รายงานประจําปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

คํานํา
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ บริการสาธิตเพื่อส่งเสริมการผลิตรูปแบบ
หรือเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้กับ
พื้นที่ 8 จังหวัดในเขตบริการที่ 5 โดยเฉพาะปัจจุบันสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
ปริมาณอย่างรวดเร็วและมีความรุนแรงมากขึ้น ศูนย์ฯ จึงต้องเร่งให้มีการพัฒนาปรับปรุง เพิ่มความเข้มแข็ง
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับเครือข่าย และภาคประชาชนให้ครอบคลุมและมีประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานภาพรวม ในรอบปีที่ผ่านมา ที่รวบรวมไว้ในรายงานประจําปี 2558 ฉบับนี้เป็นผล
การดํ า เนิ น งานด้ า นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ในเขตบริ ก ารสุ ข ภาพที่ 5 ในเอกสาร
ประกอบด้วยผลการดําเนินงาน ส่วนที่สําคัญได้แก่ การพัฒนาองค์กร ผลการดําเนินงานตามประเด็น
ยุท ธศาสตร์ กรมอนามัย ตามกลุ่ม วัย และงานตามพันธกิจ และ Best Practice Models ด้ านส่งเสริ ม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจําปีเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
กุมภาพันธ์ 2559
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ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เริ่มต้นใช้ชื่อ ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 ราชบุรี กรมอนามัย ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2512 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จทรงเปิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2512 ในระยะแรกได้แบ่งการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่
โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย โรงพยาบาลแม่และเด็ก ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและฝ่ายธุรการ

ปี 2530 รัฐบาลโดยสํานักงานก.พ.ได้ปรับโครงสร้างใหม่และปรับตําแหน่งในรูปการกําหนดอัตรากําลัง 3 ปี มีการ
รวมศูน ย์วิชาการสายส่งเสริมสุขภาพได้แก่ ศูน ย์อนามัยแม่และเด็ก ศูน ย์โภชนาการ ศูนย์อนามัยโรงเรียน ศูนย์ทัน ต
สาธารณสุข และใช้ชื่อใหม่ว่า ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 7 ราชบุรี และในปี 2534 กระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลง
พื้นที่รับผิดชอบเป็น12 เขต และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี ต่อมามีการปฏิรูประบบราชการ
กระทรวงสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาลเมื่อ 1 ตุลาคม 2545 และรวมงานบางส่วนของศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมมารวม
และได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งว่า ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงาน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
ในปี 2557 มีการปฎิรูประบบราชการกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง มีการแบ่งเขตบริการสุขภาพเป็น 12 แห่ง ซึ่ง
ศูนย์ฯรับผิดชอบเขตบริการสุขภาพที่ 5 (8 จังหวัดเดิม) และในปีงบประมาณ 2559 กรมอนามัยได้เปลี่ยนชื่อศูนย์ฯให้
สอดคล้องกับเขตบริการสุขภาพที่ 5 เป็น ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีขอบข่ายของงานครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมดังนี้
1. อนามัยการเจริญพันธุ์ประกอบด้วยอนามัยแม่และเด็ก วางแผนครอบครัว เอดส์ (HIV/AIDS) อนามัยวัยเรียน
และเยาวชน อนามัยวัยหมดระดูและผู้สูงอายุ ครอบครัวศึกษา การมีบุตรยาก การแท้งบุตร มะเร็งระบบ
สืบพันธุ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. โภชนาการ
3. ทันตสาธารณสุข
4. ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
5. อนามัยสิ่งแวดล้อม (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ)
6. อนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัยและภาวะฉุกเฉิน
7. คุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายสาธารณสุข
8. สุขาภิบาลอาหารและน้ํา
9. ส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ต่างๆ เช่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่, โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ สถานประกอบการ ที่พักอาศัยและ สถานบริการสาธารณะ เป็นต้น
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วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนวิชาการและอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขต

เป้าประสงค์
ประชาชนและชุมชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและเฝ้าระวัง รวมทั้งจัดการปัจจัยกําหนดสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

พันธกิจ
1. บริการสาธิต เพื่อพัฒนารูปแบบบริการที่สามารถใช้ได้จริงในบริบทของหน่วยบริการต่างๆ (รพ.สต/รพช/
รพศ/รพท/ชุมชน/อปท) (Service Center)
2. วิจัยพัฒนาเพื่อผลิตงานวิชาการ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขและบริบทของเขตสุขภาพ (Research &
Technology Center)
3. สนับสนุนข้อมูลข่าวสารและข้อเสนอแนะทางวิชาการให้กับทุก Actors ในระบบ
(Provider,Purchaser,Regulator,อปท,Non Health Sector) เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบหรือแก้ไข/ป้องกัน
ปัญหาสุขภาพภายในเขต (Information & Advocacy Center)
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม(Training Center)
5. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงการอภิบาลระบบจากส่วนกลางมายังเขต
สุขภาพ (System Governance)

วัฒนธรรมองค์กร “ HEALTH”
“ให้เกียรติ โปร่งใส จริงใจ ซื่อสัตย์ ยืนหยัดพัฒนา คุณค่าบริการ”
1. H = Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) หมายถึงการมีพฤติกรรมตามหลักการสุขบัญญัติแห่งชาติ
โดยเฉพาะในเรื่องตรวจสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นประจําทุกปี ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ไม่เสพอบายมุขทั้งหลาย ฯลฯ
2. E = Ethics (มีจริยธรรม) หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนและจรรยา
วิชาชีพ
3. A = Achievement and Accountability (มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละรั บ ผิ ด ชอบ) หมายถึ ง การมุ่ ง ทํ า งาน
ให้บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพทั้งระดับองค์กรและบุคคล พร้อมรับผิดชอบต่อผลงาน
4. L = Learning (เรียนรู้ร่วมกัน) หมายถึงการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ กล้าแสดงความคิดเห็นสร้างนวัตกรรม
และมีการสรุปบทเรียน ยกระดับความรู้ทั้งตัวบุคคลและองค์กร
5. T = Trust (เคารพและเชื่อมั่น) หมายถึง การเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เคารพให้ เกียรติและไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าจะได้รับบริการที่ดี
6. H = Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) หมายถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนงานอย่างสร้างสรรค์ ทํางาน
สอดคล้องเกื้อหนุนกันและกัน สื่อสารอย่างเปิดเผย โปร่งใส ทั่วถึง ทันกาล และรักษามิตรภาพที่ดีต่อกัน
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รายงานประจําปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

โครงสร้างองค์กร

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
กลุ่มอํานวยการ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย
กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
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รายงานประจําปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

อัตรากําลัง
ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 5 ราชบุ รี มี บุ ค ลากรทั้ ง หมด 296 คน เป็ น ข้ า ราชการ 151 คน พนั ก งานราชการ 18 คน
ลูกจ้างประจํา 40 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว 56 คน จ้างเหมา 31 คน พิจารณาตามช่วงอายุ
พบว่า ข้าราชการมีช่วงอายุ 50 – 60 ปี มากที่สุดคือร้อยละ 52.98 ลูกจ้างประจําช่วงอายุ 50 – 59 ปี มากที่สุดคือร้อย
ละ 85.00 พนักงานราชการช่วงอายุ 30 – 39 ปี มากที่สุดคือร้อยละ 61.11และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในช่วง
อายุ 30 – 39 ปีและอายุ 40 – 49 ปี เท่ากันมากที่สุดร้อยละ 33.90 (ข้อมูล ณ 1 ธันวาคม 2558)

เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ลํา
ดับ
1
2
3
3
5
6
7
8

จํานวน
วุฒิการศึกษา
พนักงาน ลูกจ้าง พกส./ลูกจ้าง
ข้าราชการ
ราชการ ประจํา ชั่วคราว
แพทย์
10
ทันตแพทย์
4
เภสัชกร
1
ปริญญาเอก
2
ปริญญาโท (ไม่รวมแพทย์,เภสัช,ทันตฯ)
22
ปริญญาตรี
90
17
4
อนุปริญญา/ ปวส.
22
1
7
ประกาศนียบัตร (ปวช./ปวท./ม.1-3/ป.1-6)
40
45
รวม 151
18
40
56

รวม
10
4
1
2
22
111
30
85
265
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รายงานประจําปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

การบริหารงบประมาณและเงินบํารุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีการบริหารงบประมาณ จํานวน 148,786,652.68 บาท
เงินนอกงบประมาณ จํานวน 4,914,624.50 บาท เงินบํารุง จํานวน 103,852,781.62 บาท ดังตาราง

ประเภท

รายรับ

1. เงินงบประมาณ

รายจ่าย

คงเหลือ

งบบุคลากร
70,646,601.87 70,646,601.87
งบดําเนินงาน
13,575,050.81 13,575,050.81
งบรายจ่ายอื่น
50,000.00
50,000.00
งบเบิกแทนกัน
100,000.00
100,000.00
งบลงทุน
64,415,000.00 64,415,000.00
รวม
148,786,652.68 148,786,652.68
ยอดยกมา
1,111,339.50
1,900,000.00
1,859,166.00
723,085.00
1,180,200.00
1,013,792.00
1,834,424.50 3,080,200.00 2,872,958.00
ยอดยกมา
41,101,666.98 62,751,114.64 53,635,671.67
42,936,091.48 214,617,967.32 205,295,282.35

2. เงินนอกงบประมาณ
งบ PP.
งบ สปสช.กรมฯ
รวมเงินนอกงบประมาณ
3. เงินบํารุง
รวมเงินบํารุง
รวมทั้งหมด

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,152,173.50
889,493.00
2,041,666.50
50,217,109.95
52,258,776.45

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558
(ภาพรวมงบดําเนินงาน) ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ร้อยละ
120
แผน

ผล

100
80
60

44.12

40
20
0

4.24 17.79

0

Oct

Nov

52.24

64.81 66.99

83.27

Jan

Feb

Mar

100

96.53 97.58

96

76

55

32
Dec

74.07

93.47

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep
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ผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558
ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 5 ราชบุ รี จั ด ทํ า คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่ า ง
ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 5 กับอธิบดีกรมอนามัย ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยรับมอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 5 ตัวชี้วัด ครอบคลุมมิติภายใน ภายนอก และศูนย์อนามัยที่ 5 ได้จัดพิธีลงนาม
ตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้อํานวยการศูนย์ฯ กับหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อให้การดําเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนด ผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายเป็นส่วนมากได้คะแนนรวมร้อยละ 81.70
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ
คะแนน
ตัวชี้วัด
ที่
เต็ม
มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล
1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของหน่วยงาน
1.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย
1) ร้อยละของ MCH Board ระดับจังหวัด มีกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ไข
50
ปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
2) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
50
1.2 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
100
1.3 จํานวนโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์
80
การประเมิน และรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
สําหรับวัยรุ่นและเยาวชนฉบับบูรณาการ
1.4 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ทีใ่ ห้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
80
1.5 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
80
1.6 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการ
60
จัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
500
มิติภายนอก : การประเมินคุณภาพ (ไม่กําหนดเป็นตัวชีว้ ัดหน่วยงาน)
มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ
2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
100
3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
100
4 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
100
มิติภายใน : การพัฒนาองค์การ
5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA
200
คะแนนรวม 1,000

ร้อยละของคะแนนที่ได้

คะแนนที่ได้
รอบ 12 เดือน

50
27
20
0
80
80
60
317
100
100
100
200
817

81.70
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีเจตนารมณ์ที่สําคัญคือเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่าง
กว้างขวางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐ เพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองอย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะนําไปสู่การยกระดับการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เจ้าหน้าที่
ของรัฐในการก้าวสู่สังคมแห่งความโปร่งใส ซึ่งต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้บังเกิด
ผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐจะต้องให้การสนับสนุนและปฏิบัติให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติของพระราชบัญญัติอย่างจริงจัง โดยคํานึงถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ และเป็นที่
คาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในระบบราชการ จะส่งผลให้สถานภาพทางสังคม
การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 เป็ น กฎหมายที่ รองรับ “สิท ธิได้รู้”ของประชาชนในการรับรู้ข้อมู ลข่าวสารของทางราชการที่ อยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐและกําหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม โดยยึดหลัก
“เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นรอง” ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีแนวทางดําเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้คือ
1. จัดสถานที่ตั้ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯพ.ศ.2540” สําหรับให้ประชาชน
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองได้สะดวกบริเวณชั้น 1อาคารอํานวยการ ซึ่งได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการสืบค้นข้อมูลพร้อม
ทั้งแฟ้มเอกสาร (ดัชนีข้อมูลข่าวสารฯ) ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
แฟ้มที่ 1 ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
แฟ้มที่ 2 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)
แฟ้มที่ 3 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ
แฟ้มที่ 4 คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ หน้าที่ของเอกชน
แฟ้มที่ 5 สิง่ พิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
แฟ้มที่ 6 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทําบริการ
สาธารณะ
แฟ้มที่ 7 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมิติคณะรัฐมนตรี ทั่งนี้ให้ระบุรายชื่อ
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่มาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
แฟ้มที่ 8 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดดังนี้ * ข่าวประกวดราคา * สรุปผลการประกวดราคา
แฟ้มที่ 9 เอกสารวิชาการประกอบการประเมินบุคคล(อวช.)และสื่อสิง่ พิมพ์/เอกสารประชาสัมพันธ์/แผ่นพับของ
กรมอนามัย
2. นําเสนอข้อมูลทั้ง 9 แฟ้ม ผ่าน Website ของศูนย์อนามัยที่ 5 (http://hpc.go.th/news2540/news2540.html)
3. มีคณะกรรมการฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลต่างที่ประชาชนร้องขอตามขั้นตอนและข้อกําหนดของพรบ.
4. จัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบั ญ ญั ติข้อมู ลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หรือ สอดแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงในหลักสูตรที่หน่วยงานจัดอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง ตามมติ
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 มกราคม 2555 ซึ่งในปี2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีได้อบรมให้ความรู้เรื่อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ แก่บุคลากรของศูนย์ฯ จํานวน 50 คนเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เพื่อฟื้นฟูความรู้ นอกจากนี้ยัง
แจ้งให้บุ คลากรของศูน ย์เข้าศึกษาและเรียนรู้เรื่อง พระราชบัญ ญั ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ผ่านระบบ
e-learning ของสํ า นั ก งาน กพ. ผ่ า นทาง หน้ า Website (http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourse.asp)
เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์
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การพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2558
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นเด็ ก ปฐมวั ย พ.ศ.2555 - 2559 ( สํ า นั กงานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ,2555) มีนโยบายเร่งรัดเพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนารอบด้าน ตามวัย อย่างมีคุณภาพและ
ต่อเนื่อง ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เด็กทุกคนได้รับบริการในการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยมีเป้าหมาย : เด็กทุกคนในช่วงอายุแรกเกิด
ถึง 5 ปี หรือก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับบริการด้านสุขภาพ ภายในปี 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป้าหมายเด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับ
ไอโอดีนในอาหารอย่างเพียงพอ หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกคนได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอในระยะ 6 เดือนแรก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เป้าหมาย : เด็กปฐมวัย แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1
ทุ กคนได้ รับ การอบรมเลี้ยงดูอ ย่างมีคุ ณ ภาพเพื่ อมี พั ฒ นาการอย่างรอบด้ านและตามวัย (การอบรมเลี้ย งดู หมายถึง
การดูแลเอาใจใส่เด็กในเรื่องความเป็นอยู่ สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การปฏิสัมพันธ์ พูดคุย เล่น อบรมสั่งสอน
ด้วยความรักและเมตตาอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้เด็กได้เติบโตและมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู
และผู้ดูแลเด็ก)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลไกการดําเนินงานพั ฒ นาเด็กปฐมวัย เป้าหมาย กํากับติดตามมาตรการที่แต่ละกระทรวง
กําหนดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและมติของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับที่ให้บริการอนามัยแม่และ
เด็ ก ในพื้ น ที่ รับ ผิด ชอบ ให้ ได้ ตามเกณฑ์ ม าตรฐานและมี คุ ณ ภาพโดยสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานภายใต้ ก ารกํ ากั บ ของ
คณะกรรมการอนามั ยแม่และเด็กระดับเขตและระดับ จังหวัด (Maternal and Child Health Board )เพื่อ ให้บ ริการ
อนามัยแม่และเด็กเป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
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ผลการดําเนินงาน อัตราส่วนการตายมารดา 13.18 ต่อแสนการเกิดมีชีพไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 15 ต่อแสน
การเกิดมีชีพ การฝากครรภ์ครั้งแรกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ร้อยละ 50.98 ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ ร้อยละ
47.70 แม่คลอดได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนร้อยละ 97.84
สําหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมาฝากครรภ์ช้า พบว่าเป็นการตั้งครรภ์วัยรุ่น ร้อยละ 28.62 เป็นการตั้งครรภ์
ครรภ์หลังๆ ร้อยละ 56. 2 มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 95 มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 33.9 แม่บ้าน ร้อยละ 20.8
ว่างงาน ร้อยละ 10.4 เป็นนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 9.3 เหตุผลหลักที่มาฝากครรภ์ช้า เนื่องจากไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ ร้อยละ
36.4 ไม่ทราบว่าต้องมาฝากครรภ์เร็วภายใน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 23.2
ด้านผู้ให้บริการการจัดบริการฝากครรภ์ของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ยังไม่เพียงพอ
และไม่ตอบสนองความต้องการหญิงตั้งครรภ์ เช่นในกลุ่มทํางานในสถานประกอบการโรงงาน หรือกรณี พื้นที่ห่างไกล
เดินทางไม่สะดวก หน่วยบริการสาธารณสุข ให้บริการเฉพาะวันทําการปกติ ในเวลาราชการ และกําหนดวันบริการเฉพาะ
ทําให้หญิงตั้งครรภ์ไม่สะดวก
การส่งเสริมพัฒนาการ ความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 ช่วงอายุ ยังทําได้น้อยกว่าเป้าหมายใน
ทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะกลุ่มอายุ 30, 42 เดือน การค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ยังทําได้น้อยกว่าผลการคัดกรอง
พัฒนาการเด็กจากข้อมูลระดับเขตและประเทศ
ผลการคั ด กรองพั ฒ นาการเด็ ก 4 ช่ วงอายุ ( 9,18,30,42 เดื อ น ) ผลการดํ า เนิ น งานรอบ 8 เดื อ น ภาพรวม
8 จังหวัด มีดังนี้ จํานวนเด็ก 4 กลุ่มวัย ตามฐานข้อมูล DB pop ทั้งปี มีจํานวน 224,816 คน ติดตามตรวจพัฒนาการได้
จํานวน 122,763 คน ความครอบคลุมร้อยละ 54.60 ผลการประเมินเด็กมีพัฒนาการสมวัย จํานวน 111,348 คน ร้อยละ
90.70 พัฒนาการสงสัยล่าช้า11,415 คน ร้อยละ 9.30 เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ 1 เดือน
ผลการประเมินเด็กกลับมามีพัฒนาการสมวัย จํานวน 3,677 คน ร้อยละ 79.66 คงเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
วินิจฉัย ส่งต่อตามระบบ

