทาแผนสุขภาพเขตกับจังหวัด Focal point และ
จังหวัดอื่นๆในเขตบริการสุขภาพที่ 5 และดาเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็กและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในพืน้ ที่เครือข่ายบริการที่ 5 รวม 8 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี
นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรขี ันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ดังนี้
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 การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ
1. จัดประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กในเขตสาธารณสุขที่
4 และ5 ระยะเวลา 1 วัน เป็นการให้ความรู้ดา้ นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในระยะตั้งครรภ์
คลอด และหลังคลอด การ Conference Interesting case มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 127 คน
2. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
สายใยรักแห่งครอบครัว ระยะเวลา 2 วัน มี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจานวน 104 คน
3. จัดประชุมสรุปผลการดาเนินงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาบลนมแม่ฯระดับเขต 1 ครั้ง
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจานวน 139 คน
4. ดาเนินโครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพโดยจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานศูนย์
เด็กคุณภาพ 1 วัน ผูเ้ ข้าประชุม 155 คน อบรมเรื่องการดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก สถานเลี้ยงเด็กกาพร้า
และสถานดูแลเด็กในช่วงกลางวันและการประเมินตนเองเพื่อพัฒนามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ผูเ้ ข้า
อบรมจานวน 66 คน อบรมเรื่องการดูแลเด็กให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
จานวน 2 ครั้งผูเ้ ข้าอบรมจานวน 112 คน
5. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล เรื่องการ
คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยแบบประเมิน
อนามัย 55 โครงการปรับภารกิจการจัดการ
ปัญหาเอดส์ฯ (ACHIEVED) โดยอบรมเรื่องการ
ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กในชุมชน แก่ อสม. และ
อาสาสมัครชมรม จานวน 2 ครัง้ ผู้เข้าอบรม
จานวน 101คน และอบรมหลักสูตรการจัดการ
รายบุคคล( Case management)ระยะเวลา 3 วัน
ผูเ้ ข้าอบรม จานวน 44 คน นอกจากนี้ศูนย์
สนับสนุนวิทยากรให้แก่จังหวัดในเขตเรื่องการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก การจัดทาแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์ตาบลนมแม่ เพื่อสายรักแห่งครอบครัว การดาเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและการคัดกรองพัฒนาการ เด็กปฐมวัยและร่วมเป็นทีมวิทยากรกับจังหวัด Focal point
Annual Report 2013

รายงานประจาปี 2556 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

13

 การประเมินรับรองมาตรฐาน
1. ดาเนินการประเมินรับรองมาตรฐาน ตาบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว จานวน 6 ตาบล ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ตาบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวของกรมอนามัย จานวน 5 ตาบล
2. ประเมินรับรองมาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสายใยรักแห่งครอบครัวจานวน 27 แห่ง ผล
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ จานวน21 แห่ง
3. ประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพจานวน 15 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินจานวน 10 แห่ง

 การติดตามควบคุมกากับงาน
1. นิเทศงานตรวจราชการกรณีปกติร่วมกับผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปีละ 2 ครั้งเป็นการ
ติดตามดูกระบวนการทางานของจังหวัดในเรื่องการให้บริการอนามัยแม่และเด็กและมาตรการที่ใช้
แก้ไขปัญหา
2. ประเมินกระบวนการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ( M&E) กลุ่มเด็ก 0-2 ปี ติดตามดูกระบวนการ
ทางาน ระบบบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรคการดาเนินงาน ในพืน้ ที่ระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล

 งานวิจัย
โครงการปัจจัยด้านการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการส่งเสริม
การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ5 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
สถานการณ์ด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัยและ ปัจจัยที่มผี ลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้านการดูแลเด็กของ ผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมของชุมชน พื้นที่ศกึ ษา 4
จังหวัดได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงครามและประจวบคีรขี ันธ์ จานวนกลุ่มตัวอย่าง 1558 ราย
วิธีดาเนินการ ติดตามประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี โดยใช้แบบประเมินอนามัย 55 และสัมภาษณ์
ผูป้ กครองเรื่องพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ผลการศึกษาพบว่าการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย มีส่วนสูงระดับดี
และรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 70.0 พัฒนาการสมวัยรวม 4 ด้านร้อยละ 71.5 เมื่อพิจารณาพัฒนาการเฉพาะด้าน
พบว่า พัฒนาการด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเองสมวัย ร้อยละ 97.44 พัฒนาการด้านกล้ามเนือ้ มัดเล็ก
สมวัย ร้อยละ 93.60 พัฒนาการด้านภาษา สมวัย ร้อยละ 75.05 และพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ร้อย
ละ 96.16
ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตตามดัชนีนาหนั
้ ก/ส่วนสูงและส่วนสูง/อายุอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติได้แก่ ความสัมพันธ์ของผู้เลีย้ งดูเด็ก สถานภาพสมรสและอายุของเด็ก ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์ต่อ
พัฒนาการสมวัยรวม 4 ด้าน พัฒนาการสมวัยด้านภาษาและพัฒนาการด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุของผู้เลีย้ งดูเด็ก การศึกษาของผู้เลีย้ งดูเด็ก และสถานภาพสมรสของผู้
เลี้ยงดูเด็ก
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ปัญหาอุปสรรคที่พบในงานแม่และเด็ก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ช้า
เด็กอายุ 1½ ปีมารับวัคซีนห่างขึ้นส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการตรวจพัฒนาการ
การคัดกรองพัฒนาการเด็ก ค้นหาCase ผิดปกติได้นอ้ ย
เด็กที่มปี ัญหาด้าน Growth ยังไม่มีแผนการดูแลเป็นรายบุคคล
เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการประเมินพัฒนาการ การประเมินภาวะการณ์เจริญเติบโต
มารดาส่วนใหญ่ให้นมแม่เพียง 3 เดือนเพราะต้องกลับไปทางานโรงงาน

ข้อเสนอแนะ
ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนบทบาทโดยเน้นให้พืน้ ที่มีการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
กาหนดมาตรการแก้ไขให้ตรงประเด็นปัญหา แบ่งความรับผิดชอบโดยกาหนดให้มีจังหวัดทาหน้าที่เป็น Focal
point ในการจัดทาแผนสุขภาพระดับเขต และมีการถ่ายทอดแผนฯ จากจังหวัดลงสู่ระดับอาเภอ และตาบล
ส่วนศูนย์วชิ าการเป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ (Technical support) การประเมินรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการสาธารณสุข โดยเฉพาะโรงพยาบาลให้มีบริการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ตงั้ ครรภ์ คลอด หลัง
คลอดตามเกณฑ์คุณภาพ
การดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานและมี
คุณภาพ แต่ขณะนีย้ ังไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด ดังนัน้ จึงควร ปรับเปลี่ยน
วิธีการโดยเน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการดูแลสุขภาพ
แม่และเด็กในพืน้ ที่ของตน จัดงบประมาณสนับสนุนพัฒนาคุณภาพบริการงานแม่และเด็ก ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งเป็นหน่วยบริการสุขภาพในชุมชนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่เป็นกาลังสาคัญ จึง
ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรเหล่านีด้ ้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน ทั้งนีค้ วรมีระบบบริหารจัดการ ควบคุมกากับในระดับจังหวัด อาเภอ (CUP) และประสานเครือข่าย
หน่วยงานในท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อร่วมมือกันดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่
อย่างยั่งยืน
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เด็กวัยเรียนและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มคี วามสาคัญสูง เนื่องจากจะเติบโตเป็นกาลังแรงงาน
และสมองของชาติในการพัฒนาประเทศทุกๆ ด้านให้เจริญรุดหน้า ดังนั้น เด็กวัยเรียนและเยาวชนจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์สังคมเพื่อ
นาไปสู่การมีคุณภาพชีวติ ที่ดี การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน
โดยการใช้กลยุทธ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างบูรณาการ
ในเรื่องการดูแลด้านสุขภาพนักเรียน ทั้งด้านร่างกาย สุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การ
เสริมสร้าง IQ, EQ และ การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและรอบๆ โรงเรียน โดยดาเนินงานในรูปแบบ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ซึ่ง
พัฒนาต่อเนื่องจากการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ทองแดง เงิน และ ระดับทอง ซึ่ง กรมอนามัย ได้
พัฒนากระบวนการและแนวทางการดูสุขภาพนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดีที่พึงประสงค์ 10 องค์ประกอบ
และพัฒนาต่อเนื่องอีก 3 มาตรการ 19 ตัวชี้วัด ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2551 โดยการดาเนินงานเน้นการวัดผลลัพธ์ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนที่ถูกต้องและเหมาะสม
พร้อมปลูกฝังแนวคิดและแนวปฏิบัติที่
ถูกต้องในเรื่องสุขภาพ มุ่งหวังให้โรงเรียนรวมถึงบุคลากรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการมีสุขภาพดี ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2552-2555 ในพืน้ ที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี มีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการและผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จานวน 30 โรงเรียน และในปี
พ.ศ.2556 มีการดาเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ตลอดจนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสุขภาพนักเรียน โดย
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1. การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ได้ดาเนิน
โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมพัฒนา 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัด
กาญจนบุรี 3 โรงเรียน( โรงเรียนบ้านโปุงหวาย โรงเรียนบ้านยางสูง โรงเรียนบ้านสระลุมพุก) จังหวัด
สุพรรณบุรี 3 โรงเรียน(โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โรงเรียนวัดสังฆจายเถร โรงเรียนวัดแก้ว) จังหวัด
สมุทรสาคร 1 โรงเรียน(โรงเรียนวัดศรีเมือง) จังหวัดราชบุรี 1 โรงเรียน (โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนถ้าหิน
อ.สวนผึ้ง)
2. การประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปี 2556 จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้านโปุงหวาย อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต3 โรงเรียนวัดศรีเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล อาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
3. การเข้าร่วมประกวดโครงงานสุขภาพดีเด่นระดับประเทศ จัดโดยสานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นและจูงใจให้โรงเรียนมุง่ มั่นพัฒนาโครงงานสุขภาพ
นักเรียน ที่นาไปสู่นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนที่มีโครงงานเป็นที่
ยอมรับและมีคุณค่า โดยมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จากโครงงานเรื่อง“วิจัยและพัฒนาสูตรสบู่เหลว
สมุนไพร 7 ชนิด” โรงเรียน
รางวัลดีเด่นโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนทวารวดี
จังหวัดนครปฐม จากโครงงานเรื่อง “การศึกษาน้าหมักชีวภาพจากขนหมู เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ”
4. สนับสนุนองค์ความรู้ สื่อด้านวิชาการต่าง ๆ /คู่มอื สาหรับใช้ประกอบการดาเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรให้กับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและภาคีเครือข่าย
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5. การดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับกรมอนามัย
โดยร่วมกับสานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ในการจัดตั้งทีมประเมินโรงเรียนฯ ระดับศูนย์เขต ซึ่ง
ประกอบด้วยบุคลากรทุกภาคส่วน อาทิ ฝุายสาธารณสุขในพืน้ ที่ 8 จังหวัด และบุคลากรทางการศึกษาจาก
สานักงานพืน้ ที่การศึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงานและประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยก้าวต่อไปของการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร จึงมุง่ สร้างความเข้มแข็ง ให้โรงเรียนสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ภาวะ
สุขภาพนักเรียน มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อสุขภาพดี สามารถพัฒนาเป็น
องค์กรต้นแบบของนักเรียนได้ต่อไป
จากการดูแลสุขภาพนักเรียนโดยการให้บริการอนามัยเด็กวัยเรียนสู่การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน โดย
การพัฒนาเป็นระบบ การบูรณาการดูแลสุขภาพทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย โดยการส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน
โรค ด้านสุขภาพจิต การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดด้านสติปัญญา และการดูแลด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาพที่ดี ทั้งเด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน โดย
การดาเนินงานแบบมีสว่ นร่วม ทั้งบุคลากรที่มสี ่วนเกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู
ผูป้ กครอง ท้องถิ่น และชุมชน ผลลัพธ์จากการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ก็คือสุขภาพที่ดเี หมาะสม
ตามวัยของเด็กวัยเรียน
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การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม ครอบครั ว และเศรษฐกิ จ ตลอดจนเทคโนโลยี ใ น
ปัจจุบัน ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย และไม่มี
การปูองกัน ทาให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ดังจะเห็นได้
จากในเครือข่ายสาธารณสุขที่ 5 หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น ทาให้มีผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพของ
ตัววัยรุ่นและบุตร รวมทั้งมีผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจตามมาด้วย โดยในปี 2554 พบการคลอดบุตร
ของแม่วัยรุ่นร้อยละ 19.9 ต่อการคลอดทั้งหมด ซึ่งถ้าเทียบเป็นอัตราการคลอดของหญิง อายุ15-19 ปี พบ
58.6 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ (54.9 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี
พันคน) ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าว และได้กาหนดยุทธศาสตร์ “ลด
ปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนวัยรุ่น” เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สาคัญของกรมอนามัย เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาในวัยเรียน
วัยรุ่น อันจะส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชากรไทย จึงมีนโยบายให้ศูนย์อนามัยผลักดันและพัฒนาให้
โรงพยาบาลในเขตความรับผิด ชอบพั ฒนาระบบบริการเพื่อให้วัยรุ่นกลุ่มเสี่ย งได้รับบริก ารช่วยเหลือ ตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services) และผ่านการ
ประเมินมาตรฐานการให้บริการสุขภาพวัยรุ่น

Annual Report 2013

รายงานประจาปี 2556 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

19

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน(Youth Friendly Health
Services/YFHS) การดาเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โดยการพัฒนาการจัดระบบการ
ให้บริการ การนิเทศติดตาม การเยี่ยมประเมิน รวมทั้งประเมินการให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและ
เยาวชนของโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ตามมาตรฐาน จานวนทั้งสิน้ 68 แห่ง โดยเริ่ม
ดาเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 ซึ่งกลวิธีในการดาเนินการนั้น เริ่มจากการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่
รับผิดชอบดูแลสุขภาพวัยรุ่นของโรงพยาบาล
สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งและพัฒนาคลินิกบริการฯ
ให้กับโรงพยาบาลนาร่อง นิเทศติดตามการดาเนินงานของโรงพยาบาล และเยี่ยมสารวจการให้บริการตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน

ผลการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนถึง ปีพ.ศ.2556 พบว่าบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพ
วัยรุ่นของโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 5 จานวน 68 โรงพยาบาลได้รับความรูเ้ พื่อพัฒนาคลินิกบริการที่
เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นครบทุกโรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่
เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services) จานวน 19 โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ
27.9 (เปูาหมายร้อยละ 30 ในปี 2556)
นอกจากการพัฒนาสถานบริการด้านสาธารณสุขและเครือข่าย ให้มีคุณภาพและเป็นมิตรกับวัยรุ่นแล้ว
กรมอนามัยยังได้พัฒนาแนวทางการดาเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในอาเภอ ทั้งหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานด้านสุขภาพ(โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล/อบต.) ภาคการศึกษา(โรงเรียน) และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน(ชุมชน/ครอบครัว) ในการพัฒนาเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น โดยพัฒนาให้.....ก้าวสู่
อาเภออนามัยการเจริญพันธุ์.... ความสาคัญคือ วัยรุ่นและเยาวชนเป็นระยะเปลี่ยนผ่านจากเด็กสู่วัยผูใ้ หญ่เป็น
ช่วงที่มกี ารเปลี่ยนแปลงมากทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ในปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นและเยาวชนทั่วโลก
ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศในลักษณะต่างๆ มีจานวนมากขึ้น และมีแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควรเพิ่มขึ้น ผลกระทบที่ตามมาคือการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การแท้ง

