ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี มีหนาที่สนับสนุนดานวิชาการ บริการสาธิต เพื่อสงเสริมการผลิตรูปแบบ
หรือเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาสมรรถนะบุคคลในระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมใหกับพื้นที่ 8
จังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 5 สนับสนุนองคกรภาคีเครือขายทุกภาคสวนและภาคประชาชนในพื้นที่ที่
รับ ผิด ชอบใหมีพ ฤติก รรมที่ถ ูกต องและมี สภาพแวดลอ มที่เ อื้อต อการมีสุข ภาพดีใหค รอบคลุมและมี
ประสิทธิผล ตลอดปงบประมาณที่ผานมาศูนยอนามัยที่ 5 มีการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ งานพันธกิจ
งานแกป ญหาในพื้นที่ รวมถึงงานศึกษาวิจัยดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ดังเอกสารที่
คณะกรรมการจัดทำหนังสือรายงานประจำป 2562 รวบรวมไว
รายงานประจำป 2562 เลมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธผลการดำเนินงานในรอบปที่
ผานมาของศูนยอ นามัยที่ 5 ราชบุรี ประกอบดวย การพัฒนาองคก ร ผลการดำเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตรกรมอนามัยและงานตามพันธกิจของศูนยฯ
คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจำปเลมนี้จะเปนประโยชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ผูที่สนใจใชเปนแนวทางในการพัฒนางานตอไป

ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
มีนาคม 2563

รายงานประจำป 2562

เนื้อหา

หนา

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของศูนยอนามัยที่ 5
- ประวัติ
- โครงสรางองคกร
- ผูบริหาร
- อัตรากำลัง
- การบริหารเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ 2562
สวน 2 โครงการพัฒนาและบริการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับ
ประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
- โครงการพัฒนาและบริการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับ
ประชาชนในพื้นที่โครงการอันตอเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สวนที่ 3 ผลการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
- กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก
- กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน - วัยรุน
- กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทำงาน
- กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
- กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
สวนที่ 4 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
- ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
สวนที่ 5 ผลงานพัฒนางานวิชาการ
- ผลงานพัฒนางานวิชาการ
- การนำเสนองานวิจัยเวทีการประชุมวิชาการกรมอนามัย
สวนที่ 6 ประมวลภาพกิจกรรมสำคัญ
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หนา
ตารางที่ 1 แสดงภาพรวม แผน-ผลการใชจายเงินบำรุง ปงบประมาณ 2562
ตารางที่ 2 งบประมาณที่ไดรับและผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำป 2562
ตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัตงิ านในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางที่ 4 แสดงสถานการณคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนและศูนยการเรียนรูตำรวจตระเวนชายแดน
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 (4 จังหวัด)
ตารางที่ 5 แสดงผลการเฝาระวังคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนและศูนยการเรียนรูตำรวจตระเวนชายแดน
ตารางที่ 6 แสดงผลงานการเขารวมประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ประเภท Oral
ตารางที่ 7 แสดงผลงานการเขารวมประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ประเภท Poster
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45
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หนา
แผนภูมิที่ 1 โครงสรางองคกร
แผนภูมิที่ 2 ผูบริหารศูนยอนามัยที่ 5
แผนภูมิที่ 3 จำนวนบุคลากรศูนยอนามัยที่ 5
แผนภูมิที่ 4 จำนวนบุคลากรแยกตามวิชาชีพ
แผนภูมิที่ 5 จำนวนบุคลากรแยกตามกลุมอายุ
แผนภูมิที่ 6 จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา
แผนภูมิที่ 7 แสดงภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณเฉพาะงบดำเนินงานรายไตรมาสเมื่อเทียบกับ
เกณฑกรมอนามัย
แผนภูมิที่ 8 แสดงอัตราสวนแมตายในเขตสุขภาพที่ 5
แผนภูมิที่ 9 แสดงสัดสวนวัยทำงานเทียบกับประชากรกลุมวัยอื่นๆรวมกัน
แผนภูมิที่ 10 แสดงสัดสวนประชากรผูสูงอายุเขตสุขภาพที่ 5 ป 2560-2562
แผนภูมิที่ 11 แสดงรอยละการคัดกรอง ADL (เปาหมาย ≥90%)
แผนภูมิที่ 12 แสดงจำนวนผูปวยนอกรายไตรมาส
แผนภูมิที่ 13 แสดงจำนวนผูปวยในรายไตรมาส
แผนภูมิที่ 14 แสดงรอยละของความพึงพอใจของผูปวยตอการรับบริการ
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ขอมูลทั่วไปของศูนยอนามัยที่ 5
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1

ประวัติ
ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี เริ่มตนใชชื่อ ศูนยอนามัยแมและเด็กเขต 7 ราชบุรี กรมอนามัย ใหบริการแกประชาชน
ทั่วไปเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2512 ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนาง
เจาฯพระบรมราชินีนาถเสด็จทรงเปดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2512 ในระยะแรกไดแบงการบริหารงานเปน 4 ฝาย
ไดแก โรงเรียนผดุงครรภอนามัย โรงพยาบาลแมและเด็ก ฝายสงเสริมสุขภาพและฝายธุรการ

อาคารผูปวยนอก สรางป พ.ศ.2512

อาคารผูปวยนอก สรางป พ.ศ.2558-ปจจุบัน

ป 2530 รัฐบาลโดยสำนักงาน ก.พ. ไดปรับ
โครงสรางใหมและปรับตำแหนงในรูปการกำหนด
อัตรากำลัง 3 ป มีการรวมศูนยวิชาการสายสงเสริม
สุขภาพไดแก ศูนยอนามัยแมและเด็ก ศูนยโภชนาการ
ศูนยอนามัยโรงเรียน ศูนยทันตสาธารณสุข และใชชื่อ
ใหมวาศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 7 ราชบุรี และในป
2534
กระทรวงสาธารณสุขไดเปลี่ยนแปลงพื้นที่
รับผิดชอบเปน 12 เขต และเปลี่ยนชื่อเปนศูนย
สงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี ในปงบประมาณ 2559
กรมอนามัยไดเปลี่ยนชื่อศูนยฯใหสอดคลองกับเขต
บริการสุขภาพที่ 5 เปนศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี
พื้นที่ปฏิบัติงาน 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดราชบุรี
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ

2
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ลาสุดในป 2557 มีการปฏิรูประบบราชการกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง มีการแบงเขตบริการสุขภาพเปน 12
แหง ซึ่งศูนยฯรับผิดชอบเขตบริการสุขภาพที่ 5 (8 จังหวัดเดิม) มีขอบขายของงานครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมดังนี้
1. อนามัยการเจริญพันธุประกอบดวย อนามัยแมและเด็ก วางแผนครอบครัว เอดส (HIV/AIDS) อนามัยวัยเรียน
และเยาวชน อนามัยวัยหมดระดูและผูสูงอายุ ครอบครัวศึกษา การมีบุตรยาก การแทงบุตร มะเร็งระบบสืบพันธุ
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
2. โภชนาการ
3. ทันตสาธารณสุข
4. ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
5. อนามัยสิ่งแวดลอม (สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ)
6. อนามัยสิ่งแวดลอมกรณีสาธารณภัยและภาวะฉุกเฉิน
7. คุมครองผูบริโภคและกฎหมายสาธารณสุข
8. สุขาภิบาลอาหารและน้ำ
9. สงเสริมสุขภาพในสถานที่ตางๆ เชนเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู, โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ สถานประกอบการ ที่พักอาศัยและ สถานบริการสาธารณะ เปนตน
10. งานอื่น ๆ ไดแก โครงการพระราชดำริ งานที่เกี่ยวกับการประปาสวนภูมิภาค สปสช. เปนตน

วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักในการสนับสนุน และอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพ ของเขตสุขภาพที่ 5

พันธกิจ
1. อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม โดยเชื่อมโยงการอภิบาลระบบจากสวนกลางมายังเขต
สุขภาพ (System Governance)
2. สนับสนุนวิชาการใหกบั ทุก Actors ในระบบ(Provider, Purchaser, Regulator, อปท, Non Health Sector)
เพื่อใชในการพัฒนาระบบหรือแกไข/ปองกันปญหาสุขภาพภายในเขต (Information & Advocacy Center)
3. วิจยั พัฒนาเพื่อผลิตงานวิชาการ ที่สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขและบริบทของเขตสุขภาพ (Research &
Technology Center)
4. บริการสาธิต เพื่อพัฒนารูปแบบบริการที่สามารถใชไดจริงในบริบทของหนวยบริการตางๆ (รพ.สต./รพช./รพศ./
รพท./ชุมชน/อปท.) (Service Center)
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม (Training Center)

เปาหมาย
1. ประชาชนสุขภาพดี
2. ภาคีเครือขายและเจาหนาที่มีความสุข
3. ระบบการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมมีความยั่งยืน
รายงานประจำป 2562
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ประเด็นยุทธศาสตร
1.สงเสริมสุขภาพ 4 กลุมวัย
1.1 กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย

1.4 กลุมผูสงู อายุ

เปาประสงค
- ตั้งครรภคุณภาพ ลูกเกิดรอดแมปลอดภัย
- เด็ก 0-5 ป มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
สมวัย
- เด็กวัยเรียนวัยรุน เขมแข็ง แข็งแรงและฉลาด
- คนวัยทำงานสุขภาพแข็งแรง มีความฉลาดรอบรู
และมีการเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุ
- ผูสูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. สรางความเขมแข็งระบบอนามัย
สิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน

- ประชาชนทุกกลุมวัยอยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมี
สุขภาพที่ดี

3. อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม

- ภาคีเครือขายรวมดำเนินการใหสามารถนำสินคาและ
บริการ (Product champion) ของกรมอนามัยนำไปใช
ประโยชนและพัฒนาอยางเหมาะสม

4. ปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง
และมีธรรมาภิบาล

- เปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
- เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง (HPO)
- เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล (Good governance)

1.2 กลุมวัยเรียนและวัยรุน
1.3 กลุมวัยทำงาน

4
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แผนภูมิท่ี 1 โครงสรางองคกร

แผนภูมิที่ 2 ผูบริหารศูนยอนามัยที่ 5
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท
ผูอำนวยศูนยอนามัยที่ 5

น.ส.วรวรรณ อัศวกุล
ผูชวยผูอำนวยศูนยดานการพัฒนาวิชาการ(กพว.)
นางมณฑา ไชยะวัฒน
รองผูอำนวยศูนยดา นวิชาการ

นายธนชีพ พีระธรณิศร
ผูชวยผูอำนวยศูนยดา นความรอบรู
ดานสุขภาพ (HL)

น.ส.วรลักษณ คงหนู
ผูชวยผูอำนวยศูนยดานการพัฒนาคุณภาพ
(PMQA)

นายสมเกียรติ อรุณภาคมงคล
รองผูอำนวยศูนยดา นบริการ

ภารกิจสนับสนุน

ภารกิจวิจัยพัฒนาและสนับสนุนเขตสุขภาพ

ภารกิจพัฒนารูปแบบและนวัตกรรม

นางมณฑา ไชยะวัฒน
หัวหนา cluster ( 5 กลุมวัย)

นางปราณี ภาคสวรรค
หัวหนากลุมอำนวยการ

นายสมเกียรติ อรุณภาคมงคล
นายธนชีพ พีระธรณิศร

หัวหนากลุมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

หัวหนากลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม

นางพัชรี วารีนิล
หัวหนากลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
และพัฒนากำลังคน

นางสุวรรณี นาคะ
หัวหนากลุมการพยาบาล

เทคนิคบริการและวิชาการ
6
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อัตรากำลัง บุคลากรศูนยอนามัยที่ 5
บุคลากรศูนยอนามัยที่ 5 มีบุคลากรทั้งหมด 306 คน แยกตามประเภทของบุคลากร วิชาชีพ กลุม
อายุ และวุฒิการศึกษา ขอมูล ณ 15 กรกฎาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
พนักงานจ้างเหมา
19%