กิจกรรมที่ดําเนินการ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
จัด ประชุ มวิชาการภายใต้ โครงการพั ฒ นากลไกการทํ างานของคณะกรรมการอนามั ยแม่แ ละเด็ กระดับ เขต
( MCH.Board ) และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพแม่และเด็ก จํานวน 4 ครั้ง มี
ผู้เข้าร่วมประชุม 430 คน ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด โครงการ
ดูแลสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2558 มีผู้เข้าประชุม120 คน โครงการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม HOS-XP ภายใต้โครงการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
ปฐมวัย อย่างมีคุณภาพในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2558 มีผู้เข้าประชุม 100 คน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตําบลนมแม่
และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุม 165 คน
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การประเมินรับรองมาตรฐาน
ดํ าเนิ น การประเมิ น รับ รองมาตรฐาน ตํ าบลพั ฒ นาการเด็ ก ดี เริ่ม ที่ น มแม่ ร วมศู น ย์ เด็ ก เล็ ก คุ ณ ภาพ จํ านวน
34 ตําบล ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ จํานวน 13 ตําบล ผ่านแบบมีเงื่อนไขให้โอกาสปรับปรุง
พัฒนา 3 เดือน 19 แห่ง ไม่ผ่าน 2 แห่ง
การติดตามควบคุมกํากับงาน
นิเทศงานตรวจราชการกรณี ปกติร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีละ 2 ครั้ง รอบแรกเป็นการ
ติด ตามดูก ารวิเคราะห์ ปั ญ หา กระบวนการทํ างานของจั งหวัด ในเรื่องการให้ บ ริก ารอนามั ย แม่ แ ละเด็ ก การกํ าหนด
มาตรการและจัดทําแผนแก้ไขปัญหาของพื้นที่ รอบสองเป็นการติดตามประเมินประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อการดําเนินงาน
ของพื้นที่ ที่พบจากการตรวจราชการและ นิเทศงานในรอบที่ 1 เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนของมาตรการแก้ไขปัญหาที่พบใน
พื้นที่ นํามาปรับปรุงแก้ไข และติดตามดูกระบวนการทํางาน ระบบบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรคการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงาน ในพื้นที่ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล
งานวิจัยและพัฒนา
1. การสํารวจสถานการณ์และปัญหาของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ช้าเขตบริการสุขภาพที่ 5 ผลการศึกษา
พบว่า ส่วนมากหญิงตั้งครรภ์มีอายุระหว่าง 20-35ปี ร้อยละ 63.4 อายุ 13-19 ปี ร้อยละ 28.6 การศึกษาจบมัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 37.7 ประถมศึกษา ร้อยละ 22.5 มีอาชีพ รับจ้าง ร้อยละ 39.9 เป็นแม่บ้าน และ ว่างงาน ร้อยละ 31.2
เป็นนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 9.3 สามีของหญิงตั้งครรภ์ ส่วนมากมีอายุระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 66.9 อายุ 14-19 ปี
ร้อยละ 13.3 การศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 32.2 ประถมศึกษา ร้อยละ 25.8 มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 56.4
รายได้ส่วนใหญ่มาจากสามี พอใช้ ร้อยละ 58.4 ข้อมูลการตั้งครรภ์ส่วนมากเป็นครรภ์หลัง ร้อยละ 56.2 ครรภ์แรก ร้อย
ละ 43.8 มาฝากครรภ์ ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ 16-20 สัปดาห์ ร้อยละ 53.1 สาเหตุที่มาฝากครรภ์ช้า เพราะไม่ทราบ/ ไม่
แน่ใจว่าตั้งครรภ์ ร้อยละ53.3 ไม่ทราบว่าเมื่อตั้งครรภ์ ต้องมาฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 35.4 มีภาระ
งาน ร้อยละ 22.6 และสาเหตุอื่นๆ เช่น ปกปิดการตั้งครรภ์ เคยมีประสบการณ์ตั้งครรภ์ที่ผ่านมาสุขภาพดี เดินทางไม่
สะดวกและมีปัญหาค่าใช้จ่าย ร้อยละ 17.15 ใช้สิทธิบัตรทอง ร้อยละ 70.8 สิทธิประกันสังคม ร้อยละ 18.3
2. ติดตามผลการประเมินวิธีการตรวจพัฒนาการและการแปลผลพัฒนาการ (Audit) ด้วยเครื่องมือ DSPM และ
DAIM
ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่ดําเนินการ จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 จํานวน 8 จังหวัด จํานวนโรงพยาบาลเป้าหมาย 36 แห่ง โรงพยาบาล
ศูนย์ (รพศ.) 2 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 6 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 27 แห่งและ Primary Care Unit
(PCU) 1 แห่ง จํานวนผู้รับการประเมิน 42 คน ผ่านการอบรม DSPM, DAIM 34 คน ไม่ผ่านการอบรม 8 คน จํานวน
เด็ก 4 ช่วงอายุที่รับการประเมินทั้งหมด 137 คน เป็นเพศชาย 74 คน เพศหญิง 63 คน เป็นเด็กกลุ่มปกติ 134 คน
(97.8%) เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง (Birth Asphyxia, Low birth weight ) 3 คน (2.2%)
ข้อมูลพัฒนาการเด็ก
จํานวนเด็ก 137 คน เด็กไม่ร่วมมือ 5 คน มีจํานวนเด็กที่ประเมินได้ 132 คน มีพัฒนาการสมวัย 63 คน ร้อยละ
47.73 พัฒนาการสงสัยล่าช้า 69 คน ร้อยละ 52.27 วิเคราะห์แยกตามช่วงอายุ พบว่า เด็กอายุ 9 เดือน มีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 51.52 สงสัยล่าช้า ร้อยละ 48.68 ส่วนมากล่าช้าด้าน กล้ามเนื้อมัดเล็ก เด็กอายุ 18 เดือน มีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 53.33 สงสัยล่าช้า ร้อยละ 46.67 ส่วนมากล่าช้าด้านความเข้าใจภาษาและกล้ามเนื้อมัดเล็ก เด็กอายุ 30
เดือน มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 41.18 สงสัยล่าช้า ร้อยละ 58.82 ส่วนมากล่าช้าด้านความเข้าใจภาษาและกล้ามเนื้อมัด
เล็ก เด็กอายุ 42 เดือน มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 45.71 สงสัยล่าช้า ร้อยละ 54.29 ส่วนมากล่าช้าด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก
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ทักษะเจ้าหน้าที่
ขั้นเตรียมการประกอบด้วยเตรียมคู่มือ อุปกรณ์สถานที่ การคํานวณอายุเด็ก ส่วนใหญ่ทําถูกต้องมากกว่า ร้อยละ
90 ขั้นตอนประเมินพัฒนาการเด็ก 4 ช่วงอายุ จําแนกรายด้าน ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ในเด็กอายุ 9 เดือน ผ่านร้อยละ
85.3 เด็กอายุ 18 เดือน ผ่านร้อยละ 93.9 เด็กอายุ 30 เดือน ผ่าน ร้อยละ 91.4 เด็กอายุ 42 เดือนผ่านร้อยละ 77.1
ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ในเด็กอายุ 9 เดือน ผ่านร้อยละ 82.4 เด็กอายุ 18 เดือน ผ่านร้อยละ 93.9 เด็กอายุ 30 เดือนผ่าน
ร้อยละ 77.1 เด็กอายุ 42 เดือนผ่านร้อยละ 77.1 ด้านความเข้าใจภาษา ในเด็กอายุ 9 เดือน ผ่านร้อยละ 85.3 เด็กอายุ
18 และ30 เดือนผ่าน ร้อยละ 69.9 และ 65.7 ตามลําดับ เด็กอายุ 42 เดือนผ่านร้อยละ 61.8 ด้านการใช้ภาษา ในเด็ก
อายุ 9 เดือน ผ่านร้อยละ 91.2 เด็กอายุ 18 และ30 เดือนผ่าน ร้อยละ 87.9 และ 80.0 ตามลําดับ เด็กอายุ 42 เดือนผ่าน
ร้อยละ 91.4 ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง ในเด็กอายุ 9 เดือน ผ่านร้อยละ 100 เด็กอายุ 18 และ30 เดือนผ่าน
ร้อยละ 90.9 และ 82.9 ตามลําดับ เด็กอายุ 42 เดือนผ่านร้อยละ 74.3
ขั้นตอนการสรุปผล การสื่อสารให้ข้อมูล พ่อ แม่ ผู้ปกครอง การแนะนํากรณีพบเด็กสงสัยล่าช้า การส่งต่อเด็กที่
ประเมินซ้ําและมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า มีคะแนนผ่านระหว่างร้อยละ 73.5 - 97.1

ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นเขตสุขภาพโดยเน้นให้มี Focal Point ใน
พื้นที่ดําเนินการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของแม่และเด็ก กําหนดมาตรการแก้ไขให้ตรงประเด็นปัญหา ในการจัดทําแผน
สุขภาพสตรีและเด็ก 0-5 ปีระดับเขต และมีการถ่ายทอดแผนฯ จากจังหวัดลงสู่ระดับอําเภอ และตําบล ศูนย์วิชาการให้
การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ (Technical support) การประเมินรับรองมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข โดยเฉพาะ
โรงพยาบาล มีบริการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอดตามเกณฑ์คุณภาพ สําหรับการดูแลส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัยด้านการเจริญเติบโตและการส่งเสริมพัฒนาการ ปัจจุบันยังไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมกลุ่มเด็ก
ปฐมวัยทั้งหมดเนื่องจากมีการย้ายที่อยู่บ่อย จึงได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการติดตามโดยพิจารณาเด็กในช่วงอายุที่สําคัญ
(Critical Age) 4 ช่วงอายุ ได้แก่ 9,18,30 และ42 เดือน เน้นบริการครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้วยเครื่องมือ และคู่
มือใหม่ DSPM และ DAIM ทั้ งนี้ ควรมีระบบบริห ารจัด การ ควบคุม กํากับ ในระดั บจังหวัด อําเภอ (CUP) ตําบล และ
ประสานเครือข่ายหน่วยงานกรมวิชาการในกระทรวงสาธารณสุขส่วนของท้องถิ่น ทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล เพื่อประสานความร่วมมือกันดูแลสุขภาพกลุ่มแม่และเด็กในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
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การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี 2558
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ท รงตระหนั ก และเห็ น ความสํ าคั ญ ว่ าการที่ ค นเราจะมี
โภชนาการเเละสุขภาพอนามัยที่ดีนั้น จะต้องเริ่มต้นตั้งเเต่อยู่ในครรภ์มารดา นั่นคือเเม่จะต้องมีโภชนาการเเละสุขภาพ
อนามัยดีด้วย ถ้าเเม่ขาดสารอาหารก็จะส่งผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิดออกมา ทั้งด้านการเจริญเติบโต เเละพัฒนาการของ
ร่างกายเเละสมอง ดังนั้นจึงมีพระราชดําริให้ดําเนินโครงการ เพื่อเด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายเเดน มาตั้งเเต่ปี พ.ศ.2523 โดยทรงมุ่งเน้นการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ มีการพัฒนาทั้งทางด้าน
องค์ความรู้ ทักษะพื้นฐานเเละเจตคติที่ดีให้เเก่เด็กเเละเยาวชน ควบคู่ไปกับการเเก้ปัญหาพร้อมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ที่ ดีงามของท้ องถิ่ น ด้วย การช่วยเหลื อในการเเก้ไขปัญ หาที่ พบจะส่งผลให้งานมีความก้าวหน้ า เด็ ก เยาวชน รวมถึง
ประชาชนที่อยู่ในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายเเดน จึงได้รับโอกาสเท่าเทียมผู้อื่นเเละมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กในครรภ์มารดาเกิดรอดปลอดภัย เด็กปฐมวัยเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยได้
เต็มศักยภาพ เด็กวัยเรียนและเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียนมีการเจริญเติบโตและได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
ได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ มีการสร้างเสริมพฤติกรรมและอนามัยสิ่งแวดล้อมอันจะช่วยให้เด็กและเยาวชนมี
ภาวะโภชนาการและสุขภาพร่างการแข็งแรงและอยู่ในสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
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ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และ กอง
กํากับการตํารวจตระเวณชายแดนที่ 13 และ 14 ลงพื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและชุมชนรอบๆโรงเรียน เพื่อ
เยี่ยมให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ดังนี้
- พัฒนาให้ความรู้/สนับสนุนให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร พัฒนาเพื่อก้าว
เข้าสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับที่สูงขึ้น
- พัฒนาศักยภาพครูอนามัย/นักเรียนแกนนํา นักเรียน อสม.
ผู้ปกครอง ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
- ตรวจคุณภาพน้ําบริโภคเบื้องต้น และให้ความรู้การจัดการน้ํา
บริโภคเบื้องต้นในโรงเรียน
- ประเมินพัฒนาการเบื้องต้นของเด็กปฐมวัย
- ตรวจสุขภาพช่องปาก ให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก
อย่างถูกต้อง
- ประเมินภาวะการเจริญเติบโตเบื้องต้น ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง
- สนับสนุนให้มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และทารก
โดยเข้าเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านเรดาร์ หมู่ที่ 4 ตําบลปรังเผล อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และ รร.ตชด.
เฮงเคลไทย หมู่ที่ 4 ตําบลบ้องตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 22 มกราคม 2558 และ วันที่ 23 มกราคม
2558 มีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 321 คน เป็นเด็กนักเรียน 304 คน เป็นครู 9 คน และมารดาหลังคลอด
ได้รับความรู้ในเรื่องอาหารสําหรับทารก และมารดาระยะให้นมบุตร การส่งเสริมการเจริญ เติบโตและพัฒนาการเด็ก
สนับสนุนหนังสือนิทาน จํานวน 3 ราย
จากการดําเนินงานดังกล่าว ทําให้ทราบว่าเด็กในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล
ยังมีปัญหาสุขภาพทั้งด้านพัฒนาสงสัยล่าช้า การเจริญเติบโต มีเด็กที่เตี้ย และปัญหาสุขภาพทั่วไป ในการดําเนินงานยังมี
ปัญหาและอุปสรรค คือโรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดน เป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อในการเข้า
พื้นที่ ต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางเข้าพื้นที่ที่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้ และเป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนยัง
เปิ ด ภาคเรี ย นและยั ง ขาดพาหนะในการเดิ น ทางที่ เหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ ต้ อ งมี ผู้ ชํ านาญในพื้ น ที่ เป็ น ผู้ นํ าเข้ า ไป
ปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2558
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามความหมายของ องค์การอนามัยโลก (WHO:1998) ได้ให้คําจํากัดความของโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพไว้ว่า”โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือโรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่งมั่นคงที่จะเป็นสถานที่มีสุขภาพ
อนามัย ที่ ดีเพื่ อ อาศัย ศึกษาและทํ างาน (A health promoting school is school constantly strengthening its
capacity as a healthy setting for living learning and working) และสํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข (2545) ได้ให้ ความหมายของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือโรงเรียนที่มีความร่วมมือ
ร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพอย่างสม่ําเสมอ เพื่อการมีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน”
เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ครอบครัวของนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมด
เป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสําคัญยิ่งของการพัฒนา การประสานประโยชน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก และนําไปสู่
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การพัฒนาโรงเรียนให้เป็น “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ของชุมชน ความร่วมมือกันในการผลักดันให้เป็นโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพต้องใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีอยู่ก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นนโยบาย ระเบียบและโครงสร้างการส่งเสริมสุขภาพทุกเรื่อง
ที่โรงเรียนและชุมชนสามารถดําเนินการร่วมกันได้ การทํางานเป็นทีมโดยมีทีมผู้นําที่เข้มแข็ง ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและตกลงกันในเป้าหมายต่างๆ ภายใต้การผสมผสานแนวคิดของการพัฒนาด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ
การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนและ
ขยายผลลงสู่ชุมชน นักเรียนได้เรียนรู้วิถีการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งจะปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติตนที่นําไปสู่การมี
สุขภาพดีตั้งแต่เด็กควบคู่ไปกับการศึกษาเพื่อให้เด็ก “ดี เก่ง มีสุข” โรงเรียนมีโอกาสได้รับความร่วมมือและการช่วยเหลือ
จากชุมชนและองค์กรต่างๆ เพิ่มขึ้น
การดําเนิน งานพัฒ นาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เน้ นให้ โรงเรียนมีการพั ฒ นาตนเองและชุมชนมีส่วนร่วม โดย
สนับสนุนด้านวิชาการ ความรู้ และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาให้เป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพในระดับที่สูงขึ้น และเยี่ยมประเมินการพัฒ นาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้นเป็นระดับเพชร เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพดี โรงเรียนทุกสังกัดและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับผิดชอบงาน
วัยเรียนระดับจังหวัด
ผลการดําเนินงาน มีการพัฒนามาตรฐานและแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันและสิทธิประโยชน์ที่นักเรียนควรได้รับ ถ่ายทอดให้พื้นที่ทุกระดับ ทั้งด้านสาธารณสุข และ ด้าน
การศึ กษา พั ฒ นาที ม ประเมิ นมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุ ขภาพ และพั ฒ นาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนเข้ าสู่ ระดั บ เพชร
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เข้าสู่ระดับเพชร ให้กับจังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี นครปฐม (อําเภอพุทธมณฑล) และ
จังหวัดราชบุรี(โรงเรียนอนุบาลจอมบึง) ประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเริมสุขภาพระดับเพชร 2 โรงเรียน โรงเรียนบ้านวัง
รัก อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนวัดกลางครูเวียง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และร่วมพัฒ นา
โรงเรียนบ้านโป่งหวายเป็นโรงเรียนสุดยอดเพชรระดับประเทศ
สิ่งที่เรียนรู้ในการดําเนินโครงการ การทําความเข้าใจเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ทีมประเมินของจังหวัดและ
อําเภอ เพราะมีการปรับแก้เกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฉบับปี 2558 จะทําให้โรงเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพให้มีระดับสูงขึ้น และดําเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่ให้บริการอนามัย
โรงเรียนและดูแลสุขภาพนักเรียน ต้องให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน สนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ปรึกษาให้
คําแนะนํา และสนับสนุนการตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาแกนนํานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ
ที่จะช่วยเหลือเพื่อนและส่งต่อเมื่อจําเป็น
ในการดําเนิ นงานก็ยังมีปัญ หาอุป สรรคในการพั ฒ นาโรงเรียนส่ งเสริมสุข ภาพให้ ยั่งยืนและมี ระดั บ สูงขึ้น ซึ่ง
หมายถึงเด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจะได้รับการดูแลสุขภาพ มีสุขภาพดี ผู้บริหารโรงเรียน ต้องให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คณะกรรมการโรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขต้องให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนอื่น และนอกจากนี้ช่วงเวลาการเปิดการ
เรียนกับโรงเรียนมีการปิดเทอม ไม่สอดคล้องกับช่วงการจัดสรรงบประมาณทางด้านสาธารณสุข จึงไม่สามารถดําเนินงาน
ได้
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การป้องกันการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น
โครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
วัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจและอารมณ์ สังคมคาดหวังให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
และเป็นกําลังของประเทศชาติในอนาคต แต่พบว่าปัจจุบัน ได้มีปัญหาเกิดขึ้นวัยรุ่นมากมาย ทั้งที่มีสาเหตุจากวัยรุ่น
เองหรือจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ ความเร็ว Social network แนวโน้มในการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนแต่งงานมากขึ้น อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ลดลง ประเทศไทยมีแม่ตั้งครรภ์โดยยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูลูกที่
คลอดอีกจํานวนมาก จากการติดตามสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พบว่า
อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1000 คน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากอัตรา 50.9 ใน
ปี พ.ศ. 2553 เป็นอัตรา 54.9 ในปี พ.ศ. 2554 นํามาซึ่งปัญหาต่างๆที่ตามมาในภายหลัง เช่น การทําแท้ง การทอดทิ้ง
ทารก จากสถานการณ์ปัญหาวัยรุ่นดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนตั้งแต่พื้นที่ท้องถิ่น ต้องมีแนวทางเชิงบูรณาการใน
การป้ องกันและแก้ปัญ หาร่วมกัน ทั้ งนี้ เพื่ อให้วัยรุ่นมี พฤติกรรมทางเพศที่ ปลอดภั ยจากการตั้ งครรภ์ ก่อนวัยอันควร
โรคติดต่อทางเพศสัมพั น ธ์ โรคเอดส์ และความรุน แรงทางเพศ และ ส่งเสริม สนั บสนุ น พั ฒ นาให้ โรงพยาบาลมีการ
พัฒนาการให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน
การดําเนินงาน พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดคลินิกบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและประเมินอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ ด้วยสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาการตั้งครรภ์และปัญหาสุขภาพอื่นๆของวัยรุ่นและเยาวชนทวี
ความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบนโยบายให้ 3 กรม คือกรมสุขภาพจิต กรมควบคุม
โรคและกรมอนามัย บูรณาการการดําเนินงานเพื่อดูแลสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนแบบองค์รวมครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย
สุขภาพจิต และสังคม รวมทั้งสนับสนุนโรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับ
วัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services) ฉบับบูรณาการ ควบคู่ไปกับระบบการเยี่ยมประเมินและรับรอง
โรงพยาบาลตามมาตรฐานในมิติของการบูรณาการงานของกรมวิชาการให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่ว่าด้วยการจัดบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึงวัยรุ่นทุกกลุ่มในสถาน
บริการสาธารณสุข สถานศึกษา และชุมชน สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งจะช่วย
ป้องกันและลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น การแท้ง การทอดทิ้งบุตร การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆรวมทั้งพัฒนาให้อําเภอมีการดําเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อให้การดําเนินงานเชิงบูรณาการ
สามารถดําเนินการได้ จึงมีการประสานความร่วมมือในอําเภอเข้าร่วมดําเนินการในภาพของการทํางานระบบสุขภาพ
อําเภอ (District health system) โดยผ่านกระบวนการอําเภออนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและปัญหาสุขภาพอื่นๆในวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลจัดบริการ
สุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS แบบบูรณาการ ส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตรทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โรงเรียน
ชุมชน และภาคีเครือข่ายอื่นๆ และส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการ ในการดําเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้สนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่ โดยร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ ชี้แจงนโยบาย
การดูแลสุขภาพวัยรุ่น ร่วมพัฒนาบุคลากร และพัฒนาการดําเนินงานการจัดบริการที่เป็นมิตรสําหรับวัยรุ่นและเยาวชน
โดยบูรณาการกับการดําเนินงานกับการทํางานกับวัยรุ่นด้านอื่นๆ การพัฒนาอําเภออนามัยการเจริญพันธุ์(Reproductive
Health System : RHD) ก้ า วสู่ ร ะบบสุ ข ภาพระดั บ อํ า เภอ(District health system : DHS) ร่ ว มกั บ การดํ า เนิ น งาน
ผลักดันให้มีการดําเนินงานเชิงรุกโดยใช้ กลยุทธ์ ภารกิจ 9 ด้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดแบบบูรณาการ ได้แก่
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1.พัฒนากลไกประสานการทํางาน และกระตุ้นให้มีการทําหน้าที่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง
2.การสนับสนุนให้พ่อแม่มีทักษะคุยกับลูกอย่างเปิดใจเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ และเพศสัมพันธ์
3.มีกลไกสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการเรียนการสอน เรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษารอบด้าน
4.การวิเคราะห์ และออกแบบการทํางานเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มว่าจะมีเพศสัมพันธ์ และเสี่ยงต่อการ
ตั้งครรภ์โดยเฉพาะ
5.การรณรงค์สื่อสารให้วัยรุ่นตระหนักถึงความรับผิดชอบ เพื่อชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ร่วมไปกับการ
รณรงค์ให้วัยรุ่นใช้การคุมกําเนิดที่ได้ผลหากต้องมีเพศสัมพันธ์
6.จัดให้มีบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นครอบคลุมบริการที่จําเป็นทุกด้านและเข้าถึงวัยรุ่นทุกกลุ่ม
7.ระบบบริการที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และด้านสังคมที่ให้การช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบ
ปัญหาตั้งแต่เริ่มรับรู้ปัญหา จนกระทั่งวัยรุ่นและผู้เกี่ยวข้องสามารถจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยความมีส่วนร่วม
และการตัดสินใจของตัววัยรุ่น
8.อปท. ทุกพื้นที่พัฒนา “พื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเยาวชน” และสนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อเอื้อให้
วัยรุ่นได้ใช้เวลาว่าง ทํากิจกรรมดีๆ อย่างสร้างสรรค์ ช่วยให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง
9.การพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้า และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 5 มีการคลอดทั้งหมด จํานวน 47,896 คน มีหญิงคลอดที่อายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน
47,896 คน เป็นร้อยละ 19.06 ของการคลอดทั้งหมด
ในจํานวนนี้เป็นหญิงคลอดที่อายุ 10-14 ปี จํานวน 317 คน คิดเป็นอัตรา 2.08 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 10-14
ปี หญิงคลอดที่อายุ 15-19 ปี จํานวน 8,811 คน คิดเป็นอัตรา 49.27 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี (เป้าหมาย
ตามแผนสุขภาพ ปี 2560 ไม่เกิน 50 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี) จํานวนนี้เป็นหญิงคลอดที่อายุ 15-19 ปีที่
ตั้งครรภ์ที่ 2 ขึ้นไปหรือท้องซ้ํา จํานวน 1,619 คน คิดเป็นร้อยละ 18.37 ของหญิงคลอดที่อายุ 15-19 ปี (ควรมีไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของหญิงคลอดอายุ 15-19 ปี) จังหวัดที่มีหญิงวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี คลอดมากที่สุด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อัตรา 68.10 และ สุพรรณบุรี อัตรา 53.59 ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มีหญิงคลอดอายุ 15-19 ปีในอัตราที่น้อยที่สุดใน
เขต แต่มีหญิงคลอดอายุ 15-19 ปีที่ตั้งครรภ์ที่ 2 ขึ้นไปหรือท้องซ้ํา มากที่สุด ร้อยละ 39.06
จังหวัด
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
รวม

การ
คลอด
ทั้งหมด
7,927
6,972
6,468
8,149
1,108
7,237
4,436
5,599
47,896

หญิงคลอด
อายุ<20 ปี
จํา
ร้อยละ
นวน
1,506 19.00
1,478 21.20
1,374 21.24
1,357 16.65
195
17.60
1,219 16.84
767
17.29
1,232 22.00
9,128 19.06

ประชากร
หญิงอายุ
10-14 ปี
23,935
27,661
25,373
23,482
6,283
16,999
13,294
15,638
152,665

หญิงคลอด
อายุ 10-14 ปี
จํา
อัตรา/
นวน
1000
52
2.17
56
2.02
42
1.66
46
1.96
3
0.48
39
2.29
26
1.96
53
3.39
317
2.08

ประชากร
หญิงอายุ
15-19 ปี
27,132
29,873
32,723
26,940
5,042
23,773
16,026
17,314
178,823