Annual Report 2013

รายงานประจาปี 2556 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

20

การทอดทิง้ บุตร การติดเชือ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่นมี
สาเหตุสาคัญคือการไม่ใช้วิธีคุมกาเนิด หรือมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ปูองกัน ปัจจัยเสริมที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการไม่
คุมกาเนิดของวัยรุ่นคือความเข้าใจเรื่องการคุมกาเนิดอย่างถูกวิธี ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่ออยู่
กับเพศตรงข้าม การใช้สารเสพติด รวมทั้งไม่สามารถเข้าถึงบริการการคุมกาเนิดที่มปี ระสิทธิภาพ ดังนัน้ การ
แก้ไขปัญหาเหล่านีต้ ้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
มีคณะทางาน
กาหนดนโยบาย มีการจัดทาแผนและนาสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะระดับชุมชน และให้ความสาคัญกับ
ครอบครัว สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข ให้มคี วามสามารถร่วมกันดาเนินการส่งเสริม ปูองกัน
ตลอดจนดูแลสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัยรุ่นมีพฤติกรรม
ทางเพศที่ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และความรุนแรงทางเพศ
กิจกรรม.....ก้าวสู่อาเภออนามัยการเจริญพันธุ์....
ประกอบด้วยการประสานขอความร่วมมือ
อาเภอเข้าร่วมโครงการเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลที่มกี ารดาเนินงาน Youth Friendly Health Services จัด
ประชุมชีแ้ จงนโยบายและแนวทางการดาเนินงานอาเภออนามัยเจริญพันธุ์ ส่งเสริม สนับสนุนการ พัฒนา นิเทศ
ติดตามและประเมินผลดาเนินงาน อาเภออนามัยการเจริญพันธุ์ มีอาเภอเข้าร่วมโครงการจานวน 13 อาเภอ
(ร้อยละ 19 ของอาเภอในเขตรับผิดชอบ) แต่ขอรับการประเมินและผ่านการประเมินในปี 2556 เพียง 1 อาเภอ
คือ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ได้แก่ งบประมาณที่
โอนมาล่าช้า ทาให้การประชุมชีแ้ จงแนวทางการดาเนินงานล่าช้าไปด้วย ซึ่งจังหวัดต้องจัดประชุมชีแ้ จงแนว
ทางการดาเนินงานร่วมกับภารงานเดิมที่มอี ยู่ จึงไม่พร้อมรับการประเมิน การเตรียมความพร้อมของทีมเยี่ยม
ประเมิน และขาดการบูรณาการในเนื้องานจากหน่วยงานส่วนกลางทั้งในด้านการจัดระบบบริการที่เป็นมิตรกับ
วัยรุ่น และการดาเนินการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในระดับพืน้ ที่และชุมชน
จากมุมมองในการดูแลสุขภาพวัยรุ่นที่เน้นทั้งด้านการปูองกันภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์ การดูแลสุขภาพเมื่อมีภาวะเสี่ยง ได้แก่ การดูแลแบบผูม้ ีภาวะเสี่ยง
เมื่อตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น การจัดระบบการดูแลแบบรายบุคคลและรอบด้าน การให้การปรึกษา การรักษาเมื่อเป็น
โรค การส่งต่อดูแลต่อเนื่องระหว่างเครือข่าย(รพ./รพ.สต./รร./ชุมชน/ครอบครัว) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
วัยรุ่นวัยเยาวชนได้รับการดูแลและได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ก้าวข้ามปัญหาต่างๆ ต่อไปได้
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ปัญหาที่พบในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
1. มีปัญหาทั้งขาดสารอาหารและมีแนวโน้มปัญหาโรคอ้วนสูงในหลายจังหวัด
2. อัตราฟันผุในเด็กวัยเรียนสูงเกินเกณฑ์ นอกจากนีเ้ ด็กวัยเรียนยังมีพฤติกรรมบริโภคเสี่ยงต่อฟันผุ
3. อัตราการตัง้ ครรภ์ในวันรุ่นและอัตราปุวยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงเกินเกณฑ์
ข้อเสนอแนะ
1. พืน้ ที่ที่มอี ัตราฟันผุสูงควร ค้นหาสาเหตุ และออกแบบกิจกรรมแก้ปัญหาที่มปี ระสิทธิภาพ
2. ควรสนับสนุนงบประมาณกองทุนทันตกรรมให้โรงเรียน เพื่อร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ช่องปาก
โดยบูรณา การร่วมกับประเด็นสุขภาพอื่นๆ
3. เพิ่มมาตรการเข้าถึงบริการในคลินกิ วัยรุ่น ให้สามารถช่วยเหลือเด็กก่อนมีปัญหาเช่นก่อนเกิดการ
ตั้งครรภ์
4. วิเคราะห์พื้นที่ และกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อกาหนดมาตรการเฉพาะ ติดตามแก้ปัญหาให้ตรงจุด
5. จัดทาระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวัยรุ่น
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จากการดาเนินงานติดตามผลการจัดตั้งคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล (DPAC) ในปี 2556
จานวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม
กาญจนบุรี และราชบุรี รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งคลินกิ มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางแสดงสถานบริการสาธารณสุขที่มีการดาเนินงานจัดตัง้
คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล (DPAC) แยกรายจังหวัด
สถานบริการ
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จากตาราง พบว่า
สถานบริการสาธารณสุข
ระดับ รพศ. มีการ
ดาเนินการจัดตั้งคลินกิ ครบ
3 แห่ง คิดเป็น 100%
ระดับ รพท. และรพช. มี
การดาเนินการ 90.9% และ
96.2% ยังขาดอีก 3 แห่ง
(จังหวัดสมุทรสงคราม) จะ
ครบตามเปูาหมายของกรม
อนามัย (100%) และที่
เหลือจะดาเนินการในปี
2557 ส่วนระดับ รพ.สต. มี
การดาเนินการไปแล้ว 913
แห่ง คิดเป็น 99.8%
มากกว่าเปูาหมายของกรม
อนามัย (60%) จากการ
ดาเนินงานในช่วงแรก การ
จัดตั้งคลินกิ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเกือบคลอบคลุม
ในทุกพืน้ ที่ เป็นความสาเร็จ
เชิงปริมาณเท่านั้น ส่วน
ความสาเร็จในเชิงคุณภาพ
จะต้องมีการดาเนินงานและ
ติดตามภาวะสุขภาพของ
ผูร้ ับบริการว่าสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
จริงหรือไม่
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ในปัจจุบันนีท้ ุกประเทศทั่วโลกมีจานวนผูส้ ูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่มีบางประเทศเท่านั้นที่ให้ความสาคัญ
กับผูส้ ูงอายุ เช่น ประเทศญี่ปุน โดยมีการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค จัดให้มีระบบดูแลรักษาและ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง แต่ก็มีหลายประเทศยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับผูส้ ูงอายุ ดังนั้น
องค์การสหประชาชาติ1 จึงจัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในปี ค.ศ.
1982 เพื่อกาหนดความหมายของ “ผูส้ ูงอายุ” ชีน้ าให้ประเทศต่างๆร่วมกันดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม พร้อม
ทั้งกาหนดให้ปีดังกล่าวเป็นปีรณรงค์การส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ มีคาขวัญว่า “Add Life to Years” องค์การ
สหประชาชาติแบ่งสังคมผูส้ ูงอายุออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 การก้าวเข้าสูส่ ังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) หมายถึง ประเทศหรือสังคมที่มปี ระชากรอายุ
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 หรือประชากรอายุ 65 ปีบริบูรณ์ขนึ้ ไป มากกว่าร้อยละ 7 ของ
ประชากรในประเทศหรือสังคมนั้น
ระดับที่ 2 สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) หมายถึง ประเทศหรือสังคมที่มปี ระชากรอายุ
60 ปีบริบูรณ์ขึน้ ไป มากกว่าร้อยละ 20 หรือประชากรอายุ 65 ปีบริบูรณ์ขนึ้ ไป มากกว่าร้อยละ 14 ของ
ประชากรในประเทศหรือสังคมนั้น
ระดับที่ 3 สู่สังคมผูส้ ูงอายุระดับมากเกินสมดุล (Super Aged Society) หมายถึง ประเทศหรือสังคมที่มี
ประชากรอายุ 65 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรในประเทศหรือสังคมนัน้
จากความก้าวหน้าและความสาเร็จด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศ
ไทยก้าวเข้าสูส่ ังคมผูส้ ูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2550 โดยมีประชากรอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขนึ้ ไปร้อยละ
10.63 (6,701,461 คน) หรืออายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปร้อยละ 7.47 (4,707,369 คน) ของจานวนประชากรทั้ง
ประเทศ (63,038,247 คน) เป็นผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60 – 69 ปี) ร้อยละ 54.89 วัยกลาง (อายุ 70 – 79 ปี)
ร้อยละ 32.91 และวัยปลาย (อายุ 80 ปี ขึน้ ไป) ร้อยละ 12.20 มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของเพศชาย 68.4 ปี
และเพศหญิง 75.2 ปี ในปีตอ่ มาจานวนผูส้ ูงอายุเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง พบว่าในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมี
ประชากรสูงอายุร้อยละ 12.68 (8,170,909 คน) ของจานวนประชากรทั้งประเทศ (64,456,695 คน) เป็น
ผูส้ ูงอายุวัยต้นร้อยละ 55.58 วัยกลางร้อยละ 31.11 และวัยปลายร้อยละ 13.314 มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
ของเพศชาย 71.93 ปี และเพศหญิง 78.82 ปี คาดว่าในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุโดย
สมบูรณ์โดยมีผู้สูงอายุร้อยละ 20.0 (14.5 ล้านคน) คาดประมาณอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของเพศชาย 74.62
ปี และเพศหญิง 81.38 ปี

Annual Report 2013

รายงานประจาปี 2556 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

25

เขตบริการสุขภาพที่ 5 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด 8 จังหวัด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี
นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรขี ันธ์ ทุกจังหวัดได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
พบว่าในปี พ.ศ. 2553 มีประชากรสูงอายุร้อยละ 12.38 (624,564 คน)4 มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของเพศ
ชาย 71.95 ปี และเพศหญิง 78.02 ปี5 ประชากรสูงอายุในเขตฯ เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง พบว่าในปี พ.ศ. 2555 มี
ประชากรสูงอายุร้อยละ 14.07 (710,755 คน)6 ในปี พ.ศ. 2568 เขตฯจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คาด
ประมาณอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของเพศชาย 78.47 ปี และเพศหญิง 81.80 ปี5 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าผู้สูงอายุในระดับประเทศไทยและเขตบริการสุขภาพที่ 5 มีอายุยืนยาวขึ้น การมีอายุที่ยืนยาวแต่มี
ร่างกายและอวัยวะมีภาวะหง่อม (Frailty หรือ Frail Elderly) ผูส้ ูงอายุนั้นจะมีอาการตามโรค และหรือกลุ่ม
อาการต่างๆ (Syndrome) ที่เป็นผลรวมของกระบวนการชราตามธรรมชาติและมีปัญหาสุขภาพต่างๆ1
ในด้านปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย มีผสู้ ูงอายมากกว่าหนึ่งในสามเป็นโรคเรื้อรัง พบว่าในปี พ.ศ.
2550 ผู้สูงอายุเป็นโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 31.7 เบาหวานร้อยละ 13.3 หัวใจ 7.0 อัมพฤกษ์/อัมพาตร้อย
ละ 2.5 หลอดเลือดสมองตีบร้อยละ 1.6 มะเร็งร้อยละ 0.5 ความดันโลหิตสูงและเบาหวานและหัวใจร้อยละ 1.5
ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดสมองตีบร้อยละ 1.0 ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดสมองตีบและอัม
พฤกษ์/อัมพาตร้อยละ 0.3 เป็นข้อสังเกตว่า ผูป้ ุวยโรคเรือ้ รังทุกโรคจะมีจานวนเพิ่มขึ้นตามช่วงกลุ่มวัย โดยมี
จานวนมากที่สุดในวัยปลาย และเพศหญิงเป็นโรคเรื้อรังมากกว่าเพศชาย7
เขตบริการสุขภาพที่ 5 ในปี พ.ศ. 2554 ผูส้ ูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ร้อยละ 79
ประเมินความสามารถในการดาเนินชีวติ ประจาวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL) ของผู้สูงอายุ
พบว่าในปี พ.ศ. 2556 เขตบริการสุขภาพที่ 5 ยกเว้นจังหวัดสมุทรสงคราม ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มติดสังคม
รองลงมาเป็นกลุ่มติดบ้านและติดเตียง (ร้อยละ 85.44, 12.37 และ 2.19 ตามลาดับ) ในปีเดียวกันจังหวัด
สุพรรณบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ คัดกรองโรคเรือ้ รังในผูส้ ูงอายุ (313,621 คน) พบว่าเป็น
โรคเรือ้ รังร้อยละ 57.34 (179,828 คน) ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือโรคเบาหวาน ไขมันใน
เลือดสูง กระดูกและข้อ หัวใจและหลอดเลือดสมอง (ร้อยละ 25.23, 11.35, 7.48, 7.39, 3.60 และ 2.29
ตามลาดับ) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผูส้ ูงอายุในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ยังไม่ตระหนักถึงการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ จึงเจ็บปุวยด้วยโรคเรือ้ รัง และมีจานวนไม่นอ้ ยที่โรคมีอาการรุนแรงมากขึ้นจน
ทาให้เกิดการเจ็บปุวยซ้าซ้อน ทุพพลภาพ พิการ หรือเสียชีวิต
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ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ตระหนักถึงปัญหาของผู้สูงอายุที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ยังคงเป็น
เรื่องขาดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ไม่ ได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพ เข้าไม่ถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรคที่มีมาตรฐาน และมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการดาเนินชีวิต เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่มีส้วมนั่ง
ราบ ราวยึดเกาะทางเดิน บันไดทางลาด สถานที่ออกกาลังกาย และรถโดยสารสาธารณที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
เป็นต้น อันเนื่องมาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ดาเนินงานผู้สูงอายุ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวติ จังหวัด (พมจ.) และสาธารณสุขในพื้นที่ เป็นต้น ยังไม่บูรณากาดาเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับกรมอนามัยมียุทธศาสตร์การดาเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน ศูนย์ฯ จึง
ใช้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ กรมอนามัย ขับเคลื่อนการดาเนินงานผู้สูงอายุในเขตฯ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีตามมาตรฐานสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์
มาตรการ
1. พัฒนาผู้สูงอายุให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง ผ่านสถานบริการ ชมรมผู้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพ
เป็นต้น
2. คัดกรองสุขภาพผูส้ ูงอายุ
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผสู้ ูงอายุในกลุ่มเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีพฤติกรรมสุขภาพ
ผลการดาเนินงาน
1. จังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 5 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานผู้สูงอายุและตัวชี้วัดของกรม
อนามัย ให้กั บเจ้าหน้าที่ส าธารณสุ ขที่ดาเนินงานผู้สูงอายุทุก ระดับ ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีและ
สมุทรสงคราม ศูนย์ฯสนับสนุนงบประมาณ และวิทยากร
2. มีแผนสุ ขภาพผู้ สู งอายุ เขตบริก ารสุ ขภาพที่ 5 พ.ศ. 2556 โดยศูน ย์ฯ เป็น ผู้ร่ วมจัดท าแผน ในแผน
ประกอบด้วยมาตรการคัดกรองโรคเรือ้ รัง การส่งต่อ และคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ
3. นิเทศติดตามและประเมินผลการดาเนินงานผู้สูงอายุในการตรวจราชการกรณีปกติ เขตบริการสุขภาพที่ 5
กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเชื่อมโยงจากสถานบริการสู่ชุมชน
มาตรการ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตัง้ และพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุที่มคี ุณภาพในสถานบริการของรัฐ โดยเริ่ม
ที่คลินกิ ผู้สูงอายุคุณภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสว้ มนั่งราบสาหรับผู้สูงอายุในสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. รพ. เป็นต้น
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care : HHC) โดย
บุคลากรสาธารณสุข
ผลการดาเนินงาน
นิเทศติดตามและประเมินผลการดาเนิน งานผู้สูงอายุในการตรวจราชการกรณีปกติ เขตบริการสุขภาพที่ 5
กระทรวงสาธารณสุข
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน
มาตรการ
1. ส่งเสริมชุมชนและท้องถิ่นให้มสี ่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผูส้ ุงอายุ
2. ปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอือ้ ต่อการดาเนินชีวิตของผูส้ ูงอายุ
ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุภาคตะวันตก โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับ
จังหวัดและเขต เพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนินงาน
จัดประชุม 3 ครั้ง คือ วันที่ 22 มกราคม 21 พฤษภาคม และ 17 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าประชุม 48 คน
ประกอบด้ว ยเจ้ าหน้า ที่ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานผู้สู งอายุ ข องสานัก งานสาธารณสุข จั งหวัด และประธานและ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุของจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 5 มีผลการประชุมโดยสรุป คือ มีบทบาท
ของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุภาคตะวันตกในการบริหารจัดการให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และชมรม
ผู้สูงอายุเข้มแข็ง และร่างการจัดทาโครงการพัฒนาผู้สูงอายุภาคตะวั นตกระดับตาบล พ.ศ. 2557 เพื่อ
ศูนย์ฯ จะดาเนินการของบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ต่อไป
2. ผู้สูงอายุและผู้พิการ (กลุ่มเสี่ยง) ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ได้รับการพัฒนาทักษะกายใจร้อยละ 84.08
(293,782 คนจากกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 345,293 คน) มากที่สุดในจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ รองลงมาคือจังหวัด
นครปฐมและสุพรรณบุรี (ร้อยละ 97.44, 85.18 และ 84.43 ตามลาดับ)
3. มีตาบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 –
2556 มีจานวน 16, 117 และ 245 แห่งตามลาดับ
4. มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีจานวน 170, 203 และ 589
แห่ง (ร้อยละ 24.70 จากจานวนวัดทั้งหมด 2,385 แห่ง) ตามลาดับ
5. มีอาเภอผ่านองค์ประกอบการดาเนินงาน อาเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว จานวน 7 อาเภอ โดยอยู่ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 5 แห่ง สมุทรสงครามและเพชรบุรี 1 แห่ง นอกจากนี้มีอาเภอที่มีตาบลผ่านตาบล LTC จานวน
39 แห่ง (ร้อยละ 62.90 จากจานวนอาเภอทั้งหมด 62 แห่ง) โดยสูงสุดอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีและ
ประจวบฯ (10 แห่ง) รองลงมาคือเพชรบุรีและนครปฐม (8 และ 7 แห่งตามลาดับ)
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ภาพรวมของการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์ฯ ในปี พ.ศ. 2556 มีจุดแข็งในเรื่องเป็น
นโยบายในระดับเขตบริการสุขภาพ กรมอนามัย และประเทศ นอกจากนี้สังคมยังตื่นตัวเรื่องสังคมผู้สูงอายุ จึง
ช่ว ยให้ก ารด าเนินงานง่ายขึ้น แต่ก็ ยั งมีจุดอ่อนที่สาคัญ คือ การนานโยบายสู่ก ารปฏิบัติอย่างเป็นรูป ธรรม
ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ยังไม่เข้าใจแนวทางการพัฒนาทักษะกายใจ และดาเนินงานคัดกรองไม่ครอบคลุม
จานวนผู้สูงอายุ จึงทาให้มีผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ดังนั้นในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์ฯยังคงใช้
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดเดิม เพื่อให้ มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการชี้แจงผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
เรื่องการคัดกรอง การส่งต่อ และการพัฒนาทักษะกายใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรี และมีความสุข
ปัญหาที่พบในกลุ่มผู้สูงอายุ
1. งานผูส้ ูงอายุในทุกระดับยังขาดการคัดกรองโรคและรายงานผลการคัดกรองอย่างละเอียด เพื่อแยก
ผูส้ ูงอายุที่มคี วามผิดปกติ และให้การดูแลเป็น 3 ระดับตามความรับผิดชอบตั้งแต่ รพ.สต. / รพช./
รพท./รพศ.
2. ในระดับจังหวัดอาเภอยังขาดการบูรณาการระหว่างงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากและงานอนามัย
ผูส้ ูงอายุ
ข้อเสนอแนะ
1. จังหวัดควรจัดระดับความรั บผิดชอบ บริการคลินิกผู้สูงอายุ ทา3 ระดับ (รพ.สต. / รพช./รพท./รพศ.)
ให้ชัดเจน คุณภาพลดหลั่นกันตามศักยภาพหรือปรับคลินิกผู้สูงอายุไปรวมกับคลินิก NCD คุณภาพ
เพราะจะช่วยบูรณาการเรื่องการคัดกรองสุขภาพได้ด้วย
2. โรงพยาบาลแม่ข่ายควรจัด ระบบบริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก ระบบรัก ษาและส่งต่อ ให้
เชื่อมโยงกันจากชมรมผู้สูงอายุไปยัง รพ.สต. และ รพ.
3. พัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ฝึกทักษะการดูแลอนามัยช่องปากในผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง หรือจัดให้มี
บริการทันตกรรมปูองกันบูรณาการกับกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
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การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมมีเปูาหมายการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้อยู่อาศัยใน
สิ่งแวดล้อมที่เอือ้ ต่อสุขภาพ โดยเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด และปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อ
โรคและมลพิษต่างๆจะช่วยลดความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้ ประกอบกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศโลกซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง การดาเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
จึงประกอบไปด้วยการรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาส้วมสาธารณะ การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งการพัฒนารับรอง
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาวะโลกร้อนยังคงเป็นปัญหาสาคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชน ส่งผลให้หลายหน่วยงานเกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวรวมทั้งสถานบริการสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2556 มีหน่วยงานสมัครเข้าร่วม
โครงการเพื่อลดโลกร้อน จานวน 452 แห่ง โดยมีสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนที่ดาเนินการครบทั้ง
Green & Clean จานวน 79 แห่ง นอกจากนีย้ ังได้จัดการประชุมสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดลดโลกร้อน ตาม
แนวทางสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์อนามัยที่
4 ราชบุรี เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขดาเนินการลดโลกร้อนภายใต้กิจกรรมและกลยุทธ์ GREEN&CLEAN
มีการประเมินผลด้วยคาร์บอนฟุตพริน้ และสร้างกระแสการมีส่วนร่วมในการดาเนินการลดโลกร้อน ผูเ้ ข้า
ประชุมจากสานักสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 64 คน
รวมทั้งได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสียภายในศูนย์ฯ ได้แก่ ธนาคารขยะรีไซเคิล การจัดการขยะอินทรีย์
ด้วยการหมักทาปุ๋ย การทาน้าหมักชีวภาพ การเลี้ยงไส้เดือนดิน และการผลิตไบโอแก๊ส เพื่อจัดการของเสีย
ภายในศูนย์ฯ และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ในปีงบประมาณ 2556 มีคณะดูงานจานวน 5 คณะ
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การพัฒนาส้วมสาธารณะและการจัดการสิ่งปฏิกูลในปีงบประมาณ 2556 ด้วยความร่วมมือที่ดี
จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาคีเครือข่าย และศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ทาให้ผลการดาเนินงานพัฒนา
ส้วมสาธารณะในภาพรวมทั้ง 14 settings ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60.0 โดยส้วมในโรงเรียนและวัดยังต้องมีการ
พัฒนาระบบและทักษะในการดูแลรักษา นอกจากนีไ้ ด้สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาส้วมสาธารณะต้นแบบ คัดสรร
จนได้สุดยอดส้วมระดับประเทศจานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกรับใหญ่และสถานีรถไฟ
ราชบุรี และสุดยอดส้วมแห่งปีระดับเขต จานวน 16 แห่ง ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาส้วมที่ดี สามารถเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ มีการจัดกิจกรรมทาความสะอาดส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ณ วัดปุาวังครก และ
วัดปุาพระธาตุเขาน้อย ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 เพื่อกระตุน้ ให้ประชาชนมี
พฤติกรรมการใช้สว้ มที่ถูกต้อง