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข
11%

ข้าราชการ
53%

ลูกจ้างประจํา
9%
พนักงานราชการ
8%

แผนภูมิที่ 3 จำนวนบุคลากรศูนยอนามัยที่ 5

รายงานประจำป 2562

วิชาชีพ

จำนวน (คน)

แพทย

9

ทันตแพทย

4

พยาบาลวิชาชีพ

76/พ.เทคนิค 5

นวก.สาธารณสุข

27

เภสัชกร

3

7

วิชาชีพ

จำนวน (คน)

นักโภชนาการ

4

จ.วิเคราะห

3

อื่น ๆ

175

รวม

306

แผนภูมิที่ 4 จำนวนบุคลากรแยกตามวิชาชีพ

18%

Gen BB (2489-2507)
49%
33%

Gen x (2508-2522)
Gen y (2523-2540 )

แผนภูมิที่ 5 จำนวนบุคลากรแยกตามกลุมอายุ

8
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วุฒิการศึกษา

จำนวน (คน)

รอยละ

ปริญญาตรี

114

37.26%

ปริญญาโท

30

9.8%

ปริญญาเอกและ
เทียบเทา

8

2.61%

ต่ำกวาปริญญาตรี

154

50.33%

แผนภูมิที่ 6 จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา

รายงานประจำป 2562

9

10
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ตารางที

แสดงภาพรวม แผน-ผลการใช้จ่ายเงินบํารุง ปี งบประมาณ

รายจายเงินบำรุง
(ณ

กันยายน

)

สรุปการใชจายงบประมาณประจำป 2562 ศูนยอนามัยที่ 5
ตารางที่ 2 งบประมาณที่ไดรับและผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำป 2562

รายงานประจำป 2562
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จากตารางที ในปี งบประมาณ พ.ศ.
ศูนย์อนามัยที ได้รบั งบประมาณทังสิน , , . บาท
แบ่งเป็ นงบดําเนินงานและงบรายจ่ายอืน จํานวน , , . บาท คิดเป็ นร้อยละ . เป็ นงบลงทุนจํานวน
, , . บาท คิดเป็ นร้อยละ . ทัง หมวดเงินมีการเบิกจ่ายได้รอ้ ยละ . และร้อยละ .
ตามลําดับ

ภาพรวมการใชจายงบประมาณปงบประมาณ 2562
(งบดำเนินงาน)

120

100

82.64

80

61.83

60

40

99.43

30.95

20

0
ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2
เกณฑ์กรมอนามัย

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

ผลการเบิกจ่าย

แผนภูมิที่ 7 แสดงภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณเฉพาะงบดำเนินงาน รายไตรมาส เมื่อเทียบกับเกณฑกรมอนามัย

พบวา ต่ำกวาเกณฑในไตรมาสที่ 1 (เกณฑ = 33%) และไตรมาสที่ 4 (เกณฑ = 100%)

12

รายงานประจำป 2562

รายงานผลคะแนนตัวชี้วดั ตามคำรับรองฯ ปงบประมาณ 2562
ตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
ที่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป ตอประชากรหญิง
อายุ 15 - 19 ป พันคน
รอยละของตำบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสงู อายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ
รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตาม
เกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
รอยละการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงาน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT)
รอยละความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee
Engagement : EE)
รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัย
กาวสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเปนองคกรรอบรูดาน
สุขภาพ (HLO)

สรุปคะแนนที่ไดจากคะแนนเต็ม 5

คะแนนผลการประเมินของเจาภาพ
5 เดือนแรก
4.8
3.69
4.17

5 เดือนหลัง
4.92
4.3258
4.295

5

5

5

5

3

2.95

3.05

5

4.5
3.625

1.9089
3.5

5

3.94

4.1835

4.084

จากตารางแสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัยที่ศูนยอนามัยที่ 5 จัดทำขอตกลงการปฏิบัติงาน
(Performance Agreement : PA) เปนตัวชี้วัดตามนโยบายสำคัญเรงดวน แผนยุทธศาสตร/และภารกิจหลักกรมอนามัย
จำนวน 5 ตัวชี้วัด (1.1-1.5) เปนตัวชี้วัดภารกิจงาน/สนับสนุน จำนวน 5 ตัวชี้วัด (2.1-2.5) จากคะแนนเต็ม 5 ในรอบ 5
เดือนแรกศูนยอนามัยที่ 5 ไดคะแนน 4.1835 สวนในรอบ 5 เดือนหลัง ไดคะแนน 4.084 ลดลงจากรอบแรก 0.0995
คะแนน

รายงานประจำป 2562
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โครงการพัฒนาและบริการสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับ
ประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ
และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

14
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โครงการพัฒนาและบริการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับประชาชน
ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ป 2561 สถานการณคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนและศูนยการเรียนรูตำรวจตระเวนชายแดนของพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 5 (จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี) พบวา น้ำบริโภคสวนใหญรอยละ 88.3 (68
ตัวอยาง) ไมผานมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของกรมอนามัย มีเพียง 9 ตัวอยาง (รอยละ 11.7) ที่ผานมาตรฐาน โดยเมื่อ
พิจารณาแยกตามพารามิเตอร พบวา น้ำบริโภคของโรงเรียนฯ ในเขตทุกตัวอยาง ไมพบโลหะเปนพิษ และพารามิเตอรที่
ทำใหน้ำบริโภคไมผานมาตรฐานแตละดาน ไดแก ดานกายภาพ รอยละ 24.68 เกิดจากคา pH, สี, ความขุน ไมผานเกณฑ
ดานเคมีทั่วไป เพียงรอยละ 2.6 จากคาความกระดาง, ฟลูออไรดเกินมาตรฐาน ไมผานเกณฑดา นโลหะทั่วไปรอยละ 6.49
จากเหล็ก ,แมงกานิส เกินมาตรฐาน แตน้ำบริโภคที่สง ตรวจไมผานเกณฑดานแบคทีเรียมากถึงรอยละ 81.82 เนื่องจาก
ตรวจพบการปนเปอนของโคลิฟอรมแบคทีเรีย และ Faecal Coliform Bacteria เกินมาตรฐาน และจากการนำผลตรวจ
วิเคราะหแยกตามพารามิเตอร มาทำการประเมินความเสี่ยง โดยแบงกลุมตามความเสี่ยง เปน 3 กลุม พบวา น้ำบริโภค
ของโรงเรียนสวนใหญ รอยละ 79.22 ตองปรับปรุงกอนบริโภค โดยสามารถใชวิธีการฆาเชื้อโรคในน้ำ และการตกตะกอน
มีตัวอยางน้ำที่ไมควรนำมาบริโภค (เวนแตไดรับการปรับปรุงพิเศษจนปลอดภัย) จำนวน 7 ตัวอยาง รอยละ 9.1 จากปญหา
การมีคาเหล็ก แมงกานีส ฟลูออไรดและความกระดาง เกินคามาตรฐาน ดังตาราง
ตารางที่ 4 แสดงสถานการณคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนและศูนยการเรียนรูตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 5 (4 จังหวัด)

กลุมตามความเสี่ยง

Classified

ตัวอยาง

รอยละ

ผานเกณฑทุกดาน

9

11.68

ตองปรับปรุงกอนบริโภค
(ซึ่งสวนใหญโดยวิธีการตกตะกอนและฆาเชื้อโรคใน
น้ำ)

ผานเกณฑดานเคมี
ไมผา นเกณฑดานกายภาพ
และ/หรือ ดานชีวภาพ

61

79.22

ไมควรนำมาบริโภค
(เวนแตไดรบั การปรับปรุงพิเศษจนปลอดภัย)

ไมผา นเกณฑ ทางดานเคมี

7

9.1

77

100

บริโภคไดเลย

รวม

รายงานประจำป 2562
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สภาพปญหาที่พบในการดำเนินงาน คือ น้ำบริโภคมีปญหาเรื่อง pH สี ความขุน ความกระดางปนเปอน ฟลูออไรด
เหล็ก แมงกานิส และ Coliform Bacteria, Faecal Coliform Bacteria เกินคามาตรฐาน ระบบกรองน้ำชำรุด เสียหาย
บางแหงมีระบบกรอง แตมีขนาดเล็กไมเพียงพอตอกำลังการผลิต ขาดงบประมาณในการบำรุงรักษาระบบการกรองน้ำ
บริโภคที่มีอยู เชน การเปลี่ยนสารกรอง ไสกรอง ตามสภาพ และอายุการใชงาน รวมทั้งการจัดหาวัสดุอปุ กรณ และ
สารเคมีที่จำเปน เชน ภาชนะหรือถังเก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำ สารเคมี ไดแก สารสม และคลอรีน สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำ
บริโภคในโรงเรียน ซึ่งสวนใหญไมผานเกณฑมาตรฐานดานกายภาพ และแบคทีเรีย เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการดูแล
รักษาระบบปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในป 2562 กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี รวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี ไดดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำบริโภค (น้ำดื่ม น้ำสำหรับลางหนา-แปรงฟน
น้ำลางภาชนะ) สงตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ (20 พารามิเตอร ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของกรมอนามัย)
เพื่อเฝาระวังคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนและศูนยการเรียนรูตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 27 แหง ผลการเฝาระวัง
คุณภาพน้ำบริโภค พบวา น้ำบริโภคสวนใหญรอยละ 75.1 (37 ตัวอยาง) ไมผานมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของกรม
อนามัย มีเพียง 12 ตัวอยาง (รอยละ 24.49) ที่ผานมาตรฐาน โดยเมื่อพิจารณาแยกตามพารามิเตอร พบวา น้ำบริโภคของ
โรงเรียนฯ ในเขตทุกตัวอยาง ไมพบโลหะเปนพิษ รวมทั้งผานดานเคมีทั่วไปทุกตัวอยาง และพารามิเตอรที่ทำใหน้ำบริโภค
ไมผา นมาตรฐานแตละดาน ไดแก ดานกายภาพ รอยละ 16.32 เกิดจากคา pH, สี, ความขุน ไมผา นเกณฑดานโลหะทั่วไป
รอยละ 12.24 จากเหล็กเกินมาตรฐาน และไมผานเกณฑดานแบคทีเรียมากถึงรอยละ 73.46 เนื่องจากตรวจพบการ
ปนเปอนของโคลิฟอรมแบคทีเรีย และ Faecal Coliform Bacteria เกินมาตรฐาน
ตารางที่ 5 แสดงผลการเฝาระวังคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนและศูนยการเรียนรูตำรวจตระเวนชายแดน
ตย.น้ำ
ที่เก็บ

ตย.
ผาน

รอยละ
ผาน

ตย.
ไมผาน

รอยละ
ไมผา น

กายภาพ

49

12

24.49

37

75.51

8

รอยละไมผานเกณฑ

16

จำนวนตัวอยางไมผานมาตรฐาน
เคมีทั่วไป โลหะทั่วไป โลหะ
เปนพิษ
0
6
0

แบคทีเรีย
36

16.32

0

12.24

0

73.46

พารามิเตอรที่ทำใหไมผา นมาตรฐาน

pH, สี
ความขุน

-

เหล็ก

0

รอยละผานมาตรฐาน

83.68

0

87.76

0

Coliform Bacteria,
Faecal Coliform
Bact
26.54
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รวมทั้งไดดำเนินการสำรวจอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียนตามโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อประเมินสภาพและการใชงานสวมตามโครงการสุขอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีการกอสรางและปรับปรุงในป 2557–2559
จำนวน 9 แหง และรวบรวมขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมของโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ นอกจากนีย้ ัง
ไดบรู ณาการกับโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางความรอบรูสขุ ภาพดานโภชนาการและสิ่งแวดลอม สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูใหญ และครูอนามัยในการจัดการน้ำบริโภค โดยใหความรูในเรื่องการลางทำความสะอาด และการ
เปลีย่ นสารกรอง ไสกรอง การเฝาระวังคุณภาพน้ำบริโภค เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญในการจัดการคุณภาพน้ำ
บริโภคในโรงเรียนตามสภาพปญหาที่พบ