หญิงคลอด
อายุ 15-19 ปี
จํา
อัตรา/
นวน
1000
1,454
53.59
1,422
47.60
1,332
40.71
1,311
48.66
192
38.08
1,180
49.64
741
46.24
1,179
68.10
8,811
49.27

หญิงคลอด 15-19 ปี
ครรภ์ที่ 2 ขึ้นไป
จํานวน

ร้อยละ

236
270
242
244
75
225
136
191
1,619

16.23
18.99
18.17
18.61
39.06
19.07
18.35
16.20
18.37

ตารางแสดง สถานการณ์การคลอดในแม่วัยรุ่น จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูล ตค.57-กย.58)
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ส่ ว นการวางแผนครอบครั ว ในหญิ ง คลอดอายุ 15-19 ปี โดยใช้ วิ ธีคุ ม กํ าเนิ ด ที่ เป็ น วิ ธีส มั ย ใหม่ การวางแผน
ครอบครัวในหญิงหลังคลอดและหลังแท้ง จากข้อมูล 7 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดเพชรบุรี) ในเขตสุขภาพที่ 5 ในภาพรวมมี
การวางแผนครอบครัวโดยใช้วิธีคุมกําเนิด ร้อยละ 64.45 ส่วนมาก เป็นวิธีชั่วคราว ร้อยละ 82.98 ส่วนวิธีถาวร(ทําหมัน)
ร้อยละ 2.85 และวิธีกึ่งถาวรมีผู้ใช้บริการน้อย ได้แก่ ยาฝังคุมกําเนิดและห่วงอนามัย รวมร้อยละ 14.17
ได้รับบริการคุมกําเนิด
หญิงคลอด หญิงแท้ง
วิธีการกึ่งถาวร
วิธีชั่วคราว
รวมทุก
โรงพยาบาล อายุ 15- อายุ 15- รวม ทําหมัน ร้อยละ ยาฝัง ห่วงฯ รวม ร้อยละ ยาฉีด ยาเม็ด ถุง รวม ร้อยละ
วิธี
19 ปี 19ปี
ยางฯ
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม
ราชบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบฯ
รวมจังหวัด

1,454
1,422
1,283
1,717
1186
192
767
1,179
9,200

43
83
12
112
44
34
0
0
328

1,497
1,505
1,295
1,829
1,230
226
767
1,179
9,528

55
37
22
0
37
8
0
16
175

4.80
3.63
3.41
0.00
3.54
6.84
0.00
2.88
2.85

123
450
24
0
205
0
0
45
847

18
0
2
0
1
0
0
2
23

141
450
26
0
206
0
0
47
870

12.30
44.20
4.03
0.00
19.69
0.00
0.00
8.45
14.17

826 34
304 89
560 28
477 529
217 428
63
46
0
0
326 150
2773 1304

90
138
9
607
158
0
0
17
1019

950
531
597
1613
803
109
0
493
5096

82.90
52.16
92.56
100
76.77
93.16
0.00
88.67
82.98

1146
1018
645
1613
1046
117
0
556
6141

ร้อยละ
วัยรุ่น
คลอด+
แท้งคุม
กําเนิด
76.55
67.64
49.81
88.19
85.04
51.77
0.00
47.16
64.45

ตารางแสดง ข้อมูลวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ได้รับบริการคุมกําเนิดหลังคลอดหรือหลังแท้งก่อนออกจาก
โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 (ตค.57-กย.58) เขตสุขภาพที่ 5
นอกเหนือจากการพัฒนาการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นเพื่อลดการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น และช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่ม
เสี่ยง ในเขตสุขภาพที่ 5 โดยใช้มาตรฐานการให้บริการที่พัฒนาโดยกรมอนามัยเพื่อให้การบริการปรึกษาและช่วยเหลือ
วัย รุ่น ทั้ งด้ านการให้ บริการอนามั ยการเจริญ พั น ธุ์ การวางแผนครอบครัว การปรึก ษาเรื่องเพศและการป้ องกัน การ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการดูแลสุขภาพอนามัยของวัยรุ่นเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นโดยใช้กลวิธีพัฒนาเครือข่ายในอําเภอร่วมดูแล วางมาตรการและมีแผนการดําเนินงานเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นร่วมกัน และพบว่า มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 67 แห่ง พัฒนาการจัดบริการให้การปรึกษา
วั ย รุ่ น ได้ ม าตรฐานมี คุ ณ ภาพ(Youth Friendly Health Service) จํ า นวน 30 รพ. คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.78 จั ง หวั ด
สุพรรณบุรีพัฒนาได้ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลทั้งหมดในจังหวัด(10/10 แห่ง) และพัฒนาก้าวสู่อําเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์แล้ว 10 อําเภอ จากทั้งหมด 10 อําเภอ(ร้อยละ 100) จังหวัดกาญจนบุรี มี รพ.ที่พัฒนาได้มาตรฐานคลินิกที่เป็นมิตร
กับวัยรุ่นจํานวน 7 รพ.(7/15=46.67%) และสามารถพัฒนาก้าวสู่อําเภออนามัยการเจริญพันธุ์แล้ว 3 อําเภอ จากทั้งหมด
13 อําเภอ (ร้อยละ 23.08) จังหวัดเพชรบุรี มี รพ.ที่พัฒนาได้มาตรฐานคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น จํานวน 3 รพ. ร้อยละ
37.5 จั งหวั ด ราชบุ รี มี รพ.ที่ พั ฒ นาได้ ม าตรฐานคลิ นิ ก ที่ เป็ น มิ ต รกั บ วัย รุ่น จํ า นวน 4 รพ. ร้อ ยละ 40.0 ส่ ว นจั งหวั ด
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ยังไม่มีโรงพยาบาลที่พัฒนาการให้การปรึกษาวัยรุ่นได้มาตรฐานที่เชื่อมต่อกับชุมชนและ
สถานศึกษา
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จังหวัด

จํานวนโรงพยาบาลทั้งหมด

ประจวบคีรีขันธ์
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
กาญจนบุรี
นครปฐม
สุพรรณบุรี

8
11
8
3
3
15
9
10

รวม

โรงพยาบาลที่จัดบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
ได้มาตรฐาน(YFHS)
จํานวน
ร้อยละ
4
50.00
4
36.36
3
37.50
0
0.00
0
0.00
7
46.67
2
22.22
10
100.00

67

30

44.78

ตารางแสดง โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น (Youth Friendly Health Service กรมอนามัย และ
ฉบับบูรณาการ) ปีงบประมาณ 2555-2558
การพัฒนาการดูแลสุขภาพวัยรุ่นโดยบูรณาการกับระบบสาธารณสุขระดับอําเภอ (รสอ. : DHS) โดยพัฒนาเป็น
อําเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ในพื้นที่มีจังหวัด สุพรรณบุรี และ กาญจนบุรี ที่พัฒนาก้าวสู่อําเภออนามัยการเจริญพันธุ์
แล้ว รวม 14 อําเภอ ร้อยละ 22.58 ส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่พัฒ นาการจัดบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นได้มาตรฐานผ่านการ
ประเมินแล้ว กําลังดําเนินการพัฒนาต่อไป
จังหวัด

จํานวนอําเภอ
ทั้งหมด

สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ราชบุรี
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี

3
3
8
8
10
7
10
13

รวม

62

จํานวนอําเภอที่สมัคร
ร่วมพัฒนาปี 2555-2557
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
37.50
0
0.00
0
0.00
10
100
4
30.77

17

27.42

อําเภอที่ก้าวสู่อําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์
จํานวน
ร้อยละ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
100
4
30.76

14

22.58

ตารางแสดง อําเภอที่ก้าวสู่อําเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ 2556-2557
ปัจจัยสําคัญที่ทําให้การดําเนินงานสําเร็จ (กรณีทบี่ รรลุเป้าหมาย)
จังหวัดสุพรรณบุรี มีการพั ฒ นาการจัดบริการให้การปรึกษาวัยรุ่นได้มาตรฐาน มีคุณ ภาพและเชื่อมต่อระบบ
บริการในโรงพยาบาลและเครือข่าย และมีการพัฒนาบูรณาการการทํางานด้านสุขภาพในระดับอําเภอ โดยมีการกําหนด
เป็นเป้าหมายตัวชี้วัดของจังหวัด มีการเสริมแรงจูงใจในการทํางานโดยการประกวดแข่งขันในระดับจังหวัด และบุคลากร
ในทุกภาคส่วน ทีมงานเข้มแข็ง มีความเข้าใจ มุ่งมั่นในการทํางาน เครือข่ายให้การสนับสนุนและร่วมดําเนินการ ผู้บริหาร
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการจัดบริการและพัฒนาเครือข่าย
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การดําเนินงานเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
Prevention of Mother to Child Transmission (PMTCT)
กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดนโยบายการดําเนินงานการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2543 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ได้ปรับนโยบายเพื่อให้สามารถป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
ได้มากขึ้น กรมอนามัย สนับสนุนให้มีการดําเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จํานวน 934 แห่ง ในพื้นที่เขตสุขภาพ
ที่ 5 มีโรงพยาบาลให้บริการตามนโยบายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก สําหรับประเทศไทย จํานวน 70
แห่ง จาก 8 จังหวัด กิจกรรมหลักภายใต้การดําเนินงาน ประกอบด้วย การให้บริการปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อ
เอชไอวี สําหรับหญิงตั้งครรภ์ โดยสมัครใจ กรณีที่หญิงตั้งครรภ์มีผลเลือกบวก จะได้รับยาต้านไวรัสเพื่อลดการถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก เด็กที่ เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับยาต้านไวรัสหลังคลอดทั นที และจะได้รับนมผสม
ทดแทนนมแม่ เป็นเวลา 12-18 เดือน แม่และลูกหลังคลอดจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง กรณีที่หญิงตั้งครรภ์มีผลเลือด
เอชไอวีเป็นลบ จะได้รับคําแนะนําปรึกษาเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อให้คงผลเลือดลบตลอดไป ซึ่งการ
ดําเนินงานดังกล่าว กรมอนามัยได้จัดทําระบบควบคุมกํากับติดตามการดําเนินงาน เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ และเสนอผล
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
จากปัญหาการแพร่กระจายเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์ไปทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีผู้ที่ถูกรังเกียจ
ตีตราจากการติดเชื้อโรคเอดส์ ทําให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาช้า มีผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยไวรัสเอดส์จํานวนมาก
"ยูเอ็นเอดส์-UNAIDS" หรือโครงการเอดส์สหประชาชาติ จึงประกาศว่า ตั้งแต่ พ.ศ.2555-2559 ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะ
ร่วมมือกันตั้งเป้าหมายใหม่ชื่อ “โครงการ 3 ศูนย์ - 3 zero” โดย ศูนย์ตัวแรก หมายถึง การไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ศูนย์ตัว
ที่ 2 คือไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ และศูนย์ตัวที่ 3 คือการไม่ตีตราและแบ่งแยกผู้ติดเชื้อเอดส์อีกต่อไป ซึ่งประเทศไทยได้
กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศในการต่อสู้กับเอชไอวี/เอดส์ ความหวังที่จะประสบความสําเร็จหรือโอกาสที่จะบรรลุ
เป้าหมายได้ทั้ง 3 ศูนย์ โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่สําหรับเด็กแรกเกิดที่ประเทศไทยมีนโยบายชัดเจน ทั่วถึง
ทั้งประเทศโดยกําหนดให้การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกเป็นสิทธิตามหลักประกันสุขภาพของเด็กทุกคน
มีนโยบายในการรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์เร็ว ฝากครรภ์พร้อมคู่และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และในอนาคต
ถ้ามีการพัฒนาการให้ยาต้านไวรัสสําหรับคู่ที่มีผลเลือดต่างเพื่อการป้องกันการติดเชื้อระหว่างคู่ ก็จะสามารถลดการติดเชื้อ
ในเด็กแรกเกิดลงได้อีก ส่วนการลดการตีตราและแบ่งแยกผู้ติดเชื้อเอดส์ ก็จะทําให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาเร็ว
สามารถลดการเสียชีวิตจากเอดส์ได้ในที่สุด
การดําเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ตามนโยบายของประเทศไทย ประสบผลสําเร็จด้วยดี
เนื่องจากมีการควบคุมกํากับและติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบมาโดยตลอด แต่จากการที่มีการปรับเปลี่ยน
นโยบายการให้บริการ เรื่องการให้ยาต้านไวรัส การให้บริการปรึกษาแบบคู่ และการตรวจเลือดเด็กโดยวิธี PCR และ การ
สนับสนุนนมผสมทดแทนนมแม่ การตรวจภูมิคุ้มกัน CD4 และมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและโครงการศึกษาวิจัย ร่วม ใน
การให้ยาต้านไวรัสที่เหมาะสม การตรวจเลือด PCR ตั้งแต่แรกเกิด การรักษาทารกที่ตดิ เชื้อเอชไอวีจากแม่โดยเร็ว และมี
การติดตามต่อเนื่อง แบบ Active case เพื่อให้ทารกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่แรกเกิด
โดยเร็ ว โดยในปี 2558 จั งหวัด ในเขตสุ ข ภาพที่ 5 ได้ มี ก ารดํ าเนิ น การอย่ างต่ อ เนื่ อ ง และผลการดํ า เนิ น งาน พบว่ า
มี 4 จังหวัดที่สามารถดําเนินการเพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัด เพชรบุรี
ราชบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ โดยสามารถลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ได้ไม่เกิน ร้อยละ 2
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โดยพิจารณาจาก
1) ด้านข้อมูลและผลลัพธ์การดําเนินงาน
1. ความครอบคลุมการส่งรายงาน ≥ 90 %
2. จํานวนเด็กติดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูกน้อยกว่า 50 ราย ต่อ 100,000 การเกิดมีชีพ
3. อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก <2%
4. ความครอบคลุมของการฝากครรภ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง > 95 %
5. ความครอบคลุมของหญิงตั้งครรภ์ ที่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง >95%
6. ความครอบคลุมของหญิงตั้งครรภ์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส> 90 %
2) ด้านสิทธิมนุษยชน
1. มีส่ วนร่วมของภาคประชาสั ง คมในการวางแผน ดํ าเนิ น งาน ประเมิน ผล การให้ บ ริการงานป้ อ งกัน การ
ถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก รวมถึงงานอนามัยแม่และเด็ก และงานวางแผนครอบครัว
2. มีกลไกที่ปกป้องสิทธิผู้รับบริการ(เน้นหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว) ได้แก่ สิทธิในการได้รับ
การเข้าถึง การยอมรับ และคุณภาพของบริการ มีการประเมิน/สํารวจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
ด้านมนุษยชน (เช่น บังคับตรวจเลือด หรือ ทําหมัน โดยไม่สมัครใจ การไม่เท่าเทียมทางเพศ) และมีการดูแล
ให้การช่วยเหลือหรือจัดการปัญหาที่เกิดจากการละเมิดสิทธิ์
3. มี ก ารอบรมหรื อ ให้ ค วามรู้เจ้ าหน้ า ที่ /ผู้ รับ บริก ารเกี่ ย วกั บ กฎหมาย นโยบายแนวทางปฏิ บั ติ ด้ านสิ ท ธิ
มนุษยชนและการไม่ละเมิด
3) ด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (โรงพยาบาลในจังหวัด ผ่านการรับรองอย่างน้อย 1 ระบบ)
1. ได้รับการรับรองระบบบริหารตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA)
2. ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์หรือชันสูตรสาธารณสุข (ISO 15189)
3. การเข้าร่วมการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ การตรวจเอชไอวี serology (ผ่านเกณฑ์ ปี 2556 -2558)
ทั้งนี้ ปัจจัยที่สนับสนุนให้การทํางาน PMTCT เกิดความยั่งยืน ได้แก่ มีการกําหนดเป็นนโยบายระดับจังหวัด
เพื่อให้ เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และดํ าเนิ นการ ผู้บ ริห ารให้ ความสําคั ญ เช่ น กําหนดเป็ น นโยบายของหน่วยงาน มี
คณะกรรมการ คณะทํ า งานร่วมในหน่ วยงาน สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรได้ รับ การพั ฒ นาทั้ งองค์ ค วามรู้ การพั ฒ นาการ
จัดบริการในหน่วยบริการ มีการพัฒนาบุคลากรด้านการให้การปรึกษาและด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาบุคลากร
ที่รับผิดชอบงานใหม่มีงบประมาณ สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร การกํากับติดตามและการประเมินผล มีการกํากับ
ติดตามจากหน่วยงานทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด ศูนย์วิชาการเขต หน่วยงานส่วนกลาง การพัฒนาเครื่องมือช่วยในการ
จัดการข้อมูล มีการสนับสนุนข้อมูลให้พื้นที่ พื้นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการ
ดําเนินงาน มีหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายร่วมดําเนินการ ทั้งระดับประเทศถึงพื้นที่ และในระดับพื้นที่กับภาคีอื่นๆ ทั้งด้าน
การกําหนดนโยบาย การถ่ายทอดนโยบาย การนําไปสู่การปฏิบั ติ การสนั บสนุนต่อเนื่อง และการกํากับติดตามการ
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบงานในทุกระดับ ต้องมีขวัญ กําลังใจในการทํางาน ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและเพื่อน
ร่วมงาน
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การส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางาน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น จากรายงาน
สถิ ติ สุ ข ภาพทั่ ว โลกปี พ.ศ. 2555 ขององค์ ก ารอนามั ย โลกพบว่ า 1 ใน 10 ของประชาชนในวั ย ผู้ ใหญ่ ป่ ว ยเป็ น
โรคเบาหวาน และ 1 ใน 3 มีภาวะความดันโลหิตสูง สําหรับประเทศไทยจากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบความชุกโรคเบาหวาน ร้อยละ 6.9 ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 21.4
และโรคหัวใจ กระทรวงสาธารณสุขได้สรุปพื้นที่ที่มีอัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือดเกิน 23 ต่อประชากรแสนคน จํานวน
38 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 มี 6 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สมุทรสาคร นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
สําหรับโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายมากเป็นอันดับ 1 ของคนไทยติดต่อกันมาเป็นเวลา 10 ปี มะเร็งที่เป็นสาเหตุให้
เสียชีวิตมากที่สุดคือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลําไส้ใหญ่ และทวารหนัก และมะเร็งที่พบมากในสตรีคือ
มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก จากข้อมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552-2554
พบว่า อัตราป่วยและอัตราตายของโรคมะเร็งเต้านม แนวโน้มเพิ่มขึ้น ปี 2554 อัตราป่วยมะเร็งเต้านม ร้อยละ 40.8
มะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 21.3 อัตราตายมะเร็งเต้านม ร้อยละ 8.4 อัตราตายมะเร็งปากมดลูก 5.4 ปัจจุบันมะเร็งเต้านม
ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของมะเร็งที่เกิดขึ้นกับหญิงไทยแทนมะเร็งปากมดลูกและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 พบว่า คัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรีอายุ
30-70 ปี จํานวน 1,544,281 คน ตรวจเต้านมด้วยตนเองจํานวน 992,128 คน (64.3%) ผลงานคัดกรองมะเร็งเต้านม
ยังไม่ผ่านเกณฑ์ (เกณฑ์ 80%) ประเด็นปัญหาที่พบคือข้อมูลจากการรายงานผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนของ
สตรีกลุ่มเป้าหมายเป็นเชิงปริมาณไม่สามารถบอกถึงคุณภาพของการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กําหนดกลวิธีที่เหมาะสม กําหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมทั้งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ ทักษะและ
กระตุ้นเตือนสตรีในชุมชนให้ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ําเสมอทุกเดือนในระดับจังหวัด อําเภอและตําบล เมื่อพบ
ความผิดปกติแจ้งอสม. และไปพบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเพื่อตรวจยืนยันและส่งต่อ ตลอดจนควรสุ่ม
ติดตาม/ประเมินผลด้านคุณภาพ เพื่อทราบปัญหา/อุปสรรค Best practice จะทําให้งานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมมีความ
ต่อเนื่อง ส่งผลให้สตรีมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น หากพบความผิดปกติในระยะเริ่มแรก โอกาส
รักษาให้หายและมีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่าพบในระยะหลังๆ ดังนั้นวิธีการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือการตรวจเพื่อ
ค้นหาความผิดปกติให้ได้เร็วที่สุด (Early detection)
ปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้ร่วมดําเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญ พระชนมายุครบ 5 รอบ โดยมูลนิธิกาญจนาบารมีและ
กระทรวงสาธารณสุข ของเครือข่ายสุขภาพที่ 5 รวม 8 จังหวัด (ราชบุรี -กาญจนบุรี-นครปฐม-สุพรรณบุรี-สมุทรสาครสมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ประจวบฯ) เพื่อรณรงค์ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปและสตรีกลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจเรื่องมะเร็งเต้านม สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองจํานวน 1,849 คน ได้รับการตรวจ
Mammogram จํานวน 227 ราย พบ BIRADS 4 จํานวน 32 ราย BIRADS 5 จํานวน 6 ราย ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการ
ตรวจวินิจฉัยและการรักษาต่อ จํานวน 70 ราย
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นอกจากนี้ศูนย์ฯได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านการใช้เครื่องอัลตร้า
ซาวด์ (Ultrasound) เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการสาธารณสุขในงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม และลดระยะเวลาการรอ
คอยการตรวจ Mammogram ในการตรวจวินิจฉัยและยืนยันก้อนที่ผิดปกติ เมื่อพบก้อนเนื้อหรือถุงน้ําส่งต่อผ่านระบบ
Fast tract Mammogram ของโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและได้รับการดูแลวินิจฉัยและ
รักษามะเร็งเต้านมอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บางครั้งการรอคอยอาจทําให้ผู้ป่วยบางคนหลุดหายไปจากระบบการ
รักษา อาจทําให้อาการของโรครุนแรงเพิ่มขึ้น โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์
ของโรงพยาบาลทั่ ว ไปและโรงพยาบาลชุ ม ชน จํ า นวน 42 คน ในวั น ที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้ อ งประชุ ม
ตึกอํานวยการ และกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลราชบุรี โดยดําเนินการนําร่องใน 2 จังหวัดคือจังหวัดราชบุรีและ
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพื้นที่ดําเนินการของโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