การสนับสนุนการพัฒนายกระดับสถานประกอบกิจการประเภทต่างๆให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย
ได้แก่ โรงแรม สถานบริการแต่งผมเสริมสวย และสถานที่ทางาน เพื่อผูป้ ฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการได้อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดีมีชีวติ ชีวาและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง ในปีงบประมาณ 2556 มีโรงแรมผ่าน
เกณฑ์โรงแรมน่าอยู่ น่าพัก จานวน 16 แห่ง สถานบริการแต่งผมเสริมสวยผ่านเกณฑ์สถานบริการแต่งผม
เสริมสวย สะอาด ปลอดภัย น่าใช้บริการ จานวน 117 แห่ง และ สถานที่ทางานผ่านเกณฑ์สถานที่ทางานน่าอยู่
น่าทางาน จานวน 216 แห่ง กิจกรรมการดาเนินงานประกอบไปด้วยการเป็นวิทยากร ให้คาแนะนาทาง
วิชาการ สนับสนุนเอกสารวิชาการต่างๆ และได้มกี ารจัดประชุมการพัฒนารับรองคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Environmental Health Accreditation : EHA) เมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจแนวคิดและนาเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพงานตามระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมไปใช้ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 77 คน
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นอกจากนั้นได้รว่ มกับสานักอนามัยสิ่งแวดล้อมในการเฝูาระวังคุณภาพอากาศและเชื้อลีเจียนแนร์ใน
โรงพยาบาลและโรงแรม และร่วมในการเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาการจัดการมูลฝอยทางการแพทย์ (Health
Care Wastes) อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลศรีประจันต์และโรงพยาบาลพระสังฆราชองค์ที่14 เพื่อเตรียมการรับเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์
นานาชาติ (Medical Hub) ของอาเซียน
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ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ได้ดาเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารและน้า ตามนโยบายของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง จานวน 3 โครงการได้แก่โครงการอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย โครงการตลาดสด น่าซือ้ และโครงการน้าสะอาดปลอดภัย ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2556
ดังนี้
ร้านอาหาร และแผงลอยจาหน่ายอาหาร ได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food
Good Taste) ร้อยละ 86.36 จากเปูาหมายร้อยละ 85 ผลการติดตามและประเมินผลร้านอาหาร แผงลอย
จาหน่ายอาหารที่ได้ปูายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 92.03
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และ สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี ร่วมจัดประชุมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อการรองรับประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 19- 20 มิถุนายน 2556
ณ โรงแรมสองพันบุรี อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด/
อาเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมผูป้ ระกอบการค้าอาหาร
(ร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหาร) ชมรมตลาดสด น่าซือ้ /ผูข้ ายของในตลาด จานวน 168 คน ส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมในระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 94 รวมทั้งศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ได้
สนับสนุนและเข้าร่วมประชุมสัญจรองค์กรภาคีเครือข่ายชมรมผูป้ ระกอบการร้านอาหาร แผงลอย และตลาด
สด น่าซือ้ กลุ่ม 8 จังหวัด ภาคกลางตะวันตก
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ประกวดหน่วยงาน และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารดีเด่น ประจาปี 2556 ผลการประกวดชมรม
ผูป้ ระกอบการค้าอาหารดีเด่น ได้แก่ เครือข่ายชมรมผูป้ ระกอบการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี ส่วน
หน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาผูป้ ระกอบการค้าอาหารดีเด่น ได้แก่ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับพืน้ ฐาน เพิ่มขึน้ 1
แห่ง ได้แก่ เทศบาลตาบลบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข
ตลาดประเภทที่ 1 เข้าร่วมโครงการตลาดสด น่าซือ้ จานวน 84 แห่ง ได้มาตรฐานตลาดสด น่าซือ้
ระดับดี 59 แห่ง และระดับดีมาก 15 แห่ง รวม 74 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.10 สูงกว่าเปูาหมาย(ร้อยละ
80) ผลการสุ่มประเมินเชิงคุณภาพตลาดสดที่ได้ปูายตลาดสด น่าซือ้ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 77.27 (ภาพ
ผูบ้ ริหารกรมอนามัยตรวจเยี่ยมตลาด) ในปีงบประมาณ 2556 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจประเมินตลาดในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
ตลาดสด น่าซือ้ ระดับดี เพิ่มขึ้น ได้แก่ ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สุพรรณบุรี และมีชมรมตลาด
ทรัพย์สินฯ ในการดูแลและพัฒนาสุขลักษณะตลาดอย่างต่อเนื่อง
ตลาดประเภทที่ 2 มีการพัฒนาผ่านมาตรฐานตลาดนัด น่าซือ้ เพิ่มขึ้นจานวน 6 แห่ง ได้แก่
ตลาดนัดลุงเพิ่ม อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ตลาดนัดคุณาวรรณ อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม ตลาดนัดสหกรณ์ศรี
ประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ตลาดนัดโคกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตลาดนัดวัดช่องลม อ.
เมือง จ.สมุทรสงคราม และตลาดนัดเทศบาลเขาย้อย อ.เขาย้อย. จ.เพชรบุรี
สนับสนุนการดาเนินงาน ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม/
ชมรมร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหาร ชมรมผู้ขายของในตลาดสด อาทิ วิทยากร เอกสารวิชาการ
ผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก ตัวอย่างน้ายาล้างจาน ฯลฯ
การดาเนินงานโครงการน้าประปาดื่มได้ มีระบบประปาในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
ร่วมโครงการจานวน 10 แห่ง ผู้ดูแลระบบประปาเคยได้รับการอบรม 6 แห่ง มีการตรวจสอบคุณภาพน้า
ทั้ง 10 แห่ง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้าผ่าน 3 แห่ง ได้รับการรับรองเป็นน้าประปาดื่มได้เพิ่มขึ้น ได้แก่
ประปาหมู่ 5, หมู่ 9 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และ ประปาเทศบาลตาบลท่าไม้รวก อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
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การจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก 15 ตุลาคม ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือเนื่องในวันล้างมือ
โลก วันที่ 15 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 160 คน
มีการลงนามและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันล้างมือโลกร่วมกัน และในปี 2556 ได้รว่ มกับตลาดกลางผัก
และผลไม้จังหวัดราชบุรี (ศรีเมือง) จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณ
อาคารค้าปลีก และบริเวณภายในตลาดศรีเมือง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 800 คน โดยการจัดกิจกรรม
ทั้งสองครั้งนั้นได้รับเกียรติจากผู้วา่ ราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน และมีผู้บริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ชมรมผูป้ ระกอบการค้าอาหาร/ตลาดสด รวมทั้งประชาชนผู้บริโภคเข้าร่วมงาน
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การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นการดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ สิทธิชุมชนจากผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มีการดาเนินงานครอบคลุมใน 2 ประเด็น คือ 1) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ โดยพิจารณาที่ผลกระทบและการกระจายของ
ผลกระทบนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน โดยใช้วธิ ีการ กระบวนการและเครื่องมือในการประเมิน
หลายชนิดร่วมกัน และ 2) การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวม จัดหมวดหมู่ และ
วิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อดาเนินการอย่าง
ทันท่วงที โดยต้องคานึงถึง 3 องค์ประกอบ คือ สิ่งคุกคาม การรับสัมผัส และผลกระทบต่อสุขภาพ ใน
ปีงบประมาณ 2556 ได้มกี ารดาเนินงานดังนี้
1. ทาการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในแหล่งท่องเที่ยว ที่น้าตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบด้วย การดาเนินงาน ดังนี้
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1. การคัดกรอง (Screening) ประกอบด้วย 1.1) ทบทวนวรรณกรรมเพื่อคัดกรองในเบือ้ งต้นถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการดาเนินงานแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้าตก 1.2) ศึกษาการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวของน้าตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี โดยทาการสัมภาษณ์กับผูบ้ ริหาร/ผู้รับผิดชอบงานของ
อุทยานแห่งชาติไทรโยค กาญจนบุรี 1.3) ศึกษาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของน้าตกโดยการสัมภาษณ์กับ
ผูบ้ ริหารเทศบาลน้าตกไทรโยคน้อย/ผู้รับผิดชอบงานของเทศบาล และ 1.4) ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพทั้ง
ทางบวกและทางลบจากการดาเนินงานของน้าตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนสิ่งที่ต้องการในการ
พัฒนาน้าตกไทรโยคน้อย กับผูแ้ ทนจากเทศบาล อุทยาน สาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจาหน่ายอาหาร ผู้นาชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข
2. การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ประกอบด้วย 2.1) ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การดาเนินงานการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 2.2) บรรยายให้ความรูเ้ กี่ยวกับความหมายและขั้นตอนกระบวนการ HIA กับผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย และ 2.3) ร่วมกาหนดขอบเขตการศึกษากับผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
3. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Appraisal) ประกอบด้วย 3.1) เก็บรวมรวมข้อมูลการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ การเจ็บปุวยจากโรคต่าง ๆ การถูกงูกัด แมลงกัดต่อย จาก รพสต.บ้านท่าเสา อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี 3.2) สัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณน้าตกไทร
โยคน้อย ในประเด็น จุดที่ทิ้งขยะ /ปริมาณถังขยะ / ห้องน้า/สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ทางเดินบริเวณ
น้าตก ที่จอดรถ ฯลฯ และ 3.3) เก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่ได้จากขั้นตอน Scoping
4. การจัดทารายงานและข้อเสนอแนะ (Reporting and Recommendation) ประกอบด้วย 4.1)
ประชุมผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพื่อนาเสนอข้อมูลการศึกษา และร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และ 4.2 เชิญผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียแต่ละภาคส่วนร่วมกันกาหนดแผนการแก้ไขปัญหาต่อไปเพื่อดาเนินงานให้มี
ความต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของน้าตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี ได้นามาสู่
การพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของน้าตกไทรโยคน้อย ดังนี้ 1) มีการอบรมเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร
กับ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 กับแม่ค้า พ่อค้า /ผู้จาหน่ายอาหาร 2) มีการกาหนดแผนการดาเนินงาน
แก้ไขทางเดินขึ้นน้าตกเพื่อจัดทาราวจับบริเวณน้าตก ห้องส้วมบริเวณน้าตกชั้นล่าง เพิ่มเติมถังขยะตามจุด
ต่าง ๆ และปรับปรุงเส้นทางเดินที่ขนึ้ ไปเยี่ยมน้าตกบริเวณชั้น 2 รวมทั้งกาหนดปูายควบคุมความเร็วรถที่ว่งิ
ผ่านถนนบริเวณหน้าน้าตก
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2. เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ของ
เกษตรกร ในพืน้ ที่หมูท่ ี่ 15 ตาบลบ้านคา อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มกี ารใช้
ปริมาณสารเคมีจานวนมากจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการปลูกผักต่างๆ ได้แก่ ผักกาดหัว พริก
บวบ ถั่วฝักยาว และการทาไร่ ได้แก่ ไร่สับปะรด ไร่อ้อย ไร่มัน