รายงานประจำป 2562
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3.1 กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก
“มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต” สราง Smart Parents to smart Kids
ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสาธารณสุข ไดกำหนดเปาหมายใหประชาชนไทยมีสขุ ภาพดี เนน PP&P
Excellence Service Excellence People Excellence Governance Excellence ดานการสงเสริมสุขภาพปองกัน
โรคและการคุมครองผูบริโภค (PP&P) มีโครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย ซึ่งเปน
รากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุมวัย โดยกำหนดตัวชี้วดั รอยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน
อัตราสวนการตายมารดาไทย รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และ
สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป ศูนยอนามัยที่ 5 ไดดำเนินงานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย ดวยระบบ
อภิบาลสงเสริมสุขภาพ A2IM และใชกลยุทธ PIRAB พัฒนาศักยภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย มีการประสานความรวมมือ
กับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อเพิ่มความรอบรูดานสุขภาพให
ประชาชน และใชเครื่องมือการดำเนินงานที่สำคัญของกรมอนามัย ไดแก สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก คูมือเฝาระวังและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) โดยพอแมผูปกครอง

กระบวนการดำเนินงาน ประกอบดวย
1. เฝาระวังภาวะสุขภาพของสตรีต้งั ครรภและเด็กปฐมวัย ดวยการสะทอนขอมูลสุขภาพ ไดแก การเขาถึงบริการ
ฝากครรภเร็วกอน 12 สัปดาห การฝากครรภคุณภาพ อัตราสวนการตายของมารดาและทารก การคนหาหญิงตั้งครรภกลุม
เสี่ยงในชุมชน เพื่อสงตอระหวางหนวยบริการและชุมชน อัตราการขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิดน้ำหนัก
นอยกวา 2500 กรัม การเฝาระวังการเจริญเติบโตและการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2. บริหารจัดการพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 5 ประสานความรวมมือภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ สนับสนุนการดำเนินงาน
ตามเกณฑมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก อยางตอเนื่องและยั่งยืน ภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการอนามัยแม
และเด็กระดับเขตและระดับจังหวัด (Maternal and Child Health Board) MCH Manager / Child Project Manager
ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดย
2.1 สนับสนุนใหหญิงตั้งครรภทุกคนฝากครรภเร็วกอน 12 สัปดาห และฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ
คุณภาพ รวมทั้งใหใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กเปนคูมือในการดูแลสุขภาพตนเอง ผานหนวยบริการสาธารณสุขทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน สนับสนุนการจายยาและกำกับการกินยา Triferdine ระหวางตั้งครรภและหลังคลอด ถึง 6 เดือน เฝา
ระวังภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ และเด็กปฐมวัย
2.2 การเฝ า ระวั งและส งเสริ มพัฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย เริ ่ มดว ยการ Register เด็ ก ทุ ก คนที ่ เ กิ ด ใน
โรงพยาบาล มีการแจกและสอนการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยกอนจำหนายออกจากโรงพยาบาล
ติดตามเฝาระวังพัฒนาการทุกชวงอายุ และคัดกรองพัฒนาการตามชวงอายุ 9 18 30 42 เดือนดวยเครื่องมือเฝาระวัง
และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเจาหนาที่สาธารณสุข แยกเด็กเปนกลุมปกติ ใช DSPM และเด็กกลุมเสี่ยง (BA,
LBW) ใช DAIM รวมถึงเด็กปฐมวัยกลุมผิดปกติตา งๆ เชน โรคทางพันธุกรรม ผิดปกติทางสมอง ความพิการ เปนตน ทั้งนี้
ใหมีระบบเฝาระวังและการสงตออยางเปนระบบ
รายงานประจำป 2562
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2.3 สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศูนยเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
2.4 พัฒนาองคความรูในการดูแลสุขภาพแมและเด็ก แกหญิงตั้งครรภ สามี และญาติ ผานกิจกรรม
โรงเรียนพอแมในหนวยบริการสาธารณสุขและชุมชน
2.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก ในเขตสุขภาพที่ 5 ใหดำเนินงานตาม
มาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก
3. สนับสนุนการดำเนินงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต ในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อดูแลกลุมเปาหมายหญิง
ตั้งครรภ เด็กแรกเกิด – 6 เดือน และ เด็กอายุตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ถึง 2 ป

20

รายงานประจำป 2562

ผลการดำเนินงาน
สถานการณและสภาพปญหากลุมสตรีตั้งครรภและเด็กปฐมวัย
ขอมูลระดับประเทศ มีมารดาเสียชีวิต 111 ราย อัตราสวนมารดาเสียชีวิต 19.98 ตอแสนการเกิดมีชีพ ไมรวมเขต
กทม. (สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย : ต.ค.61-ก.ย.62 ) เขตสุขภาพที่ 5 มีมารดาเสียชีวิตจำนวน 8 ราย อัตราสวน
มารดาเสียชีวิต 16.36 ตอแสนการเกิดมีชีพ พบที่จังหวัดราชบุรี 1 ราย สาเหตุจาก Amniotic Fluid Embolism
กาญจนบุรี 1 ราย สุพรรณบุรี 2 ราย สาเหตุจาก PPH ทั้ง 2 จังหวัด นครปฐม 1 ราย จาก Cerebral Hemorrhage
สมุทรสาคร 1 ราย จาก Preeclampsia เพชรบุรี 1 ราย จาก Pulmonary Hypertension และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 1
ราย สาเหตุจาก Cardiomyopathy
อัตราส่วนการตายมารดาไทยจําแนกรายจังหวัด ปี งบประมาณ 2562
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แผนภูมิที่ 8 แสดงอัตราสวนแมตายในเขตสุขภาพที่ 5
ผลการดำเนินงานการสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ ประเด็นการเขาถึงบริการฝากครรภ พบวา ฝากครรภครั้งแรก
กอน 12 สัปดาห รอยละ 81.7 ผลงานผานเกณฑทุกจังหวัด (เกณฑรอยละ 65) และการฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ
รอยละ 72.39 ผลงานผานเกณฑทุกจังหวัด (เกณฑรอยละ 65) ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ (Hct1) รอยละ 17.38
ติดตาม Follow up ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ ที่อายุครรภ 32 สัปดาห (Hct2) รอยละ 11.23 โดยพบภาวะโลหิต
จางสูงที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดนครปฐม อัตราทารกแรกคลอดน้ำหนักต่ำกวา 2500 กรัม รอยละ 8.60 สูง
มากที่จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ และจังหวัดสุพรรณบุรี เปนทารกคลอดกอน
กำหนด และทารกเจริญเติบโตชาในครรภ (SGA) ทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน รอยละ 20.94 ตอ 1000 การเกิดมี
ชีพ โดยพบอัตราสูงเกินเกณฑใน รพศ./รพท. ซึ่งเปน Case Complication รับ refer จาก รพช. และเปน Case ANC ของ
โรงพยาบาลเอกชน ที่มีภาวะแทรกซอนแลวไดรับการแนะนำใหมาโรงพยาบาลรัฐ
การติดตามเยี่ยมแมหลังคลอด 3 ครั้งตามเกณฑ รอยละ 76.4 ผลงานผานเกณฑรอยละ 65 ทุกจังหวัด โรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหงดำเนินงานบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กครบทุกแหง และมีการประเมิน
ซ้ำทุก 3 ป เด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการครอบคลุม รอยละ 91.15 มีพัฒนาการ
สมวัย รอยละ 78.12 สงสัยลาชา รอยละ 21.88 สวนมากเปนดานการใชภาษา ความเขาใจภาษา และกลามเนื้อมัดเล็ก
ภายหลังกระตุนพัฒนาการภายใน 30 วัน เด็กกลับมามีพัฒนาการสมวัย ภาพรวม 4 ชวงอายุที่รอยละ 97.47
รายงานประจำป 2562

21

เด็กแรกเกิดถึงต่ำกวา 6 เดือน กินนมแมอยางเดียวผลงานรอยละ 59.44 ผานเกณฑ รอยละ 50 5 จังหวัดไดแก
จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดประจวบคีรขี ันธ เด็ก 0-5 ป ไดรับการชั่งน้ำหนัก รอยละ 85.09 มี
สวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน รอยละ 60.71 ผานเกณฑทุกจังหวัด มีภาวะผอม รอยละ 5.85 เตี้ย รอยละ 12.93 อวน
รอยละ 10.74 เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ป ไดรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก รอยละ 48.57 ไมผานเกณฑทั้ง 8 จังหวัด

กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1.1 โครงการโครงการมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต ในเขตสุขภาพที่ 5 มีกิจกรรมดำเนินการ 4 กิจกรรม ไดแก
- ประชุม พั ฒ นาศัก ยภาพที มประเมิน มาตรฐานโรงพยาบาลตามเกณฑ อนามัย แม และเด็ ก และ Death Case
Conference ผูเขารวมประชุมประกอบดวยแพทย พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ผูที่รับผิดชอบงานอนามัยแมและ
เด็กระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 120 คน
- ประชุมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ. 2560 ผูเขารวมประชุมประกอบดวย บุคลากรสาธารณสุขที่เปนพนักงานเจาหนาที่ นิติกร และเภสัชกร จาก
พื้นที่ 8 จังหวัด จำนวน 147 คน
- ประชุมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็กในเขตสุขภาพที่ 5 เรื่องการคัด
กรองกลุมอาการดาวน ธาลัสซีเมีย และการดูแลหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยง ผูเขารวมประชุมประกอบดวยแพทย พยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุข ผูที่รับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็กระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 200 คน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการใชระบบการจัดสำรับอาหารกลางวัน Thai School Lunch ผูเขาประชุมประกอบดวย
บุคลากรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 รุน รวม 208 คน (รุนที่ 1 75 คน รุนที่
2 62 คน รุนที่ 3 71 คน)
1.2 โครงการประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานคัดกรอง กลุมอาการดาวน ผูเขารวมประชุมประกอบดวยพยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุข ผูที่รับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก นักเทคนิคการแพทย จากพื้นที่ 8 จังหวัด จำนวน 109 คน
1.3 โครงการเตรียมความพรอมเด็กอายุ 2-5 ปใหสูงดีสมสวน มีพัฒนาการทางกาย สมองและสังคมเหมาะสมตามวัย
ปงบประมาณ 2562
- ประชุมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน ระบบเฝาระวังการเจริญเติบโต ของเด็กปฐมวัย และการดำเนินงานตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแหงชาติ ผูเขาประชุมประกอบดวย ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของจากพื้นที่ 8 จังหวัด จำนวน 152
คน ไดแก บุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย ศึกษานิเทศก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงานอนามัยแมและเด็ก ผูเขาประชุมประกอบดวย บุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงาน
อนามัยแมและเด็ก จากพื้นที่ 8 จังหวัด จำนวน 152 คน
1.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนพอแมตามหลักการพัฒนาสมอง: BBL
2. การประเมินรับรองมาตรฐาน
2.1 ประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลตามเกณฑมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก ไดประเมินโรงพยาบาลทั่วไป 2 แหง
ไดแก โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี ันธ และโรงพยาบาลมะการักษ จังหวัดกาญจนบุรี
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2.2 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ดำเนินงานตำบล 1,000 วันแรกของชีวิต จำนวน 8 ตำบล ไดแก
1. ต.ศรีสุราษฎร อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
2. ต.ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
3. ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
4. ต.บางแกวฟา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
5. ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร
6. ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
7. ต.บานในดง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี
8. ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนา
3.1 การศึกษาโปรแกรมการสรางเสริมความรอบรูของหญิงตั้งครรภเขตสุขภาพที่ 5
เปนการศึกษาเชิงปริมาณรวมกับเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความรอบรูการใชโปรแกรมของหญิง
ตั้งครรภ กลุมตัวอยาง เปนหญิงตั้งครรภ 41 คน และเจาหนาที่หองฝากครรภ จำนวน 4 คน จาก โรงพยาบาล 2 แหง
คือ โรงพยาบาลดานชาง และโรงพยาบาลสามพราน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก ทั้งใน
เจาหนาที่ และหญิงตั้งครรภ ซึ่งหญิงตั้งครรภมีการ load ขอมูลจาก QR code เพื่อทำแบบทดสอบกอนและหลัง สามารถ
ทราบผลการทำแบบทดสอบทันที มีการดูคลิปวิดีโอ เรื่องที่ตนเองสนใจหรือตอบไมถูกตอง การวิเคราะหขอมูล เปนคา
รอยละ t-test และ วิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบวา มารดามีอายุเฉลี่ย 25.95 ป อาชีพรับจางมากที่สุดรอยละ 41.0 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มากที่สดุ รอยละ 59.0 การเปรียบเทียบเทียบคะแนนกอนและหลังดูคลิปวิดีโอ พบวาหลังดูคลิปวิดีโอ มีคาเฉลี่ยคะแนนสูง
กวากอนทดสอบทั้ง 2 จังหวัด และมี ความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ p – value < 0.05 คะแนนความพึงพอใจ
ตอการใชโปรแกรมผูรับบริการเห็นวาเปนประโยชนและควรนำไปใชตอ รอยละ 95.2 เนื้อหาเขาใจงาย 94.6 วิดีโอนาสนใจ
และจะนำไปบอกตอ รอยละ 93.6 ความพึงพอใจตอ เกณฑการใชโปรแกรม ใชงานงายระยะเวลาเหมาะสม รอยละ 100
ใชงานไมนาน รอยละ 90 เขาถึงโปรแกรมงาย และสวยงามนาใช รอยละ 80 การสัมภาษณเจาหนาที่ พบมีการแนะนำ
การกรอกขอมูล สอนการใชโปรแกรมรายบุคคลและเปนกลุม มี ถาย QR code เก็บไว เตรียมคูมือแนะนำขั้นตอนและ
สอนการเขา line การใชประโยชนจากสื่อเพื่อสรางความรอบรูขณะตั้งครรภใชตามชวงอายุครรภ มีการนำความรูไปใชท้งั
กับตนเองและขยายตอใหผูอื่น แตมีบางคลิปสั้นจนไมคอยเขาใจ และบางเครื่องเขายากตองใชเวลาเขานานเพราะระบบ
internet ไมดี เรื่องที่ควรปรับปรุง สวนใหญบอกวาดีแลว มีเพียงบางคนใหเพิ่มเนื้อหาให เปน 5 นาที ทำคลิปใหนาสนใจ
กวานี้ และใหเผยแพรใน Internet สำหรับเจาหนาที่ สามารถชี้แจงแนะนำโปรแกรมไดมีการพิมพ QR code ใหใช มีการ
ประชาสัมพันธใหผูรับบริการทราบ การปรับขั้นตอนการดำเนินงาน บางแหงเปดคลิปวิดีโอในหญิงตั้งครรภดูขณะรอตรวจ
ซึ่งการใชโปรแกรมนี้เปนการชวยลดภาระในการสอนใหความรู และเพิ่มเติมในสวนที่ยังขาด แตจะมีปญหาในบางคนที่เขา
Internet ยาก
ขอเสนอแนะคือ อยากใหโปรแกรมมีขอมูลเพิ่มขึ้น เพิ่มเนื้อหา และเวลา และปรับการเขาถึงใหงายขึ้น
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3.2 โครงการการฝกปฏิบัติของมารดาหรือผูเลี้ยงดูหลักในการใชคูมอื เฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(DSPM)
เปนการศึกษากึ่งทดลอง วัตถุประสงค เพื่อศึกษาการปฏิบัติและความพึงพอใจของมารดาตอการใชคูมือ DSPM
ในการสงเสริมพัฒนาการตามวัย กลุมตัวอยาง : มารดาที่มาคลอดบุตรที่ รพ.สงเสริมศอ.5 จำนวน 30 คน
การเก็บขอมูล 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เก็บขอมูลมารดาหลังคลอดกอนกลับบาน ฝกปฏิบัติการสงเสริมพัฒนาการโดยคูมือ DSPM ขอ 2-3
ครั้งที่ 2 เก็บขอมูลมารดาคนเดิมเมื่อเด็กอายุ 1 เดือน ฝกปฏิบัติการสงเสริมพัฒนาการโดยคูมือ DSPM ขอ 6, 7 และ 9
ครั้งที่ 3 เก็บขอมูลมารดาคนเดิมเมื่อพาบุตรมารับวัคซีน อายุ 2 เดือน
ผลการศึกษา มารดามีอายุเฉลี่ย 25.9 ป โดยเปนกลุมอายุ 20.1- 25 ปมากที่สุดรอยละ 40.0 อายุเด็กเมื่อเขา
โครงการ เฉลี่ย 2.8 วัน โดยอายุ 3 วันมีมากที่สุดรอยละ 86.7 มารดาจบปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ 46.7 เด็กเปนบุตร
คนแรกรอยละ 63.3 ในการตั้งครรภครั้งกอนมีทั้งเคยใชและไมเคยใช DSPM เทาๆกัน รอยละ 50 ความคิดเห็นตอคูมือ
DSPM เคยใช รอยละ 90 และเห็นความสำคัญรอยละ 89 ความถี่ในการใชDSPM เหมือนกันทั้ง 1 และ 2 เดือนคือใช
บางครั้ง รอยละ 48.3 และ 55.6 ผลการประเมินพัฒนาการ สมวัยที่อายุ 1 เดือน รอยละ 69.0 อายุ 2 เดือน รอยละ 85.6
หลังใหการสงเสริมพบพัฒนาการดีขึ้น พัฒนาการรายดานสมวัยเพิ่มขึ้น สงสัยลาชาพบมากที่สุดดานกลามเนื้อเล็กและ
สติปญญาในเด็ก 1 เดือน (มองตามกึ่งกลางลำตัว รอยละ77.8) 2 เดือนลาชาดานกลามเนื้อมัดใหญและการเคลื่อนไหว
(นอนคว่ำยกศีรษะ 45 องศานาน 3 วินาทีรอยละ 75.0) ความพึงพอใจตอการใช DSPM มากที่สุดรอยละ 51.9 มากรอยละ
48.1 และจะมีการใช DSPM ตอไปรอยละ 96.3
ปญหาและอุปสรรคในการใชคูมือ DSPM ของมารดา 1. ทำบอยๆ ไมได เพราะดูลูกคนเดียว มีอุปสรรคดานเวลา
2. เด็กชอบหลับ 3. เด็กงอแงหาเวลาประเมินยาก 4. เด็กไมคอยทำตาม 5. บางทีเด็กไมทำปญหาอุปสรรคในการประเมิน
ของเจาหนาที่ 1. มารดาไมอยูในพื้นที่ หาเขาโครงการยาก 2. เมื่อเขาโครงการครั้งแรกแลว มารดาตองการรับบริการที่
รพ.สต.ใกลบาน 3. มารดาที่เขาโครงการครั้งแรกไมทราบวาตองมารับบริการที่ รพ.แหงนี้อีก 2 ครั้ง 4. อาสาสมัครบางคน
ไมไดใช ไมไดบันทึกการตรวจพัฒนาการ เนื่องจาก ขายของจึงไมมีเวลา 5.การประเมินตองแยกออกจากกลุม โรงเรียน
พอแมปกติ เนื่องจากกิจกรรมมีความแตกตางกัน ทำใหเสียเวลามากกวาเดิม ขอเสนอแนะ 1. การชี้แจงวัตถุประสงคของ
โครงการอาจไมชัดเจน ทำใหมารดาไมเขาใจ และไมมารับบริการครบทั้ง 3 ครั้ง 2. เนื่องจากครั้งแรกเปนการขอความ
ยินยอมจากอาสาสมัครที่ตึกหลังคลอด และครั้งที่ 2 -3 เก็บขอมูลที่ WCC ควรมีการบริหารจัดการและประสานงานกัน
อยางดี จึงจะไดอาสาสมัครครบตามจำนวน
4. การติดตามควบคุมกำกับงาน
นิเทศงานตรวจราชการกรณีปกติรวมกับผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปละ 2 ครั้ง รอบแรกเปนการ
ติดตามดูการวิเคราะหปญหา กระบวนการทำงานของจังหวัดในเรื่องการสงเสริมสุขภาพและการใหบริการอนามัยแมและ
เด็ก การกำหนดมาตรการและจัดทำแผนแกไขปญหาของพื้นที่ รอบสองเปนการติดตามประเมินประเด็นที่มีความเสี่ยง
ตอการดำเนินงานของพื้นที่ ที่พบจากการตรวจราชการ นำมาปรับปรุงแกไข และติดตามดูกระบวนการทำงาน ระบบ
บริหารจัดการ ปญหา อุปสรรคการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ในพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล
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3.2 กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน - วัยรุน
วัยรุน... วัยใส... มีรักปลอดภัย ใสใจปองกัน
การตั้งครรภในวั ยรุนของประเทศไทย ป 2561 (ที่ มา:สำนักอนามัย การเจริ ญพั นธุ  กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข) พบวัยรุนอายุ 10-14 ป เฉลี่ยคลอดบุตร 199 คนตอวัน เฉพาะในกลุมอายุ 15-19 ป มีการคลอดบุตรสะสม
70,000 รายตอป และหากไมไดรับการดูแลมีโอกาสที่จะตั้งครรภซ้ำ โดยพบวัยรุนอายุ 10-19 ป ตั้งครรภซ้ำถึง 6,543
คน สำหรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 (ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2561)
พฤติก รรมการมีเ พศสัมพันธครั้ง แรก พบเพศชายอายุ เฉลี่ย 15.1 ป เพศหญิงอายุเฉลี่ย 15.5 ป นัก เรียนที่เคยมี
เพศสัมพันธ พบเพศชายรอยละ 24.1 เพศหญิง รอยละ 16.9 สำหรับการใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรก พบ
เพศชายรอยละ 75.0 เพศหญิง รอยละ 79.0 สวนการใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครัง้ ลาสุดกับแฟนหรือคูรัก พบ
เพศชายรอยละ 78.6 เพศหญิง รอยละ 71.4 และการคุมกำเนิดดวยวิธีที่เชื่อถือได* เมื่อมีเพศสัมพันธครั้งลาสุดกับแฟน
หรือคูรัก พบเพศชายรอยละ 80.25 เพศหญิง รอยละ 80.45 (*วิธีคุมกำเนิดที่เชื่อถือได คือ ถุงยางอนามัย ยาเม็ด/ยาฉีด
คุมกำเนิด และยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน) การตั้งครรภในวัยรุนสงผลกระทบตอสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
เศรษฐกิจในภาพรวม และปญหาการตั้งครรภในวัยรุนของประเทศมีความซับซอนและไมอาจแกไขไดดวยอำนาจหนา ที่
ของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง จึงมีการสรางกลไกในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดำเนินการรวมกันของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน และประชาสังคม เพื่อบูรณาการใหการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเปนรูปธรรม มีความเปนเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีการตราพระราชบัญญัติการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เปนตนมา
โดยความรวมมือของ 5 กระทรวงหลัก ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงมหาดไทย
สถานการณการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ในเขตสุขภาพที่ 5 ปงบประมาณ 2560-2562
พบวา อัตราการคลอดในหญิงอายุ 10–14 ป เทากับ 2.08 1.66 และ 1.24 ตอพันประชากรหญิงอายุ 10–14 ป มี
แนวโนมลดลง (เปาหมายในป 2562 ไมเกิน 1.2) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป เทากับ 47.44, 43.42 และ
32.17 (ป 2562 เปาหมายไมเกิน 38 ตอพันประชากรหญิงอายุ 15–19 ป) ในภาพรวมมีอัตราลดลง
หญิงหลังคลอดและหลังแทงอายุต่ำกวา 20 ป ตั้งครรภซ้ำ (ครรภที่ 2 ขึ้นไป) ในภาพรวมเขตสุขภาพที่ 5
ปงบประมาณ 2560-2562 เปนรอยละ 18.10 ,16.19 และ 14.77 (ป 2562 เปาหมายไมเกินรอยละ 14.5)
การคุมกำเนิดในหญิงอายุต่ำกวา 20 ป หลังคลอดและหลังแทงกอนออกจากโรงพยาบาลหรือไมเกิน 42 วันหลัง
คลอด ในป 2560-2562 มีการคุมกำเนิดรวมทุกวิธี เพิ่มขึ้นจากรอยละ 64.45, 67.35 และ 71.52 (เปาหมายรอยละ 80)
เปนวิธีช่วั คราว (ยาเม็ด ยาฉีด ถุงยางอนามัยอยางเดียว) ลดลงจากรอยละ 32.41 , 32.64 และ 32.20 มีการคุมกำเนิดวิธี
กึ่งถาวร (ยาฝงคุมกำเนิด และหวงอนามัย) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 46.78, 64.56 เปน 65.08 (เปาหมายรอยละ 80) วิธี
ถาวรจากรอยละ 3.62, 2.80 และ 1.73 ทุกจังหวัดมีการใหบริการคุมกำเนิดในหญิงอายุต่ำกวา 20 ป หลังคลอดและหลัง
แทงกอนออกจากโรงพยาบาล รวมทุกวิธีเพิ่มขึ้น
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การดำเนินงานในระดับเขตสุขภาพที่ 5
การดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ คือ การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน พ.ศ. 2559 โดยการสรางความเขาใจ สงเสริม สนับสนุนใหคณะอนุกรรมการปองกัน และแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนระดับจังหวัด สามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ
2562 ดังนี้
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 กำหนด ใหมีการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด โดยคณะอนุกรรมการเปนผูแทน
จากหนวยงาน 5 กระทรวงหลักที่เกี่ยวของและแตงตั้งโดยผูวาราชการจังหวัด กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
จังหวัดละ 2 ครั้งตอป ในภาพรวมเขต 5 มีจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ทั้งสิ้น 8
จังหวัดรวม 16 ครั้งตอป โดยทานรองผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทนเปนประธานในการประชุมฯ เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน
งานตามยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 และ
ติดตามผลการดำเนินงาน การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน และแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดำเนินงานของ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนในระดับทองถิ่น โดยคัดเลือก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนแหลงเรียนรู การดำเนินงานการปองกัน และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับ
จังหวัด จำนวน 12 แหง ไดแก 1) องคการบริหารสวนตำบลวัดแกว อำเภอบางแพ ราชบุรี 2) เทศบาลตำบลหนองขาว
อำเภอทามวง กาญจนบุรี 3) เทศบาลตำบลบานกราง อำเภอศรีประจันต สุพรรณบุรี 4) องคการบริหารสวนตำบลนาง
ตะเคียน อำเภอเมือง สมุทรสงคราม 5) องคการบริหารสวนตำบลบางแกว อำเภอเมือง สมุทรสงคราม 6) องคการบริหาร
สวนตำบลทาคา อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม 7) องคการบริหารสวนตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม
8) เทศบาลตำบลชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี 9) องคการบริห ารสวนตำบลพุสวรรค อำเภอแกง กระจาน เพชรบุรี
10) องคการบริหารสวนตำบลบานทาน อำเภอบานลาด เพชรบุรี 11) องคการบริหารสวนตำบลพงศประศาสน อำเภอ
บางสะพาน ประจวบคีรขี ันธ และ 12) เทศบาลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ
การพัฒนาการใหบริการที่เปนมิตรสำหรับวัยรุน (Youth Friendly Health Services) และอำเภออนามัยการ
เจริญพันธุ เพื่อใหการดูแลชวยเหลือวัยรุนกลุมเสี่ยง โดยใชมาตรฐานฉบับบูรณาการ ระหวางกรมอนามัย กรมสุขภาพจิต
และกรมควบคุมโรค มีโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 67 แหง จัดบริการที่เปนมิตรกับ
วัยรุนไดมาตรฐานมีคุณภาพจำนวน 50 โรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 74.63 ดานการดูแลสุขภาพวัยรุนแบบบูรณาการกับ
การพัฒนาคุณภาพระดับ อำเภอ (พชอ.) โดยพัฒนาเปนอำเภออนามัยการเจริญพันธุ รวม 18 อำเภอ คิดเปนรอยละ
29.03 สวนจังหวัดอื่นๆ ที่พัฒนาการจัดบริการที่เปนมิตรกับวัยรุนไดมาตรฐานผานการประเมินแลว กำลังดำเนินการ
พัฒนาสูอำเภออนามัยการเจริญพันธุต อ ไป
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาวัยรุนระดับเขต ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมเวสเทิรนแกรนด ราชบุรี วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินงานของภาคีเครือขายในระดับพื้นที่ ผู
เขาประชุมประกอบดวยบุคลากรสังกัดสาธารณสุข,ทองถิ่น, วัดปาพระเจา, ครูและเด็กนักเรียน จำนวน 92 คน การประชุม
ครั้งนี้ นำเสนอ Best Practice ดานการจัดบริการที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและความรวมมือจากภาคีเครือขาย ไดแก
เครือขายงานวัยรุนรพ.สต.วัดแกว อ.บางแพ ราชบุรี, เครือขายรพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี,
เครือขายรพ.ศรีประจันต อ.ศรีประจันต สุพรรณบุรี