ด้านการจัดการข้อมูลระบบเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม ศูนย์ฯได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการข้อมูลการ
ตรวจเต้านม จาก 43 แฟ้มและการจัดการข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5 ระดับสถานบริการ Breast
Cancer Surveillance System (โปรแกรม BCSS) ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม
รวมจํานวน 65 คน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ปัจจัยที่ทําให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จคือ การทํางานเป็นทีม
มีผู้รับผิดชอบการลงข้อมูล การตรวจสอบการลงข้อมูลที่ถูกต้อง การร่วมมือกันของศูนย์อนามัยเขต/จังหวัด อําเภอและ
ตําบล มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ปัญหา/อุปสรรคของการจัดเก็บข้อมูลคือการลงข้อมูลในโปรแกรมยังไม่
สมบูรณ์ มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานใหม่ การวัดประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ตามเป้าหมายกระทรวง
สาธารณสุข คือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากการลงข้อมูลของ Staging ของโปรแกรม
BCSS มีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์ เพียงร้อยละ 62.7 ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด และข้อมูล Stage 1 เท่ากับ 14.7 และ
Stage 2 เท่ากับ 57.2 รวม Stage 1 + Stage 2 เท่ากับ 71.9 ซึ่งในภาพรวมเขตสุขภาพที่ 5 ผลการดําเนินงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม ดังนั้นการปรับปรุงข้อมูลโดยระบุ Staging ให้มีความสมบูรณ์ขึ้น จะ
ช่วยเพิ่มคุณภาพในการรายงานและวิเคราะห์ผลมากขึ้น
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การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์ ซึ่งสามารถลดอัตราการเกิดและตายของ
ประชากรทุกกลุ่มวัยได้ จึงทําให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และจํานวนประชากรผู้สูงอายุได้
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พบว่าใน พ.ศ. 2557 มีผู้สูงอายุร้อยละ 14.9 (10,014,699 คน) คาดว่า พ.ศ. 2563, 2573 และ
2583 จะมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 19.1, 26.6 และ 32.1 ตามลําดับ ซึ่งปี พ.ศ. 2583 เป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับ
สุดยอด (Super Aged Society) ก่อนถึงช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยจะต้องเตรียมประชากรให้พร้อมที่จะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตัวเอง
ได้ เข้าถึงบริการสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมตามอัตภาพ มีศักดิ์ศรี และมีความสุขจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
เขตสุขภาพที่ 5 ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) โดยใน พ.ศ. 2558 มีประชากรสูงอายุร้อยละ 15.3
คิดเป็นจํานวนเป็นผู้สูงอายุ 962,245 คน โดยเป็นเพศชายร้อยละ 43.24 และเพศหญิงร้อยละ 56.76 เป็นผู้สูงอายุวัยต้น
(อายุ 60-69 ปี) ร้อยละ 54.90 วัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) ร้อยละ 29.40 วัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 15.70 และ
มีผู้สูงอายุที่อายุ 100 ปี ขึ้นไป มีร้อยละ 0.60 ซึ่งคาดว่า พ.ศ. 2563 จะมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 17.9 จากข้อมูลพบว่า
เพศหญิงมีอายุยืนกว่าเพศชาย มีผู้สูงอายุในกลุ่มพึ่งพิงบางส่วนถึงพึ่งพิงโดยสมบูรณ์ (ผู้สูงอายุวัยปลาย 125,589 คน และ
อายุ 100 ปี ขึ้ น ไป 4,731 คน) มี จํ านวนมาก ประกอบกั บ ผู้ สู ง อายุ ส่ วนใหญ่ เป็ น โรคเรื้ อ รัง เช่ น ความดั น โลหิ ต สู ง
เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจและสมอง สุขภาพช่องปาก และสุขภาวะทางตา ร่วมกับกลุ่มโรคที่เกิดจากความเสื่อมของ
ร่างกาย เช่น สมองเสื่อม ซึมเศร้า เข่าเสื่อม ภาวะหกล้ม การกลั้นปัสสาวะ ภาวะโภชนาการ และปัญหาการนอน ยิ่งอายุ
มากขึ้นปัญหาสุขภาพดังกล่าวก็เพิ่มขึ้น เรื้อรัง อาจมีภาวะแทรกซ้อน ทําให้ไม่สามารถทํากิจวัตรประจําวันได้และมีภาวะ
พึ่งพิง (ADLถดถอยลงตามอายุที่มากขึ้น) ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นคู่สมรสของผู้สูงอายุจึงทําให้การดูแล
ช่วยเหลือทําได้ไม่ดีเท่าที่ควร มีจํานวนไม่น้อยที่ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวไม่มีผู้ดูแล หรือไม่มีผู้ดูแลช่วยเหลือในเวลากลางวัน
เนื่องจากคนในครอบครัวไปประกอบอาชีพ ปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีและไม่มีความสุข
ศูนย์อนามัยที่ 5 เห็นความสําคัญของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จึงร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 เครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอําเภอ
(CUP) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver : CG) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมดังนี้
ลําดับที่

จังหวัด

อําเภอ

1.
2.

เพชรบุรี
สมุทรสาคร

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
กาญจนบุรี

บ้านลาด
กระทุ่มแบน
เมืองสมุทรสาคร
บ้านแพ้ว
ดําเนินสะดวก
เมืองสมุทรสงคราม
สองพี่น้อง
สามพราน
สามร้อยยอด
พนมทวน

รวม 8 จังหวัด

10 อําเภอ

จํานวนตําบล

จํานวน CG

5
10
18
12
11
2
2
2
3
3

30
107
80
33
30
30
31
32
32
30

68 ตําบล

435 คน
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ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM) เป็นผู้ที่จัดทําแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ศูนย์ฯ ได้
ร่วมกับสํานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของสํานักงานสาธารณสุขในเขต
สุขภาพที่ 5 และ CUP เข้ารับการฝึกอบรม CM มีผู้ผา่ นการฝึกอบรมดังนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จังหวัด
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
นครปฐม
สุพรรณบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร (งบประมาณ CUP กระทุ่มแบน)
รวม 8 จังหวัด (9 หน่วยงาน)

จํานวน CM
1
5
3
5
5
5
5
5
82
116 คน

ภายหลังการฝึกอบรม CG ไปแล้วเป็นระยะเวลา 1 เดือน CM ของแต่ละจังหวัดได้ร่วมกับวิทยากร CG นิเทศ
ติดตามและประเมินผลการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ดําเนินงานของ CG เป็นรายบุคคล และจัดเวที
ประชุ มแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ระดั บ CUP เพื่ อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพั ฒ นาประสบการณ์ การพยาบาลดู แลผู้สู งอายุที่ มี
ภาวะพึ่งพิง โดยให้ CG แต่ละคนนําเสนอผู้สูงอายุที่ให้การพยาบาลดูแลจํานวน 1-2 ราย ต่อจากนั้น CM วิทยากร และ
CG ที่ เข้าประชุม ร่วมกันแสดงความคิ ดเห็น และให้ ข้อ เสนอแนะ พบส่วนใหญ่ มี ในเรื่อ ง ผู้สู งอายุ (ผู้ป่ วยและพิ การ)
ควรได้รับ อุปกรณ์ ที่ช่วยในการเคลื่อนไหว ควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมให้ สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้โดย
ไม่ต้องพึ่งพิงหรือพึ่งพิงน้อยที่สุด ผู้สูงอายุบางรายควรมีนักกายภาพบําบัดไปเยี่ยมที่บ้าน ผู้สูงอายุติดเตียงหลายรายควร
มีเงินช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ จํานวน CG ไม่เพียงพอในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ควรมีการอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒ นา
ศักยภาพ CG ควรมีงบประมาณให้ CG ควรมีบัตรประจําตัว CG และควรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ CG ทุกเดือน
นอกจากนั้ น ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 5 ได้ จั ด การประชุ ม ถอดบทเรี ย นการฝึ ก อบรมผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ (Care Giver)
เขตสุขภาพที่ 5 ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อนามัยที่ 5 เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จัดการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุให้
เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 5 ผู้เข้าประชุมให้ข้อเสนอแนะในเรื่อง คุณสมบัติของ CG ถ้าเป็น
อสม. บทบาทงานด้ า นอื่ น ๆ จะบกพร่ อ งหรื อ ไม่ ถ้ าไม่ ใช่ อสม. ระยะเวลาฝึ ก อบรม 70 ชั่ ว โมงจะเพี ย งพอหรื อ ไม่
ระยะเวลาฝึกอบรมอาจแบ่งเป็นช่วงๆช่วงละ 2-3 วัน การฝึกปฏิบัติเน้นปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยให้ CM เป็นพี่เลี้ยง มีการ
ฟื้นฟูหลังการฝึกอบรมโดยนําปัญหาจริงมาฝึกปฏิบัติหรือหาทางแก้ปัญหา และให้ CG ร่วมในทีม Home Health Care
จะทํ าให้ พั ฒ นาทั ก ษะการพยาบาลดู แ ลได้ ดี ขึ้ น นอกจากนี้ ผู้ เข้ าประชุ ม ถอดบทเรีย น เสนอแนะให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงาน CMและ CG ในระดับเขตฯ
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ในส่ วนการส่งเสริมสนั บ สนุ น ให้ จัด การฝึ กอบรม CM และ CG ในเขตสุข ภาพที่ 5 โดยศูน ย์ อนามั ยที่ 5 เป็ น
เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพร่วมได้แก่ หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ พมจ. เน้นให้เกิดรูปแบบการ
บูรณาการณ์การดําเนินงาน งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่นําร่องหรือ
ครอบคลุมทั้งจังหวัด เป็นตัวอย่างในการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2559 ส่งผลให้ผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 5 มีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีศักดิ์ศรี และมีความสุขตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต ในบ้านของตนเอง
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5

ประธานในพิธีเปิด นพ.ประจักษ์ วัฒนะกูล นพ.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ผูก้ ล่าวรายงาน แพทย์หญิงมณฑา ไชยวัฒนะ ศูนย์อนามัยที่ 5

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ
โดยนายแพทย์นภดล อธิรัตน์ปัญญา ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลบ้านลาด
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การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบั นคนไทยจํานวนมากมีความเสี่ยงด้านสุขภาพ อัน เนื่ องมาจากปั ญ หามลพิ ษ สิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง คุณภาพน้ําบริโภคไม่ได้มาตรฐาน มลพิษทางอากาศ การได้รับพิษจากสารเคมีโดย
ไม่ตั้งใจ รวมถึงอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงต้องมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุม
หรือจัดการกระบวนการและปัจจัยต่างๆ ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และการดํารงชีพอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข
ปัจจุบันได้มีประเด็นการพัฒนาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ซึ่งประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก ได้แก่
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการคุณภาพน้ําบริโภค การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย การรองรับภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ การจัดการเหตุรําคาญ การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งกรมอนามัยได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 สําหรับปี 2558 ตามแผนบูรณาการด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ตัวชี้วัดเขตสุขภาพและตัวชี้วัดระดับจังหวัด ที่กําหนดไว้ คือ
“ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน” กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงได้จัด
อบรมหลักสูตรผู้ให้คําปรึกษา(Instructors) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการให้คําปรึกษาการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ จากพื้นที่ 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2557 มี ผู้เข้าประชุม
42 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) 9 คน และจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.)
33 คน
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จากนั้น ศู น ย์ฯ ได้ข อความร่วมมือ ให้ผู้ รับ ผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องของสํ านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ ที่กําหนด โดยแจ้งขอรับการประเมินและรับรองจากทีมประเมินจังหวัด/สสจ./ศอ.5 ในการลงพื้น ที่ตรวจ
ประเมิน อปท. พร้อมหลักฐาน และสรุปผลการประเมิน คุณ ภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 8 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 5 พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล จํานวน
ทั้งหมด 203 แห่ง สมัครเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2557 – 2558 จํานวน 96 แห่ง (ร้อยละ 47.29) ผ่านการ
ประเมิน EHA ตามเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า 1 ระบบ จํานวน 54 แห่ง (ร้อยละ 26.60) ซึ่งยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่
กําหนด จึงต้องมีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป

สรุปจํานวนอปท.ที่สมัคร EHA : ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
ลําดับ
ที่

จังหวัด

จํานวนเทศบาลทั้งหมด จํานวนเทศบาลที่สมัครปี 58 ประเมินปี57
ทน. ทม. ทต.

รวม ทน. ทม. ทต.

รวม

แห่ง

สมัครปี57+58)

ผ่าน? 1 ด้าน

รวมสมัคร ร้อยละ รวมผ่าน ร้อยละ

หมายเหตุ:
เทศบาลทีป่ ระเมินปี 57

1 กาญจนบุรี

0

2

47

49

0

0

24

24

1

25

51.02

11

22.45 ทม. 1 แห่ง (ทม.กาญจนบุรี)

2 ราชบุรี

0

4

30

34

0

2

12

14

2

16

47.06

12

35.29 ทม. 2 แห่ง (ทม.บ้านโป่ง, ทม.โพ
ธาราม)

3 สุพรรณบุรี

0

2

43

45

0

0

18

18

4 (ประเมินซ้ํา

21

46.67

13

28.89 ทม. 2+ ทต. 2 แห่ง (ทม.สุพรรณ,
ทม.สองพีน่ อ้ ง +ทต.ดอนเจดีย์, ทต.

ปี 58 = 1

ไผ่กองดิน)

แห่ง)

4 นครปฐม

1

4

18

23

1

3

6

10

6 (ประเมินซ้ํา

12

52.17

9

39.13 ทน. 1+ ทม. 4+ ทต.1 แห่ง (ทน.
นครปฐม + ทม.นครปฐม, ทม.ไร่ขิง,

ปี 58 = 4

ทม.กระทุม่ ล้ม, ทม.สามพราน +

แห่ง)

ทต.คลองโยง)

5 สมุทรสาคร

2

1

9

12

0

0

5

5

3

8

66.67

3

25.00 ทน. 2+ ทม.1 แห่ง (ทน.อ้อมน้อย,
ทน.สาคร+ทม.กระทุม่ แบน)

6 สมุทรสงคราม 0

1

8

9

0

0

1

1

1

11.11

1

11.11 ทต. 1 แห่ง (ทต.บางนกแขวก)

0

10

66.67

4

26.67

1 (ประเมินซ้ํา
ปี 58 = 1
แห่ง)

ไม่มี

7 เพชรบุรี

0

2

13

15

0

2

8

10

8 ประจวบฯ

0

2

14

16

0

1

2

3

1(ประเมินซ้ํา

3

18.75

1

6.25

ทม. 1 แห่ง (ทม.หัวหิน)

85

ปี 58 = 1 แห่ง)
18 (ซ้ํา 7)

96

47.29

54

26.60

รวม18 แห่ง (ทน.3 ทม.11 ทต.4)

รวมทั้งหมด

3

18 182 203

1

8

76

สําหรับในส่วนของการดําเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข กระบวนการประกอบไป
ด้วย การพัฒนาโปรแกรมกํากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest on web) และการจัดประชุมบุคลากรจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อฝึกการใช้โปรแกรมฯ ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2558 มีผู้เข้าประชุม 80 คน จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมให้คําปรึกษาวางระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้น ที่ 5
จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร และมีการสุ่มสํารวจโรงพยาบาลด้านการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวง ซึ่งผลจากการดําเนินการควบคุมกํากับมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกําเนิดให้ไปถึงแหล่งกําจัด
ด้วยโปรแกรม Manifest on web พบว่าโรงพยาบาลสังกัดสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 มีการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ โดยส่งบริษัทเอกชนร้อยละ 92.54 (นอกนั้นกําจัดเองในเตาเผา)
Annual Report 2015 Region Health Promotion Center 5th Ratchaburi

28

รายงานประจําปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

มี ก ารควบคุ ม กํ า กั บ การขนส่ ง ร้ อ ยละ 93.55 และผ่ า นการประเมิ น ตามกฎกระทรวง ร้ อ ยละ 98.51 โดย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.) ส่วนใหญ่รวบรวมส่งโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อนําไปกําจัด นอกจากนั้นยังมีการ
ดําเนิ นงานการจัดการขยะมูลฝอยทั่ วไป กระบวนการประกอบไปด้วย การดําเนินงานในพื้ นที่ วิกฤตด้านขยะจังหวัด
นครปฐม ซึ่งได้มีการประชุมร่วมในพื้นที่และเข้าสํารวจแหล่งกําจัดขยะเทศบาลนครนครปฐม สําหรับประเด็นการจัดการ
มูลฝอยทั่วไปเพื่ อลดปริมาณการเกิดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนโดยหลักการ 3Rs ได้จัดอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยดําเนินการในพื้นที่เทศบาลตําบลพระ
แท่น จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าอบรม 48 คน และมีการสํารวจต้นแบบหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการจัดการขยะมูลฝอย 3
จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม ซึ่งผลจากการดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าวสามารถป้องกันและ
แก้ปัญหาการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้และความตระหนักให้สามารถขับเคลื่อนขยายผล
สู่ประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาส้วมสาธารณะ และการจัดการ
สิ่งปฏิกูล โดยในปี 2558 ได้รับความร่วมมือที่ดีระหว่างสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาคีเครือข่าย และศูนย์อนามัยที่ 5
ราชบุรี ผลการดําเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะในภาพรวมทั้ง 14 settings ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 57.5 โดยส้วมในวัดยัง
ต้องมีการพัฒนาระบบและทักษะในการดูแลรักษา นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาส้วมสาธารณะต้นแบบ คัดสรร
จนได้สุดยอดส้วมระดับประเทศจํานวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
นวมินทราชินี บ้านนิคม กม.5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้านอาหาร JSM Pizzeria & Restaurant จังหวัดนครปฐม และ
วัดหนองโพ จังหวัดราชบุรี และได้สุดยอดส้วมแห่งปี ระดับเขตจํานวน 13 แห่ง ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาส้วมที่ดีสามารถ
เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ นอกจากนี้ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้จัด
กิจกรรมทําความสะอาดส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ณ วัดดอนบ้านใหม่ ต.หาดเจ้าสําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในวันที่3
เมษายน 2558 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง

Annual Report 2015 Region Health Promotion Center 5th Ratchaburi

29

รายงานประจําปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

นอกจากนั้ น ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 5 ราชบุ รี ยั ง ได้
ร่ ว มสนองงานตามพระราชดํ า ริ ในโครงการส่ ง เสริ ม
โภชนาการและสุ ข ภาพอนามั ย แม่ แ ละเด็ ก ในถิ่ น
ทุ ร กั น ดาร โดยจั ด ทํ า โครงการสุ ข อนามั ย เฉลิ ม พระ
เกี ย รติ 60 พรรษา สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารีขึ้ น ซึ่ งเป็ น การเฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
2 เมษายน 2558 เพื่อส่งเสริมการสร้างปรับปรุงส้วม
สุ ข อนามั ย ให้ กั บ โรงเรี ย นในถิ่ น ทุ ร กั น ดารให้ มี ส้ ว ม
สําหรับใช้งานตามมาตรฐานเพี ยงพอต่อการใช้งาน ป้องกัน ไม่ให้ เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้ งส่งเสริมให้
นักเรียน ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยมี
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่
โรงเรียน ตชด.วัดสุธาสินี จ.กาญจนบุรี โรงเรียนตชด.บ้านท่าวังหิน โรงเรียนตชด.บ้านป่าหมาก โรงเรียน ตชด.นเรศวร
ป่าละอู โรงเรียนตชด.บ้านแพรกตะคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนตชด.บ้านโป่งลึก จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทุกระดับในสังกัด
ตํารวจตระเวนชายแดน บริษัทและห้างร้านต่างๆ ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ดําเนินการปรับปรุงห้องส้วมให้กับโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนดังกล่าวให้ได้มาตรฐาน และถูกสุขลักษณะ โดยศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้จัดงานพิธีส่งมอบและ
เปิดป้ายส้วมสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ในวันที่ 23
มีนาคม 2558 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านท่าวังหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งมอบส้วมสุขอนามัยให้กับโรงเรียนดังกล่าว
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การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
ศูน ย์อ นามั ยที่ 5 ราชบุ รี ได้ ดําเนิ น งานด้ านการจัดการสุข าภิบ าลอาหารและน้ํ า ตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย จากสถานประกอบการจําหน่ายอาหาร และตลาด
โดยส่งเสริมระบบการดูแล ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
โดยความร่วมมือจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตสุขภาพที่ 5 มาอย่างต่อเนื่อง
ผ่านทางกลยุทธ์สําคัญคือ การพัฒนาศักยภาพ และความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์กรภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการ จําหน่ายอาหารและตลาดภาคกลางตะวันตก(อภก.) ประจําปี 2558 ระหว่าง
วันที่ 27-28 มกราคม 2558 ณ โรงแรมหาดทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมและชมรมร้านอาหาร สมาคมและชมรมแผงลอยจําหน่ายอาหาร ชมรมตลาดสด
น่าซื้อ รวมจํานวน 137 คน และได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมสัญจรของ อภก. และภาคี
เครือข่ายชมรมตลาดสดน่าซื้อ กลุ่มภาคกลางตะวันตก (ภตต) รวม 8 ครั้ง และบรรยาย นโยบาย เกณฑ์ แนวทาง และ
ข้อมูลวิชาการในการประชุมแต่ละครั้ง รวมถึง มีจัดการอบรมหลักสูตร ครูก.ผู้สัมผัสอาหารต่างด้าวนําร่องที่จังหวัด
สมุทรสาคร 1 ครั้ง/34 คน ทําให้ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง และเป็นแกนสําคัญในการพัฒนาสถาน
ประกอบการด้านอาหาร และร่วมขับเคลื่อนการจัดมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย กระจายทั่วทั้งพื้นที่ ซึ่งศูนย์ฯ ได้
สนับสนุนวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ ผ้ากันเปื้อน สื่อ นิทรรศการในการจัดมหกรรมอาหาร/เทศกาลอาหารสะอาด ในพิธีมอบ
ป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อยให้กับร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐาน พิธีมอบใบรับรองโรงอาหาร
มาตรฐาน และพิธีมอบใบรับรองโรงครัวมาตรฐานให้กับโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
รวมทั้งการรณรงค์ประเด็นสําคัญตามข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ําของเขต และประเทศ