การดาเนินกิจกรรมเป็นการจัดทาแผนที่ความเสี่ยงชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูอาการ/โรค
ที่เกิดขึน้ จากการใช้สารเคมีการเกษตรจากข้อมูลการมารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคา
(ซึ่งเป็นแห่งเดียวในตาบลบ้านคาที่มีแพทย์มาทาการตรวจรักษาทุกวัน) ตลอดจนการจัดอบรมให้ความรู้กับ
เกษตรกรถึงพฤติกรรมปูองกันสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเข้าสู่รา่ งกาย การจัดเก็บภาชนะบรรจุภัณฑ์ และเจาะ
ตรวจเลือดหาระดับคลอรีนเอสเตอเรส และนาเสนอผลการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพืช ตลอดจนผลการศึกษาการจัดเก็บภาชนะบรรจุสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเพื่อคืนข้อมูลสู่ชุมชน และ
วางแผนแก้ไขปัญหาการดาเนินงานต่อไปร่วมกันในเวทีการประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคา
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ผลการดาเนินงานเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพชื ของเกษตรกรทาให้เกิด 1) ความร่วมมือในการดาเนินการแก้ไขปัญหาจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรในพืน้ ที่ระหว่างหน่วยงานภาคประชาชน และภาครัฐบาล 2) ความตระหนักในการจัดทา
แผนงาน/โครงการมารองรับให้เกษตรกรได้มกี ารทาการเกษตรอินทรีย์มากขึ้น 3) การขยายการเฝูาระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในหมูบ่ ้านข้างเคียงเพิ่มเติม คือหมู่ที่ 1, 7 และหมูท่ ี่ 12
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รูปแบบการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น ในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมู่บา้ น
จรัญ จักรวาลชัยศรี
รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ*
อุทัยวรรณ โคกตาทอง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ**
เกษณี โคกตาทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ**
จิรัตน์ กอบเกียรติคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ**
*สานักที่ปรึกษา กรมอนามัย, **ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของวัยรุ่นไทยเป็นอย่างมาก มีผลให้
เกิดปัญหาสุขภาพ ปัญหาจิตใจ ครอบครัวและสังคมของวัยรุ่น การวิจัยนี้เพื่อศึกษาถึง (1) อิทธิพลของความรู้และจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ ที่มีต่อพฤติกรรมปูองกันความเสี่ยงทางเพศของวัยรุน่ ในชุมชน (2) อิทธิพลของความรู้และจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ ที่มีต่อแรงบันดาลใจในการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน (3) พัฒนา
หลั กสู ต รการปูอ งกัน พฤติกรรมเสี่ย งทางเพศของวั ย รุ่น ในชุ ม ชนโดย อสม. และ (4) พั ฒนารู ป แบบการปู อ งกั น
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในชุมชนโดย อสม. เป็นการวิจัยแบบบูรณาการ กลุ่ มตัวอย่างเป็นวัยรุ่น 222 คน
อสม. 40 คน ณ ตาบลสวนหลวง อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร เก็บข้อมูลในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2556
ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นส่วนใหญ่เพศหญิง (ร้อยละ 50.9) อายุเฉลี่ย 18.31 ปี การศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมปลาย (ร้อยละ 66.2) อสม.ส่วนใหญ่เพศหญิง (ร้อยละ 87.5) อายุเฉลี่ย 36.25 ปี การศึกษาใน
ระดับชั้นประถมปลาย (ร้อยละ 52.5) และมีอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 35.0) (2) แรงบันดาลใจในการปูองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น ความรู้ในการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และจิตลักษณะตามสถานกา รณ์ มี
อิท ธิพลต่อพฤติกรรมในการปูอ งกัน ความเสี่ยงทางเพศของวั ยรุ่น ในชุ มชน โดยมี ความแปรปรวนของพฤติกรรม
82.00% (3) จิตลักษณะตามสถานการณ์ และความรู้ในการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ มีอิทธิพลต่อแรงบันดาล
ใจในการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน โดยมีความแปรปรวนของแรงบันดาลใจ 63.00% (4)
หลักสูตรการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน ส่วนใหญ่มีเนื้อหาในเรื่องเพศศึกษา ทักษะชีวิต และ
การปรึกษา เมื่ อจบการอบรม อสม.มีความรู้และการปฏิบัติกับ วัยรุ่นก่อนและหลังการอบรม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.001 แต่มีทัศนคติเกี่ยวกับวัยรุ่น ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) (5) อสม.วิเคราะห์ปัญหาวัยรุ่น
ในพืน้ ที่พบว่าเป็นปัญหามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ติดเกม และสารเสพติด อสม.จัดทากิจกรรมปูองกันแก้ไขปัญหา
วั ย รุ่ น ในเรื่ อ งการให้ ค วามรู้แ ละการปรึ กษาแนะน า ส่ ง เสริม กีฬ า กลุ่ ม จิ ต อาสา และท ากิ จ กรรมสร้า งสรรค์ ใช้
งบประมาณเทศบาลตาบลสวนหลวงและประชาชน
ข้อเสนอแนะ รูปแบบการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น ควรเป็นรูปแบบที่พัฒนาทั้งด้านร่างกาย
(พฤติกรรม) และจิตใจ (จริยธรรม) เป็นการปลูกฝังพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งให้ควบคู่กันไป ส ถานศึกษาและ
หน่วยงานสาธารณสุขสามารถใช้แบบสารวจของงานวิจัยนี้ สารวจพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น แล้วกาหนดเป็น
เนือ้ หาและกิจกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาวัยรุน่ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถใช้หลักสูตรการปูองกันพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในชุมชนโดย อสม. เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ อสม. ทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ดาเนินงานปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน่
คาสาคัญ : วัยรุน่ ในชุมชน, รูปแบบการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น
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Development Model of Elderly Health Care Behavior with Public Mind
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Abstract
In order to promote the elderly peoples to have high competency for self heal care and take care other old
person with public mind, it needs to understand factors that is affecting to their health behavior. Therefore, the study on
elderly health care knowledge, supportive factor, psychological factor and inspiration of public mind will make us more
understand the way the elderly people not just only look after themselves but they also are able to assist to help the
other elderly people. Moreover, this finding will be useful for our global old citizen to meet the better life quality. The
objective was to develop the structural relationship model of elderly health care knowledge, psychological trait,
psychological state, and social support affecting through inspiration of public mind to health behavior.
The populations were 125,037 elderly peoples in Ratchaburi Province in the year of B.E. 2556. the sample
group of 400 elderly peoples were sampling with Multi-stage random sampling technique. Questionnaire was used as
research tool that was examined for content validity by 5 experts and it was tried out with the group that was not
sample group. The reliability in aspects of elderly health care knowledge, psychological trait, psychological state,
supportive factor, inspiration of public mind and health behavior were 0.898, 0.855, 0.878, 0.899, 0.919 and 0.920
respectively. Analysis of causal relationship model was verified with Structural Equation Model (SEM) by using LISREL
version 8.72.
The results revealed that the developed structural equation model of elderly health care behavior with public
mind of elderly people in Ratchaburi Province was congruent to empirical data by considering on the values of  / df
= 1.609 was lesser than 5, RMSEA= 0.043 (<0.05), GFI=0.94 (0.90-1.00), AGFI=0.91 (0.90-1.00), RMR=0.010
(<0.05). Model composed of 29 observed variables, and 6 latent variables. All factors positively affected to health
behavior and were able to explain the variation of health behavior (HB) with 86.00 percents. The latent variable of
elderly health care knowledge (EHK) had the most effect to health behavior (HB) with 0.44, and subsequences were
inspiration of public mind (IPM), supportive factor (SuF), psychological state (PsS), and psychological trait (PsT) with 0.34,
0.34, 0.25 and 0.19 respectively. Moreover, the latent variable psychological trait (PsT) had the most effect to inspiration
of public mind (IPM) with 0.50, and subsequences were psychological state (PsS), supportive factor (SuF), and elderly
health care knowledge (EHK) with 0.41, 0.34 and 0.084 respectively.
2
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การพัฒนารูปแบบการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ของวัยรุ่น
เกษณี โคกตาทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
อุทัยวรรณ โคกตาทอง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการปูองกันตนเองจากโรคเอดส์ของวัยรุ่น กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นวัย รุ่นนักเรียนระดั บมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 400 คนในจังหวัดราชบุรีที่ได้จากการสุ่มหลาย
ขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระยะเวลา ตุลาคม 2555 ถึง กุมภาพันธ์ 2556 ใช้สถิติ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการสารวจ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.50 อายุเฉลี่ย 14.70 ปี โมเดลสมการโครงสร้างของการปูองกัน
ตนเองประกอบด้วยองค์ประกอบของความรู้ ลักษณะจิตตามสถานการณ์และองค์ประกอบของแรงบันดาลใจ
สามารถอธิบายความแปรปรวนพฤติกรรมการปูองกันตนเองจากโรคเอดส์ ได้ร้อยละ 73.00 องค์ประกอบ
ความรู้ และลักษณะจิตตามสถานการณ์ ของโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายในอีก 1
ตัว คือ แรงบันดาลใจในการปูองกันตนเองจากโรคเอดส์ ได้ร้อยละ 69.00 ดังนั้น ความรู้ ลักษณะจิตตาม
สถานการณ์ และแรงบันดาลใจ มีอิทธิพลต่ อการทานายพฤติกรรมการปูองกันตนเองจากโรคเอดส์ของวัยรุ่น
ดั งนั้นรัฐ บาลจึงควรมีนโยบายที่จะส่งเสริมการเพิ่มองค์ความรู้เ รื่องโรคเอดส์ ใ นสถานศึก ษารวมทั้งมีก าร
ส่งเสริมปัจจัยลักษณะจิตตามสถานการณ์ ที่ประกอบด้วยค่านิยมของนักเรียนเอง และครอบครัว แรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์และความศรัทธาในศาสนาให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ประกอบกับการมีแรงบันดาลใจต่อบุคคลใน
สังคม สถานศึกษา และครอบครัวที่เป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับวัยรุ่น
คาสาคัญ : การพัฒนารูปแบบ, การปูองกันตนเองจากโรคเอดส์
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สารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5
รัชนี ลักษิตานนท์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ*
วัลลี ม่วงสวนขวัญ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ*
มาลี ชัยมังคโล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน**
*โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, **กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
บทคัดย่อ
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาของสังคมที่สาคัญมากปัญหาหนึ่งของประเทศไทย และขนาด
ของปัญหาดูเหมือนจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม วิถีชีวิตและสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ มีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมกับวิธีคิด ทัศนคติ และวิถีชีวิตของเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ หล่อ
หลอมให้เกิดปัญหา และพฤติกรรมทางเพศในสังคมโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทาให้เกิด
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามมา ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จึงได้ทาการศึกษาวิจัย เรื่อง การสารวจ
ความคิดเห็นและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น ในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิง
สารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ รวมทั้ง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 และ หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น กลุ่มเปูาหมายที่ศึกษา คือ เด็กวัยรุ่ นอายุ 10-19 ปี ที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขต
สาธารณสุขที่ 4 และ 5 จานวน 3,561 คน โดยใช้วิธี Multistage Cluster sample เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถามประเภทตอบเอง เก็บรวบรวมข้อมู ลในช่วงระหว่าง เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
นามาวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าแจกแจงความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi square และ Odds ratio 95 % Confidence
Interval
ผลการศึกษา พบว่าเด็กวัยรุ่นมีประสบการณ์เคยมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 15.7 โดยวัยรุ่นระดับ ปวช. 2
มีประสบการณ์มากกว่าเด็กระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 44.6 และ 6.2 ตามลาดับ เพศชายมีประสบการณ์
มากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 20.7 และ 12.4 ตามลาดับ อายุเฉลี่ยที่มีเพศสั มพันธ์ครั้งแรก คือ 14.87 ปี เร็วที่สุด
คืออายุ 10 ปี มีคู่นอนเฉลี่ย 2.3 คน และที่น่าตกใจคือวัยรุ่นบางคนมีคู่นอนมากถึง 20 คน มีการใช้วิธี
คุมกาเนิดที่ไม่ปลอดภัย เช่น การหลั่งน้าอสุจิขา้ งนอก การนับระยะปลอดภัย ร้อยละ 14.1 และ 2.6 ตามลาดับ
สถานที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ส่วนใหญ่ใช้ที่บ้านตนเอง/แฟน มากถึงร้อยละ 53.6 ปัจจัยที่สาคัญที่เป็นเหตุจูง
ใจในการมีเพศสัมพันธ์กับต่างเพศครั้งแรกได้แก่การอยู่กันสองต่อสอง ร้อยละ 34.9 ลองลงมาคือ ความรัก
ร้อยละ 34.2 ประกอบกับปัจจัยเสริมให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ คือ การดูสื่อลามก (ร้อยละ 63.5เป็นคลิปมือถือ)
และการใช้สารเสพติด (ร้อยละ 83.9 เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์) ซึ่ง ทั้ง 2 ปัจจัย เป็นเหตุให้มีเพศสัมพันธ์
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มากกว่าผู้ไม่ได้ดูสื่อลามก และ ผู้ไม่ใช้สารเสพติด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.001) มากเป็น 3.6
เท่า และ 3.2 เท่าตามลาดับ (Odds ratio) วัยรุ่นกลุ่มที่มีความคิดเห็นว่า เมื่อเป็นแฟนกันการมีเพศสัมพันธ์เป็น
เรื่องธรรมดา จะมีเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มที่มีความคิดเห็นว่าเมื่ออยู่ในวัยเรียนยังไม่สมควรมีเพศสัมพันธ์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.001) และมากเป็น 16.7 เท่า (Odds ratio) และที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งพบว่า
วัยรุ่นที่ได้รับความรูเ้ รื่องเพศ จากโรงเรียน และครอบครัว ส่งผลทาให้การมีเพศสัมพันธ์ลดลงมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p-value<0.001) เป็น 1.8 เท่า และ 1.3 เท่าตามลาดับ (Odds ratio)
สรุปผลและข้อเสนอแนะ อัตราการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 สูงเทียบเท่า
ระดับประเทศปัจจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการปูองกันค่อนข้างทาได้ยาก การได้รับความรู้เรื่องเพศ จากโรงเรียน
และครอบครัว อาจจะเป็นการปูองกันการมีเพศสัมพันธ์ได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นการรับข้อมูลข่าวสารเรื่อง
เพศที่ถูกต้อง จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการให้ภูมิคุ้มกันแก่วัยรุ่นให้มีทักษะชีวิตในการดูแลตนเองให้มี
ประสบการณ์ทางเพศที่ปลอดภัย และอยู่ในวัยอันควรนั้นเป็น
สิ่งจาเป็น ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือ
กันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมทั้งภาคเอกชน และข้อ มูลที่ไ ด้จากการสารวจ สามารถนาไปประกอบการวางแผน
ยุทธศาสตร์ การจัดทาแผนงาน โครงการ ในการปูองกันปัญหาในเรื่องเพศของวัยรุ่นในเขตสาธารณสุขที่ 4
และ 5 ต่อไป
คาสาคัญ : ความคิดเห็น, พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น
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รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ พื้นที่เขตสาธารณสุข 4 และ 5
มณฑา ไชยะวัฒน
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
เกษณี โคกตาทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
อุทัยวรรณ โคกตาทอง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
บทคัดย่อ
เป็นการวิจัยแบบผสม วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรม เก็บ
ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจากการประชุ ม เครื อ ข่ า ยชมรมผู้ สู ง อายุ จ านวน 52 คน และข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณจาก
แบบสอบถามชมรมผู้สูงอายุคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยในปี พ.ศ. 2555 ทั้งหมด 486 ชมรม ใน
พืน้ ที่เขตสาธารณสุข 4 และ 5 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการศึกษาที่ได้จากการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่ามีการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านตรวจสุขภาพและออกกาลังกาย งานวิชาการ การ
สงเคราะห์ ส่งเสริมภูมิปัญ ญาและประเพณีวัฒนธรรม ประกาศเกีย รติคุณ หารายได้ จัดกิจกรรมประชุม
เครือข่าย ทัศนศึกษาและพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผลการสารวจ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นประธาน
ชมรมผู้สูงอายุ เพศชาย และอายุระหว่าง 60-69 ปี (ร้อยละ 57, 56 และ 57.8 ตามลาดับ) สมการโครงสร้าง
โมเดลของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุในชมรม มีองค์ประกอบแรงบันดาลใจและการดาเนินงานของ
ชมรม สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้ร้อยละ 68 โมเดล
องค์ประกอบแรงบันดาลใจ เป็นตัวแปรแฝงภายในสามารถอธิบายความแปรปรวนของการดาเนินงานชมรม ได้
ร้อยละ 59 ข้อเสนอแนะ แรงบันดาลใจ และการดาเนินงานของชมรม มีอทิ ธิพลต่อการทานายพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ ดังนั้นรัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนเรื่อง แรงบันดาลใจในบุคคล เหตุการณ์ หนังสือ
โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต และส่งเสริมการดาเนินงานของชมรมในเรื่องความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ แรงสนับสนุน
และการพัฒนาเครือข่าย
คาสาคัญ : รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ, ชมรมผู้สูงอายุ, พืน้ ที่เขตสาธารณสุข 4 และ 5
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การศึกษาสถานการณ์การจัดการของเสียในสถานบริการสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5
ธิดารัตน์ ดารงค์สอน
มัตติกา ยงอยู่

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการของเสีย
ในสถานบริการสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ที่เข้าร่วมโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลก
ร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2556
โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสถานบริการสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ที่เข้าร่วมโครงการ
สาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ 236 ชุด ได้รับ การตอบแบบสอบถามและส่งกลับ 107 ชุด คิดเป็นร้อยละ 45.34 เป็น
โรงพยาบาล ร้อยละ 30.84 และเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ร้อยละ 69.16 วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่และร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนือ้ หา
ผลการศึกษาพบว่า สถานบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลก
ร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะเป็นขยะติดเชื้อ ขยะ
ทั่ว ไปและขยะรีไ ซเคิ ล มี ส่ ว นน้ อ ยที่ มีก ารคั ดแยกขยะเศษอาหาร ขยะอั นตรายมีก ารคั ดแยกน้ อยในกลุ่ ม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สถานบริการสาธารณสุ ขส่วนใหญ่มีการจัดการขยะรีไซเคิลโดยการจาหน่าย
ขยะเศษอาหารและขยะทั่วไปส่งท้องถิ่นกาจัด ขยะติดเชื้อกลุ่มโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะส่งให้บริษัทเอกชนกาจัด
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลส่วนใหญ่จะส่งให้โรงพยาบาลกาจัดให้ ขยะอันตรายในกลุ่มโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่จะฝังในพืน้ ที่และส่งบริษัทเอกชนกาจัด ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลส่วนใหญ่จะส่งท้องถิ่น
ก าจั ด โรงพยาบาลทุ ก แห่ ง มี ร ะบบบ าบั ด น้ าเสี ย และส่ ว นใหญ่ มี ก ารน าน้ าเสี ย ที่ บ าบั ด แล้ ว มารดต้ น ไม้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลส่วนใหญ่ไม่มีการระบายน้าเสียออกสู่ภายนอก ตะกอนจากระบบบาบั ดน้า
เสียส่วนใหญ่จะนาไปใส่โคนต้นไม้ ส่วนกากไขมันจากบ่อดักไขมันจะส่งเทศบาลกาจัด ส่วนใหญ่สถานบริการ
สาธารณสุข มีการดาเนินกิจกรรมในเรื่องต่างๆดังนี้ กิจกรรม 5 ส การปลูกต้นไม้ยืนต้น การปลูกสวนหย่อม
สวนสมุนไพร การปลูกไม้ประดับดูดสารพิษ การพัฒนาส้วมในหน่วยงานผ่านมาตรฐานHAS กิจกรรมการ
รณรงค์ให้บริโภคและปลูกผักปลอดสารพิษผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง ส่วนใหญ่มีมาตรการในการประหยัด
พลั งงาน ได้แก่ มาตรการกาหนดเวลาเปิด -ปิดหลอดไฟและเครื่องปรับ อากาศ มาตรการการใช้หลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน มาตรการการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศและมาตรการเส้นทางเดียวกันรวมทั้งการวาง
แผนการทางานเพื่อประหยัดพลังงานเชือ้ เพลิง
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กลยุทธ์ในการดาเนินงานส่วนใหญ่ คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสาคัญและผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน บุคลากรเป็นต้นแบบแก่ ผู้มารับบริการ การกาหนดนโยบายลดโลกร้อนในหน่วยงานและ
ประกาศให้ทราบ ผูบ้ ริหารเป็นผู้นาและสนับสนุน การเก็บข้อมูลเปรียบเทียบผลการลดการใช้พลังงาน การ
นาเข้าข้อมูลในโปรแกรม Carbon Footprint การกาหนดคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน การ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ การดาเนินกิจกรรมการลดโลกร้อนโดยการมีส่วนร่วมของเจ้ าหน้าที่ และ
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนัก โดยสิ่งจูงใจในการเข้าร่วมโครงการลดโลกร้อน คือ
ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและต้องการประหยัดพลังงานรวมทั้งทรัพยากร ผู้ที่มีบทบาทสาคัญ คือ ผู้บริหาร
ผูน้ าองค์กร เจ้าหน้าที่และประชาชน ปัจจัยสาคัญที่สนับสนุ นการดาเนินงาน คือ ความตระหนักและจิตสานึก
ต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝุายทั้งหน่วยงานและประชาชน และการที่ผู้บริหารเห็น
ความสาคัญเป็นแบบอย่างและมีการติดตามกากับ ประโยชน์ที่ได้จากการดาเนินงานลดโลกร้อน คือ สามารถ
ลดรายจ่าย ประหยัดพลังงานและทรัพยากร และได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษต่างๆซึ่งมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ ปัญหาในการดาเนินงานลดโลกร้อน คือ การขาดความตระหนักและจิตสานึก และผู้นาองค์กรไม่ให้
ความสาคัญและไม่ได้กาหนดเป็นนโยบาย ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน คือ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ควรมีการรณรงค์สร้างความตระหนัก ปลูกฝังจิตสานึกและมีการประชาสัมพันธ์อย่าง
ทั่วถึง และควรมีกระบวนการทางานที่ชัดเจนรวมทั้งมีเวทีสื่อสารกลยุทธ์
คาสาคัญ : การจัดการของเสีย, สถานบริการสาธารณสุข
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การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) ในแหล่งท่องเที่ยว :
กรณีศกึ ษาน้าตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี
พัชรินทร์ สมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในแหล่งท่องเที่ยวของน้าตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี โดยทา
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพขององค์การอนามัยโลก 5
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการคัดกรอง (Screening ) การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) การประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (Appraisal) การจัดทารายงานและข้อเสนอแนะ (Reporting and Recommendation) และขั้นตอนการ
ติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มีกลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบ
งานของอุทยานแห่งชาติไทรโยค กาญจนบุรี ผู้บริหารเทศบาลน้าตกไทรโยคน้อย/ผู้รับผิดชอบงานของเทศบาล
น้าตกไทรโยคน้อย กาญจนบุรี ผู้ช่ว ยสาธารณสุขอาเภอ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล
ผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจาหน่ายอาหาร ผู้นาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และนักท่ องเที่ยว เก็บ
รวบรวมข้ อมูล โดยใช้ก ารสั ม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ย่อย การวิเ คราะห์ เ อกสาร และการบันทึ ก ข้อ มูล มี
ระยะเวลาในการวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2556 ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนือ้ หา
ผลการวิจั ย พบว่ า การด าเนิ นงานประเมินผลกระทบต่ อสุข ภาพของน้ าตกไทรโยคน้อ ย จั งหวั ด
กาญจนบุรี ได้นามาสู่การพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของน้าตกไทรโยคน้อย ดังนี้ 1) มีการอบรมเรื่อง
การสุขาภิบาลอาหารกับ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 กับแม่ค้า พ่อค้า /ผู้จาหน่ายอาหาร 2) มีการกาหนด
แผนการด าเนิ น งานแก้ ไ ขทางเดิ น ขึ้ น น้ าตกเพื่ อ จั ด ท าราวจั บ บริ เ วณน้ าตก ห้ อ งส้ วมบริ เ วณน้ าตกชั้ น ล่ า ง
เพิ่มเติมถังขยะตามจุดต่าง ๆ และปรับปรุงเส้นทางเดินที่ขึ้นไปเยี่ยมน้าตกบริเวณชั้น 2 รวมทั้งกาหนดปูาย
ควบคุมความเร็วรถที่ว่งิ ผ่านถนนบริเวณหน้าน้าตก
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย การดาเนินงานพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
ในแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้าตกปีงบประมาณ 2556 ของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีจนได้รูปแบบและขั้นตอนการ
ดาเนินงานเกิดขึ้น และได้ผลการดาเนินงานที่ทาให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แสดงบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาและพร้อมที่จะพัฒนาน้าตกไทรโยคน้อยที่เป็นของส่วนรวม ดังนั้นสามารถนารูปแบบการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้าตกนี้ ไปประยุกต์ใช้กับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การดาเนินงานของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้าตกที่อ่นื ๆ ที่มบี ริบทการบริหารงานใกล้เคียงกัน
คาสาคัญ : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวน้าตก
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ระบบการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
จากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
พัชรินทร์ สมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาระบบการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
โดยดาเนินการตามขั้นตอนของระบบการเฝูาระวังสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 ขั้นตอน คือ 1) การคัดเลือก
ประเด็น/พื้นที่ 2) การกาหนดตัวชี้วัด 3) การรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) การรายงานหรือเผยแพร่
ข้อมูล และ 6) การแก้ไขปัญหา พืน้ ที่ดาเนินการวิจัยเป็นพื้นที่หมู่ที่ 15 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี กลุ่มที่ศึกษา
ในการวิจั ยประกอบด้วย ผู้นาชุม ชน เจ้า หน้าที่รพสต. อสม.ในพื้น ที่ นายกอบต. สมาชิกอบต. เจ้า หน้าที่กอง
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่มูลนิธีการศึกษาไทย และตัวแทนเกษตรกร เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เอกสาร การบันทึกข้อมูล และการใช้แผนที่ความเสี่ยงชุมชน มี
ระยะเวลาในการวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2556 ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนื้อ หา และท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดอาการทางกายจากการใช้/ สัม ผั สสารเคมี กาจั ด ศัต รูพืชของ
ประชาชนในพืน้ ที่จากการใช้แผนที่ความเสี่ยงชุมชนโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลา การ
กระจายเชิงพืน้ ที่ และกลุ่มประชากรที่เสี่ยง
ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นแรก ระบบการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ของเกษตรกร ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1) กาหนดประเด็นและพื้นที่ที่ทาการศึกษา 2) กาหนด
ตัวชีว้ ัด โดยกาหนดตัวชี้วัดที่จะดาเนินการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล ความถี่ในการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ และวิธีในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 3) กาหนดแผนการดาเนินงาน โดย กาหนดแผนที่จะเข้าดาเนินการเฝูาระวัง และนาเสนอแผนการ
ดาเนินงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 4) ดาเนินการตามแผน โดย ดาเนินการตามแผนที่กาหนด เก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ตัวชี้วัด และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งตรวจหาระดับคลอรีนเอสเตอเรสให้กับกลุ่มเกษตรกร และอบรมให้ความรู้เรื่อง
พฤติกรรมการปูองกันตนเองจากการใช้สารเคมีศัตรูพชื แก่เกษตรกร และ 5) คืนข้อมูลสู่ชุมชน โดยนาเสนอผลการศึกษา
เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ร่วมกัน ประเด็นที่สอง ระบบการเฝูาระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรทาให้เกิด 1) ความร่วมมือในการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในพื้นที่ระหว่างหน่วยงานภาคประชาชน และภาครัฐบาล 2)
ความตระหนักในการจัดทาแผนงาน/โครงการมารองรับให้เกษตรกรได้มีการทาการเกษตรอินทรีย์มากขึ้น
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย สามารถนาระบบการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
จากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ของเกษตรกรนี้ไปประยุกต์ใช้กับการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในที่
อื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้