ปจจัยความสำเร็จ
1) มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ทุกจังหวัด
สวนใหญเปนทีมดานสาธารณสุขเปนหลัก
2) มีการพัฒนาการจัดบริการที่เปนมิตรไดมาตรฐานคลินิกและพัฒนาการแกปญหาการตั้งครรภในวัยรุนและดำเนินการ
อำเภออนามัยการเจริญพันธุ โดยใชกลไก พชอ. เชื่อมโยงบูรณาการการดำเนินงานในพื้นที่
3) มีบริการคุมกำเนิดในแมวัยรุนเนนวิธีกึ่งถาวรเนนกอนออกจากโรงพยาบาลและการเชื่อมตอขอมูลเพื่อการวางแผน
ครอบครัวตอเนื่อง
4) มีการขับเคลื่อนรวมกับภาคีเครือขายในชุมชน มีทองถิ่นรวมเปน Key Person ในการดำเนินงาน
5) จัดบริการเชิงรุกสูชมุ ชน เนนการจัดพื้นที่สรางสรรคที่วัยรุนและเยาวชนมีสวนรวม การบริการเชิงรุก (Out Reach
Service) การจัดพื้นที่เรียนรูของพอแม ผูปกครองหรือโรงเรียนพอแม กำหนดประเด็นการตั้งครรภในวัยรุน ในMCH
Broad และกำหนดเปนนโยบายใหมีการใหบริการคุมกำเนิดทุกวิธีในกลุมวัยรุนทุกคน มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
และถอดบทเรียน ไดงบประมาณในการดำเนินงานจากแหลงอื่นๆ ไดแก เชน สสส., อปท. มีหนวยงานหลาย
หนวยงานใหการสนับสนุนดานวิชาการอยางสม่ำเสมอ ผูปฏิบัตงิ านสวนใหญและภาคีเครือขาย มีความตั้งใจจริงและ
มุงมั่นเขมแข็งในการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด 8 จังหวัด
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พัฒนาการใหบริการที่เปนมิตรสำหรับวัยรุน (Youth Friendly Health Services)
รพ.ทับสะแก อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

ประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ อำเภอชะอำ เพชรบุรี
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3.3 กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทำงาน
สถานการณวัยทำงาน
ประเทศไทย พ.ศ. 2562 มีประชากรทุกกลุมวัยจำนวน
65,499,951 คน เพศหญิงมากกวาเพศชาย เปนวัยทำงานอายุ 15-59 ป
จำนวน 43,326,626 คน คิดเปนรอยละ 66.15 ของประชากรทั้งประเทศ
เปนเพศชาย 21,438,705 คน คิดเปนรอยละ 49.48 และเพศหญิง
21,887,921 คน คิดเปนรอยละ 50.52 อยูในวัยทำงานตอนตน
(อายุ 15-29 ป) จำนวน 13,570,413 คน คิดเปนรอยละ 31.32 วัย
ทำงานตอนกลาง (อายุ 30-44 ป) จำนวน 14,921,675 คน คิดเปน
รอยละ 34.44 และวัยทำงานตอนปลาย (อายุ 45-59 ป) จำนวน
14,834,538 คน คิดเปนรอยละ 34.24 วัยทำงานตอนตนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง แตวัยทำงานตอนกลางและปลายเพศหญิงมากกวา
เพศชาย (HDC Report ณ 18 ตุลาคม 2562)
แผนภูมิที่ 9 แสดงสัดสวนวัยทำงานเทียบกับประชากรกลุมวัยอื่นๆรวมกัน
เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2562 มีประชากรทุกกลุมวัยจำนวน 4,112,500 คน เพศหญิงมากกวาเพศชาย เปนวัย
ทำงานจำนวน 2,620,681 คน คิดเปนรอยละ 63.72 ของประชากรในเขตฯ เปนเพศชาย 1,281,145 คน คิดเปนรอยละ
48.89 และเพศหญิง 1,339,536 คน คิดเปนรอยละ 51.11 อยูในวัยทำงานตอนตนจำนวน 836,874 คน คิดเปนรอยละ
31.93 วัยทำงานตอนกลางจำนวน 842,690 คน คิดเปนรอยละ 32.16 และวัยทำงานตอนปลายจำนวน 941,117 คน คิด
เปนรอยละ 35.91 วัยทำงานตอนตนเพศชายมากกวาเพศหญิง แตวัยทำงานตอนกลางและปลายเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย (HDC Report ณ 18 ตุลาคม 2562)
ภาวะสุขภาพของประชากรวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 5 พิจารณาไดจากคาดัชนีมวลกาย (BMI ปกติ 18.5-22.9
2
ก.ก/ม ) การปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง และการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค มีรายละเอียดดังนี้
ประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ป ในเขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2562 มีดัชนีมวลกายปกติรอยละ 49.62 เมื่อพิจารณา
ในชวงอายุ 30-44 ป พบวามีดัชนีมวลกายปกติรอยละ 50.46 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปมีภาวะอวน (BMI≥25 กก./ม2)
และหรือภาวะอวนลงพุง (รอบเอวเกิน ชาย 90 ซม. หญิง 80 ซม.) รอยละ 34.10 รอยละสูงสุดคือจังหวัดสุพรรณบุรี
รองลงมาเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ (รอยละ 37.89, 36.98 และ 36.66 ตามลำดับ) รอยละต่ำสุดคือจังหวัดนครปฐม
(รอยละ 29.83) (HDC Report ณ 18 ตุลาคม 2562)
เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2562 มีประชากรวัยทำงานเปนโรคความดันโลหิตสูงรอยละ 27.37 อยูในชวงอายุ 15-39 ป
รอยละ 1.75 อายุ 40-49 ป รอยละ 1.47 และอายุ 50-59 ป รอยละ 24.15 รอยละสูงสุดคือจังหวัดสมุทรสงคราม
รองลงมากาญจนบุรี และราชบุรี (รอยละ 41.22, 39.32 และ 39.17 ตามลำดับ) รอยละต่ำสุดคือจังหวัดนครปฐม (รอยละ
30.75) (HDC Report ณ 18 ตุลาคม 2562)
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ประชากรวัยทำงานเขตสุขภาพที่ 5 เปนโรคเบาหวานรอยละ 16.60 อยูในชวงอายุ 15-39 ป รอยละ 0.85 อายุ
40-49 ป รอยละ 4.70 และอายุ 50-59 ป รอยละ 11.05 รอยละสูงสุดคือจังหวัดสุพรรณบุรี รองลงมาสมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม (รอยละ 18.93, 18.28 และ 17.38 ตามลำดับ ) รอยละต่ำ สุดคือจังหวัดเพชรบุร ี (รอ ยละ 14.48)
(HDC Report ณ 18 ตุลาคม 2562)
ประชากรวัยทำงานเขตสุขภาพที่ 5 เปนโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองจำนวน 5,810 คน อยูในชวง
อายุ 15-39 ป จำนวน 588 คน อายุ 40-49 ป จำนวน 1,336 คน และอายุ 50-59 ป จำนวน 3,886 คน จำนวนสูงสุดคือ
จังหวัดนครปฐม รองลงมาสุพรรณบุรี และประจวบคีรีขันธ (จำนวน 1,196, 1,023 และ 900 ตามลำดับ) จำนวนต่ำสุดคือ
จังหวัดราชบุรี (จำนวน 736 คน) (HDC Report ณ 18 ตุลาคม 2562)
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2562 โดยสุมกลุมตัวอยางจาก 8 จังหวัดใน
เขตสุขภาพที่ 5 รวมจำนวนกลุมตัวอยาง 4,445 คน โดยกลุมตัวอยางดังกลาวมี smart phone ที่สามารถ download
application H4U และตอบคำถามผาน application H4U ได พบวา วัยทำงานตอนตน ตอนกลาง และตอนปลายมี
จำนวนใกลเคียงกัน และเกือบ 2 ใน 3 เปนเพศหญิง กลุมตัวอยางมีโรคประจำตัวรอยละ 16 (โรคความดันโลหิตสูงรอยละ
5 และเบาหวานรอยละ 1.5) สวนใหญมีดัชนีมวลกายเกินคามาตรฐานโดยเปนวัยทำงานตอนตนรอยละ 41.4 วัยทำงาน
ตอนปลายรอยละ 59.5 และวัยทำงานตอนปลายรอยละ 65.1 มีพฤติกรรมการกินผัก 5 ทัพพีตอวันรอยละ 36 รอยละ
สูงสุดคือจังหวัดเพชรบุรี รองลงมากาญจนบุรี และสุพรรณบุรี (รอยละ 43.9, 40.5 และ 39.6 ตามลำดับ) รอยละต่ำสุด
คือจังหวัดสมุทรสงคราม (รอยละ 29.9) กลุมตัวอยางมีกิจกรรมทางกายจนรูสึกเหนื่อยรอยละ 24 รอยละสูงสุดคือจังหวัด
นครปฐม รองลงมาสมุทรสงคราม และเพชรบุรี (รอยละ 32.2, 28.9 และ 27.4 ตามลำดับ) รอยละต่ำสุดคือจังหวัด
กาญจนบุรี (รอยละ 18) กลุมตัวอยางที่นอนหลับ มากกวาหรือเทากับ 7 ชั่วโมงมีรอยละ 61 รอยละสูงสุดคือจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ รองลงมาเพชรบุรี และสุพรรณบุรี (รอยละ 71.9, 69.5 และ 63.9 ตามลำดับ) รอยละต่ำสุดคือจังหวัด
สมุทรสาคร (รอยละ 48.9) กลุมตัวอยางแปรงฟนกอนนอนทุกวันนานอยางนอย 2 นาทีมีรอยละ 55 รอยละสูงสุดคือ
จังหวัดเพชรบุรี รองลงมาประจวบคีรีขนั ธ และสมุทรสงคราม (รอยละ 61.6, 60.2 และ 56.5 ตามลำดับ) รอยละต่ำสุด
คือจังหวัดราชบุรี (รอยละ 46.5) กลุมตัวอยางไมสูบบุหรี่รอยละ 91 รอยละสูงสุดคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ รองลงมา
กาญจนบุรี และสมุทรสาคร (รอยละ 93.8, 91.5 และ 91.3 ตามลำดับ) รอยละต่ำสุดคือจังหวัดสุพรรณบุรี (รอยละ 89.2)
และกลุมตัวอยางที่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีรอยละสูงสุด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ รองลงมาเพชรบุรีแ ละ
สมุทรสงคราม (รอยละ 78.9, 78.3 และ 78.1 ตามลำดับ) รอยละต่ำสุดคือจังหวัดสุพรรณบุรี (รอยละ69.2)

ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงาน โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุนดีสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 5
1) การประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำภาคีเครือขายสถานประกอบการเพื่อสรางความรอบรูดานสุขภาพสูศตวรรษที่
21 พนักงานหุนดี สุขภาพดี
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการสงเสริมสุขภาพของผูนำดานสุขภาพของสถานประกอบการเพื่ อให
พนักงานมีสุขภาพดีและมีความสุขกลุมเปาหมายเปนผูนำดานสุขภาพของสถานประกอบการ และผูเกี่ยวของ จาก
จังหวัดราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร รวมจำนวนผูเขาอบรม วิทยากร และคณะทำงาน 42 คน จัดประชุมในวันที่
9-10 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมราชาวดี ศูนยอนามัยที่ 5
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2) การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถานประกอบการ
มีวัตถุประสงคเพื่อใหสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดมีความรูมีความเขาใจในเรื่องสิทธิของผูประกันตนใน
การไดรับบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเชิงรุกและจัดกิจ กรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเชิงรุกให แก
ผูประกันตนตามสิทธิ กลุมเปาหมายเปนผูแทนจากสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ในเขตสุขภาพที่ 5
และผูรับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด รวมจำนวน 50 คน ประชุมในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ณ หองประชุมราชาวดี ศูนยอนามัยที่ 5
2. ผลการดำเนินงานโครงการ 10 ลานครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แบงเปน 2 ระยะ
ระยะที่ 1 (ป 2562)
1. ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค การออกกำลังกาย ดวยคีตะมวยไทย 10 ทาออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ เพื่อเปดตัวโครงการ 10 ลานครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลของอำเภอจอมบึง กาชาดจังหวัด มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมูบานจอมบึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ชมรมจักรยาน เยาวชน ชมรมผูสูงอายุ และโรงเรียนในพื้นที่
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ที่วาการอำเภอจอมบึง มีผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 1,314 คน
2. มีการลงทะเบียนครอบครัวอบอุนออกกำลังกายผานเว็บไซตโครงการ 10 ลานครอบครัวออกกำลังกาย
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
ระยะที่ 2 (ป 2562-2563)
1. ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรีจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคประชาชนวัย
ทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 รวมถึงชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนครอบครัวอบอุนออกกำลังกาย ชมรมออกกำลังกาย และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยจัดประชุม ดังนี้
1.1 จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ กลุมเปาหมายเปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบวัยทำงานของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 8 แหง ของเขตสุขภาพที่ 5 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 5 มีผูเขารวมประชุมจำนวน
18 คน
1.2 จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ กลุมเปาหมาย เปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบวัยทำงานของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ณ หองประชุมสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ในวันที่ 18-22, 25-27 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 292 คน
1.3 จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ กลุมเปาหมาย เปนเจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบวัยทำงานของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด และเจาหนาที่จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในวันที่ 25,28-29
พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 3-4,11-13 ธันวาคม 2562 จำนวน 262 คน
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2. จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 จัดกิจกรรมรณรงคการออกกำลังกายดวยคีตะมวยไทย 10 ทาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เพื่อเปดตัวโครงการ 10 ลานครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธบี รมราชาภิเษก ไดแก
จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเปดตัวโครงการ10 ลานครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดวยการรณรงคการออกกำลังกายดวยคีตะมวยไทย 10 ทาออกกำลัง
กายเพื่อสุขภาพ
ครั้งที่ 1 วันศุกรที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี มีผูรวมกิจกรรม
จำนวน 620 คน
ครั้งที่ 2 วันศุกรที่ 13 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลตำบลทายาง
อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี มีผูรวมกิจกรรมจำนวน 510 คน
ครั้งที่ 3 ในวันศุกร ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ องคการบริหารสวนตำบลทาเสน อำเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
มีผูรวมกิจกรรม จำนวน 550 คน
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3.4 กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
เปาหมาย: ผูสูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(HALE ไมนอยกวา 75 ป LE ไมนอยกวา 85 ป)
จังหวัดเขตสุขภาพที่ 5 เขาสูสังคมผูสงู อายุ (Aging Society) ทั้ง 8 จังหวัด ภาพรวมมีประชากรผูสูงอายุ ป 2562
จำนวน 787,577 รอยละ 19.1 สูงกวาระดับประเทศซึ่งมีผูสูงอายุป 2562 รอยละ 18.1 จังหวัดที่เขาสูสังคมผูสูงอายุโดย
สมบูรณ (Complete Aged Society) มี 3 จังหวัดคือ จังหวัดสมุทรสงคราม รอยละ 23.1 และจังหวัดสุพรรณบุรี รอยละ
22.2 และจังหวัดราชบุรี รอยละ 20 จังหวัดอื่นๆมีสัดสวนประชากรผูสูงอายุ ดังนี้ จังหวัดเพชรบุรี รอยละ 19 จังหวัด
นครปฐม รอยละ 18 จังหวัดกาญจนบุรี รอยละ 17.9 จังหวัดประจวบฯ รอยละ 17.7 และจังหวัดสมุทรสาคร รอยละ
17.2 (ขอมูล HDC ณ 31 สิงหาคม 2562)

สัดสวนประชากรผูสูงอายุเขตสุขภาพที่ 5 ป 2560-62
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แผนภูมิที่ 10 แสดงสัดสวนประชากรผูสูงอายุเขตสุขภาพที่ 5 ป 2560-2562
ผลการคัดกรองผูสูงอายุตามเกณฑการประเมินความตองการความชวยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน (ADL)
ดำเนินการได รอยละ 80.5 ยังไมไดรอยละ 90 ตามเปาหมาย มีผูสูงอายุกลุมติดสังคม จำนวน 616,398 คน รอยละ
97.2 สูงกวาป 2561 ซึ่งมีผูสงู อายุกลุมติดสังคม รอยละ 97 และผูสูงอายุกลุมพึ่งพิง จำนวน 17,667 คน รอยละ 2.8
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ความทาทาย….เตรียมพรอมรองรับสังคมสูงอายุของศูนยอนามัยที่ 5
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลดานสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลที่มีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) พบวา
ตำบล LTC ผานเกณฑรอยละ 89.4 จังหวัดที่มีตำบล LTC ผานเกณฑมาก 3 อันดับแรก คือ จังหวัดสุพรรณบุรี รอยละ
98.2 จังหวัดนครปฐม รอยละ 96.2 และจังหวัดสมุทรสงคราม รอยละ 91.7 ป 2562 อบรม Care manager จำนวน 106
คน อบรมฟนฟู Care manager จำนวน 118 คน ภาพรวมตั้งแตป 2559-62 มีผสู ูงอายุกลุมพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล LTC
จำนวน 10,530 การผลิต Care manager เพื่อเตรียมรองรับสังคมผูสูงอายุ จำนวน 1,150 คน จำนวน Care giver ทั้งหมด
4,892 คน มีสัดสวน Care manager ตอ Care giver เทากับ 1:4 ซึ่งอยูในเกณฑคุณภาพและมีแผนการดูแลผูสูงอายุ
รายบุคคล รอยละ 90.5
ผลลัพธการดำเนินงาน ผูสูงอายุกลุมพึ่งพิงมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสามารถดูแลพึ่งตนเองได จำนวน 540 คน หรือ
รอยละ 5.1