ที่มีการดําเนินงานเฝ้าระวังน้ําบริโภคครัวเรือนร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยเก็บตัวอย่างน้ํา จํานวน
120 ตัวอย่าง และเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี โดยเก็บ
ข้อมูลจากร้านอาหารจํานวน 78แห่ง แผงลอย 55แห่ง ตลาดสด 1 แห่ง และตลาดนัด 15 แห่ง ผลตรวจด้านชีวภาพ
947 ตั วอย่ าง พบปนเปื้ อ นร้อ ยละ 36.01 ตรวจสารเคมีป นเปื้ อนในอาหาร 192 ตั วอย่ างพบปนเปื้ อ นร้อยละ 8.85
พร้อมทั้ง มีการคืนข้อมูลทําให้จังหวัด มีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไข และมีการนําไปใช้ในการวางแผนปี
2559 และศูนย์ฯ ยังใช้กลยุทธ์การสื่อสารความเสี่ยงประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนในภาพกว้างออกสู่ภาคีเครือข่าย
และสื่อสาธารณะ ได้แก่ การจัดรายการวิทยุ ออกอากาศทาง สวท. การจัดงานรณรงค์ล้างมือในวันล้างมือโลก 15 ตค.
2557 มีผู้เข้าร่วมงาน 245 คน มีกิจกรรมให้ความรู้ สาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน ตอบคําถามชิงรางวัล และฝึกวิธีการ
ล้ า งมื อ ที่ ถู ก ต้ อ ง งานรณรงค์ ต ลาดสะอาด อาหารปลอดภั ย ในเทศกาลตรุ ษ จี น 15 ก.พ. 2558 ณ ตลาดเมื อ งทอง
จ.สุพรรณบุรี โดยจัดให้มีกิจกรรมมอบป้ายตลาดสะอาด อาหารปลอดภัยในเทศกาลตรุษจีน สาธิตการล้างผัก การเลือกซื้อ
อาหารเซ่นไหว้ ให้ความรู้เรื่องโฟม และตรวจเยี่ยมผู้จําหน่ายอาหารในตลาด มีผู้เข้าร่วมงาน 120 คน และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ศูนย์ได้จัดทําโครงการรณรงค์ลดละเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารนําร่องภายในศูนย์ฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากพิษ
ภัยในโฟม และสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลในด้านการจัดการขยะด้วยการลดขยะประเภทโฟม
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โดยทําการจัดอบรมผู้จําหน่ายอาหารทั้งภายในและบริเวณใกล้เคียง จํานวน 20 คน จนสามารถประกาศเป็นเขต
ปลอดโฟม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการเลิกใช้โฟม และยังมีการจัดนิทรรศการรณรงค์ลดละเลิกใช้โฟมบรรจุอาหารเป็น
ระยะ เช่น ในงานเดิน วิ่ง รําลึก 102 ปี อาคารสโมสรเสือป่า(วันที่ 20 กันยายน 2558) พร้อมกับขยายแนวทางการ
ดําเนินงานพร้อมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อ ไปยังสํานักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 รวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย และตลาดสดน่าซื้อ โดยมีการทํา
ข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาครัฐ และองค์กรภาคีเครือข่าย
ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย และภาคีเครือข่ายชมรมตลาดสดน่าซื้อภาคเอกชน ในการร่วมกันส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการลด ละ เลิกใช้โฟมเป็นภาชนะบรรุอาหาร ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในกลุ่มผู้ประกอบการ ประชาชน
ผู้บริโภค มีการจัดมหกรรมอาหารปลอดโฟม มีการรณรงค์แพร่หลาย ทําให้มีการเลือกใช้ภาชนะจากธรรมชาติทดแทน
โฟม เพิ่มมากขึ้น และยังเกิดเขตปลอดโฟม 100% จํานวน 10 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลโพธาราม โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลสมเด็จ
พระสังฆราชองค์ที่ 17 เทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ครั้งที่ 15-16 (เทศบาลเมืองชะอํา)มหกรรมอาหารอร่อยและของดี
เมืองสุพรรณ ครั้งที่ 16 (เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี) และ ตลาดสุขใจ

การดําเนินงานในปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้มีการคัดเลือกต้นแบบที่ดี(Best Practice) ตามโครงการ
ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus) เพื่อให้เป็นร้านอาหารคุณภาพต้นแบบได้เข้ารับ
มอบป้ายทองอาหารสะอาดรสชาติ อร่อย (Clean Food Good Taste Plus) จาก อธิบ ดี กรมอนามั ย (น.พ.พรเทพ
ศิริวนารังสรรค์) จํานวน 8 แห่ง คือ ร้านบ้านต้นน้ํา จ.กาญจนบุรี ร้านอัลปาก้า ร้านครัวหมูป่า ครัวบ้านสวนส้มทิพย์
จ.ราชบุรี ร้านเรือนเครือวัลย์ จ.นครปฐม ร้านอาเป๋า และร้านดีดี จ.สมุทรสงคราม และร้านครัวเบญจรงค์ จ.สุพรรณบุรี
และมีการจัดการความรู้โดยการถอดบทเรียนต้นแบบที่ดี ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ํา ในsettingsที่หลากหลาย ได้แก่
การถอดบทเรียนการจัดการตู้น้ําหยอดเหรียญ ของ เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ตลาดนัดต้นแบบมาตรฐาน
ระดับดีมากใน จ.นครปฐม ได้แก่ ตลาดคุณาวรรณ ตลาดสุขใจ และตลาดธันยา ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารดีเด่น ได้แก่
ชมรมผู้ ป ระกอบการร้านอาหารจังหวัด สมุ ท รสงคราม และชมรมผู้ ประกอบการตลาดสดน่ าซื้อ ดี เด่ น ได้ แ ก่ ชมรม
ผู้ประกอบการตลาดสดน่าซื้อจังหวัดสุพรรณบุรี
นอกจากนั้ น ยั ง ได้ ดํ า เนิ น งานส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานตามนโยบายเร่ง รั ด ของรั ฐ บาล ได้ แ ก่
โครงการพัฒนาถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ใน 12 เมือง ต้องห้าม....
พลาด มีการจัดทําโครงการระดับเขต และประสานกับภาคีเครือข่าย และร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดอบรม
ผู้สัมผัสอาหาร และจัดพิธีเปิดงานถนนอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ในถนน
อาหารของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ ตลาดที่ราชพัสดุ (สนามหญ้า) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 และถนนอาหารของจังหวัด
สมุทรสงคราม ได้แก่ ตลาดวัดภุมรินทร์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 จากการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดังกล่าวในปี 2558
ทําให้มีการรวบรวมฐานข้อมูลตลาดนัดในเขต ซึ่งมีตลาดนัดต้นแบบรวม 24 แห่ง จาก 712 แห่ง ตลาดสดน่าซื้อ ตลาด
สดเข้าร่วมโครงการ จํานวน 86 แห่ง ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ระดับดี 61 แห่ง และระดับดีมาก 16 แห่ง รวม 77
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.53 และร้านอาหารและแผงลอยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 13,078 แห่ง จากทั้งหมด 14,786 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 88.45
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กฎหมายสาธารณสุข
เนื่องด้วยในปี 2558 คณะกรรมการสาธารณสุขได้มีมติและคําสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 1/2557 ลงวันที่
25 กันยายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ให้มีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดครบทุกจังหวัดทั้งประเทศ โดยคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด มีผู้ว่า
ราชการจั งหวั ด เป็ น ประธาน นายแพทย์ส าธารณสุ ข จั งหวัด เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร หั วหน้ ากลุ่ มงานอนามั ย
สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และมี
หัวหน่วยงานราชการและผู้แทนภาคส่วนเอกชนในจังหวัดเป็นคณะกรรมการ อาทิ อัยการจังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้า
จังหวัดเป็นต้น รวมทั้งสิ้น 20 คน มอบหมายให้ทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานคุ้มครองสุขภาพ
และสภาวะความเป็นที่เหมาะสมของราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งทางทีมฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดมีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนอย่างมาก ดังนั้นศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยงานกฎหมายสาธารณสุขและคุ้มครอง
ผู้ บ ริโภค จึ งได้ จั ด โครงการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ านกฎหมายสาธารณสุข สําหรับ ผู้ช่ วยเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและภาคีเครือข่าย ปี 2558 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดํารงตําแหน่งในฐานะ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายจากสํานักงานท้องถิ่น
จังหวัดในพื้ นที่เขตสุขภาพที่ 5 จํานวน 8 จังหวัด โดยดําเนินการจัดประชุมระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2557
ณ ห้องประชุม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จํานวนทั้งสิ้น 40 คน

และนอกจากนี้ ได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพั ฒ นาศัก ยภาพด้านกฎหมายสาธารณสุขสําหรับ
เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายสาธารณสุขในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับจังหวัดและอําเภอให้มีความรู้เรื่อง กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง สามารถสนับสนุนการดําเนินงานด้านกฎหมายสาธารณสุขในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานกฎหมาย
สาธารณสุขในแต่ละจังหวัดมีแนวทางการดําเนิ น งานด้านกฎหมายสาธารณสุ ขเป็ นรูป แบบเดียวกัน และถู กต้ องตาม
บทบั ญ ญั ติ ของกฎหมาย มี กลุ่ มเป้ าหมายเป็ น เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับ ผิด ชอบงานด้ านกฎหมายสาธารณสุ ขหรือ ด้านอนามั ย
สิ่งแวดล้อมในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 จํานวน 8 จังหวัด
โดยดําเนินการจัดประชุมระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม โรงแรมลองบีชชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มี
ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวนทั้งสิ้น 76 คน
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คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ทั้ง 8 จังหวัด ได้มีผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกัน
ทั้งในการจัดทําข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กําหนดแผนการประชุมที่ชัดเจน และมีมติข้อสั่งการสอดคล้อง
กับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ โดยคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดมีมติคือ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการจัดการปัญหาเรื่องมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ และให้เร่ง
ดําเนินการออกข้อกําหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใน 4 เรื่อง หลัก คือ การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ และตลาด สถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร โดยนอกจากมีมติในเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้วในบางจังหวัด คณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดยังได้มีมติในเรื่องอื่นๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมายการสาธารณสุข
การพัฒ นาและประเมิ นระบบบริการด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม (EHA) การพั ฒ นาตลาดสด (ตลาดประเภทที่ 1) ให้ ได้
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อและกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าสุขลักษณะตลาด พ.ศ. 2551 การพัฒนาส้วมสาธารณะ การ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น

งานกฎหมายสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทําหลักสูตรด้านกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 3 หลักสูตร
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข คือ หลักสูตรการ
บั งคั บ ใช้ ก ฎหมายสาธารณสุข อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ การยกร่างข้อ กํ าหนดของท้ องถิ่ น ตามกฎหมายสาธารณสุ ขให้ มี
ประสิทธิภาพ และการจัดการเหตุราํ คาญแบบบูรณาการ กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งในปี 2558 ได้ดําเนินการจัดอบรม จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2558 มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวนทั้งสิ้น 16 คน และหลักสูตรการยก
ร่างข้อกําหนดของท้องถิ่นตามกฎหมายสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ จัดระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้า
รับการอบรมจํานวนทั้งสิ้น 12 คน
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ส่ ว นในด้ านการส่ ง เสริม มาตรการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายสาธารณสุ ข ด้ า นอื่ น ๆ นั้ น พบว่ ามี เรื่ อ งการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 3 เรื่อง การให้
คําปรึกษา วิทยาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 48 ครั้ง สนับสนุนการดําเนินงานยกร่าง
ข้อกําหนดของท้องถิ่นตัวอย่าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยสําหรับใช้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อแก้ไขปัญหา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีหรือมีข้อกําหนดของท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าวนั้นไม่สมบูรณ์
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ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
ปัจจุบันสถานการณ์โลกในเรื่องภัยสุขภาพ และภาวะเจ็บป่วยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านระดับ
ความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงของโรค โรงพยาบาลและทีมสุขภาพจึงถูกยกระดับความสําคัญด้านความต้องการจาก
ประชาชนมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการพัฒนาด้านทีมสุขภาพของรพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ในการ
ตอบสนองการบริการที่เน้นความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และ ผู้มารับบริการโดยพยายามออกแบบระบบต่างๆ เพื่อให้
บรรลุถึงเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย เนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือความไม่ปลอดภัยของผู้ป่วย ปรากฏขึ้น
ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย ทั้งๆที่มีระบบป้องกันอยู่แล้ว แต่ความเสี่ยงต่างๆสามารถฝ่าปราการการป้องกันซึ่งมีรอยโหว่
ทะลุตรงกันหมด จึงทําให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ โรงพยาบาลได้พยายามคิดหาระบบในการสร้างจุดเปลี่ยนเพื่อ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยให้ครบมิติคุณภาพด้านต่างๆ ดังนี้
1. การพัฒนาด้านมิติจิตวิญญาณ
2. การสร้างและใช้ความรู้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. การสร้ า งระบบคุ ณ ภาพในโรงพยาบาลให้ ยั่ ง ยื น ผ่ า นการดํ า เนิ น งานตามมาตรฐาน HA (Hospital
accreditation) ซึ่ ง เป็ น มาตรฐานโรงพยาบาล ที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ระดั บ สากล มาเป็ น เครื่ อ งชี้ นํ า ทิ ศ ทางของ
การพั ฒ นาไปสู่การเป็น โรงพยาบาลคุณ ภาพ โดยมี สถาบัน รับรองคุ ณ ภาพ สถานพยาบาล (องค์ กรมหาชน)
เป็นผู้รับรองคุณภาพสถานพยาบาล
การนํามาตรฐานสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาล
มีการประชุมร่วมกันกําหนดทิศทางการนําองค์กรในการพัฒ นาคุณ ภาพ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5
โดยมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (vision )
: เป็นโรงพยาบาลที่โดดเด่นด้านเด็กและสตรีในปี 2565
พันธกิจ (mission)
: 1. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2. บริการทุติยภูมิและตติยภูมิทางด้านเด็กและสตรีที่มีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองภารกิจกรมอนามัยละเขตบริการสุขภาพ
ผลจากการความมุ่งมั่นร่วมแรงร่วมใจของทีมสุขภาพในองค์กร
1. การได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
1.1 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้รับการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลขั้น 2
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557
1.2 การธํารงผลการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลขั้น 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2558
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2. การจัดการความรู้ขององค์กร ได้นํามาสร้างบทเรียนในการพัฒนางานซึ่งเป็นที่มาของผลงานดังนีผ้ ลงานที่ได้
จาก บทเรียนในการพัฒนางาน/ จํานวนเรื่อง/แต่ละปี
คุณภาพงาน
1.นวัตกรรม
2.R 2 R
3.Best Practice
4.ผลงานวิจัย

ปี55
NA
NA
36
4

ปี56
35
15
5
3

ปี57
10
5
5
2

3. พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยในประเด็นสําคัญตามบริบทของโรงพยาบาล
3.1 ทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่สําคัญ (Clinical tracer highlight)
3.2 พัฒนาการดูแลกลุ่มโรคสําคัญ (Clinical tracer)
4. ผลงานเด่นด้านการพัฒนาระบบงานสําคัญ จํานวน 3 เรื่อง
5. ผลงานด้านความปลอดภัยสําหรับรพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
5.1 Simple (Compare actual practice with parent safety guide) นํ ามาใช้ เป็ น เครื่อ งมื อ ในการดู แ ล
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ความท้าทายในการพัฒนาก้าวต่อไปขององค์กร
1. การผ่ า นการดํ า เนิ น งานตามมาตรฐาน HA (Hospital accreditation) จากสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)
2. การส่งเสริมและสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการต่างๆ เช่น การประกวดนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพร่วมกับทีม QLN จังหวัดราชบุรี เพื่อ
ยกระดับความปลอดภัยในทุกโรงพยาบาลของจังหวัดราชบุรี
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บริการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กด้วย DSPM
บริการการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กด้วยDSPM
ในเด็กแรกเกิด – 5 ปีทุกคน เพื่อคัดกรองเฝ้าระวัง และ
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย > ร้อยละ 85
เนื่องจากการตรวจพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM
ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ให ม่ นั้ น ท างโรงพยาบาลร่ ว มเป็ น
โรงพยาบาลนํ า ร่ อ งตั้ ง แต่ ปี 2557 ขณะนี้ เจ้ า หน้ า ที่ จึ ง มี
ทักษะในการตรวจและสามารถตรวจให้บริการในเด็กทุกคน
ทั้งช่วงเฝ้าระวังและคัดกรองซึ่ง โรงพยาบาลอื่นๆ ทําเพียง
ช่วงวัยที่คัดกรองคือ 9,18,30 และ 42 เดือนเท่านั้น
ผลลัพธ์ : เด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 89.9

บริการคลินิกนมแม่
เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงดูลูกด้วนนมแม่
ซึ่งให้บริการตั้งแต่ระยะฝากครรภ์กรณีหัวนมผิดปกติจนถึง
ระยะคลอด ทั้งที่คลอดและไม่ได้คลอดในโรงพยาบาล
และมีการส่งต่อกรณีพบพังผืดใต้ลิ้นที่ต้องได้รับการแก้ไข
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งไลน์กลุ่มนมแม่ เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบ การณ์ ความรู้ ตอบข้อซักถาม กันภายใน โดยมี
เจ้ า หน้ า ที่ ช่ ว ยดู แ ลและให้ ค วามชั ด เจนเชิ ง วิ ช าการ มี
สมาชิกรวม 119 คน
ผลลัพธ์ : มีผู้รับบริการ 2,966 ราย/ปี สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ ร้อยละ
94.8
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บริการฝังยาคุมกําเนิดแก่แม่วัยรุ่นหลังคลอด
อัตราการคลอดซ้ําในแม่วัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่ มขึ้นทุกปี โดยพบว่าวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มการคลอดซ้ํา
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.3 ในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 12.8 ใน พ.ศ. 2557 จากข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมาคลอดที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในปี 2557 พบว่าเป็นนักเรียนร้อยละ 43.2 และ ร้อยละ 82.8 เป็นการตั้งครรภ์ครั้งแรก จะ
เห็นได้ว่าจํานวนหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ขณะที่กําลังจะศึกษามีจํานวนมาก โดยในจํานวนนี้ส่วนใหญ่มีความต้องการ
ที่จะศึกษาต่อเมื่อคลอดบุตรไปแล้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานวัยเรียนและเยาวชนเป็นหน่วยงาน ที่จัดบริการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สําหรับวัยเรียนและเยาวชน เล็งเห็นถึงอนาคตของวัยเรียนและเยาวชนที่จะเป็น
อนาคตของชาติต่อไป จึงต้องการสนับสนุนให้แม่วัยรุ่นที่มาคลอดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เว้นระยะการมีบุตรนานเพื่อไปศึกษาต่อ/เพื่อให้มีวุฒิภาวะที่เหมาะสม และสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทางเลือกในการ
คุมกําเนิดที่เหมาะสมและไม่มีผลต่อการผลิตน้ํานมได้แก่ ยาฝังคุมกําเนิด ซึ่งรูปแบบการให้บริการจะเริ่มเตรียมความพร้อม
ในการคุมกําเนิดหลังคลอดตั้งแต่วัยรุ่นมาฝากครรภ์ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับยาฝังคุมกําเนิด ระยะหลังคลอดก็ไปให้
คําปรึกษาเกี่ยวกับการคุมกําเนิดแก่มารดาวัยรุ่นและญาติอีกครั้งเพื่อร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธีคุมกําเนิด แล้วก็ส่งมารับ
บริการฝังยาคุมกําเนิดที่คลินิกวางแผนครอบครัวก่อนกลับบ้าน
ผลลัพธ์ : ปี 2558 วัยรุ่นคลอดบุตร จํานวน 250 คน คุมกําเนิดก่อนกลับบ้านร้อยละ 85.6 โดยคุมกําเนิดด้วยวิธี
ฝังยาคุมกําเนิดถึงร้อยละ 73.4

บริการตรวจประเมินคัดกรองภาวะกระดูกบาง/พรุน ในวัย Pre menopauses
โรคกระดูกพรุน(Osteoporosis) เป็นภาวะที่กระดูกเปราะและแตกหักง่าย มักพบในสตรีวัยหมดประจําเดือนและ
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี เนื่องจากภาวะนี้เป็นภาวะที่สามารถป้องกันและชะลอความรุนแรงของโรคได้ในระดับ
หนึ่ง ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงได้มีการนําเอาแบบประเมินความเสี่ยง และ เทคนิค
การถ่ายภาพทางรังสีด้วย Axial Dexa มาใช้ในการคํานวณหาความหนาแน่นของกระดูก(Bone density) ในรายที่มีความ
เสี่ยงจะได้รับคําแนะนําด้านอาหารและการออกกําลังกาย สําหรับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดี

ผลลั พ ธ์ : ปี 2558 จากการคั ด กรองความเสี่ ย งต่ อภาวะกระดู ก พรุ น ในผู้ รั บ บริก ารตรวจสุ ข ภาพ พบว่า มี
ผู้รับบริการที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนเฉลี่ย 50 ราย/เดือน และเมื่อตรวจหาค่าความหนาแน่นของกระดูก
(Bone density) พบร้อยละ 55 มีภาวะกระดูกบาง (Osteopenia) ที่ต้องได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อ
ป้องกันไม่ให้กระดูกบางเพิ่มขึ้น
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การดําเนินงานกลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ปี 2558
กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 มีบทบาทด้านการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์ฯและภาคีเครือข่าย โดยมีภารกิจสําคัญด้านการฝึกอบรม/สนับสนุนการฝึกอบรมและการประชุม การศึกษาดูงาน
การบริ ห ารจัด การอาคารสถานที่ ในการฝึ ก อบรม การบริห ารจั ด การ
หอพักเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผู้เข้าฝึกอบรมและผู้มาศึกษาดูงาน
การจัดการความรู้และนวัตกรรม การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การจัดการ
ของเสีย และงานผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งในปีงบประมาณ
2558 กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพได้ดําเนินงาน ตาม
บทบาทหน้าที่ สรุปได้ดังนี้
งานฝึ ก อบรม/สนั บ สนุ น การฝึ ก อบรมและการประชุ ม แก่
บุคลากรทั้งภายในและภาคีเครือข่าย 31ครั้ง จํานวน 2,090 คน
งานจั ด การความรู้ แ ละนวั ต กรรม โดยดํ า เนิ น การประกวด
นวัตกรรมให้แก่บุคลากรของศูนย์ฯ 1 ครั้ง ได้ผลงานจํานวน 10 เรื่อง
การให้บริการการศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและต่างชาติ 15 ครั้ง
จํานวน 429 คน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ในการฝึกอบรมทั้งการ
อํานวยความสะดวกด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์การดูแลความเรียบร้อยของ
ห้องอบรม/ประชุมเพื่ อความพร้อมในการใช้งาน โดยให้ บ ริการทั้ งสิ้น
จํานวน 279 ครั้ง การบริหารจัดการหอพักเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้เข้าฝึกอบรมและผู้มาศึกษาดูงาน โดยเก็บเงินเข้าเป็นเงินบํารุงได้จํานวน 455,748 บาท
การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย สามารถดําเนินการขยะรีไซเคิลได้ จํานวน7,941 ก.ก. ผลิต
น้ํายาทําความสะอาดเอนกประสงค์ จํานวน 2,592 แกลลอน (1 แกลลอนเท่ากับ 3.8 ลิตร)
งานผลิ ต สื่ อ และเผยแพร่ ป ระชาสัม พั น ธ์ ได้ ส นั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานของกลุ่ มงานอื่ น ๆ ในเรื่อ งการผลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 50 รายการ การสนับสนุนอุปกรณ์สื่อโสตในการจัด
งานพิธีการ จํานวน 6 ครั้ง ผลิตสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนและกิจกรรมภายในศูนย์ฯ จํานวน 6 เรื่อง
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การสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง
บทบาทที่ สําคัญของการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เพื่อตอบสนองนโยบาย
ภารกิจ เป้าหมายของหน่วยงาน และกรมอนามัย อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง
สร้ า งภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รที่ ดี ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน ให้ เกิ ด การรั บ รู้ ทั่ ว ถึ ง อย่ า งมี
ประสิทธิผล
คณะทํางานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างชีวิต
พิชิตโรค ขยายผลสู่ประชาชน” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ให้กับภาคีเครือข่ายด้านสื่อมวลชนในท้องถิ่นของเขต
สุขภาพที่ 5 ประกอบด้วยผู้ประสานงาน ตัวแทนสื่อมวลชน และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทั้ง 8 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ รวม 81
คน วัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชน ทราบถึงสุขภาวะของตนเอง หากมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
โรคอ้วน สามารถนําความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติเพื่อให้ภาวะสุขภาพดีขึ้นและสามารถนําความรู้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชน
ผ่านช่องทางสื่อสารได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ภาระกิจด้านการให้บริการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พร้อมชี้แจงทิศทางการดําเนินงาน กรอบนโยบาย ของกรมอนามัย
และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสื่อมวลขนท้องถิ่นกับองค์กรของกรมอนามัย ตลอดจนพัฒ นาความร่วมมือของ
สื่อมวลชนท้องถิ่น ในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัยให้เป็นที่ประจักษ์
และขยายในวงกว้าง
สื่อมวลชนที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับการชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต เจาะเลือด ประเมินค่าดัชนีมวล
กาย รับประทานอาหารเช้า และเข้าสู่ฐานความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ฐานที่ 1 “เมนูชูสุขภาพ สู่อาหารปลอดภัย ครัวไทย สู่ครัวโลก”
บรรยาย/สาธิต โดยงานโภชนาการ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ และทีม