คาสาคัญ : ระบบเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
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ผลของโปรแกรมติดตามแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน
The Result of Program IPD Medical Record Tracking System
จารุวัฒน์ มิตรมาก
งานเวชระเบียน รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมติดตามแฟูมเวช
ระเบียนผู้ปุวยใน ด้านระยะเวลาการค้นหาแฟูมเวชระเบียนผู้ปุวยใน และระยะเวลาที่แฟูมเวชระเบียนผู้ปุวยใน
ผ่านเข้าไปแต่ละจุดบริการ ตั้งแต่แฟูมผู้ปุวยจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล (Discharge) จนถึงการจัดเก็บแฟูม
เวชระเบียนเข้าตู้เก็บ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มหมายเลข AN.เวชระเบียนผู้ปุวยในที่ได้รับการจาหน่ายออก
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ระหว่างเดือน มิถุนายน– สิงหาคม 2556 จานวน 75
ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลาที่แฟูมเวชระเบียนผ่านเข้าไปในแต่ละจุดบริการโดยใช้โปรแกรมติดตามแฟูม
เวชระเบียนผู้ปุวยใน ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา ด้านการบริการพบว่า ก่อนใช้โปรแกรม ระยะเวลาการค้นแฟูมประวัติผู้ปุวยที่เข้ารับการ
รักษาและแพทย์ยังไม่ได้สรุปผลการรักษา ใช้เวลาเฉลี่ย 13 นาที/ราย หลังใช้โปรแกรมใช้เวลาเฉลี่ย 9 นาที/ราย
ค้นพบแฟูมประวัติผู้ปุวยเร็วขึ้นมีค่าเฉลี่ย 4 นาที/ราย ผลด้านการบริหารจัดการ พบว่าแฟูมประวัติผู้ปุวยใช้
เวลาอยู่ในแต่ละที่เรียงจากมากไปน้อยดังนี้ ห้องเวชระเบียนเพื่อเข้าตู้เก็บ =23.8 วัน ห้องพักแพทย์ =11.7วัน
ศูนย์ประกันสุขภาพ =10.1 ห้องเวชระเบียนรับแฟูมมาจาก Ward ต่างๆ 9.8 วัน
ห้องให้รหัส ICD =4.05วัน และห้องลงบันทึกข้อมูล =2.1วัน
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานประจา 1)โปรแกรมติดตามแฟูมเวชระเบียนผู้ปุ วยใน ช่วยให้เจ้าหน้าที่เวช
ระเบียน/เจ้าหน้าที่ห้องบัตร สามารถค้นหาแฟูมเวชระเบียนผู้ปุวยในที่จาหน่ายว่าอยู่จุดบริการใด และสามารถดู
ผ่าน Web browser ราย AN. ได้ทุกจุดบริการในโรงพยาบาล จึงทาให้คน้ เวชระเบียนผู้ปุวยในที่จาหน่าย ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว 2)นาผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้โปรแกรมติดตามแฟูมเวชระเบียนผู้ปุวยใน ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อหาวิธีลดระยะเวลาความล่าช้าในแต่ละจุดบริการ เพื่อนามาแก้ไขปัญหาในแต่ละจุดบริการได้
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การพัฒนาประสิทธิผลของการล้างภาชนะด้วยน้ายาทาความสะอาดเอนกประสงค์
พเยาว์ อิศรพันธุ์
สมนึก เย็นใส
ลาพวน จันทร์แก้ว
สมอน เลิศเรืองฤทธิ์
กลุ่มจัดการความรูแ้ ละการศึกษาด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการล้างภาชนะ ความสะอาด
ของภาชนะ และความพึงพอใจของผู้ใช้ภาชนะ ที่ล้างด้วยน้ายาทาความสะอาดเอนกประสงค์ ในโรงอาหาร
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ดาเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการตรวจสอบความสะอาดของภาชนะ
โดยใช้นายาท
้
าความสะอาดเอนกประสงค์ ที่ใช้กระบวนการล้างแบบเดิมกับกระบวนการล้างแบบใหม่ภายหลัง
การให้คาแนะนา กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มเป็นภาชนะประเภทถาดหลุมสแตนเลส ชามเมลามีนและแก้วน้า
อย่างละ 20 ชิ้น ระยะที่ 2 เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ภาชนะ ภายหลังจากสิ้นสุดระยะที่ 1 กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จากเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ที่รับประทานอาหาร
กลางวันที่โรงอาหาร จานวน 40 คน การดาเนินงานวิจัยอยู่ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม – 30 กรกฎาคม 2556
วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 ระยะจากแบบเก็บข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา ระยะที่ 1 พบว่าความสะอาดของภาชนะภายหลังการล้างแบบเดิมกับการล้างภายหลัง
การแนะนา ประเภทถาดหลุมสแตนเลส ชามเมลามีนและแก้วน้า มีความสะอาดของถาดหลุมเพิ่มจากร้อยละ
45 (9ใบ) เป็นร้อยละ 100 (20ใบ) ความสะอาดของชามเมลามีนไม่ได้วัดแบบเดิม ได้พัฒนาจนสะอาดเป็น
ร้อยละ 100 (20ใบ) และความสะอาดของแก้ วน้ าเพิ่ มจากร้ อยละ 85 (17ใบ) เป็นร้ อยละ 95 (19ใบ) ให้
ค าแนะน า เรื่ อ งการใช้ ฟ องน้ าหรื อ สก๊ อ ตไบต์ แ บบนิ่ ม อั ต ราส่ ว นน้ ายาท าความสะอาดเอนกประสงค์ :
น้าประปา เป็น 1:13 และการเปลี่ยนน้าที่ใช้ล้างภาชนะ ระยะที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 40 คน
ส่วนใหญ่ผู้ตอบเป็นเพศหญิง ร้อยละ 80 (32 คน) มีอายุระหว่าง 46-60ปี ร้อยละ 57.5 (23 คน) ความพึง
พอใจของผู้ใช้ภาชนะใส่อาหารด้านความสะอาด และกลิ่นสะอาดของภาชนะ แก้วน้า ชามเมลามีน และถาดส
แตนเลส ส่ว นใหญ่อยู่ใ นระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.25-4.48) ความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้
ภาชนะอยู่ในระดับมาก ( X =4.40)
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานประจา โดยผลิตภัณฑ์น้ายาทาความสะอาดเอนกประสงค์สามารถลด
ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานในการซื้อน้ายาเคมีล้างภาชนะได้ และสามารถขยายเครือข่ายให้หน่วยงานซักฟอก
และหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในการนาน้ายาทาความสะอาดเอนกประสงค์ไปทดลองใช้ซัก
ผ้าของผู้ปุว ยในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพจนได้ผลเป็นที่พึงพอใจ นอกจากนี้ไ ด้ใ ห้บ ริก ารศึก ษาดูงานแก่
หน่วยงานภายนอกเพื่อขยายความรูใ้ ห้แพร่หลายต่อไป
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การพัฒนารูปแบบการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์ของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
พาณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
สุภาภรณ์ หลักรอด
อานุภาพ วงค์สงวน
กลุ่มจัดการความรูแ้ ละการศึกษาด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยและพัฒนา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจองห้องประชุมจากแบบเดิม
ที่จองผ่านโอปะเรเตอร์มาเป็นการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ ประชากรเป็นผู้ใช้บริการจอง
ห้องประชุมของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2555 – สิงหาคม 2556 เครื่องมือที่ใช้
ได้แก่ แบบเก็บรวบรวมข้อมูลจากการระดมสมอง และแบบสอบถามที่ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ส่วน คือ 1) ข้อมูล
ทั่วไป 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์ 3) ปัญหาจากการจองห้องประชุม
ของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ผ่านเว็บไซต์ 4) ข้อเสนอแนะในการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์ และ 5) ความพึง
พอใจต่อรูปแบบการจองห้องประชุม ผ่านเว็บไซต์ ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการระดมสมองการจองห้องประชุมแบบเดิม พบว่า มีความซ้าซ้อนในการจองห้องประชุม ข้อมูล
การจองไม่ครบถ้วน ติดต่อผู้จองไม่ได้ ไม่สะดวกต่อการเลื่อนวัน เวลา สถานที่ ที่จองห้องและไม่มีข้อมูลการใช้
ห้องประชุม ผลการใช้บริการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์ พบว่า ผู้จองห้องตอบแบบสอบถามจานวน 37 คน
ส่วนใหญเป็นเพศหญิง ร้อยละ 83.8(31 คน) หน่วยงานที่จองห้อง หน่วยราชการภายนอก ร้อยละ 8.1 (3 คน)
หน่วยราชการภายในศูนย์ ร้อยละ 91.9 (34 คน) และมีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตระดับดีร้อยละ 54.1
(20คน) มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจองห้องประชุมผ่านทางเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก ( X 4.11)
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานประจา ดังนี้
1. มีการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ทาให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ประโยชน์
และ เป็นธรรม จาก
1.1. การจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์ ที่มกี ารเรียงลาดับการรับจองตามเวลาการจอง ช่วยสร้างความเป็น
ธรรม และลดความซ้าซ้อนในการรับจอง และข้อมูลมีความถูกต้องตามความต้องการของผู้จอง
1.2. การตรวจสอบตารางการใช้หอ้ งประชุม (วัน และห้องประชุมว่าง) จากปฏิทินห้องประชุม รวมทั้งการ
จองห้องประชุม การกาหนด หรือเปลี่ยนวันประชุม ได้ด้วยตนเอง
1.3. สามารถดาเนินการจองได้ทุกช่วงเวลา จากสถานที่ต่างๆ
2. การจองห้องประชุมผ่านเว็บ ไซต์ ทาให้สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ย วกั บ การใช้ห้องประชุม ผู้จองห้อง
ประชุม เรื่องที่ประชุมอบรม และปริมาณผู้เข้าประชุม เป็นฐานข้อมูลของการใช้ห้องประชุมได้เป็นระบบ
ทาให้สามารถติดตามรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้จองห้องประชุมได้ การรวบรวมสถิติผลงาน การประเมิน
รายรั บ และประเมิ น การใช้ พ ลั ง งานไฟฟู า ได้ สะดวกต่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในด้ า นการเก็ บ รวบรวม
ประหยัดเวลา และถูกต้องครบถ้วน แทนระบบเดิมที่เป็นระบบ manual
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การเปรียบเทียบผลของการซักผ้าเปื้อนเลือดด้วยน้ายาอเนกประสงค์และน้ายาเคมี
ศุจริ ัตน์ พรมมิโย
ดารุณี แจ่มศรี
สรศักดิ์ ปานสุวรรณ
หน่วยจ่ายกลางซักฟอกและเคหะบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบความสะอาดของการซักผ้าเปื้อนเลือดด้วยน้ายาเคมีกับ
น้ายาเอนกประสงค์ที่ผลิตโดยศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โดยศึกษาผ้าเปื้อนเลือดจากห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ
ตึกผู้ปุวยในของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในเดือนมีนาคม 2556 จานวน 11,016 ชิ้น เดือนเมษายน 2556
จานวน 9,635 ชิ้น เดือนพฤษภาคม 2556 จานวน 10,526 ชิ้น และเดือนมิถุนายน 2556 จานวน 11,079 ชิ้น
โดยเดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคมทาการซักผ้าเปื้อนเลือดโดยใช้น้ายาเคมี ส่วนเดือนเมษายนและเดือน
มิถุนายนทาการซักผ้าเปื้อนเลือดโดยใช้น้ายาเอนกประสงค์ ซึ่งทาการเก็บข้อมูลเป็นรายวัน แล้วนาผ้าที่ซัก
ด้วยน้ายาทั้ง 2 ประเภทมาจาแนกความสะอาดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 หมายถึง พบคราบเลือดติดชัดเจน
ระดับที่ 2 หมายถึง พบคราบเลือดจาง ๆ และระดับที่ 3 หมายถึง ไม่พบคราบเลือด 3 โดยใช้คณะกรรมการ
จาแนกผ้า จานวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ร้อยละและสถิติ ผลการศึกษาพบว่า
1. ผ้าที่ซักด้วยน้ายาเคมีในเดือนมีนาคมมีความสะอาดระดับ 3 ร้อยละ 97.98 เดือนพฤษภาคม มี
ความสะอาดระดับ 3 ร้อยละ 98.00 ส่วนผ้าที่ซักด้วยน้ายาเอนกประสงค์ในเดือนเมษายน มีความสะอาด
ระดับ 3 ร้อยละ 98.01 และในเดือนมิถุนายน มีความสะอาดระดับ 3 ร้อยละ 98.24
2. ค่าใช้จ่ายในการซักผ้าเปื้อนเลือดในเดือนที่ใช้น้ายาอเนกประสงค์น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการซักผ้า
เปื้อนเลือดโดยใช้นายาเคมี
้
3. ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ผ้าที่ซักด้วยน้ายาอเนกประสงค์และน้ายาเคมี พบว่า ผู้ใช้ผ้า
มีความคิดเห็นว่าผ้าที่ซักด้วยน้ายาทั้ง 2 ประเภทมีความสะอาด ไม่มคี ราบสกปรก และไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์/
ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน/ไม่มีเหม็นกลิ่นของน้ายาตกค้าง ซึ่งมีเพียง 1 คนให้ความคิดเห็นว่าผ้าเปื้อนเลือดที่ซักด้วย
น้ายาอเนกประสงค์มกี ลิ่นมะกูดติดบ้างเล็กน้อย
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ผลการใช้ห่วงฟองน้ารองก้นในมารดาหลังคลอด
สุวรรณี นาคะ
สุณิสา สุดยอด
กาญจนา พันธุ์พานิช
ศิริวดี ชุ่มจิต
งานผูป้ ุวยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้หว่ งฟองน้ารองก้น และเพื่อเปรียบเทียบผลการเจ็บ
แผลฝีเย็บระหว่างก่อนและหลังการใช้ห่วงฟองน้ารองก้นในมารดาหลังคลอด โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลัง
คลอดที่มแี ผลฝีเย็บ ที่นอนพักฟื้นในหอผูป้ ุวยหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
จานวน 101 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. 2556
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และ T- Test
ผลการวิจัยพบว่า มารดาหลังคลอดไม่เคยใช้ห่วงฟองน้ารองก้น ร้อยละ 73 เมื่อมารดาหลังคลอดได้
ทดลองใช้ห่วงฟองน้ารองก้นแล้วต้องการใช้อีก ร้อยละ 99 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเจ็บปวดแผลฝีเย็บ
ก่อนใช้ห่วงฟองน้ารองก้นอยู่ที่ระดับ 6.70 ±1.446 และความเจ็บปวดแผลฝีเย็บหลังใช้หว่ งฟองน้ารองก้นอยู่ที่
ระดับ 3.69 ± 1.426 แสดงว่ามารดาที่มแี ผลฝีเย็บเมื่อใช้หว่ งฟองน้ารองก้นทาให้ระดับความเจ็บปวดแผลฝี
เย็บลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( p< 0.01) มารดาหลังคลอดทุกรายแสดงความคิดเห็นว่าเมื่อใช้ห่วง
ฟองน้ารองก้นขณะให้นมบุตรนัน้ มีประโยชน์ คือ ช่วยทุเลาอาการปวดแผลฝีเย็บ สุขสบายเวลานั่งให้นมบุตร
และทาให้ทารกดูดนมแม่ได้นานขึน้ ร้อยละ 89.1, 73.3, 30.4 ตามลาดับ ส่วนความพึงพอใจต่อการใช้ห่วง
ฟองน้ารองก้นส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 79.2 มีข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้มหี ว่ ง
ฟองน้ารองก้นใช้ทุกโรงพยาบาลโดยนาไปใช้กับมารดาหลังคลอดที่มแี ผลฝีเย็บทุกรายและการใช้ห่วงฟองน้า
รองก้นขณะให้นมบุตรทาให้มารดารู้สกึ ดี เป็นการช่วยผ่อนคลาย
จากผลการวิจัยดังกล่าว ได้นาไปพัฒนาการบริการทางการพยาบาลโดยการนาห่วงฟองน้ารองก้นไป
ใช้กับมารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บ ซึ่งพยาบาลจาเป็นต้องใช้ทักษะในการอธิบายหรือแนะนาให้มารดาหลัง
คลอดได้ใช้ เนื่องจากมารดาบางรายยังไม่เคยใช้ ทาให้ไม่กล้า ไม่มั่นใจที่จะใช้ในขณะที่ให้นมบุตร หรือทา
กิจกรรมขณะลุกนั่ง และสามารถนาไปขยายผลใช้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้เช่น คลินิกนมแม่
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ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาแกนนาพนักงานด้านการส่งเสริมสุขภาพในสถาน
ประกอบการในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5
อุบล จันทร์เพชร
จุฑารัตน์ สะธรรมกิจ
ศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาแกนนาพนักงานด้าน
การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้ง การ
ปฏิบัติโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพของแกนนาพนักงานหลังการพัฒนา ประชากรที่ศึก ษา คือ แกนนา
พนักงานจากสถานประกอบการในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 ที่ผู้บริหารสนใจเข้าร่วมโครงการ จานวน
52 คน/ 27 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ รูปแบบการพัฒนาแกนนาพนักงานด้านการส่งเสริมสุขภาพใน
สถานประกอบการ โดยวิธีการจัดประชุมปฏิบัติการ 2 ครั้ง ก่ อน-หลัง รวม 3 วัน เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง
คือ ก่อนและหลังทดลอง 4 เดือน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและได้ตรวจสอบคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ รวมทั้ง การสังเกตและจดบันทึกขณะดาเนินกิจกรรม และเอกสารประกอบการนาเสนอผลการ
ดาเนินโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตพิ รรณนาและสถิตวิเคราะห์
ผลการศึก ษาแกนนาพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 37 คน พบว่า ภายหลังการพัฒนากลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่าก่อน
พัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาในระดับมาก สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและดาเนินโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการได้ตามที่
คาดหวัง ปัญหาที่พบ คือ ระยะเวลาการดาเนินโครงการน้อยไปทาให้บางโครงการไม่สามารถสรุปผลได้อย่าง
ชัดเจน ส่วนการนาเสนอผลการดาเนินโครงการของแกนนาพนักงานหลังการพัฒนาเพื่อพิจารณาคัดเลือก
“โครงการต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ” จานวน 21 โครงการ/ 21 แห่ง พบว่า โครงการที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการลด ละ เลิก บุหรี่
ดังนัน้ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาแกนนา
พนักงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และควรเพิ่มระยะเวลาดาเนินโครงการเป็น 6 เดือนขึ้นไป
รวมทั้ง ควรนิเทศติดตามการส่งเสริมสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยปีละ
ครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
หมายเหตุ : ได้รับงบประมาณวิจัยปีงบประมาณ 2556 ในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM)