ประชุมเวทีวิชาการคัดเลือกองคกรตนแบบนวัตกรรม : ผลการประกวดตำบล LTC ป 2562

ลำดับ ประเภท
1
ผูสงู อายุ
สุขภาพดี
2
นวัตกรรม
3
4
5
6
34

ชื่อผูนำเสนอ
นางพิมพเพ็ญ ขุขันธ ต.หวยจระเข อ.เมือง จ.นครปฐม
นายสังวาล โตประกอบ ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
นางสาวจันทรเพ็ญ มานะกิจไพบูลย รพ.สต.บานแสนตอ จ.กาญจนบุรี
นายศิริศักดิ์ ศรีสังวร รพ.สต.หวยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ
ตำบล LTC
นางสาวจันทรเพ็ญ มานะกิจไพบูลย รพ.สต.บานแสนตอ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
นายศิริศักดิ์ ศรีสังวร รพ.สต.หวยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ
ชมรมผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ชมรมผูสูงอายุสถานีอนามัยบานนาบัว อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี
Care Manager นางสาวจันทรเพ็ญ มานะกิจไพบูลย รพ.สต.บานแสนตอ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
นายศิริศักดิ์ ศรีสังวร รพ.สต.หวยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ
Caregiver
นางศรีนวล ดิษฐลำดับ รพ.สต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี
นางสาวชุติกาญจน มานะกิจไพบูลย รพ.สต.บานแสนตอ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี

ผลระดับเขต
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รายงานประจำป 2562

2. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและปองกันสมองเสื่อมในผูสูงอายุ ป 2562
- อบรมชมรมผูสูงอายุรอบรูดานสุขภาพ จำนวน 1 รุน / 80
- สนับสนุนสื่อ/เกมการจัดกิจกรรมชมรมผูสูงอายุเพื่อปองกันภาวะ
สมองเสื่อม
- นิเทศติดตามชมรมผูสูงอายุคุณภาพ 8 จังหวัด
- กิจกรรมหนวยเคลื่อนที่รวมกับผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาสวน
ราชการ จังหวัดราชบุรี "บูรณาการสรางรอยยิ้มใหแกประชาชน"
ประจำป 2562

3. โครงการพระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ









แตงตั้งคณะทำงานและประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆ
การอบรมพระคิลาปนุฎฐาก และวัดสงเสริมสุขภาพ
อบรมหลักสูตรพระคิลานุปฎฐาก 70 ชั่วโมง กรมอนามัย
จำนวน 1รุน/62รูป
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักสูตรพระคิลานุปฎฐาก
อบรมพระคิลานุปฎฐากหลักสูตร 1 วัน จำนวน 6 รุน/337รูป
นิเทศติดตามวัดสงเสริมสุขภาพ

ปญหาและขอเสนอแนะ
1. ปญหา CM ยาย เกษียณ ลาออก เสียชีวิต ทำใหการดำเนินงานกองทุนLTCลาชา ดังนั้นสำนักผูสูงอายุควร
วางแผนจัดอบรมในภาพรวม
2. หลักสูตรพระคิลาฯ 70 ชั่วโมง มีระยะเวลานาน ควรปรับใหเหมาะสม
3. ระดับจังหวัดยังมีปญหาผูรับผิดชอบงานวัดสงเสริมสุขภาพไมชดั เจน เกี่ยวของหลายฝาย
4. ควรเพิ่มหัวขอคียขอมูลการคัดกรอง การนอน การกลั้นปสสาวะ พฤติกรรมพึงประสงคในโปรแกรม HDC

ทิศทางการดำเนินงาน ป 2563
ทิศทาง การดำเนินงานในป 2563 บูรณาการความรวมมือกับอปท.และภาคีเครือขายระดับอำเภอมาก
ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบเตรียมรองรับสังคมผูสูงอายุ ในระดับพื้นที่ เชนพัฒนาเครือขายชมรมผูสูงอายุคุ ณภาพ
โรงเรียนผูสูงอายุ และปรับระบบบริการใหมี Day care ในชุมชนและเชื่อมโยงการทำงานดูแลผูสูงอายุอยางไร
รอยตอ

รายงานประจำป 2562
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3.5 กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมมีเปาหมายการดำเนินงานเพื่อสงเสริมใหประชาชนไดอยูอาศัยในสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอสุขภาพ โดยเชื่อวาสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะจะชวยลดความเสี่ยงภัยตอสุขภาพและสงเสริมคุณภาพชีวิตได งาน
อนามัยสิ่งแวดลอมในเขตสุขภาพที่ 5 มีงานที่ทาทาย คือ การพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขใหไดมาตรฐานอยางบูรณา
การกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การขับเคลื่อนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริการประชาชนดานสิ่งแวดลอมอยางได
มาตรฐาน การเฝา ระวัง ความเสี ่ยงดา นอนามัยสิ่ งแวดล อ มในพื้นที ่เสี่ ยงตา งๆ เพื่อ รองรั บผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเขาสูสังคมเมือง รวมทั้งการเชื่อมตอการคาและการลงทุน ดังนั้น ป 2562
ศูนยอนามัยที่ 5 จึงจัดทำโครงการที่ตอบสนองสภาวการณดังกลาว ไดแก โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ และอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุข ตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospitals โครงการ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสรางการมีสวนรวมของ
ชุมชน โครงการเฝาระวังและประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะและการตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน โดยในที่นี้จะเสนองานเดนในป 2562 คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการ
สาธารณสุข ตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospitals
การพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข GREEN & CLEAN Hospitals
เปนนโยบายและตัวชี้วัดสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข จากผลการดำเนินงานในป 2561 พบวาโรงพยาบาลผานเกณฑ
GREEN & CLEAN Hospitals ในระดับพื้นฐานขึ้นไป รอยละ 100
ระดับดีขึ้นไป รอยละ 85.29 และระดับดีมาก
ขึ้นไปรอยละ 41.18 ดังนั้น เพื่อใหมีการขยายงานและพัฒนาตอยอดอยางตอเนื่อง การดำเนินงานป 62 จึงมุงเนน
ใหโรงพยาบาลมีการพัฒนายกระดับการผานเกณฑโดยการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
โดยกลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม ประกอบดวยกิจกรรม
ดังนี้ การจัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุข
เรื ่ อ ง การจั ด การอนามั ย สิ ่ง แวดล อ ม GREEN & CLEAN
Hospital แบบบูรณาการ ณ ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี วันที่
13-14 ธันวาคม 2561 เพื่อพัฒนาความรูแ ละทักษะของ
บุ ค ลากรสาธารณสุ ข เกี ่ ย วกั บ การจั ด การด า นอนามั ย
สิ่งแวดลอมในองคกรอยา งบูรณาการ ระหวางหนวยงานที่
เกี ่ ย วข อ ง สามารถขั บ เคลื ่ อ นขยายผลการดำเนิ น งาน
GREEN & CLEAN Hospital ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ผูเขารวมประชุมประกอบไปดวยบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน
เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 110 คน กิจกรรมการสุมประเมิน
รอยละ 30 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ผานเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital เพื่อกำกับติดตาม
งานเชิงคุณ ภาพ จำนวน 21 แห ง ในชว งเดือ นมกราคม
กุมภาพันธ กรกฎาคม 2562 พบวาโรงพยาบาลสามารถ
พั ฒนาองคก รตนเองให ผ  านเกณฑ แ ละมี นวั ตกรรม เพื่อ
แกปญหาการทำงานในองคกรตามบริบท
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ดังนั้น ศูนยอนามัยจึงไดจัดการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ในระดับเขตขึ้น เมื่อวันที่
25 – 26 เมษายน 2562 ณ ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี เพื่อ สรางเวทีแหงโอกาสในการนำเสนอผลงานนวัตกรรม เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและจุดประกายใหบุคลากรของโรงพยาบาล ไดสรางสรรคผลงานนวัตกรรมลดโลกรอน โดยไดรับความ
รวมมือจาก สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 และคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมเปนคณะกรรมการตัดสินการประกวด มีผลงานนวัตกรรมเขารวมประกวดและนำเสนอจำนวน
40 ผลงาน จาก 17 โรงพยาบาล ผูเขารับฟงการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ประกอบไปดวยบุคลากรจาก สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 100 คน ผลการตัดสิน รางวัล
ชนะเลิศ ไดแก “แผนเจลอัลตราซาวดประคบรอน / เย็น” โรงพยาบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ไดแก “ตลาดสีเขียวโรงพยาบาลศรีประจันต” โรงพยาบาลศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ไดแก “การสรางรูปแบบการบริการเพื่อการสงเสริมสุขภาพดวย” LINE@upa8373q (TTM SKH) โรงพยาบาล
สมุทรสาคร และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ไดแก “ถุงลางไต ขยะที่ไมธรรมดา” รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 ซึ่ง
ผลงานชนะเลิศ “แผนเจลอัลตราซาวดประคบรอน / เย็น” ไดรับรางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรม GREEN &
CLEAN Hospital ระดับประเทศดวย
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จากการดำเนินงานตามกิจกรรมดังกลาวขางตน ผลการประเมินโรงพยาบาลตามเกณฑ GREEN & CLEAN
Hospitals พบวา โรงพยาบาลทั้ง 69 แหง ผานระดับพื้นฐาน รอยละ 100 ผานระดับดีขึ้นไป รอยละ 95.65 ระดับ
ดีมากขึ้นไป รอยละ 57.97 และทุกจังหวัดมีโรงพยาบาลผานเกณฑระดับดีมาก plus (14 แหง/8 จังหวัด) ซึ่งถือวาการ
ดำเนินงานประสบความสำเร็จ โรงพยาบาลมีการพัฒนายกระดับใหดีขึ้นเรื่อยๆ ทำใหมั่นใจไดวาโรงพยาบาลจะสามารถ
ใหบริการประชาชนผูรับบริการ รวมถึงดูแลบุคคลากรใหไดอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเอื้อตอสุขภาพ ผานการดำเนินกิจกรรม
GREEN อยางครบถวน ถูกตองตามหลักวิชาการและกฎหมาย ขยายผลสูชมุ ชน ชวยลดการเกิดกาซเรือนกระจกและลด
โลกรอน นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ยังผลใหงานอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
ไดรับการพัฒนาอยางรอบดานและครอบคลุมในทุกประเด็น ทั้งโครงสรางสถานที่ การบริหารจัดการกิจกรรมทาง
สิ่งแวดลอมและสุขภาพรวมถึงตัวบุคลากร สะทอนจากการที่ทุกจังหวัดของเขต 5 มีโรงพยาบาลที่ผานเกณฑ GREEN &
CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus ซึ่งเปนการบูรณาการงานรวมกันระหวาง งานอนามัยสิ่งแวดลอม งานอาชีวอนามัย
และงานคุมครองผูบริโภค