Annual Report 2015 Region Health Promotion Center 5th Ratchaburi

41

รายงานประจําปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ฐานที่ 2 “ออกกําลังกายอย่างถูกวิธี และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย”
บรรยาย/สาธิต โดยงานออกกําลังกาย กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ และทีม

ฐานที่ 3 ตรวจสุขภาพช่องปาก ที่คลินิกทันตกรรม
โดยทันตแพทย์และทีมงานทันตกรรม รพ.ส่งเสริมสุขภาพ

ฐานที่ 4 ตรวจสุขภาพทั่วไป รับผลเลือดและวิธีการดูแลตนเอง ที่คลินิครักษ์สุขภาพ
โดยแพทย์และทีมงานคลินิกรักษ์สุขภาพ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
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ฐานที่ 5 นิทรรศการให้ความรู้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเด็นที่
สําคัญ ได้แก่ การลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยสอดแทรกตรงจุด
บริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการกระตุ้น ปลูกจิตสํานึกถึงโทษ
ภัยจากการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร ให้กับสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5
นําความรู้ไปเผยแพร่สู่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง

การลดหวานมันเค็ม โดยผู้จัดไม่ใช้กาแฟซองสําเร็จรูป (3 in 1) ใน
การจัดเลี้ยง และติดป้ายเตือนให้ลดหวานมันเค็ม ตามจุดชงกาแฟ เครื่องปรุง
ส่งเสริมทางด้านโภชนาการแนะนําการบริโภคอาหารในสัดส่วนที่ถูกต้อง

การจัดอาหารว่างเป็นกล้วยน้ําว้า พร้อมชุด
นิทรรศการความรู้เรื่องกล้วยน้ําว้ามีประโยชน์อย่างไร
ควรเลือกทานแบบไหน และวิธีการเก็บรักษา
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ส่วนที่ 3
ผลงานเด่น งานวิจัย และ นวัตกรรม
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โปรแกรมกํากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
จากการสํารวจข้อมูลปี 2557 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อในเขตสุขภาพที่ 5 เกิดขึ้นประมาณ 8.96 กิโลกรัม
ต่อวัน สําหรับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเป็นอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 แต่เนื่องจากข้อจํากัดใน
เรื่องศักยภาพการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้สถานบริการการสาธารณสุขมีแนวโน้มในการ
ส่งมูลฝอยติดเชื้อให้เอกชนเก็บขนไปกําจัดนอกสถานพยาบาลมากขึ้น แต่ก็จะพบปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อโดย
ไม่นําไปกําจัดให้ถูกวิธีอยู่บ่อยครั้ง ทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาจจะมี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่หลายประการ รวมถึงระบบเอกสารกํากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อด้วย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีเห็น
ความสํ าคั ญ ของปั ญ หาดั งกล่ าวจึ ง ได้ พั ฒ นาโปรแกรมกํ า กั บ การขนส่ ง มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ สํ าหรั บ
การควบคุมกํากับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ออกจากแหล่งกําเนิดให้ไปถึงปลายทางแหล่งกําจัดอย่างครบถ้วนและเป็น
แหล่งข้อมูลสถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อ สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ ทําให้เกิดการประสานการทํางาน
ร่วมกันในระดับเขตในการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังมูลฝอยติดเชื้ออย่างครบวงจร

เพื่อควบคุมกํากับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากผู้ก่อกําเนิด ซึ่งผู้ขนส่งต้องขนส่งมูลฝอยติดเชื้อพร้อมแบบกํากับการ
ขนส่ง ที่ระบุปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ตรงกันทุกฉบับในทุกขั้นตอนไปจนถึงปลายทางผู้กําจัดอย่างเป็นระบบ โดยจะมี
เอกสารรวมสําเนา จํานวน 6 แผ่น เพื่อส่งมอบให้รพ.ที่ส่งมูลฝอยติดเชื้อ บริษัทเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ แหล่งกําจัด อปท.ที่
เป็นที่ตั้งของแหล่งกําจัด และ อปท.ที่เป็นที่ตั้งของรพ. ปัญหาของระบบ Manifest แบบเอกสาร คือ สําเนาที่จะไปยัง
อปท. และที่จะกลับไป รพ.นั้น มักจะไม่ค่อยได้รับ ดังนั้นระบบโปรแกรมกํากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest on
web) สามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการบันทึกข้อมูลการส่งมูลฝอยติดเชื้อรวมทั้งหมดของรพ. และรพ.สต. ที่นํามาฝากส่งให้
บริษัทเก็บขนนําไปกําจัดเข้าโปรแกรมฯ ซึ่งจะทําให้ทราบปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่รพ.ต่างๆ ส่งไปกําจัด ว่าขั้นสุดท้าย
เท่าไร ส่งมอบให้บริษัทเก็บขนใด และบริษัทเก็บขนนั้นนํามูลฝอยไปกําจัดขั้นสุดท้ายที่ไหน เมื่อแต่ละรพ.บันทึกข้อมูลลง
ในโปรแกรมฯแล้ว ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ (รพ.,บริษัทเก็บขน,บริษัทกําจัด,อปท.ที่เป็นที่ตั้งของรพ., อปท.ที่เป็นที่ตั้ง
ของแหล่งกําจัด) จะสามารถที่ใช้ข้อมูลร่วมกันและพิมพ์เอกสาร Manifest ผ่าน Web ได้ โดย
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1. รพ.จะทราบปริมาณข้อมูลขยะติดเชื้อของตนเองซึ่งสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
2. อปท. สามารถทราบปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บขนจากพื้นที่และที่นําเข้ามากําจัดขั้นสุดท้ายในพื้นที่
3. สสจ./ศูน ย์อนามัย สามารถนําตัวเลขปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวมทั้ งหมดที่ เก็บขน เทียบกับปริมาณความจุ
ทั้งหมดที่ รับได้ (capacity) ของแหล่งกําจัดสุด ท้ายว่ามีสัดส่วนที่ เหมาะสมหรือไม่ และถ้าปริมาณมากกว่า
capacity ส่วนที่เหลือมีการบริหารหรือจัดการอย่างไร ทั้งนี้กระบวนการตรวจสอบการดําเนินการของบริษัท
เก็บขนจะทําได้ เมื่อแหล่งกําจัดขั้นสุดท้ายบันทึกข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถกับน้ําหนักมูลฝอยที่ส่งมาบําบัดขั้น
สุดท้าย โดยนําปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ส่งเข้าไปกําจัดเทียบกับปริมาณที่รพ.ส่งออกไปกําจัด ถ้าปริมาณมูลฝอย
ทั้งหมดที่ส่งเข้าไปกําจัดน้อยกว่าปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่รพ.ส่งออก แสดงว่ามูลฝอยติดเชื้ออาจไม่ได้รับการ
กําจัดอย่างครบถ้วน
จากการวิเคราะห์ ข้อ มู ลการใช้โปรแกรมฯ ระยะเวลา 8 เดือ น คือ ตั้ งแต่ เริ่ม เปิ ดใช้ เมื่ อ 3 มีน าคม 2558 ถึ ง
10 พฤศจิกายน 2558 พบว่ามีโรงพยาบาลสังกัดสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 5 เข้ามาบันทึก
ข้อมูล/ใช้งานในโปรแกรมฯ 33 แห่ง จากทั้งหมด 68 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.53 รวมปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทั้งสิ้น
550,917.90 กิโลกรัม ซึ่งหากทุกหน่วยสถานบริการสาธารณสุขที่ส่งมูลฝอยติดเชื้อให้บริษัทเก็บขนนําไปกําจัดได้เข้า
ใช้งานและลงข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วจะสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์และแปรผล เป็นภาพรวมของหน่วยงานต่างๆ
ในระบบ ตั้งแต่ห น่วยย่อย อําเภอ จังหวัด เขตสุขภาพและภาพรวมของประเทศ ทําให้ ได้เห็นสถานการณ์ เป็น
ส่วนประกอบที่นําไปกําหนดแนวทาง นโยบาย การดําเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อต่อไป
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ผลงานเด่นจากการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
1. การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 ระหว่าง
วันที่ 5-7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมอนามัย
ประเภท Poster Presentation:- ได้รับรางวัลชนะเลิศลําดับที่ 1
เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้แผ่นสะท้อนแสงร่วมกับการส่องไฟ รักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
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2. โครงการประกวดผลงานวิชาการดีเด่นระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5 ประจําปี 2558
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศลําดับที่ 2 กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
เรื่อง ผลของโปรแกรมแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ต่อการแก้ไขปัญหาอาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
The result of computer repair program to fix a basic computer
น.ส.กรรณิการ์ จันทร์หลิน ตําแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานสารสนเทศและเวชระเบียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5
ที่มา: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่คอยดูแลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์เพียงแค่ 1 คน แต่จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมาณ 80 เครื่อง ส่วนใหญ่เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
จะเห็นได้ว่ามีจํานวนมากแต่เจ้าหน้าที่ในการดูแลซ่อมบํารุงและซ่อมแซมแก้ไขปัญหามีจํานวนน้อย ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
มักเป็นอาการเบื้องต้น เช่น เครื่องค้าง เปิดเครื่องไม่ติด เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ พิมพ์ไม่ออก เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้ทั่วไปไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มักจะแก้ปัญหาเองไม่ได้ เมื่อเกิดปัญหาจะโทรติดต่อเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ทันที ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มีภาระงานมาก งานอาจจะล่าช้า ทํางานไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีจํานวนมาก
จากปัญหาดังกล่าวได้พัฒนาโปรแกรมแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลแจ้งซ่อมรวมถึงแนะนําถึงวิธีการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทําให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ในด้านการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตนเอง

วิธีการศึกษา : การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจปัญหาของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และ
จากการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ จํานวน 28 รายการ มาออกแบบโปรแกรมแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ เพื่อการแก้ไขปัญหา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยตนเอง
ผลการศึกษา : พบว่าโปรแกรมสามารถช่วยให้กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถแก้ไขปัญหา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้นในด้านเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์/พิมพ์ไปเครื่องในเครือข่ายไม่ได้(ร้อยละ60),
เครื่องเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ (ร้อยละ100) , เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า/ค้าง(ร้อยละ100) ส่งผลให้สามารถลดภาระงานของ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นได้
การนํ า ผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ :เจ้ า หน้ า ที่ ข องโรงพยาบาลทุ ก หน่ วยงานสามารถนํ าโปรแกรมไปใช้ แ ก้ ปั ญ หา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อตอบสนองกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
บทเรียนที่ได้รับ :การทํางานให้ได้ผลดีนั้นจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมืออย่างมาก แสดงท่าทีอย่างเป็นมิตร ให้
เห็นถึงความตั้งใจ และทําให้ลดภาระงานด้านบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ : การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ทุกท่านให้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยอัธยาศัยอันดี
การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร : ผู้บริหารขององค์กรทุกระดับและคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ
ให้การสนับสนุนกระบวนการ R2R ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเป็นอย่างดี
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การสํารวจสถานการณ์และปัญหาของหญิงตั้งครรภ์ทมี่ าฝากครรภ์ชา้ เขตบริการสุขภาพที่ 5
สกาวรัตน์ เทพรักษ์, จรรยา สืบนุช และ ภภัสสร มุกดาเกษม
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาของหญิงตั้งครรภ์คนไทยที่มาฝากครรภ์ช้ากว่า
12 สัปดาห์ เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ และนําข้อมูลจากการศึกษามาพัฒนาบริการฝากครรภ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณ ภาพ วิธีการศึกษาเป็นภาคตัดขวาง ( Cross- sectional study) กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิ งไทย
ที่มาคลอดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีประวัติมาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์หรือ
ผู้ที่ไม่ฝากครรภ์ การเลือกตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง จํานวน 2,355 ราย ระยะเวลาเก็บข้อมูล เริ่ม 1 พฤษภาคม - 31
ตุลาคม 2557 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติวิเคราะห์ Chi-square test
ผลการศึกษา พบว่า ส่วนมากหญิงตั้งครรภ์มีอายุระหว่าง 20-35 ปี ร้อยละ 63.4 อายุ 13-19 ปี ร้อยละ 28.6
การศึกษา จบมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 37.7 ประถมศึกษาร้อยละ 22.5 มีอาชีพรับจ้างร้อยละ 39.9 เป็นแม่บ้าน
และ ว่างงาน ร้อยละ 31.2 เป็นนักเรียน นักศึกษาร้อยละ 9.3 สามีของหญิงตั้งครรภ์ ส่วนมากมีอายุระหว่าง 25-35 ปี
ร้อยละ 66.9 อายุ 14-19 ปี ร้อยละ 13.3 การศึกษา จบมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 32.2 ประถมศึกษา ร้อยละ 25.8
มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 56.4 รายได้ส่วนใหญ่มาจากสามี พอใช้ ร้อยละ 58.4 ข้อมูลการตั้งครรภ์ ส่วนมากเป็นครรภ์
หลัง ร้อยละ 56.2 ครรภ์แรกร้อยละ 43.8 มาฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 16-20 สัปดาห์ ร้อยละ 53.1 สาเหตุที่มา
ฝากครรภ์ช้า เพราะไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์ร้อยละ 53.3 ไม่ทราบว่าเมื่อตั้งครรภ์ต้องมาฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน
12 สัปดาห์ ร้อยละ 35.4 มีภาระงานร้อยละ 22.6 และ สาเหตุอื่นๆเช่น ปกปิดการตั้งครรภ์ เคยมีประสบการณ์ตั้งครรภ์
ที่ ผ่ า นมาสุ ข ภาพดี เดิ น ทางไม่ ส ะดวกและมี ปั ญ หาค่ า ใช้ จ่ า ยร้ อ ยละ 17.15 ใช้ สิ ท ธิ บั ต รทองร้ อ ยละ 70.8 สิ ท ธิ
ประกันสังคมร้อยละ 18.3 สถานที่ฝากครรภ์ครั้งแรก ส่วนมากเป็นโรงพยาบาลระดับอําเภอร้อยละ 51.6 โรงพยาบาล
จังหวัดและคลินิกเอกชนร้อยละ 16.9 ข้อมูลการคลอด ส่วนใหญ่คลอดปกติร้อยละ76.0 ผ่าตัดทางหน้าท้องร้อยละ 21.1
ไม่มีภ าวะแทรกซ้อน ทารกสุขภาพแข็งแรง ปกติ ร้อยละ 97.2 มีน้ําหนั กแรกเกิดมากกว่า 2500 กรัม ร้อยละ 90.3
น้ําหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2500 กรัม ร้อยละ 9.7 ข้อมูลสุขภาพและการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ ส่วนมากอยู่ในเกณฑ์ดี
และปานกลางร้อยละ 48.1 และ 37.4 ตามลําดับ ความคิดเห็นต่อการฝากครรภ์ ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ
66.0 การปฏิบัติตัวด้านสุขภาพขณะตั้งครรภ์ ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 62.4 ความพึงพอใจต่อสถานบริการ
ฝากครรภ์ การเดิ นทาง ค่ าใช้จ่ าย ส่ วนมากอยู่ในระดับ ปานกลางร้อ ยละ 62.2 ความเห็ นต่ อบุ คคลที่ สนั บ สนุน และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฝากครรภ์ ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 67.9 ปัจจัยด้านอายุ และ การศึกษาของ
หญิงตั้งครรภ์ ปัจจัยด้านอายุ การศึกษา อาชีพของสามีของหญิงตั้งครรภ์ และรายได้ครอบครัว มีความสัมพันธ์กับ ระดับ
ความเห็นต่อบุคคลที่สนับสนุนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฝากครรภ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P-value <0.05
ข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาพบว่าปัญหาสําคัญที่ทําให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ช้ากว่า 12 สัปดาห์ เพราะไม่
ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์และไม่ทราบว่าต้องมาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ดังนั้นหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ จึงควร
กําหนดแนวทางส่งเสริมการเข้าถึงบริการฝากครรภ์ในเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งระดับ Air War และ Ground
War โดย อสม. ช่วยค้นหาหญิงตั้งครรภ์ ให้ข้อมูลด้าน ความรู้ ประโยชน์ ของการฝากครรภ์ที่มีต่อทารกในครรภ์ และ
ภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ หน่วยบริการให้ข้อมูลที่จําเป็นแก่มารดาหลังคลอด ก่อนจําหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลโดยเฉพาะแม่ครรภ์หลังที่มีความเชื่อไม่ถูกต้อง
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ความสัมพันธ์ของระดับไขมันในน้ํานมมารดากับช่วงเวลาในการบีบเก็บน้ํานมของมารดาที่ทารก
คลอดก่อนกําหนดหรือน้ําหนักน้อยใน รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
น.ส.สุนันทินี ศรีประจันทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบปริมาณไขมันในน้ํานมแม่ในแต่ละช่วงเวลาของการบีบน้ํานม
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เป็นมารดาหลังคลอดบุตรก่อนกําหนดหรือน้ําหนักน้อย และบุตรเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยกุมาร
เวชกรรม ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จํานวน 31 คน ระยะเวลาการศึกษาเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2556 - สิงหาคม พ.ศ. 2557 วิธีการศึกษาเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและวัดค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันใน
น้ํานมแม่ โดยให้มารดาบีบเก็บน้ํานมในวันเดียวกัน 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 06.00 น. รอบเย็นเวลา 18.00 น. แต่ละรอบ
เก็บในนาทีที่ 5, 10 และ15 ใช้หลอดปั่นความเข้มข้นของเลือด (Capillary tube) รองเก็บน้ํานมทั้งส่วนต้นและส่วนท้าย
จากเต้านมมารดาข้าง เดียวกัน จากนั้นนําไปปั่นในเครื่องปั่นความเข้มข้นของเลือด 3 นาที แล้วอ่านค่าปริมาณไขมันใน
น้ํานมเป็นเปอร์เซ็นต์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบ
One - Way ANOVA
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุครรภ์เฉลี่ย 32.71 สัปดาห์ น้ําหนักแรกเกิดของบุตรเฉลี่ย 1,956 กรัม
ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็น ต์ไขมั น ในน้ํ านมแม่ รอบ 06.00 น. ในนาทีที่ 5, 10 และ15 มีค่าเท่ ากับ 9.10%, 10.65% และ
11.58% ตามลําดับ ส่วนรอบเวลา 18.00 น. มีค่าเท่ากับ 8.8%, 10.61% และ 11.35% ตามลําดับ การเปรียบเที ยบ
ปริมาณไขมันในน้ํานมแม่กับช่วงเวลาการบีบน้ํานม พบว่าการบีบน้ํานมรอบเวลา 06.00 น. และเวลา 18.00 น. ในนาทีที่
5 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปริมาณไขมันในน้ํานมแม่รอบเวลา 06.00 น. และ 18.00 น.
นาทีที่ 5 แตกต่างกันกับเวลาการบีบน้ํานมในนาทีที่ 10 และ 15 อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการบีบ
น้ํานมแม่ รอบ 06.00 น. และ18.00 น. ในนาทีที่ 10 กับนาทีที่ 15 มีปริมาณไขมันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ ระดั บ 0.05 จะเห็น ได้ว่าน้ํ านมแม่ ส่วนท้ ายๆ จะมี ไขมัน มาก หากน้ํ านมแม่มี ม ากกว่าความต้ องการของทารก
สามารถให้มารดาบีบเก็บน้ํานมที่เวลา 10 นาทีมาให้ทารกก่อน เพื่อให้ได้รับน้ํานมที่มีพลังงานเพียงพอต่อ ความต้องการ
ของร่างกายต่อไป
ข้อเสนอแนะ การศึกษานี้เก็บตัวอย่างน้ํานมแม่ในมารดาหลังคลอด 2 สัปดาห์ขึ้นไป หากมารดาที่ มีจํานวนวัน
หลังคลอดน้อยกว่านี้ แต่ต้องการให้น้ํานมแม่ส่วนท้ายแก่ทารกที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยภาวะวิกฤต (NICU) ก็สามารถ
ใช้วิธีการวัดค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในน้ํานมแม่แบบ Creamatocrit technique ได้ โดยนําค่ามาเทียบกับตารางเปอร์เซ็นต์
ไขมันและพลังงานว่าเพียงพอสําหรับทารกหรือไม่ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางสาธารณสุขควรให้ความช่วยเหลือ
และสนั บ สนุ น ให้ คํ าแนะนํ า ในการส่ งเสริ ม การเลี้ ย งทารกด้ ว ยนมแม่ แ ก่ ม ารดาหลั ง คลอด เพื่ อ ให้ เห็ น ความสํ า คั ญ
ของการให้ทารกได้รับน้ํานมแม่ที่มีไขมัน และพลังงานสูง
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ความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้ความรู้ เรื่อง การบริหารร่างกาย
ของมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ศิริวดี ชุ่มจิต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่ อศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้
ความรู้ เรื่อง การบริหารร่างกายของมารดาหลังคลอด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสื่อแผ่นพับ เรื่องการบริหารร่างกายหลังคลอด ด้านสื่อ
วิดี โอ เรื่อง การบริหารร่ างกายหลั งคลอด ด้ านเวลา/สภาพแวดล้ อม ด้ านผู้ สอน และด้ านการนํ าความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
ประชากรที่ศึกษา คือ มารดาหลังคลอดทางช่องคลอด ที่นอนพักฟื้นที่ตึก 4 แผนกงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 จํานวน 110 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า มารดาหลังคลอด ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-34 ปี (ร้อยละ 80) ภูมิลําเนาอยู่ในเขตจังหวัด
ราชบุรี (ร้อยละ 67.3) เป็นการตั้งครรภ์ครั้งแรก (ร้อยละ 54.5) สมรสอยู่ร่วมกับสามี (ร้อยละ 84.5) การศึก ษาระดับ
มัธยมศึกษา 4-6/ปวช. (ร้อยละ 30.9) มีอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 39.1) รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 5,001-10,000
บาท (ร้อยละ 30.9) สิทธิรักษาพยาบาลที่มารดาหลังคลอดใช้ คือ จ่ายเอง (ร้อยละ 51.8)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มารดาหลังคลอดมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้ความรู้ เรื่อง การ
บริหารร่างกายของมารดาหลังคลอด โดยภาพรวมมีความพึงพอใจด้านผู้สอนมากที่สุด(  = 4.27, S.D. = 0.093) รองลงมา
คือ ด้านสื่อวิดีโอ เรื่อง การบริหารร่างกายหลังคลอด (  = 4.22, S.D. = 0.153) และด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
(  = 4.18, S.D. = 0.095)
ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มระยะเวลาการฝึกปฏิบัติท่าบริหารร่างกายในสื่อวิดีโอให้นานขึ้น เพื่อให้มารดาหลังคลอด
สามารถปฏิบัติตาม และนํากลับไปฝึกปฏิบัติต่อที่บ้านได้
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ผลของดนตรีบรรเลงต่อระดับความวิตกกังวลของผู้รับบริการขณะรอทําผ่าตัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
นพรัตน์ เม่งสุน
งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ดนตรีบรรเลงต่อระดับความวิตกกังวล
ของผู้รับบริการขณะรอทําผ่าตัด กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้รับบริการที่มาทําผ่าตัดทางด้านสูติ-นรีเวช ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง
31 สิงหาคม 2558 จํานวน 50 ราย เก็บข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูล ส่วนบุคคล และแบบวัดความวิตกกังวล สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการศึกษา ผู้มารับบริการผ่าตัด ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-34 ปี ร้อยละ 74 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 50 มีอาชีพแม่บ้าน ร้อยละ 36 รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ
80 รับการผ่าตัดคลอดเด็กทางหน้าท้อง ร้อยละ 82 และผ่านประสบการณ์ผ่าตัด ร้อยละ 12 ผลการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างความวิตกกังวลก่อนและหลังการฟังดนตรีบรรเลง พบว่า ส่วนใหญ่ก่อนฟังดนตรีมีความวิตกกังวลระดับสูง
จํานวน 26 คน (ร้อยละ 52) และมีความวิตกกังวลระดับปานกลาง จํานวน 24 คน (ร้อยละ 48) ระดับความวิตกกังวลอยู่
ในช่วง 54-72 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 61.04 ± 4.38 หลังฟังดนตรีส่วนใหญ่จะมีความวิตกกังวลอยู่ใน ระดับปานกลาง
จํานวน 34 คน (ร้อยละ 68) มีความวิตกกังวลระดับต่ํา จํานวน 16 คน (ร้อยละ 32) ระดับความวิตกกังวลอยู่ในช่วง 33 60 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 51.56 ± 8.34 ความวิตกกังวลของผู้รับบริการหลังการฟังดนตรีบรรเลงขณะรอผ่าตัดลดลงจาก
ก่อนฟังดนตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 7.95, p-value = .000)
ข้อเสนอแนะ พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยที่ต้องทําผ่าตัดควรนําการใช้ดนตรีบรรเลง ไปใช้ร่วมกับเทคนิคการผ่อนคลาย
ขณะรอทําผ่าตัด เพื่อช่วยลดความวิตกกังวลของผู้ป่วย และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทีมผ่าตัด
จากการให้ความร่วมมือในการรักษา