Annual Report 2013

รายงานประจาปี 2556 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

56

โปรแกรมเฝ้าระวังอ้วนลงพุง
นางพัชรี วงศ์ษา นักโภชนาการชานาญการ
นายสุทธิวัฒน์ ดาราศรีศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประชาชนไทยนั บ หลายล้านคน มีโ อกาสเสี่ย งต่ อการเป็น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสู ง
โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองก่อนวัย อันควร แม้จะได้มีความพยายามในการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจ มาตรการแนวทาง และแนวทางการจัดการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นรากของสาเหตุที่มาจาก
สิ่งแวดล้อมและแบบแผนชีวิตที่เสี่ยง เช่น การบริโภคอาหารที่ถูกต้อง มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงออก
กาลังกายให้สม่าเสมอ ดังนั้น การลดภาวะน้าหนักเกิน โรคอ้วนลงพุง (เมตะบอลิก ซินโดรม) ต้องอาศัยการ
กระตุ้นให้เกิดการรับรู้และตระหนัก ความเข้าใจและเท่าทัน และเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ถูกต้องขององค์กรและ
ชุมชน เน้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันและควบคุมปัญหาตลอดจนผลกระทบในภาพรวมอย่างเป็น
ระบบได้อย่างมีป ระสิท ธิผล เพื่อให้ป ระชาชนเอาใจใส่ดูแลต่อสุขภาพของตนเอง โดยการเฝูาระวังติดตาม
ควบคุมรอบเอวไม่ให้เกินเกณฑ์ภาวะอ้วนลงพุง (หากเป็นชายรอบเอวน้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร หากเป็นหญิง
รอบเอวน้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร) ในกลุ่มประชาชนอายุ ๑๕ ปีข้ึนไป
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ได้ดาเนินงานในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 มาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา
โดยมีเปูาหมาย คือ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , องค์กรภาครัฐและเอกชน ,สถานประกอบการ
และโรงเรียน โดยผลักดันนโยบายสาธารณะ ,การสร้างกระแสสังคม โดยการสื่อสาร สร้างความตระหนัก,
ยกระดับองค์กรไร้พุงเป็นศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง, ตลอดจนการพัฒนาระบบการเฝูาระวังและการ
จัดการโรคอ้วนลงพุงเฝูาระวังภาวะรอบเอวประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป และรวบรวมส่ง รพ.สต.และ ศสม. เพื่อ
เข้าระบบข้อมูลการให้บริการผู้ปุวยนอก การสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ในรูปแบบ ๒๑ แฟูมมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข (สนย.) หลังจากที่ได้ดาเนินการมาในระยะหนึ่ง ได้ทาการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่การเป็นองค์กรไร้พุง ซึ่งพบ สมรรถนะหลัก 5 ด้านขององค์กรที่สมัครเข้า
ร่วมดาเนินการองค์กรไร้พุงต้นแบบ มีความเข้มแข็ง คือ 1)ด้านนโยบายแผนงานและการบริหารจัดการ 2) ด้าน
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 3)ด้านภาวะผู้นา 4) ด้านการการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย
และ 5) ด้านทีมงานและภาคี แต่สิ่ง ที่เ ป็ น หัว ใจหลัก และเป็น มาตรการสาคัญ ของโครงการ คือ การเฝูา
ระวังและติดตามรอบเอวยังไม่เป็นระบบ ฐานข้อมูลกระจัดกระจาย ยังไม่มีรูป แบบที่ชัดเจน การรวบรวม
รายงานมาจากหลายแหล่ง มีความสับสน ,ล่าช้าและไม่น่าเชื่อถือ
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กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ โดยงานโภชนาการ ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ โดยงาน ICT ได้
พัฒนาระบบและวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบและเป็นระเบียบ โดยพัฒนาระบบ
บริการออนไลน์ E – SERVICE โปรแกรมเฝูาระวังภาวะอ้วนลงพุง ต่อยอดจาก โปรแกรม excel SOS 1 ของ
สานักโภชนาการ ที่เครือข่ายใช้อยู่เดิม มาตั้งแต่ ปี 2551 ซึ่งไม่เกิดผลกระทบในการใช้งานกับผู้ใช้งานเดิม และ
สามารถรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลได้เป็นระบบ และนาไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์จาก
กิจกรรมที่ดาเนินอยู่ได้ สาหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนานวตกรรม คือ
1. วิธีการใช้งานไม่ต่างจากการใช้ โปรแกรมเดิมที่ผู้ใช้งานใช้อยู่ ลดขั้นตอนการทางาน เป็น one
stop service ผ่านระบบออนไลน์
2. เข้าถึงง่าย สะดวก ประมวลผลบุคคล, ภาพรวมองค์กร, จังหวัดและระดับเขตทันที
3. สามารถแชร์ขอ้ มูลระหว่างเครือข่ายได้ โดยการอัปโหลดข้อมูล ใน 7 มาตรการตามกรอบการ
ประเมิน (1) และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปศึกษาดูงาน
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
4. ศูนย์เขต , จังหวัด ,อาเภอ,และทุกเครือข่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลในโปรแกรมได้ และสามารถ
ประเมิน ความส าเร็ จผ่ านระบบออนไลน์ หลั งจากนั้น จึง เดิ นทางไปดู สถานที่จ ริง ช่ ว ย
ประหยัดเวลาในการติดตาม
5. ส่วนกลางสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ในภาพรวมของเขตได้ทันที
ในปี 2557 มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ครอบคลุมการติดตามเฝูาระวังระดับบุคคลโดยการสร้าง
การเปรียบเทียบ น้าหนัก, รอบเอว, และ BMI ระหว่างครัง้ ที่ 1 และ 2 ของการดาเนินกิจกรรมในรอบปีและจะ
นาไปใช้ในการเฝูาระวังภาวะอ้วนลงพุงในโครงการคนไทยไร้พุง ทั้ง 12 ศูนย์ นวตกรรมระบบบริการออนไลน์
E - SERVICE โปรแกรมเฝูาระวังอ้วนลงพุงนี้ สามารถเข้าถึงแกรมนี้ ได้ที่ WWW.HPC4.GO.TH ศูนย์การเรียนรู้
องค์กรต้นแบบไร้พุง ผลของการพัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการส่งผลงานเข้าประกวด 12 ศูนย์เขต จัดโดยกองแผนงาน กรมอนามัย
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การพัฒนาบริการทางการพยาบาลโดยการนาห่วงฟองน้ารองก้นไปใช้กับมารดาหลังคลอด
ที่มีแผลฝีเย็บของงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าสู่ระยะคลอดมีการตัดฝีเ ย็บเกือบทุกราย เพื่อช่วยให้ก ระบวนการคลอดเป็นไป
โดยสะดวกปลอดภัยและช่วยให้เย็บซ่อมแซมแผลได้ง่ายขึ้น เนื่องจากฝีเย็บเป็นบริเวณที่ไวต่อความรู้สึกและยัง
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวต่างๆ เมื่อมีการฉีกขาดชอกช้ายิ่งส่งผลให้มารดาหลังคลอดเกิดความทุกข์ทรมาน
และความไม่สุขสบาย โดยเฉพาะเมื่อต้องลุกนั่งส่งผลให้ระดับความปวดเพิ่มขึ้นจากการกดทับแผลฝีเย็บ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
ระดับทอง มีนโยบายส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดทุกรายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งมารดาหลังคลอดที่นอนพักฟื้น
แผนกหลังคลอด บางรายมีอาการเจ็บแผลฝีเย็บมาก ทาให้ไม่สามารถนั่งให้นมบุตรได้เป็นเวลานานๆ จึงใช้ห่วง
ยางรองก้นเพื่อบรรเทาอาการเจ็บแผลฝีเย็บแต่มีปัญหาคือ ห่วงยางรั่วต้องเติมลมบ่อย ขณะนั่งมารดาไม่มั่นใจ
เพราะลื่น โยกเยก งานผู้ปุ ว ยในได้ร่ ว มกั น วิเ คราะห์ปัญ หาเพื่ อหาแนวทางแก้ ไ ขในการให้ บ ริ ก ารทางการ
พยาบาลที่เหมาะสม จึงได้พัฒนาเป็นห่วงฟองน้ารองก้น โดยใช้วัสดุที่แข็งแรง คงทน มีฐานมั่ นคงเพื่อให้นั่ง
สบายขณะให้นมบุตรและได้ศึกษาวิจัยผลการใช้ห่วงฟองน้ารองก้น โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอดที่มี
แผลฝีเย็บที่นอนพักฟื้นแผนกหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จานวน 101 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 ถึง เดือนสิงหาคม 2556 พบว่า มารดาหลังคลอดไม่เคยใช้
ห่วงฟองน้ารองก้น ร้อยละ 73 เมื่อมารดาหลังคลอดได้ทดลองใช้ห่วงฟองน้ารองก้นแล้วต้องการใช้อีก ร้อย
ละ 99 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเจ็บปวดแผลฝีเย็บก่อนใช้ห่วงฟองน้ารองก้นอยู่ที่ระดับ 6.70 ±1.446
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และความเจ็บปวดแผลฝีเย็บหลังใช้ห่วงฟองน้ารองก้นอยู่ที่ระดับ 3.69 ± 1.426 แสดงว่า มารดาที่มีแผลฝี
เย็บเมื่อใช้ห่วงฟองน้ารองก้นทาให้ระดับความเจ็บปวดแผลฝีเย็บลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.01)
มารดาหลังคลอดทุกรายแสดงความคิดเห็นว่าเมื่อใช้หว่ งฟองน้ารองก้นขณะให้นมบุตรนั้ นมีประโยชน์ คือ ทุเลา
อาการปวดแผล สุขสบายเวลานั่งให้นมบุตร และทาให้ทารกดูดนมแม่ได้นานขึ้น ร้อยละ 89.1, 73.3,
30.4 ตามลาดับ ส่วนความพึงพอใจต่อการใช้ห่วงฟองน้ารองก้นส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับพอใจมากถึงมากที่สุด
ร้อยละ 79.2 มีข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้มีห่วงฟองน้ารองก้นใช้ทุกโรงพยาบาล โดยนาไปใช้กับมารดาหลัง
คลอดที่มีแผลฝีเย็บทุกรายและการใช้ห่วงฟองน้ารองก้นขณะให้นมบุตรทาให้มารดารู้สึกดี เป็นการช่วยผ่อน
คลาย
จากผลการวิจัยดังกล่าว ได้นาไปพัฒนาระบบบริการทางการพยาบาล งานผู้ปุวยใน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โดยการนาห่วงฟองน้ารองก้นไปใช้กับมารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บ
ซึ่งเจ้าหน้าที่พยาบาลจาเป็นต้องใช้ทักษะในการอธิบายให้มารดาหลังคลอดได้ใช้ เนื่องจากมารดาหลังคลอด
บางรายยังไม่เคยใช้ ทาให้ไม่กล้า ไม่มั่นใจที่จะใช้ในขณะที่ให้นมบุตร หรือทากิจกรรมขณะลุกนั่ง และนาไป
ขยายผลใช้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้เช่น คลินิกนมแม่ นอกจากนี้ทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม
ห่วงฟองน้ารองก้น (Bottom Support – Ring : BS - Ring) โดยปรับขนาดของห่วงฟองน้ารองก้นตามน้าหนัก
ตัวของมารดาหลังคลอดคือ ขนาดเล็กน้าหนัก < 50 กิโลกรัม ขนาดกลางน้าหนัก 50-80 กิโลกรัม ขนาด
ใหญ่น้าหนัก > 80 กิโลกรัมและมีการพัฒนาบริการพยาบาลให้มารดาได้เลือกขนาดของห่วงฟองน้ารองก้น
ตามความต้องการอีกด้วยและจากการที่ได้พัฒนาบริการพยาบาลและนวัตกรรมห่วงฟองน้ารองก้น ยังเป็นการ
ช่วยลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จา่ ยของหน่วยงานได้

Annual Report 2013

รายงานประจาปี 2556 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

10 Steps...

60

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สาหรับทารกป่วย /คลอดก่อนกาหนด
นาง นภสร คงมีสุข หน่วยงาน NICU
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