นอกจากนี้ พบวา โรงพยาบาลที่สามารถพัฒนาองคกรเปนตนแบบหรือ Best Practice จากมีการดำเนินงาน
ครบกิจกรรม G R E E N ทั้ง 5 กิจกรรม รวมถึงการบูรณาการ Plus งานอาหารปลอดภัยและการจัดบริการ อาชีวอนา
มัย และเวชกรรมสิ ่ง แวดลอ ม ดว ยกลยุ ทธ C L E A N และเปน แหล ง ศึ กษาดูง านได ไดแ ก โรงพยาบาลสมเด็จ
พระสังฆราชองคที่ ๑๗ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช โรงพยาบาลโพธาราม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
และโรงพยาบาลสมุทรสาคร นอกจากนี้มีโรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงานโดดเดน ไดแก รพ.บานแหลม รพ.ทายาง
รพ.เดิมบางนางบวช รพ.ศรีประจันต รพ.ดานมะขามเตี้ย โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลทับสะแก และรพ.
บานแพว (องคการมหาชน) ซึ่งสามารถพัฒนาตอยอดใหเปนตนแบบไดในอนาคต
การดำเนินงานยังเปนไปอยางเขมขนและตอเนื่อง เนื่องจากเปนตัวชี้วัดและนโยบายที่สำคัญของสวนกลางและ
การตรวจราชการ มีการบูรณาการจากผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งหนวยดำเนินการและหนวยสนับสนุน ซึ่งถือเปนปจจัยเชิง
บวก สวนปจจัยเชิงลบคือ ความชัดเจนของเกณฑยังตองใชดุลพินิจอยูมาก ควรใหมีดุลพินิจใหนอยที่สุดเพื่อความ
เปนมาตรฐาน รวมทั้งความชัดเจนของเกณฑที่บูรณาการใน GREEN & CLEAN Hospital plus ควรกำหนดกลไกเพื่อ
สนับสนุนใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพอยางแทจริง สามารถบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายที่กำหนดได
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5
เปนโรงพยาบาลสังกัดกรมอนามัย ขนาด 60 เตียง ทำหนาที่เปน Service Lab for Model development
เพื่อพัฒนารูปแบบบริการดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันในระดับ Primary และ Secondary Care ใน รพ.สต. และ
รพช.ตามภารกิจกรมอนามัย มีจำนวนผูเขารับบริการ ดังนี้คอื

ผลการดำเนินงาน
18,500
18,000
17,500
17,000
16,500
16,000
15,500
15,000

18,095
17,540

17,239
16,242

ต.ค.-ธ.ค.61

ม.ค.-มี.ค.62

เม.ย.-มิ.ย.62

จํานวน(ครั้ง)

ก.ค.-ก.ย.62

แผนภูมิที่ 12 แสดงจำนวนผูปวยนอกรายไตรมาส
1,300

1,240

1,250

1,268

1,244

1,200
1,130

1,150

จํานวน(ราย)

1,100
1,050
1,000

ต.ค.-ธ.ค.61

ม.ค.-มี.ค.62

เม.ย.-มิ.ย.62

ก.ค.-ก.ย.62

แผนภูมิที่ 13 แสดงจำนวนผูปวยในรายไตรมาส
100.00

89.16

89.16

80.00
60.00
ความพึงพอใจ

40.00
20.00
-

ความพึงพอใจผูปวยนอก

ความพึงพอใจผูปวยใน

แผนภูมิที่ 14 แสดงรอยละของความพึงพอใจของผูปวยตอการรับบริการ
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ความกาวหนาในการพัฒนาองคกรตามมาตรฐาน HA ประจำป 2562

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี มีความมุงมั่นพัฒนาองคกร เพื่อเปนองคกรดานสุขภาพที่
มีสรรถนะสูง มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยแกผูรับบริการ หลังจากที่ไดผานการรับรองกระบวนการคุณภาพ
มาตรฐานโรงพยาบาล โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคการมหาชน)หรือ สรพ. ไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
2561 เปนระยะเวลา 2 ป โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพก็ไดมีการพัฒนาองคกรเพื่อใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง โดยใน
ป 2562 ไดดำเนินการตามประเด็นตางๆดังตอไปนี้
1.จัดทำแผนระยะสั้นในการพัฒนาองคกร ตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการรับรองฯ ภายใน 3 เดือน
หลังจากไดรับผลการสำรวจ
2.ดำเนินการตามแผนงานและติดตามความกาวหนาในการพัฒนา ซึ่งแผนงานที่ไดดำเนินการจนแลวเสร็จไปแลว
นั้น มีดังนี้
-กำหนดวิธีการดำเนินการ/ขอตกลง/รูปแบบของประเด็นทางจริยธรรมที่ยากลำบากตอการตัดสินใจ เพื่อเปน
แนวทางใหบุคลากรใชในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ยังไมขัดตอกฎหมาย
-จัดทำแผนยุทธศาสตรระยะสั้น/ระยะยาว โดยนำขอมูลของเขตสุขภาพมาเปนตัวตั้ง วิเคราะหและนำทุกความ
ทาทาย/ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ เพื่อนำมากำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ทบทวน/จัดทำ
เครื่องชี้วัดที่สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพื่อใชในการประเมินความสำเร็จในแตละเปาประสงค
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- คัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุม และไวตอการกำกับติดตาม ซึ่งจาก
การทบทวนตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตรไดมีการปรับลดตัวชี้วัดบางตัว และเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ ทำใหปจจุบันตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตรมีจำนวน 21 เครื่องชี้
วัด (เดิมมี 24 เครื่องชี้วัด)
- สงเสริมใหมีการรวบรวมองคความรูจากการปฏิบัติ(tacit knowledge)
หรือนวัตกรรมจาก service lab เชน Health Plaza เปนตน มาจัดการอยางเปน
ระบบ เพื่อแลกเปลี่ยนและขยายผล สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล และเครือขาย
ภายนอก
ทั้งนี้ตลอดป2562 ที่ผานมา ทีมนำดานคุณภาพไดดำเนินการ Internal
Audit โดยหัวหนางานและผูอบรมหลักสูตร Internal Audit ทุก 6 เดือน ซึ่งในป 2562 พบโอกาสพัฒนาดานการวัด
วิเคราะหและจัดการความรู การทำงานเปนทีม จนไดขอสรุปวาในปงบประมาณ 2563 จะเพิ่มการกำหนดเกณฑ ที่เนน
การวิเคราะห ทำงานเปนทีม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตอไป
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ผลงานพัฒนางานวิชาการ
I. “LIKE TALK” เปนการจัดการความรูในรูปแบบของการเลาเรื่อง (Story Telling) เพื่อเปนการสื่อสารให
บุคลากรกรมอนามัยและสังคมไดทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ผลการดำเนินงานของกรมอนามัย เพื่อใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองคกร และสังคม ทั้งในมิติการแกปญหาและการพัฒนาตอยอด สรางตนแบบการสงเสริม
สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ศูนยอนามัยที่ 5 ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการจัดการความรู
วิจยั และนวัตกรรม ภาคกลางและตะวันออก (LIKE TALK)” ณ หองประชุมไมแกวรีสอรท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี ซึ่งเปนหัวใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมอนามัย เพื่อผลิตงานวิจัย นวัตกรรม

ศูนยอนามัยที่ 5 สงผลงานวิชาการเพื่อเขารวมการประกวด แบงตามประเภท ดังนี้
ประเภทผลงานวิจัย 1 เรื่อง ไดแก
ประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริมพัฒนาการของเด็กอายุ 3-5 ป The Effectiveness of Developmental
Programs for Children Aged 3-5 Years (นพ.ชัยพล ศรีธุระวานิช ,ดร. พัชรินทร สมบูรณ ศอ.5)
ประเภทผลงานนวัตกรรม 3 เรื่อง ไดแก
1. หนากากผาปองกันฝุน PM 2.5 (นางอมรศรี พังเครือ)
2. การพัฒนารูปแบบการเบิกเวชภัณฑใหฉับไวดวย QR code ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (นายประยูร ภักดี
พัฒนาทร)
3. เกาอี้มหัศจรรย (นางสาวพรพิมล รักพงษไทย)
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ประเภทผลงานจัดการความรู 1 เรื่อง ไดแก
แลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการบริหารจัดการ ปญหา ฝุนละออง PM 2.5 เขตสุขภาพที่ 5
(นายธนชีพ พีระธรณิศร)

II. การนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีการประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ครั้งที่ 12
ศูนยอนามัยที่ 5 ไดสงผลงานเขารวมในการประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมครั้งที่ 12
แยกตามประเภท ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงผลงานการเขารวมประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ประเภท Oral

ลำดับ
1.
2.
3.

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

ทพญ.วรวรรณ อัศวกุล

ปจจัยสำคัญตอการจัดบริการสุขภาพชองปากอยางมีคุณภาพในกลุมหญิง
ตั้งครรภและเด็กปฐมวัยกลุมเด็ก 6-12 ป และผูสูงอายุในเขตสุขภาพที่ 5
(ปงบประมาณ 2559-2561)
น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เขต
สุขภาพที่ 5
นายธนชีพ พีระธรณิศร
แลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการบริหารจัดการ ปญหา ฝุนละออง PM 2.5 เขต
สุขภาพที่ 5
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ตารางที่ 7 แสดงผลงานการเขารวมประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ประเภท Poster

ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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ชื่อ-สกุล
น.ส.ขวัญธิรา หวังจิตต
และ นายสุนทร อุมเอิบ
น.ส.พรพิมล รักพงษไทย
นางสุธารัตน แปนลาภ
นางรัชนี ลักษิตานนท

ชื่อเรื่อง
ประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริมพัฒนาการของเด็กอายุ

3- 5 ป

เกาอี้มหัศจรรย
พัฒนารูปแบบการดูแลทารกที่มีปญหาลิ้นติด
การประเมินรูปแบบการใหบริการคุมกำเนิดเพื่อปองกันการ ตั้งครรภซ้ำในวัยรุน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
นางสุวรรณี นาคะ
การศึกษาหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภชาในเขตสุขภาพที่ 5
นางบุษบา อรรถาวีร
การควบคุมและปองกันภาวะโลหิตจางจากการขาด ธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 -12
เดือน
น.ส.ชฏารัตน เหลืองอราม หมอนหลอดกาแฟ เทคแครแมรอคลอด
กาญจนา พันธุพานิช
การศึกษาความเครียดของมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนย
อนามัยที่ 5
รุจิรา อังกินันทน
สถานการณการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 1 เดือน ในมารดาหลังคลอดบุตร
คนแรก โรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
กันยา โพธิปต ิ
การศึกษาผลการใหยาเสริมธาตุเหล็กแกหญิงตั้งครรภ ที่มีภาวะโลหิตจางจาก
การขาดธาตุเหล็กและ พฤติกรรมการรับประทานอาหารและยา ของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5
อรฉัตร จันทรกระจาง
การพัฒนาแนวปฏิบัติคูมือการดูแลผูปวยระยะหลัง ผาตัดในหองพักฟน
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III. กิจกรรม LIKE TALK Award ป 3 กรมอนามัย ศูนยอนามัยที่ 5 ไดรบั รางวัลตามประเภทผลงาน ดังนี้
ประเภทนวัตกรรม นายประยูร ภักดีพัฒนากร เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเบิกเวชภัณฑใหฉับไวดวย QR Code ที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม” ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ประเภทการจัดการความรู นายธนชีพ พีระธรณิศร เรื่อง “การเรียนรูกระบวนการบริหารจัดการผลกระทบฝุนละออง
ขนาดเล็กของเขตสุขภาพที่ 5” ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
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ประเภทการนำเสนอดวยบอรดวิชาการ (Poster Presentation) การสงเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
โดย นางสาวขวัญธิรา หวังจิตตและนายสุนทร อุนเอิบ เรื่อง “ประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ
3-5 ป” ไดรับรางวัลชนะเลิศ
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1. น.ส.ดลฤดี แกวสวาท
2. นางพัชรี วารีนิล
3. น.ส.ชัชฎาภรณ จิตตา
4. น.ส.บุษบา อรรถาวีร
5. น.ส.ธิดารัตน ดำรงคสอน
6. น.ส.จิตติมา ธาราพันธ
7. นางระจิตร ชาครียวณิชย
8. นางมาลี ชัยมังคโล
9. นายชัชวาลย เพ็ชรกอง
10. น.ส.น้ำผึ้ง สุวรรณสอาด
11. นายจารุวัฒน มิตรมาก
12. น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
13. นายสิทธิพล ธิติโชติรส
14. นายนที นอยเศรษฐี
15. นายจิระเดช นงษรัก
16. นางนาตยา แกวพิภพ
17. น.ส.ณรัณรัตน ศรีจันทร

ทันตแพทยชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
เจาพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิ าร
นักประชาสัมพันธ
แพทยแผนไทย
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
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