คําสําคัญ

ดนตรีบรรเลง, ความวิตกกังวลขณะรอผ่าตัด, การทําผ่าตัดทางสูติ-นรีเวชกรรม
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นวัตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ปี 2558
นวัตกรรมเป็นปัจจัยสําคัญในการทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ การสร้างองค์กรให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนได้นั้น
นวัตกรรม เป็นคําตอบขององค์กรยุคใหม่ที่ จะทําให้อนาคตขององค์กรดีขึ้นและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันได้ ดังนั้นองค์กรจึงต้องทําเรื่องนวัตกรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมองค์กรนั้น ต้องมีความ
เชื่ อ มั่ น ในความสํ าคั ญ ของนวัต กรรมว่าสามารถเพิ่ ม มู ล ค่ าให้ กั บ สิ น ค้ าและบริ ก ารขององค์ ก รได้ องค์ ก รนวัต กรรม
(Innovative Organization) เป็ นไปได้ ทั้งองค์กรที่ เป็ น ต้น กําเนิ ดของนวัต กรรม หรือเป็ น องค์กรที่ ส นับ สนุ นการทํ า
นวัตกรรมของบุคลากรในองค์กร ดังนั้นผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนในการสร้างผลงานรวมทั้งต้องมี
การพัฒนากระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นกับกรมอนามัย มีภารกิจในการดําเนินการตามภารกิจกรมอนามัยใน
ระดับเขต โดยพันธกิจหนึ่งของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี คือ การผลิต พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นกลุ่มงานจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพจึงได้จัดทําโครงการจัดการความรู้และนวัตกรรมขึ้น เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการผลิตและการถ่ายทอดนวัตกรรม โดยในปีงบประมาณ 2558 กลุ่มงานจัดการความรู้ได้จัดให้มีการประกวด
นวัตกรรมขึ้นซึ่งผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ชื่อผลงาน Recycle Basket
รูปแบบของนวัตกรรม เป็นสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยนําสาย
พลาสติกที่ติดมากับขวดน้ําเกลือ ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ได้นําไปใช้กับผู้ป่วย เป็นส่วนที่
เหลือทิ้ง และต้องนําไปกําจัดด้วยวิธีการอื่น ผู้จัดทําได้นํามาผูก ถักไขว้เกี่ยวกับ
แกลลอนใส่น้ํายาล้างมือที่หมดแล้ว จนได้เป็นนวัตกรรมใหม่ (Recycle Basket)
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับทิ้งเข็มฉีดยาที่ใช้แล้ว
วิธีการดําเนินงาน/วิธีการพัฒนานวัตกรรม
ผู้จัดทําได้เริ่มประดิษ ฐ์ Recycle Basket โดยการเก็บ สายพลาสติก ที่
ช่ วยอํ านวยการไหลและแกลลอนน้ํ ายาล้ างมื อ ที่ ห มดแล้ว จากแหล่งแยกทิ้ ง
ภายในห้องคลอด มาล้างทําความสะอาด เช็ดและนําไปผึ่งให้แห้ง หลังจากนั้น
นํ าสายพลาสติ ก มาผู ก ถั ก ไขว้ กั บ แกลลอนน้ํ ายาล้ า งมื อ มี ส ายส่ วนที่ ถั ก เป็ น
ที่สําหรับแขวนแกลลอน และนํามาทดลองใช้ ในระยะแรก พบว่าสายที่ถักเป็นห่วง ช่วยพยุงแกลลอนได้ดี ไม่พบปัญหา
ห่วงขาดหรือหลุดแล้วแกลลอนหล่น เนื่องจากห่วงทําจากสายพลาสติกซึ่งมีความแข็งแรง คงทนพอสมควร แต่ตําแหน่งที่
เปิดสําหรับทิ้งเข็ม ในระยะแรกใช้เปิดฝาออกทั้งหมด เมื่อเข็มเต็มแกลลอนแล้ว จึงใช้ฝาปิดแล้วนําไปกําจัดด้วยวิธีอื่นต่อไป
แต่หลังจากปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการติดเชื้อ ได้รับคําแนะนําว่า ควรใช้การเจาะรูบริเวณที่ทิ้งเข็ม เพื่อลด
พื้นที่การสัมผัสเชื้อโรค เลือด หรือ สารคัดหลั่งจากเข็มที่ทิ้ง และลดอุบัติการณ์การโดนเข็มตํา จึงได้ปรับปรุงแก้ไข โดย
เจาะรูบริเวณฝาแกลลอน และนํามาทดลองใช้
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ผลการพัฒนานวัตกรรม
หลังจากประดิษฐ์ Recycle Basket แล้ว ได้นํามาทดลองใช้ภายในห้องคลอด มีการประเมินผลการใช้ งาน และ
ประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน อี ก ทั้ งมี ก ารปรึ ก ษาและขอคํ าแนะนํ าจากผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง และพั ฒ นาจนเป็ น
Recycle Basket ที่ใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่พบปัญหาใดๆ ทั้งนี้ผู้จัดทําจะประเมินผลการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ Recycle
Basket และปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่อไป การจัดทํา Recycle Basket ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากนําวัสดุ
ที่เหลือใช้ และแยกทิ้ง มาใช้ประโยชน์ นอกจากไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออุปกรณ์ทิ้ง
เข็มอีกด้วย
ประโยชน์ต่อนวัตกรรม
- ได้นวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนํามาใช้งานได้จริง
- เป็นการนําวัสดุที่เหลือใช้ และแยกทิ้ง มาใช้ให้เกิดประโยชน์
- ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในการสั่งซื้ออุปกรณ์ทิ้งเข็ม
- เป็นการฝึกพัฒนาความคิด ต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป
- ลดโลกร้อน

รองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อผลงาน ถังหมักไบโอแก๊ส
รูปแบบของนวัตกรรม ประเภทสิ่งประดิษฐ์
หลักการและเหตุผลความเป็นมาของนวัตกรรม จากเดิมที่ถังหมักไบโอแก๊ส
เกิดการรั่วบ่อยๆทําให้แก๊สไม่ขึ้นและต้องซื้อกาวมาอุดรูรั่วเสมอๆ ทําให้เพิ่มค่าใช้จ่าย
และเสียเวลาในการทํางาน นอกจากนี้ถังหมักเดิมซึ่งเป็นถังเหล็กและแกนหมุนคน
เศษอาหาร ก็เป็นแกนเหล็กเช่นกันทําให้เมื่อใช้ไปสักระยะก็เกิดเป็นสนิมผุ ต้องเสีย
เงินซื้อถังใหม่ จึงมีความคิดที่จะใช้ถังพลาสติกหมักเศษอาหารเพื่อผลิตไบโอแก๊สแทน
ถังเหล็ก และตัดแกนหมุนที่เป็นแกนเหล็กซึ่งเป็นโครงสร้างของอุปกรณ์ชุดเดิมออกไป
แล้วทําเป็นช่องเติมเศษอาหารโดยใช้ท่อพลาสติกใส่แทน หลังจากปรับเปลี่ยนถัง
หมักไบโอแก๊สใหม่ ทําให้ไม่ต้องเสียเวลาในการอุดรอยซึมรั่วของแก๊ส ไม่ต้องเสียเงิน
ซื้ อกาวเพื่ อ อุด รอยรั่ว และไม่ ต้ อ งเสี ย เงิน ซื้ อ ถั งหมั กไบโอแก๊ สบ่ อ ยๆ จึ งเป็ น การ
ประหยัดทั้งเวลาในการทํางานและเงินให้แก่หน่วยงานโดยที่ผลผลิตที่ได้ออกมายังดี
เหมือนเดิม
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1.
2.
3.
4.
5.

วิธีการดําเนินงาน/วิธีการพัฒนานวัตกรรม
วิธีทํา
ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร 1 ใบ เจาะรู ทาสีถังให้เป็นสีทึบ
เจาะรูถังต่อท่อพลาสติกด้านบน เพื่อเป็นช่องเติมเศษอาหาร (อุปกรณ์ ประกอบด้วย ท่อพลาสติก ข้อต่อตรง
เกลียวในและต่อตรงเกลียวนอก เบอร์เกนกันรั่วและซีลิโคน)
เจาะรูถังด้านบนเพื่อเป็นช่องทางส่งแก๊ส (อุปกรณ์ ประกอบด้วย ท่อพลาสติกข้อต่อตรงเกลียวในและต่อตรง
เกลียวนอก เบอร์เกนกันรั่วและซิลิโคนและต่อตรงเกลียวใน หางไหล 1 อัน)
เจาะรูที่ถังให้ห่างจากขอบด้านบนประมาณ 10 นิ้ว เพื่อเป็นช่องทางให้น้ําล้น(อุปกรณ์ ประกอบด้วย ท่อพลาสติก
ข้องอเกลียวใน 2 อัน ยูเนียม เบอร์เกนกันรั่วและซีลิโคน)
ที่รูที่ถังด้านล่างเพื่อระบายกากเศษอาหารที่เกิดจากการหมักแก๊สแล้ว(อุปกรณ์ ประกอบด้วย ข้อต่อตรงเกลียวใน
ยูเนียมและก๊อกเปิด-ปิด เบอร์เกนกันรั่วและซีลิโคน)
ผลการพัฒนานวัตกรรม
สามารถลดเวลาการทํางานและลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ให้แก่หน่วยงาน
งบประมาณ ประมาณ 3,000 บาท
ประโยชน์ต่อนวัตกรรม ลดเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงาน

รางวัลชมเชย มี 8 รางวัล ดังนี้
1. กั้นเตียงปลอดภัย ห่วงใยลูกรัก
2. หมอนอุ่นไอรักให้นมบุตร

3. แว่นตา ไฮโซ
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4. Magic Box
5. ทูบีกริบ กระชับกล้ามเนื้อหน้าท้อง

6. Baby Safety Bed Rail
7. กางเกงมหัศจรรย์

8. ประสิทธิผลของสื่อภาพพลิก เรื่องการดูแลหญิง
หลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยสามีหรือญาติ
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
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Health Plaza (HPC5 Fitness Center)
ในส่วนของ ศูนย์บริหารร่างกาย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
การออกกําลังกายถือว่ามีความจําเป็นต่อชีวิต ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์ต้องมีการเคลื่อนไหวใช้กําลังกล้ามเนื้อ
ตลอดเวลา แต่ในยุคปัจจุบันมนุษย์มีการเคลื่อนไหวน้อยลง ด้วยกิจกรรมที่ถูกจํากัดทําให้มีพฤติกรรมที่ชอบอยู่กับที่นานๆ
เคลื่อนไหวน้อย ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่มักนั่งทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์
นั่งๆ นอนๆ ดูทีวี ชีวิตติดกับสมาร์ทโฟน สะดวกสบาย ขยับแต่นิ้ว ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ขาดสมดุลพลังงาน ก่อให้เกิด
โรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ อาทิเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด และโรคอ้วน เป็นต้น หากแต่
มองอีกมุมหนึ่ง พบว่าปัจจุบันนี้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ให้ความสําคัญกับการออกกําลังกาย การหาข้อมูล
หรือแหล่งข้อมูลก็ง่ายดายจากโลกโซเชียล แต่ประเด็นอยู่ที่การไม่ได้นํามาสู่การปฏิบัติจริง ต่อเนื่องหรือไม่ บางคนออก
กําลังกายตามกระแส ตามเพื่อน หรือเมื่อออกกําลังกายแล้วเกิดอาการเจ็บ ปวด เมื่อย ก็ท้อ ขาดความมุ่งมั่น ไม่มีวินัย
ขาดแรงบันดาลใจ สุดท้ายก็ไม่อยากออกกําลังกายอีก
ที่ผ่านมา กรมอนามัย โดยกองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้หาแนวทาง มาตรการ
ต่า งๆ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนลดความเสี่ ยงจากโรคที่ เกิ ด จากพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ เพิ่ ม โอกาสในการเข้ าถึ งบริ ก ารด้ านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยการจัดตั้งคลินิกไร้พุงในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ได้แก่ รพศ. รพท. รพช. และ
รพสต. เพื่อให้คําปรึกษาด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วย 3 อ. (อาหาร อารมณ์ และออกกําลังกาย) ซึ่งในปี
2558 คลินิกไร้พุง มีการพัฒนายกระดับเป็นคลินิกไร้พุงคุณภาพ โดยมีสถานบริการสาธารณสุขในเครือข่ายสุขภาพของ
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ผ่านเกณฑ์ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มการประเมินตนเองของคลินิกไร้พุงคุณภาพ จํานวน 29
แห่ง และคลินิกรักษ์สุขภาพ ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อีก 1 แห่ง ซึ่งในปี 2559 จะขยายผลเพื่อยกระดับให้เป็นคลินิก
ไร้พุงคุณภาพ และนิเทศติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานคลินิกไร้พุงคุณภาพต่อไป
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ในขณะเดียวกัน การจัดสภาพแวดล้อม สถานที่ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการออกกําลังกาย ถือเป็นอีกมาตรการ
หนึ่งที่กรมอนามัยให้ความสําคัญ โดยการจัดตั้งหรือพัฒนาศูนย์บริหารร่างกาย (Fitness Center) และสวนสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ ให้มีมาตรฐานตามที่กรมอนามัยกําหนด ซึ่งในปี2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้พัฒนาศูนย์บริหารร่างกาย
ของศูนย์ฯ เอง และมีเครือข่ายร่วมพัฒนาศูนย์บริหารร่างกาย จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล และรพ.สมเด็จ
พระสังฆราชฯ จ.สุพรรณบุรี และสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพ เทศบาลตําบลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานฟิตเนสและสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพแล้ว ส่วนศูนย์บริหารร่างกายศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (HPC
FITNESS CENTER) ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ด้วยกิจกรรมบริการที่หลากหลาย
ในพื้ น ที่ บ ริก าร 5 ห้ อ ง โดย ห้ อ ง Exercise 1 (Weight training) เป็ น ห้ อ งที่ ฝึ ก เพื่ อ พั ฒ นาความแข็ งแรงอดทน ของ
กล้ ามเนื้ อ ห้ อ ง Exercise 2 (มวยไทย) เป็ น ห้ อ งที่ เรี ย นรู้ศิ ล ปะมวยไทย และฝึ ก ทั ก ษะมวยไทยเพื่ อ สุ ข ภาพ ห้ อ ง
Exercise 3 ห้องกิจกรรมกลุ่ม สําหรับออกกําลังกายแบบโยคะ ยางยืด พลอง การออกกําลังกายด้วยเชือก(TRX) ห้อง
Exercise 4 (Cardio) ห้องสําหรับฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพหัวใจและปอด ด้วยเครื่องออกกําลังกาย ได้แก่ ลู่วิ่ง จักรยาน
นั่งปั่ น จักรยานนั่งพิ ง เป็น ต้น และห้อง Exercise 5 ห้องกิจกรรมกลุ่ม สําหรับ กิจกรรมแอโรบิก สแต็ป การบริห าร
กระชับกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน และ Gym Ball นอกจากนี้ ยังมีบริการให้คําแนะนําด้านการออกกําลังกาย การลดน้ําหนัก
การเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม จากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ถือเป็นจุดเด่นประการหนึ่ง ที่ทําให้จํานวน
ผู้ รั บ บริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น จาก 40-60 คนต่ อ วั น เป็ น 100-120 คนต่ อ วั น และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น หากมี ก ารจั ด หา
เครื่องออกกําลังกายที่มีมาตรฐาน และการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนตามความต้องการของกลุ่มวัยต่างๆ มากขึ้น
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การดําเนินงานสร้างกระแสเพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้ประชาชนออกกําลังกายเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่กรมอนามัย
ดําเนิ น การมาอย่างต่ อ เนื่ อ ง ด้ วยการจั ดทํ าโครงการรณรงค์ ปั่ น จั ก รยาน ให้ ป ระชาชนส่วนใหญ่ มี ส่ วนร่วม เป็ น การ
ออกกําลังกายที่ง่ายของวิถีชีวิตดั้งเดิม ประหยัดพลังงานจากการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ลดมลพิษทางอากาศ และส่งเสริม
การท่องเที่ยว ซึ่งใน ปี 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมวงศานุวงศ์ จํานวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 380 คน ครั้งที่ 2 วัน ที่ 2 เมษายน 2558 จั ดใน 8 จั งหวัดเครือ ข่ายสุข ภาพที่ 5 ผู้เข้าร่วมกิ จกรรม
จํานวน 4,753 คน และครั้งที่ 3 วัน ที่ 16 สิงหาคม 2558 จั ดใน 8 จังหวัด เครือ ข่ายสุ ขภาพที่ 5 มีผู้ เข้ าร่วมกิ จกรรม
จํานวน 11,611 คน จากการจัดกิจกรรม 2 ครั้งหลัง พบว่ามีประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แสดงว่า
ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ดังนั้นการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกําลังกาย ต้องมีการดําเนินการ
ทั้งเชิงรับ-เชิงรุกไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และที่สําคัญที่สุดก็คือ ภาค
ประชาชนที่จําเป็นต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและแสดงความคิดเห็น เพื่อกิจกรรมเหล่านั้นจะจัดได้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนจริงๆ เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป
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การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
จากการสํ ารวจความคิ ด เห็ น ของเอแบคโพลล์ ได้ สํ ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนในประเทศไทยพบว่ า
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 84.5 มองว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาในการทําธุรกิจ แต่ที่น่าวิตกยิ่ง
กว่ าคื อ การที่ ป ระชาชนร้อ ยละ 51.2 มี ค วามเห็ น ว่ ายอมรั บ ได้ ที่ รั ฐ บาลทุ จ ริต คอรัป ชั่ น ถ้า ทุ จริ ต แล้ วทํ าให้ ป ระเทศ
เจริญ รุ่งเรืองและประเทศกินดีอยู่ดี เพราะไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ล้วนแต่มีการทุจริตคอรัปชั่นทั้งนั้น (ชโลบล อังสโวทัย,
ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมให้กับคนไทยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เพราะเป็นผู้ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐและให้บริการประชาชน รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 77 บัญญัติให้รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมืองจัดทํามาตรฐานทางคุณ ธรรม
จริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างอื่นๆของรัฐเพื่อป้องกันทุจริตและประพฤติ
มิช อบและเสริม สร้างประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติห น้ าที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือ น(ก.พ.)ได้ กําหนดค่ านิ ย ม
สร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังนี้ ไว้ 5 ประการ ดังนี้
1) กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
2) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
3) โปร่งใส ตรวจสอบได้
4) ไม่เลือกปฏิบัติ
5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
กรมอนามัยได้กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของกรมอนามัยยึดถือ
เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานแห่งความดีงาม
ธรรมรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส่ศรัทธาและความเชื่อถือจากบุคลทั่วไปไว้ดังนี้
1) มีจรรยาบรรณ
2) ซื่อสัตย์
3) โปร่งใส
4) ไม่เลือกปฏิบัติ
5) ไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ศู น ย์อ นามัย ที่ 5 ราชบุ รี เป็ น หน่ วยงานในสังกัดกรมอนามัย มี วัฒ นธรรมองค์ ก รและค่านิ ยมสร้างสรรค์ ดังนี้
(HEALTH) H คือ Health Model การเป็นต้นแบบสุขภาพ E คือ Ethics การมีจริยธรรม มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติและตรวจสอบได้ A คือ Achievement การมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย L คือ Learning การ
เรียนรู้ร่วมกัน มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ T คือ Trust มีความเคารพและเชื่อมั่นและเห็นคุณ ค่าของคนทุกคนและ
H คื อ Harmony ความเป็ น อั น หนึ่ งอั น เดี ย วกั น มุ่ งเน้น การทํ างานเป็ น ที ม นอกจากนี้ ศู น ย์ อนามั ยที่ 5 ยังได้ กํ าหนด
อัตตลักษณ์รวม ของบุคลากรของศูนย์ฯว่า “ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีน้ําใจ รับผิดชอบ” ในโอกาสนี้ศูนย์ได้จัดทําโครงการสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรของศูนย์ฯเพื่อสร้างเสริมให้บุคลากรได้ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม คําสอน
ของศาสนาเพื่อให้บังเกิดผลดีทั้งแก่ตัวเอง องค์กรและประเทศชาติส่วนรวมต่อไป
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รายงานประจําปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