นมแม่เปรียบเสมือนยา ช่วยรักษาชีวติ ทารกที่ปุวยหรือคลอดก่อนกาหนด เนื่องจากนมแม่ช่วย
ปูองกันการติดเชื้อและส่งเสริมให้ระบบต่างๆของร่างกายทางานได้ดีขนึ้ ลดภาวะแทรกซ้อน ส่งผลให้ระยะเวลา
อยู่ในโรงพยาบาลสัน้ ลง ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในทารกปุวยสาเร็จมากขึ้น
สาหรับหน่วยงาน NICU ที่น่ใี ห้การดูแลทารกคลอดก่อนกาหนด และทารกแรกเกิดวิกฤต โดยเน้นให้นมแม่เป็น
อาหารหลัก ซึ่งทารกกลุ่มนี้ต้องมีโอกาสได้กินนมแม่ตอ่ เนื่องเช่นเดียวกับทารกปกติ อันจะเป็นพืน้ ฐานการ
ส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของทารก โดยมีขนั้ ตอนปฏิบัติ ดังนี้
Step ที่ 1…การให้ข้อมูล ในวันแรกที่ทารกเข้ารับการรักษา หลังจากที่ได้อธิบายอาการเจ็บปุวยของบุตรแล้ว
พยาบาลจะให้ข้อมูลถึงประโยชน์และความสาคัญของนมแม่ที่มตี ่อทารกปุวย/คลอดก่อนกาหนด เพื่อให้มี
ความรู้ ตระหนัก และให้รว่ มมือในการส่งนมแม่ให้กับลูกที่ตกึ NICU
Step ที่ 2…กระตุ้นการหลั่งน้านม และสร้างน้านมต่อเนื่อง เมื่อบิดา มารดาเข้าเยี่ยมลูก จะขอตรวจเต้านม
มารดา และประเมินการไหลของน้านม พร้อมแนะนา สาธิตวิธีบีบน้านมที่ถูกต้องทุก 2-3 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นให้
น้านมสร้างและหลั่งอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง
Step ที่ 3…การเก็บรักษาน้านมแม่ เมื่อบีบน้านมแม่ได้จานวนมากพอ จะแนะนาให้บีบเก็บในถุงเก็บน้านม
เขียน ชื่อ นามสกุล วันที่เก็บน้านมแต่ละถุง และเก็บในตู้เย็นสาหรับเก็บน้านมโดยเฉพาะ ซึ่งหากมารดาขอกลับ
บ้านก่อนพยาบาลต้องประเมินว่ามารดาบีบน้านมได้ถูกต้อง และมีนมแม่ stock ไว้จานวนมากพอสาหรับลูก
นาน 4 วัน และเน้น การาบีบน้านม 8-10 ครั้ง/วัน ตลอดจนมารดาต้องเข้าใจวิธีการเก็บ รักษา และส่งน้านมมา
ให้ลูกที่โรงพยาบาลได้ถูกต้อง
Step ที่ 4…การให้ colostrums เป็นการให้นม
แม่ครั้งแรกๆ โดยใช้ Syring 2 ml ดูด colostrums
จากเต้า นามาหยอดในปากลูก หรือใช้ไ ม้พันสาลี
เล็ ก ๆชุ บ colostrums ปู า ยกระพุ้ ง แก้ ม (mouth
wash) เพื่อกระตุ้นการสร้างภูมคุ้มกันโรคให้กับ
ทารก จากนั้นให้นมแม่ตามวิธี และจานวนที่กุมาร
แ พ ท ย์ ก า ห น ด ปั จ จุ บั น NICU ไ ด้ ใ ช้ เ ท ค นิ ค
creamatocrit ช่วยคานวณปริมาณพลังงานนมช่วง
Hind milk ของมารดาแต่ละคน เพื่อช่วยเพิ่ม
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น้าหนักตัวทารกได้เร็วขึน้
Step ที่ 5…ทา skin-to- skin contact (kangaroo care) ให้บิดา หรือ มารดานั่งเก้าอีโ้ อบกอดลูกไว้แนบอก
เนือ้ แนบเนื้อ ใช้ผา้ คลุมด้านนอกทารก และ Monitor
สัญญาณชีพพร้อมสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของทารก
ในขั้นตอนนี้จะช่วยให้ทารกสามารถปรับตัวเข้าสู่ระยะดูด
นมจากเต้าแม่ได้เร็วขึ้น
Step ที่ 6…ดูดเต้านมเปล่าของแม่ โดยปั๊มหรือบีบ
น้านมออกจากเต้านมแม่ให้เกลี้ยงที่สุด จากนั้นนาทารก
มาดูดเต้าเปล่า อาจมีน้านมออกเพียงเล็กน้ อย เป็นการ
ฝึกให้ทารกเรียนรู้การดูดนมแม่จากเต้า ซึ่งสามารถทา
พร้อมกับการให้นมแม่ทางสายให้อาหารได้เลย
Step ที่ 7…ดูดนมแม่จากเต้า เมื่อทารกอายุครรภ์
32-35 สัปดาห์, หายใจไม่หอบ active ดี, เริ่มมี
suckling and swallowing reflex (สังเกตเห็นทารก
มัก จะอ้ า ปากตอบสนองเมื่ อ สั มผั ส บริ เ วณริ ม ฝี ป าก)
เริ่มให้ทารกฝึกดูดนมจากเต้าแม่ โดยพยาบาลช่วยจัด
ท่ า อุ้ ม ให้ เ หมาะสมกั บ มารดา-ทารกแต่ ล ะราย และ
Monitor ระดับ O2 saturation ของทารกขณะดูดนม
การฝึกขั้นในขั้นนี้อาจเริ่มจากเวรละ 1 ครั้ง เมื่อทารก
ดูดได้ดีข้นึ จึงค่อยๆเพิ่มจานวนมื้อต่อไป
Step ที่ 8…วัดปริมาณน้านมแม่จากการดูดจากเต้า ( test weight ) การดูดจากเต้าของทารกกลุ่มนี้มัก
พบว่า ไม่มีประสิทธิภาพ คือ แรงดูดน้อย อมหัวนมไม่ลึกพอ ดูดไปหลับไป การทา test weight จะช่วย
คานวณจานวนน้านมแม่ที่ทารกดูดจากเต้าในแต่ละมื้อ โดยการชั่งน้าหนักทารกก่อนดูดนม และหลังดูดนมด้วย
เครื่องชั่งดิจิตอลที่มีความละเอียด ± 2 กรัม (อุป กรณ์ที่ติดตัวทารก เช่นสายน้าเกลือ ผ้าห่ม ผ้าอ้อม ต้อง
เหมือนเดิมและเท่าเดิม ) น้าหนักหลังดูดนมควรเพิ่มขึ้นเท่ากับจานวนน้านมที่แพทย์กาหนดในแต่ละมื้อ หากได้
น้อยกว่า ต้องปูอนนมแม่เสริมด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้ทารกได้รับพลังงานและสารอาหารเพียงพอ
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Step ที่ 9… การเตรียมก่อนจาหน่าย แนะนา
มารดามานอนค้างในห้องที่เตรียมไว้ในตึก NICU
ซึ่ง มารดาจะหั ด เลี้ ย งลู ก ตลอดทั้ ง กลางวั น และ
กลางคืนอย่างน้อย 2 วั น ซึ่งพยาบาลจะคอย
ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษาจนกระทั่งมารดามั่นใจใน
การดูแลทารกที่บ้านและน้าหนักตัวทารกขึ้น 25
กรัม/วัน หรือ 1800 กรัมจึงจาหน่าย
step ที่ 10…การติดตามหลังจาหน่าย เมื่อ
มารดา ทารกกลับบ้านจะให้เบอร์โทรศัพท์ของตึก
NICU เพื่อติดต่อ สอบถามปัญหาได้ตลอด 24 ชม. พร้อมนัดตรวจสุขภาพเมื่ออายุ 1 เดือน หรือตามแพทย์
กาหนด และโทรศัพท์ติดตามเยี่ยม ให้คาปรึกษา หลังจาหน่ายทารก 7 วัน

หัวใจสาคัญ ของความสาเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกปุวย /คลอดก่อนกาหนด คือ
การเอาใจใส่ให้กาลังใจ คอยช่วยเหลือ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสามีและญาติ มารดาจึง
จะมั่นใจ และภาคภูมใิ จที่ช่วยเริ่มต้นชีวติ ของลูกด้วยสิ่งที่ดที ี่สุดก็คือ “น้านมแม่” นั่นเอง
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ในสภาวะปัจจุบันองค์กรต่างๆล้วนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่า งรวดเร็ ว ประสิท ธิ ผ ล(Effectiveness)ขององค์ ก รขึ้น อยู่ กั บ ความสามารถขององค์ก รในการเรี ย นรู้ถึ ง
สถานการณ์ แนวคิ ด เทคนิ ค การด าเนิ น งานและเทคโนโลยี ต่ า งๆจากภายนอก ตลอดจนเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ของกันและกันภายในองค์กรและภายนอกองค์กรแล้วนามาพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้
เกิดนวัตกรรมต่อไป (Innovation)
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประจาปี 2556 ขึน้ ทั้งนีเ้ พื่อกระตุน้ ให้บุคคลากรเกิดการพัฒนางาน สร้างสรรค์ผลงาน เกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ
ในการปฏิบัติงานและเพื่อสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้นาเสนอผลงาน โดยผลการประกวด สรุปได้ ดังนี้

ได้แก่ เรื่อง เวปไซต์โปรแกรมเฝ้าระวังอ้วนลงพุง
เสนอโดย
นางพั ช รี วงศ์ ษ า กลุ่ ม พั ฒ นาการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และ
นายสุทธิวัฒน์ ดาราศีศักดิ์ งาน ICT กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย เ ว ป ไ ซ ต์
โปรแกรมเฝูาระวังอ้วนลงพุง เป็นนวัตกรรมประเภทรูปแบบการให้บริการ โดยการสร้าง
เว็บไซด์โปรแกรมเฝูาระวังอ้วนลงพุงขึน้ มา เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ด้านระบบเฝูาระวังภาวะอ้วนลงพุงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนและโรงเรียน ใน
การแก้ปัญหาความล้าช้าของการสื่อสารข้อมูล ซึ่งประโยชน์ของเวปไซด์ดังกล่าวสามารถแสดงข้อมูลผ่านเว็บ
ไซด์ได้เลย ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการส่งต่อข้อมูล ซึ่งจากเดิมใช้วิธีสาเนาข้อมูลใส่แผ่นซีดีในรูปแบบของExcel แล้ว
ฝากส่งถึงกัน เมื่อเปลี่ยนมาเป็นการติดต่อผ่านช่องทางเว็บไซด์แล้วทาให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงาน

ที่อยู่เว็บไซด์ของระบบ
วิธีการใช้งาน

www.hpc4.go.th/hpd/fat
www.hpc4.go.th/hpd/fat/upload/guide/help.doc
ได้แก่ เรื่อง สื่อนวัตกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย

เสนอโดยนางสาวเทพินทร์ จิตต์ดแี ละนางสาวอรทัย บุดดีคา สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์อนามัยที่
4 ราชบุรี สื่อนวัตกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย เป็นนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน(ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา) สื่อนวัตกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยทอร์นา
โด กลมกลิง้ ฝึกสมาธิ ขนมไทยข้าวต้มมัด คัพเค้กแสนอร่อย ตะเกียบหลากสี ลูกปัดนับเลข ตาชั่ งแสนสนุกและ
นิทานส่งเสริมคุณธรรม ประโยชน์ที่ได้จากสื่อนวัตกรรมดังกล่าวช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีความสุข ผ่อน
คลายและได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hpc4.go.th)
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ได้แก่ เรื่อง ห่วงรองก้นนั่งสบายให้นมลูก
จาก งานหอผู้ปุวยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

รางวัลชมเชย จานวน 7 รางวัล
จาก งานหอผู้ปุวยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จานวน 5 เรื่องได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

คีย์บอร์ดเก็บยา
IV Off Safety
มุ้งสวยช่วยกันยุง
ไม้เดินได้
ลิ้นชักส่องสว่าง

จาก กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ จานวน 1เรื่องได้แก่
6. เรื่อง การสื่อสารลดโลกร้อน
จาก งานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จานวน 1 เรื่องได้แก่
7. เรื่อง ตารางกระชับเวลา

(สาหรับรายละเอียดของผลงานทั้งหมดสามารถดูได้ท่ี http://www.hpc4.go.th)
กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมดังกล่าวได้สร้างแรงกระตุ้นให้กับผูป้ ฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง และมี
ความคิดเห็นจากผูร้ ่วมกิจกรรมในครั้งนีว้ ่าควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารประกวดนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนางานและเพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้กับผูผ้ ลิตผลงานด้วย นอกจากนีห้ ัวหน้าหน่วยงานทุก
หน่วยควรให้การสนับสนุน ให้กาลังใจกับผูใ้ ต้บังคับบัญชาในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผูผ้ ลิต
ผลงาน หน่วยงานงานและประชาชนต่อไป
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ภายในบริเวณ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี มีอาคารเก่าอยู่ 1 หลังมีชื่อว่า “อาคารสโมสรเสือป่า” ซึ่งไม่
ปรากฏหลักฐานยืนยันปีที่สร้าง มีเพียงหลักฐานยืนยันว่าได้ก่อสร้าง ก่อนปี พ.ศ.2456 เนื่องจากมีการกล่าวใน
จดหมายเหตุพระราชกรณียกิจรายวัน ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 6 พ.ศ. 2456
ความว่า “...วันที่ 20 กันยายน เวลาบ่าย เสด็จเยี่ยมโรงทหารกองพลที่ 4 มณฑลราชบุรี...แล้วเสด็จประทับ
เสวยเครื่องว่างที่สโมสรเสือป่าเมืองราชบุรี แล้วเสด็จทอดพระเนตรไฟฉายของทหารที่หน้าสโมสรเสือป่า แล้ว
เสด็จกลับพลับพลาที่ประทับ...” อาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี หลังนี้จึงถือว่ามีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
ต่อชาวจังหวัดราชบุรี ทั้งในด้านกิจการเสือป่าซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เคยเสด็จ
มาประทับพัก และด้านการสาธารณสุขเพราะในปี พ.ศ. 2491 - 2503 มีการระบาดของคุดทะราด กอง
ควบคุมกามโรคและคุดทะราด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการลูกเสือ
จังหวัดราชบุรี ขอใช้อาคารสโมสรเสือป่าเพื่อเป็นสถานที่ควบคุมคุดทะราด โดยในช่วงแรกได้รับความช่วยเหลือ
ทางวิชาการจากแพทย์ชาวต่างประเทศด้วย ประมาณปีพ.ศ. 2500 เป็นต้นไป อาคารสโมสรเสือป่า จึงใช้เป็น
สถานที่ในการให้การรักษาคุดทะราด ซึ่งประมาณปี พ.ศ. 2510 สถานการณ์ของคุดทะราดใน จังหวัดราชบุรี
ถูกกวาดล้างจนหมด อาคารสโมสรเสือป่าจึงใช้เป็นสถานที่ให้ให้การรักษากามโรค และต่อมาปี พ.ศ.2522
อาคารของศูนย์กามโรคเขต 7 ก่อสร้างแล้วเสร็จ การรักษากามโรคจึงย้ายจากอาคารสโมสรเสือป่าไปยัง
อาคารที่สร้างใหม่ ทางศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 จึงใช้ประโยชน์ของพื้นที่อาคารสโมสรเสือป่าแทนศูนย์
กามโรคเขต 7 ต่อมาได้ใช้เป็นสถานที่ให้บริการอนามัยแม่และเด็ก และ การบริการวางแผนครอบครัวของศูนย์
อนามัยที่ 4 ราชบุรี มาก่อน และนอกจากนี้อาคารหลังนี้ยังถือได้ว่าเป็นที่รับเสด็จล้นเกล้าทั้ง 3 พระองค์ คือ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เคยเสด็จพระราชดาเนินมาประทับเสวยเครื่องว่าง ณ
อาคารสโมสรเสือป่า ในปี พ.ศ. 2456 และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท
มหิดล รัชกาลที่ 8 เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังสโมสรเสือป่า (ปัจจุบันอยู่ในศูนย์อนามัยที่ 4
ราชบุรี) พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ได้
ทรงปฏิสันถารกับราษฎรที่มารับเสด็จฯ อย่างใกล้ชิด จากนั้นเสวย เครื่องว่าง ณ อาคารสโมสร เสือป่า แล้ว
เสด็จพระราชดาเนินต่อไปยังอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ และ อีก 23 ปี ต่อมา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิด
อาคารศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ในปี พ.ศ. 2512
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อาคารหลังนี้ได้ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานกับกรมศิลปากร เมื่ อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2542 ซึ่ง
ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดราชบุรีอย่างยิ่ง แต่เนื่องสภาพอาคารชารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา
ประกอบกับอาคารหลังนี้จัดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีร่วมกับมูลนิธิ
พิพิธ ภั ณ ฑ์ ส โมสรเสือ ป่ า ราชบุ รี มี น ายแพทย์ วั ล ลภ ไทยเหนือ เป็ น ประธานกรรมการมู ล นิธิ ฯ ได้บู ร ณะ
ซ่อมแซมอาคารเพื่อปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี เพื่ ออนุรักษ์อาคารสโมสรเสือป่า ซึ่งมี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ที่อดีตพระมหากษัตริย์ไทยเคยเสด็จฯ มาประทับพักถึง 3 พระองค์ให้คงอยู่
สภาพสมบูรณ์ดังเดิม

ก่อน

หลัง

เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนาการกิจการเสือป่าและบริการส่งเสริมสุขภาพของจังหวัด
ราชบุรี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และที่ระลึกครบรอบ 100 ปี กิจการเสือป่า โดยใช้งบประมาณ
ในการบูรณะปรับปรุงอาคารที่ชารุดทรุดโทรมทั้งสิ้น 4,800,000 บาท ในส่วนของพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า
ราชบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน ประจาปี 2557 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
จานวน 2,000,000 บาท แต่ยังขาดงบประมาณอีกมากในการดาเนินการดังกล่าว
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เมื่อวันที่ 20 และ 21 กันยายน 2556 ถือเป็นวันครบ 100 ปี ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เสด็จสโมสรเสือป่า
ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับมูลนิธิพพิ ธิ ภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรีและสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานราลึก 100 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัด
งานเพื่อราลึกครบ 100 ปี ที่รัชกาลที่ 6 เสด็จสโมสรเสือป่า ราชบุรี ทอดพระเนตรการฉายไฟของทหาร และ
เป็นการประชาสัมพันธ์รวมทั้งจัดหาทุนสารับการบูรณะอาคารเป็นพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี ภายในงาน
วันที่ 20 กันยายน 2556 มีจัด พิธีถวายราชสดุดีโดยเหล่าคณะลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน และหน่วยงานราชการ
และวันที่ 21 กันยายน 2556 มีจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นราลึก 100 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี มีผู้มาร่วมกิจกรรม
เดิน วิ่ง มินิมาราธอน และปั่น จักรยานทางเรี ยบ ทั้ง ที่ม าจากชมรมวิ่งจากทั่วประเทศ ประชาชน เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,573 คน
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เราปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันสังคมไทยกาลังอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรม
จริยธรรม จากการสารวจความคิดเห็นของเอแบคโพลล์ ได้สารวจความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทย
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 84.5 มองว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาในการทาธุรกิจ
แต่ที่น่าวิตกยิ่งกว่าคือการที่ประชาชนร้อยละ51.2 มีความเห็นว่ายอมรับได้ที่รัฐบาลทุจริตคอรัปชั่น ถ้าทุจริต
แล้วทาให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองและประเทศกินดีอยู่ดี เพราะไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ล้วนแต่มีการทุจริตคอรัปชั่น
ทั้งนัน้ (ชโลบล อังสโวทัย,ปี255_ )ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมให้กับคน
ไทยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ซ่งึ มีบทบาทสาคัญในการปฏิบัตหิ น้าที่ตามนโยบายของรัฐและให้บริการ
ประชาชน
รัฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 77 บัญ ญั ติใ ห้รั ฐต้องจัด ให้มีแ ผนพั ฒ นา
การเมืองจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างอื่นๆของรัฐเพื่อป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ได้กาหนดค่ านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังนี้ ไว้ 5
ประการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ไม่เลือกปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

กรมอนามัยได้กาหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของกรม
อนามัยยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รักษา
มาตรฐานแห่งความดีงาม ธารงค์ไว้ซึ่งศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความเชื่อถือจากบุคล
ทั่วไปไว้ดังนี้ 1)มีจรรยาบรรณ 2)ซื่อสัตย์ 3)โปร่งใส 4)ไม่เลือกปฏิบัติ 5)ไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัตงิ าน
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ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อ
นโยบายดังกล่าว ดังนี้
1. การปลูกจิตสานึกให้ เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรม
โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมองค์กรของศูนย์ฯได้จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
สามัคคี ณ ธรรมสถานวิโมก อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556

2. การน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดาเนินชีวิตส่วนตัว และในการ
ปฏิบัติราชการ โดยการจัดการศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ในโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 20และ23 พฤษภาคม 2556
3.

การสร้างบรรยากาศในการ
ท างานส่ ง เสริ ม เรื่ อ งความ
สามัคคี โดยการเชิญชวนปลู ก
ต้นไม้ในศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
เนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2556

4. การจัดกิจกรรมทาบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดศูนย์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
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5. การยกย่องเชิดชูขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับทีเ่ ป็นแบบอย่างที่ดี
โดยคัดเลือก “คนดีศรีอนามัย” จากข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ที่
สามารถปฏิบัตงิ านในหน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีผลงานดีเด่น โดยยึดหลักการครองตน ครอง
คน ครองงานและประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับของกรมอนามัยว่าด้วยจรรยาบรรณของกรมอนามัย ศูนย์
อนามัยที่ 4 ราชบุรี

คนดีศรีอนามัย ประจาปี 2556 ระดับศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ดังนี้
รางวัลข้าราชการประเภทวิชาการ
1.
2.
3.
4.

นางรัชนี ลักษิตานนท์ ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นางสาวธิดารัตน์ ดารงสอน ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นางสาวศิริวดี ชุ่มจิต ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิ าร
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รางวัลข้าราชการประเภททั่วไป
1. นางลัดดา แจ่มชัดใจ ตาแหน่งพยาบาลเทคนิคชานาญงาน

รางวัลลูกจ้างประจา
1. นางบุษบา แหวนเพ็ชร ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2
ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ได้จัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุน เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ โดยคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ รักษา
มาตรฐานแห่งความดีงาม ธารงค์ไว้ซึ่งศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความเชื่อถือจากบุคล
ทั่วไป
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รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา นายแพทย์
ณั ฐ พร วงษ์ ศุ ท ธิ ภ ากร รองอธิ บ ดี ก รมอนามั ย
พร้อมคณะ เดิน ทางมาตรวจเยี่ ยมและรับฟังการ
น าเสนอผลการปฏิ บั ติ ง านของศู น ย์ อ นามั ย ที่ 4
ราชบุรี โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อานวยการ
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์ให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
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อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และตลาดศรีเมือง
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อม
คณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังการนาเสนอผลการปฏิบัติงานของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โดยมี
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ให้การต้อนรับ และ
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัตงิ านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ทั้งนี้ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารัง สรรค์ อธิบ ดีกรมอนามั ย ได้ มอบกล้วยให้แ ก่ผู้ป่วย และญาติ ให้
รับประทานกัน พร้อมทั้งแนะนา สอนการดูแลเลี้ยงดูบุตร เสริมสร้างพัฒนาการ ทักษะให้แก่เด็ก และสาธิตการ
นวดคลายเส้นบาบัดผู้ป่วยอีกด้วย อีกทั้งยังสนับสนุน ให้ศูนย์จัดศูนย์การเรียนรู้การจัดการของเสีย อาทิ การ
ทาธนาคารขยะ การทาน้าหมัก การเลีย้ งไส้เดือน และการทาไบโอแก๊ส ผลิตและนามาใช้ใช้จริงภายในศูนย์ฯ ทา
ให้ลดค่าใช้จ่าย และ เป็นการรณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอกฯ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย
ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผาตัด คลอด ทันตกรรม และผูปวยใน 4
ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โดยมี นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อานวยการศูนย์
อนามัยที่ ๔ ราชบุรี พร้อมด้วยคณะบริหารให้การต้อนรับ
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ในปี 2556 กรมอนามัยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 6 นครสวรรค์
เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยศูนย์อนามัยที่ 4
ราชบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 20 คน และได้รับรางวัลเหรียญทอง จานวน 8 เหรียญ ได้แก่ เปตอง
ชาย - หญิง เซปัคตะกร้อ วอลเลย์บอล ชาย - หญิง วิ่ง 100 เมตร 800 เมตร และ 1,500 เมตร หญิง
เหรียญเงิน จานวน 9 เหรียญ ได้แก่ บาสเกตบอลหญิง วิ่ง 100 เมตร 200 เมตร 400 เมตร 800 เมตร และ 4
x 100 เมตร ชาย วิ่ง 100 เมตร 800 เมตร 1,500 เมตร และ 4 x 100 เมตร หญิง เหรียญทองแดง จานวน
2 เหรียญ ได้แก่วิ่ง 800 เมตร และ 1,500 เมตรหญิง
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ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
1. รพ.สายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์
ระดับทอง
1.1 ทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน
1.2 ทารกแรกเกิดมีน้าหนักน้อยกว่า 2,500
กรัม
1.3 แม่หลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
น้อย 6 เดือน
***ตาบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว

ร้อยละ 90

100

100

100

100

100

100

100

100 100

30:1000 LB. 18.7 30.7 14.3 26.9 18.1

6.3

21.2 12.7 20.0

6.7

7.9

ร้อยละ 7

9.0

ร้อยละ 30

58.9 51.5 54.7 53.4 47.8 58.2 61.5 49.2 52.4

แห่ง

0

9.4

5

9.2

0

10.4

0

9.5

0

0

0

7.4

0

9.1

5

2. เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
(อนามัย 49)
3. อัตรามารดาตาย

18:100,000 LB. 10.1

13.2 23.9

0.0

24.9

0.0

21.9

0.0 13.2

4. อัตราทารกตาย

16.7:1,000 LB. 4.0

2.9

3.0

7.9

3.5

0.8

1.1

2.2

3.6

4.9

5.6

7.2

5.3

3.1

4.8

5.0

5.7

ร้อยละ 95

98.7 98.6 98.9 99.0 97.6 98.9 97.1 97.2 98.3

5. อัตราตายปริกาเนิด

9:1,000 TB.

6.6

6. หญิงตัง้ ครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์

ร้อยละ 50

49.5 48.7 52.5 43.4 50.8 40.2 47.9 52.2 49.1

ร้อยละ 80

45.2 47.1 48.6 40.8 45.6 39.6 45.3 50.7 46.0

ร้อยละ 10

19.0 22.6 17.5 19.3 19.5 20.4 15.3 22.7 19.5

ร้อยละ 10

18.3 22.9 19.0 22.1 18.4 20.5 19.7 22.6 20.3

*** หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ 5 ครั้งตาม
เกณฑ์
*** ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์
7. หญิงอายุต่ากว่า 20 ปี คลอดบุตร
8. หญิงตั้งครรภ์ติดเชือ้ HIV

≤ร้อยละ 0.60 0.98 0.63 0.70 0.80 0.71 0.32 0.68 0.84 0.75

13. หญิงคลอดติดเชือ้ HIV ได้รับยาต้านไวรัส ร้อยละ 98
14. เด็กมีผลการตรวจPCR ครบ2ครั้งและ
ร้อยละ 2
วินิจฉัยว่าติดเชือ้ HIV
9. ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ร้อยละ 70

98.08 90.63 98.28 98.46 93.62 100

10. เด็กปฐมวัย (3 ปี) มีปัญหาฟันน้านมผุ

68.7 50.8 52.8 53.7 58.9 57.2 66.2 60.7 58.5

ร้อยละ 57

100 94.23 96.47

0.00 0.00 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 1.05
88.1 54.3 62.6 80.7 66.2 62.7 64.90 76.7 69.1

Annual Report 2013

รายงานประจาปี 2556 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

ตัวชี้วัด

77

เป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

16 แห่ง

0

7

1

0

2

1

0

1

12

2. นักเรียนป.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ร้อยละ 85 87.6 55.9 90.9 60.8 85.2 98.2 82.5 95.5 80.8
ปาก
3. นักเรียนป.1 ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน ร้อยละ 30 58.2 59.5 50.9 21.3 36.2 37.6 63.3 53.8 47.3
4. โรงเรียนประถมศึกษาไม่มีการจาหน่ายหรือ
ร้อยละ 85 86.7 78.0 90.1 86.9 74.8 95.4 60.1 97.3 83.5
จัดน้าอัดลมให้แก่เด็ก
5. เด็กอายุ12 ปี ปราศจากฟันผุ
ร้อยละ 45 44.6 45.3 66.7 58.7 53.0 53.5 46.2 42.7 53.3
6.โรงพยาบาลสังกัด สป.(รพศ./รพท./รพช.) ที่
ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการที่ ร้อยละ 30 36.4 20.0 50.0 22.2 0.0 0.0 37.5 12.5 26.9
เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน

ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาโรคอ้วนคนไทย
1. องค์กรภาครัฐและเอกชนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเป็นองค์กรไร้พุง
2. ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง

16 แห่ง

6

7

3

1

2

0

2

2

23

20 แห่ง

6

7

3

1

2

0

2

2

23

100

100

100 100 100

0.0

100

100 95.5

ร้อยละ 40

100

98.6

100 100 100

100

100

100 99.8

16 แห่ง

0

2

0

0

3.สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
การดาเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
(DPAC) (รพ.ศ/รพ.ท/ รพ.ช/รพ.สต.)
- รพศ. / รพท. / รพช.
ร้อยละ 70
- รพ.สต.
4. รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
กระบวนการเป็นรพ.สส.ผ่านเกณฑ์ HPHNQC
5. รพ.นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
กระบวนการเป็นรพ.สส.ผ่านเกณฑ์ HPHNQC

0

0

0

1

3

1

1

6. สตรีอายุ 30-70 ปี ผ่านการประเมินทักษะ
การตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องตาม ร้อยละ 80 83.2 82.9 87.3 83.4 92.4 73.5 85.7 86.3 85.1
ประเมินกรมอนามัย
7. อัตราคุมกาเนิด
ร้อยละ 80 71.0 81.1 92.0 85.0 72.6 88.6 79.2 79.4 82.3
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ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ
1. ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียม

ร้อยละ 80

80.4 107.8 116.7 109.0 114.4 122.9 107.0 113.3 107.3

2. ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ได้รับการพัฒนาทักษะ
ร้อยละ 80 73.2 76.0 84.4 85.2 82.6 82.8
ทางกายและใจ
3. อาเภอที่มีตาบลผ่านเกณฑ์ตาบลดูแล
ร้อยละ 20 20.0 0.0 100 100 0.0 66.7
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
4. อาเภอที่ผ่านองค์ประกอบการดาเนินงาน
จว.ละ1 อาเภอ 0
0
5
0
0
1
อาเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว
5. วัดผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละ 20 11.6 4.3 20.0 56.3 6.6 21.3
ระดับพืน้ ฐาน

83.4 97.4 84.9
100
1
100

0.0 46.8
0

7

8.8 25.2

ยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน (สพฐ.) มีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ (HAS)
2. วัดส่งเสริมสุขภาพมีส้วมผ่านเกณฑ์
มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)
3. สถานีอนามัยมีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ (HAS)
4. สถานบริการสาธารณสุขสังกัด สป.มีการ
ดาเนินการกิจกรรม Green ครบถ้วนทั้ง5
กิจกรรม

ร้อยละ 55

ร้อยละ20
ร้อยละ65
25 แห่ง

49.6 17.2 53.8 76.8 57.6

4.9

64.5 69.4 49.2

1.2

1.6

3.2

2.8

13.4

89.5

100

82.9 91.8 63.6 52.0

14

3

2.8

2

1.9

1

1

4.7

3.6

73.5 97.5 85.3
43

1

65

ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้า
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการ
จัดบริการน้าบริโภคระดับพืน้ ฐาน(เข้าร่วม
4 แห่ง/2 แห่ง
โครงการ/ มีระบบการจัดบริการน้าบริโภค
ระดับพืน้ ฐาน)
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการ
จัดการสุขาภิบาลอาหารระดับพืน้ ฐาน (เข้า
4 แห่ง/2 แห่ง
ร่วมโครงการ/มีระบบการจัดการสุขาภิบาล
อาหารระดับพืน้ ฐาน)
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ระบบ
ผ่าน30%
ประปาได้มาตรฐานประปาดื่มได้

1/1

1/0

2/1

1/0

1/0

1/1

4/2

1/0

4/1

30.0 30.0
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4. ร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหาร
ได้มาตรฐาน CFGT
5. ร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหาร
CFGT มีการสุ่มประเมินเชิงคุณภาพ
6. ตลาดสดประเภท 1 ได้มาตรฐานตลาดสด
น่าซือ้ (ระดับดีและดีมาก)
7. ตลาดสดประเภท 1ที่ได้รับมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซือ้ มีการสุ่มประเมินฯ

ร้อยละ 80
ร้อยละ 10

ร้อยละ 80
ร้อยละ 30

85.8 85.0 91.2 84.0 90.2 82.2
10.1

10.4

83.7 88.8 86.4

10.6

10.3

80.0 81.8 100.0 93.8 92.9 100.0 80.0 83.3 89.2
100

45.5 33.3

100

30.6

ยุทธศาสตร์ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมอนามัยมีรูปแบบหรือแนวทางการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้า
ระวังผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อสนับสนุนพื้นที่
เป้าหมาย
1.จานวนรูปแบบหรือแนวทางการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ

รูปแบบ

รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทน้าตก กรณีศกึ ษาน้าตกไทรโยคน้อย
อ.ไทรโยค จ. กาญจนบุรี
ดาเนินการที่ราชบุรี เรื่อง การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผู้ปลูกผักกาดหัว
ต. บ้านคา อ. บ้านคา จ ราชบุรี

= ดาเนินการได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมายหรือมากกว่าเป้าหมาย
= ดาเนินการได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ของเป้าหมาย
= ดาเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเป้าหมาย
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สินทรัพย์

80

2555

2556

สินทรัพย์หมุนเวียน :เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ

23,450,219.25
363,280.00
-

36,564,728.65
558,618.00
-

-

-

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

4,287,667.72

5,146,770.63

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

-

-

8,101,166.97

42,270,117.28

42,811,554.19

41,324,476.92

งานระหว่างก่อสร้าง

-

-

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

122,220.89

97,395.83

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

42,933,775.08

41,421,872.75

รวมสินทรัพย์

71,034,942.05

83,691,990.03

เงินลงทุนระยะสั้น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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หนี้สนิ

2555

2556

หนี้สินหมุนเวียน :เจ้าหนี้ระยะสั้น

-

-

8,980.00

-

รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง

-

-

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น

-

-

114,548.14

8,300.40

เงินกู้ระยะสั้น

-

-

หนี้สินหมุนเวียนอืน่

-

82,970.00

123,528.14

91,270.40

เจ้าหนี้ระยะยาว

-

-

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

-

-

100,000.00

100,000.00

เงินรับฝากระยะยาว

-

-

เงินกู้ระยะยาว

-

-

หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่

-

-

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

100,000.00

100,000.00

รวมหนี้สิน

223,528.14

191,270.40

สินทรัพย์สุทธิ

70,811,413.91

83,500,719.63

61,163,572.79

61,163,572.79

9,647,841.12

22,337,146.84

70,811,413.91

83,500,719.63

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เงินรับฝากระยะสัน้

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน :-

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง(/ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
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หน่วยงานในสังกัด

หมายเลขขององค์การ/ มือถือ หมายเลขโทรสาร/ E-mail

ศูนย์อนามัยที่ 4

032 - 310368 – 70
032- 310404-5

โทรสาร 032–323311, มท.61789
hc4rb@hotmail.com

081 – 9429484
032 - 310368 - 70 ต่อ 2204
092- 6955145
032 - 310368 - 70 ต่อ 2210
032 - 310368 - 70 ต่อ 2214
086 - 7637002
032 - 310368 – 70 ต่อ 2219
086-8087244
032 - 310368 - 70 ต่อ 2219
032 - 310368 - 70 ต่อ 2218

Chonlatiturai@yahoo.com

ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
นพ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (หน.)
กลุ่มอานวยการ
นางปราณี ภาคสวรรค์ (หน.)
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย
นางพัชรี วารีนิล (หน.)
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
พญ. มณฑา ไชยะวัฒน (หน.)
- งานทันตสาธารณสุข
- งานอนามัยแม่และเด็ก
- งานวัยเรียนและเยาวชน
- งานวัยทางาน
- งานผูส้ ูงอายุ
- มุมเพื่อนใจวัยรุ่น
งานโภชนาการและงานออกกาลังกาย
นางสุจิตรา ผลประไพ (หน.)
- งานออกกาลังกาย
- งานโภชนาการ
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
นางนุชรา บุญกนก (หน.)
กลุ่ม จัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
นายเมธี ชุ่มศิริ (หน.)
- ห้องสมุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
นพ. สันติ เตชาชัยนิรันดร์ (ผอ.)
- ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

032 - 310368 - 70 ต่อ
032 - 310368 - 70 ต่อ
032 - 310368 - 70 ต่อ
032 - 310368 - 70 ต่อ

2315
2298
2217
2315

Pranee_2505@hotmail.com
hc4rb@hotmail.com
patcharee_w@anamai.mail.go.th

MEWMEW248@ yahoo.com
donludee. K@anamai.mail.go.th
skawlab@ yahoo.com
skavarat.t@anamai.mail.go.th
malee.12@ hotmail.com
jutarat.S@anamai.mail.go.th
por –n @hotmail.com
FCRB@ windowslive.com.

032 - 31036 8-70 ต่อ 2316
032 - 310368 - 70 ต่อ 2306
032 - 310368 - 70 ต่อ 2316
032 - 310368 - 70 ต่อ 2211
086 -5275181

Suchittra.p@anmai.mail.go.th
pornipa@gmail.com
chachadaporn.j@anamai.mail.go.th

032 - 310368 - 70 ต่อ 2313
032 - 310368 - 70 ต่อ 2267
032 - 310368 - 70 ต่อ 2231
032 - 310368 - 70 ต่อ 2230
081-8585374
032 - 310368 - 70 ต่อ 2201

Methee.evn@gmail.com
Rukpong.c@anamai.mail.go.th

Nuchara_boonkanok @ yahoo.com

Santitechachi.t@anamai.mail.go.th
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นางมณฑา
นางสุจิตรา
นางพัชรี
น.ส.ชัชฎาภรณ์
นางจุฑารัตน์
น.ส.เกษณี
นางจรรยา
น.ส.อุทัยวรรณ
น.ส.พรนิภา
นางมาลี
นายวีระศักดิ์
นางพเยาว์
นางระจิตร
น.ส.น้ําผึ้ง
น.ส.ณรัณรัตน์
นางสุวรรณี
นางบุษบา
น.ส.จิตติมา
นางปราณี
นางนงนาฏ
น.ส.นิศากร
น.ส.เพ็ญสุข
นางกาญจนา
นายสุทธิวัฒน์

ไชยะวัฒน
ผลประไพ
วารีนิล
จิตตา
สะธรรมกิจ
โคกตาทอง
สืบนุช
โคกตาทอง
เผือกหอม
ชัยมังคโล
โรจนาศรีรัตน์
อิศรพันธุ์
ชาครียวณิชย์
กลิน่ ด้วง
ศรีจันทร์
นาคะ
อรรถาวีร์
ธาราพันธ์
ภาคสวรรค์
ทองจุล
ฝ้ายเครือ
มสุการัตน์
ตันติวนิชาโกศล
ดาราศรีศักดิ์

นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