กิจกรรมดําเนินการ
กิจกรรมภายในศูนย์อนามัยที่ 5
1. รายการเสียงตามสายบ่ายนี้มีธรรมะ ช่วงเวลา 13.30 น ใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที
2. กิจกรรมเชิญชวนเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯร่วมทําบุญ ตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดศูนย์ฯ วันที่ 21
พฤศจิกายน ของทุกปี

3. สวดมนต์ นั่งสมาธิ และสนทนาธรรมทุกวันศุกร์
4. กิจกรรมเนือ่ งในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
• กิจกรรมวันมาฆบูชา เช่น การสวดมนต์ การไถ่ชีวิต โค กระบือ
• กิจกรรมวันวิสาขบูชา เช่น การถือศีล ปฏิบัติธรรม
• กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา เช่น การถวายเทียนพรรษา

5. ธรรมะสัญจร กิจกรรมทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี ตามโอกาส
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รายงานประจําปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

เดิน วิ่ง รําลึก 102 ปี รัชกาลที่ 6 เสด็จสโมสรเสือป่า
ในวันที่ 20 กันยายน 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง รําลึก 102 ปี
รัชกาลที่ 6 เสด็จสโมสรเสือป่า จังหวัดราชบุรี” ในงานประกอบด้วย การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร
การเดิน เพื่ อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิ โลเมตร และได้ มีก ารเปิดอาคารสโมสรเสือป่ า ราชบุ รี วัตถุประสงค์เพื่ อเผยแพร่
พระเกียรติคุณ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านเสือป่าและลูกเสือ ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเห็นความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของอาคารสโมสรเสือป่าและการพัฒนาสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรี
รณรงค์ แ ละส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเห็ น ความสํ า คั ญ การออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ เดิ น วิ่ ง ในเส้ น ทางและสถานที่
ประวัติศาสตร์ (ถนนเสือป่าและอาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี) และร่วมระดมทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาอาคารสโมสรเสือป่า
ให้เป็นพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี อีกทั้งยังมีการรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะประเภทโฟม โดยหันมาใช้
วัสดุทดแทนจากธรรมชาติ อันเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน
ทั้งนี้ได้มีการจัดแถลงข่าวโดย นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายพนัส
พฤกษ์สุนันท์ รองประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี และ นายชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน
2558 เวลา 14.00 ณ อาคารสโมสรเสือ ป่า ราชบุ รี เพื่ อชี้ แจงวัต ถุป ระสงค์ในการจัดงาน พร้อมทั้ งตอบข้อ ซัก ถาม
สื่อมวลชน

สําหรับวันจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 5.00 - 10.00 น. ได้รับเกียรติจาก นายสุรพล
แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน เดิน-วิ่ง- รําลึก 102 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี ณ บริเวณถนน
เสือป่าราชบุรี ถนนแห่งประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพกับนักกีฬาและผู้ร่วมงาน
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รายงานประจําปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยประมาณ 1,700 คน โดยแบ่งเป็นการแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. แบ่งเป็นรุ่นอายุ
ชายหญิง 7 กลุ่มอายุพิเศษ กลุ่มละ 7 รางวัล ชิงถ้วยรางวัล ที่จัดทําเฉพาะขึ้นใช้ในงานนี้ เป็นถ้วยรางวัลเซรามิก อัน
ทรงคุ ณ ค่ า ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะของสโมสรเสื อ ป่ า ราชบุ รี ได้ แ ก่ “หั ว เสื อ ” ผสมผสานกั บ ศิ ล ปะแบบอาร์ ท นู โว (Art
Nouveau) ซึ่งเป็นศิลปะอยู่ในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 ออกแบบโดย คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ นักออกแบบเซรามิก
และผู้บริหารธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา “เถ้าฮงไถ่” ราชบุรี

และสําหรับ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดิน เพื่อ สุข ภาพ 3 กม. เมื่ อเดิน ถึงเส้น ชัยแล้วจะได้เข้าพิ ธีรับเหรียญรางวัล
ที่ระลึก “สัญลักษณ์ หัวเสือ” ซึ่งเป็นลักษณะของอาคารสโมสรเสือป่า ณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ภายในงานได้รับการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดีอาทิเช่น ชมรมภาคีเครือข่าย
ร้านอาหารภาคตะวันตก สหกรณ์โคนมหนองโพ บริษัทแฟชั่นฟู้ด จํากัด การประปาภูมิภาคเขต 3 เป็นต้น
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รายงานประจําปี 2558 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการข้อมูลของตัวชี้วัด

เป้าหมาย
กรมอนามัย

ผลการดําเนินงานของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบฯ รวม

1 อัตราส่วนการตายมารดา

ไม่เกิน 15 ต่อการเกิด
มีชีพ 100,000 คน

0

28.62

0

30.84

0

0

0

17.82

10.48

2 เด็กมีพัฒนาการสมวัย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

87.29

91.37

89.51

90.41

93.50

95.83

92.65

95.5

90.95

ไม่เกินร้อยละ 10
ไม่เกิน 50 ต่อพัน
ประชากร
ร้อยละ 30

10.85

7.37

11.83

11.72

13.11

12.06

10.34

8.38

10.1

48.66

47.6

53.59

40.71

49.64

38.08

46.24

68.1

49.27

ร้อยละ 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 76.64

44.4

46.15

66.24

60.27

54.55

64.4

73.73

59.40

3 เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
4 อัตราการคลอดโดยมารดาอายุ 15-19 ปี
5 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
MCH Board ระดับจังหวัด มีกลไกในการ
6 เฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก
7 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ําในวัยรุ่นอายุ
15-19 ปี
DHS มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
และผู้สูงอายุทตี่ ้องการการพึ่งพิง (Long
Term Care) ด้านสุขภาพ
เทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน
ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ตามกฎหมาย
เด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ํากว่า
6 เดือน มีค่าเฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียว
หญิงตั้งครรภ์ได้รับฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน
หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5
ครั้งตามเกณฑ์
เด็กอายุ 18,30 เดือน ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ
ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพช่องปากและนักเรียนในโรงเรียน
ได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและรักษา
ตามความจําเป็น ปีการศึกษา2557
16.1 ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและจัดบริการทัน
ตกรรมป้องกันและ/หรือรักษาตามความ
จําเป็น
16.2 ร้อยละของเด็กนักเรียน ป.1 และ
ป.6 ทั้งหมดในโรงเรียนที่ดําเนินการ
กิจกรรมตามข้อ 19.1
ร้อยละของเด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มี
ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
17.1 เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีส่วนสูง
ระดับดีและรูปร่างสมส่วน
17.2 ความครอบคลุมการชั่งน้ําหนักและ
วัดส่วนสูงเด็กวัยเรียน
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทุก
จังหวัดดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ที่
กําหนด

22.72

ร้อยละ 10

20.05

20.05

15.63

18.78

22.62

31.87

19.29

16.35

18.95

ร้อยละ 30

0

0

100

100

100

100

62.5

87.5

56.45

ร้อยละ 50

35.29

22.45

28.89

39.13

25.00

11.11

33.33

6.25

27.09

ร้อยละ 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 66.95

64.96

65.52

55.46

76.04

83.51

60.06

81.75

66.42

53.4

57.4

55.89

48.58

56.07

49.39

54.26

49.63

53.62

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 50.83

53.44

45.02

47.04

52.62

49.11

51.21

46.43

49.40

ร้อยละ 100

69.94

32.15

58.03

77.84

46.14

41.59

71.34

48.23

55.62

ร้อยละ 50

38.46

58.06

57.86

94.77

41.79

67.92

0.00

93.13

66.46

ร้อยละ 100

92.32

85.47

94.44

84.26

94.82

92.32

92.08

95.52

90.69

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 73.45

72.08

72.51

79.47

69.52

75.43

73.09

75.79

73.57

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 96.13

97.04

90.12

97.25

97.71

99.69

91.46

95.93

95.48

1

3

1

1

1

1

2

11

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ทุกจังหวัด

1
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รายการข้อมูลของตัวชี้วัด

เป้าหมาย
กรมอนามัย

ผลการดําเนินงานของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบฯ รวม

19 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ร้อยละ 100
100
ที่ส่งกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนอก รพ. มีการ
ควบคุม กํากับ การเก็บขน และกําจัดที่
ถูกต้อง
20 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่าน จํานวน 20 แห่ง
11
เกณฑ์ระดับทอง สํานักส่งเสริมสุขภาพ
ตรวจสอบค่าเป้าหมาย
ตําบลผ่านเกณฑ์ตําบลนมแม่เพื่อสายใย
10
จํานวน 90 แห่ง
21
รักแห่งครอบครัว
22 โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
จํานวน 154 แห่ง
0
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
23 โรงพยาบาลสังกัดสํานักงาน
ร้อยละ 60 (สะสม) 36.36
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินและรับรองโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับ
วัยรุ่นและเยาวชนฉบับบูรณาการ
24 ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง

จํานวน 152 แห่ง

3

25 จํานวนสถานบริการด้านออกกําลังกาย
จํานวน 6 แห่ง
เพื่อสุขภาพ (ฟิตเนส) ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
สถานบริการด้านการออกกําลังเพือ่
สุขภาพ
26 จํานวนคลินิกไร้พุง (DPAC) ใน
จํานวน 6 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ (DPAC Quality)
27 จํานวนหน่วยบริการจัดบริการส่งเสริม
จํานวน 130 แห่ง
ป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ
28 สถานบริการสาธารณสุขสังกัดสํานักงาน จํานวน 135 แห่ง
ปลัด กระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนิน
กิจกรรม GREEN
29 ศูนย์อนามัย /จังหวัดมีทีมตอบโต้ภาวะ
ศอ 12 แห่ง/
ฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
76 จังหวัด
30 เจ้าหน้าที่ ศอ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ความรู้/ทักษะด้านการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
31 จังหวัดได้รับความรู้เรือ่ งการจัดการด้าน
76 จังหวัด
อนามัยสิ่งแวล้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินฯ
ผ่านช่องทางต่างๆ
32 ชุมชนต่างด้าวมีฐานข้อมูลเพือ่ การ
ร้อยละ 30
ป้องกัน ควบคุมโรค ส่งเสริมสุขภาพและ
รักษาพยาบาล
33 ร้อยละร้านอาหารและแผงลอยจําหน่าย
ร้อยละ 80
อาหารได้มาตรฐาน อาหารสะอาด
รสชาติอร่อย
ร้อยละตลาดประเภทที่ 1 ได้มาตรฐาน
ร้อยละ 80
34
ตลาดสดน่าซื้อ
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งบรายได้และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2556 - 2558
รายได้และค่าใช้จ่าย

2556

2557

2558

รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล :รายได้จากเงินงบประมาณ
รวมรายได้จากรัฐบาล

97,261,716.79

129,596,708.12

113,449,283.53

97,261,716.79

129,596,708.12

113,449,283.53

52,591,538.46

49,773,615.42

62,560,614.64

860,600.00

210,000.00

190,500.00

36,050.00

671,063.96

118,848.00

53,488,188.46

50,654,679.38

62,869,962.64

150,749,905.25

180,251,387.50

176,319,246.17

‐

1,295,959.25

‐ 2,649,204.09

90,607,574.66

95,249,413.30

38,764,557.91

177,363.59

300,545.00

192,873.21

2,600,097.00

2,539,467.23

2,419,559.00

2,299,284.37

2,475,937.60

1,813,213.88

31,026,886.04

33,258,078.80

40,799,018.51

4,896,359.95

5,602,127.27

6,198,348.62

5,560,054.18

5,927,073.77

6,743,553.42

137,167,619.79

146,648,602.22

94,281,920.46

13,582,285.46

33,602,785.28

82,037,325.71

723,398.05

26,276.60

42,386.23

12,858,887.41

33,576,508.68

81,994,939.48

9,478,259.43

22,337,146.84

55,913,655.52

22,337,146.84

55,913,655.52

137,908,595.00

รายได้จากแหล่งอื่น :รายได้ค่าขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบําเหน็จ บํานาญ
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

รายได้สูง / (ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หัก ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
หัก รายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
บวก รายได้สูง/(ต่ํา) ค่าใช้จ่าย
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2556 - 2558
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน :เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน :เจ้าหนี้ระยะสัน้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2556

2557

36,564,728.65

41,963,896.01

51,901,153.46

558,618.00

102,250.00

519,480.00

5,146,770.63

5,559,975.00

3,043,692.11

42,270,117.28

47,626,121.01

55,464,325.57

41,324,476.92

74,973,449.61 144,354,167.01

97,395.83

หนี้สินไม่หมุนเวียน :เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง(/ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

72,570.77

47,745.72

41,421,872.75

75,046,020.38 144,401,912.73

83,691,990.03

122,672,141.39 199,866,238.30

2556

รวมหนี้สินหมุนเวียน

2558

2557

2558

‐

5,438,769.05

‐

‐

‐

144,790.00

8,300.40

18,169.03

483,555.51

82,970.00

37,975.00

65,725.00

91,270.40

5,494,913.08

694,070.51

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

191,270.40

5,594,913.08

794,070.51

2556
83,500,719.63

2557

2558

117,077,228.31 199,072,167.79

61,163,572.79

61,163,572.79

61,163,572.79

22,337,146.84

55,913,655.52 137,908,595.00

83,500,719.63

117,077,228.31 199,072,167.79
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ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารกรมอนามัยตรวจเยีย่ มศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร
รองอธิบ ดี ก รมอนามัย พร้อมคณะ เดิ นทางมานิ เทศงานและมอบ
นโยบายทิศทางการทํางานของกรมอนามัยประจําปี 2558 รอบที่ 1
โดยมี น ายแพทย์ ชลทิ ศ อุ ไรฤกษ์ กุ ล ผู้ อํานวยการศู น ย์ อนามั ยที่ 5
ราชบุ รี พร้ อ มเจ้ าหน้ า ที่ ข องศู น ย์ ฯ ให้ ก ารต้ อ นรั บ พร้ อ มบรรยาย
ภาพรวมสรุปของศูนย์ฯ รวมทั้งการดําเนินงานของแต่ละกลุ่มงานให้
คณะผู้ นิ เทศได้ รั บ ทราบ ณ ห้ อ งประชุ ม ดาวเรื อ งชั้ น 3 อาคาร
อํานวยการ ทั้งนี้ทางคณะผู้นิเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมของ
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (Training Center)

เมื่ อ วั น ที่ 17 มี น าคม 2558 นายแพทย์ ณั ฐ พร วงษ์ ศุ ท ธิ
ภากร รองอธิบ ดีกรมอนามัย พร้อ มคณะ เดินทางมานิ เทศงาน ณ
ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 5 ราชบุ รี โดยมี น ายแพทย์ ช ลทิ ศ อุ ไ รฤกษ์ กุ ล
ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การ
ต้อนรับ การมานิเทศงานรอบที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2558 เพื่อ
รับฟังปัญหาอุปสรรค์ในการดําเนินงานของศูนย์ฯ และพร้อมให้การ
สนับสนุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

เมื่ อ วัน ที่ 23 กั น ยายน 2558 นายแพทย์ ณั ฐพร วงษ์
ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ เดินทางมานิเทศ
งานรอบที่ 3 และมอบนโยบายทิ ศ ทางการทํ า งานของกรม
อนามั ย ประจํ า ปี 59 โดยมี น ายแพทย์ ช ลทิ ศ อุ ไ รฤกษ์ กุ ล
ผู้ อํ านวยการศู น ย์ อนามั ย ที่ 5 ราชบุ รี พร้อ มเจ้ าหน้ าที่ ให้ การ
ต้อนรับและรับการนิเทศ ทั้งนี้ ได้นําทีมคณะผู้นิเทศเข้าเยี่ยมชม
การบริหารจัดการตลาดสดแผงลอยเทศบาลเมืองราชบุรี โดยมี
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ให้
การต้อนรับ
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ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน
เมื่ อ วั น ที่ 21 ตุ ล าคม 2557 แพทย์ ห ญิ ง มณฑา ไชยวั ฒ น
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และ
คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นักศึกษานานาชาติ จากสถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (จากประเทศอินโดนีเซีย
ญี่ ปุ่น มัลดิฟ พม่า มาลาวี ฟิลิปปินส์ ศรีลังกาและไทย)และอาจารย์
เข้าศึกษา ดูงานด้านบริหารจัดการด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่ายและทีมทํางานในการบริหาร
จัดการในระดับเขต รวมถึงการบริหารงบประมาณและโครงสร้างของ
องค์กร เพื่อนําไปใช้ในการทําโครงการวิจัยและกลับนําไปเป็นต้นแบบ
และพัฒนาระบบสาธารณสุข ในประเทศของตนเองต่อไป
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายแพทย์สันติ เตชาชัยนิรันดร์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และ
คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จาก
สถาบั น Sekolah Tinggi IImu Kesehatan Bali (STIKES BALI)
ประเทศอินโดนีเซีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนสุขภาวะและวัฒ นธรรม
เข้าศึ กษาดู งานโรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพ ศู น ย์อ นามั ยที่ 5 ราชบุ รี
ด้านการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลัง
คลอด และงานสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เพื่อนํากลับไปเป็นต้นแบบและ
พัฒนาระบบ ในประเทศของตน
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดําเนินงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครบ
วงจร Health Promotion Plaza พร้อมทั้งให้ บุคลกรผู้รับผิดชอบ
งานด้าน DPAC ของ ศูนย์อนามัยที่1-12 ของกรมอนามัย เข้าศึกษา
ดูงานการดําเนินงาน Fitness Center ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
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บุคคลดีเด่นของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
สืบเนื่องจาก กรมอนามัยได้จัดทํา “โครงการคนดีศรีอนามัย”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ที่สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี และมีผลงานดีเด่น โดยยึดถือและประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมกรม
อนามัย และเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่กรมอนามัยยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน และสร้างผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน และประชาชน
ผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น คนดีศรีอนามัย
และคนดีศรีอนามัยหน่วยงาน ประจําปี 2558

คนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจําปี 2558 กลุ่ม 5 พนักงานราชการ
นายจิระเดช นงษ์รัก
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คนดีศรีอนามัยหน่วยงาน ประจําปี 2558
1. กลุ่ม 3 ข้าราชการประเภททั่วไป
นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณีเกิด
ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารสุข

2. กลุ่ม 5 ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับ ปก/ชก
นางสาวกาญจนา พันธุ์พานิช
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3. กลุ่ม 4 ลูกจ้างประจํา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว
นางโสภี ไชยอ่อน
ตําแหน่งพนักงานบริการดี
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หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน
หน่วยงานในสังกัด
ศูนย์อนามัยที่ 5

หมายเลขขององค์การ/ มือถือ

หมายเลขโทรสาร/ E-mail

032 - 310368 – 70
032- 310404-5

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

ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
นพ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล

081 – 9429484

Chonlatiturai@yahoo.com

กลุ่มอํานวยการ
นางปราณี ภาคสวรรค์ (หน.)

032 - 310368 - 70 ต่อ 2204
092- 6955145

Pranee_2505@hotmail.com

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย
นางพัชรี วารีนิล (หน.)

032 - 310368 - 70 ต่อ 2210
032 - 310368 - 70 ต่อ 2214
086 - 7637002

hc4rb@hotmail.com
patcharee_w@anamai.mail.go.th
patcharee.v51@gmail.com

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
พญ. มณฑา ไชยะวัฒน (หน.)
- งานทันตสาธารณสุข
- งานอนามัยแม่และเด็ก

032 - 310368 – 70 ต่อ 2218
086-8087244
032 - 310368 - 70 ต่อ 2219
032 - 310368 - 70 ต่อ 2218/2299

- งานวัยเรียนและเยาวชน
- งานวัยทํางาน
- งานผู้สูงอายุ

032 - 310368 - 70 ต่อ 2315
032 - 310368 - 70 ต่อ 2298
032 - 310368 - 70 ต่อ 2217

MEWMEW248@ yahoo.com
donludee. K@anamai.mail.go.th
skawlab@ yahoo.com
skavarat.t@anamai.mail.go.th
jt-jarrunee@ yahoo.com
jutarat.S@anamai.mail.go.th
fcrb@windowslive.com

งานโภชนาการและงานออกกําลังกาย
น.ส. วรลักษณ์ คงหนู (หน.)
- งานออกกําลังกาย
- งานโภชนาการ

032 - 31036 8-70 ต่อ 2316
089-8156502
032 - 310368 - 70 ต่อ 2306
032 - 310368 - 70 ต่อ 2316

wkongnoo@gmail.com
pornipa@gmail.com
chachadaporn.j@anamai.mail.go.th

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายธนชีพ พีระธรณิศร์ (หน.)

032 - 310368 - 70 ต่อ 2211
081- 8212681

Thana_1962@hotmail.com

กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ

032 - 310368 - 70 ต่อ 2313

น.ส. พัชรินทร์ สมบูรณ์ (หน.)
- ห้องสมุด

089-9162118
032 - 310368 - 70 ต่อ 2267,2212

Patcharin_234@hotmail.com
Chaleomdit@gmail.com

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
นพ. สันติ เตชาชัยนิรันดร์ (ผอ.)

032 - 310368 - 70 ต่อ 2231
032 - 310368 - 70 ต่อ 2230
081-8585374

Santitechachi.t@anamai.mail.go.th

- มุมเพื่อนใจวัยรุ่น

032 - 310368 - 70 ต่อ 2275

Peak.lak @hotmail.com

- ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

032 - 310368 - 70 ต่อ 2201
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รายชื่อคณะกรรมการจัดทําหนังสือรายงานประจําปี 2558
นางมณฑา
นางพัชรี
นางจุฑารัตน์
น.ส.เกษณี
น.ส.อุบล
นางปราณี
น.ส.ดลฤดี
น.ส.อุทัยวรรณ
นางจรรยา
นายกมล
นางพเยาว์
นางระจิตร
นางกาญจนา
นายวีระศักดิ์
นางสุวรรณี
นางบุษบา
น.ส.จิตติมา
นางนงนาฏ
นางมาลี
นางกุลจิตร
นายจิระเดช
น.ส.นิศากร
น.ส.เพ็ญสุข
น.ส.น้ําผึ้ง
นางนาตยา

ไชยะวัฒน
วารีนิล
สะธรรมกิจ
โคกตาทอง
จันทร์เพชร
ภาคสวรรค์
แก้วสวาท
โคกตาทอง
สืบนุช
มัยรัตน์
อิศรพันธุ์
ชาครียวณิชย์
ตันติวนิชาโกศล
โรจนาศรีรตั น์
นาคะ
อรรถาวีร์
ธาราพันธ์
ทองจุล
ชัยมังคโล
อํานวยสินสิริ
นงษ์รัก
ฝ้ายเครือ
มสุการัตน์
กลิ่นด้วง
แก้วพิภพ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
ทันตแพทย์ชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
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